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TAKDİM

Ey iman edenler, özü-sözü bozuk birisi size bir haber getirdiğin-
de, hemen araştırıp inceleyin/delil arayın. Yoksa bilgisizlikle bir 
topluluğu suçlar da yapmış olduğunuza pişmanlık duyar hâle 
gelirsiniz.1

İman etmiş bir insan Allah'ın bu buyruğu üzerine fasık ve hâli meçhul 
insanlardan gelen haber üzere, tanımadığı bir grup veya şahıs hakkında 
hemen hüküm vermez, araştırır. Bu haber özellikle müminin dinini ve 
inancını ilgilendiriyorsa araştırma da bir o kadar önem arz eder.

Şunu da kesin bilmek gerekir ki, varlık âleminde ve Allah indinde 
gerçek birdir. Gerçeğin gerçek ile savaşı olamaz. Gerçek binlerce rengiy-
le tecelli etse de aralarında bir çelişki ve sürtüşme yoktur; düşünülemez. 
"Bütün peygamberleri bir araya getirseniz, aralarında bir tek ihtilâf çık-
maz; çünkü hepsi de Allah için sever, Allah için buğz ederler." sözü ne 
kadar da güzel ve yerinde bir sözdür. Yani peygamberlerin hepsi de hak-
tır ve hakta ikilik olmaz. Dolayısıyla savaşın ve ikiliğin olduğu her yerde 
batılın batılla, ya da hakkın batılla savaşı var demektir. Bu konuda bütün 
dinlerin veya inançların haklı olabileceğini ima eden kimi sözde aydın, 
Plüralist yazar ve düşünürler hem ilâhî öğretilere, hem de tarihî gerçekle-
re aykırı düşmektedirler.

Bir Müslüman, savaşlar arenası dünyada, işte bu tek olan hakkı bul-
malı, daima hak peşinde olmalıdır. Elbette hakkın ölçüsü şahıslar değildir. 
Peygamber bile hakka uymakla görevlidir. Aksine, şahsiyetler istisnasız 
bir şekilde hak ile ölçülür, değerlendirilir.

Bu konuda Hz. Ali'nin "Hakkı tanı, haklıyı tanırsın." sözü, bu gerçe-
ğin bir ifadesidir. Asr-ı saadetteki olayları da bu düzlemde ele almalıyız. 
Yüz binlerce Müslüman kanının akıtıldığı savaşları "Hakkın hakla sava-

1- Hucurat Suresi, 6
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şı" olarak algılayan sözde aydınlar, büyük bir cehalet veya ihanet içinde-
dirler. "Ali haklıydı; Muaviye de haksız değildi!" safsatası hiçbir ilâhî ve 
insanî değer taşımamaktadır. Ama şu da var ki, tarihî olayları hakkıyla 
araştırırken, fitne çıkarmak ve Müslümanların vahdetini bozmak isteyen-
leri asla tasvip etmiyoruz. Aynı şekilde olayları örtbas edenleri de kabul 
etmek mümkün değil. Bunlardan biri ifrat ise, diğeri de tefrittir.

Dünyada olmuş ve olacak tüm olayları hak ölçüsüyle değerlendirme-
li, tarihî kıssalardan hisseler almalıyız. Zira tarihî olaylardan ibret alma-
yanlar, tarihe ibret olmak zorundadır. Fitne peşinde olmak başka, hakkı 
aramak bambaşka şeydir. İlmî düzlemde olayları tahlil etmek ve durum 
değerlendirmesi yapmak ayrı, fitne çıkarmak maksadıyla lanse etmek 
veya olayları örtbas etmek ise apayrı şeylerdir…

Yine söylemek gerekir ki, bu ve benzeri kitapları sadece tarihî gerçek-
leri öğrenmek, haklıyı haksızdan ayırmak ve sonra da günümüzdeki olay-
lara ışık tutarak bir durum değerlendirmesi yapmak için okumak gerekir. 
Fitne çıkarma niyetiyle okunan ve basılan her şey, ilâhî bir kitap bile olsa, 
Allah'ın düşmanlarına hizmet eder ve insanı ebedî ateşe sürükler.

Dününü hakkıyla tahlil edemeyenler, bugünü ve geleceği asla hak-
kıyla tahlil edemezler. Tarih bunun örnekleriyle doludur.

Tarihin ve günümüzdeki olayların, hakkıyla ilmî düzlemde okunup 
tartışıldığı, Allah'ın düşmanlarına hizmet eden kavga ve fitnenin, birlikte-
lik ve vahdete dönüşeceği günün ümidiyle.

Elinizdeki eser daha önce Evrensel Yayınları tarafından özetlenerek 
"Hz. Ali'ye Neler Yaptılar" adıyla yayınlandı. Ancak eserin konusunda eş-
siz olması hasebiyle tam metninin çevirisine ve baskının tekrar gözden 
geçirilmesine, ayrıca indeks eklenmesine karar verildi. Emeği geçen tüm 
kardeşlerimize teşekkürü bir borç biliyor, yüce Allah katında kabulünü 
niyaz ediyoruz. 

Kevser



YAZARIN ÖNSÖZÜ

Bazı yorumculara göre beşerî toplumlar, bir bölümü zamanla ku-
ruyan, bazen de uzun bir müddet sonra tümüyle yok olmaya yüz tu-
tan, sessiz ve hareketsiz bir denize benzer. Bu sakin denizi sert ve hafif 
rüzgârlar, fırtınalar dalgalandırır, harekete geçirir ve gemilerin kaderini 
belirler. Bu yüzden bazı dalgalar azgın ve gemileri batıran, bazıları kur-
tarıcı ve hayat vericidir.

Evet, tarih yazan büyük insanlar da beşerî toplumları dalgalandırırlar; 
bazen onları helâk ve yokluğa, bazen de saadet ve kurtuluşa sevk ederler.

Şüphesiz ki Peygamberler ve pak vasileri de eşsiz hidayet dalgalarıyla 
toplum gemisini; akıl/mantık terbiyesi ve ebedî yurda davetle kurtuluş sa-
hiline ulaştıran ve ilâhî ölçülere dayalı bir medeniyet vücuda getiren ilâhî 
dalgaların yaratıcılarıdır.

Yeryüzündeki bütün çirkinliklerle savaşan bu ilâhî önderler, ilâhî hi-
dayetleriyle insanlara daima izzet, keramet ve azamet bağışlamışlardır. 
Tarihin de tanıklık ettiği üzere vahiy nurunun parladığı her yerde, insanın 
akıl ve mantığı da tomurcuklanmış ve beşerî medeniyetin oluşumuna kat-
kıda bulunmuştur.

İslâm Peygamberi; cehalet ve putperestlik ortamında parlayan ve 
içinde yaşadığı şeytanî toplumu insanlık meleği ile tanıştıran bir nurdu. 
Bu ilâhî nur tarihte bir benzerine rastlanılmayan büyük bir insanlık mede-
niyeti vücuda getirdi. Şüphesiz Müslümanlar Peygamber'in çizdiği yolda 
hareket edip her tür bencillik ve bağnazlıktan kurtulmuş olsalardı, şu anda 
İslâm medeniyetinin mübarek ağacından çok daha tatlı ve güzel meyveler 
toplar, bugün kaybettikleri o azamet ve izzetlerine sahip olurlardı. Ama 
ne yazık ki, Peygamber'in vefatından hemen sonra kavga, dövüş, makam 
hırsı ve nefsine düşkünlük gibi hasletlerin esiri olan bazı Müslümanların 
ortaya çıkmasıyla, bu ilâhî yolda bir daha onarılması çok zor zararlara 
sebep oldular.
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Sahi o günkü toplumun hoşnutsuzluğu ne yüzdendi? Ve hangi sebep-
le nankörlük ve isyankârlık yolunu seçti?

Evet, onlar Hz. Ali'ye muhalif idiler, hâlbuki Peygamber (s.a.a) birçok 
defasında onlara Hz. Ali'yi ısrarla tavsiye etmişti. Ama maalesef vefatın-
dan sonra ortaya çıkan acı olaylar sonunda Hz. Ali tam 25 yıl gibi uzun 
bir süre evinde oturdu; sadece İslâm toplumunun dağılmasını önlemekle 
yetindi. Şüphesiz o günkü insanlar Ali'yi (a.s) tanıyamamış ve hatta fazi-
letlerinden sadece bir kaçını bile derk edememişlerdi.

Hz. Ali'nin kendi tabiriyle âdeta boğazında kemik, gözünde diken, 
yaşadığı bu sessizlik döneminin ardından Müslümanlar artık doğru yol-
dan uzaklaştıklarını ve kaybettikleri birçok şeyin olduğunu geç de olsa 
anlayınca, gerçek imamları ve kurtarıcıları olan Hz. Ali'ye koştular. Artık 
Peygamber'in dönemindeki gibi âdil ve ilâhî bir düzen kurmanın zamanı 
gelmişti. Ama İslâm toplumundaki sapkınlık ve inhiraf o kadar büyüktü 
ki, bu ideal düzenin gerçekleşmesi için sapkınlarla cihat etmek ve savaş-
maktan başka bir çare yoktu.

Bu yüzden iman abidesi Hz. Ali'nin hilâfet dönemi iç savaşlarla har-
candı. Savaşı, ahdini bozanlar (Cemel Ashabı) ile başladı, zalimlerle (Sıf-
fin Ashabı) ve dinden çıkanlar (Haricîler) ile sona erdi. Sonunda da iç 
düşmanlardan (Nehrevan Haricîleri) arta kalanlar vasıtasıyla ve tarihin en 
alçağının eliyle, (Allah'ın evinde gözlerini dünyaya açtığı ve bereketli öm-
rünü bu iki mukaddes mabedin (Kâbe ve Kûfe mihrabı) arasında geçirdiği 
gibi) Allah'ın evinde şehit edildi.

Bu Kitap Hakkında

Hz. Ali'nin hayatı genel olarak 5 bölümde incelenebilir:
1- Doğumundan, bi'set-i nebeviye (Hz. Muhammed'in peygamberliğe 

seçildiği zamana) kadar.
2- Peygamber'in bi'setinden hicretine kadar.
3- Hicretten Peygamber'in vefatına kadar.
4- Peygamber'in vefatından kendi hilâfetine kadar.
5- Hilâfetinden şahadetine kadar.
Dolayısıyla bu kitabın bölümlendirilmesi de üstteki başlıklar esasınca 

yapılmıştır. Bu beş bölümde Hz. Ali'nin sıradan hayatı yetkin bir dil ve 
ispatlı bir şekilde beyan edilmiştir. Mümkün mertebe her tür mübalağa 
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ve temelsiz tahminlerden uzak olmaya çalışarak kaynaklara başvurduk. 
Bu hususta ne sıkıcı detaylara daldık ve ne de anlaşılmaz özetlemelere 
giriştik. Sıkıcı olmayacak bir şekilde kaynaklara müracaat ettik ve yeterli 
ölçüde beyan etmeye çalıştık.

Hz. Peygamber'in hayatını yazdıktan sonra aynı üslup üzere bu defa 
Hz. Ali'nin hayatını kaleme almaya başladık. Bu işi, Allah'ın lütuf ve ihsan 
ettiği azimle sonuçlandırabildim. Önce Hz. Ali'nin hayatının ilk 4 bölü-
münü bir cilt hâlinde yayınladık. İslâm devriminin siyasî özgürlük orta-
mında bir takım sapık ekoller ortaya çıkınca İslâmî bir düşünür olarak, 
Marksizm ile mücadeleye yöneldim ve bu yüzden Hz. Ali'nin hayatını 
tümü ile sonuçlandıramadım. Ama bir müddet sonra yeniden Allah ba-
şarı ihsan etti; böylece hayatının en hassas ve önemli bölümü olan 5. ve 6. 
bölümlerini de kaleme aldım. Yorum ve delile dayalı bir şekilde, hayatının 
tümünü yazıp günümüz kültürü ile uyumlu bir şekilde onun manevî hu-
zuruna takdim etmiş bulunuyorum.

Hatırlatma

Burada elinizde olan bu kitabın önceden de söylendiği gibi Hz. Ali'nin 
hayatını ele alan kitap olduğunu hatırlatmak zorundayım. İlim, bilgi, 
züht, takva, fazilet, menkıbe, hutbe, hitabe, mektup, öğüt, kısa sözler, de-
lilleri, tartışmaları, ashabı, mucizeleri, kerameti, akıllara durgunluk veren 
hüküm ve hakemlikleri bu kitapta ele alınmamıştır. Zira bu konuların her 
biri hakkında ayrı-ayrı kitap yazmak gerekir.

Burada Hz. Ali'nin nurlu yüzünü hakkıyla göstermiş olduğumu da 
söyleyemem. Ama her ne kadar bu az değer ile zamanının Yusuf'unun bir 
tek saç telini bile elde edememiş olsa dahi, Yusuf'un alıcılar safına katılmış 
olduğuna inanıyorum. Ama ne yazık ki:

Mâ kullu mâ yetemenne'l-mer'u yudrikuhu
Tecri'r-riyâhu bi-mâ lâ teşteh's-sufunu.

İnsan arzu ettiği her şeye ulaşamaz.
Rüzgâr bazen gemiyi istenmeyen mekana sürükler, durur.

Cafer Sübhânî

22 Behmen 1368 h.ş. / 15 Recep 1410 h.k.

(11 Şubat 1990)





Birinci Bölüm

Bİ'SETTEN ÖNCE 
HZ. ALİ





BÜYÜK ŞAHSİYETLER İLE DOST VE DÜŞMANLARI

Dünyada büyük şahsiyetlere karşı farklı ve zıt duruşlar sergilenmekte-
dir. Kimi zaman kendi yollarında her şeylerini, hatta tatlı canlarını bile feda 
eden, muhabbetlerinden dolayı en kötü zulümlere ve en ağır işkencelere 
tahammül eden dostlar, kimi zaman da hiç bir şekilde düşmanlıktan vaz-
geçmeyen ve barışa yanaşmayan katı ve kinci düşmanlar edinmişlerdir.

Bu kişilerin dostluk ve düşmanlıkları bazen kendi zamanlarını aşar 
başka mekan, zamanlara taşar ve ötelerin ötesine ulaşacak kadar büyür 
ve güçlenir. Bu nüfuzun derece ve kapsamı, tamamen insanın şahsiyet, 
azamet ve yüceliğiyle orantılıdır.

Dünyanın büyük şahsiyetleri arasında Ali (a.s) kadar, hakkında bir bi-
rine zıt hükümler verilen ve farklı iki kutbun dikkatini çekebilen bir başka 
şahsiyet yoktur. Büyük şahsiyetler arasında bu bakımdan sadece Mesih'i 
(İsa'yı) (a.s) Hz. Ali'ye benzetmek mümkündür; zira o da birbirine tama-
men muhalif iki grubun dostluk ve düşmanlığına muhatap olmuştur.

Dünya Hıristiyanlarının ekseriyeti Hz. İsa'yı, kullarını, babaları 
Âdem'den miras aldıkları günahlardan kurtarmak için yeryüzüne inmiş 
ve sonunda çarmıha gerilmiş, ilahlık dışında başka bir şahsiyeti olmayan 
mücessem bir tanrı sanmaktadır.

Buna karşılık Yahudîler tamamen zıt bir kutupta yer almış, Onu iftira 
ve yalancılıkla itham etmiş ve kalemlerin yazmaktan hayâ ettiği en çirkin 
iftirayı Mesih'in (a.s) iffetli annesine isnat etmekten çekinmemişlerdir.

Ali (a.s) hakkında da her zaman böyle bir çelişki var ola gelmiştir. Ba-
zıları cehalet ve akılsızlıktan kaynaklanan aşırı muhabbetten dolayı O'nu 
ilahlık makamına kadar çıkarmış; yaşamı boyunca zuhur eden keramet-
lerini, ilahlığına delil saymışlardır. Maalesef bu insanlar kendilerine mu-
kaddes "alevi" ismini takmış ve hâla da bu yolda yürümektedirler. Bizler 
ise ne yazık ki Hz. Ali'nin gerçek şahsiyetini bu insanlara gösteremedik ve 



30 □ Ve lâye t  Nuru  İmam A l i

onları Hz. Ali'nin, uğruna canını bile vermekten çekinmediği tevhit çizgi-
sine çekemedik.

Bu grubun karşısında, zahiri hilâfetinin ilk günlerinden itibaren Hz. 
Ali'ye düşmanlık besleyen, bir müddet sonra da "Haricîler" ve "Nasibîler" 
adıyla ortaya çıkan ve bir defasında Peygamber'in (s.a.a) Hz. Ali'ye buyur-
duğu; "Senin hakkında iki grup helâk olacaktır; biri sevginde aşırıya gidenler, di-
ğeri sana düşmanlık besleyenler.1 sözüyle önceden haber verdiği grup vardır.

Ali (a.s) ile Hz. Mesih arasında, doğdukları mekân bakımından da bir 
benzerlik var.

Mesih (a.s) mukaddes topraklardan "Beytü'l-Lehm" (Beytu'l-Mukaddes 
değil) de dünyaya geldi ve bu yüzden İsrail Oğulları'na gönderilen diğer 
peygamberlere karşı bir tür üstünlük elde etmiş oldu. Ali (a.s) ise mukad-
des Mekke topraklarında bulunan Allah'ın evi Kâbe'de mucizevî bir şekilde 
dünyaya gözlerini açtı ve yine Allah'ın evinde (Kûfe Mescidi) şahadet şer-
betini içti; kısaca doğumu ve ölümüyle benzersiz bir güzellik sergiledi.

Hz. Ali'nin Üç Boyutlu Şahsiyeti

Psikologlara göre insanların kişiliği, her biri kişiliğin oluşumu ve ge-
lişiminde oldukça etkin ve âdeta psikolojisi, nitelikleri ve düşünme tarzı, 
üç kenarın birleşmesinden meydana gelen bir üçgen gibi üç önemli unsur-
dan oluşmaktadır. Bu üç unsur şunlardır:

1- Genetik yapı

2- Eğitim öğretim

3- Çevre

İşte insandaki tüm iyi ve kötü sıfatlar, yüce ve aşağılık ruh hâlleri, bu 
üç unsur vesilesiyle ortaya çıkar ve gelişir.

Birinci unsur olan genetik yapı hakkında kısaca şunları söyleyebili-
riz: Çocuklar genetik yapılarında anne babanın sadece dış görünümünü 
taşımazlar; anne babanın ruh hâlleri ve deruni sıfatları da kalıtım yoluyla 
çocuklarına intikal eder.

1- Nitekim Hz. Ali'nin aynı söze atfen "Benim hakkımda iki grup helâk olur: İfrat 
eden dost ve buğz eden düşman." buyruğu, Nehcü'l-Belâğa'nın hikmetli sözler bölümün-
de 117. hikmetli söz olarak yer almaktadır.
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İnsanın kişiliğini oluşturan diğer iki unsur olan eğitim öğretim ve 
çevrenin, insanoğlunun doğuştan sahip olduğu ulvî karakterlerin gelişi-
minde veya çocuğun anne babadan aldığı sıfatların terbiye edilmesinde 
önemli rolü vardır. Örneğin bir öğretmen, bir çocuğun veya bir sınıfın 
kaderini değiştirebilir. Çevre, kötüleri iyi, iyileri kötü yapabilir. Bu iki et-
kenin insanın kişiliğinin oluşumundaki tesir ve gücü, burada açıklamaya 
gerek görülmeyecek kadar açıktır. Elbette unutmamak gerekir ki bu üç 
etkenin üstünde yer alan şey, insanın irade ve isteğidir.

Hz. Ali'nin İrsî Şahsiyeti

Emirü'l-Müminin Ali (a.s), Betha'nın (Mekke) büyüğü ve Haşim 
Oğulları'nın önderi, cömertlik, dostluk, sevgi ve tevhit yolunda fedakârlık 
abidesi Ebu Talib gibi bir babanın oğludur.

Peygamberimiz, dedesi Abdulmuttalib vefat ettiği sırada sekiz yaşın-
daydı. O günden itibaren kırk iki yıl boyunca her durumda Peygamber'in 
yanında yer alan, koruyan ve mukaddes hedefi olan tevhit dininin yayıl-
ması yolunda benzersiz bir aşk ve ilgi ile fedakârlık eden, yine Ebu Talib'di. 
Bu gerçek, Ebu Talib'in pek çok menkul şiirinde yer almıştır. Örneğin:

Li-ya'leme hiyâru'n-nâsi enne Muhammeden
Nebiyyun ke-Musâ ve'l-Mesîhi'bni Meryemin.

Temiz ve iyi ahlâklı insanlar bilsinler ki, Muhammed de Musa ve İsa 
gibi peygamberdir.

Ve yine:
E-lem te'lemû ennâ vecednâ Muhammeden
Resûlen ke-Musâ hutta fî evveli'l-kitâbi.

Bilmiyor musunuz ki Muhammed de Musa gibi ilâhî bir peygamber-
dir./ Peygamberliği tüm ilâhî kitaplarda yazılıdır.1

Haşim Oğulları'nın tamamının susuz ve yakıcı bir çölde boykot edilmele-
rine sebep olan böylesi bir fedakârlığa, hedefe olan aşk, maneviyata duyulan 
ilgi ve alakadan başka bir gerekçe gösterilemez. Sırf akrabalık bağı ve maddî 
etkenler, insanda böylesi bir fedakârlık örneği ve duygusu oluşturamaz.

1- Mecmau'l-Beyan, c.4, s.37.



32 □ Ve lâye t  Nuru  İmam A l i

Ebu Talib'in Hz. Peygamber'in dinine olan imanı, tarafsız bütün araş-
tırmacıların dikkatini çekecek kadar açıktır. Maalesef bir grup, yersiz 
bağnazlıkları yüzünden Ebu Talib hakkında ileri geri söz etmiş; başka bir 
grup ise daha da ileri giderek, onu iman etmemiş biri olarak tanıtmıştır. 
Hâlbuki Ebu Talib'in iman ettiğine dair tarih ve hadis kitaplarında mevcut 
olan deliller, başka bir şahıs için nakledilmiş olsaydı, kimse onun iman 
ettiğine dair şüpheye düşmezdi; ama insan, bunca aşikâr delilin neden 
bazılarının kalplerini aydınlatamadığını bilemiyor!

Hz. Ali'nin Annesinin Şahsiyeti

Hz. Ali'nin annesi, Haşim oğlu Esed'in kızı Fatıma'dır. Bi'setten önce 
Hz. İbrahim'in dinine bağlı olan Fatıma, Peygamberimize ilk iman eden ha-
nımlardandır. Oldukça iffetli bir kadın olan Fatıma, doğum sancıları artınca 
Mescid-i Haram'a gelerek Kâbe'nin duvarına yaklaşıp şöyle dua etti:

Allah'ım, sana, peygamberlerine, gönderdiğin kitaplara ve Kâbe'yi 
inşa eden ceddim İbrahim'e sağlam bir imanım var. Allah'ım, Kâ-be'yi 
inşa eden ceddimin ihtiramına ve karnımda taşıdığım bu çocuğun ha-
tırına bana doğumu kolaylaştır.

Birden Fatıma mucizevî bir şekilde Kâbe'ye girdi ve orada doğum 
yaptı.1

Bu büyük fazileti, Şia'nın bütün hadisçileri ve tarihçileri ve soy bilim-
cileri kitaplarında nakletmişlerdir. Bu gerçeği açıkça dile getiren ve bunu 
benzersiz bir fazilet olarak kabul eden Ehlisünnet âlimlerinin sayısı da 
oldukça fazladır.2

Hâkim Nişaburî şöyle diyor:

Ali'nin Kâbe'de doğduğu tevatür şeklinde bize ulaşmıştır.3

Ünlü tefsirci Bağdat alimlerinden Âlusî şöyle yazar:

Ali'nin Kâbe'de doğduğu dünya milletleri arasında meşhurdur ve 
şimdiye dek kimse bu fazilete erişememiştir.4

1- Keşfü'l-Ğumme, c.1, s.90.
2- Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.349 - Şerhu'ş-Şifa, c.1, s.151.
3- Müstedrek-i Hâkim, c.3, s.483.
4- Şerh-i Kaside-i Abdulbaki Efendi, s.15.
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Hz. Peygamber'in (s.a.a) Kucağında

Hz. Ali'nin ömrünün tamamını beş bölüme ayıracak olursak, bunun 
ilk bölümünü, on yılı aşmayan süreyle, bi'setten önceki yaşamı teşkil eder; 
zira Ali (a.s) dünyaya gözlerini açtığı zaman Peygamber (s.a.a) otuz yaşın-
daydı ve on yıl sonra, yani kırk yaşında iken Allah tarafından Peygamber-
liğe seçildi.1

Hz. Ali'nin hayatının en hassas dönüm noktası olan bu bölüm, kişiliği-
nin şekillenmesi ve kişilik üçgeninin ikinci ayağının Peygamber (s.a.a) vesi-
lesiyle çizilmesidir. Her insan için ömrün bu bölümü, hayatın kritik ve de-
ğerli anlarından sayılır. Bu yaşta çocuğun kişiliği, üzerine çizilecek her şekli 
net olarak gösteren beyaz bir sayfaya benzer. Onun için hayatın bu devresi, 
Allah tarafından temiz bir ruh ve ahlâkî faziletlerle yaratılmış olan çocukla-
rı, insanî erdemler ve ahlâkî değerlerle tanıştıracak ve onlara saadet içinde 
yaşamanın yolunu gösterecek pedagog ve eğitimciler için, en iyi fırsattır.

İşte yüce İslâm Peygamber'i bu ulvî hedef uğruna, Ali'yi (a.s) doğu-
mundan hemen sonra kendi terbiyesine aldı. Henüz dünyaya getirdiği 
oğlu Ali'yi Peygamber'in huzuruna götüren ve bebeğe karşı onun aşırı 
ilgisine şahit olan Esed kızı Fatıma, bu sefer de Peygamber'in, Ali'nin beşi-
ğinin kendi yatağının başucuna konulması isteğiyle karşılaştı. Bu açıdan, 
İmam Ali'nin yaşamı, ilk günlerinden itibaren Peygamber'in kucağında, 
özel ilgi ve terbiyesiyle geçti. Peygamber geceleri Ali'nin beşiğini salla-
makla kalmıyor, gündüzleri yıkıyor, karnını doyuruyor; uyandığında ise 
şefkat kokan kelimelerle kendisiyle konuşuyordu. Bazen de sıkıca bağrına 
basar ve şöyle derdi:

Bu çocuk benim kardeşimdir; gelecekte yardımcım, vârisim ve kızı-
mın eşi olacak.

Ali'ye olan sevgisinden dolayı ondan asla ayrılmıyor, ibadet etmek 
için Mekke dışına çıktığında bile Ali'yi küçük bir kardeşi veya evlâdı gibi 
beraberinde götürüyordu.2

1- Bazıları, örneğin İbn Haşşab, Mevalidü'l-Eimme kitabında Hz. Ali'nin toplam 
ömrünün 65 yıl olduğunu, bi'setten önce de 12 yaşında olduğunu belirtmiştir. Bu ko-
nuda ünlü tarihçi Ali b. İsa Erbilî'nin (öl. 693 h.k.) yazdığı Keşfü'l-Ğumme, c.1, s.65'e 
müracaat edilsin.

2- Keşfü'l-Ğumme, c.1, s.90.
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Aziz Peygamber'in Ali'nin üzerine bu derece titremesinin hedefi, ki-
şilik üçgeninin ikinci kenarını teşkil eden eğitim öğretimin kendi elleriyle 
şekillenmesi ve bu şekillenmede kendisinden başka hiç kimsenin etkili ol-
mamasını istemesi idi. Nitekim Ali (a.s) bir konuşmasında Peygamber'in 
(s.a.a) yaptığı değerli hizmetleri anarak şöyle buyurmuştur:

Allah'ın selâmı, Peygamber'e (s.a.a) ve soyuna olsun. Peygamber'e 
ne kadar yakın olduğumu, O'nun katında nasıl bir mertebeye ulaştı-
ğımı bilirsiniz. Çocuktum henüz, O beni bağrına basardı, yatağında 
yatırırdı, beni koklardı, mübarek vücudunu hissederdim. Lokmayı 
çiğner ağzıma verir, beni yedirirdi. Ve ben O'nun güzel kokusunu 
içime çekerdim.1

Ali, Hz. Peygamber (s.a.a) Evinde 

Allah, dininin büyük velisini, Peygamber'in evinde büyümesini, onun 
terbiyesiyle yetişmesini irade etmiştir, Peygamber'in dikkatini bu iradeye 
yönlendirmesi de gayet doğaldır. İslâm tarihçileri şöyle yazıyor:

Mekke'de şiddetli kuraklığın yaşandığı bir yıl, Peygamber'in (s.a.a) 
amcası Ebu Talib ağır bir külfetle karşı karşıya kalmıştı. Peygam-
ber (s.a.a), maddî imkânı Ebu Talib'den daha iyi olan diğer amcası 
Abbas'la konuşarak, kıtlık günlerinde Ebu Talib'in biraz olsun rahat-
laması için, her ikisi, Ebu Talib'in çocuklarından birini yanlarına al-
mak konusunda hem fikir oldular. Sonuçta Abbas Cafer'i, Peygamber 
(s.a.a) ise Ali'yi evine aldı.2

Bu kez tamamen Peygamber'in (s.a.a) himayesi altına giren Ali (a.s), 
Peygamber'in (s.a.a) ahlâk denizinden ve insanî faziletlerinden feyiz ala-
rak, O'nun kılavuzluğu altında kemal derecelerinin doruklarına ulaştı. 
Nitekim Ali (a.s) konuşmalarında o günlere ve Peygamber'in özel ilgileri-
ne işaretle şöyle buyuruyor:

Her zaman devenin yavrusu nasıl anasının ardından giderse, ben de 
O'nun ardından giderdim; O her gün bana huylarından birini belletir, 
ona uymamı buyururdu.3

1- Nehcü'l-Belâğa, 192. hutbe.
2- Sîre-i İbn Hişam, c.1, s.236.
3- Nehcü'l-Belâğa, Kasıa Hutbesi.
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Ali (a.s) Hira Mağarası 'nda

Hz. Muhammed (s.a.a) Allah tarafından peygamberliğe seçilmeden 
önce, her yıl bir ay boyunca Hira Mağarası'nda ibadetle meşgul olur, ayın 
sonu geldiğinde doğrudan Mescid-i Haram'a gidip Allah'ın evini yedi 
defa tavaf ettikten sonra evine dönerdi.

Burada şöyle bir soru sorulabilir: Ali'ye (a.s) yoğun bir inayeti ve sev-
gisi olan aziz Peygamber, ibadet ve münacat için gittiği Hira Mağarası'na 
Ali'yi (a.s) de götürüyor muydu, yoksa bu süre zarfında onu yalnız mı 
bırakıyordu?

Tarihten elde edilen ipuçları, Peygamber'in, evine aldığı ilk günden 
itibaren Hz. Ali'yi asla yalnız bırakmadığını gösteriyor. Tarihçiler şöyle 
yazmaktalar:

Ali (a.s), her zaman Peygamber (s.a.a) ile birlikteydi; öyle ki, Peygam-
ber (s.a.a) şehir dışına her çıktığında Ali'yi (a.s) yanında götürürdü.1

İbn Ebi'l-Hadid şöyle diyor:
Sahih hadisler gösteriyor ki, ibadet için Hira Dağı'nda bulunan Hz. 
Muhammed'e (s.a.a) Cebrail ilk kez nazil olup kendisini peygamber-
likle müjdelediğinde, Ali (a.s) de onun yanındaydı.

Bu konuda İmam'ın (a.s) kendisi şöyle buyuruyor:
Her yıl Hira Dağı'na çekilir, kulluğa koyulurdu. Onu ben görürdüm, 
başkası görmezdi.2

Hz. Ali'nin bu sözünden, Hz. Muhammed'in, peygamberlik makamı-
na ulaştıktan sonra da Hira Dağı'na gittiği anlaşılmaktadır. Ama, bu söz 
Hira Dağı'na genelde peygamberliğinden önce gitmiş olması gerçeğini 
doğrulamakta ve önceki döneme işaret ettiğini onaylamaktadır.

Hz. Ali'nin nefsî temizliği ve Peygamber'den aldığı eğitim, daha ço-
cukluk dönemlerinde, normal insanların göremeyeceği şeyleri görme-
sine ve işitemeyeceği sesleri işitmesine sebep oldu. Bu konuda Ali (a.s) 
şöyle buyuruyor:

Çocuktum henüz Hira Dağı'nda Peygamber'in yanında iken, Ona 
doğru dökülen vahiy ve peygamberlik nurunu görüyor, nübüvvet ko-

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.13, s.208.
2- Nehcü'l-Belâğa, 192. hutbe.
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kusunu alıyordum.1

İmam Cafer Sâdık (a.s) buyuruyor ki:
Emirü'l-Müminin Ali (a.s), Hz. Muhammed'in peygamberliğe seçil-
mesinden önce, peygamberlik nurunu görüyor ve vahiy meleğinin 
sesini duyuyordu.

Hz. Peygamber (s.a.a) vahiyle karşılaştığı o büyük anda Hz. Ali'ye 
şöyle buyurdu:

Eğer ben son peygamber olmasaydım, benden sonra nübüvvet maka-
mına sen lâyık olurdun; ama sen benim vârisimsin; sen muttakilerin 
önderisin.2

Emirü'l-Müminin çocukluk çağlarında işittiği gaybî sesler hakkında 
şöyle buyuruyor:

Ona vahiy gelirken feryad duydum da ey Allah'ın Resulü dedim, bu 
feryat nedir? Buyurdu ki: Bu feryat eden Şeytan'dır; artık kendisine 
halkın kulluk etmesinden ümidini kesti. Sen benim duyduğumu duy-
maktasın, gördüğümü görmektesin; ancak sen peygamber değilsin; 
fakat vezirsin ve hayır üzeresin.3

1- Hz. Muhammed Allah tarafından Risalet makamına seçilmeden önce, vahyi ve 
gaybî sesleri, rivayetlerde beyan edilen rumuzlu bir şekilde idrak ediyordu. İbn Ebi'l-
Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.13, s.197.

2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.13, s.310.
3- Nehcü'l-Belâğa, Kasıa Hutbesi, 192. hutbe.



İkinci Bölüm

Bİ'SETTEN SONRA 
HİCRET'TEN ÖNCE HZ. ALİ





(1)

İLK İMAN EDEN KİŞİ

Hz. Ali'nin hayatının ikinci bölümünü, bi'setten hicrete kadar olan dö-
nem oluşturur. 13 yıl süren bu dönemde Ali (a.s) hep Peygamber'in (s.a.a) 
yanında olmuş ve bazı sorumlulukları da üstlenmiştir.

Bu dönem, tarih boyunca Hz. Ali'den başka kimseye nasip olmayan 
ve hiç kimsenin ulaşamadığı bir dizi iftiharlara sahne olmuştur.

Hayatının bu dönemine ait ilk iftihar kaynağı, İslâm'ı herkesten önce 
kabul etmesi, daha doğru bir ifadeyle, ta evvelinden kabul ettiği İslâm'ı 
izhar etmesiydi.1

İslâm'ı kabulde öncü olup tevhit dinine yönelmek, Kur'ân-ı Kerim'in, 
İslâm'ı ilk kabul edenler Hakkın rızasını kazanmada ve ilâhî rahme-
te nail olmada da öncüdürler şeklindeki apaçık beyanıyla işaret ettiği 
konulardandır.2

Kur'ân "İslâm'ı ilk kabul edenlerden olmak" konusuna o kadar özel 
bir önem vermiştir ki, hatta Mekke'nin fethinden önce iman edip can ve 
mallarını Allah yolunda feda eden insanları, Mekke'nin fethinden sonra 
iman edip cihat edenlere üstün kılmıştır;3 nerde kaldı ilk Müslümanlar ve 
Medine'ye hicretten önce İslâm'ı kabul edenler.

Konuyu daha da açacak olursak, bilindiği gibi Mekke, hicretin 8. yılın-
da fethedilmiş ve Peygamberimiz, bi'setten 18 yıl sonra putperestlerin sağ-

1- Bölümün sonlarına doğru bu konuda daha fazla açıklama yapacağız.
2- "Ve bir de ileri geçenler ki herkesi geçmişlerdir. Onlardır mabutlarına yaklaştırı-

lanlar" (Vakıa Suresi 10-11. ayetler)
3- "…Sizin, fetihten önce infakta bulunan ve çarpışmaya gireniniz, bunu yapma-

yanlarla aynı değildir. Onlar, derece yönünden fetihten sonra infakta bulunup çarpışma-
ya girenlerden çok daha üstündür." (Hadid Suresi, 10. ayet )
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lam kalesinin kapılarını açmıştır. Mekke Fethi'nden önceki Müslümanla-
rın iman üstünlüklerinin sebebi, İslâm'ın henüz Arabistan Yarımadası'nda 
iktidar olamadığı ve hükümet kuramadığı, putperestlerin üslerinin sağ-
lam bir kale gibi ayakta durduğu ve Müslümanların can ve mal güvenlik-
lerinin tehdit altında olduğu bir dönemde iman etmiş olmalarıdır. Gerçi o 
dönemde Müslümanlar, Peygamber'in Mekke'den hicreti ile Evs, Hazrec 
ve Medine civarındaki kabilelerin İslâm'a yönelmesiyle nispeten kuvvet-
lenmişlerdi ve pek çok çarpışmada muzaffer oluyorlardı; ama tehlike ta-
mamıyla bertaraf edilmemişti.

İslâm'a yönelmenin ve canı, malı feda etmenin özel bir değer arz etti-
ği bir durumda, Kureyş'in gücü karşısında duracak bir gücün olmadığı 
İslâm'ın başlangıcında iman etmenin, elbette ki daha büyük ve yüce de-
ğeri olmalıdır. Bu açıdan, Mekke'de ve Peygamber'in ashabı arasında ilk 
iman edenlerden olmak, hiçbir faziletin boy ölçüşemeyeceği iftihar kay-
naklarından sayılıyordu.

Ömer, hilâfeti döneminde bir gün, İslâm'a ilk iman edenlerin altıncısı 
olan çileler çekmiş Habbâb'dan, Mekke müşriklerinin kendisine nasıl dav-
randığını sorunca, Habbâb gömleğini çıkarıp sırtındaki işkence ve yanık 
izlerini Halife'ye göstererek, kendisinin defalarca demirden zırhlar giy-
dirilip saatlerce Mekke'nin kızgın güneşi altında bekletildiğini; bazen de 
sönene kadar yanan ateşin üzerinde sürüklendiğini söyledi.1

Evet, doğrusu büyük faziletler ve manevî üstünlükler, İslâm yolunda 
tüm zulüm ve işkencelere canları pahasına katlanan insanlara aittir.

Kimse Hz. Ali'den Öne Geçemedi

Pek çok hadis bilgini ve tarihçi, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) pazartesi günü 
peygamberliğe seçildiğini ve Hz. Ali'nin ertesi gün iman ettiğini naklediyor.2 
Üstelik her şeyden önce Resul-i Ekrem'in bizzat kendisi Hz. Ali'nin ilk 
iman eden kimse olduğunu açıklamış ve ashabına şöyle buyurmuştur:

Kıyamet günü Kevser Havuzu başında benimle ilk mülakat edecek 
olan kişi, hepinizden önce İslâm'a iman eden Ebu Talib oğlu Ali'dir.3

1- Üsdü'l-Gabe, c.2, s.99.
2- Müstedrek-i Hâkim, c.2, s.112 - el-İstîab, c.3, s.32.
3- Müstedrek-i Hâkim, c.3, s.136.
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Hz. Ali'nin herkesten önce iman ettiği hakkında Peygamber-i 
Ekrem'den (s.a.a), bizzat Emirü'l-Müminin Ali'den (a.s), diğer imamları-
mızdan nakledilen rivayet ve hadisler, ayrıca hadis bilginleri ve tarihçile-
rin görüşleri, bu kitabın sayfalarına sığmayacak kadar fazladır.1 Onun için 
bu konuyla ilgili olarak sadece Hz. Ali'nin kendi sözleri ve tarihî bir olayı 
nakletmekle yetineceğiz.

Emirü'l-Müminin Ali (a.s) şöyle buyuruyor:

Ben Allah'ın kulu, Peygamber'in kardeşiyim; benim Sıddık-ı Ekber. 
Bu sözü benden sonra iftiracı ve yalancıdan başkası söylemeyecek. 
Herkesten yedi yıl önce Peygamber'le birlikte namaz kıldım ve onunla 
namaz kılan ilk kişi benim.2

Diğer bir konuşmasında şöyle buyuruyor:

O gün İslâm, Peygamber ile Hatice'den başkasının evinde yoktu ve 
ben de onların üçüncüsüydüm.3

Başka bir yerde şöyle buyurmuştur:

Allah'ım, ilk olarak mabuduna yönelen, çağrıyı duyup icabet eden 
kişiyim ben; Peygamber'den başka hiçbir kimse, benden önce namaz 
kılmamıştır.4

Afif Kindî'nin Rivayeti

Afif Kindî diyor ki:

Giysi ve güzel kokular almak için Mekke'ye gittiğim bir gün, Mescid-i 
Haram'da Abbas b. Abdulmuttalib'le karşılaşıp yanına oturdum. 
Güneşin tam dikey konuma geldiği sırada gözüm bir anda oraya 
gelip gökyüzüne baktıktan sonra yüzü Kâbe'ye doğru duran birine 
ilişti. Çok geçmeden bir genç çıkageldi ve adamın sağ tarafında dur-
du. Bir müddet sonra da bir kadın gelerek onların arkasında duru-

1- Merhum Allâme Eminî, Hz. Ali'nin Peygamber-i Ekrem'e ilk iman eden kişi 
olduğu bağlamında birçok hadis bilgini ve İslâm tarihçisinin naklettiği hadis ve yazı-
ların metinlerine, el-Gadîr (Necef baskısı) kitabının 3. cilt, 191 ila 213. sayfalarında yer 
vermiştir. İlgilenenler müracaat edebilir.

2- Tarih-i Taberî, c.2, s.213; Sünen-i İbn Mâce, c.1, s.57.
3- Nehcü'l-Belâğa, Kasıa Hutbesi, 192. hutbe.
4- Nehcü'l-Belâğa, 131. hutbe.
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verdi. Daha sonra her üçü birlikte namaz kılmaya başladılar. Bense, 
kendilerini Mekke'nin putperestlerinden soyutlayarak müşriklerin 
taptıkları tanrılardan başka bir mabuda tapan bu üç insanın sergi-
lediği manzarayı görünce hayrete düştüm ve Abbas'a dönerek "Bu 
büyük bir olay!" dediğimde, o da aynı cümleyi tekrarladıktan sonra 
"Bu üç kişiyi tanıyor musun?" diye ekledi. Benden "Hayır" cevabı-
nı duyunca şöyle dedi: "Buraya ilk gelen ve diğer ikisinin önünde 
duran, kardeşim Abdullah'ın oğlu Muhammed; ikincisi, diğer kar-
deşim Ebu Talib'in oğlu Ali ve üçüncüsü ise Muhammed'in hanımı-
dır. Muhammed, bu dinin kendisine Allah tarafından gönderildiğini 
iddia ediyor ve şu anda gök kubbenin altında bu üçünden başka bu 
dine inanmış biri yok.1

Burada akla şöyle bir soru gelebilir: Hz. Muhammed'in peygamber-
liğe seçilmesinden sonra kendisine ilk iman etmiş olan Ali (a.s), acaba 
bi'setten önce iman etmemiş biri miydi?

Elbette ki hayır, burada iman etmekten maksat, Hz. Ali'nin ta bi'setten 
önce ruhuna işleyen ve bir an bile ayrılmayan ezelî imanını izhar etme-
sidir. Zira Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) müdavim ilgilerine mazhar olan 
Hz. Ali'nin yegâne Allah'a olan imanının kökleri, ruhunun derinliklerine 
işlemiş, tepeden tırnağa iman ve ihlâsın özü olmuştu.

Ali (a.s), ilk vahyin indiği belli güne kadar peygamberlik makamına 
ulaşmamış Hz. Muhammed'e (s.a.a) olan bağlılığını, peygamberlik maka-
mına yükseldikten sonra sağlamlaştırmalı ve doğuştan var olan imanını, 
onun peygamberliğini kabul etmekle beraber izhar etmeliydi.

Kur'ân-ı Kerim'de de iman ve İslâm, önceden var olan inancın izhar 
edilip açığa vurulması manasında fazlasıyla kullanılmıştır. Örneğin:

Rabbi ona, (İbrahim'e) "Müslüman olup bana teslim ol." dediğinde o 
(İbrahim) şu cevabı vermişti: "Teslim oldum âlemlerin Rabbi'ne!"2

Yine Kur'ân-ı Kerim'de Peygamber'in (s.a.a) dilinden kendi hakkında 
şöyle bir ayet yer alır:

Ben âlemlerin Rabbi'ne teslim olmakla emredildim.3

1- Tarih-i Taberî, c.2, s.212; İbn Esir, el-Kâmil, c.2, s.22; el-İstîab, c.3, s.330.
2- Bakara Suresi, 131.
3- Mü'min Suresi, 66.
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Bu ve benzeri yerlerde geçen İslâm'dan maksadın, yeni iman etmek 
anlamında olmadığı, insanın içinde var olan imanın ve teslimiyetin izhar 
edilmesi olduğu kesindir. Zira aziz İslâm Peygamberi, yukarıda geçen 
ayetin nazil olmasından ve hatta bi'setten önce bile Allah'a inanmış ve 
teslim olmuş bir kişiydi. Dolayısıyla imanın iki anlamı olduğunu söyle-
mek gerekir:

İçte önceden var olan imanın izhar edilmesi. Hz. Ali'nin bi'setin ikinci 
günü iman etmesi bu anlamdadır.

Başlangıcı belli olan bir iman ve İslâm'ı kabul. Peygamber'in ashabı-
nın birçoğunun imanı bu guruptandır.

Me'mun'un İshak'la Münazarası

Me'mun kendi hilâfeti döneminde, siyasî çıkarları veya inancı gereği, 
Şia oluşuyla ve Hz. Ali'nin üstünlüğünü kabul etmekle tezahür ediyordu. 
Bir gün aralarında İshak'ın da bulunduğu asrının kırk âlimini bir araya 
getirdiği ilmî bir toplantıda, âlimlere dönerek şöyle dedi: Peygamber'in 
risalete seçildiği gün en iyi amel neydi?

İshak şöyle cevap verdi: Allah'a ve Peygamber'ine iman.

Me'mun: İslâm'ı kabuldeki öncelik en iyi amel değil miydi?

İshak: Elbette; nitekim Kur'ân-ı Kerim'de de şöyle buyrulur: "Ve bir de 
ileri geçenler ki herkesi geçmişlerdir; onlardır mabutlarına yaklaştırılanlar."1 
Ve bu ayetteki öncelikten maksat, İslâm'ı kabul etmekteki önceliktir.

Me'mun: Acaba Ali'den önce İslâm'ı kabul eden olmuş mu? Yoksa er-
keklerden Peygamber'e ilk iman eden o muydu?

İshak: Ali (a.s), Hz. Peygamber'e iman eden ilk kişidir; ama iman etti-
ği gün henüz bir çocuktu ve böyle bir imanın değeri olmaz; ama Ebubekir 
sonraları iman etse de, Allah'a tapanların safına katıldığında yaşlı bir in-
sandı; bu nedenle o yaştaki iman ve itikadının ayrı bir değeri vardı.

Me'mun: Ali nasıl iman etti? Peygamber (s.a.a) mi İslâm'a davet etti, 
yoksa İslâm'ı kabul etmesi Allah tarafından mı kendisine ilham edildi? 
Ali'nin (a.s), Allah'ın ilham etmesiyle İslâm'ı kabul ettiği asla söylenemez; 
zira böyle bir varsayım, Ali'nin (a.s) imanının Peygamber'in (s.a.a) ima-

1- Vakıa Suresi, 10-11.
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nından üstün olmasını gerektirir; çünkü Peygamber'in (s.a.a) iman etmesi, 
Allah tarafından kendisine ilham edilmesiyle değil, Cebrail'in vasıtası ve 
kılavuzluğuyla olmuştur.

Şimdi, Ali (a.s) Peygamber'in (s.a.a) davetiyle iman ettiyse, Pey-
gamber (s.a.a) bu daveti kendiliğinden mi, yoksa Allah'ın emriyle mi 
yapmıştı? Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) Ali'yi (a.s) Allah'ın emri ve izni 
olmaksızın İslâm'a davet ettiği asla söylenemez; bilakis kesin olan, Hz. 
Ali'nin Peygamber (s.a.a) tarafından İslâm'a davet edilişinin, Allah'ın 
emri ile olduğudur. Acaba hekim olan Allah, Peygamber'ine, iman edip 
etmemesi önem taşımayan istidatsız bir çocuğu İslâm'a davet etmesini 
emreder mi? O hâlde demek ki İmam'ın (a.s) çocukluk döneminde sahip 
olduğu şuur ve idraki, kendisinden büyük olanların imanı ile aynı/eşit 
derecede olacak hadde idi."1

Aslında Me'mun'un bu konuda başka bir cevap da vermesi yerin-
de olurdu. Ancak bu cevabın, velâyet ve imamet konusunda geniş bilgi 
sahibi olan kimseler tarafından verilmesi daha uygun olur. Özetle şöyle 
diyebilirdi:

Allah'ın evliyalarına, asla sıradan insanlar gözüyle bakmamak, ço-
cukluk dönemlerini başkalarının çocukluk dönemleriyle bir tutmamak, 
akıl ve idrak açısından aynı derecede sanmamak gerekir. Peygamberler 
arasında da çocukluklarında aklın, kemalin ve hakikatleri idrakin en yük-
sek derecelerine varanlar ve o yaşlarda Allah tarafından hikmetli sözler 
ve yüce ilâhî ilimleri öğrenmeye lâyık olanlar olmuştur. Kur'ân-ı Kerim'de 
Hz. Yahya (a.s) hakkında şöyle buyrulur:

Ey Yahya! Azim ve kuvvetle kitabı al. Ve ona çocukken peygamber-
lik verdik.2

Bazılarına göre yukarıdaki ayetten maksat "nübüvvet", bazılarına göre 
ilâhî ilimlerdir. Her hâlükârda ayet, peygamberler ve ilâhî evliyanın, birta-
kım özel yetenekler ve olağanüstü kabiliyetlerle yaratıldıklarını ve çocuk-
luk dönemlerinin diğer çocuklardan farklı olduğunu ifade etmektedir.

1- Ikdü'l-Ferid, c.3, s.43 de şöyle geçer: İshak'tan sonra Câhiz de el-Osmaniye adlı 
kitabında bu eleştiriyi söz konusu etmiş, Ebu Cafer İskafî de "en-Nakz Ale'l-Osmaniye" 
kitabında bu konuyu detaylı olarak ele almıştır. Bütün bu tartışmaları İbn Ebi'l-Hadid, 
Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.13, s.218-295 de nakletmiştir.

2- Meryem Suresi, 12.
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Hz. Mesih (a.s) dünyaya gelişinin ilk günlerinde, Allah'ın emriyle ko-
nuşmaya başlamış ve şunları söylemiştir:

Ben Allah'ın kuluyum. (Allah) bana kitap vermiştir ve beni pey-
gamber kılmıştır?1

Ehlibeyt İmamları'nın hayatlarını okuduğumuzda, onların da ço-
cukluk dönemlerinde en karmaşık ve zor aklî, felsefî ve fıkhî meseleleri 
cevaplandırdıklarını görürüz.2 Evet, Allah'ın özel kullarını kendimizle 
kıyaslamamalıyız ve kendi çocuklarımızın akıl ve idrak derecesini, pey-
gamberlerin ve ilâhî önderlerin çocukluk dönemlerinin akıl ve idrakine 
ölçü yapmamalıyız.3

1- Meryem Suresi, 30.
2- Nitekim Ebu Hanife'nin Ehlibeyt İmamları'ndan İmam Musa Kâzım'dan ve 

Yahya b. Eksem'in İmam Muhammed Taki'den sordukları zor sorular ve aldıkları ce-
vaplar hadis ve tarih kitaplarında zapt edilmiştir.

3- Emirü'l-Müminin Ali (a.s) şöyle buyuruyor: "Bu ümmetten hiç kimse Muham-
med'in (s.a.a) soyuyla kıyaslanamaz." (Nehcü'l-Belâğa, 2. hutbe.
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(2)

HZ. ALİ 'NİN FAZİLETLERİNİN YAYILMASININ 

ENGELLENMESİ

İnsanlık tarihi, seçkin faziletlerini ve yüce sıfatlarını gizleyip hasıraltı et-
mek için dost-düşman herkesin el ele vermesine rağmen, yücelikleri ve men-
kıbeleri âlemi doldurmuş Ali (a.s) gibi bir şahsiyete çok az şahit olmuştur.

Düşmanları, kalplerinde besledikleri kin ve nefretle, onun Allah ka-
tındaki makamını ve sahip olduğu yüce dereceleri gizlemek doğrultu-
sunda çaba harcarken, kalpten seven dostlarının ise, ölüm ve işkence 
korkusundan, susmaktan, sevgi ve muhabbetlerini gizlemekten başka 
çareleri yoktu.

Emevîlerin, Ali ailesinin eser ve faziletlerini yok etmeye yönelik yap-
tıkları alçakça çabalar, unutulacak türden değil. Örneğin, Ali'yi (a.s) sev-
mekle suçlanan ve Emevî yanlısı iki kişinin buna şahitlik ettiği bir devlet 
memurunun hemen görevden atılması ve beytülmaldeki haklarının kesil-
mesi olağan hâle gelmişti. Muaviye, vali ve kaymakamlara hitaben yayın-
ladığı bir genelgede şöyle demişti:

Ali ve ailesini sevdiği ispatlanan memuru görevden atın ve maaşını 
kesip her şeyden mahrum edin.

Muaviye başka bir genelgesinde daha da ileri giderek tekitli bir şe-
kilde, Ali ve ailesini sevdikleri belli olan herkesin kulak ve burunlarının 
kesilmesi ve evlerinin yıkılması emrini verdi.

Bu emrin neticesinde Irak milleti ve özellikle Kûfeliler öylesine bir 
baskı altında kaldı ki, bir tek Şia bile Muaviye'nin casuslarının korkusun-
dan sırrını kimseyle paylaşamıyor; hatta dostlarına bile, kimseye söyleme-
yeceklerine dair yemin ettirdikten sonra açıklıyorlardı.1

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.11, s.44–45.
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İskafî'nin, "en-Nakz Ale'l-Osmaniye" adlı eserinde şöyle yazar:
Emevî ve Abbasî devletleri, Hz. Ali'nin faziletlerine karşı özel hassasi-
yet gösteriyor ve onun menkıbelerinin yayılmasını önlemek için fıkıh-
çıları, hadis bilginlerini ve kadıları huzura çağırıp, Hz. Ali'nin menkı-
beleri konusunda konuşmamaları gerektiğini emrediyorlardı. Bu yüz-
den bir grup hadisçi, Hz. Ali'nin menkıbelerini kinaye yoluyla naklet-
mek zorunda kalıyor ve Ali yerine "Kureyş'ten bir adam" diyorlardı.1

Muaviye üçüncü merhale olarak İslâm ülkesi eyaletlerinde bulunan 
siyasî temsilcilerine gönderdiği bir yazıyla, hiçbir konuda Ali Şia'larının 
şahitliklerinin kabul edilmemesini emretti!

Ama tüm bu haddini aşan baskılar, Ali ve ailesinin faziletlerinin ya-
yılmasının önünü alamadı. Bu yüzden Muaviye dördüncü defasında za-
manın valilerine şöyle yazdı:

Osman'ın faziletlerini, menkıbelerini nakledenlere ihtiram edin ve 
hizmetlerini büyük mükâfatlarla telâfi etmem için isimlerini bana 
gönderin.

Böyle bir müjde, bütün şehirlerde, Osman'ın faziletlerinin satıldığı 
düzmece yalan pazarlarının kurulmasına ve hadis uydurma yoluyla III. 
Halife hakkında fazilet rivayet edenlerin büyük servetler elde etmesine 
sebep oldu. İş öyle bir yere vardı ki, Muaviye bile aslı astarı olmayan fazi-
letlerin yayılmasından rahatsız olup, bu kez Osman'ın faziletlerinin nakle-
dilmesinden vazgeçilmesini, I.ve II. Halife ile diğer sahabelerin faziletleri-
nin nakledilmesini ve Ebu Turab Ali (a.s) hakkında nakledilen bir faziletin 
benzerinin, hemen Peygamber'in diğer ashabı hakkında uydurulmasını 
ve yayılmasını emretti; zira bu iş, Ali Şia'larının delillerini çürütmek için 
oldukça etkili bir yöntemdi.2

Mervan b. Hakem, 'Osman'ı, Ali'nin müdafaa ettiği kadar kimse mü-
dafaa etmemiştir.' demesine rağmen Ali'ye (a.s) lânet etmeyi dilinden 
düşürmeyen biriydi. Kendisine, 'Ali hakkında böyle düşündüğün hâlde 
neden lânet ediyorsun?' diye itiraz edenlere cevaben şöyle dedi: 'Bizim 
hükümetimizin temelleri, Ali'yi küçültmek, ona beddua ve lânet etmekten 
başka bir şeyle sağlamlaştırılamaz.' Evet, bazıları Hz. Ali'nin azametine, 

1- age.
2- age. c.3, s.15.
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paklığına ve parlak geçmişine inanmakla birlikte, makam ve mevkilerini 
koruyabilmek için Ali ve evlâtlarına küfrediyordu.

Ömer b. Abdülaziz şöyle diyor:

Medine valisi olan babam, söz ustası, yetenekli konuşmacı, fesahat 
ve belâgatle namaz hutbelerini irat eden biriydi. Ama Şam hüküme-
tinin genelgesi gereği, namaz hutbesi arasında Ali (a.s) ve ailesine 
lânet etmek zorundaydı. Söz bu aşamaya vardığında, yani sıra Hz. 
Ali'ye lânet etmeye gelince kekelemeye başlar, çehresi değişir ve ko-
nuşmanın akıcılığını kaybederdi. Bunun sebebini sorduğum babam, 
"Ali hakkında bildiklerimi başkaları da bilseydi, kimse bize uymaz-
dı; Ali'nin sahip olduğu yüce makamın farkında olmama rağmen ona 
lânet ve küfür ediyorum; zira Mervan ailesinin makamının korunması 
için böyle yapmaya mecburum."1

Ümeyye Oğulları'nın kalpleri Ali düşmanlığıyla doluydu. Muaviye, 
kendisine bu işten vazgeçmesini tavsiye eden bir grup iyi niyetli insana: 
"Bu işi, çocuklarımız bu düşünceyle büyüyüp, büyüklerimiz bu şekilde 
yaşlanana kadar sürdüreceğiz!" şeklinde cevap verdi.

Muaviye'ye bağlı hatip ve hadisçiler tarafından minberlerde, vaaz, 
hitabe, ders ve hadis toplantılarında Ali'ye (a.s) lânet okumak, tam 60 yıl 
devam etti ve öylesine etkili oldu ki, derler bir gün Haccac, adamın birine 
sinirlenip çok kaba bir şekilde konuştu. Benî Ezd kabilesinden olan adam, 
Haccac'a dönerek şöyle dedi: "Ey Emir! Bizimle böyle konuşma; zira biz 
bazı faziletlere sahibiz." Bu faziletlerin ne olduğunu soran Haccac'a şöyle 
cevap verdi: "Faziletlerimizden biri şudur; bizimle evlenmek isteyen biri-
ne, Ebu Turab'ı (Ali'yi) sevip sevmediğini sorarız! Ali'ye karşı en ufak bir 
sevgisi olursa evlenmeyiz. Ali ailesine olan düşmanlığımız, kabilemizde 
adı Hasan ve Hüseyin olan bir erkek ve adı Fatıma olan bir kız bulun-
mayacak kadar fazladır. Kabilemizden birine 'Ali'den nefret et' denmesi, 
Ali'nin çocuklarından da nefreti tetikler."2

Ümeyye soyunun, Hz. Ali'nin faziletlerinin gizlenmesi ve menkıbe-
lerinin inkâr edilmesine yönelik ayak diretmesi sonucu, onun hakkında 
kötü söz söylemenin doğru bir şey olduğu kanısı, yaptıklarını müstehap 

1- age. c.13, s.221.
2- Seyyid İbn Tavus, Ferhatü'l-Garra, s.13–14, Necef baskısı.
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bir amel, bazen de ahlâkî bir vecibe sayacak kadar, genç-yaşlı herkesin 
kalbine işlemişti. Ve bir gün bu kara lekeyi İslâm toplumundan söküp at-
mak isteyen Ömer b. Abdülaziz, Emevî mektebinde yetişmiş bir grubun 
"Halife İslâmî bir sünneti kaldırıyor." feryadıyla karşılaştı.

Tüm bunlara rağmen İslâm tarihinin sayfaları Ümeyye Oğulları'nın 
alçakça plânlarının boşa gittiğine, aralıksız çabalarının, aksine sonuç 
verdiğine ve Hz. Ali'nin fazilet abidesi varlığının, Emevî hatiplerin ev-
hamları ve zehirli propagandaları arasından bir güneş gibi doğduğuna 
şahitlik ediyor. Düşmanın bu konudaki tüm ısrar ve inkârı, aydın gönül-
lerdeki Ali sevgisini azaltmak bir yana, hakkında daha fazla araştırma 
yapılmasına ve şahsiyetinin siyasî keşmekeşten uzak bir platformda mu-
hakeme edilmesine sebep oldu; o kadar ki; Ali (a.s) ve ailesine düşman 
olan Abdullah b. Zübeyr'in torunu Âmir, oğluna: "Ali hakkında kötü 
şeyler söylemekten vazgeç; zira minberlerde 60 yıl boyunca Ali'ye lânet 
okutturan Ümeyye Oğulları, Ali'nin makamının daha da yücelmesi ve 
uyanık kalplerin ona yönelmesinden başka bir netice alamamıştır."1 şek-
linde tavsiyede bulunmuştur.

İlk Yardımcı

Emirü'l-Müminin Hz. Ali'nin faziletlerini gizlemek ve hakkındaki ke-
sin hakikatlerin tahlilindeki kasıtlı negatif tutum, Ümeyye Oğulları dev-
riyle sınırlı değildi; insanlığın bu kâmil örneği, sürekli düşmanların ve 
maksatlı kimselerin zulmüne uğramıştır. Örneğin, mutaassıp yazarlar, Ali 
ailesinin haklarına saldırmaktan sakınmamışlar; İslâm'ın başlangıcından 
on dört asrı aşkın bir süre geçen şu anda bile, kendilerini aydın, özgür 
ve yeni neslin önderleri sanan bazı kişiler, zehirli kalemleriyle Emevîlerin 
amaçlarına yardım ediyor ve İmam Ali'nin faziletlerinin üstüne perde çe-
kiyorlar. İşte açık bir örnek:

İlâhî vahiy ilk olarak Hira Dağı'nda Peygamber-i Ekrem'in kalbine 
nazil oldu ve onu nübüvvet ve resûllük makamıyla şereflendirdi. Vahiy 
meleği, Peygamber'i resûllük makamıyla müjdeledi; ama resûllüğün iblâğ 
vaktini belirlemedi. Bu yüzden Peygamber (s.a.a) üç yıl süreyle genel da-
vetten sakınıp, sadece kabiliyet ve liyakat sahibi kişilerle yaptığı özel gö-

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.13, s.221.
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rüşmelerle, sayılı bir grubu yeni ilâhî dine hidayet etti. Ta ki Allah vahiy 
meleği vasıtasıyla Peygamber'e, genel davetine akrabalarından başlaması 
emrini verene kadar:

Ve en yakın akraba ve hısımlarını uyar. Müminlerin sana uyanla-
rına kanadını indir. Eğer sana isyan ederlerse şöyle de: "Ben, sizin 
yapmakta olduklarınızdan uzağım."1

Alenî davetin akrabalardan başlamasının sebebi, kendisine yakınla-
rının iman etmeyip peşinden gitmediği ilâhî ya da toplumsal bir önde-
rin daveti, yabancılara asla etki etmez. Zira bir insanın sırlarına, ahvaline, 
melekelerine ve kusurlarına vâkıf olanlar, akrabalarıdır. Peygamberlik 
iddiasında bulunan birine yakınlarının iman etmesi, iddia sahibinin doğ-
ruluğunun göstergesi olduğu gibi, iman etmeyip nefret etmeleri de, iddia 
sahibinin iddiasında doğruluktan uzak olduğunun göstergesidir.

Bu yüzden Peygamber (s.a.a), Ali'den, Haşim Oğulları'nın büyük şah-
siyetlerinden 45 kişiyi öğle yemeğine davet etmesini ve ikram için etli ye-
mekle birlikte süt hazırlamasını istedi.

Misafirlerin tümü belirlenen vakitte Peygamber'in (s.a.a) huzuruna 
vardılar. Yemekler yendikten sonra, Peygamber'in (s.a.a) amcası Ebu Le-
heb, ciddiyetten uzak sözleriyle toplantıyı, gündem maddeleri olan davet 
plânı ve hedef takibine hazırlık aşamasının dışına taşıdı ve davet, netice 
almaksızın sona erdi.

Peygamber (s.a.a), ertesi gün başka bir ziyafetle, Ebu Leheb hariç tü-
münü evine davet etmeye karar verdi. Ali (a.s) bir kez daha Peygamber'in 
(s.a.a) isteğiyle yemek ve süt hazırlayarak Haşim Oğulları'nın tanınmış ve 
seçkin şahsiyetlerini öğle yemeğine ve Peygamber'in (s.a.a) sözlerini din-
lemeye davet etti. Bütün davetlilerin belirlenen vakitte hazır bulunduğu 
toplantıda, yemekten sonra Peygamber (s.a.a) sözlerine şöyle başladı:

Doğrusu halkın önderi hiçbir zaman halkına yalan söylemez. Ben (Far-
zımuhal) başkalarına yalan söylesem, size kesinlikle yalan söylemem 
ve başkalarını kandırsam sizi asla kandırmam. Kendisinden başka 
mabut olmayan Allah'a andolsun ki ben, Allah'ın size ve tüm insanla-
ra gönderdiği elçisiyim. Bilin ki, nasıl uyuyorsanız öyle de öleceksiniz 
ve nasıl uyanıp kalkıyorsanız, öyle de dirileceksiniz. İyiler, amelleri-

1- Şuara Suresi, 214-216.
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nin karşılığını; kötüler de yaptıklarının cezasını göreceklerdir; ebedî 
cennet iyiler için, ebedî cehennem ise kötüler için hazırlanmıştır.

Hiç kimse halkına, benim size getirdiğimden daha iyisini getirmemiş-
tir. Ben size dünya ve ahiret hayrını getirdim. Allah bana, sizi kendi 
birliğine ve benim peygamberliğime imana davet etmemi emretti. İçi-
nizden kim bana bu yolda yardım ederek, kardeşim, vasim ve halifem 
olmak ister?

Peygamber-i Ekrem (s.a.a) son cümleyi söyledikten sonra, oradakiler-
den kimin kendisine müspet cevap vereceğini görmek için bir süre durak-
ladı. O sırada şok ve hayretle karışık derin bir sessizlik kaplamıştı toplan-
tıyı ve herkes başını öne eğmiş, düşünceye dalmıştı.

O gün yaşı henüz on beşi aşmayan Ali (a.s) sessizliği bozup ayağa 
kalkarak Peygamber'e (s.a.a) doğru şöyle dedi: "Ey Allah'ın Peygamberi, 
ben bu yolda sana yardım ederim." Daha sonra elini, fedakârlık anlaşması 
adına sıkması için Peygambere doğru uzattı.

Ali'ye oturmasını emreden ve sorusunu bir defa daha tekrarlayan 
Peygamber'e (s.a.a), ayağa kalkıp yardıma hazır olduğunu ilân eden ama 
bir kez daha Peygamber'in "otur" emriyle karşılaşan yine Ali (a.s) oldu. 
Üçüncü defasında da, önceki iki defasında olduğu gibi Ali'den (a.s) başka 
kimse ayağa kalkıp Peygamber'in mukaddes hedefinde ona desteğini ilân 
etmedi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.a) Hz. Ali'nin elini tutarak, Haşim 
Oğulları'nın büyüklerinin huzurunda, Ali (a.s) hakkındaki tarihî sözlerini 
dile getirdi:

Ey benim yakınlarım ve akrabalarım, bilin ki, Ali benim kardeşim, va-
sim ve halifemdir.

Sire-i Halebî'nin nakline göre Resul-i Ekrem (s.a.a) bu cümleye şunları 
da eklemiştir: "vezirim ve vârisimdir."

Böylece İslâm'ın ilk vasisi, son ilâhî elçi vesilesiyle, peygamberliğinin 
ilânının başlangıcında ve getirdiği dine, az sayıda insanın dışında kimse-
nin yönelmediği bir zamanda tayin edilmiş oldu.

Hz. Peygamber'in, kendi nübüvvetini ve Hz. Ali'nin imametini aynı 
günde ilân etmesinden, imametin makam ve konumunu, bu iki makamın 
birbirinden ayrı olmadığını ve imametin, nübüvvetin tamamlayıcısı oldu-
ğunu açık bir şekilde anlayabiliriz.
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Bu Tarihî Belgenin Kaynakları

Bu tarihî belgeyi Şia ve gayri Şia bir grup hadisçi ve müfessir,1 muh-
teva ve kaynaklarına yönelik en ufak bir eleştiri yapmaksızın nakletmiş 
ve Hz. Ali'nin menkıbelerinin ve faziletlerinin delili kabul etmişlerdir. 
Sadece, Peygamber ve Ehlibeyt'in faziletleriyle ilgili nakledilen hadislere 
yaklaşım tarzı bilinen meşhur Şamlı Sünnî yazar İbn Teymiye bu belgeyi 
reddetmiş ve uydurma kabul etmiştir.

İbn Teymiye sadece bu hadisi asılsız ve uydurma bilmekle kalmamış, 
Peygamber ailesi hakkındaki düşünce tarzına binaen, Onların menkıbele-
ri ve faziletleri hakkında tevatür haddine ulaşmış hadislerin çoğunu asıl-
sız ve uydurma kabul etmiştir!

el-Kâmil Fi't-Tarih kitabının dipnotlarının yazarı, adını bildirmediği 
üstadından, İbn Teymiye'nin bu hadisi uydurma kabul ettiğini naklediyor. 
(Güya üstadı, İbn Teymiye'nin fikirlerinin tesirinde kalmış olduğundan 
veya bu belgenin üç halifenin hilâfetine muhalif olduğunu teşhis ettiğinden, 
belgeyi uydurma kabul etmiştir.) Daha sonra kendisi bu hadisi ilginç bir 
şekilde yorumlayarak, İslâm'ın başlangıcında İmam Ali'nin vasi olmasının, 
sonraları Ebubekir'in hilâfetiyle çelişmediğini, zira o gün Ali'den (a.s) baş-
ka, Hz. Peygamber'in vasisi olacak bir Müslümanın olmadığını söylüyor!

Böyle kişilerle tartışma fayda etmez; eleştirimiz, bu hadisi bazı kitapla-
rında tam olarak, bazılarında ise kısaca ve müphem şekilde -ki bu da bir nevi 
hakikati gizlemektir- nakledenlere ya da kitabının ilk baskısında bu hâdise 
yer veren, ama çevre baskısı yüzünden diğer baskılarda yer vermeyen şa-
hıslaradır. İşte burada söylemek gerekir ki, temeli Peygamber'in vefatından 
sonra atılan Hz. Ali'nin haklarına saldırı, bugün de devam etmektedir.

Şimdi konuyu detaylıca ele alalım.

Tarihî Gerçeklerin Gizlenmesi

Büyük İslâm tarihçilerinden olan Muhammed b. Cerir et-Taberî, bu 
tarihî fazileti güvenilir bir senetle tarih kitabında nakletmiş;2 fakat tefsi-

1- Şuara Suresi, 214. ayetin tefsirine bakınız.
2- Bu tarihî fazilet aşağıdaki kaynaklarda nakledilmiştir: Tarih-i Taberî, c.2, s.216; 

Tefsir-i Taberî, c.19, s.74; İbn Esir, el-Kâmil, c.2, s.24; Şerh-i Şifay-ı Kadı İyaz, c.3, s.37; 
Sîre-i Halebî, c.1, s.321… Bu hadisi, tarih ve tefsirin önde gelenleri farklı şekillerde de 
nakletmişlerdir ki onu aktarmaktan sarf-ı nazar ediyoruz.
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rinde1 "ve korkut en yakın hısımlarını."2 ayetini açıklarken, bu hadisi öyle-
sine eksik ve müphem şekilde nakletmiş ki, buna taassuptan başka bir şey 
denemez. Daha önce belirttiğimiz gibi Hz. Peygamber (s.a.a) davetinin so-
nunda toplantıda hazır bulunanlara hitaben şöyle sormuştu:

İçinizden kim bana bu yolda yardım ederek, kardeşim, vasim ve hali-
fem olmak ister?

Taberî ise bu soruyu şöyle nakletmiştir:

İçinizden kim bana bu yolda yardım ederek, kardeşim ve şöyle ve 
şöyle olmak ister?

"Vasim" ve "halifem" kelimelerinin atılması, müphem ve özet kelime-
lere dönüştürülmesinin, taassuptan ve üç halifenin makamını korumaya 
çalışmaktan başka bir yönünün olmadığı, üzerinde konuşmaya gerek kal-
mayacak bir gerçektir.

Taberî sadece Hz. Peygamber'in (s.a.a) sorusunu tahrif etmekle kal-
mamış, Hz. Ali'ye hitaben buyurduğu "Doğrusu bu, (Ali) benim kardeşim, 
vasim ve halifemdir." hadisin ikinci kısmını da aynı şekilde tahrif etmiş ve 
Hz. Ali'nin bilâ fâsıla hilâfetinin açık delili olan "vasim" ve "halifem" ke-
limeleri yerine, gayri sahih bir kısaltma olan "keza ve keza" (işte böyle ve 
böyle) kelimelerini koymuştur.

İbn Kesir-i Şamî, Tarih-i Taberî'yi esas alarak yazdığı Tarih kitabında, 
bu hadisten bahsederken, Taberî'nin tarihini bırakıp, tefsir metodunu ta-
kip ederek ipham ve icmale başvuruyor.

Hepsinden kötüsü, Mısırlı ünlü çağdaş aydın, Doktor Muhammed 
Hasaneyn Heykel'in Hayatu Muhammed adlı kitabındaki, kitabının itibarı-
nı derinden zedeleyen tahrifidir.

Evvela, Peygamber'in (s.a.a) davetinin sonunda kullandığı önemli iki 
cümleden sadece soru cümlesini nakletmiş; ama Ali'ye (a.s) söylediği ikin-
ci cümleyi "Sen benim kardeşim, vasim ve halifemsin" tamamen atmıştır.

İkinci olarak, belirtilen kitabın 2. ve 3. baskılarında daha da ileri gi-
derek, sanki mutaassıp kimseler o kısmı nakletmesini de kınamışlarcası-
na onu kendi kitabına ayrı bir darbe daha vurmaya zorlamışlardı. Sonuç 

1- Tefsir-i Taberî, c.19, s.74.
2- Şuara Suresi, 214.
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olarak tarih eleştirmenlerinin eline bir başka koz vermekte ve önceki 
baskılarda nakletmiş olduğu hadisin kısımlarını bile tamamen kitabın-
dan çıkarmıştır.

İskafî'den Bir Söz

İskafî ünlü kitabında, Hz. Ali'nin, babası, amcaları ve Haşim Oğul-
ları'nın seçkin şahsiyetlerinin huzurunda Peygamber'e (s.a.a) fedakârlık 
ahdinde bulunması ve onun da, Ali'yi (a.s) kendine kardeş, vasi ve halife 
tayin ettiği tarihî fazilet hakkında feryat edercesine şöyle diyor:

"Hz. Ali'nin, iyiyle kötünün doğru şekilde teşhis edilemediği çocuk-
luk döneminde iman ettiğini söyleyenler, şu tarihî belge hakkında ne 
diyecekler?

Peygamber'in (s.a.a), kalabalık bir cemiyete yemek pişirilmesi gibi 
zor bir görevi küçük bir çocuğun sırtına yüklemesi veya küçük bir ço-
cuğa, onları ziyafete davet etmesini emretmesi mümkün mü? Ve aca-
ba bulûğa ermemiş bir çocuğu nübüvvetin sırdaşı yapması ve herkesin 
içinde elini tutarak onu kendine kardeş, vasi ve halife tayin etmesi ne 
denli doğru olur acaba?

Kesinlikle hayır. Ali (a.s) o gün fiziksel güç ve fikrî gelişme açısından 
tüm bu işlerin üstesinden gelebilecek hadde ulaşmıştı. Asla çocukların ara-
sına katılıp onlarla oyun oynamadı; Allah Resulü'ne hizmet ve fedakârlık 
elini uzattığı andan itibaren kararında payidar kaldı; her zaman sözünü 
ameliyle birleştirdi ve hayatının tüm aşamalarında Peygamber'in (s.a.a) 
yanında oldu.

Hz. Ali'nin, Allah Resulü'nün peygamberliğine imanını izhar eden ilk 
ve tek kişi olması, sadece sözü edilen toplantıya özgü değildi; Kureyş'in 
ileri gelenleri Peygamber'den (s.a.a), sözlerinin doğruluğu ve Allah ile ir-
tibatının ispatı için bir mucize gerçekleştirmesini (Peygamber'in emri ile 
ağacın yerinden sökülüp karşılarında durmasını) istediklerinde de, baş-
kalarının inkârı karşısında imanını açığa vuran yegâne fertti."1

Ali (a.s), Kureyş'in ileri gelenlerinin mucize istemesi olayını bir hut-
besinde naklederek şöyle diyor:

1- İskafî'nin bu konudaki sözleri, en-Nakz Ale'l-Osmaniye, s.252; İbn Ebi'l-Hadid, 
Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.13, s.244–245 de genişçe yer almıştır.
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Peygamber (s.a.a) onlara şöyle dedi: "Eğer Allah böyle yaparsa hakka 
iman ederek şahadet eder misiniz?" Onlar, "Evet" dediler. Bunun üze-
rine Peygamber (s.a.a) "İstediğinizi size göstereceğim, hayra dönmeye-
ceğinizi de biliyorum. İçinizde (Bedir'de) kuyuya atılacak, Hendek'te 
hiziplere ayrılacak kimseler var." dedi. Sonra "Ey ağaç, eğer Allah'a ve 
ahiret gününe iman ediyor ve benim Allah'ın Resulü olduğumu bili-
yorsan, Allah'ın izniyle kökünle beraber sökül ve önümde dur." dedi. 
O'nu hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki ağaç yerinden söküldü, 
şiddetli bir gürültü kopardı, kuşun kanatlarını çırpması gibi ses çıka-
rarak yerinden sökülüp geldi, dalları kuşların kanatları gibi birbirine 
değerek Allah Resulü'nün önünde durdu. En yüksek dalı onun üze-
rine, bazı dalları da benim omuzlarıma geldi. Ben Allah Resulü'nün 
sağındaydım. Onlar bunu gördüğü zaman kibirlenip böbürlenerek 
"Ona emret tekrar gelsin fakat yarısı orada kalsın." dediler. O da bunu 
emretti. Yarısı daha şaşırtıcı bir şekilde ve daha şiddetli bir sesle geldi; 
neredeyse Peygamber'e sarılacaktı. İnkâr ve kibir dolu olarak "Tekrar 
bu yarısına emret de geldiği gibi öbür yarısına dönsün." dediler. Pey-
gamber o yarıya emretti ve o da döndü. "Allah'tan başka ilâh yoktur; 
ben sana iman edenlerin ilkiyim ey Allah'ın Resulü" dedim. "Sözünü 
yüceltmek, nübüvvetini tasdik etmek için Allah'ın emriyle bu ağacın 
emredileni yaptığını ikrar edenlerin de ilkiyim." dedim. Onların hepsi 
birden; "Hayır, sihirbaz ve yalancıdır. Sihrinin şaşırtıcılığı bu işi ko-
laylaştırdı. Bu işinde ancak bunun (beni kastediyorlardı) gibiler sana 
inanabilir." dediler.1

1- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 238. hutbe (Kasıa Hutbesi)
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(3)

EŞSİZ FEDAKÂRLIK

Her bireyin hareket ve davranışı, o bireyin düşünce tarzı ve inancının 
ürünüdür. Kahramanlık ve fedakârlık, imanlı kişilerin alâmetlerindendir. 
Bir şeye olan inancı, o şeyi canı ve malından üstün bilecek hadde ulaşan 
insan, kesinlikle o yolda her şeyini, hatta varlığını bile feda etmekten çe-
kinmez. Kur'ân-ı Kerim bu hakikati aşağıdaki ayette yansıtmıştır:

Müminler ancak şu kimselerdir ki, Allah'a ve Resulü'ne iman eder-
ler; sonra hiçbir kuşkuya düşmezler ve mallarıyla, canlarıyla Allah 
yolunda didinirler. İşte bunlardır, özü-sözü birbirine uyanlar.1

Bi'setin ilk yıllarında Müslümanlar, hedefe ilerleme yolunda en zor 
işkence ve eziyetlere tahammül ediyorlardı. Müşrikleri tevhit dinine yö-
nelmekten alıkoyan şey, atalarının sapık inançları, ilahların makamının 
korunması, etnik ve sınıfsal ayrıcalıklarla övünme ve kuşaktan kuşağa ak-
tarılan kabilesel kinlerdi. İslâm dininin ilerlemesi yolundaki bu engeller, 
Peygamber'in (s.a.a) Mekke'yi fethettiği güne kadar, Mekke ve çevresinde 
hep mevcut idi ve İslâm ordusunun kuvveti dışında başka bir şeyle de 
bertaraf edilemedi.

Kureyş'in baskıları sonucu Müslümanlardan bir grubu Habeşistan'a, 
diğer bir grubu ise Yesrib'e (Medine) hicret etmek zorunda kaldı. Pey-
gamber (s.a.a) ve Ali (a.s), Haşim Oğulları'nın özellikle Ebu Talib'in hi-
mayesi altında olmakla birlikte, Cafer b. Ebî Talib, birkaç Müslümanla 
birlikte bi'setin 5. yılında Mekke'yi terk ederek Habeşistan'a gitmeye ve 
hicretin 7. yılına kadar, yani Hayber'in Fethi'ne kadar orada ikamet et-
meye mecbur oldular.

1- Hucurat Suresi, 15.
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Aziz İslâm Peygamberi bi'setin 10. yılında, en büyük hamisi ve sa-
vunucusu olan amcası Ebu Talib'i Mekke'de kaybetti. Değerli amcasının 
vefatından birkaç gün geçmeden, mukaddes hedefine ilerleme yolunda 
canını, malını feda etmekten hiçbir zaman çekinmeyen sevgili eşi Hatice 
de dünyaya gözlerini yumdu. Bu iki büyük haminin vefatıyla Mekke'de 
Müslümanlara yönelik baskı ve sindirme politikası daha da arttı; o kadar 
ki, bi'setin 13. yılında Kureyş'in ileri gelenleri düzenledikleri bir genel ku-
rulla, tevhit nidasını, Peygamber'i hapsederek veya öldürerek ya da sür-
güne göndererek susturma kararı aldılar. Kur'ân-ı Kerim Kureyş'in bu üç 
plânını hatırlatarak şöyle buyuruyor:

Hani küfre sapanlar, seni tutup bağlamaları yahut öldürmeleri ya 
da yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tu-
zak kurarlar, Allah da tuzak kurar. Ama Allah, tuzak kuranların en 
hayırlısıdır.1

Sonunda Kureyş'in ileri gelenleri, her kabileden bir kişinin seçil-
mesine ve bu seçilen kişilerin gece yarısı anî bir baskın düzenleyerek, 
Peygamber'i evinde öldürmelerine karar verdiler. Böylelikle müşrikler 
hem Peygamber'in (s.a.a) getirdiği dini yaymasından kurtulmuş olacak-
lar, hem de Peygamber'in (s.a.a) kanı Arap kabilelerine mal edilmiş olaca-
ğından, Haşim Oğulları Peygamber'in kanını dökmeye ortak olan bütün 
kabilelerle kan davasına girişip savaşamayacaktı.

Vahiy meleği müşriklerin bu uğursuz plânından Peygamber'i haber-
dar etti ve en kısa sürede Mekke'den Medine'ye hareket etmesi gerektiği 
ilâhî emrini iblâğ etti.

Kararlaştırılan gece gelip çattı. Mekke ve Peygamber'in (s.a.a) evinin 
etrafı gecenin karanlığına gömülmüştü. Kureyş'in silâhlı adamlarının her 
biri bir taraftan Allah Resulü'nün evine yöneldiler. Şimdi Peygamber'in 
(s.a.a), insanı gafil avlayan bir metotla evi terk etmesi, aynı zamanda ev-
deymiş ve uyuyormuş izlenimini vermesi gerekirdi. Bu plânın icrası için 
kahraman bir insanın Peygamber'in (s.a.a) yeşil örtüsüne bürünüp yata-
ğına yatması gerekirdi; böylelikle Peygamber'in katlini plânlayan kişiler, 
Peygamber'in henüz evi terk etmediğini sanacak, insanların sokaklarda ve 
Mekke dışında geliş gidişlerini engellemek zorunda kalmayarak, bütün 

1- Enfâl Suresi, 30.
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dikkatlerini Peygamber'in evine odaklayacaklardı. Ama kimdi canını hiçe 
sayıp Peygamber'in (s.a.a) yatağına yatacak? Bu kahraman insan, herkes-
ten önce Peygamber'e iman etmiş ve bi'setin başlangıcından beri pervane 
gibi etrafında dönmüş birisi olmalıydı. Evet, bu üstün şahsiyet Ali'den 
(a.s) başkası değildi ve bu iftihar Ona nasip olmalıydı.

Bu yüzden Peygamber (s.a.a) Ali'ye (a.s) dönerek şöyle buyurdu: "Ku-
reyş müşrikleri, gece yarısı toplu hâlde evime saldırarak beni yatağımda 
öldürme kararı aldı. Onun için Allah tarafından Mekke'yi terk etmekle 
görevlendirildim. Müşriklerin evde olduğumu ve uyuduğumu sanarak 
beni takip etmemeleri için bu gece yeşil örtümü üstüne örterek yatağımda 
yatman gerek." Ali (a.s), Resul-i Ekrem'in (s.a.a) emrine itaat ederek gece-
nin başlangıcında onun yatağına yattı.

Kırk kişi Peygamber'in (s.a.a) evinin etrafını muhasara altına almış, 
kapı aralığından içeri bakıp evin durumunun normal olduğunu görüyor 
ve Peygamber'in (s.a.a) yatağında yattığını sanıyorlardı. Hepsi pür dikkat 
kesilmiş, bir karıncanın hareketini gözden kaçırmayacak derecede evi göz 
hapsine almışlardı.

Şimdi Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) bu sıkı kontrol altında evi nasıl 
terk ettiğine bakalım.

Siyercilerin çoğu, Peygamber'in (s.a.a) Yasin Suresi'nden ayetler1 oku-
yarak, müşriklerin gözüne görünmeden aralarından geçtiği görüşünde-
dirler. Böyle bir şeyin mümkün olabileceği inkâr edilemez; zira ilâhî irade 
Peygamber'ini olağan dışı ve mucize yoluyla kurtarmaya taalluk ederse, 
hiçbir şey buna mâni olamaz. Fakat söz konusu olan şu ki, birçok kari-
ne, Allah'ın, Peygamberi'ni mucizeyle kurtarmak istemediğini gösteri-
yor; zira bu durumda Hz. Ali'nin Peygamber'in (s.a.a) yatağına yatması, 
Peygamber'in (s.a.a) Sevr Mağarası'na gitmesi ve daha sonra bin bir zah-
metle Medine'nin yolunu tutması gerekmezdi.

Bazıları ise Peygamber'in (s.a.a) evden çıktığında, evi kuşatan müş-
riklerin uykuya daldıklarını ve onun bu gafletten yararlandığını söylü-
yor. Ama bu görüş hakikatten uzaktır; çünkü akıllı kimse, Peygamber'in 
(s.a.a) evini, dışarı çıkmasını önleyerek uygun bir vakitte öldürmek için 

1- Yasin Suresi'nin 8 ve 9. ayetleri.
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muhasara altına alan kırk haramînin, hep birlikte rahatça uyuyacak kadar 
görevlerini hafife alacaklarına inanmaz.

Bazılarının yazdığı gibi, Peygamber'in, teröristler bir araya gelmeden 
evi terk etmiş olabileceği de uzak bir ihtimal değil.1

Vahiy Evine Saldırı

Kureyş terör timi, eller kılıçların kabzasında, topluca vahiy evine 
saldırıp yatağında yatan Peygamber'in kanını dökeceği anı beklemekte-
dir. Kapı aralığından Peygamber'in yattığı yeri gözetliyor, kabuklarına 
sığmayacak kadar seviniyor ve kısa süre sonra son arzularına kavuşa-
caklarını sanıyorlardı. Fakat Ali (a.s) mutmain bir kalple ve gönül ra-
hatlığıyla Peygamber'in (s.a.a) yatağına uzanmıştı; çünkü Allah'ın, aziz 
Peygamber'ini kurtardığını biliyordu.

Daha önce gece yarısı Peygamber'in (s.a.a) evine saldırmaya karar 
vermelerine rağmen, her nedense bu karardan vazgeçerek, plânı sabaha 
yakın uygulamaya karar verdiler. Ufukta şafak sökmüş, gecenin karanlı-
ğını yırtmıştı. Yalın kılıçlarla topluca Peygamber'in (s.a.a) evine saldıran 
ve en büyük arzularının gerçekleşmesinin eşiğinde olmaktan oldukça se-
vinen terör timi, içeriye girdiklerinde Ali'yi (a.s) Peygamber'in (s.a.a) yata-
ğında buldular. Öfke ve şaşkınlık tüm benliklerini sarmış hâlde Ali'ye (a.s) 
dönerek "Muhammed nerede?" diye sorduklarında, "Onu bana mı emanet 
etmiştiniz de benden soruyorsunuz?" cevabıyla karşılaştılar. Bu sefer bü-
yük bir öfkeyle Ali'ye (a.s) saldırıp, sürükleyerek Mescid-i Haram'a getir-
diler; fakat kısa bir gözaltından sonra serbest bırakmak zorunda kaldılar 
ve öfke boğazlarına düğümlenmiş bir hâlde, Peygamber'in (s.a.a) yerini 
bulana kadar aramaya devam etmeye karar verdiler.2

Kur'ân-ı Kerim, bu eşsiz fedakârlığın ebedîleşmesi için, bir ayetle 
Ali'yi (a.s) övüyor ve onu Allah rızasını kazanma yolunda canını hiçe sa-
yan kimselerden biri olarak gösteriyor:

İnsanlardan öylesi de vardır ki, benliğini Allah'ın hoşnutluğunu 
elde etmeye satar. Allah kullarına karşı Rauf'tur, çok şefkatlidir.3

1- Sîre-i Halebî, c.2, s.32.
2- Tarih-i Taberî, c.2, s.97.
3- Bakara Suresi, 207.
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Benî Ümeyye Asrının Canisi

Müfessirlerin çoğu, üstteki ayetin nüzul sebebinin "Leyletü'l-Mebit" 
(Baskın gecesi) hâdisesi olduğuna ve bu münasebetle Ali (a.s) hakkında 
nazil olduğuna inanmaktadır.1

Emevî asrının canisi Semure b. Cündeb, 400.000 dirhem karşılığında, 
bu ayetin Ali (a.s) hakkında nazil olduğunu inkâr etmiş, umumî bir otu-
rumda Abdurrahman b. Mülcem hakkında nazil olduğunu söylemiştir! 
Sadece bu ayetin Ali (a.s) hakkında nazil olduğunu inkâr etmekle kalma-
mış, münafıklar hakkında nazil olan ayetin de Hz. Ali hakkında nazil ol-
duğunu eklemiştir.2 Sözü edilen ayet şudur:

İnsanlardan öylesi var ki dünya yaşayışı hakkında söylediği söz seni 
şaşırtır, imrendirir, kalbindekine de Allah'ı tanık tutar. Hâlbuki o, 
düşmanların en yamanı, en inatçısıdır.3

Böylesi bir caniye de ancak hakikati bu şekilde tahrif etmek yakışır. 
Semure b. Cündeb, Ziyad'ın Irak valiliği döneminde Basra kaymakamı idi 
ve Peygamber ailesine karşı olan nefretinden dolayı 8000 kişiyi sırf Ali'yi 
(a.s) sevmek ve velâyetini kabul etmek suçuyla katletti. Kendisinden "Ne-
den ve hangi cür'etle bunca insanı katlettin ve aralarında suçsuz birinin 
olabileceğini düşünmedin mi?" diye soran Ziyad'a, tam bir küstahlıkla 
"İki katını öldürmekten de çekinmezdim."4 şeklinde cevap verdi.

Semure'nin yaptığı alçaklıkları anlatmak, sayfalarca kitap eder. O, 
Peygamber'in (s.a.a) "Hurma ağacını kontrol etmek için başkasının evine 
zorunlu olarak girmen gerekse de, izin alman gerekir." emrini reddeden, 
hatta hurma ağacını değerinin birkaç katına Peygamber'e (s.a.a) satma-
ya yanaşmayan ve izin almamakta ısrar eden kimsedir. Bunun üzerine 
Peygamber-i Ekrem (s.a.a) evin sahibine, hurma ağacını söküp atmasını 
söyleyerek, Semure'ye: "Sen ziyankâr bir insansın ve İslâm kimsenin kim-
seye zarar vermesine izin vermez." diye buyurdu.

1- Ayetin Ali (a.s) hakkında nazil olduğunun delillerini Seyyid Bahreynî, Tefsir-i 
Burhan, c.1, s.206–207; ve Merhum Belâğî, Âlâu'r-Rahman tefsiri, c.1, s.184–185'de nak-
letmişlerdir. Ünlü Nehcü'l-Belâğa yorumcusu İbn Ebi'l-Hadid, "Tefsirciler ayetin Ali 
(a.s) hakkında nazil olduğunu nakletmişlerdir." diyor. c.13, s.262.

2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.73.
3- Bakara Suresi, 204.
4- Tarih-i Taberî, c.2, hicrî 50. yıl olayları.
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Evet, bu birkaç günlük gelip geçici tahrif, saf düşünceli insanlara bir 
miktar etki etse de, geçen zaman, taassup perdelerini bir kenara itti ve 
İslâm tarihi araştırmacıları gerçekleri evhamların arasından çekip çıkardı 
ve hadisçiler ile müfessirler, ayetin Ali (a.s) hakkında indiğini tasdik etti-
ler. Bu tarihî olay, Şam halkının ne denli Emevî propagandalarının etkisi 
altında kaldığını ve Emevîlerin ağzından duydukları her şeyi levh-i mah-
fuz1 gibi sandıklarını göstermektedir. Semure gibilerinin söylediklerini 
kabullenen Şam halkının, İslâm tarihi hakkında en ufak bir bilgiye sahip 
olmadığı anlaşılmaktadır; zira söz konusu ayet indiği sırada, Abdurrah-
man b. Mülcem daha dünyaya gelmemişti; ya da en azından Hicaz muhi-
tine adım atmamış ve Peygamber'i görmemişti.

Yakışıksız Taassuplar

Peygamber'in (s.a.a) evinin Kureyşli haydutlar tarafından muhasara 
edildiği gece Hz. Ali'nin yaptığı fedakârlık, inkâr edilebilecek veya kü-
çümsenecek bir olay değil. Yüce Allah bu tarihî olaya, ebedî kılmak adına 
Kur'ân-ı Kerim'de2 yer vermiş ve büyük tefsirciler de ayetin tefsirinde bu 
olaya ve ayetin Ali (a.s) hakkında indiğine işaret etmişlerdir. Fakat gözle-
rinde perde, kalplerinde Ali'ye (a.s) düşmanlık ve taassup olan bir takım 
kişiler, bu büyük tarihî fazileti, onun fedakârlığının azametini küçümse-
yecek şekilde tefsir ettiler.

Ehlisünnet'in ünlü âlimlerinden Câhiz şöyle yazıyor:
Hz. Ali'nin Peygamber'in (s.a.a) yatağında yatması, asla büyük bir itaat 
ve fazilet sayılamaz; zira Peygamber (s.a.a) Ali'yi (a.s), yatağında yat-
ması durumunda kendisine bir zarar gelmeyeceğine inandırmıştı.3

Câhiz'den sonra İbn Teymiye-i Dimeşkî4 şu eklemeyi yapıyor: "Ali, öl-
dürülmeyeceğini başka bir karineyle de biliyordu; zira Peygamber, Ali'ye, 
ertesi gün Mekke'nin belirli bir yerinde, 'kimin Muhammed'de bir emane-
ti varsa gelip alsın' diye ilân etmesini söylemişti; dolayısıyla Peygamber'in 

1- Allah tarafından takdir olunmuş şeylerin yazılı olduğu manevî levha.
2- Bakara Suresi, 207.
3- en-Nakz Ale'l-Osmaniye, s.45.
4- İbn Teymiye, İslâm âlimlerine olan muhalefeti, şefaat, kabir ziyareti vb. husus-

larda taşıdığı inançlar sebebiyle zamanın âlimleri tarafından da reddedilmiş ve sonun-
da hicrî 728 yılında Şam zindanında ölmüştür.
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kendisine verdiği bu görevden, onun yatağında yatması durumunda ken-
disine bir zarar gelmeyeceğini anlamıştı."

Cevap

Konuyu incelemeye başlamadan önce bir noktayı hatırlatmak zorun-
dayız; o da şu ki; Peygamber ailesine karşı oluşlarıyla ve muhabbetsizlik-
leri ile tanınan Câhiz, İbn Teymiye ve takipçileri, bir fazileti inkâr etmek is-
terken, farkına varmadan Hz. Ali için daha üstün bir fazileti ispat etmişler-
dir! Zira Peygamber (s.a.a) tarafından yatağında yatmakla görevlendirilen 
Ali (a.s), iman bakımından iki hâlin dışında olamazdı. Peygamber'in doğru 
söylediğine olan imanı ya normal derecede ya da olağanüstü olurdu.

Birinci durumda Hz. Ali'nin, sağ kalacağına dair kesin bilgi sahibi 
olduğu söylenemez; zira iman ve itikat bakımından aşağı derecede olan 
kimselerin Peygamber'in (s.a.a) sözlerinin sıhhatine yakin etmeleri asla 
söz konusu olamaz ve Hz. Ali'nin imanı bu derecede olsaydı, yatağında 
yatmış olsa bile korku ve endişe içinde olurdu.

Fakat Hz. Ali'nin iman açısından yüce bir makamda olması ve 
Peygamber'in sözünün doğruluğunun, kalbinde güneşin nuru gibi aydın-
lanması durumunda (ki zaten öyledir) Ali (a.s) için daha üstün bir fazilet 
ispat etmiş oluruz. Çünkü bir insanın imanı, Peygamber'den duyduğunu, 
kendisi için apaçık gündüzden farkı olmayacak kadar doğru kabul etme 
derecesine ulaşır ve Peygamber: "Benim yatağımda yat; sana bir zarar gel-
meyecek" dediğinde, en ufak tehlike ihtimali vermeyecek kadar rahat bir 
kalple yatağında yatarsa, böyle bir faziletle hangi şey boy ölçüşebilir?

Şimdi tarih sayfalarını çevirelim.

Şimdiye kadar konumuz, Peygamber'in (s.a.a) Ali'ye (a.s) öldürülme-
yeceğini söylediği varsayımı üzerine idi; ama eğer tarihe müracaat eder-
sek, gerçeğin, Câhiz ve İbn Teymiye'nin takipçilerinin sandıkları gibi ol-
madığını ve bütün tarihçilerin olayı bu ikisinin yazdıklarının tam zıddı bir 
şekilde kayıtlara geçtiklerini görürüz.

et-Tabakatü'l-Kübra1 kitabının yazarı, hicret hâdisesini tafsilatlı bir bi-

1- Hicrî 168 yılında dünyaya gelmiş ve 230 yılında vefat etmiş Kâtib-i Vakidî la-
kabıyla ünlü Muhammed İbn Sa'd'ın et-Tabakat adlı kitabı, Hz. Peygamber'in (s.a.a) 
hayatı hususunda yazılan en kapsamlı ve doğru kitaptır. Kitabın, 1. cilt, 227-228. say-
falarına müracaat ediniz.
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çimde yazmış ve Câhiz'in kendine bahâne kıldığı cümleden (Peygamber 
(s.a.a) Ali'ye (a.s) dedi: Benim yatağımda yat; sana bir şey olmayacak) 
asla bahsetmemiştir.

Sadece o değil, 9. asrın ünlü tarihçisi Makrizî1 de, İmtau'l-Esmâ adlı 
meşhur kitabında hâdiseyi Kâtib-i Vâkıdî gibi nakletmiş ve Peygamber'in 
(s.a.a) Ali'ye (a.s) "Sana bir şey olmayacak" sözünü nakletmemiş ve böyle 
dediğini söylememiştir.

Evet, bu arada İbn Hişam, Sîre kitabında2 ve Taberî kendi Tarih'inde3 
bu cümleye yer vermiş ve bu cümleyi nakleden İbn Esir4 ve diğerleri de, 
Sîre-i İbn Hişam veya Tarih-i Taberî'den almışlardır.

Öyleyse Peygamber'in (s.a.a) bu cümleyi söylediği kesin değil ve söy-
lemiş olsa bile her iki sözü (Ali'ye -a.s- bir şey olmayacağı ve Peygamber'de 
emaneti olanlara, emanetlerinin verilmesi) o ilk gecede söylediği asla belli 
değildir; zira Şia ulema ve tarihçileri ayrıca Ehlisünnet siyercilerinden ba-
zısı, bu olayı değişik bir şekilde nakletmişlerdir.

Ünlü Şia âlimi Merhum Şeyh Tûsî, el-Emalî adlı kitabında, Peygamber'in 
kurtulmasıyla son bulan hicret olayının devamını şöyle yazıyor:

Hicret gecesi geçti ve Ali (a.s), Peygamber'in (s.a.a) saklandığı yeri bi-
liyordu. Ve Peygamber'in sefer gereksinimlerini hazırlamak için gece 
kendisiyle görüşmesi gerekiyordu.5

Peygamber (s.a.a) üç gece Sevr Mağarası'nda kaldı. Bir gece Ali (a.s) 
ve Hatice'nin oğlu Hind b. Ebî Hâle mağaraya Peygamber'in huzuruna 
vardılar. Peygamber (s.a.a), Ali'den (a.s) aşağıdaki hususları yerine getir-
mesini istedi:

1- "Ben ve yoldaşım için iki deve temin et." (Bu sırada Ebubekir şöyle 
dedi: "Ben bu iş için önceden iki deve hazırlamıştım.") Peygamber: "An-
cak her ikisinin parasını sana ödediğim takdirde bu iki deveyi senden 
kabul ederim." dedikten sonra, Ali'den (a.s) develerin parasını ödeme-
sini istedi.

1- Takiyyuddin Ahmed b. Ali Makrizî (öl. h. 845.)
2- Sîre-i İbn Hişam, c.1, s.483
3- Tarih-i Taberî, c.2, s.99
4- el-Kâmil, c.2, s.372.
5- A'yanu'ş-Şia, c.1, s.237.
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2- "Ben Kureyş'in eminiyim ve şu an bazılarının emanetleri benim 
evimde. Yarın Mekke'nin belirli bir yerinde yüksek bir sesle 'Muhammed'de 
emaneti olan herkes gelip emanetini geri alsın.' diye ilân etmelisin.

3- "Emanetleri geri verdikten sonra kendini hicret için hazırlamalı-
sın. Mektubum sana ulaştığında, kızım Fatıma, annen Fatıma ve Zü-
beyr b. Abdulmuttalib'in kızı Fatıma'yı beraberinde getir. Ve eğer Haşim 
Oğulları'ndan hicret etmek isteyenler olursa, onlara da yardımcı ol." Daha 
sonra şöyle buyurdu: "Bundan sonra seni bekleyen tüm tehlikeler, üzerin-
den bertaraf olmuştur ve artık sana bir zarar gelmeyecek."

Bu cümle, Sîre-i İbn Hişam ve Tarih-i Taberî'de geçen cümleye benzer. 
Demek ki Peygamber (s.a.a) Ali'ye (a.s) güvence vermişse, bu, hicret ge-
cesi değil, sonraki gecelerde ve eğer Ali'ye (a.s) emanetleri iade etmesini 
söylemişse, bu da Leyletü'l-Mebit'de (baskın gecesi) değil, hicretin 2. veya 
3. gecesinde olmuştur.

Bazı Sünnî tarihçilerin, olayı, Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) hicret gece-
sinde Ali'ye (a.s) güvence verdiği ve o gecede emanetlerin iade edilmesini 
istediği izlenimini verecek şekilde nakletmeleri eleştirilebilir; zira onların 
bakış açılarının, olayın aslının nakledilmesine odaklanmış olması ve bu 
istek ve tavsiyelerin zaman ve mekânını belirtmenin, kendileri için önem 
içermemiş olması, ihtimal dâhilindedir.

Sîre-i Halebî'de şöyle yazar:
Peygamber'in Sevr Mağarası'nda olduğu gecelerin birinde Ali (a.s) 
onun huzuruna müşerref oldu. Peygamber (s.a.a) o gece Ali'den (a.s) 
halkın emanetlerinin sahiplerine iadesini ve borçlarını eda etmesini 
istedi.1

ed-Dürrü'l-Mensûr kitabının yazarından da, Hz. Ali'nin hicret gece-
sinden sonra Peygamber (s.a.a) ile görüştüğü naklediliyor.2

Hz. Ali'nin Fedakârlığına İki Açık Delil

İki tarihî delil, Hz. Ali'nin o geceki amelinin fedakârlıktan başka bir 
şey olmadığına, onun gerçekten Allah yolunda şahadete hazır olduğuna 
da şahitlik etmektedir.

1- Sîre-i Halebî, c.2, s.36-37.
2- age.
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1- Hz. Ali'nin bu tarihî hâdise hakkında okuduğu ve Suyûtî'nin kendi 
tefsirinde naklettiği1 şiirler:

Vegeytu bi-nefsî hayre men vetae'l-hasâ
Ve men tâfe bi'l-Beyti'l-Atîgi ve bi'l-hicrî
Muhammedun lemmâ hâfe en yemkurû bihi
Fevagâhu Rabbî Zulcelâli min'el-mekri
Ve bittu urâîhim metâ yenşurûnenî
Ve gad vettantu nefsî ale'l-gatli ve'l-esri.

Siper ettim kendimi yeryüzünün en iyisine
Allah'ın evini, Hicr-i İsmail'i tavaf edene
Katline ferman çıkarılan Muhammed'e
Korudu lâkin onu Rabbim düşman şerrinden
Ne zaman saldırırlar diye bekleyip sabahladım
Ölüm ve esarete kendi canımı hazırladım.

2- Şia ve Sünnî âlimler nakletmişlerdir ki, Yüce Allah o gece iki büyük 
meleği Cebrail ve Mikâil'e şöyle hitap etti: "İkinizden birine ölümü, diğe-
rine hayatı takdir etsem, hanginiz yaşam hakkını diğerine verip, ölüme 
razı olur?" O an hiç biri ölümü kabullenip, kendini diğerine feda edemedi. 
Bunun üzerine yüce Allah onlara şöyle hitap etti: "Yeryüzüne inin ve gö-
rün Ali'nin nasıl da ölümü satın alıp kendini Peygamber'e feda ettiğini ve 
sonra Ali'yi düşmanın şerrinden koruyun ve muhafaza edin.2

Bazılarına göre geçen zaman bu büyük faziletin üzerini örtmüşse de, 
Hz. Ali'nin yaptığı, İslâm'ın başlangıcında dost düşman herkesin nazarın-
da en büyük fedakârlık sayılmaktaydı. Nitekim halife tayini için Ömer'in 
emriyle teşkil edilen şûrada Ali (a.s) bu büyük faziletini şûra üyelerine 
kanıt göstererek şöyle dedi:

Ben, siz şûra üyelerine, Allah'ı şahit tutarak soruyorum; Kimdi Pey-
gamber'e (s.a.a) Hira Dağı'ndayken yemek götüren? Ve kimdi onun 
yatağında yatıp kendisini belaya siper eden? Oradakiler: "Vallahi sen-
din; başka kimse değil." dediler.3

Merhum Seyyid İbn Tavus, Hz. Ali'nin fedakârlığını, İsmail'in fedakâr-
lığı ve babasının emrine teslim oluşuyla kıyaslayıp, Hz. Ali'nin fedakârlık-
taki üstünlüğünü ispatlayarak, bu konuda çok güzel bir tahlil yapmıştır.4

1- ed-Dürrü'l-Mensûr, c.3, s.180.
2- Biharu'l-Envar, c.19, s.39, Gazalî'nin İhyau'l-Ulum kitabından naklen.
3- Şeyh Saduk, el-Hisal, c.2, s.123; Tabersî, el-İhticac, s.74.
4- el-İkbal, s.593; Biharu'l-Envar, c.19, s.98.





Üçüncü Bölüm

HİCRETTEN HZ. 
PEYGAMBER'İN (S.A.A) 

VEFATINA KADAR HZ. ALİ





(1)

BU BÖLÜMÜN ÖZETİ

Aziz İslâm Peygamberi'nden (s.a.a) sonra, Hz. Ali'nin Mekke'den 
Medine'ye hicret etmesi, onun hayatının üçüncü bölümünü teşkil eder. 
Kitabın bu bölümüne ait sayfalar, baştan sona altın satırlar, göz alıcı ve 
seçkin hâdiselerle süslenmiştir. Hayatının bu bölümünde ifa ettiği mühim 
ve hassas işler iki bölümde özetlenir.

1- Savaş Meydanlarında Kahramanlık ve Fedakârlık

Resul-i Ekrem'in (s.a.a), Medine'de yaşadığı süre içinde, Müşrikler, 
Yahudîler ve isyancılara karşı 27 gazvesi olmuştur. Müslüman siyercile-
rin ıstılahında, İslâm ordusunun komutasını bizzat Peygamber'in (s.a.a) 
üstlendiği, şahsen askerlerle birlikte hareket ettiği ve onlarla birlikte 
Medine'ye döndüğü savaşlara gazve denir. Gazvelere ilave olarak Onun 
emriyle 55 "Seriye" gerçekleşmiştir."1 Seriye ise, İslâm ordusundan bir 
bölümün, çıkan ayaklanma ve isyanları bastırmak için, İslâm ordusunun 
seçkin fertlerinden birinin komutası altında Medine'den hareket etmesiy-
le gerçekleşen savaşlara denir.

Müminlerin Emiri Ali (a.s), Hz. Peygamber'in (s.a.a) gazvelerin-
den yirmi altısına katılmış, sadece "Tebûk" Gazvesi'nde Resul-i Ekrem'in 
(s.a.a) emriyle Medine'de kalarak savaşa katılmamıştı. Nedeni de o sırada 
Medine'deki münafıkların Peygamber'in yokluğunda ayaklanarak İslâm'ın 
merkezinde (Medine) yönetimi ellerine geçirmelerinden korkuluyordu.

Hz. Ali'nin komutasında gerçekleşen seriye sayısı tam olarak bilinme-
mekle birlikte, seriyelerden bazısının tafsilatına bu bölümde yer vereceğiz.

1- Vâkıdî, el-Meğazî adlı eserinde (c.1, s.2) Peygamber'in seriyelerinin sayısının 
daha az olduğunu belirtmektedir.
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2- Vahyin Yazılıp Saklanması

Kur'ân-ı Kerim'i, davetleri, tebliğ içerikli mektupları yazmak, pek çok 
tarihî ve siyasî belgeleri tanzim etme vb. işler düzene koyma Hz. Ali'nin 
hassas ve son derece önemli işlerinden biriydi.

Müminlerin Emiri, hem Mekke ve hem de Medine'de nazil olan tüm 
Kur'ân ayetlerini, Peygamber'in (s.a.a) hayatta olduğu dönemde dikkatlice 
toplayıp saklıyor; bu açıdan vahiy kâtiplerinden ve Kur'ân hafızlarından 
biri sayılıyordu. Ayrıca şu an birçoğunun metni, siyer ve tarih kitaplarında 
mevcut olan siyasî ve tarihî belgelerle tebliğ mektuplarının düzenlenme-
sinde İslâm'ın ilk kâtibi sayılıyor; hatta tarihî "Hudeybiye" barış anlaşma-
sını da bizzat Hz. Peygamber'in (s.a.a) sözleri Hz. Ali'nin kaydetmesiyle 
düzenlenmiştir.

Hz. Ali'nin ilmi ve kalemiyle yaptığı hizmetler, sadece bunlarla sı-
nırlı değildi; Resul-i Ekrem'in (s.a.a) eserlerini ve sünnetlerini korumada 
fazlasıyla çaba gösteriyor; her fırsatta Peygamber'in (s.a.a) fıkıh, farizalar, 
ahlâk, sünnetler, gaybî haberler ve hâdiseler vs. hakkındaki konuşmaları-
nı yazıyordu. Bu yüzden Ali (a.s), Peygamber'den (s.a.a) duyduklarını altı 
kitap hâlinde miras bırakmaya muvaffak oldu. Şahadetinin ardından bu 
kitapların tümü evlâtları tarafından en değerli hazine gibi muhafaza edildi 
ve gerektiğinde başkalarına kanıt olarak gösterildi. İmam Cafer Sâdık'ın 
(a.s) seçkin talebelerinden biri olan Zürare, bu kitaplardan bazısını onda 
görmüş ve özelliklerini nakletmiştir.1

Hz. Ali'nin Hicreti

Hz. Peygamber'in (s.a.a) hicretinden sonra Ali (a.s), Resul-i Ekrem'den 
gelecek mektubu beklemekteydi ve çok geçmeden Ebu Vâkıd el-Leysî, 
Peygamber'in (s.a.a) mektubunu Mekke'ye getirerek Hz. Ali'ye teslim etti. 
Peygamber (s.a.a), hicretin üçüncü gecesi Sevr Mağarası'nda Ali'ye (a.s) 
söylediklerini, gönderdiği mektupta da teyit ederek, Peygamber haneda-
nının kadınlarıyla birlikte hareket etmesini ve hicret etmek isteyen güç-
süzlere de yardım etmesini emretmişti.

1- Şeyh Tûsî, Tehzibu'l-Ahkâm, c.2, s.209, Necef baskısı; Fihrist-i Necâşî, s.255, 
Hindistan baskısı. Ben, bu altı kitapla ilgili olarak "Berresiy-i Müsned-i Ahmed" adlı 
kitabın önsözünde çok geniş yer ayırmıştım.
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Peygamber'in (s.a.a), halkın emanetleri hakkındaki tavsiyelerini 
harfiyen yerine getiren Hz. Ali'nin, yakınlarıyla birlikte Medine'ye doğ-
ru hareket için gereken hazırlığı yapmaktan başka işi kalmamıştı; onun 
için Medine'ye göç etmeye hazır müminlere, gizlice Mekke'den ayrılarak, 
şehrin birkaç kilometre uzağında bulunan "Zûtuva"da, kafilesinin ken-
dilerine yetişmesine kadar beklemeleri mesajını vermişti. Fakat Ali (a.s) 
buna rağmen gündüz tüm hazırlıklarını tamamladı ve kadınları, Ümmü 
Eymen'in çocuğu Eymen'in yardımıyla, develerin üstündeki mahfelere 
bindirerek, Ebu Vâkıd'a: "Develeri yavaş sür; zira kadınların hızlı gitmeye 
takatleri yoktur." dedi.

İbn Şehraşub şöyle der:

Hz. Ali'nin kadınları yanına alarak, güpegündüz düşmanların gözü 
önünde Mekke'yi terk edeceği haberini alan Abbas, hemen gelerek 
şöyle dedi: "Muhammed (s.a.a) Mekke'yi gizlice terk etmesine rağ-
men, Kureyşliler onu bulmak için Mekke ve etrafının altını üstüne 
getirdi; sen nasıl Mekke'yi bu hâlde, düşmanların gözü önünde terk 
edeceksin? Bunu engelleyeceklerini bilmiyor musun?"

Ali (a.s), amcası Abbas'a cevaben şunları dedi: "Peygamber'le (s.a.a), 
mağarada görüşüp, Haşimî kadınlarla birlikte Mekke'den hicret etme 
emrini aldığım gece, o bundan sonra bana bir zarar gelemeyeceğini 
müjdeledi. Benim Allah'a itimadım ve Ahmed'in sözüne imanım var; 
onun yolu benim yolum; bu yüzden gündüz vakti Kureyşlilerin gözü 
önünde Mekke'yi terk ediyorum."

Daha sonra içeriği üstteki paragrafta geçen bir şiir okudu.1

Ali (a.s) sadece amcası Abbas'a böyle cevap vermedi; develeri sürme 
görevini üstlenip Kureyş'in menzilinden çabuk uzaklaşmak için hızlıca 

1- İnne'bne Âminet'en-Nebiyye Muhammeden / Recülün sadûkun kale an Cibrili
Erhi'z-zimame ve lâ tehaf an aikin / Fe'llahu yurdîhim an'it-tenkili
İnnî bi Rabbî vasikun ve bi Ahmede / Ve sebiluhu mutelahikun bi sebilî
Yani:  Doğrusu Âmine oğlu Muhammed Nebi
Doğru sözlü bir kişidir, nakleder Cibril'den
Dizginleri gevşet ve korkma engellerden
Çünkü Allah alçaltır müşrikleri
Doğrusu vardır Rabbime ve Ahmed'e itimadım
Çünkü onun yolu aynıdır yolumla benim. 
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sürmeye başlayan Ebu Vâkıd el-Leysî'yi bu işten men ederek şöyle dedi: 
"Peygamber (s.a.a) bana, bu yolda bir zarar görmeyeceğimi buyurdu." 
Sonra develeri kendi sürmeye başladı ve şöyle bir recez okudu:

Her şeyin dizgini sadece Allah'ın elindedir; öyle ise bütün şüpheleri 
kendinden uzak tut; zira Allah her önemli hacet için yeterlidir.1

Kureyş Hz. Ali'nin Takibinde

Ali (a.s) ve kafilesi "Zecnan" denilen yere varmak üzereyken, uzaktan 
kendilerine doğru hızla gelmekte olan maskeli yedi atlı belirdi. Ali (a.s), 
kadınlara yönelik her tür tehlikeyi engellemek için, Vâkıd ve Eymen'e, de-
velerin yatırılıp ayaklarının bağlanmasını emretti. Daha sonra kadınların 
indirilmesine yardım etti. Tam o sırada maskeli atlılar ellerinde yalın kı-
lıçlarla yetiştiler; öfkeleri boğazlarına düğümlenmiş bir hâlde: "Kadınlarla 
beraber elimizden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Derhal geldiğin yoldan 
geri dön!" diyerek hadlerini aşan sözler ettiler.

Hz. Ali: Dönmezsem ne olur?

Atlılar: Zorla götürürüz veya kesik başınla geri döneriz.

Daha sonra kafileyi korkutmak amacıyla develere doğru yöneldiler. 
O sırada Ali (a.s) kılıcıyla ilerlemelerine mâni oldu. İçlerinden biri kılıcını 
Hz. Ali'ye yöneltti. Hz. Ali bu hamleyi savuşturduktan sonra, büyük bir 
hiddetle saldırıya geçerek, kılıcını içlerinden Cenâh adındaki birine sa-
vurdu. Kılıç tam Cenah'ın omzuna inecekken, geriye doğru hareket eden 
atının sırtına isabet etti. Bu sırada Ali (a.s) onlara hitaben şöyle feryat etti:

Ben Medine yolcusuyum ve Peygamber'in huzuruna varmaktan baş-
ka bir hedefim yok; paramparça olmak isteyen ve kanına susamış her-
kes peşimden gelsin veya bana yaklaşsın.

Daha sonra Eymen'e ve Ebu Vâkıd'a, kalkıp develerin ayaklarını aç-
malarını ve yola devam etmelerini emretti.

Hz. Ali'nin son nefesine kadar kendileriyle savaşacağını hisseden ve 
aralarından birinin neredeyse canından olduğuna kendi gözleriyle şahit 
olan düşmanlar, kararlarından dönerek Mekke'nin yolunu tuttular. Ali 
(a.s) da Medine'ye doğru hareketini sürdürdü. Medine'ye hicret etmeye 

1- "Leyse illallahe ferfe' zenneka / Yukfîke Rabbu'n-nasi ma ehemmeka." Şeyh 
Tûsî el-Emalî,, s.299; Biharu'l-Envar, c.19, s.65.
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karar vermiş olanların, kendilerine yetişebilmesi için bir gün bir gece Zec-
nan Dağı yakınlarında konakladı. Ali (a.s) ve beraberindekilere katılanlar-
dan biri de, ömrünün sonuna kadar Peygamber (s.a.a) hanedanından asla 
kopmayan iffetli kadın Ümmü Eymen'di.

Hz. Ali'nin tüm bu mesafeyi yaya olarak kat ettiği, yol boyunca 
Allah'ın zikrini mübarek dudaklarından düşürmediği ve namazları yol-
daşlarıyla birlikte kıldığı, tarihte yazılıdır.

Bazı müfessirler, aşağıdaki ayetin bu insanlar hakkında nazil olduğu 
görüşündedirler:1

Onlar, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah'ı anarlar; göklerin 
ve yerin yaratılışı hakkında derin-derin düşünürler: "Ey Rabbimiz! 
Sen bunu boşuna yaratmadın." derler.2

Ali (a.s) ve beraberindekiler Medine'ye vardıktan sonra, Resul-i Ek-
rem (s.a.a) onları görmeye koştu. Peygamber'in (s.a.a) gözü Ali'ye (a.s) 
iliştiğinde, mübarek ayaklarının şiştiğini ve kan aktığını gördü. Ali'ye (a.s) 
sarıldı ve muhabbet dolu gözleri yaşla doldu.3

1- Şeyh Tûsî el-Emalî,, s.301-303.
2- Âl-i İmrân Suresi, 191.
3- İ'lâmü'l-Vera, s.192, İbn Esir, el-Kâmil, c.2, s.75.
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(2)

İKİ BÜYÜK FAZİLET

Her toplumsal mesele için tereddüt etsek veya ispatı için deneye, de-
lil ve tanığa gereksinim duysak bile, toplumsal birlik beraberliğin gerek-
liliği ve faydaları konusunda tereddüde asla mahal vermeyiz ve hiçbir 
zaman "ayrılık ve dağınıklık faydalı ve iyi; birlik ve beraberlik ise kötü ve 
zarar vericidir" diyen birini bulamayız. Zira birlik beraberliğin topluma 
kazandıracağı asgarî yarar, küçük ve dağınık güçlerin birleşmesi sayesin-
de, toplumun muhtelif meselelerinde büyük değişikliklerin çıkış noktası 
olabilecek büyük bir gücün doğması olur.

Büyük barajların arkasında gölleri andıran sular, tek başına ne elekt-
rik üretmeye gücü yeten ve ne de ziraata yeterince elverişli olan küçük de-
relerin birleşmesiyle oluşur. Ama bu küçük derelerin bir yerde toplanma-
sından, binlerce kilovat elektrik üretme kapasitesi olan ve binlerce hektar 
tarlayı sulayabilecek baraj gölü oluşur.

Ğarez ze encümen u ictimâ cem'i guvâst
Çerâ ki gatre çû şod muttasıl be-hem deryâst
Ze gatre hîç neyâyed velî çû deryâ geşt
Her ânçe nef' tasavvur konî der ân ancâst
Ze gatre, mahî peydâ nemî-şeved her gez
Muhît geşt, ez ân neheng hâhed hâst
Ze gendomî netevân poht nân u gût-i nemûd
Çû geşt harmen u harvâr vakt-i berg o nevâst
Ze ferd ferd muhâl est karhây-i bozorg
Velî ze cem' tevân hâst her çe hâhî hâst
Belî çû mûrçegân râ vifag dest dehed
Be govl-i şeyh, hej ber-i jiyân esîr o fenâst.

Yani: Toplum ve encümenden amaç, güçlerin birleşmesidir
Çünkü damlalar birleşince oluşur deniz
Damladan bir şey çıkmaz; ama olunca deniz
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Bulursun düşündüğün tüm faydaları onda
Damladan çıkmaz asla balık
Olunca okyanus, balina bulunur
Bir buğday tanesinden ekmek pişmez; yemek yenmez
Harman ve yükleme zamanı mutluluk zamanıdır
Tek-tek fertlerden muhaldir büyük işler
Ama birlikten doğar her ne istersen
Evet, karıncalar birleşirse
Şeyhin deyimiyle, yırtıcı hayvanlar bile esir olur.

Hedef büyütmede sadece maddî olanaklardan yararlanmak yeterli ol-
maz; toplumsal sorunları gidermek ve doğru plânlama adına, fertlerin fikrî 
ve manevî yeteneklerinden yararlanmalı; müşavere ve görüş alışverişinde 
bulunarak, akla karayı birbirinden seçmek suretiyle, dağ gibi sorunların 
üstesinden gelinmeli. Bu yüzden İslâm dininin yüce öğretilerinde, top-
lumsal meselelerde müzakere ve müşaverenin önemi, açıkça görülmekte 
ve Kur'ân-ı Kerim, işlerinin temelini müşavere ve görüş alışverişi teşkil 
eden kimseleri hak yanlısı ve gerçeği görenler olarak tanıtmaktadır:

Ve onlardır Rablerinin davetine icabet edenler, namazı ikame edip, 
işlerini aralarında meşveretle yapanlar ve verdiğimiz rızıklardan 
infak edenler.1

Birlik ve Kardeşlik Bağı

İslâm kardeşliği, bu dinin toplumsal ilkelerindendir. İslâm Peygam-
beri, bu bağı sağlamlaştırmak doğrultusunda değişik şekillerde çaba sarf 
etmiştir.

Muhacirlerin Medine'ye girişinden sonra, ilk kez, Evs ve Hazrec adın-
da Ensâr'dan iki kabile arasında Peygamber'in eliyle kardeşlik bağı kurul-
du. Medine'nin yerlilerinden olan ve uzun yıllar birbirleriyle savaşan bu 
iki kabile, Resul-i Ekrem'in çabaları sonucu birbiriyle kardeş olup, geçmişi 
unutmaya karar verdi. Bu kardeşlik akdinin hedefi, müşrikler karşısında 
İslâm ordusunun iki büyük sütununu teşkil eden Evs ve Hazrec kabilele-
rinin geçmişte birbirlerine karşı yaptıklarını unutmaları ve kökleşmiş düş-
manlıkların yerini sulh ve esenliğe bırakmalarını sağlamaktı.

1- Şûra Suresi, 38.
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Hz. Peygamber (s.a.a) ikinci olarak, ister Ensâr'dan ister Muhacirler-
den olsun, birbirleriyle kardeş olmalarını ve herkesin kendine bir kardeş 
seçmesini emretti. Nice iki Muhacir birbiriyle veya Muhacirlerden biri 
Ensâr'dan biriyle kardeşlik akdi gerçekleştirip el sıkışarak, bir tür manevî 
siyasî güç oluşturdular.

İslâm tarihçileri ve hadis bilimcileri şöyle yazmaktalar:
Bir gün Peygamber-i Ekrem ayağa kalkıp ashabına şöyle buyurdu: 
"Allah yolunda ikişer-îkişer kardeş olun."

Tarih, o gün Peygamber'in (s.a.a) emriyle kardeşlik akdi okuyan bir-
çok insanın ismini zikretmiştir. Mesela Ebubekir, Ömer'le; Osman, Abdur-
rahman b. Avf'la; Talha, Zübeyr'le; Übeyy b. Kâ'b, İbn Mes'ud'la; Ammâr, 
Ebu Hüzeyfe'yle; Salman, Ebu'd-Derdâ ile ve… kardeş oldu ve Peygam-
ber (s.a.a) bunların kardeşliklerini tasvip etti.

Sayılı kişiler arasında gerçekleşen bu kardeşlik akdi, Kur'ân-ı Kerim'in 
İslâm dünyası ölçüsünde ilân ettiği ve bütün müminleri kardeş saydığı 
genel İslâmî kardeşliğin dışındadır.

Ali (a.s) Hz. Peygamber'in Kardeşidir

Resul-i Ekrem (s.a.a), Mescid-i Nebi'de hazır bulunan herkes için bir 
kardeş tayin etti. O arada Ali (a.s) yalnız kaldı ve onun için bir kardeş 
tayin edilmedi. Bunun üzerine Ali (a.s) yaşlı gözlerle Peygamber'in huzu-
runa varıp şöyle dedi:

Ashabından her biri için bir kardeş tayin ettin, ama benimle başka biri 
arasında kardeşlik akdi kıymadın!

İşte o an Peygamber-i Ekrem (s.a.a) Ali'ye (a.s) hitaben, kendisine olan 
yakınlık ve makam açısından sahip olduğu konumu ortaya koyan tarihî 
sözü buyurdu:

Sen benim dünya ve ahirette kardeşimsin. Beni hak üzere gönderene an-
dolsun ki, seni kendime kardeş kılmak için sona bıraktım. Sen benim dünya-
da da ahirette de kardeşimsin.1

Bu söz, Hz. Ali'nin maneviyat, temizlik ve ihlâs açısından Hz. Pey-
gamber (s.a.a) nezdindeki derecesini güzel bir şekilde aydınlatmaktadır. 

1- Müstedrek-i Hâkim, c.3, s.14; el-İstîâb, c.3, s.35.
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Ehlisünnet âlimlerinden er-Riyazu'n-Nazire kitabının yazarı bu hakikati 
itiraf etmiştir.1

Burada Mübâhele Ayeti'nin2 tefsirinin esası ortaya çıkıyor. Tefsirciler, 
"Nefislerimizi ve nefislerinizi" ibaresinden kastedilenin, Kur'ân-ı Kerim'in, 
Peygamber'in (s.a.a) nefsi ve bizzat kendisi saydığı Hz. Ali olduğunu it-
tifakla belirtmişlerdir. Zira fikrî ve ruhî cazibeler, sadece fikri yapısı bir 
olan iki kişiyi birbirine cezbetmekle kalmaz, bazen ikisini bir kişi olarak 
da gösterir ve zikreder.

Her varlığın kendi türdeşini cezbedip, zıddını def etmesi, sadece yer 
ile gökteki cisimlere ve maddelere özgü değildir; dünyanın büyük şahsi-
yetlerinde de cezp ve def tecelli etmekte birilerini cezp ederken, başkala-
rını da defetmektedir. İşte bu tür çekicilik ve iticilik, benzerlik ya da ruhî 
tezat esasına dayanmaktadır; bazılarını bir araya toplarken; bazılarını da 
reddetmekte ve dışarıda bırakmaktadır.

Bu konu İslâmî felsefede şöyle tabir edilir: "Benzerlik ve türdeşlik, 
inzimamın nedenidir."

Hz. Ali'nin Başka Bir Fazileti

Mescid-i Nebi'nin inşasından sonra, ashap kendilerine, kapılarından 
biri bu mescide açılan evler yaptılar. Peygamber (s.a.a), Allah'ın emriyle 
Hz. Ali'nin evinin kapısı dışında, mescide açılan tüm kapıların kapatıl-
masını emir buyurdu. Bu durum, ashabından birçoğuna ağır geldiği için, 
Peygamber (s.a.a) minbere çıkarak şöyle buyurdu:

Yüce Allah bana, Ali'nin evinin kapısı dışında, mescide açılan tüm ka-
pıları kapatmamı emretti; bu konularda nefsî değil, Allah'ın emriyle 
hareket ederim.3

O gün Allah Resulü'nün bütün ashabı, bu olayı Hz. Ali için büyük bir 
fazilet olarak telakki ettiler; o kadar ki, II. Halife sonraları şöyle demiştir:

Keşke Ali'ye nasip olan üç fazilet bana nasip olsaydı ve o üç fazilet 
şunlardan ibaretti:

1- Muhibbuddin Taberî, er-Riyazu'n-Nazire, c.2, s.16.
2- Âl-i İmrân Suresi, 61.
3- Müsned-i Ahmed, c.3, s.369; Müstedrek-i Hâkim, c.3, s.125; Taberî, er-Riyazu'n-

Nazire, c.3, s.192 ve…
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"Peygamber'in (s.a.a) kızınının Ali ile evlendirmesi.

Ali'nin evinin kapısı dışında, Mescid-i Nebi'ye açılan tüm kapıları ka-
patması.

Hayber Savaşı'nda Peygamber'in bayrağı Ali'ye vermesi."1

Hz. Ali ile diğerleri arasındaki fark, mescitle hiçbir zaman irtibatının 
kesilmemesiydi; çünkü o, Allah'ın evi Kâbe'de dünyaya gözlerini açmıştı; 
mescit daha ilk günden onun evi olmuştu ve bu makama artık kimse ula-
şamayacaktı. Üstelik Ali (a.s) her durumda mescidin adabına riayet edi-
yordu; ama diğerleri buna gerektiği gibi riayet edemiyorlardı.

1- Müsned-i Ahmed, c.2, s.26.
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(3)

BEDİR SAVAŞI'NIN EŞSİZ KAHRAMANI

Devesinin kulaklarını kesmiş, burnunu yarmış ve üzerindeki yükleri-
ni ters çevirmiş Zamzam adındaki bir adamın feryatları, Kureyş'in dikka-
tini üzerine topladı. Adam, gömleğini önden ve arkadan yırtmış, kulak-
larından ve burnundan kanlar süzülen devenin arkasında dikilmiş şöyle 
feryat ediyordu: "Ey millet! Misklerle yüklü develer, Muhammed ve yan-
daşları tarafından tehlike altında. 'Bedir' denen yerde mallara el koymak 
istiyorlar! İmdat! Yardım edin!"

Bu feryat ve yakarışlar, Kureyş'in tüm genç ve yiğitlerinin, evlerini, 
iş güçlerini bırakıp onun etrafına toplanmalarına sebep oldu. Devenin 
acınacak hali ve Zamzam'ın yakarışları, insanların akıllarını başlarından 
aldı; çoğu, akıllarının dizginlerini duygularına kaptırıp, Kureyş kervanını 
kurtarmak için Mekke'den ayrılarak Bedir'e gitmeye karar verdi.

Peygamber (s.a.a) tüm bu iddialardan münezzehti. O hiçbir zaman 
birinin malına göz dikmez; sebepsiz yere kimsenin malına el koymazdı. O 
hâlde ne olmuştu da böyle bir karar almıştı?

Bu iş için Peygamber'in (s.a.a) iki sebebi vardı:

1- Kureyş, ticaret yollarının İslâm kuvvetlerinin eline geçtiğini ve eğer 
İslâm'ın tebliği ve yayılmasına mâni olur ve Müslümanların ifade özgür-
lüklerini kısıtlarlarsa, hayatî olanaklardan mahrum kalacaklarını bilsin. 
Zira tebliğci, ne kadar kuvvetli, doğru ve muhlis olarak sebat gösterse de, 
ifade ve tebliğ özgürlüğü kısıtlanırsa, lâyıkıyla vazife ifa edemez.

Mekke'de, İslâm'ın tebliğine ve insanların tevhit dinine yönelme-
sine en büyük engel Kureyş idi. Onlar hac mevsiminde tüm kabilelerin 
Mekke'ye girmesine izin veriyor; ama İslâm Peygamberi ve Müslümanla-
rın Mekke ve çevresine girişine engel oluyorlardı; hatta yakalasalar öldü-
rüyorlardı. Hâlbuki hac mevsiminde Hicaz'ın bütün noktalarından insan-
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lar akın-akın Allah'ın evine geliyorlardı ve tevhit dininin tebliği için de bu 
en büyük fırsattı.

2- Bazı sebeplerden dolayı Mekke'yi terk edip Medine'ye hicret ede-
memiş olan bir grup Müslüman, sürekli Kureyş'in baskısı ve zulmü al-
tındaydı; Onların ve Medine'ye hicret edip de mallarını beraberinde gö-
türmeye muvaffak olamayan Müslümanların malları, devamlı Kureyş'in 
tehdidi altındaydı. Peygamber (s.a.a), Kureyş kervanının mallarına el koy-
ma girişimiyle, Müslümanların elinden her türlü özgürlüğü alan, onlara 
sürekli eziyet ve işkence edip mallarına el koymaktan çekinmeyen bu in-
sanlara bir ceza ve ders vermek istiyordu.

Bu yüzden Hz. Peygamber, hicrî 2. yılın ramazan ayında, 313 kişiyle 
birlikte, Kureyş kervanının mallarına el koymak için Medine'den hareket 
ederek Bedir kuyularının kenarında konakladı. Kureyş ticaret kervanı 
ise Şam'dan Mekke'ye dönüyordu ve yol güzergâhında bulunan Bedir 
Köyü'nden geçecekti.

Peygamber'in (s.a.a) kararından haberdar olan kervanın başı Ebu Süf-
yan, durumu Mekke'deki Kureyş büyüklerine iletmek ve Kureyş'i kervanın 
yardımına çağırmak için Zamzam'ı görevlendirdi. Zamzam'ın sahnelediği 
oyun, Kureyş gençlerinin ve savaşçılarının, kervanı kurtarmak için ayak-
lanmalarına ve bu işi savaş yoluyla halletme kararı almalarına sebep oldu.

Kureyş, uzman, savaş görmüş ve günün modern silâhlarıyla müceh-
hez 900 askerle Bedir'e doğru hareket etti; ama daha Bedir'e ulaşmadan, 
Ebu Süfyan'ın gönderdiği diğer bir elçi vasıtasıyla, kervanın yolunu de-
ğiştirdiğini ve kestirme bir yoldan hareketle Müslümanların menzilinden 
çıkarak kurtuldukları haberini aldı. Buna rağmen körpe İslâm dinini yok 
etmek için yollarına devam ederek, hicrî ikinci yılın ramazan ayının on 
yedinci günü, bir tepenin arkasından Bedir Çölü'ne indiler.

Müslümanlar, Bedir'in kuzey geçidi, vadinin alt eteklerinde (el-
Udvetu'd-Dünya)1 mevzi almış, kervanın geçmesini bekliyorlardı ki, bir 
anda Kureyş savaşçılarının, ticarî malları korumak için Mekke'den çık-
tıkları ve vadinin daha yüksek noktasına (el-Udvetu'l-Kusva)2 kondukları 
haberi geldi.

1- Enfâl Suresi, 42.
2- Enfâl Suresi, 42.



Hic re t t en  Hz .  Peygamber ' i n  Ve fa t ına  K ada r  Hz .  A l i  □ 81

Hz. Peygamber'in Ensâr ile yaptığı anlaşma, savaşa yönelik değil; sa-
vunmaya dayalıydı. Ensâr, Akabe'de Peygamber'e, düşmanın Medine'ye 
saldırması durumunda, kendisini müdafaa edecekleri taahhüdünde bu-
lunmuştu; düşmanıyla Medine dışında savaşmayı değil. Bu yüzden Pey-
gamber (s.a.a), Ensâr'ın gençlerinden ve Muhacirlerden bir gruptan oluşan 
askerî bir şûrada, herkesin görüşüne yer verdi. Bu şûrada ortaya konulan 
görüşler, bir taraftan bir grubun cesaret ve kahramanlığını, diğer taraftan 
başka bir grubun korkaklık ve acizliğini yansıttı.

İlk olarak Ebubekir ayağa kalkıp şöyle dedi:

Bu orduyu Kureyş'in büyükleri ve yiğitleri teçhiz etti ve Kureyş hiç-
bir zaman bir dine iman etmemiş ve bir an hakir ve zelil olmamıştır. 
Bizse tam bir hazırlıkla gelmedik."1 Yani maslahat, geldiğimiz yoldan 
Medine'ye geri dönmemizdedir.

Ömer de kalkıp dostunun sözlerini tekrarladı.

Bu sırada Mikdad kalkıp şöyle söyledi:

Allah'a andolsun ki biz: "Ey Musa! Sen ve Allah'ın birlikte gidip sa-
vaşın. Biz burada oturacağız." diyen İsrail Oğulları gibi değiliz. Biz 
bunun tam aksini söylüyoruz: "Sen, Allah'ın inayetlerinin gölgesinde 
cihat et, biz de senin emrinde savaşacağız.'"

Taberî şöyle yazıyor: "Mikdad ayağa kalkıp konuşmaya başlayacağı 
sırada Peygamber'in (s.a.a) çehresi hiddet ve öfke (önceki ikisinin konuş-
masına) doluydu; fakat Mikdad'ın konuşması yardım müjdesi ile son bu-
lunca, çehresi duruldu."2

Sa'd b. Muaz da ayağa kalkıp şöyle dedi:

Siz bu denize (Kızıldeniz'e işaret ederek) adım atarsanız, arkanız-
dan biz de atarız. Bizleri, maslahat gördüğün her noktaya yönlen-
direbilirsin.

Bu sırada çehresinde rıza ve mutluluk belirtileri aşikâr olmuş Pey-
gamber (s.a.a), onlara müjde olarak şöyle dedi: "Kureyş'in yerlere seril-
miş cesetlerini görüyorum şu an." Daha sonra İslâm ordusu Peygamber'in 
(s.a.a) komutasında yola düştü ve Bedir kuyuları yakınlarında konakladı.

1- Vâkıdî, el-Meğazî, c.1, s.48.
2- Tarih-i Taberî, c.2, s.140, Abdullah b. Mes'ud'dan naklen.
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Hakikati Gizlemek

Taberî ve Makrizî gibi bazı tarihçiler, hakikatlerin üstünü taassup 
perdesi ile örtmeye çalışmış; Ebubekir ile Ömer'in Peygamber'le yaptı-
ğı konuşmanın metnini, Vâkıdî'nin el-Meğazî kitabında naklettiği gibi 
nakletmemişler; "Ebubekir ve Ömer kalkıp hayırlı konuştu." şeklinde 
nakletmişlerdir.

Fakat bu iki meşhur tarihçiden sormak gerekir ki, Ebubekir ile Ömer 
o şûrada hayırlı konuştularsa, Mikdad ve Sa'd'ın konuşmalarını tüm ay-
rıntılarıyla naklederken, neden o ikisinin konuşma metnine yer verme-
mişler? Üstelik eğer hayırlı konuştuysalar, Taberî'nin kendisinin de tasrih 
ettiği gibi, neden ikisinin sözlerinden sonra Peygamber'in çehresi hiddet 
ve öfkeyle dolmuştu?

Şimdi de Hz. Ali'nin bu savaştaki konumunu inceleyelim.

Hak ve Batıl Safları  Karşı Karşıya

Müslümanlar ile Kureyş'in savaş hazırlıkları başladı ve birkaç küçük 
hâdise savaş ateşini tutuşturdu. Başlangıçta teke tek çarpışmalar oldu. 
Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in babası Utbe, büyük kardeşi Şeybe ve Utbe'nin 
oğlu Velid, nara atarak meydanın ortasına çıkıp hasım talep ettiler. Önce 
Ensâr'ın yiğitlerinden üç kişi meydana çıkıp kendilerini tanıttı; fakat Mek-
keli olan Utbe, Şeybe ve Velid, Medineli, yani Ensâr'dan olan bu üç kişiyle 
savaşmak istemeyerek şöyle feryat ettiler: "Ya Muhammed! Kavmimizden 
ve bizim seviyemizde olanları bizimle savaşmaya gönder." Bunun üzerine 
Peygamber (s.a.a), Ubeyde b. Hâris b. Abdulmuttalib, Hamza ve Ali'ye 
(a.s), kalkıp düşmana gereken cevabı vermelerini emretti. İslâm ordusu-
nun bu üç kahraman komutanı, örtülü yüzleriyle savaş meydanına çıkıp 
kendilerini tanıttılar. Utbe, üçünü de hasım olarak kabul edip şöyle dedi:  
"Üçünüz de bize denksiniz."

Bu arada Vâkıdî gibi bazı tarihçiler şöyle yazar:

Ensâr'dan üç yürekli yiğit genç savaş meydanına çıkmak istediklerin-
de, Peygamber'in (s.a.a) kendisi onlara engel olup, İslâm'ın ilk savaşı-
na Ensâr'ın katılmasını istemeyerek, herkese, kendi nazarında tevhit 
dininin, kendine en yakın ve en aziz kimseleri bu savaşa katacak ka-
dar değerli olduğunu göstermek istedi. Bu açıdan, Haşim Oğulları'na 
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dönerek şöyle dedi: 'Kalkın ve batılla savaşın; Onlar Allah'ın nurunu 
söndürmek istiyorlar.'1

Bazı tarihçiler, bu savaşta her birinin kendi denginin karşısına çık-
tığını, en genci olan Hz. Ali'nin, Muaviye'nin dayısı Velid ile orta yaşlı 
Hamza'nın, Muaviye'nin anne tarafından dedesi Utbe ile ve en yaşlısı olan 
Ubeyde'nin ise, Şeybe ile savaşa koyulduğunu söyler. Fakat İbn Hişam, 
Şeybe'nin Hamza ile Utbe'nin de Ubeyde ile savaştığını söyler.2 Şimdi bu 
iki görüşten hangisinin doğru olduğunu görelim. İki konuyu nazar-ı dik-
kate aldığımızda gerçek aydınlanmış olur:

1- Tarihçiler, Hz. Ali ve Hz. Hamza'nın, hasımlarını daha ilk anda yere 
serdiklerini, fakat Ubeyde ile rakibi arasında vuruşmanın uzun sürdüğü-
nü, birbirlerini yaraladıklarını ve birbirlerine galip gelemediklerini, bu-
nun üzerine hasımlarını öldüren Hz. Ali ve Hz. Hamza'nın, Ubeyde'nin 
yardımına koşup hasmını öldürdüklerini yazar.

2- Emirü'l-Müminin Ali (a.s), Muaviye'ye yazdığı bir mektupta: "Ata-
na, (Muaviye'nin annesinin babası Utbe) dayına, (Utbe'nin oğlu Velid) ve 
kardeşine (Hanzala) indirdiğim kılıç hâla yanımda."3 Yani yine aynı kud-
rete sahibim diyerek uyarmıştır.

Bir başka mektubunda: "Ben, pek tez geliyorum üstüne büyük bir or-
duyla, Muhacirlerle Ensâr'dan ve iyilikle onlara uyanlardan toplanmış bir 
orduyla. Onlarla, Bedir Savaşı'nda bulunanların soyları beraber; Haşim 
Oğulları'nın kılıçları yanlarında; kardeşine, dayına, atana, soyuna neler 
etti onlar, bilirsin onların kılıçlarını savaş günü; unutmadın "...ve bu, uzak 
değildir zalimlerden."4

Bu iki mektuptan, Hz. Ali'nin, Muaviye'nin atası Utbe'nin öldürülme-
sinde rol aldığı anlaşılmakta; diğer yandan Hz. Ali ve Hamza'nın, hasım-
larını kısa sürede öldürdüklerini biliyoruz. O hâlde Hamza, Utbe ile savaş-
mış olsaydı, Hz. Ali "Ey Muaviye, atan Utbe, kılıç darbemle helâk oldu." 
demezdi. Öyleyse Şeybe, Hamza'nın; Ubeyde ise Utbe'nin hasmı idi; Hz. 
Ali ve Hamza, hasımlarını öldürdükten sonra Ubeyde'yi öldürmüşlerdi.

1- Vâkıdî, el-Meğazî: c.1, s.62.
2- Sîre-i İbn Hişam, c.1, s.625.
3- Nehcü'l-Belâğa, 64. mektup.
4- Nehcü'l-Belâğa, 28. mektup. (Ayet: Hud Suresi, 85)
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(4)

ALİ (A.S), RESUL-İ EKREM'İN (S.A.A) DAMADI

Ali (a.s), ilâhî emir ve İslâm'ın güzel sünneti üzere, yaşamına sükûnet 
ve huzur getirmek istemektedir. Fakat Ali (a.s) gibi bir şahsiyet, eş seçi-
minde geçici ve nispi bir huzurla asla yetinemez ve yaşamın diğer ufukla-
rını göz ardı edemezdi. Bu yüzden, iman, takva, ilim ve asalet yönünden 
kendine denk bir eş seçmeliydi. Böyle bir eş, doğduğu günden o ana ka-
dar bütün özelliklerine aşina olduğu, Peygamber'in (s.a.a) kızı Fatımatü'z-
Zehra'dan (s.a) başkası olamazdı.

Hz. Zehra'yı  (s.a) İsteyenler

Hz. Ali'den (a.s) önce Ebubekir ve Ömer gibi, Peygamber'in (s.a.a) 
kızı ile evlenmek istediklerini beyan etmiş bazı kimseler olmuş ve hepsi 
Peygamber'den (s.a.a) tek cevap almışlardı: "Zehra'nın evliliği konusunda 
vahy-i ilâhîyi bekliyorum."

Hz. Fatımatü'z-Zehra (s.a) ile evlenmekten ümitlerini kesen Ebubekir 
ve Ömer, Evs kabilesinin reisi Sa'd b. Muaz ile yaptıkları bir görüşme so-
nucunda, Hz. Ali dışında hiç kimsenin Zehra ile evlenmeye lâyık olmadı-
ğını ve Peygamber'in de aynı kanıda olduğunu anladılar. Bu yüzden hep 
beraber Ali'nin (a.s) huzuruna gitmeye karar verdiler ve onu, devesiyle, 
Ensâr'dan birinin hurma ağaçlarını sularken buldular. Hz. Ali'ye şöy-
le dediler: "Hz. Zehra'ya talip olan Kureyş eşrafı Peygamber'den (s.a.a), 
'Zehra'nın evliliği Allah'ın iznine bağlıdır.' cevabını aldı; biz, eğer sen 
(parlak geçmişin ve faziletlerinle) Zehra'yı istersen, müspet cevap alacağı-
nı ümit ediyoruz ve eğer imkânların azsa sana yardım etmeye hazırız."

Bu sözlerle gözleri sevinç yaşlarıyla dolan Ali (a.s), "Ben de Peygam-
ber'in kızına karşı ilgi duyuyorum." deyip işi bırakarak, o sırada Ümmü 
Seleme'nin yanında bulunan Peygamber'in evinin yolunu tuttu. Evin ka-
pısını çalınca Peygamber (s.a.a) Ümmü Seleme'ye şöyle buyurdu: "Kalk 
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kapıyı aç; bu gelen Allah ve Resulü'nün sevdiği bir kimsedir."

Ümmü Seleme şöyle diyor: "Peygamber'in övdüğü bu şahsı tanıyacak 
olmamın heyecanı beni öylesine sarmıştı ki, kalkıp kapıyı açacağım sırada 
neredeyse heyecandan ayaklarım kayacaktı. Kapıyı açtım; gelen Ali idi; 
Peygamber'in huzurunda oturdu; ama sahip olduğu hayâ ve Peygamber'in 
huzurunda olmanın azameti karşısında konuşamıyordu; bu yüzden başını 
öne eğmiş ve ortalığı sessizlik bürümüştü. Ta ki Peygamber (s.a.a) bu ses-
sizliği bozup: "Senin bir arzuhâlin var gibi?" diyene kadar. Cevaben: "Size 
olan akrabalık bağım, din yolundaki sebat ve istikrarım ve İslâm'ın ilerle-
mesinde gösterdiğim çabalar malumunuzdur." diyen Ali'ye (a.s), Peygam-
ber (s.a.a): "Sen bu söylediklerinin de üzerindesin." buyurunca, Ali (a.s): 
"Acaba kızınız Fatıma ile evlenmemi salâh bulur musunuz?" dedi.1

Ali (a.s) bu teklifinde takvasını, İslâm'daki parlak geçmişini dayanak 
göstererek, herkese, üstünlük ölçüsünün güzellik, servet ve makam değil, 
bu gibi şeyler olduğunu gösteriyordu.

Peygamber-i Ekrem (s.a.a), kadının eş seçimindeki özgürlük esasını 
göz önünde bulundurarak Hz. Ali'ye şöyle cevap verdi: "Senden önce de 
kızımı isteyenler oldu. Ama bu isteklerini ilettiğim kızımın yüzünde, iste-
yenlere karşı büyük bir isteksizlik hissettim. Şimdi bu isteğini kendisine 
soracağım; daha sonra vereceği cevabı sana bildiririm."

Hz. Peygamber (s.a.a), kızı Zehra'nın odasına girdi. Zehra hemen 
ayağa kalktı; Peygamber'in sırtından abasını aldı; ayakkabılarını çıkardı 
ve mübarek ayaklarını yıkadıktan sonra, abdest alıp huzurunda oturdu. 
Peygamber (s.a.a) sevgili kızına hitaben sözlerine şöyle başladı:

"Ebu Talib oğlu Ali, İslâm'daki fazilet ve makamı bize aşikâr olan 
kimselerdendir ve ben Allah'tan, seni, yarattıklarının en üstününe nasip 
etmesini istemiştim; şimdi Ali seni istemeye gelmiş; ne diyorsun?" O an 
Hz. Zehra (s.a) derin bir sessizliğe gömüldü; fakat yüzünü başka tarafa 
çevirmedi ve simasında en ufak bir rahatsızlık hali zahir olmadı. Bunun 
üzerine Resul-i Ekrem (s.a.a) ayağa kalkıp şöyle buyurdu: "Allah-u Ekber, 
sükûtu ikrarındandır."2 Yani susması, kabule işarettir.

1- Ali (a.s) Fatıma'yı (s.a) isteme konusunda asil bir sünneti takip ediyor. Benliğini 
âdeta edep ve hayâ halesi sarmış bir vaziyette, şahsen ve hiçbir vasıta olmaksızın isteme-
ye gidiyor ve bu, bir tür hayâ ile yoğrulmuş ruhî cesaret örneğidir ve takdire şayandır.

2- Keşfü'l-Ğumme, c.1, s.50
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Rûhî, Fikrî ve Ahlâkî Denklik

İslâm'da her Müslüman erkeğin diğer bir Müslümanın benzeri ve 
dengi olduğu, Müslüman bir erkekle evlenen her Müslüman kadının, 
kendi derecesinde olan biriyle evlenmiş olduğu doğrudur; fakat ruhî ve 
fikrî yönleri dikkate alırsak, birçok kadın ve erkeğin, birbirinin dengi ol-
madığını görebiliriz. Yüce insanî erdemlere, ahlâkî seciyelere, derin bir 
ilim ve ileri görüşe sahip asil ve şerefli Müslüman erkekler, ruhî ve ahlâkî 
uyumluluk açısından kendilerine denk ve benzer kadınlarla evlenmelidir-
ler. Bu durum, ahlâkî faziletlerle donanmış büyük düşünen iffetli, takvalı 
kadınlar için de geçerlidir. Evliliğin, ömür boyu sürecek bir gönül rahat-
lığı ve sükûneti sağlamayı amaçlayan en önemli hedefi, bu noktaya riayet 
edilmeksizin gerçekleşmez ve ahlâkî benzerlik ve ruhî cazibelerden mah-
rum bir evliliğin temelleri, gereken sağlamlıkta olmaz.

Bu açıklamaya binaen, Allah Teâlâ'nın Peygamber-i Ekrem'e (s.a.a) 
hitaben: "Eğer Ali'yi yaratmasaydım, yeryüzünde kızın Fatıma'ya bir eş 
olmazdı."1 Buyurduğu kutsî hadisin hakikati aydınlanmaktadır.

Söz konusu eş ve benzerlikten, makam ve ruhî açıdan benzerliğin 
kastedildiği kesindir.

Nikâh ve Düğün Masrafı

O dönemde Hz. Ali'nin tüm mal varlığı, Allah yolunda cihat ettiği 
kılıcı ve zırhı ile Ensâr'ın ağırlamasına muhtaç olmamak için Medine bağ-
larında çalışmakta faydalandığı bir deveyle sınırlıydı.

İsteme ve nikâh merasiminden sonra, Hz. Ali'nin değerli eşi için ev 
eşyası temin etme ve müşterek yaşamlarına başlama zamanı gelmişti. 
Peygamber (s.a.a), Hz. Ali'nin zırhını satıp parasını, Zehra'nın mihrinin 
bir kısmı olarak kendisine vermesini kabul etti. Zırhı 400 dirheme satıldı. 
Peygamber (s.a.a) bu paranın bir kısmını, Fatıma'ya güzel kokular alması 
için Bilâl'e, geri kalanını da, ev eşyası almaları için Ammâr ve ashabından 
bazılarına verdi. Hz. Zehra'nın çeyiz envanterinden, ne vaziyette yaşadığı-
nı anlamak mümkün. Peygamber'in (s.a.a) görevlendirdiği Bilâl, Ammâr 
ve diğerleri alışverişten döndüler. Hz. Zehra ve evi için temin ettikleri, 
şunlardan ibaretti:

1- Biharu'l-Envar, c.43, s.9.
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1- Yedi dirhem değerinde bir gömlek,
2- Bir dirhem değerinde bir başörtüsü,
3- Bedenin tamamını sarmayan siyah bir havlu,
4- Hurma lifi ve tahtadan yapılmış bir Arap sediri,
5- Biri yün, öteki hurma lifinden, örtüsü Mısır keteni iki yatak,
6- İkisi yünden, ikisi hurma lifinden yapılmış dört yastık,
7- Perde,
8- Hasır,
9- El değirmeni,
10- Bir büyük leğen,
11- Posttan yapılmış bir tulum,
12- Tahtadan bir süt kâsesi,
13- Deriden yapılma bir su kabı,
14- İbrik,
15- Büyük bir bakır kap,
16- Bir kaç tane testi,
17- Gümüşten bir bilezik.
Satın alınan şeyleri teslim alan Peygamber (s.a.a), kızının ev eşyası 

olacak çeyizini görüp kontrol ederken şöyle dua etti: "Allah'ım! Eşyaları-
nın çoğu topraktan olan bu insanların yaşamlarını mübarek kıl."1

Hz. Zehra'nın Mihri

Hz. Zehra'nın mihri, her biri bir miskal2 gümüş ağırlığında olan beş 
yüz dirhemdi.

Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) değerli kızı Hz. Zehra'nın nişan merasi-
mi, tam bir sadelik ve gösterişten uzak biçimde yapıldı. Ali (a.s), nikâh ve 
nişan töreninden bir ay sonra, "Neden hanımını evine götürmüyorsun?" 
diyen Peygamber'in hanımlarına, hazır olduğunu beyan etti. Bunun üze-
rine Ümmü Eymen, Peygamber'in (s.a.a) huzuruna çıkıp şöyle dedi: "Eğer 
Hatice yaşasaydı, kızı Fatıma'nın bu mutlu gününde o da mutlu olurdu."

1- Biharu'l-Envar, c.43, s.94; Keşfü'l-Ğumme, c.1, s.359. Bu kitapta yazılana göre, 
Hz. Zehra'nın ev eşyasının tümü 63 dirheme satın alındı.

2- 1 miskal, 3.6 gramdır.
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Hatice ismini duyunca mübarek gözleri yaşla dolan Hz. Peygamber 
(s.a.a) şöyle buyurdu: "O, beni herkesin yalanladığı bir sırada tasdik etti; 
Allah'ın dininin ilerlemesinde bana yardımcı oldu ve malıyla İslâm'ın ya-
yılmasına hizmette bulundu." 1

Ümmü Eymen daha sonra: "Ey Allah'ın Resulü, Fatıma'yı kocasının evi-
ne göndererek herkesi mutlu ve bahtiyar kılın." diyerek ricada bulundu.

Resul-i Ekrem (s.a.a), Zehra'nın zifaf gecesi için bir odayı süsleyip ha-
zırlamalarını emretti.2

Gelinin damat evine yollanacağı zaman geldiğinde, Peygamber-i Ek-
rem, kızı Zehra'yı huzuruna çağırttı. Hayâ ve utancından yüzünden ter-
ler süzülerek Peygamber'in (s.a.a) huzuruna varan Zehra'nın edebinden 
ayakları tirtir titriyordu; bir an sendeledi ve neredeyse yere yığılıp kala-
caktı. Bu sırada Peygamber (s.a.a) ona şöyle duada bulundu:

Allah seni dünyada da, ahirette de kaymalardan korusun.

Daha sonra Zehra'nın yüzünü açtı; kızının elini Hz. Ali'nin eline verip 
tebrik ederek şöyle buyurdu:

Mübarek olsun sana Peygamber'in kızı ey Ali, Fatıma iyi bir eştir.

Ve sonra Fatıma'ya dönerek şöyle dedi:
Ali de iyi bir eştir ey Fatıma!

Ardından ikisine de, evlerine doğru yola koyulmalarını söyledi. Di-
ğer yandan da Selman gibi bir şahsiyetten, Zehra'nın bindiği devenin yu-
larını tutup götürmesini istemekle de  aziz kızının makamının yüceliğini 
göstermiş oldu.

Zifaf odasına geçen gelin ve damat aşırı utançtan yere bakıyorlardı. 
Peygamber-i Ekrem odaya girdi; eline içi su dolu bir kap alıp teberruken 
kızının başına ve üzerine serptikten sonra her ikisi hakkında şöyle dua etti:

Allah'ım! Kızım Zehra benim en sevdiğim varlık ve Ali, kardeşim ve 
yine en sevdiğim kişidir. Onların birbirlerine karşı muhabbetlerini ar-
tır ve...

1- Biharu'l-Envar, c.43, s.130.
2- age. s.59.
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(5)

EMİRÜ'L-MÜMİNİN'İN UHUD SAVAŞI'NDAKİ 

FEDAKÂRLIĞI

Bedir'deki yenilgi Kureyş'i şiddetli bir ruhsal çöküntüye uğratmıştı. 
Bu maddî ve manevî yenilginin telâfisi ve ölenlerinin intikamını almak 
amacıyla, birçok Arap kabilesinin seçkin savaşçılarından müteşekkil mü-
cehhez bir orduyla Medine'ye doğru hareket etmeye karar verdiler. Bu 
yüzden Amr b. Âs ve birkaç kişi, Kinane ve Sakif kabilelerini de yanlarına 
alma ve Müslümanlara karşı savaşta kullanma görevini üstlenerek, 3000 
savaşçı toplayabildiler.

Müslümanlar yaptıkları istihbaratla, Kureyş'in, kendilerine karşı al-
dığı savaş kararını Peygamber'e haber verdi. Resul-i Ekrem (s.a.a) düş-
manla mukabele etmek için askeri bir şûra oluşturdu ve üyelerin çoğun-
luğu, İslâm ordusunun Medine'nin dışına çıkarak şehir dışında düşmanla 
savaşması yönünde görüş belirtti. Peygamber (s.a.a) Cuma namazını eda 
ettikten sonra, yaklaşık 1000 kişilik bir güçle, Uhud Dağı'nın eteklerine 
gitmek üzere Medine'yi terk etti.

İki ordu, hicretin üçüncü yılı, şevval ayının yedinci günü sabah vakti 
karşı karşıya geldi. İslâm ordusu, arkadan doğal bir siper ve koruyucu yani 
Uhud Dağı'yla çevrili bir yere karargâh kurmuştu. Fakat dağın ortasında, 
düşmanın dağı dolaşarak, ortasından geçip Müslümanların karargâhının 
arkasına çıkması muhtemel bir gedik vardı. Peygamber (s.a.a), bu tehlike-
yi gidermek, yani düşmanın bu gedikten nüfuzunu önlemek için Abdul-
lah b. Cubeyr'i elli okçuyla birlikte bir tepeye yerleştirdi ve Müslümanlar 
galip gelip düşman kaçmaya başlasa dahi, benden habersiz yerlerinizi 
asla terk etmeyin diye emretti.

Peygamber (s.a.a), bayrağı Mus'ab'a verdi; zira Mus'ab, Kureyş bay-
raktarının mensup olduğu Abdü'd-Dar Oğulları kabilesindendi.
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Savaş başlamıştı; Müslümanların gösterdiği kahramanlıklar sonucu, 
Kureyş ordusu büyük kayıplar vererek kaçıyordu. Tepeye yerleştirilen 
okçular, yerlerinde durmaya gerek kalmadığını sanarak, Peygamber'in 
emrinin aksine, ganimetleri toplamak için yerlerini terk etti. İyi bir savaşçı 
olan Halid b. Velid, ta başından beri zaferin anahtarının tepedeki gediğin 
olduğunu biliyordu. Birkaç defa oradan İslâm cephesinin arkasına sızmak 
istemiş, fakat tepedeki okçular nedeniyle geri püskürtülmüştü. Bu kez ok-
çuların yerlerini terk ettiğini gören Halid, anî bir saldırıyla Müslümanların 
arkasına sızarak, silâhsız ve şaşkın askerleri gafil avladı. Müslümanlar ara-
sında büyük bir kargaşa başladı ve kaçan Kureyş ordusu bu yoldan tekrar 
savaş meydanına döndü. Bu sırada İslâm ordusunun bayraktarı Mus'ab 
b. Umeyr, bir düşman askeri tarafından şehit edildi. Mus'ab'ın yüzü ör-
tülü olduğu için, kendisini öldüren düşman askeri, İslâm Peygamberi'ni 
öldürdüğünü sanarak, "Ey millet, Muhammed öldürüldü." diye feryat 
etti. Peygamber'in ölüm haberinin yayılması ile Müslümanların bir kaçı 
dışında savaş meydanında kimse kalmamış ve çoğu kaçmıştı.

Ünlü siyerci İbn Hişam şöyle yazıyor:
Enes b. Malik'in amcası Enes b. Nadr şöyle der: İslâm ordusu düşman 
tarafından sıkıştırılıp da Peygamber'in ölüm haberi yayılınca, Müslü-
manların çoğu kendi can derdine düştü ve herkes bir köşeye çekildi. 
Aralarında Ömer b. Hattab, Talha ve Ubeydullah'ın da bulunduğu 
Ensâr ve Muhacir'den oluşan bir grubun, bir köşede oturup kendileri-
ni kurtarma fikrine düştüklerini gördüm. İtiraz âmiz bir ses tonuyla: 
"Neden burada oturuyorsunuz?" deyince: "Peygamber (s.a.a) öldürül-
dü; artık savaşmanın faydası yok!" dediler. Ben: "Peygamber ölünce 
hayatın anlamı kalmaz mı? Kalkın; onun kendini feda ettiği yolda siz 
de canınızı feda edin; Muhammed öldürülmüşse, Allah'ı yaşıyor." 
dedim. Sözlerimden etkilenmediklerini görünce, elime silâhımı alıp, 
düşmanla savaşmaya devam ettim.

İbn Hişam sözlerine şöyle devam ediyor:
Enes, bu savaşta yetmiş yara aldı; naşını kız kardeşinden başkası teş-
his edemedi. Müslümanlardan bir grup o kadar korkmuştu ki, kendi-
lerini kurtarma adına, Ebu Süfyan'dan emân dilemesi için Abdullah b. 
Übeyy adlı münafığa nasıl sığınacaklarının plânını yapıyorlardı! Bir 
grubu da dağlara saklanmıştı.1

1- Sîre-i İbn Hişam, c.3, s.83-84.
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İbn Ebi'l-Hadid ise şöyle yazıyor:
Hicrî 608 yılında adamın biri Bağdat'ta, büyük âlim Muhammed b. 
Meadd-i Alevî'nin, Vâkıdî'nin el-Meğazî kitabının derslerine katılıyor-
du. Derse bir gün ben de katıldım. Konu, Muhammed b. Mesleme'nin, 
Uhud'da Müslümanların dağın tepesine doğru kaçtıklarını ve 
Peygamber'in, isimleriyle "Hey falanca! Dur geri dön." diye çağırdığı-
nı ama hiç kimsenin Peygamber'in nidasına lebbeyk demediğini ken-
di gözleriyle gördüğünü açıkça naklettiği bölüme gelince, üstat bana: 
"Falancadan maksat, Peygamber'den sonra makam mevki elde eden-
lerdir; bu hâdiseyi rivayet eden râvî, korktuğu için, isimlerini açıkça 
zikretmekten kaçınmıştır." dedi.1

Hedefe İnanç ve Fedakârlık

Fedakârlık, hedefe inanmanın göstergesidir ve insanın hedefine ne 
ölçüde inandığı, yaptığı fedakârlığın derecesiyle belirlenebilir. Diğer bir 
tabirle, insanın hedefine olan imanı, fedakârlık derecesiyle doğru orantılı-
dır. Yani bir insanın iman derecesini tanımanın en değerli mihenk taşı ve 
en doğru ölçüsü, o insanın, hedefi uğrunda gösterdiği fedakârlık derece-
sidir. Kur'ân bu hakikati bir ayette şöyle beyan ediyor:

Müminler, ancak Allah'a ve Resulü'ne iman eden, sonra şüpheye 
düşmeyen ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat eden kim-
selerdir. İşte bunlardır doğruların ta kendileri.2

Uhud Savaşı, iman edenle etmeyeni tanımanın mihenk taşı ve iman 
iddiasında bulunan birçoklarının iman derecelerini belirlemek için en iyi 
ölçüydü. Uhud'da Müslümanlardan bir grubun savaştan kaçması, o ka-
dar üzüntü verici bir durumdu ki, evlâtlarının arkasından cepheye gelmiş 
ve ara sıra yaralılarla ilgilenip, susuzlara su veren Müslüman kadınlar, 
Peygamber'i müdafaa etmeye mecbur kalmışlardı. Nitekim iman iddiasın-
da bulunanların savaştan kaçışına şahit olan Nesîbe adındaki bir hanım, 
eline bir kılıç alıp Peygamber'i savunmuştu. Başkalarının meydanı terk 
edip kaçışları karşısında bu kadının fedakârlığını müşahede eden Pey-
gamber (s.a.a), bu fedakâr hanımın hakkındaki "Kâ'b kızı Nesîbe'nin ma-
kamı, falancanın ve filâncanın makamından daha üstün ve yücedir." tarihî 

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.15, s.23.
2- Hucurat Suresi, 15.
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cümlesini sarf etti. İbn Ebi'l-Hadid şöyle diyor: "Bunu rivayetin sahibi, 
Peygamber'e hıyanet ederek, açıkça zikrettiği isimlere yer vermemiştir.1

Bu gibilerinin yanında, tüm İslâm tarihi boyunca fedakârlık örneği 
olmuş ve Uhud Savaşı'nda Müslümanların yeniden zafer kazanması, kah-
ramanlığının eseri olmuş bir şahsiyetin varlığını itiraf ediyor tarih. Evet, 
bu tarih üstü şahsiyet, bu yiğit insan, bu gerçek fedakâr, müminlerin emiri 
ve muttakilerin mevlâsı Hz. Ali idi. Çünkü Uhud Savaşı'nın başlangıcında 
Kureyş askerlerinin pes edip kaçmalarının sebebi, 9 bayraktarın birbiri 
ardınca Hz. Ali tarafından öldürülmesi neticesinde, dayanma ve mukave-
met güçlerini kıran büyük bir korku ve dehşete kapılmaları oldu.2

Hz. Ali'nin Fedakârlığı Üzerine

İslâm tarihinde geçen vakıaları tahlil eden Mısırlı çağdaş yazarlar, Hz. 
Ali'nin hakkını lâyıkıyla veya en azından tarih kitaplarında yazıldığı şek-
liyle teslim etmemiş ve Onun fedakârlıklarını, başkalarıyla aynı kefeye 
koymuşlardır. Bu yüzden fedakârlıklarından bir bölümünü, kendi kay-
naklarından nakletmeyi gerekli görüyoruz.

1- İbn Esir kendi tarih kitabında3 şöyle yazıyor:
Hz. Peygamber (s.a.a) her taraftan gruplar hâlinde Kureyş asker-
lerinin saldırılarına maruz kaldı. O'na saldıran her gruba Ali (a.s) 
Peygamber'in (s.a.a) emriyle karşılık veriyor ve bazılarını öldürerek 
dağılmalarına neden oluyordu ve bu olay Uhud'da birkaç defa tekrar-
landı. Bu fedakârlığın hürmetine, Cebrail nazil oldu ve Peygamber'in 
(s.a.a) huzurunda Hz. Ali'nin fedakârlığını överek şöyle dedi: "Ali'nin 
yaptığı, fedakârlığın son noktasıdır." Peygamber (s.a.a) Cebrail'i tas-
dik edip şöyle dedi: "Ben Ali'denim; Ali de bendendir." Daha sonra 
savaş meydanında şu nida duyuldu:

"Zülfikâr gibi kılıç, Ali gibi yiğit yoktur."

İbn Ebi'l-Hadid bu olayı bir miktar daha geniş naklediyor:
Peygamber'i öldürmek için saldıranlar, 50 kişilik bir gruptu ve Ali 
(a.s) piyade haliyle onları dağıtıyordu.

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.14, s.266.
2- age. c.14, s.250.
3- el-Kâmil, c.2, s.107.
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Daha sonra Cebrail'in nüzulünü şöyle naklediyor:
Tarihte kesinlik kazanmış bu olayın yanı sıra, Muhammed b. İshak'ın 
Gazevat kitabının bazı nüshalarında, Cebrail'in nazil olduğuna rast-
ladım. Hatta bir gün üstadım Abdulvahhab Sekine'den bunun doğru 
olup olmadığını sorduğum da, doğru olduğunu söyledi. Ben kendi-
sine, "Bu doğru olayı Kütüb-i Sitte'nin yazarları niçin yazmamışlar?" 
diye sorunca, şöyle cevap verdi: "Sihah yazarlarının nakletmekte gaf-
let ettikleri nice sahih rivayetler var."1

2- Ali (a.s), ashabından bir grubun huzurunda, Yahudîlerin önderine 
irat ettiği geniş bir konuşmasında, yaptığı fedakârlığa şöyle işaret ediyor:

Kureyş ordusu dalga-dalga üzerimize saldırırken, Ensâr ve Muhacir 
evlerinin yolunu tuttu. Bense bedenimde yetmiş yara ile Peygamber'i 
savundum.

Daha sonra abasını açıp, hâla silinmemiş yara izlerinin üzerinde gez-
dirdi ellerini. Hatta Şeyh Saduk'un el-Hisal adlı eserinde naklettiğine göre, 
Ali (a.s) Peygamber'i öylesine cansiperane savunmuştu ki, bu uğurda kılı-
cı kırılmış; bunun üzerine Peygamber (s.a.a), Allah yolunda cihada devam 
etsin diye Zülfikâr adlı kılıcını Ali'ye vermişti.2

3- İbn Ebi'l-Hadid şöyle yazıyor:
Ashabının birçoğu kaçmaya başlayan Peygamber'e, düşmanın saldı-
rısı daha da arttı. Aralarında dört namdar savaşçının da bulunduğu 
Kinane Oğulları ve Abdumenaf Oğulları kabilesinden bir grubun 
Peygamber'e saldırdığı sırada, Ali (a.s) onun etrafında pervane gibi 
dönüyor; yaklaşmalarını engelliyordu. Sayıları elliyi aşan Peygamber'i 
öldürmeye niyetli bu grubu dağıtan tek faktör, Hz. Ali'nin amansız 
hamleleriydi. Fakat dağılan grup bir noktada tekrar toplanıp yeniden 
saldırıya geçiyordu. Bu saldırılarda, tarihin isimlerini belirlemediği o 
dört namdar savaşçı ve diğer on düşman askeri, Hz. Ali'nin kurban-
ları arasındaki yerlerini aldı. Cebrail'in, Hz. Ali'nin bu fedakârlığını 
tebrik arz ettiği Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Ali bendendir; ben 
de Ali'denim."

4- Eskiden savaşlarda bayraktarların özel bir konumu vardı; bayrak 
hep cesur ve güçlü kişilere verilirdi. Bayraktarın mukavemeti, diğer as-

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.14, s.215
2- Şeyh Saduk, el-Hisal, c.1, s.15.
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kerlerin cesaret ve güvenini artırır; bu yüzden askerlerin psikolojik çö-
küntüye uğramaması için, biri öldüğünde diğeri bayrağı eline alsın diye, 
birden fazla bayraktar tayin edilirdi.

Kureyş kabilesi, Müslümanların Bedir Savaşı'ndaki cesaret ve kah-
ramanlıklarını unutmamış; bu yüzden birçok cesur savaşçısını bayraktar 
olarak seçmişti. Kureyş'in bayraktarlığını üstlenen ve Hz. Ali'nin darbe-
leriyle helâk olan ilk kişi, Talha b. Tuleyha idi. Ondan sonra Kureyş'in 
bayraktarlığını yapan ve hepsi Hz. Ali tarafından öldürülenler sırasıyla 
şunlardı: Said b. Talha, Osman b. Talha, Şafi' b. Talha, Hâris b. Ebî Talha, 
Aziz b. Osman, Abdullah b. Cemile, Ertat b. Şurahbîl ve Sav'eb.

Bunların öldürülmeleriyle, Kureyş ordusu kaçmaya başladı ve böyle-
ce ilk önce Müslümanlar Hz. Ali'nin fedakârlığı sonucu savaşta üstünlük 
sağladılar.1

Merhum Şeyh Müfid, el-İrşad adlı kitabında İmam Cafer Sâdık'tan, 
Kureyş bayraktarlarının dokuz kişi olduğunu ve hepsinin birbiri ardınca 
Ali (a.s) eliyle öldürüldüğünü nakleder.

İbn Hişam, Sîre kitabında, bu kişilere ilâveten, ilk saldırıda Hz. Ali'nin 
darbeleriyle ölen başka isimleri de zikretmiştir.2

1- Tefsiru'l-Kummî, s.103; Şeyh Müfid, el-İrşad, s.115; Biharu'l-Envar, c.20, s.115.
2- Sîre-i İbn Hişam, c.1, s.81-84.
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(6)

İSLÂM'IN ŞİRKE KARŞI KESİN ZAFERİ

Karınca veya çekirge sürüsünü andıran putperest Arap ordusu, ken-
dilerinden 6 gün önce gelen Müslümanların kazdığı derin hendeğin ke-
narında duruverdi. Önceki gibi, Müslümanlar ile Uhud Çölü'nde karşı 
karşıya geleceklerini sanıyorlardı; fakat bu kez kimseye rastlamadılar 
ve Medine kapılarına gelinceye kadar mecburen yollarına devam ettiler. 
Medine'nin zayıf noktalarında gördükleri derin hendek, onları şaşkına çe-
virmişti. İslâm mücahitlerinin sayısı üç bini aşmazken, düşman askerleri 
on binden fazla idi.1

Medine'nin muhasarası yaklaşık bir ay devam etti ve Kureyş askerle-
ri, hendeği geçmek istedikleri her defasında, hendekten kısa mesafelerde 
savunma siperlerine mevzi almış hendek korumalarının mukavemetiyle 
karşılaştı. Gece gündüz karşılıklı ok atışları devam ediyor, taraflar birbir-
lerine galebe çalamıyordu.

Bu zor durumun devamı, düşman ordusunun zararınaydı. Zira so-
ğuk hava ve otun azlığı, binek hayvanlarını ölümle tehdit ediyordu; ge-
çen zaman, askerlerin savaş coşkusunu azaltıyor, bıkkınlık ve yorgunluk, 
morallerini tahrip ediyordu. Bu yüzden ordu komutanları, cesur ve güçlü 
askerlerini hendekten geçirmekten başka çare bulamadılar. Kureyş ordu-
sundan altı yürekli asker, gövde gösterisi yaparcasına atlarını hendeğin 
etrafında dörtnala koşturup, hendeğin dar bir noktasından geçerek savaş 
meydanına girdiler.

Bu altı kişiden biri, Arap Yarımadası'nın en güçlü ve cesur cengâveri 
sayılan ve 1000 savaşçıya bedel gösterilen Amr b. Abduved idi. Çelikten bir 
zırh giyinmişti, Müslümanların safları karşısında bir aslan edasıyla kükre-

1- Makrizî, İmtau'l-Esmâ,; Sîre-i İbn Hişam kitabından naklen, c.2, s.238.
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yerek şöyle feryat ediyordu: "Cennet iddiacıları neredeler? İçinizden beni 
cehenneme gönderecek ya da benim kendisini cennete yollayacağım biri 
yok mu?" Sözleri ölüme çağrıydı; ardı arkası kesilmeyen naraları, kalplere 
öylesine korku salmıştı ki, sanki kulaklar tıkanmış, diller tutulmuştu.1

Yılların köhne Arap cengâveri, atının gemini bırakıp Müslümanların 
safları önünde övünüp gururla yürüyordu; bir kez daha hasım talep etti.

Bu Arap cengâverinin hasım talep ettiği her defasında, sadece bir 
genç kalkıp meydana çıkmak için Peygamber'den izin istiyor, fakat 
Peygamber'in olumsuz cevabıyla karşılaşıyordu. O genç, Hz. Ali idi ve 
Peygamber (s.a.a) onun bu isteği karşısında, "Otur; bu Amr'dır." diyordu.

Amr üçüncü kez nara atıp şöyle dedi: "Bağırmaktan sesim kısıldı. Ara-
nızda meydana çıkacak kimse yok mu?" Bu defa da Ali (a.s) Peygamber'e 
(s.a.a) bir hayli ricayla, savaşmak için izin istedi. Ali'ye (a.s), "Bu savaşmak 
isteyen, Amr'dır." deyip, "Olsun." cevabı alan Peygamber (s.a.a), sonunda 
bu isteği kabul edip, kılıcını Hz. Ali'ye verdi; başına bir imame sararak 
hakkında şöyle dua etti: "Allah'ım! Ali'yi tüm kötülüklerden koru. Bedir'de 
Ubeyde'yi, Uhud'da Allah'ın Aslanı Hamza'yı benden aldın; ilâhî, Ali'yi tehli-
keden koru."2 Daha sonra şu ayeti tilâvet etti: "Rabbim, beni yapayalnız, bir 
başıma bırakma. Sen, mirasçıların en hayırlısısın."3 Daha sonra şu tarihî 
cümleyi beyan etti: "İmanın tamamıyla şirkin tamamı karşı karşıya geldi."4 
Ali (a.s), iman mazharı; Amr ise, küfür ve şirkin tam mazharı idi. Belki 
de Peygamber (s.a.a) bu cümlesiyle, iman ve şirk arasındaki mesafenin 
çok azaldığını, bu savaşta imanın muhtemel yenilgisinin, dünyada şirkin 
konumunu güçlendireceğini söylemek istiyordu.

Ali (a.s), gecikmeyi telâfi etmek için süratle meydana atıldı ve Amr'ın 
okuduğu recezin kafiyesine uygun, şu manada bir recez okudu: "Acele 
etme! Çağrına cevap verecek güçlü biri geldi işte."

Demirden bir zırh giymiş Hz. Ali'nin gözleri, miğferin arasından par-
lıyordu. Arap cengâveri Amr, Hz. Ali'yi tanıdıktan sonra savaşmak iste-

1- Vâkıdî, el-Meğazî adlı kitabında, c.2, s.48, başına karga konduğun da başını 
hareket ettirmeden yavaş yavaş yürüyen deve için söylenen şu sözü söyledi: "Sanki 
başlarına kuş konmuştu." 

2- Tarihu'l-Hamis, c.1, s.486.
3- Enbiyâ Suresi, 89.
4- Kenzü'l-Fevâid, s.137.
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meyip şöyle dedi: "Baban dostlarımdandı ve ben onun oğlunun kanını 
dökmek istemiyorum."

İbn Ebi'l-Hadid şöyle diyor:

Tarih üstadım Ebu'l-Hayr, bu bölümle ilgili tarih dersinde: "Bedir 
Savaşı'na katılmış ve Ali'nin cesaret ve kahramanlığını yakından görmüş 
olan Amr, bu yüzden bahane ediyor ve böyle bir kahramanın karşısına 
çıkmaya korkuyordu." demişti.

Sonunda Ali (a.s) ona: "Sen benim ölümüme üzülme; ben ölsem de, öl-
dürsem de mutlu olacağım ve benim yerim cennettir; fakat her hâlükârda 
cehennem senin intizarında." dedi. Bu sırada Amr gülerek şöyle dedi: "Ey 
birader zade! Bu âdilâne bir taksim değil; cennet, cehennem her ikisi de 
senin olsun"1

O an Ali (a.s) Amr'a, "Kureyş'ten bir şahıs benden iki istekte bulunur-
sa, tekini kabul ederim." diye Allah'a ahdettiği günü hatırlattı. Amr: "Evet, 
öyle" dedi. Ali (a.s): "İlk isteğim, İslâm'ı kabul etmen." Amr: "Bunu geç; 
benim, senin dinine ihtiyacım yok." Ali (a.s): "Gel savaştan vazgeç; doğdu-
ğun yere geri dön ve Peygamber'le (s.a.a) uğraşma; eğer muzaffer olursa, 
bu Kureyş için saadettir ve eğer öldürülürse, savaşmadan arzuna ulaşmış 
olursun." Amr: "Kureyş'in kadınları böyle demiyor ama. Muhammed'i 
bulmuşken, nasıl geri dönerim? Ve şimdi nezrime amel etmemin zamanı 
gelmiştir. Zira ben, Bedir Savaşı'ndan sonra, Muhammed'den intikamımı 
alana kadar, başıma güzel kokulu yağlar sürmemeye ahdettim." dedi.

Bu defa Ali (a.s) şöyle buyurdu: "O hâlde savaşa hazır ol; düğümlenmiş 
bu işi kılıç darbeleri çözsün." O esnada öfkesinden deliye dönen yıllanmış 
cengâver Amr, Hz. Ali yaya olduğu için, kendisi de atından inerek saldırıya 
geçti ve onun başına şiddetli bir kılıç darbesi indirdi. Ali (a.s) bu darbeyi 
kalkanı ile geri püskürttü; fakat kalkan ikiye ayrıldı ve miğferi de kırıldığı 
için başı yara aldı. Ali (a.s) hemen fırsatı ganimet bilerek güçlü bir kılıç dar-
besiyle Amr'ı yere serdi. Kılıç sesleri ve meydanı kaplayan toz bulutu, her 
iki tarafın, çarpışmanın sonucunu yakından görmesine engel oluyordu. 
Fakat birden Hz. Ali'nin tekbir sesi duyulunca, İslâm ordusundan sevinç 
feryatları yükseldi ve Müslümanlar, Hz. Ali'nin, Arap cengâveri Amr'a ga-
lip geldiğini ve şerrini Müslümanlardan bertaraf ettiğini anladılar.

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.148.
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Amr'ın öldürülmesi, hendeği geçip Ali (a.s) ile Amr'ın çarpışmasının 
neticesini bekleyen diğer beş muharibin, yani İkrime, Hubeyre, Nevfel, 
Zırar ve Mirdas'ın kaçmasına sebep oldu. Bunlardan dördü, hendeği 
aşıp karargâhlarına dönerek, büyük cengâverleri Amr'ın öldürülmesini 
Kureyş'e bildirmeyi başardı; fakat Nevfel kaçarken, atıyla birlikte hende-
ğe düştü ve kendisini takip eden Ali (a.s), arkasından hendeğe inerek onu 
bir darbeyle yere serdi."1

Amr'ın ölümü, Kureyş'in savaş şevkini kırarak, çeşitli Arap kabilele-
rinin, evlerine geri dönme fikrini ön plâna çıkardı. Çok geçmeden, soğuk 
ve hayvanlarının açlıktan telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 10.000 
kişilik ordu, evlerinin yolunu tuttu ve en güçlü düşman tarafından tehdit 
edilen İslâm'ın özü, Hz. Ali'nin fedakârlığı sayesinde korunmuş oldu.

Bu Fedakârlığın Değeri

Bu savaşın incelikleri, Müslümanların acınacak halleri ve benliklerini 
saran Amr b. Abduved korkusundan tam olarak haberi olmayanlar, di-
ğer bir deyimle, ateşin dışındakiler, bu fedakârlığın gerçek değerini idrak 
edemezler. Fakat İslâm tarihinin bu kesitini dikkatle okuyup, doğru ve 
sağlam bir üslup ile tahlil eden bir araştırmacıya, bu fedakârlığın ulvî de-
ğeri asla gizli kalmaz.

Bu konuda, "Eğer Ali (a.s) savaş meydanına çıkmasaydı, Müslüman-
ların hiçbirinde saldırgan düşmanla savaşma cür'eti yoktu ve savaşan bir 
ordu için en büyük onursuzluk, düşmanın 'meydana çıkacak bir yürekli 
yok mu?' çağrısına olumlu cevap vermemek ve askerlerin korkmasıdır." 
gerçeğini bilmemiz yeterlidir herhâlde. Hatta düşman savaştan vazgeçip, 
muhasara çemberini kırdıktan sonra geri çekilseydi dahi, bu onursuzlu-
ğun acısı, İslâm'ın savunma tarihinin beyaz sayfalarında, sonsuza dek bir 
kara leke olarak baki kalacaktı.

Eğer Ali (a.s) bu savaşa katılmasa veya öldürülseydi, Sel' Dağı'nın 
eteklerinde Hz. Peygamber'in (s.a.a) etrafında toplanmış ve Amr'ın attı-
ğı naralardan korkarak söğüt ağacının yaprakları gibi titreyen askerlerin 
hemen-hemen tümü, Sel' Dağı'ndan yukarıya doğru kaçmaya başlarlardı. 
Nitekim bu olayın benzeri, avantürü tarihte kayıtlı olan Uhud ve Huneyn 

1- Tarihu'l-Hamis, c.1, s.487.
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gazvelerinde yaşandı ve savaş alanında direnerek Peygamber'i savunan 
parmakla sayılacak birkaç kişiden başka, herkes firar edip Peygamber'i 
meydanda yalnız bıraktı.

Eğer Ali (a.s) bu çarpışmada Amr'a yenilseydi, sadece Sel' Dağı'nın 
eteklerinde İslâm bayrağı altında ve Hz. Peygamber'in (s.a.a) yanında 
bulunan askerler firar etmekle kalmaz, hendek hattı boyunca kısa mesa-
felerle mevzi almış koruma askerleri de siperlerini terk edip her biri bir 
köşeye sığınırdı.

Eğer Ali (a.s) bu savaşta Arap cengâverlerinin saldırılarının önünü al-
masaydı veya bu yolda öldürülseydi, düşman askerinin hendeğin savun-
ma hattını aşması, kolay ve kesin olur; sonunda düşman ordusu, İslâm 
ordusunun kurmaylarına yönelir; meydanın son noktasına kadar nüfuz 
eder ve bunun neticesi, şirkin tevhit dinine karşı zaferi ve İslâm dosyası-
nın kapanmasından başka bir şey olmazdı.

Bu tahminler ışığında, Peygamber (s.a.a) ilâhî vahiyden ilham alarak, 
Hz. Ali'nin o günkü fedakârlığını şöyle övmüştür:

Ali'nin Hendek Savaşı'nda düşmana indirdiği kılıç darbesi, insanların 
ve cinlerin ibadetinden daha üstündür.1

Bu değerlendirmenin felsefesi bellidir. Zira eğer bu fedakârlık ger-
çekleşmeseydi, şirk tüm dünyayı kaplar ve insanlarla cinlerin, etrafında 
toplanıp şuası altında Allah'a ibadet edecekleri bir meşale kalmazdı.

İşte tam burada itiraf etmek gerekir ki, Ali (a.s), emsalsiz fedakârlığı 
ile dünya Müslümanlarını ve tevhit dininin takipçilerini, kendine minnet-
tar kılmış; diğer bir tabirle, geçmiş asırlar boyunca İslâm ve iman, onun 
fedakârlığıyla ayakta kalmıştır.

Evet, fedakârlığının yanı sıra, Amr'ı öldürdükten sonra, değerli zır-
hına el sürmeden, cesedini ve elbisesini olduğu gibi meydanda bırakacak 
ve Amr'ın bu konudaki serzenişine itina etmeyecek kadar cevanmertti Ali. 
Nitekim cesedinin başucuna gelen kız kardeşi şöyle dedi: "Sana gözyaşı 
dökmeyeceğim; zira kıymetli elbise ve silâhlarına el sürmeyecek kadar 
onurlu, soylu, kerem sahibi ve cömert bir kişinin eliyle öldürüldün."

1- Müstedrek-i Hâkim, c.3, s.32; ve Biharu'l-Envar, c.20, s.216.
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(7)

HAYBER SAVAŞI VE ÜÇ BÜYÜK AYRICALIK

Nasıl da övüldü Ali, düşmanın diliyle ya!
Tebdil oldu bu, meclis-i meth-ü senaya?
Kurulmuştu hâlbuki hep sövüp saymaya!

İmam Hasan-ı Müçteba'nın şahadeti, Muaviye için, kendinden sonra 
oğlu Yezid'in hilâfetine taban oluşturma, Mekke ve Medine'de yaşayan as-
habın büyüklerinden, İslâm halifesi ve Hz. Peygamber'in naibi unvanıyla 
oğlu Yezid'e biat alma fırsatı doğurdu.

Bu amaçla, Allah'ın evini ziyaret kastıyla Şam'dan ayrıldı ve Hicaz'ın 
dinî merkezlerindeki ikameti boyunca Peygamber'in ashabı ile görüşme-
lerde bulundu. Kâbe'yi tavaftan sonra, cahiliyye döneminde Kureyş bü-
yüklerinin toplanma merkezi olan "Darü'n-Nedve"de bir süre istirahat etti 
ve kafasında kurduğu Yezid'in halife olması ideali, o gün için onayları 
olmaksızın pratiğe dökülemeyecek Sa'd b. Ebî Vakkâs ve diğer İslâmî şah-
siyetlerle konuştu.

Dar'ün-Nedve'de kendisi için hazırlanmış tahta oturan ve Sa'd b. Ebî 
Vakkâs'ı da yanına oturtan Muaviye, toplantı ortamını, Ali (a.s) hakkın-
da kötü konuşmak ve hakaret için uygun gördü. Bu iş, üstelik Allah'ın 
evi Kâbe'nin kenarında ve Hz. Ali'nin parlak mazisini, kahramanlık ve 
fedakârlıklarını tümüyle bilen Hz. Peygamber'in ashabı önünde kolay 
değildi; zira ashap, daha düne kadar içi, dışı ve çevresi putlarla dolu 
Kâbe'nin, Ali (a.s) tarafından putlardan temizlendiğini, Hz. Peygamber'in 
emriyle, mübarek omuzlarına çıkarak, bizzat Muaviye ve atalarının uzun 
yıllar taptıkları putları kırıp indirdiğini çok iyi biliyordu.1 Ve şimdi aynı 
Muaviye, İslâm tezahürü altında, fedakârlıkları sayesinde tevhit ağacının 

1- Müstedrek-i Hâkim, c.2, s.367; Tarihu'l-Hamis, c.2, s.95.
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kalplerde kök salıp, dallanıp budaklandığı, tevhit yolunun en büyük kah-
ramanına dil uzatıp hakaret etmek istiyordu.

Sa'd b. Ebî Vakkâs, kalbinde Hz. Ali'ye düşmanlık besleyen, onun ma-
nevî makamını ve apaçık faziletlerini kıskanan biriydi. Osman'ın Mısır'lı 
saldırganlarca öldürüldüğü gün, Hz. Ali'ye biat etmekten kaçınan birkaç 
kişi dışında herkes büyük bir istekle onun halifeliğine rıza gösterdi. İşte 
o birkaç kişiden birisi de Sa'd b. Ebî Vakkâs idi. Kendisini Hz. Ali'ye biat 
etmeye davet eden Ammâr'a, kırıcı laflar etmiş; olayı Ammâr'dan öğrenen 
Ali (a.s) ise şöyle buyurmuştu: "Hasedi onu bana biat etmekten alıkoydu."

Sa'd'ın Hz. Ali'ye muhalefeti o kadardı ki, Ömer'in, hilâfet şûrasının 
teşkil edilmesini emrettiği, altı üyesini kendi tayin ettiği, Sa'd b. Ebî Vakkâs 
ile Sa'd'ın amcasının oğlu ve Osman'ın da kız kardeşinin kocası olan Abdur-
rahman b. Avf'ı şûra üyesi yaptığı gün, herkes Ömer'in, Sa'd ve Abdurrah-
man'ın üye olduğu bir şûra teşkil etmekle, üçüncü kez Hz. Ali'yi hilâfetten 
mahrum etmek istediğini anladı ve sonuç aynen beklendiği gibi de oldu.

Sa'd, Hz. Ali'ye olan düşmanlık ve muhalefet sabıkasına rağmen, 
onun hakkında hakaret âmiz sözler sarf eden Muaviye'ye şöyle dedi:

Beni tahtına oturtmuş ve karşıma geçmiş Ali'ye küfür mü ediyorsun? 
Allah'a andolsun ki, Ali'nin sahip olduğu üç faziletin biri bende olsay-
dı, bu benim için, güneşin üzerine doğduğu her şeyin bana ait olma-
sından daha hayırlı olurdu:

1- Peygamber (s.a.a) Tebûk Savaşı'na giderken, vekili olarak Medine'-
de bıraktığı Ali'ye şöyle buyurmuştu: "Senin bana nispet konumun, 
Harun'un Musa'ya nispet konumu gibidir; sadece benden sonra peygam-
ber yoktur."

2- Peygamber (s.a.a), Necran Hıristiyanlarının reisleri ile mübâhele1 
etmeğe karar verdiği zaman, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'in elini 
tutarak şöyle demişti: "Allah'ım! Bunlar benim ehlibeyt'imdir."

3- Müslümanlar, Hayber Yahudîlerine ait kalelerin önemli bir kısmını 
fethetmiş; fakat cesur savaşçıların merkezi konumunda olan "Kamus" 
adındaki en büyük kaleyi, İslâm ordusunun sekiz günlük muhasarası 
altında fethedememişlerdi. O sırada şiddetli bir baş ağrısına yakalan-

1- Hakla batılı ayırt etmek için son çare olarak batıl tarafın, ilâhî gazaba uğrama-
sına yönelik karşılıklı lânetleşme.
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mış olan Peygamber (s.a.a), şahsen ordunun başında savaşa katıla-
mamıştı. Her gün bayrağı İslâm ordusunun komutanlarından birinin 
eline veriyor; ama hepsi de bir netice alamadan geri dönüyorlardı. Bir 
gün bayrağı Ebubekir'e, ertesi gün de Ömer'e verdi; fakat her ikisi de 
eli boş geri döndü.

Bu durumun devam etmesi Peygamber'i rahatsız etti. Bunun üzerine 
şöyle buyurdu:

"Yarın bayrağı öyle birine vereceğim ki, asla savaştan kaçmaz ve düşmana 
arkasını dönmez. O, Allah ve Resulü'nün sevdiği bir kişidir. Ve Allah bu 
kaleyi onun eliyle fethedecektir."

Hz. Peygamber'in sözü kendisine aktarılan Ali (a.s), yüzünü dergâh-ı 
ilâhî'ye çevirerek: "Allah'ım! Senin vermediğini verecek ve senin verece-
ğine engel olacak biri yoktur." dedi.

[Sa'd şöyle devam etti:] "Ertesi gün güneş doğduğunda, Peygamber'in 
çadırının etrafı, bu iftiharın kime nasip olacağını görmek için gelen 
ashapla dolmuştu. Peygamber çadırından çıktığı zaman tüm göz-
ler ona çevrildi; ben, belki bu iftihar bana nasip olur ümidiyle, tam 
Peygamber'in karşısında durdum; Ebubekir ve Ömer herkesten 
daha çok bu şerefe nail olmak istiyorlardı. Birden Peygamber şöyle 
buyurdu: "Ali nerede?" Oradakiler, Ali'nin şiddetli bir göz ağrısına 
müptela olduğunu, bu yüzden istirahat ettiğini söylediler. Seleme b. 
Ekva, Peygamber'in emriyle Ali'nin çadırına gitti ve elinden tutarak 
Peygamber'in huzuruna getirdi. Müstecâb olan duasıyla Ali'ye şifa 
veren Peygamber, ona kendi zırhını giydirdi; Zülfikâr'ı beline bağla-
yıp, bayrağı kendisine teslim ettikten sonra şöyle buyurdu: "Savaştan 
önce onları İslâm dinine davet et; eğer kabul etmezlerse, silâh bırakıp cizye 
ödemeyi kabul ettikleri takdirde, İslâm bayrağı altında özgürce yaşayabile-
ceklerini ve kendi dinlerinde baki kalabileceklerini söyle. Hiç birini kabul 
etmezlerse savaş ve bil ki, Allah'ın, senin vesilenle birini hidayet etmesi, 
kızıl tüylü develere sahip olup, bunları Allah yolunda kullanmandan daha 
hayırlıdır."1

Sa'd b. Ebî Vakkâs, geniş bir şekilde yer verdiğimiz bu olayın büyük bir 
kısmını naklettikten sonra, Muaviye'ye tepki mahiyetinde, oradan ayrıldı.

1- Sahih-i Buhârî, c.5, s.22-23; Sahih-i Müslim, c.7, s.120; Tarihu'l-Hamis, c.2, s.95; 
Kamusu'r-Ricâl, c.4, s.314; Mürûcu'z-Zeheb'den naklen.
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İslâm'ın Parlak Zaferi

Müslümanlar bu defa da Hz. Ali'nin fedakârlığı sayesinde göz alıcı bir 
zafer kazandı. Bu yüzden kendisine "Hayber Fatihi" denildi. Ali (a.s), ar-
kasında bir grup askerle kaleye yakın bir yere vardığında, İslâm bayrağını 
yere dikti. Bu sırada kale içindeki cesur savaşçıların tümü dışarı döküldü. 
Merhab'ın kardeşi Hâris, naralar atarak Hz. Ali'ye yöneldi. Hâris, öyle bir 
nara atmıştı ki, Hz. Ali'nin arkasındaki askerler, ellerinde olmadan ürke-
rek geri çekilmişlerdi. Yaralı bir aslan gibi Hz. Ali'ye saldıran Hâris'in, bir 
süre sonra cansız bedeni yere serildi.

Kardeşinin öldürülmesi, kendisini derinden sarsan Merhab, üzerinde 
çelikten bir zırh, başında taştan bir miğfer ve tepeden tırnağa silâhlı ha-
liyle, intikam almak için Hz. Ali'nin karşısına dikildi. Her iki taraf recez 
okumaya başladı. Biri Müslüman, diğeri Yahudî olan iki cengâverin kı-
lıç ve mızrak darbeleri, görenlerin kalbine büyük bir korku salmıştı. Bir 
anda kafasına inen İslâm cengâverinin keskin kılıç darbesiyle yere serilen 
Merhab'ın sonu, arkasındaki Yahudî savaşçıların kaçmasına ve mukave-
met etmeye niyetlenerek Hz. Ali ile savaşanların da, hepsinin aşağılık bir 
şekilde can vermelerine sebep oldu.

Şimdi sıra Hz. Ali'nin kaleye girmesine gelmişti. Kale kapısının kapalı 
olması, Ali (a.s) ve askerlerinin içeri girmesine engeldi; fakat Ali (a.s) ilâhî 
bir güçle kale kapısını yerinden söküp askerlerin yolunu açarak, son fesat 
yuvasını ve tehlike merkezini dağıttı; Müslümanları, kalplerinde İslâm 
ve Müslümanlara sürekli düşmanlık besleyen (ve besliyorlar) bu alçak ve 
tehlikeli unsurların şerrinden kurtardı.1

Hz. Ali'nin Hz. Peygamber'e Nispet Derecesi

Yukarıda, Sa'd'ın Muaviye huzurunda söylediği Hz. Ali'nin üç fazile-
tinden birini açıkladık; ama diğer iki faziletinden de söz etmemiz uygun 
olur herhâlde.

Hz. Ali'nin iftiharlarından biri, tüm savaşlarda Peygamber'in (s.a.a) ya-
nında ve bayraktarı olması idi. Sadece Tebûk Gazvesi'nde Hz. Peygamber'in 

1- Hadisçiler ve siyerciler, Hayber'in nasıl fethedildiğini, Hz. Ali'nin kaleye nasıl 
girdiğini ve İslâm tarihinin bu bölümünün diğer olaylarını, geniş şekilde beyan etmiş-
lerdir. Merak edenler, konuyla ilgili kitaplara müracaat edebilirler.
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emriyle Medine'de kaldı. Zira Peygamber (s.a.a), Medine'den çıktığı an 
münafıkların ayaklanacaklarını çok iyi biliyordu. Bu yüzden Hz. Ali'ye 
şöyle buyurdu: "Sen Ehlibeyt'imin, yakınlarımın ve Muhacirlerin önderi ola-
rak burada kal; buna ikimizin dışında kimsenin liyakati yoktur."

Emirü'l-Mümininin Medine'de kalması, Münafıkların plânını suya 
düşürdü. Onun için Hz. Ali'nin de Medine'yi terk etmesini sağlayacak 
başka bir plân tasarladılar. Plân gereği, Peygamber (s.a.a) ile Hz. Ali'nin 
arasının açıldığı ve Ali'nin, yolun uzak olması ve aşırı sıcaktan ötürü Al-
lah yolunda cihat etmekten kaçtığı şeklinde bir söylenti çıkardılar.

Henüz Peygamber (s.a.a) Medine'den fazla uzaklaşmamışken, bu 
söylenti Medine'de yayıldı. Ali (a.s) bu ithama cevap verebilmek için 
Peygamber'e ulaşıp olayı nakletti. Peygamber (s.a.a), Sa'd'ın, "Keşke bu 
söz benim hakkımda söylenseydi" diye arzu ettiği şu tarihî sözü söyleye-
rek Hz. Ali'yi teselli etti:

Acaba bana nispet makamının, Harun'un Musa'ya nispet makamı gibi 
olmasına razı olmaz mısın? Şu farkla ki, benden sonra peygamber 
gelmeyecektir.1

İlmî terminolojide "Menzilet Hadisi" denilen bu hadis, ebediyete ka-
dar kapanmış nübüvvet makamı hariç, Harun'un sahip olduğu tüm ma-
kamları Ali (a.s) için tespit etmiştir.

Bu hadis, hadisçiler ve siyercilerin kitaplarında yer verdikleri tevatür 
derecesine ulaşmış hadislerdendir.

*  *  *

Sa'd b. Ebî Vakkâs'ın Ali (a.s) hakkında Muaviye'ye hatırlattığı üçün-
cü fazilet, Hz. Peygamber'in Necran Hıristiyanları ile yaptığı mübâhele 
konusu idi. Necran Hıristiyanları, batıl Hıristiyanlık inancı konusunda 
Peygamber (s.a.a) ile yaptıkları müzakereden sonra İslâm'ı kabule yanaş-
madılar; fakat mübâheleye hazır olduklarını belirttiler.

Mübâhele vakti geldi. Peygamber (s.a.a), bu tarihî olaya katılmaları 
için yakınları arasından sadece dört kişiyi seçti. Bu dört kişi, Ali, Fatıma, 
Hasan ve Hüseyin'den (Allah'ın selâmı hepsine olsun) başkası değildi. 

1- Sîre-i İbn Hişam, c.2, s.520; Biharu'l-Envar, c.21, s.207. Merhum Allâme Şere-
fuddin, el-Müracaat adlı kitabında bu hadisin kaynaklarını zikretmiştir.



Hic re t t en  Hz .  Peygamber ' i n  Ve fa t ına  K ada r  Hz .  A l i  □ 105

Zira bütün Müslümanlar arasında iman bakımından bunlardan daha üs-
tün kimse yoktu.

Peygamber (s.a.a), evle mübâhele merasiminin yapılacağı yer ara-
sındaki mesafeyi özel bir şekilde kat etti. Kucağında Hz. Hüseyin, Hz. 
Hasan'ın elinden tutmuş, Hz. Fatıma (s.a) ve Ali (a.s) onun arkasında, 
işte bu şekilde yürüdüler; Peygamber (s.a.a), merasimin yapılacağı alana 
girmeden önce beraberindekilere şöyle buyurdu: "Ben dua ederken, sizler 
duama amin deyin."

Hz. Peygamber'in ve üçü onun soyundan olan, beş seçkin şahsiyetin 
nuranî çehreleri, Necran Hıristiyanları arasında öyle bir velvele kopardı 
ki, başpiskoposları şöyle dedi: "Öyle yüzler müşahede ediyorum ki, eğer 
mübâhele için Allah'ın dergâhına el açarlarsa, burası yakıcı bir cehenneme 
dönüşür ve Necran da bu azaba duçar olur." Bu yüzden mübâhele etmek-
ten vazgeçip cizye ödemeye razı oldular.

Aişe şöyle diyor:
Peygamber (s.a.a) mübâhele günü yanında bulunan dört kişiyi siyah 
abasının altına alarak şu ayeti tilâvet etti: "Şüphesiz ki Allah sadece siz 
Ehlibeyt'ten her türlü pisliği gidermeyi ve sizi tertemiz kılmayı irade 
etmiştir."1

Zemahşerî şöyle diyor:
Mübâhele olayı ve bu ayetin ifade ettiği anlam, Ashab-ı Kisâ'nın fazile-
tine en büyük delil ve İslâm dininin hakkaniyetine canlı bir belgedir.2

1- Ahzab Suresi, 33.
2- el-Keşşaf, c.1, s.282-283 ve Tefsiru'l-Kebir, Fahr-i Râzî, c.2, s.471-472.
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(8)

DÜŞMAN TÜRETEN ADALET

Ali, Allah'ın emrini icrada çok dakik ve titizdi, ha-
yatında dalkavukluk ve ikiyüzlülüğe asla yer yoktu.

Peygamber-i Ekrem (s.a.a)

Hayatta kutsal bir hedefin takipçisi olan ve o hedefe ulaşmak için gece 
gündüz çaba sarf eden kimseler, hedefleriyle sürtüşen konularda tarafsız 
kalamazlar. Böyle kimseler, hedeflerine varana dek kat ettikleri güzergâhta, 
kimilerinin sevgisini, kimlerinin de düşmanlığını kazanır. Temiz kalpli 
ve vicdanlı olanlar, o insanların adalet ve titizliklerinine meftun olurken, 
inançsız ve hedefsiz olanlar, bu titizlik ve adaletten rahatsız olurlar.

İyiyle de kötüyle de arası iyi olan, müslim, gayrimüslim herkesle uz-
laşan ve hiç kimsenin öfke ve kinini kazanmak istemeyen kimseler, idea-
list ve dava adamı olamazlar. Zira toplumun tüm zümreleriyle uyuşmak, 
nifak ve ikiyüzlülükten başka bir şey değildir.

Ali (a.s), hilâfeti döneminde huzuruna gelip yaşadığı şehrin valisini 
överek, her kesimin ondan razı olduğunu söyleyen adamın birine şöyle 
buyurdu: "Adil biri olmadığı bellidir; zira herkesin ondan razı olması, ikiyüz-
lülüğünün ve adaletsizliğinin göstergesidir; yoksa herkes ondan razı olmazdı."

Ali (a.s), takva sahibi adalet yanlılarının ve temiz yürekli düşkünlerin 
sevgisini kazanan, haris ve kanun tanımayan insanların kalplerinde öfke 
ve nefret ateşini tutuşturan ender insanlardan biridir.

Hz. Ali'nin adaleti, usul ve kanunlara riayetteki sıkı titizliği, sadece 
hilâfet dönemine özgü bir durum değil. Gerçi yazanlar ve anlatanların 
çoğu, onun adalet ve takvasından bahsederken, genellikle hilâfet dönemi 
olaylarını ele alırlar; zira bu yüce insanî faziletin zuhur etmesi için, hilâfet 
dönemi oldukça müheyya idi. Ama onun adalet ve titizliği, Peygamber 



Hic re t t en  Hz .  Peygamber ' i n  Ve fa t ına  K ada r  Hz .  A l i  □ 107

(s.a.a) zamanından beri herkesin dilinde idi. Bu yüzden Hz. Ali'nin ada-
letine tahammül edemeyip ara sıra kendisini Peygamber'e (s.a.a) şikâyet 
edenler, her defasında Peygamber'in, "Ali, ilâhî kanunlara riayette kimse-
yi tanımaz." şeklindeki olumsuz tepkisiyle karşı karşıya kalırlardı. Hz. 
Ali'nin Peygamber (s.a.a) dönemindeki hayatında yaşanan birkaç olay, bu 
gerçeğe şahitlik etmektedir. Burada örnek olarak iki olay nakledelim.

1- Peygamber (s.a.a), Allah'ın evini ziyaret etmeye niyetlendiği hicre-
tin onuncu yılında, Hz. Ali'yi, Mübâhele Günü Necran Hıristiyanlarının 
vermeyi taahhüt ettikleri kumaşları getirmek üzere, beraberinde bir grup-
la Yemen'e gönderdi. Ali (a.s) görevini ifa ettikten sonra, Peygamber'in 
Allah'ın evini ziyaret etmek üzere Medine'den ayrılarak Mekke'ye doğ-
ru yola çıktığı haberini aldı. Bunun üzerine Ali (a.s) güzergâhını değişti-
rerek Mekke'ye doğru hareket etti. Peygamber'e bir an önce ulaşmak için 
acele ediyordu; bunun için kumaşları subaylarından birine emanet edip 
süratle arayı açarak Mekke yakınlarında Peygamber'e ulaştı. Karşısında 
Ali'yi (a.s) ihram hâlinde gören Peygamber (s.a.a) fevkalâde sevinerek, 
hangi niyetle ihrama girdiğini sorunca, Ali (a.s) şöyle dedi: "İhrama girer-
ken: 'Allah'ım! Peygamber hangi niyetle ihrama girdi ise, ben de aynı niyetle 
giriyorum' dedim."

Ali (a.s), Yemen ve Necran'a yaptığı sefer ve getirdiği kumaşlar hak-
kında Hz. Peygamber'i bilgilendirdikten sonra, onun emriyle, birlikte ye-
niden Mekke'ye dönmek üzere askerlerinin yanına döndü. Ali (a.s) asker-
lerin yanına vardığında, yerine bıraktığı komutanın, bütün kumaşları as-
kerlere dağıttığını ve askerlerin bunları ihram elbisesi olarak giydiklerini 
gördü. Komutanın yersiz davranışından rahatsız oldu ve: "Neden kumaş-
ları Peygamber'e teslim etmeden önce askerler arasında paylaştırdın?" diyen 
Ali'ye (a.s) komutan: "Askerleriniz, hac merasiminden sonra geri vermek 
üzere, kumaşları emanet olarak kendilerine dağıtmam için çok ısrar etti." 
deyince, Ali (a.s) bu özrü kabul etmeyip: "Senin böyle bir yetkin yoktu." 
diyerek, Mekke'de Hz. Peygamber'e teslim edilmek üzere, paylaştırılan 
kumaşların toplanmasını emretti.1

Adalet, intizam ve sıkı düzenden devamlı rahatsız olan ve işlerin her 
zaman kendi istekleri yönünde cereyan etmesini isteyen bir grup, Hz. 
Peygamber'in huzuruna gelerek, böyle başıboşluk ve yersiz temayüllerin, 

1- Biharu'l-Envar, c.21, s.385.
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daha büyük kanunsuzluklara sebep olacağından habersiz, Ali'nin adalet 
ve titizliğinden yakındılar.

Ali'ye (a.s) göre suçlu insan, (özellikle suçunu hafif sayan) serkeş ve 
başıboş bir ata binen kimseye benzer ki böyle bir at, binicisini alaşağı eder.1

Hz. Ali'nin bu benzetmeden maksadı, her ne kadar küçük olsa da, 
hafife alınan her günahın ardından başka günahların geleceği ve insanı 
ateşe atmadan bırakmayacağının gerçeğidir. Onun için, ilk günden itiba-
ren takvayı kendimize düstur etmeli, İslâmî usul ve kanunlara her tür mu-
halefetten kaçınmalıyız.

Hz. Ali'nin adaletini çok iyi bilen Peygamber (s.a.a), ashabından bi-
rini çağırıp ona: "Şu şikâyetçi gruba git ve Ali hakkında kötü konuşmaktan 
vazgeçmelerini, Allah'ın emrini icra konusunda onun çok hassas ve titiz oldu-
ğunu, yaşamında dalkavukluk ve ikiyüzlülüğün asla yerinin olmadığını söyle." 
diye buyurdu.

2- Hâlid b. Velid, Kureyş'in güçlü savaşçılarındandı. Hicretin yedinci 
yılında Mekke'den Medine'ye hicret ederek Müslümanlara katıldı. Fakat 
Müslüman olmadan önce, yeni kurulmuş İslâm hükümetini devirmek için 
Kureyş tarafından açılan savaşlara defalarca katılmıştı. Aynı zamanda 
Uhud Savaşı'nda Müslümanları anî baskınla arkadan vuran da oydu. Bu 
adam Müslüman olduktan sonra da Hz. Ali'ye olan düşmanlığını bırak-
madı. Onun eşsiz gücünü ve cesaretini hep kıskandı. Peygamber'in (s.a.a) 
vefatından sonra zamanın halifesinin emriyle Hz. Ali'yi öldürme kararı 
aldı. Ama bazı sebeplerden dolayı buna muvaffak olamadı.2

Ahmed b. Hanbel, Müsned'inde şöyle yazıyor:

Peygamber-i Ekrem (s.a.a), Hz. Ali'yi, aralarında Hâlid b. Veli-d'in 
de bulunduğu bir grubun başında Yemen'e gönderdi. İslâm ordusu 
Yemen'in bir bölgesinde Zeyd Oğulları kabilesi ile savaşmak zorunda 
kaldı ve galip gelerek bir miktar ganimet ele geçirdi. Hz. Ali'nin gani-
metleri paylaştırma tarzından memnun kalmayan Hâlid, Peygamber 

1- Nehcü'l-Belâğa, 16. hutbe: "Bilin ki, hatalar, suçlar, serkeş, azgın atlara benzer-
ler; o hataları ve suçları işleyenler, onlara binenlerdir. Gemlerinden boşanırlar, üstle-
rindekilerle ateşe atılırlar."

2- Bu olay, Hz. Peygamber'in (s.a.a) vefatından sonraki yani 4. bölümde genişce 
ele alınacaktır.
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(s.a.a) ile Hz. Ali'nin arasını açmak için, Peygamber'e bir mektup yazdı 
ve bir an önce Peygamber'e ulaştırması için Bureyde'yi görevlendirdi.

Bureyde şöyle diyor:
Ben süratle Medine'ye vardım ve mektubu Peygamber'e teslim ettim. 
O, okuması için mektubu ashabından birine verdi. Mektubun okun-
ması bitince, Peygamber'in (s.a.a) kızgın yüz ifadesini gördüm birden. 
Böyle bir mektup getirdiğime çok pişman oldum ve kendimi temize 
çıkarmak için, Hâlid'in emriyle mektubu getirdiğimi ve bir üstümün 
emrine itaat etmekten başka çaremin olmadığını söyledim. Konuş-
mam bittikten sonra bir müddet sessizlik yaşandı. Birden Peygamber 
(s.a.a) sessizliği bozup şöyle buyurdu:

"Ali hakkında kötü sözler sarf etmeyin. O bendendir; ben de ondanım ve 
benden sonraki önderiniz de odur."

Yaptıklarımdan dolayı çok pişman oldum ve hakkımda istiğfarda 
bulunmasını istediğim Peygamber, "Ali gelip bu işe rıza gösterene ka-
dar, hakkında bağışlanma dilemeyeceğim." buyurdu. Ve sonra Ali gel-
di, ondan Peygamber'in benim için Allah'tan af dilemesini rica ettim 
ondan.1

Bu olay, Bureyde'nin Hâlid ile olan dostluğunu kesmesine ve Hz. 
Ali'nin yakın dostlarından olmasına sebep oldu. Peygamber'in (s.a.a) ve-
fatından sonra Ebubekir'e biat etmedi ve bu konuda Ebubekir'i istizaha 
tabi tutan ve resmen tanımayan on iki kişiden biri olarakta kaldı.2

1- Üsdü'l-Gabe, c.1, s.176; ed-Derecatu'r-Refia, s.401.
2- Mamekanî, Rical, c.1, s.199; el-İhticac'dan naklen.
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(9)

HZ. PEYGAMBER'İN ÖZEL TEMSİLCİSİ

Ali (a.s), hac mevsiminde tam Peygamber'in yerin-
de durarak, Allah'ın emriyle Beraat [Tevbe] Suresi'nin 
ayetlerini ve putperestliğin kökünden kazınması ile 
ilgili özel bildiriyi bütün Arap kabilelerine okudu.

İslâm tarihi, Hz. Muhammed'in, peygamberliğini ilân ettiği gün, ken-
disinden sonra Ali'nin halifeliğini de ilân ettiğine şahittir.

Hz. Peygamber, 23 yıl boyunca, bazen kinaye ve işaret yoluyla ve 
defalarca da açıkça, Hz. Ali'nin hilâfet ve ümmetin önderliğine liyakatini 
halka hatırlatır ve vefatından sonra Hz. Ali'ye muhalefet edeceğine ihti-
mal verdiği kişilere nasihat eder ve ilâhî azap ile korkuturdu.

İlginçtir ki, Âmir Oğulları kabilesinin reisi, Hz. Peygamber'e, kendi-
sinden sonra hükümeti kendilerine bırakması şartıyla İslâm dinini olanca 
güçleriyle savunmaya hazır oldukları önerisinde bulununca, Peygamber 
(s.a.a) şöyle cevap verdi:

Bu iş Allah'ın yetkisindedir; kimi seçerse, o benim vekilim ve halifem 
olacaktır?1

Âmir Oğulları kabilesi reisinin önerisine benzer bir öneride bulunan 
Yemame kabilesinin reisi de, Hz. Peygamber'in (s.a.a) sert tepkisi ve red-
diyle karşılaştı.2

Peygamber (s.a.a) pek çok defa ve çeşitli ibarelerle Ali'yi (a.s) kendin-
den sonra halife olarak tanıtmıştır; bu yolla da Allah'ın Hz. Ali'yi halife ve 
vasi olarak seçtiğini belirtmiş kendisinin bu işte yetki sahibi olmadığını da 
ümmetine duyurmuştu. Bu konuda da birkaç örnek zikredelim:

1- Tarih-i Taberî, c.8, s.84 ve İbn Esir, el-Kâmil, c.2, s.65.
2- Tabakat-ı İbn Sa'd, c.1, s.262.
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1- Resul-i Ekrem (s.a.a), Bi'setin başlangıcında Allah tarafından, akra-
balarını İslâm dinine davet etmekle görevlendirildiği toplantıda, kendi-
sinden sonra Hz. Ali'yi vasi ve halife olarak tanıttı.

2- Hz. Peygamber (s.a.a) Tebûk Gazvesi'ne gittiğinde, Hz. Ali'nin ken-
dine nispet derecesinin, Harun'un Musa'ya nispet derecesi gibi olduğunu 
beyan etti ve Harun'un nübüvvet dışında sahip olduğu her makama, Hz. 
Ali'nin de sahip olduğunu açıkladı.

3- Hz. Peygamber (s.a.a) Bureyde ve diğer bazı şahsiyetlere, Hz. 
Ali'nin, kendisinden sonra insanlara lider olmaya en lâyık kişi olduğunu 
söylemiştir.

4- Gadir-i Hum'da 80.000 (ya da daha fazla) kişilik bir topluluğun 
önünde, Hz. Ali'nin elini tutup havaya kaldırarak, "Ben kimin mevlâsı isem 
Ali de onun mevlâsıdır." diye insanlara tanıtmış ve halkın bu konudaki yü-
kümlülüğünü belirlemiştir.

*  *  *

Bunlara ilâveten, bazen Hz. Peygamber (s.a.a) bazı siyasî işleri Hz. 
Ali'ye bırakarak, bu yolla İslâm kamuoyunu, Hz. Ali'nin önderliğini ta-
hammüle hazırlıyordu. Örnek olarak aşağıdaki olayı inceleyelim:

İslâm'ın şirk hakkındaki mantığının Hicaz'da ve müşrik Arap kabile-
leri arasında duyulmasından yirmi yılı aşkın bir süre geçmiş ve ekseriyete 
yakın bir bölümü, İslâm'ın putlara ve putperestlere bakış açısını, putperest-
liğin, atalardan kalma batıl bir taklitten başka bir şey olmadığını, taptıkları 
putların başkalarına bir fayda vermek bir yana, kendilerini korumaktan 
veya bir yarar sağlamaktan aciz olacak kadar zelil ve hakir olduğunu, böy-
lesi zavallı ve aciz mabutların övgüye lâyık olmadığını anladılar.

Hz. Peygamber'in (s.a.a) sözlerine hür bir vicdanla ve açık kalplilikle 
kulak verenler, hayatlarında derin bir devrim gerçekleştirerek, putperest-
likten tevhide yöneldiler. Özellikle Hz. Peygamber'in Mekke'yi fethettiği 
ve İslâm'ın özgürce tebliğ edilebildiği dönemde, halkın büyük bir bölümü 
putları kırmaya başladı ve tevhit nidası Hicaz'ın birçok noktasında yan-
kılandı. Fakat eski adetlerini bırakmakta zorlanan mutaassıp ve cahil bir 
grup, vicdanlarıyla keşmekeş hâlinde olsalar bile, kötü adetlerini bıraka-
mıyor, hurafe ve evhamların peşine takılıyorlardı.

Aziz Peygamber'in, her tür putperestlik tezahürünü ve gayri insanî 
davranışları askerî güçle ortadan kaldırmasının, güç kullanarak, ahlâkî ve 
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toplumsal bozulmaların başlıca kaynağı ve insanlığın harimine bir nevi 
saldırı olan (ve de oluyor) putperestliğin kökünü kazımasının, Allah ve 
Resulü'nün müşriklere olan nefretini, Kurban Bayramı günü Mina'da ve 
Hicaz'ın her yerinden gelen o büyük kalabalıkta ilân etmesinin zamanı gel-
mişti. Peygamber'in kendisi veya başka biri, Allah ve Resulü'nün müşrik-
lerden berî olduğunu beyan eden Tevbe Suresi'nin evvelinden bir bölümü 
o kalabalık toplulukta okumalı ve yüksek sesle Hicaz'ın putperestlerine, 
durumlarını 4 aya kadar belirlemeleri gerektiğini, İslâm'ı kabul etmeleri 
hâlinde, Müslümanların zümresinde yer alacaklarını ve tıpkı diğer Müs-
lümanlar gibi İslâm'ın maddî manevî meziyetlerinden faydalanacaklarını 
fakat inatlarını sürdürmeleri hâlinde, 4 aydan sonra savaşa hazır olmaları 
gerektiğini ve yakalandıkları yerde öldürüleceklerini ilân etmeliydi.

Tevbe Suresi'nin ayetleri, Peygamber'in (s.a.a) hacca gitmeyeceği bir 
zamanda nazil oldu. Zira Mekke'nin fethedildiği yıl olan bir önceki yıl, 
hac merasimine katılmış ve sonraları Veda Haccı denilen bir sonraki yıl 
hacca gitmeye karar vermişti. Bu yüzden ilâhî mesajların iblâğı için birini 
seçmek zorundaydı. Önce Ebubekir'i huzuruna çağırdı ve Kurban Bayra-
mı günü herkese okuması için, Tevbe Suresi'nin ilk ayetlerinden bir bölü-
münü öğreterek, kırk kişiyle birlikte Mekke'ye gönderdi.

Ebubekir Mekke'nin yolunu tutmuştu ki, ilâhî vahiy nazil oldu ve Hz. 
Peygamber'e, bu mesajları kendisinin ya da kendisinden olan birinin in-
sanlara ulaştırması gerektiğini ve bu iş için iki kişiden başka kimsenin 
salâhiyetinin olmadığını tebliğ etti.1

Peki, vahiy gözüyle Peygamber'in (s.a.a) Ehlibeyti'nden olan ve bu 
vazife için biçilmiş kaftan olan şahıs kimdi?

Çok geçmeden Resul-i Ekrem (s.a.a) Hz. Ali'yi huzuruna çağırdı ve 
Mekke'ye hareket etmesini, Ebubekir'e yetişerek ayetleri ondan alması-
nı ve ilâhî vahyin gereği, bu ayetleri ya Peygamber'in kendisinin ya da 
Ehlibeyti'nden birisinin insanlara okuması gerektiğini ve dolayısıyla bu 
görevin kendisine havale edildiğini söylemesini istedi.

Ali (a.s) Hz. Peygamber'in devesine binerek, Cabir ve ashaptan bir 
grupla Mekke'ye doğru hareket etti; Ebubekir'e ulaştı ve kendisine Peygam-
ber'in (s.a.a) sözünü iletti ve Ebubekir de ayetleri Hz. Ali'ye teslim etti.

1- Sîre-i İbn Hişam, c.4, s.545.
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Emirü'l-Müminin (a.s) Mekke'ye vardı ve zilhicce ayının 10. günü 
Cemre-i Akabe'nin üstüne çıkarak yüksek bir sesle Tevbe Suresi'nin 13. 
ayetini okudu ve Hz. Peygamber'in (s.a.a) dört maddelik bildirisini her-
kese duyurdu. Bütün müşrikler, İslâm hükümetine kararlarını bildirmek 
için sadece dört ay mühletleri olduğunu anladı. Tevbe Suresi'nin ayetleri 
ve Peygamber'in (s.a.a) bildirisi, müşriklerin üzerinde çok etkili oldu; he-
nüz dört ay dolmadan müşrikler grup-grup İslâm dinine yöneldi ve hicre-
tin 10. yılı sona ermeden Hicaz'da şirkin kökü kazınmış oldu.

Tutarsız Taassuplar

Ebubekir görevden alındığını duyunca üzgün bir şekilde Medine'ye 
geri döndü ve Hz. Peygamber'in (s.a.a) huzuruna çıkarak şöyle şikâyette 
bulundu: "Beni bu işe (ayetleri ve Peygamber'in bildirisini insanlara tebliğ 
etmeye) lâyık gördün, ama çok geçmeden beni bu makamdan aldın. Bu 
konuda sana Allah'tan bir emir mi geldi?"

Peygamber (s.a.a) gönül alır bir dille şöyle buyurdu: "İlâhî vahiy, ben-
den veya benden olan birisinden başka hiç kimsenin bu iş için salâhiyeti 
olmadığını bildirdi."1

Hz. Ali'nin faziletlerinin tahlilinde inhirafa düşen bazı mutaassıp ya-
zarlar, Ebubekir'in azlini ve Hz. Ali'nin bu vazifeye atanmasını, Ebubekir'in 
şefkat, Hz. Ali'nin ise kudret ve cesaret mazharı olması, Tevbe Suresi'nin 
ayetlerinin ve Peygamber'in (s.a.a) bildirisinin iblâğ edilmesinin cesaret 
ve güce ihtiyaç duyması ve bu özelliklerin Hz. Ali'de daha fazla mevcut 
olmasıyla tevcih etmişlerdir.

Bu söz, yersiz bir taassuptan başka bir şey değildir. Zira daha önce 
belirtildiği gibi, Peygamber (s.a.a) bu azlin ve atamanın sebebini değişik 
şekilde açıklamış ve bu iş için kendisi veya kendisinden olan biri dışında 
kimsenin salâhiyeti olmadığını beyan etmiştir.

İbn Kesir, Tefsir'inde bu hâdiseyi değişik bir şekilde tahlil etmiştir. O 
şöyle diyor: "Arap geleneklerinde, yapılan bir anlaşma, ancak anlaşmayı 
yapan kişinin kendisi ya da akrabalarından birisi tarafından bozulabilir-
di; aksi takdirde anlaşma bozulmuş olmazdı. Bu yüzden Ali (a.s) bu iş 
için seçildi."

1- Ruhu'l-Meanî, c.10, Tevbe Suresi'nin tefsiri, s.45.
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Bu yorumun tutarsızlığı da çok açıktır. Zira Peygamber'in dört mad-
deden oluşan bildiriyi ve Tevbe Suresi'nin ayetlerini okuması için Hz. 
Ali'yi Mekke'ye göndermesindeki asıl hedefi, önceden yapılmış anlaşma-
ları bozmak değildi ki, yakınlarından birini oraya göndersin; aksine Tev-
be Suresi'nin 4. ayeti1, maddelerine tamamıyla uyan kimselerle yaptığınız 
anlaşmaya, süresi sona erene kadar uyun manası taşımaktadır. Öyleyse, 
ahdini bozanlara karşı anlaşmayı bozma gibi bir durum olmuşsa da, bu, 
işin tamamen fer'i bir yönü olmuştur. Asıl hedef, putperestliğin kanunsuz 
bir iş ve bağışlanmaz bir günah olduğunu ilân etmekti.

Bu tarihî hâdise hakkında tarafsız bir hakemlik yapacak olursak, şunu 
söylememiz gerekir: Hz. Peygamber hayattayken, Müslümanlar, kendin-
den sonra siyasî ve hükümet işlerinde Hz. Ali'ye müracaat etmeleri ge-
rektiğini bilip buna alışsınlar ve Peygamber'den sonra Ali'den başka hiç 
kimsenin bu işlere lâyık olmadığını anlasınlar diye Allah'ın emriyle siyasî 
ve İslâm hükümetini ilgilendiren meselelerde Hz. Ali'nin önünü açıyordu. 
Zira hükümet işlerinden olan Mekke müşriklerine tanınan güvenceyi kal-
dırma görevi, Allah tarafından sadece Hz. Ali'ye verilmişti.

1- "Antlaşma yapmış olduğunuz müşriklerden size karşı bir eksiklik yapmayan ve 
aleyhinize başka birine yardım etmeyenler müstesnadır. Artık, onlara verdiğiniz sözü 
belirlenen süreye kadar tam bir şekilde koruyun. Şu bir gerçek ki Allah, takva sahiple-
rini sever."
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(10)

MÜSLÜMANLARIN GELECEĞİNE YÖNELİK PLÂN

Evrensel İslâm hareketi, Kureyş'in hatta tüm Arap Yarımadası put-
perestlerinin muhalefet ve savaşıyla başladı. Onlar bu ilâhî meşaleyi 
söndürmek için çeşitli entrikalara teşebbüs ettiler; fakat bu yolda ne ka-
dar çok çaba sarf ettilerse o kadar az netice aldılar. Onların son ümidi, 
Peygamber'in ölümüyle bu hareketin yok olması ve Peygamber'den önce 
yaşamış olan bazı kimselerin daveti gibi zayıflamaya yüz tutması idi.1

Birçok ayette putperestlerin entrikalarını yansıtan Kur'ân-ı Kerim, on-
ların, Hz. Peygamber'in (s.a.a) ölümü hakkındaki düşüncelerini, aşağıda-
ki ayetin zımnında yansıtmıştır:

Yoksa senin için şöyle mi diyorlar: "Şairdir; zamanın ölüm getiren 
felaketine çarpılmasını bekliyoruz." De ki: "Bekleyin; doğrusu si-
zinle beraber ben de bekleyenlerdenim." Acaba bunu onlara hayal-
leri mi emrediyor yoksa bunlar azmış bir topluluk mu?2

Şimdilik, düşmanının tüm plânlarının bir biri ardınca nasıl bozuldu-
ğu ve İslâm'ın nüfuzunu engelleyemediği üzerinde durmak istemiyoruz. 
Şu an üzerinde durmak istediğimiz, Peygamber'den (s.a.a) sonra İslâm'ın 
payidar kalışının nasıl güvence altına alınacağı meselesidir. Burada ele 
alıp üzerinde duracağımız iki yol var:

a) İslâm ümmetinin fikrî ve aklî gelişimi, Hz. Peygamber'in (s.a.a) 
ölümünden sonra, temelleri yeni atılmış İslâm'a tıpkı peygamberlik dö-
nemindeki gibi rehberlik edecek ve her türlü sapmadan koruyabilecek ve 
gelecek nesilleri doğru yola sevk edebilecek düzeyde olmalıydı.

1- Örnek olarak, Hıristiyanların bazı kitaplarını okuyarak putperestliği terk edip 
Hıristiyanlığa geçen Varaka b. Nevfel'i gösterebiliriz.

2- Tûr Suresi, 30-32.
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Hz. Peygamber'in (s.a.a) vefatından sonra ümmetin rehberliği, maa-
lesef Müslümanların genelinde bulunmayan şartları gerektirmekte idi. Şu 
an bu şartları konu etmenin yeri ve zamanı değil; fakat özetle şunu söy-
leyebiliriz ki, bir milletin kalbinde oluşacak köklü değişim ve çok yönlü 
gelişim, bir iki günlük veya birkaç yıllık iş değildir; hareketini sabit, daimi 
ve sağlam bir inanç sistemi şeklinde ebedîleştirmek isteyen devrimci bir 
insan, bu hedefine kısa sürede ulaşamaz. İnkılâbın payidarlığı ve takip-
çilerinin kalbine, inkılâbın kurucusunun ölümünden sonra geriye adım 
atmayacak, eski adetlerine ve atalarının gelenek ve ahlâk anlayışına geri 
dönmeyecek şekilde yerleşmesi, bir neslin sona erip, yerini, ilk günden 
itibaren İslâmi ahlâk ve adapla yetişen yeni bir nesle bırakana kadar, hare-
ketin yönetimini ele alıp dâhiyane taktiklerle ve sürekli tebligatla toplumu 
her çeşit istenmeyen eğilimlerden koruyacak seçkin kişilere bağlıdır.

Semavi dinler arasında İslâm'ın ayrı bir özelliği vardı ve İslâm'ın de-
vamlılığı için böyle seçkin insanların varlığı gerekliydi. Zira İslâm dini, 
sosyal, ahlâkî düzen ve sair kültürel açıdan fevkalade mahrumiyet içinde 
yaşayan dünyanın en geri kalmış insanları arasında ortaya çıktı. Dinî sün-
netlerden, atalarından öğrendikleri hac merasimi dışında hiçbir şeye aşina 
değillerdi. Hz. Musa ve İsa'nın öğretileri, onların diyarına nüfuz etmemiş; 
Hicaz halkının ekseriyeti bundan habersizdi. Buna karşılık cahiliye adet 
ve inançları kalplerine kök salmış ve ruhlarıyla yoğrulmuştu.

Bu tür milletler arasında her çeşit dinî inancın kolayca ortaya çıkma-
sı mümkündür; ama onları inhiraf ve geri kalmışlıktan koruması için o 
inancın bu tür milletler arasında korunması ve devamlılığının sağlanması, 
büyük çaba ve murakabeler gerektirir.

Müslümanların savaşın ortasında Peygamber'in etrafından dağıldığı 
ve onu tek başına bıraktıkları Uhud ve Huneyn savaşlarının acı olayları, 
sarsıcı sahneleri, sahabenin, akli ve iman gelişimi açısından, Peygamber'in 
(s.a.a) Müslümanların idaresini onlara bırakarak, düşmanın, kendisinin 
ölümüne dayalı son plânını bozacak hadde ulaşmadığının açık delilidir.

Evet, hilâfetin ümmete havale edilmesi, Peygamberi tatmin edemez-
di; başka bir çare düşünülmeliydi.

b) İslâm'ın devamı ve bekasının doğru yolu; İslâm'ın usul ve füru-
na iman ve itikat açısından Peygamber (s.a.a) gibi liyakati olan bir ferdin 
Allah tarafından önder olarak seçilmesi, böylece güçlü imanı, geniş ilmi, 
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hata ve sapmadan korunuşunun gölgesinde, dinin rehberliğini yüklenip 
payidarlığını güvence altına almasıdır.

Bu, pek çok tarihî delilin şahadeti ışığında Şia mektebinin doğruluk 
ve sağlamlığına inanıp savunduğu konulardandır. Son  olarakta Peygam-
ber (s.a.a) hicrî 10. yılın zilhicce ayının 18 inde Veda Haccı dönüşü, Allah 
tarafından tayin edilen vasi ve halifeyi ilân ederek; bu zor düğümü kökten 
çözmüş ve İslâm'ı ebedîleştirmiştir. 

İmamet Hakkında İki Görüş

Şia'ya göre hilâfet, İslâm ümmetinin en liyakatli ve bilgili ferdine Al-
lah tarafından verilen ilâhî bir makamdır. İmam ile peygamber arasındaki 
fark şu ki; Peygamber, şeriatın kurucusu, vahyin muhatabı ve bir kitap 
sahibidir; buna karşılık imam, belirtilen bu özelliklerin hiçbirisine sahip 
olmamasına rağmen, hükümet ve yöneticilik görevinin yanı sıra, pey-
gamberin fırsat bulamamasından veya şartların namüsaitliğinden dolayı 
beyan etmeye muvaffak olamadığı ve bu yüzden beyan etmeyi vasilerine 
bıraktığı meseleleri açıklama görevini de yapmaktır.

Öyleyse Şia'ya göre halife, sadece zamanın hâkimi, Müslümanların 
yöneticisi, kanunların icracısı, hukukun koruyucusu ve ülke sınırlarının 
bekçisi değil; müphem noktaların ve zor dinî meselelerin aydınlatıcısı ve 
bazı sebeplerden dolayı dinin kurucusu tarafından beyan edilmemiş hü-
küm ve kanunların tamamlayıcısıdır.

Fakat Ehlisünnet âlimlerine göre hilâfet geleneksel ve alelade bir ma-
kamdır ve bu makamın hedefi, zahiri önderliğin ve Müslümanların maddî 
işlerinin korunup gözetilmesinden başka bir şey değildir. Zamanın halife-
si, kamuoyuna başvurma yoluyla, siyasî, iktisadi ve kanuni işlerin idaresi 
için seçilir; bunun dışındaki işler ve Peygamber'in (s.a.a) zamanında kısa-
ca teşri edilmiş fakat bazı sebeplerden dolayı Peygamber'in (s.a.a) beyan 
etmeye muvaffak olamadığı hükümler ise, içtihat yoluyla halletmeleri için 
İslâm ulemasına havale edilmiştir.

Demek ki hilâfetin hakikati hakkındaki görüş ayrılığı, Müslümanlar 
arasında iki farklı kanat ortaya çıkardı ve onları iki gruba böldü ve bu 
ihtilâf günümüze kadar süregeldi.

Birinci görüşe (Şia) göre, imam bazı şeylerde peygamber ile aynıdır 
ve peygamberlik için gerekli olan şartlar, imamet için de gereklidir. Şimdi 
bu şartları açıklayalım:
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1- Peygamber masum olmalı, yani ömrü boyunca günah işlememiş, 
dinin hakikat ve hükümlerini beyan etmede, halkın dinî sorularına cevap-
ta hataya düşmemiş olmalıdır. İmam da böyle olmalı ve her iki tarafın da 
delili aynıdır.

2- Peygamber, dinin en bilgini olmalı ve dinin hiçbir noktası kendisi-
ne gizli kalmamalıdır. İmam da, Peygamber zamanında beyan edilmemiş 
meselelerin açıklayıcısı ve tamamlayıcısı olduğundan, dinî mesele ve hü-
kümlerde en bilgin fert olmalıdır.

3- Nübüvvet, (Allah tarafından) tayin edilen bir makamdır; seçimle 
değil; peygamberi Allah seçmeli ve Allah tarafından nübüvvet makamına 
atanmalıdır. Zira sadece O'dur masumu gayr-i masumdan ayırt edebilen 
ve gaybî yardımlar sayesinde dinin bütün teferruatına vakıf olma maka-
mına ulaşan kimseyi tanıyan.

Bu üç şart Peygamberlik için gereklidir, aynı kurallar (peygamber ha-
lifesi)  İmamlar için de geçerlidir.

Fakat ikinci görüşe (Ehlisünnet) göre, nübüvvetin şartlarından hiçbi-
risi imamet için zorunlu şart değildir. Ne masumluk, ne adalet; ne ilim, 
ne dine tam tasallut; ne tayin ve ne de gayb âlemiyle irtibat; kendi aklı ve 
Müslümanlarla meşveret ederek İslâm'ın azamet ve önderliğini koruma-
sı; ceza kanunlarını icra ederek emniyeti sağlaması; cihada davetle İslâm 
topraklarını genişletmeye çaba sarf etmesi kâfidir.

Şimdi bu meseleyi (imamet makamı Allah tarafından mı verilen, 
yoksa seçime dayalı bir makam mıdır? Ve acaba Peygamber'in, halifesini 
şahsen tayin etmesi mi yoksa ümmete bırakması mı gerekir?) toplumsal 
değerlendirmelerle halletmeye çalışacağız ve muhterem okuyucuların an-
layışına sunacağız ki, Hz. Peygamber döneminin toplumsal, kültürel ve 
özellikle siyasal durumu, kendisi hayatta iken halifelik meselesini hallet-
mesini ve bu işi ümmetin seçimine bırakmamasını gerektiriyordu.

İslâm dininin evrensel ve son din olduğu, Hz. Peygamber (s.a.a) hayat-
ta iken Müslümanların rehberliğini kendisinin üstlendiği ve kendisinden 
sonra rehberlik makamının, ümmetin en liyakatli ferdine bırakılması gerek-
tiği konusunda şüphe yoktur. Peygamberden sonra hilâfetin nassa dayalı 
mı yoksa seçime dayalı bir makam mı olduğu konusunda iki görüş vardır:

Şia, hilâfet makamının nassa dayalı olduğuna ve Allah tarafından ta-
yin edilmesi gerektiğine inanırken, Ehlisünnet bu makamın seçime dayalı 
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olduğuna ve ümmetin, Peygamber'den sonra ülke işlerinin idaresi için bi-
rini seçmesi gerektiğine inanır. Her iki taraf kendi görüşü için akait kitap-
larında geçen deliller sunmuşlardır. Fakat burada konu edilmesi gereken, 
iki görüşten birini doğrulayabilecek olan asr-ı saadete hâkim durumun 
tahlil ve incelemesidir.

İslâm'ın asr-ı saadetteki iç ve dış siyaseti, Peygamber'in halifesinin, 
Allah'ın emri ile bizzat Peygamber tarafından tayinini gerektirmekte idi. 
Zira İslâm toplumu sürekli bir tehlike üçgeniyle yani Roma, İran ve müna-
fıklar tarafından savaş, fitne ve ihtilâf ile tehdit ediliyordu. Aynı zamanda 
İslâm ümmetinin maslahatı, Peygamber'in, siyasî rehberi tayin etmekle, 
dış düşman karşısında bütün ümmeti tek bir safta toplamasını ve düşma-
nın nüfuz ortamını ve tasallutunu -ki iç ihtilâflar da bu duruma yardım 
etmekteydi- yok etmesini gerektiriyordu. Konuyu biraz daha açalım:

Bu tehlikeli üçgenin bir köşesini Roma İmparatorluğu teşkil etmektey-
di. Arap Yarımadası'nın kuzeyinde yer alan bu büyük güç, Peygamber'in 
(s.a.a) fikrini devamlı hatta ölüm anına dek meşgul etti. Müslümanların 
Hıristiyan Roma ordusuyla ilk askeri savaşı, hicrî 8. yılda Filistin'de ger-
çekleşti. Bu savaş, İslâm ordusundan üç büyük komutan; Cafer-i Tayyar, 
Zeyd b. Hârise ve Abdullah b. Revaha'nın şahadeti ve İslâm ordusunun 
yenilgisiyle sonuçlandı.

İslâm ordusunun küfür ordusu karşısında geri çekilmesi, Kayser or-
dusunu cesaretlendirdi ve körpe İslâm hükümetinin merkezinin her an 
bir saldırıya maruz kalacağı korkusu hüküm sürdü. Bu yüzden Peygam-
ber (s.a.a) her tür askerî çarpışmayı şahsen komuta edebilmek adına, hicrî 
9. yılda büyük bir ordu ile Şam sınırlarına doğru hareket etti. Zorluk ve 
zahmetlerle dolu bu seferde İslâm ordusu eski izzet ve şerefini elde etme-
yi başardı; fakat bu nispî zafer Hz. Peygamber'i ikna etmedi ve hastalan-
madan birkaç gün önce İslâm ordusunu Üsame b. Zeyd komutasında Şam 
sınırlarına gitmek üzere görevlendirdi.

Üçgenin ikinci köşesi İran İmparatorluğu idi. Bildiğiniz gibi İran hü-
kümdarı öfkesinden Hz. Peygamber'in (s.a.a) göndermiş olduğu mektubu 
yırtmış, elçisini büyük bir küstahlık ile sarayından ve ülkesinden kovmuş 
hatta Yemen valisine, Hz. Peygamber'i tutuklaması, direnmesi durumun-
da öldürmesine dair bir mektup yazmıştı.

Hüsrev Perviz, Peygamber (s.a.a) zamanında öldüyse de, Yemen'in 
bağımsızlık konusu -ki yıllarca İran'ın sömürgesi olmuştu- İran hüküm-
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darlarının dikkatinden uzak değildi; kibir ve gurur, İran siyasetçilerinin 
böyle bir gücün varlığına tahammül etmesine asla izin vermiyordu.

Üçüncü tehlike ise, Müslümanlar arasında sinsice faaliyet gösteren 
münafıklar grubu idi. Bunlar Peygamber'i Tebûk Medine yolunda sui-
kastla öldürmeye kadar ileri gitmişti. Bazıları Peygamber'in ölümüyle 
İslâmiyet'in son bulacağı ve rahata kavuşacakları hayalini taşıyordu.1

Hz. Peygamber'in (s.a.a) vefatından sonra, Ebu Süfyan alçak bir plâna 
başvurdu ve Hz. Ali'ye biat etme yoluyla Müslümanları iki karşıt gruba 
bölmeye ve bulanık suda balık avlamaya kalkıştı. Fakat onun bu alçak 
emelini bilen Ali (a.s), ret cevabı vererek şöyle söyledi: "Allah'a andolsun 
ki, senin fitne ve fesat çıkarmaktan başka hedefin yok ve sadece bugün değil, 
defalarca fitne çıkarmak istedin. Bil ki benim sana ihtiyacım yok."2

Münafıkların fitne ve bozgunculukları o kadar güçlüydü ki, Kur'ân-ı 
Kerim Âl-i İmrân, Muhammed, Nisâ, Mâide, Enfâl, Tevbe, Ankebût, Ah-
zab, Fetih, Mücadele, Hadîd, Münafıkûn ve Haşr Surelerinde onlardan 
bahsetmektedir.

Öyle ise İslâm'a karşı pusuya yatmış böylesine güçlü düşmanlar 
varken, İslâm Peygamberi'nin (s.a.a), yeni oluşmuş İslâm toplumu için 
kendinden sonra dinî, siyasî… bir önder tayin etmemesi doğru olur 
muydu? Toplumsal değerlendirmeler açıkça ortaya koymaktadır ki, Hz. 
Peygamber'in (s.a.a), rehber (İmam) tayin etmekle, kendisinden sonra or-
taya çıkabilecek her türlü ihtilâfın önünü alması ve sağlam bir savunma 
hattı oluşturarak İslâmî vahdeti sigortalaması gerekiyordu. Her tür tatsız 
olayın ve Resul-i Ekrem'in vefatından sonra her grubun "Halife bizden ol-
malı" söyleminin önlenmesi, rehberin önceden tayin edilmesinden başka 
bir yolla mümkün olamazdı.

Bu sosyolojik değerlendirme bizleri, "Peygamber'den sonra rehberlik 
makamının nassa dayalı olduğu" görüşünün doğruluk ve sağlamlığına yön-
lendirmektedir. Belki de bu ve benzeri sebeplerden dolayı Hz. Peygamber, 
bi'setin ilk günlerinden hayatının son anına kadar, sürekli halifelik mesele-
sini beyan etmiş ve kendi halifesini, hem peygamberliğinin başlangıcında 
ve hem de sonunda belirlemişti. Şimdi her iki bölümün izahına geçelim:

1- Tûr Suresi, 30-32.
2- İbn Esir, el-Kâmil, c.2, s.220; Ikdü'l-Ferid, c.2, s.249.
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Birinci görüşün (Şia'nın görüşü) doğruluğunu kesinleştiren aklî ve 
felsefî deliller ve toplumsal değerlendirmeler bir yana, Peygamber'den 
(s.a.a) naklolunan rivayet ve hadisler, Şia ulemasının görüşünü doğrula-
maktadır. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) peygamberliği döneminde defalarca 
vasi ve halifesinin kim olduğunu açıklamış ve imamet konusunu seçim ve 
genel kanaat sahasının dışına taşımıştır.

Vasisini sadece ömrünün sonlarında değil, yüz kişiden başka kim-
senin kendisine iman etmediği peygamberliğinin başlangıcında da hal-
ka tanıtmıştı.

Allah tarafından, yakın akrabalarını ilâhî azapla korkutmak ve umumî 
davetten önce onları İslâm dinine davet etmekle görevlendirildiği gün, 
Haşim Oğulları'nın büyüklerinden kırk beş kişinin bulunduğu toplantıda 
şöyle buyurdu:

"İçinizden bana ilk yardım edecek kimse, kardeşim, vasim ve sizin ara-
nızdaki vekilim olacak." Aralarından Ali (a.s) ayağa kalkıp Peygam-
ber'in resûllüğünü tasdik ettiği zaman Peygamber (s.a.a) oradakilere 
şöyle buyurdu: "Bu genç, benim kardeşim, vasim ve vekilimdir."

Bu hadis, müfessirler ve hadisçiler arasında "Hadisu Yevmi'd-Dar" ve 
"Hadisu Bed'id-Davet" adıyla meşhurdur.

Peygamber (s.a.a) sadece resûllüğünün başlangıcında değil, çeşitli 
münasebetlerle Hz. Ali'nin imam ve halife olduğunu açıklamıştır. Fakat hiç 
biri azamet, sarahat, kesinlik ve umumiyet açısından "Gadir-i Hum" hadisi 
ölçüsünde değil. Şimdi Gadir-i Hum Olayı'nı tafsilatıyla zikredelim.

Gadir-i Hum Vakıası

Hz. Peygamber (s.a.a) hicretin 10. yılında hac farizası ve merasimini 
yerine getirmek için Mekke'ye doğru hareket etti. Bu hac merasimine, 
Peygamber'in (s.a.a) ömrünün son yılına tekabül ettiği için "Veda Haccı" 
denildi. Peygamber'le beraber yolculuk yapma veya hac merasimini öğ-
renmek şevkiyle Veda Haccı'na katılanların sayısı 120.000 olarak tahmin 
edilmektedir.

Hac merasimi sona erdi ve Peygamber (s.a.a), Mekke'de kendisine ka-
tılanlar haricinde, beraberindeki kalabalık bir grup ile Medine'nin yolunu 
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tuttu. Kafile "Cuhfe"1 ye üç mil uzaklıktaki Gadir-i Hum denilen susuz 
bir yere vardı, bu esnada Cebrail nazil oldu ve Hz. Peygamber'e durması 
gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Peygamber, herkesin durmasını ve ge-
ride kalanların da kendilerine ulaşıp katılmalarını emretti.

Kafiledekiler, Peygamber'in (s.a.a) bu susuz bölgede, gün ortasında 
ve kavurucu sıcak altında ansızın durmasına anlam veremeyip şaşırdılar. 
İnsanlar kendi kendilerine: "Acaba Allah tarafından önemli ve büyük bir 
emirmi geldi, yoksa bu zor şartlar altında herkesi durdurup Allah'ın emri-
ni iblâğ etmek için toplamazdı." diye söylenmeye başlamışlardı.

Allah'ın emri aziz Resulü'ne aşağıdaki ayetle nazil oldu:
Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmaz-
san O'nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olur-
sun. Allah seni insanlardan korur. Allah, küfre batmış topluluğa 
kılavuzluk etmez.2

Ayetin içeriğine dikkat etmek, bizi şu gerçeklere hidayet eder:
Evvelâ, Peygamber'in (s.a.a) iblâğ etmekle görevlendirildiği emir, 

öylesine mühimdi ki, eğer Peygamber (s.a.a) (farz-ı muhal) emrin ulaş-
tırılmasında korkuya düşüp iblâğ etmeseydi, ilâhî elçilik görevini yerine 
getirmemiş olacaktı; ancak bu görevi yerine getirmekle peygamberliği ke-
male erecekti.

Diğer bir tabirle, "Rabbinden sana indirileni tebliğ et!" emrinden mak-
sat, Kur'ân ayetlerinin tümü ve İslâmî düsturlar değildir. Zira Peygam-
ber'in, ilâhî emirlerin tümünü iblâğ etmediği takdirde, peygamberlik gö-
revini yapmamış olacağı açıktır ve böylesine net olan bir gerçeğin ayet 
nüzulüne ihtiyacı yoktur. Demek ki ayetin maksadı, iblâğ edilmesi, pey-
gamberliğin tamamlayıcısı olacak, iblâğ edilmedikçe hassas peygamber-
lik görevi kemale ermeyecek özel bir emrin tebliğ edilmesidir. Dolayısıyla 
görev konusu, diğer İslâmî usul ve füru ile bağlılığı olan, Allah'ın birliği 
ve Peygamber'in resûllüğünden sonra en önemli mesele sayılacak mühim 
İslâmi esaslardan biri olmalı.

İkinci olarak, sosyolojik olarakta Peygamber, bu görevi yerine ge-
tirdiğinde insanlardan zarar görmesi de muhtemeldir; onun için Allah, 

1- Medine yolu üzerinde bulunan Rabiğ'e birkaç mil mesafede bulunan, hacıların 
mola verdikleri yerlerden biri.

2- Mâide Suresi, 67.
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Peygamber'in güç vermek için şöyle buyurmuştur: "…Allah seni insanlar-
dan korur…"

Şimdi İslâm müfessirlerinin, görev konusunun belirlenmesi bağla-
mında verdikleri ihtimaller arasından hangisinin ayetin içeriğine daha 
yakın olduğuna bakmak gerekir.

Şia hadisçileri ve ayrıca Ehlisünnet'ten otuz büyük hadisçi,1 bu ayetin 
Gadir-i Hum'da nazil olduğunu ve Allah'ın Hz. Ali'yi müminlerin mevlâsı 
olarak tanıtması için Hz. Peygamber'e görev verdiğini kabul etmektedirler.

"Peygamber'den sonra İmam'ın velâyet ve halifeliğinin iblâğ edilmesi 
peygamberliğin tamamlayıcısı, iblâğından kaçınılması ise peygamberlik 
görevinin eksikliği sayılabilecek hassas ve çok önemli konulardan biriydi" 
demek yerinde bir söz olur. Ayrıca toplumsal ve siyasî değerlendirmeler 
açısından Peygamber'in korku ve endişeye kapılmasının da yeri vardı. 
Zira henüz 33 yaşında olan Hz. Ali'nin hilâfetini kabul etmek, kendisin-
den yaşça daha büyük olan kimselere çok ağır gelecekti.2 Aynı zamanda 
Peygamber'in etrafında toplanmış olan bu kimselerin akrabalarından ço-
ğunun kanı, savaşlarda Hz. Ali tarafından dökülmüştü ve böyle birinin 
hilâfeti, kin besleyen insanlara çok zor gelecekti.

Buna ilaveten, Hz. Ali Peygamber'in amcasının oğlu ve damadı idi ve 
hilâfete böyle birinin tayin edilmesi, dar görüşlü insanların nazarında bir 
nevi akrabalık taassubu olarak algılanacaktı.

Fakat bu namüsait ortamlara rağmen, Allah'ın hikmetli iradesi, dini-
nin payidarlığını, Hz. Ali'nin imametiyle garanti altına almaya taalluk etti 
ve Peygamber'inin cihanşümul resûllüğünü, ondan sonraki rehberi tayin 
etmekle tekmil etmek istedi.

*  *  *

1- Merhum Allâme Eminî, aralarında Taberî, Ebu Nuaym İsfahanî, İbn Asakir, 
Ebu İshak Hameveynî, Celâleddin Suyûtî, aynı zamanda Hz. Peygamber'in sahabeleri 
arasından İbn Abbas, Ebu Said el-Hudrî ve Berâ b. Âzib'in de yer aldığı bu 30 kişinin 
isim ve hususiyetlerini değerli eseri el-Gadîr, c.1, s.196-209'da genişçe beyan etmiştir.

2- Özellikle, önemli mevki ve makamları kabilelerin yaşlılarına lâyık gören ve tec-
rübesiz oldukları bahanesiyle gençlere önem vermeyen Araplara zor olacaktı. Bu yüz-
den Resul-i Ekrem (s.a.a) Attab b. Üseyd'i Mekke valiliğine, Üsame b. Zeyd'i Tebûk'e 
göndereceği ordunun komutanlığına seçtiğinde, sahabelerinden bazıları tarafından 
itiraza maruz kaldı.
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Şimdi Gadir-i Hum Vakıası'na devam edelim.

Zilhicce ayının on sekizi, öğle vaktinin kızgın ve kavurucu güneşi 
Gadir-i Hum toprakları üzerinde parlıyordu. Tarihe sayıları 70.000 ila 
120.000 arasında geçen, şiddetli sıcaktan cüppelerini ikiye bölüp yarısını 
başlarının üzerine koyan diğer yarısını da ayaklarının altına seren ve Al-
lah Resulü'nün emriyle o bölgede duran kalabalık bir grup, o günün tarihî 
hâdisesine şahit olmayı beklemekteydiler.

O hassas anda öğle ezanı tüm sahrayı kapladı ve müezzinin tekbir 
nidası yükseldi. Oradakiler öğle namazını eda etmek için hazırlandılar. 
Peygamber, Gadir-i Hum topraklarının benzerine şahit olmadığı muhte-
şem bir topluluk ile öğle namazını kıldı; daha sonra topluluğun ortasına 
gelip deve semerlerinden hazırlanan yüksek bir minbere çıkıp yüksek ses-
le aşağıdaki hutbeyi irat etti:

Övgü Allah'a mahsustur. O'ndan yardım istiyoruz; O'na inanıyor ve 
O'na tevekkül ediyoruz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin 
kötülüğünden, doğru yoldan sapanlar için ondan başka hidayetçi ve 
yol gösterenin olmadığı ve hidayet ettiğini kimsenin saptıramayaca-
ğı Allah'a sığınıyoruz. Şahadet ediyoruz ki O'ndan başka ilah yoktur 
ve Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. Ey insanlar! Hakkın davetine 
lebbeyk deyip aranızdan ayrılmam pek yakındır. Ben sorumluyum; 
sizler de sorumlusunuz. Benim hakkımda ne düşünüyorsunuz?

Peygamber'in ashabı şöyle dediler: "Şahadet ediyoruz ki sen Allah'ın 
dinini tebliğ ettin; bize hayrımızı isteyerek nasihatte bulundun ve bu yol-
da çok uğraştın. Allah sana mükâfatını versin."

Kalabalığa yeniden bir sessizlik hâkim olunca, Peygamber-i Ekrem 
(s.a.a) şöyle buyurdu:

Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi 
olduğuna, cennet, cehennem ve ölümün hak olduğuna, kıyamet gü-
nünün bir gün mutlaka gelip çatacağına ve Allah'ın ölüp toprağa ka-
rışanları dirilteceğine şahadet etmiyor musunuz?

Ashap: "Evet, evet, şahadet ediyoruz."

Hz. Peygamber (s.a.a) devam etti:
Ben aranızda iki değerli şeyi emanet bırakıyorum; onlara karşı nasıl 
davranacaksınız?

İçlerinden biri sordu: "Bu iki değerli şey nedir?"



Hic re t t en  Hz .  Peygamber ' i n  Ve fa t ına  K ada r  Hz .  A l i  □ 125

Hz. Peygamber (s.a.a) buyurdu:

Büyük emanet, bir tarafı Allah'ın, diğer tarafı sizin elinizde olan 
Allah'ın kitabıdır. O'nun kitabına sıkıca sarılın ki sapmayasınız. Kü-
çük emanet ise itretim ve Ehlibeyt'imdir. Allah bana bu iki emaneti-
min kıyamete dek birbirinden ayrılmayacağını haber verdi. Ey insan-
lar! Allah'ın kitabı ve Ehlibeyt'imden öne geçmeyin ve o ikisinden de 
geri de kalmayın ki helâk olmayasınız.

Bu sırada Hz. Peygamber (s.a.a) Hz. Ali'nin elini tutup, koltuk altı-
nın beyazlığı herkese aşikâr olacak kadar yukarı kaldırdı. Herkes Ali'nin 
Peygamber'in yanında durduğunu görmüş; kim olduğunu tanımış ve bu 
toplanmadan maksadın, Hz. Ali ile ilgili bir mesele olduğunu kavramıştı. 
Büyük bir merakla Peygamber'in ne söyleyeceğini bekliyorlardı.

Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu:

Ey insanlar! Müminlere kendilerinden daha evlâ olan kimdir?

Ashaptan şöyle dediler: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."

Peygamber (s.a.a) şöyle devam etti:

Allah, benim mevlâm; ben müminlerin mevlâsıyım; ve onlara kendi-
lerinden evlâyım. Ey insanlar! Ben kimin mevlâsı isem, Ali de onun 
mevlâsıdır.

Resul-i Ekrem (s.a.a) bu son cümleyi üç defa tekrarlayıp1 daha sonra 
şöyle devam etti:

Allah'ım, Ali'yi seveni sev, düşman olana düşman ol. Allah'ım, Ali'ye 
yardım edene yardım et, düşmanlarını hakir ve zelil eyle ve Ali'yi 
hakkın mihveri kıl. Burada olanlar, olmayanlara haber versin ve baş-
kalarını bundan haberdar etsin.

O büyük kalabalık daha dağılmadan vahiy meleği nazil oldu ve aziz 
Peygamber'e, Allah'ın bugün dinini kemale erdirdiği ve nimetini mümin-
lere tamamladığı müjdesini verdi.2

O sırada Peygamber'in tekbir sesi yükseldi ve şöyle buyurdu:

1- Ahmed b. Hanbel'in Müsnedi'nde nakline göre Hz. Peygamber bu cümleyi 
dört kez tekrarladı.

2- "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım 
ve sizin için din olarak İslâm'ı seçtim." (Mâide Suresi, 3)
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Allah'a şükrediyorum ki, dinini kâmil etti, nimetini tamamladı, pey-
gamberliğimden ve benden sonra Ali'nin velâyetinden hoşnut oldu.

Peygamber (s.a.a) aşağı indi. Ashap grup-grup Hz. Ali'yi tebrik edi-
yor; kendilerinin ve kadın-erkek tüm müminlerin mevlâsı olduğunu itiraf 
ediyorlardı. Bu arada Peygamber'in şairi Hassan b. Sabit, bu büyük tarihî 
olayı muhteşem bir şiirle ebedîleştirdi. Bu şiirin iki beytinde şöyle der:

Buyurdu Peygamber: Ya Ali kalk, ayakta dur
Razı oldum benden sonra imam ve kılavuz odur
Ben kime mevlâysam, Ali de mevlâdır ona 
Öyleyse gerçek dost ve takipçilerinden oluna.1

Buraya kadar yazılanlar, Ehlisünnet kaynaklarında nakledilen bu 
büyük tarihî olayın özetidir. Bu olay Şia kaynaklarında daha geniş bir 
şekilde ele alınmış ve beyan edilmiştir. Merhum Tabersî, İhticac2 adlı ki-
tabında Peygamber'den geniş bir hutbe nakletmiştir; arzu edenler kitaba 
müracaat edebilir.

Gadir-i Hum Olayı  Asla Unutulmayacak

İlahî irade, tarihî Gadir-i Hum Olayı'nın bütün asırlarda kalplerde 
canlı, kitaplarda yazılı olarak kalmasına, her asır ve zamanda Müslüman 
yazarların tefsir, hadis, kelâm ve tarih kitaplarında bu olaydan bahset-
melerine, âlimlerin vaaz ve hitabelerinde bu konuda konuşmalarına ve 
bu olayı Ali'nin (a.s) inkâr edilemez faziletlerinden saymalarına taalluk 
etmiştir. Sadece bunlar değil, birçok şair de bu olaydan ilham almış, edebî 
yönünü, bu konuda düşünmek ve velâyet sahibine karşı ihlâsıyla alevlen-
dirmiş ve en güzel dizeleri çeşitli tür ve dillerde hatıra bırakmışlardır.

Bu açıdan Gadir-i Hum Olayı gibi, hadis, tefsir, kelâm, felsefe, hitabet, 
şiir, tarih ve siyer bilginlerinin teveccüh ve inayetine muhatap olmuş çok 
az tarihî olay olmuştur.

Bu hadisi ebedî kılan nedenlerden biri, bu olay hakkında inen iki 
ayettir3 ve Kur'ân'ın baki kalacağı güne kadar bu tarihî olay da baki kala-
cak ve zihinlerden silinmeyecektir.

1- Fe-kale lehu kum ya Aliyyu fe inenî / Razîtuke min ba'dî imamen ve hâdiyen
Fe men kuntu mevlâhu fe hâzâ veliyyuhu / Fe kûnû lehu atbâe sıdkın muvaliyen.
2- Tabersî, el-İhticac, c.1, s.71-84, Necef baskısı.
3- Mâide Suresi'nin 3 ve 67. ayetleri.
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Müslümanlar geçmiş asırlarda bu olayı dinî bayramlardan biri olarak 
kabul ediyordu ve Şiîler bugün de bayram kabul etmekte ve diğer dinî 
bayramlarda olduğu gibi merasimler düzenlemektedir.

Tarihi incelediğimizde, zilhicce ayının 18. gününün Müslümanlar 
arasında Gadir Bayramı diye bilindiğini görmekteyiz; öyle ki, İbn Halle-
kan, Muste'la b. Mustansır hakkında şöyle diyor: Hicrî 487 yılında Gadir 
Bayramı'na tekabül eden zilhicce ayının 18. günü halk ona biat etti.1 Yine 
el-Ubeydî, Mustansır Billâh hakkında şöyle yazıyor: O, hicrî 487 yılında 
zilhicce ayının bitmesine 12 gün kala yani Gadir Bayramı olan zilhicce 
ayının 18. günü öldü.2

Bugünü Gadir Bayramı diye niteleyen sadece İbn Hallekan değil, 
Mes'udî3 ve Sealebî4 de bugünü İslâm ümmeti arasındaki meşhur günler-
den saymıştır.

Bu İslâmî bayramın kökeni Gadir Günü'ne dönmektedir; zira o gün 
Peygamber (s.a.a) Muhacir ve Ensâr'a hatta eşlerine, Ali'yi böyle bir fazi-
letten dolayı tebrik etmelerini emretti. Zeyd b. Erkam şöyle der: "Muha-
cirlerden Ali'yi (a.s) ilk tebrik edenler Ebubekir, Ömer, Osman, Talha ve 
Zübeyr idi, tebrik ve biat merasimi güneş batana kadar devam etti.

Bu tarihî olayın önemi bağlamında şu kadarı yeter ki, 110 sahabe Gadir 
hadisini nakletmiştir. Elbette bu cümleden, o büyük topluluktan sadece be-
lirtilen sayıda insanın hâdiseyi naklettiği anlaşılmasın, sadece Ehlisünnet 
kaynaklarında ismi geçenlerin 110 kişi olduğu belirtilmiştir. Peygamber'in, 
sözlerini 100.000 kişilik bir kalabalığa irat ettiği doğrudur; ama birçoğu 
Hicaz'dan uzak başka yerlerden gelmişlerdi; dolayısıyla onlardan hadis 
nakledilmemiştir. Bu olayı nakledenler olmuşsa da, tarih bunu kaydetme-
ye muvaffak olamamış, kaydetmişse de elimize ulaşmamıştır.

"Tabiîn" dönemi denilen hicrî 2. asırda Tabiînden 89 u bu hadisi nak-
letmeye başladı.

Sonraki asırlarda hadis rivayet edenlerin tümü Ehlisünnet ulemasın-
dandır ve bunlardan 360 ı bu hadise kitaplarında yer vermiş ve çoğu sahih 
olduğunu itiraf etmiştir.

1- Vefeyatü'l-A'yan, c.1, s.60 ve c.2, s.223.
2- age.
3- et-Tenbihu ve'l-İşraf, s.22.
4- Simaru'l-Kulub, s.511.
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3. Asırda 92; 4. Asırda 43; 5. Asırda 24; 6. Asırda 20; 7. Asırda 21; 8. 
Asırda 18; 9. Asırda 16; 10. Asırda 14; 11. asırda 12; 12. Asırda 13, 13. Asır-
da 12; 14. Asırda da 20 âlim bu hadisi nakletmişlertir.

Bazıları da sadece hadis nakletmekle iktifa etmemiş, hadisin senetleri 
ve içeriği hakkında müstakil kitaplar yazmışlardır.

Büyük İslâm tarihçisi Taberî yazdığı "el-Velâyetu Fî Tariki Hadisi'l-
Gadîr" adlı kitabında bu hadisi 70'den fazla kanalla Peygamber'den (s.a.a) 
nakletmişlerdir.

İbn Ukde el-Kûfî "Velâyet" adlı risalesinde bu hadisi 105 kişiden nak-
letmiştir.

Ciânî diye meşhur Ebubekir Muhammed b. Ömer Bağdadî bu hadisi 
25 kanaldan nakletmiştir.

Bu tarihî olayla ilgili müstakil kitap yazanların sayısı 26'dır.

Şia uleması bu büyük olay hakkında değerli kitaplar yazmışlardır ki 
hepsinden kapsamlısı, ünlü yazar merhum Allâme Eminî'nin güçlü kale-
miyle ortaya çıkan ve Hz. Ali'nin hayatının bu bölümünde oldukça yarar-
landığım "el-Gadîr" kitabıdır.



Dördüncü Bölüm

HZ. PEYGAMBER'İN (S.A.A) 
VEFATINDAN HİLÂFETE 

KADAR HZ. ALİ





(1)

YİRMİ BEŞ YIL SÜKÛT

Hz. Ali'nin, Peygamber'in (s.a.a) hayatta olduğu döneme kadar olan 
yaşamının mühim hadiselerinin incelenmesi sona erdi. Her ne kadar bu 
bölümde geniş bir inceleme ve tam bir araştırma gerçekleşmediyse ve onun 
bu dönemde karşılaştığı ama ehemmiyet açısından ikinci derecede olup 
söylenmeyen birçok hadise olduysa da, şahsiyetini şekillendiren, ruhî aza-
metini ve iman derecesini gösteren büyük hadiseler sırasıyla beyan edildi; 
böylece insani faziletleri ve ahlâkî seciyelerine bir nebze aşina olduk.

Şimdi Hz. Ali'nin hayatının dördüncü bölümünü inceleyelim.

Hayatının üç bölümü, değerli ömrünün 33 yılını aldı. Bu kısa sürede 
en büyük kahraman, en yüce rehber ve İslâm'ın parlak çehresi olarak ta-
nındı. İslâm camiasında Peygamber'in vefatından sonra hiç kimse, fazilet, 
takva, ilim, cihat, Allah yolunda çaba, yardımlaşma ve yoksullara yardım 
etme bakımından Hz. Ali'nin derecesinde değildi. Hicaz'da, Yemen'de kı-
saca her yerde, onun şecaati, kahramanlığı, fedakârlığı ve Peygamber'in 
ona olan özel sevgisi ve muhabbeti konuşuluyordu.

Buna göre işin tabiatı, Hz. Ali'nin Peygamber'in (s.a.a) vefatından 
sonra da İslâm'ın mihveri ve İslâm toplumunun ağırlık merkezi olmasını 
gerektiriyordu. Ama tarih sayfalarını karıştırdığımızda bunun tam aksini 
görmekteyiz. Zira Ali (a.s), çeyrek asır süren yaşamının dördüncü bölü-
münde ortaya çıkan özel şartlar neticesinde, kendisini toplum sahnesin-
den özel bir şekilde soyutlayıp sükûtu seçti. Ne bir savaşa katıldı, ne de 
resmi bir ağızla konuştu. Kılıcını kınına koydu ve kendini ferdî vazifeleri-
ne ve insanları aydınlatmaya adadı.

Bu uzun süren sessizlik ve inziva dönemi, geçmişte sürekli toplum 
içerisinde yer alan; İslâm âleminin ikinci şahsı ve Müslümanların temel 
direği sayılan bir insan için kolay değildi. Ali gibi büyük bir kişilik ken-
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dine hâkim olarak, eski durumuyla her açıdan çelişen yeni sürece ayak 
uydurmaya çalışıyordu.

Hz. Ali'nin bu dönemde sürdürdüğü faaliyetleri aşağıdaki şekliyle 
özetleye biliriz:

1- Allah'a ibadet. (Tabii Ali gibi şahsiyete yaraşır bir biçimde.) Öyle ki, 
İmam Seccad (a.s), insanı hayrete düşüren ibadetlerini ve gece namazları-
nı, ceddi Hz. Ali'nin ibadetleri yanında naçiz biliyordu.

2- Kur'ân'ın tefsiri, zor ayetleri açıklaması ve kendinden sonra en bü-
yük müfessir sayılan İbn Abbas gibi öğrenciler yetiştirmesi.

3- Diğer milletlerin, özellikle Peygamber'in (s.a.a) vefatından sonra 
İslâm dini hakkında araştırma yapmak için Medine'ye gelen Yahudî ve 
Hıristiyan âlimlerinin sorularını cevaplama. Öyle sorular soruyorlardı 
ki, sorularına, Tevrat ve İncil'i çok iyi bildiği sözlerinden anlaşılan Hz. 
Ali'den başka cevap veren bulayamıyorlardı. Eğer bu boşluk Ali (a.s) tara-
fından doldurulmasaydı, İslâm camiası büyük bir yenilgiye duçar olurdu. 
Ali (a.s) bütün sorulara açık ve kesin cevaplar verdiğinde, Peygamber'in 
(s.a.a) yerine oturmuş halifelerin yüzünde büyük bir ferahlama ve şaşkın-
lık beliriyordu.

4- İslâm'da örneği olmayan ve hakkında Kur'ân ve hadis-i nebevîde 
açık hüküm bulunmayan birçok meselenin hükmünün beyanı. Bu, Hz. 
Ali'nin hayatının hassas işlerindendi ve eğer Müslümanlar arasında, üm-
metin en bilgini ve hüküm verme konusuna en aşina olduğu Peygamber 
(s.a.a) tarafından doğrulanan Hz. Ali gibi bir şahsiyet olmasaydı, İslâm'ın 
ilk yıllarındaki meselelerin çoğu, açılmaz kör bir düğüm olarak kalırdı.

Bu tür yeni ortaya çıkan meseleler, Peygamber'in vefatından sonra, 
İslâm'ın bütün usul ve füruunu tam olarak bilen, geniş ilmi, ümmeti is-
tenmeyen eğilimlerden, kıyas ve zanna amel etmekten alıkoyan agâh ve 
peygamber gibi masum bir imamın halkın arasında olmasını gerektiriyor-
du ve bu büyük ilâhî yetenek, Peygamber'in tüm ashabının onayıyla, Hz. 
Ali'den başka kimsede yoktu.

Onun verdiği hükümlerden ve Kur'ân ayetlerinden çıkardığı il-
ginç ve dâhiyane tespitlerden bir bölümü, hadis ve tarih kitaplarında 
yansıtılmıştır.1

1- Büyük âlimlerden Şeyh Muhammed Taki Şuşterî bu konuda bir kitap yazmıştır.
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5- Hilâfet makamı siyasî meseleler ve müşkülat karşısında çıkmaza 
girdiğinde, kendine has ileri görüşlülüğüyle müşkülatı bertaraf edip işi 
yoluna koyan itimat edilebilir yegâne müşavir Ali (a.s) oluyordu. Bu mü-
şaverelerden bazısı Nehcü'l-Belâğa ve tarih kitaplarında nakledilmiştir.

6- Onun rehberliği ve manevi tasarrufu altında kemale giden kaleleri 
fethedebilmek ve zahirî gözlerle görülemeyeni kalp gözüyle görebilmek 
uğruna seyri süluk için pak ve hazır ruha sahip insanların eğitimi.

7- Birçok yoksul ve çaresizin geçim temini ile uğraşma. Söz gelimi Ali 
(a.s) kendi elleriyle bağ ihdas edip kuyu açıyor, sonra da bunları Allah 
yolunda vakfediyordu.

Bunlar, Hz. Ali'nin çeyrek asır süren hayatının bu bölümünde yaptığı 
ana faaliyetlerdir. Fakat üzülerek söylemek gerekir ki büyük İslâm tarih-
çileri onun hayatının bu bölümüne gereken ehemmiyeti göstermemiş, ha-
yatının bu dönemine ait teferruat ve hususiyetleri tam olarak kaydetme-
mişlerdir. Hâlbuki Abbas Oğulları ve Ümeyye Oğulları hükümdarlarının 
hayatlarını yazarken, en küçük bir ayrıntıyı bile gözden kaçırmıyorlar.

Hz. Ali'nin hayatının 25 yıllık bölümüne ait ayrıntıların müphem bıra-
kılması, fakat cefakâr tarihin veya zalim yazarların, Muaviye ve Mervan'ın 
çocuklarının, Abbasî Halifeleri'nin içkili meclislerini büyük bir dikkatle 
kaydetmeleri; bu meclislerde okunan şiirleri, halifeler ile çalgıcılar ara-
sında geçen boş sözleri ve geceleri üstlerinden perde kalkan sırları İslâm 
tarihi unvanıyla kitaplarında nakletmeleri, üzülecek bir durum değil mi?! 
Sadece bununla kalsa iyi, sıradan insanların hayatlarının teferruatını, 
hizmetkârların, koyunların sayısını, hanımlarının ve maşuklarının süs eş-
yalarını ve süslenme tarzlarını bile beyan etmişlerdir. Ama hak erleri ve 
Allah'ın evliyalarının (ki onların fedakârlıkları ve çabaları olmasaydı bu 
liyakatsiz insanlar hilâfetin dizginlerini asla ellerinde tutamazlardı) ha-
yatları söz konusu olunca, sanki kalemlerine zincir vurulmuş gibi dav-
ranır ve acelesi olan bir yolcu gibi tarihin bu kesitini süratle geçmek ve 
bitirmek istemektedirler nedense.

İlk sayfa Açılıyor

Bu bölüme ait ilk sayfa, Hz. Peygamber'in (s.a.a), mübarek başı Hz. 
Ali'nin göğsünde iken ruhunu teslim ettiği anda açıldı. Ali (a.s) bu olayı 
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tarihî hutbelerinden birinde1 şöyle açıklıyor:
Allah'ın salâtı ona ve soyuna olsun, Muhammed'in ashabından olup 
onun dinini ko ruyanlar, gerçekten de bilirler ki ben, bir an bile Allah'ın 
em rini reddetmediğim gibi, Resulünün emrini de reddetmemişimdir. 
Erlerin, yiğitlerin dayanama yıp geriledikleri tehlikeli yerlerde Allah'ın 
bana ih san ettiği erlikle, yiğitlikle canımı onun uğruna koymuşum-
dur. Peygamber'in başı vefat ettiği zaman benim göğsümdeydi; ağ-
zının yarı (kanı) elime akmıştı; ben de onu yüzüme sürmüştüm.

Onu yıkamaya kalktım, melekler yardımcımdı. Evde, çevresinde fer-
yat yücelmişti. Meleklerin bir bölüğü inmedeydi, bir bölüğü çıkmada. 
Onu yatacağı yere koyuncaya dek onların sesleri, onların salâvat geti-
rişlerinin, namaz kılışlarının ünleri kulağımdan gitmemişti.

Ona hayatında da, memat'ında da benden daha yakın, halifeliğine 
benden daha lâyık kim var!

Hz. Peygamber'in (s.a.a) vefatı bazılarını sessizliğe gömerken, bazıla-
rını da gizli ve sinsi uğraşılara sürükledi.

Hz. Peygamber'in vefatından sonra Müslümanların karşılaştığı ilk 
hâdise Ömer'in, Peygamber'in vefatını tekzip etmesi idi! Ömer, Pey-
gamber'in (s.a.a) evi önünde kargaşa çıkarıp "Peygamber öldü" diyenleri 
tehdit ediyordu. Abbas ve İbn Ümmi Mektum'un, Peygamber'in (s.a.a) de 
öleceğine dair ayetleri okumaları da etkili olmuyordu. Nihayet Medine 
dışında bulunan dostu Ebubekir geldi; olayı öğrenince, kendisinden önce 
diğerlerinin de tilâvet ettiği ayeti2 okuyarak Ömer'i sakinleştirdi!

Ali (a.s) Hz. Peygamber'in (s.a.a) gasli ile meşgulken ve ashaptan bir 
grup kendisine yardım edip gasil ve tekfin işlemlerinin bitmesini ve ardın-
dan cenaze namazı kılmayı beklerken, Sakife-i Benî Saide'de halife seçimi-
nin gürültü patırtısı kopmuştu bile. Sakife'de kontrol Ensâr'daydı; ama 
Muhacirlerden olan Ebubekir, Ömer ve Ebu Ubeyde, böyle bir encümenin 
teşkilinden haberdar olunca, gasil için hazırlanan Peygamber'in mübarek 
bedenini bırakarak Ensâr'ın teşkil ettiği toplantıya katıldılar. Ağız dalaşı 
ve zaman-zaman yapılan itişip kakışmalardan sonra, Ebubekir beş oyla 
Peygamber'in halifesi olarak seçildi; hâlbuki o üçü dışında Muhacirlerden 
kimse bu seçimden haberdar değildi.

1- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 192. hutbe.
2- Zümer Suresi, 30: "Hiç kuşkusuz sen de öleceksin, onlar da ölecekler."
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Hz. Ali'nin Peygamber'in (s.a.a) cenaze merasimi ile Sakife encüme-
ninin kendi işleri ile meşgul olduğu o hengâmede, siyasetin kurdu Ebu 
Süfyan, Müslümanlar arasında ihtilâf çıkarmak maksadıyla Hz. Ali'nin 
kapısını çalıp şöyle söyledi: "Elini uzat da sana biat edeyim ve elini Müs-
lümanların halifesi unvanıyla sıkayım. Eğer ben sana biat edersem, Abdu-
menaf Oğulları'ndan hiç kimse sana muhalefet etmez ve eğer Abdumenaf 
Oğulları sana biat ederse, Kureyş'ten hiç kimse sana biat etmekten kaçın-
maz ve sonunda Arab'ın tümü halifeliğini kabullenir." Fakat Ali (a.s) Ebu 
Süfyan'ın sözüne ehemmiyet vermedi ve onun niyetini anladığı için: "Ben 
şu an Peygamber'in (s.a.a) cenazesi ile meşgulüm." diye cevap verdi.

Ebu Süfyan'ın önerisiyle aynı anda ya da daha önce Abbas da, yeğeni 
olan Ali'ye biat etmek istedi, fakat Ali (a.s) onun da önerisini kabul etmek-
ten kaçındı.

Çok geçmeden bir tekbir sesi duyuldu. Ali (a.s) Abbas'tan bunun se-
bebini sorunca Abbas şöyle cevap verdi: "Ben sana demedim mi başkaları 
biat almada senden önce davranacaklar diye? Demedim mi elini uzat biat 
edeyim? Fakat kabul etmedin ve başkaları senden önce davrandı."

Öneriler Gerçekçi miydi?

Eğer Ali (a.s) amcası Abbas'ın önerisini kabul ve Peygamber'in vefa-
tından hemen sonra, biat almak için ileri gelenlerden bir grubu davet et-
seydi, Sakife Toplantısı kesinlikle bozulur veya teşkil bile edilmezdi. Zira 
başkaları hilâfet gibi önemli bir meseleyi, özel bir grupla sınırlı küçük bir 
yerde gündeme getirmeye ve birkaç kişinin oyuyla birini halife seçmeye 
cür'et edemezlerdi.

Tüm bunlarla birlikte, Peygamber'in genel önerisi ve birkaç şahsiyetin 
Ali'ye (a.s) biat etmesi, gerçekçilikten uzaktı ve eğer böyle olsaydı, tarih 
Ebubekir'e edilen biat hakkında verdiği hükmü bu biat hakkında da ve-
rirdi. Zira Hz. Ali'nin halifeliği iki şekilde olabilirdi: Ya Allah tarafından 
tayin edilmiş bir rehberdi, ya da değildi. Birinci durumda biat almaya 
gerek yoktu ve hilâfet için oy istemek ve bu makam için kendini aday 
göstermek, Allah'ın tayinine karşı bir tür itinasızlık sayılır ve hilâfet ko-
nusunu ilâhî bir makam olmaktan çıkarır, seçime dayalı bir makam hâline 
getirirdi. Oysa bırakın masum bir imamı, dürüst ve gerçekçi bir insan bile, 
makam ve mevkisini korumak için hakikati tahrif etmeye ve gerçeğin üze-
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rini örtmeye yeltenmez. İkinci durumda ise Hz. Ali'nin halifeliği de aynı 
Ebubekir'in halifeliği gibi olacaktı. Nitekim Ebubekir'in en samimî dostu 
II. Halife, Ebubekir'in seçilmesi hakkında şöyle demişti: "Ebubekir'in se-
çilmesi anlık bir işti ki Allah şerrinden korudu."1

Hepsinden daha önemlisi, Ebu Süfyan önerisinde en küçük bir iyi 
niyet taşımıyordu; niyeti, Müslümanlar arasında ihtilâf, ikilik ve kargaşa 
çıkarmak, kurt dumanlı günü sever hesabıyla Arab'ı cahiliye dönemine 
geri döndürmek ve yeni filizlenen İslâm ağacının kökünü kurutmaktan 
başka bir şey değildi.

Ebu Süfyan, Hz. Ali'nin evine gitti ve onu öven birkaç şiir okudu. Bu 
şiirlerden iki beytin tercümesi şöyledir:

Ey Haşim Oğulları, hükmetmek hususunda insanların tamahını kö-
künden sökün; hele Teym yahut Adiyy boyunun bu tamaha düşme-
sine hiç meydan vermeyin. Hüküm ve hükümet sizden meydana 
çıkmıştır, gene size dönmeli; bu işe Ali'den başka hiç kimse lâyık 
değildir?2

Fakat Ali (a.s), kinaye yoluyla Ebu Süfyan'ın kötü niyetine işaret ede-
rek şöyle buyurdu: "Sen öyle bir iş peşindesin ki, biz o işin ehli değiliz."

Taberî şöyle der:
Ali (a.s) Ebu Süfyan'ı kınayıp şöyle dedi: "Senin fitne ve kargaşadan 
başka hedefin yok. Sen yıllarca İslâm'a kötülük ettin. Benim senin na-
sihatine ihtiyacım yok."3

Ebu Süfyan, Peygamber'in (s.a.a) halifesi konusunda Müslümanlar 
arasında çıkacak ihtilâfı sezerek şöyle dedi:

Öyle bir tufan görüyorum ki, bunu kandan başka bir şey durduramaz.4

Ebu Süfyan, değerlendirmesinde isabetli idi; eğer Haşim Oğulları'nın 
fedakârlığı olmasaydı, ihtilâf ateşini kandan başka bir şey söndüremezdi.

1-Tarih-i Taberî, c.3, s.205; Sîre-i İbn hişam, c.4, s.308.
2- ed-Derecatu'r-Refia, s.87:
Benî Haşimin lâ tut'imu'n-nâse fikum
Ve lâ siyyema Teym'ibn-i Mürrete ev Adiyy
Fe-me'l-emru illa fikum ve ileykum
Ve leyse leha illa Ebu Hesen'in Aliyy.
3- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.45.
4- age. c.2, s.44; Cevherî'nin es-Sakife kitabından naklen.
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Kinci Grup

Cahiliyet dönemi Arap kabilelerinin çoğu, intikamcı ve kindarlıkla-
rıyla meşhurdu. O dönemin tarihini okuduğumuzda küçük hadiselerin 
büyük olaylara sebep olduğunu görüyorsak, bunun nedeni, intikam fik-
rinden asla vazgeçmemeleriydi. İslâm sayesinde cahiliye adetlerinden 
bir yere kadar el çekmiş oldukları doğrudur; fakat bu tür düşüncelerin 
kökü tamamen kazınmış ve zihinlerden atılmış değildi. İntikamcı zihniyet 
İslâm'dan sonra da az çok göze çarpıyordu.

Hilâfetin Ensâr'a intikal etmesi taraftarı olan Ensâr'ın güçlü eri Hubab 
b. Münzir'in, Sakife Toplantısı'nda II. Halife'ye dönüp şunları söylemesi 
boşuna değildi:

Biz senin hilâfetine karşı değiliz ve haset etmiyoruz; fakat hilâfe-tin, 
şirki yok etmek ve İslâm'ı yaymak için babalarını, kardeşlerini ve 
evlâtlarını savaş meydanlarında öldürdüğümüz kişilerin eline düş-
mesinden korkuyoruz; zira Muhacirlerin yakınları, Ensâr'ın gençleri 
tarafından öldürüldü. Eğer bunlar işbaşında olursa, durumumuz ke-
sinlikle değişecektir.

İbn Ebi'l-Hadid şöyle yazıyor:
Hicrî 610 da, Ahmed b. Abdülaziz Cevherî'nin yazdığı es-Sakife adlı 
kitabı, Basra nakibi İbn Ebî Zeyd'in yanında okuyordum. Konu Hu-
bab b. Münzir'in sözüne gelince, üstadım şöyle dedi: "Hubab'ın ön-
görüsü çok akıllıcaydı ve korktuğu şey, Müslim b. Ukbe'nin, Yezid'in 
fermanıyla muhasara altına alınan Medine şehrine saldırısında başı-
na geldi ve Ümeyye Oğulları, Bedir Savaşı'nda ölenlerinin intikamını 
Ensâr'ın evlâtlarından aldı."

Daha sonra üstadım başka bir konuyu hatırlatıp şöyle dedi:
Hubab'ın tahmin ettiğini, Hz. Peygamber de öngörmüştü. O da Arap-
lardan bazısının kendi yakınlarına karşı beslediği kin ve intikam 
duygusundan korkuyordu; zira onların pek çok akrabasının cihat 
meydanlarında Haşim Oğulları gençleri tarafından öldürüldüğünü, 
hilâfetin başka ellerde olması durumunda, intikam ve kin duygula-
rı ile Peygamber ailesinin evlâtlarının kanını dökebileceklerini bili-
yordu. Bu yüzden Peygamber (s.a.a) sürekli Hz. Ali'nin konumunu 
hatırlatıyor ve ümmetin halifesi olarak tanıtıyordu; ta ki Peygamber 
ailesinin sahip olacağı makam neticesinde Ali ve Ehlibeyt'inin kanı 
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dökülmesin… ama elden ne gelir; takdir olayların akışını değiştirdi; 
hilâfet başkalarının eline geçti; Peygamber'in (s.a.a) görüşü pratiğe 
geçmedi; olmaması gereken oldu; ve ailesinden nicelerinin pak kan-
ları akıtıldı.1

Basra emiri İbn Ebî Zeyd'in bu sözü Şia açısından doğru değil; zira 
bizim inancımıza göre, Peygamber (s.a.a) Allah'ın emriyle Hz. Ali'yi İslâm 
ümmetine halife tayin etti; Hz. Ali'nin seçilmesinin sebebi, kendisi ve 
Ehlibeyt'inin canının korunması değildi; Ali'nin liyakatiydi kendisini bu 
makama hazırlayan; fakat bununla birlikte İbn Ebî Zeyd'in tahlili doğ-
rudur. Eğer hilâfet Ali ailesinin elinde olsaydı, Kerbela faciası ve onun 
evlâtlarının Ümeyye Oğulları ve Abbas Oğulları cellâtları tarafından kat-
ledilmesi gerçekleşmez ve Peygamber ailesinin pak kanı, bir avuç Müslü-
man görünümlü alçak tarafından akıtılmazdı.

Anlamlı  Sükût

Şüphesiz ki, Hz. Peygamber'in vefatı, İslâm camiasını ve Peygam-
ber ailesini büyük bir buhranla karşı karşıya bıraktı. Hilâfet konusunda 
Müslümanlar arasında her an bir iç savaş ateşinin alevlenmesi ve sonuçta 
İslâm camiasının çözülerek yeni Müslüman olmuş Arap kabilelerinin ca-
hiliyet devrine ve putperestliğe geri dönmeleri korkusu vardı.

İslâm, kökleri henüz kalplerde yer etmemiş ve halkın ekseriyetinin 
yürekten kabullenmediği körpe ve taze bir fidan gibiydi.

Ali (a.s) ve Hz. Peygamber'in (s.a.a) vefalı ashabından birçoğu henüz 
onun defin işlemlerini bitirmeden, sahabeden iki grup hilâfet iddiasına 
tutuşup karışıklık çıkardılar. Bu iki grup şunlardan ibaretti:

1- Ensâr, özellikle Muhacirlerden önce Sakife-i Benî Saide denilen yer-
de toplandı, Hazrec kabilesinin reisi Sa'd b. Ubâde'nin Peygamber'in vekili 
ve halifesi olması kararını aldılar. Ensâr kabileleri arasında vahdet yoktu; 
özellikle de Hazrec ve Evs kabileleri arasında yıllanmış kinler tamamen 
unutulmadığından, Ensâr cephesi mücadele sahnesinde dâhili muhalefet-
le karşılaştı ve Evs kabilesi, Hazrec kabilesinden olan Sa'd'ın hilâfetine 
muhalefet etti. Üstelik hilâfete Muhacirlerden birinin geçmesinden yana 
tavır koydular.

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.53.
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2- Başlarında Ebubekir ve hemfikirlerinin bulunduğu Muhacir gru-
bu. Bu grup, Sakife'de tam bir azınlık olmakla birlikte, belirtilen sebepten 
dolayı, Ebubekir için bir miktar oy toplayıp Sakife meclisinden zaferle ay-
rıldılar ve mescide gidinceye kadar da yolda taraftar toplayıp Ebubekir'i 
Peygamber'in (s.a.a) halifesi unvanıyla Peygamber'in minberine oturtma-
yı ve insanları kendisine itaat ve biat etmesi için davet etmeyi başardı.

Üçüncü Grup ve Hilâfet Meselesi

Bu iki grup karşısında, büyük bir ruhi ve manevi kudrete sahip üçün-
cü bir grup vardı. Bu grup, Ali (a.s), Haşim Oğulları ve hilâfeti Hz. Ali'ye 
mahsus bilen ve onu hilâfete her açıdan diğerlerinden daha lâyık gören 
İslâm'ın gerçek takipçilerinden birkaçından müteşekkildi.

Bu grup, henüz aziz Peygamber'in (s.a.a) mübarek naşının defin me-
rasimi sona ermeden, Ensâr ve Muhacirîn hilâfet makamı için birbirlerine 
düştüklerine şahit oluyordu.

Bu grup, muhalefetlerini Muhacir, Ensâr hatta tüm Müslümanla-
ra duyurmak ve Ebubekir'in seçilmesinin ususüz ve kanunsuzluğunu, 
Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) nassına ve müşavere usulüne aykırı olduğu-
nu ilân etmek için, Peygamber'in (s.a.a) kızı Hz. Zehra'nın (a.s) evine ka-
panarak diğer iki gruptan uzak duruyordu. Sonunda bu bekleyiş bozuldu 
ve Hz. Zehra'nın evini terk edip mescide gitmek zorunda kaldılar.

Bu durumda üçüncü grubun sorumluluğu çok ağırlaştı. Özellikle de 
hilâfet ve rehberliğin raydan çıkmasıyla pek çok işin yoldan sapacağı-
nı bizzat müşahede eden Hz. Ali'nin mesuliyeti daha da zorlaşmıştı. Bu 
nedenle Hz. Ali (a.s) sessiz kalmanın, kanuni şekil almaya yüz tutan bu 
usulsüz işe bir tür resmiyet kazandıracağını ve Ali gibi bir şahsiyetin sus-
kuluğunun, hem o günün insanlarına, hem de gelecek nesillere, hilâfet id-
diacılarının hakkaniyetinin delili sayılabileceğini teşhis etmesi ile sessizli-
ğini bozdu. Hakikatleri hatırlatmak için hutbe irat etmekle pratiğe döktü. 
Kendisinden zorla biat alınan Peygamber'in (s.a.a) mescidinde Muhacir-
lere dönerek şöyle dedi:

Ey Muhacirler! Muhammed'in (s.a.a) temellerini attığı hükümeti onun 
hanedanından çıkarıp kendi evlerinize sokmayın. Allah'a andolsun ki, 
Peygamber Ehlibeyti bu işe daha lâyıktır; zira aralarında öyle biri var 
ki, Kur'ân'ın mefhumlarına, dinin füru ve usulüne kâmilen vakıf ve 
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Peygamber'in sünnetlerine aşinadır; İslâm camiasını en iyi şekilde yö-
netebilir, fesadı engelleyip ganimetleri adilâne taksim edebilir. Böyle 
biri varken başkalarına sıra gelmez. Olmaya ki heva ve heveslerinize 
uyup, Allah'ın yolundan çıkarak asıl haktan uzaklaşasınız.

Ali (a.s) bu beyanında hilâfete liyakatinin ispatı için, Kur'ân'-ı Kerim 
ve Peygamber'in (s.a.a) sünnetlerine olan geniş ilmini, toplumu adalet esa-
sına göre idare etmede sahip olduğu ruhi kudretini dayanak göstermiştir 
ve Peygamber-i Ekrem'e olan akrabalık bağına, Muhacirlerin Peygamber'e 
yakınlıklarını dayanak göstermelerine karşılık işaret etmiştir.

Şia rivayetlerine göre Emirü'l-Müminin Ali (a.s), Haşim Oğulları'ndan 
bir grupla Ebubekir'in yanına giderek, hilâfete olan liyakatine, önceden 
beyan ettiğimiz gibi kitap ve sünnete olan ilmini, İslâm'daki önceliğini, 
cihattaki mukavemetini, beyandaki fesahatini ve ruhî cesaretini kanıt gös-
terip şöyle buyurdu:

Ben Peygamber'in (s.a.a) hayatında ve ölümünden sonra onun maka-
mına daha lâyığım. Ben onun vasisi, veziri, sırlarının hazinesi ve ilmi-
nin mahzeniyim. Benim Sıddık-ı Ekber ve Faruk-u A'zam. Ben onu bu 
yolda tasdik eden ve ona iman eden ilk kişiyim. Ben, müşriklerle cihat-
ta en dayanıklınız, Kur'ân ve Peygamber'in sünnetini en iyi bileniniz, 
dinin füru ve usulünde en âlim olanınız, konuşmada en fasih olanınız 
ve zorluklar karşısında en sağlam duranınızım. Neden bu mirasta be-
nimle çekişmeye kalktınız?1

Ali (a.s) hutbelerinden bir diğerinde, hilâfetin, memleket idaresinde 
en güçlü ve ilâhî emirlere en âlim kişinin hakkı olduğunu beyan ederek 
şöyle buyuruyor:

Ey insanlar, gerçekten de ben bu işe, insanların en lâyığı, Allah'ın bu 
hususta emirlerini en iyi bileniyim. Birisi, bu hususta münazaaya kal-
kışır, fitneyi uyandırırsa onun, ya hakkı kabulü dilenir yahut da onun-
la savaşa girişilir.2

Bu, sadece Hz. Ali'nin mantığı değildi; bazen hür bir vicdanla konu-
şan muhaliflerinden bir kısmı da onun hilâfete liyakatini itiraf ediyor ve 
başkasını Hz. Ali'nin (a.s) önüne geçirmekle, büyük bir hakkı ayaklar altı-
na aldıklarını dile getiriyorlardı.

1- Tabersî, el-İhticac, c.1, s.95.
2- Nehcü'l-Belâğa, 173. hutbe.
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Ebu Ubeyde b. Cerrah, Hz. Ali'nin Ebubekir'e biat etmekten imtina 
ettiğini öğrenince ona şöyle dedi:

"Hilâfeti Ebubekir'e bırak, eğer yaşarsan ve uzun ömrün olursa, 
hilâfete herkesten daha lâyıksın; zira ahlâkî faziletlerin, güçlü imanın, 
geniş ilmin, İslâm'daki önceliğin, doğruluğun, Peygamber'e (s.a.a) olan 
akrabalık bağın ve damadı olduğun herkese malumdur."1

Ali (a.s) hakkını geri almak için sadece öğüt ve hatırlatmayla yetin-
meyerek, pek çok tarihçinin yazdığına göre, hilâfeti gerçek sahibine dön-
dürmek için bazı geceler Peygamber'in sevgili kızı Fatıma ve yavruları 
Hasaneyn (Hasan ve Hüseyin) ile birlikte Ensâr'ın ileri gelenleriyle mü-
lakatlarda bulundu. Fakat ne yazık ki onlardan "Eğer Ali diğerlerinden 
önce hilâfet fikrine düşüp bizden biat isteseydi, onu bırakıp başkasına biat 
etmezdik." mazereti dışında uygun bir cevap alamadı.

Ali (a.s) onlara cevaben şöyle buyuruyordu:
Peygamber'in naşını evin bir köşesinde bırakıp hilâfet ve biat alma 
fikrine düşmem doğru olur muydu? 

Peygamber'in sevgili kızı da Ali'nin sözlerini teyit ederek şöyle buyu-
ruyordu:

Ali, ne yapması gerektiğini herkesten daha iyi bilir. Ali'yi hakkından 
edenlerin hesabı Allah iledir.2

Bu, Hz. Ali'nin mütecavizler karşısında, Ensâr'ın büyüklerinden yar-
dım talep etme ve hatırlatma yoluyla hakkını almak için yaptığı ilk işti. 
Fakat tarihin şahitliğiyle, Ali (a.s) bu yolla bir netice alamadı ve hakları çiğ-
nendi. Şimdi sormak lazım; böylesine tehlikeli ve hassas bir durumda, Hz. 
Ali'nin görevi neydi? Susup seyirci kalmak mı, yoksa kıyam etmek mi?

Ali (a.s) İçin Tek Bir yol Vardı

Hz. Ali'nin, Peygamber'in mescidinde Muhacir ve Ensâr'dan bir gru-
bun huzurunda verdiği öğüt ve yaptığı hatırlatmalar, hakikati aydınlığa 
kavuşturdu ve bütün Müslümanlara hücceti tamamladı. Fakat halife ve 
arkadaşlarının hilâfeti bırakma gibi bir niyetleri yoktu, aksine güçlerine 

1- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.12.
2- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.12 ve İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, 

s.47. Muaviye'nin mektubundan naklen.
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güç katmak, hilafeti ellerinde tutmakta da ısrarcı ve kararlıydılar. Geçen 
zaman Hz. Ali'nin yararına değildi; üstelik hilâfetin temellerini insanla-
rın zihinlerinde ve kalplerinde günden güne daha bir sağlamlaştırıyor 
ve halkı yavaş-yavaş böyle bir hükümete alıştırarak, resmen tanımaları-
na sebep oluyordu.

Geçen her anın, Peygamber hanedanının zararına ve zamanın hükü-
metinin yararına olduğu bu kritik durumda, Ali (a.s) gibi bir şahsiyetin 
görevi ne idi? Onun önünde iki yol vardı: Ya Peygamber hanedanı ve ger-
çek dostlarının yardımıyla kıyam edip elinden alınan hakkını geri alma-
lıydı ya da sessiz kalıp tüm devlet işlerden uzaklaşarak imkânlar ölçüsün-
de ferdî ve ahlâkî vazifeleriyle uğraşmalıydı.

Daha sonra zikredilecek olan alâmet ve karineler gösteriyor ki, o du-
rumda Hz. Ali'nin kıyam etmesi, temelleri yeni atılmış İslâm camiasının 
yararına değildi. Dolayısıyla ikinci yolu takip etmesi gerekliydi.

Ümmetin Mürtet Olma Endişesi

1- Kur'ân ayetlerinden Peygamber'in (s.a.a), hayatta iken İslâm top-
lumunun geleceğinden oldukça endişelendiği anlaşılmakta ve bir dizi acı 
olaylara şahit olmakla, zihninde, kendisinin ölümünden sonra bazı grup 
veya grupların cahiliyet dönemine geri dönüp ilâhî sünnetleri unutabile-
cekleri ihtimalini güçlendiriyordu.

Bu ihtimal Peygamber'in zihninde, Uhud Savaşı'nda düşman tara-
fından Peygamber'in (s.a.a) öldürüldüğü şayiası yayıldığı zaman Müs-
lümanların ekseriyetinin dağlara kaçması, uzak noktalara sığınması ve 
bazılarının münafıkların başı Abdullah b. Übeyy ile temas kurup Ebu 
Süfyan'dan aman dilemeye karar vermelerini kendi gözleriyle müşahede 
etmesiyle güçlendi. Bunların dinî akideleri öylesine gevşeyip zayıfladı ki, 
Allah hakkında bile şüpheye düşüp yanlış fikirlere kapıldılar. Kur'ân'-ı 
Kerim bu sırrın üzerindeki perdeyi şöyle kaldırıyor:

Bir grup da -gerçekten onlar kendi canlarının derdine düşmüştü- 
Allah hakkında gerçek dışı sanılara, cahiliye düşüncelerine kapılı-
yordu. "Şu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı.1

1- Âl-i İmrân Suresi, 154.
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Kur'ân-ı Kerim başka bir ayet de ima ile Peygamber'in vefatından 
sonra ashabının ikiliğe düştüğünü şöyle haber veriyor:

Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamber-
ler geldi geçti. Ölürse yahut öldürülürse gerisin-geriye mi dönecek-
siniz? Kim dönerse bilsin ki, Allah'a hiçbir suretle zarar vermez ve 
Allah şükredenleri yakında ödüllendirecektir.1

Bu ayet, Peygamber'in ashabını "Cahiliye asrına geri dönenler" ve 
"Sebat edip şükredenler" diye taksim etmek yoluyla, Peygamber'in (s.a.a) 
ölümünden sonra Müslümanların ihtilâf ve ikiliğe duçar olabileceklerini 
ima etmektedir.

2- Sakife-i Benî Sâide'de toplanan grubun maceralarının incelenmesi, 
o gün sırların üzerini örten perdelerin nasıl düştüğünü, kavmî taassup-
ların ve cahiliye düşüncelerinin, Peygamber Ashabının konuşmalarının 
arasından kendini nasıl yeniden gösterdiğini, İslâm'ın bazılarının kalbine 
henüz nüfuz etmediğini, İslâm ve imanın, cahiliye çehrelerini örten bir 
örtüden başka bir şey olmadığını ortaya koyuyor.

Bu tarihî olayın incelenmesi, o toplantı, konuşma ve çekişmelerin 
hedefinin çıkarcılıktan başka bir şey olmadığını, herkesin, ümmetin en 
liyakatlisinin giymesi gereken hilâfet elbisesini kendi sırtına giymek için 
uğraşı verdiğini açıkça gözler önüne seriyorlardı. O toplantıda konuşul-
mayan tek konu, İslâm ve Müslümanların maslahatı ve hilâfeti, sahip 
olduğu idrak, geniş ilim, yüce ruh ve güzel ahlâkî ile yara almış İslâm 
gemisini kurtuluş sahiline kılavuzluk edecek ümmetin en liyakatli fer-
dine havale etmekti.

İslâm'ın kalplere yerleşmediği, cahiliye adet ve taklitlerinin henüz zi-
hinlerden kazılmadığı o günkü durumda, her tür iç savaş ve gruplaşma, 
toplumun çözülmesine, halkın çoğunun putperestlik ve şirke geri dönme-
sine sebep olurdu.

3- Hepsinden açık olanı, Hz. Ali'nin, Sakife Olayı'nın başlangıcında 
yapmış olduğu konuşmalardır. Onlarda İslâmî birliğin önemine, ihtilâf ve 
tefrikanın akıbetine işaret etmiştir. Örneğin, Ebu Süfyan kendisine biat eli-
ni uzatıp bu yolla alçak emellerine ulaşmak istediğinde, topluma dönerek 
şöyle buyurdu:

1- Âl-i İmrân Suresi, 144.
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Ey insanlar! Fitne dalgalarını kurtuluş gemileriyle aşın; birbiriniz-
den nefret etme yolunu yarın, geçin. Övünmek tacını başlarınızdan 
atın... Bir şey söylesem derler ki, baş olmaya hırsı var. Sussam derler 
ki, ölümden korkar... Andolsun Allah'a ki; Ebu Talib'in oğlu, çocuğun 
anasının memesine düşkün olmasından daha düşkündür ölüme. Bir 
de şu var: Öyle gizlenmiş bir bilgiye sahibim ki, açsaydım size, derin 
mi derin kuyulara sallanmış ipler gibi sallanırdınız, titrerdiniz?1

Hz. Ali'nin bu konuşmasında bahsettiği bilgisi, ihtilâf ve ayrılıkların 
getireceği korkunç neticeler hakkındaki bilgisidir. Zira kıyam ve iç sava-
şın, İslâm'ın yok olmasına ve halkın cahiliye inançlarına geri dönmesine 
sebep olacağını biliyordu.

4- Hz. Peygamber'in (s.a.a) ölüm haberi yeni Müslüman olmuş ka-
bileler arasında yayılınca, bazıları irtidat bayrağını açarak eski adet ve 
inançlarına geri dönüp aynı zamanda merkezi hükümete muhalefet edip, 
İslâmî vergileri ödemeyi de reddettiler. Merkezî hükümetin onlara verdiği 
ilk karşılık ise, güçlü ve istekli kişilerden oluşan bir grubu, mürtetlerin 
tekrar merkezî hükümete itaat etmeleri ve İslâm kanunlarına uymaları, 
sonuçta diğer kabileler arasında da yavaş-yavaş gelişen bu fikri kökünden 
kazımaları için onlarla savaşa göndermeleri oldu.

Bazı kabilelerin irtidatının yanı sıra bir de Yemame'de başka bir fitne 
çıkarıldı. Bu fitne, Müseyleme, Secâh ve Tuleyha gibi bazı şahısların nü-
büvvet iddiasında bulunmaları idi.

Muhacir ve Ensâr'ın vahdeti unuttukları, bazı kabilelerin irtidat bay-
rağını diktikleri, Necd ve Yemame'de yalancı peygamberlerin nübüvvet 
iddiacılarının ayaklandıkları bir durumda, Hz. Ali'nin başka bir bayrak 
açarak kendi hakları için kıyam etmesi doğru değildi. Ali (a.s) Mısır hal-
kına yazmış olduğu mektupların birinde bu konuya işaret ederek şöyle 
buyurmaktadır:

Andolsun Allah'a ki, Arab'ın bu işi Peygamber'den (s.a.a) sonra 
Ehlibeyt'inden alacağını, benim halifeliğime engel olacağını hatırıma 
bile getirmedim. Fakat bir de baktım, halk filân kişiye biat etmekte 
ben de elimi çektim. İnsanların dinden döndüklerini, Muhammed'in 
-Allah'ın rahmeti ona ve soyuna olsun- dinini yok etmeye kalkıştık-
larını, halkı buna çağırdıklarını görünceye dek dayandım. Fakat bu 

1- Nehcü'l-Belâğa 5. hutbe.
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işe giriştikleri zaman İslâm'a yardım etmezsem onda bir gedik açı-
lacağından, onun yıkılacağından korktum. Çünkü bu musibet bana, 
az bir gün sürecek, sonra serap gibi yitip gidecek olan hilâfetten, size 
emir olmaktan mahrum kalmaktan daha büyük olacaktı. Bu olaylar 
sırasında kalktım, işe giriştim, sonunda batıl yok olup gitti, din ise 
karar kılındığı gibi kala kaldı.1

Hilâfet şûrası, Osman'ı halife olarak tayin edince Ali (a.s) şûradaki 
üyelere dönerek şöyle buyurdu:

Hepiniz benim hilâfet makamına herkesten daha lâyık olduğumu bili-
yorsunuz. Fakat Müslümanların maslahatını düşünerek her ne kadar 
bu bana zulüm olsa da, hilâfeti kendi haline bıraktım... Eğer ben hük-
metme konusunda isteksiz olduğumu gösteriyorsam, bunu sadece 
Allah'ın bu yolda verdiği sevaba ve mükâfata nail olmak içindir.2

İbn Ebi'l-Hadid şöyle diyor:
Ali'yi (a.s) inzivaya çekildiği günlerin birinde sevgili eşi Fatımatü'z-
Zehra (s.a), haklarını alması için kıyam etmesini ısrarla istedi. Tam 
bu sırada müezzinin "Eşhedu enne Muhammeden Resulullah" nida-
sı yükseldi. Bunun üzerine Ali (a.s) sevgili eşine dönerek şöyle dedi: 
"Yeryüzünde bu nidanın susmasını ister misin?" Hz. Fatıma: "Asla" 
deyince Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Öyleyse bunun için tek doğru yol, 
takip ettiğim yoldur."3

Bu konuyu ehemmiyeti sebebiyle kısa da olsa incelemek ve onun ola-
sı kıyamının neticelerini sahih senetlerle ortaya koymak istiyoruz.

Hedefin Yüce Değeri

Toplumsal meseleler arasında rehberlik gibi çok ehemmiyet verilen 
ve üzerinde hassasiyet gerektiren meseleler pek azdır. Rehberliğin şartla-
rı, o kadar dakik ve önemlidir ki, büyük bir toplumda sadece birkaç kişi 
bu şartlara haiz olmaktadır.

İlâhî rehberlerin şartları ve vazifeleri, camia tarafından seçilen ve o 
makama getirilen bütün toplumsal rehberlerin şartlarından ve vazifele-
rinden daha ağır ve mühimdir.

1- Nehcü'l-Belâğa, 62. mektup.
2- age. 71. hutbe.
3- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.11, s.113.
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İlâhî rehberlik; hedef, makam ve mevkisini korumak gibi şeylerden 
daha önemlidir. Rehber, hedefi gerçekleştirmek için seçilir ve eğer rehber 
iki yoldan birini seçmeye mecbur kalırsa, hedefin esası ve usulü için reh-
berliği bırakıp, hedefini rehberlik makamından daha yüce görmelidir.

Ali (a.s) da Hz. Peygamber'in (s.a.a) vefatından sonra, böyle mühim 
bir mesele ile karşı karşıya kalmıştı. Zira onun rehberlik hedefi, Peygam-
ber (s.a.a) tarafından Hicaz'a dikilmiş olan bu yeni fidanın yetişmesini 
sağlamaktı. O fidan, zaman geçtikçe ağaca dönüşmeli, bu ağacın dalları 
tüm cihanı kaplamalı, bol mahsulü olmalı, meyve vermeli ve insanlar göl-
gesinde huzura ererek mübarek meyvelerinden de istifade etmeliydi.

Ali (a.s), Peygamber'in (s.a.a) ölümünden sonra, haklarını almakta ve 
hükümete sahip olmakta ısrar etmesi durumunda, Peygamber'in (s.a.a) 
tüm zahmetleri ve bu mukaddes hedefi yolunda dökülmüş olan tüm pak 
kanlar heder olup boşa gideceği teşhisini verdi.

Birikmiş Kin ve Ukdeler

İslâm camiası o dönemde öylesine ihtilâflar ve ayrılıklara duçar ol-
muştu ki, çıkabilecek olan en küçük bir iç savaş bile Medine'nin içinde ve 
dışında büyük infilaklara sebep olabilirdi. Zira Medine'nin içinde veya 
dışında yaşayan kabilelerin pek çoğu, kalplerinde Hz. Ali'ye karşı kin ve 
intikam duyguları besliyordu. Ali (a.s) bu kabilelerin küfür bayraklarını 
indirip en kahraman savaşçılarını yere sermişti. Onlar sonradan, İslâm ile 
olan bağlarını sağlamlaştırdıkları ve tevhit dinine uydukları tezahüründe 
bulundularsa da, İslâm mücahitlerine karşı olan buğz ve düşmanlıklarını 
kalplerinden tamamen silmediler ve hep gizlediler.

Ali (a.s) böyle bir durumda haklarını almak için kıyam eder ve sava-
şırsa, aşağıdaki neticeler otaya çıkacaktı:

1- Bu savaşta Ali (a.s) imamete ve kendi rehberliğine can-ı gönülden 
inanmış aziz dostları ve ashabını kaybedecekti. Elbette ki bu insanların 
şahadetiyle eğer hak yerini bulacaktıysa, onların bu hedef yolundaki 
fedakârlıkları o kadar esef verici olmayacaktı. Fakat bu insanların ölmesi 
de, hakkı sahibine geri döndürmeyecekti.

2- Ali (a.s) sadece dostlarını kaybetmekle kalmayacak, Haşim Oğul-
ları ve İmam'ın diğer dostlarının kıyamı karşısında Peygamber'in (s.a.a) 
ashabından olup da Hz. Ali'nin hilâfetine karşı olan Müslümanlar da öl-
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dürülecekti. Böyle olunca da Müslümanlar merkezî güç kaybedecek ve 
zayıflayacaktı. Hz. Ali'nin hilâfetine karşı olan bu grup her ne kadar hali-
felik konusunda Hz. Ali'ye muhalefet etse de diğer meselelerde ona karşı 
bir itirazları yoktu. Şirk, putperestlik, Hıristiyanlık ve Yahudîlik karşısın-
da bir güç ve kudret oluşturuyorlardı.

3- Müslümanların bu zafiyeti sonucunda, henüz topraklarında İslâm 
ağacı tamamen kök salmamış olan uzaktaki kabileler, mürtetlerin ve İslâm 
muhaliflerinin grubuna katılarak ayrı bir grup teşkil edecek ve muhalifle-
rin güçlenmesi ve merkezde doğru dürüst bir rehberin bulunmamasından 
dolayı tevhit ışığı sonsuza dek sönecekti.

Emirü'l-Müminin (a.s) bu acı gerçekleri önceden idrak ettiği için kı-
yam edip savaşmaktansa, sessiz kalmayı tercih etti. Şimdi bu konuyu ken-
di dilinden aktaralım:

Abdullah b. Cünade şöyle diyor:
Hz. Ali'nin hilâfetinin ilk günlerinde Mekke'den Medine'ye geldim ve 
gördüm ki, halk Peygamber'in (s.a.a) mescidinin önünde toplanmış, 
Hz. Ali'nin gelişini bekliyor. Bir müddet sonra Ali (a.s) kılıcını kınına 
koymuş bir hâlde evinden çıktı. Bütün gözler onun üzerindeydi. So-
nunda minbere çıkarak Allah'a hamdüsenadan sonra:

"Ey insanlar! Peygamber (s.a.a) vefat ettikten sonra, kurmuş olduğu 
hükümet hakkında kimse bizimle niza etmemeli ve ona tamah etme-
meliydi. Zira biz onun vârisi, velisi ve Ehlibeyt'i idik. Ama bekleni-
lenin tam aksine Kureyş'ten bir grup bizim hakkımıza el uzatarak 
hilâfeti bizden alıp kendisi sahiplendi. Allah şahit olsun ki, eğer Müs-
lümanlar arasında ayrılık ve ihtilâfların çıkması, küfrün ve putperest-
liğin İslâm'a galip gelip İslâm'ın yok olma korkusu olmasaydı, bizim 
durumumuz, görmekte olduğunuzdan daha farklı olacaktı."1

Kelbî ise şöyle diyor:
Ali (a.s), Talha ve Zübeyr gibi ahdini bozanları alt etmek için Basra'ya 
gittiğinde şöyle bir hutbe okudu:

Allah Peygamber'ini (s.a.a) yanına aldığı zaman, Kureyş başına buy-
ruk bir şekilde kendisini bizden üstün bilip bizi hakkımızdan etti. Fa-
kat, sabretmenin Müslümanlar arasında ayrılık çıkmasına sebebiyet 

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.1, s.307.
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vermekten ve kanlarını dökmekten daha hayırlı olduğunu gördüm. 
Zira halk yeni Müslüman olmuştu ve din, ağzına kadar köpüklenmiş 
süt dolu bir tulum gibiydi ve en küçük bir gevşeklik, bozulmasına 
sebebiyet verir; tek bir kişi bile onu devirebilirdi.1

İbn Ebi'l-Hadid, Hz. Ali'yi seven ama halifeler hakkında taassubu 
olan bir insandı. Sahabeden bir grubun Hz. Ali'ye karşı olan eski kinleri 
hakkında şöyle yazıyor:

Tecrübe şunu ispat etmiştir ki, geçen zaman, kinlerin, kalplerin kır-
gınlığının unutulmasına ve haset ateşinin sönmesine sebep olmakta, 
geçen zamanla birlikte ölen eski neslin yerine gelen yeni nesil, eski 
kinleri yavaş-yavaş unutmaktadır. Hz. Ali hilâfet makamına oturdu-
ğunda, Peygamber'in (s.a.a) vefatından 25 yıl geçmişti. Bu sure içinde 
eski kinlerin ve düşmanlıkların unutulduğu sanılmakta idi. Fakat bek-
lenilenin tam aksine çeyrek asır geçmesine rağmen, Hz. Ali'nin muha-
liflerinin ruh halleri hâla değişmemişti. Kalplerindeki kin ve düşman-
lık, ne Peygamber (s.a.a) döneminde ne de vefatından sonra bir zerre 
bile eksilmemişti. Hatta Müslümanların Kureyş ile olan savaşlarına 
şahit olmamış ve Bedir'de, Uhud'da vb... Hz. Ali'nin kahramanlıkları-
nı görmemiş olan Kureyş'in çocukları ve yeni gençleri bile, tıpkı atala-
rı gibi Hz. Ali'ye karşı kin ve düşmanlık besliyorlardı. ...Eğer Ali (a.s) 
bu durumda Peygamber'in (s.a.a) ölümünden sonra hilâfet makamı-
na otursaydı ve tüm işlerin yönetimini eline alsaydı, muhaliflerinin 
kalplerindeki ateş ortaya çıkar, büyük sosyal patlamalar olur, İslâm ve 
Müslümanların yok edilmesi ile İslâm milletinin tekrar cahiliye döne-
mine geri dönmesinden başka bir neticesi olmazdı.2

Ali (a.s) konuşmalarının birinde savaş ve kıyamın neticeleri hakkında 
şöyle buyurmuştu:

Baktım, gördüm ki, Ehlibeyt'imden başka ne bir yardımcı var bana, ne 
bir yar ve yaver. Onların tehlikeye düşmelerini reva görmedim. Göz-
lerime toz toprak dolmuştu. Gözlerimi yumdum, boğazımda kemik 
dertle elemle yuttum. Zehirden acı olan, bıçaklarla doğranmaktan çe-
tin bu işe dayandım.3

1- age. c.8, s.30.
2- age. c.11, s.114, hutbe: 311.
3- Nehcü'l-Belâğa, 217. hutbe.
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Müslümanların Birliği

Müslümanların ittihadı, Hz. Ali'nin en büyük arzu ve isteklerindendi. 
O, Peygamber (s.a.a) zamanında, Müslümanlar arasındaki birlik ve bera-
berliğin dünyadaki tüm imparatorların kalbine büyük bir korku saldığını, 
böylece İslâm'ın süratle yayıldığını biliyordu. Fakat bu birlik ve vahdet, 
rehberlik meselesi yüzünden bozulursa, Müslümanlar çeşitli musibetlere 
ve ihtilâflara maruz kalacaklardı; özellikle de Kureyş'ten olup da İslâm 
elbisesine bürünmüş olan ve İslâm'a darbe vurmak için fırsat kollayan 
kimselerin musibet ve fitnelerine...

Muhacirler arasında Suheyl b. Amr, Hâris b. Hişam ve İkrime b. Ebî 
Cehl gibi maceracı insanlar da vardı. Bunlar uzun yıllar boyu Müslüman-
ların, özellikle de Ensâr'ın en azılı düşmanları sayılırken, sonraları bazı se-
beplerden, zahiren putperestliği ve şirki terk edip Müslüman olmuşlardı. 
Ensâr, Sakife Toplantısı'nda bozguna uğrayınca, Hz. Ali'nin taraftarlığını 
yapmaya başlayıp, herkesi ona biat etmeye çağırdıklarında, bu kimseler 
bundan çok rahatsız oldu ve hilâfet makamından, Ensâr'dan olan Hazrec 
kabilesini biate davet etmesini, davete icabet etmedikleri takdirde ise on-
larla savaşılmasını istediler.

Önceden isimlerini zikrettiğimiz bu kimseler, büyük bir kalabalık-
ta konuşma yaptılar. Ebu Süfyan da onlara katıldı! Onların karşısında 
Ensâr'ın hatibi olan Sabit b. Kays, Muhacirleri tenkit ederek onların ko-
nuşmasına cevap verdi.

Muhacirler ile Ensâr arasındaki bu şiir ve hitabe savaşı bir müddet 
devam etti. Her iki tarafın arasında geçen konuşmalar ve şiirler, İbn Ebi'l-
Hadid'in şerhinde mevcuttur.1

Bu durum göz önüne alındığında, Hz. Ali'nin neden silâhlı bir kıyamı 
bırakıp da sessizliği tercih ettiği açıkça anlaşılmaktadır. O böyle yaparak 
İslâm'ın tufana tutulmuş gemisini kurtuluş sahiline ulaştırmıştır. Eğer 
Müslümanların ittihadını arzulamasa, ayrılık ve ihtilâfların akıbetini ön-
görmeseydi, rehberliğin başkalarında olmasına asla izin vermezdi.

Sakife günlerinde, yakınlarından biri Hz. Ali'nin methinde şu mana-
da bir şiir okumuştu:

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.6, s.23-45.
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Ben asla ümmetin rehberliğinin, Haşim Oğulları'nın ve Ebu'l-Hasan'ın 
elinden alınacağını tahmin etmezdim.

Ali kıblenize ilk namaz kılan kimse, Kur'ân'a ve sünnete hepinizden 
daha aşina değil miydi?

Peygamber'in en yakını, Peygamber'in defninde Cebrail'in yardım et-
tiği değil miydi?1

Ali (a.s), bu şiirden haberdar olunca bir haberci göndererek ondan bu 
şiiri okumayı bırakmasını istedi ve şöyle buyurdu:

İslâm'ın her çeşit zarar ve ihtilâftan selâmette olması, bizim için her 
şeyden daha hoştur.

Sıffin Savaşı'nda, Esed Oğulları kabilesinden bir kişi, ona şöyle sordu: 
"Nasıl oldu da Kureyş sizi hilâfet makamından uzaklaştırdı?" Ali (a.s) bu 
yersiz ve zamansız sorudan dolayı rahatsız oldu. Zira onun askerlerinden 
bir grup, halifelere saygı duyuyordu. Böyle bir durumda bu meselenin 
ortaya atılması, onlar arasında ayrılıklara sebebiyet verebilirdi. Ali (a.s) 
hoşnutsuzluğunu ifade ettikten sonra şöyle buyurdu:

Peygamber (s.a.a) ile olan bağın hürmetine ve her Müslümanın soru 
sorma hakkının olması sebebiyle soruna icmalen cevap vereceğim. 
Ümmetin rehberliği bize aitti. Bizim Peygamber ile olan bağımız her-
kesten daha sağlamdı. Ama bir grup bunda cimrilik etti ve bir grup 
da buna göz yumdu. Onlar ile bizim aramızdaki hüküm Allah'adır. 
Sonunda hepimiz Allah'a döneceğiz.2

Bunlar, Hz. Ali'nin sessizliği tercih etmesinin sebeplerinden bazılarıy-
dı. O, İslâm'ın esasını korumak için 25 yıl boyunca hakkından vazgeçip, 
zehirden acı bu şerbeti içmeye katlanmıştı.

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa,  c.6, s.21.
2- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 157. hutbe.
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(2)

HALİFELERİN HİLÂFETİ VE HZ. ALİ 'NİN MANTIĞI

Nehcü'l-Belâğa'ya şerh yazan Sünnî araştırmacılar, Hz. Ali'nin hilâfete 
liyakatine dair beyanatlarını birbiri ardınca incelemiş ve tümünden, Hz. 
Ali'nin bu beyanatlardaki hedefinin, Peygamber (s.a.a) tarafından kendi 
hilâfeti hakkında bir nass olmaksızın, hilâfete liyakatini ispat etmek ol-
duğu neticesini almışlardır. Diğer bir tabirle, Ali (a.s) akrabalık açısından 
Peygamber (s.a.a) ile daha yakın bir bağa sahip olduğu, ilim yönünden 
herkesten daha üstün, adalete riayet, siyaset ve yöneticilik bilgisi açısın-
dan ashabın hepsinden üstün olduğu için, ümmetin onu hilâfete seçmesi 
yerinde olurdu; fakat ümmetin ileri gelenleri başkasını seçince, kendisine 
zulüm edildiğini ifade ederek, hilâfet ve velâyete herkesten daha lâyık 
olduğu şeklinde şikâyette bulunmuştur.

Hz. Ali'nin beyanatlarında bahsettiği ve Peygamber'in (s.a.a) vefatın-
dan sonra mahrum edildiğini söylediği hak, Allah tarafından kendisine 
verilmiş şer'i bir hak değildi ki, başkalarını onun önüne geçirmek dinin 
hükümlerine bir nevi muhalefet sayılsın. Maksat, daha üstün biri varken 
başkasını seçmemek ve yöneticiliği üstün, mümtaz ve daha bilgili olan 
insana vermek diye ifade edebileceğimiz tabii bir haktı. Fakat bir grup, 
maslahat gereği bu esasa uymaz ve yöneticiliği ilim, kudret ve ruhî/cismi 
şartlar yönünden daha düşük seviyede olan bir insana bırakırsa, üstün 
olan şahsın buna itiraz etmesi ve şöyle demesi yerinde olur:

Andolsun Allah'a ki Allah, Peygamber'ini (s.a.a) katına aldığı zaman-
dan bugüne, halkın bana biat ettikleri ana kadar, benim için hazırlan-
mış olan, bana ait bulunan hakkımdan zaten mahrum olmuştum.1

1- Nehcü'l-Belâğa, 6. hutbe.
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Ali (a.s) bu konuşmayı, Talha ve Zübeyr'in kendisine muhalefet bay-
rağı açıp Basra'yı kendilerine üst yaptıkları zaman yapmıştır.

Cevap: Araştırma adı altında ileri sürülen bu görüş, zandan başka bir 
şey değildir. Hz. Ali'nin tüm bu konuşmaları, zatî liyakate yüklenemez 
ve böyle bir liyakat, onun halifelere karşı sert çıkışlarına izin vermez; zira 
evvela Ali (a.s) bazı konuşmalarında Peygamber'in (s.a.a) vasiyetine da-
yanmıştır. Örneğin nübüvvet ailesini tanıtırken şöyle buyurmuştur:

Onun soyu, sırrına sahiptir. Onun buyruğu onlardan öğrenilir. Bilgisi-
nin heybesidir onlar; kitaplarının konduğu, korunduğu yerdir onlar; 
dinin dağlarıdır onlar; dinin beli bükülürse onlarla doğrulur; eli aya-
ğı titrerse onlarla durulur, dertten kurtulur. Bu ümmetten hiç kimse 
Muhammed (s.a.a) soyu ile kıyaslanamaz; onların nimetlerine ulaşan 
kişiyle hiçbir zaman onlar eşit olamaz. Onlar dinin temelidirler, tam 
inancın direği; ileri giden döner, onlara katılır da yola girer; geri kalan 
gelir, onlara uyar da murada erer. Onlarındır velâyet hakkının özel-
likleri elbet, onlardadır vasiyet ve veraset. Şimdi hak ehline döndü; 
yerine geldi; sahibini buldu.1

Hz. Ali'nin, "onlardadır vasiyet ve veraset." demekteki maksadı nedir? 
"Onlarındır velâyet hakkının özellikleri." cümlesi göz önüne alındığında, 
maksadın, Peygamber'in (s.a.a) Gadir-i Hum'da ve pek çok yerde açıkça 
beyan ettiği hilâfet ve velâyete vasiyeti olduğu ortaya çıkmaktadır.

İkinci olarak, halkın seçimi gibi diğer şartlar olmadığı sürece, liyakat 
hiçbir zaman hak doğurmaz. Oysaki Ali (a.s) konuşmalarında, kesin olan 
hakkına dayanıyor ve Peygamber'den (s.a.a) sonra hakkının ayaklar altına 
alındığını izhar ediyor. Başka bir deyişle; İslâm'da rehberlik meselesinin 
müşavere, müzakere ve kamuoyuna danışma yoluyla çözüleceğini varsa-
yarsak, bu durumda şahıs (her açıdan diğerlerinden daha üstün olsa da) 
böyle bir makama seçilmediği sürece kendini hak sahibi sayamaz; halkın 
kendisinden vazgeçmesini bir nevi zulüm olarak ilân edemez ve kendi ye-
rine seçilmiş kimselere itirazda bulunamazdı. Oysa İmam Ali'nin hutbe-
lerindeki sözleri bunun tam tersini göstermektedir. O, kendisini hilâfetin 
mutlak sahibi görerek bu konuda önüne geçilmesini zulüm olarak ilân 
ediyor ve Kureyş'i kendi haklarına saldıran zalim ve mütecavizler olarak 
tanıtıyor. Nitekim bir konuşmasında şöyle buyurmuştur:

1- age.
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Allah'ım! Kureyş ve onun yardımcılarına karşı bana yardım et. Zira 
onlar bana merhametsizlik etti, benim yüce makamımı küçük saydı ve 
mutlak hakkım olan hilâfet için benimle niza etmeye kalkıştılar.1

Böyle sert bir çıkış, zati liyakat ile açıklanır mı? Hilâfet meselesi sa-
habenin büyüklerine ve kamuoyuna danışma yoluyla halledilmesi gere-
kiyor ise, neden Ali (a.s) "Onlar benimle mutlak hakkım üzerinde niza 
ettiler." buyuruyor?

Sıffin'de Ali (a.s) ile Muaviye arasında savaş sürerken adamın biri 
İmam'a şöyle sordu: "Nasıl oldu da Kureyş seni, herkesten daha lâyık ol-
duğun hilâfet makamından alıkoydu?"

Ali (a.s) adamın yersiz sorusundan rahatsız oldu; fakat yumuşak bir 
şekilde -ki durum bundan fazlasını icap etmiyordu- şöyle cevap verdi:

Bir grup bu konuda cimrilik etti ve diğer bir grup da onlara göz 
yumdu. Onlar ile bizim aramızdaki hüküm Allah'adır ve herkesin 
dönüşü O'nadır.2

Sakife macerasından sonra bir gün Ebu Ubeyde b. Cerrah, Ali'ye (a.s) 
şöyle dedi: "Ey Ebu Talib'in oğlu, hilâfete karşı ne kadar da istekli ve hırs-
lısın!" Ali (a.s) cevaben şöyle buyurdu:

Allah'a andolsun ki siz hilâfete, şartlar ve konum açısından çok uzak-
ta olmanıza ve benim ona daha yakın olmama rağmen, benden daha 
hırslısınız! Ben hakkımı talep ediyorum; siz ise hakkıma engel oluyor 
ve beni hakkımdan ediyorsunuz.3

İlk üç halifenin hilâfetini bu şekilde eleştirmek, zati liyakat yolu ile 
asla örtüşmez. Tüm bu sözler ve yorumlar, Hz. Ali'nin, hilâfeti mutlak 
hakkı olarak gördüğünü ve kendisini terk etmeyi, hakkı terk etmek saydı-
ğını göstermektedir. Bir kimsenin böyle bir hakka sahip olması ise, ancak 
açık nass ve ilâhî tayin ile mümkün olur.

Ayrıca bu tür tabirleri, liyakat ve üstünlük olarak yorumlamak doğru 
olamaz. Hz. Ali'nin sözlerini bu şekilde yorumlayanlar, kendi yanlış gö-
rüşlerini ön sezi ve ön yargı olarak takdim etmişlerdir.

1- age. 167. hutbe.
2- age. 175. hutbe.
3- age. 167. hutbe.
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Şu da var ki Ali (a.s) bazen de nass meselesine değinmeden, liyakatine 
dayanmıştır. Örneğin bir yerde şöyle buyuruyor:

Allah'ın Peygamberi (s.a.a) başını göğsüme dayamış hâlde ruhunu 
teslim etti. Ben ona gusül verirken, melekler yardımcımdı. Evin etrafı-
nı feryatlar kaplamıştı. Melekler grup-grup yeryüzüne iniyor, namaz 
kılıp tekrar dönüyorlardı ve ben seslerini duyuyordum. Öyleyse kim 
Peygamber'in (s.a.a) hayatında ve ölümünden sonra onun halifesi ol-
maya benden daha lâyıktır.1

Şıkşıkiye olarak meşhur olan hutbelerinde, liyakatini insanlara hatır-
latmakta ve şöyle buyurmaktadır:

Andolsun Allah'a, filân (Ebubekir) onu (hilâfeti) bir gömlek gibi giyin-
di; oysa daha iyi bilirdi o, ben hilâfete nispetle değirmen taşının mili 
gibiydim; hilâfet benim çevremde dönerdi; sel benden akardı; hiçbir 
kuş, uçtuğum yere uçamazdı.2

Bazı yerlerde de yakınlık ve akrabalığına dayanarak şöyle buyur-
maktadır: "Biz soy açısından daha üstünüz ve Peygamber'e daha yakın bağı-
mız var."3

Şunu da bilmek gerekir ki, Hz. Ali'nin Peygamber'e yakınlığını daya-
nak göstermesi, seçilmelerine delil olarak Peygamber'e yakınlıklarını ilân 
eden Sakife Ehli'nin mantığına karşı koymak içindi. Bu yüzden Ali (a.s) 
onların mantığını şu şekilde eleştirdi: "Onlar şecereyle (soy ağacı) istidlalde 
bulunuyor, meyvesini ise zayi ediyorlar."4

1- age. 192. hutbe.
2- age. 3. hutbe.
3- age. 157. hutbe.
4- age. 64. hutbe.
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(3)

HZ. ALİ 'NİN BİATI

İslâm tarihinin bu bölümü, uyanık kalpleri yakıp kavuran ve üzün-
tüye boğan bir bölümdür. Bu bölüm, Ehlisünnet âlimlerinin kitaplarında 
kısa bir şekilde, Şia âlimlerinin kitaplarında ise çok geniş bir biçimde ya-
zılmıştır. Dolayısıyla muhterem okuyucular arasında vahiy evine yapılan 
saldırı olayını Ehlisünnet'in hadisçi ve tarihçilerinin dilinden duymak iste-
yen bazı kimseler olabilir. Bazı şüpheci insanların bu acı olaya inanmaları 
için bu bölümü kendi belge ve kaynaklarından nakledeceğiz. Bu bölümde, 
ünlü tarihçi İbn Kuteybe Dineverî'nin "el-İmame ve's-Siyase" adlı kitabında 
yazdıklarının tercümesini nakledecek ve tahlilini de sonraya bırakacağız.

Ehlisünnet âlimleri, Sakife biatinin üzerinden henüz uzun bir zaman 
geçmeden, Ebubekir'in hilâfetinin ittifakla kabul görmesi ve neticede 
hilâfet önündeki her tür engel ve muhalifin bertaraf edilmesi için, hilâfet 
erkinin, Ali (a.s), Abbas, Zübeyr ve diğer Haşim Oğulları'ndan, Ebubekir'e 
biat almaya karar verdiği konusunda görüş birliği içindedirler.

Sakife Olayı'ndan sonra Haşim Oğulları, bir grup Muhacir ve Ali'yi 
(a.s) sevenler, itiraz amacıyla Hz. Fatıma'nın evinde toplanmışlardı. Pey-
gamber (s.a.a) zamanında özel bir ihtirama haiz olan Hz. Fatıma'nın evin-
de toplanmaları, hilâfet erkinin vahiy evine saldırma ve evde bulunanları 
zorla mescide götürüp biat alma fikrini tasarlamasına engel oluyordu.

Ama sonuçta makam hırsı, yapacağını yaptı ve vahiy evinin ihtira-
mı ayaklar altına alındı. Halife, ne pahasına olursa olsun, Hz. Fatıma'nın 
evinde toplananları dışarı çıkarıp biat alması için Ömer'i bir grupla bir-
likte memur etti. Ömer, aralarında Üseyd b. Hudayr, Seleme b. Selâme, 
Sabit b. Kays, Muhammed b. Mesleme'nin1 bulunduğu bir grupla, evde 

1- Bu isimleri İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa'da (c.2, s.50) zikretmiştir.
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toplananları Halife'ye biate davet etmek ve davetine olumlu cevap verme-
meleri hâlinde zorla evden çıkarıp mescide götürmek için Hz. Fatıma'nın 
evine yöneldi. Evin önüne geldiklerinde Halife'nin memuru içerdekilere 
yüksek sesle Halife'ye biat etmeleri için bir an önce evi terk etmelerini söy-
ledi. Fakat bu çağrı etkili olmadı ve içerdekiler evi terk etmedi.

Bu sırada Halife'nin memuru evi ateşe vermek için odun istedi. 
Fakat beraberindekilerden biri onu bu kararından vazgeçirmek için 
"Peygamber'in kızı Fatıma içerdeyken evi nasıl ateşe verebilirsin?" de-
yince, soğukkanlılıkla, Fatıma'nın evde bulunmasının bu işi yapmalarına 
engel olamayacağını söyledi. O sırada Hz. Fatıma kapının arkasına gelip 
şöyle dedi:

Sizin konumunuz gibi kötü bir konumda karar kılan bir topluluğa 
daha rastlamadım. Sizler Peygamber'in cenazesini aramızda bırakıp 
kendi kendinize hilâfet hakkında karar aldınız. Neden hükümetinizi 
bize yüklüyor ve hakkımız olan hilâfeti bize bırakmıyorsunuz?

İbn Kuteybe şöyle yazıyor:
Bu kez Halife'nin memuru, Hz. Fatıma'nın evine sığınmış olanla-

rı dışarı çıkarmaktan vazgeçerek Halife'nin huzuruna dönüp olanları 
haberdar etti. Haşim Oğulları ve Muhacirlerin seçkin şahsiyetlerinden 
oluşan bu grubun muhalefetiyle hükümetinin temellerinin sağlam olma-
yacağını bilen Halife, Ali'yi (a.s) mescide getirmek üzere bu kez kölesi 
Kunfuz'u görevlendirdi. O da kapıya kadar gelip Ali'ye (a.s) seslenerek, 
Peygamber'in halifesinin emriyle mescide gelmesi gerektiğini söyledi! Ali 
(a.s) Kunfuz'un bu cümlesini duyunca, "Ne de çabuk Allah Resulüne iftira 
attınız. Onu ne zaman kendine vasi tayin etti ki Peygamber'in halifesi ol-
sun?" dedi. Kunfuz ümitsizce dönüp olayı Halife'ye ulaştırdı.

Hilâfet erkinin peyderpey davetleri karşısında sergilenen bu muka-
vemet, Halife'yi oldukça sinirlendirip rahatsız etti. Sonunda Ömer, ikinci 
kez bir grupla birlikte Hz. Fatıma'nın evine gitti. Peygamber'in kızı sal-
dırganların sesini duyunca kapının arkasından yüksek sesle şöyle feryat 
etmeye başladı:

Babacığım! Ey Allah'ın peygamberi! Bilsen senin ölümünden sonra 
Hattab ve Ebu Kuhafe'nin oğlu bizlere neler etti.

Henüz babasının yasını tutan Hz. Fatıma'nın feryatları o kadar acık-
lıydı ki, Ömer'le birlikte gelen gruptan bir bölümü, Zehra evine saldırma 
görevinden vazgeçip ağlayarak geri döndüler.



Hz .  Peygamber ' i n  Ve fa t ından  H i l â f e t e  K ada r  Hz .  A l i  □ 157

Fakat Ali (a.s) ve Haşim Oğulları'ndan biat almakta ısrar eden Ömer ve 
diğer grup, Ali'yi (a.s) zor kullanarak evden dışarı çıkarıp mescide götüre-
rek, Ebubekir'e biat etmesi konusunda ısrar ettiler. "Biat etmezsem ne ola-
cak?" sorusuna, "öldürüleceksin" cevabı alan Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Han-
gi cür'etle Allah'ın kulu ve Resul-i Ekrem'in kardeşini öldüreceksiniz?"

Hz. Ali'nin hilâfet erki karşısındaki sert mukavemeti, onu kendi hâline 
bırakmalarına sebep oldu. Ali (a.s) fırsattan istifade ederek şikâyette bu-
lunmak için Peygamber'in (s.a.a) kabrine yaklaştı ve Harun'un Musa'ya 
söylediği cümleyi tekrarladı:

Bu kavim gerçekten de aciz bıraktı beni, az kalsın öldürüyorlardı 
beni.1

Vahiy Evine Saldırı  ve Tarihin Hakemliği

Sakife sonrası gelişen olaylar, İslâm tarihi ve Hz. Ali'nin hayatının en 
acı ve dertli hadiselerinden biridir. Bu konuda gerçeği yansıtmak ve açık 
konuşmak, bu hadiselerde rol alanlar ve müsebbipleri hakkında taassubu 
olan kimselerin ve imkânları dâhilinde bunlara bir zerre toz kondurma-
mak ve saygınlıklarının muhafaza etmek isteyen grupların incinmesine 
sebep olmaktadır. Oysa hakikatlerin gizlenmesi ve olayların tersyüz edil-
mesi, tarihe ve gelecek nesillere yapılan en büyük hıyanettir. Özgür dü-
şünen hür bir yazar, bu hıyanetin utancını asla satın almaz ve bir grubun 
takdirini kazanmak için hakikatin üzerini örtmez.

Ebubekir'in halife seçilmesinden sonra tarihîn en büyük olayı, içerde-
kileri biat almak üzere mescide götürmek için vahiy evi Hz. Fatıma'nın 
hanesine saldırılması hadisesidir. Bu konunun doğru açıklanıp değerlendi-
rilmesi, aşağıdaki üç konuyu doğruluk veya yanlışlığı hakkında güvenilir 
kaynaklara dayanarak incelememizi, ardından hadisenin neticeleri hakkın-
da hüküm vermemizi gerektirmektedir. Bu üç konu şunlardan ibarettir:

1- Halife'nin memurlarının Hz. Fatıma'nın evini ateşe verme kararı 
alması doğru mudur? Ve bu konuda ne kadar ileri gittiler?

2- Hz. Ali'yi biat almak için insanı derinden etkileyen bir şekilde mes-
cide götürmeleri doğru mudur?

1- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.12-13. (Ayet: A'râf-150).
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3- Peygamber'in sevgili kızının bu hadisede saldırganlar tarafından 
incitilmesi ve bu yüzden çocuğunu düşürmesi doğru mu?

Bu üç konu, bu hadisenin hassas noktalarıdır; ve biz de Ehlisünnet 
âlimlerinin belge ve kaynaklarına dayanarak bu konuları incelemeye 
çalışacağız.

*   *   *
İslâm'ın canlı ve değerli öğretilerinden biri şudur, hiçbir Müslüman 

önceden izin almadan birinin evine girmemeli ve ev sahibi mazur olur mi-
safir kabul edemezse, bunu anlayışla karşılamalı ve rahatsızlık duymadan 
geri dönmelidir.1

Kur'ân-ı Kerim bu ahlâkî düsturun yanı sıra, sabah-akşam Allah'ın 
isminin zikredildiği ve O'na ibadet edilen evleri muhterem saymıştır:

Bu ışık o evlerdedir ki, Allah oralarda adının yüceltilmesine ve 
anılmasına izin vermiştir. Ve oralarda sabah-akşam O'nu tenzih 
edenler vardır.2

Bu evlere ihtiramın sebebi, içlerinde gerçekleşen ibadetler ve yüce in-
sanların Allah'ı zikretmekle meşgul olmalarıdır; yoksa çamur ve kerpicin 
bir değeri olamaz ve olmayacaktır.

Kur'ân-ı Kerim, tüm Müslümanların evleri arasında Peygamber'in 
(s.a.a) evi hakkında Müslümanlara özel bir emir verip şöyle buyuruyor:

Ey iman edenler, size bir yemek için izin verilmedikçe Pey-gamber'in 
evlerine girmeyin.3

Şüphe yok ki Hz. Zehra'nın evi, içinde kendisi ve evlâtlarının Allah'a 
ibadet ve itaatte bulundukları muhterem ve şerefli evlerdendir. Aişe ya 
da Hafsa'nın evlerinin Peygamber'in (s.a.a) evi olduğu söylenemez; ama 
cihan kadınlarının en üstünü olan Peygamber'in sevgili kızının evi, kesin-
likle Peygamber'in evidir.

1- "Ey inananlar, kendi evlerinizden başka evlere, sahipleriyle tanışmadan ve 
onlara selâm vermeden girmeyin. Düşünüp öğüt almanız için daha hayırlıdır bu size. 
Orda kimseyi bulamazsanız size izin verilmedikçe girmeyin ve eğer geri dönün denir-
se, artık bu sizin için daha temiz bir harekettir ve Allah ne yaparsanız hepsini bilir." 
(Nûr Suresi, 27, 28.)

2- Nûr Suresi, 36. Birçok müfessir evlerden maksadın mescitler olduğunu söyler; 
hâlbuki mescit, evin mısdaklarından biridir; evin tek mısdakı değildir.

3- Ahzab Suresi, 53.
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Şimdi bakalım hilâfet erkinin memurları Peygamber evinin saygınlı-
ğına ne derece riayet etti. Hilâfetin ilk günlerinde gelişen hadiseler, me-
murların tüm bu ayetleri ayaklar altına alarak Peygamber (s.a.a) evinin 
saygınlığına riayet etmediklerini göstermektedir. Ehlisünnet tarihçilerinin 
birçoğu vahiy evine saldırı hadisesini müphem, bazısı ise bir miktar açık 
şekilde yazmıştır.

Halifelere karşı özel bir taassubu olan Taberî sadece, Ömer'in bir grup 
ile Hz. Zehra'nın evi önüne gelip "Allah'a andolsun bu evi yakacağım; ya 
da içeridekiler biat etmek için dışarı çıkacaklar."1 dediğini yazıyor.

Fakat İbn Kuteybe Dineverî perdeyi daha da kaldırarak, Halife'nin 
sadece bu cümleyi söylemekle kalmayıp, evin etrafına odun toplanması 
için emir verdiğini ve "Ömer'in canını elinde Allah'a andolsun ki, ya evi 
terk edersiniz ya da ateşe veririm." dediğini yazıyor.

Kendisine Peygamber'in aziz kızı Fatıma'nın evde olduğu söylenince, 
"Olsun." diye karşılık verdi.2

Ikdü'l-Ferid kitabının yazarı İbn Abdurabbih Endülüsî3 bir adım daha 
atarak şöyle yazmıştır:

Halife, Ömer'i vahiy evine sığınanları dışarı çıkarmak, mukavemet 
etmeleri hâlinde savaşmakla görevlendirdi. Bu yüzden Ömer, evi 
yakmak için ateş getirdi. Bu sırada Fatıma ile karşılaştı. Peygamber'in 
(s.a.a) kızı ona şöyle dedi: "Hattaboğlu, evimizi ateşe vermeye mi gel-
din?" Ömer şöyle dedi: "Evet, ama diğerleri gibi Halife'ye biat ederse-
niz başka."

*   *   *

1- Tarih-i Taberî, c.3, s.202; Dairetu'l-Mearif baskısı. İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-
Belâğa'da, (c.2, s.56.) bu cümleyi Cevherî'nin es-Sakife adlı kitabından da nakletmiştir.

2- el-İmame ve's-Siyase, c.2, s.12; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.1, s.134; 
A'lâmu'n-Nisâ, c.3, s.1205.

3- İbn Abdurabbih Endülüsî, hicrî 495 yılında ölmüştür. İbaresi şöyledir:
Baese ileyhim Ebubekru Ömer'ebne Hattab'in li-yuhricehum min beyt-i Fatı-

ma ve kale lehu: "İn ebev fe-katilhum." Fe-akbele bi-kabesin mine'n-nâri alâ en yuz-
rime aleyhimu'd-dâr. Fe-lekıyethu Fatıma fe-kalet: "Yebne'l-Hattab, e-ci'te li-tuhrika 
dârenâ?" Kale: "Neam ev tedhulû fîmâ dehalet fîhi'l-ümme." (Ikdü'l-Ferid, c.4, s.260; 
Tarih-i Ebi'l-Fida, c.1, s.156 ve A'lâmu'n-Nisâ, c.3, s.1207).
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Şia kaynaklarına baktığımızda olayı daha açık bir biçimde buluyoruz.

Süleym b. Kays,1 vahiy evine yapılan saldırı hadisesini ayrıntılı bir 
biçimde yazmış ve hakikatler üzerine örtülen perdeyi kaldırmıştır. Şöyle 
yazıyor:

Halife'nin memuru ateş yaktı; sonra kapıyı iterek içeri girdi; fakat Hz. 
Fatıma'nın mukavemetiyle karşılaştı.2

Büyük Şia âlimi Merhum Seyyid Murtaza, bu konuyu geniş bir bi-
çimde ele almıştır. İmam Cafer Sâdık'tan (a.s) şöyle naklediyor: "Ali (a.s), 
evini yoğun bir duman kaplayana kadar biat etmedi." 3

Burada hâdisenin ilk konusu hakkındaki bahsi toparlıyor ve değer-
lendirmeyi temiz vicdanlara bırakıyoruz. Hadisenin devamını Ehlisünnet 
kaynaklarından kaleme alacağız.

Hz. Ali'yi Mescide Nasıl Götürdüler?

İslâm tarihinin bu bölümü, tıpkı bir önceki bölüm kadar acı vericidir. 
Zira Ali (a.s) gibi bir şahsiyetin, 40 yıl sonra Muaviye'nin yererek ve eleş-
tiri konusu edip nakledeceği bir vaziyette mescide götürüleceği asla ta-
savvur edilemezdi. Muaviye, Hz. Ali'ye yazdığı bir mektupta, hilâfet erki 
karşısındaki mukavemetini hatırlattıktan sonra şöyle diyor:

...Öyle ki hilâfet makamı, yular takıp başıboş bir deve gibi seni sürük-
leye sürükleye mescide götürdü.4

Emirü'l-Müminin, Muaviye'nin mektubuna cevaben konunun aslını 
ima yoluyla kabul ediyor ve bunu mazlumiyetinin delili olarak görüp şöy-
le söylüyor:

Deve gibi zorla biate sürüklendiğimi söylersin. Allah'ın ebedî varlığı-
na andolsun ki, kınamak, yermek isterken övdün beni. Beni rüsva et-
mek isterken rüsva ettin kendini. Dininde şüpheye düşmedikçe, inan-

1- Kûfeli Süleym b. Kays tabiinden sayılır. Hz. Ali, Hz. Hüseyin ve Hz. Seccad'ın 
(a.s) asrını idrak etmiştir. Haccac'ın hükümeti zamanında (hicrî kamerî 90 yılında) öl-
müştür. Yazmış olduğu "Asl-ı Süleym" kitabı, Şia'nın muteber kitaplarından biridir.

2- Asl-ı Süleym, s.74, Necef baskısı.
3- Telhisu'ş-Şafi, c.3, s.76.
4- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.15, s.186.
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cında şek olmadıkça, mazlum oluşu Müslümana bir noksan vermez, 
onu bir ayıba sürüklemez.1

Hz. Ali'nin manevî şahsiyetine karşı sergilenen cesareti nakleden 
yalnızca İbn Ebi'l-Hadid değil. Ondan önce İbn Abdurabbih, Ikdü'l-Ferid 
(c.2, s.285) ve ondan sonra Subhu'l-A'şa kitabının yazarı da (c.1, s.128) 
nakletmiştir.

İlginçtir ki, İbn Ebi'l-Hadid, Nehcü'l-Belâğa'nın 28. mektubunun şer-
hine ulaşınca, hem onun hemde Muaviye'nin mektuplarını naklediyor ve 
olayın doğruluğunda tereddüt etmiyor; fakat kitabın başında 26. hutbenin 
şerhini sona erdirirken olayın aslını inkâr edip şöyle diyor: "Bu tür sözleri 
sadece Şiiler nakletmişlerdir."2

Hz. Zehra'ya (s.a) Yapılan Küstahlık

Üçüncü konu şuydu; acaba Peygamber'in sevgili kızının bu hadise-
de saldırganlar tarafından incitilmesi ve bu yüzden çocuğunu düşürmesi 
doğru mu?

Şia uleması açısından bu soruya cevap vermek, geçen iki soruya cevap 
vermekten daha acıdır. Zira Ali'yi (a.s) mescide götürmek istediklerinde, 
Hz. Fatıma'nın mukavemetiyle karşılaştılar ve Hz. Fatıma sevgili eşinin 
mescide götürülmesini engellemek için, dilin söylemekten utandığı, kale-
min de yazmaktan hayâ ettiği birçok ruhî ve cismi darbeler çekmiştir.3

Fakat Ehlisünnet âlimleri, halifelerin makamını korumak adına tarihin 
bu bölümünü itiraftan kaçınmış ve hatta İbn Ebi'l-Hadid, Şerh'inde, bu konu-
nun Müslümanlar arasında sadece Şia tarafından nakledildiğini yazmıştır.4

Büyük Şia âlimi merhum Seyyid Murtaza şöyle diyor:
Hadisçi ve tarihçiler, Peygamber'in kızına yapılanları nakletmekten 
önceleri çekinmiyorlardı ve Ömer'in kapıyı iterek arkasında duran Hz. 
Fatıma'nın çocuğunu düşürmesine sebep olduğu ve kölesi Kunfuz'un, 
Ömer'in emriyle Ali'yi (a.s) bırakması için Hz. Fatıma'yı kırbaçladığı 

1- Nehcü'l-Belâğa, 28. mektup.
2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.60.
3- Şia kaynakları arasından Süleym b. Kays'ın kitabı olaya geniş bir şekilde (s. 74 

den sonrası) yer vermiştir.
4- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.60.
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konusu meşhurdu. Fakat sonraları bu olayı nakletmenin hilafette bu-
lunan kimsenin durumuyla bağdaşmadığını, yaptıklarnın bu makam-
la uyuşmadığını görünce nakletmekten şiddetle kaçındılar.1

Seyyid Murtaza'nın sözünün şahidi ise tüm çaba ve kontrollere rağ-
men bu olayın Ehlisünnet'in bazı kitaplarında göze çarpmasıdır. Şehristanî, 
Mutezile fırkasının öncüsü Nazzam diye meşhur İbrahim b. Seyyar'dan 
şöyle naklediyor:

Ömer, biat alma günlerinde Hz. Fatıma'yı kapıyla duvar arasında sı-
kıştırarak çocuğunu düşürmesine sebep oldu. Ayrıca içeride bulunan-
larla birlikte evin yakılması emrini verdi ve o anda evde Ali, Fatıma, 
Hasan ve Hüseyin'den (a.s) başka kimse yoktu.2

Zehra'nın Makamı

Peygamber'in kızı Zeyneb'in3 kocası Ebu'l-Âs, bir savaşta Müslüman-
lar tarafından esir alındı; fakat sonraları tıpkı diğer esirler gibi özgürlü-
ğüne kavuştu. Ebu'l-Âs, Mekke'ye döndükten sonra Peygamber'e, kızı 
Zeyneb'in Medine'ye yolculuk vesilelerini hazırlayacağına dair söz verdi. 
Peygamber (s.a.a), Zeyd b. Hârise ve Ensâr'dan bir grubu, Mekke'ye 8 Mil 
mesafede durup, kızı Zeyneb'in mahfesi vardığında onu alıp Medine'ye 
getirmekle görevlendirdi. Kureyş Peygamber'in (s.a.a) kızının Mekke'den 
ayrıldığını öğrenince onu yarı yoldan çevirmeye karar verdi. Cebbar b. Es-
ved, bir grup ile birlikte Zeyneb'in mahfesine ulaştı ve mızrağını mahfeye 
sapladı. Zeyneb bu darbe sonucu karnındaki çocuğunu düşürüp Mekke'ye 
geri döndü. Peygamber (s.a.a) bu olayı duyduğunda çok üzüldü; o kadar 
ki, Mekke'nin fethinde bu kişinin kanını mubah kıldı.

1- Telhisu'ş-Şafi (Seyyid Murtaza'nın Şeyh Tûsî tarafından telhis edilen eseri), c.3, 
s.76.

2- el-Milel ve'n-Nihel, c.2, s.59.
3- Bazılarına göre Zeyneb, Rukayye ve Ümmü Gülsüm isimli kızlar; Resulullah'ın 

gerçek kızları değillerdir. Bunlar Hz. Hatice'nin Hale isimli kız kardeşinin çocukla-
rıdır. Hz. Hatice Resulullah'la evlenip, Hâle de vefat edince çocuklar, Hz. Hatice ve 
Resulullah'ın kefaleti altına girdiler. Öte yandan Araplar, üvey evlâdı da gerçek evlât 
telakki ettikleri için bu iki kız da Resulullah'ın kızları olarak anılmaya başlandı. Bu ko-
nuda Üstad Allâme Cafer Murtaza Amilî'nin "Peygamber'in Kızları Mı, Evlâtlıkları Mı?" 
ve "es-Sahih Min Sîreti'n-Nebiyy (Resulullah'ın Sahih Sireti)" isimli kitaplara bakılabilir.
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İbn Ebi'l-Hadid şöyle der: "Ben bu konuyu üstadım Ebu Cafer'e oku-
dum." Şöyle buyurdu: "Peygamber (s.a.a), kızı Zeyneb'i korkutup çocu-
ğunu düşüren kişinin kanını mubah etti; eğer yaşasaydı, kızı Fatıma'ya 
eziyet edip çocuğu Muhsin'i düşürenlerin kanını da mubah ederdi."1

Halkın Kendi Kendini Yönetmesi

Halifelerin hilâfetini "halkın kendi kendini yönetmesi" yani demok-
rasi veya "müşavere" biçimiyle yutturmak isteyenler, aşağıdaki iki grup-
tan biridir:

1- İslâmî esasları, sürekli güncel düşünceler ve ilmî ölçülere uyarla-
mak, bu yolla da batılıların ve batı hayranlarının dikkatlerini İslâm'a celp 
etmektir. Demokrasinin yeni bir fikir olmadığını, 14 asır önce İslâm'da 
böyle bir sistemin olduğunu ve Peygamber'in (s.a.a) vefatından sonra, 
ashabının bu sistemi halife seçiminde uygulamaya koyduklarını dayat-
mak isteyenler.

Bu grup, her ne kadar temiz bir niyetle bu yolda ilerleseler de, maale-
sef İslâmî meseleleri araştırma zahmetine girmiyorlar; konunun uzmanla-
rına başvurmuyorlar; sadece bir kaç asılsız rivayetle yetinmektedirler.

2- Bazı sebeplerden dolayı, Şia'ya ve ulemaya karşı kompleksleri olan 
ve zaman-zaman gizli tahrikler sonucu da Sünnîliğe meyletmiş, ahlâkî 
yozlaşma ve sapık inançlarla mücadele yerine, mümin ama saf gençleri 
tuzağa düşürüp, onların Şia inancına karşı itikatlarını zayıflatan grup.

İlk gruptakilerin hataları telâfi edilebilir. Sahih ve güvenilir kaynaklar 
ile hatalarından dönebilirler. Bunun için haklarında konuşmaktan ziyade 
onlara yapılabilecek en iyi hizmet, ilmî ve fikrî olarak görüş alışverişinde 
bulunmak ve irtibatı koparmamak olur.

Fakat ikinci grubun ıslahı çok zordur. Zira kompleksli olmakla birlik-
te, din hakkında doğru ve yeterli bilgileri de yoktur. Bu yüzden hidayet 
olmaları için çalışmak genelde fayda etmez. Önemli olan saf ve bilgisiz 
gençlerin bunların tuzağına düşmesini engellemek, varsa eğer bir an önce 
kalplerindeki kuşku ve şüphelerin giderilip temizlenmesidir.

*   *   *

1- Şerhu Nehci'l-Belâğa, İbn Ebi'l-Hadid, c.14, s.192.
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Acaba akıl ve din, hâkim sınıfın, silâh zoruyla bir eve saldırarak içeri-
de bulunanları mescide zorla götürüp biat ettirilmelerine izin verir mi?

Acaba demokrasinin anlamı, hâkim sınıfın başındaki kişinin, muhalif 
ya da tarafsız kimselerden zorla biat almak, biat etmedikleri takdirde sa-
vaşmak üzere bir grubu görevlendirmesi midir?

Tarih, hâkim grubun üyeleri arasında Ömer'in herkesten daha çok 
biat ve oy alma konusunda ısrarlı davrandığına, hatta bu yolda savaşma-
ya kadar ileri gittiğine şahittir.

Zübeyr Hz. Fatıma'nın evine sığınanlardan biriydi ve henüz Peygam-
ber ailesi ile irtibatı kopmamıştı. Hilâfet memurlarının Hz. Fatıma'nın 
evine sığınanlara yönelik baskısı artınca, Zübeyr elinde yalın kılıçla dı-
şarı çıkıp şöyle söyledi: "Asla biat etmeyeceğim; üstelik hepiniz Ali'ye 
biat etmelisiniz."

Müslümanların cesur, mahir savaşçı ve meşhur kahramanlarından 
olan Zübeyr'in kılıç darbeleri diğer kılıç darbelerinden seçilir ve hemen 
tanınırdı. Bu yüzden memurlar tehlikeyi hissedip, toplu bir hamleyle 
Zübeyr'in kılıcını elinden alarak kan dökülmesini engellediler.

Ömer'in onca ısrarı ve sözde fedakârlığının sebebi neydi? Acaba Ömer 
iyi niyetle mi bu yolda çaba harcıyordu? Yoksa Ebubekir ile aralarında bir 
nevi anlaşma mı gerçekleşmişti?

Ali (a.s), hilâfet erki memurlarının baskısı altında ve sürekli ölümle 
tehdit edildiği sırada Ömer'e şöyle dedi:

Ömer, iyi sağ ki yarısı senindir ve hilâfet merkebini Ebubekir için sağ-
lam bağla ki yarın sana döndürsün.1

Ebubekir'e biat alınması eğer gerçekten demokrasi esaslarına göre 
gerçekleşmiştiyse ve "…ve emruhum şûra beynehum…" "…İşleri, araların-
da şûra iledir…"2 ayetinin mısdakı idiyse, neden Ebubekir hayatının son 
demlerinde 'Keşke şu üç şeyi yapmasaydım.' demiştir:

1- Keşke Fatıma'nın evinin saygınlığını korusaydım ve kapıyı me-
murlara açmasa bile o eve saldırı emrini vermeseydim.

1- es-Siyase ve'l-İmame, c.1, s.12; Şıkşıkiye hutbesinde de bu manada bir cümle 
kullanıyor: "Bu iki kişi hilâfeti, devenin iki memesi gibi aralarında paylaştılar."

2- Şûra Suresi, 38
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2- Keşke Sakife'de hilâfet yükünü omuzlamasaydım ve hilâfeti Ömer 
ve Ebu Ubeyde'ye bırakıp muavenette kalsaydım.

3- Keşke "el-Fucat" adıyla ünlü İyas b. Abdullah'ı yaktırmasaydım.

Ne acıdır ki, Mısır'lı ünlü muasır şair Muhammed Hafız İbrahim 
(ölümü 1351) "Ömeriye" adlı kasidesinde II. Halife'yi övüp, Hz. Fatıma'ya 
yaptığı hakareti methetmiştir:

Ve qavluhu li-Aliyyin qalehâ Ömeru
Ekrim bi-sâmiihâ, a'zim bi-mulqihâ
Harreqtu dâreke lâ ubqî aleyke bihâ
İn lem tubayi' ve bintu'l-Mustafa fîhâ
Mâ kâne ğayru Ebî Hafsın yefûhu bihâ
Emâmun fârisu adnânin ve hamihâ.

Aklına getir Ömer'in Ali'ye söylediği sözleri / Dinleyeni aziz bil, söy-
leyeni büyük / Ali'ye dedi ki eğer biat etmezsen evini yakarım ve 
içeride kalmana izin vermem / Şu sözleri söylediğinde Muhammed 
Mustafa'nın kızı da o evdeydi / Bu sözü Ömer'den başkası söyleye-
mezdi / O Arap Adnan Oğulları'nın lideri ve koruyucusu idi.1

Bu şair akılsızca, arş-ı alanın titrediği bir cinayeti, Halife'nin iftiharların-
dan saymak istiyor! Peygamber'in (s.a.a) sevgili kızının Ömer nezdinde en 
küçük bir saygınlığının olmaması ve Ebubekir'e daha çok biat almak ama-
cıyla Peygamber'in kızını ve evini yakmaya hazır olması bir iftihar mıdır?

Ikdü'l-Ferid kitabının yazarının naklettiği oldukça gülünçtür. Güya Ali'yi 
(a.s) mescide getirdiklerinde Halife şöyle dedi: "Halifeliğimizden rahatsız 
mısın?" Ali (a.s) ise şöyle dedi: "Asla; ben Peygamber'in vefatından sonra 
Kur'ân'ı toplayana kadar cübbemi dahi çıkarmamaya kendi kendime söz 
verdim; bu yüzden diğerlerinden geri kaldım." Ve sonra biat etti.2 Hâlbuki 
kendisi ve bazıları Aişe'den, Fatıma'nın hayatta olduğu 6 ay boyunca Hz. 
Ali'nin biat etmediğini; vefatından sonra biat ettiğini3 naklediyor.

Biat etmeyen sadece Ali (a.s) değildi. Nehcü'l-Belâğa'daki sözleri 
buna şahittir. Sakife Olayı'nda isimlerine aşina olduğumuz kimseler de 
Halife'ye biat etmediler ve velâyetin en büyük hamilerinden olan Selman, 
Ebubekir'in hilâfeti hakkında şöyle diyordu:

1- Divan-ı Şair-i Nil, c.1, s.84.
2- Ikdü'l-Ferid, c.4, s.260.
3- age.
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Öyle birinin hilâfetine razı oldunuz ki, sadece yaşça sizden daha bü-
yük ve Peygamberinizin Ehlibeyt'ini görmezlikten geldiniz. Hâlbuki 
eğer hilâfeti kendi ekseninden çıkarmasaydınız, asla bir ihtilâf olmaz 
ve hepiniz [hak] hilâfetin lezzetli meyvelerinden faydalanırdınız.1

1- Şerhu Nehci'l-Belâğa, İbn Ebi'l-Hadid, c.2, s.69.
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(4)

ALİ (A.S) VE FEDEK

Fedek'in Malî Değeri

Halife seçimi yolunda Sakife'deki çekişmeler sona erdi ve Ebubekir 
hilâfeti ele geçirdi. Ali (a.s) vefalı dostlarından bir grupla hükümet sah-
nesinin dışında kaldı; fakat fikirlerin aydınlatılması ve kamuoyunun bi-
linçlendirilmesinden sonra, vahdetin korunması için muhalefet etmedi ve 
Kur'ân'ın yüce mefhumlarının talim ve tefsiri, doğru hüküm verme, kitap 
ehli âlimleriyle ilmî mübahaseler yapmak gibi yollarla ferdî ve toplumsal 
hizmetlerine devam etti.

Ali (a.s), Müslümanlar arasında rakiplerinin onun elinden alması 
mümkün olmayan birçok faziletlere sahipti. O, Peygamber'in (s.a.a) amca-
sının oğlu, damadı, vasisi, şanlı bir mücahit, İslâm'ın büyük kahramanı ve 
nübüvvet ilminin kapısı idi. Hiç kimse onun İslâm'daki önceliğini, geniş 
ilmini, Kur'ân, hadis, dinin asıl ve ayrıntılarını, ilâhî kitaplara eşsiz ihata-
sını inkâr edemezdi; ya da bu faziletleri ondan alamazdı.

Bu arada onun, ileride hilâfet erki için güçlük çıkarması mümkün özel 
bir imtiyazı vardı ve bu imtiyaz, Fedek'in sağlayacağı iktisadi kudret idi.

Bu sebepten hilâfet makamı, bu gücü Hz. Ali'nin elinden almayı uy-
gun gördü; zira bu imtiyaz, diğer imtiyazlar gibi elinden alınamayacak 
türden değildi.

Fedek'in Özellikleri

Hayber yakınlarında, yaklaşık 140 km Medine'nin uzağında bulunan 
ve Hayber kalelerinden sonra Hicaz Yahudîlerinin dayanaklarından sayı-
lan bol verimli ve müreffeh bölgeye Fedek deniyordu.1

1- Mu'cemu'l-Buldan ve Merasıdu'l-İttıla, "Fedek" maddesine bakınız.



168 □ Ve lâye t  Nuru  İmam A l i

Resul-i Ekrem (s.a.a) Hayber, Vadi'l-Kura ve Teyma'daki Yahudî güç-
lerini yok ettikten sonra Medine'nin kuzeyinde bulunan büyük araziyi 
İslâm askerleri ile doldurdu ve bu topraklar üzerindeki Yahudîlerin kud-
retlerini yok etmek için "Muhit" adındaki bir elçiyi, Fedek'in ileri gelenle-
rinin yanına gönderdi. Zira bu topraklar İslâm ve Müslümanlar aleyhine 
tehlike oluşturuyordu. Bu köyün öncüsü Yuşa b. Nun, sulh ve teslim olma-
yı, savaşmaya tercih etti ve Fedek sakinleri, her yıl elde edilecek mahsülün 
yarısını Peygambere vererek İslâm bayrağı altında yaşamaya ve Müslü-
manlar aleyhine entrika çevirmemeye söz verdi. İslâm'da, askeri savaş 
yolu ile alınan topraklar, tüm Müslümanları ilgilendirir ve bu toprakların 
idaresi şer'i hâkimlere aittir. Fakat savaşılmadan ele geçirilen topraklar, 
Peygamber'i ve sonraki İmamı ilgilendirir. Ve bu gelir, İslâm kanunlarında 
belirtildiği şekilde bazı özel durumlarda kullanılır. Bu özel durumlardan 
biri de, Peygamber (s.a.a) ve İmamın kendi yakınlarının yasal ve meşru 
ihtiyaçlarını şerefli bir şekilde karşılayabilmeleri içindir.1

Fedek; Peygamber'in, Kızına Verdiği Hediye

Şia müfessirleri, hadisçileri ve bazı Ehlisünnet âlimleri şöyle yaz-
maktalar:

"Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver."2 ayeti nazil olun-
ca Peygamber (s.a.a) kızı Fatıma'yı (s.a) yanına çağırdı ve Fedek'i ona 
bağışladı."3 Bu olayı, Peygamber'in (s.a.a) yakın ashabından biri olan Ebu 
Said el-Hudrî nakletmiştir.

Tüm Şia ve Sünnî müfessirler, bu ayetin Peygamber'in (s.a.a) akra-
baları hakkında indiğini ve "zi'l-kurba (akraba)" için Peygamber'in (s.a.a) 
kızının en açık örnek olduğunu kabul etmektedir. Hatta Şamlı bir şahıs, 
Hz. Zeynelabidin'den kendisini tanıtmasını isteyince, kendini tanıtmak 
için yukarıdaki ayeti okudu. Bu konu Müslümanlar arasında o kadar bili-
niyordu ki, Şamlı şahıs, tasdik edercesine başını sallayarak şöyle dedi:

"Peygamber (s.a.a) ile aranızdaki özel yakınlık ve akrabalık bağınız-

1- Haşr Suresi, 6-7.
2- İsrâ Suresi, 26.
3- Mecmau'l-Beyan, c.3, s.411; Şerh-i İbn Ebi'l-Hadid, c.16, s.268; ed-Dürrü'l-

Mensûr, c.4, s.177.
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dan dolayı Allah, Peygamber'e (s.a.a), hakkınızı vermesini emretmiştir."1

Özetle, bu ayetin Hz. Zehra ve evlâtları hakkında nazil olduğu ko-
nusunda tüm Müslümanlar aynı fikirdedir. Bu ayet nazil olduğu zaman 
Peygamber'in (s.a.a) Fedek'i kızına bağışladığını Şia âlimlerinin tamamı 
Sünnî alimlerden de bazıları kabul etmektedirler.

Peygamber Neden Fedek'i Kızına Bağışladı?

Peygamber (s.a.a) ve hanedanının hayatının açıkça gösterdiği ve he-
pimizin de bildiği gibi, onların dünyaya ve dünya malına asla bağlılıkla-
rı olmamıştır. Fakat bununla birlikte Peygamber'in (s.a.a), Fedek'i kızına 
bağışladığını ve Hz. Ali soyuna tahsis ettiğini görüyoruz. Burada insanın 
aklına şöyle bir soru geliyor: "Öyle ise Peygamber (s.a.a) Fedek'i neden kı-
zına bağışladı? Bu soruya cevap olarak aşağıdaki maddeler zikredilebilir:

1- Peygamber'in (s.a.a) vefatından sonra hilâfet, Peygamber'in (s.a.a) 
tasrih ettiği şekilde Hz. Ali'nin hakkıydı. Böyle bir makamın ise yüklü bir 
hazineye ihtiyacı vardı. Ali (a.s) hilâfet makamına bağlı olan işlerin idare-
sinde Fedek'ten elde edilen geliri en iyi şekilde kullanabilirdi. Peygamber'in 
(s.a.a) bu düşüncesini bilen hilâfet makamı ise daha ilk günlerinde hiç va-
kit kaybetmeden Fedek'i Peygamber hanedanının elinden aldı.

2- Peygamber (s.a.a) ailesinin, yani biricik kızı ve gözünün nuru Ha-
san ve Hüseyin'in (a.s), Peygamber'in (s.a.a) ölümünden sonra şerefli bir 
biçimde yaşayabilmeleri, Peygamber ve ailesinin onur ve haysiyetinin 
mahfuz kalması için Peygamber (s.a.a) Fedek'i kızına bağışladı.

3- Peygamber (s.a.a), bazı kimselerin Hz. Ali'ye karşı kalplerinde kin 
ve nefret beslediklerini biliyordu. Zira onların yakınlarının çoğu cihat mey-
danlarında Hz. Ali'nin kılıcı ile öldürülmüştü. Bu kimselerin kalplerinde-
ki kini arıtmanın bir yolu da mali yardımlar ile onların kalbini kazanmak 
ve aynı zamanda tüm yoksul ve acizlere yardım etmekti. Böylece hilâfet 
yolu üzerindeki tüm duygusal engelleri ortadan kaldırmış olacaktı.

Peygamber (s.a.a) her ne kadar zahirde Fedek'i Hz. Zehra'ya bırak-
tıysa da, geliri, kendi zaruri ihtiyaçlarını karşılaması ve bu geliri İslâm ve 
Müslümanların yararına harcaması için velâyet sahibinin elinde idi.

1- ed-Dürrü'l-Mensûr, c.4, s.176.
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Fedek'in Geliri

Tarihe bakıldığında, yukarıda zikrettiğimiz üç sebep insanın zihninde 
daha da kuvvetlenmektedir. Zira Fedek bol verimli bir yerdi ve Hz. Ali'nin 
hedeflerine ulaşmasında ona büyük yardımı ve faydası olabilirdi.

Meşhur tarihçi Halebî şöyle yazıyor:
Ebubekir, Fedek'in, Hz. Peygamber'in kızına ait olmasına razıy-
dı. Hatta Hz. Fatıma'nın bu mülkiyetini bir belge ile tasdik etmişti. 
Fakat Ömer, bu belgenin Hz. Fatıma'ya verilmesine engel oldu ve 
Ebubekir'e: "Yarın Fedek'in getirdiği gelire çok ihtiyacın olacak. Zira 
müşrikler Müslümanlar aleyhine kıyam ederse, savaş için gerekli olan 
masrafı nereden karşılayacaksın? dedi.1

Bu cümleden açıkça anlaşılıyor ki, Fedek'in geliri savaş masraflarını 
karşılayacak kadar çoktu. Bu yüzden Peygamber (s.a.a) bu iktisadi gücü 
Hz. Ali'ye bırakmıştı.

İbn Ebi'l-Hadid şöyle diyor:
Ben, İmamiye mezhebinden olan âlimlerden birine Fedek hakkında 
şöyle söyledim: "Fedek köyü o kadar da büyük değildi. İçinde sadece 
birkaç hurma ağacının bulunduğu küçük bir arazinin o derece ehem-
miyeti yoktu ki Fatıma'nın muhalifleri ona tamah etsinler." O bana 
şöyle cevap verdi: "Sen bu konuda yanlış düşünüyorsun. Orada bu-
lunan hurma ağaçlarının sayısı şimdi Kûfe'de bulunan hurma ağaç-
larından daha az değildi. Bu verimli toprakların, Peygamber ailesinin 
elinden alınmasının tek sebebi, Hz. Ali'nin, buranın gelirini hilâfet 
makamı ile mücadele etmek için kullanmasını engellemekti. Onlar sa-
dece Fatıma'yı Fedek'ten mahrum etmediler, tüm Haşim Oğulları'nı 
ve Abdulmuttalib'in evlâtlarını yasal haklarından (ganimetlerin hum-
sundan) mahrum kıldılar."

"Sürekli zaruri ihtiyaçlarını karşılama durumunda olan ve muh-
taç kalan kimseler, akıllarında hâkim sınıfla savaşma fikrini asla 
besleyemezler."2

İmam Musa b. Cafer (a.s), Fedek'in sınırlarını bir hadiste şöyle be-
lirliyor:

1- Sîre-i Halebî, c.3, s.400.
2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.16, s.236.
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Fedek, bir taraftan Adn, bir taraftan Semerkant, bir taraftan Afrika ve 
bir taraftan denizler, adalar ve Ermenistan... ile çevriliydi.1

Hayber'in bir bölümü olan Fedek'in sınırları kesinlikle böyle de-
ğildi. İmam Musa Kâzım'ın buradaki maksadı şuydu: "Onlardan gas-
pedilen tek yer Fedek değildi. Hakikatte dört tarafı İmam Musa Kâzım 
tarafından tayin edilmiş olan büyük İslâm topraklarının hâkimiyeti 
Ehlibeyt'ten alınmıştı."

Kutbuddin-i Ravendî şöyle yazıyor:
Peygamber (s.a.a) Fedek'i 24.000 dinara kiraladı. Bazı hadislerde 
bu miktar 70.000 dinar olarak nakledilmiştir. Bu konudaki ihtilâf, 
Fedek'in her yılki gelirinin farklı olmasındandır.

Muaviye hilâfete geçtiğinde Fedek'i üç kişi arasında paylaştırdı. Üçte 
birini Mervan b. Hakem'e, aynı orandaki diğer bölümünü Amr b. 
Osman'a ve üçüncü bölümünü ise oğlu Yezid'e verdi. Mervan, hilâfete 
geçtiği vakit tamamına el koydu.2

Bu tip bir paylaştırmadan açıkça görünen şu: Fedek, göz alıcı bir yer-
di. Muaviye, burayı büyük kabilelerin reisleri olan üç kişi arasında taksim 
etmişti.

Hz. Fatıma, Ebubekir ile Fedek hakkında konuşup ona iddiasının 
doğruluğu hakkında deliller getirdiğinde, Ebubekir Peygamber'in (s.a.a) 
kızına şöyle cevap verdi: "Fedek, Peygamber'in (s.a.a) şahsi malı değil, 
tüm Müslümanlara aitti. Peygamber (s.a.a) her hâlükârda Fedek'in geliri 
ile ya orduyu donatıp düşman üstüne gönderirdi ya da bunu Allah yolun-
da harcardı.3

Peygamber'in (s.a.a) Fedek'in gelirini bir orduyu donatmada kullan-
ması veya bu geliri Haşim Oğulları, yoksullar ve acizler arasında paylaş-
tıracak olması, Hayber'in bir kısmı olan Fedek'in gelirinin çok olduğunu 
göstermektedir.

Ömer, Arap Yarımadası'nı Yahudîlerden temizlemeye karar verdiğin-
de, topraklarını İslâm devletine bir bedel karşılığında teslim etmeleri ve 
Fedek'i boşaltmaları için bir duyuru yaptı.

1- Biharu'l-Envar, c.48, s.144.
2- age. c.16, s.216.
3- Biharu'l-Envar, c.16, s.214.
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Peygamber (s.a.v.) daha ilk günden Fedek'in yarısının kendilerine 
bırakılması yönünde Fedek Yahudîleri ile anlaşmıştı. Bu yüzden Halife, 
Fedek'in gaspedilmiş bölümünün değerini belirledikten sonra Yahudîlere 
vermesi için İbn Teyyihan, Ferve, Hubab ve Zeyd b. Sabit'i Fedek'e gön-
derdi. Bu şahıslar, Yahudîlerin payını 50.000 dirhem olarak belirledi ve 
Ömer, bu meblağı Irak'tan elde edilen maldan ödedi."1

Fedek'e El Konulmasının Sebepleri

Peygamber'in (s.a.a) ashabından bir grubun Ebubekir'in hilâfetini ka-
bul etmesi, onun için ilk zaferdi ve neticede Ensâr'ın en güçlü kabilelerin-
den olan Hazrec kabilesi diğer bir kabilenin muhalefeti karşısında müca-
deleden vazgeçti. Başlarında Hz. Ali'nin olduğu Haşim Oğulları ise önce-
den zikrettiğimiz sebepler ve insanların aydınlatılmasından sonra devlet 
ile silâhlı bir çatışmaya girmekten ve kıyam etmekten uzak durdular.

Fakat Medine'de sağlanan bu zafer ve başarı, hilâfet için yeterli değil-
di. Tüm bunların yanında Mekke'nin de himayesine ihtiyaç vardı. Özel-
likle de Ebu Süfyan'ın onayının ve teyidinin beklentisi içindeydiler. Zira 
Peygamber'in ölüm haberi Mekke'ye ulaştığı zaman, Mekke'nin komutanı 
olan yirmi küsur yaşlarındaki Attâb b. Üseyd b. Âs, Peygamber'in (s.a.a) 
ölüm haberini halka duyurmasına rağmen, halifesi hakkında kimseye bir 
açıklama yapmadı. Bu iki olay da aynı zamanda gerçekleştiği için, birinin 
duyulup da diğerinin duyulmamasına imkân yoktu.

O hâlde Mekke komutanının bu konudaki sessizliği, Ümeyye Oğul-
ları'nın başı olan Ebu Süfyan'ın onayını ve görüşünü öğrenip ona göre 
davranmaktan başka bir şey için değildi.

Bu hakikatler yanında, Halife hilâfetini devam ettirebilmek için hilâfeti-
ne muhalif olan grupları, kendisine cezp etmek zorunda olduğunu anladı.

Dikkati ve rızası celp edilmesi gereken etkili kişilerden biri de Ümey-
ye Oğulları'nın başı Ebu Süfyan'dı. Zira Ebubekir'in hilâfetine tamamen 
karşıydı ve Ebubekir hilâfet makamına oturunca Ebu Süfyan itiraz ederek 
şöyle demişti: "Ebu Fuzeyl'den bize ne?" Aynı zamanda Medine'ye gidip 
Hz. Ali ve Abbas'ı, silâhlı kıyama davet eden kişi de Ebu Süfyan'dı. Hz. 

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.16, s.211.
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Ali'ye bu konuda şöyle demişti: "Ben Medine'yi süvari ve piyadeler ile 
dolduracağım. Siz kalkıp kıyam edin ve idareyi ele geçirin."

Ebubekir, Ebu Süfyan'ı susturmak ve görüşünü değiştirmek için ya-
nında getirdiği mallara hiç el sürmeden kendisine bağışladı. Hatta Ebube-
kir bununla da yetinmeyerek, Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye'yi Şam valisi 
olarak atadı. Ebu Süfyan, oğluna bu makamın verildiğini duyunca şöyle 
dedi: "Ebubekir akraba bağlılığını sürdürdü."1 Oysaki daha önce Ebu Süf-
yan, Ebubekir ile arasında bir bağ olduğundan hiç bahsetmemişti.

Ebu Süfyan gibi satın alınması gereken şahısların sayısı bu sayfalara 
sığmayacak kadar fazladır. Hepimiz biliyoruz ki, Benî Saide'de Ebubekir'e 
biat edilmesi olayında Muhacirler orada değillerdi. Muhacirlerden sadece 
üç kişi, yani II. Halife, Amr ve Ubeyde bu olayda bulunmuştu. Böyle bir 
ortamda Muhacirlerin halifesi olması ve biat alması, bazı grupları tahrik 
etti. Bu yüzden Halife'nin onları yatıştırması ve bir takım yardımlarda 
bulunması gerekliydi. Böyle olduğu takdirde Ensâr, özellikle de daha ilk 
günden Halife'ye biat etmeye razı olmayıp Benî Saide'yi terk eden Hazrec-
liler, Halife'ye muhabbet ve alaka duyabilirlerdi.

Ebubekir, sadece erkekleri satın alıp, onları kendi tarafına çekmekle 
kalmayıp, kadınları etrafına toplayabilmek için de bir takım bağışlar ve 
harcamalarda bulunmuştu. Zeyd b. Sabit, Adiyy Oğulları kabilesinden 
bir hanıma, Ebubekir'den bir bağış getirdiğinde, o kadın bunun ne oldu-
ğunu sordu. Zeyd şöyle cevap verdi: "Bu, Halife'nin kadınlar arasında 
taksim ettiği bir bağıştır."Kadın, kendisine verilen bu bağışın bir tür dinî 
rüşvet olduğunu anlayınca, Zeyd'e şöyle dedi: "Dinimi satın almak için 
mi bana rüşvet veriyorsunuz? Allah'a andolsun ki, ben ondan bir şey ka-
bul etmiyorum."2

Hükümet Bütçesinin Yetersizliği

Hz. Peygamber (s.a.a), hastalandığı dönemde elinde olan tüm malı 
taksim etti. Bu yüzden beytülmalde bir şey yoktu. Peygamber'in (s.a.a) 
elçileri onun ölümünden sonra az miktardaki malları kendileri Medine'ye 
getiriyorlar ya da bunu güvenilir kimseler ile Medine'ye gönderiyorlardı. 

1- Tarih-i Taberî, c.3, s.202.
2- Şerhu Nehci'l-Belâğa, İbn Ebi'l-Hadid, c.1, s.133.
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Fakat bu az miktardaki gelir, muhalifleri satın almak niyetiyle büyük mas-
raflar yapmak isteyen hükümet için yeterli değildi.

Diğer taraftan etraftaki kabileler muhalefet bayrağı açıp, Halife'ye 
zekâtlarını vermeye razı olmadılar. Böylece de hükümetin iktisadi düze-
nine bir başka darbe daha vurulmuş oldu.

Bu yüzden Halife, hükümetin bütçesini temin edebilmek için ora-
ya buraya el atıp, bazı mallara el koymaktan başka çare bulamadı. Bu iş 
için de Fedek'ten daha uygun bir yer yoktu. Sadece Ebubekir tarafından 
Peygamber'den (s.a.a) (s.a.a) nakledilen bir hadis üzere Fedek'i Hz. Zeh-
ra'dan gaspederek burayı hükümetinin temellerini sağlamlaştırmak için 
kullandı. Bu uydurma hadis şuydu: "Biz peygamberler miras bırakmayız."

Ömer ise şu hakikati itiraf ederek Ebubekir'e şöyle dedi: "Yarın 
Fedek'ten elde edilen gelire çok ihtiyacın olacak. Zira eğer müşrik Araplar 
Müslümanlar aleyhine kıyam ederse, ordu için gerekli olan masrafları ne-
reden karşılayacaksın."1

Halife ve hemfikirlerinin söz ve hareketleri de buna şahittir. Nitekim 
Hz. Fatıma'ya da, hakkı olan Fedek'i istediği zaman şöyle demişti: "Peygam-
ber, sizin zaruri ihtiyaçlarınızı ondan temin ediyor, geri kalanını da Müslü-
manlar arasında taksim ediyordu. Peki, sen bu gelir ile ne yapacaksın?"

Peygamber'in (s.a.a) sevgili kızı şöyle buyurdu: "Ben onun yolunu 
takip ederek bu gelirden geri kalanı Müslümanlar arasında taksim edece-
ğim." Hz. Fatıma, Halife için bahane yolunu kapatmış olmasına rağmen, o 
şöyle dedi: "Ben de aynı babanın yaptığını yapacağım."2

Eğer Halife'nin Fedek'e sahip olmaktaki hedefi sadece ilâhî hükmü 
yerine getirmek, yani bu gelir ile Peygamber'in (s.a.a) ailesinin zaruri ih-
tiyaçlarını karşılayıp geri kalanı Müslümanlar arasında taksim etmek ol-
saydı, bu işi onun yapmasıyla, Peygamber'in (s.a.a) kızının ve Kur'ân'a 
göre tüm günah ve hatalardan korunmuş sevgili eşinin yapması arasında 
ne fark vardı?

O hâlde Halife'nin, Fedek'in gelirine sahip olmaktaki ısrarı, bu ge-
lirle hükümetinin temellerini sağlamlaştırmak arzusunda olduğunun 
kanıtıdır.

1- Sîre-i Halebî, c.3, s.400.
2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.16, s.316.
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Fedek'i Gaspetmenin Bir Diğer Sebebi

Halife'nin Fedek'e sahip olmak istemesinin diğer bir sebebi de, ön-
ceden de zikredilmiş olduğu gibi, Hz. Ali'nin iktisadî gücünden kor-
kulmasıydı. Ali (a.s) rehberliğin tüm şartlarını taşıyordu. Zira ilmi, 
takvası, İslâm'daki önceliği, Peygamber (s.a.a) ile olan yakın bağı ve 
Peygamber'in (s.a.a) onun hakkındaki vasiyetleri inkâr edilemezdi. Bu 
şartlara haiz olan ve taşıyan bir şahısın, maddî olarakta bir güç ve kud-
rete sahip olur da hilâfet makamı ile rekabete girişmek isterse, o zaman  
o makamı üstlenenler için hiçte hoş olmayan büyük bir tehlike oluşur-
du. Bu durumda Hz. Ali'nin sahip olduğu bu faziletlerin ve imkânların 
elinden alınması ve inkâr edilmesi mümkün olmadığına göre, yapılacak 
tek şey, iktisadi gücünü yok etmekti. Peygamber ailesinin ve Hz. Ali'nin 
durumunu zayıflatmak için Fedek'i gasbettiler ve Peygamber ailesini 
kendilerine muhtaç ettiler.

Bu hakikat, Ömer'in Ebubekir ile olan konuşmasında açıkça gözler 
önüne serilmektedir. II. Halife, Ebubekir'e şöyle demişti:

İnsanlar dünyanın kullarıdır ve onların bundan başka da hedefleri 
yoktur. Sen hums ve ganimetleri Ali'den al ve Fedek'i de elinden çıka-
rırsan onun elini boş gören insanların sana döneceklerini görürsün.1

Bu konudaki diğer bir delil ise, hilâfet makamının Peygamber (s.a.a) 
hanedanını sadece Fedek'ten mahrum bırakmakla kalmayıp, Kur'ân-ı 
Kerim'de tasrih edildiği şekilde, Peygamber (s.a.a) ailesine verilmesi 
gereken savaş ganimetlerinin beşte birinden de2 onları mahrum etmiş, 
Peygamber'in (s.a.a) ölümünden sonra, onun tertemiz ailesine bu yönde 
bir dinar dahi ödememişlerdi.

Tarihçiler genellikle Hz. Fatıma'nın Ebubekir ile ihtilâfının sadece Fe-
dek konusu üzerinde olduğunu sanmaktadır. Ancak Hz. Fatıma'nın, üç 
konuda onlara muhalefet ettiğini görmekteyiz:

1- Peygamber'in (s.a.a) bağışladığı Fedek.

2- Peygamberden (s.a.a) kendisine bırakılan miras.

1- Nasihu't-Tevarih, c. Zehra, s.122.
2- Enfâl Suresi, 41. ayet: "Ve iyice bilin ki, ganimet olarak elde ettiğiniz şeyin mut-

laka beşte biri Allah'ın ve Peygamber'in ve yakınların ve yetimlerin ve yoksulların ve 
yolda kalmışlarındır."
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3- Kur'ân'ın tasrihine göre ganimet humsunun masraflarından biri 
olan Peygamber (s.a.a) ailesinin payı.

Ömer şöyle diyor: "Fatıma, Halife'den Fedek'i ve Peygamber (s.a.a) 
ailesinin payını istediğinde Halife bunları ona vermedi."

Enes b. Malik şöyle diyor:

Fatıma (s.a), Halife'nin yanına geldi ve Peygamber (s.a.a) ailesinin 
payı olarak tayin edilmiş olan hums hakkındaki ayeti okudu. Hali-
fe ise şöyle dedi: "Senin okuduğun Kur'ân'ı ben de okuyorum. Asla 
yakınların hakkı olan payı size veremem. Ama bununla sizin zaruri 
ihtiyaçlarınızı karşılamaya ve geri kalanı Müslümanlar arasında tak-
sim etmeye hazırım."

Hz. Fatıma şöyle cevap verdi: "Allah'ın hükmü bu değil. Hums ayeti na-
zil olduğunda Peygamber (s.a.a) buyurdu ki: Muhammed hanedanına 
müjde olsun. Allah (fazlı ve keremiyle) onları güçlü ve zengin kıldı."

Halife dedi ki: "Ben, Ömer ve Ebu Ubeyde'ye danışacağım. Eğer onlar 
da senin bu görüşünde muvafakat ederlerse, bu payı sana vereceğim!"

O ikisinden sual olduğunda, onlar Halife'yi teyit etti. Hz. Fatıma ise, 
bu duruma çok şaşırdı ve onların bu konuda ortak düşüncede olduk-
larını anladı.1

Halife'nin bu konudaki davranışı açık bir hüküm karşısında içtihat 
etmekten başka bir şey değildi. Kur'ân-ı Kerim, kâmilen açık bir dil ile ga-
nimet humsunun bir kısmının Peygamber'in (s.a.a) ailesine ait olduğunu 
beyan etmesine rağmen, Halife bu konuda Peygamber'den (s.a.a) bir şey 
duymadığı bahanesiyle bu ayeti tefsir ederek şöyle demiştir: "Peygamber'in 
(s.a.a) ailesine zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri oranda pay verilme-
li ve geri kalan meblağ da Müslümanların yararına harcanmalıdır."

Onların tüm bu telaş ve çabası, sadece Ali'yi (a.s) dünya malından na-
sipsiz kılarak, onu kendilerine muhtaç etmek, böylece hükümetleri aley-
hine kıyam etmesini önlemekti.

Şia fıkhında, Peygamber'in (s.a.a) Ehlibeyt'inden bize ulaşan rivayet-
lerin de şahitliğine göre, Peygamber ailesinin humstaki payları şahsi mal-
ları değildi. Ve eğer Kur'ân-ı Kerim'de böyle bir pay verilmişse, bu pay 

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.16, s.230–231.
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Peygamber'den (s.a.a) sonra imamet makamına sahip olacak kişi hakkın-
daydı. Bu yüzden ganimet humsunun yarısı olan; Allah Peygamber (s.a.a) 
ve onun ailesinin paylarının, Peygamber'in (s.a.a) akrabası ve yakınına, 
aynı zamanda da Müslümanların rehberi ve önderi olan kişiye verilmesi 
ve bunun o kişi tarafından harcanması gerekmektedir.

Halife, Hz. Fatıma'nın bu payı Peygamber ailesinin önderi olan Ali'ye 
(a.s) ulaştırmak istediğini, böylece de Hz. Ali'nin bu geliri Müslüman-
lar yararına harcayacağını biliyordu. Bu unvana sahip olan kişi ise Hz. 
Ali'den başka kimse değildi. Ve böyle bir payın Hz. Ali'ye verilmesi ise, 
hilâfetten çekilme ve onun hilâfetini kabul etme anlamına geliyordu. Bu 
yüzden Halife, Hz. Fatıma'ya şöyle dedi:

"Asla Peygamber (s.a.a) ailesinin payını size vermeyeceğim. Ben bu 
pay ile sizin zaruri ihtiyaçlarınızı karşılayıp geri kalanı Müslümanların 
yararı için harcayacağım!"

Fedek, Zıt Eğilimler ve Görüşler Arasında

Daha hilâfetin ilk günlerinde Fedek'e el konması ve Peygamber'in 
(s.a.a) kızı Hz. Fatıma'nın malının gaspedilmesi; şüphesiz hilâfet maka-
mının güçlenmesi ve gerçek halifenin dünya malından nasipsiz kılınma-
sı içindi. Fakat sonradan İslâmî hükümetin gelişmesi ve büyük fetihler 
sonucunda Müslümanların hükümet merkezine âdeta servet seli akıtma-
sı ile hilâfet makamı kendisini artık Fedek'in gelirine muhtaç görmedi. 
Diğer taraftan geçen zaman, İslâm camiasında halifelerin hükümetleri-
nin temellerini öylesine sağlamlaştırmıştı ki, artık kimse gerçek halife ve 
Müminlerin Emiri Hz. Ali'nin Fedek'in geliri ile muhalefet etme fikrine 
düşeceğini sanmıyordu.

Diğer halifeler zamanında Fedek'in müsadere edilmesinin ilk sebe-
bi olan hilâfet makamının malî yönden takviye edilmesi olayı, tamamen 
ortadan kalkmış olmasına rağmen, Peygamber (s.a.a) ailesinin iradesi al-
tında olması gereken Fedek ve geliri, her halifenin kendi malı sayılıyor ve 
bundan istifade ediliyordu. Peygamber (s.a.a) ailesi ile manevi bağını ta-
mamen kesmiş olanlar, Fedek'i gerçek sahiplerine vermekten şiddetle ka-
çındılar ve onu hükümetin malına dâhil edip, ya bu geliri kendi zimmet-
lerine geçirdiler ya da dostlarından birine verdiler. Fakat Peygamber'in 
(s.a.a) ailesine karşı az çok alaka ve muhabbet besleyen bazı kimseler, 
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zamane siyasetinin icap ettiği bazı nedenlerle bir süre Fedek'i Fatıma'nın 
evlâtlarına bırakmışlardır.

Bu yüzden Fedek'in hiçbir zaman güvenli ve sabit bir durumu olma-
mış; sürekli zıt görüşlü ve muhtelif hedefli grupların çekişmesi arasında 
kalmıştır. Bazen gerçek sahiplerine bırakılmışsa da ardından yine müsa-
dere edilmiştir. Bu yüzden Fedek, her zaman İslâm'ın hassas ve karmaşık 
meselelerinden biri olmuştur.

Halifeler döneminden Hz. Ali'nin zamanına kadar Fedek'in sabit bir 
durumu olmuştur. Buranın gelirinden küçük bir pay, Peygamber (s.a.a) 
ailesinin zaruri ihtiyaçları için sarf edilirken, geri kalan pay, tıpkı diğer 
kamu malları gibi halifenin istediği şekilde kullanılıyordu.

Muaviye başa geçtiği zaman, burayı üç kişi arasında taksim etti. Bu üç 
kişi; Mervan, Amr b. Osman b. Affân ve kendi oğlu Yezid idi.

Fedek elden ele dolaşarak sonunda Mervan b. Hakem'in malı oldu. 
O, burayı halife olduğu zaman tamamen satın aldı ve oğlu Abdülaziz'e 
hediye etti ya da ona miras bıraktı.

Ömer b. Abdülaziz başa geçtiğinde, Ümeyye Oğulları'nın İslâm camia-
sına sürdüğü kara lekeleri temizleme kararı aldı ve Peygamber (s.a.a) ailesi-
ne duyduğu alaka ile Fedek'i asıl sahibi olan Hasan b. Ali'ye diğer bir riva-
yete göre ise Hz. Seccad'a vermişti.1 O, Medine valisi olan Ebubekir b. Amr'a 
bir mektup yazarak Fedek'in Fatıma'nın evlâtlarına verilmesini istedi.

Medine'nin bahaneci valisi ise Halife'nin mektubuna şöyle cevap verdi:

"Fatıma'nın Medine'de o kadar çok evlâdı var ki, hepsi ayrı aileler 
hâlinde yaşıyor. Fedek'i hangisine vereyim."

Ömer b. Abdülaziz bu mektubu okuyunca çok üzüldü ve Medine'ye 
şöyle bir mektup daha yazdı:

"Eğer bir ineği öldürmeni istesem, sen tıpkı İsrail Oğulları gibi han-
gi renk olsun diye mi soracaksın? Mektubum eline ulaştığı vakit, Fedek'i 
Fatıma'nın evlâtları arasında taksim et."

1- Bu ikinci ihtimali her ne kadar İbn Ebi'l-Hadid rivayet ediyorsa da, doğru de-
ğildir. Zira Ömer b. Abdülaziz hicrî 99'da halife olmuştur; oysaki İmam Seccad (a.s) 
hicrî 94 de vefat etmiştir. Burada maksat Muhammed b. Ali b. Hüseyin'dir. İhtimalen 
Muhammed lafzı silinmiştir.
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Ümeyye Oğulları'nın dallarını oluşturan Halife'nin yanındakiler, 
Halife'nin bu adaletinden dolayı çok öfkelenip şöyle dediler: "Bu yaptığın-
la, atalarını hatalı gösteriyorsun?" Çok geçmeden Ömer b. Kays bir grupla 
birlikte Kûfe'den Şam'a gelip Halife'yi tenkit etti. Halife ise onlara şöyle 
cevap verdi:

"Sizler cahil ve bilgisizsiniz. Benim bildiklerimi sizler de duydunuz. 
Fakat unuttunuz. Zira benim üstadım olan Ebubekir b. Muhammed Amr 
b. Hazm, babasından, o da ceddinden, o da Peygamber'den (s.a.a) şöyle 
naklediyor: "Fatıma benim bedenimin bir parçasıdır. Onu inciten beni in-
citir, onu hoşnut eden beni hoşnut eder." Fedek halifeler zamanında hü-
kümetin malı sayılıyordu. Sonra da Mervan'a geçti. O da burayı babam 
Abdülaziz'e bıraktı. Babamın ölümünden sonra ben ve kardeşlerim bura-
yı miras edindik. Fakat kardeşlerim Fedek'teki paylarını ya bana sattılar 
ya da bağışladılar. Ben de burayı tıpkı Peygamber'in (s.a.a) hadisine göre 
Fatıma'nın evlâtlarına bıraktım."

Ömer b. Abdülaziz'in ölümünden sonra Âl-i Mervan başa geçince, ba-
balarının aksine hareket ederek Fedek'e el koydu ve Peygamber ailesini 
buranın gelirinden tamamen mahrum bıraktı.

Emevî hükümetinin yok olup Abbasî hükümetinin kurulmasından 
sonra, Fedek'in kaderi de değişti.

İlk Abbasî halifesi Seffah, Fedek'i Abdullah b. Hasan'a geri verdi. Fa-
kat ondan sonra Mansur buraya tekrar el koydu. Mansur'un oğlu Meh-
di, babasının yolunu izlemeyerek Fedek'i Fatıma'nın evlâtlarına verdi. 
Mehdi'nin ölümünden sonra oğulları Musa ve Harun, birbiri ardınca halife 
oldu ve Fedek'i Peygamber (s.a.a) ailesinden alarak kendileri sahiplendi. 
Ta ki Harun'un oğlu Me'mun başa geçinceye kadar bu böyle devam etti.

Me'mun bir gün halkın şikâyetlerini bertaraf edebilmek için oturmuş 
kendisine yazılan mektupları okuyordu.

Okuduğu ilk mektup, kendisini Fatıma'nın vekili olarak tanıtan biri 
tarafından gönderilmişti ve Fedek'in nübüvvet ailesine geri verilmesini is-
tiyordu. Halife bu mektubu okuyunca gözleri doldu ve mektubu yazanın 
huzuruna getirilmesi için emir verdi.

Bir müddet sonra yaşlı bir adam Halife'nin yanına geldi ve onunla Fe-
dek hakkında münazara etti. Bu konuşmalar sonunda Me'mun ikna oldu 
ve Medine valisine, Fedek'in Hz. Zehra'nın evlâtlarına verilmesi için resmi 
bir mektup gönderdi.
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Fedek'in Peygamber (s.a.a) ailesine geri verilmesi, bütün Şia'yı mut-
lu etti. Di'bil el-Huzaî bu konuda bir kaside okumuştur. Bu kasidenin ilk 
beyti şöyledir:

Esbehe vechu'z-zemâni qad zahika
Bi-redd-i Me'mûne Haşime Fedeka.

Zamanenin yüzü güldü. Zira Me'mun Fedek'i 
(Asıl sahipleri olan) Haşim Oğulları'na geri verdi.1

Hicrî 210 yılında Me'mun'un bu konuda Medine valisi Kayyim b. 
Cafer'e gönderdiği mektup şaşırtıcıdır:

Ali, Allah'ın dininde ve İslâmî hilâfetteki durumu ve nübüvvet ailesi-
ne olan yakınlığı sebebiyle, Peygamber'in (s.a.a) sünnetine riayet ede-
cek ve onun diğerlerine bağışladığını icra edecek en lâyık insandır. 
Peygamber (s.a.a) Fedek'i, kızı Fatıma'ya bağışladı. Bu konu o kadar 
açıktır ki, Peygamber'in (s.a.a) evlâtlarının bunda hiçbir ihtilâfları yok-
tur ve onlardan daha üstün bir kimse de bunun aksini iddia etmemiş-
tir. Bu yüzden müminlerin emiri olan Me'mun, Allah'ın rızasını ka-
zanmak ve hakkı icra ederek adaletle davranmak için, Peygamber'in 
(s.a.a) hükmüne göre Fedek'i onun vârislerine bırakmıştır.

Bu nedenle Me'mun, tüm yazarlara ve tarihçilere bu olayı kitaplara 
kaydetmeleri için emir verdi. Peygamber'in (s.a.a) ölümünden son-
ra ne zaman hac merasiminde "Peygamber'den (s.a.a) bir sadaka, 
bağış veya söz iddia eden kimse varsa, bizi haberdar etsin." diye bir 
ilân yapılınca, gelenleri Müslümanlar kabul eder, istediğini verir-
lerdi. O hâlde Peygamber'in (s.a.a) kızının sözü de kesinlikle tasdik 
ve teyit edilmelidir.

Müminlerin Emiri, Mübarek Taberî'ye, Fedek'i Hz. Fatıma'nın evlât-
larına vermesi için emir verdi. Fedek'i içinde bulunan her şeyle birlikte 
(hizmetkârlar vb.) Muhammed b. Yahya b. Hasan b. Zeyd b. Ali b. Hü-
seyin ve Muhammed b. Abdullah b. Hasan b. Ali b. Hüseyin'e verdi.

Bil ki Müminlerin Emiri, bu iş için Allah'tan ilham aldı ve Allah onu bu 
işe muvaffak etti ki, böylece Allah ve Peygamber'ine (s.a.a) yakınlaşsın.

Bu emri yanındaki herkese ulaştır ve Fedek'in gelişmesi ve gelirinin 
artması için çalış.2

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.16, s.216-218.
2- Fütuhu'l-Buldan, s.39-41; Tarih-i Yakubî, c.3, s.48.
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Mütevekkil başa geçinceye kadar Fedek, Hz. Zehra'nın evlâtlarının 
elinde kaldı. Mütevekkil, Peygamber ailesinin azılı düşmanlarından bi-
riydi. Fedek'i Hz. Zehra'nın evlâtlarının elinden alarak Abdullah b. Ömer 
el-Bazyar'a verdi.

Fedek'te Peygamber'in (s.a.a) mübarek elleri ile diktiği on bir tane 
hurma ağacı vardı. Müslümanlar, hac merasiminde bu ağacın meyvelerini 
teberrük unvanıyla ağır bir paraya satın alıyorlardı. Bu, nübüvvet ailesine 
yakışır bir yardımdı.

Abdullah bu duruma çok kızdı. Bu yüzden Beşîrân adındaki bir şahsı, 
bu ağaçları kesmesi için Medine'ye gönderdi. Beşîrân kasavet ve taş kalp-
lilikle kendisine verilen bu vazifeyi yerine getirdi. Fakat Basra'ya döndü-
ğünde felç oldu.

Bu dönemden sonra Fedek, Peygamber (s.a.a) ailesinden alındı ve başa 
geçen zalim hükümetler Fedek'i gerçek sahiplerine vermekten kaçındılar.
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(5)

KAMUOYU NEZDİNDE FEDEK

Fedek'in gaspedilmesi ve Peygamber'in (s.a.a) kızının itirazı üzerin-
den on dört asır geçmiştir. Bazıları bu hâdise hakkında sahih bir hüküm 
vermenin zor olduğunu sanabilir. Zira geçen zaman, hâkimin bu dosya-
nın (Fedek) muhteviyatını tamamen ele alıp evraklarını dikkatle incele-
yerek adilâne bir karar vermesine engel teşkil etmektedir. Aynı zamanda 
bu dosyaya zaman-zaman tahrif eli de değmiştir. Bu nedenle bu konuda 
sahih bir hüküm verebilmek için Kur'ân-ı Kerim'e, Peygamber'den (s.a.a) 
nakledilen hadislere ve tarafların iddia ve itiraflarına müracaat ederek, 
yeni bir dosya tanzim edilebilir ve bu esasa dayanarak İslâm'ın kesin ve 
değişmez usullerinden bazıları ile mülahaza edip hüküm verebiliriz.

İslâm'ın mutlak ve değişmez hükümlerinden biri de şudur: Savaş ya-
pılmaksızın fethedilen topraklar, İslâm devletinin malı ve Peygamber'le 
ilgilidir.

Bu tür araziler Peygamber'in (s.a.a) şahsi mülkü değildir ve başında 
Peygamber'in bulunduğu İslâm devletine mahsustur. Peygamber'in ölü-
münden sonra bu tür malların idare hakkı, onun yerine geçecek ve onun 
gibi Müslümanların rehberi olacak şahsa aittir. Kur'ân-ı Kerim'de bu ko-
nuda şöyle buyruluyor:

Ey iman edenler! Onların mallarından, Allah'ın peygamberine 
verdiği şeyler için siz ne at ve ne de deve sürdünüz; fakat Allah 
peygamberlerine, dilediği kimselere karşı üstünlük verir. Allah her 
şeye Kadir'dir. Allah'ın, fethedilen memleketler halkının malların-
dan peygamberine verdikleri; Allah, Peygamber, yakınlar, yetim-
ler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir; ta ki içinizdeki zenginler 
arasında elden ele dolaşan bir devlet olmasın. Peygamber size ne 
verirse onu alın, sizi neden men ederse ondan geri durun; Allah'tan 
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sakının, doğrusu Allah'ın cezalandırması çetindir.1

Hz. Peygamber'in (s.a.a) elindeki mallar iki kısımdı:

1- Özel Mallar

Hz. Peygamber'in şahsen sahip olduğu mallar tarih kitaplarında 
"Peygamber'in (s.a.a) şahsî malları" unvanıyla açıklanmıştır.2 Peygamber 
(s.a.a) hayattayken, bu malların idaresi ona ait idi. Onun ölümünden sonra 
ise bu mallar İslâmî miras kanunlarına uygun olarak vârislerine verilmeli-
dir. Ancak Peygamber'in (s.a.a) mirasçısının onun şahsi malından mahrum 
olduğu sabit olursa, bu durumda onun şahsi malları sadaka olarak hak 
sahipleri arasında taksim edilmeli, ya da İslâm yolunda harcanmalıdır. 
İleriki bölümlerde bu konu hakkında geniş bir açıklama yaparak miras 
kanununda Peygamber'in (s.a.a) mirasçıları ile diğer mirasçılar arasında 
bir fark olmadığını ve İlk Halife'nin kendisine dayanarak Peygamber'in 
(s.a.a) vârislerini onun mirasından mahrum ettiği rivayetin, hilâfet maka-
mının gaflet ettiği başka bir anlamı olduğunu ispatlayacağız.

2- Devlete Ait Mallar

Peygamber'in İslâm ve Müslümanlar yararına, Müslümanların ve-
lisi unvanıyla harcadığı, İslâm devletine ait olan mallara ve emlâklere 
halise (devlet malı) denilmektedir. Fıkhî konularda fey adında bir bab 
vardır ki, genelde cihat kitabında bazen de sadaka ile ilgili konularda 
mevzu bahis edilir. Fey, Arapça bir kelimedir ve manası geri dönüş an-
lamındadır. Bu kelimenin maksadı, savaşılmadan ve kan dökülmeden 
İslâm devletine geçen topraklardır. İslâm ordusunun bir müdahalesi ol-
madan, sakinleri tarafından Peygambere bırakılan bu tür araziler, devlet 
malı sayılır ve askerlerin bunda bir hakları yoktur. Peygamber ise bura-
ların gelirini İslâm'ın yararı için harcar ve bazen de bunu hak sahipleri 
arasında taksim ederdi ki, kendilerine verilen bu bağış sayesinde zaruri 
ihtiyaçlarını karşılayabilsinler.

Peygamber'in (s.a.a) bağışları genelde bu tür arazilerin gelirinden ba-
zen de ganimet humslarından oluşurdu. Burada bunun bir örneğini zik-
rediyoruz:

1- Haşr Suresi, 6-7.
2- Keşfü'l-Ğumme, c.2, s.122.
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Üç Yahudî taifesinden müteşekkil olan Nadir Oğulları'nın Medi-
ne yakınlarında evleri, bağları ve ekili arazileri vardı. Peygamber (s.a.a) 
Medine'ye hicret ettiğinde Evs ve Hazrec kabileleri ona iman ettiler. Fa-
kat yukarıda ismini zikrettiğimiz üç Yahudî taifesi kendi dinlerinde kaldı. 
Peygamber (s.a.a) özel anlaşmalar ile Medine ve etrafında birlik ve ittihat 
oluşturmak için çok çaba sarf etti. Sonuçta bu üç Yahudî taifesi de İslâm 
ve Müslümanlar aleyhinde bir girişimde bulunmamak şartıyla Peygam-
ber (s.a.a) ile bir anlaşma yaptı. Fakat her üç taife de gizli ve aşikâr, bu 
anlaşmayı bozarak, İslâm devleti aleyhine çabalarda bulundu. Hatta pey-
gamberi (s.a.a) öldürmeye bile teşebbüs ettiler. Örneğin Peygamber (s.a.a) 
bir iş için Nadir Oğulları bölgesine geldiğinde onlar Peygamber'e (s.a.a) 
suikast girişiminde bulundular. Bu yüzden Peygamber, onları Medine'yi 
terk etmeye mecbur etti ve sonra da evlerini ve dikili arazilerini Muhacir-
ler ve fakir Ensâr arasında taksim etti.1

İslâm tarihinde bu tür arazilerden faydalanan ve ev sahibi olanların 
isimleri mevcuttur. Hz. Ali, Abdurrahman b. Avf, Ebubekir, Muhacirler-
den Bilâl, Ebu Dücane, Sehl b. Huneyf ve Ensâr'dan Hâris b. Simme de bu 
kişilerdendi.2

Fedek Devlet Malıydı

Fedek'in devlet malı olduğu konusunda tarihçiler ve hadisçiler aynı 
görüştedir. Zira Fedek, kesinlikle savaşılmadan alınmıştı. Hayber'in düş-
tüğü haberi Fedek köylüleri tarafından duyulunca, hep birden Fedek'in 
yarısını Peygambere bırakıp, bunun karşılığında dinlerinde özgür olmak 
ve emniyetlerinin sağlanması şartıyla Peygamber ile bir antlaşma yapma-
ya razı oldular.3

Bu meselede İslâm uleması arasında hiçbir ihtilâf yoktur. Peygam-
ber'in kızının Fedek konusunda Ebubekir ile olan konuşmalarından da 
istifade edildiği gibi, her iki taraf da Fedek'in devlet malı olduğu konu-
sunda hemfikir idiler ve onların ihtilâfları başka bir konu üzerindeydi 
ki, bu ileride ele alınıp beyan edilecektir.

1- Mecmau'l-Beyan, c.5, s.260, Sayda basımı; Siyer ve tarih kitapları.
2- Fütuhu'l-Buldan, Belazurî, 27, 31 ve 34; Mecmau'l-Beyan, c.5, s.260; Sîre-i İbn 

Hişam, c.3, s.193–194.
3- Vâkıdî, el-Meğazî, c.2, s.706; Sîre-i İbn Hişam, c.3, s.408; Fütuhu'l-Buldan, s.41–

46; Cessas, Ahkâmu'l-Kur'ân, c.3, s.528; Tarih-i Taberî, c.3, s.95-97.
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Peygamber, Fedek'i Fatıma'ya Bağışlamıştı

"Ve yakınların ve yetimlerin ve yoksulların ve yolda kalmışların..." 
ayeti nazil olduğunda Peygamber'in (s.a.a) Fedek'i kızı Hz. Fatıma'ya ba-
ğışladığı konusunda tüm Şia âlimleri, Ehlisünnetten de bazı hadis alimleri 
aynı görüşü paylaşmışlardır.

Hadisin senedi büyük sahabelerden olan Ebu Said el-Hudrî ve İbn 
Abbas'a varmıştır. Ehlisünnet hadisçileri arasında aşağıdaki kimseler bu 
hadisi nakletmişlerdir:

1- Celâleddin Suyûtî, (öl. h. 909) Ünlü tefsirinde şöyle yazıyor: "Zikre-
dilmiş olan ayet nazil olduğunda, Peygamber (s.a.a), Fatıma'yı çağırdı ve 
Fedek'i ona bağışladı."

Ve şöyle devam ediyor: "Bu hadisi Bezzaz, Ebu Ye'la ve İbn Ebî Ha-
tem ve İbn Mürdeveyh ve benzeri hadisçiler büyük sahabeden olan Said 
Hudrî'den nakletmişlerdir.

Yine şöyle diyor: İbn Mürdeveyh, İbn Abbas'tan şöyle nakletmek-
tedir: "Adı geçen ayet nazil olduğunda Peygamber (s.a.a) Fedek'i kızı 
Fatıma'ya bağışladı."1

2- Muttaki Hindî adıyla meşhur Mekkeli Alaaddin Ali b. Hisam, (öl. 
h. 976). 2

O şöyle diyor: "İbn Neccar ve Hâkim gibi hadisçiler bu hadisi kitapla-
rında Ebu Said'den nakletmişlerdir."

3- Sa'lebî adıyla meşhur Ebu İshak Ahmed b. Muhammed b. İbrahim 
Nişaburî, (öl. h. 472 veya 473). el-Keşf ve'l-Beyan adlı tefsir kitabında bu 
olayı nakletmiştir.

4- Ünlü tarihçi Belazurî, (öl. h. 279). Me'mun'un Medine valisine yaz-
dığı mektubu nakletmiştir. Mektupta şunlar yazılmıştır:

Peygamber (s.a.a) Fedek'i kızına bağışladı. Bu husus o kadar kesin-
dir ki, Peygamber'in ailesinden hiç kimsenin bunda bir ihtilâfı yok-
tur. Ve o (Fatıma) ömrünün sonuna kadar Fedek'in sahibi olduğunu 
haykırdı.3

1- ed-Dürrü'l-Mensûr, c.4, s.177.
2- Kenzü'l-Ummal, Bab-ı Sıla-i Rahim, c.2, s.157.
3- Fütuhu'l-Buldan, s.46; Mu'cemu'l-Buldan, c.4, s.240.
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5- Ahmed b. Abdülaziz Cevherî (es-Sakife adlı kitabın yazarı) şöyle 
yazıyor:

Ömer b. Abdülaziz hilâfete geçtiğinde, ilk yaptığı, Fedek'i Hasan b. 
Hasan b. Ali'ye geri vermesi oldu.1

Bu cümleden anlaşılıyor ki Fedek, aziz Peygamber'in kızı Fatıma'nın 
mutlak mülkü idi.

6- İbn Ebi'l-Hadid, Fedek hakkındaki bu ayeti daha önceden de zikre-
dildiği gibi Ebu Said el-Hudrî'den nakletmiştir. Her ne kadar bu nakilde 
Seyyid Murtaza'nın Şafi kitabına isnat etmişse de sıhhatinden emin olma-
saydı, kesinlikle onu tenkit ederdi.

Buna ilaveten, Ebi'l-Hadid'in Şerhu Nehci'l-Belâğa kitabında bu ko-
nuyu incelediği bölümde Batı Bağdat medresesindeki üstadı ile yaptı-
ğı konuşmalardan, Fedek'in Hz. Zehra'ya ait olduğuna inandığı açıkça 
görülmektedir.2

7- Halebî, Sîre kitabında Hz. Zehra'nın iddiasını ve şahitlerinin ismini 
nakletmiş ve şöyle demiştir:

Zamanın halifesi, Fedek'in tapusunu Zehra'nın üzerine yaptı. Fakat 
Ömer alıp yırttı.3

8- Mes'udî, Mürûcu'z-Zeheb kitabında şöyle yazıyor:

Peygamber'in kızı, Fedek hakkında Ebubekir ile müzakere edip 
Fedek'i geri istedi ve Ali, Hasaneyn (Hasan ve Hüseyin) ve Ümmü 
Eymen'i de şahitleri olarak getirdi.4

9- Yakut Hamevî, şöyle yazıyor:

Fatıma, Ebubekir'e giderek "Peygamber Fedek'i bana bağışladı." dedi. 
Halife şahit istedi ve... (sonunda şöyle yazıyor:) Ömer [b. Abdülaziz]'in 
halifeliği döneminde Fedek Peygamber (s.a.a) ailesine geri verildi. 
Zira Müslümanların gelir durumu tatmin ediciydi.5

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.16, s.216.
2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.16, s.268 ve 284. Onun müzakerelerini 

ileriki bölümlerde zikredeceğiz.
3- Sîre-i Halebî, c.13, s.399-400.
4- Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.200.
5- Mu'cemu'l-Buldan, c.3, s.238. Fedek maddesi.
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Semhûdî, Vefau'l-Vefa adlı kitabında, Hz. Fatıma'nın (s.a) Ebubekir'le 
müzakeresini naklediyor ve daha sonra şöyle diyor:

Ali (a.s) ve Ümmü Eymen, Hz. Fatıma'ya şahitlik etti ve Peygam-ber'in 
hayattayken Fedek'i Fatıma'ya bağışladığını söyledi.1 Fedek, Ömer b. 
Abdülaziz'in halifelik döneminde Zehra hanedanına geri verildi.

Şam ehlinden bir şahıs, Ali b. Hüseyin ile mülakat etti ve kendisini 
tanıtmasını istedi. İmam (a.s) şöyle buyurdu: "İsrâ Suresi'nde şu ayeti 
okudun mu: "Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver." Şamlı, tasdik 
ederek şöyle dedi: "Akrabalık bağı yüzünden Allah Peygamber'ine (s.a.a) 
onların hakkını vermesini emretmiştir."2

Şia âlimleri arasında Kuleynî, Ayyâşî ve Saduk gibi büyük şahsiyet-
ler, bu ayetin Peygamber (s.a.a) ailesi hakkında indiğini ve ayetin nazil 
olmasından sonra, Peygamber'in (s.a.a) Fedek'i kızı Fatıma'ya bağışladı-
ğını nakletmişlerdir. Bu konuda büyük Şia araştırmacısı Merhum Seyyid 
Haşim Bahreynî, Hz. Ali (a.s), Hz. Seccad, Hz. Cafer Sâdık, İmam Musa 
Kâzım, İmam Rıza (a.s) ve diğerlerinden on bir hadis nakletmiştir.3

Bu ayetin Peygamber (s.a.a) ailesi hakkında nazil olduğu konu-
sunda herkes aynı görüştedir. Fakat bu ayetin nazil olmasından sonra 
Peygamber'in (s.a.a) Fedek'i kızı Hz. Zehra'ya bağışladığını Şia hadisçileri 
ile bazı Sünnî âlimleri nakletmiştirler.

Davalı tarafların, makam ve şahsiyetleri ile, bu dosyadaki şahitlerin 
tanınması, hakikatin teşhis edilmesinde büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Bu dosyada iddiacı, Peygamber'in (s.a.a) sevgili kızı olan Hz. Zehra 
(s.a) idi. Onun makamı, şahsiyeti, temizliği ve masumiyeti herkes tarafın-
dan bilinmektedir. Karşı taraf ise zamanın halifesi Ebubekir idi; bu şahıs 
Peygamber'in (s.a.a) ölümünden sonra gücü eline geçirmişti. İnsanlar ya 
korkudan ya da tamah ve hırsından etrafına toplanmışlardı.

Peygamber'in ölümünün üzerinden henüz on gün geçmeden Hz. 
Zehra'ya, Halife'nin memurlarının Fedek'e el koyup, oradaki işçileri dı-
şarı çıkardıkları haberi geldi. Bunun üzerine Hz. Zehra, Haşim Oğulları 
kadınları ile birlikte hakkını geri alabilmek kastıyla Halife'ye gitti ve ara-
larında şöyle bir konuşma geçti:

1- Vefau'l-Vefa, c.2, s.160.
2- el-Burhan Tefsiri, c.2, s.419.
3- age.
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Hz. Zehra:

— Neden işçilerimi Fedek'ten çıkardın ve hakkıma el koydun?

Halife:

— Ben babandan duyduğum üzere peygamberler kendilerinden mi-
ras bırakmazlar.

Hz. Zehra:

— Babam hayattayken Fedek'i bana bağışlamıştı ve ben o hayatta iken 
Fedek'in sahibiydim.

Halife:

— Bunun için şahitlerin var mı?

Hz. Zehra:

— Evet, şahitlerim Ali ve Ümmü Eymen'dir.

Böylece Ali (a.s) ve Ümmü Eymen, Peygamber (s.a.a) hayattayken Hz. 
Zehra'nın Fedek'in sahibi olduğuna şahitlik ettiler.

Bazı tarihçiler Hz. Zehra'nın şahitlerinin sadece Hz. Ali ve Ümmü Ey-
men olduğunu naklederken bazısı İmam Hasan ve Hüseyin'i de yazmış-
tır. Bunu Mes'udî1 ve Halebî2 nakletmiştir. Ayrıca Fahr-i Râzî3 şöyle diyor: 
"Peygamber'in kölelerinden biri de Hz. Zehra'nın hakkaniyetine tanıklık 
etmiştir." Fakat bu şahsın ismini belirtmemiştir." Belazurî4 ise bu şahsın 
ismini açıklayarak şöyle diyor: "O, Peygamber'in kölesi Rebah idi."

Tarih açısından her iki nakil arasında bir aykırılık olmadığı söylene-
bilir. Zira tarihçilerin nakline göre, Halife, iddianın ispatı için bir kadın 
ve bir erkeğin şahitliğini yeterli görmemişti. (İleride bu konuyu da açık-
layacağız inşallah) Bu yüzden Hz. Fatıma, şahitlerin yeterli sayılmaları 
için Hasaneyn'in (Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in) yanında Peygamber'in 
kölesini şahit getirmiş olması mümkündür.

Şia hadisçilere göre, Peygamber'in (s.a.a) kızı, ismi zikredilen şahitle-
rin yanı sıra bir de Esmâ Bint-i Umeys'i şahit getirmişti. Aynı zamanda ha-
dislerimizde Peygamber'in (s.a.a), Fedek'in Hz. Zehra'nın malı olduğunu 

1- Mürûcu'z-Zeheb, Abbasî Hilâfetinin başlangıç bölümü.
2- Sîre-i Halebî, c.3, s.40.
3- Haşr Suresi'nin tefsiri, c.8, s.125; Biharu'l-Envar, c.8, s.93, Haraic'den naklen.
4- Fütuhu'l-Buldan, s.43.
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tasdik eden bir mektup yazdığı da nakledilmiştir. Hz. Zehra bu mektubu 
şahit olarak göstermiştir.1

Emirü'l-Müminin, Hz. Zehra'ya şahitlik ettikten sonra Halife'ye hata 
ettiğini söylemiştir. Zira Ebubekir, Fedek'in sahibinden şahit istiyordu. 
Mal sahibinden şahit istemek ise İslâmî kanunlara ters düşmektedir. Bu 
yüzden Ali (a.s) ona şöyle buyurdu: "Eğer ben bir Müslümanın elinde olan 
malın iddiacısı olursam, sen hangimizden şahit istersin. Benden mi, yok-
sa malın sahibi olan kimseden mi şahit getirmesini talep edersin? Halife: 
"Bu durumda senden şahit isterim." Hz. Ali: "Uzun zamandır Fedek bizim 
elimizde. Şimdi ise Müslümanlar kalkıp Fedek'in kamu malı olduğunu 
iddia ediyor. Sen bizden şahit isteyeceğine asıl onlardan şahit istemelisin." 
Halife, Hz. Ali'nin bu kuvvetli mantığı karşısında sükût etti.2

Halife'nin Cevapları

Tarih, Halife'nin Hz. Zehra'ya verdiği cevapları muhtelif şekillerde 
nakletmiştir: Hz. Zehra'nın Fedek meselesi hakkındaki tüm konuşmaları-
na Ebubekir bir yolla cevap vermiştir. Şimdi Halife'nin bu ihtimali cevap-
larını zikrediyoruz:

1- Şahitleri, Hz. Zehra'nın lehine tanıklık edince, Ömer ve Ebu Ubey-
de de Halife lehine tanıklık ederek şöyle dediler: "Peygamber (s.a.a) kendi 
ailesinin zaruri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, Fedek'in gelirinin geri 
kalanını umumun maslahatı için harcıyordu. Eğer Fedek Hz. Zehra'nın 
malı idiyse, neden Peygamber (s.a.a) bu gelirin bir kısmını başka yerlere 
harcıyordu?"

Şahitler arasındaki ihtilâflar sonucu Halife ayağa kalktı ve her iki ta-
rafın da sözlerinin doğru olduğunu ilân ederek şöyle dedi: "Her iki tarafın 
şahitleri de doğru söylüyor ve ben tüm şahitlerin sözünü kabul ediyorum. 
Hem Ali, hem Ümmü Eymen, hem Ömer ve Ebu Ubeyde doğru söylü-
yor. Zira Zehra'nın elinde olan Fedek, Peygamber'in (s.a.a) malıydı ve o 
buranın geliri ile kendi ailesinin zaruri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra 
geri kalanını Müslümanlar arasında taksim ediyordu. Ben de bu konuda 
Peygamber'in (s.a.a) yolunu takip edeceğim."

1- Biharu'l-Envar, c.8, s.93–105.
2- Tabersî, el-İhticac, c.1, s.122.
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Hz. Zehra şöyle buyurdu: "Ben de gelirden geri kalanı İslâm'ın mas-
lahatı için harcayacağım."

Halife: Ben senin yerine bu işi yaparım!1

2- Halife, Hz. Zehra'nın iddiasını ispat etmek için getirdiği şahitle-
ri yeterli görmedi ve şöyle dedi: "Bir erkek ve bir kadının şahitliği kabul 
değil. Ya iki erkek, ya da bir erkek ile iki kadın şahitlik etmeli."2 Şia hadis-
çileri açısından, Halife'nin Hz. Zehra'nın şahitlerini eleştirmesi çok üzü-
cü bir olaydır. Zira Halife, Hz. Ali'nin şahitliğini, Zehra'nın eşi olduğu; 
Hasaneyn'in (İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in) şahitliğini de, evlâtları 
olması, Ümmü Eymen'i, Hz. Zehra'nın cariyesi olduğu ve Esmâ Bint-i 
Umeys'i de, kocasının Cafer b. Ebî Talib olması bahanesiyle reddedip, 
Fedek'i Fatıma'ya geri vermekten kaçındı.3

3- Halife, Hz. Zehra'nın iddiasını ispat etmek için getirdiği kanıtları 
yeterli buldu ve Fedek'in tapusunu Hz. Zehra'nın üzerine yaptı; fakat son-
ra Ömer'in ısrarıyla bunu görmezlikten geldi.

İbrahim b. Said Sekafî, el-Gârât adlı kitabında şöyle yazıyor:
Halife, şahitleri dinledikten sonra Fedek'i Peygamber'in (s.a.a) kızına 
geri vermeye razı oldu ve sonra posttan bir varakanın üzerine, Fedek'in 
sahibinin Hz. Fatıma olduğunu yazıp imzaladı. Fatıma oradan ayrıl-
dı ve yolda Ömer ile karşılaştı. Ömer bu hadiseden haberdar olunca 
tapuyu Zehra'dan istedi; Halife'nin huzuruna gelip itiraz ederek şöy-
le dedi: "Ali'nin tanıklığına dayanarak mı Fedek'i Fatıma'ya verdin? 
Ümmü Eymen ise sadece bir kadın." Sonra varakayı tükürüp yırttı.4

Bu hadise, Halife'nin ne derece zayıf karakterli olduğunu göstermekte 
ve hüküm verirken diğerlerinden ne kadar etkilendiğini ispatlamaktadır.

Halebî, bu hadiseyi değişik bir şekilde nakletmiştir:
Halife, Fatıma'nın malikiyetini tasdik etti. Sonra ansızın Ömer içeri 
girdi ve şöyle dedi: Bu mektup da nedir? Halife: "Ben bu mektup-
ta Fatıma'nın malikiyetini tasdik ettim." dedi. Ömer: "Senin Fedek'in 
gelirine ihtiyacın var. Zira eğer yarın müşrik Araplar, Müslümanlar 

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.16, s.216.
2- Sîre-i Halebî, c.2, s.400; Fütuhu'l-Buldan, c.43; Mu'cemu'l-Buldan, c.4, Fedek 

maddesi.
3- Biharu'l-Envar, c.8, s.105.
4- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.16, s.274.
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aleyhine kıyam ederse, hangi gelir ile orduyu donatacaksın." dedi. 
Sonra o mektubu alıp yırttı.1

Burada, Fedek hadisesi hakkındaki araştırma sona erdi ve takriben 
üzerinden 1400 yıl geçmiş olan olayın dosyası yeniden tanzim edilmiş 
oldu. Şimdi İslâm'ın yargı usul ve geleneklerinin bu hâdise hakkında nasıl 
bir hüküm vereceğini görmek gerek.

Fedek Meselesi Hakkında Nihai Karar

Bu konu ileride açıklanacak ve Peygamber'in (s.a.a) kızının elinden 
Fedek'in alınmasının, İslâm'ın adli tarihinde yapılan ilk büyük haksızlık 
olduğu ispat edilecektir. Fakat burada bir noktayı hatırlatmalıyız:

Önceki bölümlerde açık deliller ve kanıtlar ile "Akrabaya, yoksula, 
yolda kalmışa hakkını ver." ayeti nazil olduğunda, Peygamber'in, Fedek'i 
kızı Zehra'ya bağışladığını ispatladık. Bu konuyu Ehlisünnet âlimlerinin 
birçoğu ve Şia uleması nakletmiştir. Ayyâşî, Erbilî ve Seyyid Bahreynî gibi 
büyük hadisçiler de bu hâdise hakkındaki hadisleri kitaplarında topla-
mışlardır. Şimdi örnek olarak bu hadislerden birini naklediyoruz:

İmam Cafer Sâdık şöyle buyurdu: "Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa 
hakkını ver." ayeti nazil olduğunda, Peygamber (s.a.a) Cebrail'e sordu: 
"Akrabadan maksat kimdir?" Cebrail, "Senin yakınların." dedi. Bunun 
üzerine Peygamber (s.a.a) Fatıma ve evlâtlarını çağırttı ve Fedek'i onlara 
bağışlayarak şöyle buyurdu: "Allah Fedek'i size bağışlamamı emretti."2

Bir Sorunun Cevabı

İsra Suresi Mekkî bir suredir ve Fedek hicretin 7. yılında Müslüman-
ların eline geçmiştir. O hâlde nasıl oluyor da Mekke'de nazil olan bir ayet, 
sonraları vuku bulmuş bir hadisenin hükmünü beyan ediyor?

Bu sorunun cevabı çok açıktır. Bir surenin Mekkî ya da Medenî olma-
sı demek, o surenin ayetlerinin ekseriyetinin Mekke'de yada Medine'de 
inmiş olması demektir. Zira pek çok Mekkî surede Medeni ayet, Medeni 
surede de Mekkî ayet mevcuttur. Ayetlerin tefsirine ve iniş sebebine bakıl-
dığında bu konu açıklığa kavuşur.

1- Sîre-i Halebî, c.3, s.400.
2- Tefsiru'l-Ayyâşî, c.2, s.287.
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Buna ilaveten, ayetin içeriğine bakıldığında, bu ayetin Medine'de na-
zil olduğu anlaşılmaktadır. Zira Peygamber'in (s.a.a) Mekke'de akrabaya, 
yoksula ve yolda kalmışa hakkını verebilecek imkânları yoktu. Ve mü-
fessirlerin nakline göre İsra Suresi'nin 26. ayetinin yanısıra 32. 33. 57. ve 
73 ila 81.ye kadar olan ayetler de Medine'de inmiştir.1 Bu yüzden surenin 
Mekkî olmasının, bu sure içinde bulunan bazı ayetlerin Medeni olması 
ile çelişkisi yoktur.

Fedek Dosyasından Sayfalar

Fedek dosyası, tamamen apaçık olmasına rağmen, neden Peygamber'in 
(s.a.a) kızının lehine bir hüküm verilmedi?

Önceki bölümlerde Fedek dosyası güvenilir belgeler ile tanzim edilip 
tarafların delil ve kanıtları açıklanmıştı. Şimdiyse içeriği hakkında doğru 
hüküm vermenin zamanı gelmiştir.

Bu dosya, tüm adli mercilere sunulsa ve tüm tarafsız hâkimler bu dos-
yayı incelese, netice, Fedek'in Hz. Fatıma'ya ait olduğu hükmünden başka 
bir şey olmayacaktır. Şimdi bu dosyayı inceleyelim:

1- Halife ile fikirdaşları arasında geçen konuşmalardan, Fedek'i müsa-
dere etmekteki amaçlarının, hilâfetlerini koruma ve muhalifler karşısında 
hükümetlerinin temellerini sağlamlaştırmak olduğu, "Peygamberler mi-
ras bırakmazlar." konusunun, Fedek'i müsadere etmeye dinî bir renk kat-
mak için öne sürüldüğü anlaşılmaktadır. Bunu, Halife'nin Hz. Fatıma'nın 
delilleri ve konuşmalarının tesiri altında kaldığı zaman, Fedek'i kendisine 
geri vermeye karar vermesinden hatta Hz. Zehra adına bir tapu düzen-
lemesinden anlıyoruz. Ama tam o sırada Ömer içeri girdi ve hadiseden 
haberdar olunca Halife'ye şöyle dedi: "Yarın müşrik Araplar hükümetinin 
aleyhine kıyam ederlerse, orduyu donatacak parayı nerden bulacaksın?" 
Sonra bu tapuyu alıp yırttı."2

Yukarıdaki konuşma, tüm açıklığı ile Fedek'in müsadere edilmesi-
nin gerçek sebebini ortaya çıkarmakta ve her çeşit tarihî hayalcilik yolu-
nu kapatmaktadır.

2- İslâm tarihçi ve hadisçileri: "Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hak-
kını ver." ayeti nazil olduğunda Peygamber'in (s.a.a) Fedek'i Hz. Fatıma'ya 

1- ed-Dürrü'l-Mensûr, c.4, s.176-177.
2- Sîre-i Halebî, c.3, s.400; Sibt b. Cevzî'den naklen.
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bağışladığını nakletmektedirler. Bu hadislerin senedi, meşhur sahabe Ebu 
Said el-Hudrî'ye dayanmaktadır.

Halife'nin Ebu Said'i çağırıp hakikati öğrenmesi gerekmez miydi? 
Ebu Said, tanınmamış ve meçhul biri değildi ki, Halife ona güvenemesin? 
İslâm'ın güvenilir tarihçilerinin Ebu Said'e yalan isnat edecekleri düşü-
nülemez. Zira hadisi nakledenlerin münezzeh ve pak insanlar olduğu bir 
yana, sayıları o kadardır ki, mantık, Ebu Said'in yalan söyleyebileceğini 
uzak bir ihtimal görüyor.

Ebu Said el-Hudrî, bir hadis merciiydi ve kendisinden pek çok hadis 
nakledilmiştir. Ebu Harun Abdî ve Abdullah Alkame gibi, Peygamber ai-
lesinin düşmanı olan bazı kimseler, Ebu Said'e danıştıktan sonra bu düş-
manlıklarından vazgeçmişlerdir.1

3- İslâm ve hatta dünya yargı ölçülerine göre, aksi ispat edilmedik-
çe, bir şahsın elinde bulunan mal, kendi malı sayılır. Eğer biri, başkasının 
elinde bulunan malın kendisine ait olduğunu iddia ederse, bu iddiasını 
ispat etmek için iki adil şahit getirmeli; aksi takdirde mahkeme malı, elin-
de bulundurana verir.

Şüphesiz ki Fedek, Peygamber'in (s.a.a) kızının tasarrufundaydı. Ha-
life tarafından, Fedek'in müsadere emri verildiği sırada Hz. Zehra'nın 
işçileri orada çalışmaktaydılar.2 Fedek'in yıllardan beri Hz. Zehra'ya ait 
olması, işçileri ve vekilinin bulunması, Fedek'in sahibinin Hz. Zehra ol-
duğunun açık kanıtıdır. Fakat buna rağmen Halife, Fatıma'nın tasarruf 
sahibi olduğunu görmezlikten gelerek, işçilerini Fedek'ten çıkarttı.

En kötüsü ise, Halife'nin mal sahibi olmayan iddiacıdan şahit isteye-
ceğine, mal sahibinden şahit istemesi idi. Fakat İslâm'ın bu konuda çok 
açık bir hükmü vardı. Buna göre, mal sahibinden değil, iddiacıdan şahit 
istenmeliydi.

Ali (a.s), önceden de zikredilmiş olduğu gibi bu hata üzerine Halife'yi 
uyardı.3

Başta da belirttiğimiz gibi tarih, Fedek'in Hz. Zehra'ya ait olduğuna 
tanıklık etmektedir. Ali (a.s), Basra valisi Osman b. Huneyf'e yazdığı bir 
mektubunda şöyle buyuruyor:

1- Kamusu'r-Rical, c.10, s.84–85.
2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.16, s.211.
3- Tabersî, el-İhticac, c.1, s.122.
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Evet, gökyüzünün gölgelendirdiği şu dünya yüzünde elimizde bir Fe-
dek vardı. Ona da toplumun bir kısmı haris oldu; bir kısmı da [kendisi 
ve ailesi] cömertlik etti. Allah ne güzel hükmedicidir.1

Şimdi şu sorunun cevabı verilmeli: "Peygamber'in (s.a.a) kızı, Fedek'in 
gerçek sahibi idi ve iddiacılar karşısında vazifesi, sadece rüsva edici yemin 
etmesiydi. Öyle ise neden Halife şahit isteyince Hz. Zehra şahit getirdi?"

Bu sorunun cevabı, Hz. Ali'den naklettigimiz sözlerinden aşikâr ol-
maktadır. Zira Peygamber'in (s.a.a) kızı, hilâfet makamının ısrarı ve baskısı 
sonucu şahit getirmeye razı oldu. Hâlbuki Peygamber ailesi, Fedek'e sahip 
oldukları ilk günden şahit göstermeye ihtiyaçları olmayacağını biliyorlardı.

Tutalım ki Hz. Zehra, Halife tarafından şahit istenmeden önce şahit top-
lamaya başlamışsa, bu, şu sebeptendi; Fedek, Medine yakınında bir şehir 
veya küçük bir yerleşim yeri değildi ki Müslümanlar buranın sahibini ve 
vekilini iyice tanıyabilsin. Zira Fedek, Medine'den 140 km uzaklıkta idi. Aynı 
zamanda Hz. Zehra'nın, Halife'nin şahit isteyeceğinden emin olduğundan, 
yanında şahit götürmüş olması da gerçekten uzak bir ihtimal değildir.

4- Şüphesiz ki, Peygamber'in (s.a.a) sevgili kızı, tathir ayeti2 hükmüne 
göre tüm kötülük ve günahlardan arıdır. Ebubekir'in kızı Aişe de bu aye-
tin Peygamber ailesi hakkında indiğini nakletmiştir. Ehlisünnet âlimleri 
de kitaplarında bu ayetin Fatıma, eşi ve evlâtları hakkında indiğini tasdik 
etmektedirler.

Ahmed b. Hanbel, Müsned adlı kitabında şöyle naklediyor:

Bu ayet indikten sonra Peygamber (s.a.a) her zaman sabah namazı 
için evinden çıkıp Hz. Zehra'nın evinin önünden geçerken "es-Salat" 
diyor sonra da bu ayeti okuyordu. Ve bu altı ay boyunca devam etti.3

Buna rağmen Halife'nin, Peygamber'in (s.a.a) sevgili kızından şahit 
talep etmesi doğru muydu? Üstelik Hz. Zehra'nın karşısında, Halife'nin 
kendisinden başka hiç kimsenin iddiada bulunmadığı bir konuda.

Halife'nin, Hz. Zehra'nın temiz ve günahlardan berî olduğuna dair 
Kur'ân ayetini hiçe sayarak, kendisinden şahit istemesi doğru muydu?

1- Nehcü'l-Belâğa, 45. mektup.
2- Ahzab Suresi, 33: "Hiç şüphesiz Allah sadece siz Ehlibeyt'ten her türlü kir ve 

lekeyi giderip, tertemiz kılmak ister."
3- Müsned-i Ahmed, c.3, s.295.
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Neden hâkim bildiğine amel etmedi demiyorum. Zira ilim şahitten 
daha sağlam ve kuvvetlidir. Fakat ilim de tıpkı şahitler gibi hata yapabi-
lir. Her ne kadar yakinin hatası, zandan daha az olsa bile. Biz diyoruz ki, 
neden Halife, Hz. Zehra'nın her günah ve hatadan berî olduğunu tasrih 
eden Kur'ân'ı -ki bu ilim hata ve her çeşit yanlışlıktan uzaktı- bir kenara 
bıraktı? Eğer Kur'ân özel bir biçimde Hz. Zehra'nın malikiyetini tasrih et-
seydi, Halife şahit talep edebilir miydi? Kesinlikle hayır. Zira ilâhî vahiy 
karşısında hiçbir hilaf söz olamaz. Aynı zamanda mahkeme hâkimi de Hz. 
Zehra'nın ismetini tasrih eden Kur'ân karşısında ondan şahit talep ede-
mez. Zira Hz. Zehra, Tathir ayetinin hükmüne göre masumdur ve asla 
yalan söylemez.

Şimdi burada hâkim kendi şahsi ilmine göre amel edebilir mi, ede-
mez mi? konusundan bahsetmeyeceğiz. Zira bu konu geniş ve köklü bir 
biçimde İslâm fıkıhçıları tarafından fıkıh kitaplarında işlenmiştir. Fakat 
şunu söylemekte yarar var: Halife, aşağıdaki iki ayete göre Fedek dosyası-
nı sona erdirebilir ve Peygamber'in (s.a.a) kızının lehine karar verebilirdi:

Şüphe yok ki Allah, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasın-
da hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.1

Yarattıklarımızdan bir topluluk var ki, halkı gerçeğe irşad eder ve 
gerçek olarak adaletle muamelede bulunur.2

Bu iki ayetin hükmüne göre, hâkim adaletle muamele etmek zo-
rundadır. Bununla birlikte Peygamber'in (s.a.a) kızı masumdur ve asla 
yalan söylemez. O hâlde onun iddiası hakikat ve gerçektir. Bu yüz-
den hâkimin onun lehine hüküm vermesi gerekir. Peki, neden Halife, 
İslâm'ın yargı esaslarından olan bu iki ayete rağmen Hz. Zehra'nın le-
hine hüküm vermedi?

Bazı müfessirler bu iki ayetin maksadının şu olduğuna ihtimal ver-
mektedir. Hâkim her ne kadar zahiren adalete muhalif olsa dahi (!) ka-
nuni usul ve kıstaslara göre adalet ve hak ile hüküm vermelidir. Fakat 
bu görüş, ayetin tefsirine çok uzaktır ve ayetin zahiri, tıpkı zikredilmiş 
olduğu gibidir.

1- Nisâ Suresi, 58.
2- A'râf Suresi, 181.
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5- Halife'nin hayat serüveni incelendiğinde, pek çok konuda bazı 
kimselerin iddialarını şahit olmadan kabul ettiği görülmektedir. Mesela, 
Alâ-i Hazremî tarafından Medine'ye bir miktar beytülmal getirildiğinde, 
Ebubekir halka şöyle bir duyuru yaptı: "Kimin Peygamber'den (s.a.a) bir 
talebi varsa, ya da Peygamber kime bir vaatte bulunmuşsa, gelip alsın!"

Cabir de bu kimselerdendi. Ebubekir'e gidip şöyle dedi: "Peygamber 
bana şu kadar yardım sözü vermişti." Ebubekir ona 3500 dirhem verdi.

Ebu Said diyor ki: "Ebubekir tarafından böyle ilân edilince, bir grup 
Ebubekir'e gidip bir miktar para aldı. Bu kimseler arasında Ebu Bişr 
Mazinî de vardı. Ebubekir'e şöyle dedi: "Peygamber (s.a.a), kendisi için 
bir mal getirildiğinde yanına gitmemi istemişti." Bunun üzerine Ebubekir 
ona 1400 dirhem verdi.1

Şimdi soruyoruz: Neden Halife, her iddiacının iddiasını şahit isteme-
den kabul ediyordu da, Peygamber'in (s.a.a) kızının iddiasını, şahidi ve 
delili olmaması bahanesiyle reddediyordu? Beytülmal konusunda bu den-
li cömert olan ve Peygamber'in (s.a.a) ihtimali borç ve vaatlerini bile yerine 
getiren Halife, neden onun kızı hakkında bu kadar cimri olabiliyordu?!

Halife'yi, Peygamber'in (s.a.a) kızını tasdik etmekten alıkoyan şeyi, İbn 
Ebi'l-Hadid, büyük üstadı ve Bağdat müderrisi Ali b. Elfar'dan naklediyor:

Üstadıma şöyle dedim: "Zehra iddiasında haklı mıydı?" Üstadım: 
"Evet." dedi.

Ben, "Halife, Zehra'nın doğru sözlü biri olduğunu bilmiyor muydu?" 
diye sordum. Üstadım: "Evet" dedi.

"Neden Halife onu mutlak hakkından alıkoydu?" diye sorunca, gü-
lümsedi ve büyük bir vakarla şöyle dedi:

"Eğer o gün Halife Zehra'nın sözünü kabul etseydi ve doğru sözlü 
olması hasebiyle Fedek'i şahit istemeksizin kendisine verseydi, yarın 
bu durumu kocası Ali'nin yararına kullanarak: "Hilâfet, Ali'ye aittir." 
diyecek, bu durumda Halife, hilâfeti Hz. Ali'ye bırakmak zorunda 
kalacaktı. Halife, Zehra'nın (s.a) doğru sözlü olduğunu biliyordu 
ama münazara ve hak talep etmesini önlemek için, onu mutlak hak-
kından alıkoydu."2

1- Sahih-i Buhârî, c.3, s.180; Tabakat-ı İbn Sa'd, c.4, s.134.
2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.16, s.284.
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Fedek Dosyasında Eksiklik Yoktu

Bu açık belgelere rağmen, ne sebeple Fedek hakkında adalet ve hak 
ile hüküm vermekten kaçınıldı? Müslümanların halifesi ümmetin hakla-
rının koruyucusu, menfaat ve çıkarlarının muhafızı olmalıdır. Eğer Fedek 
Peygamber (s.a.a) tarafından geçici bir süre için kendi ailesinden birine 
verilmiş kamu malı idiyse, Peygamber'in (s.a.a) ölümünden sonra bu mal 
Müslümanların rehberi olan şahsa teslim edilmeli ve onun tarafından 
Müslümanlar için harcanmalıydı. Bu, herkes tarafından kabul edilen bir 
gerçektir. Elbette milletin haklarını korumak ve menfaatlerini himaye et-
mek demek, kişisel hakları ve şahsi mülkleri görmezlikten gelerek insan-
ların özel mallarını, kamu malı diye müsadere etmek demek değildir.

İslâm dini, toplumu muhterem saydığı gibi, meşru yollardan elde 
edilmiş şahsî mülkiyetlere de saygı göstermiştir. Hilâfet makamı, kamu 
mallarının korunması ve geri alınması için çalışması gerektiği gibi, 
İslâm'ın resmen tanıdığı özel hukuk ve mülklerin korunması için de çalış-
malıdır. Kamu mülkünü herkesin yararına ve usule riayet etmeden şahıs-
lara vermek, Müslümanların haklarına yapılan bir tür tecavüz ise, İslâmî 
kanunlar ve meşru yollar ışığı altında mal sahibi olmuş Müslümanların 
mallarının ellerinden alınması da aynı şekilde milletin haklarına yapılan 
bir tecavüzdür.

Eğer Peygamber'in kızının Fedek'in sahibi olduğu hakkındaki iddiası, 
kurallara uygun ise ve bu iddiasını ispat etmek için gerekli şahitleri de 
vardıysa, mahkeme hâkiminin dosyada bir eksiklik öne sürmesi doğru 
olmaz . Bu durumda hâkimin üzerine düşen doğru hükmü vermektir. Yok 
eğer adaletle hareket etmezse insanların maslahatı aleyhinde çalışmış ve 
onlara zulmetmiş sayılır.

Bu dosyanın bazı özel bölümleri dosyada en ufak bir eksikliğin ol-
madığının açık kanıtıdır. Bu yüzden de İslâm ölçülerine göre halifenin, 
Peygamber kızı lehine hüküm vermesi icap ederdi. Zira:

1- Önceden de zikrettiğimiz tarihçilerin nakline göre Halife, Hz. Zeh-
ra'nın şahitlerini dinledikten sonra Fedek'i kendisine geri vermek istedi ve 
bu mülkiyetini bir belge ile tasdik edip Hz. Zehra'ya verdi. Fakat Ömer bu 
hadiseden haberdar olunca Ebubekir'e kızdı ve belgeyi alıp yırttı.

Eğer şahitleri, Hz. Zehra'nın iddiasını ispat etmek için yeterli olma-
salardı, bu dosyada -deyim yerindeyse- bir eksiklik olurdu ve Halife asla 
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Hz. Zehra lehine hüküm vermez ve mülkiyetini resmen tasdik etmezdi.

2- Hz. Zehra'nın hakkaniyetine tanıklık edenler:

– Hz. Ali (a.s)

– Hz. Hasan (a.s)

– Hz. Hüseyin (a.s)

– Hz. Peygamber'in (s.a.a) kölesi Rebah

– Ümmü Eymen

– Umeys kızı Esmâ

Bu şahitler, Peygamber'in (s.a.a) kızının iddiasını ispat etmek için ye-
terli değil miydi?

Farz edelim ki Hz. Zehra, bu iddiasını ispat etmek için sadece Ali (a.s) 
ve Ümmü Eymen'i getirseydi, bu iki şahsın tanıklıkları Hz. Zehra'nın id-
diasını ispat etmek için yeterli olmaz mıydı?

Bu iki şahıstan biri olan Ali (a.s), Kur'ân'a göre (tathir ayeti hükmün-
ce) masum ve her günahtan arınmıştır. Peygamber'in (s.a.a) buyruğuna 
göre ise "Ali hak ile hak Ali iledir. Ali hakkın eksenidir ve hakikat çarkı onun 
etrafında döner." Buna rağmen Halife, Hz. Ali'nin şahitliğini, iki erkek ya 
da bir erkek ile iki kadının şahitlik etmediği bahanesiyle kabul etmedi.

3- Eğer Halife'nin Fedek'i Zehra'ya vermekten kaçınması, şahitlerinin 
tayin edilmiş olan miktardan az olmasından dolayı idiyse, bu durumda 
Halife'nin İslâm kanunlarına göre Hz. Zehra'dan yemin istemesi gere-
kirdi. Zira İslâm kanunlarında mallar ve borçlar konusunda bir şahitten 
yemin alınarak hüküm verilebilir. Neden Halife bu kuralı icra etmekten 
kaçınıp bu ihtilâfı bitmiş gibi gösterdi?

4- Halife bir taraftan Peygamber'in (s.a.a) kızının ve şahitlerinin (Hz. 
Ali ve Ümmü Eymen) sözünü; diğer taraftan da Ömer ve Ebu Ubeyde'nin 
iddiasını (Peygamber (s.a.a) Fedek'in gelirini Müslümanlar arasında tak-
sim ediyordu sözünü) tasdik edip, "Hepsi doğru söylüyor; zira Fedek 
kamu malıydı ve Peygamber (s.a.a) buranın geliriyle ailesinin zaruri ihti-
yaçlarını karşılıyor ve geri kalanı Müslümanlar arasında taksim ediyordu." 
hükmünü verdi. Oysaki Halife'nin Ömer ve Ebu Ubeyd'in sözlerine daha 
fazla dikkat etmesi gerekiyordu. Zira o ikisi, Fedek'in kamu malı olduğuna 
dair kesinlikle şahitlik etmemiş; sadece Peygamber'in (s.a.a) bu malın geri 
kalan gelirini Müslümanlar arasında taksim ettiğine şahitlik etmişlerdi ve 
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bu konunun, Hz. Zehra'nın Fedek'in sahibi olmasıyla en küçük bir çelişkisi 
yoktur. Çünkü Peygamber (s.a.a) Hz. Zehra'dan, Fedek'in gelirinin geri ka-
lanını Müslümanlar arasında taksim etmek için izin almıştı.

Açıkça görülüyor ki, Ömer ve Ebu Ubeyde'nin, Fedek'in gelirinin 
Müslümanlar arasında taksim edildiği hakkındaki şahitliklerini, Hz. 
Zehra'nın buranın sahibi olmadığının delili olarak saymasına, sadece 
Halife'nin Fedek'i elde etme isteği sebep oldu. Oysaki bu iki şahsın şahit-
liğinin, Zehra'nın (s.a) iddiası ile bir aykırılığı yoktu.

Hepsinden ilginci, Halife'nin Hz. Zehra'ya, Fedek konusunda Peygam-
ber'in (s.a.a) yolunu takip edeceğine dair söz vermesiydi. Eğer gerçekten 
Fedek kamu malı idiyse, bu konuda Hz. Zehra'nın rızasının alınmasına 
ne gerek vardı? Ama eğer mülk şahsî ve özel mülk ise yani Peygamber'in 
(s.a.a) kızına aitse, böyle bir vaat, mülkünü teslim etmek istemeyen mali-
kin mülküne el konma hakkı doğurmaz.

Bunların hepsi bir yana, Halife'nin böyle bir yetkisinin olmadığını sa-
nıyoruz; fakat Ensâr ve Muhacirlerin rızasını alarak Fedek'i Hz. Zehra'ya 
bırakabilirdi. Peki, neden böyle yapmadı da, Hz. Zehra'nın gazap ateşini 
kendi içinde alevlendirdi? Peygamber'in (s.a.a) yaşamında buna benzer 
bir hâdise vuku bulmuştu ve Peygamber (s.a.a) bu sorunu Müslümanla-
rın rızasını ve gönlünü alarak halletmişti. Bedir Savaşı'nda, Peygamberin 
damadı Ebu'l-Âs (Zeyneb'in kocası) esir oldu. Müslümanlar bu savaşta 
yetmiş kişiyle beraber onu da esir alarak yanlarında getirdiler. Sonra Pey-
gamber (s.a.a) tarafından şöyle bir duyuru yapıldı. "Yakınları ve akraba-
ları esir olmuş kimseler, bir meblağ karşılığında bu esirlerini geri alabilir." 
Ebu'l-Âs, iyi bir insandı ve Mekke'nin tüccarlarındandı. Cahiliye devrin-
de, Peygamber'in (s.a.a) kızı Zeyneb ile evlenmiş; fakat bi'setten sonra 
eşinin aksine İslâm'a tâbi olmamıştı ve Bedir Savaşı'nda Müslümanların 
karşısında savaşırken esir oldu. O sırada Zeyneb, Mekke'de yaşıyordu ve 
kocası Ebu'l-Âs'ı esaretten kurtarmak için düğün gecesinde annesi Hz. 
Hatice'nin kendisine verdiği kolyeyi fidye olarak Müslümanlara gönder-
di. Peygamber (s.a.a) bu kolyeyi görünce şiddetle ağladı. Zira bu kolyenin 
sahibi olan ve en zor günlerinde kendisine destek olup bütün malını İslâm 
yolunda harcayan hanımı Hz. Hatice'yi hatırladı.

Peygamber (s.a.a) kamu mallarının saygınlığına riayet etmek için as-
habına dönerek şöyle buyurdu:
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"Bu kolye sizlere ait. Fakat isterseniz bu kolyeyi reddedip, Ebu'l-Âs'ı 
fidye almadan azat edebilirsiniz." Peygamber'in ashabı bu öneriye muva-
fakat ettiler.

İbn Ebi'l-Hadid diyor ki:
Zeyneb'in olayını beyan ettiğim üstadım Ebu Cafer Basrî Alevî, bunu 
tasdik edip şunu ekledi: "Fatıma'nın makamı, Zeynep'ten daha yüce 
değil miydi? Fedek kamu malı olsa dahi, halifelerin Fedek'i geri vere-
rek Hz. Fatıma'yı hoşnut etmeleri uygun olmaz mıydı?"1

İbn Ebi'l-Hadid şöyle devam ediyor:
Ben "Peygamberler miras bırakmazlar." rivayeti gereği Fedek, Müslü-
manların malı idi; peki nasıl olur da Müslümanların malı Peygamber'in 
(s.a.a) kızına verilir? deyince, üstadım şöyle dedi: "Zeyneb'in, Ebu'l-
Âs'ı esaretten kurtarmak için gönderdiği kolye, Müslümanların malı 
değil miydi?" Ben "Peygamber (s.a.a) şeriatın sahibi idi ve hükmün 
icrasında yetki onun elindeydi; fakat halifelerin öyle bir yetkisi yok-
tu." dedim. Üstadım cevaben şöyle dedi: "Ben, halifeler zorla Fedek'i 
Müslümanların elinden alıp Fatıma'ya verselerdi demiyorum; diyo-
rum ki, neden zamanın halifesi Fedek'i Hz. Fatıma'ya vererek Müslü-
manların rızasını kazanmadı? Ve neden Peygamber (s.a.a) gibi kalkıp 
da Müslümanlara: Ey Müslümanlar! Zehra Peygamber'inizin kızıdır. 
Peygamber'in (s.a.a) zamanında olduğu gibi Fedek'teki hurmalıklara 
sahip olmak istiyor. Gönül rızasıyla Fedek'i ona geri vermeye razı mı-
sınız? demedi."

İbn Ebi'l-Hadid son olarak şöyle yazıyor:
Ben, üstadımın beyanatlarına verecek bir cevap bulamadım. Sadece 
kendisini teyit etme niyetiyle şöyle dedim: Ebu'l-Hasan Abdulcab-
bar da halifelere böyle bir itirazda bulunup: "Her ne kadar halifele-
rin davranışı dine uygun idiyse de, Hz. Zehra ve makamının hürmeti 
mülahaza edilmemiştir." diyor.

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.14, s.161.
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(6)

PEYGAMBERLER MİRAS BIRAKMAZ MI?

Kur'ân'ın Görüşü

Ebubekir, Peygamber'in (s.a.a) kızını, babasından kalan mirastan 
mahrum etmek için şu rivayeti öne sürdü: "Peygamberler kendilerinden 
miras bırakmazlar. Ölümlerinden sonra onlardan kalanlar sadakadır."

Halife'nin iddiasını açıklamaya geçmeden önce Kur'ân'ın bu mesele 
hakkındaki hükmünü beyan etmemiz gerekmektedir. Zira Kur'ân, sahih 
hadisi, batıl hadisten ayırt eden en değerli ölçüdür. Eğer Kur'ân bu konuyu 
tasdik etmezse, böyle bir hadisi -Her ne kadar Ebubekir nakletmiş olsa bile- 
sahih bir hadis olarak kabul edemeyiz ve uydurma olarak değerlendiririz.

Kur'ân-ı Kerim'e ve İslâm'da miras hükümlerine göre, Peygamber'in 
(s.a.a) evlâtlarını ya da vârislerini miras kanunları kapsamına almamak 
tamamen yanlıştır. Ve miras ayetlerini sınırlandırabilecek kesin bir delil 
olmadıkça, tüm miras kanunları, Peygamber (s.a.a) vârisleri ve evlâtları 
da dâhil olmak üzere herkes için geçerlidir.

Esasen şunu sormak gerek: "Neden peygamberlerin evlâtları miras 
almamalı? Neden peygamberlerin ölümünden sonra evleri ve eşyalarına 
el konulmalı? Peygamberin vârisleri ne günah işlemişler ki, ölümünden 
sonra evlerinden dışarıya atılsınlar?

Her ne kadar peygamber vârislerinin mirastan mahrum oldukları gö-
rüşünü aklen kabul etmek mümkün olmasa dap Peygamberlerin miras 
bırakmadığına, geride bıraktıklarının milli ilân edildiğine (!) dair vahiy 
kaynaklı kesin ve sahih bir delil (hadis) elimize ulaşırsa, bu durumda ha-
disi kabul etmeli ve akıl dışı oluşunu görmezlikten gelerek miras ayet-
lerini sahih hadis ile sınırlandırmalıyız; ama sözün özü şurada ki, acaba 
Peygamber'den (s.a.a) böyle bir hadis rivayet olmuş mu?
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Halife'nin naklettiği bu hadisin doğru olup olmadığını anlamak için 
hadisin içeriğini Kur'ân ayetlerine sunmalıyız. Eğer Kur'ân bu hadisi tas-
dik ederse, kabul etmeli, tekzip ederse de fırlatıp atmalıyız.

Kur'ân ayetlerine baktığımızda peygamber evlâtlarının miras almala-
rı iki yerde konu edilmekte ve bunu kesin bir konu olarak ele almaktadır. 
Şimdi bu konuyla ilgili ayetlerin beyanı:

A) Hz. Yahya'nın Hz. Zekeriya'dan Miras Alması

Ben, arkamdan gelecek yakınlarımdan endişe ediyorum. Karımsa 
kısır. O hâlde katından bana bir dost bağışla ki hem bana mirasçı 
olsun hem de Yakub hanedanına ve onu hoşnutluğunu kazanmış 
bir kul eyle, Rabbim.1

Bu ayeti söz konusu tartışmalardan uzak birine sunsanız, Hz. Zeke-
riya'nın, kendine mirasçısı olsun diye Allah'tan bir evlât istediğini, zira 
diğer vârislerinden korktuğunu ve servetinin onlara kalmasını isteme-
diğini söyleyecektir. Hz. Zekeriya'nın neden korktuğu daha sonra beyan 
edilecek.

Bu ayette geçen "yerisunî" kelimesinden maksat, maldan miras al-
maktır. Tabi bu, söz konusu kelimenin, ilim ve nübüvvet mirası gibi mal 
mirasından gayrisinde kullanılmayacağı anlamına gelmez; aslında mak-
sat, ikinci manayı taşıdığına dair kesin bir delil olmadığı sürece, mal mi-
rası olduğudur; ilim ve nübüvvet mirası değil.2

Şimdi "hem bana mirasçı olsun, hem de Yakub hanedanına" ayetinden 
maksadın ilim ve nübüvvet mirası değil, mal mirası olduğunu ispatlayan 
karineleri görelim:

1- "Yerisunî" ve "yerisu" kelimelerinin zahiri, maksadın mal mirası ol-
duğunu, aksine dair elde kesin bir delil olmadıkça da, zahiri manadan 
vazgeçilemeyeceğini gösteriyor. Eğer Kur'ân-ı Kerim'de bu kelimenin tür-
deşlerinin tamamını incelerseniz, Fatır Suresi'nin 32. ayeti hariç, her yerde 
mal mirası hakkında kullanıldığını görürsünüz.

1- Meryem Suresi, 5–6.
2- Evet, bazen bu kelime, özel bir karine gereği, ilim mirası anlamında kullanıl-

maktadır: "Sonra, kullarımız arasından seçtiklerimizi Kitap'a mirasçı kıldık." (Fatır 
Suresi, 32) Burada "Kitap" kelimesi, maksadın mal mirası değil, Kur'ân hakikatlerine 
vakıf olma mirası olduğunun açık bir delilidir.
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2- Nübüvvet ve resûllük, bir dizi meleke, çaba ve fedakârlıklar sonucu 
yüce insanlara nasip olan ilâhî bir feyizdir. Bu feyiz, Peygamber oğlu da 
olsa, liyakat olmaksızın gelişigüzel şekilde kimseye verilmez; yani miras 
bırakılmaz.

Öyleyse Hz. Zekeriya Allah'tan nübüvvet ve resûllüğünün mirasçısı 
olması için bir evlât isteyemezdi. Kur'ân-ı Kerim'de bu konu şöyle teyit 
edilmiştir:

Allah, resullük görevini nereye sunacağını daha iyi bilir.1

3- Hz. Zekeriya Allah'tan kendisine vâris olması için bir evlât nasip 
etmesini istemekle kalmamış, bu vârisi pak ve beğenilmiş kılmasını da ta-
lep etmiştir. Eğer Hz. Zekeriya'nın buradaki maksadı mal mirası ise, "onu 
hoşnutluğunu kazanmış bir kul eyle, Rabbim." diye bir talepte bulunması 
doğru olur; zira vâris sağlam bir insan olmayabilir; fakat maksadı nübüv-
vet ve resûllük mirası ise böyle bir dua ve talepte bulunması doğru olmaz 
ve bu aynen, Allah'tan bir bölgeye peygamber göndermesini ve bu pey-
gamberi pak ve beğenilmiş kılmasını istemeye benzer. Allah'tan böyle bir 
duada bulunmanın saçma ve boş bir şey olduğu çok aşikârdır.

4- Hz. Zekeriya, duasında "Ben, arkamdan gelecek yakınlarımdan en-
dişe ediyorum." diyor. Ama korku ve endişesinin kaynağı ne idi?

Hz. Zekeriya kendisinden sonra nübüvvet ve resûllük makamının li-
yakatsiz kimselere geçmesinden mi korkup Allah'tan kendisine lâyık bir 
evlât nasip etmesini istemişti? Bu ihtimalin asılsız olduğu çok açıktır; zira 
yüce Allah, nübüvvet ve resûllük makamını salih olmayanlara bahşetmez 
ki Hz. Zekeriya'nın böyle bir endişesi olsun.

Ya da ölümünden sonra getirdiği dinin terk edileceği ve kavminin 
yanlış yollara sapacağından mı endişe etmişti? Böyle bir korku ve endi-
şe de yersizdir; zira yüce Allah, kullarını hiçbir zaman hidayet feyzinden 
mahrum bırakmaz ve onlar için sürekli hüccetler gönderir ve kendi halle-
rine bırakmaz.

Bununla birlikte maksat bu bile olsa, Hz. Zekeriya Allah'tan bir evlât 
değil, kavmini tekrar cehalete dönmekten kurtaracak peygamberler -ken-
di neslinden ya da başkalarından- göndermesini isterdi; hâlbuki Hz. Ze-
keriya kendine vâris istemiştir.

1- En'âm Suresi, 124.
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İki Sorunun Cevabı

Zikredilen bu ayet hakkında bazı Ehlisünnet âlimlerinin işaret ettiği 
iki soru ya da itiraz mevcuttur:

a) Hz. Yahya, babasının zamanında nübüvvet makamına nail oldu; fa-
kat ondan hiçbir miras almadı; zira Hz Yahya, babasından önce şehit oldu. 
Bu yüzden "yerisunî" kelimesi nübüvvet mirası olarak tefsir edilmeli; mal 
mirası değil.

Cevap: Bu itiraz, maksat ister mal mirası olsun, ister nübüvvet mi-
rası, her iki durumda da cevaplandırılmalı. Çünkü nübüvvet mirası, Hz. 
Yahya'nın, babasının ölümünden sonra nübüvvet makamına nail olması 
anlamına gelir. Demek ki itiraz, ayetin tefsirindeki her iki görüş için ge-
çerlidir; sadece mal mirası tefsirine yönelik değil. Cevap, "Hz. Yahya'nın 
Hz. Zekeriya'dan miras alması, Zekeriya'nın duasının bir parçası değildi; 
tek duası, Allah'ın kendisine temiz bir evlât vermesiydi ve evlât istemesi-
nin hedefi, kendisine mirasçı olmasıydı." şeklinde olur. Her ne kadar Hz. 
Zekeriya, evlât istemedeki hedefine (Hz. Yahya'nın, kendisinden miras al-
ması) ulaşmadıysa da, Allah duasını kabul etti.

Söz konusu ayetlerde üç cümle geçmiştir:

1- O hâlde katından bana bir dost bağışla.

2- Ki hem bana mirasçı olsun hem de Yakup hanedanına.

3- Ve onu hoşnutluğunu kazanmış bir kul eyle, Rabbim.

Yukarıdaki üç cümleden birinci ve üçüncüsü talep içermekte ve Hz. 
Zekeriya'nın duasının metnini teşkil etmektedir. Yani Allah'tan kendisine 
hayırlı bir evlât bahşetmesini istiyordu; fakat bu talebin hedefi miras alma 
meselesiydi.

Miras alma, duasının bir parçası değildiyse de ve her ne kadar he-
defi gerçekleşmeyip, oğlu Yahya yaşamadığı için, kendisinden sonra mal 
veya nübüvvetini miras almadıysa da, Hz. Zekeriya, Allah'tan istedikle-
rine kavuştu.

Miras almanın, Hz. Zekeriya'nın duasının bir parçası olmadığı ve iste-
ğine yansıyan bir ümit olduğunun açık delili, Hz. Zekeriya'nın dua metni 
ve isteğinin başka bir sure'de bu şekilde yer aldığı ve miras konusundan 
bahsedilmediğidir:
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Zekeriya orada Rabbine yakarmıştı: "Rabbim, demişti, katından 
bana tertemiz bir soy bağışla. Sen yakarışı en iyi duyansın."1

Gördüğünüz gibi bu talepte miras konusu, duaya dâhil değil; sadece 
tertemiz soy istenmiş. Meryem Suresi'nde ise, "Zürriye (soy)" yerine "ve-
liyy (dost)" ve "tayyibe (tertemiz)" yerine de "Raziyyen (Allah'ın hoşnut-
luğunu kazanmış)" ifadesi kullanılmıştır.

b) Söz konusu ayette, Hz. Yahya iki kişiden miras almalıydı: Hz. Ze-
keriya'dan ve Hz. Yakup soyundan; ve Yakup soyunun tamamından alı-
nacak miras, nübüvvetten başka bir şey olamaz?

Cevap: Bu ayetin manası, Hz. Yahya'nın tüm Yakup soyunun varisi 
olması anlamında değil, maksat, ayetteki ayırt etmeyi ifade eden "min" 
edatı karinesiyle, Yakup soyunun bazısından miras almasıdır; hepsinden 
değil. Bu konunun doğruluğu için, Hz. Yahya'nın, annesinden veya Yakup 
soyundan birinden miras alması yeterlidir. Fakat ayette geçen Yakup'un, 
İshak Peygamber'in oğlu Yakup mu, yoksa başka bir şahıs mı olduğu bi-
zim için şu an mevzubahis değil.

B) Hz. Süleyman'ın Hz. Davud'dan Miras Alması

Ve Süleyman, Davud'a mirasçı oldu.2

Şüphesiz ki, bu ayetten maksat, Hz. Süleyman'ın Hz. Davut'tan mal 
ve saltanat miras almasıdır ve maksadın ilim mirası olması, iki açıdan ka-
bul edilemez:

1- "verise" (mirasçı oldu) kelimesi, genel ıstılahta, maldan miras almak 
manasınadır; ilimden miras almak olarak tefsir edilmesi, kesin bir karine 
olmaksızın doğru olmayacak, zahirin aksine yapılmış bir tefsir olur.

2- Edinilmiş ilimler, üstattan öğrenciye nakledilir. Bu yüzden "Fa-
lan şahıs üstadının ilminin vârisidir" demek doğru olur. Fakat nübüvvet 
makamı ve ilâhî ilimler Allah vergisi olup iktisap ve miras yoluyla elde 
edilmez; Allah istediğine bağışlar. Bu yüzden bu tür ilim ve makamların 
verasetle tefsir edilmesi, elde kesin bir delil olmadan doğru olmayacak-
tır; zira sonraki peygamber, nübüvvet ve ilmi Allah'tan almıştır; baba-
sından değil.

1- Âl-i İmrân Suresi, 38.
2- Neml Suresi, 16.
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Üstelik Neml Suresi 16. ayetten bir önceki ayette, Davud ve Süleyman 
peygamber hakkında şöyle buyruluyor:

Andolsun biz, Davud'a da Süleyman'a da bir ilim verdik. Onlar şöy-
le dediler: "Bizi, mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a 
hamdolsun." 1

Bu ayet gösteriyor ki, yüce Allah, her ikisine ilim bahşetmiştir ve 
Süleyman'ın ilmi, Allah vergisidir; irsî değil.

Buraya kadarki konular ve Neml Suresi'nin 16. ve Meryem Suresi'nin 
6. ayeti, peygamber evlâtlarının da tıpkı başkalarının evlâtları gibi birbir-
lerinden miras aldıklarını ispatlamaktadır.

Hz. Yahya ve Süleyman'ın, babalarının mallarından miras almalarına 
ilişkin ayetlerin netliği sebebiyle Peygamber'in (s.a.a) sevgili kızı, babası-
nın ölümünden sonra mescitte yapmış olduğu konuşmada, iki ayete isti-
naden, düşüncelerinin tutarsızlığını dile getirip şöyle buyurmuştu:

Allah'ın kitabı hâkim, adil, nâtık ve ihtilâfları çözendir. Şöyle buyuru-
yor:  "[Yahya] benden [Zekeriya] ve Yakup soyundan miras alsın." (Ve 
yine buyuruyor:) "Süleyman Davut'tan miras aldı."2

Ebubekir'in Peygamber'den Naklettiği Hadis

Kur'ân ayetleri hakkında şu ana kadar bahsettiğimiz konular, pey-
gamberlerin ölümünden sonra vârislerinin miras aldıklarını ve geride 
bıraktıkları mirasın sadaka olarak fakirler arasında taksim edilmediğini 
açıkça ispat etti. Şimdi Ehlisünnet âlimlerinin naklettiği ve Ebubekir'in 
Hz. Zehra'yı babasının mirasından mahrum etmesine dayanak yaptıkları 
rivayetleri inceleyelim.

Önce hadis kitaplarında yer alan hadisleri nakledip daha sonra bu 
hadislerin mefhumunu ele alacağız.

1- Biz peygamberler, altın, gümüş, toprak, ev miras bırakmayız; ilim, 
iman, hikmet ve hadis miras bırakırız.

2- Peygamberler miras bırakmazlar (ya da peygamberlerden miras 
alınmaz).

1- Neml Suresi, 15.
2- Tabersî, el-İhticac, c.1, s.145, Necef Baskısı
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3- Peygamber miras bırakmaz. (ya da miras alınmaz.)

4- Biz miras bırakmayız; bizden kalanlar sadakadır.

Bu hadisleri Ehlisünnet âlimleri nakletmişlerdir. I. Halife, Hz. 
Zehra'yı babasının mirasından mahrum bırakmak için dördüncü hadise 
istinat etmiştir. Bu konuda Ebu Hüreyre'nin naklettiği beşinci bir hadis 
de mevcuttur. Ancak es-Sakife kitabının yazarı Ebubekir Cevherî'nin bile 
tuhaflık ve acayipliğini itiraf ettiği1 bu hadisi nakletmeyip, dört hadisi 
tahlil edeceğiz.

Birinci hadis hakkında şöyle söyleyebiliriz ki, maksat, peygamber-
lerin miras bırakmamaları değil; değerli ömürlerini altın, gümüş ve mal 
toplamak gibi şeylerde harcayarak vârislerine mal bırakmanın, şanlarına 
yakışmayacağıdır. Onlardan kalan hatıra, altın gümüş değil, ilim, hikmet 
ve sünnettir. Tabii bu, ömrünü insanların hidayetine adamış ve tam bir 
doğruluk ve iman ile yaşamış bir peygamberin ölümünden sonra "Pey-
gamberler miras bırakmazlar" diyerek geride bıraktıklarını hemen miras-
çılarının elinden alıp sadaka unvanıyla dağıtmak anlamına gelmez.

Daha açık bir tabirle, bu hadisin hedefi, peygamberlerin vârisleri veya 
ümmetinin, onların kendilerinden mal ve servet miras bırakmaları beklen-
tisinde olmaması gerektiğini beyan etmektir; zira onlar, bunun için gön-
derilmemişlerdir; dini, şeriatı, ilmi ve hikmeti insanlar arasında yaymak 
ve kendilerinden hatıra bırakmak için seçilmişlerdir. Peygamber'in (s.a.a) 
maksadının bu olduğuna şahit bir hadis, Şia âlimleri vasıtasıyla İmam Ca-
fer Sâdık'tan (a.s) nakledilmiştir:

Âlimler peygamberlerin vârisleridir; zira peygamberler dirhem ve di-
nar değil, hadis miras bırakmışlardır.

Bu ve benzeri hadislerin maksadı, mal toplamak ve miras bırakmanın, 
peygamberlerin şanına yakışmayacağı, onlara yakışanın, ümmetlerine ilim 
ve iman miras bırakmak olduğudur. Fakat bu tabir, bir peygamberin bırak-
tığı mirasın, vârislerinin elinden alınması gerektiği anlamına gelmez.

Her ne kadar kısa bir şekilde nakledilmiş olsa da, bu beyandan, ikin-
ci ve üçüncü hadisin maksadının da aynı olduğu ortaya çıkıyor. Aslında 
Peygamber'in buyurduğu, naklederken üzerinde oynama yapılarak kısal-
tılmış bir hadisten ibarettir.

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.16, s.220.
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Buraya kadar olan bölümde, ilk üç hadisi sahih bir şekilde tefsir edip 
bu hadislerin ihtilâfını, peygamberlerin vârislerinin de miras alabilecekle-
rini belirten Kur'ân-ı Kerim ile bertaraf ettik. Fakat sorun dördüncü hadis-
tedir. Zira bu hadiste açıkça, peygamber ya da peygamberlerden kalanla-
rın sadaka olarak zapt edilmesi gerektiği söylenmektedir.

Eğer hadisin maksadı bu hükmün tüm peygamberler hakkında geçer-
li olduğu ise, bu durumda hadisin manası Kur'ân'a muhalif olduğundan 
geçersiz sayılacaktır ve eğer maksat, bu hükmün sadece İslâm Peygambe-
ri hakkında geçerli olduğu ise, bu durumda her ne kadar hadisin Kur'ân 
ayetleri ile genel bir muhalefeti olmasa da, İslâm Peygamberi dâhil olmak 
üzere herkes için geçerli olan miras ve vârisler arasındaki mal taksimini 
beyan eden Kur'ân ayetleri karşısında bu hadisle amel etmek için sözü 
edilen hadisin Kur'ân ayetlerini sınırlandırabilecek derecede sahih ve gü-
venilir olması gerekmektedir. Ancak Ebubekir'in dayandığı bu hadis, şim-
di beyan edeceğimiz bazı sebeplerden dolayı muteber değil:

1- Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) ashabı arasında bu hadisi I. Halife'den 
başka hiç kimse nakletmemiştir.

Ebubekir'in, bu hadisi nakleden tek kişi olduğunu söylemek beyhu-
de olmaz; çünkü bu, tarihin şüphe götürmez gerçeklerindendir. Nitekim 
İbn Hacer, bu hadisi nakleden tek kişi olmasını, Ebubekir'in üstünlüğüne 
şahit tutmuştur!1

Evet, bu konuda tarihte kaydedilmiş tek şey, Ali (a.s) ile Abbas ara-
sında Peygamber'in (s.a.a) mirası hususunda yaşanan niza ve ihtilâfta,2 
Ömer'in Ebubekir'in nakline dayanarak hüküm verdiği ve orada bulunan 
beş kişinin, bunun doğruluğuna şahitlik ettikleridir.3

İbn Ebi'l-Hadid şöyle yazıyor:

Peygamber'in (s.a.a) ölümünden sonra bu hadisi nakleden tek kişi 
Ebubekir'dir ve ondan başka hiç kimse bunu nakletmemiştir. Fakat 
bazen bu hadisi Malik b. Evs'in de naklettiği söylenmektedir. Evet, 

1- es-Savaiku'l-Muhrika, s.19.
2- Hz. Ali'nin Abbas'la, Ehlisünnet kitaplarında geçtiği şekilde nizası, Şia araştır-

macılar tarafından reddedilmiştir.
3- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.16, s.229 ve es-Savaiku'l-Muhrika, s.21.
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Ömer'in hilâfeti döneminde bazı Muhacirler de bu hadisin doğrulu-
ğuna şahitlik etmişlerdir.1

Öyleyse dava taraflardan biri olan Ebubekir'in, o dönemde kendisin-
den başka kimsenin bilmediği ve duymadığı bir hadisi kanıt göstermesi 
doğru mudur?

Burada denebilir ki, hâkim yargılama sırasında ilmine amel edip, 
husumeti şahsî bilgisiyle giderebilir; dolayısıyla Ebubekir mezkûr hadisi 
Peygamber'den duyduğu için kendi ilmine itimat edip evlâdın miras al-
masıyla ilgili ayetleri sınırlandırarak buna göre hüküm verebilir. Ama ne 
yazık ki Halife'nin çelişkili hareketleri, Fedek'i verme hususundaki tered-
düdü ve geri verme kararından vazgeçmesi, Ebubekir'in mezkûr hadisin 
doğruluğuna yakin ve itminanının olmadığını göstermektedir.

Öyleyse Halife'nin Hz. Zehra'yı babasının mirasından mahrum etme-
de ilmine amel ettiği ve Allah'ın kitabını Peygamber'den (s.a.a) duyduğu 
bir hadisle sınırlandırdığı nasıl söylenebilir?

2- Eğer Peygamber'in mirası hakkında Allah'ın hükmü, mirasın milli 
olması ve Müslümanların maslahatına harcanması ise, neden Peygamber 
bu konuyu yegâne vârisi olan kızına söylememişti? Peygamber'in, kızıyla 
ilgili ilâhî bir hükmü ondan gizlemesi ya da söyleyip de kızının görmez-
likten gelmesi makul mü?

Hayır, böyle bir şey mümkün değil. Zira Peygamber'in (s.a.a) ve Hz. 
Zehra'nın masum olmaları, böyle bir ihtimale engel teşkil eder. Bu yüzden 
Hz. Fatıma'nın sözü edilen hadisi kabul etmemesini, böyle bir teşriin haki-
katinin olmadığına ve bu hadisin, siyasî sebeplerden dolayı Peygamber'in 
(s.a.a) hak vârisini meşru hakkından mahrum etmek isteyen kimselerin 
hayal ürünü olduğuna delil saymalıyız.

3- Eğer Halife'nin naklettiği hadis sahih ve gerçek idiyse, neden Fe-
dek konusu zıt siyasetlere, görüş ve eğilimlere maruz kaldı ve her halife 
kendi hükümeti döneminde değişik bir tavır sergiledi? Tarihe müracaatla, 
Fedek'in halifeler zamanında sabit bir durumunun olmadığı görülüyor. 
Bazen gerçek sahiplerine geri verilmiş, zaman-zaman müsadere edilmiş 
ve neticede her asırda hassas ve karmaşık İslâmi bir mesele olmuştur.2

1- age. c.16, s.227.
2- Fedek'le ilgili bu keşmekeşlerden ve bunun belgelerinden haberdar olmak için, 

el-Gadîr kitabına (c.7, s.159–196, Necef baskısı) müracaat ediniz.
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Önceden de belirtildiği gibi, Ömer'in hilâfeti döneminde Fedek, Hz. 
Ali ve Abbas'a geri verildi.1 Osman'ın hilâfeti döneminde Mervan'ın kon-
turolüne geçti. Muaviye zamanında ve Hz. Hasan'ın (a.s) şehadetinden 
sonra ise üç kişi (Mervan, Amr b. Osman ve Yezid b. Muaviye) arasın-
da taksim edildi. Daha sonra hilâfeti döneminde Mervan tamamına sa-
hip oldu ve oğlu Abdülaziz'e bağışladı; Abdülaziz de oğlu Ömer'e verdi. 
Ömer b. Abdülaziz kendi devrinde Hz. Zehra'nın (s.a) evlâtlarına geri 
verdi; fakat hilâfete geçen Yezid b. Abdulmelik yeniden müsadere etti ve 
hilâfet dönemleri son buluncaya kadar Mervan Oğulları arasında elden 
ele dolaştı.

Abbasîler döneminde ise Fedek yine iniş çıkışlı maceralar yaşadı. 
Ebu'l-Abbas Seffah, İmam Hasan'ın oğlu Abdullah'a verdi. Ebu Cafer 
Mansur da tekrar geri aldı. Mehdi Abbasî Hz. Zehra evlâtlarına iade etti. 
Musa b. Mehdi ve kardeşi yine onların elinden geri aldı. Me'mun hilâfete 
geçince yeniden Hz. Zehra evlâtlarına verdi. Fakat Mütevekkil halife olun-
ca tekrar Fedeği gerçek sahiplerinden aldı."2

Peygamber evlâtlarının Peygamber'in mirasından mahrum edilme 
hadisi doğru bir hadis olsaydı, Fedek'in böyle acı bir kaderi olmazdı.

4- Peygamber (s.a.a), Fedek haricinde de miras bırakmıştı; fakat I. Ha-
life, tüm bu miraslar arasında sadece Fedek'e karşı baskıcı bir tavır sergile-
mişti. Peygamber'in (s.a.a) bırakmış olduğu mallar arasında hanımlarının 
evleri de vardı; fakat Halife kesinlikle bunlara el sürmedi ve bu evlerin 
Peygamber'in (s.a.a) kendi evi mi, yoksa hanımlarının şahsî malı mıdır, bu 
konuda hiçbir incelemede bulunmamıştır.

Ebubekir, bu tahkikatları yapmak bir yana, kendi cenazesinin Pey-
gamber'in (s.a.a) mutahhar kabrinin yanına gömülmesi için kızı Aişe'den 
izin aldı; zira kızını Peygamber'in vârisi olarak biliyordu!

Peygamber'in (s.a.a) hanımlarının evlerini müsadere etmediği gibi, 
Peygamber'in Hz. Ali'de olan yüzüğü, sarığı, kılıcı, bineği ve elbiselerini 
geri almamış ve bu gibi konulardan da hiç bahsetmemişti.

1- Bu bölüm, Hz. Ali'nin Osman b. Huneyf'e yazmış olduğu mektuba ters düş-
mektedir. Mektupta şöyle yazar: "Gökyüzünün gölgelendirdiği şu dünya yüzünde, 
elimizde bir Fedek vardı; ona da toplumun bir kısmı haris oldu, bir kısmı cömertlik 
etti; Allah ne de güzel hükmedicidir." Nehcü'l-Belâğa 45. mektup.

2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.16, s.216–217.
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İbn Ebi'l-Hadid bu çifte standart karşısında hayrete düşmüş ve kendi-
ne göre bir mazeret bulmaya çalışmıştır. Fakat bu mazeret o kadar asılsız 
ve mesnetsizdir ki, nakledip eleştirmeye dahi değmez.1

Peygamber'in (s.a.a) mirasından mahrum olma, sadece Peygamber'in 
(s.a.a) kızı için mi geçerli bir hükümdü, yoksa tüm vârisleri için mi? Ya da 
esasen böyle bir mahrumiyet hakkında hiçbir hüküm yoktu da sadece siyasî 
sebeplerden dolayı mı Hz. Fatıma babasının mirasından mahrum edildi?

5- Eğer İslâm'da, vârislerinin Peygamber'den (s.a.a) miras alamaya-
cağına dair kesin bir hüküm vardıysa, tathir ayetiyle her çeşit kötülükten 
uzak olduğu belirtilen Peygamber'in (s.a.a) kızı, irat ettiği bir hutbede ne-
den şöyle buyurmaktaydı:

Ey Ebu Kuhafe'nin oğlu! Senin, babandan miras alabileceğin, benim 
alamayacağım, ilâhî kitapta mı yazılı? Acayip bir işe imza attın! Kas-
ten mi Allah'ın kitabını terk edip, bir kenara attınız, babamdan miras 
alamayacağımı ve aramızda bir bağ olmadığını mı sandınız? Yüce 
Allah size bu konuda özel bir ayet nazil ederek babamı veraset ka-
nunundan ihraç mı etti? Yoksa iki ayrı dinin mensuplarının birbirle-
rinden miras alamayacaklarını mı söylüyorsunuz? Ben ve babam bir 
dinin mensupları değil miyiz? Sizler Kur'ân'ın umum ve hususuna 
babamdan ve amcamın oğlundan daha mı aşinasınız? Ahiret günü 
karşına çıkacak olan bu eyerlenmiş bineğin (hilâfet) yularını eline al. 
Allah ne güzel hükmedici ve Muhammed (s.a.a) ne de iyi bir rehber-
dir. Senin ile benim miadım kıyamet günündedir. Kıyamet günü batıl 
ehli ziyankâr olacaktır.2

Hz. Zehra'nın bu hitabesi karşısında, söz konusu edilen hadis sahih 
olabilir mi? Bu nasıl bir hadistir ki, sadece Peygamber'in (s.a.a) kızını ve 
amcasının oğlunu ilgilendirmesine rağmen, onların bu hadisten haberleri 
olmasın; fakat kendisini ilgilendirmeyen başka bir şahıs haberdar olsun.

Bu bahsin sonunda birkaç noktayı hatırlatmak gerekir:
a) Peygamber'in (s.a.a) kızının zamanın halifesi ile olan nizası dört şey 

hakkındaydı:
1- Peygamber'in (s.a.a) mirası.

1- age. c.16, s.261.
2- Tabersî, el-İhticac, c.1, s.138–139; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.16, 

s.251.



212 □ Ve lâye t  Nuru  İmam A l i

2- Arap dilinde "Nihle" de denilen ve Peygamber (s.a.a) hayatta iken 
kızına bağışladığı Fedek.

3- Enfâl Suresi 41. ayette geçen akraba ve yakınların payı.

4- Hükümet ve velâyet.

Hz. Zehra'nın hutbe ve konuşmalarında bu dört konuya işaret edil-
miştir. Bu yüzden bazen miras, bazen de Nihle kelimesi kullanılmıştır. İbn 
Ebi'l-Hadid (Nehcü'l-Belâğa şerhinde c.16, s.230) geniş bir biçimde bu ko-
nudan bahsetmiştir.

b) Merhum Seyyid Murtaza gibi bazı Şia âlimleri "Biz miras bırak-
mayız, bizden kalan sadakadır." hadisini, Hz. Zehra'nın miras almasıyla 
çelişmeyecek şekilde yorumlamışlardır. Onlara göre "nuverrisu" malum 
sigasındandır ve "ma" bağlacı, mef'ulüdür ve "sadaka" sözcüğü hal veya 
temyiz olması cihetiyle üstün işaretlidir. Bu durumda hadisin manası şöy-
le olur. "Biz sadaka olarak bıraktıklarımızı miras vermeyiz." Açıkça görül-
düğü gibi Peygamber'in (s.a.a) hayattayken sadaka olarak tayin ettiği şey-
ler miras bırakılmaz; ama bu, Peygamber (s.a.a) hiçbir şey miras bırakmaz 
anlamına gelmez.

Fakat bu değerlendirme eleştiriden muaf değil; zira bu konu sadece 
Peygambere (s.a.a) özgü değil; her Müslümanın hayatta iken vakfettiği ya 
da sadaka olarak bıraktığı şeyler verasete tabi tutulmaz; ister bu peygam-
ber olsun isterse de sıradan bir kişi farketmez.

c) Can yakan hitabesi ve Ebubekir ile olan müzakereleri, Peygamber'in 
aziz kızının, mevcut durumdan oldukça rahatsız olduğunu, kendisine 
haksızlık yapanlara kızgın olduğunu ve ölünceye kadar onlardan razı ol-
madığını göstermektedir.

Hz. Fatıma'nın Öfkesi

Daha önce söylendiği gibi, Peygamber'in kızının Ebubekir ile olan 
münazarası bir netice vermedi ve Fedek Hz. Zehra'nın elinden alındı. Bu 
yüzden Hz. Zehra, Halife'ye kızgın olarak bu dünyadan göçtü. Bu konu 
tarihte, inkâr edilmeyecek kadar açıktır. Ehlisünnet'in meşhur hadisçile-
rinden Buhârî şöyle diyor:

Halife'nin, Peygamber'den (s.a.a) naklettiği bir hadise dayanarak 
Fedek'i elinden aldığı Hz. Fatıma, Halife'ye çok kızdı ve ölünceye dek 
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de onunla asla konuşmadı.1

İbn Kuteybe, el-İmame ve's-Siyase adlı kitabında (c.1, s.14) şöyle nak-
lediyor:

Ömer, Ebubekir'e şöyle dedi: "Fatıma'nın yanına gidelim. Zira biz onu 
öfkelendirdik." Onlar, Hz. Zehra'nın evine geldiler ve içeriye girmek 
için izin istediler. Fakat Fatıma izin vermedi. Nihayet Hz. Ali'nin ara-
cılığıyla eve girdiler. Fakat Zehra yüzünü çevirip selâmlarına cevap 
vermedi. Sonra Peygamber'in kızını teselli edip Fedek'i niçin verme-
dikleri konusunda konuşunca Hz. Zehra cevaben şöyle buyurdu: 
"Sizlere Allah'ı şahit kılıyorum, Peygamber'den, 'Fatıma'nın rızası be-
nim rızam, öfkesi benim öfkemdir; Fatıma benim kızımdır; kim onu severse 
beni sevmiş, kim onu razı ederse beni razı etmiştir ve kim onu öfkelendi-
rirse beni öfkelendirmiştir.' dediğini duymadınız mı?" Her ikisi bunları 
Peygamber'den (s.a.a) duyduklarını itiraf ettiler.

Hz. Zehra şöyle devam etti: "Allah ve melekler şahittir ki, sizler beni öfke-
lendirdiniz ve razı etmediniz; Peygamber'le mülakat ettiğimde ona, sizleri 
şikâyet edeceğim."

Ebubekir şöyle dedi: "Senin ve Peygamber'in öfkesinden Allah'a sığı-
nıyorum." O sırada Halife ağlamaya başladı ve şöyle dedi: "Allah'a an-
dolsun ki, ben her namazdan sonra hakkında dua edeceğim." Bunları 
söyledikten sonra Hz. Zehra'nın evini terk etti. Sonra halk Halife'nin 
etrafına toplandı. Halife şöyle dedi: "Hepiniz helâliyle gece hoşça va-
kit geçirirken, beni böyle bir işe soktunuz. Benim, biatinize ihtiyacım 
yok. Beni hilâfet makamından azledin."2

Hadisçilerin tümü şu hadisi Hz. Peygamber'den nakletmiştir:
Fatıma, benden bir parçadır. Onu öfkelendiren beni öfkelendirmiş olur.3

Allah'ın selâmı ona olsun, doğduğu gün, şehit olduğu gün ve tekrar 
diriltilerek Allah'ın huzuruna çıkacağı gün.

1- Sahih-i Buhârî, Babu Farzi'l-Hums, c.5, s.5; Kitab-ı Gazevat, Babu Gazve-i Hay-
ber, c.6, s.196. Burada şu da eklenilmiştir: "Fatıma, babasından sonra 6 ay yaşadı. Öl-
düğü zaman kocası gece vakti defnetti ve Ebubekir'e haber vermedi."

2- Câhiz, er-Resail adlı kitabında, (s. 300) bu konuda araştırmaya dayalı bir görüş 
ortaya koymuştur. İlgi duyanlar müracaat edebilir.

3- Bu hadisin kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak için el-Gadîr, c.7, s.232-235'e 
(Necef baskısı) başvurunuz.
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(7)

HZ. ALİ VE ŞÛRA

Hz. Peygamber'in ölümünden sonra halifelerin seçilmesi, bir minval 
üzere olmadı; üç halifenin her biri değişik şekilde seçildi. Mesela Ebube-
kir, büyük bir kısmı Benî Saide'de toplanmış Ensâr tarafından seçildi ve 
daha sonra zorla veya isteyerek, Muhacirlerin biati eklendi. Ömer, Ebube-
kir tarafından; Osman ise II. Halife'nin tayin etmiş olduğu 6 kişilik şûra 
tarafından seçildi.

Halifelerin değişik şekillerde başa geçmeleri, hilâfetin seçime dayalı 
olmadığını ve halk tarafından seçilmesi hakkında Peygamber'den herhan-
gi bir emir ve nassın bulunmadığını göstermektedir. Aksi takdirde Resul-i 
Ekrem'in ölümünden sonra halifelerin, hiçbiri diğerine benzemeyen farklı 
şekillerde seçilmeleri ve Peygamber emrinin gözardı edilmesine halkın 
tamamının sessiz kalıp itiraz etmemesi düşünülemez ve bu mümkün de 
değildir; çünkü en ufak şeylere dahi insanlar tepki göstermişlerdir.

Bu farklılıklar, İslâm'da rehberlik ve imametin, Allah tarafından tayin 
edilmiş bir makam olduğunu göstermektedir. Fakat maalesef belli grupla-
rın ileri gelenleri, birçok konuda olduğu gibi, Peygamber'in (s.a.a) nassını 
görmezlikten gelerek insanları, halifenin seçim yoluyla tayin edilmesine 
yönlendirdi ve halifenin ümmet tarafından seçilmesi, tamamen yeni bir 
şey olduğu için ve sahnedekilerin bu konuda bir geçmişinin olmamasın-
dan dolayı, halife seçimi değişik şekillerde gerçekleşti.

Ebubekir, Yaverinin Hakkını Eda Etti

Ebubekir'in hilâfete seçilmesinde Ömer çok çaba harcadı ve amacı, 
kendisinden yaşça büyük olan Ebubekir'in ölümünden sonra hilâfet ma-
kamına oturmaktı. Daha işin başında Ali (a.s) Ömer'e şöyle demişti:
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Onu iyi sağ ki ileride faydası sana olacak. Bugün onu iyi bağla ki, 
yarın sana açılsın.1

Ebubekir de nankörlük etmedi ve ölüm döşeğinde son anlarını yaşar-
ken Osman'ı çağırdı ve söylediklerini yazmasını emretti:

Bu, Abdullah b. Osman'ın,2 dünya yaşamının son anında ve ahire-
tin ilk merhalesinde; müminin amel, fikir ve iyilik, kâfirin de teslim 
hâlinde olduğu saatteki ahitnamesidir.

Halife bunu söyledikten sonra bayıldı. Osman ise Halife'nin vasiyeti-
ni tamamlayamadan öldüğünü sanarak vasiyete şu şekilde son verdi:

Kendimden sonra Hattab oğlunu halife olarak tayin ediyorum.

Çok geçmeden Ebubekir kendine geldi. Osman, Halife'nin yerine yazdı-
ğı bölümü okudu. Halife'nin, "vasiyetimi nasıl böyle yazdın?" diye sorduğu 
Osman şöyle cevap verdi: "Ondan başkasını düşünmediğini biliyordum."

Bu olay tertiplenmiş bir şey olsa da, Osman'ın da Ömer'in seçilmesin-
de etkisiz olmadığı ve tıpkı uzman bir diplomat gibi rolünü iyi oynadığı 
söylenebilir.

Yıllar sonra Ömer'in de hakkı eda etmesi, yani kendisinden sonra Os-
man'ı seçerek kadirşinaslığını gösterme vakti geliğ çattı.

Irkçılık ve Sınıfsal İhtilâflar Oluşturulması

İslâm'ın, şimdi bile dünyadaki mahrum ve ezilmişleri kendine cez-
beden en büyük iftiharlarından biri, her tür ırkçılığı mahkûm etmesidir 
ve bunun etkin şiarı, "Allah indinde en değerliniz, en takvalı olanınız-
dır." sözüdür.

Peygamber'in (s.a.a) zamanında, asker ve devlet memurlarının özel 
bir maaşları yoktu; geçimleri savaş ganimetlerinden temin ediliyordu. 
Müslümanların müşriklerle yaptığı savaşlarda elde edilen ganimetler, 
beşte biri alındıktan sonra askerler arasında dağıtılıyor ve ganimetlerin 
taksiminde, kişilerin İslâm'daki öncelikleri, soyları ya da Peygamber'e 
(s.a.a) akraba olmaları dikkate alınmıyordu.

1- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.12; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.5. 
bu ifadenin benzerini Ali (a.s) Şıkşıkiye Hutbesi'nde (3. hutbe) buyurmuştur: "Bu iki 
kişi hilâfeti, devenin iki memesi gibi aralarında paylaştılar."

2- Ebubekir'in adı. el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.18.
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İlk Halife zamanında da durum bu minval üzereydi; fakat II. Halife 
zamanında değişti. İslâm'ın yayılması ve genişlemesi, zamanın halifesinin 
askerler ve memurların maaşları için defter tutmasına sebep oldu. Ancak 
ne yazık ki, maaşların tayininde takva, siyasî ve askerî bilgi ve hizmet sü-
resi ölçü olacak yerde ya da hiç olmazsa, İslâm dışında başka bir şey ölçü 
olarak alınmaması gerekirken, ırk ve soy ölçü alındı.

Bu divanda, Arap askeri Acem askerine; Kahtan Arabı Adnan Ara-
bı'na; Muzar Arabı Rabia Arabı'na; Kureyş Kureyşli olmayana ve Haşim 
Oğulları Ümeyye Oğulları'na imtiyazlı kılındı ve daha fazla maaş ve-
rildi. İbn Esir, Yakubî ve Corci Zeydan gibi ünlü tarihçiler, kitaplarında 
İslâm devletinin askerleri ve memurlarının farklı maaş rakamlarına örnek 
vermişlerdir.1 Maaş rakamlarının farklılığı şaşılacak düzeyde. Mesela ünlü 
sermayedar Abbas b. Abdulmuttalib'in yıllık aldığı ücret 12000 dirhemdi, 
hâlbuki Mısırlı bir askerin yılda almış olduğu para 300 dirhemi geçmiyor-
du. Peygamber'in hanımlarının her birinin yılda 6000 dirhem alırken Ye-
menli bir askerin yıllık maaşı 400 dirhemi geçmiyordu. Muaviye ve babası 
Ebu Süfyan'ın yıllık geliri 5000 dirhem iken, hicret etmemiş sıradan bir 
Mekkelinin geliri sadece 600 dirhemdi.

Halife bu tutumuyla, Kur'ân ve Peygamber tarafından kınanan ırk ayrı-
mını yeniden hortlattı ve İslâm camiasını yanlış sınıfsal ihtilâflara düçar etti.

Çok geçmeden İslâm camiasında korkunç bir çatlak ortaya çıktı. Dün-
ya ve mal düşkünleri, Halife'nin himayesiyle servet toplamaya, işçi ve 
emekçiler de sömürülmeye başlandı.

Zamanın halifesi, Sa'd b. Vakkâs, Amr b. Âs, Ebu Hüreyre… gibi bazı 
vali ve dünya ehlinin mallarını müsadere etse de, sınıfsal ayrılıkların had-
dinden fazla derinleşmemesine gayret gösterse de, maalesef Halife'nin 
iktisadî görüş ve girişimleri ta baştan yanlış ve sebepsiz üstünlükler esası-
na dayandığı için, malların müsaderesinin de her hangi bir faydası olma-
dı; ruhen ırkçı olan gelecek Halife'nin işini kolaylaştırdı.

O günün servet yığıcıları, alım güçlerinin artması neticesinde satın 
aldıkları köleleri hem kendi geçimlerini sağlamaya, hem de sahiplerine 
günlük ya da aylık bazı meblağlar ödemeye mecbur ediyorlardı. Zavallı 

1- Tarih-i Yakubî, c.2, s.106; İbn Esir, el-Kâmil, c.2, s.168; Tarih-i Corci Zeydan, c.1, 
s.159 ve sonrası.
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köleler sabahtan akşama kadar koşturup canlarını dişlerine takarak, sa-
hiplerine ödemek zorunda oldukları meblağı biriktirmeye uğraşıyordu.

İranlı  İşçinin Halife'den Adalet İstemesi

Ebu Lu'lu lakabıyla ünlü İranlı Firuz, Muğire b. Şu'be'nin hizmetkârı 
idi. Kendi geçimini temin etmenin yanı sıra, her gün iki dirhem de 
Muğire'ye vermek zorundaydı. Bir gün pazarda rastladığı II. Halife'den 
adalet isteyip şöyle söyledi: "Muğire bana çok ağır bir yük yükledi." 
Firuz'un maharetini bilen Halife ona şöyle sordu: "Hangi işlerden anlar-
sın?" Firuz: "Marangozluk, demircilik ve ressamlıktan." dedi. Halife bü-
yük bir itinasızlıkla şöyle söyledi: "Bu kadar maharet karşısında ödedi-
ğin meblağ çok değil. Üstelik rüzgârla çalışabilen değirmen yapabildiğini 
duydum; benim için böyle bir değirmen yapabilir misin?"

Halife'nin sözlerinden oldukça rahatsız olan Firuz, dolaylı olarak 
Halife'yi ölümle tehdit edip cevabında şöyle dedi: "Senin için öyle bir de-
ğirmen yaparım ki, hiçbir yerde eşi benzeri olmaz." İranlı işçinin cesaretin-
den rahatsız olan Halife, yanındaki şahsa şöyle dedi: "Bu İranlı hizmetkâr 
beni ölümle tehdit etti."

Halife, hilâfetinin son zamanlarında, İslâm camiasının karakter ya-
pısının bozulduğunu ve camia içerisinde zulüm ve sömürge afetinin sü-
ratle yeşerdiğini biliyordu. Bu yüzden halka, ömrü yeterse bir yıl halkın 
arasında dolaşıp onlarla yakından ilgilenme vaadinde bulunuyordu; zira 
bazı şikâyetlerin kendisine ulaşmadığından haberdardı. Dr. Ali Verdî'nin 
nakline göre II. Halife şöyle diyordu:

Benim bazılarına ayrıcalık tanımam ve birini diğerinden üstün tut-
maktan, kalpleri kazanmaktan başka bir garezim yoktu. Yeni yılda ha-
yatta olursam, Peygamber ve Ebubekir'in yaptığı gibi, herkes arasında 
eşitlik sağlayacak, ayrıcalığı ortadan kaldıracak, beyazı siyahı, Arap 
ve Acem'i bir tutacağım.1

Fakat Halife yaşamadı, ölüm; arzusu ile arasına set çekti ve Firuz'un 
hançeri ile hayatı son buldu. Ancak yönetim metodu, III. Halife'nin kor-
kunç ayrımcı siyasetinin temelini oluşturdu ve İslâm hükümetini, yığınla-
rın hışmının hedefi hâline getirdi.

1- Nekş-i Vuaz Der İslâm, s.84.
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Firuz'un hançeri, zahmet keş yığınların öfkesinin sembolüydü. İranlı 
Firuz'un hançeri ile öldürülmeseydi, yarın hançerler kendisine yönelecekti.

Bizim yazarlarımız, İslâm camiasında sınıfsal ihtilâf ve ırk ayrımcılığı 
temelinin Osman'ın hilâfeti zamanında atıldığını tasavvur ediyorlar; evet, 
Osman zamanında ayrımcılık en üst seviyeye ulaştı ve halkın Osman hü-
kümeti aleyhine ayaklanmasına sebep oldu; fakat ayrımcılığın temeli asıl 
II. Halife zamanında atıldı.

Evet, İslâm Peygamberi'nden sonra böyle bir ateşi yakan ve dumanı 
kendi ve başkalarının gözüne giren, II. Halife idi. Ömer devamlı şöyle di-
yordu:

Arab'ın birbirini esir etmesi çirkin bir iş; hâlbuki Allah, geniş Acem 
ülkesini esir almak için hazırlamıştır.1

Daha kötüsü, İslâm hükümlerini kendine göre yorumluyor ve şöyle 
diyordu:

Acemler, Arap topraklarında dünyaya gelmişlerse, babalarından mi-
ras alabilirler.2

Ömer'in ırk ayrımcılığının göstergelerinden biri, Acem'in Medine'de 
ikamet etmesine izin vermemesiydi; Firuz'un Medine'de ikamet etmesi, 
önceden aldığı izin sebebiyle idi.3

Bu ayrımcılıklar ve benzeri davranışları, II. Halife'nin, üç İranlı; Fi-
ruz, Şehzade Hürmüzan ve Firuz'un kızı Cefine'nin suikastıyla canından 
olmasına sebep oldu. Halife, Firuz'un hançer darbesiyle yaralandı ve üç 
gün sonra da öldü.

Haktan sapmanın acı meyvesini tadan Halife'nin, hayatının son anla-
rında, doğru ve dirayetli düşünerek, daha ağır mesuliyetler altına girme-
yeceği ve Müslümanlara uygun ve lâyık bir rehber seçeceği sanılıyordu. 
Fakat maalesef son anlarında, İslâm camiasına rehberlik edebilecek en 
lâyık insanı bu makamdan mahrum edeceği ve bizzat II. Halife'nin "Bu 
makama oturursa, tüm akrabalarını halkın sırtına bindirecek." dediği ırkçı 
bir şahsı bu makama getireceği kesin olan bir şûra teşkil etti.

1- Tarih-i Corci Zeydan, c.4, s.35.
2- en-Nassu ve'l-İctihad, s.60.
3- Murûcu'z-Zeheb, c.1, s.42.
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Bütün bunlara vakıf olmasına rağmen, Hz. Ali'nin, hakkında; 
"Allah'ım sana sığınırım. Ne de danışma topluluğu bu."1 dediği bir şûra teş-
kil edilmesini emretti.

Biz tam bir tarafsızlıkla, şûra olayının tamamını nakledeceğiz; daha 
sonra birçok acıyı beraberinde getiren, yüz yıl boyunca Emevîlerin İslâm 
hükümetini ele geçirmesine, daha sonra da bu makamın Abbasîlerin elin-
de derebeylik hâline gelmesine sebep olan bu tarihî hâdise hakkında hü-
küm vereceğiz.

Şûra Üyelerinin Seçimi

Halife'nin kesin ölümü yakındı ve kendisi de hayatının son anlarını 
geçirdiğinin farkındaydı. Her taraftan, kendisinden sonraki halifeyi tayin 
etmesine yönelik mesajlar geliyordu. Aişe, Hüzeyfe oğlu Abdullah vesile-
siyle, Muhammed ümmetini başsız bırakmaması ve en kısa sürede halefini 
tayin etmesi, zira fitne ve fesattan korktuğuna dair bir haber gönderdi.2

Ömer'in oğlu, babasına bu sözü söyledi ve şunu ekledi: "Kendi sürü-
nün çobanını tayin et ki, bu sürüyü kurtlardan korusun." Halife'ye has-
ta ziyareti için gelen şahıslar da bu konuyu hatırlatıyor ve bazıları, oğlu 
Abdullah'ı halife tayin etmesini söylüyorlardı. Oğlu Abdullah'ın liyakat-
sizliğini bilen Halife, bir takım bahaneler öne sürüp şöyle diyordu: "Hat-
tab ailesinden hilâfet mesuliyetini üstlenmeye bir kişi yeter." Daha sonra, 
halife seçimini kendilerine havale etmek üzere, Peygamber'in (s.a.a), ve-
fatı sırasında kendilerinden razı olduğu altı kişinin çağrılmasını söyledi. 
Bu altı kişi şunlardı: Ali (a.s), Osman, Talha, Zübeyr, Sa'd b. Vakkâs ve 
Abdurrahman b. Avf.

Bunlar ölüm döşeğindeki Halife'nin etrafına toplandıkları zaman, 
Halife sert bir yüz ifadesiyle onlara şöyle söyledi: "Herhâlde hepiniz ben-
den sonra hilâfeti sahiplenmek istiyorsunuzdur!"

Daha sonra Halife, Ali (a.s) dışında her birine bir şeyler söyleyip bir 
takım deliller öne sürerek, hiç birinin hilâfet makamına lâyık olmadığını 
belirtti. Sonra hayatı boyunca güzel huydan başka zaaf noktasına şahit 

1- Nehcü'l-Belâğa, Şıkşıkiye Hutbesi
2- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.22.
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olmadığı Hz. Ali'ye dönüp şöyle dedi: "Eğer sen insanlara rehber olursan, 
halkı aşikâr olan hak yoluna kılavuzluk edersin."

Sonunda Osman'a hitaben şöyle dedi: "Kureyş'in seni hilâfete getirdi-
ğini ve senin Ümeyye Oğulları'nı ve Ebu Muayt Oğulları'nı halka musallat 
ve beytülmali onlara tahsis ettiğini, bu sırada öfke dolu bir grup Arab'ın 
sana karşı ayaklandığını ve seni evinde öldürdüğünü görür gibiyim." 
Daha sonra sözlerine şöyle devam etti: "Böyle bir vakıa gerçekleştiğinde 
sözümü hatırla."

Sonra şûra üyelerine dönerek şöyle dedi: "Eğer birbirinize yardım eder-
seniz, hilâfet ağacının meyvelerinden sizler ve evlâtlarınız yersiniz; ama ha-
set edip bir birinize öfkelenirseniz, Muaviye hilâfet yumağını kapacaktır?"

Ömer'in sözleri sona erince Muhammed b. Mesleme'yi çağırıp şöyle 
dedi: "Benim defin merasimimden döndükten sonra silâhlı elli adamla 
birlikte hilâfet meselesi için bu altı kişiyi davet et ve hepsini bir evde 
topla ve aralarından birini hilâfete seçinceye kadar silâhlı grupla o evin 
kapısında bekle. Eğer onlardan beşi aynı görüşte olur, biri muhalefet 
ederse, onun boynunu vur; dört kişi ittihat edip ikisi muhalefet ederse, 
ikisini de öldür; eğer bu altı kişi iki eşit guruba ayrılırsa, hak, araların-
da Abdurrahman'ın olduğu grupla olacaktır. Böyle olursa, o üç kişiyi, 
bu grupla muvafakat etmeye davet et. Eğer tevafuk hâsıl olmazsa, ikinci 
grubu ortadan kaldır. Üç gün geçer ve şûra üyeleri arasında görüş birliği 
oluşmazsa, altı kişinin hepsini idam et ve kendi rehberlerini seçmeleri 
için Müslümanları özgür bırak."

Halk Ömer'in defin merasiminden dönünce Muhammed b. Mesleme, 
eli kılıçlı elli kişi ile şûra üyelerini bir evde topladı ve onlara Ömer'in em-
rini bildirdi.

İlk olarak Hz. Ali ile arası bozuk olan Talha, Osman'ın lehine geri çe-
kildi. Zira Ali (a.s) ile Osman varken, kimsenin kendisini hilâfete seçme-
yeceğini biliyordu; öyleyse en iyisi Osman'ın lehine geri çekilmek ve Hz. 
Ali'nin seçilme şansını azaltmaktı. Talha'nın Hz. Ali ile ihtilâfının nedeni, 
Talha'nın tıpkı Ebubekir gibi Teym kabilesinden olması idi ve Ebubekir'in 
hilâfete seçilmesinden sonra Teym kabilesinin Haşim Oğulları ile arası bir 
hayli açıldı ve bu durum uzun seneler boyu devam etti.

Zübeyr, Hz. Ali'nin halasının oğlu, Hz. Ali'nin de Zübeyr'in dayısının 
oğlu olması, yani akrabalık bağı sebebiyle Hz. Ali'nin lehine çekildi. Sa'd 
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b. Vakkâs ise Abdurrahman'ın lehine çekildi; zira her ikisi de Zühre kabi-
lesindendi. Sonunda şûra üyelerinden, her biri iki oya sahip üç kişi kaldı 
ve zafer bu üç kişiden birinin yanında yer alacak şahsın olacaktı.

Bu sırada Abdurrahman, Ali (a.s) ve Osman'a şöyle dedi: "Hanginiz 
hakkını diğerine bırakıp onun lehine çekilmeye hazır?"

Her ikisinden ses çıkmayınca Abdurrahman sözüne devam etti: 
"Sizleri şahit tutuyorum ki, ben ikinizden birini seçmek için hilâfet sah-
nesinden çekiliyorum. "Hz. Ali'ye dönerek şöyle dedi: " Allah'ın kitabı, 
Peygamber'in (s.a.a) sünnetine amel edip, I. ve II. Halife'nin metotlarını 
takip edersen sana biat ederim."

Ali (a.s) son şartını kabul etmeyip şöyle dedi: "Biatini, Allah'ın kita-
bına ve Peygamber'in (s.a.a) sünnetine, ilmim ve içtihadıma uygun amel 
etmem şartıyla kabul ederim."

Abdurrahman, Hz. Ali'den menfi cevap alınca aynı sözleri Osman'a 
hitaben tekrarladı. Osman, "Evet, kabul ediyorum." dedi.

Bunun üzerine Abdurrahman elini Osman'a uzatıp müminlerin emiri 
unvanıyla selâmladı! Toplantının neticesi, dışarıda şûra kararını bekleyen 
Müslümanlara iletildi.

Şûra neticesi, Hz. Ali'nin ta baştan bilmediği bir şey değildi. Hatta İbn 
Abbas, şûra üyelerinin kimler olduğunu öğrenince, Hz. Ali'nin üçüncü 
defa hilâfetten mahrum bırakılacağını ilân etmişi. Ali (a.s), Osman'a biatte 
rolünü iyi ifa eden Avf'ın oğlu Abdurrahman'a dönerek şöyle buyurdu:

"Sen Osman'ı, ömrünün sonunda hilâfeti sana bırakacağı ümidiyle 
seçtin; nasıl ki Ömer de Ebubekir'i aynı ümitle seçmişti. Fakat ümit ede-
rim ki, Allah aranıza tefrika ve ayrılık soksun."

Tarihçiler, çok geçmeden Avf'ın oğlu ile Osman'ın arasının bozul-
duğunu, Abdurrahman ölene kadar birbirleri ile konuşmadıklarını 
nakletmektedirler.1

*   *   *

Bu, II. Halife'nin teşkil etmiş olduğu şûra macerasının bir özeti. İslâm 
tarihinin bu sayfası hakkında hüküm vermeden önce, Hz. Ali'nin bu konu-

1- Şûra hakkındaki bu bölüm, İbn Ebi'l-Hadid'in Şerhu Nehci'l-Belâğa'sından 
(c.1, s.185-188) özet olarak nakledilmiştir.
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daki görüşünü yansıtalım. Ali (a.s) Şıkşıkiye Hutbesi'nde (Nehcü'l-Belâğa 
3. hutbe) şöyle buyuruyor:

Uzun bir zaman çetin mihnetlere düştüm, sabrettim. Derken o da yo-
luna düzüldü. Halifeliği bir topluluğa bıraktı ki ben de bunların biri-
yim sanıldı. Allah'ım sana sığınırım. Ne de danışma topluluğu... On-
lardan benim hakkımda birincisiyle ne vakit bir şüpheye düşen oldu 
ki, bu çeşit kimselere katıldım ben. Fakat inerlerken onlar ile indim, 
uçarlarken onlarla uçtum, inişte yokuşta onlarla bile oldum. İçlerin-
den biri (Talha veya Sa'd Vakkâs) hasedinden gerçekten saptı, öbürü 
(Abdurrahman) damadı olduğundan ona uydu. Benden yüz çevirdi. 
Öbürleri de (Talha ve Zübeyr) öyle işler ettiler ki, anmak bile çirkin1

Ömer'in teşkil ettiği şûra hakkında Nehcü'l-Belâğa'da anlatılan bu ka-
dar. Ancak okuyucuların, siyaset sahnesinin oyuncularının cinayetlerin-
den ve Halife'nin çelişki ve garezinden haberdar olmaları için bazı nokta-
ları hatırlatıyoruz:

Ömer'in Şûrasının Analizi

Bu değerlendirmemizde konunun önemli ve hassas noktalarına deği-
nip cüzi ayrıntıları nakletmekten kaçınacağız.

1- Çeşitli grupların II. Halife'ye kendisinden sonraki halifeyi tayin 
etmesini önermeleri, halkın genelinin fıtrî olarak, ümmetin öncüsünün 
hayatta iken İslâm toplumunun gelecekteki önderini seçmesi gerektiğini, 
aksi takdirde toplumu fitne ve fesat kaplayabileceğini ve bu yolda kan-
ların dökülebileceğini derk ettiklerinin bir delilidir. Bununla birlikte Eh-
lisünnet âlimleri Peygamber'in (s.a.a) kendisinden sonraki halifeyi tayin 
etmeden vefat ettiğini nasıl söyleyebiliyorlar?

2- Halife tarafından halefinin tayini önerisi, Peygamber'in (s.a.a) ölü-
münden sonra şûraya dayalı hükümet modelinin asılsız olduğunu ve 
böyle bir modelin olmadığını göstermektedir; yoksa şûra teşkili hakkında 
Peygamber'den (s.a.a) açık ve kesin bir emir olsaydı, II. Halife'ye halefini 
tayin etmesi önerisi yapılmazdı.

İmam ve önderin Allah tarafından tayin edilmesini reddeden şûraya 
dayalı hükümetin, beşerin seçebileceği en akıllıca hükümet modeli olduğu, 

1- Nehcü'l-Belâğa, 3. hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi)
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bugün dillere düşmüş bir olgu ve bu görüşün yandaşları, İslâm'da hükümet 
esasının, mutlak olarak hatta Peygamber'in (s.a.a) ölümünden sonra, şûraya 
dayalı hükümet olduğunu söylemek istiyorlar. Fakat ilginç olan böyle bir 
hükümetin, İslâm tarihinin hiçbir devresinde kurulmamış olmasıdır.

Acaba tüm ashabın hataya düşüp Peygamber'in (s.a.a) emrini gör-
mezlikten geldikleri söylenebilir mi?

3- Ömer, halkın isteğine cevaben şöyle demişti:
Eğer Ebu Ubeyde yaşasaydı, onu kendime halef seçerdim; zira Pey-
gamberden (s.a.a), onun bu ümmetin emini olduğunu duymuştum. 
Ebu Hüzeyfe'nin efendisi Salim yaşasaydı, onu seçerdim; zira Hz. 
Peygamber'den, onun Allah'ın dostu olduğunu duymuştum.

Ömer o sırada yaşayanları bırakmış ölenleri düşünüyordu ve bu, ölü-
lerden daha çok hayatta olanları aşağılamak ve onlara karşı saygısızlıktı.

Bunlar bir yana, eğer Ebu Ubeyde ve Salim'in seçilecek olmalarının 
ölçüsü, Peygamber'in (s.a.a) onları Allah'ın dostu ve ümmetin emini nite-
lendirmesi idiyse, Ömer, hakkında Peygamber'in (s.a.a) "Ali hak ile hak da 
Ali iledir."1 buyurduğu Ebu Talib'in oğlunu neden hatırlamadı?

Ömer, makamını, faziletlerini, tertemiz karakterini, verdiği benzer-
siz hükümleri, kahramanlıklarını, Kitap ve sünnete olan ilmini herkesten 
daha fazla bildiği Ali'yi (a.s) neden hatırlamadı ve kimsenin haset ve kini-
ni tahrik etmeyecek ölülerden medet umar oldu?

4- Eğer imamet makamı ilâhî bir makam ve peygamberlik vazifesi-
nin devamı ise, imamı tanımada ilâhî nassın takipçisi olmak gerekir ve 
eğer toplumsal bir makam ise, kamuoyuna müracaat edilir. Ancak ima-
mın, üyeleri Halife'nin kendisi tarafından seçilen bir şûra yoluyla seçilme-
si, ne nassa uymak ne de kamuoyuna başvurmaktır. Hâlihazırdaki halife 
kendinden sonraki halifeyi seçmekle yükümlü ise, neden bu işi altı kişilik 
şûraya havale etti.

Ehlisünnet açısından halife, ümmetin icması ya da çözüm ehlinin ittifa-
kı yoluyla seçilmelidir ve önceki halifenin bu konudaki görüşünün en kü-
çük değeri yoktur. Fakat şimdi neden bu durumu onayladıklarını ve altı ki-

1- Bu hadis Ehlisünnet hadisçileri tarafından mütevatir şekilde nakledilmiştir. 
el-Gadîr kitabına (c.3, s.156–159, Necef baskısı ve 176–180 Beyrut baskısı) müracaat 
ediniz.
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şilik şûranın onayını mutlak hüküm saymalarını anlamak mümkün değil.

Eğer halife seçimi ümmetin hakkı ve yetkisinde ise, zamanın halifesi bu 
hakkı hangi delille halktan aldı ve üyelerini kendi seçtiği şûraya bıraktı?

5- Şûra üyelerinin bu altı kişi ile sınırlı olmasının sebebi asla belli de-
ğil. Seçilmelerinin sebebi, Peygamber'in (s.a.a) vefat anında onlardan razı 
olması idiyse, bu ölçü Ammâr, Hüzeyfe-i Yemânî, Ebuzer, Mikdad, Übeyy 
b. Kâ'b ve… için de geçerli idi.

Mesela Peygamber (s.a.a) Ammâr hakkında buyuruyordu:
Ammâr hak iledir; hak da onunla; o, hakkın eksenidir ve hak onun 
etrafında döner.1

Ebuzer hakkında ise şöyle buyuruyordu:
Gök kubbe altında ve yeryüzünde Ebuzer'den daha doğru sözlü biri 
yoktur.2

Buna rağmen neden Halife bu zatları şûra üyeliğinden mahrum bıra-
kıp, Zübeyr dışında ekseriyetinin arası Ali (a.s) ile bozuk olan ve ona karşı 
oldukları bariz olan dört kişiyi seçti. Üstelik Zübeyr'in seçilmesi ileride 
Hz. Ali'nin zararına oldu; çünkü o güne kadar kendisini Hz. Ali ile denk 
görmeyen Zübeyr, kendisini aynı seviyede görüp sonunda Osman'ın öl-
dürülmesinden sonra hilâfet iddiasında bulundu.

Şûra üyeliği için ölçü, Bedir ve Uhud'a katılmak ve Muhacir olmak-
tıysa, bu ölçüler diğerleri için de geçerliydi. Peki, neden aralarından bu 
grup seçildi?

6- Ömer, şûra üyelerini, Peygamber'in (s.a.a) vefatı sırasında kendile-
rinden razı olduğu nazarı itibariyle seçtiğini iddia ediyordu; hâlbuki şûra 
üyeleri hakkında sarf ettiği sözlerinde Talha'ya şu ifadeleri kullanmış ve 
şöyle demiştir: "Sen hicap ayeti nazil olduğunda öyle bir söz söyledin ki, 
Peygamber sana gazaplandı ve vefatına kadar sana olan gazabı sürdü."

Sahi, bu iki görüş ve rivayetlerden hangisini kabul etmek gerekir?

Ömer'in şûra üyelerine yönelik ağır eleştirileri, hilâfet ve hatta şûra üye-
liği için ekseriyetinin salahiyetsizliğini ortaya koyuyordu. Mesela Zübeyr 
hakkında da şöyle diyordu: "Sen bir gün insansın, başka bir gün şeytan!"

1- el-Gadîr, c.9, s.25. Necef baskısı.
2- Şia ve Ehlisünnet hadisçileri bu hadisi nakletmişlerdir.
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Acaba böyle bir şahıs hilâfet şûrasına katılıp İslâm âleminin halifesi 
olabilir mi? Eğer o gün şûraya şeytanî niyetle katılmış olsaydı, onu şeytanî 
fikirlerinden alıkoyan ne olacaktı?

Osman hakkında şöyle dedi: "Sen halife olursan, Ümeyye Oğulları ve 
Ebu Muayt Oğulları'nı halkın sırtına bindirirsin ve…" Böyle bir ruh hali 
olan ve akrabalık taassubuna dayanarak haktan sapan bir ferdin hilâfet 
şûrası üyeliğine veya ümmete halife tayin etmeye liyakati var mıdır?

7- Ömer, Osman'ın hilâfete seçileceğini, yakınlarını kayıracağını ve bir 
gün halkın onun aleyhine kıyam edeceğini nereden biliyordu? (ve daha 
sonra Osman'a "Böyle olaylar vuku bulunca sözümü hatırla!) demişti.

II. Halife bu sezgi ve gaybî bilgileri nereden elde etmişti? Hilâfeti belirle-
me şûrası üyelerini, Osman'ın kesin seçilmesi ve Hz. Ali'nin hilâfetten mah-
rum edilmesi üzerine tertip ettiğini anlamamak aptallık olmaz mı acaba?

8- Ömer onca araştırmasına rağmen, Hz. Ali'de bir kusur bulamamış-
tı. Sadece, sonraları Amr b. Âs'a da bahane teşkil eden; "Ali şakacı biridir." 
sözünü söylemişti.1

Ömer, Hz. Ali'nin gönül zenginliğini, affediciliğini ve maddiyatı na-
çiz saymasını, şakacılık ve mizahilikle yorumlamış ve telakki etmiştir. Bir 
rehberde olması gereken, hakkı icra etmede kararlı, halkın haklarını ko-
rumada iradeli olmasıdır ve Ali (a.s) bu özelliğin eşsiz örneği idi; öyle ki 
II. Halife bile bu hakikati itiraf edip şöyle demişti: "Hilâfeti sen ele alırsan, 
halkı aşikâr hakka ve aydınlık yola hidayet edersin."

9- Abdurrahman b. Avf'a neden veto hakkı verip, oyların eşit olma-
sı durumunda, içinde Abdurrahman'ın olduğu gruba öncelik verilmesini 
söyledi?

Bazıları, II. Halife'nin bundan başka çaresinin olmadığını, zira oy-
ların eşitliği durumunda bu sorunun halledilmesi gerektiğini ve Abdur-
rahman'a veto hakkı vermekle bu sorunu bertaraf ettiğini söyleyebilir.

Bu konunun cevabı bellidir. Zira Abdurrahman'a veto hakkı verme-
nin, Osman'ın zaferinden başka bir sonucu olamazdı. O, Osman'ın kız 

1- Ali (a.s) bu töhmeti Amr b. Âs'tan nakletmiş ve şöyle cevap vermiştir: "Şaşarım 
Nabıga'nın oğluna; Şamlılara beni, alay eder, eğlenir gider bir kişi olarak tanıtırmış, 
ben alay edermişim; oyunlara, eğlenceye dalarmışım. Olmayacak bir söz söylemiştir, 
söylemiştir de günaha girmiştir." (Nehcü'l-Belâğa, 84. hutbe)
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kardeşiyle evliydi ve seçiminde ister istemez akrabalık bağının etkisi kaçı-
nılmazdı; hatta dürüst karakterli biri olsaydı dahi, bu bağın ister istemez 
onun görüşünde tesiri olacaktı.

Ömer bu sorunun halli için başka bir grubu nihai karar mercii olarak 
tayin edip, iki grubun eşit oy alması durumunda, önceliğin, Osman'ın kız 
kardeşinin kocası ve Sa'd b. Vakkâs'ın akrabası olan Abdurrahman'a de-
ğil, Peygamber'in pak ashabından bir kısmının muvafakat ettiği tarafa ait 
olduğunu söyleyebilirdi.

10- Ömer, ölüm döşeğinde acılar içinde kıvranırken yanındakilere 
şöyle diyordu: "Benden sonra ihtilâfa düşmeyin ve ayrılıklardan sakının; 
zira bu durumda hilâfet Muaviye'ye geçer ve hükümeti sizden alır." Buna 
rağmen Osman'ın yakın akrabası Abdurrahman'a veto hakkı veriyor ki Os-
man ve Muaviye, habis Ümeyye soy ağacının meyveleridir ve Osman'ın 
hilâfeti, kendisinden sonra Muaviye hükümetinin temelini oluşturmuştur.

İlginçtir ki, II. Halife bazen valilerin mallarına el koyup makamların-
dan azlederken, Muaviye hükümetine asla el atmıyor ve onu Şam'da mal 
toplama ve hükümetinin temellerini sağlamlaştırma konularında serbest 
bırakıyordu; hâlbuki Muaviye'nin, zamanın valilerinden çoğunun metodu 
gibi sade bir vali şeklinde çalışmadığını ve sarayının, Kayser ve Kisra'nın 
temsilcilerinin saraylarından aşağı kalır yanı olmadığını biliyordu.

İşin içinde başka bir şey olduğu ve hedefin, İslâm öncesinden Haşim 
Oğulları'nın kanlı düşmanı olan Ümeyye Oğulları'nın konumunun güç-
lenmesi olduğu söylenemez mi? Evet, hedef, eğer bir gün Haşim Oğulları 
İslâm'ın merkezinde (Medine) güçlenir ve insanlar onlara yönelirse, kud-
retli bir dış gücün onları sürekli rahatsız etmesi değilmiydi ve nitekim 
öyle de olmadı mı?

11- Ömer, alçak gönüllülüğünü göstermek için şöyle diyordu: "Oğ-
lum Abdullah'a oy vermeyin; zira onun karısını boşamaya bile liyakati 
yoktur." Fakat buna rağmen oğlunu şûra müsteşarı olarak atadı ve şöyle 
dedi: "Şûra üyeleri üç eşit oy alırsa, taraflar oğlum Abdullah'ın görüşüne 
boyun eğsinler." Ancak Hasan b. Ali ve Abdullah b. Abbas'ın şûra üyesi 
veya müsteşarı olmasına asla izin vermedi ve sadece dinleyici unvanıyla 
toplantıya katılabileceklerini söyledi.1

1- Tarih-i Yakubî, c.2, s.112; el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.24.
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12- Esas itibariyle Ebubekir'in kendisini seçtiği gibi Ömer de Ali'yi 
(a.s) halife olarak seçse ve bu yolla birçok kötülüğün önünü almış olsaydı 
ne olurdu?

Eğer öyle olsaydı, Muaviye'den Mervan'a kadar tüm Ümeyye Oğul-
ları'nın baş kaldırmaya ne kudreti, ne de cür'et ve fırsatı olurdu. Hâkim 
yönetimin tutumu ve cahiliye geleneklerinin güçlenmesi neticesinde, 
İslâm'ın yok ettiği Beytülmalin yağmalanması ve halkın inanç zafiyeti gibi 
meseleler ortaya çıkmazdı.

Ali'nin (a.s), etrafındakilerin nifak ve muhalefetiyle zaafa uğrayan 
fevkalade aklî, cismi ve ahlâkî gücü, onca himmet ve şecaati, bir anda 
İslâm'ın melekutî ve insanî esaslarının ravaçta olmasına ve yayılmasına 
ayrıca diğer kavim ve milletlerin kalbinin İslâm'a celp edilmesine harca-
nırdı; böylece dünya ve insanlığın kaderi de daha başka ve daha parlak 
olurdu herhalde.

13- Ömer bir taraftan Abdurrahman'ı, yeryüzündeki insanların yarısı-
nın imanından daha ağır bir imana sahip bir mümin kabul ediyor(!); diğer 
taraftan Kureyş'in bu meşhur sermayedarını "Ümmetin Firavunu" diye 
adlandırıyordu.1 Ve hakikat, tarihin şahitliği ile Abdurrahman b. Avf'ın, 
ölümünden sonra ardında yüklü bir miras bırakan Kureyş'in ünlü serma-
yedar ve karaborsacısı olduğudur.

Servetinin bir kısmı, 1000 sığır, 3000 koyun, 100 at ve ekiminde su ta-
şıyan 20 sığır kullandığı Medine'deki "Cerf" adlı bölgeden ibaret idi.

Dört karısı vardı. Öldüğünde her birine 80 000 dinar miras ulaştı ki 
eşlerine bıraktığı bu meblağ, servetinin sekizde birinin dörtte biri idi. Has-
talık hâlinde boşadığı hanımlarından birine 83 000 dinar bıraktı.2

Böyle bir şahsın imanının, yeryüzündeki insanların yarısının imanın-
dan daha üstün olduğu söylenebilir mi?

14- Abdurrahman, Osman'ın seçilmesinde hileye başvurdu. Önce Hz. 
Ali'ye teklifte bulunup, Allah'ın kitabı, Peygamber'in sünnetine uygun ve 
önceki iki halifenin tarzına göre hareket etmesini istedi; hâlbuki ilk iki 
halifenin tarzının, Kur'ân ve sünnetle mutabık olması durumunda, ayrı 

1- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.24.
2- el-Gadîr, c.8, s.291, Necef basımı ve s.284, Lübnan basımı.
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bir şart olmayacağını, muhalif olması durumunda ise bir değer taşımaya-
cağını biliyordu. Buna rağmen son şartı kabul etmeyeceğini bile-bile Hz. 
Ali'ye biat etmek için bu üç şartta ısrar etti. Dolayısıyla Ali (a.s) bu şartı 
reddedince, Abdurrahman, konuyu kayınbiraderi Osman'a götürdü ve 
Osman da bunu hemen kabul etti.

15- Hükümet, Ali (a.s) için vesileydi; hedef değil; hâlbuki diğeri için 
vesile değil, hedefti.

Eğer Ali (a.s) hilâfete Osman'ın gözüyle bakıyor olsaydı, zahiren 
Avf'ın oğlunun şartını kabul edip, amelen uymaması çok kolay olurdu. 
Ancak o böyle bir şey yapmadı; zira o, asla hakkı batıl olan hiçbir yoldan 
elde etmek istemiyordu.

16- Ali (a.s), ta baştan II. Halife'nin entrikası ve adayların niyetlerin-
den haberdardı. Onun için şûranın terkibi ve şartlarını öğrenince, amcası 
Abbas'a: "Bu sefer de hilâfetten mahrum edildik." dedi. Bu neticeyi önceden 
gören sadece Ali (a.s) değildi; Abdullah b. Abbas gibi bir genç de şûranın 
kimlerden müteşekkil olduğunu öğrenince: "Ömer, Osman'ın halife olma-
sını istiyor." dedi.1

17- Ömer, Muhammed b. Mesleme'ye, "Şûrada azınlıkta kalan taraf 
çoğunluğa uymazsa idam edilsin; şûranın eşit oy alan tarafları, içinde 
Abdurrahman'ın olduğu gruba uymazsa öldürülsün ve eğer adaylar üç 
gün zarfında halife tayininde anlaşamazlarsa hepsi kılıçtan geçirilsin ve..." 
diye emir verdi.

Böyle tehditler karşısında şunu söylemek gerekir: Bravo böyle hür-
riyet anlayışına! Çoğunluğun karşısında yer alan azınlığın katledilmesi 
gerektiği, dünyanın neresinde görülmüştür.

İslâm toplumunu tam on yıl boyunca, ne doğru bir tedbiri olan, ne 
de insanî merhamet ve muhabbet taşıyan böylesine taş kalpli bir adam 
yönetti. Nitekim halk onun hakkında şöyle diyordu:

Ömer'in kırbacı, Haccac'ın kılıcından daha korkunçtu.

Osman'ın halife seçilmesi, Ümeyye Oğulları'na o kadar güç ve cür'et 
verdi ki, Osman'la aynı kabileden olan Ebu Süfyan bir gün Uhud'a gidip 
İslâm'ın büyük serdarı, Ebu Süfyan ve ordusuyla savaşta şehit düşen şe-

1- İbn Esir, el-Kâmil, c.2, s.45; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.13, s.93.
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hitler efendisi Hz. Hamza'nın kabrini tekmeleyip şöyle dedi: "Eba Ye'la, 
kalk da gör; üzerine savaştığımız şey bugün bizim elimize geçti."1

Hilâfetinin ilk günlerinden birinde Osman'ın evinde bir araya gelen 
aile fertlerine hitaben bu yaşlı mülhit şöyle dedi:

Hilâfeti elden ele dolaştırın, temsilci ve vekillerinizi Ümeyye Oğul-
ları'ndan seçin; zira hükümdarlıktan başka bir hedef yoktur; ne cen-
net var ne de cehennem.2

1- Nekş-i Vuaaz Der İslâm, s.151.
2- el-İstîab, c.2, s.290.
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(8)

ALİ 'YE (A.S) GÖRE PEYGAMBER AİLESİ

Hz. Ali'nin Peygamber'in (s.a.a) vefatından sonra başlayıp zahirî 
hilâ fetinin başlamasıyla son bulan yirmi beş yıllık yaşamında, geçen 
bölümlerde bir kısmına değindiğimiz ve bir kısmına da şimdi yer ve-
receğimiz hassas ve ibret verici bölümler mevcuttur. Bu bölümler şöyle 
sıralanabilir:

1- Hz. Ali'nin önceki halifelere karşı tutum ve davranışı;

2- Müslümanlara İslâmî hüküm ve meseleleri öğretmesi;

3- Toplumsal çabaları.

Hz. Ali'nin önceki halifelere karşı konum ve duruşuna işaret etmeden 
önce, Peygamber ailesi ve kendi deyimiyle Âl-i Muhammed hakkında-
ki görüşünü beyan etmek gerekir; ta ki Hz. Ali'nin İslâm'ın yayılması ve 
ilerlemesi yönünde önceki halifeler ile yaptığı işbirliğinin, halifeleri hak 
mihveri ve gerçek rehberler olarak kabul ettiği anlamına gelmediği ay-
dınlansın. Ali (a.s), halifelerle işbirliği yapmak, ilmî ve siyasî sorunlarını 
gidermekle birlikte, Peygamber ailesini hak ve gerçek rehberler olarak bi-
liyordu. Bir sözünde şöyle buyuruyor:

Bu ümmetten hiç kimse Peygamber (s.a.a) ailesi ile mukayese edile-
mez. Onların nimetinden yararlanan kimse, onlarla asla aynı seviyede 
olamaz.1

Başka bir konuşmasında Âl-i Muhammed'in ilmî üstünlüğüne işaret 
ederek şöyle buyuruyor:

Peygamber ailesi, Peygamber'in (s.a.a) gizli sırlarının koruyucuları, 
emrinin mutileri, ilmin hazineleri ve kitaplarının hafızlarıdır. Onlar, 

1- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 2. hutbe.
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İslâm topraklarını sarsıntılardan koruyan dağlardır. Peygamber (s.a.a) 
onların vesilesi ile arkasını sağlamlaştırdı ve rahata erdi.1

Ali (a.s) başka bir yerde onları dinin esası, iman ve yakinin sütunları 
olarak belirtmiş, amel ve sözlerine müracaat edilerek haddini aşanların 
sapıklıktan döndürülebileceğini ve hak kafilesinden geri kalanın, kafileye 
yetiştirilebileceğini söylemiştir:

Onlar dinin esası, yakinin direğidir. İleri gidip aşırıya kaçan döner, 
onlara katılır. Geri kalan gelir, onlara uyar.2

Ayrı bir yerde şöyle buyuruyor:

Peygamber ailesine bakın ve onların yolunda ilerleyin ki bu yol sizi 
asla hakikatten ayırmaz ve sapıklığa döndürmez. Onlar bir noktada 
durduklarında, siz de durun; hareket ederlerse, siz de hareket edin. 
Asla onlardan öne geçmeyin, yoksa dalâlete düşersiniz ve asla onlar-
dan geri kalmayın, yoksa helâk olursunuz.3

Ali (a.s) Ehlibeyti tanımayı, Allah ve Resulünü tanımanın bir gereği 
olarak görüp şöyle buyurmuştur:

Sizden her kim Rabbi'nin, Resulü'nün ve Ehlibeyti'nin marifeti üzeri-
ne yatağında ölürse, şehit olarak ölür.4

Hz. Ali'nin, Ehlibeytin hakkını tanımayı, Allah ve Resulü'nün hakkını 
tanımakla paralel saydığı bu sözü, Peygamber'den (s.a.a) nakledilen şu 
hadisin içeriğini açıklar niteliktedir:

Zamanının imamını tanımadan ölen kimse, cahiliye ölümüyle öl-
müştür.

Ali (a.s) bir başka konuşmasında, ilâhî feyzin her asır ve zamanda 
daim olduğuna işaret ederek şöyle buyuruyor:

Âl-i Muhammed'in misali, gökteki yıldızlara benzer. Biri battığında, 
yeni bir yıldız doğar.5

Hz. Ali'nin, Ehlibeyt'in özelliklerini beyan eden birçok sözü olmasına 

1- age.
2- age.
3- age. 93. hutbe.
4- age. 185. hutbe.
5- age. 95. hutbe.



232 □ Ve lâye t  Nuru  İmam A l i

rağmen, hepsine yer vermenin imkânı yok.1 Örnek babından bir kaçına 
daha işaret edeceğiz. Ehlibeyt'in isimleri hakkında şöyle buyuruyor:

İsimleri gökyüzünde meşhur, yeryüzünde meçhul olan gruba annem 
ve babam feda olsun.2

Aşağıdaki sözü her ne kadar hakkın takipçileri hakkında olsa da, en 
bariz mısdakı Ehlibeyt'tir:

Dinin hakikatini, usul ve füruunu, akıl ve amelle tanıdılar; duymakla 
değil; zira ilmin rivayetçileri çoktur; ama ilme amel edenler azdır.3

Aşağıda yer alan diğer bir konuşmasında her ne kadar Ehlibeyt'in 
melekûtî makamını övüyor olsa da, başka bir sözünde velâyet ve rehber-
liklerini tasrih etmiş, ümmetin yöneticileri, Peygamber'in (s.a.a) halifeleri, 
nübüvvet dışında makamlarının vârisleri olarak tanıtıyor:

İmamet ve velâyetin vasıfları (ilim, mucize) onlardadır; Peygamber'in 
vasiyeti onlar hakkındadır ve onlar Peygamber'in vârisleridir.4

Kendisinin başında bulunduğu Peygamber hanedanının makamının 
açıklığa kavuşmasıyla, Hz. Ali'nin halifelere karşı tutum ve konumunu, 
gerçek tarihî belgelere dayanarak teşrih etmenin zamanı geldi.

Ali; Halifelerin Yegâne Adlî ve Fikrî Mercii

Hz. Ali'nin hilâfet makamından mahrum bırakıldığı 25 yıllık dönem-
deki sükûtu, mutlak sükût ve yönetim mekanizmasına her tür müdaha-
leden kaçınmak anlamında değildi. Hilâfet ve siyasî rehberlik makamını 
başkaları işgal etmiş olsa da ve atama, azletme ve Beytülmalı kullanma 
hakkını ele almış olsalar da, ilmi karşısında bütün kesimlerin saygıyla eğil-
diği fikrî merci ve ümmetin yegâne öğretmeni Ali b. Ebî Talib (a.s) idi.

Hz. Ali'nin bu dönemdeki üstün hizmetlerinden biri, İslâm hüküme-
tinin adli sistemine kılavuzluk etmekti. Adli sistem bir sorunla karşılaş-
tığında meseleyi hemen Hz. Ali'ye götürüyor ve çözüm yolu istiyordu. 
Bazen de kendisine müracaat edilmeden, aynı zamanda adlî erkin neza-

1- Bk. Feyzü'l-İslâm, Nehcü'l-Belâğa, 93, 96, 108, 119, 147, 153, 160, 224. hutbeler 
ve 17. mektup ve 101. kısa söz

2- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 182. hutbe.
3- age. 234. hutbe.
4- age. 2. hutbe.
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retçisi olan zamanın halifesine yol gösteriyor; hüküm vermede düştüğü 
hatadan haberdar ediyor ve verdiği hayrete düşüren ve kesin hükümlerle, 
Peygamber'in (s.a.a) sahabesini hayran bırakıyordu.

Her ne kadar Ali (a.s) kendisinden öncekilerin hilâfetlerini resmen ta-
nımıyor ve kendisini Peygamber'in hak vasisi ve toplumsal işleri idare ve 
ümmete rehberlik etmeye en lâyık fert olarak görüyorduysa da, İslâm ve 
Müslümanların maslahatı söz konusu olduğunda, her çeşit hizmet, yar-
dım ve hatta fedakârlıktan kaçınmıyor, sorunlara kucak açıyordu.

Onun şanı ve ruhu, bazıları gibi, hilâfet elinden alındığı zaman hiçbir 
memleket meselesine müdahale etmeyip hiçbir sorunun çözümüne ya-
naşmayan, böylece İslâm toplumunun hoşnutsuzluk ve karışıklığa duçar 
olmasını, hilâfet makamının sarsılıp çökmesini düşünmekten daha yücey-
di. Hayır, Ali böyle bir insan değildi; O, İslâm'ın çocuğuydu ve İslâm'ın 
kucağında büyümüştü ve Peygamber'in eliyle dikilmiş İslâm fidanının 
yetişip gelişmesinde çok zahmetler çekmiş, çok kanlar vermişti. Ali'nin 
imanı ve pak vicdanı, İslâm'ın müşkülatları ve Müslümanların zor işleri 
karşısında sükût etmesine ve kendini her tür müdahaleden soyutlamasına 
izin vermiyordu.

İslâm'ın dünyada payidar kalması ve yayılması, ümmeti, dinin usul, 
füru ve maarifine aşina kılmak ve bu yeni din hakkında araştırma yap-
mak için gruplar hâlinde Medine'ye gelen Hıristiyan ve Yahudî bilginler 
karşısında İslâm'ın azametini korumak, Ali (a.s) için asıl hedefti ve hilâfet 
makamı tarafından engellenmediği ve kendisine muhtaç oldukları sürece, 
rehberlik ve kılavuzluk etmekten kaçınmıyor; bilakis istikbal ediyordu.

Ali (a.s), Malik-i Eşter vesilesiyle Mısır halkına gönderdiği bir mek-
tubunda bu hakikati tasrih edip, halifelerle işbirliği yapmasının sebebini 
şöyle beyan ediyor:

Andolsun Allah'a ki Arab'ın, bu işi Peygamber'den sonra Ehlibeyti'nden 
alacağını, benim halifeliğime engel olacağını hatırıma bile getirme-
dim. Fakat bir de baktım, gördüm ki halk, filân kişiye biat etmekte; 
elimi çektim; sonunda insanların dinden döndüklerini, Allah'ın salâtı 
ona ve soyuna olsun, Muhammed'in dinini iptale kalkıştıklarını, halkı 
buna çağırdıklarını görünceye dek dayandım. Fakat bu işe giriştikleri 
zaman, İslâm'a yardım etmezsem onda bir gedik açılacağından, onun 
yıkılacağından korktum; çünkü bu musibet bana, az bir gün sürecek, 
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sonra serap gibi yitip gidecek yahut bulut gibi dağılıp yitecek olan 
hilâfetten, size emir olmaktan mahrum kalmaktan da daha büyük ola-
caktı. Bu olaylar karşısında kalktım, işe giriştim; sonunda batıl yok 
olup gitti, din, olduğu gibi karar etti.1

Bu mektup, onun resmen tanımadığı bir grubun İslâm toplumunu 
ilgilendiren işlerine müdahale etme bağlamındaki temiz ruhunun ve ay-
dınlatıcı mantığının bir göstergesidir.

Peygamber'in (s.a.a) Dilinden Ali (a.s)

Hz. Peygamber'in (s.a.a) vefatından sonra halifelerin ve ashabın, müş-
külatlarının çözümünde Hz. Ali'ye yönelmelerinin bir sebebi, Hz. Ali'nin 
ilmi ve adlî bilgisi hakkında Peygamber'den duydukları sözlerdi. Örneğin:

Ümmetimin İslâmî sünnetlere ve adlî kanunlara en âlim olanı, Ali b. 
Ebî Talib'dir.2

Onlar Peygamber'den (s.a.a), Zeyd b. Sabit ve Übeyy b. Kâ'b gibi şa-
hısları tanıtırken Ali (a.s) hakkında: "Aranızda en iyi yargıda bulunan 
Ali'dir."3 sözünü duymuşlardı.

Peygamber'in şu sözü hâla sahabenin kulaklarında çınlıyordu:
Ben ilim şehriyim; Ali de kapısı; kim ilim isterse, şehrin kapısından 
gelsin.4

Evet, hilâfet makamı ve Peygamber'in ashabı neden müşkülatlarını 
Ali'ye (a.s) götürmesinler ve onun görüşüne uymasınlar ki? Onlar kendi 
gözleri ile Yemen ehlinin Peygamber'e "Bize öyle birini gönder ki dini, 
İslâmî sünnetleri öğretsin ve Allah'ın kitabı ile hüküm versin." dediklerin-
de, Peygamber'in Hz. Aliye dönerek şöyle dediğine şahit olmuşlardı:

Ya Ali! Yemen'e doğru hareket et; Allah'ın dinini onlara öğret; onla-
rı İslâmî sünnetlere aşina kıl ve aralarında Allah'ın kitabı ile hükmet. 
(Sonra elini Hz. Ali'nin sinesine koyup şöyle buyurdu:) Git; Allah se-
nin kalbini hakka yöneltir ve dilini hata ve yanlışlıktan korur.5

1- age. 62. mektup.
2- Kifayetu't-Talib, s.190. Necef baskısı.
3- age. s.104.
4- Merhum Mir Hamid Hüseyin Hindî, Abakatu'l-Envar kitabının bir cildini bu 

hadisin senetlerini toplamaya ayırmıştır.
5- Kenzü'l-Ummal, c.6, s.392.
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Peygamber-i Ekrem'in Ali (a.s) hakkındaki duası öylesine kabul oldu 
ki, Ali (a.s) şöyle buyurdu: "O zamandan beri hiçbir sorunda tereddüde ve 
şüpheye kapılmadım."

Peygamber Döneminde Verdiği Hükümler

Emirü'l-Müminin Ali (a.s) sadece halifeler döneminde en iyi hük-
medici ve ümmetin yegâne hak hâkimi değil, Peygamber zamanında 
da Yemen ve Medine halkının adlî merciiydi. Peygamber (s.a.a) onun 
verdiği hükümleri övüyor ve bu yolla kendisinden sonra İslâm camiası-
nın adlî merciini Müslümanlara tanıtıyordu. Şimdi o dönemde verdiği 
ve bizzat Peygamber-i Ekrem tarafından onaylanan hükümlerden iki 
örnek naklediyoruz.

1- Hz. Ali'nin Peygamber (s.a.a) tarafından Yemen'de ikamet ettiği dö-
nemde aşağıdaki şu hâdise vuku buldu:

Ava çıkan bir grup Müslüman, bir aslanı avladıktan sonra, derin bir 
çukur içinde kuşatıp çukurun etrafında siper aldılar. Aniden birinin ayağı 
kaydı ve kendini korumak için ötekinin elini tuttu; o da üçüncüsünün, 
üçüncüsü de dördüncüsünün elini tuttu ve sonunda hepsi çukura düşüp 
aslanın saldırısına uğradı ve aldıkları yaralar yüzünden öldüler. Ölenlerin 
yakınları arasında niza çıktı. Ali (a.s) olayı öğrenip şöyle buyurdu: "Ara-
nızda ben hakemlik edeyim; benim hükmüme razı olmazsanız, hadiseyi 
Peygamber'in huzuruna götürün; o aranızda hüküm versin." Sonra şöyle 
buyurdu: "Bu kuyuyu kazanların, ölen dört kişinin tazminatını şu şekilde 
ödemeleri gerekir:

Birinci şahsın velilerine diyetin dörtte biri, ikincisine üçte biri, üçün-
cüsüne yarısı ve dördüncüsüne tam diyet ödemeliler."

Hz. Ali'den, neden birinci şahsın velilerine diyetin dörtte biri verilme-
li diye sorulunca, şöyle buyurdu:

"Zira ondan sonra üç kişi daha öldü. Bu tertip üzere ikinci şahsın veli-
sine üçte biri verilmeli; zira ondan sonra iki kişi daha öldü; üçüncü şahsın 
velisine yarısı verilmeli; zira ondan sonra bir kişi öldü; dördüncünün veli-
sine ise tam diyet verilmeli; zira o, ölen son kişidir."1

1- Muhibb-i Taberî, Zehairu'l-Ukba, s.84, Kenzü'l-Ummal, c.2, s.393, Vesailu'ş-Şia, 
c.19, s.175.
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Evet, ölenlerin yakınları Hz. Ali'nin hakemliğine razı olmayıp 
Medine'nin yolunu tuttular ve olayı Peygamber'e götürdüler. Peygamber 
(s.a.a) şöyle buyurdu: "Hüküm, Ali'nin verdiği hüküm gibi olur."1

Şia ve Sünnî hadisçiler, Hz. Ali'nin bu konudaki hakemliğini yuka-
rıdaki gibi nakletmişlerdir; ancak Şia hadisçiler bu hadiseyi değişik bir 
şekilde de nakletmiştir. Bu nakle göre Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Birinci kişi 
aslana yem olacağından, diyeti kimseye düşmez; fakat birincinin yakın-
ları ikincinin velilerine diyetin üçte birini, ikincinin yakınları üçüncünün 
yakınlarına diyetin yarısını, üçüncünün yakınları ise dördüncünün velile-
rine tam diyet ödemelidir." Şia uleması ilk hadisi sahih kabul etmiyor; zira 
senedinde güvenilir olmayan kimseler var; fakat ikinci nakle tam itimatla-
rı var. Bu hakemlikte en önemli nokta, Hz. Ali'nin, dördüncü şahsın diye-
tini, önceki üç şahsın velileri arasında eşit şekilde taksim etmesidir. Şöyle 
ki; diyetin üçte birini birinci şahsın velileri ikinci şahsın yakınlarına öde-
meli; ikincinin yakınları üçte ikisini (kendi hakkının üçte birini, birincinin 
yakınlarından aldığının üzerine koyarak) üçüncünün yakınlarına ödemeli 
ve üçüncünün yakınları da tam diyet vermelidir; yani önceden aldıkları 
diyetin üçte ikilik miktarı üzerine üçte bir ekleyerek, dördüncünün velile-
rine tam diyet vermelidir. Bu durumda dördüncü kişinin diyeti, önceki üç 
kişinin üzerine eşit şekilde taksim edildi.2

2- Peygamber (s.a.a) ve Müslümanlardan bir grup mescitte oturmuş-
lardı. İçeri giren iki kişi, aralarında geçen bir husumeti söz konusu ettiler. 
Hadise özetle şöyledir: Bir sığır, boynuzuyla birinin hayvanını öldürmüş-
tür; acaba sığırın sahibi, ölen hayvanın değerini ödemekle yükümlü mü, 
değil mi? Orada bulunanlardan biri herkesten önce görüşünü bildirip 
şöyle dedi: "Hayvanlar sorumlu tutulmaz."

Kuleynî'nin Kâfi'de nakline göre Peygamber (s.a.a) Ebubekir ve 
Ömer'den bu husumeti halletmesini istedi. İkisi şöyle dedi: "Bir hayvan 
başka bir hayvanı öldürmüştür. Ve hayvan mükellef değildir."3 Bu sırada 
Peygamber (s.a.a) Ali'den hüküm vermesini istedi. Ali (a.s), bugün bile 
hukukî kuruluşların istifade ettiği genel bir kanun ile bu sorunu halledip 
şöyle buyurdu:

1- Kenzü'l-Ummal, c.2, s.393, Vesailu'ş-Şia, c.19, s.175, 4. Bab.
2- Cevahiru'l-Kelâm, c.6, Kitab-ı Diyat, Tezahüm-i Mucibat bahsine bakılsın.
3- el-Kâfî, c.7, s.352, 6. ve 7. hadis.
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Zararı, kusurlu olan ve hayvanın idaresinde görevini ihmal eden kim-
se ödemelidir. Eğer hayvanın sahibi hayvanını korumada yeterli de-
recede çaba sarf etmiş ve onu güvenilir bir noktada muhafaza etmiş, 
fakat sığırın sahibi görevini ihmal ederek başıboş bırakmışsa, bu du-
rumda sığırın sahibi kusurludur ve ölen hayvanın tazminatını ödeme-
lidir ve eğer olay bunun tam tersi şekilde olmuşsa, sorumlu değildir.

Peygamber (s.a.a), bu dâhiyane ve ayrıntılarıyla verilen hükmü du-
yunca ellerini gökyüzüne kaldırarak şöyle buyurdu:

Şükürler olsun Allah'a ki, ümmetimde öyle birini karar kıldı ki, ha-
kemliği tıpkı peygamberlerin hakemliği gibidir.1

Elbette Hz. Ali'nin Peygamber (s.a.a) zamanında verdiği hükümler 
bu iki olayla sınırlı değil; tarihî metinlerde ve rivayetlerde mevcut birçok 
ilginç hükümler vermiştir.2

1- es-Savaiku'l-Muhrika, s.75, Menakıb-ı İbn Şehraşub, c.1, s.488.
2- Merhum Meclisî, Biharu'l-Envar'da (c.4, s.219–240) bu hükümlerin bir bölümü-

ne yer vermiştir.
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(9)

I. HALİFE'NİN SİYASÎ SORUNLARI VE ALİ (A.S)

Hz. Peygamber'in (s.a.a), ashabı huzurunda Emirü'l-Müminin hakkın-
da söylediği sözler, Peygamber'in ölümünden sonra Hz. Ali'nin, ümmetin 
fikrî ve ilmî mercii olarak tanınmasına sebep oldu. Hatta Peygamber'in 
(s.a.a) vefatından sonra Hz. Ali'yi hilâfet sahnesinin dışına itenler bile, 
ilmî, dinî ve siyasî sorunlarda, ona el açıyor ve yardım alıyorlardı.

Halifelerin Hz. Ali'den yardım istemesi, pek çok güvenilir belgeyle, 
tarihin kesin meselelerinden biridir ve hiçbir insaflı kimse bunu inkâr 
edemez. Bu durum, Hz. Ali'nin, ümmetin Kur'ân'a, sünnete, usul ve fü-
rua, İslâm'ın siyasî maslahatlarına en âlimi olduğunun göstergesidir. 
Sadece el-Veşie kitabının yazarı bu tarihî hakikati kinayeyle inkâr etmiş 
ve onlarca tarihî belgenin aksine, II. Halife'yi ümmetin en âlim ve fakihi 
olarak göstermiştir.1

Şimdilik bu konuya değinmek istemiyoruz. Zira II. Halife'nin Hz. 
Ali'den, bu temelsiz kanıya cevap olabilecek kadar çok kere yardım iste-
diği, tarihte zapt edilmiştir. Öyleyse bu gibilere cevap vermek yerine, en 
iyisi halifelerden her birinin Hz. Ali'den ilmî ve siyasî yardım talebinde 
bulunduğu durumları hatırlatalım.

Ebubekir'in İlmî ve Siyasî Sorunları

Tarihin şahitliğine göre I. Halife siyasî meseleler, maarif, akait, Kur'ân 
tefsiri ve İslâm ahkâmı gibi konularda Hz. Ali'ye başvuruyor ve onun kı-
lavuzluğundan faydalanıyordu. Burada birkaç örnek verelim.

1- el-Veşie (Mukaddime)
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Romalılarla Savaş

Genç İslâm devletinin en azılı düşmanlarından biri, İslâm hüküme-
tinin merkezini kuzeyden sürekli tehdit eden Roma İmparatorluğu idi. 
Aziz Peygamberimiz ömrünün son anlarına kadar bu tehlikeden gafil ol-
madı. Hicretin 7. yılında başlarında Cafer b. Ebî Talib'in bulunduğu bir 
orduyu Şam sınırlarına gönderdi; fakat İslâm ordusu üç komutanını kay-
bederek bir netice alamadan Medine'ye döndü. Bu yenilgiyi telâfi etmek 
için hicretin 9. yılında büyük bir orduyla Tebûk'e yürüdü; ama düşman 
ordusuyla karşılaşamadan Medine'ye döndü. Bu seferin, tarihe geçmiş 
parlak neticeleri oldu. Buna rağmen yine de Roma tehlikesi her zaman 
için Peygamber'in (s.a.a) zihnini meşgul ediyordu. Bu yüzden ömrünün 
son anlarında hasta yatağında iken, Şam sınırlarına göndermek üzere Mu-
hacir ve Ensâr'dan oluşan bir ordu teşkil etti. Fakat bu ordu bazı sebepler-
den Medine'yi terk etmedi ve Peygamber (s.a.a), İslâm ordusu Medine'nin 
birkaç kilometre yakınlarında karargâh kurduğu sırada vefat etti.

Peygamber'in vefatından, Medine'nin buhranlı siyasî atmosferinin 
yerini sükûnete bırakmasından ve işleri ele almasından sonra Ebubekir, 
Roma'yla savaşta kararsızdı. Bunun için sahabeden bir grupla meşveret 
etti; her biri Ebubekir'i ikna etmeyen bir görüş belirtti. Sonunda Ali (a.s) 
ile meşveret etti ve Ali (a.s) Ebubekir'i Peygamber'in (s.a.a) emrini icra et-
meye teşvik edip, Romalılarla savaşması durumunda muzaffer olacağını 
müjdeledi. Halife, onun teşvikinden hoşnut olup şöyle dedi: "Bana gele-
cekten iyi haberler verdin ve beni hayır ile müjdeledin."1

Yahudîlerin Büyük Bilginleri ile Münazara

Peygamber'in vefatından sonra Hıristiyan ve Yahudî bilginler, Müslü-
manların psikolojilerini zayıflatmak için İslâm'ın merkezine geliyor ve bir-
takım suallerde bulunuyorlardı. Örneğin, Yahudîlerin büyük âlimlerinden 
bir grup Medine'ye gelip I. Halife'ye şöyle dediler: "Tevrat'ta, Peygam-
berlerin halifelerinin, ümmetlerinin en âlimi oldukları yazar. Siz, kendi 
Peygamber'inizin halifesi olduğunuza göre, Allah'ın nerede olduğuna, 
göklerde mi, yerde mi? cevap verin."

1- Tarih-i Yakubî, c.2, s.123. Necef bakısı.
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Ebubekir'in verdiği cevap (Allah'ın arşta olduğu) onları ikna etme-
di ve Yahudî âlimin eleştirisiyle (bu durumda yeryüzünde Allah yoktur! 
sözü ile) karşı karşıya kaldı.

Bu hassas anda Ali (a.s) İslâm'ın imdadına koştu ve İslâm toplumu-
nun haysiyetini korudu. O sağlam bir mantıkla şöyle cevap verdi:

Mekânları Allah yarattı; hiçbir mekân O'nu kapsayamaz. Allah her 
yerdedir; fakat bir varlıkla asla temas ve mücavirliği yoktur. O'nun 
ilmi her şeyi kapsar ve hiçbir şey onun tedbiri dışında değildir.1

Ali (a.s) bu cevabında, Allah'ın bir mekân ile çevrili olmaktan münez-
zeh olduğunu en açık delille ispatlamış oldu ve Yahudî âlimini öylesine 
hayrete düşürdü ki, ister istemez Hz. Ali'nin sözünün hakkaniyetini ve 
hilâfet makamına liyakatini itiraf etti.

Ali (a.s) ilk sözünde (Mekânları Allah yarattı.) tevhit kanıtından isti-
fade etti ve cihanda Allah'tan başka bizatihi ezeli bir varlığın olmaması ve 
O'nun dışındaki her şeyin, O'nun mahlûku olması hükmü ile Allah'ın bir 
mekânı olmadığını açıkladı. Zira eğer Allah'ın bir mekânı olsaydı, ta ezel-
den O'nun varlığıyla birlikte olması gerekirdi; oysaki cihanda ne varsa 
O'nun mahlûkudur; ezcümle tüm mekânlar; bu yüzden hiçbir şey O'nun 
zatı ile birlikte olamaz. Daha açık bir ifadeyle, eğer Allah'ın bir mekânı 
olduğu farz edilse, bu mekânın Allah'ın zatı gibi kadim olması ya da 
O'nun mahlûku olması gerekmektedir. Birinci şık, tevhit deliliyle ve varlık 
âleminde Allah'tan başka bir kadimin bulunmadığı ilkesiyle uyuşmamak-
ta ve ikinci şık, farazî mekânın Allah'ın mahlûku olması hükmü gereği, 
O'nun bir mekâna ihtiyacı olmadığını gösterir. Zira Allah varken mekân 
yoktu; daha sonra mekânı yarattı.

Ali (a.s) ikinci cümlesinde (Allah her yerdedir; fakat bir varlıkla asla 
temas ve mücavirliği yoktur.) Allah'ın sıfatlarından birine, yani; ebedî var-
lık olduğuna ve ebedî olmanın, her yerde olmayı ve her şeyi ilmiyle ihata 
etmeyi gerektirdiğine, cisim olmaması sebebiyle bir varlıkla yüzeysel te-
ması ve hiçbir şeyle mücavirliği olmadığına vurgu yapmıştır.

Bu kısa ve anlamlı ibareler, Hz. Ali'nin geniş ilmine ve ilâhî ilimden 
nasiplendiğine kanıt değil mi?

Hz. Ali'nin Yahudîlerin büyük din adamları ve bilginleriyle Allah'ın 

1- Şeyh Müfid, el-İrşad, s.107.
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sıfatları hakkında münazara etmesi, sadece yukarıda zikredilen hadiseyle 
sınırlı değil; önceki iki halife ve kendi hilâfeti döneminde de pek çok defa 
tekrar etmiştir.

Ebu Nuaym İsfahânî, Hz. Ali'nin 40 büyük Yahudî âlimi ile yaptığı 
müzakereyi nakletmiştir; fakat onun bu münazaradaki sözlerini şerh et-
mek için ayrı bir kitap yazmak gerekir.1

Hz. Ali'nin münazara tarzı, karşısındakilerin ilmî seviyelerine bağlı 
idi. Bazen çok dakik delillere başvuruyor, bazen de teşbihle konuyu ay-
dınlatıyordu.

Hıristiyan Bilginine İkna Edici Cevap

Selman diyor ki:
Peygamber'in vefatından sonra bir grup Hıristiyan, başlarında bir pis-
koposla Medine'ye gelip Halife'ye bir takım sorular yönelttiler. Hali-
fe onları Hz. Ali'nin huzuruna gönderdi. Sorularından biri, "Allah'ın 
nerede olduğu" idi. Ali (a.s) bir ateş yaktıktan sonra sordu: Bu ateşin 
yüzeyi neresi? Hıristiyan din adamı: "Ateşin bütün etrafı, onun yü-
zeyi sayılır ve ateşin önü arkası olmaz." deyince, Ali (a.s) şöyle bu-
yurdu: "Allah'ın yarattığı ateşin özel bir tarafı yoksa benzeri olmayan 
yaratıcısının bundan münezzeh olması doğaldır. Doğu da, batı da 
Allah'ındır; nereye dönersen Allah'a dönmüş olursun ve hiçbir şey 
O'na gizli değildir."2

Ali (a.s) sadece fikre ve itikada dayalı meselelerde İslâm ve Müslü-
manlara, neticede de Halife'ye yardım etmekle kalmıyordu; bazen de 
Kur'ân'ın müfredat ve kelimelerini tefsir etmekte aciz kalan Halife'nin im-
dadına koşuyordu. Nitekim adamın biri Ebubekir'den "Meyve, otlak, seb-
ze yetiştirdik; sizin ve hayvanlarınızın yararına."3 ayetindeki "Ebb (ot)" ke-
limesinin manasını sorunca, büyük bir şaşkınlıkla şöyle demişti: "Allah'ın 
kelamını bilgim olmadan tefsir edersem, nereye giderim."

Haber Hz. Ali'ye ulaşınca şöyle buyurdu: "Ebb kelimesinin anlamı, ot 
ve bitkidir."4

1- Hilyetu'l-Evliya, c.1, s.72.
2- Kaza-i Emirü'l-Müminin, s.96. Necef baskısı, 1369.
3- Abese Suresi, 31 ve 32.
4- ed-Dürrü'l-Mensûr, c.6, s.317; İrşad, s.106.
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Arapçada "ebb" kelimesinin ot ve bitki anlamında olduğuna dair, aye-
tin kendisinde açık bir delil var. Zira "Meyve ve otlak yetiştirdik." ayetin-
den hemen sonra, "Sizin ve hayvanlarınızın yararına" ayeti yer almıştır. 
Yani meyve insanların yararına olduğuna göre, hayvanların yararına olan 
"ebb" kelimesi de, ot ve bitkiler anlamında olacaktır.

İçki İçen Birisi Hakkındaki Hakemliği

I. Halife sadece Kur'ânî mefhumlar hakkında bilgi sahibi olmak için 
Hz. Ali'den yardım istemiyordu; fıkhî hükümler ve füru-u din hakkında 
da ona ihtiyaç duyuyordu.

Halife'nin memurları şarap içmiş bir adamı, hakkında hüküm ver-
mesi için Halife'nin huzuruna çıkardılar. Adam, o ana dek şarabın haram 
olduğunu bilmediğini iddia ediyor ve şarabı helâl bilen kimselerin içinde 
büyüdüğünü söylüyordu. Halife bu durum karşısında ne yapacağını şa-
şırdı. Hemen Hz. Ali'nin huzuruna birini gönderip müşkülü halletmesini 
istedi. Ali (a.s) şöyle buyurdu:

"Güvenilir iki kişi bu adamın elinden tutup Muhacir ve Ensâr'ın mec-
lislerine götürsün ve şimdiye kadar bu adama şarabın haram edildiği ayeti 
okuyup okumadıklarını sorsun. Eğer tahrim ayetini bu adama okudukları-
na şahadet ederlerse, hakkında ilahî haddin uygulanması gerek ve yoksa bir 
daha şaraba ağzını sürmeyeceğine dair tövbe ettirilip serbest bırakılsın."

Halife, Hz. Ali'nin buyruğuna itaat etti ve sonunda o adam serbest 
bırakıldı.1

Üç halife döneminde Hz. Ali sükût edip bir mesuliyet kabul etmemiş-
tir; ama İslâm ve dinin harimini savunmaktan geri kalmamıştır.

Tarihte geçtiğine göre Re'sü'l-Calut (Yahudîlerin rehberi), Ebubekir'-
den, aşağıda zikredilecek şeyler hakkında Kur'ân'ın görüşünün ne oldu-
ğunu sormuştu:

Hayatın ve canlı varlığın kökü neye dayanır?

Bir şekilde konuşmuş olan cansız nedir?

Sürekli azalıp çoğalma hâlinde olan şey nedir?

Haber Hz. Ali'ye ulaştığında şöyle buyurdu:

1- el-Kâfî, c.2, 16. hadis; Müfid, el-İrşad, s.106; Menakıb-ı İbn Şehraşub, c.1, s.489.
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Kur'ân'a göre hayatın kökeni sudur.1 Konuşan cansız, itaatlerini 
Allah'a ibraz eden yer ve göktür.2 Sürekli azalıp çoğalan şey ise, gece 
ve gündüzdür.3

Hz. Ali'nin bu sözlerinden de anlaşıldığı üzere, sözünün ispatı için 
genellikle Kur'ân ayetlerine istinat ediyor; böylece sözlerini daha da 
pekiştiriyordu.4

1- "Her canlı şeyi sudan yarattık." (Enbiyâ, 30)
2- "Sonra, duman hâlinde olan göğe yöneldi; böylece ona ve yere dedi ki: 'İsteyerek 

veya istemeyerek gelin.' İkisi de: 'İsteyerek geldik.' dediler." (Fussilet, 11)
3- "Görmüyor musun ki, gerçekten Allah, geceyi gündüze katar; gündüzü de gece-

ye." (Lokman, 29)
4- Biharu'l-Envar, c.40, s.224.
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(10)

ALİ (A.S) VE II. HALİFE'NİN SİYASÎ İSTİŞARELERİ

İslâm'ın yayılması ve Müslümanların merkezinin korunması, Hz. 
Ali'nin büyük hedefiydi. Bu yüzden kendisini Peygamber'in hak vasisi 
bilmesine ve diğerlerine olan liyakat ve üstünlüğünün bilinmesine rağ-
men, ne zaman hilâfet makamı bir sorunla karşılaşsa, etkin fikri ve üstün 
görüşüyle hallediyordu. Bu açıdan görüyoruz ki, Ali (a.s) II. Halife zama-
nında da onun bir nevi müşaviri, siyasî, toplumsal ve ilmî birçok müşkü-
lünün çözücüsü olmuştur. Şimdi Ömer'in siyasî meselelerde Hz. Ali'den 
istifade ettiği birkaç örnek zikredelim:

İran'ın Fethiyle İlgili İstişare

Hicrî 14. yılda Kadisiye'de İslâm ve İran orduları arasında, İran ordu 
kuvvetleri komutanı Rüstem Ferruhzad ve bir miktar askerinin öldürül-
mesiyle sonuçlanan büyük bir savaş oldu. Irak'ın tamamı Müslümanların 
siyasî ve askerî nüfuzu altına girdi ve Sasanî şahlarının karargâhı olan 
Medain, Müslümanların eline geçti ve İran ordusunun başları ülke içine 
geri çekildi.

İran'ın askerî komutan ve müşavirleri, İslâm ordusunun yavaş-yavaş 
ilerleyerek tüm ülkeyi ele geçirmesinden korkuyorlardı. Bu tehlikeli saldı-
rıya mukabele edebilmek, her tür saldırının önünü alıp durumun müsait 
olması hâlinde saldırıyı başlatmak için, İran padişahı Üçüncü Yezdgerd, 
Firuzan'ın komutasında 150.000 kişilik bir ordu teşkil etti.

Kûfe valisi ve İslâm kuvvetleri genel komutanı olan Sa'd b. Ebî Vak-
kâs (Bir rivayete göre Ammâr b. Yasir), II. Halife'ye bir mektup yazıp 
durumdan haberdar etti ve Kûfe ordusunun savaşa ve düşmanın ken-
dilerine saldırmasından önce, korkutmak için savaşı başlatmaya hazır 
olduğunu bildirdi.
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Ömer mescide gitti; sahabenin önde gelenlerini topladı ve Medine'den 
ayrılarak Basra ve Kûfe arasında bir bölgeye konuşlanıp, o noktadan or-
dunun komutasını ele alma kararını bildirdi.

Bu sırada Talha ayağa kalkıp Halife'yi bu işe teşvik etti ve dalkavuk-
luk kokan sözler sarf etti.

Osman ise Ömer'i Medine'yi terk etmeye teşvik etmekle kalmaya-
rak şunları söyledi: "Şam ve Yemen ordusuna, her iki bölgeyi terk edip 
sana katılmalarını yaz; ta ki kalabalık bir ordu ile düşman karşısına 
çıkabilesin."

Bu sırada Ali (a.s) ayağa kalkarak her iki görüşü eleştirip şöyle 
buyurdu:

Daha yeni ve zahmetle Müslümanların tasarrufuna geçen bir ülke or-
dusuz kalmamalı. Eğer Yemen ve Şam'daki Müslümanları o bölgeler-
den geri çağırırsan, Habeş, Yemen ve Roma orduları Şam'ı işgal edebi-
lir ve Yemen ve Şam'da ikamet eden Müslümanlar zarar görebilir. Bil 
ki bu işin üstünlüğü ne çoklukladır, ne azlıkla. Bu, Allah'ın izhar ettiği 
Allah dinidir; ordu da O'nun hazırladığı, O'nun yardım ettiği O'nun 
ordusu. Böylece varacağı yere varmıştır; doğacağı gibi doğmuştur.

Biz Allah'ın vaadine güvenmekteyiz; Allah da vaadini yerine getirir; 
ordusuna yardımcıdır.

Buyruk sahibi, boncuk dizilen ipe benzer; boncuklar o ipliğe dizilir; 
onları, o iplik bir araya getirir. İplik koparsa düzen bozulur, boncuklar 
dağılır gider; tam olarak asla dizilemezler.

Arap bugün azıklıksa da İslâm kuvvetiyle çokluktur; birbirini des-
tekleyişte, birlikte üstündür. Sen değirmen taşının mili ol, savaş de-
ğirmenini Arap'la döndür; onları savaş ateşine sok, sen savaşa girme. 
Çünkü sen, buradan çıkarsan civardaki Araplar itaatten baş çekerler; 
ardına attığın şey, yöneldiğin şeyden daha önemli olur.

Arap olmayanlar sana bakınca, bu derler, Arab'ın kökü; onu kestiniz 
söktünüz mü, esenliğe kavuşursunuz. Bu düşünce de sana daha fazla 
saldırmalarına, seni ortadan kaldırmaya çalışmalarına sebep olur. On-
ların önce gelmelerini istemiyorsun ya, noksan sıfatlardan münezzeh 
olan Allah senden ziyada istemez bunu; senin istemediğini defetmeye 
de gücü yeter O'nun. Sayılarının fazla olduğunu söylemene gelince: 
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biz bundan önce, sayımızın çokluğuyla değil, Allah'ın yardımına gü-
venerek savaşırdık.1

Ömer Hz. Ali'nin sözlerinden sonra gitmekten vazgeçip şöyle 
dedi: "Görüş, Ali'nin görüşüdür ve ben onun görüşüne uymayı tercih 
ediyorum."2

Beytu'l-Mukaddes'in Fethinde Meşveret

Beytu'l-Mukaddes'in fethinde de Ömer Hz. Ali'yle meşveret edip, 
onun görüşüne uydu.

Müslümanlar Şam'ı fethedeli bir ay olmuştu ve Beytu'l-Mukaddes'e 
doğru ilerlemeye kararlıydılar. İslâm kuvvetlerinin komutanları, Ebu 
Ubeyde b. Cerrah ve Muaz b. Cebel idi. Muaz, Ebu Ubeyde'ye şöyle dedi: 
"Halife'ye bir mektup yaz ve Beytu'l-Mukaddes'e ilerleme hakkında bilgi 
al." Ebu Ubeyde, Muaz'ın dediğini yaptı. Halife mektubu Müslümanlara 
okudu ve görüşlerini sordu.

Ali (a.s) Ömer'i, ordu komutanına bir mektupla, Beytu'l-Mukaddes'e 
doğru ilerlemesini, orayı fethettikten sonra da Kayser (Roma) toprakları-
na girmesini ve Peygamber'in müjdelediği gibi muzaffer olacağına inan-
masını bildirmeye teşvik etti.

Ömer hemen kalem kâğıt isteyip, Ebu Ubeyde'ye, savaşa devam et-
meye ve Beytu'l-Mukaddes'e doğru ilerlemeye teşvik eder bir mektup 
yazdı ve mektubuna: "Peygamber'in amcasının oğlu, Beytu'l-Mukaddes 
senin elinle fethedilecek diye bizi müjdeledi."3 cümlesini de ekledi.

İslâm Tarihinin Başlangıcının Tayini

Her asil milletin, havadis ve vakıaları ölçüp belirledikleri bir tarih 
başlangıcı vardır. Hıristiyanların tarih başlangıcı Hz. İsa'nın doğumu ve 
İslâm öncesi Arapların ise Fil Yılı olayı sayılıyordu. Bazı milletlerin umumî 
tarih başlangıçları vardır; bazıları ise hadiseleri, önemli bir olayla ölçerler; 
örneğin kıtlık yılı, savaş yılı, veba yılı ve...

1- Nehcü'l-Belâğa, 146. hutbe; Tarih-i Taberî, c.4, s.237–238; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, 
s.3; Tarih-i İbn Kesir, c.7, s.107; Biharu'l-Envar, c.9, s.501.

2- age.
3- Takiyyuddin Hamevî, Semeretü'l-Evrak, (el-Müstetref'in hamişinde) c.2, s.15, 

Mısır, 1368 hicrî kamerî.
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Ömer'in hilâfetinin üçüncü yılına kadar, Müslümanların mektupla-
rı, anlaşmaları ve devlet belgelerini tarihlendirebilecekleri genel bir tarih 
başlangıcı yoktu. Örneğin askerî komutanlara yazılan mektuplar, sadece 
yazıldığı ayı içeriyor; ama yılı yazılmıyordu. Bu durum İslâm düzenine 
bir noksanlık olmakla kalmayıp, mektubun alıcısı için de bir takım sorun-
lar doğuruyordu. Zira bir komutan veya vali, yolun uzaklığı ve tarihinin 
olmaması sebebiyle, eline geçen iki farklı emirden hangisinin önce yazıl-
dığını, dolayısıyla hangisine uyması gerektiğini bilmiyordu.

Ömer, İslâm tarihinin başlangıcının tayini için sahabeyi topladı. Her 
biri bir görüş belirtti. Bazısı Peygamber'in doğumunun, bazısı da bi'setinin 
tarihin başlangıcı olmasını öneriyordu. O sırada Ali (a.s), Peygamber'in 
(s.a.a) şirk topraklarını terk edip İslâm topraklarına ayak bastığı günün ta-
rihin başlangıcı olmasına dair görüşünü belirtti. Ömer, görüşler arasından 
Hz. Ali'nin görüşünü beğendi ve Peygamber'in hicretini tarihin başlangıcı 
olarak belirledi. O günden sonra tüm mektuplar, belgeler ve devlet defter-
leri hicrî yıla göre yazıldı.1

Evet, Peygamber'in doğumu veya bi'seti büyük bir hadisedir; fakat bu 
iki günde İslâm göz alıcı bir parlaklığa kavuşmamıştı; Peygamber doğdu-
ğunda henüz İslâm dini mevcut değildi; peygamberliğe seçildiği gün ise 
İslâm'ın bir düzeni bulunmuyordu. Ancak hicret günü, Müslümanların 
güce kavuşmasının, küfre karşı zaferlerinin ve İslâm hükümetinin temel-
lerinin atıldığı günün başlangıcıdır; Peygamber'in şirk topraklarını terk 
ederek Müslümanlar için İslâmî vatan oluşturduğu gündür.

II. Halife Devrinin Yegâne Fetva Mercii

Peygamber'in vefatından sonra İslâm'ın çeşitli kavim ve milletler ara-
sında yayılması, Müslümanların, hükmü Kur'ân ve Peygamber hadisle-
rinde dile getirilmemiş yeni ortaya çıkan olaylarla karşılaşıldı. Zira füru 
ve fıkıhla ilgili ayetler kısıtlı ve ayrıntılı olarak olayları ortaya koymamak-
taydılar; haramlar ve farzlar hakkında Peygamber'den ümmete ulaşan 
hadislerin sayısı ise dört yüzü geçmiyordu.2 Bu yüzden Müslümanlar, 

1- Tarih-i Yakubî, c.1, s.123; Tarih-i Taberî, c.2, s.253; Kenzü'l-Ummal, c.5, s.244; 
İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.113. Mısır bakısı.

2- el-Menar'ın yazarı Reşid Rıza, el-Vahyu'l-Muhammedî (s. 225, 2. baskı) adlı 
kitabında, fıkıh ve füru ile ilgili elimize ulaşan hadislerin, tekrarlar atıldıktan sonra 
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hakkında Kur'ân'ın nassı ve hadis-i nebevî bulunmayan birçok meselenin 
halledilmesinde zorluklarla karşı karşıya kalıyorlardı.

Bu zorluklar bazı kimseleri, bu tür meselelerde kendi akıl ve yorum-
larına amel etmeye ve yanlış kıstaslardan istifadeyle hadisenin hükmünü 
belirlemeye itti. Bu gruba "Ashab-ı Re'y" (Görüş Ehli) denildi. Bu grup, 
kitap ve sünnetten elde edilen kesin şer'i delile dayanmak yerine, konu-
ları maslahat ve nifak açısından değerlendiriyor; zan ve tahmin üzerine 
Allah'ın hükmünü tayin ederek fetva veriyordu.

Ömer, naslar karşısında bazı konularda kendi görüşüne göre amel 
ediyor; (Bunun örnekleri tarihte kayıtlıdır.) ama Ashab-ı Re'y'i sevmiyor 
ve onlar hakkında şöyle diyordu:

Ashab-ı Re'y, Peygamber'in sünnetlerinin düşmanlarıdır. Pey-
gamber'in hadislerini ezberleyemedikleri için kendi görüşlerine göre 
fetva vermişlerdir. Saptılar ve saptırdılar. Bilin ki biz takipçileriz, ken-
dimizden başlamıyoruz; tabiyiz ve bidat ekmiyoruz. Biz Peygamber'in 
hadislerine sarılacak ve gafil olmayacağız.

Önceden de belirttiğimiz gibi II. Halife, hakkında açık hüküm bulunan 
bazı konularda kendi görüşüne göre amel edip, delil olmaması sebebiyle 
bazı meselelerde kendinden görüş belirtmesine rağmen, pek çok konuda, 
Peygamber'in (s.a.a) ilim kapısı olan Hz. Ali'ye müracaat ediyordu.

Emirü'l-Müminin, Peygamber'in (s.a.a) tasrihiyle nebevî ilimlerin ha-
zinesi, ilâhî hükümlerin vârisi, ümmetin ahiret gününe dek muhtaç oldu-
ğu her şeyin âlimi ve ümmet arasında ondan daha bilgilisi olmayanı idi. 
Bu yüzden II. Halife, tarihin, bir kısmını kaydetmeye muvaffak olduğu 
onlarca yerde Hz. Ali'nin ilminden istifade etmiş ve dilinden aşağıdaki 
veya benzeri cümleler eksik olmamıştır:

Kadınlar Ali b. Ebî Talib gibi birini dünyaya getirmeye acizdirler.

Allah'ım, Ebu Talib oğlunun olmadığı bir müşkülün içine sokma beni.

Şimdi bunlardan bazı örnekler zikredeceğiz:

1- Adamın biri Ömer'e, evlendikten 6 ay sonra doğum yapan karısı 
hakkında şikâyette bulundu. Kadın da bunu kabul ediyor, fakat daha önce 

400 ü geçmediğini, nebevî hadislerin sayısının bundan çok olduğu, ancak yok olduğu 
ihtimalinin zayıf olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla, Peygamber'in (s.a.a) vefatından 
sonra ümmetin elinde olan hadislerin sayısı, buna yakın veya bundan biraz fazla idi.
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kimseyle ilişkisi olmadığını izhar ediyordu. Ömer kadının recmedilmesi-
ne hükmetti. Fakat Ali (a.s) cezanın uygulanmasını engelleyip şöyle dedi: 
"Kur'ân'a göre kadın 6 ay içinde de çocuk dünyaya getirebilir; zira bir ayet-
te hamilelik ve süt verme dönemi 30 ay olarak belirlenmiştir:"

Taşınması ve sütten kesilmesi otuz aydır.1

Diğer bir ayette ise sadece süt verme dönemi iki yıl olarak zikredil-
miştir:

Sütten kesilmesi de iki yıl içindedir. 2

Eğer iki yılı otuz aydan çıkarırsak, hamilelik müddeti için geriye 6 ay 
kalır.

Ömer, Hz. Ali'nin mantığı karşısında: "Eğer Ali olmasaydı, Ömer 
helâk olurdu."3 dedi.

2- İkinci Halife'nin mahkemesinde 5 kişinin zina yaptığı ispat edildi. 
Halife, hepsi hakkında aynı hükmü verdi; fakat Ali (a.s) kararı doğru bul-
mayıp durumlarının araştırılmasını istedi. Durumları farklı olursa, tabia-
tıyla Allah'ın hükmü de farklı olacaktı.

Tahkikattan sonra Ali (a.s) şöyle buyurdu: Birincisinin boynu vurul-
malı, ikincisi recmedilmeli, üçüncüsüne yüz kırbaç, dördüncüsüne elli 
kırbaç vurulmalı, beşincisi ise [uygun şekilde] cezalandırılmalıdır.

Bu farklı hükümler karşısında şaşıran ve sebebini soran Ömer'e, Ali 
(a.s) şöyle buyurdu:

"Birincisi zimmî kâfirdir ve kâfirin canı, zimmî hükümlerine amel etti-
ği sürece muhteremdir; fakat zimmî hükümlerini ayakaltına aldıklarında, 
cezaları ölümdür. İkincisi, evliyken zina yaptığı için İslâm'ın hükmüne 
göre recmedilmelidir. Üçüncüsü, bekar olup zinada bulunduğu için, ceza-
sı yüz kırbaçtır. Dördüncüsü köledir ve kölenin cezası, azatların cezasının 
yarısıdır. Beşincisi ise delidir ve sadece terbiye edilmesi gerekir." 4

Bunun üzerine Halife şöyle dedi:
Aralarında senin olmadığın bir ümmetin içinde yaşamak bana nasip 
olmasın Ey Ebu'l-Hasan!

1- Ahkaf Suresi, 15.
2- Lokman Suresi, 14.
3- Menakıb-ı İbn Şehraşub, c.1, s.496; Bihar, c.40, s.332.
4- Aliyyun ve'l-Hulefa (Ali ve Halifeler)
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3- Kölenin biri ayağı zincirli hâlde yürüyordu. Zincirin ağırlığı konu-
sunda görüş ayrılığına düşen iki kişi, tahmini yanlış olanın, karısını üç kez 
boşaması (!) konusunda anlaştılar. Her ikisi kölenin sahibinin yanına gi-
dip, tartmak için zinciri açmasını istedi. Kölenin sahibi, zincirin ağırlığını 
bilmediğini, diğer taraftan ağırlığı kadar sadaka vermedikçe açmayacağı-
na dair nezrettiğini söyledi.

Meseleyi Ömer'e götürdüler. Ömer, "Kölenin sahibi zinciri açmaya 
mazur olduğu için, ikisi de karılarını boşamalıdır." dedi. İki kişi Halife'den, 
davanın Hz. Ali'ye götürülmesi talebinde bulundular. Ali (a.s) şöyle bu-
yurdu: "Zincirin ağırlığını bulmak kolay." Sonra büyük bir leğen getiril-
mesini ve kölenin bu leğen ortasında durmasını istedi. Daha sonra zinciri 
aşağı indirip bir ip bağlayarak leğeni suyla doldurdu. Sonra zinciri bu iple 
suyun dışına çıkana dek yukarı çekti. Ardından leğendeki suyun ilk mik-
tarına ulaşmasına kadar leğenin demir parçaları ile doldurulmasını istedi. 
Sonunda demir parçalarının çıkarılmasını ve çıkarılan demir parçalarının 
ağırlığının, kölenin ayağındaki zincirin ağırlığı kadar olduğunu söyledi. 
Böylece her üçünün ne yapması gerektiği aydınlanmış oldu.1

4- Çölde susuz kalan bir kadın, mecburen bir çobandan su istedi. Ço-
ban, kendisiyle birlikte olması şartıyla su verebileceğini söyledi. Ömer bu 
kadının hükmü hakkında Hz. Ali'yle meşveret etti. Ali (a.s), "Kadın çaresiz 
kalarak bu işe bulaşmıştır ve çaresize hüküm uygulanmaz." buyurdu.2

Nakledilen bu ve benzeri hadiseler, Hz. Ali'nin, Kur'ân ve hadislerde 
mevcut olup, Ömer'in bilmediği İslâm'ın genel kanunlarına ihatasını gös-
termektedir.

5- Deli bir kadın iffete aykırı amele mürtekip olmuştu. Halife'nin 
mahkûm ettiği bu kadını Ali (a.s) Peygamber'den bir hadis hatırlatarak 
beraat ettirdi. Hadis şöyle idi: "Üç grup mükellef değildir ki birisi de iyileşene 
kadar delilerdir."3

6- Hamile bir kadın günah işlediğini itiraf etti. Halife, kadının recme-
dilmesini emretti. Ali (a.s) cezanın icra edilmesini önleyip şöyle buyurdu: 
"Bu hükmü sadece o kadına uygulayabilirsin, karnındaki çocuğa değil."4

1- Akziyetu Ali b. Ebî Talib.
2- Sünen-i Beyhakî, c.8, s.236; Zehairu'l-Ukba, s.81; el-Gadîr, c.6, s.120.
3- Müstedrek-i Hâkim, c.2, s.95; el-Gadîr, c.6, s.102.
4- Zehairu'l-Ukba, s.80; el-Gadîr, c.6, s.110.
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7- Ali (a.s) bazen psikolojik yöntemlerden istifadeyle sorunları çözü-
yordu. Kadının biri kendi oğlunu inkâr edip, annesi olmadığını, henüz 
bekâr olduğunu iddia ediyor; genç ise onun annesi olduğunda ısrar edi-
yordu. Halife, böyle bir iftirada bulunan gencin kırbaçlanmasını emretti. 
Olayı haber alan Ali (a.s), kadından ve yakınlarından, kendisini istediği 
biriyle evlendirme yetkisi aldı ve onlar da Ali'yi (a.s) vekil tayin ettiler. 
Ali (a.s) gence dönerek şöyle dedi: "Bu kadını sana nikâhlıyorum ve mihri 
480 dirhemdir." Daha sonra içinde 480 dirhem olan keseyi kadının önüne 
koyup gence şöyle dedi: "Bu kadının elini tut ve evliliğin etkileri sende 
zuhur edene dek karşıma çıkma."

Kadın bu sözü duyunca şöyle dedi: "Allah'a sığınırım, Allah'a sığını-
rım, bu işin sonu ateş olur. Allah'a andolsun ki bu benim oğlumdur." Daha 
sonra inkârının sebebini açıkladı.1

1- Keşfü'l-Ğumme, c.1, s.33; Bihar, c.40, s.277.
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(11)

OSMAN VE MUAVİYE'YE İLMÎ YARDIMLARI

Hz. Ali'nin halifelere fikrî ve ilmî yardımları, sadece Ebubekir ve 
Ömer'in hilâfet dönemleriyle sınırlı değildi. Dinin merhametli hamisi ve 
önderi olarak, hilâfetin çeşitli dönemlerinde İslâm ve Müslümanların siyasî 
ve ilmî ihtiyaçlarını bertaraf ediyordu. Örneğin III. Halife de onun yüce fi-
kirlerinden ve dâhiyane kılavuzluklarından sürekli yararlanıyordu.

Osman'ın onun görüşlerinden faydalanması şaşılacak şey değil; şa-
şılacak şey, ona karşı olan bütün düşmanlığıyla birlikte Muaviye'nin de 
ilmî ve fikrî meselelerin çözümünde ona ihtiyaç eli uzatması ve bazı me-
selelerin cevabını öğrenmeleri için, birilerini tanınmayacak şekilde onun 
huzuruna göndermesi idi.

Örneğin bazen Roma Hükümdarı, Muaviye'den bir takım sorulara 
cevap istiyordu. Kendisini Müslümanların halifesi diye tanıtan Muaviye, 
itibarını korumak ve bir şekilde ondan cevabı öğrenip kendisine ulaştır-
maları için bazı kimseleri Hz. Ali'nin huzuruna gönderiyordu.

Şimdi de Osman ve Muaviye'nin Hz. Ali'ye müracaatlarına birkaç ör-
nek vereceğiz:

1- İslâm'da kadın haklarından biri de, iddet süresi dolmadan önce 
kendisini boşayan kocası ölen kadının, diğer varisler gibi kocasından mi-
ras alabileceğidir. Zira kadının iddet süresi tamamlanana kadar evlilik 
bağı devam eder.

Osman'ın hilâfet döneminde, biri Ensâr'dan diğeri Haşim Oğulla-
rı'ndan iki hanımı olan bir adam, Ensâr'dan olan eşini boşadıktan bir 
müddet sonra öldü. Kadın Halife'nin yanına giderek şöyle dedi: "Benim 
iddet sürem henüz dolmadı, bu yüzden miras hakkımı istiyorum." Osman 
bu duruma bir çözüm bulamayınca Hz. Ali'ye müracaat etti. Ali (a.s) şöyle 
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buyurdu: "Ensâr'dan olan kadın, kocasının ölümünden sonra üç defa adet ol-
madığına yemin ederse, kocasından miras alabilir."

Osman, Haşim Oğulları'ndan olan kadına şöyle dedi: "Bu hüküm am-
can oğlu Ali'ye aittir; benim bu konuda bir görüşüm yok."

Haşimî kadın şöyle dedi: "Ben Ali'nin hakemliğine razıyım. Yemin et-
sin ve mirasını alsın."1

Bu hadiseyi Ehlisünnet âlimleri, Şia fakihlerinin fetvalarına mutabık 
olmayan değişik şekilde de nakletmişlerdir.2

2- Hac farizası ya da umre için ihrama girmiş birisine, karada avlan-
mak yasaktır. Kur'ân-ı Kerim bu konuda şöyle buyuruyor:

İhramlı olduğunuz sürece karada avlanmak size haram edilmiştir.3

Ancak ihrama girmemiş birinin avladığı hayvanın etinden ihrama 
girmiş kimse yiyebilir mi? İşte bu, Osman'ın Hz. Ali'nin görüşüne uydu-
ğu meseledir. Önceleri Osman, ihrama girmiş kimsenin, ihrama girmemiş 
kimsenin avladığı hayvanın etinden yiyebileceği görüşündeydi. Tesadü-
fen kendisi de ihram hâlinde idi ve kendisine böyle bir yemek hazırlayan-
ların davetini kabul etmek istiyordu; fakat Hz. Ali'nin muhalefetiyle karşı-
laşınca görüşünden vazgeçti. Ali (a.s) Peygamber'den (s.a.a), Osman'ı ikna 
eden bir olay nakletti. Olay şundan ibaretti: Peygamber'e (s.a.a) ihram 
hâlindeyken böyle bir yemek getirildi. O şöyle buyurdu: "Biz ihramdayız. 
Bu yemeği ihram hâlinde olmayan kimselere verin."

Hz. Ali bu hadiseyi nakledince, onu teyit mahiyetinde 12 kişi de şahit-
lik etti. Sonra Ali (a.s) şunu ilave etti: "Peygamber (s.a.a) sadece bu tür hay-
vanların etini yemekten bizi menetmekle kalmadı; avlanmış kuş veya tavukların 
yumurtalarını yemekten de menetti."4

3- Kâfirin öldükten sonra azap göreceği, İslâm'ın kesin inançların-
dandır. Osman'ın hilâfeti döneminde adamın biri bu inanç esasına itiraz 
amacıyla bir kâfirin kafatasını kabirden çıkarıp Halife'ye götürerek şöyle 
dedi: "Kâfir öldükten sonra ateşte yanıyorsa, bu kafatasının kızgın olması 
gerekir; oysa kafatasına dokunuyorum ama bir sıcaklık hissetmiyorum!"

1- Müstedrekü'l-Vesail, c.3, s.166.
2- Kenzü'l-Ummal, c.3, s.178; Zehairu'l-Ukba, s.80.
3- Mâide Suresi, 96.
4- Kenzü'l-Ummal, c.3, s.53; Müstedrekü'l-Vesail, c.2, s.119.
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Halife cevapta aciz kalınca onu Ali'ye (a.s) gönderdi. Ali (a.s) bir ben-
zetmeyle güzel bir cevap verdi. Bir çakmaktaşı ve yanar taş getirilmesini 
istedi. Sonra bu ikisini birbirine vurup kıvılcım çıkınca şöyle buyurdu: 
"Her ikisine dokunduğumuzda bir sıcaklık hissetmiyoruz; ama her ikisi 
de özel şartlar altında hissedebileceğimiz bir sıcaklığa sahiptir. Kâfirin ka-
bir azabının da böyle olmasının ne sakıncası olabilir?"

Osman Hz. Ali'nin verdiği cevaba sevinip şöyle dedi: "Ali olmasaydı, 
Osman helâk olurdu."1

*   *   *

Şimdi de Muaviye'nin ona müracaat ettiği birkaç örnek zikredelim.

İslâm tarihi kaynakları, Muaviye'nin Hz. Ali'ye el açtığı, utanç ve za-
vallılığını onun ilmi sayesinde bertaraf ettiği yedi hâdise zikretmiştir.

Üzeyne diyor ki: Adamın biri Muaviye'den bir şey sordu. Muavi-
ye ise, "Bu konuyu Ali'den sor." deyince adam, "Ondan sormak istemi-
yorum; canım senden sormak istiyor." dedi. Muaviye, "Neden hakkında 
Peygamber'in 'Ali bana nispetle, Harun'un Musa'ya olan nispeti konumun-
dadır; ancak benden sonra Peygamber yoktur.' dediği ve Ömer'in müşkülat-
larını halleden kişiden sormak istemiyorsun?" dedi.2

Hz. Ali'nin şahadet haberi ulaşınca Muaviye şöyle dedi: "Fıkıh ve ilim 
öldü." Muaviye'nin kardeşi, "Bu sözü Şam halkı senden duymamış olsun." 
dedi.3

Şimdi Muaviye'nin Hz. Ali'den yardım dilediği konulara gelelim:

1- Yıllarca kabirleri açıp ölülerin kefenlerini çalan kişinin hükmü.

2- Eşiyle cinsel ilişki hâlinde yakaladığını iddia ederek adam öldüren 
kişinin hükmü.

3- İki kişinin bir elbise hakkında ihtilâf etmesi ve birinin, elbisenin 
kendi malı olduğuna dair iki şahit getirmesi, diğerinin ise elbiseyi tanıma-
dığı bir kimseden aldığını iddia etmesi.

4- Evlendiği kızın yerine, kızın babasının ayrı bir kızını gerdek oda-
sına göndermesi.

1- Aliyyun ve'l-Hulefa, Revaihu'l-Kur'ân, s.51'den naklen.
2- Zehairu'l-Ukba, s.79.
3- el-İstîab, c.2, s.426.
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5- Roma İmparatoru'nun, Samanyolu, gökkuşağı ve... hakkında Mua-
viye'den bir takım sorular sorması ve Muaviye'nin, tanınmamış bir kişiyi 
bu soruların cevabını Hz. Ali'den öğrenmesi için Irak'a göndermesi.

6- Roma İmparatoru'nun önceki soruların benzerlerini yeniden Mua-
viye'den sorması ve vergi vermeyi bu sorulardan alacağı doğru cevaplara 
şart koşması.

7- Roma sarayından üçüncü kez bir sorunun gelmesi ve Amr b. Âs'ın, 
cevabı Hz. Ali'den özel bir hileyle alması.1

1- Aliyyun ve'l-Hulefa (Ali ve Halifeler), s.316-324.
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(12)

HZ. ALİ 'NİN SOSYAL HİZMETLERİ

Hz. Ali'nin hilâfetten menedildiği dönem, onun İslâm toplumunun 
sair işlerinden geri çekildiği bir nevi emeklilik dönemi değildi. Aksine bu 
dönemde, tarihin benzerlerini başkaları için kaydedemediği birçok ilmî 
ve toplumsal hizmetlerde bulunmaya muvaffak olmuştur.

Ali (a.s), topluma, ihtiyaçlarına ve meselelere sadece bir pencereden, 
o da hilâfet penceresinden bakan ve elinden alındığı için her tür mesuliyet 
ve taahhütten kendini soyutlayan insanlardan değildi. Siyasî rehberlikten 
alıkonunca, kendine çeşitli mesuliyetler yükledi. Bu yüzden diğer vazife 
ve hizmetlerden kaçınmadı ve Yakup Peygamber'in, oğullarına tavsiye-
sinden1 hareketle, hizmet sahnesine değişik yollardan girdi.

Onun üç halife dönemindeki en önemli hizmetleri şunlardan ibaretti:

a) Yahudî ve Hıristiyan âlimlerin ilmî saldırıları karşısında İslâm'ın 
inanç ve esaslarını savunmak, sorularını cevaplamak ve şüphelerini gi-
dermek.

b) Hilâfet makamını zor meselelerde, özellikle adlî konularda sevk ve 
idare etmek.

c) Aşağıda en önemlilerine işaret edilecek olan toplumsal hizmetlerde 
bulunmak.

1- Fakir ve Yetimlere İnfak

Bu hususta "Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık infak edenler var 
ya…"2 ayetinin, müfessirlerin ittifakıyla Ali (a.s) hakkında nazil olduğu-

1- Hz. Yakup, Kur'ân-ı Kerim'in beyanına göre (Yûsuf Suresi, 67) oğullarına, 
Mısır'a bir kapıdan değil değişik kapılardan girmelerini tavsiye etti.

2- Bakara Suresi, 274.
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nu hatırlatmak yeterli olacaktır. Bu ayet onun Peygamber dönemindeki 
durumunu beyan etse de, aynı durum Peygamber'in vefatından sonra da 
devam etmiş ve o sürekli fakir ve yetimlerin elinden tutmuştur. Bu konu-
da İslâm tarihinde birçok örnek mevcut olmakla birlikte, konunun uza-
maması için yer vermiyoruz.

2- Köleleri Azat Etme

Köle azat etmek, İslâm'ın önemli müstehablarındandır. Peygamber'den 
(s.a.a) şöyle nakledilmiştir:

Her kim mümin bir köleyi azat ederse, Aziz ve Cabbar olan Allah, 
kölenin her uzvuna karşılık, azat edenin bir uzvunu cehennem ate-
şinden azat eder.

Ali (a.s) bu alanda da diğer hizmet ve faziletleri gibi önde idi ve kendi 
emeği ile (beytülmalden değil) 1000 köle alıp azat etmeye muvaffak olmuş-
tur. İmam Cafer Sâdık (a.s) bu hakikate şahitlik ederek şöyle buyurmuştur:

Doğrusu Ali, kendi emeğiyle aldığı 1000 köle azat etti. 1

3- Ziraat ve Ağaç Dikme

Hz. Ali'nin Peygamber dönemi ve sonrasındaki meşguliyetlerinden 
biri, ziraat ve ağaç dikmekti. Birçok hizmet ve infakını bu yolla yerine 
getiriyordu. Üstelik kendisi abat ettiği birçok mülkü vakfetti. İmam Cafer 
Sâdık (a.s) bu konuda şöyle buyuruyor:

Emirü'l-Müminin toprağı kazıyor ve altındaki nimetleri çıkarıyordu.2

Yine ondan nakledilmiştir ki:

Allah katında çiftçilikten daha çok sevilen bir iş yoktur.3

Nakledilir ki adamın biri Hz. Ali'yi bugünkü ölçülerle takriben 180 
kg. hurma çekirdeği ile gördü. "Bu kadar hurma çekirdeğini ne yapacak-
sın?" diye sordu. Ali (a.s), "Bunların hepsi Allah'ın izniyle hurma ağacı ala-
cak." buyurdu. Bu hadiseyi rivayet eden diyor ki: "Ali (a.s) o çekirdekleri 
ekti ve bir hurmalık hâline getirip vakfetti." 4

1- Furu-i Kâfi, c.5, s.74; Biharu'l-Envar, c.41, s.43.
2- age.
3- Biharu'l-Envar, c.23, s.20.
4- Menakıb-ı İbn Şehraşub, c.1, s.323; Biharu'l-Envar, c.61, s.33.
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4- Su Kanalı (veya Kuyusu) Yapma

Arabistan gibi sıcak ve kurak topraklarda su kanalı kazmak, büyük 
bir ehemmiyete haizdir. İmam Cafer Sâdık (a.s) şöyle buyuruyor: "Pey-
gamber (s.a.a) Enfâl1 (ganimet) malı bir araziyi Hz. Ali'nin yetkisine verdi 
ve o orada, devenin boynu kalınlığında su fışkıran bir su kuyusu açtı ve o 
yerin adını Yenbu' (kaynak, çeşme) koydu. Bu kuyunun bol suyu, o bölge 
ahalisinin sevinç kaynağı oldu ve onlardan birisi bu hizmetinden dolayı 
Hz. Ali'yi tebrik etti. Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Bu kuyuyu Allah'ın evini zi-
yaret edenlere ve buradan geçenlere vakfediyorum. Kimsenin bu suyu satmaya 
hakkı yoktur ve evlâtlarım da burayı miras edinemezler."2

Şu anda bile Medine Mekke yolunda, Hz. Ali'nin su kuyusu kazdığı 
"Bi'r-i Ali" (Ali Kuyusu) diye bir bölge vardır. İmam Cafer Sâdık'ın (a.s) 
bazı sözlerinden istifadeyle, onun Mekke ve Kûfe yolunda da kuyular 
kazdığı anlaşılmaktadır.3

5- Mescit İnşa Etme

Mescitlerin tesis ve tamiri, Allah'a ve ahirete imanın alametlerin-
dendir. Ali (a.s), bazılarının ismi İslâm tarihlerinde kayıtlı birkaç mescit 
inşa etmiştir. Bu cümleden, Medine'deki Mescid-i Feth'i (Fetih Mescidi), 
Hz. Hamza'nın kabri kenarındaki mescidi, Mikat'taki mescidi, Kûfe ve 
Basra'daki mescitleri sayabiliriz.4

8- Yer ve Mülk Vakfetme

Hz. Ali'nin çeşitli vakıflarının isimleri ve vakıfnameleri, hadis ve ta-
rih kitaplarında geniş şekilde zikredilmiştir. Bu vakıfların ehemmiyeti 
konusunda şu kadarı yeterlidir ki, muteber tarihçilerin nakline göre bu 
vakıfların yıllık geliri 40.000 dinar idi ve tamamı yoksullara harcanıyordu. 
Fakat ilginçtir ki tüm bu gelirlere rağmen Ali (a.s) kendi geçim temini için 
kılıcını satmaya bile mecbur olmuştu.5

1- Savaşmadan ve kan dökmeksizin Müslümanların tasarrufuna geçen topraklar, 
Enfal'in (ganimetlerin) bir bölümünü teşkil eder ve nübüvvet makamına aittir. Pey-
gamber (s.a.a) bunları İslâm ve Müslümanların menfaatleri yolunda kullanıyordu.

2- Furu-i Kâfi, c.7, s.543; Vesailu'ş-Şia, c.13, s.303.
3- Menakıb-ı İbn Şehraşub, c.1, s.323; Biharu'l-Envar, c.41, s.32.
4- age.
5- Keşfu'l-Mehacce, s.124; Biharu'l-Envar, c.41, s.43.
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Evet, Ali (a.s) kendinden sonra böylesi vakıflar bırakmasının nedeni 
ne idi? Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmamış mıydı:

Bu dünyadan göçüp giden kimseye, daha önceden bıraktığı üç şey-
den başka bir şey ulaşmaz; hakkında istiğfar eden salih evlât, halk 
arasında yaydığı sünnet-i hasene ve eseri kendinden sonra baki kalan 
hayırlı iş.1

Hz. Ali'nin vakıfnameleri, İslâm'da vakıf hükümleri için ilham kayna-
ğı olmakla birlikte, onun toplumsal ve insanî hizmetlerinin açık bir sene-
didir. Bu vakıfnameler hakkında daha geniş bilgi sahibi olmak için, değer-
li Vesailu'ş-Şia (c.13, Kitabu'l-Vukuf ve's-Sadakat) kitabına müracaat ediniz.

1- Vesailu'ş-Şia, c.13, s.292.





Beşinci Bölüm

HZ. ALİ'NİN 
HİLÂFET DÖNEMİ 





(1)

HALKIN HZ. ALİ 'NİN HİLÂFETİNE 

YÖNELME NEDENLERİ

Hz. Ali'nin yaşamının dört bölümüne ait gelişmelerin beyanı sona erdi. 
Şimdi onun hilâfete seçildiği ve bu süreçte birçok havadis ve inişli çıkışlı 
olaylarla karşılaştığı yaşamının beşinci bölümünün eşiğindeyiz. Bütün o 
hadislerin geniş şekilde ele alınmasına kalemimizin gücü yetmez. Bu yüz-
den geçen bölümlerdeki gibi önemli olayları anlatmakla yetineceğiz.

Bu bölümün ilk konusu, Muhacir ve Ensâr'ın onun hilâfetine, önceki 
halifelerde benzeri görülmemiş ve sonraları da benzerine rastlanmayan 
şekilde yönelmelerinin sebepleridir.

Hz. Peygamber'in vefatından sonra Hz. Ali taraftarları salt azınlıkta 
idi; Muhacir ve Ensâr'ın salihlerinden bir gruptan başka, kimse onun 
hilâfetine ilgi duymadı. Ancak İslâmî hilâfetin başlangıcından çeyrek 
asır sonra her şey öylesine değişti ki, kamuoyu Ali'den (a.s) başka kim-
seye teveccüh edemez oldu. Osman'ın katlinden sonra bütün halk bü-
yük bir sevinçle Hz. Ali'nin kapısına üşüştü ve büyük bir ısrarla ona biat 
etmek istedi.

Bu yönelişin sebeplerini, III. Halife döneminin acı olaylarında aramak 
lazım; öyle olaylar ki, kendi katline sebep oldu; Mısırlı ve Iraklı inkılâpçıları, 
hilâfet sorununu çözmeden ülkelerine dönmemeye mecbur bıraktı.

Osman Aleyhine Kıyamın Kökenleri

Kıyamın aslî kökeni, Osman'ın Emevî hanedanına ilgi ve alakası idi. 
Bu şecerenin bir dalı olan Osman, bu alçak hanedanı yüceltmek adına 
Kur'ân ve sünneti ayaklar altına almanın yanı sıra, önceki iki halifenin 
siretinden de ileri gitti.
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Osman, böyle bir ruhiye ve eğilime sahip olmakla ünlüydü. II. Halife 
şûra üyelerini tayin ederken Osman'ı şöyle eleştirdi:

Kureyş'in seni hilâfete getirdiğini ve senin Ümeyye Oğulları'nı, Ebu 
Muayt Oğulları'nı halka musallat ve beytülmali onlara tahsis ettiğini, 
bu sırada öfke dolu bir grup Arab'ın sana karşı ayaklandığını ve seni 
evinde öldürdüğünü görür gibiyim.1

Osman'ın psikolojisini bilen Ümeyye Oğulları, şûra yoluyla hilâfete 
seçilmesinden sonra Osman'ı adeta ablukaya aldı ve çok geçmeden İslâmî 
makam ve mevkileri aralarında bölüştüler. Ümeyye Oğulları'nın cür'eti o 
kadar arttı ki, Ebu Süfyan Uhud Mezarlığı'na giderek, kendisiyle savaşta 
şehit düşen Peygamber'in aziz amcası Hamza'nın kabrini tekmeleyip şöy-
le dedi: "Ebu Ye'la, kalk; uğrunda savaştığımız şey artık bizim elimizde."

Osman'ın hilâfetinin ilk günlerinde bir araya gelen Ümeyye Oğulları 
ailesinin fertlerine hitaben Ebu Süfyan şöyle dedi:

Teym ve Adiyy kabilelerinden sonra elinize geçen hilâfetin, sizin ha-
nedanınızdan çıkmamasına dikkat edin ve bir yumak gibi elden ele 
dolaştırın. Hilâfetin hedefi hükümdarlıktan başka bir şey değil; ne 
cennet vardır ne de cehennem.2

Bu sözün yayılması Osman'ın haysiyetine telafisi mümkün olmaya-
cak bir darbe vuracağından, orda bulunanlar bu olayı ifşa etmekten kaçın-
dılar; ama hakikat sonunda kendini gösterdi.

Müslümanların halifesine yakışan, Ebu Süfyan'ı uyarmak ve mürtet 
hakkındaki ilâhî haddi uygulamaktı. Fakat ne yazık ki bunu yapmak bir 
yana, defalarca Ebu Süfyan'a lütufta bulunmuş ve ona yığınla ganimet 
bağışlamıştır.

Kıyamın Sebepleri

Osman, hicrî 24 yılının muharrem ayının 3'ünde, üyelerini II. Halife'nin 
seçtiği bir şûra vasıtasıyla hilâfete seçildi ve 12 yıllık hükümetin ardından 
hicrî 35 yılının zilhicce ayının 18 inde Mısır ve Irak'lı inkılâpçılar ile Mu-
hacir ve Ensâr'dan oluşan bir grup tarafından öldürüldü.

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.1, s.187.
2- el-İstîab, c.2, s.690.
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Bir kısım tarihçinin hilâfet makamına ihtiram için geniş bir şekilde 
beyan etmekten kaçındığı Osman'ın düşüşünün ve Müslümanlardan bir 
kısmının kıyamının sebeplerini dürüst İslâm tarihçileri eserlerinde beyan 
etmişlerdir. Evet, aşağıdaki sebepleri, öfkeli Müslüman grupların kıyamı-
nın temeli sayabiliriz:

– İlâhî hadlerin rafa kaldırılıp uygulanmaması.

– Beytülmalin Ümeyye Oğulları arasında taksimi.

– Emevî hükümetinin tesisi, İslâmî makam ve mevkilere liyakatsiz ki-
şilerin atanması.

– Halife ve etrafındakileri eleştiren bir grup sahabeye eziyet edilip 
dövülmesi.

– Varlıklarını fikirlerine, emellerine ve programlarına engel olarak 
gördüğü birkaç sahabeyi Halife'nin sürgün etmesi.

1. Sebep: İlâhî Hadlerin Uygulanmaması

1- Osman, üvey kardeşi Velid b. Ukbe'yi Kûfe valisi olarak atadı. Ve-
lid, Kur'ân'ın iki ayetinde fısk ve İslâm ahkâmına baş kaldırmakla yâd edi-
len biriydi.1 Fakat Osman, Velid'in geçmişini görmezlikten gelerek büyük 
bir ilin valiliğini ona bıraktı.

Fasık bir kimsenin Allah'ın kanunlarına ve rehberlik makamının şa-
nına riayet etmesi söz konusu bile olamaz. O zamanın yöneticileri, siyasî 
işlerin idaresi yanında, cemaat ve Cuma namazlarına da imamlık ediyor-
lardı. Bu liyakatsiz yönetici (Velid) körkütük sarhoş hâlde sabah namazını 
cemaatle birlikte dört rekât olarak kıldı ve mihrabı kirletti! O kadar sar-
hoştu ki parmağından yüzüğünün çıkarıldığının farkında bile olmadı.

1- "Ey iman edenler, size fasık bir adam bir haberle gelirse, araştırın." (Hucurat 
Suresi, 6) ayeti müfessirlerin ittifakı ile ve "Hiç bir mümin, bir fasık gibi olur mu? Elbet-
te bir olmazlar." (Secde Suresi, 18) ayeti onun hakkında inmiştir. Secde Suresi'nin 18. 
ayetinin inişinden sonra Hassan b. Sabit şöyle bir beyt okudu:

Enzelellahu fî'l-Kitabi'l-azîzi / Fî Aliyyin ve fî'l-Velîdi Kur'ânen
Fetebeyyenû'l-Velîde iz zâke fıskan / Ve Aliyyun mubevveu sıdkın imanen:
Yani: Nazil etti Allah aziz kitabında, Ali ve Velid hakkında, Araştırın Velid'i fasık 

olduğu zaman Ve Ali iman olarak doğrulukla nikâh kıymıştır.
İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.103. Eski baskı.
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Kûfe halkı şikâyet amacıyla Medine'nin yolunu tutup hadiseyi 
Osman'a anlattılar. Maalesef Osman halkın şikâyetini dikkate almak bir 
yana, onları tehdit edip şöyle dedi: "Kardeşimin şarap içtiğini gördünüz 
mü?" Onlar şöyle cevap verdiler: "Biz şarap içtiğini görmedik ama sarhoş 
hâlde müşahede ettik ve parmağındaki yüzüğü çıkardığımızın farkında 
bile olmadı."

Gayretli Müslümanlardan olan hadisenin şahitleri, Hz. Ali ve Aişe'yi 
bu durumdan haberdar ettiler. Osman'la arası iyi olmayan Aişe şöyle dedi: 
"Osman ilahi hükümleri tatil ve şahitleri tehdit etmiştir."

Ali (a.s) Osman'la mülakat edip II. Halife'nin şûra günü onun hak-
kındaki sözünü hatırlatarak şöyle dedi: "Ümeyye Oğulları'nı halka 
musallat etme. Velid'i valilik makamından alıp, hakkındaki ilâhî haddi 
icra etmelisin."

Talha ve Zübeyr de Velid'in tayinini eleştirip Halife'den, hakkındaki 
cezayı uygulamasını istediler.

Osman, kamuoyu baskısı altında, yine habis Ümeyye Oğulları şecere-
sinden olan Said b. Âs'ı Kûfe valiliğine atadı. Said Kûfe'ye varınca mihra-
bı, minberi ve Daru'l-İmareyi yıkattı ve Velid'i Medine'ye gönderdi.

Velid'in azli, kamuoyunu yatıştırmaya yeterli değildi. Osman'ın, şa-
rap içen hakkındaki ilahi haddi kardeşine icra etmesi gerekirdi. Osman, 
kardeşine duyduğu büyük ilgiden ötürü, güzel bir elbise giydirerek, Müs-
lümanlardan birinin onun hakkındaki ilahi haddi icra etmesi için bir oda-
ya koydu. Haddi uygulamaya meyilli olan kimseler Velid'in tehdidiyle 
karşılaşıyordu. Sonunda Ali (a.s) kırbacı eline alıp korkusuzca, tehdit ve 
küfürlerine itina etmeden ilahi haddi icra etti"1

2- İnsanın toplumsal hayatının esaslarından biri, toplumun fertlerini 
zorbaların tecavüzünden koruyacak adilâne bir kanununun hâkimiyetidir. 
Daha önemlisi kanunu uygulamaktır ve bu uygulamada dost düşman, 
yakın uzak ayrımı yapmamak ve neticede kanunun kâğıt ve mürekkep 
olmaktan çıkıp sosyal adaletin tahakkuk etmesidir.

1- Müsned-i Ahmed, c.1, s.142; Sünen-i Beyhakî, c.8, s.318; Üsdü'l-Gabe, c.5, s.91; 
İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.42; el-Gadîr, c.8, s.172; (Belâzürî'nin Ensabu'l-Eşraf'ından nak-
len, c.5, s.33.)
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Yüce insanlar ilahi kanunları çekinmeden ve korkusuzca icra etmiş; 
duygular, akrabalık ve geçici maddi menfaatlerin tesiri altında kalmamış-
lardır. Aziz Peygamber'in kendisi İslâm kanunlarının icrasında en öncü ve 
"...hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar." 1 ayetinin bariz mısdakıy-
dı. Hırsızlık yapan tanınmış kadın Fatıma el-Mahzûmî hakkındaki kısa 
cümlesi, sosyal adaletin teminine yönelik izlediği metodun göstergesidir.

Fatıma el-Mahzûmî, hırsızlık yaptığı Peygamber'e sabit olan ve mah-
kemenin hakkında verdiği hükmün icra edilmesi karara bağlanan tanın-
mış bir kadındı. Bazıları kanunun icrasını engellemek amacıyla aracılık 
etmek istedi ve sonunda Üsame b. Zeyd'i, bu tanınmış kadının elini kes-
mekten vazgeçirmesi için Peygamber'in yanına gönderdiler. Resul-i Ek-
rem (s.a.a) bu arabuluculuklardan oldukça rahatsız olup şöyle buyurdu:

Önceki ümmetlerin bedbahtlıkları, makam sahibi biri hırsızlık ya-
pınca onu bağışlamaları ve hırsızlığını görmezlikten gelmelerinde 
ve tanınmamış sıradan biri hırsızlık yaptığında ise Allah'ın hükmü-
nü onun hakkında hemen icra etmelerinde idi. Allah'a andolsun ki 
eğer kızım Fatıma böyle bir şey yaparsa, ona da Allah'ın hükmünü 
uygularım. Allah'ın kanunu karşısında Fatıma el-Mahzûmî ile Fatıma 
el-Muhammedî birdir.2

Aziz Peygamber (s.a.a) ümmetini bu düşünceyle eğitti; ancak onun 
vefatından sonra İslâm toplumunda yavaş-yavaş kanunların icrasında ay-
rımcılık, özellikle II. Halife zamanında Arap milliyetçiliği, ırkçılık ve ka-
bileler arası üstünlükler ortaya çıktı; fakat inkılâp ve ayaklanmaya sebep 
olacak derecede değildi. Osman döneminde ise kanunların icrasında ay-
rımcılık meselesi doruk noktaya ulaştı ve o kadar rahatsızlığa sebep oldu 
ki, Halife ve etrafındakiler aleyhine bir grubu infiale sevk etti.

Örneğin II. Halife, Muğire b. Şu'be'nin kölesi Ebu Lu'lu adında bir 
İranlı tarafından öldürüldü. Şu an öldürülme sebebi konumuz değil; "Ali 
ve Şûra" bahsinde Ömer'in katlinin sebeplerinden bir kısmına işaret ettik.

Ömer'in öldürülmesi konusu, İslâm yargı sistemi tarafından takip 
edilmeli, katil ve tahrikçileri (şayet vardıysa) İslâmî kanun ve hükümlere 
göre muhakeme edilmeliydi; fakat Ömer'in oğlunun veya akrabalarından 
birinin, katilin yakınları veya dostlarını, Halife'nin öldürülmesine karış-

1- Mâide Suresi, 54.
2- el-İstîab, c.4, s.374.
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tıkları ispat olmadan ve muhakeme edilmeden öldürmesi bir yana, katili 
muhakeme etmesi ya da öldürmesi bile doğru olmazdı.

Fakat maalesef Ömer'in katlinden sonra veya ölüm döşeğinde olduğu 
dönemde, oğlu Ubeydullah, Hürmüzan ve Cufeyne (Ebu Lu'lu'un kızı) 
adında iki masum insanı, babasının katlinde parmakları olduğu ithamıyla 
öldürdü ve eğer sahabeden biri elinden kılıcını almasa ve engel olmasay-
dı, Medine'de bulunan tüm esirleri öldürmek istiyordu.

Ubeydullah'ın cinayeti Medine'de büyük bir gürültü kopardı; Mu-
hacir ve Ensâr büyük bir ısrarla Osman'dan Ubeydullah'ı kısas etmesini, 
Hürmüzan ve Ebu Lu'lu'un kızının intikamını almasını istiyordu.1 Her-
kesten daha fazla Ali (a.s) ısrar ediyordu. Bu bağlamda Osman'a şöyle 
buyurdu: "Suçsuz yere öldürülenlerin intikamını Ubeydullah'tan al; zira 
o büyük bir günah işlemiş ve suçsuz Müslümanları öldürmüştür." Ancak 
Osman'dan ümidini kesince Ubeydullah'a dönerek şöyle dedi: "Eğer bir 
gün elime düşersen seni kısas edeceğim."2

Osman'ın Ubeydullah'ı kısas etmede müsamaha göstermesine yöne-
lik eleştiriler çoğaldı ve Hürmüzan ile Ebu Lu'lu'un kızının haksız yere 
dökülen kanı sıcaklığını henüz koruyordu. Osman tehlikenin farkına va-
rınca Ubeydullah'a Medine'yi terk edip Kûfe'ye gitmesini emretti ve ken-
disine, sonradan "Kuveyfetu İbn Ömer" (Ömer'in oğlunun küçük Kûfesi) 
diye adlandırılan geniş bir bölge tahsis etti.

Yersiz Mazeretler

Müslüman tarihçiler, Osman ve hemfikirlerini savunmak adına, ço-
cukça mazeretlerden aşağı kalır yanı olmayan gerekçeler nakletmişlerdir. 
İşte bunlardan birkaçı:

a) Osman Ubeydullah hakkında müşavere etmeye başlayınca Amr b. 
Âs kendisine şöyle dedi: "Hürmüzan'ın katli, Müslümanların halifesi sen 
değil başkası iken gerçekleşti; bu yüzden seni ilgilendirmez." Bu mazere-
tin cevabı açıktır.

Evvela: Her Müslüman yöneticinin, zulüm ister kendi döneminde veya 
başka bir yöneticinin döneminde vuku bulmuş olsun, mazlumun hakkını 

1- Tabakat-ı İbn Sa'd, c.5, s.17. Beyrut baskısı.
2- Belâzürî, Ensabu'l-Eşraf, c.5, s.24.



Hz .  A l i ' n in  H i l â f e t  Dönemi  □ 269

zalimden alması gerekir. Zira hak, sabit ve kalıcıdır; zamanın geçmesi ve 
yöneticinin değişmesi ile değişmez yapılacak olan ne ise yapılmalıdır.

İkimci olarakta: Bu hadise kendi döneminde gerçekleşen Halife'nin 
bizzat kendisi inceleme emri vermişti. Öyle ki, Ömer'e, oğlu Ubeydullah'ın 
Hürmüzan'ı öldürdüğü haber verilince, sebebini sordu ve şu cevabı aldı: 
"Seni öldürme emrini Ebu Lulu'ya Hürmüzan'ın verdiği söylenmekte." 
Ömer şöyle dedi: "Oğlumdan sorun, bu konuda şahidi varsa, kanım 
Hürmüzan'ın kanına bedel olsun; aksi takdirde oğlum Ubeydullah'ı kı-
sas edin."1

Önceki halifenin hükmünü bir sonraki halifenin icra etmesi gerekmez 
mi? Zira Ubeydullah'ın, babasının öldürülmesine Hürmüzan'ın nezaretçi 
olduğuna dair ne bir şahidi vardı, ne de Hürmüzan Ebu Lu'lu'ya böyle bir 
emir vermişti.

b) Ebu Lu'lu'un küçük kızı ve Hürmüzan'ın kanının haksız yere akıtıl-
dığı doğrudur; ancak vârisi olmayan maktulün velisi, Müslümanların ha-
lifesidir. Bu yüzden Osman makam ve mevkisinden istifade ederek katili 
serbest bırakıp bağışladı.2

Bu mazeretin de önceki mazeretten aşağı kalır yanı yok; zira Hürmü-
zan yeryüzünde bitmiş bir mantar değildi ki kendisine bir varis ve yakın 
tasavvur edilmemiş olsun. Tarihçiler, onun uzun süre Şuşter valiliği yap-
tığını söyler.3 Böyle birinin vârisi olmamış olamazdı; öyleyse Halife'nin 
vazifesi, onun vârislerini araştırmak ve bu işi onlara bırakmaktı.

Ayrıca Hürmüzan'ın vârisi olmadığını farz etsek bile, bu durumda 
onun hakları Müslümanlara ait olurdu ve ancak bütün Müslümanlar 
onun katilini bağışladığında Halife kısastan vazgeçebilirdi. Fakat ne yazık 
ki olay bunun tersinde cereyan etti ve et-Tabakat'ın nakline göre parmakla 
sayılacak birkaç kişi dışında tüm Müslümanlar Ubeydullah'ın kısas edil-
mesi taraftarıydı.4 Ali (a.s) ısrarla Osman'a şöyle diyordu: "Fasığı kısas et; 
zira büyük bir günah işlemiş, suçsuz bir Müslümanı katletmiştir."5 Ve Os-
man Ubeydullah'ı serbest bırakmaya ortam hazırlarken Ali (a.s) açıkça iti-

1- Sünen-i Beyhakî, c.8, s.61 (ofset baskı).
2- age.
3- Kamusu'r-Rical, c.9, s.305.
4- Tabakat-ı İbn Sa'd, c.5, s.17.
5- Belâzürî, Ensabu'l-Eşraf, c.5, s.24.



270 □ Ve lâye t  Nuru  İmam A l i

raz ederek şöyle dedi: "Halife'nin, Müslümanlara ait hakları görmezlikten 
gelmeye hakkı yoktur."1

Üstelik Sünnî fıkhına göre halife ve aynı zamanda diğer velilerin 
(anne, baba vb.) katili kısas etme ya da diyet alma hakkı vardır; ama affet-
me hakkı asla yoktur.2

c) Eğer Ubeydullah öldürülseydi, Müslümanların düşmanları, "Dün 
halifeleri öldürüldü, bugünde oğlunu öldürdüler." diye serzenişte bu-
lunurlardı.3

Bu mazeretin de kitap ve sünnet açısından bir değeri yoktur. Zira 
böylesine etkin bir ferdin kısası, Müslümanların başı dik olmasına sebep 
olur ve ülkelerinin adalet ve kanun ülkesi olduğunu, hangi makam ve 
mevkide olursa olsun suçluların adalete teslim edildiğini, makam ve nü-
fuzlarının adaletin icrasına engel olmadığını pratikte ispat ederdi.

Düşman, hüküm sahibi ve yöneticilerin ilâhî kanunlarla oyun oyna-
dıklarını, heva ve heveslerini ilahi hükmün önüne geçirdiklerini görünce 
serzenişte bulunur.

d) Hürmüzan'ın Halife'yi öldürmekte parmağı varmış; zira Abdur-
rahman b. Ebîbekr, Ebu Lu'lu, Cufeyne ve Hürmüzan'ın aralarında ses-
sizce konuştuklarına, birbirlerinden ayrılınca yere iki başlı bir hançerin 
düştüğüne ve Halife'nin de aynı hançerle öldürüldüğüne şahitlik etti.4

Bu mazeretin İslâm mahkemesinde değeri yoktur. Zira şahidin bir 
kişi olması bir yana, birbirlerini eskiden beri tanıyan ve biri diğerinin kızı 
olan üç kişinin bir araya toplanması, Halife'yi öldürme plânı yaptıklarına 
delil olamaz. Belki de Hürmüzan o toplantıda Ebu Lu'lu'yu Halife'yi öl-
dürmekten men ediyordu. Zan ve şüphe üzerine kişilerin kanı dökülebilir 
mi? Ve bu tür ihtimalî belgeler hiçbir mahkemede kabul görür mü?

Evet, bu geçersiz mazeretler, Hürmüzan'ın katilinin uzun süre öz-
gürce yaşamasına sebep oldu. Fakat Ali (a.s) ona, "Bir gün elime düşersen 
Hürmüzan'ın kısas hakkını senden alacağım."5 demişti. Ali (a.s) hilâfete geçin-

1- Kamusu'r-Rical, c.9, s.305. (Şeyh Müfid'in el-Cemel'inden naklen)
2- el-Gadîr, c.8, s.141, Necef Baskısı. (Bedayiü's-Sanayi Meliku'l-Ulemai'l-Hane-

fî'den naklen.)
3- Tarih-i Taberî, c.5, s.41.
4- Tarih-i Taberî, c.2, s.42.
5- Belâzürî, Ensabu'l-Eşraf, c.5, s.24.
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ce Ubeydullah Kûfe'den Şam'a kaçtı. Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Bugün kaçtı 
ama bir gün elime düşer." Çok geçmeden Sıffin Savaşı'nda (tarihin ihtilâfıyla) 
ya Hz. Ali ya Malik-i Eşter ya da Ammâr-ı Yasir tarafından öldürüldü.

2. Sebep: Beytülmalin Ümeyye Oğulları Arasında Taksimi

Hz. Peygamber'in (s.a.a) vasisi ve halifesi olmak, nübüvvet makamın-
dan sonra Müslümanlar tarafından en büyük makam sayılır. Müslüman-
ların hilâfet (ve halife, Allah tarafından mı tayin edilmeli yoksa seçim yo-
luyla mı?) konusundaki ihtilâfları, hilâfet makamına değer verip saygın-
lığını korumalarına engel değildi. Hilâfet makamına olan bu ihtiramdan 
dolayı idi ki, Ali (a.s) halkın temsilcisi olarak III. Halife'ye şöyle dedi:

Allah için olsun, bu ümmetin öldürülecek imamı olma. Çünkü bu üm-
met içinde bir imam öldürülür ki, onun yüzünden kıyamete kadar 
savaş sürer gider.1

İslâmî hilâfet ve Müslümanların halifesinin Muhacir, Ensâr ve diğer 
Müslümanlar arasındaki makam ve mevkisine rağmen, bir grup seç-
kin şahsiyet Medine'de toplanıp Ensâr ve Muhacirlerin yardımıyla III. 
Halife'yi öldürüp kendi şehirlerine döndüler.

Osman'a karşı yapılan ayaklanmanın sebepleri bir iki tane değildi. 
Ayaklanmanın sebeplerinden biri, daha önce kısaca konu edilen ilâhî 
hadlerin tatil edilmesi idi. Diğer bir sebep de şu an bahsettiğimiz, III. 
Halife'nin yakınlarına yaptığı hesapsız bağışlardı. Her ne kadar tarih tüm 
bu bağışları dikkatle kaydedememişse ve hatta Taberî defalarca "Ben hal-
kın çoğunluğu tahammül edemeyeceğinden, Müslümanlar tarafından 
Halife'ye yöneltilen tenkitlerin bir kısmını yazmaktan kaçınıyorum."2 de-
mişse de, tarihin kaydettiği kadarı bile Osman'ın beytülmal konusundaki 
tutumunu aydınlatmakta ve ortaya sermektedir.

Osman'ın beytülmalden kendi aile fertlerine bağışladığı mal mülk 
çok fazladır. Şimdi bunlardan bir kısmına işaret edelim.

Uzun müddet Peygamber'in (s.a.a) sevgili kızı ile I. Halife arasın-
da niza konusu olan Fedek'i Mervan b. Hakem'e bağışladı ve Ömer b. 
Abdülaziz'in Fatıma evlâtlarına geri vermesine kadar da Mervan Oğulları 
arasında elden ele dolaşmasını sağladı.

1- Nehcü'l-Belâğa 164. hutbe.
2- Tarih-i Taberî, c.5, s.108, 113, 232 vb.
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Hz. Zehra Fedek'i babasının kendisine bağışladığını söylerken, Ebu-
bekir sadaka olduğunu ve bütün sadakalar gibi aslının korunması ve ge-
lirinin Müslümanların maslahatına kullanılması gerektiğini iddia ediyor-
du. Her halükarda Osman'ın Fedek'i Mervan'a bağışlamasının bir delili 
olamazdı. Birçok tarihçi bu konuda Halife'yi tenkit etmiş ve hepsi değişik 
ibarelerle şöyle demişlerdir: "Ona yapılan eleştirilerden biri, Peygamber'in 
(s.a.a) sadakası olan Fedek'i Mervan'a bağışlamasıydı."1

Keşke Osman bu kadarıyla yetinse, amcasının oğlu ve damadına bu 
kadarından fazla, haddi hesabı aşan bağış ve lütufta bulunmasaydı. Fa-
kat maalesef Osman'ın Emevî hanedanına duyduğu ilginin haddi hesabı 
yoktu. Dolayısıyla bu miktarla yetinmedi ve hicrî 27. yılda İslâm ordu-
sunun Afrika'dan getirdiği 2,5 milyon dinar değerindeki ganimetlerin, 
Kur'ân'da belirtilen2 ve altı yere masraf edilmesi gereken beşte bir mik-
tarını hiçbir delil olmaksızın damadı Mervan'a bağışladı ve kamuoyunu 
kendi aleyhine tahrik etti; iş öyle bir yere vardı ki, bazı şairler tenkit 
babından şöyle dediler:

Ve a'teyte Mervâne hums'el-îbâ / di zulmen lehum ve hameyte'l-himâ.

Yani: Allah'ın kullarına ait olan humsu (beşte biri) sebepsizce Mervan'a 
bağışladın ve akrabalarını himaye ettin.3

İslâm'ın Beytülmal Hakkındaki Görüşü

Her eylemin kökeninde bir inanç ve görüş yatar. Osman'ın yaptıkları, 
kendini beytülmalin şahsî sahibi bildiğini ve bu bağışları güya bir nevi 
akrabayı gözetme olarak algıladığını gösterir.

Şimdi İslâm'ın savaş ganimetleri, zekât ve Müslümanların diğer kamu 
malları gibi kısımlardan oluşan beytülmal hakkındaki görüşüne bakmak 
gerek. Burada Hz. Peygamber'in ve Hz. Ali'nin görüşlerini, sözlerinden 
bir kaç örnek naklederek yansıtacağız:

1- Peygamber (s.a.a) ganimetler hakkında şöyle buyurdu:
Beşte biri Allah'ın, beşte dördü ise askerlere aittir.4

1- İbn Kuteybe Dineverî, Mearif, s.84.
2- Enfâl Suresi, 41.
3- Sünen-i Beyhakî, c.6, s.324.
4- age.
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Allah'ın kendine bir pay ayırmaktan münezzeh olduğu açıktır; mak-
sat, Allah'ın rızasının olduğu yerlere harcanmasıdır.

2- Peygamber-i Ekrem (s.a.a) Muaz b. Cebel'i Yemen'e gönderdiği za-
man, halka şu sözleri iletmesini söyledi:

Doğrusu Allah mallarınızın sadakasını (zekâtı) sizlere farz kıldı. Zen-
ginlerinizden alınır fakirlerinize döndürülür.1

3- Ali (a.s) Mekke valisine şöyle yazdı:
Gerçek sahibi Allah olan birikmiş malının hesabını tut; muhtaçlara 
ver, fakir ve muhtaç insanlara ulaşmasına ise mutlaka dikkat et.

Tarihin nakline göre, iki ayrı ırktan olan biri Arap diğeri azat edilmiş 
iki kadın Hz. Ali'nin huzuruna gelip yardım istediler. Ali (a.s) her birine 
40 dirhemin yanı sıra bir miktar yiyecek verdi. Arap olmayan kadın hak-
kını alıp gitti; fakat Arap kadın cahilce fikirlerine binaen ona şöyle dedi: 
"Arap olmayan kadına verdiğin miktarı mı bana vereceksin?" Ali (a.s) 
cevaben şöyle buyurdu: "Ben Allah'ın kitabında İsmail Oğulları'nın İshak 
Oğulları'na bir üstünlüğünü göremiyorum."2

Bu net açıklamalara ve I. ve II. Halife'nin de metodunun farklı olma-
sına rağmen, Osman, hilâfeti boyunca hiçbir şekilde tevcih edilemeyecek 
bağışlar yaptı.

Eğer Osman bu bağışları İslâm'da parlak geçmişleri olan salih in-
sanlara yapsaydı, bu derece kınanmazdı; ama maalesef İslâm'da hiçbir 
fazileti olmayan kimseleri tercih etti. Mervan b. Hakem, Hz. Ali'nin katı 
düşmanlarından biriydi. Hz. Ali'ye biatini bozup Cemel Savaşı'nda esir 
olunca İmam Hasan ve Hüseyin'in aracılığı ile serbest bırakıldığı zaman, 
çocukları ona şöyle deliler: "Mervan bir kere daha sana biat edecektir." 
Bunun üzerine Ali (a.s) şöyle buyurdu:

Benim onun biatine ihtiyacım yok. Osman'ın katlinden sonra bana 
biat etmedi mi? Onun biati, hile ve ahdini bozmakla ünlü Yahudîlerin 
biati gibidir. Bugün biat eder, yarın kendi eliyle biatini bozar. Önünde, 
köpeğin burnunu yalaması kadar kısa sürecek bir hükümet var. Dört 
oğlun babasıdır ve İslâm ümmeti ondan ve oğullarından ötürü kanlı 
günler geçirecekler.3

1- el-Emval, s.580.
2- Nehcü'l-Belâğa 67. mektup.
3- Sünen-i Beyhakî, c.6, s.348.
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3. Sebep: Emevî Hükümetinin Tesisi

Osman'ın hilâfeti aleyhine yapılan ayaklanmanın üçüncü sebebi, 
Emevîlerin hassas olan İslâm merkezlerine zalim, yaşlı genç tanımayan, 
kuruya yaşa bakmaksızın yakan tasallutları idi. Zaten III. Halife'nin Ümey-
ye Oğulları'na karşı özel bir ilgisi vardı ve akrabalık taassubu en üst seviye-
ye ulaşmıştı. Yakınlarının bir Emevî hükümetinin teşkiline yönelik istekle-
rini yerine getirme uğrunda akıl, Müslümanların maslahat ve zararı, İslâm 
kanunlarının hiçbiri Osman için bir ölçü değildi. Bu yüzden onun inayet ve 
sevgi örtüsü altında pek çok kanunsuz işler ve haksızlıklar dönüyordu.

Şu noktayı hatırlatmak gerekir ki, III. Halife'ye hâkim olan sevgi duy-
gusu, bütün Müslümanlara yönelik değildi; acıma ve duygusallığı akra-
balarının hizmetindeydi ve başkaları onun öfke ve gazabından korunmuş 
değillerdi. Yani Emevî şeceresine duyduğu ilginin yanında, Ebuzerlere, 
Ammârlara, Abdullah b. Mes'udlar vb. şahsiyetlere karşı gaddar ve katı-
lığı da meşhurdu. Ebuzer'i susuz ve kurak Rebeze'ye sürgün ettiğinde, o 
yaşlı mücahidin orada acı bir şekilde can verdisinden hiç rahatsızlık duy-
madı ve en ufak bir acıma duygusuda göstermedi. Ammâr hilâfet memur-
ları tarafından bayılıncaya dek dövüldüğünde de hiç üzülmedi.

Ebu Muayt Oğulları'na karşı taassubu gizlenebilecek bir şey değildi; hat-
ta II. Halife bile bu meseleyi anlamış, bu yüzden İbn Abbas'a şöyle demişti:

Eğer Osman hilâfete geçerse, Ebu Muayt Oğulları'nı halka musallat 
eder ve böyle yaparsa onu öldürürler.1

Ömer teşkil ettiği hilâfet şûrasına Osman'ı da dâhil ederken kendi-
sine şöyle demişti: "Eğer hilâfete geçersen Allah'tan çekin ve Ebu Muayt 
Oğulları'nı halka musallat etme."

Velid b. Utbe'yi Kûfe valisi olarak atadığında, Ali (a.s), Talha ve Zü-
beyr, Ömer'in sözüne dile getirerek Osman'a şöyle dediler:

Ömer sana Ebu Muayt Oğulları'nı ve Ümeyye Oğulları'nı halka mu-
sallat etme dememiş miydi?

Fakat sonunda duygu ve ilgi bütün ölçülere, öğütlere ve hayırını iste-
melerine galip geldi ve hassas İslâmî merkezler Emevîlerin eline geçti. Ki-
misi güç ve iktidar sarhoşluğunda, kimisi de mal toplamakla meşgulken, 

1- Belâzürî, Ensabu'l-Eşraf, c.5, s.16.
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Müslümanlar, Halife'nin ailevi taassubunun külfetini karşılayan köleler 
olarak görülüyordu.

Osman aslında hilâfete seçildiği gün evine gelen ve orada bulunan-
ların tümünün Ümeyye Oğulları'ndan olduğunu anlayınca "Hilâfeti bir 
yumak gibi elden ele dolaştırın..."1 diyen Ümeyye Oğulları'nın piri Ebu 
Süfyan'ın sözüne uydu.

Ebu Musa Eş'arî-i Yemenî, Basra valisi idi. Böyle bir makama Emevî 
olmayan birinin oturmasına hilâfet erkinin tahammülü yoktu. Bu yüzden 
Şibl b. Halid, tümü Emevîlerden müteşekkil gizli bir toplantıda şöyle dedi: 
"Böylesine büyük bir şehri neden Ebu Musa'ya bıraktınız?" Osman "Kimi 
düşünüyorsun?" deyince, Şibl, o gün henüz 16 yaşında olan Abdullah b. 
Âmir'i işaret etti.2

Emevî Kûfe valisi Said b. Âs'ın minbere çıkarak "Irak, Kureyş gençle-
rinin otlağıdır." demesi, bu tarz düşünce yapısının neticesinde olmuştur.

Eğer Osman hükümetinin yöneticiler fihristi tarihî belgeler arasından 
çıkarılırsa, III. Halife'nin "Cennetin anahtarları yetkimde olsaydı, son fer-
dine kadar cennete girmeleri için tümünü Ümeyye Oğulları'na verirdim."3 
sözü aydınlanmış olur.

İşte III. Halife'nin Ümeyye Oğulları'na karşı bu ifrat derecesindeki il-
gisi, Halife'nin adamlarının zulmüne ve hükümetinin siyasetçilerine karşı 
halkı bezdirdi ve toplumda Halife'ye karşı ayaklanma ve öldürme düşün-
cesinin gelişmesine sebep oldu.

Osman'ın hilâfeti döneminde sadece Kûfe ve Mısır'da gerçekleşen 
vali değişiklikleri, Osman'ın işleri Emevîlere bırakmasına yönelik siyasî 
metodunun göstergesidir.

Hilâfete geçtiği gün Muğire b. Şu'be'yi Kûfe valiliğinden alarak, Sa'd 
b. Vakkâs'ı atadı. Halife'nin bu ataması zahiren doğru görünüyordu; zira 
Irak fatihi Sa'd b. Vakkâs'ın konumu, fısk-ü fücurla itham edilen Muği-
re ile mukayese edilemezdi. Ancak Sa'd'ı ataması hiçbir şeyi halletmedi 
ve bir yıl sonra Sa'd'ı azledip Velid b. Utbe b. Ebî Muayt'ı Kûfe valili-
ğine atadı. Hicrî 27 yılında Amr b. Âs'ı Mısır defterdarlığından alarak, 

1- el-İstîab, c.2, s.690.
2- Tarih-i Taberî; İbn Esir, el-Kâmil,; Belâzürî, Ensabu'l-Eşraf.
3- Müsned-i Ahmed, c.1, s.62.
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Mısır'da vergi toplama görevini sütkardeşi Abdullah b. Sa'd b. Ebî Serh'e 
verdi. Hicrî 30 yılında, Ömer döneminden Basra valisi olan Ebu Musa 
Eş'arî'yi azledip, henüz 16 yaşında bir genç olan dayısının oğlu Abdul-
lah b. Âmir'i atadı.1

Tüm bunlar, Osman'ın sürekli bir Emevî hükümeti tesis etme uğraşın-
da olduğunun göstergesidir.

4. Sebep: Peygamber Dostlarının Dövülüp Tartaklanması

Ayaklanmanın sebeplerinden biri, Osman ya da adamları tarafından 
Peygamber'in (s.a.a) gerçek dostlarına yapılan saygısızlıklardı. Bu konuda 
iki örneği zikretmekle iktifa ediyoruz.

1- Abdullah b. Mes'ud'un Dövülmesi

Hz. Peygamber'in büyük sahabesi Abdullah b. Mes'ud, İslâm tari-
hinde parlak ve seçkin bir makama sahiptir. Sahabeyle ilgili kitaplarda 
hakkında yazılanlar, onun Kur'ân eğitimi yoluyla İslâmî öğretileri yayma 
konusundaki çabalarını ve güçlü imanını göstermektedir.2

O, canı pahasına Kur'ân'ı, Mescid-i Haram'da Kureyş encümeninin 
yanında yüksek sesle tilâvet ederek, Allah'ın kelamını kalpleri körel-
miş Kureyşlilere duyuran ilk kişidir. Evet, Kureyş büyüklerinin mah-
fillerinde toplanıp müzakereyle meşgul oldukları bir öğle vakti birden 
Abdullah "Makam-ı İbrahim'in" karşısında durarak yüksek bir sesle 
Rahman Suresi'nin başlarından birkaç ayet okudu. Kureyşliler birbirle-
rine şöyle dediler: "İbn Ümmi Abd ne diyor?" Onlardan biri şöyle dedi: 
"Muhammed'e nazil olan Kur'ân'ı okuyor." Bunun üzerine hep birlikte 
Abdullah'ın üzerine yürüyüp, tekme tokat sesini kestiler. Abdullah ya-
ralı bir yüzle dostlarının yanına döndü. Ona, "Bu konuda senin için en-
dişe ediyorduk." diyenlere, "Allah'ın düşmanları hiçbir zaman gözümde 
bugünkü kadar aşağılık ve hakir olmamıştı ve eğer isterseniz yarın da 
aynı şeyi tekrar ederim." dedi. Onlar, "Hoşlanmadıkları şeyi bu kadar 
dinlemeleri yeterlidir."3 dediler.

1- Tarih-i Taberî; İbn Esir, el-Kâmil,; Belâzürî, Ensabu'l-Eşraf.
2- el-İstîab, c.1, s.373; el-İsabe, c.2, s.369.
3- Sîre-i İbn Hişam, c.1, s.337.
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Bu, ömrünü gençliğinden başlayarak tevhide davet ve Müslümanla-
ra Kur'ân öğretmek yolunda sarf eden büyük sahabenin hayatının altın 
sayfalarından biridir. O, haklarında aşağıdaki ayetin nazil olduğu altı 
kişiden biridir:1

Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O'na yalvaranları kovma. 
Onların hesabından sana bir sorumluluk yok, senin hesabından da 
onlara bir sorumluluk yok ki, onları kovup da zalimlerden olasın!2

Abdullah'ı öven sözler, hepsi burada nakledilemeyecek kadar fazla-
dır. Söylenmesi gereken, böyle mümin ve hizmet ehli bir sahabenin, Kûfe 
valisi Velid b. Utbe'nin gayri meşru isteklerine teslim olmadığı gerekçesiy-
le gördüğü muameledir.

Sa'd b. Vakkâs Kûfe valisiydi. Osman onu makamından alarak süt-
kardeşi Velid b. Utbe'yi atadı. Velid Kûfe'ye geldikten sonra, haznedarı 
Abdullah b. Mes'ud olan beytülmale el koymak istedi. Abdullah bu is-
teğe boyun eğmedi. Velid bu durumu Osman'a bildirdi. Osman beytül-
malin anahtarını Velid'e teslim etmediği için, Abdullah'ı bir mektupla 
kınadı. Abdullah, Halife'nin baskısı altında anahtarları Velid'e doğru 
fırlatıp şöyle dedi:

Ne günlere kaldık; Sa'd Vakkâs görevden alınıyor; yerine Velid atanı-
yor; en doğru söz, Allah'ın kelamı, en güzel rehberlik, Mu-hammed'in 
(s.a.a) hidayetidir; işlerin en kötüsü, en yenisidir ki İslâm buna izin 
vermemiştir; Şer'î dayanağı olmayan her şey bidattir; her bidat sapık-
lık ve her sapıklığın sonu ateştir.

Abdullah bu sözleri söyledikten sonra, Osman tarafından çağrıldığı 
Medine'nin yolunu tuttu. Abdullah, etrafına toplanarak yardım ve zafer 
vaadinde bulunan Kûfe halkına şöyle dedi: "Halife'nin üzerimde itaat hak-
kı var ve ben fitne kapılarını açan ilk kişi olmak istemiyorum." Medine'ye 
vardıktan sonra hemen mescide gitti ve Halife'yi minberde konuşma ya-
parken gördü.

Belazurî şöyle yazıyor: "Osman gözü Abdullah b. Mes'ud'a ilişince 
halka dönerek şöyle dedi: 'Millet, şu anda kötü kokulu küçük bir hayvan 
aranıza girdi; kendi yiyeceğinin üzerinde dolaşır ve onu kusup kirletir."

1- Tefsir-i Taberî, c.7, s.128; Müstedrek-i Hâkim, c.3, s.319.
2- En'âm Suresi, 52
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Bunu duyan Abdullah şöyle cevap verdi: "Ben öyle biri değilim. Ben 
Peygamber (s.a.a) sahabesi, Bedir savaşçısı ve Biatu'r-Rıdvan da biat 
eden kişiyim."

Bu sırada Aişe bulunduğu yerden Osman'a, "Neden Peygamber'in 
sahabesine böyle davranıyorsun?" diye bağırdı ve bir keşmekeş başladı. 
Kargaşanın giderilmesi için Halife'nin emriyle Abdullah mescitten dı-
şarı çıkarıldı. İbn Zem'a onun itip kaktı. Bir rivayete göre de Osman'ın 
hizmetkârı Cehûm, Abdullah'ı yukarı kaldırarak sert bir biçimde yere 
vurdu; öyle ki, kaburga kemikleri kırıldı. Bu sırada Ali (a.s) itiraz ederek 
ayağa kalkıp şöyle dedi: "Velid'in dedikodularıyla mı Peygamber'in saha-
besine böyle işkence ediyorsun?"

Ali (a.s) Abdullah'ı kendi evine götürdü; ancak Osman onun Medi-
ne'den ayrılmasına izin vermedi ve Osman'ın katlinden 3 yıl önce hicrî 32 
yılında vefat edene kadar Medine'de kaldı.1

Abdullah b. Mes'ud hasta yatağında yatarken dostları ve sevenleri 
onu ziyaret ediyorlardı. Bir gün Osman da onu ziyaret etti ve aralarında 
şöyle bir konuşma geçti:

Osman: Neye üzülüyorsun?

Abdullah: Günahlarıma.

Osman: Ne istersin?

Abdullah: Allah'ın geniş rahmetini.

Osman: Doktor getirteyim mi?

Abdullah: Gerçek doktor beni hasta etti.

Osman: Geçmiş aylıklarını ödemelerini emredeyim. (iki yıldır aylığı 
kesilmişti.)

Abdullah: İhtiyacım olduğu gün vermedin; şimdi ihtiyacım olmadığı 
için mi vermek istiyorsun?

Osman: Çocuklarına ve geride bıraktıklarına ulaşır.

Abdullah: Allah onların rızkını verir.

Osman: Allah'tan benim için mağfiret dile.

Abdullah: Allah'tan, hakkımı senden geri almasını istiyorum.

1- Hilyetu'l-Evliya, c.1, s.138.
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Abdullah öleceğini hissettiği zaman Ammâr'a, (diğer bir rivayete göre 
de Zübeyr'e) cenaze namazını Osman'ın kıldırmaması için vasiyette bu-
lundu. Bu yüzden gece yarısı cenaze namazı kılınıp toprağa verildi.

Osman durumdan haberdar olunca, Abdullah'ın ölümünü neden ken-
disine haber vermedi diye Ammâr'ı sorguladı. Ammâr, "Abdullah bize, 
cenaze namazını senin kıldırmaman konusunda vasiyette bulundu." dedi. 
Zübeyr, Osman ile Ammâr arasında geçenleri duyunca şu şiiri okudu:

Le-a'rifenneke ba'd'el-mevti tendubunî
Ve fî hayâtî mâ zevvedtenî zâdî.

Görüyorum da ölümümden sonra bana nale edersin
Hâlbuki hayattayken hakkımı vermedin.

Kur'ân'ın büyük kurrâsından biri sayılan ve hakkında Hz. Ali'nin 
"Kur'ân ve sünneti sonuna kadar öğrendi ve ilim olarak bu kadarı ona 
kifayet eder."1 dediği büyük bir sahabeye yapılan böylesi zalimce davra-
nışlar, elbette ki tepkisiz kalmayacaktı. Hilâfet makamı böyle bir çelişki-
nin kaynağı olduğu vakit, intikam hırsıyla karışık karamsarlık düşüncesi 
topluma hâkim olur. Bu çelişkilerin tekrarlanmasıyla da zihinlerde zama-
nın hükümeti aleyhine inkılâp ve kıyam fikri yeşerir; böylece olmaması 
gereken oluverir.

2- Ammâr-ı Yasir'in Dövülmesi

Halife'nin acımasızlığına maruz kalan sadece Abdullah b. Mes'ud de-
ğildi; Ammâr-ı Yasir de nasipsiz kalmadı. Dövülüp tartaklanmasına se-
bep olan olay da şuydu: Halife beytülmalin süs eşyalarından bir kısmını 
ailesine bağışlayıp halkın öfkesini uyandırınca, kendisini savunmak için 
minbere çıkıp şöyle dedi: "Beytülmalden ihtiyacımız kadarını alıyoruz ve 
itiraz edenlerin burunlarını sürteceğiz." Ali (a.s) Halife'ye "Bunu yapa-
mazsın." diye cevap verdi.

Ammâr ise şöyle dedi: "Allah'ı şahit tutuyorum ki ben, burnu sürtülen 
ilk kişi olacağım." Bu sırada Osman öfkelenip şöyle dedi: "Ey iri göbekli, 
bu ne cür'et? Yakalayın onu." Ammâr'ı yakalayıp o kadar dövdüler ki, ken-
dinden geçti. Dostları onu Peygamber'in (s.a.a) hanımı Ümmü Seleme'nin 
evine götürdüler. Kendine gelince şöyle dedi: "Şükürler olsun Allah'a ki, 

1- Belâzürî, Ensabu'l-Eşraf, c.5, s.36; Tarih-i İbn Kesir, s.163.
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bu bana yapılan ilk eziyet değil." Olayı öğrenen Aişe, Peygamber'in (s.a.a) 
saçını, elbisesini ve ayakkabısını çıkarıp şöyle dedi: "Henüz Peygamber'in 
saçı, elbisesi ve ayakkabısı eskimeden, onun sünnetini soldurdunuz." Os-
man Aişe'nin sözlerine çok kızdı; ama bir cevap da vermedi.

Ümmü Seleme, aziz eşinin yaşlı sahabesini ağırlamakta ve Ammâr'la 
bir yola baş koyan Mahzûm Oğulları kabilesinden insanlar sık-sık Ümmü 
Seleme'nin evine gidip gelmekteydi. Osman bu duruma itiraz etti. Ümmü 
Seleme ise Osman'a, "Senin kendin insanları bu yola sevk ettin."1 diye me-
saj gönderdi.

İbn Kuteybe, el-İmame ve's-Siyase adlı kitabında Ammâr'ın dövülmesi 
olayını farklı bir şekilde naklediyor:

"Peygamber'in ashabından bir grup bir araya gelerek Halife'ye, yaptı-
ğı yanlışlar ve zaaflarını saydıkları bir mektup yazdılar:

1- Halife bazı konularda Peygamber'in ve kendisinden önceki iki ha-
lifenin sünnetine aykırı davranmıştır.

2- Allah'ın, Resulü'nün, yakınlarının, yetimlerin ve yoksulların hakkı 
bulunan Afrika'dan elde edilen ganimetlerin humsunu, toptan Mervan b. 
Hakem'e bağışlamıştır.

3- Eşi Naile ve kızları için Medine'de 7 tane ev yaptırmıştır.

4- Mervan, beytülmal ile Medine'de saraylar yaptırmıştır.

5- Önemli işler Emevîlere havale edilmiş ve Müslümanların yönetimi, 
Peygamber'i idrak etmemiş tecrübesiz gençlere bırakılmıştı.

6- Kûfe valisi Velid b. Utbe sarhoş hâlde sabah namazını 4 rekât kıl-
dırmış; daha sonra cemaate dönerek isterlerse bir rekât daha da ekleyebi-
leceğini söylemiştir.

7- Buna rağmen Osman, Velid'e şarap içme haddi uygulamamıştır.

8- Muhacir ve Ensâr'ı bir kenara itmiş, onlarla meşveret etmemiştir.

9- Sultanlar gibi Medine'nin etrafında birtakım yerleri yeşillendirmiştir.

10- Peygamber'in asrını idrak etmemiş, bir cihada katılma sabıkası 
olmayan ve aynı zamanda dini savunmayan kimselere birçok mal bağış-
lamış ve adlarına geniş araziler tahsis etmişti.

1- Belâzürî, Ensabu'l-Eşraf, c.5, s.48.
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Bu mektup 10 kişilik bir grup tarafından yazıldı; fakat kötü sonuç-
larından korkarak bu mektubu imzalamadılar ve Osman'a ulaştırması 
için Ammâr'a verdiler. Ammâr, Osman'ın evine gitti; o sırada Mervan ve 
Ümeyye Oğulları'ndan bir grup da oradaydı ve mektubu Osman'a teslim 
etti. Osman mektubu okuduktan sonra yazanların isimlerini öğrendi ve 
korkudan hiçbirinin evine gelmediğini gördü. Bu yüzden Ammâr'a döne-
rek şöyle dedi: "Bana karşı epey cür'etleşmişsin." Mervan Osman'a şöyle 
dedi: "Bu siyah köle halkı sana karşı cesaretlendirmiştir. Eğer onu öldürür-
sen, kendinin ve diğerlerinin intikamını almış olursun." Osman, Ammâr'ın 
dövülmesi emrini verdi. Ammâr'ı o kadar dövdüler ki, kendinden geçti. 
Daha sonra onu o hâlde dışarı attılar. Durumu öğrenen Peygamber'in eşi 
Ümmü Seleme, Ammâr'ı evine götürdü. Ammâr'la aynı yola baş koyan 
Muğire Oğulları kabilesi olaydan çok rahatsız oldu. Osman öğle namazını 
kıldırmak için camiye geldiğinde, Hişam b. Velid, Osman'a dönerek şöyle 
dedi: "Eğer Ammâr bu dövülme sonucu ölürse, Ümeyye Oğulları'ndan 
birini öldürürüm." Osman cevaben şöyle dedi: "Bunu yapmaya gücün yet-
mez." O sırada Hz. Ali ile karşılaştı ve ikisi arasında, sözü uzatmamak için 
nakletmekten kaçındığımız sert bir tartışma geçti."1

5. Sebep: Şahsiyetlerin Sürgünü

Osman, ümmet arasında iyi davranış ve takvayla meşhur olan sa-
habe ve Peygamber'in (s.a.a) dostlarından bir grubu, Kûfe'den Şam'a, 
Şam'dan Hims'e ve Medine'den Rebeze'ye sürgün etti. İslâm tarihinin 
bu bölümü, mütalaası okuyucu için hilâfet sistemindeki bir kara zulüm 
portresinin varlığını ortaya koyacak en acıklı bölümlerindendir. Biz bu 
bölümde birkaç örneğe kısaca değinecek ve Ebuzer'in sürgün olayını2 
herkes az çok bildiği için nakletmeyecek ve Osman hilâfetinin diğer sür-
günlerini beyan edeceğiz.

Malik-i Eşter ve Arkadaşlarının Sürgün Edilmesi

Önceden belirtildiği gibi Osman kamuoyu baskısıyla fasık Kûfe valisi 
Velid b. Utbe'yi görevden alıp yerine Emevî Said b. Âs'ı getirmiş ve Kur'ân 
karileri ve seçkin kişilerle dostça geçinmesini emretmişti. Bu yüzden yeni 

1- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.29.
2- Şahsiyyetha-yi İslâmî Der Şia, c.1, s.8.
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vali, Malik-i Eşter ve dostlarıyla aynı Sûhân'ın oğlu Zeyd ve Sa'saa ile ol-
duğu gibi görüşmelerde bulundu ve neticede Malik-i Eşter ve hemfikir-
lerinin, Halife'nin tarzına muhalif oldukları teşhisine vardı ve bu konuda 
Halife'yle gizlice yazışmalarda bulunarak, Malik ve Kûfe karileri olan ar-
kadaşları olduğu sürece vazife ifa edemeyeceğini hatırlattı. Halife ceva-
ben bu grubun Şam'a sürülmesini yazdı. Zımnen Malik-i Eşter'e de bir 
mektup yazıp şunları bildirdi: "Kalbinde öyle şeyler besliyorsun ki, eğer 
izhar edersen kanını dökmek helâl olur ve büyük bir bela ulaşıp hayatına 
son vermedikçe, bu mektubu gördükten sonra da vazgeçeceğini düşün-
müyorum. Mektubum sana ulaşır ulaşmaz hemen Şam'ın yolunu tut."

Kûfe valisi, Halife'nin mektubunu alır almaz, aralarında Malik-i Eşter 
dışında Sûhân'ın oğulları Zeyd ve Sa'saa, Kumeyl İbn Ziyad en-Nehaî ve 
Hâris b. Abdullah Hemdanî ve... bulunduğu Kûfe'nin salihleri ve seçkin 
kişilerinden oluşan 10 kişilik bir grubu Şam'a sürdü.

Bu Kur'ân karileri ve mahir, şecaatli ve takvalı hatiplerin varlıkla-
rı, Muaviye'ye Şam'ı dar etti ve az kalsın kamuoyu, hilâfet erki ve onun 
Şam'daki temsilcisinin aleyhine ayaklanıyordu. Bunun üzerine Muaviye 
Halife'ye bir mektup yazdı ve bunların Şam'daki varlıklarını hilâfetin mas-
lahatlarına zararlı olarak gördüğünü bildirdi. Mektupta şöyle diyordu:

Öyle kimseleri Şam'a sürgün etmişsin ki, şehrimizi bozmuş ve galeya-
na getirmişlerdir ve ben Şam'ın da Kûfe'nin yazgısına duçar olmaya-
cağından ve Şamlıların fikirleri ve düşünce doğrultularının bozulma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacağından asla emin değilim.

Muaviye'nin mektubu Halife'yi korkuttu. Muaviye'ye onları Hims'e 
(Şam'ın ücra bir bölgesine) sürme emrini verdi.

Bazılarına göre Halife onları tekrar Kûfe'ye geri döndürmek fikrin-
deydi, fakat Kûfe valisi Said b. Âs, Halife'yi bu fikrinden vazgeçirdi ve 
sonunda onlar Hims'e sürüldüler.1

III. Halife'nin valileriyle uyuşmadıkları gerekçesiyle şehir-şehir sür-
gün edilen kimselerin, hakkı söylemek ve hilâfet makamının tekelci zihni-
yetini eleştirmekten başka günahları yoktu. Onlar, Halife'nin, Peygamber 
siretine amel etmesini istiyorlardı.

1- Belâzürî, Ensabu'l-Eşraf, c.5, s.39–43; bu bölüm geniş şekliyle Tarih-i Taberî, c.3, 
s.360–368 de (hicrî 33 yılı olaylarında) yer almıştır.
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Halife'ye yakışan, Kûfe valisinin raporunu kabullenmek yerine, ken-
disine hakikati bildirmeleri için güvenilir, doğru insanları bölgeye gön-
dermek ve böyle mühim bir konuda sırf bir valinin raporuna iktifa etme-
mek olurdu.

Sürgün Edilenler Kimlerdi?

1- Malik-i Eşter: Peygamber'in (s.a.a) asrını idrak etmiş, hakkında hiç-
bir rical âliminin olumsuz görüş belirtmediği, Hz. Ali'nin şimdiye kadar 
kimseyi aynı şekilde nitelendirmediği bir şahsiyettir.1 Malik'in ölüm habe-
ri Hz. Ali'ye ulaştığı zaman, çok üzüldü ve şöyle dedi:

Biliyor musun Malik kimdi? Eğer dağ olsaydı, doruk noktası olurdu 
ve eğer taş olsaydı, en sağlamı olurdu. Senin ölümün ey Malik, bir 
âlemi üzdü; diğer bir âlemi sevindirdi. Ağlayanlar Malik gibi biri için 
ağlamalı. Acaba Malik'in bir benzeri var mı?2

2- Zeyd b. Sûhan: Ebu Amr, İstiab adlı eserinde onun hakkında şöyle 
yazıyor: "Dindar, faziletli bir şahsiyet ve kabilesinin büyüğü idi. Kadisiye 
Savaşı'nda bir elini kaybetti ve Cemel Savaşı'nda Hz. Ali saflarında şaha-
det şerbeti içti.3 Hatib Bağdadî şöyle yazıyor: "Zeyd geceleri ibadet, gün-
düzleri de oruçla geçirirdi."4

3- Zeyd'in kardeşi Sa'saa: Kardeşi gibi değerli, hatip ve dindardı.

4- Amr b. Hamık el-Huzaî: Peygamber'in ashabındandı ve birçok 
hadisini ezberlemişti. O, Resul-i Ekrem'i (s.a.a) sütle doyurduğu za-
man, onun "Allah'ım, onu gençliğinden faydalandır."5 duasına mazhar 
olan kimsedir.

Bu insanları tanımak, bizi, sürgün edilmiş diğer insanların ahvaline 
aşina kılmaktadır. Zira "İnsan, dostunun dini üzeredir." hükmüne göre 
onların tümü bir düşünceyle bir araya gelmiş ve zamanın halifesi ve me-
murlarının yaptıklarını eleştiriyorlardı. Bu insanların yaşamlarını, siyasî, 
manevî ve ilmî makamlarını beyan etmekle diğerlerini de tanımış oluruz.

1- Nehcü'l-Belâğa, 38. mektup.
2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.6, s.77.
3- el-İstîab, c.1, s.197.
4- İbn Kuteybe, el-Maarif, s.176.
5- Tarih-i Bağdad, c.8, s.439.
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Kâ'b b. Abde, III. Halife'ye kendi imzasıyla bir mektup yazıyor ve mek-
tubunda zamanın Kûfe valisinin kötü işlerini şikâyet ediyor ve mektubu 
Ebu Rabia'ya teslim ediyor. Ebu Rabia mektubu Osman'a verir vermez 
tutuklanıyor. Osman, Ebu Rabia'dan, mektubu topluca yazan fakat imza-
lamayan Kâ'b'ın bütün hemfikirlerinin isimlerini soruyor; fakat Ebu Rabia 
isimleri ifşa etmekten kaçınınca, Osman onu cezalandırmaya karar veri-
yor; ancak Hz. Ali buna engel oluyor. Daha sonra Osman, Kûfe valisi Said 
b. Âs'a, Kâ'b'a 20 kırbaç vurdurup Rey'e sürgün etmesini emrediyor.1

Peygamber'in sahabesi Abdurrahman b. Hanbel el-Cumehî, 
Medine'den Hayber'e sürgün edildi ve suçu, Halife'nin Afrika ganimetle-
rinin humsunu Mervan'a bağışlamasını eleştirmek ve şu beyiti okumaktı:

Ve a'teyte Mervâne hums'el-ganimeti / Asertehu ve hameyte'l-hemâ.

Ganimetlerin beşte birini Mervan'a verdin / Ve diğerlerinden öne ge-
çirdin ve akrabalarını himaye ettin.

Abdurrahman, Osman yaşadığı sürece Hayber'de sürgün de kalarak 
hayatını sürdürdü.2

1- Belâzürî, Ensabu'l-Eşraf, c.5, s.41–43; Tarih-i Taberî, c.3, s.372–373.
2- Tarih-i Yakubî, c.2, s.150.
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(2)

MUHAKEME OLAYI VE OSMAN'IN KATLİ

Beş Faktörün Reaksiyonu

Osman aleyhine yapılan kıyamın zikredilen beş etkeni, İslâm ülke-
sinin dört bir yanından itiraz dalgalarının yükselmesine, tüm hilâfet or-
ganlarının sual altına girmesine ve İslâm'ın doğru mesirinden sapmakla 
itham edilmelerine sebep oldu.

Bu nedenle sahabe ve Müslümanlar devamlı olarak Halife'den kendini 
değiştirmesini istiyor, aksi hâlde hilâfetten alıkonacağını belirtiyorlardı.

Muhalefet ve itiraz dalgasının büyüklüğü, itiraz edenlerin bazılarının 
isimlerine ve sözlerinden bir kısmına aşina olmakla ortaya çıkar.

1- Hz. Ali'nin (a.s), Osman'ın yaptıkları hakkında (ister öldürülmesin-
den önce ister sonra) birçok sözleri vardır. Bunlar arasında yapmış olduğu 
şu konuşma Osman'ın işleri hakkındaki görüşünü beyan etmektedir. Ali 
(a.s) Muhacirleri Şamlılarla savaşa davet ederken şöyle buyurdu:

Ey Muhacir Oğulları, küfrün başlarıyla, hiziplerin arta kalanları ve 
şeytanın dostlarıyla savaşmak için ayaklanın ve pek çok hataya bu-
laşmış kişinin (Osman) intikamını almak için ayaklanan Muaviye ile 
savaşın. Tohumu yaran ve insanı yaratan Allah'a andolsun ki o, baş-
kalarının günahını kıyamete kadar omuzlayacak ve başkalarının gü-
nahlarında bir eksilme olmayacaktır.1

Yine hilâfetinin ikinci günü yaptığı bir konuşmanın zımnında şöyle 
buyurdu:

Osman'ın bağışladığı her toprak ve Allah'ın malından verdiği her mal 
beytülmale geri verilmelidir.2

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.194.
2- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 14. hutbe.
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Bu cümleler ve diğer sözleri, Ali'nin III. Halife'nin yaptıklarına bakış 
açısını göstermektedir. Hepsinden açık olanı, Şıkşıkiye hutbesinde buyur-
duğu sözüdür:

Derken kavmin üçüncüsü kalktı; hem de bir hâlde ki iki yanı da yel-
le dolmuştu; işi gücü, yediği yerle çıkaracağı yer arasında gidip gel-
mekti. Onunla beraber babasının oğulları da işe giriştiler; Allah malını 
ilkbaharda devenin otları, çayır-çimeni yiyip sömürmesi gibi yediler, 
sömürdüler. Sonunda onun da ipi çözüldü; hareketi tezce yaralanıp 
öldürülmesine sebep oldu, karnının dolgunluğu onu bu hâle getirdi; 
işini tamamladı gitti.

2- Aişe, Osman'ın işlerini herkesten daha çok hatalı buluyordu. Am-
mâr'ın dövüldüğünü duyunca Peygamber'in (s.a.a) giysi ve ayakkabısını 
sakladığı yerden çıkarıp şöyle dedi: "Henüz Peygamber'in elbise ve ayak-
kabısı eskimeden, sünnetini unutmuşsunuz."

Mısırlıların ve bir grup sahabenin Osman'ın evini muhasara altına 
aldıkları günlerde, Aişe Allah'ın evini ziyaret kastıyla Medine'den ayrıl-
dı. Bu sırada Mervan b. Hakem, Zeyd b. Sabit ve Abdurrahman b. Attâb, 
bu yolculuktan vazgeçmesini istediler; zira onun Medine'de bulunması 
Halife'yi beladan uzak tutabilirdi. Aişe onları reddetmekle kalmayıp şöyle 
dedi: "Keşke senin ve yardım ettiğin dostunun ayağında bir taş olsaydı ve 
her ikinizi öylece denize atsaydım; ya da onu bir çuvalın içine koyup bu 
çuvalı taşıma zahmetini çekseydim ve denize atabilmeyi isterdim."1

Aişe'nin Osman hakkındaki sözleri, bütünüyle burada nakledileme-
yecek kadar çoktur. Şu kadarı yeter ki, Halife'nin öldürülmesi ve Ali'ye 
biat edildiğini duyduğu ana kadar hep Osman'ı eleştiriyordu; ancak hac 
amellerini yapıp Medine'ye dönerken yarı yolda "Serif" denilen yerde kar-
şılaştığı Ubeyd adında şahsın, Osman'ın öldürüldüğü ve halkın Ali'ye biat 
ettiği haberini vermesi üzerine hemen mevzi değişerek şöyle dedi: "Keşke 
gökler yere inseydi de bunu duymasaydım!" Bu cümleyi söyleyip, "Beni 
Mekke'ye geri götürün; zira Allah'a andolsun ki Osman'ı zulümle öldür-
düler; vallahi onun kanını isteyeceğim." dedi.

Bu sırada Osman'ın öldürüldüğü haberini veren Ubeyd kendinde 
cür'et bulup şöyle dedi: "Sen sözünü değiştiren ilk kişisin. Daha düne ka-

1- Belâzürî, Ensabu'l-Eşraf, c.5, s.48.
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dar ona 'Na'sel'1 diyen sen, şimdi nasıl zulümle öldürüldüğünü söyleye-
biliyorsun? Aişe şöyle cevap verdi: "Onlar Halife'yi tövbe ettikten sonra 
öldürdüler; ikinci sözüm birinci sözümden daha makbuldür."

Mekke'ye varınca mescide giderek Hicr-i İsmail'de bir perde çekip 
kalmaya başladı. Etrafında toplanan halka şöyle diyordu: "Osman suçsuz 
yere öldürülmüştür ve ben onun intikamını alacağım."2

3- Osman'a itirazda bulunanlardan bir diğeri Abdurrahman b. Avf'tır. 
O, altı kişilik şûrada Osman'ın halife seçilmesini sağlayan hilenin mucidi 
olan kişiydi.

Osman, Peygamber'in sünnetine ve önceki iki halifenin tarzına göre 
amel edeceğine dair verdiği taahhüdü çiğneyince, halk Abdurrahman'a 
itirazda bulunup şöyle dediler: "Tüm bu inhiraflar senin işin." Abdurrah-
man ise şöyle cevap veriyordu: "Ben işin sonunun buraya varacağını dü-
şünmüyordum. Bundan sonra onunla bir daha konuşmayacağım." Ve o 
günden sonra Abdurrahman son nefesine dek Osman'la konuşmadı. Hat-
ta hastalık döneminde kendisini ziyarete gelen Osman'dan yüzünü çevi-
rerek onunla konuşmaya yanaşmadı.3

Evet, sözleriyle Halife'ye karşı ayaklanan ve öldürülmesine ön ayak 
olanların sayıları, burada zikredilemeyecek kadar çoktur. Aynı zamanda 
Talha ve Zübeyr'in de Halife'yi herkesten daha çok eleştirdiğini belirt-
mek gerekir. Neyse, diğer muhaliflerin isimlerini ve sözlerini, Osman'ı 
hilâfetten indirmek için gösterdikleri çabaları öğrenmek için tarih kitap-
larına müracaat edilsin; zira amacımız Osman'ın hilâfetten düşürülmesini 
şerh etmek değil, halkın Ali'ye biatinin dayanaklarının beyanıdır.

Osman'ın Evinin Muhasara Edilmesi

Ayaklanmanın beş sebebi yapacağını yaptı. Osman'ın, kendi hilâfet 
havzasının eksiklik ve yanlışlarına karşı ilgisizliği, Kûfe, Basra ve Mısır 
gibi o günün önemli İslâmî merkezlerinden bir grubun, iyiliği emretmek, 
kötülükten sakındırmak ve Halife'nin Kur'ân'a, sünnete ve önceki iki hali-
fenin tarzına muhalefetten alıkoymak amacıyla Medine'de toplanmaları-

1- [Na'sel; erkek sırtlan anlamına geldiği gibi uzun sakallı anlamına da gelir. 
Osman'ın sakalı uzun olduğu için muhalifleri ona bu adı vermişlerdi. (el-Kamus)]

2- Tarih-i Taberî, c.3, s.477.
3- Belâzürî, Ensabu'l-Eşraf, c.5, s.48.
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na ve Medineli hemfikirleriyle Osman'ın tövbe ederek gerçek İslâm'a dön-
mesi veya hilâfetten çekilmesi için bir çare düşünmelerine sebep oldu.

Belazurî, Ensabu'l-Eşraf'da şöyle yazıyor:

Hicrî 34 yılında, Halife'nin yönetim tarzına muhalif şahıslar Kûfe, Bas-
ra ve Mısır'dan gelerek Mescid-i Haram'da toplanıp Osman'ın yaptığı 
işler hakkında konuştular ve hepsi, Osman'ın liyakatsiz işlerinin şahi-
di olarak şehirlerine dönüp bu konuda kendileriyle hemfikir olanlarla 
konuşarak gelecek yıl aynı günlerde Medine'de görüşmek ve Osman 
hakkında karar vermek üzere anlaştılar. Eğer yaptıklarından dönerse 
kendi hâline bırakılacak, aksi takdirde hilâfetten indirilecekti.

Bu yüzden bir sonraki yıl (Hicrî 35) Malik-i Eşter 1000 kişilik bir 
grubun başında Kûfe'den, Hukeym b. Cebele el-Abdî 150 kişilik bir 
grubun başında Basra'dan, Kinane b. Buşr Sekûnî et-Tecibî ve Amr 
Budeyl el-Huzaî 400 kişilik ya da daha fazla bir grubun başında 
Mısır'dan Medine'ye girdiler ve Halife'nin tarzına oldukça muhalif 
olan Muhacir ve Ensâr'dan büyük bir grup da onlara katıldı.1

Mes'udî şöyle yazıyor:

Abdullah b. Mes'ud, Ammâr-ı Yasir ve Muhammed b. Ebîbekr Hali-
fe tarafından eziyet gördükleri için, "Züher Oğulları" kabilesi Abdul-
lah'a, "Mahzûm Oğulları" kabilesi Ammâr'a ve "Teym" kabilesi Mu-
hammed'e destek vermek üzere ve de bu üç gruptan başkaları da 
ayaklananlara katılarak Halife'nin evini muhasara ettiler. Mısırlı heyet 
Halife'ye şu mazmunda bir mektup yazdı:

"Allah hiçbir kavmin durumunu, onlar kendilerini değiştirmedikçe de-
ğiştirmez. Allah aşkına, Allah aşkına ahireti unutma. Allah'a andolsun 
ki biz Allah için öfkelenir, Allah için hoşnut oluruz. Yaptıklarına karşı 
açıkça tövbe ettiğin bize ulaşmadıkça kılıçlarımızı omuzlarımızdan 
yere koymayacağız. Bu bizim sözümüz ve işimizdir.2

Halife'nin Ayaklananlara Karşı Taahhüdü

Evin muhasarası, Halife'nin işi ciddiye almasına, muhasaranın kı-
rılması için çaba göstermesine sebep oldu. Fakat Halife ayaklanmanın 

1- el-Gadîr, c.9, s.168.
2- Mürûcu'z-Zeheb, c.3, s.88, Beyrut baskısı, yıl 1970.
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boyutlarından habersizdi ve toplumun iyilerini kötülerinden ayırt ede-
miyordu. Muğire b. Şube ya da Amr b. Âs gibilerin aracılığıyla ayak-
lanmanın son bulacağını sanıyordu. Bu yüzden o ikisini inkılâp ateşini 
söndürmek için evin dışına gönderdi. İnkılâpçılar bu menfur çehrelerle 
karşılaşınca, aleyhlerine slogan atmaya başladılar. Muğire'ye, "Ey alçak 
fasık defol, defol..." Amr b. Âs'a, "Ey Allah'ın düşmanı! Geldiğin yere geri 
dön, sen güvenilir bir insan değilsin." dediler. Bu sırada Ömer'in oğlu, 
Halife'ye Ali'nin konumunu hatırlatıp, ayaklanmayı durdurabilecek tek 
kişinin Ali olduğunu söyledi. Bu yüzden Halife ondan bu grubu Allah'ın 
kitabı ve Peygamber'in sünnetine davet etmesi ricasında bulundu. Ali (a.s) 
bu işi yapmayı, Halife'yi vekâleten vereceği garantilere Halife'nin amel 
etmesi şartıyla kabul etti. Ali (a.s) vekâleten, Halife'nin Allah'ın kitabına 
ve Peygamber'in sünnetine amel edeceğini garanti etmeye karar verdi. 
İnkılâpçılar da iyi niyetle Hz. Ali'nin garantörlüğünü kabul ettiler. Sonra 
Hz. Ali ile birlikte Osman'ın yanına giderek onu sert bir şekilde kınadılar. 
Halife de onların tevafuklarını kabul etti ve bu konuda yazılı bir taahhüt 
vermesi karara bağlandı. Sonra aşağıdaki şekilde bir taahhütname yazdı:

Bu, Allah'ın kulu, müminlerin emiri Osman'ın, kendisine irat ve eleş-
tiride bulunanlara yazdığı bir mektuptur. Halife, Allah'ın kitabı ve 
Peygamber'in sünnetine amel edeceğini, mahrumlara ihsanda buluna-
cağını, korkanlara emniyet sağlayacağını, sürgündekileri vatanlarına 
döndüreceğini ve İslâm ordusunu düşman topraklarında durdurma-
yacağını... taahhüt ediyor. Ali b. Ebî Talib mümin ve Müslümanların 
hamisidir ve Osman bu taahhüde uyacaktır.

Zübeyr, Talha, Sa'd b. Vakkâs, Abdullah b. Ömer, Zeyd b. Sabit, Sehl 
b. Huneyf, Ebu Eyyub ve... gibi kimselerden oluşan bir grup, şahit unva-
nıyla yazının altına imza attılar. Mektup hicrî 35 yılı zilkade ayında yazıl-
dı ve her bir grup mektubun bir nüshasını yanlarına alarak şehirlerinin 
yolunu tuttu ve Halife'nin evinin muhasarası kırıldı; giriş çıkış tamamen 
serbest oldu.1

İnkılâpçıların dağılmasından sonra Ali (a.s) bir kez daha Halife'yle 
mülakat edip ona şöyle dedi: "Sözlerini duymaları ve sana inanmaları için 
halkla konuşmalısın. Zira inkılâp dalgaları İslâm beldelerini kaplamıştır 
ve başka şehirlerden heyetlerin bir kez daha Medine'ye akın etmesi ve 

1- Belâzürî, Ensabu'l-Eşraf, c.5, s.62.
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benden tekrar onlarla konuşmamı istemen uzak bir ihtimal değil." Halife, 
Ali'nin samimiyetine tamamen vâkıf idi; bunun için evinden dışarı çıktı ve 
yakışıksız işlerinden dolayı pişmanlık ibraz etti.

Ali (a.s) vahdeti ve hilâfet makamının azametini korumak için gerçek-
ten büyük bir hizmette bulundu ve eğer Osman ondan sonra onun hida-
yet ve kılavuzluğu ışığında hareket etseydi, hiçbir olayla karşılaşmazdı. 
Fakat maalesef zayıf iradeli ve herkesin sözüne kanan biriydi ve gerçek-
leri gören dürüst müşavirleri yoktu. Mervan b. Hakem gibi kişiler onun 
akıl ve dirayetini çalmıştı. Bu yüzden, Mısırlıların dağılmasından sonra 
Mervan'ın baskısı sonucu çok kötü bir işe bulaştı.

Osman, Mısırlılarla yaptığı görüşmeyi değişik şekilde yansıtmaya 
ve güya Medine'den Mısır'a bir takım haberler ulaşınca, araştırmak için 
Medine'ye geldikleri, haberlerin asılsız olduğunu anlayınca da geri dön-
dükleri şeklinde göstermeye çalıştı. Bu söz Halife'nin ağzından çıkınca 
muhaliflerden itiraz sesleri yükseldi. Hepsi "Allah'tan kork, tövbe et." 
diye feryat etti. İtirazlar o kadar yoğunlaştı ki, Halife bir kez daha sözünü 
geri aldı ve kıbleye dönüp ellerini açarak şöyle dedi: "Allah'ım, ben sana 
dönecek ilk kişiyim."1

İnkılâp Önderlerinin İdam Hükmü

Mısırlıların ayaklanması sona ermek üzereydi. Mısır'a gitmek üzere 
Medine'yi terk etmişlerdi; ama yarı yolda "Eyle" denilen bölgede Osman'ın 
kölesinin Mısır'a doğru gittiğini gördüler. Onun Halife'den Mısır vali-
si Abdullah b. Ebî Serh'e bir mektup götürdüğüne ihtimal verdiler. Bu 
yüzden eşyalarını arayıp su kabı içinde kalaydan bir boru ve onun içinde 
bir mektup buldular. Mısır valisine hitap eden mektubun içeriği şöyleydi: 
"Amr b. Budeyl Mısır'a varınca hemen boynunu vur; Kinane, Urve ve Ebu 
Udeys'in ellerini kes ve hepsini dâra çek."

Bu mektubu gören Mısır heyeti yarı yoldan Medine'ye dönüp Hz. Ali 
ile mülakat ederek mektubu ona verdiler. Ali (a.s) Osman'ın evine gide-
rek mektubu kendisine gösterdi. Osman, yazının kâtibine, mührün ise 
kendisine ait olduğunu ama bundan haberi olmadığına dair yemin etti. 
Görüntü, Halife'nin mektuptan haberi olmadığını, Mervan b. Hakem gibi 

1- Tarih-i Taberî, c.3, s.385. A'lemî baskısı.
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adamlarının işi olduğunu gösteriyordu; özellikle Halife'nin mührünün, 
Hamrân b. Ebân'ın Basra'ya intikal etmesinden sonra Mervan tarafından 
korunması, bu ihtimali güçlendiriyordu.1

Mısırlı heyet Halife'nin evini yeniden muhasara edip mülakat iste-
ğinde bulundular ve Halife'yi görünce "Bu mektubu sen mi yazdın?" diye 
sordular. Osman Allah'a and içerek mektuptan haberi olmadığını söyledi. 
Heyetin temsilcisi şöyle dedi: "Eğer böyle bir mektup senden habersiz ya-
zılmış ise, senin hilâfet ve Müslümanların rehberliğine liyakatin yoktur; 
öyleyse bir an önce hilâfetten çekil." Halife, "Allah'ın bana giydirdiği elbi-
seyi asla çıkarmam." dedi. Mısırlıların cür'eti Ümeyye Oğulları'nı rahatsız 
etti. Fakat gerçek sebepleri konu edeceklerine, Ali'yi (a.s), heyetin hilâfet 
makamına karşı cesaretinin sebebi olarak ileri sürdüler. Ali (a.s) onlara 
bağırarak şöyle dedi: "Biliyorsunuz benim bu vadide devem olmadığını. Ben 
Mısırlıların geri dönmesine önayak oldum; ama artık benim yapabileceğim bir 
şey yok." Daha sonra şöyle buyurdu: "Allah'ım, ben onların söylediklerinden 
ve Halife'nin kanını dökmekten uzağım ve eğer bir şey olursa benim bunda 
hiçbir mesuliyetim yoktur."

Bulgular, mektubun Mervan'ın el yazısıyla ya da emriyle yazıldığını 
gösteriyordu. Bu yüzden Mısırlılar Mervan'ın kendilerine teslim edilme-
sinde ısrar ettiler. Fakat Osman bu fesat amilini teslim etmekten kaçındı. 
Sonuçta Halife'nin evinin inkılâpçılar tarafından ablukası gittikçe daraldı 
ve içeri su götürülmesi şiddetle engellendi.

Halife, etrafındakilerden Daru'l-Hilâfe'ye (Hilafet Konağı'na) bir mik-
tar su ulaştırması için Ali'ye (a.s) haber vermelerini istedi. Ali (a.s) Haşim 
Oğulları'nın yardımıyla Halife'nin evine üç tulum su gönderdi. Suyun 
ulaştırılmasında Haşim Oğulları'yla muhasaracılar arasında çatışma oldu 
ve neticede Haşim Oğulları'ndan bazısı yaralandı; fakat sonunda su içeri-
ye ulaştırıldı.

Muhasara Günlerinde Halife'nin Mektupları

Osman, muhasara günlerinde Muaviye'ye yazdığı bir mektupla Medi-
nelilerin kâfir olup biati bozduklarını hatırlatarak, bir an önce savaşçı er-
leri Medine'ye göndermesini istedi. Fakat Muaviye Osman'ın mektubuna 

1- Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.344.
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müspet cevap vermeyip, Peygamber'in ashabına muhalefet edemeyeceğini 
söyledi! Ayrıca Şam'da bulunan Yezid b. Esed el-Becelî'ye, Basra'da bulunan 
Abdullah b. Âmir'e, o yıl, başlarında İbn Abbas'ın bulunduğu hacılara da 
mektup yazdı; fakat mektuplardan hiçbiri etkili olmadı. Bazıları yardıma 
koşsa da, Medine'ye varmadan, Halife'nin öldürüldüğü haberini aldılar.

Mervan'ın Taktiği Osman'ın Katlini Hızlandırdı

Muhasaracılar Halife'nin evine saldırmaya kararlı değildiler. Çabala-
rı, eve yiyecek ve su girmemesine, böylece Halife ve adamlarının, istekle-
rine teslim olmasına yönelikti. Fakat Mervan yanlış taktik seçip çatışmaya 
kalkışarak inkılâpçılardan Urvetu'l-Leysî adlı birini kılıcıyla öldürünce, 
evin içine saldırı başlamış oldu. Bu toplu saldırıda Halife'nin taraftarla-
rından Abdullah b. Veheb, Abdullah Avf ve Abdullah b. Abdurrahman 
adında 3 kişi öldürüldü. Saldırganlar, Amr b. Hazm el-Ensârî'nin evinden 
Daru'l-Hilâfe'ye (Hilâfet Konağı'na) girerek Halife'nin hayatına son verdi-
ler. Evde bulunan Osman'ın kölesi Nakil, Malik-i Eşter ve Amr b. Ubeyd 
tarafından öldürüldü. Saldırının şiddeti öylesine büyüktü ki, Halife'nin 
muhafızları ve hilâfetin yöneticileri olan Ümeyye Oğulları mensupları 
kaçtı ve Resul-i Ekrem'in (s.a.a) eşi Ümmü Habibe (Ebu Süfyan'ın kızı) 
onları evinde sakladı; onun için bu olay tarihte Yevmu'd-Dar (Ev Günü) 
diye meşhurdur. Halife'nin katli, Muhammed b. Ebîbekr, Kinane b. Buşr 
et-Tecîbî, Sûdan b. Humrân el-Murâdî, Amr b. Hâmık ve Umeyr b. Sâbi 
tarafından gerçekleşti. Halife'nin öldürülmesi sırasında eşi Naile iki par-
mağının kesilmesi pahasına kendisini yarım can kocasının üzerine atarak 
başının kesilmesine engel oldu; ancak saldırganların darbeleri onun işini 
bitirdi ve bir süre sonra ruhsuz cesedi evinin bir köşesine yığıldı.



Hz .  A l i ' n in  H i l â f e t  Dönemi  □ 293

(3)

HALKIN HZ. ALİ 'YE BİATİ VE SONRASI

III. Halife'nin sahabenin iyilerine karşı tutumu, yersiz bağışları ve 
devlet işlerini Ümeyye Oğulları'nın liyakatsiz fertlerine bırakması, canına 
mal oldu. Hicrî 35 yılı zilhicce ayının 18 inde Osman kendi evinde Mısır 
ve Iraklı inkılâpçılar eliyle ve ashaptan bir grubun işbirliğiyle öldürüldü 
ve bir numaralı destekçi ve taraftarları Mekke'ye kaçtılar.1

III. Halife'nin öldürüldüğü haberi, Medine ve etrafındaki Müslüman-
ları hayret ve şaşkınlığa düşürdü. Herkes bir şekilde Müslümanların ge-
lecekteki önderi hakkında düşünüyordu. Talha, Zübeyr ve Sa'd b. Vakkâs 
gibi sahabeden bazıları kendilerini hilâfete namzet etmiş ve herkesten 
daha çok hilâfet fikrine düşmüşlerdi.

İnkılâpçılar, Halife'nin öldürülmesiyle İslâmî memleketlerin duru-
munun karışacağını biliyorlardı. Onun için, bu boşluğu bir an önce dol-
durmaya ve Halife'yi seçmeden ve ona biat etmeden vatanlarına dönme-
meye karar verdiler. Onlar, geçen bu 25 yıl boyunca İslâm öğretilerine 
ve Peygamber'in sünnetine vefakâr kalmış birinin peşindeydiler ve o da 
Ali'den (a.s) başkası değildi. Diğerleri bir şekilde kendilerini dünyaya 
kaptırmış ve Osman'ın zaaflarına ortak olmuşlardı. Talha, Zübeyr ve onun 
gibiler III. Halife döneminde vakitlerini dünyevî işlere, mal mülk topla-
maya, şehir-şehir saraylar yaptırmaya harcamış, bağlarını Peygamber'in 
sünneti hatta önceki iki halifenin tarzlarından koparmışlardı.

Ali adı herkesten daha çok dillerde iken ve Halife'nin evinin 
inkılâpçılar tarafından muhasara edildiği günlerde iki tarafında yegâne 
güvenilir mesajcısı sayılmakla ve ayaklanmayı her iki tarafı razı edecek 
şekilde bastırmak için herkesten daha çok çaba harcamakla birlikte, Sakife 

1- Tarih-i Taberî, c.5, s.156, Bulak baskısı.
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Olayı'nda Ali'yi (a.s) hilâfet sahnesinin gerisinde bırakan etkenlerin tümü 
(gençlik hariç) yerinde duruyordu ve eğer inkılâpçıların güçlü, etkin ira-
desi ve kamuoyu baskısı müdahil olmasaydı, aynı etkenler dördüncü kez 
Ali'yi (a.s) sahneden uzaklaştırır ve hilâfeti sahabenin yaşlılarından birine 
havale ederek toplumu hak ilâhî hükümetten mahrum ederlerdi.

Eğer Osman tabii bir ölümle dünyadan göçse ve Medine'nin durumu 
sakin olsaydı, Osman'ın hilâfeti döneminde birçok mal ve mevki sahibi ol-
muş sahabenin yaşlıları Ali (a.s) hükümetine oy vermez ve teşkil edilen 
Şûra'da ona karşı ittifak ederlerdi. Hatta siyaset sahnesinin oyuncuları öyle 
bir rol üstlenirlerdi ki, iş şûraya bile kalmaz ve Ebubekir'in Ömer'i seçtiği 
gibi, dönemin halifesini, kendilerinin beğendiği birini seçmeye zorlarlardı.

Bu kimseler Hz. Ali'nin işleri ele aldığında, mallarını müsadere ede-
ceğini ve hiç birini işbaşına getirmeyeceğini biliyorlardı. Onlar bu gerçeği 
Hz. Ali'nin gözlerinden okuyor ve onun nasıl bir ruh hâline sahip olduğu-
nu biliyorlardı. Nitekim Ali (a.s) Talha ve Zübeyr'e idarî işler vermeyince, 
hemen ahitlerini bozarak kanlı "Cemel Savaşı"nı çıkardılar.

Sakife'de Ali'yi (a.s) hilâfet sahnesinin dışında bırakan etkenler şun-
lardı:

1- Hz. Ali'nin birçok sahabe yakınını öldürmüş olması.

2- Haşim Oğulları'yla diğer taifeler, özellikle de Ümeyye Oğulları ara-
sında eski husumetlerin var olması.

3- Hz. Ali'nin, ilâhî hükümleri icrada gösterdiği titizlik.

Osman'ın katlinden sonra gücünden bir şey kaybetmeden varlığını 
sürdüren etkenler sadece bunlar değildi; tesir gücü açısından onlardan 
aşağı kalır yanı olmayan ayrı bir etken eklenmişti; o da Aişe'nin Ali'ye (a.s) 
muhalefetiydi.

Aişe, Osman'ın hilâfeti döneminde siyasî bir ölçüydü. O, halkı defalar-
ca Osman'ın kanını dökmeye tahrik etmiş, bu amaçla bazen Peygamber'in 
gömleğini sahabeye göstermiş ve "Henüz bu gömlek eskimedi ama onun 
dini değiştirildi."1 demiştir.

Aişe'nin Müslümanlar arasındaki ihtiramı ve Peygamber'den (s.a.a) 
naklettiği pek çok hadis, Aişe'nin meyilli olduğu tarafın siyasî ağırlığının 

1- Tarih-i Ebu'l-Fida, c.1, s.172.
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artmasına, muhaliflerinin ise güçlüklere maruz kalmasına sebep oluyordu.

Aişe'nin Hz. Ali'ye olan muhalefeti aşağıdaki maddelerden kaynak-
lanıyordu:

1- Hz. Ali'nin "İfk" olayında Aişe'nin talakı yönünde görüş belirtmesi.

2- Hz. Peygamber'in kızı Fatıma'nın, Ali'den (a.s) çocukları olmuş fa-
kat kendisinin Peygamber'den çocuğu olmamıştı.

3- Hz. Ali'nin, babasının hilâfetine razı olmadığını ve onu hilâfet ve 
Fedek'in gaspedicisi olarak gördüğünü bilmesiydi.

Bunlara ilaveten Talha, "Teym" kabilesinden Aişe'nin amcası oğlu ve 
Zübeyr, kız kardeşinin (Esmâ) kocası idi ve bu ikisi hilâfeti ele geçirmeye 
tamamen hazırdılar.

Aişe'nin Hz. Ali'nin hükümetine razı olmadığının açık şahidi, Tabe-
rî'nin naklettiği olaydır.

Osman'ın katledilmesi hadisesinde Aişe Mekke'de idi. Hac amelleri-
nin son bulmasından sonra Medine'ye hareket etti. Yarı yolda "Serif" de-
nen bölgede Osman'ın öldürülmesinden, Muhacir ve Ensâr'ın Ali'ye (a.s) 
biatinden haberdar oldu ve bu haberden öylesine rahatsız oldu ki, o an 
ölümü arzulayıp şöyle dedi: "Keşke gökler başıma yıkılsaydı." Daha sonra 
oradan Mekke'ye döndü ve şöyle dedi: "Osman suçsuz yere öldürüldü ve 
Allah'a andolsun ki ben onun kanını yerde koymamak için kıyam edece-
ğim." Bu haberi Aişe'ye ulaştıran, cesaretini toplayarak şöyle dedi: "Sen 
düne kadar halka Osman'ı öldürmelerini, zira onun kâfir olduğunu söy-
lüyordun, bugün nasıl mazlum diyebiliyorsun?" Aişe cevaben şöyle dedi: 
"Başkaldıranlar onu tövbe ettikten sonra öldürdüler."1

İnkılâpçıların Hz. Ali'ye Biati

Önceden zikredilen etkenler Ali'yi (a.s) az kalsın dördüncü kez 
hilâfetten mahrum bırakmak üzereyken, kıyam edenlerin gücü ve kamu-
oyunun onlara desteği, menfi etkenleri etkisiz kıldı ve ashap toplu bir şe-
kilde Hz. Ali'nin evine yöneldi ve ona "Hilâfete senden daha liyakatli biri 
yok."2 dediler.

1- Tarih-i Taberî, c.5, s.173; Bulak baskısı.
2- Tarih-i Taberî, c.5, s.152;
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Ebu Mihnef, el-Cemel kitabında şöyle yazıyor:

"Osman'ın öldürülmesinden sonra mescitte kalabalık bir toplantı teş-
kil oldu. Toplantının hedefi Halife'yi tayin etmekti. Ammâr-ı Yasir, Ebu'l-
Heysem b. Teyyihan, Rıfâa b. Rafi', Malik b. Aclân, Ebu Eyyub el-Ensârî 
vb. gibi Muhacir ve Ensâr'dan büyük şahsiyetler, Hz. Ali'ye biatin gerekli-
liği görüşünü savundular. Herkesten daha çok Ammâr Ali (a.s) hakkında 
konuştu. Ezcümle şöyle dedi: "Sizler önceki halifenin durumunu gördü-
nüz. Eğer çabuk hareket etmezseniz benzer bir sona duçar olmanız müm-
kündür. Ali bu makam için en liyakatli kimsedir. Hepiniz onun faziletleri-
ni ve geçmişini biliyorsunuz." Bu sırada halkın tamamı tek bir sesle şöyle 
haykırdılar: "Biz onun velâyet ve hilâfetine razıyız." Sonra herkes kalkıp 
Ali'nin evine akın etti.1

Ali (a.s) kalabalığın evine gelişini şöyle tavsif etmektedir:
Ayaklarının bağı çözülmüş, çobanları tarafından başıboş bırakılmış 
susuz develerin subaşında biriktikleri gibi başıma toplandılar; yan-
larını birbirlerine sürterek saldırdılar; beni öldüreceklerini yahut da 
bazısının, bazısını gözümün önünde öldüreceğini sandım.2

Yine Şıkşıkiye hutbesinde Muhacir ve Ensâr'ın izdihamını (evine gel-
dikleri esnada) şöyle tavsif etmekte:

Derken, halkın benim etrafıma, sırtlanın boynundaki kıllar gibi üşüş-
mesi kadar beni ezen bir şey olmadı; her yandan birbiri ardınca çevre-
me üşüştüler; bir derecede ki kalabalıktan Hasan'la Hüseyin, ayaklar 
altında kalacaktı nerdeyse. Koyunların ağıla üşüşmesi gibi çevreme 
toplandılar; bu hengâmede elbisem bile yırtılmıştı.3

Evet, Ali (a.s) onların isteğine karşı şu cevabı verdi: "Benim size müşa-
vir olmam, halife olmamdan daha iyidir." Onlar kabul etmeyip "Sana biat 
etmedikçe bizden kurtulamayacaksın." dediler. Ali (a.s), "Eğer ısrarcıysa-
nız, biat merasimi mescitte olmalı; bana edilen biat, gizli ve Müslümanla-
rın rızası olmaksızın gerçekleşemez." buyurdu.

Ali (a.s) kalabalığın önünde mescide doğru hareket etti ve Muhacir ile 
Ensâr ona biat ettiler. Daha sonra diğer gruplar onları izledi. İlk biat eden-

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.8.
2- Nehcü'l-Belâğa, 54. hutbe.
3- Nehcü'l-Belâğa, 3. hutbe.
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ler Talha ve Zübeyr idi. İkisinden sonra diğerleri de tek-tek biat amacıyla 
onun elini sıktılar. Sayıları bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda insan1 
dışında herkes onun hilâfetini onayladı. Halkın Hz. Ali'ye biati zilhicce 
ayının 25'inde gerçekleşti.2

En Doğal Biat

İslâmî hilâfet tarihînde hiçbir halife Ali (a.s) gibi halkın çoğunluğu-
nun, sahabe, Muhacir ve Ensâr'ın iyileri, fakihler ve kurrânın [Kur'ân ka-
rilerinin] oyları ile seçilmemiştir. Hilâfeti bu yolla elde eden sadece odur.

Ali (a.s) bir konuşmasında, kendisine biat etmek için halkın izdihamı-
nı ve benzersiz karşılamasını şöyle tavsif ediyor:

Ayakkabıların bağı çözüldü, abalar omuzlardan düştü, güçsüzler aya-
kaltında kaldı. Halkın bana biat etmekten duyduğu sevinç bir hadde 
vardı ki, çocuklar hoşnut oldu, güçsüz ve yaşlılar biate koştu. Kızlar 
biat manzarasını görmek için yüzlerini açmışlardı.3

Abdullah b. Ömer Ali'ye (a.s) biat etmedi. Hilâfetin, onun hedefi ol-
madığını, hakkı ikame etmek, adaletin uygulanması, zayıf ve güçsüzlerin 
haklarını geri almak için hilâfeti istediğini biliyordu. Biatin 2. günü, yani 
hicrî 35 yılı zilhicce ayının 26'sında Abdullah onun yanına gelerek şek ve 
vesvese yoluyla hilâfetten vazgeçirmek maksadıyla şöyle dedi: "En iyisi 
hilâfeti şûraya bırak, zira tüm halk senin hilâfetine razı değil." Ali (a.s) 
hiddetle şöyle dedi: "Yazıklar olsun sana! Bana biat etmelerini ben isteme-
dim. İzdihamlarını görmedin mi? Defol git ey cahil!" Ömer'in oğlu Medine 
muhitini müsait görmediği için Mekke'nin yolunu tuttu; zira Mekke'nin 
Allah'ın emniyet evi olduğunu ve Hz. Ali'nin oranın ihtiramına sürekli 
riayet edeceğini biliyordu.4

Sahih tarih ve İmam'ın (a.s) sözleri, halkın Hz. Ali'ye biatinde en ufak 
bir ikrah ve zorlamanın söz konusu olmadığını ve biat edenlerin, deği-

1- Onlar, Muhammed b. Mesleme, Abdullah b. Ömer, Üsame b. Zeyd, Sa'd b. 
Vakkâs, Kâ'b b. Malik ve Abdullah b. Selâm'dı. Bunların hepsi Taberî'nin tabiriyle Os-
maniyye yani Osman taraftarlarıydı. (Tarih-i Taberî, c.5, s.153) Ve bazılarına göre de 
bunlar biat ettiler; ama Cemel Savaşı'na katılmadılar.

2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.8–9.
3- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 224. hutbe
4- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.10.
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şik sebeplerle olsa dahi, kendi rızalarıyla biat ettiklerini gösteriyor. Hatta 
kendilerini onunla denk gören Talha ve Zübeyr bile, biatten faydalanmak 
ümidiyle ya da kamuoyuna muhalefet korkusundan, Muhacir ve Ensâr'la 
birlikte biat etmişlerdi. Taberî bu iki kişinin biati konusunda iki grup riva-
yet naklediyor; fakat kendi tarihinde, ikisinin ihtiyarî şekilde biat ettiğini 
anlatan rivayet grubuna, ikinci gruptan önce yer veriyor. Belkide bu büyük 
tarihçi, birinci grup rivayetlere ikinci gruptan daha çok itimat etmiştir.1

Hz. Ali'nin bu konudaki sözleri, birinci grup rivayetleri açıkça teyit 
ediyor. Bu ikisi biatlerini bozup en büyük cürüme mürtekip oldukları za-
man, halk arasında, istek ve arzularıyla biat etmedikleri söylentisini çıkar-
dılar. Ali (a.s) o ikisine cevaben şöyle buyurdu:

Zübeyr sanıyor ki eliyle biat etti, gönlüyle etmedi. Oysaki biat ettiğini 
ikrar etmekte, kalbiyle etmediğini söyleyip yaptığını inkâr eylemekte. 
Peki, öyleyse ya buna dair bir hüccet göstersin, tanık getirsin yahut da 
çıktığı, bozduğu biate gene dönsün.2

Ali (a.s) Talha ve Zübeyr'le müzakeresinde daha açık konuşarak, ken-
disine biat etmeye gösterdikleri ısrarı hatırlatıp şöyle buyuruyor:

Andolsun Allah'a ki halifeliğe rağbetim yoktu; buyruk yürütmeye ih-
tiyacım yoktu; siz beni bu işe çağırdınız; siz onu bana yüklediniz.3

Tarihin Büyük Uydurukçusu

Seyf b. Ömer, rivayetlerinde asılsız sözlerle tarihin akışını değiştir-
meye çalışan yalancı ve uydurukçulardan biriydi. O bu konuda Talha ve 
Zübeyr'in, Malik-i Eşter'in kılıcının korkusuyla biat ettiğini naklediyor.4

Bu rivayet, Taberî'nin önceden naklettiği sözle çelişmesi, hatta Hz. 
Ali'nin sözleriyle bağdaşmaması bir yana, özgürlük ve Ali (a.s) hüküme-
tinin tarzına tamamen terstir. Ali (a.s) kendisine biat etmeyen az sayıdaki 
kişiyi kendi hâline bıraktı; hatta bunları biate çağırmaya yönelik yapılan 
telkinlere karşı, "Benim onların biatine ihtiyacım yok."5 dedi.

1- Tarih-i Taberî, Bulak baskısı, c.5, s.152-153 de bu konu üç yoldan nakledilmiştir.
2- Nehcü'l-Belâğa, 8. hutbe.
3- Nehcü'l-Belâğa, 205. hutbe.
4- Tarih-i Taberî, c.5, s.157.
5- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.9.
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Ne mutlu ki Taberî Tarihi deyim yerindeyse "müsnet" ve rivayetlerinin 
senedi bellidir. Bu yüzden yalan ve asılsız rivayetleri teşhis etmek tama-
men mümkündür. Genellikle ilk üç halifenin yararına, Peygamber ailesi-
nin zararına olan bu tür rivayetlerin kahramanı Seyf b. Ömer'dir ki, İbn 
Hacer Askalanî Tehzibu't-Tehzib kitabında onun hakkında şöyle yazar:

O, uydurukçu bir insandır. Söylemleri değersiz ve tüm hadisleri 
âlimler tarafından reddedilmiştir. Aynı zamanda zındıklıkla da itham 
edilmektedir.1

Ne yazık ki, onun uyduruk rivayetleri, Taberî Tarihi'nden sonra İbn Asa-
kir Tarihi, İbn Esir'in el-Kâmil adlı tarihi, el-Bidaye ve'n-Nihaye ve İbn Haldun 
Tarihi gibi diğer kitaplarda da yer almış ve hepsi araştırmaksızın Taberî'yi 
izlemiş ve naklettiği şeylerin gerçeğin ta kendisi olduğunu sanmışlardır.

İhtilâf ve Ayaklanmaların Kökü

Osman'ın 13 yıllık hükümetinden Hz. Ali'ye kalan, muhtelif ülke-
lerde Müslümanların ilerlemesiyle ele geçirilmiş nimet ve ganimetlerle 
dolu bir ortamdı. Nimet ve ganimetin bolluğu, Hz. Ali'nin çözemeyeceği 
bir müşkül değildi; sorun, taksim etme şekliydi. Zira Ömer hükümetinin 
sonlarından itibaren ve Osman hükümeti döneminde Peygamber'in (s.a.a) 
sünneti ve Ebubekir'in tarzı değiştirilmiş, zorba ya da hilâfet hanedanına 
bağlı bir grup, savaş ganimetlerini kendilerine tahsis etmiş ve sonuçta şid-
detli sınıfsal ihtilâflar ve hoşnutsuzluklar oluşmuştu.

Peygamber'in (s.a.a) ve ilk halifenin zamanında hicrî 152 ya da 203 yı-
lına kadar ganimetler biriktirilmiyor, Müslümanlar arasında hemen eşit 
şekilde taksim ediliyordu. Fakat Ömer beytülmalin tesisine el attı; kişile-
rin derecelerine göre maaş belirledi ve bu iş için bir defter tuttu. İbn Ebi'l-
Hadid Müslümanlardan bazılarının maaş miktarlarını şöyle yazıyor:

"Ömer, Peygamber'in (s.a.a) amcası Abbas'a her yıl 12.000, Peygamber 
hanımlarından her birine 10.000, Aişe için 2000 fazlası, Bedir Ashabı'ndan 
Muhacirlere 5000, Ensâr'a 4000, Uhud Savaşı'ndan Hudeybiye'ye kadar ka-
tılan kişilere 4000, Hudeybiye sonrasına katılanlara 3000 ve Peygamber'in 

1- Tehzibu't-Tehzib, c.4, s.296.
2- İbn Esir, el-Kâmil, c.2, s.194.
3- Tarih-i Yakubî, c.2, s.143.
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vefatından sonraki savaşlara katılanlara, derecelerine göre 2500, 2000, 
1500 ve 200'e (dinar ya da dirhem) kadar miktar belirlemişti."1

Ömer, bu yolla eşrafı İslâm'a celp etmek istediğini iddia ediyordu. 
Fakat ömrünün son yılında, yaşarsa Peygamber'in yaptığı gibi malları eşit 
şekilde taksim edeceğini söylüyordu.2

Ömer'in bu hareketi İslâm'da sınıfsal farklılığın temeli oldu ve Osman 
zamanında daha da derinleşip genişledi.

Böyle bir muhiti devralan ve halkı Peygamber'in sünnet ve tarzına 
geri döndürmek, sınıfsal ayrıcalığı ortadan kaldırmak ve ganimetleri eşit 
şekilde taksim etmek isteyen Ali (a.s), bu yolda ister istemez zorluklarla 
karşılaşacaktı; zira ganimetlerin eşit şekilde taksimi, bazı grupların men-
faatlerini tehlikeye atıyordu.

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, Mısır Baskısı, c.3, s.154.
2- age. c.2, s.143.
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(4)

HZ. ALİ 'YE MUHALEFETİN NEDENLERİ

Hz. Ali'nin hilâfete seçilmesinden sonra Müslümanlar arasında çı-
kan ihtilâf ve ayrılıkların benzeri yoktu ve önceki üç halife döneminde 
kesinlikle böyle bir ihtilâf ortaya çıkmadı. Gerçi ilk halife niza ve ihtilâfla 
seçildi ve hilâfetin Allah tarafından belirlenen bir makam olduğuna ina-
nan kimselerin itirazları ile karşılaştı; ancak çok geçmeden ortam yatıştı 
ve muhalif gruplar İslâm'ın yüce maslahatına binaen susup haklarını hiçe 
saydılar.

Diğer iki halifenin seçimi de her ne kadar ihtilâflı olsa da, çok geçme-
den ortalık yatıştı ve her iki halife duruma hâkim oldu. Fakat Hz. Ali'nin 
seçilmesinden sonra, bir grup alenî muhalefete kalkıştı ve ümmet içinde 
derin çatlaklar oluştu.

Onların Ali hükümetine muhalefetlerinin eskiye dayanan sebepleri 
vardı. Muhaliflerin yakınlarından bazıları savaşlarda Ali (a.s) tarafından 
öldürülmüştü. Örneğin biat günlerinde Velid b. Utbe Hz. Ali'ye şöyle dedi: 
"Babamı Bedir'de sen öldürdün ve dün kardeşim Osman'ı himaye etme-
din, yine Said b. Âs'ın babasını Bedir'de öldürdün ve Mervan'ı Osman'ın 
yanında değersiz ve akılsız saydın…"

Ancak muhaliflerin elinde bahane olan, asıl iki meseleydi:

1- Beytülmalin taksiminde reva görülen ayrıcalıkların ilgası.

2- Önceki halifenin liyakatsiz valilerinin azli.

Bu iki konu, dünya ve makam düşkünü grubun Ali (a.s) aleyhine 
ayaklanıp, haksız olarak elde ettikleri servet ve malları onun müsadere-
sinden kurtarmalarına sebep oldu. 

Ali (a.s) kendi hükümeti döneminde halkı Peygamber'in asrına dön-
dürmek ve rehberlik görevinde onun metodunu mutlak şekilde hayata 
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geçirmek istiyordu. Fakat maalesef Peygamber'in (s.a.a) dönemindeki 
takva ve züht Müslümanlar arasında yok olmuş, genel ahlâk bozulmuş, 
Peygamber'in sünneti unutulmuş, haksız ayrıcalıklar insanların ruhlarına 
ve toplum erkânına işlemiş ve işler adî kişilerin eline geçmişti.

Kureyş sermayedarı Abdurrahman b. Avf, Ömer'in teşkil ettiği 6 ki-
şilik şûrada Hz. Ali'ye, Allah'ın kitabı, Peygamber'in sünneti ve önceki 
iki halifenin tarzına göre hareket etmesi durumunda biat edeceği öneri-
sinde bulunmuştu. Ama Ali (a.s) bu şartı kabul etmeyip şöyle dedi: "Ki-
tap, sünnet ve kendi teşhisime göre hareket ederim; önceki iki halifenin 
tarzına göre değil." Onun Abdurrahman karşısındaki mukavemeti, 12 yıl 
hilâfetten mahrum kalmasına ve Osman'ın başa geçmesine sebep oldu.

Ali (a.s) şimdi işleri ele aldığına göre, beytülmalin taksiminde Pey-
gamber'in sünnetini ihya etmeliydi. Yani tıpkı onun gibi biriktirmemeli, 
Arap-Acem, beyaz-siyah arasında fark gözetmeden, hepsini Müslüman-
lar arasında eşit şekilde taksim etmeliydi.

Beytülmalin Taksiminden Önceki Hutbesi

Ali (a.s) beytülmalin taksim edilmesi emrini vermeden önce aşağıda-
ki hitabeyi irat etti:

Ey insanlar! Hiç kimse doğuştan köle ve hizmetkâr olarak yaratıl-
mamıştır; herkes özgürdür. Allah içinizden bazılarına çok nimetler 
bağışlamıştır; sıkıntıda olan ise sabır ve tahammül etmeli ve sabrıyla 
Allah'a minnet koşmamalı. Şu an elimizde bir beytülmal mevcut ve 
onu beyaz siyah demeden eşit şekilde taksim edeceğiz.1

Onun sözü buraya ulaşınca, Mervan, Talha ve Zübeyr'e dönerek şöyle 
dedi: "Ali'nin bu sözden maksadı sizlersiniz ve artık başkalarıyla aranızda 
bir fark olmayacak."

İskafî, Câhiz'in "Osmaniye" adlı eserine reddiye olarak kaleme aldığı 
"en-Nakz Ale'l-Osmaniye" adlı kitabında onun bu hitabesini daha geniş bir 
şekilde nakletmiştir. Kitabında şöyle yazıyor:

Ali biatin ikinci günü, yani hicrî 35 yılı zilhicce ayının 19'u cumartesi 
günü minbere çıkarak geniş bir konuşmanın zımnında şöyle buyurdu:

1- el-Kâfî, c.8, s.68.
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…Ey insanlar! Ben sizleri Peygamber'in (s.a.a) aydınlık yoluna götü-
rüyorum ve bu doğrultuda emirlerimi toplumda uyguluyorum. Söy-
lediklerime amel edin ve menettiklerimden uzak durun. (Sonra min-
berin üzerinde sağa ve sola bakarak şunları ekledi:) Ey insanlar! Ben 
bu dünyaya dalmış, mal mülk, köle ve güzel hizmetçilere sahip olmuş 
grubu bu gafletten uyandırıp şer'i vazifelerini tanıtıp hatırlattığımda 
beni eleştirmesinler ve demesinler ki Ebu Talib oğlu bizi haklarımız-
dan mahrum etti. Peygamber'i (s.a.a) görmekle kendisinin diğerlerin-
den üstün olduğunu düşünen kimse bilsin ki üstünlüğün ölçüsü baş-
ka şeydir. Üstünlük, Allah'ın ve Peygamber'in (s.a.a) çağrısına cevap 
verip İslâm'ı kabul edenindir. Bu durumda tüm fertler haklar açısın-
dan birbirleri ile eşit olacaktır. Sizler Allah'ın kullarısınız, mal Allah'ın 
malıdır ve aranızda eşit şekilde taksim edilecek. Kimsenin kimseye 
üstünlüğü yoktur. Beytülmal aranızda taksim edilecek ve Arap Acem 
bir tutulacak.1

Beytülmalin Taksim Edilme Şekli

Ali (a.s), kâtibi Ubeydullah b. Ebî Rafi'e,2 Muhacir ve Ensâr'dan her 
birine 3 dinar vermesini emretti.

Bu sırada Sehl b. Huneyf Ensârî itiraz ederek şöyle dedi: "Daha düne 
kadar kölem olan şu zenciyle eşit tutulmam reva mıdır?" Ali (a.s) şöyle 
buyurdu: "Allah'ın kitabında İsmail Oğulları (Arap) ile İshak Oğulları ara-
sında bir farklılık göremiyorum."

Önceki Valilerin Azledilmesi

Hz. Ali'nin en önemli siyasî kararı, başta Muaviye olmak üzere önceki 
halifenin valilerini azletmekti. Hilâfeti kabul ettiği ilk günden itibaren, bey-
tülmali kendi özel siyasî maksatları ya da kendilerine ve çocuklarına tahsis 
eden ve adeta kendilerine Kisra ve Kayser hükümetleri gibi bir saltanat 
kuran Osman döneminin tüm valilerini görevden almaya karar vermişti. 
Onun Osman'a yönelik itirazlarından biri, Muaviye'nin Şam valiliğinin de-
vam etmesiydi ve halk defalarca İmam'ın dilinden bu itirazı duymuştu.

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.7, s.37.
2- Ebu Rafi'nin evi, ta ilk günlerden Peygamber ailesine muhabbet besleyen bü-

yük ve asil şia ailelerindendir ve Ebu Rafi'nin kendisi Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) 
dostlarından ve Ali'nin (a.s) muhiplerindendi.
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Ali (a.s) hicrî 36 yılı başlarında büyük İslâmî beldelerinin yönetimine 
imanlı ve seçkin kimseleri tayin etti. Osman b. Huneyf'i Basra'ya, Ammâr 
b. Şehab'ı Kûfe'ye, Ubeydullah b. Abbas'ı Yemen'e, Kays b. Sa'd'ı Mısır'a 
ve Sehl b. Huneyf'i Şam'a gönderdi ve yarı yoldan dönen Sehl b. Huneyf 
dışında hepsi, tayin edildikleri bölgelere giderek yönetimi ele almaya mu-
vaffak oldu.1

Eski valilerin özellikle Muaviye'nin azli o günlerde ve ondan sonra 
tartışma konusu olmuştur. Bazı basiretsiz ve cahil kimseler, bunu Ali (a.s) 
hükümetinin siyasî ve yönetim zaafına delil kabul ederek şöyle diyorlar: 
"Ali siyasî hile ehli, siyasî ve ahlâkî gidişatında yalan ve riyakârlık olma-
dığı ve önceki valilerin görevde kalmasını Allah rızasına aykırı bildiği için 
Muaviye ve emsallerini azletti ve neticede acı olaylarla karşı karşıya kal-
dı. Fakat eğer eski valilere el atmasa ve duruma hâkim oluncaya kadar 
görevlerinde tutup ondan sonra azletseydi, Cemel, Sıffin vb. savaşlarla 
karşılaşmaz, hükümet ve yöneticiliğinde daha başarılı olurdu."

Bu söz yeni bir söz değil ve daha hilâfetinin ilk günlerinde bazıları 
bunu önermiş, fakat o kabul etmemiştir.

Arab'ın dört siyasetçisinden biri sayılan Muğire b. Şu'be, İmam Ali'nin 
kararından haberdar olunca onun evine gidip gizlice müzakerede buluna-
rak şöyle dedi: "Osman'ın valilerini bir yıl görevde tutman, halktan senin 
için biat aldıkları zaman ve hükmün doğudan batıya İslâmî İmparatorluk 
üzerinde kesinleşince ve memleketin durumuna tamamen hâkim olunca 
istediğini azledip, istediğini görevde tutman senin maslahatına olur." Ali 
(a.s) şöyle cevap verdi: "Allah'a yemin olsun ki benim dinimde dalkavukluk 
yoktur ve memleket işlerini aşağılık insanların eline bırakmam."

Muğire şöyle dedi: "Sözümü Osman'ın tüm valileri hakkında kabul 
etmiyorsan, hiç olmazsa Muaviye'ye yumuşak davran ki Şam halkından 
sana biat alsın ve daha sonra huzurlu bir şekilde ve gönül rahatlığıyla onu 
azlet." Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Allah'a andolsun ki Muaviye'nin halkın canı 
ve malına musallat olmasına iki gün bile izin vermeyeceğim."

Ali'yi etkileyemeyeceğini anlayan Muğire, evden ayrıldı. Ertesi gün 
tekrar geldi ve onun Muaviye'yi azletmeye dair görüşünü onaylayarak 
şöyle dedi: "İşe hile kapısından girmek senin makamına yakışmaz; bir an 
önce Muaviye'yi de azlet."

1- Tarih-i Taberî, c.5, s.161.
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İbn Abbas diyor ki: "Ben Ali'ye dedim ki, Muğire'nin, Muaviye'yi 
görevde tutmana yönelik önerisinde senin hayrını istemekten başka he-
defi yoktu; ancak ikinci önerisinde art niyet var. Bana göre maslahat, 
Muaviye'yi görevden almamanda; ne zaman sana biat eder ve Şam hal-
kından da biat alırsa, onu Şam'dan sürmek bana düşsün." Fakat Ali (a.s) 
bu öneriyi de kabul etmedi.1

Şimdi eski valilerin özellikle Muaviye'nin azledilmesini, siyasî, top-
lumsal, İslâm toplumunun ve onun şahsî maslahatları açısından ele alıp 
inceleyelim.

Eski liyakatsiz valilerin görevde tutulmasının İslâm ve Müslümanla-
rın maslahatına ters olması bir yana, acaba siyasî usul ve memleket işlerini 
yönetme açısından, maslahat onların görevde kalmasında mıydı, yoksa 
takva ve siyaset yolu burada bir mi olmalıydı? Ve eğer hilâfete Ali'den 
başkası otursaydı, eski valileri azletmekten başka çaresi olmaz mıydı?

Muaviye'yi Azletmedeki Acelenin Sebebi

Şüphesiz ki Muaviye gibilerini makamında oturtmak, takva, doğru-
luk ve temizliğe aykırıdır ve Ali (a.s) bundan uzaktır. Ancak mevzubahis 
olan şey şu ki, böyle kimselerin görevde tutulması, dünya hırsıyla karışık 
siyasetle mutabık mıydı? Ve eğer muttaki olmayan biri Hz. Ali'nin yerinde 
olsaydı ve onu hilâfete seçenler tarafından hilâfete seçilseydi, acaba böyle 
kimseleri görevde bırakır mıydı? Yoksa takva ve İslâm'ın yüce değerlerin-
den yoksun bir Ali'nin dirayeti, ileri görüşlülüğü ve şahsî maslahatları da, 
bu gibi insanları görevlerinden alıp hassas İslâmî makamları Müslüman-
ların razı olduğu insanlara bırakmasını mı gerektiriyordu?

Bazıları ilk görüşü benimseyerek, Hz. Ali'nin takvasının bu tür kim-
seleri İslâmî makamlardan almaya vesile olduğunu ve illa şahsî maslahat-
ları gereği, Sıffin ve Nehrevan savaşları gibi olaylarla karşılaşmaması için 
Muaviye'ye dokunmaması, bir müddet onunla iyi geçinmesi gerekiyordu. 
Fakat "Abkeriyyetu'l-İmam Ali" kitabının yazarı Mısırlı Abbas Mahmud 
Akkâd ve muasır yazar Hasan Sadr gibi başka araştırmacılar ikinci görüşü 
savunuyor ve açık deliller öne sürerek, Hz. Ali'nin başka bir yol seçmesi 
durumunda daha fazla sorunlarla karşılaşacağını iddia ediyorlar. Mua-

1- Tarih-i Taberî, c.5, s.160.
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viye ve emsallerinin azli, onun sadece takvasının gereği değildi; dünya 
menfaati, ileri görüşlülük ve ülke menfaatleri de, bu fesat unsurlarının 
hilâfet sisteminden atılmasını gerektiriyordu.

Doğrudur ki, Ali (a.s) Muaviye'yi azlettikten sonra Şamlıların muha-
lefetiyle karşılaştı; ancak görevde tutması durumunda, Şamlıların mu-
halefetine ilaveten, kendisini işbaşına getiren mazlum inkılâpçıların da 
muhalefetiyle karşılaşacak, muhalefet ve sorunlar artacak, İslâm toplumu 
eskisinden daha çok karmaşa ve ziyana giriftar olacaktı.

Şimdi bu görüşün delillerini ele alıp tahlil edelim.

1- Ali (a.s), Osman'ın atanmışlarının zulmünden canlarına tak etmiş 
ve sonuçta Medine'de toplanarak Osman'ı öldürmüş mazlum ve mahrum 
inkılâpçılar vesilesiyle işbaşına geldi. Mahrum yığınların isyan ve öfkesi-
nin gücü o kadardı ki, Talha ve Zübeyr gibi kimseleri bile sükûta ve Ali'ye 
(a.s) biate mecbur etti.

Bu inkılâpçı grup, İslâm ülkesinde başına buyrukluğa ve bencilliğe 
son vermesi ve hâkim sınıfın zulüm defterini dürmesi için Hz. Ali'ye biat 
etmişti.

Bu grubun yanında, önceki halifeden asla razı olmayan fakat sessiz ve 
tarafsız kalarak Osman'ın ölümünden sonra Ali'ye (a.s) biat eden sahabe-
nin iyileri vardı.

Diğer yandan Muaviye saltanatının zulüm ve fesadı kimseye örtü-
lü değildi. Hz. Ali'nin bu konuda göstereceği müsamaha, Muaviye'yle 
bir nevi uyuşma, inkılâpçıların ve sahabenin iyilerinin hedeflerini gör-
mezden gelmekten başka bir şey olarak telakki edilmeyecekti. Muaviye 
gibi kişileri konumlarında sabit kılmak, Hz. Ali'nin zahit fedakârlarının 
gözünde bir tür siyasî uzlaşma ve ikiyüzlülük olarak hesap edilecek, 
Muaviye'nin bu işten kendini aklama yönünde istifade ettiği miktarda Ali 
(a.s) zarar görecekti. Halkın tufana dönüşmüş duygularını, Ebu Süfyan 
oğlunun azledildiğini ilân etmekten başka bir şey yatıştıramazdı. Eğer Ali 
(a.s) Muaviye'yle uzlaşı yoluna gitseydi hükümetinin ilk günlerinde taraf-
tarlarının ekseriyetini kaybeder, isyan ve başkaldırı ruhu yeniden tahrik 
olur ve sadece her durumda görüşüne teslim olan bir azınlık ona vefakâr 
kalır, neticede İslâm hükümetinin merkezinde ihtilâf oluşur, ikilik çıkar 
ve onun arkasında yer alan yığınlar, muhalif ve muvafık gruplar şekline 
dönüşerek, Ali hükümetinin ömrü, ilk günlerinde sona ererdi.



Hz .  A l i ' n in  H i l â f e t  Dönemi  □ 307

2- Farz edelim ki inkılâpçılar Hz. Ali'nin Muaviye'yle uzlaşmasını 
kabul etse, Ali'ye tabi olanlar arasında ihtilâf ve ikilik oluşmasaydı, aca-
ba Muaviye onun uzlaşı ve işbirliği daveti karşısında nasıl bir aksülamel 
gösterirdi? Hz. Ali'nin davetini kabul eder, Şam halkından onun için biat 
alır ve sonuçta onun Şam'dan yana bir endişesi kalmaz mıydı? Yoksa Mu-
aviye, sahip olduğu kurnazlık ve şeytanî fikirleriyle bu uzlaşı ve hoşgö-
rünün birkaç günden fazla sürmeyeceğini, Hz. Ali'nin İslâm hükümetinin 
tamamına tasallut ve istikrar sağladıktan sonra kendisini görevden uzak-
laştıracağını mı tahmin ederdi?

Muaviye'nin şeytanlık ve dünya hırsı kimseye gizli değildi. Ali'yi (a.s) 
herkesten daha iyi tanıyordu; onun hükümeti altında bencillik, beytülma-
li siyasî emelleri uğruna harcamaya devam edemeyecek ve eğer kendisini 
işbirliğine çağırıyorsa, bunun geçici bir uzlaşmadan başka bir şey olmaya-
cak ve daha sonra kendisini görevden alarak büyük Şam diyarını sahabe-
den takvalı olan kimselere bırakacağını biliyordu.

Saydığımız aşamalara binaen, Muaviye Hz. Ali'nin davetini asla ka-
bul etmezdi, aksine bu durumdan Osman'ın kanlı gömleği gibi, Şam halkı 
arasında kendi konumunu güçlendirmek ve Ali'yi (a.s) Osman'ın öldürül-
mesine ortak olmakla itham etmek yönünde faydalanıyordu.

Ali'nin (a.s) uzlaşısının devamlı olmayacağını ve duruma hâkim olun-
caya kadar süreceğini İbn Abbas biliyorduysa, Muaviye hayli-hayli bilirdi 
ve bu durumda onun davetini kabul etmeyip çare düşünürdü.

Fırsat Kaçardı

Muaviye'nin en büyük fırsat ve silâhı Osman'ın kanıydı. Sıcağı sıcağı-
na bu fırsattan yararlanmasaydı, bu silâhı artık kullanamazdı.

Muaviye, Osman'ın kanlı gömleğini, kocasını savunurken eşi Naile'-
nin kopan parmaklarıyla birlikte, Şam halkını, Ali'nin tahrikiyle öldü-
rüldüğünü iddia ettiği Osman'ın intikamını almaya zorlamak için Şam 
minberine asmıştı. Muaviye ilk günden itibaren İmam'ın davetine olum-
lu cevap verseydi, artık Osman'ın kanını Ali'nin hesabına yazamaz ve 
Osman'ın mazlumluğunu onun aleyhine kullanamazdı. Osman'ın katli, 
Muaviye'nin keskin bir silâh olarak Ali'ye (a.s) karşı kullanabileceği tek 
tarihî fırsattı ve bu silâh, Hz. Ali'nin davetini kabul etmemesi durumunda 
etkili olurdu. Aksi takdirde Hz. Ali'nin hilâfetini sağlamlaştırır, Osman'ın 
kanı heba olur ve fırsat kaçardı.
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Miraslık Bir Hükümetin Tesisi

Muaviye, yıllardır kendine has kurnazlığı, hesapsız bağışları, hükü-
metine tahammül etmeyenleri sürgün edişi, yaygın propaganda ve vaktin 
halifesinin inayetini celp etmekle, miraslık bir saltanatın mukaddimesini 
plânlıyor, yıllanmış arzusunu pratiğe dönüştürmek için sürekli Osman'ın 
ölmesini ya da öldürülmesini bekliyordu.

Bu yüzden, inkılâpçıların Halife'nin evini muhasara ettiğini öğrendik-
ten sonra bile, gölgesinden kurtulmak ve arzusuna ulaşmak için Osman'a 
yardım etmedi. Böyle bir kimse Hz. Ali'nin davetini asla kabul etmez, ak-
sine bunu kendi lehine ve Hz. Ali'nin aleyhine kullanırdı. Tarih açık bir şe-
kilde şahitlik etmekte ki Osman, Muaviye'den yardım talebinde bulundu; 
fakat Muaviye durumu bildiği hâlde yardım etmedi.

Ali (a.s) bir mektubunda Muaviye'ye şöyle yazıyor:
Osman ve onu öldürenler hakkındaki fazla ve lüzumsuz sözlerine ge-
lince, sen o kişisin ki, kendine yardım umduğun, faydalı gördüğün 
zaman ona yardım ediyorsun; oysaki ona yardımda bulunman gerek-
tiği zaman, onu hor hakir bıraktın, yardımına koşmadın.1

Yine başka bir mektubunda şöyle yazıyor: "Allah'a andolsun ki, am-
canın oğlunu senden başkası öldürmedi ve ben seni, günahı gibi ona mülhak 
edeceğimi ümit ediyorum."2

İbn Abbas, Muaviye'ye mektubunda şöyle yazıyor: "Allah'a andol-
sun ki, sen Osman'ın ölmesini bekliyordun ve halkı ona yardım etmek-
ten alıkoydun. Yardım talebi ve mektubu sana ulaştı; fakat sen itina 
etmedin; oysa halkın onu öldürmeden bırakmayacağını biliyordun. O 
öldü ve sen bunu istiyordun. Eğer Osman mazlumca öldürüldü ise, en 
büyük zalim sendin."3

Acaba arzusuna ulaşmak için sürekli Osman'ın ölmesini veya öldü-
rülmesini bekleyen Muaviye, Hz. Ali'nin davetini kabul eder ve zamanın 
kendisine sunduğu fırsatı kaçırır mıydı?

1- Nehcü'l-Belâğa, 37. mektup.
2- Ikdü'l-Ferid, c.2, s.223.
3- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.58.



Hz .  A l i ' n in  H i l â f e t  Dönemi  □ 309

(5)

MUAVİYE VE YILLANMIŞ HİLÂFET ARZUSU

Geçen deliller açıkça ispat etti ki, Muaviye gibi unsurların hilâfet 
işlerinden uzak tutulması, sadece takva ve dürüstlüğün gereği değildi. 
Dünya hayatı, ileriyi görme, siyaset, dirayet ve daha az zarar endişesi de 
bunu gerektiriyordu. Hz. Ali'nin seçtiği yol, gerçekçi bir siyasetçinin se-
çebileceği en iyi yoldu ve Muaviye'yle uzlaşının ziyandan başka getirisi 
olmayacaktı.

İbn Abbas'ın Hz. Ali'ye, eski düşmanıyla uzlaşma tavsiyesi, gerçeği 
görmekten uzaktı. Arapların ünlü siyasetçi ve dâhisi Muğire b. Şu'be'nin 
ona Muaviye'yi makamından azletmemesine dair tavsiyesi ve ertesi gün 
aksi görüş belirtip Muaviye'yi azletmesini istemesi yönündeki iki görü-
şünden hangisinde samimî olduğu ise meçhuldür.

"Muaviye'yi makamında tutmak Hz. Ali'nin şahsî maslahatına idi; fa-
kat Ali (a.s), hakka tabi olmayı her şeyin önünde tutan sayılı kişilerden 
biri olduğu için işin sonunu nazar-ı dikkate almadan, siyasî ve askerî za-
rar ve faydasını hesap etmeden Muaviye'yi azletti." diye basit düşünenler, 
Muaviye'nin yıllanmış hilâfet sevdası uğrunda Osman'ın hilâfeti döne-
mindeki faaliyetlerinden ve Osman'ın öldürülmesinden sonra, Hz. Ali'nin 
azil fermanı kendisine ulaşmadan önce yığınla mektuplaşmalarından… 
gafildirler ve meseleyi yüzeysel olarak incelemişlerdir.

Şimdi Muaviye'nin zahiren İslâmî görünüşlü bir imparatorluk teşkil 
etmekten başka bir hedefinin olmadığını ve Hz. Ali'nin Şam valiliğini 
Muaviye'ye bırakması hâlinde bile Muaviye'nin bununla yetinmeyeceği 
bir yana, bunu suistimal de edeceğini gösteren tarihî delillerin bir kısmı-
nı nakledeceğiz.

1- Osman'ın öldürülmesinden sonra, Nu'man b. Beşir, Osman'ın kanlı 
gömleği ve hanımının mektubu ile Şam'a geldi ve Medine'nin durumu-
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nu rapor etti. Muaviye minbere çıktı ve Halife'nin kanlı gömleğini halka 
göstererek intikamını almaya davet etti. Halk Halife'nin kanlı gömleğini 
görünce çok ağladı! "Sen Halife'nin amcasının oğlu ve onun şer'i velisisin. 
Biz de senin gibi onun intikamını almak istiyoruz." dediler. Daha sonra 
Muaviye'ye Şam bölgesinin önderi unvanıyla biat ettiler.

Muaviye adamlarından bir kısmını, Şam bölgesinde yaşayan seçkin 
şahsiyetleri haberdar etmek üzere yola saldı ve bir mektup da Hims şehri-
nin etkin şahsiyeti Şurahbîl Kindî'ye yazdı ve ondan kendisine Şam bölge-
sinin emîri unvanıyla biat etmesini istedi. Şurahbîl, Muaviye'ye şu cevabı 
yazdı: "Sen büyük bir hataya düşmüş ve benden, sana emir unvanıyla biat 
etmemi istiyorsun. Önceki halifenin dökülen kanını ancak Müslümanla-
rın halifesi sahiplenebilir; bölge emiri değil. Bu yüzden ben sana Müslü-
manların halifesi olarak biat ediyorum."

Şurahbîl'in mektubu eline ulaşan Muaviye çok sevindi ve mektubu 
Şam halkına okuyup onlardan Müslümanların halifesi unvanıyla biat 
aldı. Daha sonra Hz. Ali ile yazışmaları başladı.1

Tarihin bu bölümü, Muaviye'nin mizacının hilâfeti kabullenmeye ne 
kadar amade olduğunu, Hims şehrinin etkin şahsiyetinin biatiyle hemen 
kendisini hilâfete namzet ve Şam halkına izhar ettiğini ve Şam halkın-
dan, inkılâpçıların, özellikle Muhacir ve Ensâr'ın Hz. Ali'ye biat etme-
lerine itina etmeksizin kendisine biat aldığını gösteriyor. Sanki ortamı 
yıllar öncesinden öylesine hazırlamıştı ki, bir oturumda biat meselesi ve 
alınması sona erdi.

2- Muaviye, Medine halkının Hz. Ali'ye biat ettiğinden haberdar 
olunca, Hz. Ali'den kendisine bir mektup ulaşmadan, biri Zübeyr'e di-
ğeri Talha'ya olmak üzere iki mektup yazarak onları Irak'ın iki büyük 
şehri Basra ve Kûfe'yi ele geçirmeye tahrik ve teşvik etti. Mektubunda 
Zübeyr'e şöyle yazdı: "Ben Şam halkından senin için biat aldım. Öyle 
ise kendini Kûfe ve Basra'yı ele geçirmeye hazırla. Senden sonra da 
Talha'ya biat ettim. Bir an önce Osman'ın intikamı için kıyam edin ve 
halkı buna çağırın."

Zübeyr mektubun içeriğine çok sevinip Talha'yı da haberdar etti ve 
ikisi de Ali'ye (a.s) karşı kıyam etmeye karar verdi.

1- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.69–70.
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Muaviye, içeriği Zübeyr'e yazdığı mektuptan tamamen farklı olan bir 
mektup da Talha'ya gönderdi. Mektupta şöyle yazmıştı: "Ben hilâfet işini 
ikiniz için ayarladım. Hanginiz hilâfeti diğerine bırakırsa, onun ölümün-
den sonra diğeri Müslümanların halifesi olacak."1

Hiç kuşku yok ki, Muaviye'nin Talha ve Zübeyr'i hilâfet ve Kûfe ile 
Basra'yı ele geçirmeye yönelik tahrikinin hedefi, Hz. Ali'nin konumu-
nu zayıflatıp kendi konumunu Şam'da güçlendirmekten başka bir şey 
değildi. Böylece onun saflarında ihtilâf icat edecek ve o ikisinin yardım-
ları ile hilâfeti Hz. Ali'nin elinden alacak, başarılı olması durumunda 
ise dünya esiri ve basiretsiz iki sahabe olan Talha ve Zübeyr'i alt etmesi 
kolay olacaktı.

3- Muaviye işin başında ve Sıffin Savaşı esnasında Hz. Ali'ye Şam ve 
Mısır'ın yönetimini vergi ve gelirleriyle birlikte özerk bir şekilde kendi-
sine bırakması, vefatından sonra da kendisinin halife olması önerisinde 
bulunmuştu.

Ali (a.s) hilâfetinin başlangıcında Cerir Becelî gibi bir şahsiyeti bir 
mektupla Şam'a gönderdi. Mektupta şöyle yazmıştı:

Ebubekir, Ömer ve Osman'a biat eden grup bana da biat etti. Mu-
hacir ve Ensâr'ın ittifakı ve bana biat etmelerinden sonra, ister biat 
sırasında Medine'de olsun, ister olmasın, başka birinin halife seçme 
hakkı yoktur."

Cerir Şam'a vardı ve Hz. Ali'nin mektubunu Muaviye'ye teslim etti. 
Muaviye cevap vermekte acele etmeyip, Ukbe ve Amr b. Âs gibi kimselerle 
meşverette bulunarak kalbinde gizlediklerini Hz. Ali'nin elçisine söyledi. 
Yani Şam ve Mısır'dan vazgeçip, gelirleriyle birlikte kendisine bırakması 
durumunda Hz. Ali'nin hilâfetini tanıyacağını ibraz etti.

Cerir, bir mektupla Muaviye'nin görüşünü ona rapor etti. Ali (a.s) 
mektuba şöyle cevap verdi:

Muaviye bana biat etmeyerek sonunda amacına ulaşmak, vakit geçir-
me, Şam ve Mısır'ın özerklik plânını ileri sürmekle konumunu muh-
kem kılmak istiyor. Buna göre biat ederse ne ala, aksi takdirde Şam'ı 
terk et ve yanımıza dön.2

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.1, s.7.
2- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.89; Sıffin Vakıası, s.538.
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Hz. Ali'nin cevabından açıkça anlaşılıyor ki, Muaviye'nin bu öneride-
ki hedefi, Ali'ye (a.s) biat etmemek, iki büyük bölge olan Şam ve Mısır'ın 
özerk hâkimi olmak ve İmam'ın (a.s) kontrolünün dışında kalmaktı. Allah 
bilir ya ondan sonra ve bu bölgede konumunu muhkem kıldıktan sonra 
Muaviye'nin kafasında Ali'ye (a.s) ve hükümetini devirmeye yönelik ne 
plânlar vardı.

Muaviye'nin, Hz. Ali'nin temsilcisi olmayı değil, hilâfeti istediğinin 
açık delili, İmam'ın Muaviye'ye yazdığı bir mektuptaki cümlesidir:

Bil ki ey Muaviye! Sen, hilâfetin kendilerine helâl edilmediği, biatle-
riyle kimsenin hilâfetinin sabit, yanlarında emanetin güvende olmadı-
ğı ve şûra üyesi olmaya hakları olmayan azat edilmişlerdensin.1

Bahanenin Adı ; Osman'ın Katilleri

Muaviye'nin hilâfeti istediğinin açık delillerinden biri, Hz. Ali'nin 
hilâfeti döneminde her şeyden çok Osman'ın katilleri meselesini gündeme 
getirmesi ve Ali'den (a.s), suçsuzluğunun ispatı için Osman'ın katillerini 
istemesi idi.

Muaviye çok iyi biliyordu Osman'ın katilleri bir veya iki kişi değil ki, 
Ali (a.s) onları yakalayıp teslim etsin. Zira muhasaracılar, bir grup Medi-
neli, çok sayıda Mısır ve Irak'lıdan müteşekkildi. Bunlar Halife'nin evi-
ni muhasara edip öldürdüler ve böyle bir grubun tanınıp teşhis edilmesi 
imkânsızdı. Muaviye'nin kendisi bu sorunu herkesten daha çok idrak edi-
yordu. Ve hedefi, Halife'nin öldürülüşüne nezaret edenlerin değil, bütün 
saldıranların yakalanması idi.

Üstelik böyle bir olayla ilgilenmek Müslümanların halifesine düşer, 
önceki halifenin amcası oğluna (birkaç vasıtayla) değil. Ve katillerin Ali 
(a.s) tarafından Muaviye'ye teslim edilmesi, Muaviye'nin hilâfetini itiraf 
etmek olarak telakki edilirdi.

Ali (a.s) Muaviye'ye mektuplarından birinde şöyle yazıyor:

Osman'ın katilleri hususunda haddinden fazla ısrar ediyorsun. Eğer 
bu yanlış fikrinden dönersen, sana ve diğerlerine Allah'ın kitabına 

1-Tuleka (azat edilmişler): Mekke'nin fethi sırasında Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) 
affettiği kimselerdir.
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göre davranacağım; ama senin istediğin şey (Şam ve Mısır'ı sana bı-
rakmam) annenin çocuğu emzirmemek için kandırmasına benzer.

Yine diğer bir mektubunda şöyle yazıyor:
Büyük bir iştiyakla talep ettiğin şey, bil ki azat edilmişlere ulaşmaz ki 
Müslümanlara önder olsunlar ve ayrıca Halife'yi seçme şûrasına üye 
olmaya hakları da yoktur onların.

Osman'ın intikamı ve katillerinin teslim edilmesi meselesinin, bir ba-
hane olduğunun ve Muaviye'nin bunun arkasına sığınarak hilâfeti istedi-
ğinin en açık delili, İmam'ın şahadete ulaşmasından sonra hilâfeti ele geçi-
ren Muaviye'nin, Osman'ın intikamı ve katillerinin yakalanması hakkında 
hiçbir söz söylememesi idi. Hatta babasının intikamını almasını isteyen 
Osman'ın kızına, Muaviye şöyle dedi: "Ben bunu yapamam ve senin Müs-
lümanların halifesinin amcakızı olman yeterlidir!
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(6)

AHDİNİ BOZANLARLA SAVAŞ (CEMEL SAVAŞI)

Muhacir ve Ensâr'dan Peygamber (s.a.a) ashabının biat için benzeri 
görülmemiş şekilde Hz. Ali'ye akın etmesi, adalet ve hak hükümetinin 
yeniden tesisini istemeleri, onun hilâfeti ele alarak halkı sünnete ve İslâm 
kanunlarına göre idare etmesine vesile oldu.

Ali'nin (a.s) beytülmali taksim etme metodu, adalet ve sünnet-i hase-
neden sürekli rahatsızlık duyan, ayrıcalık ve sınırsız nefsanî istek ve arzu-
larına ulaşmak isteyen bazı kimselerin öfkelerini kusturdu.

Ali (a.s) 5 yıllık hükümeti döneminde, isyan ve asiliklerinin haddi sı-
nırı olmayan, Osman hükümetinin durumunun, sebepsiz bağışlar ve isra-
fın devam ettirilmesini, Muaviye gibi liyakatsiz ve bencil kişilerin yöne-
timlerinin devamını, önceki hükümetin valilerinin görevde kalmasını ve 
buna benzer şeyleri isteyen üç serkeş grupla karşı karşıya kaldı.

Müslüman kardeşlerin kanlarının aktığı bu savaşlarda, Bedir ve 
Uhud gazileri olan, yani İslâm tarihinin en hassas anlarında Peygamber-i 
Ekrem'in yanında kılıç sallamış olanlar, bu defa onun gerçek halifesinin 
yanında savaşarak hedefleri uğrunda canlarını feda ettiler.

Hepsi bir yana, Hz. Ali'nin, fertlerin yetiştirilmesi, ümmetin hidayeti 
ve İslâmî maarifin öğretilmesinde harcanması gereken değerli vakitleri, 
İmam'ın mukaddes hedeflerinin önünü kesen bu üç grubun savuşturul-
masında harcandı. Sonuçta Ali (a.s), İslâmî esas ve sünnetlere dayalı bir 
hükümet tesis etmek olan nihai hedefine ulaşmadan, 5 yıl süreyle bir 
güneş gibi parlayan hükümeti, bir güneş gibi battı. Şehadetinden sonra 
da İslâm hükümeti, miraslık bir saltanat şekline dönüştü ve bu saltanat 
Ümeyye ve Abbas Oğulları arasında elden ele dolaştı. Böylece İslâmî hü-
kümet, müminlerin kalbinde bir arzu olarak kaldı.
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Bu üç grup şunlardan ibaretti:

1- Nakisîn (Ahdini bozanlar): Bu grubun elebaşları, özellikle Ali (a.s) 
hükümeti döneminde her yerden irtibatları koparılan, Aişe'nin saygın-
lığının arkasına sığınan ve Ümeyye Oğulları'nın hesapsız yardımları ile 
ayakta duran Talha ve Zübeyr, Basra ve Kûfe'yi ele geçirmek için büyük 
bir ordu teşkil edip Basra'yı ele geçirdiler. Ali (a.s) onları takibe aldı ve iki 
taraf arasında bir savaş oldu ve bu savaş sırasında Talha ve Zübeyr öldü-
rüldü; ordusu dağıldı; bazıları esir oldu; fakat daha sonra Ali (a.s) onları 
serbest bıraktı.

2- Kasıtîn (Zalimler): Bu grubun elebaşı, hile ve desiselerle 2 yıla ya-
kın hatta ömrünün sonuna dek İmam'ın fikrini meşgul eden, neticesinde 
100 binin üzerinde Müslüman kanının döküldüğü fakat İmam'ın nihai he-
define ulaşamadığı, Irak'la Şam arasında Ali'ye (a.s) karşı Sıffin Savaşı'nı 
çıkaran ve Şam bölgesinde münzevi olan Muaviye idi.

3- Marikîn (Dinden çıkmışlar): Bu topluluğun diğer adı da "Havâric: 
Haricîler" dir. Bunlar Sıffin Savaşı'nın sonuna dek Hz. Ali'nin yanında yer 
almış, beraber kılıç sallamış, ancak Muaviye'nin aldatmacalarına kanarak 
Hz. Ali'nin aleyhine ayaklanmış ve hem İmam'a hem de Muaviye'ye karşı 
üçüncü bir grup oluşturmuşlardı. Bu güruh, İslâm, Müslümanlar ve Ali 
(a.s) hükümeti için diğer iki gruptan daha tehlikeliydi. Ali (a.s) bu grup-
la Nehrevan denen bölgede karşı karşıya geldi ve onları dağıttı. Kendini 
bir kez daha fesadın kökü Şam serkeşini ortadan kaldırmaya hazırlamak 
üzereyken, Haricîlerden biri tarafından şehit edildi ve insanlık şerefli ve 
aziz evlâtlarından birini; İslâm ise Peygamber'den (s.a.a) sonraki en üstün 
şahsiyetini kaybetti. Ve adil İslâm hükümeti, Hz. Mehdi'nin (a.f) zuhuru-
na dek karanlığa gömüldü.

Ali (a.s) bu acı olaylarla karşılaşmadan önce bunların vuku bulacağı-
nı biliyordu. Bu yüzden Osman'ın öldürülmesinden sonra kendisine biat 
için evine gelen inkılâpçılara şöyle buyurdu:

Beni bırakın başkasına gidin. Biz öyle bir hadiseyle karşı karşıyayız ki 
değişik boyutları ve renkleri var; kalpler ve akılların bunu tahammüle 
gücü yoktur.1

1- Tarih-i Taberî, c.3, s.156.
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Hz. Ali'nin, hilâfeti dönemindeki bu acı olayları bilmesinin kaynak-
larından biri, Peygamber'in (s.a.a) haber vermesiydi. Hadisçiler, Peygam-
ber'in (s.a.a) Ali'ye (a.s) şöyle dediğini nakletmişlerdir:

Ey Ali! Sen ahdini bozanlar, zalimler ve dinden çıkanlarla sa-
vaşacaksın.1

Bu hadis, tümünün mazmunu aynı olan değişik şekillerde tarih ve 
hadis kitaplarında nakledilmiştir.

Böyle kanlı ve esef verici hadiselerin vuku bulacağını bilen sadece Ali 
(a.s) değildi. Tarihte Cemel Ashabı diye geçen ahdini bozanların elebaş-
ları da Peygamber'den Ali'yle savaşacaklarına dair sözler duymuşlardı. 
Hatta Peygamber (s.a.a) bu konuda Zübeyr ve Aişe'yi şahsen sert şekilde 
uyarmıştı. Fakat maalesef hükümet aşkı onları gelip geçici maddî emel-
lere öylesine meftun etmişti ki, nefislerini bu esaretten bir türlü kurtara-
mıyorlardı. Neticede sonu isyan, günah ve Allah'ın gazabı olan bir yolda 
ilerlediler. Peygamber'in (s.a.a) Cemel Hadisesi hakkındaki sözlerine yeri 
geldiğinde değineceğiz.

Ne acıdır ki, İslâm'ın tomurcuklandığı, hakkın, mihverine oturduğu, 
hilâfetin, ilk günden itibaren önderlik için yetiştirilen birinin eline geçti-
ği, İslâm'ın bu döneminde büyük bir maddî ve manevi ilerleyişin Müslü-
manlara nasip olmasının ve İslâmî hükümetin Hz. Ali'nin eliyle tamamen 
yenilenmesi, böylece geleceğe kâmil bir örnek olmasının beklendiği bir 
dönemde, fırsatçı bir grup Ali'ye (a.s) muhalefete kalkışıp savaş bayrakla-
rı açtılar. Ali (a.s) hutbelerinden birinde bu gelişmeden duyduğu üzüntü-
yü izhar ederek şöyle buyuruyor:

Ama işi elime aldıktan sonra bir bölük, biatten döndü; ahdini bozdu. 
Öbür bölük ok yaydan fırlar gibi fırladı, inancından vazgeçti; öbürleri 
de itaatten çıktı; sanki onlar, her türlü noksan sıfatlardan münezzeh 
Allah'ın, "İşte ahiret yurdu; biz onu, yeryüzünde yücelik ve bozgun-
culuk dilemeyenlere veririz ve sonuç çekinenlerindir."2 buyurduğunu 
duymamışlardı. Evet, andolsun Allah'a, elbette duydular da, ezberle-
diler de; fakat dünya, gözlerine bezenmiş bir şekilde göründü, onun 
bezentisi hoş geldi onlara.3

1- Müstedrekü'l-Vesail, c.3, s.140.
2- Kasas Suresi, 83
3- Nehcü'l-Belâğa, 3. hutbe (Şıkşıkiye Hutbesi)
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Çocukça Mazeret!
Ahdini bozan grup, yani Talha, Zübeyr ve taraftarları, güpegündüz 

Hz. Ali'ye biat ettikleri hâlde ve kamuoyu, Muhacir ve Ensâr'ın baskısı 
onları biate zorlamasına rağmen, muhalefet bayrağını çektikleri zaman, 
zahiren ve dilleriyle biat ettiklerini, Ali hükümetini asla kalben tasdik et-
mediklerini iddia ettiler.

Ali (a.s) konuşmalarının birinde onlara şöyle cevap veriyor:
Sanıyor ki eliyle biat etti, gönlüyle etmedi. Oysaki biat ettiğini ikrar et-
mekte, kalbiyle etmediğini söyleyip yaptığını inkâr etmektedir. Peki, 
öyleyse ya buna dair bir hüccet göstersin, tanık getirsin yahut da çık-
tığı, bozduğu biate gene dönsün.1

Nifak ve İki Yüzlülük

Talha ve Zübeyr, Hz. Ali'nin huzuruna giderek şöyle dediler: "Biz 
sana, hilâfete seninle ortak olmak için biat ettik." Ali (a.s) onların şartını 
tekzip edip şöyle dedi: "Siz bana, güçsüz olduğumda yardım etmek için 
biat ettiniz."2

İbn Kuteybe "Hulefa" adlı kitabında, Talha ile Zübeyr'in Ali (a.s) ile 
müzakeresini şöyle nakletmiştir: "Onlar, Hz. Ali'ye şöyle dediler: 'Bizim 
sana neye dayanarak biat ettiğimizi biliyor musun?' Ali (a.s): 'Evet biliyo-
rum, siz bana itaat esasına göre biat ettiniz; nasıl ki Ebubekir ve Ömer'e de 
aynı şekilde biat etmiştiniz."

Zübeyr, Hz. Ali'nin Irak valiliğini kendisine bırakacağını, Talha da 
Yemen'e sahip olacağını sanıyordu.3 Ancak İmam'ın (a.s) beytülmali tak-
sim metodu ve başka valileri ataması, onları arzularından mahrum bıraktı. 
Bunun üzerine Medine'den kaçıp Ali (a.s) aleyhine komplo kurmaya karar 
verdiler. Kaçmadan önce Zübeyr, Kureyş'in genel bir toplantısında şöyle 
söyledi: "Bu mu bize reva görülen? Ali evinde otururken biz Osman'ın 
aleyhine kıyam ettik ve öldürülmesini sağladık. Şimdi işbaşına geçince 
bizi bir kenara bırakıp başkalarına görev verdi."4

1- Nehcü'l-Belâğa, 8. hutbe
2- age. 198. kısa söz
3- Tarih-i Hulefa, Mısır Baskısı, c.1, s.49.
4- age.
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Ahdini Bozanların Ayaklanma Sebebi

Talha ve Zübeyr, Ali hükümetinde bir bölgenin valiliğine atanmaktan 
ümitlerini kestiler. Diğer taraftan Muaviye, Talha ve Zübeyr'e içeriği tak-
riben aynı olan ve onlara Emirü'l-Müminin diye hitap ettiği birer mektup 
gönderdi ve mektupta Şam halkından her ikisi için biat aldığını, en kısa 
sürede Kûfe ve Basra'yı işgal etmeleri gerektiğini ve Ebu Talib oğlunun 
onları alt etmesinden önce her yerde Osman'ın intikamını slogan yapıp 
halkı onun intikamını almaya davet etmelerini hatırlattı.

Bu iki basit fikirli sahabe, Muaviye'nin mektubuna kanıp, Medine'den 
Mekke'ye giderek adam ve savaş araç gereçleri toplamaya karar verdiler. 
Onlar Muaviye'nin plânını uygulama doğrultusunda Hz. Ali'nin huzuru-
na giderek şöyle dediler: "Osman'ın velâyet ve hükümet işlerindeki ada-
letsizlik ve zulmünü müşahede ettin ve onun Ümeyye Oğulları'ndan baş-
kasına teveccüh göstermediğini anladın. Şimdi Allah hilâfeti sana nasip 
ettiğine göre, bizi Kûfe ve Basra valiliğine ata. Ali (a.s) şöyle buyurdu:

Allah'ın size nasip ettiğine razı olun ve bırakın bu konuda düşüne-
yim. Bilin ki, ben dininden ve güvenilirliğinden mutmain olduğum ve 
ruhî yapılarını bildiğim kimseleri hükümet işlerine atarım.

Talha ve Zübeyr bu sözleri duyduktan sonra daha da meyus olup 
İmam'ın kendilerine itimadı olmadığını anladılar. Bunun üzerine konuyu 
değiştirerek şöyle dediler: "Öyleyse izin ver umre için Medine'den ayrı-
lalım." Ali (a.s), "Sizin umre adı altında başka hedefiniz var." deyince, onlar 
Allah'a yemin ederek başka hedefleri olmadığını söylediler. Ali (a.s), "Siz 
hile ve biati bozma peşindesiniz." buyurunca, yeminlerini tekrarlayıp bir kez 
daha İmam'a biat ettiler. Talha ve Zübeyr Hz. Ali'nin evinden ayrılınca 
Ali (a.s) toplantıda bulunanlara şöyle dedi: "Onların bir fitnede öldüklerini 
görüyorum." Oradakilerden bazısı, "Medine'den ayrılmalarını engelle" de-
diği vakit, Ali (a.s) şöyle buyurdu: "İlahî takdir gerçekleşmelidir."

İbn Kuteybe şöyle yazıyor:

Talha ve Zübeyr, Hz. Ali'nin evinden ayrıldıktan sonra Kureyş'in top-
lantısında şöyle dediler: "Bu, Ali'nin bize verdiği ödül! Ali evinde otu-
rurken biz Osman'ın aleyhine kıyam ettik ve öldürülmesini sağladık. 
Şimdi hilâfete ulaşınca diğerlerini bize tercih ediyor."
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Hz. Ali'nin evinde ettikleri onca yemine rağmen, Medine'den ayrıl-
dıktan sonra yolda kimi görseler, İmam'a biatlerini inkâr ettiler.1

Aişe'nin Yarı  Yoldan Mekke'ye Geri Dönmesi

Daha önce belirtildiği gibi Osman'ın evinin Mısır ve Iraklı inkılâpçılar 
tarafından muhasara edildiği esnada, Aişe hac için Medine'den ayrılmış, 
Mekke'de iken Osman'ın öldürüldüğü haberini duymuş ancak hilâfet me-
selesinin nereye vardığını öğrenememişti. Bu yüzden Medine'ye geri dön-
meye karar verdi.

Mekke'den dönüşünde "Serif" denen bölgede karşılaştığı İbn Ümmi 
Kilab adlı birinden Medine'nin durumunu sordu. O, Halife'nin evinin 
muhasarasının 80 gün sürdüğünü, sonra da öldürüldüğünü ve birkaç gün 
sonra Ali'ye biat edildiğini söyledi.

Aişe, Muhacir ve Ensâr'ın Ali'ye (a.s) biat ettiğini duyunca öfkey-
le şöyle dedi: "Keşke gökyüzü başıma yıkılsaydı." Daha sonra yönünü 
Mekke'ye doğru çevirdi ve Osman hakkındaki fikrini değiştirerek şöyle 
dedi: "Allah'a andolsun Osman mazlumca öldürüldü ve ben onun intika-
mını katillerinden alacağım."

İbn Ümmi Kilab Aişe'ye şöyle dedi: "Sen halka, Na'sel'e2 benzeyen 
Osman'ın kâfir olduğunu, dolayısıyla öldürülmesi gerektiğini söyleyen 
ilk kişiydin. Ne oldu da ilk sözünden döndün?" Aişe, karanlıkta ok fırla-
tan biri gibi şöyle cevap verdi: "Katilleri, Osman'ı tövbe ettirdikten sonra 
öldürdüler. Osman hakkında herkes konuşuyordu ve ben de konuşuyor-
dum; ama son sözüm ilk sözümden daha iyi."

Ümmü Kilab, Aişe'nin mazeretinin tutarsızlığı hakkında bazı beyitler 
okumuştur. Bunlardan birkaçının tercümesi şöyledir:

Halife'nin öldürülmesine ferman verdin ve bize o dinden çıkmıştır 
dedin. Onu senin fermanınla öldürdük. Bu yüzden onun katili bizce 
fermanı verendir.

1- Tarih-i Taberî, c.3, s.163; el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.49; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu 
Nehci'l-Belâğa, c.1, s.231–232.

2- Aişe, "Na'sel'i Allah öldürsün, öldürün Na'sel'i!" diye halkı coşturuyordu. 
Na'sel, erkek sırtlan demekti; aynı zamanda Medine Yahudîlerinden uzun sakallı biri-
nin adıydı; Aişe, Osman'a bu adı takmıştı.
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Aişe Mescid-i Haram'ın karşısında devesinden indi ve Hicr-i İsmail'e 
gidip bir perde çektirdi. Halk onun etrafına toplanıyor ve o halka hita-
ben şöyle diyordu: "Osman nahak yere öldürülmüştür ve ben onun inti-
kamını alacağım."1

Ali Muhaliflerinin Üssü

Osman'ın öldürülmesi ve halkın Hz. Ali'ye biat etmesinden sonra, 
Mekke, Ali (a.s) muhaliflerinin merkezi sayılıyordu. İmam'a muhalif olan-
lar ya da adaletinden korkanlar, özellikle varlıklarını müsadere edeceğin-
den ve hıyanetlerinden dolayı yakalayacağından korkan Osman'ın valile-
ri, Allah'ın evinin hürmet ve saygınlığına sığınarak Mekke'de toplandılar 
ve Cemel Savaşı'nın plânını hazırladılar.

Cemel Savaşı 'nın Masrafı

Cemel Savaşı'nın masrafını, Osman'ın, kendi hükümeti zamanında 
beytülmali yağmalamış ve büyük bir servet elde etmiş valileri karşıladı. He-
def, yeni kurulmuş genç Ali devletini yıkmak ve önceki duruma dönmekti.

Bu savaşın ağır masrafını temin edenlerden bazıların adları şöyledir:

1- Abdullah b. Ebî Rabia: Osman'ın, Yemen'in San'a' şehri valisiydi. 
Osman'a yardım etmek için San'a'dan hareket etti ve yarı yolda Osman'ın 
öldürüldüğünü duyunca Mekke'ye geri döndü. Aişe'nin halkı Osman'ın 
intikamını almaya çağırdığını duyunca, hemen mescide gidip minbere 
oturarak halka şöyle seslendi: "Her kim Osman'ın intikamını almak için 
bu cihada katılırsa, masrafını ben karşılayacağım." Nitekim büyük bir 
grubu savaşmak üzere mücehhez etti.

2- Ye'la b. Ümeyye: Osman'ın ordu komutanlarından biriydi. Cemel 
Savaşı'nın masraflarına yüksek miktarda katkıda bulundu. 600 deve satın 
alıp2 bir grubu da develerin üzerine bindirerek Mekke'nin dışında hareke-
te hazırladı. Ayrıca 10.000 dinar para harcadı.

Ali (a.s) Ye'la'nın bu bağış ve yardımlarından haberdar olunca şöyle 
buyurdu: "Ümeyye'nin oğlu 10.000 dinarı nereden kazandı? Beytülmalden 

1- Tarih-i Taberî, c.3, s.172.
2- Tarih-i Taberî, c.3, s.166.
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çalmaktan başka nereden alabilir ki? Allah'a andolsun ki, o ve Ebu Rabia'nın 
oğlunu elime geçirirsem, servetlerini müsadere edip beytülmale katacağım."1

3- Abdullah b. Âmir: Basra valisi olan bu kişi, yüklü bir servetle 
Basra'dan Mekke'ye kaçmıştı. Basra'nın ele geçirilmesi plânını çizen, Tal-
ha, Zübeyr ve Aişe'yi Basra'yı geri almaya teşvik eden de oydu.2 Osman'ın 
firarî valileri Mekke'de bir araya toplanmışlardı. Sonra Abdullah b. Ömer, 
kardeşi Ubeydullah, Mervan b. Hakem, Osman'ın evlâtları, köleleri ve 
Ümeyye Oğulları'ndan bir grup da onlara katılmıştı.3 Tüm bunlara rağ-
men, bu tanınmış simaların çağrı ve davetleri, halkı Ali (a.s) aleyhine kış-
kırtmaya yetmiyordu. Bu yüzden, Osman'ın azledilmiş valileri ve Ümeyye 
Oğulları'nın bağış ve yardımlarıyla hazırlanan sıradan güçlerinin yanın-
da, manevi bir dayanak da bulmaya ve bu yolla yol güzergâhında yaşayan 
Arapların dinî atıfetlerini tahrik etmeye mecburdular. Bu nedenle Aişe ve 
Hafsa'ya, bu grubun manevî önderliğini uhdelerine alarak Basra'ya doğru 
hareket etmek üzere davette bulundular.

Doğrudur ki Aişe, Mekke'ye girdiği andan itibaren Hz. Ali'ye muha-
lefet bayrağı açmıştı. Fakat kendi muhalif görüşünün icrası için asla bir 
plânı yoktu ve bir ordunun önderliğini uhdesine alıp Basra'ya hareket 
edeceğini asla aklından geçirmemişti. Bunun içindir ki, Zübeyr, Aişe'nin 
kız kardeşinin oğlu olan oğlu Abdullah'ı, kıyam ederek Basra'ya gitmek 
için teşvik etmek üzere evine gönderdiği Aişe, Abdullah'a şöyle demişti: 
"Ben halka asla kıyam emri vermedim. Mekke'ye, halka halifelerinin nasıl 
öldürüldüğünü ilân etmek için geldim. Böylece halk, Halife'ye karşı ayak-
lanıp onu öldürenlere ve meşveret etmeksizin hilâfeti ele geçirenlere karşı 
kıyam etsinler."

Abdullah şöyle dedi: "Osman'ın katilleri ve Ali hakkında böyle dü-
şünüyorsan, neden Ali'ye karşı işbirliği ve yardımdan geri duruyorsun? 
Hâlbuki Müslümanlardan bir grup, kıyam için hazır olduklarını ilân et-
mişlerdir." Aişe şöyle cevap verdi: "Sabret bu konuda biraz düşüneyim." 
Abdullah, Aişe'nin sözlerinin içeriğinden, razı olacağını hissetti. Onun 
için eve döndüğünde Talha ve Zübeyr'e "Ümmü'l-Müminin davetimize 

1- el-Cemel, s.123–124 ve İbn Kuteybe'nin nakline göre (el-Hulefa, s.56) Zübeyr'e 
60.000, Talha'ya 40.000 dinar bağışlamıştır.

2- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.55; Tarih-i Taberî, c.3, s.166.
3- el-Cemel, s.121.
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icabet etti." vaadinde bulundu. Tam emin olmak için ertesi gün Aişe'nin 
huzuruna gidip kesin muvafakatini elde etti ve bu haberi duyurmak için 
grubun tellalı mescitte, pazarda, Aişe, Talha ve Zübeyr'in başkaldırdık-
ların ilân etti ve böylece Ali'ye (a.s) karşı kıyam meselesi ve Basra'nın ele 
geçirilmesi düşüncesi kesinleşti.1

Taberî, baş kaldıranların çağrı metnini şöyle naklediyor:
Bilin ki Aişe, Talha ve Zübeyr Basra'ya hareket edecekler. Kim İslâm'ı 
aziz kılmak, Müslümanların kanını helâl sayan kimselerle savaşmak 
ve Osman'ın intikamını almak istiyorsa bu grupla hareket etsin. Ki-
min bineği ve gücü yoksa işte binek, işte para.2

Siyaset sahnesinin oyuncuları, halkın dinî atıfetlerini daha fazla tahrik 
etmek için Peygamber'in (s.a.a) bir diğer hanımı Hafsa'ya gittiler. Hafsa, 
"Ben Aişe'ye tabiyim. O, bu yolculuğa çıkmaya hazırsa, ben de hazırım." 
dedi. Fakat gitmeye hazırlandığı zaman kardeşi Abdullah engel oldu. 
Bunun üzerine Hafsa, Aişe'ye, "Kardeşim sizinle hareket etmeme engel 
oldu." diye mesaj yolladı.

1- el-Cemel, s.123.
2- Tarih-i Taberî, c.3, s.167.
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(7)

HZ. ALİ 'NİN AHDİNİ BOZANLARI YAKALAMASI

Emirü'l-Müminin Hz. Ali'nin, hükümetinin ilk günlerindeki progra-
mı, İslâm toplumunu, Müslümanların beytülmalini zimmetlerine geçiren, 
önemli bir kısmını hazine yapıp, diğer kısmını şahsî çıkarları doğrultu-
sunda harcayan, her biri bir bölgede özerk, yağmacı ve sıkıntı yaratan 
bencil yöneticilerden temizlemekti. Bunların başında, II. Halife dönemin-
den Kayser'e komşu olması bahanesiyle Kayser sarayları gibi saraylarda 
nimet içinde yaşayan ve aleyhinde konuşanları hemen sürgün eden ya da 
öldüren Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye geliyordu.

Serkeş Şam valisinin başkaldırı haberini alan Ali (a.s), ordusuyla 
Muaviye'ye cevap verme kararı aldı ve bu düşüncede iken haberci vası-
tasıyla Hâris b. Abdulmuttalib'in kızı Ümmü'l-Fazl'ın, Talha ve Zübeyr'in 
ahitlerini bozup Basra'ya hareket ettiğini bildiren mektubu ulaştı.1 Bu 
mektup, İmam'ın kararını değiştirip, ahdini bozanları yarı yolda yakala-
mak ve fitneyi kaynağında kurutmak üzere Basra'ya doğru hareket etme-
sine vesile oldu. Bu yüzden Abbas'ın Temam adlı oğlunu Medine valisi, 
Kusem adlı oğlunu da Mekke valisi olarak atadı2 ve 700 3 fedaisiyle birlikte 
Medine'den Basra'ya doğru hareket etti. Ali (a.s) "Rebeze" ye vardığında, 
ahdini bozanların yarı yolda yakalanma ihtimallerini öngörerek tanıdık-
lar vasıtasıyla kestirme yoldan Basra'ya yöneldiklerini öğrendi.4

Eğer Ali (a.s) bu durumu çabuk haber alsaydı, onları yarı yolda yaka-
lardı ve yakalanmaları çok kolay olur ve bir mukavemetle karşılaşmazdı. 

1- Tarih-i Taberî, Mısır baskısı, c.5, s.167.
2- Tarih-i Taberî, c.5, s.169.
3- el-İmame ve's-Siyase, s.51; Tarih-i Taberî'nin nakline göre (s. 169) sayıları 900 idi.
4- Tarih-i Taberî, c.5, s.169.
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Zira Talha ile Zübeyr'in beraberliği yüzeysel bir birliktelikti ve her biri 
hilâfeti kendisi ele geçirmek, diğerini alt etmek istiyordu. Nifakları hayli 
fazlaydı, Mekke'den hareketlerinden itibaren aralarında var olan ihtilâfları 
aşikâr oldu. Hatta Basra yolunda cemaat namazına imamlık yapma ko-
nusunda birbirlerine girdiler. Bu ihtilâf sebebiyle her ikisi de Aişe'nin 
emriyle cemaat imamlığından mahrum oldu ve bu görev Zübeyr'in oğlu 
Abdullah'a verildi. Muaz diyor ki: "Allah'a andolsun ki, eğer bu ikisi Ali'ye 
(a.s) galip bile gelselerdi, hilâfet konusunda asla anlaşamazlardı."1

Dostlarından bazısı İmam Ali'yi Talha ve Zübeyr'i takip etmekten vaz-
geçirmek istedi, fakat o bunu kabul etmedi. Bakın bu konuda ne söylüyor:

Vallahi sırtlana benzemem ben, onun gibi uykuya dalmam ben. Sırt-
lan, taş vuruldukça uyuklar; bu vuruş uzadıkça uykuya dalar; sonun-
da da onu avlamak isteyen ona ulaşır; gözetleyen onu aldatır.

Ben hakka yüz tutanlara yardım için ondan yüz çevirenlere, benim 
sözlerimi duydukları hâlde itaat etmeyip isyan edenlere, öleceğim 
güne dek yürür de yürürüm; vurur da vururum.2

Ali (a.s) bu sözüyle programını ilân etti, isyancı ve zorbalar karşısında 
sükût etmeyi reva görmedi ve bu hedefin tahakkuku için ordularını yeni-
den yapılandırma fikrine düştü.

Ordunun Yenilenmesi

Ali (a.s) ahdini bozanların kaçtığını öğrendikten sonra, onları Basra'ya 
kadar takip etmeye karar verdi. Fakat beraberinde bulunan grubun sayısı 
700 ya da 900 ü aşmıyordu. Her ne kadar bazısı Bedir Savaşı'na bile katıl-
mış çoğu Muhacir ve Ensâr'ın seçkin savaşçılarından oluşsa da, bu sayı, 
Basra çevresindeki bazı kabilelerin de desteğini alan savaş ecirleriyle baş 
etmek için yeterli değildi. Bu yüzden Ali (a.s), itaati altında bulunan etraf 
kabilelerden yardım alarak ordusunu yeniden yapılandırmaya karar ver-
di. Bunun için Adiyy b. Hatem, kabilesi Tayy'a giderek, onlara Hz. Ali'nin 
ahitlerini bozanları hezimete uğratmak için harekete geçtiğini bildirdi ve 
kabilenin önde gelenlerinin bir araya geldiği toplantıda şöyle dedi:

1- Tarih-i Taberî, c.5, s.169.
2- Nehcü'l-Belâğa, 6. hutbe.
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Ey Tayy kabilesinin büyükleri! Sizler Peygamber (s.a.a) dönemin-
de onunla savaşmaktan uzak durdunuz ve Allah ve Peygamber'ine 
"Mürtetler Hadisesi"nde yardım ettiniz. Bilin ki, Ali buraya gelmek 
üzere. Sizler cahiliye asrında dünya için savaşıyordunuz; şimdi, İslâm 
asrında ahiret için savaşın. Eğer dünyayı istiyorsanız, Allah katında 
pek çok ganimet vardır. Ben sizleri dünya ve ahirete davet ediyorum. 
Geç olmadan hemen kalkın ve İmamınızı karşılayın.

Adiyy'in konuşması o toplantıda müthiş bir coşku yarattı; her taraf-
tan teyit sesleri yükseldi ve hepsi İmam'a yardıma hazır olduklarını ilân 
etti. Ali (a.s) gelince yaşlı bir adam İmam'ın karşısında durup şu şekilde 
bir hoş geldin konuşması yaptı:

Aferin sana ey Müminlerin Emiri. Allah'a andolsun eğer boynumuz-
da biatin olmasaydı, Peygamber'e olan yakınlığın ve parlak geçmişin 
sebebiyle sana yardım ederdik. Sen cihat yolunu tut. Tüm Tayy kabi-
lesi arkanda ve hiç biri orduna katılmaktan geri kalmaz.

Adiyy'in teşebbüsünün neticesi, Hz. Ali'nin ordusuna bir grup süvari 
birliğinin katılması ve ordusunun yenilenmesi oldu.

Tayy kabilesinin yakınında Esed Oğulları kabilesi yaşıyordu. Kabile-
sinin önde gelenlerinden olan Züfer, kabilesini yardıma çağırmak üzere 
Hz. Ali'den izin aldı. Züfer, kabile efradıyla müzakereden sonra bir kıs-
mını ikna edip beraberinde ordugâha getirmeye muvaffak oldu. Şu da 
var ki, Züfer bu girişiminde Adiyy b. Hatem kadar başarılı olamamıştı. 
Zira Adiyy, ailevî asaleti ve babası Hatem'in cömertliği sebebiyle kabile-
si arasında fevkalade bir nüfuza sahipti ama Züfer'in böyle bir konumu 
yoktu. Ayrıca Tayy kabilesi, sağlam inancını ve İslâmî inzibatını Mürtetler 
Hadisesi'nde göstermiş ve Hz. Peygamber'in vefatından sonra onlardan 
tek bir kişi bile mürtet olmamıştı. Hâlbuki Esed Oğulları kabilesi mürtet 
olmuş ve Tayy kabilesinin çabaları sonucu yeniden İslâm'a dönmüştü.1

Ahdini Bozanların Basra Yolunda Başlarına Gelenler

Talha ve Zübeyr ashaptandı; fakat tek başlarına merkezî hükümete 
karşı ayaklanıp bir orduyu Mekke'den Basra'ya kadar sevk ve idare ede-
bilecek bir konum ve güce sahip değillerdi. Eğer başlarında Aişe, yetki-

1- el-İmame ve's-Siyase, s.53–54.
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lerinde Emevîlerin büyük servetleri olmasaydı, komplo ve plânları daha 
Mekke'de bozulurdu. Evet, onlar Osman'ın kanını sahiplenmek kisvesi 
altında ve güya Hz. Ali'nin Osman'ın katili ya da katillerinin destekçisi ol-
duğu iddiasıyla Mekke'den Basra'ya hareket ettiler ve yol boyunca sürekli 
"Ey Osman'ın kanını yerde koymayacak olanlar, nerdesiniz?" sloganını 
kullandılar. Fakat bu slogan öylesine gülünçtü ki, Osman'ın yakınları bile 
buna gülüyordu. Aşağıdaki iki olay bunun şahididir.

Said b. Âs, "Zat-ı Irk" denilen bölgede, başlarında Talha ve Zübeyr'in 
bulunduğu ahdini bozanların kafilesiyle karşılaştı. Kendisi Ümeyye so-
yundan olan Said b. Âs, Mervan'a "Nereye gidiyorsunuz?" deyince Mer-
van, "Osman'ın intikamını almaya." dedi. Bunun üzerine Said b. Âs, 
"Uzaklarda aramayın, Osman'ın katilleri (Talha ve Zübeyr)1 arkanızdan 
hareket ediyor." dedi.

İbn Kuteybe bu konuda daha açık konuşmuştur. O şöyle yazıyor:

Talha, Zübeyr ve Aişe, Hayber bölgesinde "Ebu Tas" adlı yerde konak-
layınca, Said b. Âs elinde siyah bir yay ve beraberinde Muğire b. Şu'be 
ile Aişe'nin yanına gitti ve "Nereye gidiyorsun." dedi. Aişe, "Basra'ya." 
dedi. Said, "Hayırdır?" deyince, Aişe, "Osman'ın intikamını alma-
ya." dedi. Said, "Ey Ümmü'l-Müminin! Osman'ın katilleri aranızda." 
dedi. Daha sonra Mervan'la da aynı diyalogu yaşadı ve şöyle dedi: 
"Osman'ın katilleri Talha ve Zübeyr'dir; Osman'ı, hilâfeti elde etmek 
için öldürdüler; fakat hedeflerine ulaşamadıkları için, kanı kanla, gü-
nahı tövbeyle yıkamak istiyorlar."2

Hz. Ali'nin şahadetinden sonra Muaviye'nin sağ kolu sayılan Muği-
re b. Şu'be, o gün halka dönerek şöyle dedi: "Eğer Ümmü'l-Müminin ile 
yola koyulmuşsanız, ona hayırlı akibet dileyin, eğer Osman'ın intikamı-
nı almak için huruç etmişseniz, Osman'ın katilleri başınızdakiler. Ve eğer 
Ali'yi eleştirmek için yola düşmüşseniz, suçunu söyleyin. Allah aşkına bir 
yıl zarfında iki fitne (Osman'ın katli ve Ali'yle savaş) çıkarmaktan kaçının." 
Fakat ne Said'in ne de Muğire'nin sözleri onları etkilemedi. Said Yemen'e, 
Muğire de Taif'e doğru hareket etti ve hiçbiri Cemel ve Sıffin savaşlarına 
katılmadılar.

1- Tarih-i Taberî, c.3, s.472.
2- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.58.
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Hızlı  Hareket

Talha ve Zübeyr, Hz. Ali'ye yakalanmamak için Mekke ile Basra ara-
sındaki menzilleri süratle kat ediyorlardı. Bu yüzden Aişe'yi bir an önce 
Basra'ya ulaştıracak hızlı bir deve temin etme fikrine düştüler. Yarı yolda, 
"Ureyne" kabilesinden bir Arab'ın, ince ayaklı bir cemele (erkek deve) bin-
miş olduğunu gördüler. Ondan devesini satmasını istediler. Arap, devesi-
nin değerini 1000 dirhem olarak açıkladı. Onlar, "Deli misin? Bir devenin 
1000 dirhem ettiği nerde görülmüş?" deyince, devenin sahibi, "Sen bu de-
venin değerini bilmezsin. Hiçbir deve bununla yarışamaz." dedi. Onlar, "Bu 
deveyi kim için almak istediğimizi bilsen, tek dirhem almadan bağışlarsın." 
dediler. Arap, "Kim için?" deyince, "Ümmü'l-Müminin Aişe için." dediler. 
Arap, nübüvvet makamına duyduğu saygıdan, devesini onlara takdim 
edip karşılığında bir şey istemedi. Onlar Arab'ı rehber olarak kullanmak 
için, Aişe'nin konakladığı kervana götürdüler ve aldıkları deve karşılığın-
da bir dişi deve ile 400 ya da 600 dirhem verip, çölün bir bölümünün kat 
edilmesinde kendilerine yardım etmesini istediler. O da kabul etti.

O bölgeyi en iyi tanıyanlardan biri olan rehber şöyle diyor: "Aişe ben-
den, geçtiğimiz her bölge ve su kuyusunun adını soruyordu. "Hav'eb" de-
nilen bölgeden geçerken köpek sesleri yükseldi. Aişe başını mahfesinden 
çıkarıp 'Bura neresi?' diye sorunca, 'Hav'eb.' dedim. Aişe 'Hav'eb' adını 
duyunca feryadı yükseldi ve deveden inip şöyle dedi: 'Allah'a andolsun 
ki ben, Hav'eb'den geçerken köpekleri devesine havlayan kadınım. Dön-
dürün beni.' Bu cümleyi üç defa tekrarladı. Aişe'nin durması, kervanın 
da durmasına sebep oldu. Hareket etme ısrarı etkili olmadı ve Aişe ertesi 
güne kadar orda durdu. Ama sonunda kız kardeşinin oğlu Abdullah b. 
Zübeyr gelip şöyle dedi: 'Bir an önce hareket et. Zira Ali peşimizde ve her 
an eline düşebiliriz.'"1

Taberî, taassubundan ötürü olayı yukarıdaki gibi nakletmiştir. Ama 
daha önce yaşamış İbn Kuteybe (öl. h. 276) şöyle yazıyor:

Aişe, Hav'eb adını duyunca Talha'nın oğluna şöyle dedi: "Benim dön-
mem gerek; zira bir gün Allah Resulü, hanımlarının yanında -ki ben de 
aralarındaydım- konuşuyordu; ezcümle şöyle buyurdu: 'Görüyorum ki 
sizlerden biri Hav'eb denilen bölgeden geçiyor ve oranın köpekleri ona havlıyor.' 

1- Tarih-i Taberî, c.3, s.975.
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Daha sonra bana hitaben şöyle dedi: 'Hümeyrâ, olmaya ki sen o kadın ola-
sın.' O sırada Talha'nın oğlu yola devam etmek istedi; fakat etkili olamadı. 
Aişe'nin kız kardeşinin oğlu Abdullah b. Zübeyr, o bölgenin Hav'eb olma-
dığını, gecenin evvelinde o bölgeyi geçtiklerine dair yemin etti. Bununla 
da yetinmeyip bir grup göçebe Arab'ı getirip o bölgenin adının Hav'eb 
olmadığına dair yalan yere yemin ettirdiler. Kendi türünde böyle yalan şa-
hitlik, İslâm tarihinde benzersizdir. Nihayet kafile güzergâhına devam etti 
ve valisi, Ali (a.s) tarafından atanan Osman b. Huneyf olan Basra şehrini 
ele geçirmek için yakınlarında konakladılar.1

Ahdini Bozanlar Basra'ya Yaklaşıyor

Ahdini bozanların kafilesi Basra yakınlarına ulaştığında, Temim ka-
bilesinden biri Aişe'den, şehre girmeden önce şehrin ileri gelenlerini, he-
defi konusunda bilgilendirmesini istedi. Bu yüzden Aişe, Basra'nın büyük 
şahsiyetlerine mektuplar yazdı ve kendisi "Hufeyr" denen bir yerde inip 
mektuplarının cevabını beklemeye koyuldu.

İbn Ebi'l-Hadid, Ebu Mihnef'den, Talha ve Zübeyr'in de Basra valisi 
Osman b. Huneyf'e bir mektup yazdığını ve Valilik Konağı'nı kendilerine 
bırakmasını istediğini naklediyor. Mektubu alan Osman, Ahnef b. Kays'ı 
istedi ve mektubu ona da gösterdi. Ahnef meşveret amacıyla şöyle dedi: 
"Onlar, kendileri öldürdükleri hâlde, Osman'ın intikamını almak için 
ayaklanmışlar; bence onlarla savaşmaya hazırlanmalısın. Sen valisin ve 
halk senin sözünü dinler. Öyleyse onlar şehre girmeden önce sen onların 
üzerine git." Osman, "Ben de aynı kanıdayım; ancak Hz. Ali'nin emrini 
bekliyorum." dedi.

Ahnef'ten sonra Hukeym b. Cebele el-Abdî içeri girdi. Osman, Talha 
ve Zübeyr'in mektubunu ona da okudu. O da Ahnef'in görüşünü tekrar-
layıp şöyle dedi: "İzin ver onlarla mücadele edeyim; Ali'ye itaat etseler 
ne âlâ; aksi hâlde hepsiyle savaşayım." Osman, "Eğer karar mücadele ve 
savaş yönünde olursa, bu iş ilk önce bana düşer." dedi. Hukeym ise şöy-
le dedi: "Bir an önce harekete geç; eğer ahdini bozanlar Basra'ya girerse, 
Aişe'nin onlarla birlikte olması sebebiyle halkın kalbini kazanıp seni ma-
kamından indirirler."

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.9, s.312.
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Durum böyleyken Hz. Ali'den Osman b. Huneyf'e, Talha ve Zübeyr'in 
biatlerini bozup Basra'ya doğru hareket ettiklerini bildiren bir mektup 
ulaştı. Mektupta onları biatlerine bağlı kalmaya davet etmesini, kabul 
ettikleri takdirde iyi davranmasını, kabul etmezlerse savaşmasını emret-
ti. Ali (a.s) mektubu Rebeze'den göndermişti. Mektup İmam'ın imlası ve 
kâtibi Ubeydullah'ın yazısıyla kaleme alınmıştı.1

Basra valisi, dostlarıyla meşveret ve Hz. Ali'nin mektubunun ulaş-
masından sonra, Basra'nın iki büyük şahsiyeti İmrân b. Husayn ve 
Ebu'l-Esved Duelî'yi2 huzuruna çağırıp, Basra'nın dışına çıkarak Talha 
ve Zübeyr'le, ahdini bozanların elebaşlarının konakladığı yerde mülakat 
etmek ve Basra'ya asker çıkarmakla hedeflerinin ne olduğunu öğrenmek-
le görevlendirdi. Bu iki şahsiyet de hemen ahdini bozanların ordugâhına 
giderek Talha, Zübeyr ve Aişe ile mülakat ettiler. Aişe şöyle cevap verdi: 
"Bir grup, Müslümanların önderini suçsuz yere öldürdü; haram bir malı 
yağmaladı ve haram ayın saygınlığına riayet etmedi. Ben buraya bu gru-
bun cürümlerini açıklamak ve halka ne yapmaları gerektiğini söylemek 
için geldim."3 (Ve diğer bir nakle göre şöyle dedi:) "Ben buraya bir ordu 
hazırlayıp Osman'ın düşmanlarını cezalandırmaya geldim."

Her ikisi Aişe'den sonra Talha ve Zübeyr'in yanına gidip geliş sebep-
lerini sordular. Talha ve Zübeyr, Osman'ın intikamını almak için geldik-
lerini söylediler. Valinin elçileri, "Sizler Ali'ye biat etmediniz mi?" diye 
sorunca Talha ve Zübeyr, "Biatimiz Malik-i Eşter'in kılıcının gölgesinde 
oldu." dediler. Bunun üzerine elçiler Basra'ya geri dönüp valiyi ahdini bo-
zanların hedefleri hakkında bilgilendirdiler.

Vali, halk kuvvetleri yardımıyla, ahdini bozanların Basra'ya yaklaş-
masını engellemeye karar verdi. Bunun için tellallar şehir ve etrafında 
dolaşarak halkı mescitte toplanmaya çağırdılar. Valinin sözcüsü kendini 
"Kays" kabilesinden Kûfeli bir kişi olarak tanıtıp şöyle dedi:

Eğer bunlar, "Can korkusu yüzünden Basra'ya geldik." diyorlarsa, 
asılsız bir söz söylüyorlar; zira onlar, havadaki kuşların bile güvende 
olduğu Allah'ın Haremi'nde (Mekke) idiler. Ve eğer Osman'ın intika-

1- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.59.
2- Hz. Ali'nin seçkin öğrencisi ve Nahiv ilminin kurucusu.
3- Tarih-i Taberî, c.5, s.174.
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mını almak için gelmişlerse, Osman'ın katilleri Basra'da değil ki. On-
ların karşısında durmanız ve geldikleri yere göndermeniz gerekir.

Bu sırada Esved adında biri şöyle dedi: "Onlar bize Osman'ın katille-
ri demiyor, bizden yardım alarak Osman'ın intikamını almak istiyorlar." 
Esved'in sözü her ne kadar çoğunluğun muhalefetiyle karşılaştıysa da, 
Talha ve Zübeyr'in Basra halkı arasında destekçilerinin olduğu anlaşıldı.

Ahdini bozanlar kafilesi konakladıkları yerden Basra'ya doğru ha-
reket etti. Osman b. Huneyf de onları engellemek için harekete geçti ve 
"Merbed" denilen yerde karşı karşıya geldiler. Talha ve Zübeyr'in ordu-
su, bölgenin sağ tarafında, Osman b. Huneyf ve ordusu sol tarafında yer 
aldılar. Talha ve Zübeyr, Osman'ın faziletleri ve mazlum oluşu hakkın-
da konuşup halkı onun intikamını almaya çağırdılar. Talha ve Zübeyr'in 
taraftarlarından lebbeyk sesleri yükseldi; fakat valinin yâranı, Talha ve 
Zübeyr'in sözlerini tekzip ettiler ve iki taraf arasında niza başladı. Bu ara-
da valinin yâranı arasında en küçük bir ayrılma olmadı.

Aişe durumu böyle görünce konuşmaya başlayıp şöyle dedi:

Halk, Osman'ın kadrolarından sürekli şikâyette bulunuyor ve bize 
bildiriyorlardı. Biz bu konuda araştırma yaptık ve Osman'ı suçsuz, 
takvalı ve vefakâr, şikâyet edenleri ve habercileri, hileci ve yalancı 
gördük. Eleştirenler güçlenince, Osman'ın evine saldırıp suçsuz yere 
haram ayda kanını döktüler. Bu durumda size yakışan ve sizden 
gayrisine yakışmayan, katilleri yakalayıp haklarında Allah'ın hük-
münü icra etmenizdir. (Daha sonra şu ayeti okudu:) "Şu kendilerine 
Kitap'tan bir pay verilmiş olanlara bak, aralarında hüküm vermesi için 
Allah'ın Kitabı'na çağrılıyorlar da içlerinden bir zümre yüz çevirerek 
dönüp gidiyor."1

Aişe'nin sözleri, valinin yâranı arasında ikilik çıkardı. Bir grup, 
Aişe'nin sözlerini tasdik ederken, diğer bir grup tekzip etti ve iş, Osman 
b. Huneyf'in taraftarları arasında birbirine taş atmaya kadar ilerledi. Vali 
yâranları arasında ikilik sürerken ve bir kısmı da ahdini bozanlara katıl-
dığı esnada, Aişe Merbed'den ayrılarak Debbağîn denen bölgeye doğru 
hareket etti.

1- Âl-i İmrân Suresi, 23.
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Ahdini Bozanların Sorgulanması
Aişe'nin konakladığı bölgede Sa'd Oğulları kabilesinden bir adam, 

sorgularcasına şöyle dedi:
Ey Ümmü'l-Müminin! Osman'ı öldürmek bize, senin evinden huruç 
edip şu mel'un deveye binmenden daha kolaydır. Senin Allah tarafın-
dan hürmet ve ihtiram perden vardı;1 fakat sen bu perdeyi yırttın ve 
hürmetini yok ettin. Eğer isteyerek buraya gelmişsen geri dön ve eğer 
zorla gelmişsen bizden yardım iste.

Aynı kabileden diğer bir genç Talha ve Zübeyr'e şöyle dedi:
Sana gelince ey Zübeyr! Peygamber'in (s.a.a) havarisi sayılıyorsun 
ve sen ey Talha, kendi elinle Peygamber'i (s.a.a) tehlikeden korudun. 
Annelerinizi beraberinizde görüyorum. Acaba hanımlarınızı da getir-
diniz mi?" Onlar "Hayır." deyince, genç, "Öyleyse ben sizden ayrılıyo-
rum." dedi.

Daha sonra bir şiir okudu. Şiirin ilk mısrası şöyle:
Sentum helâilekum ve qudtum ummekum / Hâzâ leomruke qilletu'l-însâf.

Hanımlarınızı perdenin arkasında oturtmuşsunuz fakat annelerinizi 
öne sürmüşsünüz, canına andolsun ki bu, insafsızlığın nişanesidir.2

Bu sırada Hukeym b. Cebele el-Abdî, yâranıyla birlikte Hz. Ali'nin 
valisine yardım etmek için kıyam etti ve Talha ve Zübeyr'in taraftarlarıyla 
aralarında şiddetli bir savaş başladı. Aişe, iki tarafı ayırmak için, o bölge-
nin terk edilerek "Mazin Oğulları" mezarlığına hareket edilmesini emretti. 
O bölgeye vardıklarında gecenin karanlığı iki tarafı ayırdı ve vali de şehre 
geri döndü.

Aişe yandaşları gece "Daru'r-Rızk" denilen bölgede toplanarak savaşa 
hazırlandılar. Ertesi gün Hukeym b. Cebele onlara karşı saldırıya geçti ve 
iki taraf arasında kanlı bir savaş yaşandı. Bu savaşta her iki taraftan ölen 
ve yaralananlar oldu.

İki Taraf Arasında Geçici Sulh

Buraya kadar tarihçiler ittifakla, olayları bizim naklettiğimiz şekilde 
yazmışlardır. Şimdi bundan sonraki olayları ele almak gerek. Yani bu 

1- Peygamber eşleri hakkındaki ayete işarettir: "Evlerinizde oturun. İlk cahiliye 
yürüyüşü gibi kendinizi teşhir ederek yürümeyin." (Ahzab Suresi, 33.)

2- Tarih-i Taberî, c.3, s.482; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.213–214.
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iki grup nasıl savaşı bırakıp başka bir olayın beklentisi içine girdiler. 
Burada Taberî ve onun izinden Cezerî el-Kâmil kitabında olayı iki şekil-
de yazmışlardır. İkinci şekli gerçeğe yakın görünüyor; fakat biz her iki 
şeklini de aktaracağız:

a) Talha ve Zübeyr'in Biat Şeklinin Sorgulanması

Taberî şöyle yazıyor: "Taraflar, Medine halkına bir mektup yazılarak 
Talha ve Zübeyr'in Hz. Ali'ye nasıl biat ettiğinin sorulması üzerinde an-
laştılar. Medine halkı Talha ve Zübeyr'in isteyerek ve özgürce Ali'ye (a.s) 
biat ettiğine şahadet ederse, her ikisi Medine'ye geri dönecek ve Osman b. 
Huneyf'e saldırmayacak ve eğer biatlerinin zorla ve korkudan olduğuna 
şahadet ederse, Osman Basra'yı terk edecek, Valilik Konağı'nı, beytülmali 
ve hükümete ait her şeyi Talha ve Zübeyr'e bırakacaktı."

Taberî, tarihinde bu barış anlaşmasının metnine yer vermiş ve Kâ'b 
b. Sur'un mektubu Medine'ye götürdüğünü belirtmiştir. Cuma günü Me-
dine Mescidi'nde Basra halkının mesajı Medine halkına okundu; fakat 
Üsame adlı bir kişiden başka kimse cevap vermedi. Üsame şöyle dedi: 
"Onların biatleri isteyerek değil, zorla ve korkudan olmuştur." Bu sırada 
halk öfkelenerek Üsame'yi öldürmek istedi ve eğer Suheyb ve Muham-
med b. Mesleme gibileri engel olmasaydı, öldürülecekti. Kâ'b, Medine 
Mescidi'nde gördüklerini Basra'ya döndükten sonra nakletti ve bunun 
üzerine Talha ve Zübeyr, Osman b. Huneyf'e mesaj göndererek Valilik 
Konağı'nı terk etmesini, zira biatlerinin isteyerek gerçekleşmediğinin is-
patlandığını belirttiler.

Bu esasa dayalı bir barış oldukça uzak bir ihtimal olarak görülüyor ve 
bu nakil birkaç açıdan gerçekten uzaktır; zira:

1- Nakleden, ulemanın salih ve doğru sözlü kabul etmediği Seyf b. 
Ömer'dir. Fakat maalesef Taberî Tarihi'nin bir bölümü (hicrî 11 ila 36. yılla-
rı arasındaki olaylar) onun nakilleriyle doludur.

2- Basra Medine arasını kat edip geri dönmek, uzun zaman ister. Oysa 
ahdini bozanlar, Hz. Ali'nin Medine'den hareket ettiğini ve kendilerini ta-
kipte olduğunu biliyorlardı. Öyleyse, kendilerini bekleyen bu tehlike kar-
şısında böyle bir şarta boyun eğip, Basra'yı işgali erteleyerek Medine'den 
gelecek cevabı beklemeye koyulmaları mümkün değildi.
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3- Böyle bir şartı ancak, kendilerinin zorla biat ettirildiğine ashabın 
şahitlik edeceğine itminanı olan kimseler kabul eder. Hâlbuki Talha ve 
Zübeyr'in böyle bir itminanı yoktu. Hatta bunun tersini kabullenip inan-
dıkları söylenebilir. Çünkü Taberî'nin Seyf b. Ömer'den nakline göre, Me-
dine Mescidi'nde Üsame dışında -ki o da Ali'ye (a.s) biat etmeyenlerden 
biriydi- hiç kimse Talha ve Zübeyr'in zorla biat ettiğine şahitlik etmedi ve 
diğerleri sustu.

4- Talha ve Zübeyr'in zorla biat etmediğinin en açık delili, Sa'd b. 
Vakkâs, Abdullah b. Ömer, Üsame, Hassan vb. gibilerin Hz. Ali'ye biat-
ten imtina edip uzlete çekilmelerine rağmen kimsenin onlara karışma-
masıdır. Eğer Talha ve Zübeyr de biate yanaşmasalardı, biat etmeyenler 
safına katılabilirlerdi. Nitekim Hz. Ali durumu öğrenince Zübeyr hak-
kında şöyle buyurdu:

Sanıyor ki eliyle biat etti, gönlüyle etmedi. Oysaki biat ettiğini ikrar et-
mekte, kalbiyle etmediğini söyleyip yaptığını inkâr etmektedir. Peki, 
öyleyse ya buna dair bir hüccet göstersin, tanık getirsin yahut da çık-
tığı, bozduğu biate geri dönsün.1

Sonraları, ahdini bozanların elebaşlarının öldürülmesinden sonra Ali 
(a.s) Talha ve Zübeyr'in durumlarını şöyle teşrih ediyor:

Allah'ım, bu iki kişi, yakınlık bağlarını kestiler; bana zulmettiler; bi-
atlerini inkâr eylediler; halkı aleyhime kışkırttılar. Bağladıklarını sen 
çöz; düğümlediklerini sen gevşet; umdukları, yaptıkları şeydeki kö-
tülüğü sen göster onlara. Savaştan önce tövbe etmelerini bekledim; 
nimeti hor gördüler, esenliği teptiler.2

b) İmam'ın (a.s) Görüşünün Alınması

Anlaşmanın ikinci şekli şöyledir: Osman b. Huneyf, ahdini bozanla-
ra, kendisinin Hz. Ali'nin memuru olduğunu, dolayısıyla Ona bir mek-
tup yazıp görüşünü almadan isteklerine boyun eğemeyeceğini söyledi.3 
İbn Kuteybe, el-İmame ve's-Siyase adlı kitabında şunları ekliyor: "Taraf-
lar, Hz. Ali'den bir haber gelinceye kadar Osman b. Huneyf'in görevinde 

1- Nehcü'l-Belâğa, 8. hutbe.
2- Nehcü'l-Belâğa,  137. hutbe.
3- Tarih-i Taberî, c.3, s.486; el-Kâmil, c.3, s.216; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-

Belâğa, c.9, s.319. (Anlaşmanın metnini nakletmiştir.)
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kalması, Valilik Konağı, Mescid ve beytülmalin yetkisinde olması, Talha 
ve Zübeyr'in istedikleri yerde konaklaması üzerinde anlaşmaya vardılar. 
Eğer Ali (a.s) ile anlaşmaya vardılarsa ne âlâ; aksi takdirde herkes istediği 
yolu seçmekte özgür olacaktı. Bu minval üzere anlaştılar ve her iki taraf-
tan bir grubu şahit tuttular.1

Bu, daha doğru görünüyor. Elbette bu, ahdini bozanların başlarının 
samimî bir kalple ve gerçekten bu anlaşmayı kabul ettikleri anlamına gel-
mez. Onlar bu anlaşma metnini kabul etmekle, ilk fırsatta yapacakları bir 
baskınla Valilik Konağı'nı ele geçirip Osman b. Huneyf'i Basra valiliğin-
den uzaklaştırmayı hedefliyorlardı. Nitekim tarihçiler, Aişe'nin Zeyd b. 
Sûhân'a bir mektup yazdığını ve mektupta ona oğlum dediğini, kendile-
rine katılmasını ya da hiç olmazsa evinde oturarak Ali'ye yardım etme-
mesini istediğini yazıyorlar. Zeyd Aişe'nin mektubuna şöyle cevap verdi: 
"Allah'ın rahmeti Ümmü'l-Müminin'in hâline şamil olsun. Ona evinde 
oturmak, bize de cihat emredilmiştir. O kendi vazifesini terk etmiş, bize 
de (evde oturmayı)  kendi vazifesini yapmaya davet ediyor! Diğer yan-
dan, bizim vazifemiz olan şeyi yapmaya kalkıp, bizi kendi vazifemizi ifa 
etmekten alıkoyuyor."

İbn Ebi'l-Hadid, ahdini bozanların başlarının bir araya gelerek konuş-
tuklarını ve bu zaaflarıyla, Hz. Ali'nin, ordusuyla ulaşması durumunda 
işlerinin biteceğini dile getirdiklerini naklediyor. Bu yüzden etraf kabilele-
rin önderlerine mektup yazdılar ve Ezd, Zabbe ve Kays b. Gaylan gibi bazı 
kabilelerin muvafakatini celp ettiler. Ancak bazı kabileler de Hz. Ali'ye 
vefakâr kaldı.2

1- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.64.
2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.9, s.320–321.
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(8)

KANLI DARBE

Bu şartlar altında ahdini bozanların başları kendilerini güçlü hissede-
rek Osman b. Huneyf'in mektubunun gönderilmesinin üzerinden kısa bir 
süre sonra, soğuk ve sert rüzgârlı bir gecede yatsı namazı ve bir nakle göre 
de sabah namazı vakti, mescit ve Valilik Konağı'na saldırdılar. Mescidin, 
Valilik Konağı'nın ve zindanın muhafızlarını öldürerek -ki ölenlerin sayısı 
muhtelif şekillerde nakledilmiştir- şehrin en hassas noktalarını ele geçirdi-
ler ve daha sonra halkın ilgisini çekmek için konuşmalar yaptılar.

Talha, maktul halifeyi methederek şunları söyledi: "Halife bir günah 
işledi; ama tövbe etti. Biz önce onu kınamak istiyorduk fakat akılsızlarımız 
bize galebe çalarak onu öldürdüler." Söz buraya gelince halk itiraz ederek 
şöyle dedi: "Halife hakkında bize yazdığın mektuplar böyle demiyordu 
ama. Sen bizi Osman'ın aleyhine kıyama davet ediyordun."

Bu sırada Zübeyr ayağa kalktı ve kendisini temize çıkarmak adına, 
onlara bir mektup yazmadığını söyledi.

Bu arada "Abdulkays" kabilesinden biri, dört halifenin hilâfet serüve-
nini dile getirdi ve "Tüm halifelerin seçimi siz Muhacir ve Ensâr vesilesiyle 
gerçekleşiyor ve bizimle en ufak meşverette bulunmuyordunuz." dedi. En 
son, görüşümüzü almadan Ali'ye biat ettiniz. Şimdi ona hangi tenkitte bu-
lunuyorsunuz? Zimmetine bir mal mı geçirdi? Haksızlık mı yaptı? Münki-
re mi bulaştı? Bunlardan hiçbiri gerçekleşmemişse, neden ayaklandınız?

Adamın sağlam ve güçlü mantığı, dünya heveslilerin öfkesini kabart-
tı. Adamı öldürmek istediler; ancak kabilesi buna engel oldu. Ertesi gün 
adama saldırıp, kendisine yardıma gelen 70 kişiyle birlikte kılıçtan geçir-
diler. Daha sonra cemaat imamlığından tutun beytülmale kadar işleri ele 
alıp, arzularının bir kısmına ulaştılar.1

1- Tarih-i Taberî, c.3, s.485; el-Kâmil, c.3, s.217; el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.65.
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Valinin Akıbeti

Valinin, Hz. Ali'nin makam ve mevkisini korumaktaki sebatı, ahdini 
bozanları oldukça kızdırmıştı. Nitekim onu yakalar yakalamaz linç eder-
cesine dövüp saç sakalını kazıdılar. Daha sonra öldürüp öldürmemek 
konusunda birbirleriyle meşverette bulunup, sonunda serbest bırakmaya 
karar verdiler; zira kardeşi Sehl b. Huneyf'in Medine'de sert bir tepki gös-
termesinden korktular.

Osman b. Huneyf, Hz. Ali'yi görmek için Basra'dan ayrıldı. Ali (a.s) 
Osman'ı o şekilde görünce espriyle şöyle dedi: "Bizden taraf yaşlı bir adam 
olarak gittin, şimdi bir genç gibi geri döndün!" Osman, İmam'a hadiseyi 
teşrih etti.

Bu kanlı darbede ölenlerin sayısı muhtelif nakledilmiştir. Taberî, 
Tarih'inde ve Cezerî, el-Kâmil'de, ölenlerin sayısını 40 olarak açıklamış; 
fakat İbn Ebi'l-Hadid 70 olarak belirtmiştir. Ebu Mihnef ise (Cemel'de) 400 
kişinin öldüğünü nakletmiştir.1

İşin en acı yanı, ahdini bozanların, hepsi mescit zindan ve valilik mu-
hafızları olan bu kimselere hileyle ulaşmaları ve feci bir şekilde hepsinin 
başlarını kesmesiydi.

Hukeym b. Cebele'nin Kıyamı

Bu arada Hukeym b. Cebele, Osman'ın acı bir şekilde valilikten tecrit 
edilmesi ve muhafızların feci şekilde öldürülmesinden oldukça etkilendi. 
Abdulkays kabilesinden 300 kişiyle ahdini bozanlarla savaşmaya ve dört 
bölük oluşturup, kendisi ve üç kardeşiyle birlikte bu bölüklerin komu-
tasında saldırmaya karar verdi. Ahdini bozanlar, halkı Hukeym'e karşı 
mücadeleye teşvik etmek için, ilk kez Aişe'yi deveye bindirip, onun ko-
numundan yararlanarak halkın duygularını kendilerine cezp ettiler. Bu 
sebeple Hukeym'in kıyam ettiği günü de Cemel Günü olarak adlandırmış 
ve bugünü meşhur Cemel Günü'nden ayırmak için ilkini küçük, ikincisini 
büyük sıfatıyla vasıflandırmışlardır.

Bu savaşta Hukeym'in 300 adamının tamamı, üç kardeşiyle birlikte öl-
düler. Böylece Basra tartışmasız bir şekilde Talha ve Zübeyr'in kontrolüne 

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.9, s.321.



Hz .  A l i ' n in  H i l â f e t  Dönemi  □ 337

geçti. Fakat her ikisi de hükümet ve yöneticiliğe talip oldukları için, cema-
at imamlığı üzerinde birbirleriyle sert şekilde tartışmaya tutuştular. Zira 
o gün hangisi cemaat imamı olsaydı, hükümdar olarak görünecekti. Aişe 
ikisinin ihtilâfından haberdar olunca onları bu görevden menedip, cemaat 
imamlığını Talha ve Zübeyr'in oğullarına verdi. Bir gün Abdullah b. Zü-
beyr, diğer bir gün Muhammed b. Talha cemaat namazı kıldırıyordu.

Beytülmalin kapısını açıp Müslümanların hazinesinin büyük serveti-
ni görünce Zübeyr şu ayeti okudu:

Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vadetti. Şunu da size 
aceleden verdi. 1

Daha sonra şöyle dedi: "Biz bu servete Basra halkından daha evlâ ve 
lâyığız." Ardından tüm malları zapt etti. Ali (a.s) Basra'yı ele geçirdiğinde 
bu malları tekrar beytülmale iade etti.2

Hz. Ali'nin Darbeden Haberdar Olması

Rebeze, hatıralar bölgesidir. Hz. Ali'nin bu bölgeye eskiye dayanan 
aşinalığı vardı. Özellikle Rebeze'nin İmam'ın samimî dostlarının sürgün 
yeri olduğu günden beri. Örneğin Peygamber'in (s.a.a) büyük sahabesi 
Ebuzer, adaletsizlik ve israflarla mücadele ettiği için oraya sürgün edil-
mişti. Yıllar sonra takdir-i ilahî, ahdini bozarları yakalamak için asker top-
lamak üzere Ali'yi (a.s) o bölgeye yöneltmişti.

İşte Ali (a.s) Rebeze'de iken, ahdini bozanların darbe yaptığı acı habe-
rini duydu. Talha ve Zübeyr'in Basra'ya girdiğini, Valilik Konağı, mescit, 
beytülmal ve zindan muhafızlarını öldürdüklerini, yüzlerce insanın kanı-
nı dökerek şehri ele geçirdiklerini ve kendi valisini feci şekilde dövüp saç 
sakalını kazıttıktan sonra şehirden attıklarını ve zehirli propagandalarıyla 
Basra kabilelerinden bazısını kendi saflarına çektiklerini öğrendi.

Bu aşamada Hz. Ali'nin görüşü, ahdini bozanları bastırmak için Kûfe 
halkından yardım almaktı. Zira Irak'ta kendisine kalan tek siper, Kûfe ve et-
raf kabilelerdi. Ancak bir engel vardı; o da, her tür kıyamı fitne sanan ve hal-
kın Ali'ye (a.s) yardım etmesine engel olan Kûfe valisi Ebu Musa Eş'arî idi.

1- Fetih Suresi, 20.
2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.9, s.322; Tarih-i Taberî, c.3; İbn Esir, 

el-Kâmil, c.3.
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Ebu Musa, Muhacir ve Ensâr'ın Hz. Ali'ye biatinden önce Kûfe valisiydi 
ve İmam'ın hilâfete geçmesinden sonra, Malik-i Eşter'in uygun görmesiyle 
görevinde kaldı. İmam'ı Ebu Musa'yı görevde tutmaya iten neden, Malik-i 
Eşter'in görüşünün yanı sıra, beytülmalde israftan kaçınması ve tutumlu 
davranmasıydı. Bu açıdan III. Halife'nin diğer valilerinden farklıydı.

Evet, Ali (a.s) çareyi, kendisine yardım gönderilmesine zemine hazırla-
maları, aksi takdirde valiyi azledip başkasını ataması için Kûfe'ye adamlar 
gönderip, bu konuda Ebu Musa ve Kûfe halkına mektuplar göndermekte 
gördü. Şimdi İmam'ın bu mesele bağlamında yaptığı işleri zikrediyoruz:

1- Muhammed b. Ebîbekr'i Kûfe'ye Göndermesi

Ali (a.s), Muhammed b. Ebîbekr ve Muhammed b. Cafer'i, umumi bir 
toplantıda kendisinin yardım çağrısını halka duyurmaları için bir mektup-
la beraber Kûfe'ye gönderdi. Fakat Ebu Musa'nın kendi görüşünde ısrar 
etmesi, her ikisinin çabalarını neticesiz bıraktı. Ebu Musa, bu konuda ken-
disine danışan halka şöyle diyordu: "Evde oturmak ahiret, huruç etmek 
dünya yoludur. (Hangisini istiyorsanız seçin!)1 Bu nedenle İmam'ın elçile-
ri bir netice alamadan Kûfe'yi terk edip "Zîkar" denilen bölgede İmam'la 
mülakat ederek olanları anlattılar.

2- İbn Abbas ve Malik-i Eşter'i Göndermesi

Ali (a.s) bu konuda da tıpkı diğer konularda olduğu gibi, iş çıkma-
za girmedikçe sert bir girişimde bulunmak niyetinde değildi. Bu nedenle 
Ebu Musa'yı azletmeden önce, müzakere yoluyla sorunu çözmeleri için 
iki büyük şahsiyeti, yani İbn Abbas ve Malik-i Eşter'i Kûfe'ye göndermeyi 
maslahat olarak gördü. Malik-i Eşter'e şöyle buyurdu: "Yaptığın iş şimdi 
kötü netice verdi. Bunu düzeltmelisin." Sonra her ikisi Kûfe'ye giderek 
Ebu Musa ile görüşüp müzakere ettiler.

Ebu Musa bu kez sözünü başka bir kalıba dökerek şöyle dedi:

Bu bir fitnedir; bu fitnede uyuyan uyanıktan, uyanık oturandan, otu-
ran ayakta durandan, ayakta duran binenden ve binen çalışandan 
daha hayırlıdır.2

1- Tarih-i Taberî, c.3, s.393 ve 496.
2- Tarih-i Taberî, c.3, s.497.
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Sonra şunları ekledi: "Kılıçları kınlarına koyun ve ..."

Bu defa da İmam'ın temsilcileri, onca çabadan sonra ümitsizce geri 
dönüp İmam'ı Ebu Musa'nın inadından ve kendine has tutumundan ha-
berdar ettiler.

3- Hz. Hasan (a.s) ve Ammâr-ı Yasir'i Göndermesi

Ali (a.s) bu kez mesajının iblâğı için makamı daha yüce insanlardan 
yardım almaya karar verdi ve bu iş için en uygun kişiler, oğlu İmam Ha-
san (a.s) ve Ammâr-ı Yasir'di. İlki, Peygamber'in (s.a.a) çok sevdiği, kızının 
oğlu, ikincisi, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) sıkça övdüğü ilk Müslümanlardan-
dı. Bu iki büyük şahsiyet de İmam'ın (a.s) mektubuyla Kûfe'ye geldiler. 
Önce İmam Hasan-ı Müçteba (a.s) babasının mektubunu halka okudu:

Allah'ın kulu, Müminlerin Emiri Ali'den, şerefli yaverler ve Ara-b'ın 
yüce mertebelileri Kûfe halkına.

Ben sizleri Osman'ın işinden (katlinden) öyle bilgilendireyim ki, du-
yan, görür gibi olsun. Halk onun işlerini tenkit etti; bense Muhacirler-
den biri olarak onu huzurlu kılmak ve en az kınayanlardan biri olma-
ya çabaladım. Hâlbuki Talha ve Zübeyr'in Osman'a nispet misali, en 
ufak hareketle hızlanan ve yavaşlaması, develeri sürmek için söylenen 
rahatsız edici teraneleri olan ürkek bir deve gibiydi. Aişe de aniden 
ona öfkelendi ve sonunda bir grup onu öldürdü. Sonra halk en ufak 
bir zorlama olmadan, aksine büyük bir rağbetle bana biat etti. Hicret 
için (Medine) halkını dışarı atmış, kaynayan bir kazana dönüşmüş ve 
fitne çıkmıştır. Komutanınıza koşun ve düşmanla cihada girişin.1

İmam'ın (a.s) mektubunun okunmasından sonra, İmam'ın temsilcile-
rinin konuşma ve halkın zihinlerini aydınlatma zamanı gelmişti. İmam'ın 
(a.s) oğlu konuşmaya başlayınca herkesin gözü ona odaklandı. Dinleyen-
ler içlerinden, İmam'ın mantığını sağlam kılması için Allah'a dua ediyor-
lardı. Hz. Hasan (a.s) bir asa ya da mızrağa dayanmış hâlde konuşmasına 
şöyle başladı:

Biz sizleri Allah'ın kitabına, Peygamberi'nin (s.a.a) sünnetine ve üm-
metin biat edebileceği en bilgin, en adaletli ve en şayeste ferdine ça-
ğırmaya geldik. Sizi öyle birine davet ediyoruz ki, Kur'ân onu eleş-
tirmemiş, sünnet inkâr etmemiş ve kendisiyle iki bağı olan (iman ve 

1- Nehcü'l-Belâğa, 1. mektup.
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akrabalık) kimseye iman etmede herkesten öncü olmuş ve onu asla 
yalnız bırakmamıştır. Halkın onun (Peygamber'in) etrafından dağıl-
dığı gün, Allah (c.c.) onun yardımıyla iktifa etti. Peygamber'le (s.a.a) 
namaz kılarken, diğerleri müşriktiler.

İşte böyle bir kimse sizden yardım istiyor ve sizi hakka davet ediyor. 
Sizden kendisini desteklemenizi, ahdini bozup, salih yâranını öldüren 
ve beytülmali yağmalayan grubun aleyhine kıyam etmenizi istiyor. 
Ayağa kalkın ki, Allah'ın rahmeti üstünüzde olsun ve O'na doğru gi-
din; iyiliği emredin ve kötülükten sakındırın ve iyilerin hazırladığını 
sizler de hazırlayın.

İbn Ebi'l-Hadid, ünlü tarihçi Ebu Mihnef'ten İmam Hasan'ın (a.s) iki 
konuşmasını naklediyor. Biz birinin tercümesiyle yetindik. Her iki konuş-
ması da, halkın duygularını tahrik ve Hz. Ali'nin makamını teşrih etmede 
fevkaladedir.1

İmam Hasan'ın (a.s) konuşması sona erince, Ammâr-ı Yasir ayağa 
kalktı; Allah'a hamdüsenadan ve Peygamberi'ne (s.a.a) salât ve selâmdan 
sonra şöyle dedi:

Peygamber'in (s.a.a) kardeşi ve amcası oğlu, sizleri Allah'ın dinine 
yardım etmeye çağırıyor. Bir İmam ki, asla hilaf iş yapmaz, bir bilgin 
ki, öğrenmeye ihtiyacı olmaz, bir kudret sahibi ki asla korkmaz ve 
İslâm'daki önceliğine kimse ulaşamaz. Eğer onunla karşılaşırsanız, 
hakikati size açıklar.

Peygamber'in oğlu ve büyük sahabesinin sözleri, kalpleri ve vicdan-
ları uyandırdı ve basiretsiz vali Ebu Musa'nın bağnaz fikirlerini dağıttı. 
Çok geçmeden şevk ve heyecan bütün toplumu sardı. Özellikle Zeyd b. 
Sûhân Aişe'nin mektubunu Kûfe halkına okuyunca, herkes hayrete düştü. 
Aişe mektubunda, Zeyd'e evde oturmasını ve Ali'ye yardım etmemesini 
yazmıştı. Zeyd mektubu okuduktan sonra halka hitaben şöyle dedi: "Mil-
let! Bilin ki Aişe'nin vazifesi evde oturmak, benim vazifemse savaşmaktır. 
Şimdi o bizi kendi vazifesine davet edip, bizim vazifemizi de kendi uhde-
sine almaktadır!"

Tüm bu gelişmeler, durumu Hz. Ali lehinde değiştirdi. Bir grup Müs-
lüman, İmam'a yardım etmeye hazır olduklarını bildirdi ve yaklaşık 12.000 
kişi İmam'a katılmak için evlerini barklarını terk etti.

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.14, s.11-14; Tarih-i Taberî, c.3, s.499-500.
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Ebu't-Tufeyl diyor ki: "Ali (a.s), Kûfe askerlerinin kendi ordugâhına 
katılmasından önce, bana, Kûfe'den gelecek askerlerin sayısının 12.001 
kişi olduğunu söyledi. Askerler geldikten sonra ben hepsini saydım. Ne 
bir kişi eksikti; ne de bir kişi fazla.1

Şeyh Müfid bu sayıyı 6600 olarak belirtip şöyle diyor: "Ali (a.s) İbn 
Abbas'a, iki gün zarfında 6600 askerin kendisine katılacağını ve Talha ve 
Zübeyr'i öldüreceğini söyledi. İbn Abbas askerlerin sayısını araştırdığın-
da, İmam'ın verdiği sayının doğru olduğunu gördü.2

Ebu Musa'dan Sonuç Vermeyen Çaba

Ebu Musa, Kûfe'nin durumunun değişmesine oldukça öfkelendi; 
Ammâr ve halka şöyle dedi:

Peygamber'den (s.a.a) duydum ki çok yakında bir fitne çıkacak ve bu 
fitnede oturan ayakta durandan, her ikisi de binenden daha iyidir. 
Yüce Allah bizim canımızı ve malımızı birbirimize haram kılmıştır.

Ammâr, sahip olduğu savaşçı ruhuyla şöyle karşılık verdi: "Evet, Pey-
gamber (s.a.a) seni kastetmiş; senin oturman (başkalarının değil) kıyamın-
dan daha iyidir."3

Burada sözü edilen hadis hakkında biraz düşünmek gerek.

Farz edelim ki Peygamber (s.a.a) böyle bir hadisi beyan etmiş, fakat 
maksadının Cemel Hadisesi olduğu ne malum? Acaba iktidar için 400 ki-
şinin başını koyun gibi kesen bir grubun karşısında durmak fitne midir ki, 
bu fitnede, oturan, kıyam edenden daha iyi olsun?

Peygamber'in (s.a.a) vefatından sonra Sakife'den Osman'ın katline 
kadar birçok hâdise vuku bulmuştur. Peygamber'in (s.a.a) hadisi neden 
bu olaylar hakkında olmasın? Eğer tarih sayfalarını çevirir ve hicrî 11 ila 
35 yılı olaylarını incelersek, bazılarının çok esef verici olduğunu görürüz. 
Mesela Malik b. Nuveyre hadisesinin üzerinden kolayca geçilebilir mi? III. 
Halife dönemi olayları, ezcümle mümin sahabelerin dövülüp sürgün edil-
mesi unutulabilir mi? Neden bu hadis Muaviye, Mervan ve Abdulmelik'in 
hilâfet dönemlerine şamil olmasın?

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.14, s.11-14; Tarih-i Taberî, c.3, s.499-500.
2- el-Cemel, s.157.
3- Tarih-i Taberî, c.3, s.498.
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Buna ilaveten, İslâm'ın, asla görmezlikten gelinemeyecek muhkem 
hükümleri vardır. Mesela ulû'l-emr'e itaat. Nassla belirlenmiş ya da Mu-
hacir ve Ensâr tarafından seçilmiş halifeye itaat, herkesin doğruladığı bir 
İslâmî vazifedir. Ebu Musa da Ali'yi (a.s) "Veliyy-i emr" olarak tanımıştı; 
zira İmam'ın fermanını kabul etmiş ve Kûfe valiliğinde kalmıştı. Ondan 
sonra yaptığı her işi, İmam Ali'nin valisi unvanıyla yapıyordu. Bu durum-
da "Allah'a, Resulü'ne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin." ayeti 
karşısında, mücmel bir hadis bahane ederek Kur'ân nassına muhalefet 
etmemeliydi.

Ebu Musa'nın Valilik Makamından Azli

Çok sayıda temsilci gönderilmesi ve bütün çabaların sonuçsuz kalma-
sı, Hz. Ali'yi, Ebu Musa'yı makamından azletmeye mecbur bıraktı. İmam 
(a.s) önceden de bir mektupla ona hücceti tamamlamış şöyle yazmıştı: 
"Ben Haşim b. Utbe'yi, senin yardımınla Müslümanları bize yardıma gön-
dermesi için Kûfe'ye gönderdim. Onun için işbirliği yapmalısın. Biz seni 
bu makama, hakkın yaveri olasın diye bıraktık."

Ali (a.s), gönderdiği mektup ve elçilerin, Ebu Musa'nın fikrini değiş-
tireceğinden ümidini kesince, oğlu İmam Hasan'la birlikte, Ebu Musa'ya 
bir mektup da yazarak, onu resmen valilik makamından azledip, yerine 
Kurza b. Kâ'b'ı atadı. İmam'ın mektubunun metni şöyle idi:

Allah'ın senin için bir nasip karar kılmadığı bu makamdan ayrılmanı 
uygun görüyorum. Ben, halkı bize yardıma çağırsınlar diye Hasan b. 
Ali'yi ve Ammâr-ı Yasir'i oraya gönderdim. Kûfe valiliğine ise Kurza 
b. Kâ'b'ı atadım.

Mektubun içeriği şehirde yayıldı ve çok geçmeden bu kez de kendi 
isteğiyle Kûfe'ye gönderilen Malik-i Eşter, Valilik Konağı'nı devralıp yeni 
valiye teslim etti. Ebu Musa ise bir gece kaldıktan sonra ertesi gün Kûfe'yi 
terk etti.1

1- Tarih-i Taberî, c.3, s.501.
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(9)

ZÎKAR'DAN BASRA'YA DOĞRU HAREKET

Ali (a.s) Rebeze'de iken ahdini bozanların kanlı darbesinden haberdar 
oldu ve Zîkar'da iken de onları cezalandırmaya dair kesin kararını verdi.

İmam Hasan ve Ammâr gibi şahsiyetlerin Kûfe'ye gönderilmesi, Kûfe 
halkında bir şevk ve heyecan yarattı ve bir grubun Zîkar'da bulunan Hz. 
Ali'nin ordugâhına katılmasına sebep oldu. Böylece Ali (a.s) daha fazla bir 
askerî güçle Basra'ya gitmek üzere Zîkar'dan ayrıldı.

Ali (a.s) Peygamber-i Ekrem (s.a.a) gibi savaş meydanında düşmanla 
karşılaşmadan önce, her ne kadar hakikat onlara aşikârdıysa da, hüccetin 
tamamlanmasını istiyordu. Bu sebeple ahdini bozanların başlarına yani 
Talha, Zübeyr ve Aişe'ye ayrı-ayrı mektuplar gönderdi. Her üç mektupta 
onların yaptıklarını mahkûm etti; Valilik Konağı ve beytülmal muhafızla-
rını öldürdükleri ve Osman b. Huneyf'e reva gördükleri zulümü sert bir 
dille kınadı. Ali (a.s) her üç mektubu Sa'saa b. Sûhân vesilesiyle gönderdi. 
Sa'saa şöyle diyor:

"Önce Talha ile mülakat edip İmam'ın (a.s) mektubunu verdim. Talha 
mektubu okuduktan sonra, 'Savaş Ali'ye zor mu geldi de esneklik göste-
riyor?' dedi. Sonra Zübeyr'le görüştüm ve onu Talha'dan daha halim bul-
dum. Daha sonra Aişe'ye mektubunu verdim; fakat onu savaş ve fitne çı-
karmaya diğerlerinden daha hazır buldum. Aişe şöyle dedi: 'Ben Osman'ın 
intikamı için kıyam ettim ve Allah'a andolsun ki bunu yapacağım.'"

Sa'saa şöyle devam ediyor: "Ali (a.s) Basra'ya girmeden önce huzu-
runa vardım. Benden olup bitenleri sorunca, 'Gördüklerim, seninle sa-
vaşmaktan başka bir şey istemiyorlar.' dedim. İmam (a.s) şöyle buyurdu: 
'Allah yardım edendir.'"1

1- el-Cemel, s.167.
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Ali (a.s) ahdini bozanların başlarının kesin kararını öğrenince, İbn 
Abbas'ı çağırıp şöyle dedi: "O üç kişiyle görüş ve boyunlarında olan hak 
biatim sebebiyle onlara hücceti tamamla." İbn Abbas Talha ile görüşüp 
Ali'ye biatini hatırlatınca, Talha şöyle cevap verdi: "Ben tepemde kılıçla 
biat ettim." İbn Abbas şöyle dedi: "Ama ben seni özgürce biat ederken 
gördüm. Çünkü biat sırasında Ali sana, 'İstiyorsan ben sana biat edeyim.' 
ve sen, 'Hayır ben sana biat edeyim.'" dedin. Talha cevaben şöyle dedi: 
"Ali'nin böyle dediği doğru, fakat o sırada birçoğu ona biat etmişti ve 
benim muhalefet etmeme imkân yoktu... " Daha sonra şöyle dedi: "Biz 
Osman'ın kanını yerde bırakmayacağız; eğer amcaoğlun Müslümanların 
kanının akmasını istemiyorsa, Osman'ın katillerini teslim etsin ve hilâfetin 
şûraya kalması ve şûranın istediğini seçmesi için hilâfetten çekilsin. Aksi 
takdirde bizim Ali'ye hediyemiz kılıçtır."

İbn Abbas fırsatı ganimet sayıp biraz daha açık konuşarak şöyle dedi: 
"Hatırlıyor musun? Osman'ın evini tam 10 gün muhasara ettiniz ve evine 
su götürülmesine bile engel oldunuz. Ali, Halife'nin evine su verilmesine 
izin vermen için seninle görüştü; ama sen izin vermedin. Mısırlılar da böy-
le bir mukavemete şahit olunca evine saldırıp Osman'ı öldürdüler. Sonra 
halk parlak bir geçmişi, faziletleri ve Peygamber (s.a.a) ile yakın akrabalığı 
olan zata biat etti; sen ve Zübeyr de bir zorlama olmadan biat ettiniz. Şim-
diyse biatinizi bozdunuz. Hayret! Sen önceki üç halife döneminde sessiz 
sakindin; sıra Ali'ye gelince yerinizden söküldünüz. 'Osman'ın katillerini 
teslim etsin.' diyorsun. Sen katillerini daha iyi tanıyorsun ve biliyorsun ki 
Ali kılıçtan korkmaz."

Bu sırada İbn Abbas'ın güçlü mantığı karşısında içinde mahcubiyet 
yaşayan Talha, müzakereyi bitirerek şöyle dedi: "İbn Abbas, bu mücadele-
lerden el çek." İbn Abbas şöyle diyor: "Ben hemen İmam'ın (a.s) huzuruna 
vardım ve olayın sonucunu bildirdim." İmam, Aişe ile de görüşmemi ve 
savaşın kadınların görevi olmadığını, buna rağmen böyle bir işe giriştiği-
ni, beraberindekilerle Basra'ya girip Müslümanları öldürdüğünü, yöneti-
cileri kovduğunu ve 'Kendine gel, sen Osman'ın en azılı düşmanlarından-
dın.' dememi bana emretti.

Hz. Ali'nin sözlerini aktaran İbn Abbas'a Aişe şöyle cevap verdi: "Am-
caoğlun şehirlere egemen olduğunu düşünüyor. Allah'a andolsun ki, onun 
elinde ne varsa, bizde daha fazlası var."
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İbn Abbas: "Ali'nin İslâm'da öncülüğü ve fazileti var ve bu yolda çok 
çileler çekmiştir."

Aişe: "Talha da Uhud Savaşı'nda çok zahmetler çekti."

İbn Abbas: "Peygamber'in (s.a.a) ashabı arasında, İslâm yolunda hiç 
kimsenin Ali'den daha fazla cefa çekmiş olabileceğini sanmıyorum."

Bu sırada Aişe insafa gelerek, "Ali'nin bunun dışında başka üstün-
lükleri de var." dedi. İbn Abbas fırsattan istifade ederek şöyle dedi: "Allah 
aşkına Müslümanların kanını dökmekten sakın." Aişe cevap verdi: "Müs-
lümanların kanı, Ali ve yâranı kendilerini öldürünceye dek akacak."

İbn Abbas diyor ki: "Aişe'nin mantıksızlığına tebessüm edip şöyle de-
dim: "Ali'nin beraberinde, bu yolda kanlarını akıtacak basiretli kimseler 
var." Sonra Aişe'nin yanından ayrıldı.

İbn Abbas şunları ekliyor:

Ali (a.s) bana Zübeyr ile de, mümkün mertebe oğlu Abdullah'ın olma-
dığı bir ortamda görüşmemi emretti. Ben onu yalnız yakalamak için 
iki defa yanına gidip geri döndüm; fakat yalnız bulamadım. Üçüncü 
defasında yalnız olduğunu gördüm. Zübeyr, hizmetkârı Şerheş'e kim-
seyi içeri almamasını söyledi. Söze ben başladım. Önce onu biraz si-
nirli buldum; fakat yavaş-yavaş sakinleştirdim. Hizmetkârı, Zübeyr'in 
sözlerimden etkilendiğinin farkına varınca hemen oğlunu haberdar 
etti. Zübeyr'in oğlu Abdullah içeri girince konuşmayı kestim. Abdul-
lah, babasının kıyamının hakkaniyetini ispat etmek için, Osman'ın in-
tikamının alınması ve Aişe'nin de desteğini öne sürdü. Ben cevaben 
şöyle dedim: "Halife'nin kanı babanın boynunda; ya öldürdü ya da en 
azından yardım etmedi. Aişe'nin muvafakati de babanın doğru yol-
da olduğunun delili değil. Resul-i Ekrem (s.a.a), "Ya Aişe! Olmaya ki 
bir gün Hav'eb bölgesinin köpekleri sana havlasınlar." dediği hâlde onu 
evinden dışarı çıkardınız.

Sonunda Zübeyr'e şöyle dedim: "Allah'a andolsun biz seni Haşim 
Oğulları'ndan sayardık. Sen Ebu Talib'in kız kardeşi Safiyye'nin oğlu 
ve Ali'nin halasının oğlusun. Oğlun Abdullah büyüyünce akrabalık 
bağlarını kesti."1

1- el-Cemel, s.167–170.
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Hz. Ali'nin Nehcü'l-Belâğa'daki sözlerinden, Talha'nın irşat olacağın-
dan tamamen ümitsiz olduğu ve bu yüzden İbn Abbas'a sadece Zübeyr'le 
müzakere ve mülakatta bulunmasını istediği anlaşılıyor. Ve herhâlde bu 
emri, İbn Abbas'ın ikinci memuriyetine aitti.

Şimdi İmam'ın (a.s) bu konudaki beliğ sözünü aktaralım:
Talha'yla buluşma; buluşursan görürsün ki o, boynuzuyla süsmeye 
hazırlanmış bir boğadır sanki serkeş bir bineğe binmiş; bana bu binek 
ram olmuş diyor. Sen Zübeyr'le buluş, görüş. Çünkü o, yaratılış bakı-
mından daha yumuşaktır. De ki: Halanın oğlu diyor ki: Beni Hicaz'da 
tanıdın, Irak'ta inkâr ettin. Ne oldu ve ne gördün de bu işe giriştin?1

Ka'kâ b. Amr'ın Gönderilmesi

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) Kûfe'de yaşayan tanımış sahabesi Ka'kâ b. 
Amr, kabilesi arasında özel bir saygınlığa sahipti. Ka'kâ', Hz. Ali'nin emriy-
le ahdini bozanların başlarıyla mülakat etmekle görevlendirildi. Ka'kâ'ın 
ahdini bozanların başlarıyla yaptığı müzakerenin metnine, Taberî kendi 
Tarih'inde, Cezerî ise el-Kâmil'de yer vermiştir. Ka'kâ', kendine has man-
tığıyla, ahdini bozanların düşüncelerini etkileyip Ali (a.s) ile barışmaya 
hazır hâle getirmeyi başardı. Ka'kâ', Hz. Ali'nin huzuruna varıp müzakere 
neticesini aktarınca, İmam bu duruma çok şaşırdı.2

Bu sırada Basra halkından bir grup, Hz. Ali'nin ve kendisine katılan 
Kûfeli kardeşlerinin görüşünü öğrenmek için İmam'ın ordugâhına geldi-
ler. Grubun Basra'ya dönmesinden sonra, Ali (a.s) askerleri arasında bir 
konuşma yaptı; daha sonra oradan ayrılarak "Zaviye" denen bir bölge-
de konakladılar. Talha, Zübeyr ve Aişe de bulundukları yerden ayrılarak, 
sonraları Ubeydullah İbn Ziyad'ın sarayının yeri olan bölgeye gelerek Hz. 
Ali'nin ordusunun karşısında yerlerini aldılar.

Her iki orduya sükûnet hâkimdi. Ali (a.s), isyancılar meselesini mü-
zakere yoluyla halletmek için karşı tarafa adamlar yolladı. Hatta Ka'kâ'a 
verdikleri söze bağlı iseler fikir alışverişinde bulunabilecekleri mesajını 
verdi. Fakat karineler, sorunun siyasî müzakere yoluyla halledilemeyece-
ğini, fitneyi gidermek için silâh kullanmak gerektiğini gösteriyordu.

1- Nehcü'l-Belâğa, 31. hutbe.
2- el-Kâmil Fi't-Tarih, İbn Esir, c.3, s.229.
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İmam'ın, Düşman Gücünü Azaltma Siyaseti

Ahnef b. Malik, kabilesinin lideri olmanın yanı sıra, civar kabilelere 
de söz geçiren biriydi. Osman'ın evinin muhasarası sırasında Medine'de 
idi. O günlerde Talha ve Zübeyr'den, Osman'dan sonra kime biat etmek 
gerektiğini sormuş ve her ikisinden de Ali cevabını almıştı. Ahnef, hac 
seferinden döndüğünde Osman'ın öldürüldüğünü öğrenince Ali'ye (a.s) 
biat edip Basra'ya döndü. Talha ve Zübeyr'in biatlerini bozduğunu öğ-
renince çok şaşırdı. Aişe tarafından yardıma çağrıldığında, reddederek 
şöyle dedi: "Ben, o ikisinin onayıyla Ali'ye (a.s) biat ettim ve Peygamber'in 
(s.a.a) amcasının oğlu ile asla savaşmam; fakat tarafsız kalırım." Bu yüz-
den Hz. Ali'nin huzuruna varıp şöyle dedi: "Kabilem, 'Ali savaşı kazanırsa 
erkekleri öldürüp kadınları esir edecek.' diyor." Ali (a.s) şöyle cevap verdi: 
"Benim gibi birinden korkmamak gerek. Bu söylenenler, İslâm'a yüz çevi-
rip küfrü seçenler için reva görülür; hâlbuki bu grup Müslümandır." Ah-
nef bu cümleyi duyunca İmam'a (a.s) dönerek şöyle dedi: "İki işten birini 
seç. Ya arkanda savaşayım ya da 10.000 kılıçlı askerin şerrini senden ber-
taraf edeyim." Ali (a.s) şöyle buyurdu: "En iyisi verdiğin tarafsızlık vaadi-
ne uyman." Ahnef, kendi kabilesi ve civar kabileler üzerinde sahip oluğu 
nüfuzuyla, hepsini savaşa katılmaktan alıkoydu. Ali (a.s) savaşı kazanınca 
da, hepsi İmam'a katılıp biat ettiler.

Ali (a.s) Talha ve Zübeyr'le Görüşüyor

Hicrî 36 yılının cemaziyülâhır ayında, Ali (a.s) iki ordunun arasında 
ahdini bozanların başları ile görüştü. Her iki taraf birbirine o kadar yak-
laşmıştı ki, atlarının kulakları nerdeyse birbirine değiyordu. Ali (a.s) önce 
Talha sonra da Zübeyr ile aşağıda anlatıldığı şekilde görüşüp konuştu.

Ali (a.s): Silâh, piyade ve atlı birlikler hazırlayan sizler, bunun için bir 
delil ve mazeretiniz varsa beyan edin, aksi takdirde Allah'a muhalefetten 
kaçının ve eğrilmiş ipini pamuğa çeviren kadın gibi olmayın. Ben sizin 
kardeşiniz değil miydim, kanınızı muhterem saymıyor muydum ve siz 
de benim kanımı muhterem saymıyor muydunuz? Ne yaptım ki şimdi 
kanımı dökmeyi helâl sayıyorsunuz?

Talha: Sen halkı Osman'ı öldürmeye tahrik ettin.

Ali (a.s): Eğer ben böyle bir şey yaptıysam, Allah belirlenen bir günde 
herkesin amelinin karşılığını verecek ve o zaman hak herkese aşikâr ola-
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cak. Sen ey Talha, acaba Osman'ın intikamını mı almak istiyorsun? Allah 
Osman'ın katillerine lânet etsin. Sen Peygamber'in (s.a.a) hanımını getir-
din gölgesinde savaşasın, hâlbuki kendi hanımını evde bıraktın. Sen bana 
biat etmedin mi?

Talha: Biat ettim, ama ensemde kılıçla.

Daha sonra Ali (a.s) Zübeyr'e dönerek şöyle dedi: Bu isyanın sebe-
bi ne?

Zübeyr: Ben seni bu işe kendimden daha lâyık görmüyorum.

Ali (a.s): Ben mi bu işe lâyık değilim?! (Zübeyr, 6 kişilik halife tayini 
şûrasında Ali'ye (a.s) oy vermişti.) Biz seni, oğlun Abdullah büyüyüp ara-
mıza ayrılık sokana dek, Abdulmuttalib'den sayıyorduk. Hatırlıyor musun 
bir gün Peygamber (s.a.a) "Ganem Oğulları" kabilesinin yaşadığı bölgeden 
geçerken bana bakıp güldü ve ben de güldüm. Sen ise Peygamber'e,"'Ali 
şakadan vazgeçmiyor." dedin. Bunun üzerine Peygamber (s.a.a) sana şöy-
le dedi: "Allah'a andolsun ki sen ey Zübeyr, onunla savaşacak ve zalim-
lerden olacaksın."

Zübeyr: Doğrudur. Eğer bu olayı hatırlasaydım asla bu yola girmez-
dim. Yemin ederim ki seninle savaşmayacağım.

Zübeyr, Hz. Ali'nin sözlerinin etkisinde kaldı ve Aişe'ye dönüp olayı 
ona anlattı. Abdullah, babasının kararını öğrenince, onu bu kararından 
vazgeçirmek için sitem ederek şöyle dedi: "İki grubu burada topladın ve 
şimdi bir taraf güçlendiği için diğer tarafı bırakıp gidiyor musun? Yemin 
ederim ki sen Ali'nin çektiği kılıçlardan korkuyorsun; zira o kılıçları kah-
ramanların taşıdığını biliyorsun."

Zübeyr: Ali'yle savaşmayacağıma yemin ettim. Şimdi ne yapayım?

Abdullah: Bunun çaresi kefarettir. En iyisi bir köle azat et.

Bu nedenle Zübeyr kölesi Mekhul'u azat etti.

Bu olay, Zübeyr'in ne kadar sığ ve basit düşünen biri olduğunu gös-
teriyor. Peygamber'den (s.a.a) bir hadisin hatırlatılmasıyla Ali'yle sa-
vaşmayacağına dair yemin ediyor, daha sonra oğlunun tahrikiyle de 
Peygamber'in (s.a.a) hadisini göz ardı ederek, yeminini, kefaret ödeyerek 
ayakaltına alıyor.

Bu durum, çarpışmanın kaçınılmaz olduğunu gösteriyordu. Nitekim 
ahdini bozanlar güçlerini kuvvetlerle takviye etmeğe başladılar.



Hz .  A l i ' n in  H i l â f e t  Dönemi  □ 349

Kabileler halinde yaşayan insanlar bölgelerinde kabile reisinin yöneti-
minde olurlar ve ona mutlak şekilde itaat ederler. Basra çevresinde Ahnef 
adında yaşayan bir şahsiyetin ahdini bozanlara katılması onlara büyük bir 
gücün yani 6000 den fazla bir birliğin saflarına katılmasını sağlayacaktı. 
Fakat zeki ve güçlü bir idrake sahip olan Ahnef, onlarla yapılacak işbir-
liğinin heva ve hevesten başka bir şey olmadığını, Osman'ın intikamını 
alma meselesinin sırf bir bahane olduğunu, işin aslının iktidar hırsı ve 
Hz. Ali'yi yerinden iterek hilâfeti ele geçirmek olduğunu görüyordu. Bu 
yüzden Hz. Ali'nin onayıyla bir köşeye çekilip, kendi kabilesi ve etraf ka-
bilelerden 6000 kişinin ahdini bozanlara katılmasını engelledi.

Ahnef'in tarafsız kalışı, ahdini bozanlara pahalıya mal oldu. Bundan 
başka, Basra kadısı Kâ'b b. Sur'a ümitlerini bağlamışlardı. Fakat mesaj yol-
layıp kendi saflarına katılmasını istedikleri Basra kadısından da olumlu 
cevap alamadılar. Bu yüzden onunla görüşmeye giderek yakından mü-
zakere etmeye karar verdiler; fakat buna da razı olmadı. Bu sefer tek çare 
olarak Aişe'ye tevessül edip, onun görüşmeye gitmesini istediler.

Aişe bir katıra bindi ve Basra halkından bir grup bineğinin etrafını 
sardı. Aişe, Ezd kabilesinin büyüğü ve Yemen halkı nezdinde saygın bir 
makama sahip olan Kadı'nın ikametgâhına giderek içeri giriş izni istedi ve 
gerekli izni aldı. Aişe ona bir köşeye çekilmesinin sebebini sorunca, o, "Be-
nim bu fitneye katılmama ihtiyaç yok ki." cevabını verdi. Aişe, "Oğlum! 
Kalk; ben sizin görmediğinizi görüyorum." dedi. (Maksadı, müminleri 
yani ahdini bozanları güya himaye etmeye gelen meleklerdi!) Ve ekledi: 
"Ben, cezalandırması şiddetli olan Allah'tan korkuyorum." Böylece Basra 
kadısı, ahdini bozanlarla işbirliği yapmaya ikna edildi.

Zübeyr'in Oğlunun Konuşmasına İmam Hasan'ın Cevabı

Zübeyr'in oğlu, ahdini bozanların yerleşmesinden sonra bir konuşma 
yaptı ve sözleri Ali'nin (a.s) yâranı arasında da yayıldı. Bu sırada İmam 
Hasan-ı Müçteba (a.s) bir hutbe irat ederek Zübeyr'in oğlunun sözlerine ce-
vap verdi. Sonra mahir bir şair, İmam Hasan'ın methinde, oradakilerin duy-
gularını harekete geçiren bir şiir okudu. İmam Hasan'ın sözleri ve şairin şi-
iri, ahdini bozanların üzerinde etkili oldu. Zira Peygamber'in (s.a.a) kızının 
oğlu, Talha'nın Osman'a karşı tutumunu aşikâr etti. Bunun üzerine Talha 
konuşmaya başladı ve Ali taraftarı kabilelerin münafık olduğunu söyledi.
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Talha'nın sözleri, münafık suçlamasına maruz kalan kabile mensup-
larının Talha'nın askerleri içindeki yakınlarına çok ağır geldi. Aniden bi-
risi ayağa kalkarak şöyle dedi: "Ey Talha! Sen Muzar, Rabia ve Yemen ka-
bilelerine mi hakaret ediyorsun? Allah'a andolsun, biz onlardanız onlar 
da bizden." Zübeyr'in etrafındakiler bu adamı yakalamak istediler; fakat 
Esed Oğulları kabilesi buna engel oldu. Ancak olay bununla son bulmadı 
ve Esved b. Avf adında başka bir kişi ayağa kalkarak aynı sözleri tekrarla-
dı. Tüm bu olaylar, Talha'nın savaşçı olmasına rağmen siyasetten anlama-
dığını ve hassas şartlar altında ne yapacağını bilmediğini göstermektedir.

Hz. Ali'nin Konuşması

Ali (a.s) böylesi bir kader anında kalkıp bir hutbe irat etti ve şunları 
hatırlattı:

Basra halkı itaatim altında ve bana biatli iken, Talha ve Zübeyr Basra'ya 
girdiler. Basra halkını bana karşı muhalefet ve başkaldırıya davet edip, 
kendilerine muhalefet edenleri öldürdüler. Hepiniz biliyorsunuz ki 
onlar Hukeym b. Cebele ve beytülmal muhafızlarını öldürdüler ve 
Osman b. Huneyf'i oldukça çirkin bir şekle sokarak Basra'dan kovdu-
lar. Şimdi gerçek yüzleri ortaya çıktığı için savaş ilân ettiler.

Hz. Ali'nin sözleri bitince Hekim b. Menaf, İmam'ı metheden bir şiir 
okuyarak Ali ordusuna taze bir ruh verdi. Şiirin iki beyti şöyle:

Ebâ Hesenin eyqezte men kâne nâimen 
Ve mâ kullu men yud'â ile'l-hakki yesmeu
Ve ente imruun u'tîyte min kulli vichetin
Mehâsinehâ vellahu yu'tî ve yemneu.

Ey Ebu'l-Hasan! Uyuyanları uyandırdın; / ancak hakka davet edilen 
herkes duymaz; / sen öyle bir kişisin ki, her kemalden en iyisi sana 
verilmiştir / ve Allah kime isterse verir ya da men eder.

Ali (a.s), muhalefetlerini bırakıp itaat etmeleri için, ahdini bozanlara 
üç gün mühlet verdi. Fakat onların dönüş yapmasından ümidini kesince, 
kendi dostlarına bir hutbe irad etti ve hutbesinde ahdini bozanların faci-
alarını açıkladı. Hz. Ali'nin sözleri sona erince, Şeddad Abdî adında biri 
kalkıp, kısa cümlelerin zımnında, Peygamber'in Ehlibeyti'ni doğru şekil-
de tanımasını şöyle dile getirdi:

Günahkârlar çoğalıp inatçılar muhalefete kalkınca, Allah'ın onların 
vesilesiyle bizi aziz kıldığı ve sapıklıktan hidayete yönlendirdiği Pey-
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gamberimizin Ehlibeyti'ne sığındık. Onların eteğine tutunun ve sağa 
sola dönenleri bırakın da dalâlet girdabına gömülsünler.1

Hz. Ali'nin En Son Uyarısı

Hicrî 36 yılı Cemaziyelevvel ayının 10'u perşembe günü, Ali (a.s) or-
dusunun safları önünde durarak şöyle dedi: "Acele etmeyin; bırakın bu 
gruba son kez hüccetimi tamamlayayım." Sonra İbn Abbas'ın eline bir 
Kur'ân vererek şöyle dedi: "Bu Kur'ân'la ahdini bozanların başlarının ya-
nına git ve onları Kur'ân'a davet et ve Talha ve Zübeyr'e, bana biat etme-
diler mi? Neden biatlerini bozdular? diye sor ve de ki, bu Allah'ın kitabı 
sizinle bizim aramızda hakem olsun."

İbn Abbas önce Zübeyr'e İmam'ın bu sözlerini ulaştırdı. Zübeyr, 
İmam'ın mesajına şöyle cevap verdi: "Benim biatim zoraki idi ve Kur'ân'ın 
muhakemesine de ihtiyacım yok." Sonra Talha'nın yanına gidip şöyle 
dedi: "Emirü'l-Müminin, neden biatini bozduğunu soruyor." Talha, "Ben 
Osman'ın intikamını almak istiyorum." dedi. İbn Abbas, "Osman'ın inti-
kamını almak oğlu Eban'a düşer." deyince, Talha, "Eban aciz bir insan; biz 
ondan daha güçlüyüz." dedi. En son Aişe'nin yanına gitti ve onu, dizginini 
Basra kadısı Kâ'b b. Sur'un tuttuğu, etrafında Ezd ve Zabbe kabilesinden 
bir grubun toplandığı bir devenin üstüne kurulu mahfenin içinde otur-
muş buldu. Aişe'nin gözü İbn Abbas'a ilişince şöyle dedi: "Niçin geldin? 
Git Ali'ye de ki, bizimle onun arasında kılıçtan başka bir şey yok."

İbn Abbas İmam'ın (a.s) yanına döndü ve olanları aktardı. Ali (a.s) açık 
bir delile dayanarak kılıcının kabzasına el atmak için bir kez daha hücceti 
tamamlamak istedi ve şöyle buyurdu: "Kimdir içinizden şu Kur'ân'ı karşı 
gruba götürüp onları Kur'ân'a davet edecek ve eğer elini kesseler diğer 
eline alacak ve eğer her iki elini kesseler dişleri arasına alacak? Bir genç, 
"Ben, ey Emirü'l-Müminin." dedi. Bir kez daha çağrısını tekrarlayan Ali'ye 
(a.s) o gençten başkası cevap vermedi. Ardından Ali (a.s) Mushaf'ı o gence 
verip şöyle dedi: "Onlara Kur'ân'ı sun ve de ki, 'Bu kitap başından sonuna 
dek sizinle bizim aramızda hakem olsun.'

Genç, İmam'ın (a.s) emriyle elindeki Kur'ân'la düşmana doğru git-

1- el-Cemel, s.178–179.
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ti. Düşman onun her iki elini kesti ve o, canını teslim edeceği ana dek 
Kur'ân'ı dişleri arasında tuttu.1

Bu gelişme savaşı kaçınılmaz ve ahdini bozanların inadını aşikâr etti. 
Buna rağmen Ali (a.s) özveri ve büyüklük gösterip saldırıdan önce şöyle 
buyurdu:

Ben, Talha ve Zübeyr'in kan dökmeden bu işten vazgeçmeyeceklerini 
biliyorum. Ancak onlar savaşa başlamadan sakın siz başlamayın. On-
lardan biri kaçarsa takip etmeyin. Yaralıyı öldürmeyin ve düşmanın 
üzerindeki elbiseyi almayın.2

1- Tarih-i Taberî, c.3, s.520.
2- İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.243.
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(10)

ALİ ORDUSUNUN KAHRAMANLIKLARI VE 

CEMEL'İN DÜŞÜŞÜ

Dünyadaki askerî komutanlar arasında Ali (a.s) kadar düşmana müh-
let veren, şahsiyetler yollamak ve Kur'ân'ın hakemliğine davet etmekle, 
kendi askerlerinden itiraz sesi yükselecek kadar savaşı başlatmak konu-
sunda sabır gösteren, deyim yerindeyse eli koynunda bekleyen kimse ol-
mamıştır. Diğer taraftan Ali (a.s) ordusunu hazırlamak zorunda kaldı ve 
komutanlarını şu şekilde sıraladı:

İbn Abbas'ı ordunun öncü birlikler genel komutanı, Ammâr-ı Yasir'i 
süvari birlikler genel komutanı ve Muhammed b. Ebîbekr'i piyade birlikler 
genel komutanı olarak atadı. Sonra Mezhic, Hemdan, Kinde, Kuzaa, Hu-
zaa, Ezd, Bekr ve Abdulkays ve... kabilelerinin piyade ve süvari birlikleri 
için sancaktarlar tayin etti. O gün süvari ve piyade olmak üzere İmam'ın 
(a.s) arkasında savaşa hazırlanmış askerlerin sayısı yaklaşık 16 000 idi.1

Ahdini Bozanlar Saldırıyı Başlattı

Ali (a.s) askerlerine savaş taktikleri vermekle meşgulken, ordugâh 
aniden ok yağmuruna tutuldu ve birkaç kişi de şehit oldu. Ezcümle, Ab-
dullah b. Budeyl'in oğlu, isabet eden bir okla şehit oldu. Abdullah, oğlu-
nun naşını İmam'ın huzuruna getirip şöyle dedi: "Düşman bizi teker-teker 
öldürünceye kadar mı sabredeceğiz? Allah'a andolsun eğer hedefiniz hüc-
ceti tamamlamaksa siz onlara hücceti tamamladınız."

Abdullah'ın sözleri İmam'ın (a.s) savaşa hazırlanmasına sebep oldu. 
Resulullah'ın zırhını giydi; atına bindi ve askerlerinin safları önünde durdu. 

1- el-Cemel, s.172.
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Hz. Ali'nin en sadık ve samimî yâranlarından olan Kays b. Sa'd b. Ubâde,1 
İmam ve açtığı bayrak hakkında bir şiir okudu. Şiirin iki beyti şöyle:

Hâze'l-livâu'llezî kunnâ nehuffu bihi
Mea'n-Nebiyyi ve Cibrîlu lenâ mededa
Mâ zarre men kâneti'l-ensâru aybetuhu
En lâ yekûne lehu min ğayriha eheda.

Onun etrafına açtığımız bayrak, o bayraktır ki, Resulullah'ın zama-
nında onun etrafına toplanırdık ve Cebrail o gün bizim yardımcımız 
idi. Ensâr'ın sırdaşı olduğu kimseye, başkasından yar u yaver olma-
masının bir zararı olmaz.

Ali'nin (a.s) göz alıcı ve muntazam ordusu, ahdini bozanları aceleye 
sevk etti. Aişe'nin mahfesini taşıyan devesini savaş meydanına getirdiler. 
Devenin dizginini Basra kadısı Kâ'b b. Sur'a verdiler. Kâ'b, boynuna bir 
Mushaf asmış, Ezd ve Zabbe Oğulları kabilesinden bir grup ise devenin 
etrafını çevirmişlerdi. Abdullah b. Zübeyr Aişe'nin önünde, Mervan b. 
Hakem sol yanında yer aldı. Ordunun yönetimi Zübeyr'e aitti. Talha süva-
ri birliğinin, oğlu Muhammed de piyade birliğinin komutanı idi.

Ali (a.s) Cemel'de bayrağı oğlu Muhammed Hanefiyye'ye verdi ve 
askerî slogan şaheseri olan şu cümleleri buyurdu:

Dağlar yerinden deprense deprenme; sık dişini, başım gözüm Allah'a 
emanet de. Bas yere ayağını, direndikçe diren. Gözünü başka yerden 
yum. Ordunun ta sonuna dik. Bil ki yardım, noksan sıfatlardan mü-
nezzeh Allah'tandır ancak.2

İmam'ın cümlelerinden her biri, açıklaması konuyu uzatacak birer ya-
pıcı slogandır.

Muhammed Hanefiyye, "Neden baban, Hasan ve Hüseyin'i değil de 
seni meydana gönderdi?" diye soran halka şöyle dedi: "Ben babamın eli-
yim; onlar gözleri; babam eliyle gözlerini koruyor."3

İbn Ebi'l-Hadid, Medainî ve Vâkıdî gibi tarihçilerden olayı şöyle nak-
lediyor:

1- Şeyh Müfid'in el-Cemel Kitabı'nda Kays b. Ubâde diye geçmiştir; fakat zahiren 
maksat Kays b. Sa'd b. Ubâde'dir.

2- Nehcü'l-Belâğa 11. hutbe.
3- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.1, s.244.
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Ali (a.s), Muhacir ve Ensâr'dan oluşan, Hasan'la Hüseyin'in etrafını 
çevirdiği "Ketibetu'l-Hazrâ: Yeşil Tugaylar" adında bir grupla düşman or-
dusuna saldırıya geçmek istedi. Bayrağı oğlu Muhammed Hanefiyye'ye 
teslim edip ileri komutunu vererek şöyle buyurdu: "O kadar ilerle ki, 
bayrağı devenin gözüne sok." Muhammed ilerlemeye başladı; fakat ok 
yağmuru buna engel oldu. Ok yağmuru dinene dek bir müddet bekledi. 
Bu sırada oğluna yeniden saldırı emri verdi. Fakat yavaş hareket ettiğini 
görünce hâline acıdı ve bayrağı ondan aldı. Sağ elinde kılıç, sol elinde bay-
rak, hamleyi başlattı ve düşman ordusunun içlerine kadar ilerledi. Sonra 
eğilen kılıcını düzeltmek için birliğine döndü.

Ammâr, Malik gibi yâranı ve Hasan'la Hüseyin, İmam'a şöyle dedi-
ler: "Bu işi bize bırak; sen burada kal." Ali (a.s) bakıp da cevap bile ver-
medi. Bir aslan gibi kükrüyordu. Tüm dikkatini düşman ordusu üzeri-
ne toplamış, yanındakileri gözü görmüyordu. Sonra bayrağı tekrar oğlu 
Muhammed'e verdi ve ikinci bir saldırı başlatıp düşman ordusunun iç-
lerine daldı ve önüne çıkanı adeta biçti. Önüne çıkan düşman, sağa sola 
kaçışıyordu. Bu saldırıda o kadar öldürdü ki, yer düşman kanına boyandı. 
Sonra geri döndü. Kılıcı eğilmişti. Dizleriyle bastırıp düzeltti. Bu sırada 
yâranı etrafını alıp Allah'a yemin verdirerek, 'Ne olur tek başına saldırma; 
zira senin ölmen İslâm'ın yok olmasına sebep olur; biz senin için varız.' 
dediler. Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Ben Allah için savaşıyor ve O'nun rızası-
nı umuyorum." Daha sonra oğlu Muhammed Hanefiyye'ye, "Bak işte böy-
le saldırılır." diye buyurdu. Muhammed, "Kim senin yaptığını yapabilir ya 
Emire'l-Müminin." dedi.

Bu sırada Ali (a.s) Malik-i Eşter'e, Hilâl'in komuta ettiği düşmanın sol 
kanadına saldırması için emir gönderdi. Bu saldırıda Hilâl, Aişe'nin de-
vesinin dizginini elinde tutan Basra kadısı Kâ'b b. Sur ve Cemel ordusu-
nun kahramanı, uzun müddet Osman'ın Basra kadılığını yapmış Amr b. 
Yesribî ez-Zabbî öldürüldü. Basra ordusunun himmeti, Aişe'nin devesini 
korumaktı; zira sebat ve direnişlerinin sembolüydü. Bu yüzden Ali or-
dusu Cemel'e doğru saldırıya geçince, onlar da savunmaya geçip, ahdini 
bozanlardan yetmişini korumak adına kendilerini helâk ettiler.1

Kesik başlar, kopan eller havada uçuşurken, kalpler dışarı fırlamış, ba-
ğırsaklar karınlardan dökülmüşken, ahdini bozanlar çekirge sürüsü gibi 

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.1, s.265.
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devenin etrafından ayrılmıyorlardı. Bu esnada Ali (a.s) şöyle feryat etti:
Vay olsun sizlere! Aişe'nin devesinin el ayağını kesin ki o bir şeytan-
dır. Eğer kesmezseniz Arap yok olacak. Bu deve ayakta oldukça kılıç-
lar inip kalkacak.1

Hz. Ali'nin Ordusuna Moral Sloganı

Ali (a.s) ordusunun moralini takviye etmek için, Peygamber'in (s.a.a) 
müşriklerle savaşta kullandığı "Ya mensuru emit: Ey zafer kazanmışlar, 
öldürün." ve "Ha mim la yunserun: Onlar zafer kazanmazlar." şiarlarını 
kullanıyordu. Bu şiarların düşmanın moralini bozmada çok etkisi oluyor-
du; zira Müslümanlarla müşriklerin savaşlarındaki hatıraları canlandırı-
yordu. Bu yüzden Aişe de Cemel ordusunun moralini yükseltmek için şu 
şiarı kullandı: "Oğullarım, saldırın; saldırın; sabredin; ben sizin için cen-
neti garanti ediyorum!"

Bu şiarın tesiriyle bir grup asker onun etrafına toplandı ve İmam'ın 
(a.s) ordusuna birkaç adım mesafeye kadar ilerlediler.

Aişe askerlerini galeyana getirmek için bir avuç toprak istedi; veri-
len toprağı alarak Hz. Ali'nin ordusuna doğru serpti ve "Yüzünüz kara 
olsun." dedi. Aişe bu hareketiyle Peygamber'i taklit etti. Zira Peygamber 
(s.a.a) Bedir Savaşı'nda bir avuç toprak alıp düşmana serperek aynı cüm-
leyi buyurdu ve Allah şu ayeti nazil etti: "...ve attığın zaman sen atmadın, 
fakat Allah attı."2 Ali (a.s) Aişe'nin bu hareketini görünce hemen şöyle 
dedi: "Attığın zaman sen atmadın, fakat şeytan attı."

Cemel'in (Deve'nin) Ayaklarının Kesilmesi

Aişe'nin devesi sonuçta dilsiz bir hayvandı ve kötü maksatlar için 
kullanılıyordu. Aişe'nin mahfesini üzerine koymakla da bir nevi kutsallık 
bahşetmişlerdi deveye. Basra ordusu bu deveyi korumak ve ayakta tut-
mak için çok çaba harcadı ve çok kimse bu yolda elinden oldu. Kesilen 
her elin yerine başka bir el devenin dizginini tutuyordu. Fakat sonunda 
devenin dizgini sahipsiz kaldı ve artık kimse onu tutmaya yanaşmadı. O 
sırada Zübeyr'in oğlu dizgini kavradı; ancak Malik-i Eşter hamle ederek 

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.1, s.257–267.
2- Enfâl Suresi, 17.
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onu yere devirip boğazını tuttu. Zübeyr'in oğlu Malik'in eliyle öldürüle-
ceğini anlayınca şöyle feryat etti: "Askerler, saldırın ve benim ölümümle 
sonuçlansa bile Malik'i öldürün."1

Malik-i Eşter Zübeyr'in oğlunu, suratına bir darbe indirip bıraktı ve 
sonunda askerler Aişe'nin devesinin etrafından dağıldılar. Ali (a.s) düş-
manın Aişe'nin devesini görüp tekrar dönmesini engellemek için devenin 
ayaklarının kesilmesi emrini tekrar verdi. Böylece deve, üzerindeki mahfe 
ile devrildi. Bu sırada Aişe'nin feryadı yükseldi; öyle ki sesini her iki ta-
raftaki askerler duydu. Muhammed b. Ebîbekr, İmam'ın (a.s) emriyle kız 
kardeşinin mahfesine ulaştı ve bağlarını çözdü.

Bu hengâmede iki kardeş arasında birtakım konuşmalar geçti. Bu ko-
nuşma özetle şöyleydi:

Aişe: Sen kimsin?
Muhammed b. Ebîbekr: Senin ailenden sana en fazla düşman olan.
Aişe: Sen Esmâ Hes'amiye'nin oğlu musun?
Muhammed b. Ebîbekr: Evet; ama senin annenden aşağı kalır yanı 

yoktu.
Aişe: Doğru; şerefli bir kadındı. Bunları geç. Şükürler olsun ki sen 

sağsın.
Muhammed b. Ebîbekr: Fakat sen benim sağ kalmamı istemiyordun.
Aişe: Eğer istemeseydim böyle söylemezdim.
Muhammed: Sen, benim ölmem pahasına da olsa kendi zaferini dü-

şünüyordun.
Aişe: Düşünüyordum; ama nasip olmadı. Fakat senin sağ kalmanı 

diliyordum. Bu sözü söyleme ve serzenişte bulunma; nasıl ki baban böy-
le değildi.

O sırada Ali (a.s) gelerek Aişe'nin mahfesine mızrağıyla vurup şöyle 
dedi: "Ey Aişe, Peygamber mi sana bu işi yapmayı vasiyet etmişti?" Aişe 
şöyle dedi: "Ey Ebu'l-Hasan, sen kazandın affet."

Biraz sonra da Ammâr ve Malik-i Eşter geldiler. Onların arasında da 
aşağıda geçtiği gibi bir diyalog yaşandı:

Ammâr: Anne! Bugün oğullarının cesaretini gördün mü nasıl din yo-

1- "Uktulunî ve Maliken vektulu Maliken maî."
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lunda kılıç sallıyorlardı?" Aişe duymazlıktan gelip bir şey söylemedi. Zira 
Ammâr değerli bir sahabe ve kavminin büyüğüydü.

Malik-i Eşter: Şükürler olsun Allah'a ki İmam'ına yardım edip düş-
manını rezil etti. Hak geldi batıl zail oldu. Çünkü batıl gidicidir. Anne! 
Yaptığını nasıl buluyorsun?

Aişe: Sen kimsin ey annesi yasında oturasıca?

Malik-i Eşter: Ben senin oğlun Malik-i Eşter'im.

Aişe: Yalan söylüyorsun, ben senin annen değilim.

Malik-i Eşter: İstemesen de sen benim annemsin.

Aişe: Sen o kişisin ki, kız kardeşim Esmâ'yı, oğlunun (Abdullah b. 
Zübeyr) matemine oturtmak istiyordun.

Malik-i Eşter: Allah'ın emrine uymak içindi.

Daha sonra Aişe bineğine binerken şöyle dedi: "İftihar yarattınız ve 
zafer kazandınız; Allah'ın takdiri gerçekleşendir."

İmam (a.s) Muhammed b. Ebîbekr'e şöyle buyurdu: "Kız kardeşine ok 
isabet edip etmediğini sor." Zira Aişe'nin mahfesinin dışı, atılan oklardan 
kirpinin sırtına benzemişti. Aişe, kardeşine cevaben şöyle dedi: "Sadece 
başıma bir ok isabet etti." Muhammed kız kardeşine şöyle dedi: "Allah 
ahirette senin aleyhine hükmedecektir; zira sen İmam aleyhine kıyam et-
tin; halkı ona karşı kışkırttın ve Allah'ın kitabını görmezlikten geldin." 
Aişe: "Beni bırak; Ali'ye söyle beni korusun."

Muhammed b. Ebîbekr, İmam'ı, Aişe'nin iyi olduğundan haberdar etti. 
Ali (a.s) şöyle buyurdu: "O bir kadın ve kadınlar mantık açısından güçlü 
değillerdir. Benim onun hakkında bir karar vermeme kadar, korunmasını 
üstlen ve onu Abdullah b. Halef'in evine intikal ettir." Aişe, İmam'ın (a.s) 
ve kardeşi Muhammed'in merhametine mazhar olmasına rağmen, dilin-
den Ali (a.s) hakkındaki kötü sözlerini ve Cemel'de ölenlerini rahmetle 
yâd etmeyi eksik etmedi.1

Talha ve Zübeyr'in Akıbeti

Tarihçiler, Talha'nın Mervan b. Hakem tarafından öldürüldüğüne ina-
nır. Talha, askerlerinin hezimete uğradığını ve canının tehlikede olduğunu 

1- el-Cemel, s.166-198; Tarih-i Taberî, c.3, s.539.
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görünce, kaçmayı seçti. Bu sırada Mervan'ın gözü Talha'ya ilişti ve onun 
Osman'ın öldürülmesinde etkili rolü olduğunu hatırladı. Fırlattığı bir 
ok Talha'ya isabet etti. Talha, okun kendi ordugâhından atıldığını sandı. 
Hizmetkârına, kendisini oradan başka bir yere intikal ettirmesini emretti. 
Hizmetkârı Talha'yı "Benî Sa'd" harabeliklerinden birine götürdü. Talha, 
toplardamarından kanlar süzülür vaziyette "Hiçbir büyüğün kanı benim 
kanım gibi kirlenmedi." dedi ve sonra öldü.

Zübeyr'in Katli

Cemel Savaşı'nı ateşleyenlerin ikincisi olan Zübeyr, yenilgiyi hisset-
tiği zaman, Medine'ye doğru, üstelik İmam'ın lehine, savaşa katılmak-
tan kaçınan Ahnef b. Kays'ın kabilesinin arasından kaçmaya karar verdi. 
Kabile reisi, Zübeyr'in bu alçakça hareketine çok sinirlendi. Zira o, insanî 
ilkelerin aksine, halkı kendi çıkarlarına feda etmiş ve şimdiyse meydanı 
terk etmek istiyordu.

Ahnef'in dostlarından Amr b. Cermuz, dökülen kanların intikamını 
Zübeyr'den almaya karar verdi. Zübeyr'i takip etti. Zübeyr yarı yolda na-
maz için durduğunda, arkadan saldırıp öldürdü. Zübeyr'in atını, yüzü-
ğünü, silâhını aldı ve beraberindeki genci kendi hâline bıraktı. O genç, 
Zübeyr'i "Vadi's-Siba'" denen yere defnetti.1

Amr b. Cermuz, Ahnef'in yanına dönüp Zübeyr'in akıbetinden ha-
berdar etti. Ahnef şöyle dedi: "İyi mi yaptın kötü mü, bilmiyorum." Sonra 
her ikisi İmam'ın huzuruna vardı. Ali (a.s), gözü Zübeyr'in kılıcına ilişince 
şöyle buyurdu: "Bu kılıç defalarca Allah'ın Peygamberi'nin (s.a.a) çehre-
sinden gamı bertaraf etmiştir." Daha sonra kılıcı Aişe'ye gönderdi.2 Bu se-
fer gözü Zübeyr'in suratına ilişen Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Sen bir müddet 
Peygamber'in (s.a.a) sahabesi idin ve akrabalık bağın vardı. Fakat şeytan 
aklına musallat oldu ve akıbetin buraya vardı."3

Cemel'de Ölenlerin Sayısı

Cemel Savaşı'nda ölenlerin sayısı, tarihe dakik olarak zapt olmamış 
ve değişik sayılarda nakledilmiştir. Şeyh Müfid şöyle yazıyor: "Bazıları 

1- el-Cemel, s.204; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.243-244.
2- Tarih-i Taberî, c.3, s.540; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.1, s.235.
3- el-Cemel, s.209.



360 □ Ve lâye t  Nuru  İmam A l i

ölenlerin sayısını 25.000 olarak yazmıştır; hâlbuki Abdullah b. Zübeyr (sa-
vaşın ateşleyicisi) bu sayıyı 15.000 olarak açıklamıştır." Şeyh Müfid daha 
sonra ikinci kavli tercih ederek, ölenlerin toplamının 14.000 olduğunun 
meşhur görüş olduğunu söylemiştir.1

Taberî, Tarih'inde, yarısı Aişe taraftarı, yarısı Ali (a.s) taraftarı ol-
mak üzere ölenlerin sayısını 10.000 olarak naklediyor. Daha sonra, ne-
ticesi Abdullah b. Zübeyr'den naklettiğimizle aynı olan başka bir görüş 
naklediyor.2

Ölenlerin Defni

Cemel Hadisesi, hicrî kamerî 36 yılının cemaziyülâhır ayının 10'u per-
şembe günü vuku buldu ve güneş batmadan önce Aişe'nin devesinin düş-
mesi ve mahfesinin devrilmesiyle sona erdi.3 Doğru bir gerekçeden yok-
sun oldukları için, ahdini bozanlar genellikle kaçtılar. Mervan b. Hakem, 
"Anze" kabilesinden bir aileye sığındı. İmam'ın (a.s) Nehcü'l-Belâğa'daki 
sözlerinden, Hasaneyn'in (İmam Hasan ile İmam Hüseyin'in), babala-
rından Mervan için aman diledikleri anlaşılıyor. İlginç olan nokta İmam 
Hasan'la Hüseyin, babalarına Mervan'ın biat edeceğini hatırlattıklarında, 
İmam'ın şöyle buyurmasıdır:

Osman'ın öldürülmesinden sonra bana biat etmedi miydi? Onun 
biatine ihtiyacım yok, Yahudî elidir onun eli; bana eliyle biat ederse 
düzeniyle gadreder. Köpeğin burnunu yalaması kadar bir müddet 
beylik sürecek, dört keçinin babası olacak, ümmet, onun ve evlâdının 
yüzünden kızıl ölüme uğrayacak.4

Abdullah b. Zübeyr, "Ezd" kabilesinden birinin evine sığındı ve yerini 
Aişe'ye bildirdi. Aişe, İmam'ın emriyle kendisini koruma görevini üstle-
nen kardeşi Muhammed b. Ebîbekr'e, Abdullah b. Zübeyr'i, kendisinin 
kaldığı Abdullah b. Halef'in evine getirmesini söyledi. Sonunda Abdullah 
b. Zübeyr ve Mervan da oraya taşındılar.5

1- el-Cemel, s.223.
2- Tarih-i Taberî, c.3, s.543.
3- İbn Ebi'l-Hadid, savaşın iki gün sürdüğünü nakletmiştir. Şerhu Nehci'l-Belâğa, 

c.1, s.262'ye bakınız.
4- Nehcü'l-Belâğa, 73. hutbe.
5- Ali (a.s), bu bölümde birkaç gaybî haber vermiştir.
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Daha sonra Ali (a.s) günün geri kalan kısmını savaş meydanında ge-
çirdi ve Basra halkını ölenlerini defnetmeye çağırdı. Taberî'nin nakline 
göre, Ali (a.s) hem Kûfe ve Basralı ahdini bozanların ölenlerine, hem de 
kendi ordusundan şehit olanlara cenaze namazı kıldı ve hepsini büyük bir 
mezara defnetti. Daha sonra, hükümet alâmeti olan silâhlar hariç, halka 
ait bütün malların kendilerine verilmesini emredip şöyle buyurdu:

Ölen bir Müslümanın malı başka bir Müslümana helâl olmaz.1

İmam'ın yâranından bazısı, ahdini bozanlara müşrik muamelesi yapıl-
masını, yani esirlerinin köle edilip mallarının bölüşülmesinde ısrar ettiler. 
Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Hanginiz Aişe'yi kendine pay olarak alabilir?"2

İmam Cafer Sâdık (a.s) bir hadiste, İslâm fıkhında "Baği: Serkeş" ola-
rak konu edilen bu grubun hükmünü şöyle beyan etmiştir:

Ali (a.s) Basra halkını ifsat ve serkeşlikleri sebebiyle öldürdü; fakat 
mallarına el sürmedi. Zira müşrikin hükmü, isyancı Müslümandan 
farklıdır. Küfür ve şirk muhitinde İslâm ordusunun eline geçen her 
şey helâldir; ama İslâm muhitinde helâl olmaz. Peygamber'in (s.a.a) 
Mekke ehline minnet koyması gibi Ali de onlara minnet koydu.3

Hz. Ali'nin Ölenlerle Konuşması

Aziz Peygamberimiz (s.a.a) Bedir Savaşı'nda Kureyş'e ait cesetleri bir 
kuyuya doldurduktan sonra onlarla konuşmaya başladı. Kendisine, "Ölü-
ler dirilerin sözlerini duyar mı?" denildiği zaman, "Siz onlardan daha iyi 
duyuyor değilsiniz."4 buyurdu.

Emirü'l-Müminin (a.s) Cemel ölülerinin arasından geçerken, bedenin-
de güzel elbisesiyle Abdullah b. Halef el-Huzaî'nin cesedini gördü. Halk 
onun ahdini bozanların lideri olduğunu söyleyince, İmam (a.s) şöyle bu-
yurdu: "Hayır; o şerefli ve güzel huylu bir insandı." Sonra Abdurrahman 
b. Attâb b. Üseyd'in cesedini gördü ve şöyle buyurdu: "Buydu onların bel-
kemikleri ve lideri." Ölüler arasında yürüyüşüne devam ederken İmam 
(a.s) Kureyş'den bir grubun cesedini görünce şöyle buyurdu:

1- Tarih-i Taberî, c.2, s.543.
2- Vesailu'ş-Şia, c.11, Cihat baplarından 25. bap.
3- age. İbn Ebi'l-Hadid'e göre İmam savaş meydanındaki malları alarak ordusu 

arasında dağıtmıştır.
4- Sîre-i İbn Hişam, c.1, s.639
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Allah'a andolsun ki durumunuz bizim için üzüntü verici fakat ben 
size hücceti tamamladım; ama sizler tecrübesiz gençlerdiniz ve yaptı-
ğınız işin sonuçlarından habersizdiniz.

Daha sonra gözü, boynunda Kur'ân asılı hâlde Basra kadısı Kâ'b b. 
Sur'a ilişti. Kur'ân'ın temiz bir yere konulmasını emredip şöyle buyurdu: 

Ey Kâ'b, Allah'ın bana vadettiğini ben doğru buldum; acaba sen de 
Allah'ın sana vadettiğini doğru ve gerçek buldun mu?"

Daha sonra da şöyle devam ettiler:

Senin ilmin vardı. Keşke o ilim sana fayda sağlasaydı. Fakat Şeytan 
seni saptırdı; sarstı ve ateşe sürükledi.1

Talha'nın cesedini görünce şöyle buyurdu:

Sana fayda sağlayabilecek bir geçmişin vardı İslâm'da. Fakat şeytan 
seni dalâlete düşürdü; sarstı ve ateşe koşar adım gittin.2

Tarihin bu bölümünde, İmam'ın (a.s) isyancıları mahkûm etmesi ve 
ateş ehlinin tümünü tanıtması dışında bir şey söz konusu olmamışken, 
Mutezile fırkası, bunlardan bazılarının ölmeden önce pişman olup tövbe 
ettiklerini iddia etmektedir. Mutezile mektebinin sıkı savunucularından 
olan İbn Ebi'l-Hadid şöyle der: "Büyükler rivayet ediyorlar ki, Ali (a.s) 
Talha'ya şöyle dedi:

Benim için acıdır seni gök kubbe altında ve bu vadide toz toprağa 
bulanmış olarak görmek. Yakışır mıydı Allah yolunda cihat ve Pey-
gamberi müdafaadan sonra böyle bir şey yapmak?

Bu sırada biri İmam'ın (a.s) huzuruna varıp şöyle dedi: "Ben Talha'nın 
yanındaydım. Atılan bir okla yaralanınca benden yardım istedi ve kim 
olduğumu sordu. Ali taraftarı olduğumu söyleyince, "Ver elini senin vesi-
lenle Ali'ye biat edeyim." dedi ve biat etti. O esnada İmam şöyle buyurdu: 
"Allah, Talha'yı bana biat etmiş hâlde cennete götürmek istedi."3

Tarihin bu bölümü, efsaneden başka bir şey değil. Talha, İmam'ın ma-
kamını, kişiliğini ve hakkaniyetini bilmiyor muydu? Böyle bir tövbe, bir 
müddet cehalet içinde yaşadıktan sonra hakikati müşahede eden biri için 

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.1, s.348.
2- age.
3- age.
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geçerli olabilir; hâlbuki Talha ilk günden hak ve batılı tanıyordu. Üstelik 
bu hikâyenin doğru olduğunu farz etsek bile, Talha'nın tövbesi Kur'ân'ın 
hükmüne göre faydasızdır:

İçlerinden birine ölüm gelip çatıncaya kadar kötülükleri yapıp "Ben 
şimdi tövbe ettim." diyenler ve kâfir olarak ölenler için (kabul edile-
cek) tövbe yoktur. İşte onlar için acı bir azap hazırlamışızdır.1

Hepsi bir yana, sadece Ali'ye (a.s) biat etmesi onun günahlarını te-
mizleyebilir mi? Talha, Zübeyr ve Aişe'nin işbirliğiyle Basra ve savaş mey-
danında birçok kanın akmasına sebep oldu; hatta bir grup insan onların 
emriyle koyun gibi boğazlandı. Bu tür faydasız çabalar, Peygamber (s.a.a) 
sahabesinin tümünü âdil tanıtmak isteyen önyargıların neticesidir.

Basra'nın Düşmesi, Mektuplar Yollanması ve Aişe'nin 
Medine'ye Gönderilmesi

İmam'ın ordusuyla ahdini bozan Basralılar arasındaki savaş ihtimali, 
Irak, Hicaz ve Şam çöllerinde sürekli gidiş geliş hâlinde olan ticaret ker-
vanları vesilesiyle İslâm topraklarında yayıldı. Müslümanların ve Osman 
taraftarlarının bir kısmının gözü kulağı vuku bulacak olaylara çevrilmişti. 
Taraflardan her birinin zafer ve yenilgi haberi kader tayin ediciydi. Bu ne-
denle Ali (a.s) ölenlerin defnedilmesi, esirlerden bazısının intikali emrini 
verdikten ve savaş meydanında gezintiden sonra çadırına döndü ve kâtibi 
Abdullah b. Ebî Rafi'yi huzuruna çağırıp mektuplar yazdırdı. Mektupla-
rın muhatabı, o gün İslâm dünyasının iki hassas bölgesi olan Medine ve 
Kûfe halklarıydı. Ayrıca bir mektup da kız kardeşi Ümmü Hâni'ye yazdı. 
İmam Ali (a.s) bu mektupları yazmakla dostlarını mutlu ederken, fırsat-
çıları muhalefet fikrinde olanları ümitsiz bıraktı. Şeyh Müfid bütün mek-
tupların metnini eksiksiz şekilde naklederken,2 Taberî, Tarih'inde sadece 
Kûfe halkına yazdığı bir mektubun çok kısa bir metnini yansıtmıştır. Ve 
Taberî, kitabının bu bölümünde Seyf b. Ömer'in yazdıklarına itimat ettiği 
için konunun hakkını eda edememiş ve hassas noktaların üzerinden ko-
layca atlamıştır.

1- Nisâ Suresi, 18
2- el-Cemel, s.211 ve 213.
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Taberî'nin nakline göre İmam'ın (a.s) Kûfe halkına yazdığı mektupta, 
savaşın hicrî 36 yılı cemaziyülâhır ayının 15'inde "Hureybe" denen bölge-
de gerçekleştiği zikredilmiştir.

Evet, sonunda İmam (a.s) pazartesi günü Hureybe'den ayrılarak 
Basra'ya doğru hareket etti ve Basra mescidine vardığında iki rekât namaz 
kılıp ardından, Aişe'nin korunduğu Basra'nın en büyük evi olan Abdul-
lah b. Halef el-Huzaî'nin evine gitti. Abdullah, Ömer'in hilâfeti dönemin-
de Basra'nın divan kâtibi idi. Önceden geçtiği üzere, o ve kardeşi Osman 
Cemel Savaşı'nda ölmüşlerdi. Bazıları, kesin olmasa da onun Peygamber 
dönemini idrak ettiğini söylüyor.1

Ali (a.s) Abdullah'ın evine girdiğinde, hanımı olan Hâris b. Talha b. 
Ebî Talha'nın kızı Safiye ağlıyordu. Abdullah'ın hanımı İmamı görünce 
hakaret edip "Katilu'l-Ehibba: Sevenlerinin katili" ve "Muferriku'l-Cem': 
Birliği bozan" diye hitap etmesine rağmen, İmam (a.s) ona bir cevap ver-
medi. Sonra Aişe'nin odasına gitti; selâm verip oturdu ve Safiye'nin haka-
retini dile getirdi. Hatta İmam (a.s) evden çıkarken de Safiye hakaretini 
tekrarladı. Bu sırada İmam'ın dostları dayanamayarak Safiye'yi tehdit et-
tiler. İmam (a.s) onları her tür fiili hareketten menedip şöyle dedi: "Kesin-
likle kadınlara saldırıldı diye bir haber bana ulaşmasın."

İmam'ın (a.s) Basra'daki Konuşması

Ali (a.s) Abdullah'ın evinden çıktıktan sonra şehir merkezine gitti. 
Basra halkı çeşitli bayraklarla İmam'ı karşılayıp biat tazelediler. Hatta 
yaralılar ve bir şekilde aman verilmiş olanlar bile biatlerini yenilediler.2 
İmam'ın, Basra halkını cinayetlerinin vahametinden ve yaptıklarının kö-
tülüğünden haberdar etmesi gerekirdi. Bu nedenle, adeta bir nur ve aza-
met hâlesine bürünmüş bir vaziyette ve Basra halkının pürdikkat kesildiği 
anda sözlerine şöyle başladı:

Siz bir kadının (Aişe'nin) ordusu oldunuz; bir hayvana (Aişe'nin de-
vesine ) uydunuz. (Devesi) Bağırdı, koştunuz, öldürüldü, korkup kaç-
tınız. Huylarınız kötülük, ahdiniz aldatma, dininiz nifak ve suyunuz 
tuzlu ve acı. Aranızda oturan suça batmıştır; sizden ayrılan, Rabbinin 
rahmetine ermiştir.

1- Üsdü'l-Gabe, c.2, s.152.
2- Tarih-i Taberî, c.3, s.545.



Hz .  A l i ' n in  H i l â f e t  Dönemi  □ 365

Mescidinize bakıyorum da görüyorum sanki; sular üstünde gemi gibi; 
Allah, üstünden azap olarak yağmur yağdırmada; altından dalgalar 
köpürüp coşmada; içinde kim varsa gark olup gitmede.1

Sonra şunları ekledi:

Yeriniz suya yakın, gökten uzak. Aklınız az, tedbirleriniz bozuk. Her 
ok atan size atar; her yiyen sizi yutar, her saldıran sizi paralar.2

Sonra şöyle buyurdu: "Şimdi ey Basra halkı, hakkımda ne düşünür-
sünüz?"

O esnada biri kalkıp şöyle dedi: "Hayır ve iyilikten başka bir şey dü-
şünmüyoruz. Eğer bizi cezalandırırsan, yeri var; zira biz hatalıyız ve eğer 
bağışlarsan, Allah affedenleri sever."

İmam (a.s) şöyle buyurdu:

Hepinizi affettim. Fitnecilikten uzak durun. Sizler biati bozup ümme-
tin asasını ikiye ayıran ilk kişilersiniz. Günahı terk edip bırakın ve 
halisane tövbe edin.3

Halis Niyet Amel Derecesindedir

Bu sırada İmam'ın dostlarından biri şöyle dedi: "Keşke kardeşim bu-
rada olsaydı da düşmanlarına karşı zaferini görse ve cihadın sevap ve 
faziletine ortak olsaydı." Ali (a.s) sordu: "Kardeşinin kalbi ve düşüncesi 
bizimle miydi?" Adam: "Evet." dedi. İmam (a.s) şöyle buyurdu:

Öyleyse o da bizimle beraberdi. Şu ordumuzda öyle kişiler vardır 
ki, henüz babalarının bellerindedir onlar, analarının rahîmlerinde. 
Zaman, burundan gelen pıhtı gibi onları ortaya atacak, iman onlarla 
kuvvet bulacak.4

1- Nehcü'l-Belâğa, 13. hutbe. Basra'yı bir kere Abbas Oğulları'ndan el-Kadiru bil-
lah zamanında (991-1031), bir kere de el-Kaim bi-Emrillah zamanında (1031-1074) su 
bastı; bütün şehir sulara gark oldu; ancak yüksek bir yerde bulunan mescit, suyun 
ortasında kaldı. Su baskını, Fars körfezinin kabarıp coşmasından ve dağlardan sel gel-
mesi yüzünden oldu. Şimdiki Basra bir başka yere kuruldu. Rivayet ederler ki bu söz-
lerden sonra, maksadım öğüt almanızdır buyurup gönüllerini almışlardır.

2- age. 14. hutbe.
3- el-Cemel, s.218.
4- Nehcü'l-Belâğa, 12. hutbe.
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İmam'ın (a.s) bu sözü, aslında bir eğitim prensibine vurgu yapıyor; o 
da şu ki; iyi ve kötü niyet, mükâfat ve ceza açısından amel mesabesinde 
olabilir. Nehcü'l-Belâğa'nın diğer bölümlerinde de bu esasa işaret edilmiş-
tir. Örneğin:

Biliniz ki, bir amele rıza göstermek veya kabullenmemektir insan-
ları bir bayrak altında toplayan. Semud kavmine gönderilen deve-
yi bir kişi öldürdü ama azap hepsini kapladı. Zira geneli buna rıza 
göstermişti.1

Beytülmalin Taksimi

Hz. Ali'nin askerleri bu savaşta bir ganimet elde etmediler. Yani savaş-
ları yüzde yüz Allah rızası içindi. Zira Ali (a.s) silâhları dışında düşmanın 
her şeyini kendilerine bıraktı. Bu yüzden beytülmali kendi askerleri ara-
sında taksim etmeliydi. İmam'ın gözü beytülmale ilişince şöyle buyurdu 
"Git benden başkasını kandır." Beytülmalin mevcudu 600.000 dirhemdi. 
Tamamını askerleri arasında taksim etti ve her askere 500 dirhem düştü. 
Herkes parasını aldıktan sonra 500 dirhem de İmam'a kaldı. Tam o sırada 
biri geldi ve savaşa katılmasına rağmen isminin listede olmadığını iddia 
etti. İmam o 500 dirhemi de ona verip şöyle buyurdu:

Allah'a şükürler olsun ki bu maldan kendime ayırmadım.2

Aişe'nin Medine'ye Gönderilmesi

Aişe'ye Resul-i Ekrem'e (s.a.a) intisabından dolayı saygı gösterili-
yordu. Ali (a.s), bineğinden azığına kadar yolculuk için gerekli olan şey-
leri hazırlatıp Muhammed b. Ebîbekr'i, kız kardeşini Medine'ye götür-
mekle görevlendirdi ve Medine'ye geri dönmek isteyen bütün Medineli 
askerlerine de Aişe'yle birlikte gitme izni verdi. Ayrıca bunlarla yetin-
meyerek, Basra'nın şahsiyetli kadınlarından kırkını da Aişe'nin yanında 
Medine'ye gönderdi.

Hicrî 36 yılı Recep ayının biri cumartesi günü yola çıkılması karalaş-
tırıldı. Hareket zamanı halktan bir grup, Aişe'yi uğurladı ve bir veda me-
rasimi yaptılar. Aişe'nin ruh hali, İmam'ın ilgi ve muhabbeti karşısında 

1- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 196. hutbe
2- Tarih-i Taberî, c.3, s.547
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elinde olmadan değişti ve halka şöyle dedi: "Oğullarım, bazımız bazıla-
rıyla çekişebilir; fakat bu haddi aşmaya sebep olmamalı. Allah'a andolsun 
ki Ali ile aramda, bir kadın ile akrabası arasında olan şeylerden başka bir 
şey yoktu. Gerçi kendisine öfkelendim ama iyilerdendir. İmam Ali (a.s) 
sözlerinden ötürü Aişe'ye teşekkür edip şunları ekledi: "Millet, o sizin 
Peygamber'inizin hanımıdır." Ardından onu birkaç mil uğurladı.

Şeyh Müfid şöyle yazıyor:
İmam'ın (a.s) emriyle Aişe'nin maiyetine verilen 40 kadın, yabancılar 
onları erkek sanıp kendileri ve Aişe hakkında kötü niyet beslememe-
leri için erkek elbiseleri giydiler. Aişe ise kendisinin korunması için 
Ali'nin erkek muhafızlar görevlendirdiğini sanıyor ve sürekli sitemde 
bulunuyordu. Medine'ye ulaştığında muhafızların erkek elbisesi giy-
miş kadınlar olduğunu görünce itirazından ötürü özür dileyip şöyle 
dedi: "Allah Ebu Talib oğluna hayırlı mükâfat versin. Allah Resulü'nün 
(s.a.a) hakkımdaki hürmetine riayet etti."1

Valilerin Atanması

Osman'ın hilâfeti döneminde Mısır valisi, yaptığı icraatlar Mısırlıların 
Halife'ye karşı ayaklanmasına sebep olan ve Mısır'dan ihracıyla sonuçla-
nan Abdullah b. Sa'd b. Ebî Serh'di. O dönemde Muhammed b. Ebî Hü-
zeyfe Mısır'da idi ve Mısır valisi ve Halife'yi sürekli eleştiriyordu. Mısırlı-
lar Halife'yi muhakeme için Medine'ye giderken, Mısır'ın yönetimini Mu-
hammed b. Ebî Hüzeyfe'ye bıraktılar. O, Ali (a.s) Kays b. Sa'd b. Ubâde'yi 
Mısır valisi olarak atayana dek bu görevde kaldı. Taberî, Kays'ın Mısır'a 
atanmasının Cemel Savaşı'yla aynı yılda olduğunu yazarken, İbn Esir2 
gibi bazı tarihçiler safer ayında olduğunu yazar. Eğer maksat 36 yılının 
safer ayı ise, tabiatıyla Cemel Savaşı'ndan önce demektir ve eğer 37 yılının 
safer ayı ise, bu durumda Kays'ın Mısır'a gelmesi Cemel Savaşı'ndan 6 
küsur ay sonra olmuştur. Hâlbuki Taberî, Cemel Savaşı yılı olan 36 yılında 
gerçekleştiğini yazmıştır.

Evet, İmam (a.s) Huleyd b. Kurra el-Yerbuî'yi Horasan ve İbn Abbas'ı 
da Basra valisi olarak atadıktan sonra Kûfe'ye gitmek üzere Basra'dan 

1- el-Cemel, s.221.
2- İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.268.
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ayrılmaya karar verdi. Basra'dan ayrılmadan önce Cerir b. Abdullah el-
Becelî'yi, Muaviye ile konuşup, başında kendisinin bulunduğu merkezî 
hükümete uyduğunu ilân etmesi için Şam'a gönderdi.1

Ali (a.s), sahip olduğu ehemmiyet nedeniyle Basra'ya vali olarak İbn 
Abbas'ı, vergi memuru olarak Ziyad b. Ebîh'i ve ikisinin yardımcısı ola-
rak da Ebu'l-Esved Duelî'yi atadı.2 Ali (a.s) İbn Abbas'ı halka tanıtırken 
çok latif bir konuşma yaptı. Şeyh Müfid bu konuşmayı el-Cemel kitabında 
nakletmiştir.3

Taberî şöyle diyor: "Ali (a.s) İbn Abbas'a şöyle dedi: Sana karşı gelip 
emrine uymayanları, itaatindekilerle cezalandır."4

Ali (a.s) Basra'dan ayrılırken Allah'a şöyle münacat etti: "Allah'a şü-
kürler olsun ki beni en habis şehirlerin birinden çıkardı."

Böylece Ali hükümetinin ilk gailesi son buldu ve o, Muaviye sorunu-
nu halletmek ve geniş İslâm topraklarını fesat unsurlarından temizlemek 
için Kûfe'nin yolunu tuttu.

1- age. c.3, s.546-560.
2- Tarih-i Cemel, s.324.
3- age.
4- Tarih-i Taberî, c.3, s.546.
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(11)

KÛFE, İSLÂMÎ HİLÂFETİN MERKEZİ

İslâm güneşi Mekke'de doğdu ve 13 yıl sonra Yesrib (Medine) sema-
sında zahir oldu ve Medine üzerinde 10 yıl parladıktan ve Arap Yarıma-
dası halkına yeni bir ufuk açıp Hicaz ülkesini, özellikle de Medine şehrini 
dinî merkez ve siyasetin ağırlık noktası hâline getirdikten sonra battı.

Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) vefatından sonra Halife'nin Muhacir ve 
Ensâr vesilesiyle seçilmesi, Medine'nin İslâmî hilâfetin merkezi olmasını 
ve halifelerin etraf şehirlere valiler göndererek işleri yönetmesini ve fetih-
ler vasıtasıyla İslâm'ın yayılması uğrunda çaba harcamalarını icap ettirdi.

Allah'ın emri ve Peygamber'in tayininin yanı sıra, Muhacir ve Ensâr 
tarafından da seçilen Hz. Ali'nin de doğal olarak tıpkı diğer halifeler gibi 
Medine'yi hilâfetin merkezi yaparak işleri oradan yönetmesi gerekiyordu. 
Ali (a.s) hilâfetinin başlangıcında bu metodu takip etti. Mektuplar yaza-
rak, liyakatli insanları atayıp liyakatsiz olanları azlederek, ateşli ve yapıcı 
hitabeleriyle İslâm toplumunu yönetti. Ebubekir'in hilâfetinden itibaren 
geçen 25 yıl içinde İslâmî nizamda oluşan inhiraf ve sapmaları tam ıs-
lah etmek üzereyken, bir anda "Nakisîn" meselesi, yani herkesten önce 
kendisine biat edenlerin ahdini bozmaları ortaya çıktı. Korkunç ve sarsı-
cı haberler ulaştı. Ahdini bozanların, Ümeyye Oğulları'nın malî desteği 
ve Aişe'nin etkinliğiyle Irak'ın güneyini ele geçirdikleri, Basra'yı aldıktan 
sonra onlarca dostunu ve adamını nahak yere öldürdükleri belli oldu.

Bu durum İmam'ın ahdini bozanları uyarmak ve cezalandırmak için as-
kerleriyle birlikte Medine'den ayrılıp Basra'ya gitmesine sebep oldu. İmam'ın 
(a.s) hak ordusuyla, batıl ahdini bozanlar ordusu arasında savaş ateşi tutuş-
tu ve sonunda hak ordusu galip geldi; ahdini bozanların başları öldürüldü; 
bir grubu kaçtı; Basra yeniden İslâm hükümetine katıldı; yönetimi İmam'ın 
adamlarının eline geçti; şehrin ve halkın durumu normale döndü; Kur'ân 
müfessiri ve İmam'ın seçkin öğrencisi İbn Abbas Basra valiliğine atandı.
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Zahirî durum, İmam'ın Medine'ye geri dönmesini, Peygamber'in 
(s.a.a) kabrinin kenarında ve bir grup ashabının fikir birliğiyle İslâmî ilim-
leri neşretmeyi, toplumun hasta mizacını tedavi etmeyi, İslâm'ı yaymak 
için uzak bölgelere asker göndermeyi, hilâfetin diğer işleriyle uğraşmayı, 
her tür keşmekeş ve savaştan sakınmayı gerektiriyordu. Fakat bu durum 
olayın dış görüntüsüydü ve işin zahirine bakan her fert, özellikle o gün 
özel bir kutsiyet, maneviyat ve tinselliğe sahip Medine halkı, İmam'a (a.s) 
böyle bir teklifte bulunuyordu.

Tüm bu şartlar altında Ali (a.s) bir müddet kalmak üzere Kûfe'yi 
tercih etti. İmam'ın, arkadaşlarıyla görüş alışverişinden sonra yaptığı bu 
tercih,1 iki sebebe dayanıyordu:

1- Emirü'l-Müminin (a.s) kalabalık bir grupla Medine'den hareket et-
mesine ve yol boyunca kendisine katılımlar olmasına rağmen, asker ve 
kahramanlarının çoğunu Kûfe halkı ve havalisi oluşturuyordu. Zira İmam 
(a.s) ahdini bozanları bastırmak için büyük sahabe Ammâr-ı Yasir ve sev-
gili oğlu İmam Hasan vesilesiyle Irak'ın önemli merkezi olan Kûfe halkın-
dan yardım talep etmiş ve bölge halkından birçoğu bu talebe, Ebu Musa 
Eş'arî ve hemfikirleri gibi bazı kimselerin her tür yardımdan kaçınmasına, 
davranış ve söylemleriyle halkı cihat etmekten alıkoyma çabalarına rağ-
men müspet cevap vererek onun safına katılmışlardı.2

İmam'ın (a.s), ahdini bozanlarla savaşta galip geldikten sonra kadirşi-
naslık gereği Kûfe halkını ziyaret edip, lebbeyk diyerek savaşa katılanları 
takdir ve katılmayanları eleştirmesi gerekirdi.

2- Ali (a.s), ahdini bozanları ayaklanmaya teşvik edenin Muaviye ol-
duğunu, yalandan gıyaplarında onlara biat ettiğini biliyordu. Hatta Mu-
aviye Zübeyr'e yazdığı bir mektupta ayaklanmanın detaylarını çizmiş, 

1- el-İmame ve's-Siyase, s.85, Haleb baskısı.
2- Mes'udî, İmam'ın ordusuna katılan Kûfelilerin sayısının 7000 kişi, bir rivayete 

göre de 6560 kişi olduğunu yazmıştır. Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.368. Yakubî ise 6000 kişi 
olduğunu nakletmiştir. Tarih-i Yakubî, c.2, s.182. İbn Abbas şöyle diyor: Zîkar'a vardığı-
mızda İmam'a, "Kûfe'den yardımınıza gelenlerin sayısı çok az." dediğimde, O şöyle bu-
yurdu: "Tam 6560 kişi yardımıma gelecek." İbn Abbas daha sonra şöyle devam ediyor: 
"Ben verilen tam sayıya şaşırdım ve kendi kendime mutlaka sayacağım dedim. 15 gün 
Zîkar'da bekledik; sonunda at ve katırların sayha sesleri yükseldi ve Kûfe ordusu ulaştı. 
Gelenleri dikkatlice saydım ve gördüm ki İmam'ın söylediği rakam çıktı. Allahu Ek-
ber, sadakallah ve Resuluh dedim." (İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2 s.187)
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Şam halkından kendisine biat aldığını, bir an önce Kûfe ve Basra'yı işgal 
etmeleri gerektiğini, Osman'ın kanını istemekle tezahür etmelerini ve bu 
iki şehri Ebu Talib oğluna bırakmamalarını hatırlatmıştı.

Şimdi bu serkeşin oku hedefini şaşırıp ayaklanma sona ermişken, fe-
sadın kaynağı kesilmeli ve mel'un Ümeyye şeceresinin dalı, İslâm toplu-
munun gövdesinden koparılmalıydı. Şam'a en yakın nokta Kûfe idi. Ayrı-
ca Irak, asker ve fedai yetiştiren bir ülkeydi; bu yüzden İmam buraya her 
yerden daha çok önem vermeliydi. Nitekim hutbelerinden birinde bu ko-
nuya değinmiştir: "Vallahi isteyerek size gelmedim; çaresizlikten geldim..."1

Bu iki sebepten dolayı İmam (a.s) Kûfe'yi karargâh olarak seçti ve 
hilâfetin merkezini Medine'den Irak'a intikal ettirdi. Ali (a.s) hicrî 36 yılı 
Recep ayının 12'si pazartesi günü Basra büyüklerinden bir grupla Kûfe'ye 
girdi. Kûfe halkı, önlerinde Kur'ân karileri ve şehrin önde gelen muhte-
rem zatları hep birlikte İmam'ı saygıyla karşıladılar. Kûfeliler İmam'ın 
(a.s) kalacağı yer olarak hükümet sarayını nazar-ı dikkate almışlardı; fakat 
İmam (a.s), daha önce sapmaların ve zulümlerin merkezi olan bu sarayda 
kalmayı reddetti. Sonunda Ebu Talib'in kızı Ümmü Hâni'nin kız kardeşi-
nin oğlu Ca'de b. Hubeyre el-Mahzûmî'nin evini mesken olarak seçti.2 Ali 
(a.s) halka hitap etmek için geniş bir yer olan "Rahbe" ye inmek istedi ve 
bineğinden indi.

Önce orda bulunan mescitte iki rekât namaz kılıp sonra minbere çı-
karak Allah'a hamdüsena ve Resulüne (s.a.a) salât-u selâmın ardından ko-
nuşmasına şöyle başladı:

Ey Kûfe halkı, sizin için İslâm'da bir fazilet var; ancak değiştirmemek 
şartıyla. Sizi hakka davet ettim; icabet ettiniz. Kötülüğü başlattınız fa-
kat değiştirdiniz… Sizler, davetinizi kabul eden ve girdiğinize giren-
lerin önderisiniz.

Sizin için korktuğum en kötü şey iki şeydir: Nefsinin esiri olmak ve 
uzun arzular. Nefsine uymak haktan alıkor; uzun arzular ise dönüş 
yurdunu unutturur. Bilin ki dünya sırtını çevirmiş göç etmede, ahiret 
ise yüzünü dönmüş harekete geçmiştir. Dünya ve ahiretin çocukları 
vardır. Sizler ahiret çocukları olun. Bugün amel zamanıdır; hesap de-
ğil ve yarın hesap vaktidir; amel değil.

1- Nehcü'l-Belâğa, 70. hutbe.
2- Vak'a-i Sıffin, s.8
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Şükürler olsun Allah'a ki velisine yardım ederek haklıyı doğruyu aziz 
kıldı; ahdini bozan düşmanı ve batılı zelil etti. Size takvayı, çekinme-
yi ve Peygamber (s.a.a) hanedanına itaat etmiş kimseye itaati tavsiye 
ediyorum. Böyle kimseler itaate, kendilerini İslâm ve Peygamber'e 
nispet verip hilâfet iddiasında bulunanlardan daha liyakatlidir. Bun-
lar bizimle mukabeleye kalkışıyor ve bizden onlara ulaşan faziletle 
bize üstünlük kurmak, makam ve hakkımızı inkâr ediyorlar. Onlar 
günahlarının cezasına kavuşacak ve kısa süre sonra sapmalarının ne-
ticesiyle ahiret yurdunda karşılaşacaklardır.
Bilin ki sizlerden bir grup bana yardım etmedi ve ben onları kına-
yacağım. Onları terk edin ve sevmedikleri şeyleri duyurun ki halkın 
rızasını elde etsinler ve Hizbullah ile Hizbu'ş-Şeytan ayrılsın.1

Valilerin Tayininde Adalet

Hz. Ali'nin savaşa katılmayan Kûfelilere karşı mülayim tavrı, müfrit 
inkılâpçılardan bazısının hoşuna gitmedi. Bu nedenle İmam'ın (a.s) em-
niyet müdürü olan Malik b. Habib el-Yerbuî ayağa kalkarak itirazcı bir 
edayla şöyle dedi: "Ben onlara bu kadar cezayı az buluyorum. Eğer bana 
emretsen onları öldürürüm." İmam (a.s) "Suphanallah" diyerek onu uyar-
dı ve "Habib, haddini aştın." buyurdu.

Habib bir kez daha ayağa kalkarak şöyle dedi: "Kötü hadiselerin vu-
kuunu engellemede, şiddet ve haddi aşmak, düşmana yumuşak davran-
maktan daha müessirdir."

Ali (a.s) bilge mantığıyla onun hidayeti için şöyle buyurdu:
Allah (c.c.) böyle bir emir vermemiştir. Şöyle buyurmuştur: "Kim 
haksızlıkla öldürülürse, onun velisine yetki vermişizdir. Ama o da öl-
dürmede israfa gitmesin. Çünkü kendisine yardım edilmiştir."2 Öldür-
mede israftan maksat ise, katil yerine başkasının öldürülmesidir.

Açık Siyasî Atmosfer
Savaşa katılmayan Kûfeliler, savaşa ilk giden bölüğün lideriyle müza-

kere eden İmam'ın (a.s) adaletini kendi gözleriyle müşahede ettiler ve siya-
set atmosferini açık ve elverişli görüp katılmama sebeplerini açıkladılar:

1- Vak'a-i Sıffin, s.3; Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 27 ve 41. hutbeler. Mer-
hum Şeyh Müfid, el-İrşad'ında (s. 124) bu hutbenin birinci kısmını nakletmiştir.

2- İsrâ Suresi, 33
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1- Muhaliflerden Ebu Burde b. Avf adında biri ayağa kalktı ve İmam'ın 
(a.s) ordusuna katılmamasının sebebini, Cemel maktulleri hakkında soru 
sormak yoluyla açıkladı. İmam'a (a.s) sordu: "Talha ve Zübeyr'in cesetle-
rinin etrafındaki ölüleri gördün mü? Onlar neden öldürüldü?" Ali (a.s) 
sebebini beyan ederek soru soranın itimadını kendi metoduna cezbetti. 
Hazret şöyle buyurdu:

Onlar, benim devlet görevlilerimi kılıçtan geçirdiler. Rabia Abdî gibi 
bir şahsiyet, bir grup Müslümanla birlikte öldürüldü. Suçları ise, ahdi-
ni bozanlara, "Biz sizler gibi İmamımıza karşı ahdimizi bozmayacağız 
ve hile yolunu seçmeyeceğiz." demeleriydi. Ben ahdini bozanlardan, 
devlet memurlarının katillerini kısas etmek için teslim etmelerini ve 
aramızda Allah'ın kitabının hakem olmasını istedim. Onlar katilleri 
teslim etmekten kaçınıp benimle savaşa giriştiler. Hâlbuki boyunla-
rında biatim vardı ve dostlarımdan yaklaşık 1000 kişinin kanını dök-
müşlerdi. Ben de katilleri kısas etmek ve ahdini bozanların ayaklan-
masını bastırmak için savaştım ve ayaklanmayı bastırdım. Bu konuda 
bir şüphen var mı?

Ebu Burde şöyle dedi: "Ben senin hakkaniyetinde şüphedeydim; fakat 
bu beyandan sonra onların metodunun yanlışlığı bana aşikâr oldu ve an-
ladım ki sen hidayet olmuş ve gerçeği görensin.1

Hangi siyasî ortam bundan daha açık olabilir ki, cihada katılmayan 
muhalifler, İmam'ın bir grup adamı arasında, hâkim düzenin hakkani-
yetinde şüphe etmekten ibaret olan muhalefet nedenlerini soru şeklinde 
ortaya koyup cevabını alabilsinler? Üstelik soru soran Ebu Burde, Ali ta-
raftarı olmadan önce Osman yanlısıydı. Sonraları Ali (a.s) safında savaşa 
katılsa da içten Muaviye'ciydi. Nitekim İmam'ın şahadeti ve Muaviye'nin 
Irak'ı ele geçirmesinden sonra, yaptığı hizmetler karşılığında Muaviye 
ona, "Felluce"2 bölgesinde geniş bir arazi bağışladı.3

2- İmam'a Cemel Savaşı'na katılmayarak destek olmayanlardan biri 
de, Peygamber ashabından olan Süleyman b. Sured el-Huzâî idi. İmam 
(a.s) onu kınayıp şöyle buyurdu:

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.104; Vak'a-i Sıffin, s.4 ve 5.
2- Kûfe ve Bağdat arasında "Aynu't-Temr" yakınlarında Irak'ın geniş ve verimli 

bir şehri.
3- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.104.
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Benim metodumun hakkaniyetinde şüpheye düşüp savaşa katılmak-
tan kendini alıkoydun; hâlbuki ben seni bana yardım edecek en dü-
rüst ve öncü kişi sanıyordum. Hangi sebep seni Peygamber'inin (s.a.a) 
Ehlibeyti'ne yardım etmekten alıkoyup meyilsiz bıraktı?

Süleyman büyük bir mahcubiyet içinde özür dilemeye kalkıp şöy-
le dedi: "İşleri geriye döndürme (geçmişten söz etme) ve beni geçmişle 
melâmet etme. Muhabbet ve sevgimi saklı tut ki bir gün sana yardım ede-
rim. Henüz işler sona ermedi; eksik kalan şeyler var ve bilvesile dost ve 
düşmanını yeniden tanırsın."

Ali (a.s) Süleyman'ın beklentisinin aksine, özrü karşısında sükût 
edip bir şey söylemedi. Süleyman biraz oturduktan sonra kalkıp İmam 
Hasan'ın (a.s) yanına gitti ve şöyle dedi: "İmam'ın kınamasına şaşırmıyor 
musun?" İmam Hasan (a.s) kibarca şöyle dedi: "Dostluğu ve yardımına 
güvenilen kimse daha fazla kınanır." Bu sırada o büyük sahabe, ileride 
İmam (a.s) aleyhine yapılacak ayaklanmalardan haber verdi ve o günler-
de kendisi gibi halis ve temiz kişilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
olacağını hatırlattı. Süleyman şöyle dedi: "Olacak hadiseler var ki, düş-
man mızrakları bir araya toplanacak, kılıçlar kılıflarından çıkarılacak ve 
o olaylarda benim gibilere daha çok ihtiyaç olacak. Gönlünüzü almamı 
hile, aldatmaca sanmayın ve beni sadece hayır istemekle  itham etmeyin." 
İmam Hasan (a.s) şöyle buyurdu: "Allah sana rahmet etsin; biz sana asla 
ithamda bulunmayız."1

Süleyman b. Sured o günden sonra Peygamber'in Ehlibeyti'ni müda-
faa etmekten asla geri durmadı. Sıffin Savaşı'na Hz. Ali'nin safında katıl-
dı ve savaş meydanında Şamlıların "Havşeb" adındaki kahramanını öl-
dürdü. Muaviye'nin ölümünden sonra İmam Hüseyin'i mektup yazarak 
Irak'a davet etti. Kerbela'da ona yardımda kusur ettiyse de, telâfisinde 
"Tevvabin: Tövbe edenler" unvanıyla sayıları yaklaşık 4000 olan bir grupla 
İmam Hüseyin'in intikamını almak için kıyam etti. Hicrî 65 yılında "Ayn-ı 
Ebu Verde" denen yerde Şam'dan gönderilen bir ordu ile yaptığı savaşta 
şahadet şerbetini içti.2

3- Muhammed b. Mihnef şöyle diyor: "İmam'ın (a.s) Kûfe'ye gelme-
sinden sonra babamla birlikte huzuruna çıktık. Orada ahdini bozanlarla 

1- age. c.3, s.106; Merasıdu'l-İttıla.
2- Mürûcu'z-Zeheb, c.3, s.101-102.
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savaşa katılmamış Irak kabilelerinin başları ve şahsiyetlerden bir grup da 
bulunuyordu. İmam (a.s) onları kınayıp şöyle diyordu:

Sizler kabilelerinizin başı olduğunuz hâlde neden geri adım attınız? 
Sebep niyetlerinizin uyuşukluğu ise hepiniz ziyankârsınız; benim 
hakkaniyetimde ve bana yardım etmede şüpheye düştüyseniz hepi-
niz düşmanlarımsınız.

Onlar söze başlayıp, "Dostunla dost, düşmanınla düşmanız." diyerek 
her biri hastalık yahut yolculuk gibi mazeretlerde bulundular. İmam (a.s) 
onların özür dilemeleri karşısında sessiz kaldı; fakat babamın ve kabile-
mizin hizmetlerini takdir edip şöyle dedi: "Mihnef b. Süleym ve kabilesi, 
Kur'ân'ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerden değil:

İçinizden öylesi de var ki, ne olursa olsun ağırdan alır. Size bir musi-
bet gelip çatarsa şöyle diyecektir: "İyi ki onlarla birlikte şehit olma-
dım. Allah bana lütufta bulundu." Eğer size Allah'tan bir lütuf erişirse 
o -sizinle kendisi arasında hiçbir sevgi yokmuş gibi- şöyle diyecektir: 
"Keşke ben de onlarla olsaydım da büyük bir başarı kazansaydım."1

Sonunda İmam (a.s) bu sorgulama, özür kabulü veya sükûtlarla kar-
şısındakilere, bu kez bağışlanıp özürleri kabul edilmişse, artık gelecekte 
tekrarlanmaması gerektiğini ilân etti. Eğer Ali (a.s) bu derece serzeniş ve 
kınama da bulunmasaydı, bu grup belki de gelecekte de serkeşliklerine 
devam edecekti.

Hz. Ali'nin Kûfe'de İlk Cuma Hutbesi

İmam (a.s) Kûfe'ye geldikten sonra İmamet kastıyla namazını tam kıldı 
ve cuma namazını Kûfe halkıyla birlikte eda etti. Cuma hutbesinde Allah'a 
hamdüsenadan, Resulüne salât ve selâmdan sonra şöyle buyurdu:

Sizleri takvaya davet ediyorum. Takva, Allah'ın kullarına tavsiye etti-
ği en iyi şey ve O'nun rızasını kazanmanın ve hayırlı akıbetin en iyi 
vesilesidir. Sizler takvaya emrolundunuz; iyilik ve Allah'a itaat için 
yaratıldınız...

İşlerinizi riya ile ve şöhret arzusuyla değil, Allah için yapın. Kim 
Allah'tan başkası için bir iş yaparsa, Allah onu, onun için iş yaptığı ki-

1- Vak'a-i Sıffin, s.110; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.106 ve 107. 
(Ayet: Nisâ Suresi, 72-73)
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şiye bırakır; kim de Allah için iş yaparsa, Allah onun karşılığını kendi 
uhdesine alır. Allah'ın azabından korkun. O, sizleri boşuna ve sebepsiz 
yaratmamıştır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır ve yaşayacağınız 
süreyi belirlemiştir. Dünya sizi kandırmasın. Mağrur, dünyaya kanan 
kimsedir. Eğer bilseniz, ahiret yurdu hakiki hayat yeridir. Allah'tan 
istiyorum ki, şehitlerin makamını, Peygamberler ile bir arada olmayı 
ve mutlu insanların hayatını nasip etsin bana.1

Valiler Gönderilmesi

Emirü'l-Müminin (a.s) Kûfe'ye yerleştikten sonra, o güne dek kendisi 
tarafından vali ve yönetici gönderilmemiş İslâm topraklarına ait bölgelere 
salih ve gerekli şartlara haiz memurlar gönderdi. Tarih, bu valilerin isim-
lerini, özelliklerini ve illerini dikkatle kaydetmiştir.2

Ezcümle Huleyd b. Kurra'yı Horasan'a gönderdi. Huleyd Nişabur'a 
vardığında, o sırada Afganistan'ın Kâbil şehrinde yaşayan Kisra'dan geri-
ye kalanların tahriklere başvurduklarını ve oranın halkını İslâm hüküme-
tine karşı huruç ve muhalefete zorladıklarını öğrendi. Huleyd, yetkisinde-
ki güçlerle onları alt edip bir kısmını esir ederek Kûfe'ye gönderdi.3

Ücra yerlere valilerin gönderilmesi, Ali (a.s) hükümetini bütün İslâm 
topraklarına hâkim kıldı. Ancak Muaviye'nin Şam'daki muhalefeti, yara-
nın arasından görünen kemik gibi ortada duruyordu ve bir an önce çare 
bulunması gerekiyordu.

Ali (a.s) hükümetinin bu bölümüne ait tarihin beyanından önce, 
Kûfe'de vuku bulan bir olaya değinelim.

Ali (a.s) Irak halkıyla temas kurmanın yanı sıra, hepsi uzun yıllar Kis-
ra Hanedanı'nın sultası altında kalmış bir grupla karşılaştı. İmam (a.s), 
Kisra Hanedanı'ndan kaç kişinin onlara hükümet ettiğini sorunca, 32 pa-
dişah cevabını verdiler. İmam o padişahların yönetim tarzlarının nasıl ol-
duğunu sorunca şöyle dediler: "Hepsi bir tarza sahipti fakat Hürmüz'ün 
oğlu Kisra'nın kendine has bir tarzı vardı. O, ülkenin servetini kendine 

1- Vak'a-i Sıffin, s.14; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.108.
2- Vak'a-i Sıffin, s.14-15; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.108; Tarih-i 

Taberî, c.3, 5. cüz, s.233.
3- Vak'a-i Sıffin, s.12.
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tahsis edip büyüklerimize muhalefet etti. Halkın yararına olanı viran, 
kendi yararına olanı abat etti. Halkı hafife alıp Fars milletini öfkelendirdi. 
Halk onun aleyhine kıyam edip öldürdü. Kadınları dul, çocukları yetim 
kaldı. Ali (a.s) onların Nersa adındaki sözcüsüne şöyle buyurdu:

Allah (c.c.), insanları hak üzere yarattı ve her insandan hak amelden 
başkasına razı olmadı. Allah'ın saltanatında verdiklerini hatırlatma 
vardır; o da şu ki, memleket tedbirsiz ayakta durmaz ve mutlaka bir 
hükümet olması gerek. İşimiz o zaman yürür ki, sonrakiler öncekileri 
kötülemesin. Ne zaman ki sonrakiler öncekileri kötüledi ve onların 
iyi metotlarına muhalefet ettiler, hem kendileri yok oldular, hem de 
başkalarını yok ettiler.

Daha sonra İmam (a.s) Nersa'yı onlara emir olarak atadı.1

Hz. Ali'nin Valilerinden Bazısına Mektupları

Hz. Ali'nin fikrini, Kûfe'ye geldikten ve etraf illere valiler gönderdik-
ten sonra, Muaviye'nin serkeşliği her şeyden daha çok meşgul etmişti. Sü-
rekli bu kanser tümörünü İslâm toplumunun bedeninden koparıp atmayı 
düşünüyordu. Diğer taraftan valilerden bazısının durumu ve İmam'a sa-
mimiyetleri açıklığa kavuşmuş değildi; henüz kendilerinin ve halkın ona 
biatlerini ilân etmemişlerdi. Bu nedenle Ali (a.s), III. Halife tarafından el-
lerinde ferman bulunan valilerden bazısına mektup yazarak durumlarını 
açıklığa kavuşturmalarını, kendilerinin ve bölge halklarının biatlerini ilân 
etmelerini istedi.2

Hz. Ali'nin mektupları arasında, birini Hemedan valisi Cerir b. Abdul-
lah el-Becelî'ye diğeri de Azerbaycan valisi Eş'as b. Kays el-Kindî'ye yazdığı 
iki önemli mektup vardır. Şimdi bu iki mektubun özetine işaret edeceğiz.

Hemedan Valisine Yazdığı Mektup

Allah bir milletin durumunu, onlar kendilerini değiştirmedikçe de-
ğiştirmez. Sana Talha ve Zübeyr olayından yani biatlerini bozup va-
lim Osman b. Huneyf'in başına getirdikleri beladan bahsedeceğim. 
Ben Muhacir ve Ensâr'la birlikte Medine'den ayrıldım ve yarı yol-
da "Uzeyb" denilen noktada oğlum Hasan'a, Abdullah b. Abbas'a, 

1- Vak'a-i Sıffin, s.14.
2- İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.141.
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Ammâr-ı Yasir'e ve Kays b. Sa'd b. Ubâde'ye Kûfe'ye gidip halkı, ahdi-
ni bozanları bastırmak için İslâm ordusuna katılmaya davet etmelerini 
emrettim. Kûfe halkı davetime olumlu cevap verdi. Basra'nın yakının-
da karargâh kurdum ve ayaklanmanın başlarını davetten muaf tutup 
hatalarından geçerek bir kez daha bana biatlerini tazelemelerini iste-
dim. Ancak onlar savaştan başka şeye razı olmadılar. Ben de Allah'tan 
yardım dileyerek savaşa girdim. Bir grubu öldü; bir grubu da Basra'ya 
kaçtı. Sonra, benim savaştan önce onlardan istediğimi onlar benden 
istediler. Ben de selâmet ve afiyeti istedim ve böylece savaşın yerini 
barış aldı. Abdullah b. Abbas'ı oraya vali tayin edip, kendim Kûfe'ye 
gelerek bu mektubu Zehr b. Kays vesilesiyle sana gönderdim. Ona 
istediğini sor.1

Bu mektupta ve ayrıca Eş'as'a yazılan diğer mektuplarda, Kureyş'in 
iki büyüğü ve iki ünlü sahabesiyle (Talha ve Zübeyr) mücadelenin se-
bebinin aydınlanmasına ve böylece İslâm toplumunun, onların ilk önce 
İmam'a biat ettiklerini ve ahitlerini bozup toplumun düzenini alt üst ede-
rek ayaklanma çıkardıklarını bilmesine çaba gösterilmiştir.

İmam'ın mektubu eline ulaşan Hemedan valisi halkın arasında kalkıp 
şöyle dedi:

"Bu, Emirü'l-Müminin Ali b. Ebî Talib'in mektubudur. O, din ve dün-
ya hakkında güvenilir bir insandır. Düşmanlarına galip geldiğinden dola-
yı Allah'a şükrederiz. İlk Müslümanlar, Muhacir, Ensâr ve tabiin ona biat 
ettiler. Eğer hilâfet bütün Müslümanların seçimine sunulsa, o bu maka-
mın en liyakatlisi olurdu. Hayatın idamesi topluma katılmada, kötülük ve 
ölüm ise tefrika ve ayrılıktadır. Ali sizi, hakka dayandığınız sürece hakka 
yönlendirir ve haktan saparsanız da doğru yola döndürür."

Halk valinin konuşmasını duyduktan sonra şöyle dedi: "Duyduk; 
itaat edeceğiz ve hepimiz onun hükümetine razıyız." Bunun üzerine vali, 
İmam'ın huzuruna, kendisi ve halkının itaatini bildiren bir mektup yazdı.2

İmam'ın mektubunu götüren Zehr b. Kays yerinden kalkıp fasih ve 
belagatli bir hutbe okudu ve şöyle dedi:

1- Vak'a-i Sıffin, s.19 ve 20; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.70 ve 71; 
el-İmame ve's-Siyase, s.82.

2- Vak'a-i Sıffin, s.16; Şerhu Nehci'l-Belâğa, İbn Ebi'l-Hadid, c.3, s.71-72.
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"Ey millet, Muhacir ve Ensâr Ali'ye, onda gördükleri yücelik ve onun 
Allah'ın kitabına ve hak yola olan bilgisinden ötürü biat ettiler. Fakat Tal-
ha ve Zübeyr sebepsiz yere ahitlerini bozarak halkı isyana davet ettiler ve 
bununla da yetinmeyip savaş ateşini tutuşturdular."1

Hemedan valisi ve bölge halkının biati, Ali (a.s) hükümetinin temelini 
daha da sağlamlaştırdı. Bir müddet sonra vali, İmam'ın itimat ve himaye-
sini kazanmak için Kûfe'ye gitti.

Azerbaycan Valisi Eş'as'a Yazdığı Mektup

Eş'as b. Kays'ın önceki halifeyle sıkı bir bağı vardı. Kızını Halife'nin 
oğlu Amr'a vermişti. Ali (a.s) Hemdan2 kabilesine mensup dostlarından 
olan Ziyad b. Merhab3 vesilesiyle Eş'as'a bir mektup gönderdi. Mektupta 
şöyle diyordu:

Eğer sende bir şeyler olmasaydı, benim için biat almada önayak olur-
dun. Eğer takvayı rehber edinirsen bazı şeyler seni hakkı izhar et-
meye mecbur eder. Bildiğin gibi halk bana biat etti. Ancak Talha ve 
Zübeyr biatten sonra biatlerini bozdular ve Aişe'yi evinden çıkararak 
Basra'ya götürdüler. Ben de onlara doğru gittim ve biatlerine geri dön-
melerini istedim. Fakat kabul etmediler. Ben ısrar ettim ancak faydası 
olmadı...4

Daha sonra Eş'as'a tarihî sözünü buyuruyor:
Şüphesiz yetkilerin senin için bir lokma değil, emanettir. Elinde Allah 
mallarından bir mal var ve bana teslim edinceye dek o malları koru-
yan Allah haznedarlarından birisin. Bil ki, doğruluk üzere olduğun 
sürece, sana kötü bir amir olmam.5

1- Vak'a-i Sıffin, s.17 ve 18; el-İmame ve's-Siyase, s.82 ve 83.
2- Hemdan kabilesi Yemen'in meşhur kabilelerindendir ve halkı Ali'ye (a.s) sada-

kat ve sevgide oldukça samimî ve sebatlı idiler.
3- el-İmame ve's-Siyase, s.83: Ziyad b. Kâ'b.
4- el-İmame ve's-Siyase, s.83; Vak'a-i Sıffin, s.20 ve 21.
5- age. Nasr İbn Muzahim'in Vak'a-i Sıffin'de yazdığı gibi, Merhum Şerif Razî 

de mektubun başından bir bölümünü atmıştır. Nehcü'l-Belâğa, 5. mektup. İbn Abdu 
Rabbih, Ikdü'l-Ferid kitabında (c. 3, s.104) ve İbn Kuteybe el-İmame ve's-Siyase'de (c. 1, 
s.83) Nasr İbn Muzahim'in naklettiğinden kısa bir bölüme yer vermişlerdir. Ayrıca Me-
sadiru Nehci'l-Belâğa, c.3, s.202 ve İbn Meysem'in Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.350'ye 
müracaat edilsin.
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Her iki mektup bir zamanda yazılmasına rağmen birinci mektup ta-
mamen yumuşak bir üslupla, ikincisi ise sert bir ifadeyle yazılmıştır. Bu 
üslup farklılığının sebebi, iki valinin farklı kişilikleridir. Eş'as, İmam'a halk-
tan biat almaya ve onu tanıtmaya pek meyilli değildi. Bu nedenle İmam'ın 
mektubunu alınca, Hemedan valisi gibi kendisi kalkıp Ali'yi (a.s) tanıtıp 
halktan biat alacağına, sessiz kalmayı tercih etti. Bu yüzden İmam'ın mek-
tubunu getiren temsilcisi Ziyad b. Merhab, halka Osman'ın öldürülmesi, 
Talha ve Zübeyr'in ahitlerini bozmalarını anlatıp şöyle dedi:

Ey millet, az sözle ikna olmayanı fazla söz de ikna etmez. Osman'ın 
olayı öyle bir mesele değil ki hakkında konuşmak sizi ikna etsin. Fa-
kat olayı duyan kesinlikle gören gibi değildir. Bilin ki Osman'ın öl-
dürülmesinden sonra Muhacir ve Ensâr Ali'ye (a.s) biat ettiler. O ikisi 
(Talha ve Zübeyr) sebepsiz yere biatlerini bozdular. Ama sonunda Al-
lah Ali'yi yeryüzünün vârisi kıldı ve hayırlı akıbet muttakiler içindir.1

Bu sırada Eş'as, Muhacir ve Ensâr'ın başa getirdiği Halife'ye kerhen 
itaatini kısa birkaç kelimeyle ibraz etmekten başka çare göremeyince kal-
kıp şöyle dedi:

"Ey millet, Osman bu ilin (Azerbaycan) valiliğini bana bağışladı. O 
öldü ve yetki benim elimdeydi. Halk Ali'ye biat etti. Bizim ona itaatimiz 
öncekilere olan itaatimiz gibidir. Onun Talha ve Zübeyr ile arasında ge-
çenleri duydunuz. Ali, bizim şahit olmadığımız meselelerde itimat edilir 
bir insandır."2

Vali konuşmasını bitirdikten sonra evine döndü ve adamlarını topla-
yarak şöyle dedi: "Ali'nin mektubu beni korkutmuştur. O, Azerbaycan'ın 
servetini benden alacak. Öyleyse Muaviye'ye katılmam daha iyi olur." Fa-
kat müşavirleri onu kınayıp şöyle dediler: "Ölüm senin için bundan daha 
hayırlı olur. Diyar ve kabileni bırakıp da Şamlıların peşine mi takılacak-
sın?" Vali bunun üzerine müşavirlerinin görüşünü kabul edip, ilişkilerini 
düzeltmek için Kûfe'ye gitti.3

1- Vak'a-i Sıffin, s.21; el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.83.
2- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.82.
3- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.83 ve 84; Vak'a-i Sıffin, s.21.
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(12)

SIFFİN SAVAŞI'NIN NEDENLERİ

Hz. Ali'nin Muaviye'ye Kesin Mesajı

Emirü'l-Mümininin (a.s), ilâhî hak hükümetinin temellerini, takva 
sahibi valiler atayıp liyakati olmayanları azletme yoluyla sağlamlaştırma-
sından sonra, Şam'daki habis şecerenin dalını kesmesinin ve şerrini İslâm 
toplumundan defetmesinin zamanı gelmişti. Bu karar, Hemedan Valisi 
Cerir'in Kûfe'ye gelip İmam'ın niyetini öğrenip, Muaviye'ye mesaj götür-
mek istediğini belirtmesiyle kesinleşti. Cerir, İmam'a (a.s) şöyle dedi: "Mu-
aviye ile eski dostuz. Onu, senin hükümetini resmen tanımaya davet ede-
ceğim ve Allah'ın itaatinde olduğu sürece, senin Şam valin olarak kalsın."

Ali (a.s) Cerir'in son şartı karşısında sesiz kaldı; zira onun bu işe salahi-
yeti olmadığını biliyordu. Malik-i Eşter, Cerir'in İmam tarafından temsilci 
olmasına karşı çıktı ve onu Muaviye ile işbirliği yapmakla itham etti. Fakat 
Ali (a.s) Malik-i Eşter'in görüşünün aksine Cerir'i seçti1 ve zaman onun bu 
konudaki haklılığını ispat etti. İmam (a.s) Cerir'i Şam'a gönderirken şöyle 
buyurdu: "Peygamber'in (s.a.a) din ve teşhis ehli olan ashabının tümünün 
benim yanımda yer aldığını görüyorsun değil mi?.. Peygamber (s.a.a) seni 
Yemenli iyi bir adam diye tarif etmişti. Mektubumla birlikte Muaviye'ye 
git. Eğer Müslümanların ittifak ettiği şeylerin dışına çıkmazsa ne âlâ, aksi 
takdirde ona de ki, şu ana dek süren sükût ve rahat artık olmayacak2 ve be-

1- Tarih-i Taberî, c.3, 5. cüz, s.235; Tarih-i Yakubî, c.2, s.184 Beyrut baskısı; İbn Esir, 
el-Kâmil, c.3, s.141; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.74.

2- İslâmî bir yönetici birine savaş ilân etmeden önce, daha önceki güvencenin 
kaldırıldığına dair ihtarda bulunmalıdır. Kur'ân-ı Kerim bu meseleyi şu ayette tasrih 
ediyor: "Eğer bir topluluktan hıyanet kuşkusu duyarsan, antlaşmaya bağlı kalmayacağı-
nı aynı şekilde sen de onlara bildir. Allah hainlik edenleri sevmez." (Enfâl Suresi, 58)
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nim onun valiliğine razı olmadığımı ve halkın da razı olmayacağını bildir.1

Cerir, İmam'ın mektubuyla birlikte Şam'a gitti. Muaviye'nin yanına 
çıkınca şöyle dedi: "Amcaoğlun Ali'ye Mekke, Medine, Kûfe, Basra, Hi-
caz, Yemen, Mısır, Umman, Bahreyn ve Yemame halkı biat etti ve senin 
arasında olduğun birkaç kaleden başka biat etmeyen kalmadı. Eğer onlar 
sel olup aksa herkesi boğar. Ben seni doğru olana davet etmeye ve İmam'a 
(a.s) biate kılavuzluk etmeye geldim."2

Cerir mektubu Muaviye'ye verdi. Mektupta şöyle diyordu:

Muhacir ve Ensâr'ın Medine'de bana biati, sana Şam'da hücceti ta-
mamladı ve bana itaat etmeni gerekli kıldı. Ebubekir'e, Ömer'e ve 
Osman'a biat edenler, onlara biat ettikleri şartlarla bana da biat ettiler. 
Bu biatten sonra, orda bulunanlardan birinin, bir başkasını seçmesi, 
bulunmayanın da biati reddetmesi mümkün değil.

Meşveret [size göre] ancak Muhacirlerle Ensâr'a ait. Onlar toplandılar 
da birisine uydular, ona imam dediler mi bu, Allah'ın da razı olduğu 
bir şey. Onların yaptığı işe razı olmayıp imamı kınamak, yahut bir 
bidate uymak suretiyle verdikleri hükümden çıkanı, geri çevirirler. 
Fakat ısrar ederse, inananların yoluna uymadığı için onunla savaşa 
girişirler ve döndüğü şeyin vebalini de Allah, onun boynuna yükler.3

Talha ve Zübeyr bana biat ettiler; daha sonra biatlerini bozdular. Bi-
ati bozmak reddetmek gibidir. Benim senin için yapabileceğim en iyi 
şey, selâmet ve afiyetini dilemektir. Fakat kendini belaya atarsan se-
ninle savaşır ve bu yolda Allah'tan yardım dilerim. Osman'ın katilleri 
hakkında çok söz söyledin. Sen de diğer Müslümanların girdiği yola 
gir ve hadiseyi benim yanımda konu et. Ben herkesi Allah'ın kitabı-
na amel etmeye çağırıyorum. Osman'ın katillerini sana teslim ettikten 
sonra bana biat edeceğini söylüyorsun; senin bu isteğin çocuğu sütle 
kandırmaya benziyor. Kendi canıma and içerim ki, eğer nefsine de-
ğil de aklına dönsen, beni Osman'ın öldürülmesinde en masum kişi 

1- Vak'a-i Sıffin, s.27 ve 28; Tarih-i Taberî, c.5, s.235.
2- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.847; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.75; 

Vak'a-i Sıffin, s.28.
3- Şu ayet-i kerimeye işaret ediyor: "Erdirici kılavuzluk kendisine ayan-beyan gel-

dikten sonra, resulden kopup müminlerin yolunun dışını izleyeni biz, yöneldiğiyle kay-
naştırır, sonra da cehenneme salarız. Ne kötü bir dönüş yeridir o!" (Nisâ Suresi, 115)
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bulursun. Bil ki sen İslâm'da esaretten sonra azat edilmişlerdensin; 
onlara hilâfet helâl değil ve şûra üyeliğine hakları yoktur. Ben sana 
ve işbaşına getirdiklerine, biat edip vefakârlığınızı ilân edesiniz diye, 
iman ve hicret ehli olan Cerir b. Abdullah'ı gönderdim.1

İmam'ın (a.s) Şam Elçisi

İnsanın elçisi ve temsilcisi, onun şahsiyetinin portresidir. İyi ve müna-
sip bir seçim ise aklı ve tecrübesinin göstergesidir. Nitekim bilge insanlar 
her zaman şunu demişlerdir: "İyi seçim yapmak kişinin aklının delili ve 
rüştünün ölçüsüdür."

İmam Ali (a.s) Muaviye'nin azledilme fermanını iblâğ etmesi için, 
siyasî meselelerde uzun bir geçmişi olan, Muaviye'yi iyi tanıyan, hitabe-
ti güçlü ve söz söylemede usta olan Cerir b. Abdullah el-Becelî'yi seçti.2 
Cerir, İmam'ın (a.s) mektubunu resmi bir toplantıda Muaviye'ye verdi. 
Muaviye mektubu okuduktan sonra Cerir, İmam'ın resmi sözcüsü olarak 
kalktı, Allah'a övgü ve Resulüne selâmdan sonra şöyle güzel bir hutbe irat 
etti ve şöyle dedi:

Osman olayı [Peygamber'in (s.a.a) ashabı tarafından öldürülmesi] 
Medine'dekileri aciz ve güçsüz kıldı; nerde kaldı olaya şahit olmamış 
kimseler. Halk Ali'ye biat etti. Talha ve Zübeyr de biat eden kimse-
lerdendi. Ancak sonra hiçbir geçerli gerekçe ve delil olmaksızın bi-
atlerini bozdular. İslâm dini fitneye, Arap halkı da kılıca tahammül 
etmez. Dün Basra'da acılı bir hadise vuku buldu ve eğer tekrar ederse 
kimse sağ kalmaz. Bilin ki halk yığınları Ali'ye biat etti ve eğer Allah 
bu işi bize bıraksaydı, ondan başkasını seçmezdik. Genelin seçimine 
muhalefet eden kimselerin gönülleri hoş tutulur. (ki o da halkın seç-
tiği önderi kabul etsin.) Sen de ey Muaviye, halkın girdiği yola gir ve 
Ali'yi Müslümanların yöneticisi olarak kabul et. Eğer desen ki, Osman 
seni bu makama getirmiş ve henüz azletmemiştir; bu bir sözdür ki, 

1- Vak'a-i Sıffin, s.29ve 30; el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.84 ve 85; Ikdü'l-Ferid, c.4, 
s.322; Tarih-i Taberî, c.3, 5. cüz, s.235; İbn Asakir, Tarihu Dimeşk'de Muaviye'nin hal 
tercemesinde ve Merhum Şerif Razî Nehcü'l-Belâğa'da bu mektubun başından bir kıs-
mını atmışlardır. Nehcü'l-Belâğa 6. mektuba müracaat edin.

2- Her ne kadar sonraları vazifesinde müsamahayla itham edilse de, bu itham 
sabit değil ve bu konuya daha sonra değineceğiz.
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eğer kabul edilse Allah için bir din kalmaz ve herkes elinde olanı sıkı 
sıkıya kavrar.1

İmam'ın (a.s) elçisinin sözleri bitince Muaviye şöyle dedi: "Bekle Şam 
halkının görüşünü alıp neticeyi sana bildireyim."2

Muaviye'den Biat İstemedeki Hedef Onun Azli İdi

Ali (a.s), hükümetinin ilk gününden itibaren kimseden biat alma ko-
nusunda ısrarı olmadı. Öyleyse neden Muaviye'den ısrarla biat istendi? 
Sebep, İmam'ın biat alma yoluyla Muaviye'yi azlederek, onun elini Müs-
lümanların mal ve hakları üzerinden kaldırmak istemesiydi. Zira Ali'ye 
(a.s) Müslümanların imamı olarak biat edenler, durumlarının Peygam-
ber (s.a.a) zamanındaki duruma geri döndürülmesi, maslahatlarının 
korunması ve İslâmî hedeflerin ilerlemesini şart koşmuşlardı. Muaviye 
gibilerinin varlığı bu yoldaki en büyük engeldi. Zaten Osman aleyhine 
yapılan ayaklanma, eski yönetici ve valilerin tümünün azledilip, dün-
ya ehli sömürücülerin, garibanların haklarını gaspetmesini engellemek 
üzerine şekillenmişti.

Muaviye'nin Konuyu Şam Halkına Sunması

Bir gün Muaviye'nin tellalı Şam halkından bir grubu mescitte topla-
dı. Muaviye minbere çıktı ve Allah'ın, Şam'ı peygamberler ve salih kullar 
diyarı yaptığını, halkının Allah'ın emirlerini ayakta tutan ve savunanlar 
olduğunu beyan ettikten sonra şöyle dedi:

Benim Ömer b. Hattab ve Osman b. Affân'ın temsilcisi olduğumu bi-
liyorsunuz. Ben kimseye utanacağım bir iş yapmadım. Ben zulümle öl-
dürülen Osman'ın velisiyim ve Allah şöyle buyuruyor: "Kim haksızlıkla 
öldürülürse, onun velisine yetki vermişizdir. Ama o da öldürmede israfa 
gitmesin. Çünkü kendisine yardım edilmiştir."3 Ben Osman'ın öldürülmesi 
hakkında sizin görüşünüzü öğrenmek istiyorum.

1- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.85; Vak'a-i Sıffin, s.30 ve 31; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu 
Nehci'l-Belâğa, c.3, s.76 ve 77.

2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.77.
3- İsrâ Suresi, 33.
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Bu sırada mescitte bulunanlar şöyle dediler: "Biz Osman'ın kanını is-
tiyoruz." Daha sonra bu iş için Muaviye'ye biat ettiler ve her yolda malla-
rını, canlarını feda edeceklerini vurguladılar.1

Muaviye'nin Sözlerinin Analizi

1- Muaviye Şam'ı peygamberler diyarı, halkını peygamberlerin yar-
dımcıları ve dinin koruyucuları olarak vasıflandırarak, bu yolla hem ken-
disini ilâhî dinin müdafii gibi göstermiş, hem de halkın duygularını kendi 
lehine tahrik ederek hepsini savaşa yönlendirmiştir.

2- Osman'ı, kanı bir grup zalim tarafından dökülen mazlum biri ola-
rak tanıtıyor. Oysaki Osman'ı öldürenler Peygamber'in (s.a.a) sahabesi ve 
tabiîn idi. Muaviye ve taraftarlarının mantığında ise sahabe ve tabiîn hak-
kın takipçileri ve adil kişilerdi.

3- Farz edelim ki Osman zulümle öldürüldü ve velisi katiller hakkında 
karar vermesi gerekirdi; acaba veliden yani kan sahibinden maksat mak-
tulün varisi değil mi? Muaviye Osman'ın varisi miydi? Yoksa daha yakın 
varis varken başkasına sıra gelir miydi? Doğrudur ki Osman, Affan'ın 
oğlu ve Affan da Ebu'l-Âs b. Ümeyye'nin; Muaviye, Ebu Süfyan'ın oğlu 
ve Ebu Süfyan da Harb b. Ümeyye'nin ve sonuçta hepsi Ümeyye soyun-
da birleşiyorlar; fakat bu uzak akrabalık daha yakın varisler mevcutken, 
Muaviye'nin kendisini Osman'ın velisi yani kan sahibi tanıtmasına yeti-
yor muydu?

Emirü'l-Müminin, Muaviye'ye bir mektubunda şöyle yazıyor:

Sen Ümeyye Oğulları'ndan bir kişisin; Osman'ın evlâtları, babalarının 
intikamını almaya senden daha yetkilidirler.2

Bunlar, cevap verilmesi Ebu Süfyan'ın oğlunun maskesini düşüre-
cek ve Osman'ın intikamının bir bahane olduğunu, asıl amacın hükümeti 
ele geçirmek, Muhacir ve Ensâr'ın ittifakla biat ettiği bir imam ve halife-
yi saf dışı bırakmak olduğunu gösterecek sorulardır. Hepsinden ilginci 
Muaviye'nin halka danışması idi. Çünkü Muaviye halkın görüşünü so-
rarken, Osman'ın intikamının alınmasına dair kesin kararını da açıklayıp 

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.77 ve 78; Vak'a-i Sıffin, s.31 ve 32.
2- Vak'a-i Sıffin, s.58; el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.91-92.
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ayak diretiyordu. Bu tür düzenbazlıklar eskiden beri revaç görmüş ve 
inanç dayatması, "Danışma" adını almıştır.

Tarih şöyle yazar: "Muaviye halktan müspet cevap almasına rağmen 
kalbini bir hüzün kaplamıştı ve son beyti aşağıda yer alan bir şiir mırıl-
danıyordu:

Ve innî leercû hayre mâ nâle nailun 
Ve mâ ene min mulki'l-îraki bi-âyisin.

Ben ümitlinin ümitleneceği en iyi şeyi ümit ediyorum

Ve asla Irak mülkünden meyus değilim.1

Muaviye bu maksada ulaşmak için taraftarlarını davet etti ve Utbe b. 
Ebî Süfyan şöyle dedi: "Ali ile savaş meselesini Amr b. Âs ile görüşmeli ve 
dinini satın almalısın; çünkü o, Osman'ın hükümetinden uzak durmuşsa, 
senin hükümetinden hayli-hayli uzak duracaktır; ama dirhem ve dinarla 
razı edersen başka."2

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.78.
2- Vak'a-i Sıffin, s.33; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.79.
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(13)

MUAVİYE'NİN HZ. ALİ 'YE KARŞI MİSİLLEME 

GİRİŞİMİ

Muaviye'nin Amr b. Âs'a Mektubu

Siyaset sahnesinin kurtlarından olan Muaviye, o günlerde istenme-
yen biri olarak Filistin'de yaşayan Amr b. Âs'a, işbirliğine ikna etmek için 
bir mektup gönderdi. Mektupta şöyle diyordu:

Ali ile Talha ve Zübeyr'in aralarında geçenler sana ulaşmıştır. Mervan 
b. Hakem Basra halkından bir grup ile Şam'a geldiler. Cerir b. Ab-
dullah ise Ali'nin temsilcisi olarak benden biat almaya gelmiş. Senin 
görüşünü alana dek her tür karardan kaçındım. Bir an önce buraya gel 
de bu konuda görüşelim.1

Amr b. Âs, Muaviye'nin mektubunu alınca konuyu oğulları Abdul-
lah ve Muhammed'e açarak görüşlerini sordu. Tarihte bir nebze temiz biri 
olarak bilinen (Allah bilir) büyük oğlu Abdullah şöyle dedi: "Allah Resulü 
(s.a.a) ve sonraki iki halife vefat ettiklerinde senden razıydılar ve Osman 
öldürüldüğünde ise Medine'de yoktun. İyisi mi evinde oturup az bir men-
faat için Muaviye'nin yanında yer almayasın. Zira sen hilâfete geçemez-
sin; ömrünün de son demleridir; bu zamanda bedbaht olursan sana çok 
yazık olur."

Fakat ikinci oğlu Muhammed, büyük oğlu Abdullah'ın görüşünün 
aksine, babasını Muaviye ile işbirliği yapmaya davet edip şöyle dedi: "Sen 
Kureyş'in büyüklerinden birisisin; eğer bu işte sessiz kalırsan gözden dü-
şersin. Haklı olan taraf Şam halkıdır. Onlara yardım et ve Osman'ın kanını 
iste. Bu durumda Ümeyye Oğulları kıyam eder."

1- el-İmame ve's-Siyase, s.84; Vak'a-i Sıffin, s.34.
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Uyanık biri olan Amr b. Âs, büyük oğlu Abdullah'a şöyle dedi: "Senin 
görüşün dinimin yararına; kardeşin Muhammed'in görüşü ise dünyamın 
yararınadır. Bu konuda düşünmeliyim. Sonra her iki oğlunun görüşünü 
yansıtan bir şiir okudu ve ardından Verdan adındaki küçük oğlunun gö-
rüşünü sordu. Verdan şöyle dedi: "Kalbinden geçenleri söylememi ister 
misin?" Amr b. Âs, "Bildiğini söyle." deyince, Verdan şöyle devam etti: 
"Dünya ve ahiret sana yönelmiş. Ali'ye uymak, ahiret saadetinin maya-
sıdır. Gerçi ona uymak dünya metaından yoksun olsa da, uhrevî hayat 
dünya acılarını telâfi eder. Muaviye'nin yanında yer almakta dünya nimeti 
var; fakat ahiret yoktur ve dünyevî hayat uhrevî saadeti telâfi edemez. Sen 
şimdi bu ikilemi yaşıyor ve hangisini seçeceğini bilmiyorsun." Amr, "Doğ-
ru söyledin; peki senin görüşün ne?" diye sorunca, Verdan şöyle dedi: 
"Evinde otur; eğer din galip gelirse, gölgesinde yaşarsın; dünya ehli ka-
zanırsa, onların zaten sana ihtiyaçları olur." Amr b. Âs şöyle dedi: "Benim 
Muaviye'ye katılmak üzere hareket ettiğim Arab'ın kulağına çatmışken, 
ben evde mi oturayım?"1

Amr b. Âs, içgüdüsel olarak dünya ehli bir insandı; nitekim Muaviye'yi 
seçti; fakat küçük oğlunun sözlerini güzel bir şiir kalıbına döktü:

Emmâ Aliyyun fe-dînun leyse yuşrikuhu
Dunya ve zâke lehu dunya ve sultânun
Fehtartu min tameî dunya alâ basarin
Ve mâ maiye billezî ehtâru burhânun.

Din var Ali'ye uymakta dünya değil
Saltanat var Muaviye'ye uymakta, ahiret değil
Seçtim dünyayı tamahımdan ötürü bilerek
Bu seçimimde mazeret ve hüccetimin olmadığını bilerek.2

Sonra Şam'ın yolunu tuttu ve eski dostu Muaviye ile görüş alışveri-
şinde bulunup, daha sonra beyan edilecek olan Hz. Ali aleyhine kurduğu 
plânları açıkladı.

İki Eski Siyasetçinin İşbirliği

Sonunda "Sehm Oğulları" kabilesinin kurt siyasetçisi ve asrının ünlü 
Makyavelisti Amr b. Âs, dünyayı ahirete tercih edip yaşlılık döneminde 

1- el-İmame ve's-Siyase, s.87.
2- Vak'a-i Sıffin, s.36.
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bir kez daha Mısır hükümranı olmak için Filistin'den ayrılıp Şam'a gitti. 
Muaviye'nin siyaset alanında kendisine ihtiyacı olduğunu biliyordu; bu ne-
denle işbirliği sözü karşılığında Muaviye'yi ağır bir bedel ödemek zorunda 
bırakmaya çaba harcıyor1 ve onu kendine öncekinden daha fazla hayran 
bırakmak için, görüşmesinde sözlerini daha bir cafcaflı hâle sokuyordu.

İlk müzakere oturumunda Muaviye, Hz. Ali'nin Şam'a saldırmaya 
hazırlanması hepsinden fazla zihnini meşgul eden üç sorun ortaya koydu. 
Şimdi ikisinin müzakeresini, Nasr İbn Muzahim'in Tarihu Sıffin kitabın-
dan olduğu gibi naklediyoruz:

Muaviye: Kaç gündür üç konu fikrimi meşgul etmekte. Senden bir 
çözüm yolu göstermeni istiyorum.

Amr b. Âs: Nedir? Söyle.

Muaviye: Muhammed b. Ebî Hüzeyfe2 Mısır zindanından kaçtı. O, 
dinin [aslında Muaviye hükümetinin] afetidir.

Amr b. Âs: Bu olayın o kadar önemi yok. Bir grup adamını gönderip 
öldürtebilir ya da canlı yakalatabilirsin. Yakalayamazsan da, hükümetini 
ele geçirecek kadar tehlikeli biri değil.

Muaviye: Roma Kayseri, askerleriyle Şam'a doğru hareket etmeye ve 
bu vilâyeti geri almaya hazırlanıyor.

Amr b. Âs: Kayser sorununu, Romalı cariye ve köleler, altın ve gümüş 
kaplar gibi pahalı hediyeler göndererek bertaraf etmelisin. Onu barışçı bir 
hayata davet et.

Muaviye: Ali Kûfe'de karargâh kurmuş ve Şam'a doğru harekete ha-
zır. Bu sorun hakkında ne düşünüyorsun?

1- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.87; Tarih-i Yakubî, c.2, s.186.
2- Osman'ın hilâfeti döneminde Mısır valisi Abdullah b. Sa'd b. Ebî Serh idi. Mu-

hammed b. Ebî Hüzeyfe, halkı valinin aleyhine ayaklanmaya teşvik edenlerdendi. 
Osman'ın katlinden sonra vali, halktan korktuğu için Mısır topraklarını terk etti ve 
yerine bir temsilci bıraktı. Fakat Muhammed b. Ebî Hüzeyfe halkı valinin temsilcisinin 
de aleyhine ayaklanmaya davet etti ve sonunda onu Mısır'dan çıkarıp kendisi işleri ele 
aldı. Hz. Ali'nin hilâfetinin başlangıcında Mısır valiliğine Kays b. Sa'd atandı ve Mu-
hammed azledildi. Muaviye Mısır'ı istila edince Muhammed'i zindana attı; fakat ar-
kadaşlarıyla birlikte bir yolunu bulup zindandan kaçtılar. (Üsdü'l-Gabe, c.4, 315-316) 
Evet, Muhammed b. Ebî Hüzeyfe çok hareketli ve olay çıkartan biriydi; aynı zamanda 
Muaviye'nin dayısının oğluydu.
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Amr b. Âs: Arap halkı seni Ali ile asla denk görmez. Ali savaş taktik-
lerini çok iyi bilir ve Kureyş arasında benzeri yoktur. Ayrıca hükümetin 
sahibi o. Ancak zulmederek elinden hükümeti alabilirsin.

Muaviye: Ben senden, Allah'a itaatsizlik ederek Halife'yi öldürten, 
fitne çıkarıp toplumu parçalayan ve akrabalık bağını koparan bu adamla 
savaşmanı istiyorum.

Amr b. Âs: Allah'a andolsun ki sen ve Ali fazilet ve şerefte bir değilsi-
niz. Onun ne muhaceret faziletine sahipsin ne geçmişine; ne onun kadar 
Peygamber'e yakınlığın var, ne müşriklerle cihadın ve ne de onun ilmine 
sahipsin. Ali'nin keskin bir fikri, berrak bir zihni ve pes etmez bir çabası 
var. O, faziletli, saadetli ve Allah katında sınanmış biridir. Böyle faziletli 
bir insanla savaşmam için ne kadar bedel ödeyeceksin? Biliyorsun bu iş-
birliğinde ne kadar tehlikeler var.

Muaviye: Bu sana kalmış, ne istiyorsun?

Amr b. Âs: Mısır hükümetini.

Şaşkına dönen Muaviye kurnazca dünya ve ahiret meselesini ortaya 
atıp şöyle dedi: "Ben Arab'ın senin hakkında, dünyevî menfaat uğruna 
yanımızda yer aldığını düşünmesini istemem. İsterim ki senin Allah rızası 
ve uhrevî ödül için bize yardım ettiğini tasavvur etsinler. Az ve değersiz 
dünya malı, uhrevî mükâfatlarla kıyaslanamaz."

Amr b. Âs: Bırak bu yersiz sözleri.1

Muaviye: Ben seni kandırmak istesem, kandırabilirim.

Amr b. Âs: Benim gibisi kanmaz ve ben sandığından daha zekiyim.

Muaviye: Öyleyse yaklaş da sana içimdeki sırrı söyleyeyim.

Amr, kulağını, içindeki sırrı öğrenmek istediği Muaviye'nin ağzına 
yaklaştırdı. Muaviye bir anda Amr'ın kulağını ısırdı ve şöyle dedi: "Gör-
dün mü şimdi? Ben seni bile kandırabilirim. Biliyorsun ki Mısır tıpkı Irak 
gibidir ve her ikisi de büyük şehirlerden sayılır."

1- İbn Ebi'l-Hadid, Nehcü'l-Belâğa şerhinde (c. 2, s.65 Mısır baskısı.) şöyle yazı-
yor: Üstadım Ebu'l-Kasım Belhî'ye, "Amr b. Âs'ın bu sözü, onun dinsizliğinin ve ahire-
te iman etmediğinin göstergesi değil mi?" diye sordum. Üstadım şöyle dedi: "Amr asla 
Müslüman olmadı ve cahiliyet döneminin küfrü üzere baki kaldı."
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Amr b. Âs: Evet, biliyorum; ancak Mısır benim olduğu takdirde Irak 
senin olacak. Hâlbuki Irak halkı Ali'nin yoluna baş koymuş ve arkasında 
savaşmaya hazırdırlar.

Bu iki tacir söz düellosuna dalmışken, Muaviye'nin kardeşi Utbe b. Ebî 
Süfyan içeri girdi ve Muaviye'ye şöyle dedi: "Neden Amr'ı, Mısır'ı vermek 
karşılığında satın almıyorsun? Keşke sadece Şam hükümeti sana kalsa da 
kimse seni rahatsız etmese." Sonra bir şiir okudu ve Amr'ın Muaviye'yle 
işbirliğinin mahiyetini açıkladı. Şiirin bir beyti şöyle:

İ'ti Amren inne Amren târikun
Dînehu'l-yevme li-dünya lem tecuz.

Ver istediğini Amr'ın
Sattı bugün o, dinini dünyasına.1

Sonunda Muaviye her ne şekilde olursa olsun Amr'la işbirliği yapma-
ya ve isteğine teslim olmaya karar verdi. Fakat Amr, Muaviye'nin sözünde 
duracağına emin değildi ve kendisini kullandıktan sonra bir kenara ataca-
ğına ihtimal veriyordu. Bu yüzden Muaviye'ye şöyle dedi: "Anlaşmamız 
kâğıda dökülmeli ve her iki taraf da imzalamalı." Anlaşma yazılıp imzaya 
hazır hâle getirildi; fakat imzalayanların her biri, mühür ve imzalarının ya-
nına, hile ve nifaklarını ortaya koyan bir cümle yazdılar. Muaviye, adının 
yanına "Bu anlaşma, bir şartın itaati bozduğu ana kadar geçerlidir." yazdı.

Amr ise adı ve mührünün yanına şöyle yazdı: "Bir itaatin şartı bozdu-
ğu ana kadar."2

Böylece her ikisi bu iki kaydı düşerek birbirini kandırmış ve hile yo-
lunu açık bırakmış oldu. Zira Muaviye'nin bu kaydı düşmesinden mak-
sadı, Amr'ın mutlak ve kayıtsız şartsız bir şekilde kendisine biat etmiş 
olduğunu ve eğer bir gün Mısır'ı ona bırakmazsa, 'Muaviye şartına vefa 
etmemiştir.' bahanesiyle biatini bozmaya hakkı olmadığını göstermekti. 
Ancak Muaviye'nin eski kurt rakibi, onun bu hilesini fark edince, bunu 

1- Resul-i Ekrem (s.a.a) bir sözünde şer'i hüküm unvanıyla şöyle buyurdu: "Sa-
hip olmadığın şeyi satma." Şimdi Amr'ın Mısır hükümeti karşılığında neyi sattığını ve 
neyi kaybettiğine bakmalıyız. İbn Ebi'l-Hadid'in tasrihiyle, Muaviye ile muamele anı-
na kadar dinsiz ve inançsız olan Amr, tabiatıyla bu muamelede de hile yolunu seçmiş 
ve bedavadan Mısır hükümetini satın almıştır. (Çünkü dini yoktu ki Mısır hükümeti 
karşılığında dinini satsın.)

2- Vak'a-i Sıffin, s.40.
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engellemek için, Muaviye'ye biatinin, ona itaatinin anlaşma şartını (Mısır 
hükümeti) bozmadığı ana kadar muteber olduğunu ve Mısır'ı kendisine 
bırakması gerektiğini yazdı.

Hakikaten her ikisi de, dinî takva bir yana, siyasî dürüstlükleri de ol-
mayan tilki sıfatlı siyasetçilerdi.

Amr b. Âs sevinçten içi içine sığmaz bir hâlde Muaviye'nin evinden 
çıktı; dışarıda kendisini bekleyenlerle karşılaştı ve aralarında aşağıda yer 
alan diyalog yaşandı:

Amr'ın oğulları: Baba, işin sonu ne oldu?
Amr: Mısır hükümetini bize verdiler.
Amr'ın oğulları: Mısır, Arab'ın güç sahası içinde önemli sayılmaz.
Amr: Eğer Mısır ülkesi sizi doyurmazsa, Allah sizi asla doyurmasın.1

Amr'ın kardeşinin oğlu: Hangi unvanla Kureyş arasında yaşamak is-
tiyorsun? Dinini sattın ve başka bir dünyaya kandın. Osman'ın katilleri 
olan Mısır halkı, Ali varken orayı Muaviye'ye bırakır mı? Tutalım ki Mu-
aviye Mısır'ı ele geçirdi, imzasının altına düştüğü cümleyi bahane ederek 
orayı sana bırakacak mı?

Amr bir süre düşünceye daldı ve Arap adetine göre (kendi sö-
züne inancından değil) şöyle dedi: İşler Allah'ın elindedir; Ali'nin ve 
Muaviye'nin değil. Eğer Ali ile olsaydım evim bana yeterdi; fakat şimdi 
Muaviye ileyim!

Amr'ın kardeşinin oğlu: Eğer sen Muaviye'yi istemeseydin, Muavi-
ye de seni istemezdi. Sen onun dünyasına tamah ettin; o da senin dinine 
müşteri oldu.

Amr'ın kardeşinin oğlunun amcasıyla sarayın dışındaki müzakeresi 
Muaviye'nin kulağına çattı. Muaviye onu yakalatmak istedi; fakat o Irak'a 
kaçtı ve İmam'ın (a.s) ordusuna katılarak onu iki kurt siyasetçinin müza-
keresinden haberdar etti ve sonunda İmam'ın yanında özel bir konuma 
sahip oldu.2

Mervan b. Hakem de Muaviye ve Amr'ın siyasî muamelesinden ha-
berdar olunca itiraz edip şöyle dedi: Neden bizi de Amr gibi satın almı-

1- Vak'a-i Sıffin, s.37-40; el-İmame ve's-Siyase, s.87-88. (Az bir değişiklikle)
2- Vak'a-i Sıffin, s.41; el-İmame ve's-Siyase, s.88. Nasr İbn Muzahim, bu genci "İbn 

Emm" (amcasının oğlu) diye yazmıştır.
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yorlar? (Emevî dinimiz karşılığında İslâm memleketlerinden bir bölümü-
nü bize bırakmıyorlar.) Muaviye Mervan'ın sözünü duyunca teselli edip 
şöyle dedi: Amr gibi kimseler, senin gibiler için satın alınırlar ki, mensubu 
olduğun Emevî hükümeti güçlensin.1

Amr b. Âs'ın Şeytanî Plânlarının İcrası

Düzenbaz iki siyasetçinin görüş alışverişi sona erdi ve Muaviye'nin, 
Amr'ın plânlarını icra etme zamanı geldi. Amr'ın, Muhammed b. Ebî Hü-
zeyfe ile mücadele ve Roma Kayseri'nin Şam'a saldırı düşüncesi hakkın-
daki plânı dikkatle icra edildi ve her ikisinde de başarılı olundu. Fakat 
Şam'a doğru ilerlemeye hazırlanan Ali (a.s) ile mücadele sorunu henüz 
halledilmemişti. Amr bu sorunun halli için, Şam halkının genelinin büyük 
bir istekle Muaviye'nin bayrağı altına girip Ali (a.s) ile savaşmaya hazır 
olmasına sebep olan bir plân hazırladı. Bu plânın nasıl olup da rahatına 
düşkün, müreffeh Şam halkının Şam'dan huruç etmesine ve ölümü rahat 
yaşama tercih etmesine sebep olduğuna bakmak gerek.

Deniyor ki sahabenin yaşlılarından biri Muaviye'nin yanına gitti. Mu-
aviye onu karşılayıp saygı gösterdi. Yaşlı sahabe Muaviye ile Amr b. Âs'ın 
arasında oturdu ve şöyle dedi: Biliyor musunuz neden aranıza oturdum? 
Onlar 'Hayır.' deyince şöyle dedi: Bir gün siz Peygamber'in (s.a.a) huzu-
runda gizlice konuşuyordunuz; Peygamber (s.a.a), "Allah o ikisini ayırana 
rahmet etsin; çünkü onların ittifakı hayra alamet değildir."2 buyurdu. Hiçbir 
etken iman gibi hareket ve çaba doğurmaz. Ayrıca mezhebî duygular iki 
başlı bir kılıca benzer. Eğer fırsatçı bir yöneticinin eline geçerse, tahrip 
gücü tarif edilemez.

Evet, Amr b. Âs'ın İmam'la (a.s) mücadele plânı, Şam halkının dinî duy-
gularını onun aleyhine kışkırtmak, onu Osman'ı öldürtmekle itham etmek 
ve bu düşünceyi yaymakta, halkın saygı gösterdiği zahit ve sofulardan 
yararlanmaktı. Amr bunların yanı sıra Muaviye'ye şöyle dedi: "Şurahbîl 
Kindî,3 Şam halkının saygı duyduğu bir insan ve düşman da kendi hemşe-

1- el-İmame ve's-Siyase, s.88.
2- Hinduşah Nahcivanî, Tecaribu's-Selef, s.46. Abbas İkbal'ın tashihi.
3- Kinde, Arabistan yarımadasının güneyinde sükunet eden, daha sonra çoğu 

Şam gibi diğer noktalara hicret eden Yemen kabilelerinden birinin adıdır. Şurahbîl de 
bu kabilenin Şam'a göçen fertlerinden biriydi.
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risi olan Ali'nin temsilcisi Cerir'dir. Ona olayı öyle anlatmalısın ki, Ali'nin 
Osman'ın katili olduğuna inansın. Senin güvendiğin ve Şurahbîl'in itimat 
ettiği kişileri, bu düşünceyi Şam'ın her tarafında yaymakla görevlendir. 
Şurahbîl'in kalbine yatan bir şey kısa zamanda çıkmaz."1

Muaviye'nin Şurahbîl'e Mektubu

Muaviye, Şurahbîl'e bir mektup yazarak Cerir'in Hz. Ali tarafından 
gönderilişini haber verdi. Şurahbîl o sırada Suriye'nin Hims şehrinde ya-
şıyordu. Muaviye onu en kısa zamanda Şam'a gelmeye davet etti. Sonra 
hepsi Yemenli Kahtan kabilesinden ve Şurahbîl ile araları iyi olan sara-
yındaki uşaklarını, hepsi bir ağızdan Ali'yi Osman'ın katili tanıtmak üze-
re Hims'e gönderdi. Muaviye'nin mektubunu alan Şurahbîl, dostlarını 
toplayıp Muaviye'nin davetini bildirdi. Şam halkının en bilge adamı olan 
Abdurrahman b. Ganem el-Ezdî, bu işin kötü sonuçlar doğuracağına dair 
uyarıda bulunup şöyle dedi:

"Sen küfürden İslâm'a yüz çevirdiğin günden beri ilâhî lütuflara maz-
har oldun. Halk Allah'a şükrünü eda etmekten vazgeçmedikçe, O'nun ni-
met ve ihsanı kesilmez. Bir millet kendi durumunu değiştirmedikçe Allah 
onların durumunu değiştirmez. Osman'ın Ali tarafından öldürüldüğü 
haberi bize ulaştı. Eğer gerçekten Ali onu öldürdüyse, Muhacir ve Ensâr 
ona biat ettiler; ve onlar halka hâkimdirler. Ve eğer onu Ali öldürmediyse 
neden Muaviye'yi tasdik edesin? Kendini ve adamlarını felakete sürükle-
me. Cerir'in bir makama ulaşacağından endişe ediyorsan, sen de kavmin 
ve Şam halkıyla birlikte Ali'ye katılıp biat edebilirsin."

Fakat Ezd kabilesinden o adamın hayırlarını istemesi onlar üzerinde 
etkili olmadı ve Şurahbîl, Muaviye'nin davetine müspet cevap verip Şam 
yolunu tuttu.2

Muaviye'nin, Kabile Şeyhleri ve Basiretsiz Zahitlerden 
Yardım İstemesi

Kabilesel toplumlarda, kabile şeyhi karar almada tam yetkilidir ve bir 
tarafa temayülü, kabile fertlerinin tümünün temayülüne sebep olur. Yani 

1- Vak'a-i Sıffin, s.44; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.71.
2- Vak'a-i Sıffin, s.44 ve 45; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.71.
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aslında onun tek görüşü bütün görüşlerin yerini alır; özellikle zahit bir 
görünüme sahipse.

Muaviye'nin, yerli Şam halkını ve orada yaşayan Yemenli Muhacirleri 
seferber etmede, bu tip insanların temayüllerini cezp etmeye ihtiyacı vardı 
ve Muaviye'nin ikinci aklı Amr b. Âs da onu bu işe zorladı. Bu arada Şam'ın 
Hims bölgesinde mukim Yemenli Şurahbîl1 her iki şarta da sahipti. Hem zahit 
görünümlü hem de Muhacir Yemenlilerin büyüğü sayılıyordu ve onu yanla-
rına almak, kamuoyunun Hz. Ali'ye bakış açısında değişiklik yaratacaktı.

Bu nedenle Muaviye bir mektupla onu Şam'a davet etti2 ve Şurahbîl'in 
inandığı adamları, sürekli onunla temas hâlinde olup Ali'yi Osman'ın ka-
tili tanıtmak ve Ali'nin katil olmasından başka bir düşünce beyninde yer 
etmemesi için beyin yıkamakla görevlendirdi. Şurahbîl, Hims'den Şam'a 
geldiğinde herkes tarafından saygıyla karşılandı. Muaviye onunla top-
lantı yaptı ve şöyle dedi: "Cerir b. Abdullah el-Becelî Irak'tan gelmiş bizi 
Ali'ye biat etmeye çağırıyor. Ali en liyakatli insan olduğu hâlde Osman'ın 
katilidir. Ben her tür karar almaktan sakındım. Zira ben de Şam halkından 
bir ferdim ve onların görüşü benim görüşüm; onların mekruh saydığını 
ben de sayarım."

Şam zahidi Şurahbîl görüş belirtmekten kaçınıp, "Araştırdıktan son-
ra görüşümü bildirmeliyim." diyerek toplantıdan ayrıldı ve tahkikata 
başladı.3 Daha önce Muaviye tarafından Şurahbîl'in beynini yıkamakla gö-
revlendirilen kimseler, çeşitli vesilelerle onunla temasa geçip Ali'nin katil 
olduğunu doğrulayarak, onun hakkında şek ve tereddüt icat ediyorlardı.

Baştan aşağı yalan ve zehirli propagandalar, bu basiretsiz zahidin 
fikirlerini değiştirdi ve onu ateşten kızgın bir kâse, anneden şefkatli bir 
dadıya çevirdi. Nitekim Muaviye ile ikinci görüşmesinde şöyle dedi: "Ben 
halktan, Ali'nin katil olduğundan başka bir şey duymadım. Bu yüzden 
ona biat etmeye hakkın yok. Eğer böyle bir şey yaparsan seni Şam'dan 
sürer ya da öldüdürüz."4

1- İbn Ebî Hatem, el-Cerhu ve't-Ta'dil adlı kitabında (c.4, s.338) ondan kısaca bah-
setmiş ve Buhârî kendi tarihinde (c.2, s.249) genişçe yer vermiştir.

2- Vak'a-i Sıffin, s.44 ve 45; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.71; İbn 
Esir, el-Kâmil, c.3, s.143.

3- age.
4- Vak'a-i Sıffin, s.47 ve 48; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.73.
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Muaviye bu cümleyi duymakla, satılmışlarının bu basiretsiz zahidi 
iyi kandırdıklarına emin olup şöyle dedi: "Ben Şam halkından bir ferdim 
ve sana asla muhalefet etmem." Şam zahidi, Muaviye'nin meclisinden ay-
rılarak Husayn b. Numeyr'e gitti ve ondan, İmam'ın temsilcisi Cerir'e, mü-
zakere etmek istediğini bildirmek üzere bir adam göndermesini istedi.

Şam Zahidin'in İmam'ın Elçisiyle Müzakeresi

Cerir, Husayn ile birlikte Şurahbîl'in yanına geldi ve her üçü müza-
kereye başladılar. Şurahbîl, Cerir'e şöyle dedi: "Sen müphem bir haber 
getirmişsin. Bizi bir aslanın ağzına atıp Irakla Şam'ı birleştirmek istiyor-
muşsun. Ali'yi övüyorsun; hâlbuki o, Osman'ın katili ve sen kıyamet günü 
mesulsün." Şurahbîl'ın sözü bitince Cerir şöyle cevap verdi:

Ben size müphem bir haberle gelmedim. Ali'nin hilâfeti nasıl müp-
hem olabilir? Muhacir ve Ensâr ona biat etmedi mi? Biatini bozduğu için 
Talha ve Zübeyr öldürülmedi mi? Asıl sen kendini aslanın ağzına attın; 
ben değil. Irakla Şam'ın hakkı korumak adına birleşmesi, batıl bir iş yü-
zünden ayrılmasından daha iyidir. Hz. Ali'nin Osman'ın katili olduğunu 
söylemene gelince, Allah'a andolsun ki bu söz, uzak bir noktadan atılan 
iftiradan başka bir şey değil. Sen dünyaya meyletmişsin ve geçmişte Sa'd 
b. Vakkâs zamanında kalbinde bir şeyler saklıyordun.1

Toplantı sona erdi ve Cerir daha sonra Şam'a, Yemenli akranı Şurah-
bîl'e bir kasidenin zımnında şöyle bir mesaj gönderdi:

Ey Simt oğlu Şurahbîl, nefsine uyma. Bu dünyada dinin bir halefi yok-
tur. Harb'in oğluna, maksadına ulaşması için bugün artık bir saygınlı-
ğın kalmadığını söyleyerek ümidini bitir.2

Cerir'in nasihat içerikli mesajını alan Şurahbîl şöyle bir silkindi ve dü-
şünceye dalıp şöyle dedi: "Bu söz benim için dünya ve ahiret nasihatidir. 
Allah'a andolsun karar vermede acele etmeyeceğim".

Cerir'in Şam'ın etkin zahidi Şurahbîl'e mesaj gönderip müzakerede 

1- Cerir'in ibaresinin metni şöyle: "Fe vellahi ma fi yedeyke fi zalike ille'l-kazfi 
bi'l-gaybi min mekanin baid." Ve bu cümle "ve yakzifune bi'l-gaybi min mekanin baid." 
(Gabya taş atıp duruyorlardı o uzak yerden) ayetinden (Sebe', 53) iktibastır. Vak'a-i Sıf-
fin, s.47 ve 48.

2- Vak'a-i Sıffin, s.48 ve 49; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.80 ve 81.
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bulunduğunu öğrenen Muaviye, Cerir'i azarladı ve sözlerini etkisiz kıl-
mak için bir grup insanı, düzenli olarak Şurahbîl'le temasa geçip, Osman'ı 
Ali'nin öldürdüğü fikrini nazarında kesinleştirmek, bu konuda yalan şa-
hitlik etmek ve uydurma mektuplar göstermekle görevlendirdi.

Bu satılmış grup uyanmak üzere olan Şurahbîl'i sonunda bir kez daha 
kandırdı ve oyuna gelen Şurahbîl azmini güçlendirdi.1

Şurahbîl'in kararını ve kandığını öğrenen Yemenli diğer kabile liderleri, 
onunla konuşup aydınlatması için yeğenini (kız kardeşinin oğlunu) huzuru-
na göndermekten başka çare görmediler. Şurahbîl'in yeğeni, Şam halkından 
İmam'a (a.s) biat eden sayılı kimselerden biri ve Şam'ın zahitlerindendi.

O, bir kasidenin zımnında Muaviye'nin hilelerinden bahsetti ve gör-
düğü şahit ve mektupların bir oyun olduğunu, hiçbirinin gerçek olmadı-
ğını hatırlattı.

Şurahbîl şiirin içeriğini öğrenince, 'Bu şeytanın elçisidir. Allah'a an-
dolsun ki onu elime geçirsem Şam'dan süreceğim.' dedi.2

Adamları vasıtasıyla Şurahbîl'in düşünce seyrini takip eden Muaviye, 
onu kararında ciddî bulunca aşağıdaki mesajı yolladı:

Hakka cevap verdiğin için mükâfatın Allah katında olsun. Biliyor-
sun ki toplumun salih fertleri senin görüşünü kabullenmişler; fakat 
bu grubun bilgi ve rızası Ali ile mücadele için yeterli değil. Bunun 
için genel kabulün sağlanması gerekir. Şam şehirlerine yolculuk edip 
Osman'ı Ali'nin öldürdüğünü ve Müslümanlara onun katilinden inti-
kam almanın vacip olduğunu ilân etmenden başka çare yok.

Şurahbîl Şam şehirlerine seferini başlattı. İlk önce Hims bölgesine gitti 
ve orada bir hitabe irat etti: "Ey millet, Osman'ı Ali öldürdü ve kendisine 
öfkelenen grubu da öldürdü. Sonunda Ali tüm İslâm memleketlerine mu-
sallat oldu ve sadece Şam kaldı. Kılıç omzunda ölüm girdaplarına dalmış 
sizlere ulaşmak amacında. Ancak Allah tarafından başka bir hadise olursa 
o başka. Onunla mücadele etmek için Muaviye'den güçlüsü yok. Kalkın 
ve hareket edin."

Aldatılmış Şurahbîl'in sözleri, kendisine özel ilgi duyan Hims halkını 
etkiledi ve onu hatalı bulan zahitler dışında herkes isteğine müspet cevap 

1- Vak'a-i Sıffin, s.49; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.81.
2- Vak'a-i Sıffin, s.49 ve 50.
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verdi. Sonra diğer Şam şehirlerine giderek halkı Ali'ye karşı cihada katıl-
maya davet etti ve olumlu cevaplar da aldı.

Şurahbîl yaptığı seferleri bitirip Şam'a döndü. Zafer sarhoşluğuyla 
Muaviye'nin yanına gitti ve önceki sözünü ısrarla vurgulayıp şöyle dedi: 
"Eğer Ali ve Osman'ın katilleri ile savaşırsan, biz ya kendi intikamımızı 
alacağız ya da hedef uğruna feda olacağız ve sen böyle olursa makamında 
kalabilirsin. Aksi takdirde seni azleder başkasını yerine geçiririz ve onun 
arkasında savaşıp Osman'ın intikamını Ali'den alır ya da ölürüz."1

Muaviye, kandırılmış zahidin ateşli sözleri karşısında sevincinden 
neredeyse uçacaktı.

Cerir'in İtmam-ı  Hücceti

Cerir hiç beklemediği bu gelişme karşısında çok mustarip oldu. Eski 
dostu ve kabilesinin zahidi Şurahbîl ile bir kez daha görüşerek almış oldu-
ğu kararın vahim sonuçlarını anlatıp şöyle dedi:

Allah İslâm ümmetini kan dökmekten alıkoymuş, ikiliği bertaraf et-
miştir. İslâm memleketlerinin huzur ve düzene kavuşması yakındır. Ol-
maya ki halk arasında fesat çıkarasın. Sözünü sakla; iş öyle bir yere varır 
ki artık onu geri döndüremezsin.

Şurahbîl şöyle dedi: "Hayır, görüşümü asla saklamam." Sonra kalkıp 
umumi bir toplantıda konuştu. Halk da ibadet geçmişini dikkate alarak 
onun görüşünü tasdik etti. İşte o anda Cerir'i ümitsizlik kapladı ve artık 
ne yapacağını bilemedi.2

Cerir'in Şam'daki Başarısızlığının Sebepleri

Biat almak için Şam'a gönderilen Emirü'l-Müminin Hz. Ali'nin elçisi 
Cerir'in görevinde yenilgiyle karşılaştığında şüphe yoktur. Bir iş becermek 
bir yana, Muaviye'nin nihai kararını İmam'a ilettiğinde iş işten geçmiş ve 
Muaviye halkı savaşa hazırlamıştı. Lakaytlığının nedeni, Şam'a vardığın-
dan itibaren Muaviye'nin bugün yarın vaatlerine kanması idi. Muaviye, 
emevî şeytanetleriyle her tür görüş belirtmekten kaçınmış ve Cerir'i kor-
kuyla ümit arasında bırakmıştı. Cerir ise Muaviye'yi biate ikna edip bö-

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.82-83; Vak'a-i Sıffin, s.50-52.
2- Nehcü'l-Belâğa, İbn Ebi'l-Hadid, c.3, s.84; Vak'a-i Sıffin, s.52.
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lünmeyi ortadan kaldırma ümidiyle beklemeyi uygun gördü ve sürekli 
Muaviye'nin kesin kararını sordu.

O günlerde Muaviye'nin kesin görüş belirtmesi maslahatına uygun 
değildi. Aslında Muaviye'nin görüşü, Cerir'in geldiği ilk günden itibaren 
merkezî hükümete muhalefet ve serkeşlik üzerine idi; fakat o günlerde 
böyle bir görüş belirtmek, Cerir'in Kûfe'ye geri dönüp İmam'ı (a.s) du-
rumdan haberdar etmesine sebep olurdu. Doğal olarak da Ali (a.s) hak-
kın muhalifini alaşağı etmede zaman kaybetmez, Cerir'i ağır bir orduyla 
Muaviye'nin üzerine salar ve fesadın kökünü kuruturdu.

Evet, Muaviye, merkezî hükümetle savaşta Amr b. Âs'ın işbirliğini 
elde etmek, Şam çevresine propaganda grupları sevk ederek, bölge halk-
larının kalbinde kötü bir Ali portresi çizmek ve onların Allah Resulü'nden 
sonraki hilâfet makamına olan sevgilerini kendi menfaatleri doğrultu-
sunda kullanmak için çeşitli bahanelerle Cerir'i Şam'da bekletti. Muaviye 
bununla da yetinmeyip, İmam'a muhalefet etmek için, kamuoyunda özel 
bir nüfuza sahip Şam'ın ünlü zahidi Şurahbîl'in de muvafakatini elde etti. 
Bu kandırılmış zahit, kendisini Ali (a.s) ile savaşa öylesine adamıştı ki, 
bil-farz eğer Muaviye gerekli önemi göstermese, kendisi basiretsiz Şam 
halkını İmam'ın aleyhine seferber ederdi.

Muaviye'nin bu şeytanî başarıları, İmam'ın temsilcisi Cerir'in, ken-
disine verilmiş vazifeyi ifa ederken Muaviye'nin aldatmacalarına kanıp, 
İmam'ı fesat unsurunu ortadan kaldırmaya karar vermede geciktirmesiy-
le gerçekleşti. İmam'ın huzuruna vardığında, Muaviye İslâm memleket-
lerinin büyük bir bölümünü onun aleyhine seferber etmiş ve onlara göre 
başlarında Ali'nin bulunduğu Osman'ın katillerinden intikam alma dü-
şüncesi beyinlerine kazınmıştı.

Muaviye'nin Son Plânı

Muaviye'nin elindeki son koz, kendisini makamından azletmeye karar-
lı mı, değil mi? diye İmam'ı denemekti. Bunun için Cerir'in evine gidip şöy-
le dedi: "Yeni bir fikrim var. Dostuna yaz; Şam hükümetini ve Mısır'ın vergi-
sini bana bıraksın ve kendisinden sonra kimsenin biatini üzerime yıkmasın. 
Bu durumda ona teslim olur ve hükümetini yazılı olarak teyit ederim."1

1- Vak'a-i Sıffin, s.52; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.84.
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İmam'ın elçisi şöyle cevap verdi: "Sen mektubunu yaz ben de teyit ede-
yim." Sonunda mektuplar yazıldı ve her iki mektup Kûfe'ye gönderildi.

Muaviye'nin mektubunun metni Arap kabileleri arasında ünlendi. 
Velid b. Ukbe gibi hemfikirlerinden bir grup, böyle bir mektup yazdığı 
için Muaviye'yi eleştirdi. Velid, şiir şeklinde Muaviye'ye şöyle yazdı:

Seelte Aliyyen fihi ma len tenaleh
Ve lev niltehu lem yubqi illa leyaliya.

Asla ulaşamayacağın şeyi istedin Ali'den
Ve eğer ulaşsan bile birkaç geceden başka elinde kalmayacak.

Velid, şiirinin ilk mısrasında doğru söz söylemişti; zira Ali (a.s) batıl 
ile asla muamele edip uyuşmazdı. Fakat ikinci mısrası tamamen yanlıştı; 
zira farzımuhal maslahat gereği eğer Ali (a.s) Muaviye ile barışıp anlaşma 
yapsaydı, asla anlaşmayı bozmazdı. Nitekim Ali (a.s) anlaşmaya bağlılık 
ve taahhüdünü Hakemeyn meselesinde ispat etmişti.

Muaviye, Ali'yi (a.s) Velid'den daha iyi tanıyor ve her iki durumda 
da kendisinin kârlı çıkacağını biliyordu. Çünkü eğer Ali (a.s) hükümeti 
ona bıraksaydı, payidar ve sorunsuz bir hükümet kendisine nasip olmuş 
olacaktı. Tersi durumda ise ayağa kalkmış Hicaz ve Irak halkının kanını 
dökmek için çizmelerini daha sağlam giyecekti. Hepsi bir yana, bu tür 
oyalama ve Cerir'i Şam'da bekletme, Muaviye'nin yararınaydı; zira askerî 
gücünü çoğaltıyor ve İmam'la savaşmak için Şam halkını daha bir hazır 
hâle getiriyordu.

Hz. Ali'nin, Temsilcisine Cevabı

...Muaviye, boynunda biatimin olmamasını istemekle, istediğini seç-
me hakkına sahip olmayı hedefliyor. Ve seni bekleterek Şam halkını 
savaşa hazırlıyor. Daha Medine'de olduğum ilk günlerde Muğire b. 
Şu'be Muaviye'yi makamında bırakmamı teklif etti; ama ben kabul 
etmedim. Allah bana, sapkın insanlara yardım ettiğim günü göster-
mesin. Eğer biat etse ne âlâ, aksi takdirde hemen geri dön.1

Ali (a.s) bu mektubunda Muaviye'nin hedeflerinden birine işaret et-
miştir. O da şu ki, Muaviye bu öneriyle oyalama siyasetine teşebbüs etmiş 
ve mektubun yazılıp gönderilmesi ve cevabın gelmesi için geçen sürede 

1- Vak'a-i Sıffin, s.52; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.84.
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askerî gücünü arttırmayı ve eğer İmam'ın cevabı olumsuz olsa (ki olacak-
tı) daha fazla bir güçle karşısında durmayı hedeflemiştir.

Cerir, Muaviye'yle Anlaşmakla İtham Ediliyor

Cerir'in Şam'da gecikmesi, Irak halkını, onu düşmanla anlaşmakla it-
ham etmeye götürdü. Bunu duyan Ali (a.s) Cerir hakkında şöyle dedi: "Ye-
niden bir mektup yazıp Şam'daki ikametine son vereceğim. Eğer bundan 
sonra da Şam'da kalırsa, ya kandırılmış veya emrimize muhalefet etmiş 
demektir." Bu sebeple İmam (a.s) Cerir'e şöyle bir mektup yazdı:

...Bundan sonra mektubum sana varınca Muaviye'yi kesin bir hük-
me çağır, tam reyini bildirmeye zorla. Ondan sonra da yerleri yurtları 
sahipsiz kılan savaşla yahut onu hor bir hâle getirecek olan barış ara-
sında muhayyer bırak. Savaşı kabul ederse ona karar ver; barışı kabul 
ederse biatini al vesselâm.1

Cerir bu mektubu alınca Muaviye'ye okudu ve şöyle dedi: "İnsanın 
kalbi günah sayesinde mühürlenir; tövbe sayesinde açılır. Ben senin kal-
binin mühürlü olduğunu düşünüyorum. Hakla batıl arasında durmuşsun 
ve başkasının elinde olan bir şeye bakıyorsun." Muaviye şöyle cevap ver-
di: "Başka bir toplantıda kesin kararımı bildireceğim." Muaviye kararını 
bildirdiğinde, Şam halkı ona biat etmiş, o da Şam halkını denemişti. Niha-
yet Muaviye, İmam'a bir mektup yazıp Cerir'e vererek Kûfe'ye gönderdi. 
Bazı tarihçiler bu mektuba yer vermişlerdir:

…Osman'ın kanından sorumlu olmadığın hâlde Muhacir ve Ensâr'ın 
biatini almış olsaydın, hilâfetin önceki üç halifenin hilâfeti gibi olur-
du. Ancak sen Muhacirleri Osman'ı öldürmeye tahrik ettin; Ensâr'ı da 
himaye etmekten alıkoydun. Neticede cahil sana itaat etti ve güçsüz 
güçlendi. Şam halkı, Osman'ın katillerini onlara teslim edinceye kadar 
seninle savaşmaya kararlı. Eğer böyle yaparsan hilâfet meselesi Müs-
lümanların şûrasında görüşülür. Canıma andolsun ki senin bana kar-
şı durumun, Talha ve Zübeyr'e karşı durumun gibi değil; zira o ikisi 
sana biat etmişlerdi; ancak ben biat etmedim. Ayrıca Şam halkı Basra 
halkı gibi değil. Çünkü Basra halkı sana biat etmiş ve itaatine girmişti; 

1- Nehcü'l-Belâğa, 8. mektup.
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Şam halkı ise senin hilâfetini kabul etmemiş ve sana itaat etmemiştir. 
Fakat İslâm'daki iftiharlarını, Peygamber'e (s.a.a) yakınlığını ve Ku-
reyş arasındaki dereceni asla inkâr etmiyorum.1

Yalanla dolu bu mektup, hedef yolunda rakibine her tür iftiradan 
kaçınmayan Muaviye'nin makyavelist hilelerinden biridir. Fakat Ali (a.s) 
mektuplarında gerçeklerden yardım alıyor ve hakkı savunma dayanağı 
olarak sadece hakikatleri dile getiriyordu. Ali (a.s) Muaviye'nin iftirasına 
cevaben mektubunda şöyle yazdı:

…Bundan sonra, öğütlerle yazdığın, sapıklığınla bezediğin, kötü ve 
batıl reyinle gönderdiğin mektubun geldi. Bir kişinin mektubu ki, ne 
doğru yolu görüp onu sevk edecek gözü var; ne onu gerçeğe götü-
recek kılavuzu var. Sapıklık onu çağırmış, o da ona uymuş gitmiş. 
Dalâlet onu gütmüş; o da tâbi olmuş; hezeyan ederek beyhude ses-
ler çıkarır; hatalara düşerek adım atar, yol yitirir. Sandın ki benim 
Osman'a karşı durumum biatimi sana batıl etmiştir. Canıma andol-
sun, ben Muhacirlerden bir ferttim ki, nereye girdilerse ben de gir-
dim ve Allah onları asla sapıklık etrafında toplamadı. Osman'ın katli 
hakkında ne bir emir verdim ki emrimde hata edeyim, ne de onu öl-
dürdüm ki bana kısas vacip olsun. Şam halkının Hicaz ehline hâkim 
olduğunu söylüyorsun. Şam halkından birini göster ki, şûrada üye-
liği kabul edilsin ve hilâfete liyakati olsun. Eğer böyle düşünüyorsan 
Muhacir ve Ensâr seni tekzip ederler.

Osman'ın katillerini sana teslim etmemi istemene gelince, çok abes bir 
söz söylüyorsun. Osman'dan sana ne? Sen Ümeyye Oğulla-rı'ndan bir 
fertsin ve Osman'ın evlâtları bu iş için senden daha önceliklidirler. On-
ların babasının intikamını almak için kendinin daha güçlü olduğunu 
düşünüyorsan, itaatimiz altına gir, sonra onu öldürenleri şikâyet et. 
Ben herkesi doğru yola sokarım. Şam, Basra, kendin, Talha ve Zübeyr 
hakkındaki hükmün ise temelsizdir. Herkes için hüküm birdir; zira o 
bir genel biatti; değiştirilemez ve feshedilemezdi. Beni Osman'ın kat-
liyle ithamda ısrar etmene gelince, bu konuda hakkı söylemiyorsun 
ve sana bir haber gelmedi. Faziletimi, Peygamber'e (s.a.a) olan yakın-

1- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.91; Müberred, el-Kâmil, c.3, s.184; İbn Ebi'l-Hadid, 
Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.88.
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lığımı ve Kureyş arasındaki derecemi kabul etmişsin. Canıma andol-
sun ki eğer elinden gelse onları da inkâr ederdin.1

Sonra hükümet sözcüsü Necaşî'den, Muaviye'nin mektubunu epik bir 
şiirle cevaplamasını ve kendi mektubuyla birlikte göndermesini istedi.

İmam'ın (a.s) Elçisinin Şam'dan Dönüşü

İmam'ın temsilcisi Cerir'in, bir temsilci ve siyasî diplomatta olma-
sı gereken temel şartlardan olan hitabet, zekâ, sabır ve kan dökmeden 
İmam'ın görüşünü temin edip Muaviye'yi merkezî hükümete itaate zorla-
ma konusunda çok çaba harcadığında en ufak bir şüphe yoktur. Fakat bir 
yanlış yapıp iki emevî kurt siyasetçisinin bugün yarınlarına kanmasıdır. 
Muaviye o fırsatta Şam halkını sınadı ve onları savaşa hazırladı. Kesin ka-
rarını bildirdiğinde Şam halkından Osman'ın intikamını almak için biatini 
almıştı bile.

Hicrî 36 yılı receb ayının ilk günü Kûfe'ye gelen İmam'ın (a.s), Mua-
viye'nin kesin kararını öğrenmek için aylarca Cerir'i beklemesi ve sonuç-
ta Muaviye'nin bu süre içinde Şamlıları tepeden tırnağa silâhlandırması, 
herkesi İmam'la (a.s) savaşa hazırlaması ve düşmanın gafil avlanmasının 
ortadan kalkmasına Cerir'in yanılgısı sebep olmuştu.

Cerir'in ihanet ettiğine dair en küçük bir delil bulunmamaktadır 
elimizde. Ancak onun kusuru İslâm tarihin akışında kesinlikle müessir 
olmuş ve Kasıtîn'in (zalimler) menhus hayatlarının devamına, bir yerde 
İmam'ın elçisi meydan vermiştir denebilir.

Şu da var ki Ali (a.s) Kûfe'de ikameti boyunca çeşitli faaliyetlerde bu-
lundu; yönetici ve valiler azledip atadı. Bu nedenle İmam'ın (a.s) Kûfe'de 
uzun süre ikametinin sebebini sadece Cerir'in gecikmesine yüklemekte 
doğru olmaz. Zira Ali (a.s) Kûfe'de bir süre ikamet ettikten sonra Cerir'i 
Hemedan valiliğinden Kûfe'ye çağırdı ve böylesine tehlikeli bir görevi 
ona verdi.

İmam'ın bu süre içindeki sorunlardan biri, düşmanla savaşa hazır 
olan ve Şam sınırlarına hareket etmek isteyen gençlerin kendisine müra-

1- el-İmame ve's-Siyase, s.91-92; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.89; 
Müberred, el-Kâmil, c.3, s.224; Vak'a-i Sıffin, s.57-58. Nehcü'l-Belâğa 6 ve 7. mektuplar-
da da bu mektubun içeriğine işaret edilmiştir.
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caat etmeleriydi. Fakat Ali (a.s) kan dökülmesinden kaçındığı ve olayın 
savaşsız çözülmesini istediği için, onların isteklerine muvafakat etmeyip 
şöyle buyurdu:

Temsilcim Cerir Şam'da olduğu hâlde hazır ol emri vermek, barış ka-
pılarını Şam halkı üzerine kapatır ve eğer bir hayır niyetleri varsa da 
ortadan kaldırır. Ben Cerir'e mektup yazdım ve ikamet süresini sınır-
ladım. Eğer gecikirse ya kanmıştır ya da İmam'ına muhalefet etmiştir. 
Ben bu işte biraz teenni etmeyi tercih ediyorum. Fakat bu, kişilerin 
kendini yavaş-yavaş hazırlamasına ve böylece hareket emrinde bir en-
gelle karşılaşmamasına mani değil.1

Cerir'in İmam'ın Huzurunda Muhakemesi

Cerir, onca bekleyişten sonra ümitsiz bir şekilde İmam'ın yanına dön-
dü. Malik-i Eşter onu İmam'ın huzurunda sorguya çekti ve ikisi arasında 
sert konuşmalar geçti. Şimdi bu konuşmaların bir kısmını naklediyoruz.

Malik: Ya İmam, eğer onun yerine beni gönderseydin işi doğru şekil-
de yerine getirirdim. Bu adam her tür ümit kapısını yüzümüze kapadı. 
Ümeyye soyu geçmişte onu Hemedan valiliğine atayarak dinini satın aldı. 
O, yeryüzünde yürümeye bile lâyık değil. Şimdi Şam'dan dönmüş bizi 
onların gücüyle korkutuyor. Eğer İmam icazet buyurursa onu ve hemfi-
kirlerini zindana atayım da olay aydınlansın ve zalimler yok olsun.

Cerir: Keşke benim yerime sen gitseydin de dönüşün olmasaydı; zira 
Amr b. Âs veya Zi'l-Kila' ve Hevşeb Zi-Zulm seni öldürürlerdi. Çünkü 
seni Osman'ın katillerinden sanıyorlar.

Malik: Eğer gitseydim onların cevabı beni güçsüz kılmazdı. Ben Mua-
viye'yi bir yola davet eder ve ona düşünme mecali vermezdim.

Cerir: Şu an yol açık, gidebilirsin.

Malik: İş işten geçip olay Muaviye'nin yararına tamamlandıktan 
sonra mı?2

Şüphe yok ki Malik-i Eşter'in mantığı daha güçlüydü ve Cerir'in onun 
mantıklı eleştirisi karşısında tatmin edici bir cevabı yoktu. Böyle yenil-
giye uğramış bir diplomata yakışan, hatasını itiraf edip özür dilemekti. 

1- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 42. hutbe
2- Vak'a-i Sıffin, s.60; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.114-115.
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Fakat Cerir, Malik'in eleştirileri karşısında mukavemet etti ve yavaş-yavaş 
İmam'dan ayrılıp Fırat Sahili'nde yer alan "Ferkisya"1 bölgesine sığındı.

Eğer Cerir o zamana dek bir cürüme mürtekip olmasaydı kusuru ba-
ğışlanabilirdi; fakat ondan sonraki yaptığı usule aykırıydı. Zira İmam'ı 
(a.s) terk ederek uzak bir bölgede yaşamak, pratikte Ali (a.s) hükümeti-
ne itiraz demekti. Hepsi bir yana Cerir'in inzivası sebebiyle, kabilesel ta-
assuplar ortaya çıktı ve Cerir'in kabilesi olan Becîle kabilesinden, her ne 
kadar kollarından bazısından (Ahmes adında) 700 kişi katılmış olsa da, 
sadece "Kasr" adında az bir grup (sadece 19 kişi) İmam'ın yanında Sıffin'e 
hareket etti.

Cerir'in davranışı, hak hükümete karşı bir nevi isyan ve başkaldırı idi 
ve Ali (a.s) bu işlerin kökünü kazımak ve başkalarına ibret dersi olması 
için, Cerir ve hemfikri Suveyr b. Âmir'in evlerini viran etti.2

Muaviye'nin İslâmî Şahsiyetlere Mektupları

Muaviye Sıffin'e hareket etmeden önce Amr b. Âs'a şöyle dedi: "Üç ki-
şiyle mektuplaşıp onları Ali aleyhinde ayaklandırmak istiyorum. Bu üç kişi, 
Abdullah b. Ömer, Sa'd b. Vakkâs ve Muhammed b. Mesleme'den ibarettir."

Müşaviri, Muaviye'nin görüşünü kabul etmeyerek şöyle dedi: "O üçü 
üç haletin dışında değiller; ya Ali taraftarıdırlar; ki bu durumda senin 
mektubun onların Ali yolunda daha sağlam durmasına sebep olur; ya da 
Osman'ın taraftarıdırlar; ki bu durumda hiçbir şey değişmez; yahut da 
tarafsızdırlar ve bu durumda sen onların nazarında asla Ali'den doğru 
değilsin ve neticede mektubun onlara tesir etmeyecektir.3

Muaviye, müşaviri Amr b. Âs'ın görüşünü kabul etmeyerek, kendi ve 
müşavirinin imzasıyla Abdullah b. Ömer'e bir mektup yazdı. Mektubun 
içeriği şöyle:

Hakikatler bizden saklı olsa da, sana asla saklı değil. Osman'ı Ali 
öldürdü. Çünkü katillerine aman vermiştir. Biz, Kur'ân'ın hükmü-
ne göre öldürmek üzere Osman'ın katillerini istiyoruz. Eğer Ali, 
Osman'ın katillerini bize verirse, ondan el çeker ve hilâfet meselesini 

1- Rüc'a'dan yukarıda, Hâbûr'a yakın bir bölge.
2- Vak'a-i Sıffin, s.60 ve 61.
3- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.88 ve 89.
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tıpkı Ömer gibi şûra şeklinde Müslümanlar arasında ortaya koyarız. 
Biz asla hilâfeti arzulayan olmadık ve değiliz. Biz senden ayağa kalk-
manı ve bize bu yolda yardım etmeni istiyoruz. Eğer birleşirsek Ali 
korkar ve geri çekilir.1

Abdullah b. Ömer'in Cevabı

…Canıma andolsun ki siz her ikiniz basiretinizi kaybetmişsiniz ve 
doğrulara uzaktan bakmaktasınız. Mektubunuz şüphe ehlinin şüphe-
sini daha da artırdı. Hilâfet sizin neyinize? Muaviye, sen azat edil-
mişlerdensin ve Amr, sen ise güvenilmez bir insansın. Bu işten elinizi 
çekin ve benden yardım beklemeyin.2

Abdullah b. Ömer'in Muaviye'ye cevabı, Amr b. Âs'ın ileri görüşlülü-
ğünü ve antropolojik yönünü ispat etti ve Muaviye'nin henüz onun ayarına 
ulaşamadığını, bazı siyasî konularda üstün olsa da (örneğin muhalifinin 
sözlerini açık yüreklilikle dinlemek, kendisine kucak açılması durumunda 
geçmişi görmezden gelmek ve müzakerede sıkıntıya düştüğü zaman hemen 
konuyu değiştirip başka yere çekmek) henüz tam bir antropolog değildi.

Muaviye'nin Bu mektupları Yazma Hedefi

Muaviye'nin bu mektupları yazmaktaki hedefi, muvafıkların safında 
yer almayan ama muhalif de görünmeyen tarafsız şahsiyetlerin görüşü-
nü cezp etmekti. Söz konusu şahsiyetler, Mekke ve Medine'nin etkin ve 
saygın fertleri idi ve onları cezp etmek, şûra ve halife seçiminin ağırlık 
merkezi sayılan iki büyük şehir Mekke ve Medine'de muhalefet merkezi 
oluşturmayı gerektiriyordu.

Fakat bu şahsiyetler, Muaviye'nin oyununa gelmeyecek kadar akıllıy-
dılar. Nitekim ötekiler de, yani Sa'd b. Vakkâs ve Muhammed b. Mesleme 
de Abdullah b. Ömer'inkine benzer cevaplar verdiler.3

1- Vak'a-i Sıffin, s.63, İbn Kuteybe Dineverî'ye göre bu mektubu Muaviye Mekke 
ve Medine ehline yazmıştır. el-İmame ve's-Siyase, s.89.

2- Vak'a-i Sıffin, s.63; fakat İbn Kuteybe bu mektubu daha değişik nakletmiştir. 
el-İmame ve's-Siyase, s.89 ve 90.

3- Muaviye'nin Sa'd b. Ebî Vakkâs ve Muhammed b. Mesleme Ensârî'ye yazdığı 
mektuplar ve onların cevaplarının metnini, İbn Kuteybe, el-İmame ve's-Siyase (s. 90 ve 
91) kitabında yer vermiştir.
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Nasr İbn Muzahim "Vak'a-i Sıffin" adlı kitabında Muaviye'nin Abdul-
lah b. Ömer'e yazdığı ve onu Ali'ye (a.s) muhalefetle itham edip bu yolla 
kalbine muhalefet tohumu ekmeye çalıştığı bir başka mektubunu naklet-
miştir. Mektupta şöyle yazmıştır: "Ben hilâfeti kendim için değil senin için 
istiyorum. Eğer sen de kabul etmezsen, hilâfet meselesi Müslümanların 
şûrasında ortaya konmalı."

Abdullah b. Ömer saflığıyla ünlü olduğu hâlde Muaviye'nin niyetini 
anladı ve cevaben şöyle yazdı: "Benim Ali'yi tenkit ettiğimi yazmışsın. Ca-
nıma andolsun ki, ben nere, Ali'nin imanı, hicreti, Peygamber (s.a.a) nez-
dinde makamı ve müşrikler karşısındaki salâbeti nere? Eğer onunla mu-
vafık olmadıysam, bu hadisede Peygamber'den bir söz ulaşmadığı içindir. 
Bu nedenle iki taraftan birine temayülden kaçındım."1

Muaviye'nin Sa'd b. Vakkâs'a Mektubu

Muaviye, İran'ı fetheden Sa'd b. Ebî Vakkâs'a şöyle bir mektup yazdı:
Osman'a yardım edecek en liyakatli halk Kureyş şûrası idi. Onlar 
Osman'ı diğerlerinden öne geçirip seçti. Talha ve Zübeyr onun yardı-
mına koştular. Ve onlar şûrada meslektaşların ve İslâm'da senin gibi 
olanlardı. Aişe de onun yardımına koştu. Onların beğendiklerini mek-
ruh saymak ve kabul ettiklerini reddetmek sana lâyık değil. Hilâfeti 
şûraya götürmeliyiz.2

Sa'd b. Ebî Vakkâs'ın Cevabı

Ömer b. Hattab, hilâfetin caiz olduğu kimseleri şûraya dahil etti. Onun 
hilâfetini onaylamak dışında, bizden hiç kimse hilâfete lâyık değildi. 
Eğer biz bir fazilete sahip idiysek, Ali de o fazilete sahipti. Üstelik 
Ali bizde olmayan birçok fazilete sahiptir. Talha ve Zübeyr evlerin-
de otursalardı daha iyi olurdu. Allah, yaptığı işten dolayı Ümmü'l-
Müminin Aişe'yi affetsin.3

Muaviye mektubunda Osman'a şûradaki diğer üyelerden daha üstün 
bir fazilet ispat etmeye çalıştı; fakat Sa'd bunu kabul etmeyerek onun şûra 

1- Vak'a-i Sıffin, s.72 ve 73.
2- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.90; Vak'a-i Sıffin, s.74.
3- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.90; Vak'a-i Sıffin, s.75-77.
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üyelerinin oylarıyla öne düşüp seçilmesini tevcih ediyor ve aynı zamanda 
Talha ve Zübeyr'i de eleştiriyor.

Muhammed b. Mesleme'ye Mektubu

Muaviye bu mektupta Muhammed'e "Ensâr'ın süvarisi" diye hitap et-
miş ve mektubun sonunda şöyle yazmıştı:

Mensubu olduğun Ensâr, Allah'a itaatsizlik edip Osman'ı zelil etti; Kı-
yamet günü Allah senden ve onlardan hesap soracak.

Muhammed b. Mesleme cevaben, bir mukaddimeden sonra Muavi-
ye'nin bu mektupları yazmasının sebebini izah edip şöyle diyor:

Sen dünyadan başka bir şey dilemiyor ve nefsinden başak bir şeye uy-
muyorsun. Osman'ı, ölümünden sonra müdafaa ediyorsun; fakat hayatta 
iken yardımına koşmadın ve yardımsız koydun.1

Muaviye'nin Mektuplarının İçerik ve Sebepleri

Muaviye'nin mektuplarının içeriği tamamen kışkırtıcı idi ve yazarı, 
muhataplarının güçlü yanlarına atıfta bulunarak onları Ali'ye muhalefet 
etmeye çaba göstermişti. Örneğin Ömer'in oğlunu hilâfeti ele geçirmeye 
çağırıyordu; çünkü o şûra gözlemcisiydi. Sa'd b. Ebî Vakkâs'ı, 6 kişilik 
şûra üyesi ve Talha ile Zübeyr'in akranı olduğu için şûraya üyeliğini yü-
züne vuruyor ve Talha ile Zübeyr'in yolundan gitmeye davet ediyordu. 
Muhammed b. Mesleme'yi ise Ensâr'ın süvarisi ve Muhacirleri seferber 
eden kişi olarak çağırıyor ve Osman'a yardım etmedikleri geçmişlerinin 
telâfisi için ayağa kalkıp yardım etmelerini istiyordu.

Bütün bu mektuplar, Muaviye'nin düzeni bozmak ve İslâm toplumu-
nu Hz. Ali aleyhine tahrik etmekten başka bir hedefi olmadığını göste-
riyor. Faraza, onun Osman'ın kan sahibi olduğunu kabul etsek bile, bir 
Müslümanın intikamını almak, Müslümanları birbirine düşürmekle tev-
cih edilemez. Muaviye, Halife'nin şûra yoluyla seçilmesinde ısrar edi-
yordu. Ömer'in şûrasının üye sayısı 6 idi. Şûranın seçimi yükümlülük 
doğuruyorsa, Muhacir ve Ensâr'ın ittifakı hayli-hayli doğurur. Hepimiz 
biliyoruz ki Ali (a.s) Muhacir ve Ensâr tarafından hilâfete seçildi. O evinde 

1- el-İmame ve's-Siyase, c.1,s. 90; Vak'a-i Sıffin, 75-77.
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oturmuşken halk ona hücum edercesine yönelmiş, adeta zorla mescide 
götürüp biat etmişlerdi ve sayılı birkaç kişi dışında hiç kimse ona biat 
etmekten kaçınmamıştı.

Hepsi bir yana eğer Muhacir ve Ensâr Osman'a yardım etmediyse, 
Muaviye'nin kendisi de yardım etmedi. Osman'ın evinin muhasarası 
uzun sürmüş, Muaviye'nin haberi olmuştu ve yetkisindeki kuvvetlerle 
yardım edebilirdi. Fakat bununla birlikte Osman'ın kanının dökülmesi-
ne seyirci kalmıştı.

Üstelik Osman, Muaviye ve Şam halkına mektup yazmış, onlardan 
yardım talep etmiş ve hatta mektubunun sonunda şöyle demişti:

Feya ğevsahu ya ğevsahu ve la emire aleykum dûnî, felacel el-acel ya Muavi-
yetu ve erdik summe erdik ve ma erake tudrik.

Yardım edin; yardım edin; benden başka emir yoktur size; acele et, 
acele et ey Muaviye; yetiş, yetiş; seni çağıranın imdadına yetiş.1

Ancak Muaviye bu istimdat mektuplarına aldırış etmeyerek halife-
sine en ufak destekte bulunmadı; fakat ölümünden sonra intikam fikrine 
düştü!

Tarihçiler Osman'ın, birincisi ikincisinden uzun bir müddet sonra 
gerçekleşen iki muhasaraya maruz kaldığını yazmışlardır. Muhasaraların 
müddetini 49 gün, 2 ay 10 gün, 40 gün ve 1 aydan fazla nakledenler var. 
Buna göre Osman'ın muhasara edildiği haberini Muaviye'nin duymaması 
ve olaydan tamamen habersiz olması, çok uzak bir ihtimaldir.

Şam'da Bir Hatip

Her zaman ve mekânda günlük yaşayan, güç sahiplerinin hoşlandığı 
şekilde konuşup dalkavukluk eden, hakkı batıl, batılı hak gösteren insan-
lar olduğu gibi, tarihte hakikati pazarlık konusu etmeyen ve dilleri haki-
katten başka bir şeye dönmeyen yiğitlerle de karşılaşıyoruz.

Medine ile Şam arasında iki dağın ortasında bulunan bir bölgede 
yaşayan ve başlarında Adiyy b. Hatem'in bulunduğu "Tayy" kabilesinin 
fertleri, Ali aşığıydılar. Adiyy, İmam'ın (a.s) huzuruna varıp şöyle dedi: 
"Kabilemizden Hufaf adlı biri, Hâbis adındaki amcasının oğlunu ziyaret 
için Şam'a gidecek. Hufaf, hatip ve şairdir. Eğer müsaade buyursanız, ona 

1- el-İmame ve's-siyase, s.38.
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Şam'a vardığında Muaviye ile görüşmesini ve sizin Medine ve Irak'taki 
konumunuzu anlatarak Muaviye ve Şam halkının moralini bozmasını 
söyleyelim." Ali (a.s) Adiyy'in önerisini kabul etti. Hufaf Şam'a gitti ve am-
casının oğluna, Osman'ın öldürüldüğü sırada Medine'de bulunduğunu, 
sonra da Hz. Ali'nin beraberinde Kûfe'ye geldiğini ve her şeyden haberdar 
olduğunu söyledi. İki amcaoğlunun müzakeresi, ertesi gün Muaviye'ye 
gidip olanları anlatmaya karar vermeleriyle son buldu. Ertesi gün her ikisi 
Muaviye' ile görüşmeye gittiler. Hâbis, amcası oğlunu tanıtmaya başladı 
ve onun "Yevmu'd-Dar" ve Osman'ın öldürülmesi olayına şahit olduğunu, 
Ali (a.s) ile birlikte Kûfe'ye geldiğini ve sözünde güvenilir biri olduğunu 
söyledi. Muaviye, Hufaf'dan Osman'ın katli olayını anlatmasını istedi.

Hufaf kısa cümlelerle olayı şöyle beyan etti:

"Mekşuh onu muhasara etti ve Hekim adında biri saldırı emrini verdi. 
Muhammed b. Ebîbekr ve Ammâr katle nezaretçiydiler. Adiyy b. Hatem, 
Malik-i Eşter en-Nehaî ve Amr b. Hamık da bu işte tıpkı Talha ve Zübeyr 
gibi faal idiler. Bu grubun en temiz olanı, Osman'ın katlinde bir rolü ol-
mayan Ali'dir."

Muaviye: Peki, sonra ne oldu?

Hufaf: Halk, Osman'ın katlinden sonra, henüz cenazesi yerdeyken 
pervaneler gibi Ali'ye (a.s) koştu; öyle ki, ayakkabılar kayboldu; cübbe-
ler omuzlardan düştü; yaşlılar ayakaltında kaldı ve hepsi Ali'ye biat etti. 
Talha ve Zübeyr ahitlerini bozup biatten dönünce, Ali (a.s) Muhacir ve 
Ensâr ile harekete geçti. Bu hareket Sa'd b. Malik, Abdullah b. Ömer ve 
Muhammed b. Mesleme'ye ağır geldi ve her üçü de inzivayı seçti. Fakat 
Ali'nin (a.s) Muhacir ve Ensâr'ın sayesinde o üçüne ihtiyacı kalmadı. Ali 
(a.s) güzergâhında ilerlerken "Tayy" bölgesine ulaştı ve kabilemizden bir 
grup kendisine katıldı. Yarı yolda Talha ve Zübeyr'in Basra'ya ilerledik-
lerini duyunca, yardım istemek üzere Kûfe'ye bir grup yolladı. Kûfeliler 
de bu davete icabet edip Basra'ya doğru harekete geçtiler. Basra düştü ve 
şehir ele geçti. Sonra Kûfe'ye döndü. Bir velveledir koptu Kûfe'de. Çocuk, 
genç, yaşlı ona koştu sevinçle. O şu an Kûfe'de ve Şam'ı ele geçirmekten 
başka bir düşüncesi yok.

Hufaf'ın sözleri sona erince Muaviye'nin bütün vücudunu korku sardı.

Bu sırada Hâbis, Muaviye'ye dönerek şöyle dedi: "Amcaoğlum Hufaf 
usta bir şairdir. Benim için bu olaylar hakkında bir şiir okudu ve Osman 
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hakkındaki fikrimi değiştirip Ali'yi yüceltti." Muaviye Hufaf'tan sözü edi-
len şiiri kendisi için de okumasını istedi. Hufaf şiirini okudu.

Hufaf'ın şiirini duyduktan sonra morali bir hayli bozulan Muaviye, 
Hâbis'e şöyle dedi: "Sanıyorum bu adam Ali'nin casusu. Bir an önce onu 
Şam'dan çıkar." Ancak Muaviye onu tekrar çağırdı ve halkın neler yaptığı-
nı anlatmasını istedi. Hufaf daha önce söylediklerini tekrarladı. Muaviye 
onun aklına ve hitabetine hayran kaldı.1

Sahabe Çocuklarından İstimdat

Ebu Süfyan oğlu Muaviye, iman ve şirkle cihat geçmişi açısından bü-
yük bir makama sahip olan Hz. Ali ile mücadele sahasında, sahabeden 
bazısını ve onların çocuklarını etrafına toplamaya uğraşarak haysiyet 
kazanmaya çaba harcıyordu. Ubeydullah b. Ömer'in Ali'nin adaletinden 
kaçarak -ki Ali (a.s), Hürmüzan'ı öldürdüğü için onu kısas etmek istiyor-
du.- Şam'a geldiğini öğrenince2 sevinçten uçuyordu. Müşaviri ve ikinci 
aklı olan Amr b. Âs'la irtibata geçip Ubeydullah'ın gelişini tebrik ederek, 
bunu Şam mülkünün kendisine kalış sebebi sandı.3 Daha sonra her ikisi 
Ubeydullah b. Ömer'den, bir toplantıda minbere çıkıp Ali'yi kötülemesi-
ni istemeye karar verdiler. Muaviye, huzuruna gelen Ubeydullah'a şöyle 
dedi: "Ey kardeşimin oğlu, babanın (Ömer b. Hattab) adını taşıyorsun. Ra-
hat konuş. Çünkü halkın sana itimadı var. Çık minbere; Ali'ye küfret ve 
onun Osman'ı öldürdüğüne şahitlik et."

Yöneticilik, halifelerin çocuklarını kötü işlere zorlayan ve bu yolla Hz. 
Ali'nin azametini azaltmak isteyen böylesi fitnecilerin eline geçmişti. Fakat 
onun şahsiyeti, düşmanın bile inkâr edemeyeceği kadar yüceydi. İmam'ın 
(a.s) adaletinden kaçan Ubeydullah, Muaviye'ye şöyle dedi: "Ben Ali'ye 
kötü söz söyleyemem. O, Fatıma Bint-i Esed'in oğlu. Onun soyu hakkında 
ne söyleyebilirim? Ben sadece Osman'ı öldürdüğünü söyleyebilirim."

Amr b. Âs yerinden fırlayıp şöyle dedi:

"O zaman yaralar açılır (ukdeler dışarı vurur)." Ömer'in oğlu meclisi 
terk edince Muaviye, Amr'a dönerek şöyle dedi: "Eğer Hürmüzan'ı öldür-

1- Vak'a-i Sıffin, s.64-66; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.110-122.
2- Tarih-i Taberî, c.3, 5. cüz, s.41-42; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.40.
3- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.92.



412 □ Ve lâye t  Nuru  İmam A l i

meseydi ve Ali'nin kısasından korkmasaydı bize sığınmazdı. Görmedin 
mi Ali'yi nasıl övdü?"

Evet, Ubeydullah konuşmaya başladı ve konu Hz. Ali'ye gelince ko-
nuşmasını kesip hakkında bir şey söylemeden minberden indi.

Muaviye ona şu mesajı gönderdi: "Kardeşimin oğlu, Ali hakkındaki 
sükûtunun iki sebebi vardı: Acizlik veya hıyanet."

O ise Muaviye'ye cevaben şunları dedi: "Osman'ın katlinde asla rolü 
olmayan bir adamın hakkında şahitlik etmek istemedim. Ve eğer desey-
dim halk kabul edecekti. Muaviye bu cevaba çok sinirlenip onun için bir 
makam ve mevkiye kail olmadı.

Ubeydullah bir şiirinde, bir nevi sözünün telafisi için şunları söyledi: 
"Her ne kadar Osman'ın katlinde Ali'nin rolü olmasa da, katilleri Ali'nin 
etrafına toplandı ve Ali onların yaptığını ne övdü ne de kınadı. Ve Osman 
hakkında şahitlik ederim ki, yaptıklarından tövbe etmiş hâlde öldürüldü."1

Böyle bir yumuşama Muaviye için yeterli idi; nitekim bu yumuşama 
sebebiyle onun kalbini kazandı ve yakın adamları arasına soktu.

Osman'ın Katillerinin Teslim Edilmesi Sorunu

Muaviye'nin Hz. Ali'ye karşı muhalefet bayrağı açmak ve savaşmak 
için ordu hazırlamaktaki en büyük bahanesi, İmam'ın (a.s), Osman'ın ka-
tillerini himaye etmesi meselesiydi.

Daha önce Osman'ın öldürülme sebepleri hakkında genişçe konuşul-
du. Burada söz konusu olan, saldıranların toplumdaki durum ve konum-
larının, İmam'ın bile onları teslim etmeye gücünün yetmeyecek şekilde 
olmasıdır. Doğrudur ki bir grup Halife'nin evini muhasara etmişken di-
ğer bir grup onu öldürmüştü; fakat bu grubun konumu, Halife'nin Emevî 
valilerinin halka reva gördükleri zulümler sebebiyle öylesine yükselmişti 
ki, onları teslim etmek her makam için sorun yaratırdı. Bu konuyla ilgili 
aşağıdaki olayı naklediyoruz.

Ali (a.s) ile savaşmak kolay bir iş değildi. Bu yüzden Şam sakini Ye-
menli zahit Ebu Müslim Havlânî, Muaviye'nin Ali ile savaşmaya hazır-
landığını duyunca, bir grup Kur'ân karisiyle birlikte Muaviye'nin yanına 

1- Vak'a-i Sıffin, s.82-84.
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gidip şöyle dedi: "Hiçbir açıdan denk olmadığın Ali ile neden savaşmak 
istiyorsun? Ne onun Peygamber'e yakınlığına ve ne de İslâm'daki geçmi-
şine sahipsin." Muaviye onlara şöyle cevap verdi: "Ben kesinlikle Ali'nin 
faziletlerine sahip olduğumu iddia etmiyorum; ama size soruyorum; aca-
ba Osman'ın mazlum olarak öldürüldüğünü biliyor musunuz?" Onlar 
"evet" diye karşılık verince Muaviye şöyle dedi: "Ali, kısas etmemiz için 
Osman'ın katillerini bize teslim etsin. Bu durumda onunla savaşmayız."

Ebu Müslim ve hemfikirleri Muaviye'den Ali'ye bir mektup yazması-
nı istediler. Muaviye bu konuda bir mektup yazdı ve İmam'a ulaştırması 
için Ebu Müslim'e verdi. (Daha sonra Muaviye'nin mektubunun metnini 
ve İmam'ın (a.s) cevabını zikredeceğiz.)

Ebu Müslim Kûfe'ye gitti ve Muaviye'nin mektubunu İmam'a (a.s) 
teslim edip şöyle dedi:

Sen, senden başkasının lâyık olmadığı bir işi uhdene aldın. Ancak Os-
man muhterem bir Müslüman olduğu hâlde mazlumca öldürüldü. Onun 
katillerini bize teslim et. Sen bizim önderimizsin. Eğer biri sana muhalefet 
etse ellerimiz yardımcın, dillerimiz şahidin olur. Böyle yaparsan mazur 
olursun.

Ali (a.s) ona cevaben bir şey söylemedi. Sadece "Yarın gel mektubun 
cevabını al." buyurdu. Ertesi gün Ebu Müslim mektubun cevabını almak 
için İmam'ın (a.s) huzuruna gittiğinde, tepeden tırnağa silâhlanmış kala-
balık bir grubun Kûfe Mescidi'nde toplanıp "Biz Osman'ın katilleriyiz." 
diye slogan attıklarını gördü.

Ebu Müslim bu manzarayı gördü ve mektubun cevabını almak için 
İmam'ın huzuruna varıp şöyle dedi:

Bir kalabalık gördüm. Onların seninle bir irtibatı var mı? Ali (a.s) 
"Ne gördün?" diye sorunca, Ebu Müslim "Bazılarının kulağına, senin 
Osman'ın katillerini bize teslim edeceğin haberi ulaşmış; bu yüzden top-
lanıp silâhlanmış ve 'Osman'ın katilleri biziz.' diye slogan atıyorlar." dedi. 
Ali (a.s) şöyle buyurdu:

Allah andolsun ki ben bir an bile onları teslim etmeyi düşünmedim. 
Ben bu konuyu çok dikkatli inceledim ve onları sana veya başkasına ver-
memin doğru olmayacağın gördüm."1

1- Vak'a-i Sıffin, s.85-86; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.15, s.74-75.
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Bu olay, Osman'ın katillerinin o gün önemli bir mevkide olduklarını 
ve teslim edilmelerinin ayaklanma ve büyük kıyımlara sebep olabileceği-
ni gösteriyor.

Bu toplanma ve bağlılık tabii bir durumdu ve kesinlikle İmam'ın em-
riyle olmamıştı. Yoksa İmam (a.s) Ebu Müslim'in sorusunun cevabında 
durumdan haberi olmadığını izhar etmezdi. Bu, Ebu Müslim'in saflığın-
dan dolayı bir toplantıda memuriyetini açıklaması ve bunun ağızdan ağza 
yayılarak, III. Halife'nin Emevî halifelerinin zulmünden canlarına tak 
eden ve bu sebeple Osman'ı öldüren inkılâpçıların birleşmesinden ibaret 
bir olaydı. Ve eğer Ali (a.s) demişse ki bu meseleyi inceledim ve onları 
Şamlılara veya diğerlerine teslim etmenin uygun olmayacağını gördüm; 
bunun sebebi, onların hakkında her tür kararın, hepsinin tahrikine sebe-
biyet verecek olmasıydı.

Hepsi bir yana, kısas isteme hakkı kan sahibine merbuttur ve kan sa-
hipleri Osman'ın çocuklarıydı; uzak bir akrabalık bağı olan ve Osman'ın 
katlini emellerine siper ve bahane eden Muaviye değil.
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(14)

ALİ ORDUSUNUN SIFFİN SAVAŞI'NA 

HAZIRLANMASI

Öncü Birlikler Nuhayle Ordugâhı 'nda

Muaviye'nin zaman geçirme siyaseti sona erdi; mektuplar ve şahsi-
yetler vasıtasıyla elde etmek istediği neticeyi aldı. Bu süre içinde askerî 
gücünü artırdı ve İmam'ın (a.s) valilerinden bazısını kandırıp ordu komu-
tanları arasında ayrılık çıkarmak için casuslarını etrafa saldı.

Ali (a.s) hicrî 35 yılı zilhicce ayının 25'inde Peygamber'in nassına 
ilaveten, zahirî hilâfete geçti1 ve bütün Muhacir ve Ensâr ona biat etti. 
Hükümetinin ilk günlerinden başlayarak Sebre Cehmî adında bir haber-
ci vasıtasıyla Muaviye'yi merkezî hükümete itaate çağırdı; fakat ondan, 
bencillik, kibir, tehdit, şantaj, töhmet, mektuplar ve şahsiyetler gönderme 
ve neticede kendisini oyalamadan başka bir şey görmedi. Artık İmam'ın 
(a.s) Ebu Müslim Hevlânî vesilesiyle Muaviye'nin mektubunu cevaplan-
dırdıktan sonra kararlı bir şekilde harekete geçme ve bu habis şecerenin 
kökünü kazımasının zamanı gelmişti. Hicrî 36 yılı şevval ayının ilk gün-
lerinde kuvvet gönderme kararı aldı. Daha önce Muhacir ve Ensâr'ı davet 
etti ve "onlarla meşveret et" ayetinin hükmü gereği kendisiyle Medine'den 
birlikte göç eden büyüklerine şöyle buyurdu:

Sizler toplumumuzun hayırlı görüş sahipleri, sabır ehli, hakkı söy-
leyenleri ve güvenilir insanlarısınız. Biz, bizim ve sizin düşmanınıza 
doğru harekete geçmek istemekteyiz; bu konudaki görüşünüzü beyan 
buyurunuz.2

1- Tarih-i Taberî, c.4, s.457; Tarih-i Yakubî, c.2, s.178, Beyrut baskısı.
2- Vak'a-i Sıffin, s.92.
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Muhacirlerden Haşim b. Utbe b. Ebî Vakkâs şöyle dedi:

Ey Emirü'l-Müminin, biz Ebu Süfyan ailesini iyi tanırız. Onlar senin 
ve Şialarının düşmanı, dünya dostlarının dostlarıdır. Dünya ve ellerindeki 
kudret için seninle savaşıyor ve bu yolda hiçbir şeyden çekinmiyorlar ve 
bundan başka hedefleri de yok. Saf insanları kandırmak için Osman'ın 
kanını bahane ediyorlar; fakat yalan söylüyorlar; onlar dünya peşindeler. 
Bizi onlara doğru harekete geçir; hakkı kabul etseler ne âlâ ve eğer tefrika 
ve savaş isteseler -ki bana göre isteyecekler- onlarla savaşırız.

Ondan sonra Muhacirlerden, Peygamber'in (s.a.a), hakkında "Ammâ-
run mea'l-hakki ve'l-hakku mea Ammâr; yedûru meahu heysu ma dar: Ammâr 
hakla, hak Ammâr'la birliktedir ve o var oldukça hak onun etrafında döner."1 
dediği şahsiyet ayağa kalktı ve şöyle dedi:

"Ey Emirü'l-Müminin, imkânı varsa bir gün bile bekleme. Bizi, fesat 
ehli savaş ateşini tutuşturup haktan ayrılmaya karar vermeden önce hare-
kete geçir ve onları saadete erecekleri şeye davet et. Kabul etseler tamam; 
yoksa da savaşırız. Allah'a andolsun, onlarla savaşmak ve kanlarını dök-
mek, Allah'a yakınlık vesilesi ve O'nun bize bir lütfudur."

Muhacirlerin bu iki şahsiyetinin konuşmaları, ortamı bir yere kadar 
aydınlattı. Şimdi Ensâr'dan şahsiyetlerin görüş belirtme zamanı gelmişti. 
O sırada Kays b. Sa'd b. Ubâde ayağa kalktı ve şöyle dedi:

"Bizi süratle düşmana doğru sevk et. Allah'a andolsun, bizim için 
onlarla savaşmak, Roma'yla savaşmaktan daha iyi. Zira onlar dinlerin-
de hile ediyorlar ve Allah'ın evliyalarını (Muhacir ve Ensâr'ı) ve onların 
gerçek takipçilerini aşağılıyorlar. Malımızı helâl, bizi kendilerine köle 
olarak görüyorlar."

Kays'ın sözü bitince, Huzeyme b. Sabit ve Ebu Eyyub el-Ensârî, Kays'ın 
görüş belirtmede öncü davranmasını eleştirip şöyle dediler: "Sabredip sözü 
önce büyüklere vermen daha doğru olurdu." Sonra Ensâr'ın büyüklerine 
dönüp şöyle dediler: "Kalkın ve İmam'ın meşveretine cevap verin."

Ensâr'ın parlak geçmişe sahip şahsiyetlerinden Sehl b. Huneyf kalktı 
ve şöyle dedi:

"Ey Emirü'l-Müminin, biz senin dostun, dostlarının dostu ve düşman-
larının düşmanıyız. Senin görüşün bizim de görüşümüz. Bizler senin sağ 

1- Tabakat-ı İbn Sa'd, c.3, s.187, Leiden baskısı.
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kolunuz. Ancak bu daveti bölge ehli Kûfe halkına da yapmalı ve onları, na-
sip olan faziletten haberdar etmelisin. Eğer davetine olumlu cevap verirler-
se, istediğini gerçekleştirebilirsin. Bizim seninle en ufak görüş ayrılığımız 
yok. Ne zaman davet etsen icabet ederiz ve ne zaman emretsen uyarız."1

Sehl'in sözleri tecrübesinin göstergesi. Zira her ne kadar İmam'ın ar-
kasında duran Muhacir ve Ensâr İslâm ümmetinin seçkinleri sayılsa ve 
onların bağlılıkları toplumu harekete geçirmede etkili olsa da, İmam'ın 
ordusu Iraklılardan müteşekkildi ve aralarında bağlılıklarını ilân etmek-
sizin 100.000 kişilik bir ordunun oluşturulması imkânsız olan kabile şeyh-
leri vardı. İmam'ın ilk önce Muhacir ve Ensârla meşveret etmesinin sebe-
bi, onların, hükümetinin temel taşları ve bütün Müslümanların ilgisine 
mazhar olmaları ve onayları alınmaksızın Iraklıların da desteğini almanın 
imkânsız olmasıydı.

Hz. Ali'nin Konuşması

Ali (a.s) Sehl'in önerisinden sonra, özel meşveret toplantısını büyük 
bir toplantıya çevirdi ve halkın ekseriyetinin katıldığı kalabalık bir cemi-
yetin arasında minbere çıkıp yüksek sesle şöyle buyurdu:

Allah'ın düşmanlarına, Kur'ân ve sünnetin düşmanlarına, hiziplerin 
kalıntılarına, Muhacir ve Ensâr'ın katillerine karşı harekete geçin.

Bu sırada Fezar Oğulları kabilesinden Erbed adlı biri kalkıp şöyle 
dedi:

"Bizi Basra'ya gönderip kardeşlerimizle savaştırdığın gibi, şimdi de 
Şamlılarla mı savaşmaya gönderiyorsun? Hayır, andolsun ki böyle bir işe 
girişmeyeceğiz."

Bu sırada ayağa kalkan Malik-i Eşter'in ağzından "Kim bu adam?" lafı 
henüz çıkmadan, gözler Erbed'in üzerine çevrildi. Halkın kendisine sal-
dırmasından korkan Erbed, kaçarak alışveriş pazarına sığındı. Fakat öfke-
li halk onu takip edip tekme tokat ve kılıç kabzalarıyla döverek öldürdü. 
Olayı duyan Ali (a.s) çok rahatsız oldu. Zira onun küstahlığının cevabı, 
feci şekilde öldürülmesi olmamalıydı. İslâmî adalet katilin araştırılması-
nı gerektiriyordu. Tahkikat neticesinde Erbed'in "Hemdan" kabilesi ve bir 

1- Vak'a-i Sıffin, s.92-93.
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kısım halk tarafından öldürüldüğü ve belli bir katilinin olmadığı belirlen-
di. Bunun üzerine Ali (a.s) "Faili meçhul bir cinayet. Diyeti beytülmalden 
verilmeli." buyurdu ve öyle de yaptı.1

Malik-i Eşter'in Konuşması

Bu beklenmedik gelişme İmam'ı çok üzdü ve diyetinin ödenmesini 
emrettiği hâlde çehresini üzüntü kaplamıştı. Bu nedenle İmam'ın yakın 
dostu Malik-i Eşter ayağa kalkarak Allah'a övgüde bulunup şöyle dedi: 

"Bu olay seni sarsmasın ve o bedbaht hainin sözü seni zaferden meyus 
etmesin. Görmüş olduğun şu kalabalık senin yolunda ve senden başka 
bir şey istemiyor ve senden sonra yaşamayı temenni etmiyorlar. Eğer bize 
hareket emri vereceksen hemen ver. Allah'a andolsun ki korkunun ecele 
faydası yok ve yaşam her isteyene verilmez. Alçak kimseden başkası on-
larla yaşamayı arzu etmez ve biz biliyoruz ki kimse eceli gelmeden ölmez. 
Senin, Allah'ın, Kur'ân'ın ve sünnetin düşmanları, Muhacir ve Ensâr'ın ka-
tilleri diye nitelediğin kimselerle nasıl olur da savaşmayız? Onlardan bir 
grubu daha dün (Basra'da) bir kısım Müslümana karşı ayaklanıp Allah'ı 
öfkelendirdiler ve yer onların kötü işleriyle karardı. Onlar ahiretin nasibi-
ni, bu dünyanın naçiz metaına sattılar."

Ali (a.s) Malik'in sözlerinden sonra halka şöyle buyurdu:

Bu yol müşterek bir yoldur ve insanlar hak karşısında eşittir. Kendi 
görüşüyle toplumun hayırını isteyen kimsenin mükâfatını, niyetine 
uygun olarak Allah verir. Fezar Oğulları kabilesinden o adamın (Er-
bed) yaptığı geride kaldı.2

Sözünü bitirdi; minberden indi ve evine döndü.

Ali (a.s) Ordusunda Muaviye'nin Casusları

Askerî ve düzenli sistemlerde casusluk faaliyetleri, şahsiyetleri ve 
ordu komutanlarını satın alma, büyük güçlerin muhaliflerine karşı kul-
landıkları metotlardan biri olmuştur. Muaviye de bu konuda zamanının 
önde gelen dahilerindendi.

1- Vak'a-i Sıffin, s.94-95.
2- Vak'a-i Sıffin, s.95.
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Bazılarının nazarında siyaset, meşru, gayri meşru mümkün olan her 
yolla hedefe ulaşmaktır ve onların mantığına göre hedef vesileyi meşru 
kılar. Muaviye'nin zahirî başarılarını Hz. Ali'den daha fazla gören saf ki-
şiler, onu siyasetin kurallarını bilmemekle itham ediyor ve Muaviye'nin 
Ali'den daha siyasetçi olduğunu söylüyorlardı. Bu nedenle Ali (a.s), İslâmî 
siyasetin usullerinden habersiz olan bu grubu eleştirerek şöyle buyurdu:

Andolsun ki Muaviye benden daha iyi bir siyasetçi değil. Onun yaptı-
ğı hile ve günah işlemektir. Eğer hilekârlık yönü olmasaydı ben halkın 
en iyi siyasetçisi olurdum. Ancak her hile bir nevi günah ve her günah 
bir nevi küfürdür. Ve hesap günü her hilekârın onunla tanınacağı özel 
bir bayrağı vardır.

Şimdi sözümüze şahit olarak, Muaviye'nin Hz. Ali'nin ordusuna ca-
sus sokmasına bir örnek verelim.

İmam'ın minbere çıkıp Muaviye ile savaş konusunda yaptığı konuş-
manın yarattığı şevk ve heyecan tarif edilemezdi; o kadar ki, Muaviye'nin 
casuslarından Erbed adlı şahıs, İmam'a küstahça itirazı sebebiyle tekme 
tokat darbeleri altında linç edildi ve katili belli olmadı.1

Bu olay diğer unsurların hesaplarını altüst etti ve İmam'ın kararında 
tezelzül icat etmek için onları başka bir metot seçmeye mecbur bıraktı. Bu 
yüzden biri Abs kabilesinden (muhtemelen Gatafan boyundan) Abdullah, 
diğeri Temim kabilesinden Hanzala adlı iki kişi, İmam'ın askerleri arasın-
da görüş ayrılığı çıkarmak için nasihat ve hayır isteme kisvesine bürünme 
kararı aldılar. Bunun için her biri kendi kabilesinden bir grubu kendile-
riyle aynı düşünceyi paylaşır olarak İmam'ın (a.s) huzuruna çıktılar. Önce 
Hanzala söz alıp şöyle dedi:

Biz iyi niyetle sana geldik ve iyi niyetimizi kabul etmeni ümit ediyo-
ruz. Senin ve seninle birlikte olanların hakkında, kalkıp bu adamla (Mua-
viye) yazışmanızı ve Şamlılarla savaşta acele etmemenizi yeğliyoruz. An-
dolsun ki hiç kimse bilemez iki grubun karşı karşıya gelmesinde hangi 
taraf galip gelip hangisi mağlup olacak.

Daha sonra Abdullah Absî, Hanzala'nın sözlerini tekrarladı ve bera-
berindekiler de o ikisinin sözlerini teyit ettiler.

Ali (a.s) Allah'a hamdüsenadan sonra onlara cevaben şöyle buyurdu:

1- Vak'a-i Sıffin, s.94.
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Allah, kullarının ve yerlerin varisi, yedi kat gök ve yerin yaratıcısıdır. 
Hepimiz O'na döneceğiz. İstediğine hükümet verir ve istediğinden de 
geri alır. İstediğini aziz, istediğini zelil eder. Görünürde galip veya mağ-
lup olsalar da, düşmana arkasını dönmek, sapkınların ve günahkârların 
işidir. Andolsun ki ben öyle kimselerin sözlerini duymaktayım ki, bir 
marufu tanıyıp münkiri inkâr etmeye asla hazır değiller.1

Ali (a.s) bu konuşmasıyla halkın arasına gizlenen ve onlar adına ko-
nuşan bu iki casusu rüsva etti ve Muaviye ile savaşın, hiçbir Müslümanın 
lüzumunu inkâr edemeyeceği iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın 
bir parçası olduğunu ve kendisini Muaviye ile savaşmaktan alıkoymak 
isteyenlerin, İslâm'ın bu iki hayatî esasını amelen ayakaltına aldıklarını 
açıkça beyan etmiş oldu.

Maskeler düşüyor

Emirü'l-Mümininin (a.s) sözleri, hakikatin aydınlanmasına ve o iki 
kişinin mahiyetinin o toplantıda ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu yüzden 
Ma'kil Riyahî adındaki şahıs İmam'a şöyle dedi: "Bunlar senin hayırını is-
temek için değil, kandırmak için huzuruna geldiler. Onlardan kaçın; on-
lar senin yakın düşmanlarındır."2 Yine Malik adlı biri kalkıp şöyle dedi: 
"Hanzala Muaviye ile yazışıyor. İzin ver savaş bitene dek onu tutuklu 
saklayalım." Abs kabilesinden Ayyâş ve Kâid isimli iki kişi daha şöyle 
dediler: "Bize gelen haberlere göre Abdullah'ın Muaviye ile gizli ilişkileri 
var ve mektuplaşıyorlar. Onu tutuklayın ya da savaş geçene kadar izin 
verin biz tutuklayalım."3

Bu dört kişinin açıklamaları, casusların ele ayağa düşüp yalvarma-
larına ve "Bu mu yardımınıza koşup, sizler ve düşmanlarınız hakkında 
kendi görüşlerini söyleyen kimselerin mükâfatı?" demelerine sebep oldu. 
Ali (a.s) onlara şöyle cevap verdi: "Benimle sizin aranızda Allah hüküm 
versin. Sizleri Allah'a havale ediyor ve O'ndan yardım diliyorum. Şimdi 
isteyen gidebilir." Bunu söyledi ve cemiyet dağıldı. Bir kaç gün geçmeden 
Hanzala ile Temim kabilesinin büyükleri arasında bir çekişmeden sonra 
her iki casus, bir grupla birlikte Irak'tan ayrılıp Şam'a giderek Muaviye'ye 

1- Vak'a-i Sıffin, s.96; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.175.
2- Vak'a-i Sıffin, s.96; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.175.
3- age.
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katıldılar. Ali (a.s), Hanzala'nin mürtekip olduğu hıyanet sebebiyle evinin 
yıkılmasını ve böylece başkalarına edep ve ibret dersi olmasını emretti.1

Beklemek Ya da Şam'a Doğru Hareket

Kendine has görüşleri olan (daha sonra bu konuya değineceğiz.) Ab-
dullah b. Mes'ud'un ashabı gibi az bir grup dışında İmam'ın (a.s) tüm ordu 
komutanları ve yolunun tutkunları, Muaviye'nin işini bir an önce bitirmek 
görüşünde ittifak etmişlerdi.

Fakat bu meyanda, sorunun mektuplaşma ve müzakere yoluyla ber-
taraf edilmesi için daha fazla beklenmesini isteyen Adiyy b. Hatem ve 
Zeyd b. Hüseyin et-Tâi gibi muhlis ve İmam'ın güvendiği kimseler de var-
dı. Nitekim Adiyy b. Hatem İmam'a (a.s) şöyle dedi:

"Ya İmam, eğer maslahat görseniz bir süre bekleyin, onlara mühlet 
verin mektupları ulaşsın ve gönderdiğiniz elçiler onlarla müzakere etsin. 
Kabul etseler hidayet bulurlar. Zira sulh her iki taraf için daha iyidir. An-
cak inatlarını sürdürürlerse hareket emri verirsiniz."

Fakat İmam'ın (a.s) ordusunun başlarının ekseriyeti, Şam'a doğru seri 
hareket taraftarıydı. Özellikle Yezid b. Kays el-Erci, Ziyad b. Nazr, iki bü-
yük sahabe Abdullah b. Budeyl, Amr b. Hâmık ve ünlü tâbiînden Hucr 
b. Adiyy gibi kimseler bu konuda daha çok ısrar ediyor ve görüşlerini 
belirtirken, haklı olduklarını gösteren noktaları hatırlatıyorlardı. Mesela 
Abdullah b. Budeyl'in görüşü şöyleydi:

Onlar iki sebepten dolayı bizimle niza etmekte:
1- Onlar Müslümanlar arasında eşitlik olmasından kaçıyor, mal ve 

makam paylaşımında ayrıcalık istiyor, sahip oldukları makamda cimrilik 
edip elde ettikleri dünya nimetlerini kaybetmek istemiyorlar.

2- Muaviye, Bedir'de bir gün içinde kardeşini, dayısını ve dedesini 
öldürmüş olan Ali'ye nasıl biat eder? Onların, kafalarında mızraklar kırıl-
madıkça, kılıçlar başlarını yarmadıkça ve demirden çubuklar beyinlerini 
dağıtmadıkça teslim olacaklarını sanmıyorum.

Abdullah'ın delillerine bakıldığında, hareketi geciktirmenin düşma-
nının yararına, İmam'ın (a.s) ve dostlarının zararına olduğu anlaşılır. Ni-
tekim onun muhiplerinden Yezid el-Erci, İmam'a (a.s) şöyle dedi:

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.176; Vak'a-i Sıffin, s.97.
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Mübareze ehli, rehavet ve uykuya yol vermez; kazandığı zaferi asla 
bırakmaz ve günü güne satmaz.1

Öfke Hâlinde Sabır

Bu esnada iki büyük sahabe Amr b. Hâmık ile Hucr b. Adiyy'in Şam 
halkına lânet ettikleri haberi İmam'a (a.s) ulaştı. Ali (a.s) onları bu işten 
vazgeçirmek için birini görevlendirdi. Onlar İmam'ın (a.s) mesajını aldık-
tan sonra huzuruna çıkıp neden kendilerine engel olduğunu, "Onlar batıl 
ehli değil mi?" diye sorunca, Ali (a.s) cevaben şöyle buyurdu:

Evet, ancak sizlerin lânet okuyan ve küfürbaz olmanızı istemem. Lânet 
ve küfür yerine kötülüklerini söylerseniz daha müessir olur. Beddua 
yerine onlara şöyle deyin: "Allah'ım, bizim ve onların kanlarını heder 
etme ve aramızda sulh nasip et. Onları gafletten hidayete ulaştır ki, 
hakkımıza cahil olanlar onu tanısın. Bu benim ve sizin için daha iyi 
olacaktır."2

Her ikisi İmam'ın (a.s) nasihatini kabul etti. Amr b. Hâmık, İmam'a 
(a.s) olan sevgisini şöyle beyan etti:

Ben akrabalık bağı sebebiyle yahut mal ve makam hırsı yüzünden 
sana biat etmedim. Benim sana biatimin sebebi, sevgini üzerime yükleyen 
sahip olduğun beş seçkin sıfattır:

Sen Peygamber'in (s.a.a) amcasının oğlusun; ona ilk iman edensin; 
bu ümmetin kadınlarının en faziletlisinin eşisin; Allah Resulü'nün (s.a.a) 
neslinin babasısın ve Muhacirler arasında cihatta en büyük paya sahipsin. 
Allah'a andolsun ki, eğer bana yüce dağları yerinden sökmemi ve dalgalı 
denizlerin suyunu boşaltmamı teklif etseler, ta ki senin dostlarına yardım, 
düşmanlarını yok edebileyim, yine de kendimi, boynumdaki hakkı eda 
etmiş olarak görmem.

Emirü'l-Müminin (a.s) Amr'ın ihlâsını görünce, hakkında şöyle dua etti:
Allah'ım, onun kalbini nurlandır ve onu doğru yola hidayet et; keşke 
ordumda senin gibi yüz kişi olsa.

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.177; Vak'a-i Sıffin, s.98-102.
2- Vak'a-i Sıffin, s.103; Nehcü'l-Belâğa, 197. hutbe; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-

Belâğa, c.3, s.181; el-Ahbaru't-Tival, s.155; Tezkiretü'l-Havas, İbn Cevzî, s.154; Mesadi-
ru Nehci'l-Belâğa, c.3, s.102.
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Hucr şöyle dedi: Eğer öyle olsaydı, ordun ıslah olurdu ve ikiyüzlüler 
azalırdı.1

İmam'ın (a.s) Son Kararı

Ali (a.s) muvafık ve muhalif görüşleri dinledikten sonra, "… iş ve 
yönetim konusunda da onlarla meşveret et. Bir kez azmettin mi de artık 
Allah'a tevekkül et."2 ayeti gereği şahsen karar alma neticesine vardı. Bu-
nun için her şeyden önce askerlerin teçhiz ve Şam'a hareket masraflarının 
temini için valilerin zimmetinde bulunan para ve mal fazlasının toplan-
masını emretti.

İslâmî Cihatta Üç Önemli Esas

Savaş ve Kur'ân'ın tabiriyle "cihat" ve "kıtal", önemlileri üç maddede 
özetlenen bir takım mukaddimelerin oluşmasıyla gerçekleşir:

1- Tecrübeli ve cesur askerlere dayanan insan gücü.

2- Liyakatli komutanlar.

3- Yeterli bütçe.

Halka yapılan peyderpey davetler ve Irak sakini kabilelerden bir çok 
grubun Lebbeyk demesi, cihadın üç esasından ilkini hazırladı ve bu ko-
nuda İmam'ın endişesi kalmadı. Fakat bu durumun korunması için, onun 
evlâtları İmam Hasan ve Hüseyin (a.s) ve Ammâr-ı Yasir gibi şahsiyet-
ler, muhtelif zamanlarda konuşmalar yaptılar. İkinci esasın temini için 
Ali (a.s) seçkin şahsiyetlere mektuplar göndererek onları savaşa katılma-
ya davet etti. Bu gibi insanların varlığı, İmam'ın (a.s) ordusuna özel bir 
maneviyat ve cazibe katmanın ve cihadın manevi değer ve itibarını yük-
seltmenin yanı sıra, ordunun askerî gücünü de artırıyordu. Bu bağlamda 
sadece İmam'ın (a.s) İsfahan valisi Mihnef b. Süleym'e yazdığı mektubun 
tercümesine yer veriyoruz. Mektupta şöyle diyor:

Selâmun aleykum. Ondan başka ilah olmayan Allah'a hamdolsun. 
Haktan ayrılmış ve gaflet uykusuna dalmış kimseyle cihat, ariflere 
farizadır.

1- Vak'a-i Sıffin, s.103-104.
2- Âl-i İmrân Suresi, 159
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Allah, kendisini razı edenden razı olur ve kendisine muhalefet edene 
gazap eder. Biz, bu grubun üzerine gitmeye karar verdik. Bir grup ki, 
Allah'ın kullarına, Allah'ın emrettiği gibi muamele etmiyorlar; beytül-
mali kendilerine tahsis etmişler; hakkı öldürüp fesadı aşikar etmişler 
ve Allah'ın itaatinden çıkanları kendilerine sırdaş edinmişler. Allah 
dostlarından biri onların bidatlerini büyük sayarsa, ona düşman olup 
evinden yurdundan edip beytülmalden mahrum bırakıyorlar. Bir 
zalim onların zulmünü desteklediğinde ise, onu dost edinip yardım 
ediyorlar. Onlar zulümde ısrarcı; dine muhalefette kararlılar. Ve çok 
eskiden beri bu vaziyetteler; ta ki halkı haktan koparıp günahı destek-
lemekle zulme yardım etmiş olsunlar.

Mektubum sana ulaştığı vakit, işlerini en güvendiğin birine bırak 
ve hemen buraya gel. Ola ki bu hilekâr düşmanla karşılaşıp, marufa 
emredip, münkerden nehyedesin. Cihadın mükâfatında sana ihtiya-
cımız var.1

Hz. Ali'nin, kâtibi Abdullah b. Ebî Rafi'in imlasıyla kaleme alınmış 
mektubunu alan İsfahan valisi, hemen yakınlarından iki kişiyi seçip 
İsfahan'a Hâris b. Ebi'l-Hâris'i, o gün siyasî açıdan İsfahan'a bağlı olan 
Hemedan'a ise Said b. Veheb'i vekil tayin ederek İmam'a (a.s) katılmak 
için hareket etti ve İmam'ın buyurduğu gibi (Cihadın mükâfatında sana 
ihtiyacımız var.) savaş esnasında şahadete ulaştı.2

İsfahan valisi, İmam'ın cihada davet ettiği tek komutan değildi. Bu 
bağlamda hicrî 37 yılı zilkade ayında bir mektup da İbn Abbas'a yazdı 
ve ondan, etrafındakilerin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra beytülmalin 
arta kalan miktarını Kûfe'ye göndermesini istedi. Çünkü savaş şartlarında 
sadece Kûfe'ye ait beytülmal İmam için yeterli değildi; dolayısıyla diğer 
bölgelerden de yardım almıştır.3

Askerlere Moral Takviyesi

Ali (a.s) insan gücü açısından sıkıntıda değildi; zira İslâm ülkelerinin 
büyük bir bölümü kontrolü altındaydı. Bununla birlikte casus ve korkak 
insanlar, ümitsizlik ve tezelzül oluşturarak, hak yolun askerlerinin şevk 

1- Vak'a-i Sıffin, s.104–106, Şerhu Nehc-îl-Belâğa, İbn Ebi'l-Hadid, c.3, s.182–183.
2- age.
3- Vak'a-i Sıffin, s.104–106, Şerhu Nehc-îl-Belâğa, İbn Ebi'l-Hadid, c.3, s.182–183.
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ve heyecanını azaltıyorlardı. Bu yüzden, Ali (a.s) ve ondan sonra aziz 
evlâtları İmam Hasan ve İmam Hüseyin, Nuhayle Ordugâhı'ndan ayrıla-
na kadar halk arasında konuşmalar yapıp moral takviyesinde bulundular. 
Tarih, bu konuşmaların metinlerini kaydetmiştir.1

Kimi zaman da Sa'd b. Ebî Vakkâs'ın kardeşinin oğlu Haşim b. Utbe 
b. Vakkâs gibi seçkin ve şahadet aşığı şahsiyetler halka hitap ediyor ve 
İmam'ın bir an önce kendilerini, Allah'ın kitabına sırt çeviren, helâlini ha-
ram ve haramını helâl edenlerle savaşmaya göndermesini ısrar ediyorlar-
dı. Haşim o kadar hararetli ve yürekten konuşuyordu ki, İmam (a.s) onun 
hakkında şöyle dua etti: "Allah'ım, ona yolunda şahadeti ve Peygamber'inle 
refakati nasip et."2

Haşim, Sıffin'de İmam'ın bayraktarı idi ve savaşın son günlerinde şa-
hadet şerbetini içti.

Yol Seçmede Özgürlük

Abdullah b. Mes'ud'un3 yâranından bir grup, İmam'ın huzuruna gele-
rek şöyle dediler: "Biz sizinle hareket edeceğiz ve sizden uzak bir noktada 
konaklayıp, sizi ve muhaliflerinizi gözlemleyeceğiz. Hangi taraf haksızlık 
yapar haddi aşarsa, onun aleyhine savaşacağız."

İmam'ın, onları şüpheye düşürecek bir hayat ve hükümet tarzı yok-
tu; fakat casuslar onların kalplerine vesvese salmış ve salih insanları 
Muaviye'yle savaşmak konusunda tereddüde düşürmüşlerdi. Bu yüzden 
İmam (a.s) onlara şöyle buyurdu: "Aferin size; işte budur dini anlamak ve 
sünneti bilmek. Kim buna razı olmazsa, hain bir zalimdir."4

Abdullah b. Mes'ud'un yâranından başka bir grup daha gelerek şöyle 
dediler: "Biz senin faziletini itiraf etmekle birlikte, bu savaşın meşruluğu 
konusunda tereddüt ve şek içindeyiz. Eğer savaşmamız gerekiyorsa, bizi 

1 2- Vak'a-i Sıffin, s.112-115.
2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.184.
3- Abdulah b. Mes'ud, Kur'ân hafızlarından ve ilk Müslümanlardandır. Osman'a 

muhalefetinin uzun bir geçmişi var. Hicrî 32 yılında Medine'de vefat etti. Sıffin Sava-
şı'nın hazırlıkları 37 yılının sonlarında planlandığında, hayatta değildi. Fakat ken-
disinden Kur'ân ve fıkıh öğrenen bir grup dostu hayattaydı. (Tabakat-ı İbn Sa'd, c.3, 
s.160, Beyrut baskısı).

4- Vak'a-i Sıffin, s.115; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.186.
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uzak bir noktaya gönder, orada din düşmanlarıyla savaşalım." Ali (a.s) 
bu itizardan rahatsız olmadı ve onlardan oluşan 400 kişilik grubu Rebi' 
b. Huseym'in önderliğinde, vazife ifa etmek ve Horasan çevresinde ilerle-
mekte olan savaşa yardım ulaştırmak üzere Rey'e gönderdi.1

Ali (a.s) ayrıca araları kendisiyle gergin olan Bahile kabilesi men-
suplarını da bu savaşa katılmaktan nehyetti ve onlara aylıklarını vererek 
Deylem'e gitmelerini ve o sınır bölgesinde Müslüman kardeşleri ile birlik-
te hizmet vermelerini istedi.2

Ali Ordusunun Önde Gelen Komutanları

İmam'ın yâranının ekseriyetini Kûfe ve Basra halkı ve bu iki büyük 
şehrin etrafındaki Yemenli kabileler oluşturuyordu.

Ali (a.s), İbn Abbas'la birlikte Basra'dan Nuhayle'ye (Kûfe Ordugâhı) 
gelen beş kabile için, beş büyük komutan tayin etti:

Bekr b. Vail kabilesine, Halid b. Muammer Sedûs.

Abdulkays kabilesine, Amr b. Mercum el-Abdî.

Ezd kabilesine, Sabre b. Şeyman el-Ezdî.

Temim, Zabbe ve Rubab kabilesine, Ahnef b. Kays.

Âliye ehline, Şerik b. A'ver.

Bütün bu komutanlar İbn Abbas'la birlikte Basra'dan Kûfe'ye gel-
mişlerdi. İbn Abbas, Ebu-l-Esved Duelî'yi kendi yerine bırakmış, İmam'la 
yola çıkmıştı.3

Yine Ali (a.s), Nuhayle'yi dolduran Kûfe'nin yedi kabilesine, isimleri 
tarihte kayıtlı toplam yedi komutan tayin etti.4

Öncü Birliklerin Gönderilmesi

Üst düzey komutanların tayini meselesi sona erdi ve Ali (a.s), İslâm'a 
ilk iman edenlerden olan ve Akabe'de Peygamber'e (s.a.a) biatte bulunan-

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.186.
2- Vak'a-i Sıffin, s.116.
3- Vak'a-i Sıffin, s.117; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.194.
4- Vak'a-i Sıffin, s.121; Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.384.
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lar arasında yer alan Ukbe b. Amr el-Ensârî'yi1 vekili olarak atadı ve Ha-
zırlık emri verdi.

Kûfe ordugâhı İslâm askerleriyle dolup taşarken, Osman hükümeti 
zamanında, hükümete itiraz suçundan Kûfe'ye sürgün edilen grup bir 
araya toplanıp şöyle bağırmaya başladılar: "Diyarlarından çıkarılanların 
intikam zamanıdır şimdi."2

Ali (a.s) önce 12.000 kişilik iki alayı, öncü birlikler olarak Şam'a doğ-
ru harekete geçirdi ve 8000 kişilik alayın komutasına Ziyad'ı, 4000 kişilik 
alayın komutasına ise Hâni'yi atadı ve her ikisine birbirlerine yakın şekil-
de Şam'a doğru ilerlemelerini, düşmanla karşılaştıkları noktada karargâh 
kurmalarını emretti.3

1- Mürûcu'z-Zeheb'de (c. 2, s.384) Ebu Mes'ud Ukbe b. Âmir el-Ensârî diye geç-
miştir.

2- Vak'a-i Sıffin, s.121.
3- İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.144; Tarih-i Taberî, c.3, cüz: 4, s.237. 
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(15)

HZ. ALİ 'NİN SIFFİN MEYDANINA DOĞRU HAREKETİ

Kûfe'deki Nuhayle Ordugâhı, gönüllü mücahit yığınlarıyla çalkalanı-
yordu ve hepsi ölüme hazır, hareket emrini bekliyordu. Sonunda Ali (a.s) 
hicrî 36 yılı şevval ayının 5'i çarşamba günü ordugâha gelerek askerlere 
şöyle buyurdu:

Hamd Allah'a gece gelip çattıkça, karanlığı bastıkça. Hamd Allah'a bir 
yıldız göründükçe, battıkça. Hamd Allah'a ki nimeti, ihsanı eksilmez, 
bir şey karşılığında lütfetmez.

Bundan sonra şunu bildireyim ki öncülerimi gönderdim;1 emrim ken-
dilerine gelinceye dek Fırat kıyısını bırakmamalarını emrettim. Şu 
suyu zapt edip oraları korumak, sizden olup Dicle kıyılarında yurt 
edinmiş azlık bir topluluğu sizinle beraber düşmana saldırtmak, on-
ları size yardımcı etmek istedim.2

Ukbe b. Halid'i3 Kûfe valiliğine atadım. Kendimi ve sizi terk etmedim. 
(Kendimle sizin aranızda fark koymadım) Olmaya ki hareketten vaz-
geçen biri çıksın. Malik b. Habib el-Yerbuî'ye, karşı çıkan ve geride 
kalanları bırakmamasını ve hepsini aranıza ilhak etmesini emrettim.4

Bu sırada cesur ve hararetli biri olan Ma'kil b. Kays Riyahî kalkarak 
şöyle dedi:

Allah'a andolsun ki şüpheciden başkası karşı çıkmaz ve münafıktan 

1- Ali (a.s), Ziyad b. Nazr ve Şureyh b. Hâni komutasında 12000 askeri daha önce 
göndermişti.

2- Nehcü'l-Belâğa 48. hutbe; Vak'a-i Sıffin, s.131. (az bir farkla) Ali (a.s) bu hutbeyi 
Kûfe'nin dışında bulunan Nuhayle Ordugâhı'nda hicrî 37 yılı şevval ayının 25'inde 
irat etmiştir. İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.201.

3- Mürûcu'z-Zeheb'e göre (c. 2, s.384), Ukbe b. Âmir.
4- Vak'a-i Sıffin, s.132.
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başkası da geri kalmaz. Ne iyi olur Malik b. Habib'e, karşı gelenlerin bo-
yunlarını vurmasını emretseniz.

Ali (a.s) şöyle cevap verdi: Ben gerekli emri ona verdim ve o, Allah'ın 
izniyle emrime karşı gelmeyecek.

O sırada başka bir grup konuşmak istedi; fakat İmam (a.s) izin ver-
medi ve atını istedi. Ayağını üzengiye koyduğunda "Bismillah", eyerin 
üzerine oturduğunda "Ki onların sırtlarına kurulasınız, sonra Rabbinizin 
nimetini hatırlaya da şöyle diyesiniz: 'Adı ve kudreti yücedir bunu bizim 
emrimize verenin. Yoksa biz bunu kendimize yanaştıramazdık. Ve gerçek-
ten biz hâlden hâle geçerek Rabbimize mutlaka döneceğiz.'"1 deyip ardın-
dan şöyle buyurdu:

Allah'ım, ben yolculuğun meşakkatinden, dönüşün üzüntüsünden, ya-
kinden sonra avarelikten sana sığınırım. Rabbim, sen seferde musahip, 
evde velisin. Ve bu iki özellik senden başkasında toplanmaz. Zira veli 
olan kimse musahip, musahip olan kimse de veli olamaz.

Daha sonra Hürr b. Sehm Rib'î önde hareket hâlinde recez okurken 
Ali (a.s) bineğini hareket ettirdi.

Bu sırada İmam'ın (a.s) muhafızlarının başı Malik b. Habib, İmam'ın 
atının dizginini tutarak üzüntülü bir hâlde şöyle dedi: "Ya İmam, sen 
Müslümanlarla birlikte cihada gidip Allah yolunda cihadın ecrine nail 
olurken, beni savaştan kaçanları toplamaya bırakman reva mı?" Ali (a.s) 
şöyle buyurdu: "Onların ecrine sen de ortaksın. Sen burada daha çok gerekli-
sin." Bunun üzerine Malik şöyle dedi: "Duydum ve itaat ettim ya Emire'l-
Müminin"2

Ali (a.s) askerleriyle birlikte Kûfe'den ayrıldı ve Kûfe köprüsünü ge-
çince halka şöyle seslendi:

Uğurlamaya gelenler ve buranın sakinleri namazı tam kılsınlar. Fakat 
biz seferîyiz ve bizimle olanlar vacip oruç tutamaz; ayrıca seferî na-
maz kılmaları gerekir.

Ardından iki rekât öğle namazı kılıp harekete devam etti. Kûfe'den 
iki fersah uzaklıkta bulunan Deyr-i Ebu Musa'ya vardığında ikindi nama-
zını da iki rekât kıldı ve namazın takibatında şöyle dua etti:

1- Zuhruf Suresi, 13-14.
2- Vak'a-i Sıffin, s.132-134.
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Latiftir nimet ve bağış sahibi olan Allah. Münezzehtir kudret ve ke-
rem sahibi yaratan. O'ndan, beni hükmüne razı, itaatine muvaffak ve 
emrine müteveccih etmesini diliyorum. O, duaları işitendir.1

Sonra harekete devam etti. Akşam namazı için, Fırat'ın büyük kolla-
rından birinin geçtiği "Sers" adlı noktada mola verdi. Akşam namazını eda 
edip sonra şöyle dua etti:

Övgü, geceyi gündüze, gündüzü de geceye bağlayan Allah'adır. Gece-
nin karanlığı dağıldığında ve bir yıldız doğup ya da battığında Allah'a 
şükürler olsun.2

Şafak sökene kadar geceyi orada istirahatla geçirdi. Sabah namazını 
kıldıktan sonra tekrar yola koyuldu. "Kubbet-u Kabîn" denilen bölgeye 
ulaştığında, gözleri nehrin arkasında yükselen uzun hurma ağaçlarına 
ilişti ve şu ayeti okudu:

Gökten, kutlu ve bereketli bir su indirdik de onunla bahçeler ye-
şerttik, hasat edilecek daneler yetiştirdik. Yüksek-yüksek hurma 
ağaçları büyüttük. Birbirine girmiş kümeler hâlinde tomurcukları 
vardır onların.3

Atıyla nehirden geçti ve Yahudîlere ait bir mabette istirahata koyuldu.4

İmam'ın (a.s) Kerbela'dan Geçişi

Ali (a.s) Kûfe-Sıffin güzergâhında Kerbela bölgesinden geçti. Herse-
me b. Süleym diyor ki:

İmam (a.s) Kerbela bölgesinde mola verdi ve bizimle birlikte namaz 
kıldı. Namazın selâmını bitirdikten sonra yerden bir miktar toprak alıp 
kokladı ve şöyle dedi:

Ne mutlu sana ey Kerbela toprağı, senden bir grup haşrolacak ve he-
sap vermeden cennete girecek.

Sonra eliyle birkaç yeri işaret ederek "İşte burası, işte orası" dedi.

Said b. Veheb şöyle diyor: Ben, "Maksadını anlayamadık ya İmam." 
diye sorunca, şöyle buyurdu:

1- Vak'a-i Sıffin, s.132-134.
2- age.
3- Kaf Suresi, 10.
4- Vak'a-i Sıffin, s.135.
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Değerli bir aile buraya gelecek. Eyvahlar olsun size onlardan ötürü ve 
eyvahlar olsun onlara sizden ötürü.

Bunun ne anlama geldiğini sorunca şöyle buyurdu:
Eyvahlar olsun size onlardan ötürü ki, onları öldüreceksiniz ve ey-
vahlar olsun onlara sizden ötürü ki, sizleri, onları öldürdüğünüz için 
ateşe atacaklar."1

Hasan b. Kesîr babasından şöyle naklediyor: İmam (a.s) Kerbela'da 
durdu ve "Gam ve bela bölgesi" dedi ve eliyle bir yeri işaret edip şöyle 
buyurdu: "Burası konaklayacakları ve bineklerinin yatacağı yer." Daha sonra 
başka bir noktaya işaret edip şöyle dedi: "Şurası da öldürülecekleri yer."

Herseme diyor ki: Sıffin Savaşı sona erdi. Ben yaşadığım yere geri dön-
düm ve olanları Ali Şiası olan eşime anlatıp, "Ali nasıl gelecekten haber ve-
rebilir?" dedim. Eşim, "İmam haktan başka bir şey demez." dedi. Aradan 
zaman geçti. Ubeydullah İbn Ziyad, İmam Hüseyin (a.s) ile savaşmak üzere 
büyük bir ordu gönderdi. Ben de bu ordunun içindeydim. Kerbela bölge-
sine geldiğimde İmam'ın (a.s) sözlerini hatırladım ve bu gelişmeden dolayı 
çok rahatsız oldum. Atımı İmam Hüseyin'in çadırlarına doğru sürdüm ve 
huzuruna çıkıp olayı anlattım. Hz. Hüseyin şöyle buyurdu: "Sonuçta bizimle 
misin, düşmanla mı?" Bense şöyle dedim: "Hiçbirinizle; ben ailemi Kûfe'de 
bıraktım ve İbn Ziyad'dan korkuyorum." İmam Hüseyin şöyle buyurdu: 
"Bir an önce burayı terk et. Zira Muhammed'in canı elinde olan Allah'a andol-
sun ki, kim bizim feryadımızı duyup da yardım etmezse, Allah onu ateşe atar." 
Bu yüzden hemen orayı terk ettim ki şahadet gününü görmeyeyim. 2

Ali (a.s) Sâbât ve Medain'de

Ali (a.s) Sâbât'a gitmek üzere Kerbela'dan ayrıldı ve Kisra'dan bir eser 
kalmayan "Buhersir" kasabasına ulaştı. Bu sırada İmam'ın yâranından Hür 
b. Sehm, Ebu Ye'fur'un şiirini misal vurdu:

Harreti'r-Riyâhu alâ mekân-i diyârihim
Feke-ennemâ kânû alâ mîâdin.

Hazan rüzgârı diyarlarına esti

Ve sanki miatları üzerinde durmuşlardı.

1- Vak'a-i Sıffin, s.140-142; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.169-170.
2- age.
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Ali (a.s) "Neden şu ayetleri tilâvet etmedin?" buyurdu:
Geriye nice bahçeler nice pınarlar bıraktılar. Nice ekinler, nice seç-
kin makamlar. İçinde zevk sürdükleri nice nimetler. İşte böyle! On-
lara başka bir toplumu mirasçı kıldık. Ne gök ağladı onlar için ne 
yer. Yüzlerine bakılmadı bile!1

Ardından şöyle buyurdu:
İkinci kuşak da vâris idiler ancak gittiler ve başkaları onların vârisi 
oldu. Bu kuşak da nimetin şükrünü yerine getirmezse, Allah'ın nimet-
leri, itaatsizlik yüzünden onlardan alınır. Nimete küfrandan uzak du-
run ki bedbahtlık sizi sarmasın.

Daha sonra ordunun, o bölgenin yüksek bir noktasında konaklama-
sını emretti.

İmam'ın konakladığı bölge Medain'e yakındı. Hâris A'ver, İmam'ın 
emriyle savaşmaya gücü olan herkesin ikindi namazı vaktinde Emirü'l-
Müminin'in huzuruna gelmesi duyurusunu yaptı. İkindi namazı vak-
ti geldi ve şartları haiz kişiler İmam'ın (a.s) huzuruna geldiler. Ali (a.s) 
Allah'a hamdüsenadan sonra onlara şöyle buyurdu:

Ben sizin cihada katılmaya karşı çıkışınıza, bölge halkından ayrılma-
nıza, zalim ve yok olmuş bir halkın topraklarında yaşamanıza hayret 
ediyorum. Ne iyiliğe emrediyor ne de kötülükten alıkoyuyorsunuz.2

Medain çiftçileri şöyle dediler: "Bizler emrini bekliyoruz. İstediği-
ni emret." Ali (a.s) Adiyy b. Hatem'e orada kalmasını ve onlarla birlikte 
Sıffin'e hareket etmesini emretti. Adiyy üç gün sonra 300 kişiyle birlikte 
Medain'den ayrıldı; fakat oğlu Yezid'e orada kalmasını ve ikinci grupla 
İmam'a katılmasını söyledi. O da 400 kişinin başında İmam'a (a.s) katıldı.3

Enbar Çiftçilerinin İmam'ı  (a.s) Karşılaması

Ali (a.s) Medain'den ayrılıp Enbar'a doğru hareket etti. Enbar halkı 
İmam'ın hareketinden ve oradan geçeceğinden haberdar oldu ve onu karşı-
lamaya koştular. Bu karşılamada İmam'la halk arasında konuşmalar oldu.

Halk İmam'la (a.s) karşılaşınca atlarından indiler ve yerlere kapanır-
casına saygı ve tevazu gösterdiler.

1- Duhan Suresi, 25-29.
2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.202-203; Vak'a-i Sıffin, s.142.
3- Vak'a-i Sıffin, s.143; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.203.
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Ali (a.s): Ne yapıyorsunuz? Bu hayvanları niye getirdiniz?
Onlar: Bu bizim büyüklerimize saygı tarzımız (İran şahları dönemin-

den) ve bu hayvanlar da size hediyemiz. Ayrıca size ve askerlerinize ye-
mek, bineklerinize ot getirdik.

Ali (a.s):
Allah'a andolsun ki, büyüklerinize saygı sandığınız huyunuzun onla-
ra bir yararı yok ve böyle yapmakla kendinizi zahmet ve meşakkate 
düşürüyorsunuz. Bir daha böyle bir şey yapmayın. Yanınızda getir-
diğiniz hayvanları eğer razı iseniz kabul ederiz; ancak vergiden he-
saplanması şartıyla. Bizim için hazırladığınız yemekleri ise, parasını 
ödemek şartıyla kabul ederiz.

Enbar halkı: Siz kabul edin; biz değerini hesaplar, alırız.
Ali (a.s): Bu durumda gerçek kıymetinden aşağı hesaplarsınız.
Enbar halkı: Ya İmam, bizlerin Arap halkı arasında tanıdık dostları 

var. Bizi onlara hediye vermekten, onları da bizden hediye kabul etmek-
ten mahrum mu bırakıyorsun?

Ali (a.s): Tüm Araplar sizlerin dostu; fakat sizin ağır hediyelerinizi almaya 
herkes lâyık değil. Kim size zulmetmeye kalksa bize bildirin.

Enbar halkı: Ya İmam, hediyemizi kabul et. Bu bizi çok sevindirir.
Ali (a.s): Eyvah size. Bizim durumumuz sizden iyi.
Böylece Ali (a.s), uzun yıllar Acem şahlarının zulmü altında ezilen ve 

emekleri sürekli şahlara peşkeş çekilen insanlara ilâhî adaleti hatırlatmış 
oldu ve yoluna devam etti.1

Ali (a.s) yolun devamında el-Cezire'ye ulaştığı vakit, "Tağlib" ve "Ne-
mir" kabileleri tarafından karşılandı.

İmam, sadece Yezid Kays adındaki komutanlarından birine onların 
yemek ve suyundan istifade izni verdi. Zira Kays o kabileye mensuptu.

Daha sonra Rakka bölgesine ulaştı ve Fırat kenarında mola verdi. 
Orda bir rahip kendi manastırında yaşıyordu. İmam'ın (a.s) geldiğini du-
yunca huzuruna çıkıp şöyle dedi: "Atalarımızdan, Mesih'in havarilerinin 
yazdığı bir sahife elimize ulaşmış. Size okumak için getirdim." Sahifede 
şöyle yazıyordu:

1- Nehcü'l-Belâğa, Babu'l-Hikem 36, Vak'a-i Sıffin, s.144; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu 
Nehci'l-Belâğa, c.3, s.203.
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Rahman ve Rahîm Olan Allah'ın adıyla; Bir Allah ki, geçmişte mu-
kadder edip yazmıştır ki, okuma yazma bilmeyen bir millet arasından 
bir Peygamber seçecek ki, onlara kitap ve hikmet öğretecek, Allah'ın 
yoluna hidayet edecek, pazarlarda tevhit nidası yükseltecek ve kötü-
lüğü kötülükle cezalandırmayıp bağışlayacak. Ona uyanlar, Allah'a 
övgüde bulunanlardır ki, her yüksek noktada ve her yukarı çıkıp 
aşağı inişte Allah'a hamdüsena ederler. Dilleri tekbire ve Allah'ın 
zikrine alışkındır. Allah onu düşmanlara karşı galip getirecek. Allah 
onu (Peygamberi) yanına aldığı vakit, ümmeti ikiye bölünecek; fakat 
iki kere birleşecek ve bir müddet bu hâlde kalacak; ancak yine ikiye 
ayrılacak. Onun ümmetinden biri bu Fırat'ın kenarından geçecek. O, 
iyiliklere emreden, kötülüklerden sakındıran, adaletle hükmeden, 
hükmederken rüşvet kabul etmeyen biridir. Dünya onun nazarında, 
rüzgârın savurduğu tozdan daha değersiz; ölüm ona susuz insanın 
su içmesinden daha tatlıdır. Gizlide Allah'tan korkar; aşikârda ihlâsa 
bürünür. Allah'ın emrini icra etmede kınayanların kınamasından 
korkmaz. Bu bölge ehlinden kim o peygambere iman ederse onun 
mükâfatı benim rızam ve cennettir ve kim bu salih kula yardım eder 
ve yolunda ölürse şehittir…

Rahip, atalarından kalan bu sahifeyi okuduktan sonra şunu ekledi: 
"Ben şu andan itibaren hizmetinizdeyim ve sizin başınıza gelecek olan 
benim de başıma gelene kadar sizden ayrılmayacağım." Bu durum karşı-
sında Ali (a.s) ağlayıp şöyle buyurdu: "Şükürler olsun Allah'a ki, beni unu-
tulmuşlardan etmedi ve iyilerin kitaplarında yad etti."

Rahip o andan itibaren Sıffin Savaşı'nda şehit oluncaya dek İmam'ın 
(a.s) safında yer aldı. İmam (a.s) onun cenaze namazını kıldı ve toprağa 
verip şöyle buyurdu: "Bu, biz Ehlibeyttendir." Sonraları defalarca onun için 
Allah'tan mağfiret diledi.1

Ali (a.s) Rakka'da

Ali (a.s) Medain şehrinden hareket etmeden önce 3000 askeri Ma'kıl 
b. Kays'ın komutasında Rakka'ya gönderdi.2 Ma'kıl'a Musul ve Nusaybin 
yolunu takip etmesini ve Rakka'ya varıp kendisiyle mülakat etmesini em-

1- Vak'a-i Sıffin, s.147-148; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.205-206.
2- İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.144; Tarih-i Taberî, c.3, 5. cüz, s.237.
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retti. Ali (a.s) ise ayrı bir yoldan Rakka'ya yöneldi. Öncü grubu bu şekilde 
göndermenin amacı, bölgedeki hâkim düzenin konumunu tespit etmekti. 
Bu yüzden Ma'kıl b. Kays'a kimseyle savaşmamasını ve güzergâhındaki 
halklara ümit vermesini emretti. Ayrıca yolu sabah ve ikindi vakitlerinde 
kat etmesini, günün yarısını ve gecenin ilk bölümünü istirahatla geçire-
rek, (Zira Allah geceyi istirahat için yaratmıştır.) kendine, emri altında-
ki askerlerine ve bineklerine rahatlık ve güvenlik bahşetmesini söyledi. 
Ma'kıl, güzergâhı İmam'ın buyurduğu şekilde kat etti ve Rakka'ya vardı-
ğında İmam (a.s) kendisinden önce ulaşmıştı.1

Rakka'dan Muaviye'ye Mektup

İmam'ın (a.s) yâranı onun Muaviye'ye bir mektup yazarak yeniden 
itmam-ı hüccet etmesini maslahat gördüler. İmam (a.s) bu öneriyi kabul 
etti.2 Zira Muaviye'nin serkeşliğinin kan dökülmeden bertaraf olmasını 
istiyordu; fakat kudret peşinde olanlar için öğüt ve nasihatin fayda etme-
yeceğini de biliyordu. İmam'ın mektubunu alan Muaviye, cevaben onu 
savaşla tehdit etti.3 Bu nedenle İmam (a.s) aldığı kararda sağlam durdu ve 
Rakka'dan Sıffin'e doğru hareket emrini verdi.

Ali (a.s) Bir Köprü Yaparak Fırat'tan Geçti

Hz. Ali'nin önünde, geniş Fırat nehrini geçme sorunu vardı. Çünkü 
köprü olmadan ya da sandalları peş peşe sıralamadan bu imkânsızdı. Ali 
(a.s) Rakka halkından, kendilerini Fırat'tan geçirecek bir vesile hazırlama-
larını istedi. Fakat bu serhat şehri halkı, Irak halkının aksine, Hz. Ali'yi 
sevmiyordu; dolayısıyla köprü yapmaya razı olmadılar. Ali (a.s) muktedir 
olduğu hâlde onların imtinası karşısında tepki göstermedi ve ordusuyla 
birlikte uzak bir noktada bulunan "Menbic" adındaki köprüden geçmeye 
karar verdi. Tam o sırada Malik-i Eşter feryat ederek onları içinde yaşadık-
ları kaleyi tahrip etmekle tehdit etti. Rakka ahalisi birbirlerine, Malik'in 
söylediğini yapan biri olduğunu dediler. Dolayısıyla hemen köprü yap-
maya hazır olduklarını ilân ettiler. Neticede Ali (a.s), piyade birlikleri ve 

1- Vak'a-i Sıffin, s.148; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.208.
2- İmam'ın mektubu ve Muaviye'nin cevabının metni, Vak'a-i Sıffin, s.150 ve İbn 

Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.210-211'de yer almıştır.
3- age.
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mühimmatları o köprü üzerinden geçtiler. O bölgeyi terk eden en son kişi 
ise Malik-i Eşter olmuştu.1

Ali (a.s) Şam Topraklarında

Ali (a.s) Fırat'ı geçmekle Irak topraklarını geride bırakıp Şam'a adım 
atmış oldu. Muaviye'nin her tür şeytanet ve muhtemel saldırısına karşı 
İmam (a.s), Ziyad b. Nasr ve Şureyh b. Hâni adındaki iki kudretli komu-
tanını, Kûfe'ye geldikleri şekilde öncü birlik olarak Muaviye ordusuna 
doğru sevk etti. İki komutan "Sûru'r-Rum" (Roma Surları) denen bölge-
de, Ebu'l-A'ver'in komutası altındaki Muaviye ordusunun öncü birliğiyle 
karşılaştılar ve barışçı yolla düşman ordusunun komutanını İmam'a itaat 
etmeye çağırdılar. Fakat çabaları etkili olmayınca, Hâris b. Cumhan el-
Cu'fî adındaki hızlı bir haberci vesilesiyle İmam'a olanları anlatan ve ne 
yapmaları gerektiğini bildiren bir mektup gönderdiler.2

Ali (a.s) mektubu okuduktan sonra hemen Malik-i Eşter'i çağırarak, 
Ziyad ve Şureyh'in mektubunun içeriğinden haberdar edip şöyle dedi: 

Hemen yola koyul ve her iki bölüğün komutasını ele al. Fakat düş-
manla karşılaşıp sözlerini duymadan savaşa başlama. Onlar savaşı 
başlatırsa başka. Düşmana olan hışmın ve öfken, savaşa önce başla-
mana sebep olmasın. Ancak sözlerini defalarca duyup itmam-ı hüccet-
te bulunman başka. Ziyad'ı sağ kolun komutanlığına ata; Şureyh'i sol 
ve kendin de ortada vaziyet al. Düşmana ne o kadar yaklaş ki, savaşı 
başlatmak istediğini sansınlar ve ne de fazla uzakta dur ki, korktuğu-
nu zannetsinler. Bu şekilde vaziyet al ve gelmemizi bekle.3

Daha sonra iki komutanın mektubuna cevaben şöyle yazdı ve Malik-i 
Eşter'i şu şekilde tavsif etti:

İkiniz de bilin ki, genel komutanlığa Malik-i Eşter'i atadım. Sözünü 
dinleyin; emrine itaat edin. O, aklî metodundan ve sapmasından endi-
şe edilecek biri değil. Çabuk davranması gereken yerde ağır kalacak, 
sabır gereken yerde de acele edecek biri de değil. Onu, onları hakka 

1- Vak'a-i Sıffin, s.151-154; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.211-213; 
Tarih-i Taberî, c.3, cüz: 5, s.238; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.144.

2- age.
3- Vak'a-i Sıffin, s.151-154; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.211-213; 

Tarih-i Taberî, c.3, cüz: 5, s.238; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.144.
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davet etmeden ve hücceti tamamlamadan düşmanla asla savaşmasın 
diye, size emrettiğim şeye emrettim.1

Malik-i Eşter kendini süratle iki tarafın öncü birliklerinin karşılaştığı 
noktaya attı ve orduyu düzene soktu. Bundan sonra savunma vaziyetine 
geçmekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. Ne zaman düşman tarafının 
komutanı Ebu'l-A'ver saldırıya geçse karşılık verilecekti. Hatta Malik-i Eş-
ter, düşman komutanı vesilesiyle Muaviye'ye, eğer savaş istiyorsa kendisi 
meydana çıkıp benimle savaşsın ve başkalarının kanına girmesin şeklinde 
mesaj gönderiyordu; fakat Muaviye kabul etmiyordu. Nihayet bir gece ya-
rısı Muaviye ordusu süratle geri çekildi ve Fırat nehrinin kenarında geniş 
bir bölgede karargâh kurup Fırat'ın suyunu Ali ordusuna kapattı.2

Muaviye'nin Sıffin'e Doğru Hareketi

Muaviye'ye, İmam'ın (a.s) Rakka bölgesinde Fırat üzerine bir köprü 
kurduğu ve kalabalık ordusuyla o köprüden geçtiği haberi ulaştı. Daha 
önce Şam halkını kendine bağlayan Muaviye, minbere çıkarak Ali'nin Kûfe 
ve Basra savaşçılarıyla birlikte harekete geçtiğini bildirdi ve onları harekete 
geçmeye ve kendi canını ve oğlunu savunmaya haddinden fazla teşvik ve 
tahrik etti. Muaviye'nin konuşmasından sonra, daha önce hazırlanmış ki-
şiler onu teyit ettiler. Sonunda Muaviye, savaşmaya gücü yeten kimselerle 
hareket etti;3 Ebu'l-A'ver'in komuta ettiği ordusunun öncü birliklerinin arka-
sında yerini aldı; orayı kendine karargâh yaptı ve bir nakle göre 40.000 kişi-
yi, İmam'ın askerlerinin Fırat'a yaklaşmasını engellemekle görevlendirdi.4

İmam'ın (a.s) Sıffin'e Girişi

Çok geçmeden Ali (a.s) büyük bir orduyla Sıffin'e vardı ve Malik-i 
Eşter'in komuta ettiği öncü birlikleriyle birleşti. Ali (a.s) Sıffin'e geldiğinde 
düşman, askerleri ile Fırat suyu arasına kalabalık bir ordu yerleştirmiş ve 
askerlerinin suya ulaşmasını engellemişti.

1- age.
2- Vak'a-i Sıffin, s.154; Tarih-i Taberî, c.3, cüz: 5, s.238.
3- İbn Muzahim (Vak'a-i Sıffin'de) Muaviye askerlerinin sayısını 130.000 olarak 

açıklamış; fakat Mes'udî (Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.384'de) ittifak edilen sayının 85.000 
olduğunu söylüyor. Yine Ali askerlerinin sayısı, Vak'a-i Sıffin'in nakline göre (s. 157) 
100.000 veya bir miktar fazla; Mürûcu'z-Zeheb'in nakline göre ise 90.000 idi.

4- Vak'a-i Sıffin, s.156-157.
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Abdullah b. Avf diyor ki: "İmam'ın (a.s) askerlerinin su stoku azal-
maktaydı ve Muaviye ordusunun öncü birlikler komutanı Ebu'l-A'ver su 
yolunu süvari ve piyade birlikleriyle kapamış, okçuları onların önüne, 
mızrak ve zırhlı askerleri de etraflarına yerleştirmişti. Sonunda susuzluk 
canlarına tak eden askerler, İmam'a şikâyette bulundular."1

İmam'ın (a.s) Sabrı

Her sıradan komutan böyle bir durumda tahammülünü kaybeder ve 
saldırı emrini verir. Ancak ta baştan hedefi, imkân dahilinde meseleyi kan 
dökmeksizin halletmek olan Ali (a.s), Sa'saa b. Sûhân2 adındaki sır tutan 
yâranından birini çağırdı ve elçi olarak Muaviye'ye gitmesini ve şöyle de-
mesini söyledi:

Biz bu bölgeye geldik; ancak hücceti tamamlamadan savaşı başlatmak 
istemiyoruz. Sense tüm gücünle Şam'dan ayrıldın ve bizden önce sa-
vaşı başlattın. Bizim görüşümüz, savaşmaman ve delillerimizi dinle-
mendir. Bu ne namertçe bir metottur ki, suyu bize engellemişsin? En-
gelleri kaldır ki görüşümüzü düşünesin. Ve eğer durumun bu şekilde 
kalmasını, askerlerin su için savaşmalarını ve sonuçta kazanan tarafın 
sudan yararlanmasını istiyorsan, bizim de buna sözümüz olmaz.

Sa'saa, İmam'ın (a.s) elçisi unvanıyla, ordunun merkezinde bulunan 
Muaviye'nin çadırına gitti ve İmam'ın mesajını iblağ etti. Bu sırada Velid 
b. Ukbe gibi kalpleri körelmiş kimseler, Ali ordusunun susuzluktan can 
vermesi için Fırat'ın muhasarasının devam etmesi taraftarıydılar. Fakat 
siyasetin piri Amr b. Âs Ümeyye Oğulları'nın aksine Muaviye'ye şöyle 
dedi: "Suyu askerlere aç ve diğer askerî meseleleri düşün. Başka bir nak-
le göre ise şöyle dedi: "Senin su içip Ali'nin susuz kalması yapılacak bir 
iş değil; çünkü onun emrinde Fırat'a bakan askerleri var ve sonunda ya 
suyu ele geçirirler ya da bu yolda ölürler. Sen Ali'nin nasıl bir kahraman 
olduğunu da biliyorsun. O Ali değil miydi Hz. Fatıma'nın evi saldırıya 
uğradığı vakit, "Eğer kırk kişi beni destekleseydi saldırganlardan intikamımı 
alırdım." diyen.

1- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.94; Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 5, s.239; İbn Esir, el-Kâmil, 
c.3, s.145; Tarih-i Yakubî, c.2, s.187.

2- İbn Kuteybe ve Taberî'nin nakline göre, Ali (a.s) Eş'as'ı gönderdi. bk. el-İmame 
ve's-Siyase, c.1, s.94; Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 5, s.240.
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Hâlbuki Muaviye Fırat'ı muhasara etmeyi ilk zaferi kabul ediyor-
du. Hemdan abidi denilen Amr b. Âs'ın dostlarından söz ustası bir şahıs 
Muaviye'ye şöyle dedi: "Suphanallah, Irak ordusundan önce bu bölgeye 
gelmeniz, suyu onlardan esirgemenize sebep olamaz. Allah'a andolsun 
ki, eğer onlar sizden önce gelselerdi böyle yapmazlardı. En fazla geçici 
bir süre onları sudan mahrum bırakabilirsiniz, fakat peşinden onların sizi 
bu şekilde cezalandırmalarını beklersiniz. Onların arasında köle, cariye, 
işçi, güçsüz ve günahsız olduğunu bilmiyor musunuz? Sizin yaptığınız 
ilk zulümdür. Ey Muaviye, bu çirkin davranışınla korkak ve iki yüreklile-
rin gözünü açıp aydınlattın ve seninle savaşma derdi olmayanları kendi 
üzerine kışkırttın.1

Eleştiriye açık olan Muaviye, alışılmışın aksine bu kez Hemdan za-
hidine bağırdı ve onu Amr b. Âs'a şikâyet etti. Amr b. Âs da onunla olan 
dostluğu sebebiyle kızdı. Fakat saadet bu zahide yüz göstermişti bir kere. 
Muaviye ordusunun ufkunu çok karanlık gören bu zahit, gecenin karanlı-
ğında İmam'ın (a.s) ordusuna katıldı.

Saldırı  Emri ve Engellerin Kaldırılması

Susuzluk İmam'ın (a.s) askerlerini tehdit ediyordu ve İmam gam ve 
üzüntü içindeydi. Mezhic kabilesinin bayraklarının olduğu yere vardığın-
da, bir askerin şu beyitle feryat eden sesini duydu:

Eyemneune'l-kavmu mâe'l-Furâti

Ve fîne'r-rimâhu ve fîne'l-hucfu.

Nasıl olur da Şam kavmi Fırat suyunu bizden esirger?
Hâlbuki biz mücehheziz mızrak ve zırhlarla.

Daha sonra Kinde kabilesinin bayraklarına doğru gitti ve bir askerin 
kendi kabilesinin komutanı Eş'as b. Kays'ın çadırının yanında bir şiir oku-
duğunu duydu. Şiirin ilk iki beyti şöyleydi:

Lein lem yucillu'l-Eş'asu'l-yevme kerbeten
Mine'l-Mevti fîhâ li'n-nufûsi teennutun
Feneşrebu min mâi'l-Furâti bi-seyfihi
Fehebnâ unâsen kablu kânû femuvvitû.

1- Vak'a-i Sıffin, s.160; biraz farklılık ile el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.94; Tarih-i 
Yakubî, c.2, s.188; Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 5, s.240.
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Eğer bugün Eşas ölümün üzüntüsünü, eziyet ve işkence altındaki 
insanlardan gidermezse, biz onun kılıcı ile Fırat'tan su içeceğiz. Ne 
güzel olur ey Eşas böyle kişileri emrimize versen ki önce vardılar 
şimdi ölüyorlar.

Ali (a.s), bu iki askerin ordugâhlarında yüksek sesle okudukları şiirle-
ri duyduktan sonra çadırına döndü. O anda Eş'as geldi ve şöyle dedi: "Sen 
aramızda ve kılıçlarımız kınlarında iken Şam halkının bizi Fırat'ın suyun-
dan mahrum bırakması reva mı?! İzin ver ya Fırat yolunu açalım ya da 
bu yolda ölelim ve Malik-i Eşter'e emrettiğin yerde durmasını söyle." Ali 
(a.s) şöyle buyurdu: "Nasıl isterseniz öyle olsun." Sonra Malik-i Eşter'in as-
kerleri ile birlikte mevzi alacağı yeri tayin etti ve kalabalık ordusuna kısa 
bir hutbe okudu. Bu hutbe o kadar ateşli ve heyecan vericiydi ki, İmam'ın 
ordusu ani bir saldırıyla Muaviye ordusunu geri püskürttü ve Fırat'ı ele 
geçirdi. O hutbe şöyleydi:

Bunlar sizden savaşı tatmak, sizin elinizden savaş aşını yiyip kanmak 
istiyorlar; doyurun onları. Ya aşağılığa razı olun, şerefsizliği göze alın 
yahut kılıçları kanlarla sulayın da suya kavuşun, içip kanın. Kahrola-
rak, alçalarak yaşamanızdadır ölüm; kahrederek, yücelerek ölmenizde-
dir dirim. Duyun bilin ki Muaviye bir bölük azgınla gelmiş; işi, gerçeği 
onlardan gizlemiş; onların göğüslerini ölüm oklarına hedef etmiş.1

Eş'as o gece emri altındaki askerleri arasında şöyle seslendi: "Su ya da 
ölüm isteyen herkes sabahleyin toplansın.2

Susuzluk bir yandan, İmam'ın (a.s) hamasî konuşması ve askerlerin 
tahrik edici şiirleri diğer yandan, 12.000 kişinin Fırat'ı ele geçirmeye hazır 
olduklarını ilân etmelerine sebep oldu. Eş'as büyük alayıyla ve Malik-i 
Eşter güçlü süvari alayı ile düşman ordusunun karşısında yerlerini aldı-
lar ve seri bir saldırıyla, güç bakımından kendilerinin iki katı olan Fırat'ı 
kuşatan düşman askerlerini dağıttılar. Bu taarruzda 7 kişi Malik-i Eşter 
tarafından, 5 kişi de Eş'as'ın eliyle öldürüldü. Sonuçta zafer İmam'ın ta-
rafına nasip oldu ve Fırat nehri onun ve yâranının kontrolüne geçti. Bu 
sırada Amr b. Âs Muaviye'ye şöyle dedi: "Şimdi Ali misilleme olarak Fırat 
suyunu sizden esirgese ne yapacaksın?"

1- Nehcü'l-Belâğa, 51. hutbe; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.244.
2- Vak'a-i Sıffin, s.166; el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.94.
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İmam'ın yüce kişiliğini ve ahlâkını bilen Muaviye cevaben şöyle dedi: 
"Ali'nin böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Çünkü o, başka bir hedef 
için buraya geldi."1

Şimdi görelim İmam'ın (a.s) Ebu Süfyan oğlunun namertçe davranışı 
karşısındaki tepkisi ne olmuştur?

Gücün Zirvesinde İlkelere Bağlılık

Ali ordusunun Fırat'ı ele geçirmek için yaptığı taarruz, özel bir askerî 
taktikle gerçekleşti ve netice verdi. Böylece Fırat suyu onun askerlerinin 
kontrolüne geçti ve Muaviye ordusu kurak ve susuz bir yüksek noktaya 
çekildi. Şam ordusu bu şekilde hayatta kalamazdı ve kısa sürede su stok-
ları bitecek ve şu üç yoldan birini seçmek zorunda kalacaklardı:

1- Saldırıya geçip yeniden Fırat'ı ele geçirmek; fakat kendilerinde böy-
le bir cesaret ve kudret görmüyorlardı.

2- Susuzluktan ölüp, Sıffin'i kendilerine mezar etmek.

3- Kaçıp Şam ve etrafına dağılmak.

Tüm bunlara rağmen Fırat'ın ele geçirilmesi Şam ordusunun başları, 
özellikle de Muaviye'yi o kadar korkutmamıştı. Zira İmam'ın cömertlik 
ve mertliğine, İslâm'a ve ahlâkî değerlere bağlılığına vakıf oldukları için, 
onun asla böyle bir şey yapmayacağını, ilkeleri ayrıntıya feda etmeyeceği-
ni ve hedef için vesileyi mubah kılmayacağını biliyorlardı.

Ahlâkî ilkelere ve yüce insani değerlere bağlılık, keramet sahibi her 
insanın melekutî ruhundan neşet bulur. Bu ilkeler her durum ve şartta 
geçerlidir ve barış, savaş tanımaz. Yani hayat boyu insanın insanla iliş-
kisiyle ilgilidir.

Hz. Peygamber'in (s.a.a) İslâm ordularını sevk etme konusundaki ve 
bazılarına ileride değinilecek Hz. Ali'nin Sıffin meydanındaki mesajları, bir 
hakikatin göstergesidir. O da şu ki; insanî ilkeleri asla hedefe feda etmeme-
li; aksine en zor şartlarda dahi ahlâka bağlılıktan gaflet edilmemeli.

Muaviye ve ordu komutanlarının, Fırat'ın Ali ordusu tarafından ele ge-
çirilmesinden o kadar da endişeli olmamalarının sebebini, iki yaşlı kurt si-
yasetçinin (Muaviye ile Amr b. Âs) müzakeresinden de anlamak mümkün.

1- Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.386-387.



442 □ Ve lâye t  Nuru  İmam A l i

Amr, Muaviye'nin insanlık dışı davranışına tamamen muhalifti. Fakat 
Muaviye kendisinin ikinci aklı olan Amr'ın görüşünün aksine hareket etti 
ve sonuçta Fırat Ali ordusunun eline geçti; Muaviye askerleri kilometrelerce 
geri çekildi. Bu sırada iki kurnaz ve siyaset piri arasında şu diyalog yaşandı:

Amr b. Âs: Senin suyu onlara kapadığın gibi Iraklılar da sana kapasa ne 
yapacaksın? Sen de tıpkı onlar gibi suyolunu açmak için savaşacak mısın?

Muaviye: Geçmişi bırak. Ali hakkında ne düşünüyorsun?
Amr: Sanırım, senin ona reva gördüğünü, o sana reva görmeyecek; 

zira buraya Fırat'ı ele geçirmeye gelmedi.1

Muaviye, Amr'ı rahatsız eden bir söz sarf etti. Amr, ona bir şiirle kar-
şılık verip, Talha ve Zübeyr'in akıbetine duçar olabileceklerini hatırlattı.2

Fakat Amr'ın tahmini doğru çıktı ve Ali (a.s) Fırat suyunu Muaviye 
ordusunun kullanmasını engellemedi.3 Bu şekilde, en kötü düşmanıyla 
savaş hâlinde bile ahlâkî ilkelere bağlı kaldığını gösterdi.

Fırat'ın Kurtarılmasından Sonra

Her iki ordu belli aralıklarla vaziyet almış, komutanlarının emrini 
bekliyordu. Ancak Ali (a.s) savaş arzusunda değildi; defalarca temsilci ve 
mektuplar göndererek, sorunu müzakere yoluyla halletmek istiyordu.4

Hicrî 36 yılı rebiyülâhır ayının son günlerinde, suçsuz yere öldürülen 
Hürmüzan'ın katili Ubeydullah b. Ömer, aniden ortaya çıkıp İmam'ın hu-
zuruna vardı. İranlı olan Hürmüzan, II. Halife zamanında İslâm'ı seçmiş 
ve onun Müslümanlığını da II. Halife kabul etmişti hatta geçimi için de 
bir meblağ tahsis etmişti.5 Ömer, Ebu Lu'lu adındaki şahsın bıçak darbe-
siyle öldü ve memurların katili yakalama çabası başarısız oldu.6 Ömer'in 

1- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.94; Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.386.
2- Vak'a-i Sıffin, s.186.
3- İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.145; Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 5, s.242; Tecaribu's-Selef, s.47.
4- Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.387; Tarih-i Taberî, c.3, cüz.5, s.242.
5- Belazurî, Fütuhu'l-Buldan, s.469.
6- Ebu Lu'lu'un Ömer'i öldürdükten sonra akıbetinin ne olduğu hakkında tarih-

çiler arasında ihtilaf var. Bazıları yakalanıp öldürüldüğünü söyler. (Tarih-i Berguzide, 
s.184; Tarih-i Fahrî, s.131) Mes'udî'ye göre, kendini aynı bıçakla öldürdü. (Mürûcu'z-
Zeheb, c.2, s.329.) Fakat Habibu's-Siyer'in yazarı, Şia'nın rivayetine dayanarak onun 
Medine'den kaçtığını, Irak'a gittiğini ve sonunda İran'ın Kaşan şehrinde vefat ettiğini 
yazar (Habibu's-Siyer, c.1, cüz. 4, s.489)
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çocuklarından Ubeydullah, insanî ilkelerin tersine, Hürmüzan'ı katilin 
yerine öldürdü.1 İmam'ın Ubeydullah'ı kısas etme çabası, vaktin halifesi 
tarafından (Osman) neticesiz bırakıldı ve İmam (a.s) o zaman, imkân bul-
duğunda Allah'ın hükmünü ona uygulayacağına dair ahdetti.2 Osman'ın 
öldürülmesinden ve İmam'ın işbaşına geçmesinden sonra, İmam tarafın-
dan kısas edilmekten korkarak Medine'den Şam'a kaçtı.3

Bu sabıkaya binaen, Ubeydullah Sıffin'de İmam'ın huzuruna çıkıp 
kınayıcı bir üslupla şöyle dedi: "Şükürler olsun ki, seni Hürmüzan'ın ka-
nını, beni de Osman'ın kanını isteyen karar kıldı." İmam (a.s) şöyle bu-
yurdu: "Allah seninle beni savaş meydanında karşılaştıracak."4 Aynen öyle 
de oldu; Ubeydullah Sıffin Savaşı'nda İmam'ın (a.s) askerleri tarafından 
öldürüldü.5

1- Tarih-i Yakubî, c.2, s.161; Fütuhu'l-Buldan, s.583; Tecaribu's-Selef, s.23.
2- İmam, Ubeydullah'a hitaben şöyle buyurdu: "Ya Fasiku, ema vallahi le in za-

fertu bike yevmen min'ed-dehri le ezribenne unugake." Yani, "Ey Fasık, bir gün elime 
düşersen, Allah'a andolsun ki boynunu vuracağım." (Belâzürî, Ensabu'l-Eşraf, c.5, s.24, 
İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.3, s.61; Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.395.)

3- Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.388.
4- el-Ahbaru't-Tival, s.169. Kahire baskısı; Vak'a-i Sıffin, s.186.
5- Mes'udî şöyle der: Ubeydullah'ı Sıffin Savaşı'nda katleden, İmam'ın kendisiydi 

ve naklettiğine göre o öyle bir darbe indirmiştir ki, üzerinde olan zırh yarılmış ve kılıç 
bağırsaklarına ulaşmıştır. Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.395.
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(16)

SON UYARILAR

Muaviye'ye Üç Elçi Gönderilmesi

Hicrî 36 yılı rebiyülâhır ayının son günleri tamamlanmak üzereyken 
Ali (a.s) biri Ensâr'dan diğeri Hemdan ve öteki Temim kabilesinden üç 
şahsiyeti, Muayive'yi itaate, İslâm ümmeti ile birleşmeye ve Allah'ın emri-
ne uymaya davet etmekle görevlendirmek üzere huzuruna çağırdı. Temim 
kabilesinden olanı İmam'a şöyle dedi: "Eğer biat ederse, ona bir imtiyaz 
(mesela bir bölgenin yönetimini) vermemizi salah görür müsünüz?"

Hiçbir durumda ilkeleri çiğnemeyen Ali (a.s) onlara şöyle dedi: "Şu an 
sadece hücceti tamamlayın ona ve bakın ne düşünüyor?"

Üç kişi Muaviye'nin yanına vardığında aralarında şu konuşmalar oldu:

Ensâr'dan olan şahıs: Sen de bir gün ölecek ve Allah'a hesap vereceksin. 
Olmaya ki ümmet arasında fitne çıkarıp kan dökülmesine sebep olasın.

Muaviye Ensâr'dan olan şahsın sözünü kesip şöyle dedi: Bu sözü ken-
di önderine neden söylemiyorsun?

Ensâr'dan olan şahıs: Suphanallah; benim önderim senin gibi değil. 
O, fazilet, diyanet, İslâm'da öncelik ve Peygamber'e (s.a.a) yakınlık açısın-
dan halkın en liyakatlisidir.

Muaviye: Saadete gel; ne istiyorsun?

Ensâr'dan olan şahıs: Seni amcaoğlunun isteğine icabete çağırıyorum. 
Bu icabet dininin selâmetine ve akıbetinin hayrına vesile olur.

Muaviye: Bu durumda Osman'ın intikamını almayı geciktirmiş olu-
rum. Hayır, andolsun ki böyle bir şey yapmayacağım.

Bu sırada Hemdan kabilesinden olan şahıs konuşmak istedi ancak Te-
mim kabilesinden olanı söze girip şöyle dedi: "Ensâr'dan olan arkadaşıma 
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verdiğin cevaplarla maksadın belli oldu. Halkı kandırmak ve sevgileri-
ni kazanmak için Osman'ın kanından başka malzeme bulamıyorsun. Bu 
yüzden gerçeklerden habersiz bir grup seni destekledi. Oysa biz biliyoruz 
ki sen Osman'a yardım etmedin ve hilâfet makamına ulaşmak için ölümü-
ne razı oldun. Nice bir makam peşinde koşanlar olmuştur ki, Allah onları 
arzularına kavuşturmamıştır. Sen arzuna kavuşmak istemektesin; fakat 
hiçbir isteğinde hayır yok. İsteğine ulaşmazsan hâlin çok kötü olacak ve 
isteğine ulaşman seni ateşe müstahak edecek. Allah'tan çekin; elinde olanı 
bırak ve hükümet etmeye liyakati olanlarla savaşma."

İmam'ın elçilerinin mantıklı sözleri, Muaviye'de büyük bir öfke uyan-
dırdı ve muhaliflerine yumuşak cevap verdiği eski metodunun aksine, bu 
kez huşunetle cevap verdi:

Muaviye: Ey akılsız zorba bedeviler! Yıkılın karşımdan; aramızdaki 
meseleyi ancak kılıç çözer.

Temim kabilesinden olan: Bizi kılıçla mı korkutuyorsun? Yakında kı-
lıcı sana doğru indireceğiz.

Sonra her üçü geri dönerek müzakerelerinin neticesini İmam'a arz 
ettiler.1

Irak ve Şam Karilerinin Bir Araya Gelişi

Sadr-ı İslâm'da Kur'ân karileri özel bir konuma sahipti; öyle ki, onla-
rın eğilimleri, birçok insanın kararını etkiliyordu.

Barış umudunun kalmadığı bir sırada, 30.000'i aşkın Irak ve Şam ka-
risi özel bir noktada karargâh kurdular ve aralarından Ubeyde Selmanî, 
Alkame b. Kays, Abdullah b. Utbe ve Âmir b. Abdulkays gibi kimseler, 
elçi olarak iki ordunun rütbelileri arasında mekik diplomasisi yürüttüler. 
Önce Muaviye'yle müzakereye gittiler:

Elçiler: Neyin peşindesin?

Muaviye: Osman'ın kanını istiyorum.

Elçiler: Kimden?

Muaviye: Ali'den.

1- Vak'a-i Sıffin, s.187–188; Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 5, s.242; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, 
s.146.
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Elçiler: Ali mi onu öldürdü?

Muaviye: Evet, o öldürdü ve katillerini korudu.

Elçiler daha sonra İmam'ın huzuruna gittiler ve Muaviye'nin kendisi-
ni Osman'ı öldürmekle itham ettiğini hatırlattılar.

Ali (a.s) şöyle buyurdu: Allah'a andolsun ki yalan söylemekte. Onu 
ben asla öldürmedim.

Elçiler Muaviye'ye dönüp İmam'ın (a.s) cevabını aktardılar.

Muaviye: Şahsen öldürmedi; ama emir verdi ve halkı onu öldürmeye 
tahrik etti.

Ali (a.s) Muaviye'nin sözlerinden haberdar olduktan sonra hakkında-
ki iddiaları tekrar tekzip etti.

Muaviye, İmam'ın her türlü iddiayı tekzip ettiğini öğrenince başka 
bir konu öne sürerek şöyle dedi: "Öyleyse Osman'ın katillerini bize teslim 
etsin ya da yakalamamıza engel olmasın."

Ali (a.s) cevaben şöyle buyurdu: "Kasıtlı olmadığı için böyle bir kat-
lin kısası olmaz. Zira katiller Kur'ân'ı Osman'ın öldürülmesinin cevazına 
delil saydı ve öyle yorumladılar. Bu nedenle onlarla Halife arasında ihtilâf 
çıktı ve Halife güç ve iktidar sahibi iken öldürüldü. (ve amel doğru olmasa 
dahi, böyle bir katlin kısası olmaz.)

İmam'ın (a.s) elçileri, onun fıkhî istidlalini (ki yargı konusunun esas-
larındandır.) nakledince, Muaviye kendisinin mahkûm olduğunu görüp 
sözü başka yerden açarak şöyle dedi:

Neden Ali bizle ve burada bulunanlarla meşveret etmeksizin hilâfeti 
sahiplendi ve bizi dışında bıraktı?

Ali (a.s) şöyle buyurdu: Halk, Muhacir ve Ensâr'a tâbidir ve onlar 
başka bölgelerdeki Müslümanların velâyet ve dinî meselelerinin temsilci-
leridir. Onlar tam bir rıza, istek ve samimiyetle bana biat ettiler. Ben asla 
Muaviye gibilerinin İslâm ümmetine hükümet etmesine, sırtlarına binip 
asalarını kırmasına izin vermem.1

Muaviye: Muhacir ve Ensâr'ın tümü Medine'de değillerdi. Bazıları 
Şam'da yaşıyordu. Neden onlarla meşveret edilmedi?

1- Vak'a-i Sıffin, s.189; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.16.
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Ali (a.s): Halifenin seçilmesi, dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan 
bütün Muhacir ve Ensâr'a bağlı değil; bir kısmına yani sadr-ı İslâm'da 
zorluklara göğüs geren ve "Bedrî: Bedir Gazileri" diye ünlenen kimselere 
bağlıdır ve onların tümü bana biat etti. Öyle olmasa seçim gerçekleşemez. 
Sonra karilerin temsilcilerine şöyle dedi: "Muaviye sizi kandırmasın ve ca-
nınızın dininizin heba olmasına vesile olmasın."

Bilindiği gibi Muhacir ve Ensâr, Peygamber'in vefatından sonra, İslâm 
hükümetinin sınırlarının genişlemesi sebebiyle değişik bölgelere dağıldı-
lar. O zamanda toplu iletişim imkânlarının olmaması sebebiyle, tümünün 
görüşüne başvurmak imkânsızdı ve buna gereksinim duymanın, hükü-
met düzeninin bozulmasından başka bir neticesi olmazdı. Bu nedenle 
ekseriyeti Medine'de sakin Muhacir ve Ensâr ile yetinmekten başka çare 
yoktu. Usulen sadece Muhacir ve Ensâr'ın görüşünün etkili olması da tar-
tışılır ve eğer genel referandum imkânı olsaydı, Peygamberimizi (s.a.a) 
görüp iman etmiş fakat hicret etmemiş diğer sahabelerin de görüşü alı-
nırdı. Hangi sebeple halife seçimi sahabenin yetkisinde olmalı ve diğer 
Müslümanların bu konuda görüş belirtme hakkı olmamalı?

Aslında Hz. Ali'nin nazarında imamet meselesi nassa dayalı bir me-
seleydi; yani İmam, Peygamber gibi Allah tarafından tayin edilmeliydi. 
Dolayısıyla Hz. Ali'nin Muhacir, Ensâr ve Bedir Gazilerinin seçiminden 
bahsetmesi, karşı tarafı kendi deliliyle ikna etmek içindi.

Meseleyi seçim açısından incelersek, halkın birbiriyle irtibatlarının ko-
puk olduğu, bir yerden bir yere haber ulaştırmanın aylar çektiği bir asırda 
Muhacir ve Ensâr'ın ya da bütün sahabe ve Müslümanların görüşünden 
bahsedilemez. Dolayısıyla büyük İslâm şahsiyetlerinin ve İmam'ın (a.s) de-
yimiyle Bedir Gazilerinin anlaşmasına iktifa etmekten başka çare yoktu.

Dağınık Saldırılar

Rebiyülâhır, cemaziyülevvel ve cemaziyülâhır ayları, elçi gönderme ve 
mesajlaşma trafiğiyle geçildi. Bu süre içinde 85 dağınık saldırı gerçekleşti; 
fakat savaş ve kan dökmekle sonuçlanmadı; zira Irak ve Şam karileri iki 
taraf arasında arabuluculuk yaparak onları birbirlerinden ayırıyorlardı.1

1- Vak'a-i Sıffin, s.190; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.17-18.
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Ebu Umame ve Ebu'd-Derdâ

Bu iki sahabe kan dökülmesini önlemek için Muaviye'ye giderek, 
Ali ile savaşmasının sebebini sordular. Muaviye, pek çok defa İmam ve 
yâranından cevabını duyduğu eskimiş bahanesini bir kez daha tekrar-
ladı ve her iki sahabe durumu İmam'a (a.s) bildirdiler. Ali (a.s) bu kez 
Muaviye'nin cevabını başka bir metotla verdi; o da şu ki, kendi yâranı 
arasında Muaviye'nin, Osman'ın katillerini istediğini yaydı. Bir anda göz-
lerinden başka her taraflarını örten demir zırhlar içinde sayıları 20.000'i 
geçen asker öne çıkarak Osman'ın katili olduklarını iddia ettiler.1

Bu iki yaşlı sahabe, hakkın teşhisi yönünde çaba gösterip hakkı hima-
ye etmeleri gerekirken, gördükleri bu manzara karşısında, savaşa şahit 
olmamak için her iki tarafın yanından uzaklaştılar.

Hicrî 36 yılı recep ayı girdiğinde dağınık saldırılar durdu. Muaviye, 
iki taraf arasında karargâh kuran Kur'ân karilerinin Ali ordusuna katıl-
malarından korkuyordu. Bu nedenle İmam'ın askerleri arasında karışıklık 
çıkarmak için, Müslümanlar arası savaşlar tarihinde eşine ender rastlanır 
bir entrikaya başvurdu.

Muaviye Tarafından Çıkarılan, Fırat Üzerindeki Barajın 
Tahrip Edileceği Şayiası

Fırat'a giden yolun ele geçirilmesinden sonra, savaş şartları İmam'ın 
(a.s) askerlerinin lehinde değişti. Ayrıca Irak ve Şam karilerinin İmam'la 
görüşmelerinde, onun ikna edici keskin mantığı, Şam karilerinden birço-
ğunu etkilemiş ve bir kısmı tarafsızlığı seçmişti. Muaviye, İmam'ın nüfu-
zunun artmasından korkarak, savaş şartlarını kendi lehine değiştirmek 
için bir plân düşündü.

Ali (a.s) askerlerinin ordugâhı Sıffin Çölü'nün aşağı kısımlarında, 
Muaviye ordugâhı ise daha yüksek bir noktasında bulunuyordu. Çölün 
bir bölgesinde, Fırat suyu önüne yapılmış bir baraj bulunuyordu. Bir anda 
Muaviye'nin barajı tahrip ederek suyu Iraklıların ordugâhına doğru akı-
tacağı haberi, İmam'ın askerleri arasında dilden dile yayılmaya başladı. 
Bu haber, Muaviye'nin gizlice, "Allah'ın hayır isteyen bir kulundan! Size 

1- age.
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haber vereyim ki, Muaviye Fırat önündeki barajı tahrip ederek hepini-
zi boğmak istiyor. Bir an önce karar verin ve ihtiyatı elden bırakmayın." 
yazılı bir ihtarnameyi oka bağlayarak İmam'ın askerlerinin ordugâhına 
fırlattırmasıyla yayıldı.

Bu ihtarname İmam'ın askerlerinden birinin eline geçti ve daha sonra 
elden ele dolaştı. Böylece olay ordugâh arasında yayıldı ve çoğu doğru 
olduğuna inandı. Bu şayianın yayılmasıyla birlikte, Muaviye Irak halkı-
nı kandırmak ve barajı tahrip etmeye niyetli olduğunu göstermek için eli 
kazma kürekli 200 kişiyi barajın olduğu bölgeye gönderdi.

Ali (a.s) Muaviye'nin hilesinin farkında idi; bu yüzden ordusunun ko-
mutanlarına şöyle buyurdu: "Muaviye'nin barajı tahrip edecek gücü yok. 
Sadece sizi bu yolla korkutarak yerinizi terk etmenizi, böylece Fırat yolu-
nu tekrar ele geçirmeyi istiyor.

Komutanlar: Öyle değil. İş ciddî. Şu an suyu bize doğru akıtmak için 
bir grup asker kanal kazmakla meşgul.

Ali (a.s): Ey Irak halkı, bana muhalefet etmeyin.

Komutanlar: Allah'a andolsun ki biz göçeceğiz; sen istiyorsan kal.

Sonra ordugâhı terk ederek daha yüksek bir noktayı seçtiler. Ali 
(a.s) bölgeyi terk etmek zorunda kalan son kişiydi. Fakat çok geçmeden 
İmam'ın (a.s) sözünün doğruluğu aşikâr oldu. Muaviye hızlı bir şekilde 
ordugâhı işgal ederek Iraklı askerleri hayrete düşürdü.1

Muhalefetin Telâfisi

Ali (a.s) muhalif komutanları huzuruna çağırarak azarladı.

Eş'as b. Kays, muhalefetinden dolayı özür diledi ve bu yenilgiyi telâfi 
edeceğini söyledi. Sonra Malik-i Eşter'in yardımıyla şiddetli bir savaştan 
sonra, Muaviye ordusunu işgal bölgesinden 3 fersah öteye uzaklaştırarak, 
muhalefetlerinden kaynaklanan yenilgiyi bir nevi telafi edebildiler. Böyle-
ce savaşın gidişatı yeniden İmam'ın (a.s) lehine değişti ve Fırat suyundan 
yararlanma bölgesi tekrar onun ordusunun eline geçti.

Ali (a.s) yine kerem ve mertliğini göstererek Muaviye'ye "Biz misil-
lemede bulunmayacağız. Bu su karşısında ikimiz de eşitiz." şeklinde bir me-

1- Vak'a-i Sıffin, s.190-191.
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saj gönderdi. Sonra askerlerine dönerek şöyle buyurdu: "Bizim hedefimiz, 
Fırat'ı ele geçirmekten daha yücedir."1

Hicrî 36 yılı recep ayından sonra durağan çarpışmalar ve dağınık sal-
dırılar, aynı yılın zilhicce ayına kadar devam etti. Taraflar, ordularının yok 
olmasına sebep olabilecek fazla kayıp vermekten kaçınıyorlardı. Fakat sa-
vaş zilhicce ayında şiddetlendi. Ali (a.s) bu ayda Malik-i Eşter, Hucr b. 
Adiyy, Şebes Temimî, Halid ed-Dûsî, Ziyad b. Nazr, Ziyad b. Cafer, Said 
Hemdanî, Ma'kıl b. Kays ve Kays b. Sa'd gibi komutanlarını, yetkilerin-
deki taburlarıyla meydana gönderiyordu.2 Komutanlar arasında Malik-i 
Eşter diğerlerinden daha çok kahramanlık gösteriyordu. Bazen bir gün 
içinde iki saldırı gerçekleşiyor ve iki taraftan ölenler oluyordu. Hicrî 37 
yılı muharrem ayı hilâli ufukta belirdiğinde, taraflar Haram aylardan olan 
bu ayın hürmetine savaşı durdurmayı kabul ettiler ve müzakere yolu, 
temsilciler gönderilmesiyle açılmış oldu.3

Hicrî 37 Yılı  Hadiseleri

Hicrî 37 yılı muharrem ayı, mektup ve temsilci gönderme ayı oldu.

Ali (a.s) bu ayda, Adiyy b. Hatem, Şebes b. Rib'î, Yezid b. Kays ve 
Ziyad b. Hafsa gibi büyük şahsiyetleri Muaviye'ye, bu fırsatta onu savaş-
tan vazgeçirmeleri için gönderdi. Şimdi o şahsiyetlerle Muaviye arasında 
geçen konuşmaları aktarıyoruz:

Adiyy b. Hatem: Biz seni, Allah'ın onun sayesinde ümmetimize bir-
lik ihsan edeceği ve Müslüman kanı akmasından koruyacağı şeye davet 
etmeye geldik. Seni insanların en iyisine ve en faziletlisine çağırıyoruz. 
İnsanlar onun etrafında toplandı ve Allah onları irşat ve hidayet etti. Sen 
ve seninle birlikte olanlar dışında, kimse ona biat etmekten kaçınmadı. 
Cemel Ashabı'nın akıbetine müptela olmadan önce, bu serkeşliğe son ver-
meni istiyoruz.

Muaviye: Güya tehdit ve korkutmak için gelmişsin; ıslah için değil. 
İstediklerin imkânsız şeyler. Ben Harb'in oğluyum ve içi boş tulum ça-
lınmasından korkmam. (Araplar develeri koşturmak için boş tulumlara 

1- Vak'a-i Sıffin, s.195.
2- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 5, s.243; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.146.
3- Vak'a-i Sıffin, s.195.
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vuruyorlardı.) Allah'a andolsun ki sen halkı Osman'ı öldürmeye teşvik 
edenlerden ve katillerden birisin. Heyhat ey Adiyy, ben bu makamı güçlü 
bileklerimle elde ettim.

Şebes b. Rib'î ve Ziyad b. Hafsa: Biz sulh için geldik; sen ise edebî zev-
kin kabarmış bize hikaye anlatıyorsun. Faydasız sözleri bırak da bizim ve 
senin için faydalı olacak bir şey söyle.

Yezid b. Kays: Biz bir mesaj iletmek ve cevabını götürmek için bu-
radayız. Bizim imamımızı tanıyorsun; Müslümanlar onun üstünlüğünü 
biliyor ve bu gerçek sana da gizli değil. Mütedeyyin ve faziletli kişiler 
seni asla Ali (a.s) ile denk görmüyor ve görmezler. Allah'tan kork ve 
Ali'ye muhalefet etme. Allah'a andolsun ki Ali'den daha muttaki ve za-
hit birini tanımıyoruz.

Muaviye: Sizler beni iki şeye davet ettiniz. Ali'ye itaat ve birliği ko-
rumak. İkinciyi kabul ediyorum fakat Ali'ye asla itaat etmem. Sizin ön-
deriniz bizim halifemizi öldürerek toplumu ikiye böldü ve Halife'nin 
katillerini korudu. Halife'yi öldürmediğini düşünüyorsa, biz de bunu 
reddetmiyoruz; ama Halife'nin katillerinin onun yâranından olduğu 
inkâr edilebilir mi? Ali katilleri kısas için bize versin; sonra itaat ve birlik 
çağrınıza cevap verelim.1

Muaviye'nin Cevabının Tahlili

Muaviye görüşlerini savunurken sabit bir tutum göstermiyor ve sü-
rekli şartlara göre konuşuyordu. Daha önce Hz. Ali'nin katil olduğunda 
ısrar ederken, bu son konuşmasında onun Osman'ı öldürmediğini, ancak 
katilleri kendisine vermesi gerektiğini söylüyor. Hâlbuki Muaviye'nin 
böyle bir iddiada bulunmaya salahiyeti yoktu. Zira ne Halife'nin varisi, ne 
de Müslümanların yöneticisi idi. Halife'nin katillerinin teslimi konusunda 
ısrar etmekteki amacı, İmam'ın (a.s) askerleri arasında ayrılık çıkarmak-
tan başka bir şey değildi. Muaviye, Osman'ın vali ve yöneticilerinin zul-
münden canlarına tak etmiş ve Osman'ın katlinden sonra Hz. Ali'yi ısrarla 
hilâfete getirmiş Irak, Mısır ve Hicaz inkılâpçılarının Osman'ın katilleri 
olduğunu ve böyle büyük bir grubun teslim edilmesinin, imkânsız olması 

1- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.2 ve 3; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.147; Vak'a-i Sıffin, 
s.196-198; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.21-22.
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bir yana, düzenin bozulması ve ayaklanmanın artmasından başka bir ne-
ticesi olmayacağını biliyordu.

Muaviye bu müzakerelerde merkezî hükümete itaat etmek için 
Osman'ın katillerinin kendisine teslim edilmesini yeterli görürken, baş-
ka sözlerinde hükümetin çeşitli bölgelerde yaşayan Muhacir ve Ensâr'dan 
oluşan şûra yoluyla halledilmesi gerektiğinde ısrar ediyordu. Söylemin-
deki böylesi çelişki ve tezat, Muaviye'nin ilkelerden uzak günün şartlarına 
göre hareket eden biri olduğunun göstergesidir.

Şimdi Muaviye'nin İmam'ın temsilcileriyle yaptığı müzakerenin de-
vamını aktaralım.

Şebes b. Rib'î: Allah aşkına ey Muaviye, eğer Ammâr-ı Yasir'i sana 
teslim etseler onu öldürür müsün? (ki Peygamber (s.a.a) onun hakkında 
buyurmuştur: "Onu zalim bir grup öldürecek.")

Muaviye: Allah'a andolsun ki eğer Ali Sümeyye oğlunu (Ammâr-ı 
Yasir'i) bana teslim etse, onu Osman'ın kölesi Nail'in önünde öldürürüm.

Şebes: Göklerin yaratıcısına andolsun ki adalet yolunu seçmedin. 
Kendisinden gayri ilah olmayan Allah'a andolsun ki, başlar bedenlerden 
ayrılmadıkça ve yer tüm genişliğiyle sana dar olmadıkça Sümeyye oğlunu 
öldüremeyeceksin.

Muaviye: Yer bana dar geldiğinde sana daha dar gelecek.
Burada İmam'ın temsilcilerinin sözleri sona erdi ve bir netice ala-

madan veya Muaviye'nin düşünce tarzına etki edemeden geri döndüler. 
Muaviye, İmam'ın temsilcileri arasından, baş başa görüşmek için Ziyad b. 
Hafsa'yı istedi; çünkü onun fikrini değiştirebileceğini düşünüyordu ve bu 
temsilcilerin her biri, İmam'ın adamlarından birçoğunu temsil ediyordu.

Muaviye, Ziyad b. Hafsa'ya şöyle dedi: Ali akrabalık bağını kopardı 
ve halifemizi öldürüp katillerini korudu. Senden, kabilenle birlikte bize 
yardım etmeni istiyorum ve galip geldikten sonra Kûfe ve Basra'dan biri-
nin yönetimini sana vereceğimi taahhüt ediyorum.

Ziyad b. Hafsa şöyle dedi: Ben, Allah'ın bana sunduğu delil ve ihsan 
ettiği nimetten dolayı, mücrimlere asla arka çıkmam. Hz. Musa'nın sözü-
nün1 mefhumu olan bu cümleyi söyleyip Muaviye'nin yanından ayrıldı.

1- Ziyad b. Hafsa'nın sözünün orĳinal metni şöyle: "Emma ba'du, feinnî alâ beyyi-
netin min Rabbî ve bima en'ame aleyye felen ekune zahîren li'l-mucrimîn."
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Müzakere meclisinde Amr b. Âs'da vardı. Muaviye bu siyaset pirine 
dönüp şöyle dedi: "Hangisiyle konuşsak güzel cevap veriyor. Hepsinin 
kalbi bir tek kişinin kalbi gibi ve hepsinin mantığı aynı."1

Muaviye'nin Elçileri İmam'ın (a.s) Huzurunda

İmam'ın (a.s) şahsiyetleri elçi olarak göndermekteki hedefi, Mua-
viye'nin fikrini değiştirmesi ve sorunun müzakere yoluyla halledilmesi 
idi; hâlbuki Muaviye'nin bu işteki hedefi, savaşı geciktirmek ve İmam'ın 
(a.s) askerleri arasında ayrılık çıkarmaktı; çünkü Ali'nin, kendisi gibileri-
nin karşısında asla konum ve fikir değiştirmeyeceğini iyi biliyordu.

Muaviye bu kez Habib, Şurahbîl ve Ma'n'ı İmam'ın huzuruna gönder-
di. Bu üç elçinin mantığı Muaviye ile aynıydı ve diğer bir ifadeyle, onun 
söylediklerini tekrarlayan hoparlörlerdi. Şimdi onların İmam (a.s) ile mü-
zakerelerini naklediyoruz.

Habib: Osman hidayet bulmuş bir halife idi ve siz onun hakkına teca-
vüz ederek öldürdünüz. Şimdi onun katillerini bize teslim et öldürelim. 
Onu öldürmediğini söylüyorsan, hükümetten çekil ve bu işi şûraya havale 
et ki halk kimi seçse hükümeti o ele alsın.

Habib'in mantığı çok anlamsız ve temelsizdi. Önce İmam'ı şahit ol-
maksızın cinayetle itham ediyor; ardından kendisini Halife'nin müdafa-
acısı görüyor; daha sonra da İmam'ın inkârını kabul ederek hükümetten 
çekilmesini istiyor. Sanki bütün sözleri son cümlesinin mukaddimesi gi-
biydi. Bu yüzden Ali (a.s) şiddetle karşı çıkıp şöyle buyurdu:

Kes sesini. Hükümetle ilgili meselelere müdahale etmek ve azlimi is-
temek seni aşar.

Habib: Allah'a andolsun ki kendini, istemediğin şartlarda göreceksin.
Ali (a.s): Sen de kimsin! Git de süvari ve piyadelerini topla; senin elin-

den bir şey gelmez.
Şurahbîl: Sözüm Habib'in sözüdür. Ona verdiğin cevaptan başka bir 

cevabın var mı bana söyleyecek?
Ali (a.s): Evet, sana ve dostuna başka bir cevabım daha var. Allah 

Peygamber'ini (s.a.a) seçti; onun vesilesiyle halkı yanlış yoldan kurtardı 

1- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 3, s.3; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.148; Vak'a-i Sıffin, s.199; 
İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.22.
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ve peygamberlik görevini yapmış hâlde onu kendi katına aldı. Sonra halk 
Ebubekir'i halife olarak kabullendi. Ebubekir de Ömer'i yerine geçirdi… 
Daha sonra Osman işbaşına geçti. Halk, yaptığı işlere tahammül edeme-
diği Osman'a başkaldırdı ve saldırıp öldürdü. Ardından bana geldiler ve 
bana biatte ısrar ettiler. İlk başta kabul etmedim. Yine ısrar ederek şöyle 
dediler: "Ümmet senden başkasına razı değil ve sana biat etmezsek ikilik 
çıkacağından korkuyoruz." Bu açıdan onlarla biatlaşdık. Talha ve Zübeyr 
de bana biat ettiler; ancak daha sonra biatlerini bozdular. Sonra Muavi-
ye bana muhalefete başladı. Onun ne dinde ne de İslâm'da bir geçmişi 
var. O, azat edilmişin oğlu azat edilmiştir. O, emevî soyundandır. Kendisi 
ve babası her zaman Allah'ın ve Peygamberi'nin düşmanı idiler ve ker-
hen İslâm'ı kabul etmişlerdi. Şaşıyorum sizlere ki, ona güç topluyor ve 
onun peşinden gidiyorsunuz; Peygamber ailesini terk ediyor ve Ehlibeyti 
dururken başkasının peşine takılıyorsunuz. Ben sizleri Allah'ın kitabına, 
Peygamber'in sünnetine, batılı öldürüp dinin nişanelerini canlandırma-
ya çağırıyorum. Bunu söylüyor; kendim ve kadın erkek her mümin için 
Allah'tan mağfiret diliyorum.1

Temim kabilesinin sözde zahidi Şurahbîl eğer nefsinin esiri olmasa ve 
İslâm tarihini biraz bilseydi, İmam'ın sözünü kabul ederdi. Fakat İmam'ın 
mantığı karşısında bocaladığını hissedince mugalâtacılar gibi sözü başka 
yere çekip şöyle dedi: "Osman'ın katli hakkında ne diyorsun? Mazlumca 
öldürüldüğüne şahitlik eder misin?"

Böyle bir soru, bir elçinin görevinin dışında idi ve toplantıyı birbiri-
ne katmaktan başka hedefi yoktu. Bu mesele hakkında hüküm vermenin, 
Osman'ın öldürülme sebeplerinin incelenmesine ihtiyacı vardı. Bu neden-
le Ali (a.s) tasdik etmedi ve onlar da bu bahaneyle onun huzurundan ayrı-
lıp şöyle dediler: "Osman'ın mazlumluğuna şahitlik etmeyenden uzağız."

Ali (a.s) onları şu ayetlere mısdak etti:
Sen ölülere işittiremezsin. Eğer dönüp giderlerse, sağırlara da çağ-
rıyı duyuramazsın. Ve sen, düştükleri sapıklıktan körleri de çıka-
ramazsın. Teslim olmuş kişiler hâlinde ayetlerimize inananlardan 
başkasına sesini duyuramazsın.2

1- Tarih-i Taberî, c.3, s.4, cüz. 6; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.148-149; Vak'a-i Sıffin, 
s.200-202; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.23-24.

2- Neml Suresi, 80-81.
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(17)

SIFFİN SAVAŞI'NIN KADERİNİN TAYİNİ

Ali (a.s) sabır ve tahammül abidesi idi. Muaviye'nin muhalefeti kar-
şısında her tür esnekliği gösterdi. Ama riyaset sevdası Muaviye'yi öyle 
aldatmıştı ki, elçiler gönderilmesi ve nasihatçilerin nasihatinin faydası 
bir yana onu daha da katılaştırdı. Ali (a.s) mecburen savaşmaya, değerli 
vaktini bundan daha fazla heder etmemeye ve bu kanser vürüsünü İslâm 
toplumunun bağrından söküp atmaya karar verdi.

Düşmanla savaşta İslâmî kurallardan biri, İslâm hükümetinin bir 
grupla yaptığı saldırmazlık anlaşmasına, hükümet başkanının birtakım 
karinelere istinaden karşı tarafın anlaşmayı bozmaya ve ihanet etmeğe ni-
yetlendiğini hissetmesi dışında, riayet edilip saygı gösterilmesidir. Bu du-
rumda önce davranarak anlaşmanın lağvedildiğini ilânen savaşa başlar. 
Nitekim Kur'ân-ı Kerim bu meseleye işaretle şöyle buyuruyor:

Eğer bir topluluktan hıyanet kuşkusu duyarsan, antlaşmaya bağlı 
kalmayacağını aynı şekilde sen de onlara bildir. Allah hainlik eden-
leri sevmez.1

Bu esas, İslâm'ın adalet ve ahlâkî ilkelerin korunmasına, her ne ka-
dar söylem ve davranışlarından hıyanet içerisinde olduğu belli olsa da, 
düşmana ilk uyarıyı yapmadan saldırmaya izin vermeyecek kadar önem 
verdiğinin göstergesidir.

Ali (a.s) Sıffin'de bu esası fazlasıyla uygulamıştı. Zira Muaviye ile ara-
sında saldırmazlık anlaşması gibi bir anlaşma yoktu; sadece haram ayların 
ihtiramı sebebiyle taraflar taarruzdan kaçınıyordu. Buna rağmen Şamlılar 
bu sükûnetin muharrem ayından sonra da devam edeceğini sanmasınlar 
diye, Mersed b. Hâris'i muharrem ayının son günü akşama doğru Şam 
ordusunun karşısına geçip şöyle demekle görevlendirdi:

1- Enfâl Suresi, 58.
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Ey Şam halkı, Emirü'l-Müminin Ali diyor ki: "Ben size mühlet verdim; 
savaş konusunda sabrettim; ta ki hakka dönesiniz ve size Allah'ın ki-
tabından delil getirdim ve ona davet ettim; fakat tuğyandan vazgeçip 
hakka itaat etmediniz. Bu şartlar altında ben her çeşit amanı karşılıklı 
olarak kaldırdım. Allah hainleri sevmez.1

Bu mesajdan sonra her iki tarafın askerleri arasında bir hareketlenme 
başladı ve taraflar komutanları tayin etmeye başladılar. Ali (a.s) ordusunu 
aşağıdaki şekilde düzenledi:

Süvari birlikler genel komutanlığına Ammâr-ı Yasir'i, piyade birlikler 
genel komutanlığına Abdullah b. Budeyl el-Huzaî'yi atadı ve ordu sancak-
tarı Haşim b. Utbe oldu. Ali (a.s) daha sonra orduyu sağ, sol ve orta şeklin-
de taksim etti. Yemenlileri ordunun sağ tarafına, Rabia kabilesinden çeşitli 
grupları ordunun soluna ve genellikle Kûfeli ve Basralı olan Muzar kabi-
lesinin yiğitlerini de ortaya yerleştirdi ve bu üç bölümden her birini süvari 
ve piyade birliklere ayırdı. Sağ ve sol kanat süvari birliklere Eş'as b. Kays 
ve Abdullah b. Abbas'ı, piyade birliklere ise Süleyman b. Sured ve Hâris b. 
Murre'yi komutan olarak atadı. Sonra her kabilenin sancağını, kabilenin 
ileri gelen şahsiyetlerine verdi. İbn Muzahim, Vak'a-i Sıffin kitabında, her 
biri bir kabileye ait 26 sancak olduğunu söylüyor; fakat sancaktarların ve 
kabilelerinin isimlerini, konumuzu uzatacağı için belirtmiyoruz.2

Muaviye de aynı şekilde ordusunu düzene soktu ve komutanları ve 
sancaktarları tayin etti. Güneş ufuktan belirip savaş kesinleşince Ali (a.s) 
askerleri arasında durup yüksek sesle şöyle buyurdu:

Onlar savaşa başlamadan siz başlamayın. Allah'a hamdolsun ki sizin 
bu savaşta hüccet ve deliliniz var. Savaşa başlayana kadar onları bı-
rakmanız da elinizde olan başka bir hüccettir size. Onları yenilgiye 
uğrattığınızda arkasını dönüp kaçanı öldürmeyin. Yaralıları öldür-
meyin; düşmanın avret yerlerini açmayın; ölenlere işkence etmeyin. 
Ordugâhlarına ulaştığınızda edepsizlik etmeyin; kimsenin evine iz-
nim olmadan girmeyin ve savaş meydanında elde ettikleriniz dışında 
düşman malına dokunmayın. Size ve büyüklerinize küfretseler dahi 
kadınlara eziyet etmeyin. Zira onlar akıl ve kudret yönünden zayıf-

1- Vak'a-i Sıffin, s.202-203; Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.5; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, 
s.149; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.25; Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.387.

2- Vak'a-i Sıffin, s.205; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.24-26.
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tırlar. Müşrik oldukları dönemde bile onlara el uzatmamız yasaktı 
ve cahiliye döneminde bir erkeğin bir kadına sopa ya da demirle sal-
dırması büyük bir ayıptı ve o erkeğin çocuklarının bile kınanmasına 
sebep olurdu.1

Emirü'l-Müminin (a.s) Cemel, Sıffin ve Nehrevan savaşlarında asker-
lerine şu tavsiyelerde bulunuyordu:

Ey Allah'ın kulları, Allah'a muhalefet etmekten sakının, gözlerinizi 
aşağı indirin, sesinizi kısın ve az söz söyleyin. Kendinizi düşmanla 
savaşa, dişiniz ve tırnağınızla savunma yapmaya hazırlayın. Sabitka-
demli ve sağlam durun, Allah'ı anın ki kurtuluşa eresiniz. İhtilâf ve 
ikilikten sakının ki gevşemeyesiniz ve azametiniz ortadan kalkmasın. 
Sabırlı olun; Allah sabredenlerledir.2

Evet, İmam'ın sözleri sona erdi ve Hazret 11 kola ayrılmış ordusuyla 
düşman karşısında saf tuttu. İmam'ın ordusunun safları, bazısı Irak, bazısı 
Şam'da olan kabile fertleri savaş sahnesinde birbirlerinin karşısında dura-
cak şekilde düzenlenmişti.

İlk günlerde savaş çarkı yavaş dönüyordu ve henüz ateşkes siyaseti 
ve umut ortamı iki tarafa da hâkimdi. Askerî kollar öğleye kadar savaşı-
yor, ondan sonra savaştan el çekiyorlardı. Ama sonraları savaş şiddetlendi 
ve sabahtan akşama hatta gecenin bir bölümünde de devam etti.3

Askerî Kolların Hareketi

Safer ayının ilk günü, İmam'ın (a.s) ordusundan Malik-i Eşter ve Şam 
ordusundan Habib b. Mesleme, komutaları altındaki askerlerle birlikte 
savaş meydanına çıkarak günün bir bölümünü savaşla geçirdiler ve iki 
tarafta kayıplar verdi. Daha sonra taraflar ordugâhlarına geri çekildiler.4

İkinci gün, İmam'ın ordusundan Haşim b. Utbe bir bölük süvari ve piya-
de birliğinin başında, aynı şekilde Şam ordusundan Ebu'l-A'ver Selemî mey-

1- Vak'a-i Sıffin, s.203–204; Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.6; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, 
s.149; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.26.

2- age.
3- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.27-30; Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.387-

388; Vak'a-i Sıffin, s.214 ve 215.
4- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.27-30; Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.387-

388; Vak'a-i Sıffin, s.214 ve 215.
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dana çıktılar ve süvarilerle süvariler, piyadelerle piyadeler savaşa başladılar.1

Üçüncü gün, İmam'ın ordusundan Ammâr, Muaviye'nin ordusundan 
Amr b. Âs, komutalarındaki askerlerle meydana çıktılar ve en şiddetli sa-
vaş ikisi arasında oldu.2

Ammâr Şam ordusunun karşısında yüksek sesle şöyle dedi: Allah'a 
ve Resulüne düşmanlık, Müslümanlara zulmetmiş ve müşriklere yardım 
etmiş kişiyi tanımak ister misiniz? O, Allah dinini zahir ve Peygamber'ine 
yardım etmek istediği zaman, isteyerek değil korkudan Müslüman oldu-
ğu görüntüsü sergiledi. Peygamber (s.a.a) öldüğünde ise Müslümanla-
ra düşman, mücrimlere dost oldu. Ey millet, bilin ki sözünü ettiğim kişi 
Muaviye'dir. Ona lânet edip savaşın. O, Allah'ın nurunu söndürmek ve 
Allah'ın düşmanlarına yardım etmek istiyor.3

Bu sırada biri Ammâr'a Peygamber'in "İnsanlarla İslâm'ı seçene kadar 
savaşın ve İslâm'ı kabul ettiklerinde malları ve canları amanda olur." ha-
disini hatırlattı.

Ammâr adamı tasdik edip şöyle buyurdu: "Emevî taifesi ilk günden 
beri İslâm'ı kabul etmedi; kabul etmiş görünüp, küfürlerini, yar u yaver 
buldukları güne dek gizlediler."4

Ammâr bu sözün ardından süvari birliğinin komutanına, Şamlıların 
süvari birliğine saldırı emri verdi; fakat Şamlılar bu saldırı karşısında mu-
kavemet gösterdiler. Bunun üzerine piyade birliklere saldırı emri verdi. 
İmam'ın askerleri bir taarruzla düşman saflarını dağıttı ve Amr b. Âs yeri-
ni değiştirmek zorunda kaldı.

Siyaset piri Amr b. Âs, Ammâr'ın tevessül ettiği taktiğe başvurdu. 
Ammâr, Emevî taifesini ve başlarını tekfir etme yoluyla düşman safların-
da karışıklık çıkardı. Buna mukabil Amr b. Âs da mızrağının ucuna siyah 
bir kumaş astı. Bu, Peygamber'in kendisine verdiği siyah bayraktı. Gözler 
ona çevrildi; diller söze geldi. Ali (a.s) her tür fitnenin nüfuzunu engelle-
mek için hemen yâranını aydınlatmaya başladı ve şöyle dedi:

1- age.
2- age.
3- age.
4- Vak'a-i Sıffin, s.215-216; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.31; Tarih-i 

Taberî, c.3, cüz. 6, s.7.
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Bu bayrağın öyküsünü biliyor musunuz? Bir gün Peygamber (s.a.a) 
elinde bu bayrak ile İslâm ordusuna şöyle seslendi: "Kim bu bayrağı, 
onda olanla birlikte alır?" Amr b. Âs, "Ne var ki o bayrakta?" diye so-
runca, Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Bir Müslümanla savaşma-
ma ve bir kâfirin yanında yer almama." Amr, bayrağı bu şartla aldı; 
ama bugün müşriklere yaklaştı ve Müslümanlarla savaşıyor.
Tohumu yaran ve insanı yaratan Allah'a andolsun ki, bu güruh İslâm'a 
kalpten iman etmedi; etmiş gibi görünüp küfürlerini gizledi ve küfür-
lerini izhar etmek için kendilerine destekçi bulunca da düşmanlıkları-
na geri döndüler. Sadece zahirde namazı terk etmediler.1

Dördüncü gün İmam'ın ordusundan Muhammed Hanefiyye, Şam 
ordusundan da Ubeydullah b. Ömer, bir kol askerle meydana çıktı. İki 
taraf arasında şiddetli bir çarpışma oldu.2 Ubeydullah, Muhammed 
Hanefiyye'yi teke tek savaşmaya davet etti. Muhammed bu teklifi kabul 
ederek meydana doğru hareket etti. Bu durumu öğrenen Ali (a.s) hemen 
oğlu Muhammed Hanefiyye'yi engelledi ve kendisi Ubeydullah'ın karşı-
sında geçerek şöyle dedi: "Seninle ben savaşacağım; öne çık." Bu çağrıyı 
duyan Ubeydullah korkudan titreyerek, "Benim seninle savaşmaya ihti-
yacım yok." dedi ve savaş meydanını terk etti. Bu sırada her iki tarafın 
askerleri birbirlerinden ayrılıp ordugâhlarına geri döndüler.

Hicrî 38 yılı safer ayının beşi pazar günü, Iraklıların komutasını İbn 
Abbas'ın, Şamlılarınkini Velid b. Ukbe'nin üstlendiği iki kol asker savaşa 
başladı ve şiddetli bir çarpışmadan sonra öğle vakti savaşa son verip mer-
kezlerine geri döndüler. Bu sırada Şamlıların komutanı, Abdulmuttalib 
Oğulları'na sövmeye başladı ve bunun üzerine kendisini çarpışmaya çağı-
ran İbn Abbas'a müspet cevap vermedi.

Şam ordusu kör, sağır ve İslâm tarihinin gerçeklerinden uzak insan-
lardan müteşekkildi; öyle olmasa, Kur'ân'ın tasrihiyle fasık olan biri onlara 
komuta etmezdi. Evet, Velid, hakkında Kur'ân-ı Kerim'in "Ey iman edenler, 
özü-sözü bozuk birisi size bir haber getirdiğinde, hemen araştırıp inceleyin/
delil arayın."3 ayetinin indiği kimsedir.4 Ve yine Kur'ân'ın şu şekilde tavsif 

1- Vak'a-i Sıffin, s.215-216; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.31; Tarihi-i 
Taberî, c.3, cüz. 6, s.7.

2- Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.388.
3- Hucurat Suresi, 6
4- Vak'a-i Sıffin, s.221-222; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.150; Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, 

s.7; Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.388.
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ettiği kişidir: "Hiçbir mümin, bir fasık gibi olur mu? Hayır, eşit olmazlar."1

Bu savaşlarda her ne kadar ölenler oluyor ve taraflar bir netice ala-
madan ordugâhlarına dönüyordularsa da, İmam'ın (a.s), İbn Abbas ve 
Ammâr'ın konuşmaları, Şam halkının ufkunu aydınlatıyor ve Muaviye'nin 
iddiasının asılsızlığını az-çok ortaya koyuyordu. Bu nedenle savaşın be-
şinci günü Şimr b. Ebrehe el-Himyerî, bir grup Şam karisiyle İmam'ın (a.s) 
ordusuna katıldı. Bu kimselerin nura doğru kaçışı, Muaviye'nin ordusunu 
kaplamış olan karanlığın bir nişanesiydi. Bu durum Muaviye'yi oldukça 
korkuya düşürdü.

Amr b. Âs, Muaviye'ye şöyle dedi:
"Sen, Muhammed'le yakın akrabalık bağı olan, fazilet, maneviyat 

ve savaş sırlarına aşinalıkta benzersiz bir kişiyle savaşmak istiyorsun. O, 
Muhammed'in parmakla sayılacak kadar ashabıyla, kahramanlarla, kariler-
le ve en şerefli adamlarıyla seninle savaşmaya gelmiştir. Onlar Müslüman-
lar arasında heybet ve azamete sahip kişilerdir. Şamlıları zor şartlar altına 
sokman gerek ve savaş süresinin uzaması bezginlik yaratmadan onları hırs-
landırmalısın. Her şeyi unutsan da şunu unutma ki sen batıl üzeresin."

Muaviye, Amr'ın sözlerinden öğüt aldı ve Şam halkını savaş meyda-
nına çekebilmenin etkenlerinden birinin, kalben olmasa da din ve takva 
tezahüründe bulunmak olduğunu anladı. Bu nedenle bir minber hazırlattı 
ve Şam ordusunun başlarını huzuruna çağırdı ve dine yüreği yanan biri 
gibi timsah gözyaşları döküp şöyle dedi:

Ey millet, canlarınızı başlarınızı bize teslim edin. Gevşemeyin ve yar-
dımdan el çekmeyin. Bugün tehlikeli bir gündür; hakikat ve hakikati 
koruma günüdür. Sizler hak üzeresiniz ve elinizde hüccet var. Sizler 
biati bozmuş, haram bir kanı dökmüş ve kimsenin onu mazur sayma-
yacağı biriyle savaşacaksınız.

Sonra Amr b. Âs minbere çıktı ve Muaviye'nin sözlerine benzer sözler 
sarf etti.2

Hz. Ali'nin (a.s) Konuşması

Hz. Ali'ye, Muaviye'nin hile yoluyla ve dindarlık kisvesine bürünerek 
Şamlıları savaşa davet ettiği haberi ulaşınca, herkesin bir noktada toplan-

1- age. (Ayet: Secde Suresi, 18)
2- Vak'a-i Sıffin, s.222; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.180.
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ması emrini verdi. Râvî diyor ki: "Ali (a.s) yayına yaslanmış, Peygamber 
ashabının kendi yanında yer aldığını göstermek için onları etrafına topla-
mış bir hâlde Allah'a hamdüsenadan sonra şöyle buyurdu:

Ey insanlar, sözlerimi dinleyin ve zihninize yerleştirin. Bencillik 
isyankârlıktandır; övünme, kibir ve bencillikten. Şeytan, size batılı va-
deden hazır bir düşmandır. Bilin ki Müslüman Müslümanın kardeşi-
dir. Kötü söz demeyin ve yardımı elden bırakmayın. Dinin yolu birdir 
ve düzdür. Kim bu yola girerse ona erişir; kim de terk ederse ondan 
ayrılmış olur ve kimde ondan ayrılırsa helâk olur. Emin bilinip hıya-
net eden, vaatte bulunup yapmayan ve konuşup da yalan söyleyen, 
Müslüman değildir.

Biz rahmet hanedanıyız. Sözümüz doğru, amelimiz üstünlüktür. Biz-
dendir peygamberler hâtemi; bizdedir İslâm rehberliği ve bizdendir 
Kur'ân'ın karileri. Ben sizleri Allah'a, Resulü'ne, düşmanla cihada, 
sabra, Allah'ın rızasını kazanmaya, namazı ayakta tutmaya, zekâtı 
vermeye, hacca gitmeye, ramazan orucunu tutmaya ve beytülmali eh-
line ulaştırmaya çaba göstermeye davet ediyorum.

Dünyanın ilginçliklerindendir Muaviye ve Amr b. Âs'ın, halkı din-
darlığa teşvik etmesi. Hepiniz biliyorsunuz ki ben asla Peygamber'e 
(s.a.a) muhalefet etmedim ve kahramanların korkup geri çekildikleri 
yerlerde canımı ona siper ettim. Şükürler olsun Allah'a ki beni bu fazi-
lete muvaffak etti. Allah'ın Peygamberi, başı göğsümde can verdi. Tek 
başıma gusül verirken ona, mukarreb melekler de bedenini çevirip 
bana yardım ediyorlardı. Allah'a andolsun ki hiçbir ümmet, Peygam-
berlerinin ölümünden sonra, batıl ehli hak ehline galip gelmedikçe 
ihtilâflara duçar olmamıştır.1

İmam'ın konuşması buraya varınca, Ammâr halka dönerek şöyle 
dedi: "İmam sizlere, ümmetin ne işin başında ne de sonunda doğru bir yol 
izlemediğini bildirdi."

İbn Muzahim'in sözlerinden, İmam'ın (a.s) bu konuşmayı safer ayının 
altıncı günü pazartesi ikindi vaktinde yaptığı ve genel taarruz emri ver-
diği anlaşılıyor. Bu nedenle safer ayının yedisi Salı günü ordusunu genel 
taarruza hazırladı ve bir hitabe irat edip savaş metodunu anlattı.2

1- Vak'a-i Sıffin, s.223- 224; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.181 182
2- age.
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(18)

TOPLU SALDIRI BAŞLIYOR

Kanlı Sıffin Savaşı'nın üzerinden 8 gün geçiyordu ve sınırlı şekilde 
mevzi saldırıları ve zırhlı birliklerin taarruzu bir netice vermemişti. Ali 
(a.s) en az kayıpla hedefe ulaşmanın hesabını yapıyordu ve sınırlı taarruz-
ların zayiattan başka neticesi olmadığına emindi. Bu nedenle safer ayının 
sekizinci gecesi (Çarşamba gecesi) askerlerine hitaben şöyle buyurdu:

Paraladığı şey müstahkem olmayan ve müstahkem ettiği şey para-
lanmayan Allah'a şükürler olsun. Eğer isteseydi bu ümmetten ya da 
başka halklardan iki kişi bile ihtilâf etmez; bir beşer kendine ait bir ko-
nuda niza etmez ve üstün tutulanlar, üstün olanların faziletini inkâr 
etmezdi. Takdir, bizimle bu grubu bu noktada karşı karşıya getirdi. 
Hepimiz Allah'ın gözetimi altında ve huzurundayız. Eğer istese za-
limi yalanlamak ve hakkı aşikâr etmek için azabı çabuk indirir. Dün-
yayı amel, ahireti mükâfat yurdu karar kıldı; ta ki kötülere kötülükle-
rinin cezasını, iyilere de iyiliklerinin mükâfatını versin. Bilin ki yarın 
Allah'ın izniyle düşmanla karşılaşacaksınız. Öyleyse bu gece daha çok 
namaz kılıp Kur'ân okuyun ve Allah'tan sebat ve zafer dileyin. Yarın 
düşmanla ciddiyet ve ihtiyatla karşılaşın ve işinizde doğru olun.

Ali (a.s) konuşmasının ardından oradan ayrıldı. Daha sonra askerler 
silâhlarını onarıp düzeltmeye koyuldular.1

Ali (a.s), safer ayının sekizinci günü bir kişinin Şamlılara, Iraklıların 
savaşa hazır olduğunu ilân etmesi emrini verdi.

Muaviye de aynı Ali (a.s) gibi ordusunu düzenlemeye ve çeşitli kol-
lara ayırmaya başladı. Hims, Ürdün ve Kınnesrin halkı, düşman ordu-

1- Vak'a-i Sıffin, s.225; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.182; Tarihi-i 
Taberî, c.3, cüz. 6, s.7 ve 8; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.150.
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sunun çeşitli kollarını oluşturuyordu. Muaviye'nin korunması görevini, 
Zehhak b. Kays el-Fihrî'nin komutasındaki Şam halkı üstlendi ve karşı 
tarafın Muaviye'nin karargâhının bulunduğu ordunun merkezine nüfuz 
etmesini önlemek için çevresini sardı.

Amr b. Âs, Muaviye'nin orduyu düzenleme şeklini beğenmedi ve ona 
bu konuda yardım etmek istedi. Bu yüzden ona aralarında yapmış olduk-
ları anlaşmayı (Zafer kazanılması hâlinde Mısır hükümetinin kendisine bı-
rakılması) hatırlatıp şöyle dedi: "Hims halkının komutasını bana bırak ve 
Ebu'l-A'ver'i bu görevden al." Muaviye bu öneriye çok sevindi ve hemen 
birini Hims halkının komutanı Ebu'l-A'ver'in yanına gönderdi ve şu mesajı 
verdi: "Amr b. Âs'ın, ikimizde olmayan savaş geçmişi ve tecrübesi var. Ben 
onu süvari birliğinin komutasına atadım; sen başka bir bölgeye git."

Amr b. Âs Mısır hükümetinin hayaliyle iki oğlu Abdullah ve Muham-
med'i çağırdı ve kendi tecrübesine dayanarak orduyu düzene soktu.1 
Zırhlı birlikleri öne, zırhsızları arkaya yerleştirdi. Daha sonra iki oğluna 
saflar arasında dolaşarak düzeni dikkatlice sağlamalarını emretti. Bunun-
la yetinmeyip kendisi de incelemede bulundu. Kendisi de Muaviye gibi 
ordunun merkezinde bir minber üzerine kuruldu ve can güvenliğini Ye-
menliler üstlendi. Ayrıca minbere yaklaşmak isteyen herkesin öldürülme-
sini emretti.2

Savaştan maksadı kudret ve makam elde etmek olan, tabi ki kendi-
sine koruma sağlar; fakat sebep ve hedefi manevi olanın, hedefi yolun-
da ölmekten pervası olmaz. Nitekim İmam'ın (a.s) korumasını birinin 
üstlenmesi bir yana, o gece rengi atına binmiş, orduyu komuta ediyor, 
can alıcı naralarıyla Şam kahramanlarını titretip, keskin kılıcıyla onları 
adeta biçiyordu.

Liderlik tarzındaki farklılıklar, hedeflerin farklılığından doğar. Şaha-
det kültürü, ahirete iman ve kendi hakkaniyetine olan inancın eseridir; 
hâlbuki ölümden korkmak ve kendi canını korumak için başkalarını feda 

1- Eğer hatırlarsanız Amr b. Âs'ın bu iki oğlu önceleri babalarını Muaviye'nin 
yanında yer almaktan alıkoymaya çalışıyorlardı; fakat şimdi onun en samimî yardım-
cıları olmuşlar! Bu olay bize Araplar ve Farslar arasında yaygın olan bir atasözünü 
hatırlatıyor: Canlı, canlıdan başkasından doğar mı? İnsan yanında büyüse de, kurttan 
doğanın akıbeti kurt olmaktır.

2- Vak'a-i Sıffin, s.226; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.182.
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etmek, dünya hayatına kalpten bağlılığın ve madde ötesini inkârın ürünü-
dür. İlginçtir ki Amr b. Âs, bu gerçeği itiraf ederek İmam'ın (a.s) ordusu 
hakkında şöyle demiştir:

"Onlar ilâhî bir hedefle buraya geldiler ve şahadetten korkmuyorlar."

Amr b. Âs'ın Muaviye'nin hayrını istemesi ve yardım etmesi, ona ve 
zaferine olan alakasından değil, kendi menfaati içindi ve Muviye'yle meş-
veretlerinde bunun bedelini sürekli hatırlatıyordu. Aşağıdaki müzakere, 
bu hakikatin göstergesidir:

Muaviye: En kısa zamanda ordunun saflarını düzene sok.

Amr: Bana verdiğin hükümet sözünü unutmaman şartıyla.

Muaviye, Amr'ın İmam'dan sonra kendisine rakip olmasından korka-
rak şöyle dedi: "Hangi hükümet? Mısır hükümdarlığından başka bir şey 
mi istiyorsun?"

Eski siyaset kurdu ve takvasız tüccar Amr b. Âs, takva maskesine bü-
rünerek şöyle dedi: "Mısır, cennetin karşılığı olur mu? Ali'yi öldürmek, 
hiç ara vermeyen cehennem azabı için münasip bir bedel olacak mı?"

Muaviye, Amr'ın sözlerinin ordu içinde yayılmasından korkarak, 
hayli ısrarla "Yavaş, yavaş; sözlerini kimse duymasın." dedi.

Evet, Amr b. Âs, Mısır hükümetine konma arzusuyla, Şam halkına 
hitaben şöyle dedi:

Ey Şam askerleri, saflarınızı düzene koyun ve başlarınızı Rabbinize 
ödünç verin. Allah'tan yardım alın; kendinizin ve Allah'ın düşmanıyla sa-
vaşın. Allah kahredesiceleri öldürün.1

Diğer taraftan daha önce belirtildiği gibi Ali (a.s) bir at istedi ve kendi-
sine, gücünden dolayı sürekli hareket hâlinde olan ve iki dizginle çekilen 
gece renkli bir at getirdiler. Ali (a.s) atın dizginini eline alarak şu ayeti 
tilâvet etti:

Adı ve kudreti yücedir bunu bizim emrimize verenin. Yoksa biz 
bunu kendimize yanaştıramazdık. Ve gerçekten biz, hâlden hâle 
geçerek Rabbimize mutlaka döneceğiz.2

Sonra ellerini açarak şöyle dua etti:

1- Vak'a-i Sıffin, s.237; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.189-190.
2- Zuhruf Suresi, 13-14
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Allah'ım, adımlar sana doğru atılır, bedenler eziyete düşer, kalpler fe-
yizlenir, eller yükselir ve gözler açılır... Allah'ım biz Peygamberimizin 
yokluğunu, düşmanlarımızın çokluğunu ve çeşit-çeşit isteklerimizi 
sana şikâyet ediyoruz. Rabbimiz, bizimle bu kavim arasında hak üze-
re hüküm ver ki sen hüküm verenlerin en iyisisin.

Sonunda safer ayının sekizi çarşamba günü topyekûn saldırı baş-
ladı ve sabahtan akşama dek sürdü. Ancak taraflar bir netice alamadan 
ordugâhlarına geri döndüler.

Perşembe günü Ali (a.s) sabah namazını karanlıkta kıldı ve duadan 
sonra kendisi saldırıyı başlattı ve yâranı da her taraftan savaşa katıldı.1

İmam'ın (a.s) saldırıdan önce okuduğu duanın bir bölümü şöyleydi:
Rabbim, eğer düşmanlarımıza karşı bizi muzaffer kılsan, bizi zulmet-
mekten alıkoy ve adımlarımızı hak üzere sabit kıl. Eğer onları bize 
muzaffer kılsan, şahadeti bize nasip et ve geride kalan yâranımı fit-
neden koru.2

İmam'ın (a.s) Ordu Komutanlarının Ateşli Hitabeleri

Her ordunun komutan ve büyük şahsiyetlerinin konuşmaları, büyük 
bir tebliğ rolü ifa ediyordu. Bazen bir hitabe bir orduyu derinden sarsar 
ve zaferin mukaddimesini hazırlar. Bu nedenle topyekûn saldırının ikinci 
günü yani safer ayının dokuzu Perşembe, İmam'ın ordusunun büyük şah-
siyetleri konuşmalar yaptılar. İmam'dan başka Abdullah b. Budeyl,3 Said 
b. Kays4 (Nasırin bölgesinde) ve Malik-i Eşter5 gibi seçkin şahsiyetler de 
konuşmalar yaptılar. Her biri kendine has mantıklarıyla İmam'ın ordusu-
nu düşmana karşı saldırıya tahrik etti. Bu arada bir takım hadiseler vuku 
buldu. Bu hadiselerden bazıları şunlar:

1- Bu Kur'ân'ı Kim Eline Alacak?

Ali (a.s) savaşı başlatmadan önce, hücceti tamamlamak için, askerleri-
ne "Kim bu Kur'ân'ı eline alıp Şamlıları ona davet edecek?" dedi.

1- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.8; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.151.
2- Vak'a-i Sıffin, s.232
3- Vak'a-i Sıffin, s.234; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.186.
4- Vak'a-i Sıffin, s.347; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.188.
5- Vak'a-i Sıffin, s.239-241; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.190-191.
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Bu sırada Said adında bir genç ayağa kalkarak gönüllü olduğunu dile 
getirdi. İmam (a.s) bir kez daha sözünü tekrarladı ve yine aynı gençten 
müspet cevap alınca Kur'ân'ı o gence verdi. Said de Muaviye ordusuna 
doğru hareket etti ve onları Kur'ân'a ve ona amel etmeye davet etti; fakat 
çok geçmeden düşman tarafından öldürüldü.1

2- İki Hucr'un Savaşı

Hucr b. Adiyy el-Kindî, Peygamber'in (s.a.a) huzuruna müşerref 
olup onun eliyle İslâm'ı kabul etmiş ve sonraları Hz. Ali'nin muhlis dost-
ları ve hariminin savunucuları arasında yer almış ve sonunda takriben 
Şam'a 20km. mesafede bulunan "Merc-i Azrâ" denilen yerde Muaviye'nin 
cellâtları tarafından şehit edilmiş büyük bir şahsiyetti. O, tarihte "Hucru'l-
Hayr: Hayırlı Hucr" diye anılırken, amcası olan Hucr b. Yezid "Hucru'ş-
Şer: Kötü Hucr" diye anılmaktadır.

Şans eseri böyle bir günde bu iki Hucr, birbirlerine olan yakınlıkları-
na rağmen karşı karşıya geldiler. Çarpışma daveti Hucru'ş-Şer tarafından 
yapıldı. O ikisi mızraklarıyla çarpışma hâlindeyken, Muaviye ordusun-
dan Huzeyme adlı bir kişi Hucr b. Yezid'in yardımına koştu ve Hucr b. 
Adiyy'e bir mızrak vurdu. Bu sırada Hucr b. Adiyy'in dostlarından bir 
grup, Huzeyme'ye saldırarak öldürdüler; fakat Hucr b. Yezid kaçarak 
meydanı terk etti.2

3- Abdullah b. Budeyl'in Şam Ordusunun Sol Kanadına 
Taarruzu

Abdullah b. Budeyl el-Huzaî, İmam'ın (a.s) ordusunun yüksek rütbeli 
komutanlarından sayılıyordu. Peygamber'in (s.a.a) değerli sahabesi, nefsî 
temizlik ve şecaat yönünden Malik-i Eşter'den sonra anılan biri idi.

Ordunun sağ kanadının komutasını üstlenmişti. Sol kanadı ise Ab-
dullah b. Abbas komuta ediyordu. Irak karileri, Ammâr-ı Yasir, Kays b. 
Sa'd ve Abdullah b. Budeyl'in etrafında konuşlanmışlardı.3

Abdullah taarruza başlamadan önce askerlerine şöyle dedi: "Muaviye 
kendine ait olmayan bir makam iddiasında; makamın gerçek sahipleriyle 

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.196; Vak'a-i Sıffin, s.244.
2- Vak'a-i Sıffin, s.243; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.195- 1996.
3- İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.151.
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nizaa tutuşup, batıl mantığıyla hakla savaşmaya gelmiştir. Muaviye, bedevî 
Araplar ve muhtelif grupları yanına alarak savaşa girmiş ve dalaleti onlara 
güzel göstermiştir. Aşağıdaki sözlerinden bu durum anlaşılmaktadır:

Allah'a andolsun ki sizler Allah'ın bir nuruyla ihata edilmiş açık bir 
delilsiniz. Şu zalim ayak takımıyla savaşın ve onlardan korkmayın. 
Elinizde Allah'ın açık ve kabul edilmiş kitabı varken nasıl korkarsınız. 
Siz Peygamber'le birlikte onlarla savaşmıştınız ve andolsun ki şimdi o 
zamandan daha temiz ve daha iyi değilsiniz. Kalkın; Allah'ın ve ken-
dinizin düşmanları ile savaşın.1

Abdullah b. Budeyl, sağ kanadın komutanı olduğu hâlde iki zırh 
giydi ve her eline birer kılıç alarak taarruzu başlattı. Daha ilk saldırıda 
Şam ordusunun sol kanadının komutanı Habib b. Mesleme'yi yenilgiye 
uğrattı. Abdullah'ın bütün himmeti, kendini Muaviye'nin çadırına ulaştı-
rıp bu ümmü'l-fesadı ortadan kaldırmaktı. Muaviye'nin, ölümü göze alan 
ve 5 sıra hâlinde etrafına adeta duvar ören muhafızları buna engel oldu. 
Fakat bu duvarlar o kadar engel çıkarmadı ve birbiri ardına döküldü. 
Abdullah'ın saldırıları çok etkili olmasına rağmen, Muaviye'nin çadırına 
ulaşamadan şahadete ulaştı.2

Bu konuda İbn Cerir Taberî kendi tarihinde, olayı İbn Muzahim'in 
Vak'a-i Sıffin kitabından daha açık şekilde yazmaktadır.

İbn Cerir şöyle yazar: "Abdullah b. Budeyl düşmanın sol kanat ordu-
su ile savaşırken, Malik-i Eşter de sağ kanada saldırıyordu. Her tarafı zırh-
la örtülü Malik-i Eşter'in elinde, aşağı indirdiğinde üzerinden su dökülür 
gibi görünen, yukarı kaldırdığında ise yansıttığı ışığı gözleri kamaştıran 
Yemen yapısı madenî bir plaka vardı. Malik-i Eşter, yaptığı hamlelerle 
düşmanın sağ kanadını çökertti ve Abdullah b. Budeyl'in, sayıları yakla-
şık 3003 kişiyi bulan bir grup kariyle birlikte vardığı noktaya ulaştı. Malik, 
Abdullah'ın adamlarını yere yapışmış ölüler gibi buldu. Düşmanı onların 
etrafından dağıttı. Onlar Malik-i Eşter'i görünce sevinerek hemen İmam'ın 
(a.s) ne durumda olduğunu sordular. Onun sağ salim olduğunu ve ordu-
sunun sol kanadında savaştığını duyunca Allah'a şükrettiler.

1- Vak'a-i Sıffin, s.234; Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.9; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.151.
2- Vak'a-i Sıffin, s.248.
3- İbn Muzahim, Vak'a-i Sıffin'de bu sayıyı 100 olarak yazmıştır.
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Bu hâlde Abdullah az sayıdaki adamıyla ilerlemek ve muhafızlarını 
öldürdükten sonra Muaviye'nin kendisine ulaşmakta ısrar ediyordu. Fa-
kat Malik-i Eşter ilerlememesini, oldukları yerde kendilerini savunmaları 
mesajını verdi.1 Oysa Abdullah, ani bir saldırıyla bunu başarabileceğini 
sanıyordu. Bu nedenle ilerleyişini sürdürdü. Her iki elinde kılıç, askerle-
riyle saldırıyı başlattı. Önüne geleni bir darbede yere seriyordu. O kadar 
ilerledi ki, Muaviye yerini değiştirmek zorunda kaldı.2

Abdullah bu saldırısında ilginç bir olaya imza attı; şöyle ki, Muaviye'nin 
muhafızlarıyla muharebe sırasında "Ya le-sarat-i Osman: Ey Osman'ın ka-
nını isteyenler" diye bağırıyordu ve maksadı, bu savaşta ölen kardeşi idi. 
Fakat düşman bu sözü yanlış anlamış ve onun halkı III. Halife'nin intika-
mını almaya davet ettiğini sanarak hayrete düşmüştü.

Sonunda iş bir yere vardı ki, Muaviye gerçekten can korkusuna düşüp, 
defalarca ordusunun sağ kanat komutanı Habib b. Mesleme'ye, kendisine 
yardım etmesi yönünde mesaj yolladı. Ancak Habib'in çabaları Abdullah'ın 
ilerleyişini engelleyemedi. Muaviye'nin çadırına yaklaşmıştı. Muaviye son 
çare olarak muhafızlarına Abdullah'ı taş yağmuruna tutmalarını emretti. 
Bu taktik etkili oldu ve muhafızlar taş atarak, etrafında az sayıda adamı 
bulunan Abdullah'ı yaraladı ve Abdullah yaralı bir şekilde yere düştü.3

Bu sırada kesin bir tehlikeden canını sağ kurtaran ve sevincinden 
ne yapacağını şaşıran Muaviye, Abdullah'ın cenazesinin başına geldi. 
Muaviye'nin yakınlarından olan Abdullah b. Âmir adındaki biri, sarığı-
nı Abdullah'ın yüzüne örtüp rahmet okudu. Muaviye ondan Abdullah'ın 
yüzünü açmasını istedi; fakat o buna razı olmadı; çünkü geçmişte onunla 
dostluğu vardı. Muaviye, Abdullah'ın burnunu ve kulağını kesmeyeceği-
ne dair söz verince, İmam'ın şecaatli komutanının yüzünü görmeye mu-
vaffak oldu ve şöyle dedi:

Allah'a andolsun ki o bu topluluğun büyüğü. Allah beni diğer iki kah-
raman Malik-i Eşter ve Eş'as Kindî'ye de galip getirsin.4

1- İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.153.
2- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.10; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.151-152; İbn Ebi'l-Hadid, 

Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.196.
3- Vak'a-i Sıffin, s.245-246.
4- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.13-16; Vak'a-i Sıffin, s.246; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, 

s.153-154; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.197; Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.398.
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Daha sonra Abdullah'ın eşsiz kahramanlık ve şecaatinin vasfında, 
Adiyy b. Hatem'in şiirini okudu. Şiirin ilk beyti şöyle:

Ehu'l-Harbi in azzet bihi'l harbu azzeha
Ve in şemmeret en sakeyha'l harbu şemmera.

Savaşçı odur ki, savaş ona diş gösterince o da göstere
Elbisesinin kolunu kıvırınca o da kıvıra.1

Leyletu'l-Herir'e Kadar Savaşın Devamı

Hz. Ali taraftarlarıyla Muaviye yandaşları arasındaki gerçek savaş, 
hicrî 38 yılı safer ayının başından, 13. günün2 ortasına kadar sürmüştür. 
Tarihçiler, o ayın ortanca gecesine Leyletu'l-Herir adını vermiştir. "Herir" 
Arapçada köpek ulumasına denir ve Muaviye ordusu o gece İmam'ın or-
dusunun darbeleri altında köpek gibi uluyordu. Tam Muaviye hüküme-
tinin ve Emevîlerin defterleri dürülmek üzereyken Amr b. Âs hile, aldat-
maca ve İmam'ın askerleri arasında ihtilâf çıkarma yoluyla kanlı ve kader 
belirleyici savaşı durdurdu ve ayın 17'si Cuma günü iş hakemliğe çekildi 
ve geçici ateşkes ilân edildi.

Tarihçiler Sıffin Savaşı'nın hadiselerini 10. gününe kadar düzenli bir 
şekilde yazmış, fakat ondan sonra hadiselerin nakli zincirleme hâlini kay-
betmiştir. Bu durumda hadiseyi kaleme alan biri, hadiseleri kendi tarih 
algılamasına göre şekillendirmelidir. Biz de bu birkaç günlük hadiseleri, 
Leyletu'l-Herir gününün ortasına kadar bir şekilde aktaracağız.

10. Günün Hadiseleri

Safer ayının 10. gününün güneşi ufkun göğsünü yardı ve ışıklarını, 
bir kan girdabına dönmüş Sıffin Çölü'nün üzerine saldı. Şahadet aşıkları 

1- age.
2- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.31. İbn Cerir Taberî belirtilen sayfada, sulh anlaşması-

nın yazılış tarihini safer ayının 13'ü ve Leyletü'l-Herir'i cuma günü olarak belirtiyor. (s. 
24) Fakat safer ayının ilk günü çarşamba olduğu için, tabiatıyla Leyletü'l-Herir'in saferin 
17. gecesi (ayın üçüncü cuma akşamı) olması gerekir. Ve eğer maksat 2. cuma akşamı 
olsa, bu durumda Leyletü'l-Herir'in safer ayının 10'u olması gerekir; 13'ü değil. Ha, de-
nirse ki, Leyletü'l-Herir ile sulh namenin yazılması arasında, taraflar arasında üç günlük 
soğuk çekişme yaşanmış ve 3. gün sulh name yazılmıştır; o başka. Fakat İbn Muzahim'in 
Vak'a-i Sıffin kitabının belirttiğine göre savaş 10'undan sonra da devam etmiştir.
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ve Ali (a.s) tutkunları, yani Rabia kabilesi, İmam'ın etrafında toplanmış ve 
adeta kuşatmışlardı.

Onların komutanlarından biri kalkarak şöyle dedi: "Kimdir ölüme 
kucak açıp canını Allah'a satacak?" Bu sırada 7000 kişi ayağa kalkıp "Leb-
beyk" dedi ve Muaviye'nin çadırına ulaşana kadar arkalarına bakmadan 
ilerleyebileceklerini dile getirdiler.

Rabia kabilesi mensuplarının İmam'a olan bağlılıklarını göstermek 
adına içlerinden birinin kalkarak "İçinizden biri sağ kalıp da Ali (a.s) za-
rar görürse, Arap halkı nezdinde mazur olmazsınız." demesi yeterli olur 
herhâlde.

Muaviye Rabia kabilesinin kahramanlığını görünce elinde olmaksızın 
onları överek aşağıdaki beyti okudu:

İza kulte kad velet rebiatu ekbelet

Ketaibu minhum kelcibali tucalidu.

Eğer desen Rabia kabilesi meydana sırt çevirdi
Bir anda onlardan birçoğu dağ gibi savaşa tutuşur.1

Sağ  Kanadın Düzene Sokulması

Rabia kabilesinin gösterdiği kahramanlığı Muzar kabilesi göstermedi 
ve Ali ordusunun sağ kanadı, komutanı Abdullah b. Budeyl'in ölümü ve 
Muzar kabilesinin savaştan kaçmasıyla yenilgiye uğradı; öyle ki, o kana-
dın askerleri, İmam'ın komuta ettiği ordunun merkezine sığındılar. Ali 
(a.s) sağ kanadı düzene sokmak için, komutasına Sehl b. Huneyf'i atadı; 
fakat Habib b. Mesleme komutasındaki Şam ordusunun amansız saldı-
rıları, sağ kanadın yeni komutanına durumu düzeltme fırsatı tanımadı. 
Ali (a.s) Muzar kabilesinin sağ kanattaki sebatsızlığını duyunca hemen 
Malik-i Eşter'i çağırıp ona bu İslâmî inzibatlarını kaybetmiş gruba, "Kar-
şısında aciz olduğunuz ölümden kaçışınız nereye? Niçin size kalmayacak 
hayata yöneldiniz?" demesini emretti.

Malik-i Eşter, yenilgiye uğramış sağ kanadın karşısında durup, 
İmam'ın (a.s) mesajını iblağ etmenin zımnında heyecanlı bir konuşmanın 
ardından şöyle dedi:

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.241-242; Vak'a-i Sıffin, s.306.
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Cihat meydanından kaçmak, izzetin yok olmasına, beytülmalin kay-
bedilmesine, dünya ve ahirette zillete, Allah'ın gazabına ve elemli aza-
bına sebep olur.

Daha sonra şunları söyledi: "Sıkın dişlerinizi ve başı dik olarak düşma-
na yönelin." Ardından sağ kanadı düzene sokup kendisi saldırıyı başlattı. 
İmam'ın ordusunun sağ kanadının karşısında yer alan Muaviye ordusu-
nun sol kanadını, Muaviye ordusunun merkezine kadar geri püskürttü.1

Sağ kanadın yenilgiden sonraki insicamına çok sevinen Ali (a.s) onla-
ra şöyle hitap etti:

Şimdi sabırlı olun. Allah size sebat ve huzur ihsan etti ve yakinle güç-
lendirdi. Yenilgiye uğrayanlar (savaş meydanını terk edenler) bilsin-
ler ki, kendilerini Allah'ın gazabına ve belaya atmışlardır.2

Kendin Öldürüp, Kendin Yas Tutuyorsun!

Mearib, San'a'nın kuzeydoğusunda bulunan ve 542 yılında yapılıp 
570 yılında yıkılan büyük bir baraj sayesinde meşhur olan bir şehirdir. 
Yemen kabileleri bu barajın bereketiyle ileri bir temeddüne ulaştılar ve 
büyük bir ziraî kalkınma gerçekleştirdiler. Barajın meşhur "Erim Seli" ne-
ticesinde yıkılması, Yemen kabilelerinin Arap Yarımadası'nın değişik nok-
talarına dağılmalarına sebep oldu. Daha çok Şam, Irak, Ürdün ve Filistin'e 
yerleştiler; fakat dağılmalarına rağmen kabilelerine bağlılıklarını tama-
men korudular. Bu açıdan görüyoruz ki, Ezd, Muzar, Kinde, Kuzaa ve 
Rabia kabilelerinden bazı boylar Irak'ta yaşarken, bazıları da Şam, Ürdün 
ve Filistin'de yaşıyordu.

Hz. Ali'nin orduyu düzenlemedeki taktiği, her kabilenin Irak'ta yaşa-
yan fertlerini, aynı kabilenin Irak dışında yaşayan fertleriyle karşı karşıya 
getirmekti. Zira böyle bir taktik duyguları körükleyerek fazla kan akma-
sını engelleyebilirdi.3

Bir gün "Has'em" kabilesinin Şam'da bulunan liderlerinden biri olan 
Abdullah, bu kabilenin Irak'taki lideriyle görüşme talebinde bulundu ve 

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.197-198; Vak'a-i Sıffin, s.250; Tarih-i 
Taberî, c.3, cüz. 6, s.12.

2- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.14.
3- Mu'cemu'l-Buldan, c.5, s.34-35.
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kısa süre sonra mülakat gerçekleşti. Abdullah, kabilenin her iki boyunun 
savaştan çekilip beklemeye geçmesi ve taraflardan galip gelene tâbi ol-
ması teklifinde bulundu. Fakat bu iki liderin müzakeresi fayda etmedi; 
zira Iraklı lider bu teklifi kabul etmedi ve İmam'ı (a.s) bırakmaya yanaş-
madı. Sonunda iki boy arasında göğüs göğse savaş başladı. Iraklı olan 
Veheb b. Mes'ud el-Has'emî, Şamlı akranını öldürdü ve buna mukabil 
Şamlı Has'emîlerden biri, Irak'lı Has'emîlerin liderine saldırdı ve Ebu 
Kâ'b'ı öldürdü; fakat öldürdükten sonra ağlamaya başlayıp şunları söyle-
di: "Ben seni Muaviye'ye itaatim yüzünden öldürdüm; hâlbuki sen bana 
daha yakındın ve onlardan önce seni seviyordum. Allah'a andolsun ki ne 
diyeceğimi bilmiyorum. Şeytan bizi saptırmış ve Kureyş emellerine alet 
etmiştir." İki kabilenin boyları arasındaki bu savaş, iki taraftan 80 kişinin 
ölümüyle son buldu.1

Tarih Tekerrür Ediyor

Bu hadise, nev'i şahsına münhasır değil. Az çok Sıffin Savaşı'nda da 
yaşanmıştır. Şimdi onların bazısını naklediyoruz:

1- Irak ordusundan Nuaym b. Suhayb el-Becelî öldü. Şam ordusun-
da bulunan amcasının oğlu Nuaym b. Hâris el-Becelî, amcasının oğlunun 
gömülmesi için Muaviye'ye çok ısrarda bulundu; fakat Muaviye izin ver-
medi ve Osman'ın bunların korkusundan gece toprağa verildiğini bahane 
etti. Ancak o şöyle dedi: "Dediğim yapılmazsa senden ayrılıp Ali'ye katı-
lırım." Sonunda Muaviye, amcası oğlunun cenazesini toprağa vermesine 
izin verdi.2

2- Ezd kabilesinin iki boyu karşı karşıya geldiler. İki kabilenin lider-
lerinden biri şöyle dedi: "Bir kabilenin iki boyunun karşı karşıya gelmesi 
büyük belalardan biridir. Allah'a andolsun ki biz bu savaşla kendi elleri-
mizi ve kollarımızı kesmekten başka bir şey yapmış olmayız. Eğer savaş-
mazsak önderimize ve kabilemize yardım etmemiş oluruz ve eğer savaşır-
sak izzetimizi kaybedip yaşam ateşimizi söndürmüş oluruz.3

1- Vak'a-i Sıffin, s.257-258; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.204-205.
2- Vak'a-i Sıffin, s.259; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.207; Tarih-i 

Taberî, c.3, cüz. 6, s.14; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.154.
3- Vak'a-i Sıffin, s.262; Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.15; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu 

Nehci'l-Belâğa, c.5, s.209.
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3- Şam ordusundan bir savaşçı meydana çıkıp kendisiyle savaşacak 
bir hasım istedi. Irak ordusundan biri meydana çıktı ve ikisi arasında şid-
detli bir çarpışma oldu. Sonunda Iraklı olan, Şamlı savaşçıyı boynundan 
tutarak sert bir şekilde yere vurdu ve göğsüne oturdu. Kendi ve Şamlı 
savaşçının miğferini çıkardığında, onun kardeşi olduğunu gördü! İmam'a 
ne yapması gerektiğini sordu. Ali (a.s) onu serbest bırakmasını söyledi. 
Buna rağmen Şamlı asker tekrar Muaviye ordusuna katıldı.1

4- Muaviye ordusundan Suveyd adında biri meydana çıkarak sava-
şacak rakip istedi. İmam'ın ordusundan Kays adında biri meydana çıktı. 
Yüz yüze geldiklerinde birbirlerini tanıdılar ve her biri diğerini kendi ta-
rafına davet etti. Iraklı olan, İmam'a (a.s) olan iman ve bağlılığını amcası-
nın oğluna açıklayıp şöyle dedi: "Allah'a yemin ederim ki, elimden gelse 
kılıcımla şu beyaz çadıra (Muaviye'nin çadırı) öyle vururum ki, içindekin-
den eser kalmaz."2

Şimr b. Zilcevşen İmam'ın (a.s) Safında

Şu feleğin acayipliğine (acayipliklerinin sonu olmaz) bak ki, Şimr, Sıf-
fin Savaşı'nda İmam'ın safında yer aldı ve Edhem adlı bir Şamlı askerle 
çarpışmasında alnına güçlü bir darbe alıp kemiği kırıldı. O da bunun te-
lafisi için hasmına sert bir kılıç darbesi indirdi; fakat etkili olmadı. Şimr 
güç toplamak için çadırına dönüp su içti ve eline bir mızrak alıp meydana 
geri döndüğünde hasmının yerinde durduğunu gördü. Hasmına aman 
vermeden öyle bir mızrak darbesi indirdi ki, atından yere düştü ve eğer 
Şamlılar imdadına yetişmeseydi işini bitirecekti.3

Şahadetle Övünme Kültürü
Şahadetle övünme ve Allah'a kavuşma aşkı, diğer milletler arasında 

olmayan, mukaddes hedefler için savaşan ahirete inanmış imanlı insan-
ların kültürüdür. İnsanı kıyam ve cihada teşvik eden en büyük etkendir 
şahadet aşkı. Şehit bu inançla birkaç günlük naçiz hayatı ebedî bir yaşa-
ma dönüştürür.

Sıffin Savaşı'nda bir gün Şam ordusundan Benî Esed kabilesinden 
güçlü bir savaşçı meydana çıkarak rakip talep etti. Iraklı askerler bu savaş-

1- Vak'a-i Sıffin, s.272; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.215.
2- Vak'a-i Sıffin, s.268; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.213.
3- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.18; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.213.
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çıyı görünce geri çekildiler; fakat birden Mukatta' Âmirî adındaki yaşlı bir 
adam kalktı ve meydana gitmek istedi. Ali (a.s) buna engel oldu. Esed'li 
savaşçının naraları kulakları sağır ederken, her defasında o şahadet aşığı 
yaşlı adam meydana gitmek istediğini dile getiriyor; fakat Ali (a.s) izin 
vermiyordu. Sonunda yaşlı adam şöyle arz etti: "Ya İmam, izin ver de sa-
vaşayım; ya ölür cennete giderim ya da onun şerrini ortadan kaldırırım." 
İmam (a.s) bu kez izin verdi ve onun hakkında dua etti.

Bu yaşlı yiğidin cesur hamleleri Şamlı savaşçının kalbine öyle bir kor-
ku saldı ki, kaçmaktan başka çare görmedi ve Muaviye'nin çadırına kadar 
geri çekildi. Yaşlı adam onu o noktaya kadar takip etti ve bulamayınca 
geri döndü.

Muaviye, Hz. Ali'nin şahadeti ve halkın kendisine biatinden sonra, 
Mukatta' Âmirî'yi huzuruna çağırdı. Oldukça yaşlanan Mukatta' o haliyle 
Muaviye'nin huzuruna çıktı ve aralarında şu diyalog yaşandı:

Muaviye: Kardeşim, eğer seni bu vaziyette görmeseydim elimden 
kurtulamazdın.

Âmirî: Allah aşkına beni öldür ve bu zillet dolu yaşamdan kurtarıp 
Allah'ın likasına yaklaştır.

Muaviye: Seni öldürmem; çünkü sana ihtiyacım var.

Âmirî: Nedir ihtiyacın?

Muaviye: Seninle kardeş olmaya ihtiyacım var.

Âmirî: Ben geçmişte Allah için senden koptum ve hâla aynı minval 
üzereyim. Kıyamet günü Allah seninle benim aramda hükmetsin.

Muaviye: Kızını benimle evlendir.

Âmirî: Ben daha kolay olan isteğini reddettim; nerde kaldı bu istek.

Muaviye: Öyle ise benden bir hediye kabul et.

Âmirî: Hediyene ihtiyacım yok.1

Bir Askerî Taktik

Safer ayının 10. günü ya da sonrası, yani Irak ve Şam süvari birlik-
leri arasında şiddetli bir çatışmanın yaşandığı sırada, İmam'ın ordusun-

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.223-224; Vak'a-i Sıffin, s.278.
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dan 1000 kişilik bir grup, Şamlıların muhasarası altında kaldı ve ordunun 
merkeziyle irtibatları kesildi. Bu sırada Ali (a.s) yüksek sesle şöyle buyur-
du: "Yok mu Allah'ın rızasını satın alacak ve dünyasını ahiret karşılığında 
satacak?" Abdülaziz adında siyah bir ata binmiş ve giydiği zırhtan dolayı 
sadece gözleri görünen bir kişi İmam'ın (a.s) huzuruna gelip şöyle dedi: 
"Sen emret, her emrine amadeyim." Ali (a.s) ona dua edip şöyle buyurdu:

Muhasara altındaki askerlerimize doğru hareket et ve onlara yak-
laştığında de ki: Emirü'l-Müminin'in size selâmı var. Diyor ki, siz o 
taraftan tekbir getirin biz bu taraftan; siz o taraftan saldırın biz bu 
taraftan; böylece muhasara halkasını kırıp sizi kurtaralım.

Abdülaziz kahramanca Şam askerlerine saldırdı ve muhasara altın-
daki askerlere ulaşıp İmam'ın mesajını iblağ etti. İmam'ın mesajını duyan 
askerler çok sevindi. Tekbir sesleri arasında iki taraftan savaş başladı; mu-
hasara halkası kırıldı ve kurtulan askerler İmam'ın ordusunun merkezine 
katıldılar. Şamlılar 800 kayıp vererek geri çekildiler ve böylece geçici bir 
süre için savaşa ara verilmiş oldu.1

Kora Kor Savaşta Artan Siyasî Hareketlilik

Askeri uzmanlar, Ali ordusunun topyekûn saldırıyı başlatmasından 
itibaren, Hz. Ali'nin zafere daha yakın olduğunu biliyorlardı. Zira savaşın 
gidişatının her gün İmam'ın (a.s) lehine değiştiğini ve Muaviye ordusu-
nun ölüm ve yenilgi tehdidi altında olduğuna kendi gözleriyle müşahede 
ediyorlardı. Herkesin kuvvetle muhtemel gördüğü bu zafer, bir kısmı aşa-
ğıda yer alan bazı sebeplerden kaynaklanıyordu.

1- Başkomutanın, yani Hz. Ali'nin dâhiyane ve şayeste önderliği. İşte 
bu doğru askerî kılavuzluk sebebiyle Muaviye ordusu takriben İmam'ın 
ordusunun iki katı kadar kayıp verdi.

2- Hz. Ali'nin, dünyanın şimdiye dek benzerini görmediği eşsiz şecaa-
ti. Onun düşmanlarından birinin deyimiyle, Ali hiçbir kahramanla çarpış-
mamıştır ki yeri onun kanıyla sulamamış olsun. Bu kahramanlıkların sa-
yesinde Irak ordusu düşmanın büyük savaşçılarının şerrinden kurtuldu; 
düşmanın yüreğine büyük bir korku düştü ve genellikle kaçmayı kalmaya 
tercih ettiler.

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.243; Vak'a-i Sıffin, s.308.
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3- Ordusunun, onun fazilet, takva, hilâfet ve hak imametine olan güç-
lü imanı. İlâhî nassı ve Muhacir ile Ensâr'ın seçimini hilâfet ve imametin 
ölçüsü kabul edenlerin tümü, hakkın batılla, adalet ehlinin zulüm ehliyle 
savaşı için İmam'ın bayrağı altında toplanmışlardı. Hâlbuki Muaviye or-
dusunun durumu farklıydı. Bir kısmı Osman'ın intikamı için Muaviye'nin 
peşine takılıp onun için kılıç sallamıştıysa, birçokları da maddî beklenti-
ler ve dünyevî emeller için toplanmıştı, kimileri de İmam'a olan eski düş-
manlıkları yüzünden bu yolu seçmişlerdi. Bu hakikat hiçbir tarihçi için 
gizli kalmamıştır.

4- İmam'ın ordusunda, Bedir, Uhud ve Huneyn'de Peygamber'in ya-
nında savaşmış, sadakat ve temizliklerine Peygamber'in şahadet ettiği, 
İslâm ümmetinin sevilen ve ünlü simalarının bulunması. Bunlar arasın-
dan Ammâr-ı Yasir, Ebu Eyyub el-Ensârî, Kays b. Sa'd, Hucr b. Adiyy, Ab-
dullah b. Budeyl ve benzerlerini sayabiliriz. Bu şahsiyetler, Şam ordusu 
içinden maksatsız ve saf birçok askerin kalbini şüpheye düşürmüştü.

Bu ve benzeri etkenler, Muaviye ve müşaviri Amr b. Âs'ın yenilgiyi 
kesin olarak görmelerine ve yenilgiyi önlemek için birtakım gizli çabalar 
içine girmelerine sebep oldu. Bu şekilde İmam'ın ordusunun zaferini bir 
şekilde önleyeceklerdi. Ezcümle çabalarından biri, Ali ordusunun başla-
rıyla yazışarak kendilerine cezp etmek ve onun ordusunda tefrika ve da-
ğınıklık icat etmekti.

1- Sıffin Savaşı'nda İmam'a en vefakâr kabile Rabia kabilesiydi. Muzar 
kabilesinden çatlak sesler çıksa da Rabia kabilesi dağ gibi yerinde duruyor-
du. Hz. Ali'nin gözü onların bayraklarına ilişince, kime ait olduğunu sordu. 
Rabia kabilesine ait olduğunu öğrenince şöyle buyurdu: "Bunlar Allah'ın 
bayraklarıdır. Allah onların sahiplerini korusun ve onlara sebat versin."1

İmam'a (a.s), Rabia kabilesinin başlarından biri olan Halid b. 
Muammer'in Muaviye ile işbirliği içinde olduğu ve aralarında mektup ya 
da mektuplar gidip geldiği haberi ulaştı. Ali (a.s) hemen onu ve Rabia'nın 
büyüklerini çağırıp şöyle buyurdu: "Ey Rabia kabilesi, siz benim nidama 
Lebbeyk diyen yâranımsınız. Bana, içinizden birinin Muaviye ile yazıştığı 
haberi geldi." Sonra Halid'e dönerek şöyle buyurdu: "Hakkında duyduk-

1- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.18-19; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, 
s.225-226.
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larım doğru olursa, Irak, Hicaz veya Muaviye'nin iktidarı dışındaki bir 
yere gidip yaşaman şartıyla seni bağışlarım. Ve eğer hakkında söylenenler 
yalansa, şüpheyle yanan kalplerimizi inandırıcı yemininle serinlet." Ha-
lid hemen orada yemin etti. Halid'in dostları, söylenenlerin doğru olması 
hâlinde onu öldüreceklerini söylediler. Bu sırada Ziyad b. Hafsa adında 
biri İmam'a şöyle dedi: "Halid'den, sana hıyanet etmemesi için yemin al.1

Karineler, onun Muaviye'nin İmam'ın (a.s) ordusu içindeki 5. kolu 
olduğunu, zafer anlarında ve hatta Muaviye'nin çadırına yaklaşıldığı ve 
yakalanmak üzere olduğu lahzalarda geri çekilme emri verdiğini, daha 
sonra yaptığı işe bahane ürettiğini gösteriyor. Bu konuda bir örneğe işa-
ret edelim.

Rabia kabilesi, komutanlığını Abdullah b. Abbas'ın yaptığı, İmam'ın 
ordusunun sol kanadını teşkil ediyordu ve Şamlıların en etkin şahsiyeti 
Zulkilâ Himyerî ve Ubeydullah b. Ömer'in komuta ettiği Şam ordusu-
nun sağ kanadının karşısında duruyordu. Himyer kabilesi, Zulkilâ ve 
Ubeydullah'ın komutasında süvari ve piyade olarak İmam'ın ordusunun 
sol kanadına şiddetli bir saldırı yaptılar; fakat bir netice almadılar. İkinci 
saldırıda Ubeydullah b. Ömer ordunun önünde durup Şam halkına şöyle 
dedi: "Şu gördüğünüz Iraklılar Osman'ı öldürdüler. Onları mağlup eder-
seniz, intikamınızı almış ve Ali'yi mahvetmiş olursunuz." Bu saldırıda da 
Rabia kabilesinin fertleri özel bir sebat gösterip savunma yaptılar ve güç-
süz ve yaşlılar dışında kimse geri çekilmedi.

Bu sırada Halid, askerlerden bazısının geri çekildiğini görünce o da 
geri çekildi ve bu yolla sebat gösterenleri de geri çekilmeye zorlamak iste-
di; fakat onların direnişini görünce hemen onlara katıldı ve yaptığı hareke-
tin üstünü örtmek için şöyle dedi: "Amacım kaçanları geri döndürmekti.2

İbn Ebi'l-Hadid şöyle yazar:
"Kelbî ve Vakidî gibi İslâm tarihçileri ittifakla Halid'in ikinci saldırı-

da, İmam'ın ordusunu sol kanatta yenilgiye uğratmak için kasıtlı olarak 
askerlere geri çekilme emri verdiği görüşündeler. Zira Muaviye Halid'e, 
galip gelmesi durumunda ömrünün sonuna dek Horasan valiliğini 
vadetmişti."3

1- age.
2- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.19; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.156.
3- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.228.
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İbn Muzahim de şöyle der:

"Muaviye Halid'e, bu savaşta galip geldiği takdirde onu Horasan vali-
liğine getireceği mesajını vermişti. Halid, Muaviye'nin oyununa geldi; fa-
kat arzusuna ulaşamadı. Zira Muaviye iş başına geldiğinde onu vali olarak 
Horasan'a gönderdi; fakat Horasan'a varmadan yarı yolda helâk oldu."1

Şam ordusu, Ubeydullah b. Ömer'le iftihar ederek şöyle diyordu: "Pak 
oğlu pak bizimle!" Irak ordusu da Muhammed b. Ebîbekr'le iftihar ediyor 
ve aynı sözü söylüyorlardı.

Evet, Şam ordusundan Himyer kabilesi ile İmam'ın ordusundan Ra-
bia kabilesi arasında geçen şiddetli savaş, iki taraftan çok sayıda insanın 
ölümüyle sona erdi. İki tarafın zayiatının vahametini ortaya koyması ba-
kımından, savaşmak için meydana çıkan tepeden tırnağa zırhlı beş yüzer 
askerden hiçbirinin sağ dönmemesi yeterlidir herhâlde.

İki ordunun yerlerine çekilmesinden sonra, kafataslarından bir tüm-
sek oluştu ve bu tepeyi andıran tümsek, "Tellu'l-Cemacim" (kafatası tepe-
si) adıyla meşhur oldu. Muaviye'nin en büyük destekçisi ve onun canını 
korumak için Himyer kabilesini savaşa hazırlayan Zulkilâ, Hindif adında 
biri tarafından işte bu savaşta öldürüldü ve Himyer kabilesi arasında müt-
hiş bir sarsıntı yarattı.2

2- Ubeydullah b. Ömer savaşın şiddetli olduğu bir sırada, bozgunculuk-
ve ihtilâf çıkarmak maksadıyla İmam Hasan'a (a.s) bir haberci göndererek 
görüşme istediğinde bulundu. İmam Hasan (a.s) babasının izniyle onunla 
görüştü. Ubeydullah, İmam Hasan'a (a.s) şöyle dedi: "Baban geçmişte ve 
şimdi Kureyş'in kanını döktü. Sen onun halefi olmaya ve seni Müslüman-
ların halifesi olarak tanıtmamıza hazır mısın?" İmam Hasan (a.s) bu teklifi 
hemen reddetti ve imamet ilmiyle Ubeydullah'a, fecî sonunu şöyle haber 
verdi: "Ya bugün ya yarın seni ölmüş olarak görüyorum. Bil ki şeytan yap-
tığın kötülüğü sana süslü göstermede." Rivayet eden şöyle diyor: "O, ya o 
gün ya da sonraki gün, yeşil giyinmiş 4000 kişilik bir kuvvetle meydana 
çıktı ve Hemdan kabilesinden Hâni b. Hattab eliyle helâk oldu."3

1- Vak'a-i Sıffin, s.306.
2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.233; Vak'a-i Sıffin, s.297; el-

Ahbaru't-Tival, s.179.
3- Vak'a-i Sıffin, s.297; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.233.
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3- Muaviye, konuşmasını bilen hitabesi güçlü kardeşi Utbe b. Ebî 
Süfyan'ı huzuruna çağırıp şöyle dedi: "Eş'as b. Kays ile mülakat et ve onu 
barışa davet et." Utbe, İmam'ın (a.s) ordusunun karşısına geçerek yüksek 
sesle Eş'as'ı istedi. Muaviye ordusundan birinin kendisiyle görüşmek is-
tediği haber verilen Eş'as, "Adını sorun." dedi ve Ebu Süfyan'ın oğlu Utbe 
olduğunu öğrenince şöyle dedi: "O keyif ehli bir genç, görüşmek gerek." 
Utbe, Eş'as'a şöyle dedi:

Eğer Muaviye Ali dışında biriyle mülakat etmek istese, seninle mü-
lakat ederdi. Çünkü sen Irak halkının başlarından, Yemenlilerin büyüğü, 
Osman'ın damadı ve valisi idin. Sen kendini Ali'nin diğer komutanları ile 
kıyaslama. Malik-i Eşter Osman'ın katillerinden biri, Adiyy b. Hatem tah-
rikçisi, Said b. Kays, diyetini Ali'nin üstlendiği bir kişi, Şureyh ve Zuher 
b. Kays ise heva ve hevesten başka bir şey tanımazlar. Sen kadirşinaslık 
unvanıyla Irak ehlini savundun ve taassup yüzünden Şamlılarla savaştın. 
Şimdi bu savaşın nereye vardığını görmektesin. Demiyorum "Ali'yi bırak 
Muaviye'ye yardım et." Biz seni, senin ve bizim salahımıza olan geri çekil-
meye davet ediyoruz.

Tarih, Eş'as'ın Muaviye ile gizlice irtibatta olduğunu ve savaşın gi-
dişatını Muaviye'nin lehine çevirmek için fırsat peşinde olduğunu iddia 
etmektedir.

Eş'as, Utbe'ye verdiği cevapta önce İmam'ı övdü ve Utbe'nin sözlerini 
bir-bir reddetti; fakat en son dolaylı olarak savaşa son vermek için muva-
fakatini ilân edip şöyle dedi: "Siz savaştan geri durup yaşamaya bizden 
daha az muhtaç değilsiniz. Bu konuda düşünüp görüşümü Allah'ın izniy-
le ilân edeceğim."

Utbe'nin olanları anlattığı Muaviye sevinerek şöyle dedi: "O, barışa 
olan alakasını ilân etmiştir."1

4- Muaviye, Amr b. Âs'a şöyle dedi: "Ali'den sonra en seçkin şahsiyet 
İbn Abbas'dır. Ali, İbn Abbas'ın sözüne muhalefet etmez. Bir an önce bir 
çare düşün; yoksa savaş varlığımızı bitirdi. Şam halkı yok olmadan biz 
Irak'a ulaşamayız."

Amr b. Âs şöyle dedi: "İbn Abbas kanmaz. O kandırılırsa Ali de kan-
dırılır." Muaviye'nin ısrarıyla Amr, İbn Abbas'a bir mektup yazdı ve so-

1- Vak'a-i Sıffin, s.408.
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nuna da bir şiir ekledi. Amr'ın mektubu ve şiiri gösterdiği Muaviye şöyle 
dedi: "Mektubun, şiirin kadar güzel değil."

Hile ve dalaverenin piri, mektubunda ve eklediği şiirde Abbas ve so-
yunu övmüş, Malik-i Eşter'i yermiş ve savaşın son bulması hâlinde İbn 
Abbas'ın, halifeyi tayin şûrasında yer alacağı vaadinde bulunmuştu. İbn 
Abbas kendisine ulaşan mektubu Hz. Ali'ye gösterdi. Ali (a.s) şöyle bu-
yurdu: "Allah Amr'ın canını alsın. Ne de aldatıcı bir mektup. Hemen ceva-
bını yaz ve şiirine de usta bir şair olan kardeşin Fazıl cevap versin."

İbn Abbas mektuba şöyle cevap verdi:

Ben Arab'ın arasında senden daha hayasız birini görmedim. Dinini 
az bir fiyata sattın; dünyayı günahkârlar gibi büyük saydın ve riyakârca 
takvalı gözüktün. Eğer Allah'ı razı etmek istiyorsan, önce Mısır hükümeti 
hayalini aklından çıkar ve evine dön... Irak halkıyla Şam halkı bir olma-
dığı gibi, Ali ile Muaviye de bir değil. Ben Allah'ı istiyorum, sen Mısır va-
liliğini. Daha sonra kardeşi Fazl'ın, Amr'ın şiirinin vezninde yazdığı şiiri 
mektuba ekleyip İmam'a gösterdi. Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Eğer akıllı ise 
artık mektubunu cevaplamaz."

Mektubu alan Amr b. Âs, Muaviye'ye gösterip şöyle dedi: "Sen beni 
mektup yazmaya davet ettin; ama ne sana ne de bana bir faydası olma-
dı." Muaviye ise şöyle dedi: "İbn Abbas ile Ali'nin kalpleri bir ve hepsi 
Abdulmuttalib'in çocukları."1

5- İmam'ın askerlerinin artan hareketliliğini, kuşatma çemberinin da-
raldığını ve Şam ordusunun dağılmak üzere olduğunu hisseden Muavi-
ye, İbn Abbas'a bir mektup yazıp, bu savaşın Haşim Oğulları'nın Ümeyye 
Oğulları'na olan kininden kaynaklandığını hatırlatmaya ve akıbetinden 
korkutmaya karar verdi. Ayrıca bu mektupta İbn Abbas'a, "Halk sana biat 
ederse, biz de biat ederiz." diyerek, onu yoldan çıkarmaya uğraştı.

İbn Abbas bu mektubu alınca, Muaviye'ye delilli ve çok sert bir cevap 
yazdı; öyle ki, Muaviye mektup yazdığına pişman olup şöyle dedi: "Bu, yap-
tığım işin neticesidir. Artık bir yıl boyunca ona mektup yazmayacağım."2

1- Vak'a-i Sıffin, s.410- 414; el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.98- 99.
2- Vak'a-i Sıffin, s.414- 416; el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.100.
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Ammâr ve İsyankâr Topluluk

Yasir ailesi, İslâm'ın ilk yıllarında hepsi Peygamber'in (s.a.a) davetine 
lebbeyk diyen, bu yolda şiddetli işkencelere katlanan ve sonunda Yasir 
ve eşi Sümeyye'nin, tevhit dini yolunda, Ebu Cehil ve aynı fikri taşıyan 
kimselerin işkenceleri altında canlarını veren asil ailelerdendir. Oğulları 
Ammâr ise Mekke gençlerinin kefaleti ve kendisinin Müslüman olmadığı-
nı dilde beyan etmesiyle kurtuldu. Allah, Ammâr'ın davranışını aşağıdaki 
ayette sakıncasız ilân etmiştir:

…Kalbi imanla dolu olduğu hâldeyken baskıyla (küfre) zorlanan 
hariç…1

Ammâr'ın hadisesi Peygamber'e ulaşınca, Allah Resulü (s.a.a) şöyle 
buyurdu: "Hayır, asla! Ammâr tepeden tırnağa imanla dolu ve tevhit onun 
etiyle kanıyla yoğrulmuştur." O sırada gözyaşları içinde Ammâr geldi. Pey-
gamber (s.a.a) onun gözyaşlarını sildi ve böyle bir sıkıntıya düşmesi du-
rumunda, yine aynı şeyi yapmasını hatırlattı.2

Bu kahraman sahabe hakkında nazil olan tek ayet bu değil; müfessir-
ler başka iki ayetin daha onun hakkında indiğini belirtmişlerdir.3 Ammâr, 
Peygamber'in (s.a.a) Medine'ye hicretinden sonra, sürekli onun yanında 
yer aldı; bütün gazvelere ve bazı seriyelere katıldı. Peygamber'in vefatın-
dan sonra resmi hilâfeti kabul etmediği hâlde, İslâm'ın menfaatine olan 
durumlarda hilâfet erkiyle işbirliğinden kaçınmadı.

Peygamber'in Medine'ye geldikten sonra ilk yaptığı iş mescit inşa-
sıydı. Ammâr mescit inşasında herkesten çok zahmet çekiyor ve birkaç 
kişinin işini tek başına yapıyordu. İslâm'a olan sadakat ve taahhüdü, baş-
kalarının onu haddinden fazla çalıştırmasına sebep oluyordu. Bir gün on-
ları Peygamber'e şikâyet ederek "Bunlar beni öldürecek." dedi. Peygamber 
(s.a.a) işte o an, orda bulunanların kalbine oturan tarihî sözünü buyurdu:

Seni haktan sapmış zalim bir grup öldürecek. Son dünya azığın bir 
yudum süt olacak.4

1- Nahl Suresi, 106
2- Tefsir-i Taberî, c.14, s.122; Esbabu'n-Nuzul, s.212; ve diğer tefsirler.
3- Zümer Suresi, 9. En'âm Suresi, 52. Bu konuda Kurtubî, Keşşaf, Râzî ve ed-

Dürrü'l-Mensûr tefsirlerine müracat edilsin.
4- Peygamber'in gaybî haberlerinden biri olan bu hadisi, muhaddis ve tarihçiler 
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Bu söz Peygamber'in ashabı arasında yayıldı ve sonra ağızdan ağza 
intikal etti. O günden sonra Ammâr Müslümanlar arasında özel bir ma-
kam ve mevki sahibi oldu. Ayrıca Peygamber (s.a.a) çeşitli münasebetlerle 
onu övüyordu.

Sıffin Savaşı'nda Ammâr'ın Hz. Ali'nin ordusuna katıldığı haberinin 
yayılması, kandırılmış Muaviye ordusunu sarstı ve bazılarını bu konuda 
araştırma yapmaya sevk etti.

Ammâr'ın Konuşması

Ammâr savaş meydanına gitmeye karar verdiğinde, İmam'ın yâranı 
arasında şöyle bir konuşma yaptı:

Ey Allah'ın kulları, Allah'ın kitabına uymayarak kendine zulmetmiş ve 
iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir grup salih insanın öldürdü-
ğü birinin intikamını almak için ayaklanmış kimseler ile savaşa hazır 
olun. Onun öldürülmesiyle dünya menfaatleri tehlikeye düşen grup, 
itiraza kalkıp, "Niçin öldürüldü?" dediler. Cevaben dedik ki, kötü iş-
leri yüzünden öldürüldü. Dediler ki, o kötü iş yapmadı! Evet, onlara 
göre Osman kötü bir iş yapmadı. Sadece dinarları onlara peşkeş çekti; 
onlar da yiyip durdular. Onlar Osman'ın kanını istemiyorlar; dünya-
nın lezzetini tatmışlar ve bizim elimize düştüklerinde bu lezzetlerden 
mahrum kalacaklarını biliyorlar.

Ümeyye soyunun İslâm'da önceliği yok ki bu açıdan yöneticiliğe liya-
katleri olsun. Onlar halkı kandırdı ve "Önderimiz mazlumca öldürül-
dü." feryadını dillerine dolayarak, halka zalimce hükümet ve saltanat 
etmek istediler. Bu bir hiledir ki, onun vasıtasıyla gördüğünüz şeye 
ulaştılar. Böyle bir hileye başvurmasalardı, iki kişi bile onlara biat 
edip yardımına koşmazdı.1

Ammâr sözlerini tamamladıktan sonra meydana doğru hareket etti ve 
dostları da arkasından yola düştüler. Amr b. Âs'ın çadırını görünce şöyle 
feryat etti: "Mısır hükümeti karşılığında dinini sattın. Yazıklar olsun sana; 
bu, İslâm'a vurduğun ilk darbe değil." Ubeydullah b. Ömer'in karargâhını 

nakletmişlerdir. Suyûtî el-Hasais kitabında bu hadisin tevatür derecesinde olduğunu 
tasrih etmiştir ve Merhum Allâme Eminî el-Gadîr kitabında (c. 9, s.21-22) hadisin kaynak-
larını zikretmiştir. Ayrıca bk. Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.21; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.157.

1- İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.157; Vak'a-i Sıffin, s.319; Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.21.
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gördüğünde ise şöyle dedi: "Allah seni kahretsin. Dinini, Allah'ın ve İslâm'ın 
düşmanının dünyasına sattın." Ubeydullah şöyle cevap verdi: "Hayır, ben 
mazlum şehidin kanının kısasını istiyorum." Ammâr şöyle dedi: "Yalan 
söylüyorsun. Allah'a andolsun ki, senin asla Allah rızasını istemediğini bi-
liyorum. Bugün ölmezsen yarın öleceksin. Allah, kullarına niyetlerine göre 
ceza ve mükâfat vereceğine göre, niyetinin ne olduğuna bak."1

Sonra etrafını Ali dostları çevirmiş hâlde şöyle dedi: "Allah'ım, sen bi-
liyorsun ki, eğer rızanın kendimi şu deryaya atmamda olduğunu bilsem, 
atarım. Eğer bilsem senin rızan, kılıcın ucunu karnıma dayayıp üzerine yat-
mam ve sırtımdan çıkmakta ise, yine yaparım. Allah'ım, seni her şeyden 
daha çok razı edecek olan şeyin, şu güruhla savaşmak olduğunu bana aşikâr 
ettin. Eğer bundan daha iyi bir amel olduğunu bilseydim, onu yapardım."2

Ammâr'ın Ali (a.s) Ordusuna Katılmasının Tepkileri

Ammâr'ın kişiliği ve inkılâpçı geçmişi, Şam halkının bilmediği bir şey 
değildi. Hz. Peygamber'in (s.a.a) onun hakkındaki sözü her tarafa yayıl-
mıştı. Şam halkına bir ölçüde gizli kalan şey, Ammâr'ın İmam (a.s) ordu-
suna katılması idi. Bu muhtemel katılma haberi, Şam ordusunun içlerine 
yayılınca, Muaviye'nin zehirleyici propagandalarının etkisi altında kalan 
kimseleri araştırmaya yöneltti. Bu kimselerden biri de, Himyer kabileleri-
nin Muaviye'nin lehine seferber edilmesinde fevkalade etkili olan meşhur 
Yemenli şahsiyet Zulkilâ idi. Şimdi hak nuru onun kalbine yönelmişti ve 
hakikati bulmak istiyordu. Bu sebeple İmam'ın ordusuna katılmış Kûfe 
sakini Himyer kabilesinin başlarından olan Ebu Nuh ile irtibat kurmaya 
karar verdi. Muaviye ordusunun en ön safına geçip şöyle seslendi:

Himyer kabilesinin Kila' boyundan Ebu Nuh ile konuşmak istiyorum.
Ebu Nuh: Kimsin? Kendini tanıt.
Zulkilâ: Ben Zulkilâ'yım. Buraya gelmeni istiyorum.
Ebu Nuh: Size doğru yalnız gelmekten Allah'a sığınırım. Bir grup 

adamımla gelirim.
Zulkilâ: Sen Allah'ın ve Resulü'nün (s.a.a) himayesinde ve Zulkilâ 'nın 

güvencesi altındasın. Bir konuda seninle görüşmek istiyorum. Bu yüzden 
yalnız gel; ben de yalnız geleceğim.

1- Vak'a-i Sıffin, s.336; A'yanu'ş-Şia, c.1, s.496, Beyrut baskısı.
2- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.21; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.157; Vak'a-i Sıffin, s.320.
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Her ikisi saflarından ayrılarak iki ordunun ortasında müzakereye 
başladılar.

Zulkilâ: Ben geçmişte (Ömer'in hükümeti zamanında) Amr b. Âs'dan 
duyduğum bir hadis için seni çağırdım.

Ebu Nuh: Hangi hadis?

Zulkilâ: Amr b. Âs, Allah Resulü'nden şöyle nakletti: "Şam ehli ile Irak 
ehli karşı karşıya gelecek. Hak ve hidayet önderi bir tarafta ve yanında da 
Ammâr olacak.

Ebu Nuh: Allah'a andolsun ki Ammâr bizimle.

Zulkilâ: Bizimle savaşmakta kesin kararlı mı?

Ebu Nuh: Evet, Kâbe'nin Rabbine andolsun ki, o sizinle savaşmak ko-
nusunda benden daha kararlı. Ben ise diyorum ki, keşke hepiniz bir kişi 
olsaydınız ve hepinizin kafasını vursaydım ve ilk önce amcaoğlum olan 
senden başlasaydım.

Zulkilâ: Neden böyle bir şey arzuluyorsun? Hâlbuki ben akrabalık 
bağımı koparmadım ve seni yakın akrabam biliyor ve öldürmeyi düşün-
müyorum.

Ebu Nuh: Allah İslâm sayesinde bazı bağları kopardı ve birbirinden 
kopanları da birleştirdi. Sen ve dostların bizimle olan manevi bağınızı ko-
pardınız. Biz hak, siz batıl üzeresiniz; çünkü siz küfrün başlarına yardım 
ediyorsunuz.

Zulkilâ: Benimle birlikte Şam askerlerinin arasına gelir misin? Sana 
güvence veriyorum ki öldürülmeyeceksin; senden bir şey alınmayacak ve 
biate de zorlanmayacaksın. Amacım, Ammâr'ın Ali ordusunda olduğunu 
Amr b. Âs'a bildirmen. Ola ki, iki ordu arasında barış sağlansın.

Ebu Nuh: Senin ve dostlarının hilesinden korkuyorum.
Zulkilâ: Sözlerimin kefiliyim.

Ebu Nuh gökyüzüne bakarak şöyle dedi: "Allah'ım, sen onun ve be-
nim kalbimde olanları biliyorsun; beni koru." Ardından Zulkilâ ile birlikte 
Muaviye ordusuna doğru hareket etti. Amr b. Âs ve Muaviye'nin olduğu 
yere yaklaştığında, ikisini halkı savaşa tahrik ederken gördü.

Zulkilâ Amr b. Âs'a dönerek şöyle dedi: Akıllı ve doğru konuşan bi-
riyle Ammâr hakkında müzakere etmek ister misin?

Amr b. Âs: Kimdir o?
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Zulkilâ Ebu Nuh'u işaret ederek şöyle dedi: Kûfe ehlinden amcamın 
oğlu.

Amr b. Âs, Ebu Nuh'a şöyle dedi: Çehrende Ebu Turab'dan nişaneler 
görüyorum.

Ebu Nuh: Benim çehremde Muhammed (s.a.a) ve onun ashabının, se-
nin çehrende ise Ebu Cehil ve Firavun'un nişanesi var. Bu sırada Muaviye 
ordusunun komutanlarından Ebu'l-A'ver kılıcını çekerek şöyle dedi: "Yü-
zünde Ebu Turab'ın nişanesi olan ve aramızda bize hakaret etmeye cesaret 
eden şu yalancıyı öldürmeliyim."

Zulkilâ: Andolsun Allah'a, eğer ona el uzatırsan kılıcımla burnunu 
kırarım. Bu benim amcamın oğlu ve benim korumam altında. Onu bura-
ya, hakkında sürekli tartıştığınız Ammâr hakkında sizi bilgilendirmesi 
için getirdim.

Amr b. Âs: Seni Allah'a yemin verdiriyorum; doğru söyle; Ammâr si-
zin aranızda mı?

Ebu Nuh: Bu sorunun sebebini öğrenmeden cevap vermeyeceğim. 
Ayrıca Peygamber'in (s.a.a) ashabından birçoğu bizimle beraber ve hepsi 
sizinle savaşmakta kararlı.

Amr b. Âs: Peygamber'den, Ammâr'ı zalim bir grubun öldüreceğini, 
haktan ayrılmayacağını ve ateşin ona haram olduğunu duymuştum.

Ebu Nuh: Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a andolsun ki, 
Ammâr bizimle ve sizinle savaşmaya hazır.

Amr b. Âs: Bizimle savaşmak mı istiyor?

Ebu Nuh: Evet, andolsun Allah'a ki, Ammâr Cemel Savaşı'nda bana 
"Cemel Ashabı'na galip geleceğiz." dedi ve dün de "Eğer Şamlılar bize 
saldırsa ve bizi "Hicr" bölgesine sürseler, savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz; 
zira bizim hak, onların batıl olduklarını, bizim ölülerimizin cennette, on-
larınkinin cehennemde olduklarını biliyoruz." dedi.

Amr b. Âs: Beni Ammâr ile görüştürebilir misin?

Ebu Nuh: Bilmiyorum; ama bunun için elimden geleni yaparım. Ora-
dan ayrıldıktan sonra Ammâr'ın yanına vararak olanları bir-bir anlatıp, 
aralarında Amr b. Âs'ın da bulunduğu 12 kişilik bir heyetin kendisiyle 
görüşmek istediğini belirtti.
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Ammâr görüşmeye hazır olduğunu ilân etti. Daha sonra tümü süvari 
olan bir grup, İmam'ın ordusunun son noktasına hareket etti ve Ammâr'ın 
grubundan Avf b. Buşr adında biri gruptan ayrılarak Şam ordusunun kar-
şısına geçip yüksek sesle şöyle dedi: "Amr b. Âs nerede?" "Burada." dediler. 
Avf, Ammâr'ın yerini gösterdi. Amr b. Âs, Ammâr'ın Şam ordusuna doğru 
hareket etmesini istedi. Avf, "Sizin hilenizden emin değil." dedi. Sonunda 
ikisinin bir grubun koruması altında iki hat arasında müzakere etmesine 
karar verildi. Her iki grup kararlaştırılan noktaya hareket etti; ancak ih-
tiyatı elden bırakmadılar. Atlarından inerken eller kılıçların kınındaydı. 
Amr konuşmasına kelime-i şahadetle başlayarak İslâm'a olan bağlılığını 
göstermek istedi. Ammâr buna kanmadı ve şöyle dedi: "Sus, sen Peygam-
ber (s.a.a) hayatta iken ve vefat ettikten sonra o kelimeyi terk ettin; şim-
di nasıl diline dolamaktasın?" Amr utanmadan şöyle dedi: "Ammâr, biz 
bu mesele için gelmedik. Ben seni bu ordunun en muhlis insanı bildiğim 
için, bizimle savaşmak istemenizin nedenini sormaya geldim. Hepimizin 
Allah'ı, kıblesi ve kitabı bir değil mi?"

Ammâr kısa bir konuşmadan sonra şöyle dedi: "Peygamber (s.a.a) 
bana, ahdini bozanlar ve hak yoldan sapanlarla savaşacağımı haber ver-
miştir. Ahdini bozanlarla savaştım ve sizler işte o hak yoldan sapanlar-
sınız ve dinden çıkanları (Haricîler) görecek miyim? Bilmiyorum." Daha 
sonra Amr'a dönüp şöyle dedi: "Ey akim, sen Peygamber'in Ali hakkında 
'Ben kimin mevlâsı isem, Ali de onun mevlâsıdır. Allah'ım onu seveni sev; 
düşmanına düşman ol.' dediğini bilmiyorsun?"

Her iki grubun müzakeresi, Osman'ın katli konusunda geçen ko-
nuşmalardan sonra sona erdi ve her iki grup kendi merkezlerine geri 
döndü.1

Bu müzakere gösterdi ki, Amr b. Âs, Ammâr'ın Hz. Ali'nin ordusun-
da yer aldığını öğrenmek istemiyordu; zira o, Ali ordusunun başlarını 
iyi tanıyordu. Nitekim Ammâr'ın mantığı karşısında teslim olmak yeri-
ne, cidal ve tartışmaya kalkışıp Osman'ın katli meselesini ortaya atarak, 
ondan Osman'ın katlinde parmağı olduğu ikrarını almak ve böylece ca-
hil Şam halkını savaşta kararlı kılmak istiyordu. Şu da var ki, Muaviye 
ve Amr, Zulkilâ Ammâr'dan önce öldürüldüğü için şanslıydılar. Eğer bu 

1- Vak'a-i Sıffin, s.332-336; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.8, s.16-22.
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savaşta Zulkilâ Ammâr'dan önce öldürülmeseydi, Amr esassız sözleriyle 
artık onu kandıramaz ve kendisi Şam ordusu arasında Muaviye ve Amr 
için büyük bir sorun olurdu. Bu nedenle Zulkilâ'nın öldürülmesinden ve 
Ammâr'ın şahadetinin ardından Amr, Muaviye'ye şöyle dedi: "Ben ikisin-
den hangisinin ölümüne daha çok sevinmem gerektiğini bilemiyorum. 
Allah'a andolsun ki eğer Zulkilâ Ammâr'dan sonra hayatta olsaydı, tüm 
Şam ehlini Ali'nin tarafına çekerdi."1

Sıffin Savaşı 'nda Hz. Ali'nin Hamasetleri

Ali (a.s) başkomutan unvanıyla, Muaviye veya Amr b. Âs gibi en gü-
venli noktada ve bir çadır içinde değildi; tehlike anında kaçan, ordunun 
seçkin muhafızlarından adeta bir koruma duvarı da örülmemişti etrafına. 
Aksine o komutanlık görevini, ordunun çeşitli kollarında teftiş yaparak 
ifa ediyor; en zor anlarda ordunun önünde savaşıyordu ve ağır saldırılar-
da zafer anahtarı, onun mübarek ve kudretli ellerindeydi.

Şimdi İmam'ın bu savaştaki kahramanlıklarından birkaç örnek ve-
relim. Konunun ayrıntıları tarih kitaplarında, ezcümle İbn Muzahim'in 
Vak'a-i Sıffin kitabı ve Tarih-i Taberî'de mevcuttur; ilgi duyanlar bu kitapla-
ra müracaat edebilirler.

1- Ali (a.s) Ok Yağmuru Altında

İmam'ın (a.s) sağ kanat ordu komutanı Abdullah b. Budeyl'in ölü-
mü o bölgenin dağılmasına sebep oldu bunun üzerine Muaviye, Habib 
b. Mesleme'yi sağ kanadın geri kalan kısmını yok etmekle görevlendirdi. 
Buna karşılık sağ kanadı düzenlemek için Sehl b. Huneyf Ali (a.s) tara-
fından görevlendirildi; fakat bu çaba yeterli olmadı, sağ kanadın şaşkın 
ve dağınık askerleri, İmam'ın komuta ettiği ordunun merkezine katıldılar. 
Tarihin bu bölümü, Rabia ve Cubn kabilelerinin yiğitliklerinden, Muzar 
kabilesinin ise savaştan kaçmasından bahsediyor. Ali (a.s) bu şartlar altın-
da ileri adım atıp şahsen savaşa girdi.

Sıffin Savaşı muhabiri Zeyd b. Veheb şöyle diyor: "Ben İmam'ı ok yağ-
muru altında görüyordum ve düşman okları hedefi bulmuyor adeta sıyı-
rarak geçiyordu. Evlâtları, düşmanın yoğun ok atışı altında onun zarar 

1- İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.157.
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görmesinden endişe ediyorlardı. Bu yüzden İmam'ın isteğinin aksine, bir 
siper gibi etrafını çevirdiler; fakat o yerinde durmuyor ve düşmanı geri 
püskürtüyordu. Birden İmam'ın önünde, Kîsan adındaki hizmetkârı ile 
Ebu Süfyan'ın Ahmer adındaki kölesi çarpışmaya başladı ve bu çarpış-
ma Kîsan'ın ölümüyle sonuçlandı. Ahmer yalınkılıç mağrur bir şekilde 
İmam'ın (a.s) karşısına geçti. Ali (a.s) daha ilk karşılaşmada onun zırhı-
nın yakasından kavrayıp kendine doğru çekerek havaya kaldırdı ve öyle 
sert bir şekilde yere vurdu ki, omuz ve kolları kırıldı. Daha sonra serbest 
bıraktı. Bu sırada İmam Hüseyin ve Muhammed Hanefiyye kılıçlarıyla 
Ahmer'in hayatına son verip babalarının yanına döndüler.

Ali (a.s), "Neden kardeşlerin gibi sen de Ahmer'in öldürülmesine 
katılmadın?" diye sorduğunda İmam Hasan (a.s), "O ikisi yeterliydi ya 
Emire'l-Müminin." dedi.

Zeyd b. Veheb şöyle devam ediyor: "Ali (a.s) Şam ordusuna yaklaş-
tıkça süratini daha da artıyordu. İmam Hasan (a.s) babasının Muaviye 
ordusu tarafından muhasara edilip hayatının tehlikeye girmesinden endi-
şelenerek ona şöyle dedi: "Sabitkadem ve fedakâr yâranın Rabia kabilesi 
size ulaşana kadar beklemeniz daha iyi olmaz mı?" Ali (a.s) oğluna şöyle 
cevap verdi:

Baban kendisine verilmiş olan süreyi aşmayacak. Düşmana doğru 
hamle etmek veya durmak, muayyen edilmiş o günü ne geciktirir ne 
de hızlandırır. Babanın ölüme gitmekten veya ölümün kendisine gel-
mesinden ötürü de bir endişe ve kokusu yok.1

Ebu İshak diyor ki: "Sıffin Savaşı'nda Ali (a.s) bir gün elinde küçük 
bir mızrakla, ordusunun komutanlarından Said b. Kays'la karşılaştı. Ken-
disine 'Düşmana bu kadar yakınken, öldürülmekten korkmuyor musun?' 
deyince, Ali (a.s) şöyle cevap verdi:

Hiç kimse yoktur ki onu bir kuyuya düşmekten ya da bir duvarın al-
tında kalmaktan veya bir afete uğramaktan koruyan, Allah tarafından 
görevlendirilen koruyucular olmasın. Ancak takdir-i ilâhî ulaştığında, 
onunla kaderinin arasından çekilirler.2

1- Vak'a-i Sıffin, s.248-250; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.198-200; 
Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.10-11; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.151-152.

2- Vak'a-i Sıffin, s.250; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.199.
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2- Muaviye'nin Kölesi Harîs'i Öldürmesi

Şam ordusunun en büyük kahramanı, Muaviye'nin kölesi Harîs idi. 
O, bazen Muaviye'nin elbisesini giyerek savaşıyor ve işin aslını bilmeyen-
ler, Muaviye'nin savaştığını sanıyordu.

Muaviye bir gün Harîs'i çağırıp şöyle dedi: "Ali ile çarpışmaktan ka-
çın; fakat mızrağınla istediğini hedefle." Harîs, Muaviye'nin bu sözünü 
Amr b. Âs'a söyleyince, Amr (hangi niyetle ise) Muaviye'nin görüşünü 
hatalı bularak şöyle dedi: "Eğer Kureyşli olsaydın, Muaviye Ali'yi öldür-
meni isterdi; fakat böyle bir iftiharın Kureyş'ten başkasına nasip olmasını 
istemiyor. Öyleyse fırsat bulursan Ali'ye de saldır."

Şanstan aynı gün Ali (a.s) süvari birliklerinin önünde meydana çık-
mıştı. Harîs, Amr'ın sözlerinin etkisi altında Ali'yi (a.s) vuruşmaya çağır-
dı. Ali (a.s) recez okuduktan sonra öne çıkıp vuruşmayı başlattı ve hemen 
ilk anda güçlü bir darbeyle Harîs'i ikiye ayırdı. Haberi alan Muaviye çok 
müteessir oldu ve onu kandıran Amr'ı kınayan bir şiir okudu. Şiirin iki 
beyti şöyle:

Harîsun elem ta'lem ve cehluke zairun / Bi-enne Aliyyen li'l-fevarisi qahirun.
Ve inne Aliyyen lem yubarizhu farisun / Mine'n-nasi illaksadethu'l ezafiru.

Ey benim yenilgiye uğramış kahramanım Harîs, bilmiyor muydun Ali 
tüm kahramanlara galip? Ali'nin karşısına çıkan her savaşçı mağlup.

Harîs'in öldürülmesi, Muaviye ordusunda bir korku ve öfke dalga-
sı yarattı. Amr b. Husayn adındaki ayrı bir savaşçı, İmam'dan Harîs'in 
intikamını almak için meydana çıktı; fakat henüz onunla karşılaşmadan, 
ordu komutanlarından Said b. Kays tarafından öldürüldü.1

3- Ali (a.s) Muaviye'yi Vuruşmaya Çağırıyor

Bir gün Ali (a.s) Muaviye'ye son kez hücceti tamamlamak için meyda-
na çıkarak iki rakip safın ortasında durdu.

Ali (a.s): Ey Muaviye!

Muaviye özel memurlarına şöyle dedi: Gidin maksadını öğrenin.

Memurlar: Ne diyorsun ey Ebu Talib oğlu?

Ali (a.s): Muaviye ile konuşmak istiyorum.

1- Vak'a-i Sıffin, s.272-273; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.215-216; 
el-Ahbaru't-Tival, s.176.
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Memurlar Muaviye'ye: Ali seninle görüşmek istiyor. Bu sırada Mu-
aviye Amr b. Âs'la birlikte meydana doğru hareket etti ve İmam'ın (a.s) 
karşısında durdular.

Ali (a.s) Amr'ı dikkate almadan Muaviye'ye şöyle dedi: "Yazıklar ol-
sun sana! Neden halk ikimiz için birbirini öldürsün? Meydana çıksan da 
ikimiz çarpışsak ve galip gelen halkı yönetsin."

Muaviye: Amr b. Âs, bu konudaki görüşün ne?

Amr: Ali insaflıca yaklaşmıştır. Eğer bu teklife yüz çevirirsen, kendi-
nin ve soyunun alnına, Arap dünyada var oldukça silinmeyecek kara bir 
leke sürmüş olursun.

Muaviye: Amr, benim gibi biri sana asla kanmaz. Hiçbir kahraman 
Ali ile savaşmamıştır ki, yer onun kanıyla sulanmamış olsun. Bu cümlenin 
ardından her ikisi de kendi saflarına geri döndüler.

Ali (a.s) da tebessüm ederek geri döndü.

Muaviye, Amr'a şöyle dedi: "Ne kadar aptalsın. Umarım önerin ciddî 
değil şakaydı.1

Bir Şehit Oğlunun Şecaati

Haşim Mirkal, Ali (a.s) ordusunun cesur ve güçlü komutanlarından-
dı ve İslâmî fetihlerdeki parlak geçmişi herkes tarafından biliniyordu. 
Onun şahadetinin Ali ordusunu fazlasıyla sarsacağı beklenirken, oğlu-
nun ateşli hitabesi durumu değiştirdi ve yolunun takipçilerini daha bir 
kararlı kıldı. Babasının bayrağını eline aldı2 ve hak hakikat yolunun fe-
dailerine şöyle seslendi:

Haşim, rızkı sınırlı, işleri ilâhî defterde kayıtlı Allah kullarından bir 
kuldu. Eceli ulaştı ve kendisine muhalefet edilemeyecek olan Allah 
onu yanına çağırdı; o da likaullaha erdi. O, Peygamber'in amcasının 
oğlu, ona ilk iman eden, Allah'ın dinini en iyi bilen ve yaptıkları haram 
işleri helâl sayıp halkın arasında zulümle hükümet eden ve şeytanın 

1- Vak'a-i Sıffin, s.274-275; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.5, s.217-218; el-
Ahbaru't-Tival, s.176-177; Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.23; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.158.

2- el-Ahbaru't-Tival, s.184; Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.393; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu 
Nehci'l-Belâğa, c.8, s.29.
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galebe çalıp kötü işlerini kendilerine güzel gösteren Allah düşmanla-
rının katı muhalifinin yolunda cihat etti.

Peygamber'in metoduna muhalefet, ilâhî kanunları tatil ve onun dost-
larına muhalefet edenlerle savaşın. Bu dünyada canlarınızı Allah'a 
itaat yolunda bağışlayın ki, ahirette en yüce makamlara nail olasınız. 
Tutalım ki sevap, ceza, cennet ve cehennem yoktur; yine de Ali'nin 
arkasında savaşmak, insan ciğeri yiyenin oğlu Muaviye'nin arkasında 
savaşmaktan daha faziletlidir.1

Şehit oğlunun sözleri henüz yankılanırken, İmam'ın halis Şialarından 
Ebu't-Tufeyl Sihabî, Haşim'i öven bir şiir okudu. Şiirin ilk beyti şöyle:

Ya Haşime'l-hayri cezeyte'l-cennete / Katelte fillahi aduvve's-sunneti.

Ey hayırlar Haşim'i, kazandın cenneti
Allah yolunda öldürdün sünneti öldürenleri.2

Aslan Pençesinde Bir Tilki

Savaşın şiddeti ve baskısı, meydanı Şamlılara dar etti ve savaş ateşini 
tutuşturanlar, diğerlerini teskin edebilmek ve muhaliflerin dilinden kur-
tulmak için kendileri de meydana çıkmak zorunda kaldılar. Amr b. Âs'ın, 
Hâris b. Nasr adında bir düşmanı vardı. Gerçi ikisi de aynı mektebin ye-
tiştirmesi olmasına rağmen birbirlerinin kötülüğünü istemeleri ile tanını-
yorlardı. Hâris, Amr'ın savaşa şahsen katılmamasını ve sadece başkalarını 
meydana sürmesini bir şiirle eleştirdi. Bu şiir Şam ordusu arasında yayıldı 
ve Amr bir kez olsa dahi savaş meydanında Ali (a.s) ile karşılaşmak zo-
runda kaldı. Fakat bu siyaset tilkisi, savaş meydanında da hile yaptı. Ali 
(a.s) ile karşılaştığında, İmamın bir mızrak darbesiyle yere düştü. İmam'ın 
mertliğini bilen Amr, avret yerini açarak, İmam'ı, kendisini takipten alı-
koydu ve Ali (a.s) gözünü kapayıp geri döndü.3

Amr b. Âs'ın Malik-i Eşter'le Karşılaşması

Malik-i Eşter'in savaş meydanındaki kahramanlığı, Muaviye'nin uy-
kularını kaçırıyordu. Bu yüzden Mervan b. Hakem'e, bir grup askerle 

1- Vak'a-i Sıffin, s.356; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.8, s.29.
2- Vak'a-i Sıffin, s.359.
3- Vak'a-i Sıffin, s.423; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.6, s.313; A'yanu'ş-

Şia, c.1, s.501.
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Malik'in hayatına son vermeyi emretti. Ancak Mervan bu mesuliyeti kabul 
etmeyerek şöyle dedi: "Sana en yakın kişi, Mısır hükümetini vadettiğin 
Amr b. Âs'dır. En iyisi bu mesuliyeti ona havale et. Odur senin sırdaşın, 
ben değil; onu mükâfata boğarken beni mahrumlar sınıfına düşürdün." 
Muaviye, bir grup askerle birlikte Amr'ı Malik'le savaşmaya göndermek 
zorunda kaldı. Zira Malik'in savaş taktikleri ve eşsiz şecaati, Şamlıları pe-
rişan etmişti.

Mervan'ın sözlerinden haberi olan Amr, mecburen görevi kabul etti; 
ama sinek nere, Zümrüdüanka kuşu nere? Amr, Malik-i Eşter'le karşılaş-
tığında titriyordu; fakat kaçmanın da utancını kabullenmedi. Recez faslı 
sona erince karşılıklı hamleye başladılar. Malik'in hamlesi karşısında ken-
dini geri çeken Amr yüzünden yara aldı. Amr, can korkusuyla yüzündeki 
yarayı bahane edip bir eliyle atın dizginini, diğer eliyle yüzünün yarasını 
tutarak süratle Şam ordusuna doğru kaçtı. Onun savaş meydanından kaç-
ması, askerlerin Muaviye'ye, neden böyle korkak birini kendilerine komu-
tan yaptığı şeklinde itiraz etmelerine sebep oldu.1

Takva Ehli Genç ve Dünya Dostu İhtiyar

Bir gün Malik-i Eşter, Irak askerlerinin safları arasında şöyle seslendi: 
"Aranızda canını Allah rızası karşılığında satacak kimse var mı?" Esal b. 
Hicl adında bir genç meydana çıktı. Muaviye de onunla savaşması için 
Hicl adında yaşlı birini meydana gönderdi.

İki taraf mızraklarını birbirlerine doğrultmuş vaziyette ilerlerken, bir 
yandan da neseplerini beyan ediyorlardı. Birden onların baba oğul olduk-
ları anlaşıldı. Atlarında indiler ve birbirlerinin yakasından tuttular. Baba 
oğluna şöyle dedi: "Oğlum dünyanı düşün ve bize katıl." Oğul ise şöyle 
cevap verdi: "Babacığım ahireti seç; sana yakışan, dünya hevesine kapılıp 
da Şam ordusuna katılmaya kalksam, beni bu yoldan döndürmektir." So-
nunda her ikisi kendi saflarına dönmeye karar verdi.2

Temelini inancın oluşturduğu ve onu savunmayı teşkil eden bir sa-
vaşta, dinî bağlılık dışındaki her bağlılık güçsüz ve etkisizdir.

1- Vak'a-i Sıffin, s.440-441; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.8, s.79.
2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.8, s.82; Vak'a-i Sıffin, s.443.
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Şam Askerlerinin Moral Çöküntüsü

Ebrehe, Muaviye ordusunun komutanlarından biriydi. Ölü sayıla-
rının çokluğundan rahatsızlık duyuyor ve Şamlıların, gaspetmiş olduğu 
hükümeti korumak için böyle vahşi bir savaşa kalkışan Muaviye adında 
birinin heva ve hevesine kurban gittiklerini kendi gözleriyle görüyordu. 
Bu nedenle Şam sakini Yemenliler arasında şöyle feryat etti: "Vay olsun 
size ey Yemen halkı, ey kendilerinin kötülüğünü isteyenler, o ikisini (Ali 
ve Muaviye) kendi hallerine bırakın da birbirleriyle savaşsınlar ve hangisi 
galip gelse ona biat edelim." Ebrehe'nin sözü kulağına çatan Ali (a.s) şöyle 
buyurdu: "Çok sağlam bir söz söylemiş. Ben Şam'a geldim geleli bundan 
daha iyi bir söz duymadım." Bu önerinin yayılması Muaviye'yi korkudan 
titretti. Ordunun en sonlarına giderek etrafındakilere şöyle dedi: "Ebrehe 
aklını yitirmiş." Hâlbuki Yemen halkı ittifakla, Ebrehe'nin din, akıl ve ce-
saret açısından kendilerinin en üstünü olduğunu biliyordu.

Bu sırada Şam ordusunun haysiyet ve moralini korumak için, Urve-i 
Dimeşkî meydana çıkarak şöyle dedi: "Muaviye Ali ile savaşmaktan çeki-
niyorsa, ey Ali, benimle savaşa hazır ol." Dostları İmam'ı bu çarpışmadan 
(Urve'nin alçaklığından ötürü) vazgeçirmek istedi; fakat Ali (a.s) kabul et-
meyip şöyle dedi: "Bizim için ikisi de aynı." Ardından hamle edip Urve'yi 
bir kılıç darbesiyle iki parçaya ayırdı; öyle ki, her parçası bir tarafa düştü. 
Her iki ordu İmam'ın darbesinin şiddetinden dehşete kapıldı. Sonra Ali 
(a.s) Urve'nin ikiye ayrılmış cesedine şöyle hitap etti: "Muhammed'i pey-
gamberliğe seçen Allah'a andolsun ki, ateşi gördün ve pişman oldun."

O sırada Urve'nin amcasının oğlu intikam için İmam'la çarpışma iste-
ğinde bulundu ve o da aynı akıbete uğradı.1

Tarih Tekerrür Ediyor

Hz. Ali'nin savaş meydanındaki eşsiz şecaati, Şam halkının ödünü 
koparmıştı. Durumu yüksek bir noktadan gözleyen Muaviye, ister iste-
mez Şam halkını kınamaya başlayıp şöyle dedi: "Yok olasıcalar, aranızda 
Ebu'l Hasan'ı savaşması esnasında ya da iki ordunun tozu dumana ka-
tarak savaştığı sırada suikastla öldürebilecek biri yok mu?" Muaviye'nin 
yanında duran Velid b. Utbe, "Sen bu işe herkesten daha evlâsın." deyince, 

1- Vak'a-i Sıffin, s.455; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.8, s.94.
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Muaviye şöyle dedi: "Ali bir kez beni çarpışmaya davet etti; fakat onunla 
vuruşmaya asla gitmem; hem ordu komutanını korumak için vardır." So-
nunda Busr b. Ertat'ı Ali (a.s) ile çarpışmaya teşvik etti ve ona şöyle dedi: 
"Onunla toz duman arasında çatış." Hicaz'dan yeni gelen amcasının oğlu 
tarafından engellenmek istenen Busr, Muaviye'ye verdiği sözden dolayı 
meydana çıktı ve tepeden tırnağa zırhlı hâlde Ali'yi (a.s) çarpışmaya davet 
etti. Hz. Ali'nin mızrak darbesiyle yere devrilen Busr, Amr'ın yaptığı gibi, 
avret yerini açarak İmam'ın takibinden kendini kurtardı.1

Muaviye'nin Barış Israrı

Sıffin Savaşı'nın uzaması ve Şam ordusunun ağır telefatı, Muaviye'yi 
mümkün olan her şekilde Ali'yi (a.s) sulha ve her iki tarafın geri çekilme-
sine zorlamaya itti. İşe, önemlileri aşağıda yer alan üç şeyle başladı:

1- Eş'as b. Kays ile müzakere.

2- Kays b. Sa'd ile müzakere.

3- Ali'ye (a.s) bir mektup gönderme.

Fakat bu plânlar, Ali (a.s) ordusunun moral gücü sayesinde suya düştü. 
Sonunda "Leyletu'l-Herir" hadisesi meydana geldi ve az daha Muaviye'nin 
askerî teşkilatı tamamen çöküyordu. Ancak Muaviye'nin hilekârlığı, Irak-
lıların saflığı ve Şam ordusunun beşinci kolunun Ali (a.s) ordusu içindeki 
çabaları, olayı Şam ordusu lehine çevirdi. Şimdi Muaviye'nin mülakat ve 
müzakerelerinin tafsilatına geçelim:

1- Muaviye, hitabe yönü güçlü olan kardeşi Utbe b. Ebî Süfyan'ı, Ali 
(a.s) ordusunda etkinliği fazla olan Eş'as b. Kays ile mülakat etmek ve on-
dan, iki tarafın geride kalanlarına acımasını istemekle görevlendirdi.

Utbe ordunun ön saflarına gelerek kendini tanıttı ve Muaviye'nin me-
sajını ulaştırmak üzere Eş'as'ı istedi. Eş'as Utbe'yi tanıdı ve şöyle dedi: 
"Müfrit bir adam; onunla görüşmek gerek." Mesajın özeti şöyle idi: "Eğer 
Muaviye Ali dışında biriyle mülakat etmek istese, seninle mülakat ederdi. 
Çünkü sen Irak halkının başlarından, Yemenlilerin büyüğü, Osman'ın da-
madı ve valisi idin. Sen kendini Ali'nin diğer komutanları ile kıyaslama. 
Malik-i Eşter Osman'ın katillerinden biri, Adiyy b. Hatem tahrikçisidir. 

1- Vak'a-i Sıffin, s.459.
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Demiyorum "Ali'yi bırak Muaviye'ye yardım et." Biz seni, senin ve bizim 
salahımıza olan geride kalanları korumaya davet ediyoruz."

Eş'as cevabında Ali'yi (a.s) "Irak ve Yemen'in büyüğü Ali'dir." diyerek 
her ne kadar övüp yüceltse de, sözlerinin sonunda bir diplomat gibi, barış 
önerisini kabul edip şöyle dedi: "Bizim de geride kalanları korumaya, en 
az sizin kadar ihtiyacımız var." Utbe, Eş'as'ın sözlerini nakledince, Muavi-
ye şöyle dedi: "Barışa meyillenmiştir."1

2- Peygamber'in (s.a.a) Muhacir ve Ensâr'dan sahabeleri Hz. Ali'nin 
yanında yer almışken, Ensâr arasından sadece Nu'man b. Beşir ve Mes-
leme b. Muhalled Muaviye'yle işbirliğine girdiler. Muaviye, Nu'man b. 
Beşir'den, Ali (a.s) ordusunun cesur komutanlarından Kays b. Sa'd'la gö-
rüşmesini ve onu etkileyerek barışın mukaddematını hazırlamasını istedi. 
Nu'man, Kays ile mülakatında iki tarafın gördüğü zararlara dayanarak 
şöyle dedi: "Savaşın bizden de sizden de neler götürdüğünü gördün. Öy-
leyse geri kalanlar konusunda Allah'tan korkun."

Kays, Nu'man'a cevabında Muaviye'nin ve Hz. Ali'nin taraftarlarına 
dayanarak şöyle dedi:

"Peygamber (s.a.a) zamanında biz düşmanın kılıcını ve mızrakları-
nı yüzümüzle boynumuzla karşılardık. Böylece hak muzaffer oldu. Her 
ne kadar kâfirler bundan hoşlanmasa da. Ey Nu'man, şu an Muaviye'ye 
yardım edenler, bir avuç azat edilmiş, bedeviler ve kandırılmış Yemenli-
lerden başka kimse değil. Ama bir de Ali'ye bak. Etrafında Allah'ın razı 
olduğu Muhacirler, Ensâr ve tabiin toplanmış. Muaviye'nin yanında ise 
sen ve dostundan (Mesleme) başka kimse yok ve sizden hiçbiri ne Bedir, 
ne Uhud gazisi değil; ne İslâm'da bir geçmişiniz var ne de hakkınızda bir 
ayet nazil olmuş. Eğer bu konuda aksimize hareket edeceksen, zaten ön-
ceden de baban böyle bir işe el attı."2

3- Bu görüşmelerden amaç barışa ortam hazırlamaktı; fakat Muaviye 
maksadına ulaşamadı. Bu yüzden Ali'ye (a.s) bir mektup yazıp, başkaldı-

1- Vak'a-i Sıffin, s.408; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.8, s.61; el-İmame 
ve's-Siyase, c.1, s.102; A'yanu'ş-Şia, c.1, s.503.

2- Maksat Sakife Olayı idi; Nu'man'ın babası Beşir, hilâfetin Kays'ın babasına 
yani amcasının oğlu Sa'd b. Ubâde'ye geçmemesi için Ebubekir'e biat etti ve Ensâr'ın 
ittifakını bozdu. (İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.8, s.87; Vak'a-i Sıffin, s.448; 
el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.97.)
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rısının ilk gününde beyan ettiği talebini yani biat zorunluluğu olmaksı-
zın Şam hükümetinin kendisine bırakılması isteğini tekrarlamaya mecbur 
kaldı. Daha sonra şöyle dedi: "Hepimiz Abdumenaf Oğulları'yız ve hiçbi-
rimizin, azizliği zillet, özgürlüğü esaret hâline getirmeyen kimse dışında, 
diğerine üstünlüğü yoktur."

Ali (a.s) kâtibi Ebu Rafi'i çağırdı ve söylediği şekilde cevap yazmasını 
emir buyurdu. Onun mektubunun metni, Nehcü'l-Belâğa'da 17. mektup 
olarak yer almıştır.1

1- Mektubun Nehcü'l-Belâğa'da yer alan içeriği, el-Ahbaru't-Tival (s. 187), el-
İmame ve's-Siyase (s. 103 ve 104) ve Vak'a-i Sıffin'deki (s. 471) içeriğinden farklıdır.
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(19)

SIFFİN SAVAŞI'NIN VE İSLÂM TARİHİNİN 

SEYRİNİN DEĞİŞMESİ

Ali (a.s) hicrî 38 yılı rebiyülevvel ayının 10'u salı sabahı şafağın baş-
langıcında henüz hava karanlık iken yâranıyla birlikte sabah namazını 
kıldı. O Şam ordusunun bitkin hâlinden haberdardı ve en son sipere ka-
dar geri çekildiklerini ve şiddetli bir saldırıyla Muaviye'nin çadırına kadar 
ulaşabileceklerini biliyordu. Bu nedenle Malik-i Eşter'e orduyu düzenle-
me emri verdi. Malik-i Eşter baştan ayağa zırhlı bir hâlde ordunun or-
tasına gelerek mızrağına dayanıp şöyle feryat etti: "Saflarınızı pekiştirin; 
Allah yardımcınız olsun." Çok geçmeden taarruz başladı ve daha baştan 
düşmanın yenileceği, meydandan kaçışlarıyla aşikâr oldu.

Bu sırada Şam ordusundan bir adam öne çıkıp Ali (a.s) ile müzakere 
istediğinde bulundu. Ali (a.s) iki saf arasında müzakereye başladı. Şam-
lı, her iki tarafın ilk geldikleri yere geri dönmesini ve Şam'ın Muaviye'ye 
bırakılmasını önerdi. Ali (a.s) Şamlının önerisine teşekkür edip şöyle bu-
yurdu: "Ben bu konuda çok düşündüm ve iki yoldan başka çıkar yol gör-
medim; ya zalimlerle savaş ya da Allah'a ve O'nun Peygamberi'ne indiri-
lene küfür. Allah, mülkünde isyan ve günaha ve başkalarının bu durum 
karşısında sükût etmesine ve iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktan 
geri durmasına razı olmaz. Bu nedenle serkeş ve asilerle savaşı, zincire 
dolanmaktan daha iyi gördüm."

Şamlı asker Hz. Ali'nin muvafakatini elde etmekten ümidi kesin-
ce "İnna lillah ve inna ileyhi raciun." ayetini okuyarak ordugâhına geri 
döndü.1

1- el-Ahbaru't-Tival, s.187; Vak'a-i Sıffin, s.474; A'yanu'ş-Şia, c.1, s.510.
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Taraflar arasında amansız savaş yeniden başladı. Bu savaşta mümkün 
olan her vesileden yararlanılıyordu; ezcümle ok, taş, kılıç, mızrak ve iki 
tarafın başına dağ gibi devrilen demir sütunlar. Savaş çarşamba gününün 
sabahına dek devam etti. Muaviye ordusu o günün gecesi, ölü ve yaralı-
ların çokluğundan köpek gibi uluyordu; bu yüzden tarihte o Çarşamba 
gecesine "Leyletu'l-Herir" denildi.

Malik-i Eşter askerler arasında dolaşarak şöyle diyordu: "Zafere bir 
yay kadar mesafe kalmadı. Canını Allah'a satarak bu yolda Eşter'le birlik-
te savaşacak veya galip gelecek ya da Allah'a kavuşacak kimse yok mu?"1

Ali (a.s) bu hassas anlarda ordu komutanlarına ve etkin kişilere hita-
ben şöyle bir konuşma yaptı:

Ey millet, sizinle düşman arasındaki savaşın nereye vardığını görü-
yorsunuz; düşman son nefesini vermek üzere. İşlerin başı sonuyla öl-
çülür. Ben hemen sabahleyin onları ilâhî muhakemeye çekerek onur-
suz yaşamlarına son vereceğim.2

Hz. Ali'nin bu konuşmasından haberdar olan Muaviye, Amr b. Âs'a 
şöyle dedi: "Ali yarın bu işi bitirecek gibi görünüyor. Ne yapmak lazım?"

Amr b. Âs şöyle dedi: "Ne askerlerin onun askerleri gibi, ne de sen 
onun gibisin. O, dini ve inancı için savaşırken sen başka şey için savaşı-
yorsun. Sen yaşamayı isterken o şahadeti istiyor. Irak ordusu senin onlara 
galip gelmenden korkarken, Şam ordusu Ali'nin zaferinden korkmuyor."

Muaviye: Öyleyse ne yapmak gerek?

Amr b. Âs: Öyle bir öneri yapmak gerekir ki, kabul etseler de etmeseler 
de ihtilâfa düşsünler. Seninle onlar arasında hüküm vermek üzere onları 
Allah'ın kitabına davet et. Bu durumda istediğine ulaşırsın. Bunu uzun sü-
redir düşünüyordum ama zamanı gelene kadar ibraz etmekten kaçındım.

Muaviye bu plânından ötürü Amr'a teşekkür etti ve plânın icrasına 
koyuldu.

Rebiyülevvelin 13'ü perşembe sabahı ve diğer bir rivayete göre safer'in 
13'ü, Ali (a.s) ordusu, daha önce benzeri olmayan bir hileyle karşılaştı. 
Amr b. Âs Şam haramîlerine öyle bir hizmette bulundu ki, Emevî soyu 
adeta yeniden hayat buldu ve toplum sahnesine geri döndü.

1- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.26; Vak'a-i Sıffin, s.475; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.160.
2- Vak'a-i Sıffin, s.476; el-Ahbaru't-Tival, s.188; el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.108.
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Şam ordusu, Kur'ânları mızrakların ucuna taktılar ve saflarını Kur'ân 
sayfalarıyla donattılar. Şam'ın büyük Kur'ân'ı 10 kişinin yardımıyla mız-
rak ucunda taşınıyordu. Sonra hepsi tek ses "el-Hukmu illa lillah: Hü-
küm ancak Allah'ındır." sloganıyla Irak ordusunu Kur'ân'ın hakemliğine 
çağırdılar.

Iraklıların kulağı gelen seslere odaklanırken gözleri mızrakların ucu-
na ilişti. Şam ordusundan sloganlar ve yakarış feryatlarından başka bir 
şey duyulmuyordu. Hepsi şöyle diyordu:

Ey Arap milleti, kadınlarınız ve kızlarınız için Allah'ı göz önünde bu-
lundurun.

Allah aşkına, Allah aşkına dininizi düşünün!

Şam halkından sonra kim Şam sınırlarını koruyacak ve Irak milletin-
den sonra kim Irak sınırlarını koruyacak?

Roma'yla, Türklerle ve diğerleriyle savaşmak için kim geride kalacak?1

Kur'ân sayfalarının can alıcı manzarası ve merhamet duygularını 
kabartan naleler, Ali (a.s) askerlerinden birçoğunun aklını çeldi ve onları 
şaşkınlık ve dehşete düşürdü. Birkaç saat öncesine kadar harikalar yara-
tan ve kesin zaferlerine bir adım kalmış savaşçılar, efsunlanmış kimseler 
gibi donup kaldılar. Fakat Adiyy b. Hatem, Malik-i Eşter ve Amr b. Hamık 
gibi kahramanlar bunun bir hile olduğunun farkındaydılar ve düşmanın 
mukabele gücünün olmadığını, yenilginin eşiğinde olduğunu ve bu yolla 
kendilerini kurtarmak istediklerini, yoksa onların hiçbir zaman Kur'ân'a 
boyun eğmediklerini ve eğmeyeceklerini iyi biliyorlardı. Bu yüzden Adiyy 
b. Hatem Ali'ye (a.s) şöyle dedi:

Batıl ordusu asla hakka karşı duramaz. Her iki taraftan ölen ve yara-
lananlar oldu; ancak bizim geri kalanlarımız onlardan daha güçlü; Şamlı-
ların nalelerine kulak asma; biz senin arkandayız.

Malik-i Eşter şöyle dedi: "Muaviye'nin kendinden sonra yerine geçe-
cek halefi yok; senin var. Askeri varsa da, senin askerlerinin sabrına sahip 
değiller. Demiri demirle döv ve Allah'tan yardım al."

Amr b. Hamık ise şöyle dedi: "Ya Ali, biz taassup yüzünden değil, 

1- Vak'a-i Sıffin, s.481; el-Ahbaru't-Tival, s.188; Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.400; Tarih-i 
Taberî, c.3, cüz. 6, s.26; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.160.
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Allah için davetine icabet ettik… Şimdi hak son noktasına ulaşmış ve sen 
varken bizim görüşümüz olmaz."1

Kendisini Hz. Ali'nin yâranı arasına sokan, ilk günden itibaren şüpheli 
hareketleri olan ve Muaviye ile irtibatı az çok aşikâr olan Eş'as b. Kays ise 
Ali'ye (a.s) şöyle dedi: "Bu çağrıya cevap ver ki sen onların isteğine cevap 
vermeye daha lâyıksın. Halk yaşamak istiyor ve savaştan hoşlanmıyor."

Onun kötü niyetinden haberdar olan Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Bu ko-
nuda düşünmek gerek."2

Muaviye, Ali (a.s) ordusunun duygularını tahrik etmek için, o günkü 
toplumun sözde zahitlerinden olan Amr b. Âs'ın oğlu Abdullah'ı, iki tara-
fın arasında durarak onları Allah'ın kitabının hakemliğini kabul etmeye 
çağırmakla görevlendirdi. Abdullah iki taraf arasında durup şöyle dedi: 
"Ey Müslümanlar, savaşımız din içindiyse her iki taraf diğer tarafa hücceti 
tamamladı ve eğer dünya içindiyse her iki taraf da haddini aştı. Biz sizi 
Allah'ın kitabının hakemliğine çağırıyoruz. Eğer siz davet etseydiniz biz 
kabul ederdik. Fırsatı ganimet bilin."

Bu sözler, dağınık düşmanı ve saf Irak halkını aldattı ve hatırı sayılır 
bir kalabalık, Hz. Ali'den bu daveti kabul etmesini istedi.

Ali (a.s) bu hassas dakikalarda aldatılmış zihinleri aydınlatmak için 
şöyle buyurdu:

Ey Allah'ın kulları, ben Kur'ân hükmüne daveti kabule herkesten daha 
lâyığım; fakat Muaviye, Amr b. Âs, İbn Ebî Muayt, Habib b. Mesleme 
ve İbn Ebî Serh din ve Kur'ân ehli değiller. Onları çocukluk dönemin-
den beri tanıyorum; her durumda en kötü çocuklar ve en kötü insan-
lar idiler. Allah'a andolsun ki, onlar Kur'ân'ı tanıdıkları ve ona amel 
etmek istedikleri için mızrakların ucunda yukarı kaldırmadılar; bu 
yaptıkları hileden başka bir şey değil. Ey Allah'ın kulları, başlarınızı 
ve bileklerinizi kısa bir süre için bana ödünç verin ki hak kesin netice-
ye ulaşmış ve zalimlerin kökünün kazınmasına bir şey kalmamıştır.

Muhlis kişiler İmam'ın (a.s) görüşünü savunurken, demir zırhlar için-
de, secde etmekten alınları nasır bağlamış eli kılıçlı 20.000 Iraklı asker bir 

1- Vak'a-i Sıffin, s.482; el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.108; Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.401.
2- Vak'a-i Sıffin, s.482; el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.109; Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.401.
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anda savaş meydanını terk edip komuta merkezine yöneldiler.1 Bu grubu, 
daha sonra Haricîlerin başlarından olan Mis'ar b. Fedekî, Zeyd b. Husayn 
gibi kimseler ve Irak karilerinden bir kısmı yönetiyordu. Bunlar İmam'ın 
karşısına geçerek "Ya Emire'l-Müminin" yerine "Ya Ali" diye hitapta bulu-
nup edepsizce şöyle dediler:

Kavmin davetini kabul et; yoksa seni öldürürüz; nasıl ki Osman'ı öl-
dürdük. Allah'a andolsun ki eğer onların davetine icabet etmezsen seni 
öldüreceğiz!

Dün mutlak itaat edilen komutana, şimdi teslim olma ve zorla barış 
dayatılıyordu. Ali (a.s) onlara şöyle cevap verdi:

Ben Allah'ın kitabına davet eden ve kitabın davetine icabet eden ilk 
kişiyim. Sizleri Allah'ın kitabından gayrisine çağırmam bana caiz de-
ğildir. Ben onlarla savaşacağım; zira Kur'ân hükmlerini dinlemediler; 
Allah'a isyan ettiler; ahitlerini bozdular ve Kur'ân'a aldırış etmediler. 
Açıkça söylüyorum ki onlar sizi aldatmışlardır. Onlar Kur'ân'a amel 
etmek isteyen kimseler de değiller.

Hz. Ali'nin mantıklı ve delilli sözleri onlara etki etmedi ve geçen za-
man onların haddini aşan ve hakikatleri düşünüp idrak etmekten yoksun 
kişiler olduğunu gösterdi. Çünkü Şamlıların içi boş sloganlarının etkisi 
altında kalıyorlardı, Ali'nin (a.s) nasihatları onların ısrar ve inatlarını ar-
tırmaktan başka bir işe yaramıyor ve Malik-i Eşter'e savaşı durdurma emri 
vermesini istiyorlardı. Savaş hâlindeki bir ordu için hiçbir şey ihtilâf ve 
ikilikten daha yıkıcı değildir. Bundan daha kötüsü, siyasî meselelere uzak 
saf askerlerin, kendi akıllı ve bilgili komutanlarına karşı başkaldırmala-
rıdır. Ali (a.s) kendini zaferin eşiğinde görüyor ve düşmanın önerisinin 
gerçek maksadını biliyordu; ama ne var ki ihtilâf, ordunun birlik ve bera-
berliğini bozmuştu.

Ali (a.s), namaz kılmaktan alınları nasır tutmuş silâhlı 20.000 sözde 
zahidin karşısında mukavemet etmeyi salah bulmadı ve yakınlarından 
biri olan Yezid b. Hâni'yi çağırıp şöyle dedi:

Şu an savaşmakla meşgul olan Malik-i Eşter'in olduğu yere git ve ona 
savaşı bırakıp bir an önce buraya gelmesini söyle.

1- Vak'a-i Sıffin, s.489; Tarih-i Taberî, c.3, cüz, 6. s.27; Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.401; 
İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.161.
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Yezid b. Hâni en ön safa ulaşıp Malik-i Eşter'e şöyle dedi: "İmam sa-
vaşı bırakıp yanına dönmeni emrediyor."

Malik-i Eşter: İmam'a selâmımı ulaştır ve de ki, şimdi beni meydan-
dan çağırmanın vakti değil. Kısa bir süre sonra zafer rüzgârının İslâm 
bayrağını dalgalandıracağını ümit ediyorum.

Yezid b. Hâni dönüp şöyle dedi: "Malik dönmeyi maslahata uygun 
görmüyor ve zaferin eşiğinde olduğunu söylüyor."

İsyancılar İmam'a şöyle dediler: "Malik'in dönmemesi senin emrinledir. 
Sen ona savaş meydanında kalıp mukavemet etmesi mesajını yolladın."

Ali (a.s) tam bir metanetle şöyle buyurdu: "Ben memurumla gizli ko-
nuşmadım. Ne dediysem siz de duydunuz. Beni açıkça söylediğim şeyin 
aksiyle nasıl itham edersiniz?"

İsyancılar: Bir an önce Malik-i Eşter'i geri döndür; yoksa seni ya Os-
man gibi öldürürüz ya da sağ olarak Muaviye'ye teslim ederiz.

Ali (a.s) Yezid b. Hâni'ye şöyle dedi: "Gördüklerini Malik'e ulaştır."

İmam'ın mesajını alan Malik, Yezid b. Hâni'ye şöyle dedi: "Bu fit-
ne, Kur'ân'ların mızraklara takılmasıyla doğmuştur ve Amr'ın plânıdır." 
Daha sonra büyük bir üzüntüyle şöyle dedi: "Zaferi görmüyor ve Allah'ın 
ayetini müşahede etmiyor musun? Revamıdır bu durumda savaş sahne-
sini terk etmek?"

Yezid b. Hâni: Peki, reva mı sen burada olasın ve Emirü'l-Müminin 
öldürülsün ya da düşmana teslim edilsin?

Bu söz Malik'i sarstı. Hemen savaşı bırakarak İmam'ın (a.s) huzuruna 
vardı. Gözü zilleti isteyen isyancılara ilişince şöyle dedi: "Düşmana üstünlük 
kurmuş ve zaferin eşiğindeyken oyuna mı geliyorsunuz? Allah'a andolsun 
ki onlar Allah'ın emrini ve Peygamber'in sünnetini terk ettiler. Sakın onların 
isteklerine boyun eğmeyin ve bana biraz mühlet verin de işi bitireyim."

İsyancılar: Sana uymak, hatana ortak olmaktır.

Malik-i Eşter: Yazık ki değerli olanlarınız öldüler; zavallı olanlarınız 
hayatta. Söyler misiniz siz hangi zamanda hak üzere oldunuz? Savaştığı-
nızda hak üzereydiniz de, savaşı bıraktığınız şu anda batıl üzere misiniz? 
Yoksa savaştığınızda batıl üzereydiniz de şimdi hak üzere misiniz? Eğer 
böyle olsa, yani iman, takva ve ihlâslarını itiraf ettiğiniz ölenleriniz batıl 
üzere olsa, o zaman onların şimdi ateşte olmaları gerek.
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İsyancılar: Biz Allah yolunda savaştık ve Allah için savaşı bırakıyo-
ruz. Biz sana uymayacağız; bizden uzak dur.

Malik: Kandırıldınız ve bu yolla savaşı bırakmaya davet edildiniz. Ey 
alınları nasır bağlamış yüzü karalar, namazlarınızı dünyadan kopuşunu-
zun ve şahadet şevkinizin alameti sanıyordum; şimdi sabit oldu ki, hede-
finiz ölümden kaçıp dünyaya yönelmek. Yazıklar olsun size ey dışkı yiyen 
canlıların benzerleri. Asla izzet sahibi olamayacaksınız. Uzaklaşın; nasıl ki 
zalimler uzaklaştılar.

Bu sırada isyancılar bir taraftan, Malik bir taraftan ağız kavgasına 
tutuşmuş ve iş birbirlerinin atlarını kamçılamaya kadar varmıştı. İmam 
(a.s), önünde cereyan eden üzüntü verici bu acı manzara karşısında bağı-
rarak iki tarafı ayırdı.

Bu durumda fırsat kollayan isyancılar tarafından, İmam'ın gözleri 
önünde, onun Kur'ân'ın hakemliğine razı olduğu sesleri yükseldi. Ali (a.s) 
sükût etmiş konuşmuyordu ve tefekkür deryasına dalmıştı.1

1- Vak'a-i Sıffin, s.489-492; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.216-219. 
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(20)

HAKEMLİK MESELESİ VE BASKI GRUBU

Amr b. Âs'ın Muaviye'ye, İmam'ın ordusunu Kur'ân'ın hakemliğine 
davet etme ve kabul etseler de etmeseler de ihtilâfa duçar olacakları öne-
risi, tamamen netice verdi ve İmam'ın ordusunu ikiliğe düşürdü. Fakat 
çoğunluk, savaş yorgunluğunun etkisiyle Muaviye'nin oyununa gelen ve 
mutlak sükûta dalan ve İslâm'ın geleceğini düşünen İmam'ın izni olmadan 
"Ali Kur'ân'ın hakemliğine razı oldu." sloganını atan basiretsizlerleydi.1

Muaviye'nin Ali'ye (a.s) Mektubu

Bu buhranlı durumda Muaviye Ali'ye (a.s) bir mektupla şöyle yazdı:

Aramızdaki keşmekeş uzadı ve her birimiz, karşı taraftan istediğini 
elde etmede kendini haklı buluyor; hâlbuki taraflardan hiçbiri diğe-
rine itaat etmez. İki taraftan birçok insan öldü ve korkarım ki gelecek 
geçmişten daha kötü olacak. Bu savaşın sorumluları biziz ve ikimiz-
den başkası sorumlu değil. Benim, ümmetin hayatını, salahını, kanla-
rının korunmasını, dinî barışını ve kinlerin yok olmasını sağlayacak 
bir önerim var. O da şu ki, biri benim diğeri senin tarafından onay-
lanmış iki kişi, Kur'ân'a göre aramızda hüküm versin. Bu, ikimiz için 
de iyi olur ve fitneyi yok eder. Bu konuda Allah'tan kork ve Kur'ân'ın 
hükmüne rıza göster; eğer ehli isen.2

Mızrakların ucuna Kur'ân takmak, ihtilâf çıkarıcı ve propaganda 
amaçlı bir dalavereden başka bir şey değildi; asla Kur'ân'ın hakemliği yo-
lunu açmayı amaçlamıyordu; fakat Muaviye bu mektupta bu belirsizliği 
ortadan kaldırarak taraflardan birer kişinin seçilmesini önerdi ve mektu-

1- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.104.
2- el-Ahbaru't-Tival, s.191; Vak'a-i Sıffin, s.493.
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bun sonunda büyük bir küstahlıkla Ali'yi (a.s) takvaya ve Kur'ân'a uyma-
ya davet etti!

Hz. Ali'nin Muaviye'nin Mektubuna Cevabı

İsyan ve zulüm, yalan ve iftira, insanı dünyada da rezil eder ahirette de; 
aybını araştıranlar katında böyle kişilerin aybını, er geç ortaya çıkarır. 
Geçmişi telafi edemeyeceğini ve geri getirmeyeceğini sen de biliyor-
sun. Bazıları ahdi bozmakla hilâfeti ele geçirmek istediler ve Allah'ın 
açık emrini tevil ettiler. Allah da onların yalanını açığa çıkardı. Çekinin 
o günden ki, kişi yaptığı iyiliği bulacak, sevinecektir o gün; yularını 
şeytan eline veren, onun gittiği yere giden de pişman olacaktır. 

Sen bizi Kur'ân'ın hükmüne çağırdın; oysa ehli değildin onun. Senin 
çağrına uymadık, Kur'ân'a uyduk; onun hükmüne razı olduk.1

Ta başından beri Muaviye ile gizli irtibatı olmakla itham edilen ve 
savaş esnasında bu irtibatından ipuçları göze çarpan Eş'as b. Kays, bu kez 
Muaviye'ye giderek mızraklara Kur'ân taktırmaktaki hedefini sormak için 
ısrar etti.2

Eş'as'ın Ali'ye (a.s) karşı tutumu ilk günden beri samimî değildi. Zih-
nindeki barış fikri, Muaviye'nin kardeşi Utbe ile müzakere yoluyla oluş-
muştu zaten. Leyletu'l-Herir olayında savaşın devamının her iki tarafın 
yok olmasına sebep olacağını beyan ve "Ref'u'l-Mesahif: Kur'ânların mız-
raklara takılması" fitnesinde, ordunun yorgunluğunu bahane edip dile ge-
tirerek Hz. Ali'nin Şam ordusunun davetini kabul etmesini sürekli olarak 
ısrar etmekteydi. Bu kez ise Muaviye ile temasa geçip barış konusundaki 
son emrini almak için izin istiyordu. İşte bu bahsimizde Eş'as'ın hakem ta-
yininde Hz. Ali'nin görüşüne muhalefet edip, onun nazarındaki temsilciyi 
bir bahaneyle kabul etmediğini ve Irak ordusunun aleyhine olacak kendi 
nazarında olan şahsı dikta ettirdiğini göreceğiz. Evet, Eş'as Muaviye ile 
görüştükten sonra yeni bir söz getirmedi; Muaviye'nin mektubunun içe-
riğini tekrarladı.

1- Her iki mektubu İbn Muzahim Minkarî, Vak'a-i Sıffin kitabında (s. 493 ve 494.) 
ve İbn A'sem Kûfî, el-Fütuh kitabında (c. 3, s.322.) nakletmişlerdir. Hz. Ali'nin mektu-
bu, metin farkıyla Nehcü'l-Belâğa, 48. mektupta da yer almıştır. Nehcü'l-Belâğa'dan 
daha kısa şekilde, Dineverî, el-Ahbaru't-Tival'da (s. 191.) zikretmiştir.

2- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.28; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.161.
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Silâhlı isyancıların baskısı, Ali'yi (a.s) Muaviye'nin önerisini kabul 
etmek zorunda bıraktı. Bu sebeple her iki tarafın karileri, iki ordu ara-
sında toplanarak Kur'ân'a baktılar ve Kur'ân'ın hükmünü uygulamaya 
karar verdiler. Daha sonra saflarına geri dönerek, Kur'ân'ın hükmüne ve 
hakemliğine razı olduklarını ilân ettiler.1

Hakemlerin Seçimi (Hakemeyn)

Şüphe yok ki Kur'ân'ın kendisi konuşmaz; Kur'ân'ı bilen kimseler onu 
konuşturmalı; yani ona bakarak Allah'ın hükmünü çıkarmalı ve husumetleri 
gidermelidirler. Bu hedefe ulaşmak için, Şamlı ve Iraklılar tarafından temsil-
ciler seçilmesi kararlaştırıldı. Şam halkı kayıtsız şartsız Muaviye'ye tabiydi. 
O kimi seçse ona oy vereceklerdi ve herkes onun fitne tasarımcısı Amr b. 
Âs'dan başkasını seçmeyeceğini biliyordu. Daha açık bir tabirle, Şam halkı 
yaratılana herkesten daha muti, yaratana ise herkesten daha asi insanlardı.

Fakat sıra Ali'ye (a.s) gelince isyancı grup (ki sonraları "Haricîler" adı-
nı aldılar ve "Hakemlik" meselesini büyük günah sayıp, kabul ettiklerin-
den dolayı tövbe ettiler ve Ali'den (a.s) da tövbe etmesini istediler.) iki 
konuyu ona dikta ettiler:

Hakemliği kabul etmek.

İmam'ın değil, kendi nazarlarındaki hakemi seçmek.

Çok dersler çıkarılacak tarihin bu bölümünü şöyle aktaralım:

İsyancılar: Biz Ebu Musa Eş'arî'yi hakem için kabul ediyoruz.

Ali (a.s) : Ben asla bu işe razı olmam ve böyle bir hakkı ona vermem.

İsyancılar: Biz de ondan başka kimseye onay vermeyiz. Oydu bizi ilk 
günden itibaren bu savaştan alıkoymak isteyen ve bu savaşı fitne sayan.

Ali (a.s) : Ebu Musa Eş'arî hilâfetimin ilk günlerinde benden ayrıldı 
ve halkı bana yardım etmekten menetti. Cezalandırılmaktan korkarak 
kaçtı ve aman vermemden sonra geri döndü. Ben İbn Abbas'ı hakem-
liğe seçiyorum.

İsyancılar: Bizim için senle İbn Abbas arasında bir fark yok. Öyle biri-
ni seç ki, sana ve Muaviye'ye nispetle bir olsun.

Ali (a.s): Öyleyse Malik-i Eşter'i seçiyorum.

1- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.28; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.161.
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İsyancılar: Savaş ateşini tutuşturan odur ve biz şu anda onun hükmü-
ne mahkûmuz.

Ali (a.s): Nedir Malik-i Eşter'in hükmü?

İsyancılar: O, kendi ve senin arzunu yerine getirmek için halkı birbiri-
nin canına düşürmek istiyor.

Ali (a.s): Muaviye kendi hakemini seçme konusunda tamamen özgür-
se, Kureyşli biri (Amr b. Âs) karşısında, Kureyşli birinden (İbn Abbas'tan) 
başkasını seçmek uygun olmaz. Siz de onun karşısında Abdullah b. 
Abbas'ı seçin; zira Amr b. Âs'ın atacağı bir düğüm yoktur ki İbn Abbas 
onu çözmesin; ya da açacağı bir düğüm yoktur ki onu düğümlemesin. 
Sağlamlaştıracağı bir iş yoktur ki zayıflatmasın ve zayıflatacağı iş yoktur 
ki sağlamlaştırmasın.

Eş'as: Abdullah b. Abbas ve Amr b. Âs, her ikisi Muzar kabilesine 
mensuplar. Aynı kabileden iki kişinin hakemliği doğru olmaz. Eğer biri 
Muzarlı olursa (Mesela Amr b. Âs) diğeri kesinlikle Yemenli (Ebu Musa 
Eş'arî) olmalı.

(Kimse de bu adamdan "Bu kanun ve teşrinin delili ne?" diye sormadı.)

Ali (a.s): Sizin Yemenlinizin kandırılmasından korkuyorum; zira Amr b. 
Âs, maksadına ulaşmak uğrunda hiçbir şeyden kaçınmayacak bir kişidir.

Eş'as: Allah'a andolsun ki iki hakemden birinin Yemenli olması, is-
teğimizin aksine hakemlik etse de bizim için daha iyidir; ama isteğimi-
ze uygun hakemlik etseler de, ikisinin Muzar kabilesinden olmasına rıza 
göstermeyiz.

Ali (a.s): Ebu Musa Eş'arî'de ısrar ediyorsanız, kendiniz bilirsiniz; ne is-
tiyorsanız yapın.1

Ebu Musa Eş'arî, Kûfe valisi iken, Cemel Fitnesi'ni ortadan kaldır-
mak için halkın Ali'ye (a.s) yardım etmek üzere hareketini engellemişti 
ve bahanesi Peygamberimizin (s.a.a) şu sözüydü: "Ümmetim arasında bir 
fitne çıktığında karışmayın." Şimdi böyle bir kişinin hakemlik meselesinde 
Hz. Ali'nin temsilcisi olmasını istiyorlardı. Saflığının yanı sıra, tabiatıyla 
da Ali'ye (a.s) muhalif olduğu için, onun lehine görüş belirtmeyeceğinde 
şüphe yoktu.

1- el-Ahbaru't-Tival, s.192; el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.113; Tarih-i Yakubî, c.2, 
s.189; Vak'a-i Sıffin, s.499; Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.402.
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Ali (a.s) isyancıları batıl ve yıkıcı görüşlerinden döndürmek için ye-
rinde durmadı. Bu nedenle tüm komutanlarını bir yerde topladı ve onlara 
hitaben şöyle dedi:

Bilin ki Şamlılar hakem olarak sevdikleri en yakın kişiyi seçtiler. Sizse 
hoşnut olmadığınız kimseler arasından en yakın kişiyi (Ebu Musa'yı) 
seçtiniz. Sizin işiniz gücünüz Abdullah b. Kays1 emsali kişilerledir ki 
dün "Savaş fitnedir; yaylarınızın bendini kesin ve kılıçlarınızı kınına 
koyun." diyordu.

Doğru sözlü ise neden bir zorlama olmadan savaşa katıldı ve eğer ya-
lancıysa suçludur. Amr b. Âs'ın sinesini, Abdullah b. Abbas'ın sıktığı 
yumrukla parçalayın; mühlet verenlerden yararlanın ve İslâm sınırla-
rını yetkinizde bulundurun. Görmüyor musunuz şehirleriniz saldırı-
ya maruz ve yurtlarınız düşman oklarının hedefinde?2

İmam'ın sözlerinin komutanlar üzerindeki etkisi, onların İmam'la bir 
dizi ferdî mülakatlarda bulunmasından başka bir şey olmadı. Bu yüzden 
Ahnef b. Kays İmam'a (a.s) şöyle dedi: "Ben Ebu Musa'yı denedim ve basit 
biri buldum. O, başlangıcında İslâm'la mücadele eden bir kişidir. Eğer is-
terseniz beni hakemliğe seçin; maslahat görmüyorsanız ikinci veya üçün-
cü hakem olarak tayin edin ve Amr'la nasıl baş ettiğimi görün."

Ali (a.s) orduya Ahnef'in hakemliğini önerdi; fakat onlar o kadar 
sapmış ve inat etmişlerdi ki, Ebu Musa'nın hakemliğinden başka kimse-
ye onay vermediler. Bu seçim o kadar yıkıcıydı ki, Şamlı bir şair şiirinde 
şöyle diyordu:

Eğer Irak halkı sağlam bir seçim yapsaydı, sapıklıktan mahfuz kalır 
ve İbn Abbas'ı seçerlerdi; fakat yaşlı Yemenliyi seçtiler ki beşle altıyı 
ayırt edemez. Ali'ye ulaştırın hakkı söylemekten pervası olmayanın 
sözünü: Ebu Musa Eş'arî güvenilir biri değil.3

Şimdi Hakemlik Anlaşması metninin nasıl yazıldığına ve acaba Ali 
(a.s) üçüncü kez isyancıların görüşünün baskısı altında kaldı mı? diye 
bakmak gerekir.

1- Ebu Musa Eş'arî'nin adı.
2- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 233. hutbe; Ikdü'l-Ferid, c.4, s.309; Mü-

berred, el-Kâmil, c.1, s.11; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.13, s.309.
3- Vak'a-i Sıffin, s.502; el-Ahbaru't-Tival, s.193.
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Hakemlik Anlaşması 'nın Dikta Edilmesi

Sıffin'de gerçekleşen Hakemiyet (hakemlik) olayı, İslâm tarihinin ben-
zersiz hadiselerinden sayılır. Zaferin iki adım ötesinde bulunan Emirü'l-
Müminin'i, cahil ve basiretsiz yâranı himayeden vazgeçmese veya en 
azından güçlük çıkarmasalardı, o fitnenin kaynağını kurutur, sonraları 80 
ya da biraz daha fazla süren habis Emevî hükümetine son verir ve İslâm 
tarihinin çehresini değiştirirdi. Fakat Amr b. Âs'ın hilesi ve azımsanmaya-
cak sayıda cahil askerlerinin oyuna gelmesiyle, savaşa devam etmekten ve 
zafere ulaşmaktan geri kaldı.

Bu zararları bilgili düşmandan daha çok olan cahil dostlar, Ali'ye (a.s), 
dumanı önce kendi gözlerine, daha sonra diğer Müslümanların gözüne 
kaçan dört maddeyi dikta ettiler. Bu maddeler şunlardan ibaretti:

1-Ateşkesin kabulü, Kur'ân ve sünnetin hakemliğinin kabul edilmesi.

2- Ebu Musa Eş'ari'nin, Ali (a.s) tarafından temsilci unvanıyla kabul 
edilmesi.

3- "Emirü'l-Müminin" lakabı lafzının, Hakemlik Anlaşması'nın met-
ninden çıkarılması.

4- İmza edilmesinden sonra Hakemlik Anlaşması'nın bozulması yö-
nünde ısrar.

Şimdiye kadar birinci ve ikinci maddenin dikta edilme metodunu 
gördük. Şimdi ikinci ve üçüncü maddelerin nasıl dikta edildiğini ve barış 
anlaşmasının metnini ele alalım.

Mızraklara Kur'ân takılması siyasetinden sonraki soğuk savaş 
rüzgârları ve sözlü münakaşalar yatıştı ve her iki grubun ileri gelenlerinin 
Hakemlik Anlaşması'nı düzenlemesi kararlaştırıldı. Bir tarafta Ali (a.s) ve 
yâranı, diğer tarafta Muaviye ve ikinci aklı Amr b. Âs ve muhaliflerinden 
bir grup yer aldı. Anlaşmayı yazmak için, Hz. Ali'nin ve Muaviye'nin başı 
ve sonu "Muhammed Resulullah" yazılı mühürleriyle damgalanmış sarı 
bir sayfa hazırlanmıştı. Ali (a.s) anlaşmanın imlasını, kâtibi Ubeydullah b. 
Rafi' de yazımını üstlendi. Ali (a.s) söze şöyle başladı:

Rahman ve Rahîm olan Allah adıyla. Bu, Emirü'l-Müminin Ali, Ebu 
Süfyan oğlu Muaviye ve her ikisinin taraftarlarının, Allah'ın kitabı 
ve Peygamberi'nin sünnetinin hükmüne razı olduklarını bildiren 
anlaşmadır.
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Bu sırada Muaviye yerinden fırlayarak şöyle dedi: "Birini 'Emirü'l-
Müminin' unvanıyla kabullenip de onunla savaşan kötü bir insandır." 
Amr b. Âs hemen İmam'ın kâtibine şöyle dedi: "Ali'nin ve babasının is-
mini yaz. O sizin önderiniz, bizim değil." İmam'ın cesur komutanlarından 
Ahnef, İmam'a şöyle dedi: "Olmaya ki Emirü'l-Müminin lakabını adının 
önünden silesin; korkuyorum bu lakap bir daha sana dönmesin. Ölüp öl-
dürmekle sonuçlansa da bu işe razı olma." Söz uzadı ve günün bir bölümü 
bu konu üzerinde yapılan müzakereyle geçti. Ali (a.s), Emirü'l-Müminin 
lafzının adının önünden silinmesine razı olmadı. İlk günden beri dost kis-
vesi altında İmam'ın aleyhine çalışan ve Muaviye ile gizli ilişki içinde olan 
Eş'as b. Kays, lakabın kaldırılmasında ısrar etti.

Bu keşmekeşte Ali (a.s) "Hudeybiye Barışı"nın acı hatırasını dile geti-
rip şöyle buyurdu:

Ben Hudeybiye'de Peygamber'in (s.a.a) kâtibiydim. Bir tarafta Pey-
gamber (s.a.a), müşriklerin tarafında ise Suheyl b. Amr vardı. Ben 
sulh namesini şu şekilde tanzim ettim: "Bu, Allah'ın Resulü Muham-
med (s.a.a) ile Suheyl b. Amr arasında yapılan sulh namedir." Fakat 
müşriklerin temsilcisi Suheyl, Peygamber'e (s.a.a) şöyle dedi: "Ben, 
kendini Allah'ın Peygamberi diye tanıttığın bir sulh nameyi asla im-
zalamam. Eğer senin Allah'ın Peygamberi olduğunu bilseydim senin-
le asla savaşmazdım. Benim seni Allah'ın Peygamberi olduğun hâlde 
Allah'ın tavafından alıkoymam için zalim olmam gerekir. Bu yüzden 
"Muhammed b. Abdullah: Abdullah oğlu Muhammed" yaz.

Bu sırada Peygamber (s.a.a) bana şöyle buyurdu: "Ya Ali, ben Allah'ın 
Peygamberi ve Abdullah'ın oğluyum. Resulullah unvanının adımın 
kenarından silinmesiyle peygamberliğim ortadan kalkmaz. Muham-
med b. Abdullah yaz." Evet, o gün Resulullah'ın lakabını silmem için 
müşrikler bana çok baskı yaptı. O gün Peygamber (s.a.a) müşrikler 
için bir sulh name yazdıysa, bugün de ben çocukları için yazarım. Be-
nimle Peygamber'in metodu birdir.

Amr b. Âs Ali'ye (a.s) "Suphanallah, bizi kâfirlere mi benzetiyorsun? 
Hâlbuki biz müminiz." deyince, Ali (a.s) "Sen hangi gün kâfirlerin hamisi ve 
Müslümanların düşmanı olmadın ki. Sen, seni doğuran annene benziyorsun." 
buyurdu. Bu sözü duyan Amr, meclisi terk ederken "Allah'a andolsun ki 
bundan sonra seninle aynı mecliste oturmayacağım." dedi.
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İmam'ın sözde dostlarının, Emirü'l-Müminin lakabının isminden 
kaldırılmasına yönelik baskıları, İmam'ın mazlumiyetine yeni bir boyut 
kazandırdı.1 Fakat buna karşılık, gerçek yâranından bir grup, yalın kılıçla-
rıyla onun huzuruna çıkıp şöyle dediler: "Emir ver icra edelim." Osman b. 
Huneyf onlara nasihat edip şöyle dedi: "Ben Hudeybiye Barışı'nda bulun-
dum. Biz de şu an Peygamber'in (s.a.a) yolunu takip edeceğiz."2

Ali (a.s) şöyle buyurdu:

Peygamber (s.a.a) Hudeybiye'de, "Senin için de böyle bir gün gele-
cek ve benim yaptığımı yapmaya mecbur kalacaksın." diyerek beni bu 
olaydan haberdar etti.

Sulhnamenin Metni

İki tarafın bu konudaki ihtilâfı, Hz. Ali'nin hoşgörüsü ve Peygamber'in 
(s.a.a) metodundan ilham almasıyla son buldu ve Ali (a.s), mübarek is-
minin "Emirü'l-Müminin" lakabı olmaksızın yazılmasına razı oldu ve 
Hakemlik Anlaşması'nın yazılmasına devam edildi. Anlaşmanın önemli 
maddeleri şunlardan ibaret:

1- Her iki taraf, Kur'ân'ın hakemliğine boyun eğmeye, emirlerinin 
önüne geçmemeye, Kur'ân'dan başka bir şeyin kendilerini birleştirmeme-
sine ve Allah'ın kitabını başından sonuna kadar ihtilâf konusu meseleler-
de kendilerine hakem karar kılmaya razı oldular.

2- Ali ve taraftarları Abdullah b. Kays'ı, (Ebu Musa Eş'ari'yi) Muaviye ve 
taraftarları da Amr b. Âs'ı kendilerine hakem ve gözlemci olarak seçtiler.

3- Her iki hakemden, Allah'ın kitabını kendilerine önder kılmaları, 
Kur'ân'ın hakemliğini bulduklarında ondan öne geçmemeleri, bulmadık-
larında Peygamber'in sünnetine müracaat etmeleri, ihtilâfı körüklememe-
leri, heva ve heveslerine uymamaları ve benzer konulara girmemelerine 
dair, Allah'ın kulundan aldığı en büyük ahit alındı.

4- Abdullah b. Kays ve Amr b. Âs, her biri kendi önderinden, Allah'ın 
kitabı ve Peygamber'in sünneti esasına göre yapacakları hakemliklerine 

1- Vak'a-i Sıffin (2. baskı, Mısır) s.508-509; el-Ahbaru't-Tival, s.194; el-İmame Ve's-
Siyase, c.1 s.114; Tarih-i Taberî c.3, cüz. 6, s.29; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.162; Tarih-i 
Yakubî, c.2, s.189; Şerhu Nehci'l-Belâğa, İbn Ebi'l-Hadid;, c.2, s.232.

2- el-İmame Ve's-Siyase, c.1, s.112.
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razı olmaları, anlaşmayı bozmamaları ve her ikisinin hükümetinde canla-
rı, malları ve namuslarının, haktan ayrılmadıkları sürece muhterem oldu-
ğuna dair ilâhî ahit aldılar.

5- İki taraftan biri vazifesini ifadan önce ölürse, o grubun önderi, ön-
ceki hakemi seçtiği şartlarla adil bir hakemi onun yerine seçmelidir. Ve 
eğer önderlerden biri de hakemlik gerçekleşmeden ölürse, taraftarları 
onun yerine birini seçebilir.

6- Her iki hakemden, çaba harcamaktan geri durmamaları ve yanlış 
hüküm vermemelerine dair söz alındı. Ancak taahhütlerine amel etme-
seler, ümmet her ikisinin hakemliğini reddedebilir ve onlara karşı bir ta-
ahhütleri olmaz. Bu anlaşmaya uymak, önderlere, hakemlere ve ümmete 
vacip sayıldı ve bundan sonra bu anlaşmanın süresinin bitimine kadar 
halkın canı, malı ve haysiyeti emn ü aman altına alındı. Ayrıca silâh bıra-
kılmalı, yollar güvenli olmalı ve bu konuda burada bulunanlarla bulun-
mayanlar arasında fark olmamalı.

7- Her iki hakem Irak ile Şam arasında bir noktada inmeli ve orada, 
onların istedikleri kişilerin dışında kimse bulunmamalı. Görevlerini ifa 
etmek için mübarek ramazan ayının sonuna kadar mühletleri var; ama 
isterlerse daha erken ifa edebilir ya da hac mevsiminin bitimine kadar 
erteleyebilirler.

8- Her iki hakem Allah'ın kitabı ve Peygamber'in sünnetine uygun ha-
kemlik etmezse, Müslümanlar savaşlarına devam edecek ve taraflar ara-
sında hiçbir taahhüt söz konusu olmayacak. İslâm ümmeti bu anlaşmaya 
uymak zorundadır ve hepsi, bu anlaşma karşısında zorbalığa başvuran 
veya bozmaya kalkışanın karşısında tek ümmet olmalıdır.1

Daha sonra Taberî'nin nakline göre her iki taraftan onar kişi şahit ola-
rak Hakemlik Anlaşması'na imza attılar. İmzalayanlar arasında Ali (a.s) 
tarafından, Abdullah b. Abbas, Eş'as b. Kays, Malik-i Eşter, Said b. Kays 
Hemdanî, Habbâb b. Erett, Sehl b. Huneyf, Amr b. Hamık el-Huzaî ve 
İmam'ın oğulları Hasan ve Hüseyin (a.s) isimleri görülüyor.2 Anlaşma, 
hicrî 37 yılı safer ayının 17'si çarşamba günü ikindi vakti imzalandı.3

1- Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.403; Tarih-i Taberî c.3, cüz. 6, s.29; el-Ahbaru't-Tival, s.195.
2- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.30; Vak'a-i Sıffin, s.510; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.162.
3- İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.163.
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Her iki hakem, Şam ile Hicaz arasındaki sınır bölgesi olan "Ezrah"da 
toplanmaya ve orda hakemlik görevlerini ifa etmeye karar verdi. Ayrıca 
her iki taraftan gözlemci olarak 400 kişi bölgeye gönderildi.

Hakemlik Anlaşması'nın Ali (a.s) Ordusundaki Yankıları

Anlaşmanın düzenlenmesinden sonra Şam ve Irak halkının müzake-
relerin neticesinden haberdar edilmesi kararlaştırıldı. Bu nedenle Eş'as 
anlaşma metnini Şam ve Iraklılara sundu. Şamlılardan hiçbir şekilde mu-
halefet gözlenmedi; hâlbuki Irak kabilelerinden bir grup, ezcümle "Anze" 
kabilesi muhalefet ettiler ve ilk kez Anze kabilesinden Me'dan ve Ca'd 
adında iki genç "La hukme illa lillah" (Hüküm Ancak Allah'ındır) sloga-
nını kullandı ve kılıçlarını çekerek Muaviye ordusuna saldırdılar; fakat 
Muaviye'nin çadırının yakınlarında öldürüldüler. Yine Murad kabilesine 
sunulunca, liderleri Salih b. Şefik, o iki gencin sloganını atarak "La hukme 
illa lillah ve lev Kerihel muşrikun" (Müşrikler hoşlanmasa da hüküm an-
cak Allah'ındır.) dedi ve şu şiiri okudu:

Ma li-Aliyyin fi'd-dimai kad hakeme
Lev katele'l-ehzabe yevmen ma zaleme.

Ne oldu da Ali, dökülen kanlar hakkında hakemliğe razı oldu. Hâl-
buki gruplarla (Muayive ve hemfikirleri) savaşsaydı zulmetmezdi.

Eş'as işine devam etti. Benî Temim kabilesinin bayraklarının karşısında 
durup Hakemeyn anlaşmasını okuyunca, "Hüküm ancak Allah'ındır; hak 
ile hükmeder ve O hükmedenlerin en hayırlısıdır." sloganı yükseldi onlar-
dan ve Urve-i Temimî şöyle dedi: "Kişileri Allah'ın dininin önüne geçirip 
hakem mi kılıyorsunuz? Hüküm ve hakemlik Allah'a aittir. Peki, ölülerimiz 
ne olacak ey Eş'as? (Onlar hak yolda mı canlarını verdiler batıl yolda mı?)"1

Daha sonra kılıcıyla Eş'as'a saldırdı; fakat darbesi atına isabet etti ve 
onu attan yere düşürdü ve eğer başkalarının yardımı olmasaydı Urve-i 
Temimî eliyle öldürülecekti.

Eş'as, Irak ordusu arasında bir tur dolaştıktan sonra İmam'ın huzu-
runa çıktı ve bir iki grup dışında Irak askerlerinin çoğunu Hakemeyn 

1- Urve, bu anlaşma esasınca Irak ordusunun önceki işlerinin hatalı olduğunu, 
dolayısıyla hepsinin ateş ehli olacağını sanıyordu. Vak'a-i Sıffin, s.512; İbn Ebi'l-Hadid, 
Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.237; el-Ahbaru't-Tival, s.197; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.163; 
Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.403.
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anlaşmasına razıymış gibi gösterdi. Ancak çok geçmeden her taraftan "la 
hukme illa lillah: Hüküm ancak Allah'ındır." Ve "el-Hukmu lillah ya Aliy-
yu la leke: Hüküm Allah'ındır; senin değil ey Ali." sloganları yükseldi ve 
şöyle feryat ediyorlardı: "Biz, kişilerin Allah'ın dinine hâkim olmalarına 
(ve Allah'ın hükmünü değiştirmelerine) asla izin vermeyiz. Allah, Muavi-
ye ve taraftarlarının öldürülmesini ya da emrimiz altına girmesini emret-
miştir. Hakemlik hadisesi yaptığımız bir hata idi ve hatadan dönüp tövbe 
ettik. Sen de dön tövbe et; yoksa senden de bizar oluruz."1

Dördüncü Dikta

Hz. Ali'nin basiretsiz yâranı bu sefer de dördüncü şıkkı dikta etmeye 
yeltendiler; o da şu ki, Ali (a.s) aynı gün Hakemeyn anlaşmasını bozmalı 
ve geçersiz kılmalıydı. Fakat o bu kez sert bir şekilde karşı çıkıp şöyle 
feryat etti:

Yazıklar olsun size, neler söylemektesiniz. Razı olup anlaşmaya var-
dıktan sonra yeniden savaşa mı dönelim? Yüce Allah "Ey iman eden-
ler! Akitlerin ve ahitlerin icaplarını yerine getirin."2 Ve "Antlaşma yap-
tığınızda, Allah'a verdiğiniz söze vefa gösterin. Bağlayıp pekiştirdik-
ten sonra yeminlerinizi bozmayın. Çünkü kendinize Allah'ı kefil yap-
mış durumdasınız. Allah yaptıklarınızı biliyor."3 demiyor mu?"4

Ancak İmam'ın sözleri onlara etki etmedi ve itaatinden çıkıp hakemlik 
meselesini sapkınlık sayarak ondan ayrıldılar ve tarihte "Haricîler" veya 
"Muhakkime" diye ünlendiler ve Müslüman kabileler arasında en tehlike-
li grubu oluşturdular. Bunlar tarih boyunca hiçbir hükümetle uyuşmadı-
lar ve kendilerine has düşünce ve metot seçtiler. Marikîn (Dinden çıkmış-
lar) bölümünde bu grubun fikrî yanlışına geniş bir şekilde parmak basıp, 
hakemlik meselesinin, ilâhî dinde kişilerin hâkimiyeti meselesi olmadığı-
nı, maksadın, iki grup arasındaki ihtilâflarda Kur'ân'ın ve Peygamber'in 
sünnetinin hâkimiyeti olduğunu ve her ne kadar o şartlar altında Amr b. 
Âs bu konuyu hileyle ortaya atsa da, bu hâkimiyetin birçok yerde doğru 
olduğunu hatırlatacağız.

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.237; Vak'a-i Sıffin, s.513.
2- Mâide Suresi, 1.
3- Nahl Suresi, 91.
4- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.238.
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Ali (a.s) bu konuda şöyle buyuruyor:

Biz insanları hakem yapmadık, Kur'ân'ı hakem tayin ettik. Kur'-ân, 
iki yaprak arasındaki kitaptır; dille söylemez; çaresiz onu okuyup 
anlatacak biri gerek. Onunla söz söyleyenler insanlardır. Şamlılar 
bizden, Kur'ân'ı hakem tayin etmemizi istediler. Yüce Allah'ın kita-
bından yüz çevirecek kişiler değiliz biz ve noksan sıfatlardan münez-
zeh olan Allah, "Bir şeyde nizaya düştünüz mü, Allah'a, Peygamber'e 
başvurun." 1 buyurmuştur. Peygamber'in sünnetine başvurmak, onun 
hükmüne, onun sünnetine uymamızdır. Allah'ın kitabıyla gerçek ola-
rak hükmedilecekse biz, onunla hükmetmeye herkesten daha ziyade 
lâyığız; Allah'ın Resulü'nün sünnetine uyularak hükme varılacaksa 
biz, insanlar arasında onunla hükmetmeye en fazla hakkı olanlarız, 
ona ehil bulunanlarız.2

Evet, sonunda Hz. Ali'nin ve yâranının aylarca değerli vaktini alan 
Sıffin Savaşı, Irak ordusundan 20.000 ila 25.000 arasında şehit ve Şam or-
dusundan 45.000, bir rivayete göre de 90.000 ölü bırakarak sona erdi ve iki 
ordu birbirlerinden ayrılarak yurtlarına geri döndüler.3

Esirlerin Serbest Bırakılması

Antlaşmanın yazımı, imzalanması ve iblağı sona erince Ali (a.s) düş-
man esirlerinin tümünü bir defada serbest bıraktı. Oysa Şamlı esirlerin 
serbest bırakılmasından önce Amr b. Âs ısrarla Muaviye'ye, Irak'lı esirle-
rin idam edilmesini vurguluyordu. İmam'ın bu erdemli davranışını gö-
ren Muaviye, titrercesine Amr'a şöyle dedi: "Eğer biz esirleri öldürseydik, 
dost düşman arasında rezil rüsva olurduk."

1- Nisâ Suresi, 59.
2- Nehcü'l-Belâğa, 125. hutbe. Taberî Tarihi'nde (c. 3, cüz. 6, s.37) hicrî 37 yılı olay-

ları kısmında, İbn Esir, el-Kâmil'de (c. 3, s.166) bu konuşmayı Nehcü'l-Belâğa'dakinden 
daha kısa nakletmiştir. Sibt b. Cevzî, Tezkiretü'l-Havas kitabında (s. 100) Hişam 
Kelbî'den, Şeyh Müfid, İrşad kitabında (s. 129) ve Tabersî, el-İhticac kitabında (c. 1, 
s.275) bu hutbeyi nakletmişlerdir.

3- Hicrî 37 yılı safer ayının 17'sinde sona eren Sıffin Savaşı 110 gün devam etti 
ve bu süre içinde 90 saldırı gerçekleşti.  -Mes'udî, et-Tenbihu ve'l-İşraf, s.256, Kahire 
baskısı. Ayrıca Mürûcu'z-Zeheb'de (c. 2, s.305) ölenlerin sayısını 110.000 (20.000 Irak 
ordusundan, 90.000 Muaviye ordusundan) ve bir başka rivayete göre 70.000 (25.000 
Ali (a.s) ordusundan, 45.000 Muaviye ordusundan) olarak nakletmiştir.
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Onun esirlere karşı izlediği yol, savaş esnasında başka şekildeydi. 
Biri esir düştüğünde, adam öldürmüşse kısas unvanıyla o da öldürülü-
yor, öldürmemişse serbest bırakılıyordu. Ve eğer serbest bırakılan esir 
tekrar esir olsaydı derhal idam ediliyordu; çünkü onun serbest bırakıl-
dıktan sonra düşman ordusuna katılıp savaşması, kötü niyetinin göster-
gesi sayılıyordu.1

Ali (a.s) Hakemliğin Durumunu Kontrol Altına Alıyor

Ali (a.s) Sıffin'den Kûfe'ye hareketinden sonra hakem olayından gaf-
let etmedi ve 400 kişinin başında o bölgeye gönderilen İbn Abbas'a sü-
rekli gereken talimatları iletti. Muaviye de aynı şekilde 400 kişiyi o bölge-
ye göndermişti. İmam'ın (a.s) taraftarlarıyla Muaviye'ninkiler arasındaki 
fark şuydu ki, Şamlılar gözü kulağı kapalı şekilde başındakinin emrine 
teslimdiler ve Muaviye'den bir mektup ulaştığında, ne yazdığını asla sor-
muyorlardı; oysa ne zaman Ali'den (a.s) İbn Abbas'a bir mektup ulaşsa, 
herkes merakla İmam'ın ne emir verdiğini soruyordu. Bu nedenle İbn 
Abbas onları azarlayarak şöyle dedi: "Ne zaman İmam'dan bir mektup 
gelse, "Ne emir geldi." diye soruyorsunuz. Eğer sizden saklasam, "Niçin 
saklıyorsun?" diyorsunuz; eğer söylesem de, sırrımız açılıyor ve gizli sak-
lımız kalmıyor."2

1- Vak'a-i Sıffin, s.518.
2- Vak'a-i Sıffin, s.533; Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.167; Kâmil-i İbn Esir, c.3, s.167; 

el-Ahbaru't-Tival, s.198.
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(21)

İMAM ALİ 'NİN (A.S) SIFFİN'DEN KÛFE'YE DÖNÜŞÜ

Hakemeyn olayı, İmam'ın tüm yollar kapandıktan sonra istemeyerek 
ve kerhen kabul ettiği bir şeydi. Çünkü eğer İmam bu öneri karşısında di-
renecek olsaydı, dâhilî muhalifler, Muaviye'nin ordusuyla işbirliği yapa-
rak İmam'la savaşmaya kalkışacak ve sonuçta İmam ve onun vefalı dostla-
rı öldürülecekti. Bu nedenle İmam (a.s), hakemlik önerisi kabul edildikten 
sonra, göndereceği temsil ve hakemlik olayına nezaret edecek olan heyeti 
belirlemek ve sorunlara çözüm bulabilmek için Kûfe'ye doğru hareket etti. 
Bu esnada da Peygamber'den (s.a.a) nakledilen şu duayı okuyordu:

Allah'ım, seferin meşakkatinden, dönüş sıkıntısından ve can ile mala 
yönelik belâdan sana sığınırım.

İmam (a.s), bu duayı okuyup Fırat kıyısıca Kûfe'ye doğru yola koyul-
du. "Senduda"1 şehrine geldiğinde Benî Said kabilesi İmam'ı karşılayıp şe-
hirlerinde konaklamasını istediler. Fakat İmam (a.s) onların davetini kabul 
etmedi.2 Nuhayle'ye (Kûfe hurmalıklarına) vardığında bir evin gölgesinde 
oturmuş ve yüzünden hasta olduğu belli olan yaşlı bir adamla karşılaştı 
ve aralarında şu konuşma geçti:

İmam (a.s): Rengin neden solmuş? Hasta mısın?

Yaşlı adam: Evet.

İmam (a.s): Hastalığı sevmez miydin?

Yaşlı adam: Hayır, hastalanmayı hiç sevmezdim.

İmam (a.s): Bu tür hastalıklar, Allah katında bir hayır iş olarak sayıl-
mıyor mu?

1- Şam ile Irak arasında bir şehir. Mu'cemu'l-Buldan, Yakut Hamevî.
2- Vak'a-i Sıffin, s.528; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.86.
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Yaşlı adam: Sayılıyor.

İmam (a.s): Sana müjdeler olsun ki Hak Teala'nın rahmeti seni kuşat-
mış ve günahların bağışlanmıştır. Peki, adın ne senin?

Yaşlı adam: Ben, Selaman b. Tayy kabilesinden Selim oğlu Salih'im. 
Aynı zaman da Selim b. Mansur kabilesiyle de müttefikim.

İmam (a.s): Senin de ismin, babanın da ismi, müttefikinizin de ismi 
çok güzel! Peki, hiç bizim savaşlarımıza katıldın mı?

Yaşlı adam: Hayır, ama bunu çok isterdim. Ancak gördüğün gibi has-
ta ve güçsüzüm.

İmam (a.s): Allah'ın kelâmına kulak ver; buyuruyor ki: "Allah ve 
Resulü'nün iyiliğini istemeleri durumunda güçsüzlere, hastalara ve (savaşta) 
harcayacak bir şey bulamayanlara bir günah yoktur. İyilik edenlere karşı bir 
yol yoktur. Allah bağışlayandır, merhamet edendir."1

İmam (a.s): Halk, Şamlılar ile bizim aramızda olanlara ne diyor?

Yaşlı adam: Senin kötülüğünü isteyenler bu duruma seviniyorlar; fa-
kat gerçek dostların öfkeli ve üzgündürler.

İmam (a.s): Doğru söylüyorsun. Allah, hastalığını günahlarının ba-
ğışlanma sebebi kılsın. Hastalıktan dolayı insana sevap verilmez, ama 
günahların bağışlanmasına sebep olabilir. Çünkü sevap, söze ve amele 
verilir. Ancak iyi niyetten de gaflet edilmemelidir. Zira yüce Allah, birçok 
kişiyi iyi niyetinden dolayı cennete alacaktır.

Bu sözlerden sonra İmam (a.s) yoluna devam etti.2

Bir müddet yol aldıktan sonra Abdullah b. Vedia el-Ensârî ile karşı-
laştı. Halkın Muaviye ile yapmak zorunda kaldığı anlaşma hakkında ne 
düşündüklerini ondan da öğrenmek istedi. 

İmam (a.s): Halk bizim yaptığımız hakkında ne diyor?

Ensârî: Halkın arasında bu konuda iki görüş vardır. Bazıları buna se-
vinirken, bazıları rahatsızlar ve (Kur'ân'ın tabiriyle) ihtilâf içerisindeler.

İmam (a.s): Görüş sahipleri ne diyor?

Ensârî: Onlar diyorlar ki, Ali'nin (a.s) etrafında toplanan bir grup var-

1- Tevbe Suresi, 91.
2- Vak'a-i Sıffin, s.528; Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.33.
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dı; fakat o, onları dağıttı. Sağlam bir kalesi vardı; fakat o, onu yıktı. Bir 
daha Ali, nerede dağıttığı gibilerini toplayabilecek, nerede yıktığı bina 
gibi bir bina inşa edebilecek ki?! Eğer emrine boyun eğen o grupla birlikte 
zafere veya ölüme kadar savaşmaya devam etseydi, akıllıca ve doğru bir 
iş yapmış olurdu.

İmam (a.s): O binayı ben mi yıktım, yoksa onlar (Haricîler) mı? O 
insanları ben mi dağıttım, yoksa onlar mı ihtilâf çıkarıp insanları ikiye 
böldüler? Benim ordumdan bir grubun bana muhalefet etmesine rağmen 
bana vefalı olan grupla birlikte savaşmaya devam etmem gerektiği yönün-
deki görüş, benim gaflet ettiğim bir görüş değildi. Ben, canımı feda etme-
ye ve ölümü kucaklamaya hazırdım. Fakat Hasan ve Hüseyin'e baktım; 
onların benden önce şahadete koşacaklarını gördüm. O ikisinin ölmesiyle 
Peygamber'in (s.a.a) neslinin kesilmesinden korktum. Allah'a andolsun ki 
eğer bu defa Şamlılarla karşılaşacak olursam, bu yolu seçeceğim. Ancak 
bu kez Hasan ve Hüseyin yanımda olmayacaktır.1

Ensârî'nin İmam (a.s) ile böyle açık ve çekinmeden konuşması, iki ko-
nuyu aydınlığa kavuşturuyor:

a) İmam'ın içinde yaşadığı muhit, özgür bir muhitti ve herkes zama-
nın hükümeti hakkındaki düşüncesini ve muvafık veya muhalif görüşü-
nü açıkça ifade edebiliyordu. İnancını ve düşüncesini ifade etmede muva-
fık ile muhalif, İmam'ın (a.s) yanında eşitti. Muhalif, silâha sarılıp silâhlı 
ayaklanma başlatmadıkça tam bir özgürlüğe sahipti. 

b) Kur'ân'ın "Kevser" lafzı ile ifade ettiği Peygamber (s.a.a) neslinin 
korunması, önemli farzlardan biridir. Onun bir yandan Muaviye'ye, di-
ğer yandan sayıları küçümsenmeyecek derecede çok olan dâhilî muhalif-
lere karşı savaşmaya devam etmesi, İmam'ın ve Hasaneyn'in (Hasan ile 
Hüseyin'in) şahadetiyle sonuçlanacaktı. Bu da, Peygamber (s.a.a) soyu-
nun kesilmesi ve imamet müessesesinin son bulması anlamına geliyordu. 
Oysa 12. İmam Hz. Mehdi (a.s) zuhur edinceye kadar Masum İmamların 
neslinin devam etmesi yönündeki İlâhî irade, İmam Ali'nin (a.s) hakemlik 
önerisini kabul etmesini gerektiriyordu. Her ne kadar bu konu, İmam'ın 
hakemliği kabul etmesinin tek sebebi olmasa da, ama hiç kuşkusuz İmam'ı 
buna mecbur eden nedenlerden biriydi.

1- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.34; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.164; Vak'a-i Sıffin, s.529-530.
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Ali (a.s) Habbâb b. Erett'in Kabri Başında

İmam (a.s) yoluna devam etti. Benî Avf kabilesinin evlerinin bulundu-
ğu bölgeye geldiğinde yolun sağ tarafındaki tepe üzerinde yedi veya sekiz 
kabir olduğunu gördü. Kabirlerin kimlere ait olduğunu sordu. Kudame b. 
Aclan el-Ezdî cevap verdi: "Habbâb b. Erett, siz Sıffin'e hareket ettikten sonra 
öldü. Yüksek bir yere defnedilmesini vasiyet ettiğinden buraya defnedildi. Daha 
sonra başkaları da ölülerini onun yanına defnettiler."

İmam (a.s) Allah'tan Habbâb'a rahmet diledikten sonra şöyle dedi: 

O, tüm içtenliğiyle İslâm'ı kabul etti. İsteyerek ve gönüllü olarak hic-
ret etti ve bir ömür cihat etti. Sonunda bedeni güçsüz düştü. Allah, 
iyilerin mükâfatını zayi etmez.

Ardından orada gömülü bulunan insanların ruhlarına hitap ederek 
şöyle dedi:

Selâm size ey korkunç diyarların, susuz ve bitkisiz toprakların sakin-
leri olan mümin, Müslüman erkekler ve kadınlar! Siz bizden önce git-
tiniz, biz de sizin arkanızdan geliyoruz ve yakında size kavuşacağız. 
Rabbim, bizi ve onları bağışla; bizi ve onları affeyle.

Sonra şöyle buyurdu:

Hamdolsun Allah'a ki yeryüzünü dirilerin ve ölülerin toplanma ma-
halli kıldı. Hamdolsun Allah'a ki herkesi ondan (topraktan) yarattı, 
ona döndürecek ve onun üzerinde haşredecek. Ne mutlu ahireti unut-
mayan, hesap günü için çalışan ve (rızktan) yeterli olan miktara kani 
olan kimselere!1

İmam (a.s) yoluna devam etti. Hemdan kabilesinin evlerinin yanın-
dan geçerken, Sıffin'de ölen yakınları için ağlayıp ağıt yakan kadınların 
sesini duydu. Bunun üzerine İmam Şurahbîl'i çağırarak ona şöyle dedi: 
"Kadınlarınıza sabırlı olmalarını ve feryat figan etmemelerini tavsiye edin."

Şurahbîl, İmam'a (a.s) şöyle dedi: "Eğer problem birkaç evle sınırlı olsay-
dı, bunu yapmak mümkün olurdu. Fakat bir tek bu boydan 180 kişi ölmüştür 
ve ölüsüne ağlamayan tek bir ev dahi yoktur. Lâkin biz erkekler ölülerimiz 
için ağlamıyor, aksine onların şehit olmalarından gurur duyuyoruz."

İmam (a.s) onların ölülerine rahmet dileyip hareket etti. Şurahbîl, ata 

1- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.34; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.164; Vak'a-i Sıffin, s.529-530.
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binmiş olan İmam'ı uğurlamak isteyince İmam (a.s) ona şöyle dedi: "Geri 
dön. Çünkü böyle bir uğurlama, yöneticinin gurura kapılmasına ve mü-
minlerin küçük düşmesine sebep olur."1

İmam (a.s) Kûfe'ye girdiğinde iki hakemin yapacağı işlere nezaret 
etmek üzere 400 kişi görevlendirdi ve Şureyh'i onların askerî komutanı, 
İbn Abbas'ı da dinî liderleri olarak atadı. Sonra sıra zoraki temsilcisi Ebu 
Musa Eş'arî'yi göndermeye geldi.

İmam (a.s), hilâfetinin ilk gününden beri Ebu Musa'nın kendisinin 
önderliği konusundaki duyarsızlığından haberdardı. Halk da onun saf ve 
ferasetsiz biri olduğunu biliyordu. Bu nedenle Ebu Musa temsilci olarak 
yola çıkarken İmam da, halk da onunla konuştu. Şimdi bu konuşmalar-
dan bazılarını naklediyoruz.

Hz. Ali'nin Ebu Musa İle Konuşması

Dost düşman herkes Ebu Musa'nın saf ve ferasetsizliği konusunda 
hemfikirdi; onu hiçbir işe yaramayan kulpsuz kör bir bıçağa benzetiyor-
lardı. Ama Ali (a.s) ne yapabilirdi ki? Geneli Ebu Musa ayarında olan saf 
ve kapasiteleri düşük dostları, kendisine iki şeyi dikta etmişlerdi: Hem 
hakemlik meselesi ve hem de hakemin kim olacağı.

Ebu Musa'nın "Dûmetu'l-Cendel"e hareketinden önce Ali (a.s), kâtibi 
Ubeydullah b. Ebî Rafi ve Ebu Musa arasında şu diyalog yaşandı:

Ali (a.s) Ebu Musa'ya hitaben: "Allah'ın kitabıyla hükmet ve onun dışına 
çıkma."

Ebu Musa yola koyulduğu zaman da İmam şöyle buyurdu: "Onun bu 
olayda kandırılacağını görüyorum."

Ubeydullah: "Eğer böyleyse ve kandırılacaksa neden gönderiyorsun?"

Ali (a.s): "Eğer Allah kullarına ilmiyle muamele etseydi, kendilerine hüc-
cet olarak peygamberler göndermezdi."2

Şureyh b. Hâni'nin Ebu Musa İle Konuşması

Hz. Ali'nin 400 kişilik bir birliğin başında Dûmetu'l-Cendel'e gönder-
diği komutanı Şureyh b. Hâni, Ebu Musa'nın elini tutup şöyle dedi: "Sen, 

1- Vak'a-i Sıffin, s.531; Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.35; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.164.
2- Menakıb-ı İbn Şehraşub, c.2, s.261.
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doğuracağı olumsuz sonucun tamir edilemeyeceği büyük bir sorumluluk 
üstlendin. Bil ki eğer Muaviye Irak'a musallat olursa artık Irak diye bir 
şey olmaz; fakat Ali Şam'ı ele geçirse Şamlılara bir şey olmaz. Sen Ali (a.s) 
hükümetinin başlangıcında bocaladın; yine öyle yaparsan, ümitler ümit-
sizliğe dönüşür."

Ebu Musa cevaben şöyle dedi: "Bana ithamda bulunanların, onları 
batıldan kurtarıp hakka kılavuzluk etmem için beni hakemliğe seçmeleri 
abestir."1

Ali (a.s) ordusunun ünlü şairi ve Ebu Musa'nın samimî dostu Necaşî, 
bir şiirle Ebu Musa'ya hak ve adalete riayet tavsiyesinde bulundu ve şiirin 
muhatabı olan Ebu Musa şöyle dedi: "Allah'tan ufkumun aydınlanmasını 
ve vazifemi O'nun rızasına uygun yapmayı diliyorum."2

Ahnef'in, Ebu Musa ile Konuşması

Ebu Musa'yla vedalaşan son kişi Ahnef idi. O, Ebu Musa'nın elini tu-
tup şöyle dedi: "İşin önemini idrak et ve bil ki henüz hiçbir şey bitmedi. 
Irak'ı kaybedersen başka bir Irak yok. Allah'a muhalefet etmekten çeki-
nirsen, Allah sana hem dünya hem ahiret saadeti nasip eder. Yarın Amr b. 
Âs'ı gördüğünde, önce verilmesi sünnet olsa da, ilk selâmı veren sen olma; 
zira o buna lâyık değil. El verme ona; zira senin elin ümmetin emanetidir. 
Sakın seni meclisin başında oturtmasın ki bu bir hiledir. Seninle bir oda-
da yalnız konuşmasından kaçın; zira senin aleyhine şahitlik etsinler diye 
odaya birkaç adam gizleyebilir."

Daha sonra Ebu Musa'nın Ali'ye (a.s) olan ihlâsını denemek için ona 
şöyle bir öneride bulundu:

"Eğer Amr'la İmam hakkında anlaşamazsan, ona Iraklıların, Şam 
sakini Kureyşlilerden birini halife olarak seçebileceklerini öner ve eğer 
bunu kabul etmeseler, Şamlıların, Irak sakini Kureyşlilerden birini hali-
fe unvanıyla seçebileceklerini söyle."3 Ebu Musa, İmam'ın hilâfetten azli 
ve başka birinin halife tayin edilmesi anlamına gelen bu söz karşısında 
hiçbir tepki göstermedi.

1- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.115; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.245.
2- Vak'a-i Sıffin, s.534; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.247.
3- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.116; Vak'a-i Sıffin, s.536; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu 

Nehci'l-Belâğa, c.2, s.249.
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Ahnef hemen İmam'ın huzuruna döndü; olanları anlattı ve "Hakkımızı 
elde etmek için öyle birini gönderiyoruz ki, seni azletmekten pervası yok." 
dedi. Ali (a.s) şöyle buyurdu: "İnnellahe ğalibun ala emrih: Allah işinde 
galiptir." Son olarak Ahnef, bu işin kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.1

Sa'd b. Vakkâs ve Oğlu Ömer

Sa'd b. Vakkâs, Ali'ye (a.s) biat etmekten kaçınan fakat kendisini hilâfet 
keşmekeşinden uzak tutan kimselerdendi. Sıffin Savaşı'nın patlak verme-
sinden sonra Benî Selim bölgesine gelerek iki taraftan gelecek haberleri 
denetliyordu. Bu düşünceler içinde bir gün uzaktan bir atlının kendisine 
doğru gelmekte olduğunu gördü. Yaklaştığında, onun oğlu Ömer olduğu 
anlaşıldı. (Kerbela'da İmam Hüseyin ve yâranını katleden Ömer.)

Ömer babasına tahmilî hakemlik olayını ve Dûmetu'l-Cendel'de iki ha-
kemin bir araya gelişini anlattı ve ondan, sahip olduğu İslâmî geçmişi kul-
lanarak o bölgeye gidip hilâfeti ele geçirmesini istedi. Sa'd şöyle dedi: "Oğ-
lum sakin ol. Ben Peygamber'den, kendisinden sonra bir fitne çıkacağını ve 
halkın en iyisinin, bu fitneden uzak duranların olacağını dediğini duydum. 
Hilâfet meselesi, başından beri karışmadığım ve bundan sonra da karışma-
yacağım bir meseledir. Ola ki bu işe karışsam da, Ali'nin yanında olurum. 
Halk beni keskin kılıçlarla tehdit etti; ancak ben onu ateşe tercih ettim."2

Sa'd b. Vakkâs iki taraftan birine yardım etmenin fitne olacağını düşü-
nüyor ve sonunun ateş olacağını sanıyordu; ancak aynı zamanda Ali'nin 
konumunu Muaviye'ye tercih ediyordu. Nitekim o gece, oğlunun da duy-
duğu, Ali'yi öven ve Muaviye'yi yeren şu şiiri okudu:

Velev kuntu yevmen la muhalete vafiden
Tebi'tu Aliyyen ve'l-heva heysu yec'el.

Şayet bir gün el atsam bu işe, tabi olurum Ali'ye eğer isterse.

Sa'd'ın kör kalpliliğine şu kadarı yeter ki, imamet ve önderliği Gadir-i 
Hum'da herkese aşikâr olmuş ve Osman'ın katlinden sonra bütün Mu-
hacir ve Ensâr'ın biat ettiği bir imama tabi olmayı fitne olarak görüyor. 
Hâlbuki böyle bir imamdan yüz çevirmek cehenneme girmek için yeterli 
bir sebeptir.3

1- Vak'a-i Sıffin, s.537.
2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.249.
3- Vak'a-i Sıffin, s.539.
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Muaviye'nin Durumdan Rahatsızlığı

Ali'den (a.s) uzak durmakla birlikte Muaviye'yle işbirliği yapmamış 
bir grup sahabe ve çocukları, savaşın sona ermesinden sonra Muaviye'nin 
isteği üzerine Şam'a geldiler; örneğin Abdullah b. Zübeyr, Abdullah b. 
Ömer ve Muğire b. Şu'be.

Muaviye Muğire'den bu konuda yardım ve iki hakemin düşüncesi 
hakkında bilgi istedi. Muğire bu görevi kabul etti ve Dûmetu'l-Cendel'in 
yolunu tuttu. İki hakemin düşüncesinden haberdar olmak için her biriy-
le ayrı-ayrı mülakat etti. Önce Ebu Musa'ya şöyle dedi: "Bu keşmekeşten 
kaçınmış ve kan dökmekten uzak durmuş bir kimse hakkındaki görü-
şün nedir?" Ebu Musa şöyle dedi: "Onlar insanların en iyileridir! Onların 
omuzlarında dökülen kanların vebali yoktur ve karınları haram mallarla 
dolmamıştır!"

Muğire daha sonra Amr b. Âs'la mülakat etti ve aynı meseleyi ona 
sordu. Amr şöyle cevap verdi: "Kendini her şeyden soyutlamış olanlar, in-
sanların en kötüleridirler; ne hakkı tanımış ne de batılı inkâr etmişlerdir."

Muğire Şam'a döndü ve Muaviye'ye şöyle dedi: "Ben her iki hake-
mi de sınadım. Ebu Musa Ali'yi hilâfetten azledip bu olaya katılmamış 
olan Abdullah b. Ömer'i halife tayin edecek. Fakat Amr senin eski dostun. 
Lâkin halk diyor ki Amr hilâfeti kendisi için istiyor ve seni kendisinden 
daha liyakatli görmüyor."1

Hakemlik Nifakının Sonu

İki tarafın temsilcilerinin, hakkında görüşüp hükümlerini Kur'ân ve 
sünnetten istihraç ederek Hz. Ali ve Muaviye taraftarlarına ulaştırmaları 
gereken meseleler şunlardı:

1- Osman'ın öldürülme sebeplerinin incelenmesi.

2- Ali hükümetinin yasallığı.

3- Muaviye'nin, Hz. Ali'nin yasal hükümetine muhalefet sebebi ve 
muhalefetinin haklılığına delili.

4- Mevcut durumda barışı sağlayacak etkenler.

1- Vak'a-i Sıffin, s.539; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.251; İbn Esir, 
el-Kâmil, c.3, s.167.
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Fakat ne yazık ki iki hakemin, hakkında konuşmadıkları şey, bu dört 
konu idi. Zira her biri özel bir geçmişle bu işe adım atmış; şahsî emelle-
rinin gerçekleşmesi peşindeydiler ve sanki bu konular ikisinin de günde-
minde değildi.

İki hakem ve nezaretçilerin Dûmetu'l-Cendel'de uzun süre kalmaları, 
Müslümanları korku ve endişeye düşürdü. Herkes farklı şekilde düşünü-
yordu; aceleci ve basit insanlar bir şekilde, ağır ve ileri görüşlü kişiler ise 
bir başka şekilde tedirgindiler.

İlk madde etrafındaki konu, Osman ve adamlarının eleştirilen işleri-
nin, doğru belgelere istinaden ortaya konması, ardından Halife'nin kat-
linde parmağı olan Iraklı, Mısırlı ve sahabelerin çağrılarak meselenin dik-
katle incelenmesi ve katillerin, Halife'nin İslâmî esasları çiğnediği, Allah 
Resulü'nün ve hatta ilk iki halifenin metodundan saptığına dair iddiala-
rının tarafsızca incelenmesine dayalıydı. Fakat bu konuda ciddî bir adım 
atılmadı ve sadece Amr b. Âs kendi hedeflerine (Hz. Ali'nin azliyle Mua-
viye ya da kendi oğlu Abdullah'ın hilâfete geçmesine) ulaşmak için Ebu 
Musa'ya şöyle dedi: "Osman'ın mazlumca öldürüldüğünü kabul ediyor 
musun?" O da bir nevi tasdik edip1 şöyle dedi: "Katiller Halife'yi tövbe 
ettirip öldürdüler; hâlbuki suçlu tövbe edince günahları bağışlanır."

İkinci konu ise hiç sözü edilmeyen, Muhacir ve Ensâr'ın ittifakla Ali'ye 
(a.s) yükledikleri ve onun ilk başta kabullenmeyip, kendisinden başkası-
nı seçmeyeceklerinde ısrar etmeleri üzerine görev telakki edip kabul ettiği 
hükümetinin kanuni olup olmadığı meselesi idi. Eğer İlk Halife'nin hilâfeti 
Sakife'de parmakla sayılacak kadar az sayıda insanın biatiyle ve II. Halife'nin 
hilâfeti de Ebubekir'in atamasıyla yasal olmuşsa, Hz. Ali'nin hilâfeti, beş kişi 
dışında tüm Muhacir ve Ensâr'ın biatiyle hayli-hayli yasal olmuştur.

Üçüncü mesele de aynen ikinci gibi konu edilmedi. Çünkü her iki 
hakem, Muaviye'nin muhalefet sebebinin, Hz. Ali'yi yasal makamın-
dan alıp yerine kendisi geçmekten başka bir şey olmadığını biliyorlardı. 
Muaviye'nin yaşantısı, sözleri ve davranışı, ister Osman'ın katlinden önce 
olsun, isterse sonra, onun çok önceden Emevî hilâfetini tesis etmek ni-
yetinde olduğunu, İslâmî hilâfet adıyla Kisra ve Kayser saltanatını yeni-
lemek istediğini gösteriyordu ve Osman'ın intikamı ve katillerinin kısası 

1- el-Ahbaru't-Tival, s.199.
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meseleleri ise, kanunları hiçe sayıp muhalefetinin üzerini örtmek için bir 
bahane idi. Eğer Muaviye gerçekten kendini kan sahibi biliyorduysa, di-
ğer Müslümanlar gibi Hz. Ali'nin yasal hükümetine uyması ve zamanın 
halifesinden Osman'ın katillerinin kısası hakkında girişimde bulunmasını 
istemesi gerekiyordu.

Ali (a.s) Muaviye'nin muhalefetinin daha ilk günlerinde, Osman'ın 
muhalifleri aleyhine dava açma yolunu defalarca ona gösterdi ve ilk va-
zifesinin birliği korumak ve Muhacir ve Ensâr'dan oluşan şûraya ihtiram 
göstermek daha sonra dava ve kısas istemi olduğunu ve bir hükümeti res-
miyette tanımadıkça bir meseleyi gündeme getiremeyeceğini hatırlattı.

Dördüncü madde etrafında Ebu Musa Muhacir ve Ensâr şûrasının 
onayıyla kurulmuş olan bir hükümete karşı Muaviye'nin serkeşliğini 
mahkûm etmek ya da hilâfetinin başlangıcında Hz. Ali'ye biat etmediği 
için kendini kusurlu bulmak yerine, iki tarafı da hatalı bularak, tek iftiharı 
II. Halife'nin oğlu olmak ve bu münakaşalardan uzak durmak olan birini 
hilâfete atamak istiyordu. Hâlbuki Abdullah b. Ömer, iş bilirlik bakımın-
dan o kadar zayıftı ki, babası onun hakkında şöyle diyordu: "Oğlum o 
kadar beceriksiz ki, karısını boşamaktan bile aciz."1

İki hakeme yakışan, dört madde etrafında tarafsızca müzakere etmekti 
ve Hz. Ali hükümetinin yasal olduğuna ve Muaviye'nin merkezî hüküme-
te başkaldırısına dikkati çekmek, diğer konularda da doğru karar almaları 
için yeterliydi. Fakat maalesef art niyetli adamları ona öyle bir temsilci 
dikta etmişlerdi ki, delil ikame etme ve hüküm verme konusunda yeter-
sizdi ve hiçbir işe yaramayan çerçöp gibi oradan oraya fırlatılıyordu.

Amr b. Âs Dûmetu'l-Cendel'e geldiği ilk günden itibaren, Peygam-
ber'in sahabesi ve kendisinden büyük olması hasebiyle Ebu Musa'ya ih-
tiram gösteriyor ve konuşma sırasında ona öncelik veriyordu. Her iki ha-
kem Ali (a.s) ve Muaviye'yi azletme konusunda tevafuk ettiklerinde, Amr 
yine Ebu Musa'ya öncelik tanıdı; zira iki tarafın Dûmetu'l-Cendel'de ika-
metleri boyunca sergiledikleri metot böyleydi. Bu yüzden önce Ebu Musa 
Ali'yi (a.s) azletti ve dostlarının işin başında yaptıkları uyarıları ayakaltına 
aldı. Fakat Amr b. Âs hiç tereddüt etmeden Muaviye'yi hilâfete atadı! Ebu 
Musa'nın saflık ve aptallığı, geride telafisi mümkün olmayan bir hasar bı-

1- Tabakat-ı İbn Sa'd, c.3, s.343; Beyrut baskısı.
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raktı. Burada hakemlik oyununun nasıl sona erdiği ve Hz. Ali'nin feraset-
siz dostlarının İslâm'a nedenli zarar verdiklerinin aydınlanması için, iki 
tarafın konuşmalarını yansıtacağız:

Amr b. Âs: Osman'ın mazlumca öldürüldüğünü biliyor musun?

Ebu Musa: Evet.

Amr b. Âs: Ey millet, siz de şahit oldunuz ki Ali'nin elçisi Osman'ın 
mazlumca katledildiğini itiraf etti. Ardından Ebu Musa'ya dönüp şöyle 
dedi: "Osman'ın velisi olan Muaviye'den niçin yüz çevirmektesin? Hâlbuki 
o bir Kureyşlidir. Eğer halkın 'Öyle birini hilâfete seçtin ki, İslâm'da bir 
geçmişi yok.' diye itirazından korkuyorsan, Muaviye'nin, Osman'ın velisi 
olduğunu, onun intikamını alma hakkı bulunduğunu, siyaset açısından 
mümtaz biri ve Peygamber'e, eşi Ümmü Habibe'nin kardeşi olması hase-
biyle yakın olduğunu söyleyebilirsin. Ayrıca hilâfete geçerse, hiç kimseye 
senin kadar ihtiram göstermeyecek."

Ebu Musa: Allah'tan kork. Hilâfet, din ve fazilet erbabına mahsustur 
ve eğer hilâfetin ölçüsü asalet ise, Kureyş'in en faziletlisi Ali'dir. Ben ilk 
Muhacirleri bırakıp da Muaviye'yi asla hilâfete seçmem. Hatta Muaviye 
benim lehime hilâfetten çekilse bile, onun hilâfetine onay vermem. Ömer 
b. Hattab ismini canlı tutmak istiyorsak, oğlu Abdullah'ı hilâfet için nazarı 
dikkate alalım.

Amr: Ömer'in oğlu Abdullah'ın hilâfetine ilgi duyuyorsan, oğlum 
Abdullah'a niçin onay vermiyorsun? Oğlumun ondan aşağı kalır yanı 
yok; fazilet ve dürüstlüğü de bellidir.

Ebu Musa: Oğlun da senin gibi bu fitneye bulaştı ve artık hilâfete 
lâyık değil.

Amr: Hilâfet, yiyen ve yedirenin hakkıdır; oysa Ömer'in oğlunun böy-
le bir kudreti yok. Bu kişiler hakkında tevafuka ulaşamadığımıza göre baş-
ka bir öneride bulunmalısın; ola ki anlaşalım. Bu sırada taraflar, daha son-
ra bahsedeceğimiz gizli bir toplantı teşkil ettiler ve anlaşmaya vardılar.

Ebu Musa: Benim görüşüm şu ki, her ikisini de (Ali ve Muaviye'yi) 
hilâfetten azledip, bu işi Müslümanların şûrasına havale edelim. Onlar da 
kimi isterse onu halife seçsin.

Amr: Kabul ediyorum ve görüşümüzü resmî olarak ilân etmeliyiz.

Gözlemciler ve iki hakemin vereceği kararı bekleyen diğerleri, iki 
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hakeme kulak vermek için bir araya toplandılar. Bu sırada Amr, Ebu 
Musa'nın aptallığı ve saflığından istifadeyle ona toplantıyı açarak görüşü-
nü açıklama önceliği tanıdı. Ebu Musa da, Amr'ın, kendi sözlerinden son-
ra, üzerinde gizlice anlaştıkları görüşü teyit etmekten kaçınabileceğinden 
gafil bir şekilde, söze başlayıp şöyle dedi:

"Ben ve Amr b. Âs bir karar aldık ve ümit ediyoruz ki Müslümanların 
salah ve felahı bunda olur."

Amr: Doğrudur; devam et.

Bu sırada İbn Abbas hızla Ebu Musa'nın yanına gelerek ona şöyle 
dedi: "Eğer aranızda bir karar aldıysanız bırak önce Amr açıklasın, sen de 
sonra görüşünü bildir. Zira onun, üzerinde anlaştığınız şeyin aksini dile 
getirmesi hiç de uzak bir ihtimal değil." Fakat Ebu Musa, İbn Abbas'ın 
uyarısını dikkate almayarak şöyle dedi: "Bırak bu sözleri, ikimiz de hilâfet 
meselesi üzerinde görüş birliğine vardık. Biz ümmetin durumunu mü-
talaa ettik, ihtilâfı gidermek ve vahdete dönmek için, Ali ve Muaviye'yi 
hilâfetten azledip, bu işi Müslümanların şûrasına bırakmaktan daha iyi bir 
yol görmedik. Bu esasa göre, ben Ali ve Muaviye'yi hilâfetten azlettim."

Bu cümleyi söyledikten sonra yerine oturdu. Daha sonra Amr b. Âs, 
Ebu Musa'nın önceki yerinde oturarak, Allah'a hamdüsenadan sonra şöy-
le dedi:

"Ebu Musa'nın sözlerini duydunuz. O kendi imamını azletti ve ben 
de bu konuda onunla muvafığım ve onu hilâfetten azlediyorum; ancak 
onun aksine Muaviye'yi hilâfete seçiyorum. O, Osman'ın velisi ve hilâfete 
en lâyık olan kimsedir."

Ebu Musa öfkeyle Amr'a şöyle dedi: "Kahrolasın; hile edip günah iş-
ledin. Senin durumun, saldırıldığında da serbest bırakıldığında da ağzını 
açıp dilini sarkıtan köpek gibidir."1

Amr b. Âs: Sen de kitap yüklü bir merkebe benziyorsun.2

1- Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerin benzetildiği "Onun durumu şu köpeğin 
durumuna benzer: üstüne varsan dilini sarkıtarak solur, kendi hâline bıraksan dilini 
sarkıtarak solur. Ayetlerimizi yalanlayan toplumun örneği işte budur." A'râf Suresi 176. 
ayetin içeriğine atıftır.

2- Kur'ân ayetinden iktibas: "Sırtlarına Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların 
durumu, kutsal kitap parçaları taşıyan eşeğin durumuna benzer." Cum'a Suresi, 5. ayet.
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Bu sırada Amr'ın hilesi aşikâr oldu ve toplantı karıştı.1 Şureyh b. Hâni 
Amr'ın başına bir kırbaç vurdu. Amr'ın oğlu babasının yardımına koştu 
ve o da Şureyh'e bir kırbaç vurdu. Halk ikisini ayırdı. Sonraları Şureyh b. 
Hâni şöyle diyordu: "O gün Amr'ın başına kırbaç yerine kılıçla vurmadı-
ğıma yanıyorum."2

İbn Abbas: Allah Ebu Musa'nın yüzünü kara etsin. Ben onu Amr'ın 
hilesine karşı uyardım, ama o beni dinlemedi.

Ebu Musa: Doğru. İbn Abbas beni bu fasık adamın hilesine karşı 
uyardı; ama ben ona inandım ve benim hayırımı istemekten başka bir şey 
diyeceğini asla düşünemedim.3

Said b. Kays her iki hakeme hitaben şöyle dedi: "Doğruluk üzere bir 
araya gelseydiniz de bize bir şey kazandırmazdınız; oysaki dalâlet ve sa-
pıklık üzere ittifak ettiniz. Sizin görüşünüz bizi bağlamaz; önceki duru-
mumuz ne ise bugün de aynıyız ve asilerle savaşmaya devam edeceğiz."4

Bu hadisede herkesten çok Ebu Musa ve Eş'as b. Kays (hakemlik sah-
nesinin oyuncusu) serzenişe muhatap oldu. Ebu Musa durmadan Amr'a 
küfrediyordu; Eş'as ise adeta dilini yutmuş konuşmuyordu. Sonunda Amr 
ve Muaviye taraftarları toplanarak Şam'a döndüler ve olanları Muaviye'ye 
bildirip onu Müslümanların halifesi unvanıyla selâmladılar. İbn Abbas ve 
Şureyh b. Hâni de Kûfe'ye dönerek hadiseyi İmam'a anlattılar. Fakat Ebu 
Musa bulaştığı hatadan dolayı Mekke'ye sığındı.5

Sonunda Sıffin Savaşı ve hakemlik hadisesi, 45.000 diğer bir rivaye-
te göre de 90.000 Şamlının ölümü, 20.000 ila 25.000 Iraklının6 şahadetiyle 
hicrî 38 yılının şaban ayında sona erdi.7 Ali (a.s) hükümeti ve İslâmî hilâfet 
için birçoğu asla giderilmeyen sayısız sorunlar bıraktı.

1- el-Ahbaru't-Tival, s.199; el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.118; Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 
6, s.38; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.167; Tecaribu's-Selef, s.48; Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.408.

2- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.40; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.168; Vak'a-i Sıffin, s.546.
3- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.40; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.168; Vak'a-i Sıffin, s.546.
4- Vak'a-i Sıffin, s.547.
5- el-Ahbaru't-Tival, s.200; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.168; Tecaribu's-Selef, s.49; el-

İmame ve's-Siyase, c.1, s.118.
6- Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.404.
7- Tarih-i Taberî, c.3, cüz. 6, s.40; Taberî bu sözü Vâkıdî'den naklediyor ve Mes'udî 

Mürûcu'z-Zeheb, c.2, s.406 ve et-Tenbihu ve'l-İşraf, s.256'da savaşın hicrî 38 yılının şaban 
ayında bittiğini belirtmiştir. Ancak sahih olan hicrî 37 safer ayıdır. Tecaribu's-Selef, s.50.
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(22)

NEHREVAN SAVAŞI VEYA  MIZRAKLARA KUR'ÂN 

TAKMANIN KÖTÜ SONUÇLARI

Muaviye ve akıl hocası Amr b. Âs'ın meşum ve alçakça siyaseti, ge-
ride acı neticeler bıraktı. Plânın tasarlayıcısı ta başından bu plânın vahim 
neticelerinden haberdardı ve hakemlik meselesinde zafer kazanacağından 
yüzde yüz emindi. Bu plânı değerlendirmek adına şu kadarını söylemek 
yeterlidir ki, düşman bu plân sayesinde yıllanmış arzularına kavuştu ve 
birtakım neticeler elde etti. Ezcümle neticelerden aşağıdakileri sayabiliriz:

1- Muaviye'nin Şam'ın tamamına sultası kesinleşti ve o bölgenin bü-
tün vali ve yöneticileri Muaviye'ye yürekten itaat ettiler ve bir takım se-
beplerden dolayı Ali'ye (a.s) az da olsa ilgi duyan kimseler de bu alakala-
rını keserek Muaviye'ye katıldılar.

2- Zaferin eşiğine kadar yaklaşan Ali (a.s), zaferden fersahlarca uzak-
laştı ve yeniden zafere yaklaşmak kolay değildi. Zira onun ordusunda ci-
hat ruhu kaybolmuş ve şahadet aşkı kafalardan silinmişti.

3- Muaviye'nin dağılmaya yüz tutan ordusu yeniden toparlandı ve 
deyim yerindeyse yeni bir soluk aldı; Irak halkının moralini bozmak için 
saldırı ve çapulculuğa başvurarak bölgenin güvenliğini tehlikeye atıp 
merkezî hükümetin yetersiz kaldığını göstermeye çalıştılar.

4- Hepsinden daha kötüsü Irak ordusu arasında ikilik doğdu. Bazı-
ları hakem olayını kabul etti; bazıları da bunu günah ve küfür sayarak, 
İmam'dan tövbe etmesini, aksi takdirde biatlerini kaldırıp onunla tıpkı 
Muaviye ile savaştıkları gibi savaşacaklarını söylediler.

5- Daha önce hakemlik olayını savunan muhalifler (ki Ali (a.s) onların 
baskısı altında istemeyerek razı oldu.) bu tarz düşünce yüzünden, onun 
Kûfe'ye gelişinden sonra zamanın hükümetinin muhalifleri unvanıyla 
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Kûfe'yi terk ederek iki mil uzakta toplandılar. Sıffin Savaşı'nın ağır yarala-
rı henüz sarılmamışken Nehrevan Savaşı ortaya çıktı ve isyancı grup her 
ne kadar zahiren bozguna uğramış olsa da, bu grubun kalıntıları sağda 
solda tahriklere başvuruyorlardı. Sonuç olarak bu tahrikler neticesinde 
hicretin 40. yılının ramazan ayının 19. gecesi Ali (a.s) haricîlerin komplo-
suyla ibadet mihrabında şahadete ulaştı.

Evet, Ali (a.s) kendi hükümeti döneminde İslâm tarihinde birkaç açı-
dan benzersiz olan üç zor savaş yaşadı.

İlk savaşta taraf, Resul-i Ekrem'in haysiyeti olan Aişe'nin haysiyetini 
küçük düşüren ve kanlı bir savaş çıkarıp sonunda bozguna uğrayan Talha 
ve Zübeyr gibi ahdini bozanlardı.

İkinci savaşta muhalif taraf, Osman'ın intikamını alma bahanesiyle 
isyan başlatıp merkezî hükümete, Allah'ın seçtiği ve Muhacir ile Ensâr'ın 
biatini almış İmam'a muhalefete kalkışan ve adalet ve haktan ayrılan Mu-
aviye idi.

Üçüncü savaşın tarafı, alınları secde etmekten nasır bağlamış ve 
Kur'ân tilâvetlerinin ahengi her tarafa yayılan İmam'ın eski dostları idi. Bu 
grupla savaş diğer iki grupla savaşmaktan daha zordu. Ancak İmam (a.s) 
aylarca sabrettikten, konuşmalar yaptıktan ve etkin şahsiyetleri vasıta kıl-
dıktan sonra onların ıslah olmasından ümidi kesti ve silâhlı mücadeleyle 
karşılaşınca savaşmak zorunda kaldı ve kendi tabiriyle "Fitnenin gözünü 
yuvasından çıkardı." İmam'dan başka kimsenin bu kaba softalarla savaş-
maya gücü yoktu; fakat onun İslâm'daki geçmişi, Resul-i Ekrem (s.a.a) dö-
neminde hicreti ve savaş meydanlarındaki fedakârlıkları, hayatı boyunca 
sahip olduğu züht ve takvası, geniş ilmi ve güçlü münazara mantığı, ona 
fesadın kökünü kararlılıkla kazıma salahiyeti veriyordu.

Bu üç grup İslâm tarihinde Nakisîn (ahdini bozanlar), Kasıtîn (zalim-
ler) ve Marikîn (dinden çıkmışlar) olarak ünlendiler. Bu isimlendirme asr-ı 
saadete merbuttur. O bu üç grubu bu şekilde vasıflandırmış, Ali (a.s) ve baş-
kalarına, Ali'nin bu üç grupla savaşacağını haber vermişti. Peygamber'in 
bu sözü, onun, hadisçilerin çeşitli münasebetlerle hadis kitaplarında yer 
verdikleri gaybî haberlerindendir. Örneğin Ali (a.s) şöyle buyuruyor: "Re-
sulullah (s.a.a) bana Nakisîn, Kasıtîn ve Marikîn ile savaşmamı emretti."1

1- Tarih-i Bağdad, c.8, s.340.
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İbn Kesir (öl. 774 h. k.) tarihinde bu hadislerden bir bölümünü topla-
mıştır. Örneğin diyor ki; Peygamber (s.a.a) Ümmü Seleme'nin evine gitti 
ve daha sonra Ali de geldi. Peygamber (s.a.a) eşi Ümmü Seleme'ye şöyle 
dedi: "Ey Ümmü Seleme, andolsun ki bu (Ali) benden sonra Nakisîn, Kasıtîn 
ve Marikîn'le savaşacak."1

Tarih ve hadis kitaplarına müracaat, üstteki hadisin doğruluğunu 
ispat eder. Bu yüzden sözü uzatmayarak, büyük araştırmacı merhum 
Allâme Eminî'nin, el-Gadîr adlı kitabında bu hadisin benzerlerini ve kay-
naklarını bir araya getirdiğini hatırlatmakla yetiniyoruz.2

Tarihin şahitliğine göre Marikîn, zamanın hükümetlerine karşı sürek-
li başkaldırı hâlindeydiler ve hiçbir hükümetin yönetimini kabul etmiyor-
lardı. Ne bir yöneticiyi ne de bir hükümeti resmiyette tanımıyorlardı. Ali 
(a.s) gibi adil ve Muaviye gibi yoldan sapmış yönetici birini aynı düzeyde 
tutmaları; Yezid ve Mervan gibilerle Ömer b. Abdülaziz'ler arasında en 
ufak bir fark yoktu onların nazarında.

Haricîlerin Kökleri

Haricîlerin kökleri bir şekilde Peygamber (s.a.a) dönemine dayan-
maktadır. Onlar Peygamber (s.a.a) döneminde fikir ve ideallerini izhar 
ediyor ve tam manasıyla teslim olmadıklarını gösteren sözler söylüyorlar-
dı. Aşağıdaki örnek bunun açık bir kanıtıdır:

Peygamber (s.a.a) Huneyn ganimetlerini bir takım maslahatlar gereği 
dağıttı ve uzun yıllar Müslümanlarla savaş hâlinde olan yeni Müslüman 
olmuş müşriklere, kalplerini kazanmak adına daha fazla pay verdi. Bu 
sırada Harkus b. Züheyr edepsizce Peygamber'e (s.a.a) "Nerede adalet!" 
diye itirazda bulundu.

Onun edepten uzak bu sözü Hz. Peygamber'i rahatsız etti ve şöyle 
cevap verdi: "Yazıklar olsun sana, adalet bende değilse kimde olur?" Bu sırada 
Ömer onun boynunun vurulmasını önerdi; fakat Peygamber (s.a.a) kabul 
etmeyip onun tehlikeli geleceğinden haber verip şöyle buyurdu: "Onu bı-
rakın, ileride öyle takipçileri olacak ki, dine haddinden fazla merak sala-
cak ve okun yaydan fırlaması gibi dinden çıkacaklar."3

1- el-Bidayetu ve'n-Nihaye, c.4, cüz. 7, s.305.
2- el-Gadîr, c.3, s.188-195, Minhacu's-Sünne kitabını tenkiden.
3- Sîre-i İbn Hişam, c.2, s.497.
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Buhârî "Muellefetu'l-Kulub" kitabında bu olayı geniş bir şekilde şöyle 
naklediyor:

Peygamber (s.a.a) Harkus ve takipçileri hakkında şöyle buyurdu: 
"Yemrekûne mine'd-dini ma yemreku's-sehmu mine'r-remye: Dinden, okun 
yaydan fırladığı gibi çıkacaklar."

Peygamber (s.a.a), fırlamak anlamında olan "yemrekune" kelimesini 
kullanmış. Zira bu grup dini anlamaktaki eğrilikleri sebebiyle dinin haki-
katinden uzaklaşarak Müslümanlar arasında "Marikîn: Dinden çıkanlar" 
lakabını aldılar.1

Dik kafalı Harkus'un psikolojisinin gereği, ilk iki halife döneminde 
suskunluğunu bozup seçilme tarzlarına ve yönetim metotlarına itiraz et-
mekti; fakat tarih bu konuda ondan bir şey nakledememiştir. Sadece İbn 
Esir, Ahvaz'ın fethinde Harkus'un İslâm ordusunun komutanı olduğunu 
beyan etmiş ve onun Ahvaz ve Devrek'i fethetmesinden sonra Ömer'in 
kendisine yazdığı mektuba yer vermiştir.2

Taberî, hicrî 35 yılında Harkus'un, Osman hükümetine karşı ayakla-
nan Basralıların başında Medine'ye geldiğini, Mısır ve Kûfeli isyancılarla 
birlikte Osman'a karşı tek ses olduklarını naklediyor.3

Ondan sonra Ali (a.s) Ebu Musa'yı hakem olarak göndermeye mecbur 
kalıncaya kadar tarihte Harkus'un ismine rastlanmamıştır. Ali (a.s) Ebu 
Musa'yı hakem olarak göndermek istediğinde bir anda Harkus, Zur'a b. 
Nuh et-Tâî ile birlikte onun yanına geldi ve aralarında, aşağıda yer verece-
ğimiz sert bir müzakere yaşandı.

Harkus: Bulaştığın hatadan dolayı tövbe et ve hakemliği kabul etmek-
ten vazgeç; bizi düşmanla savaşa gönder; savaşıp likaullaha nail olalım.

Ali (a.s): Hakemlik meselesini ortaya koyarken bu konuyu size ha-
tırlattım; ama siz bana muhalefet ettiniz. Şimdi ise verdiğimiz taahhütten 
dönmemizi mi istiyorsunuz? Allah şöyle buyuruyor: "Antlaşma yaptığı-
nızda, Allah'a verdiğiniz söze vefa gösterin. Bağlayıp pekiştirdikten sonra 
yeminlerinizi bozmayın. Çünkü kendinize Allah'ı kefil yapmış durumda-
sınız. Allah yaptıklarınızı biliyor."4

1- et-Tenbihu ve'r-Red, Meletî, s.50.
2- el-Kâmil, c.2, s.545.
3- Tarih-i Taberî, c.3, s.386, A'lemî baskısı.
4- Nahl Suresi, 91
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Harkus: Bu bir günahtır ve tövbe etmen gerekir.
Ali (a.s): İşin içinde bir günah yok, sizin bana yüklediğiniz bir çeşit 

fikrî ve amelî gevşeklik söz konusu ve ben sizi vaktinde uyardım.
Zur'a b. Nuh et-Tâî: Hakemlikten vazgeçmezsen, Allah için ve O'nun 

rızasını kazanmak için seninle savaşacağız!
Ali (a.s): Ey bedbaht biçare! Ölmüş cesedini görüyorum savaş meyda-

nında ve rüzgâr üzerine toprak savuruyor.
Zur'a: Öyle olmasını isterim.
Ali (a.s): Şeytan ikinizi de saptırmış.
Harkus'un Peygamber (s.a.a) ve Hz. Ali ile olan edebe aykırı müza-

kereleri, onu sıradan bir Müslüman olarak gördüğümüzde beklenmedik 
olur; hâlbuki müfessirler onu münafıklar safında anmıştır ve aşağıdaki 
ayet onun hakkında nazil olmuştur:

İçlerinden bir kısmı da sadakalar konusunda sana laf dokundurur. 
Ondan kendilerine verilmişse memnun olurlar. Verilmemişse he-
men öfkelenirler.1

Haricîlerin Diğer Bir Kökü

Haricîlerin köklerinden biri de, rical kitaplarında Nafi' diye geçen 
Zussedye'dir. Hadisçilerin birçoğu Zulhuveysire diye ünlü Harkus'un, 
Zussedye olduğunu sanmışlardır; fakat Şehristanî el-Milel ve'n-Nihel ki-
tabında aksine görüş bildirip şöyle diyor: "Onların ilki Zulhuveysire, so-
nuncusu Zussedye'dir."2 Her ikisinin Peygamber'e (s.a.a) itiraz şeklinin 
aynı olması ve ganimetlerin taksimi konusunda ona "Adil ol." demele-
ri ve Peygamber'in onlara aynı cevabı vermesinden ötürü, genellikle bu 
iki ismin aynı kişiye ait olduğu sanılmıştır; fakat tarihin ve Peygamber'in 
Zussedye'yi vasıflandırma şekli, Zulhuveysire hakkında olmamıştır. 
Haricîlerle ilgili tarih ve rivayetleri derleyen İbn Kesir, ilgili kitabında 
Peygamber'den (s.a.a) şöyle naklediyor:

Bir grup, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacak ve bir daha dönme-
yecek. Bu grubun nişanesi, aralarında bulunan siyah çehreli, bir eli 

1- Tevbe Suresi, 58
2- el-Milelu ve'n-Nihel, c.1, s.116. Fakat kendisi yine aynı kitabın 115. sayfasında 

ikisini bir adam olarak zikredip şöyle diyor: "Zussedye diye ünlü Harkus b. Züheyr."
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olmayan ve eksik olan elinde kadın göğsüne benzeyen bir et parçası 
bulunan bir adamdır.1

Ali (a.s) Nehrevan Savaşı'ndan sonra Zussedye'nin cesedinin bulun-
masını ve eksik olan elinin incelenmesini istedi. Onun cesedini getirdikle-
rinde, Peygamber'in (s.a.a) açıkladığı şekilde olduğunu gördüler.

Haricî Ekolleri

Haricîler ilk önce Hakemlik meselesi yüzünden Ali'ye (a.s) muhalefet 
ettiler ve bu meselenin Allah'ın kitabına aykırı olduğunu sandılar. Bu ko-
nuda işin içinde başka bir sebep yoktu; fakat zamanla bu akım ideolojik 
bir ekol hâline gelerek kollara ayrıldı ve Muhakkime adına ilaveten Eza-
rika, Necedat, Beyhesiye, Acâride, Sealibe, İbaziye ve Saferiye gibi isimler 
türedi. Bu grupların tümü zaman içinde dağıldılar ve sadece Haricîlerin 
ılımlılarından sayılan İbaziye fırkası (Mervanlılar devletinin sonlarında 
huruç eden Abdullah b. İbaz'ın takipçileri) kaldı. Onlar da Amman, Fars 
Körfezi ve Cezayir gibi yerlerde yaygındırlar.

Haricîlerin tarihi, Nehrevan Savaşı gibi İslâm tarihçilerinin ilgisini 
çekmiştir. Bu konuda Taberî kendi tarihinde, Müberred el-Kâmil'de, Bela-
zuri Ensab'da ve… Haricîlerle ilgili olayların metinlerini toplamış ve olay-
ları naklî tarih şeklinde aktarmışlardır. Muasır yazarlardan da bu konuda 
inceleme kitapları yazanlar olmuştur. Bu cümleden:

1- Mulahhasu't-Tarihi'l-Havaric; yazar Muhammed Şerif Selim. Kitap 
1342'de Kahire'de basılmıştır.

2- el-Havaricu Fi'l-İslâm; yazar Ömer Ebu'n-Nasr. Kitap 1949'da 
Beyrut'ta yayınlanmıştır.

3- Vak'atu'n-Nehrevan; yazar Hatib Haşimî. Kitap 1372'de Tahran'da 
basılmıştır.

4- el-Havaric Fi'l-Asri'l-Emevî; yazar Dr. Naif Mahmud Maruf. Kitap 
Beyrut'ta iki defa basılmıştır ve 2. baskısı 1401 yılında yapılmıştır.

5- el-Havaric ve'ş-Şia; yazar Almanlı Fluzen. Kitap 1902'de Almanca 
yazılmış ve Abdurrahman Bedevî tarafından Arapça'ya çevrilmiştir.

1- Sîre-i İbn Hişam, c.2, s.496. 
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6- Edebu'l-Havaric; Züheyr Kalmavî'nin 1930 ila 1940 yılları arasında 
yazdığı yüksek lisans tezi. Kalmavî bu tezinde Umran b. Hattan gibi bazı 
Haricî şairlerden söz etmiştir. Söz konusu eser 1940 yılında kitap olarak 
basılmıştır.

Yazar Haricîler tarihi havadislerinin yorumunda sahih İslâmi kaynak-
lara müracaat ve İslâm tarihini yorumlamadaki özel metoduyla konuyu 
takip etmiş, ayrıca sözü edilen yazılara da başvurmaktan kaçınmamıştır.

Haricîlerin Çirkin Tezahüratları

Havaric (Haricîler) deyimi, kelam ve tarih ilminde çok kullanılan deyim-
lerden biridir. Arap kültüründe bu deyim hükümetlere karşı ayaklananlar 
hakkında kullanılır ve Haricîler, zamanın devletine karşı ayaklanan ve onu 
yasal bilmeyen gruba denir; fakat kelam ve tarih âlimlerinin ıstılahında, 
Ebu Musa ve Amr b. Âs'ın hakemliklerinin kabul edilmesi sebebiyle İmam 
Ali'den (a.s) ayrılan ve "İni'l-hukmu illa lillah: Hüküm ancak Allah'ındır." 
cümlesini kendilerine slogan edinen İmam Ali'nin bir grup askerine denir. 
Bu slogan onların arasında sabit kaldı ve bu sloganları sebebiyle onlara el-
Milel ve'n-Nihel ilminde "Muhakkime: Yargılayanlar" denildi.

İmam Ali (a.s) Hakemlik Anlaşması'nı yaptıktan sonra Sıffin'i terk 
edip Kûfe'ye dönmeyi ve Ebu Musa'yla Amr b. Âs'ın hakemliklerinin 
neticesini beklemeyi maslahat gördü. İmam Kûfe'ye girerken kendi or-
dusundaki alçak bölünmüşlüklerle karşılaştı. Hazret ve yâranı, sayıları 
12.000'e yaklaşan askerlerin Kûfe'ye girmekten kaçındıklarını ve hakem-
liği kabule itiraz olarak Kûfe'ye girmek yerine Harurâ adlı köye hareket 
ettiklerini diğer bir kısmının da Nuhayle Ordugâhı'nı mesken olarak 
seçtiklerini müşahede ettiler.

Haricîlerin Osman'ın gömleği yapıp İmam'a sundukları hakemlik, 
Kur'ânların mızraklara takıldığı gün onu kabule zorladıkları ve hatta 
ölümle tehdit ettikleri konuydu. Fakat kısa bir müddet sonra fikrî kar-
maşa ve eleştiri psikolojisiyle inançlarından dönüp hakemliği günah, şirk 
ve dinden çıkma olarak yorumlayıp tövbe ettiler ve İmam'dan da tövbe 
etmesini ve hakemlik neticesinin ilân edilmesinden önce askerlerini topar-
layıp Muaviye'yle savaşmaya devam etmesini istediler.

Ancak İmam (a.s) günaha bulaşacak, gayri meşru bir işi kabullenecek 
ve ahdini bozacak biri değildi. İmam (a.s) onların bölünmüşlüğüne itibar 
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etmedi ve Kûfe'ye geldikten sonra normal hayatına döndü; fakat inatçı 
Haricîler alçak emellerine ulaşmak için çeşitli işlere tevessül ediyorlardı. 
Ezcümle:

1- Ali (a.s) ile hususi mülakatlar yaparak onu anlaşmayı bozmaya zor-
lama.

2- Cemaat namazlarına katılmama.

3- Mescitte Ali (a.s) aleyhine sert ve kırıcı sözler söyleme.

4- Ali (a.s) ve Sıffin Anlaşması'nı kabul edenlerin tümünü tekfir etme.

5- Şahsiyetlere suikast ve Irak'taki emniyeti bozma.

6- Silâhlı ayaklanma ve Ali (a.s) hükümetine cephe alma.

Buna karşılık İmam Ali'nin Haricîlerin fitnelerini bastırmak için yap-
tıkları da şu şekilde özetlenebilir:

1- Hakemlik meselesine karşı Sıffin'deki konumunu ve kendisinin ba-
şından beri buna karşı geldiğini ama zor ve baskıyla imzaladığını ortaya 
koyma.

2- Haricîlerin bütün eleştirilerini, sağlam ve mantıklı konuşmalarıyla 
cevaplandırma.

3- Onların zihinlerini aydınlatıp hidayet etmek için İbn Abbas gibi 
şahsiyetler gönderme.

4- Fikir ve görüşlerini değiştirmeseler dahi sessiz durup karışıklık 
çıkarmamaları hâlinde diğer Müslümanlardan ayrı tutulmayacaklarına 
dair vaatte bulunma. Bu yüzden onların beytülmalden hakkını veriyor ve 
paylarını kesmiyordu.

5- Abdullah b. Habbab ve hamile eşini katleden Haricîlerin takibi.

6- Silâhlı ayaklanmalarıyla mücadele ve fesadın kökünü kazıma.

Bu maddeler, bu bölümdeki konuların mihverini oluşturuyor. Sevin-
dirici olan şu ki, tarih bu olayların vuku zamanını dakik bir şekilde kaydet-
miştir ve biz doğal hesaplamalara göre olayların tümüne yer vereceğiz.

1- Hususî Mülakatlar

Bir gün Haricîlerin başlarından Harkus ve Zur'a et-Tâî birlikte İmam'ın 
huzuruna çıktılar ve aralarında şu sert konuşmalar geçti.

Zur'a ve Harkus: "La hukme illa lillah: Hüküm ancak Allah'ındır."
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Ali (a.s): Ben de diyorum "Hüküm ancak Allah'ındır."

Harkus: Bulaştığın hatadan dolayı tövbe et ve hakemliği kabul etmek-
ten vazgeç; bizi düşmanla savaşa gönder; savaşıp likaullaha nail olalım.

Ali (a.s): Hakemlik meselesini ortaya koyarken bu konuyu size ha-
tırlattım; ama siz bana muhalefet ettiniz. Şimdi ise verdiğimiz taahhütten 
dönmemizi mi istiyorsunuz? Allah şöyle buyuruyor: "Antlaşma yaptığı-
nızda, Allah'a verdiğiniz söze vefa gösterin. Bağlayıp pekiştirdikten sonra 
yeminlerinizi bozmayın. Çünkü kendinize Allah'ı kefil yapmış durumda-
sınız. Allah yaptıklarınızı biliyor."1

Harkus: Bu bir günahtır ve tövbe etmen gerekir.

Ali (a.s): İşin içinde bir günah yok, sizin bana yüklediğiniz bir çeşit 
fikrî ve amelî gevşeklik söz konusu ve ben sizi vaktinde uyardım.

Zur'a b. Nuh et-Tâî: Hakemlikten vazgeçmezsen, Allah için ve O'nun 
rızasını kazanmak için seninle savaşacağız!

Ali (a.s): Ey bedbaht biçare! Ölmüş cesedini görüyorum savaş meyda-
nında ve rüzgâr üzerine toprak savuruyor.

Zur'a: Öyle olmasını isterim.

Ali (a.s): Şeytan ikinizi de saptırmış. Allah'ın azabından korkun. Uğ-
runa savaştığınız dünyanın faydası yok.

Bu sırada her ikisi "La hukme illa lillah: Hüküm ancak Allah'ındır." 
Sloganı atarak İmam'ın huzurundan ayrıldılar.2

2- Cemaat Namazına Katılmayarak Hükümete İtiraz

Namazı cemaatle kılmak müstehaptır. Bu müstehabın terki ise günah 
değildir. Ancak İslâm'ın başlangıcında durum başka türlüydü; cemaat na-
mazına sürekli katılmamak, hükümete itiraz, nifak ve ikiyüzlülük nişa-
nesiydi. Bu nedenle rivayetlerde namazı cemaatle ikame etmek önemle 
vurgulanmıştır; fakat şimdi konumuz bu değil.3

Haricîler mescide gelip cemaat namazına katılmayarak muhalefet-
lerini izhar ediyor ve namaz kılındığı sırada İmam (a.s) aleyhine slogan 
atıyorlardı.

1- Nahl Suresi, 91
2- Tarih-i Taberî, c.4, s.53.
3- Vesailu'ş-Şia, c.5, cemaat namazı babları, 1. bab, s.370.
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Bir gün Ali (a.s) namaza durmuştu. Haricîlerin başlarından İbn Kevvâ 
itiraz amacıyla şu ayeti okudu:

Andolsun, sana da senden öncekilere de şu vahyedilmiştir: Eğer 
şirke saparsan amelin kesinlikle boşa çıkar ve mutlaka hüsrana dü-
şenlerden olursun.1

Ali (a.s) metanetle ve "Kur'ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun 
ki, size rahmet edilsin."2 ayetin hükmü gereği İbn Kevvâ'nın ayeti bitirme-
sine dek sükût etti ve daha sonra namazına devam etti. Fakat İbn Kevvâ 
tekrar aynı ayeti okudu. İbn Kevvâ bunu birkaç kez tekrarladı ve İmam 
(a.s) sabırla sükutu tercih etti. Sonunda aşağıdaki ayet ile cevap verdi ve 
namazına halel getirmeden onu susturmuş oldu:

O hâlde sabret. Kuşkun olmasın ki, Allah'ın vaadi haktır. İmanı kema-
le ermemişler, seni hafifliğe sevk etmesinler/seni küçümsemesinler.3

İbn Kevvâ üstteki ayeti tilâvet ederek büyük bir küstahlıkla, Peygam-
ber'den sonraki ilk inanan kişiyi müşrik olarak niteliyordu; çünkü hüküm 
vermede Allah'tan başkasını ortak etmişti. Daha sonra ilahi hâkimiyet me-
selesi hakkında genişçe söz edeceğiz.

3- "Hüküm Ancak Allah'ındır" Sloganı Atma

Haricîler varlıklarını ilân ve Ali (a.s) hükümetine muhalefet etmek 
için mescit ve dışarısında defalarca "La hukme illa lillah: Hüküm ancak 
Allah'ındır." diye slogan atıyorlardı. Bu slogan Kur'ân'dan alınmıştır ve 
ezcümle aşağıdaki ayetlerde geçmiştir:

Hüküm vermek yalnız Allah'a aittir. Hakkı O anlatır. Ayırt edip çö-
züm getirenlerin en hayırlısı O'dur.4

Gözünüzü açın! Hüküm yalnız O'nundur. Ve hesap görenlerin en 
süratlisi de O'dur.5

Hüküm yalnız Allah'ındır. O, yalnız kendisine kulluk etmenizi 
emretti.6

1- Zümer Suresi, 65
2- A'râf Suresi, 204
3- Rum Suresi, 60
4- En'âm Suresi, 57
5- En'âm Suresi, 62
6- Yûsuf Suresi, 40
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Hüküm yalnız Allah'ındır. Ben O'na tevekkül ettim; tevekkül sa-
hipleri yalnız O'na güvenip dayansın.1

İlkte de sonda da hamd O'nadır. Hüküm de O'nundur. Ve O'na 
döndürüleceksiniz.2

O'na ortak koşulduğunda ise iman ediyordunuz. Artık hüküm o en 
yüce, o en büyük olan Allah'a aittir.3

Şüphesiz ki bu ayetlerde hükmün Allah'a ait odluğu beyan edilmiş-
tir ve hükmün O'ndan başkasına verilmesi şirk sebebi sayılmıştır. Ancak 
diğer bir ayette İsrail Oğulları'na kitap, hüküm ve nübüvvet verildiği 
hatırlatılmıştır:

Yemin olsun biz, İsrail Oğulları'na kitap, hüküm ve peygamberlik 
verdik.4

Diğer bir ayette Allah Teala Hz. Peygamber'i adaletle hükmetmekle 
memur ediyor:

O hâlde onlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, Hak'tan sana 
gelenden uzaklaşıp onların keyiflerine uyma.5

Yine başka bir yerde Hz. Davud'a (a.s), halkın arasında hak üzere 
hükmetmesini emrediyor:

Artık insanlar arasında hakla hükmet; geçici hevese uyma ki, seni 
Allah yolundan saptırmasın.6

Ne acıdır ki Ali (a.s) ayetlerin zahirini bahane ederek toplumu saptı-
ran bir avuç cahille karşı karşıya kalmıştı.

Haricîler grubu, Kur'ân karisi ve hafız idiler; fakat Peygamber'in 
(s.a.a) buyurduğu gibi "Kur'ân onların gırtlak ve göğüslerinden daha öte-
ye gitmiyor ve düşüncelerine girmiyordu."

Onlar, kendilerine ayetlerin manalarını öğretecek ve hükmün hangi 
anlamda Allah'a ait olduğunu anlatacak Kur'ân'ın gerçek müfessiri veya 
onun yetiştirdiği kimselere müracaat etmek fikrinde değillerdi. Zira daha 

1- Yûsuf Suresi, 67
2- Kasas Suresi, 70
3- Mü'min Suresi, 12
4- Casiye Suresi, 16
5- Mâide Suresi, 48
6- Sâd Suresi, 26



Hz .  A l i ' n in  H i l â f e t  Dönemi  □ 541

önce belirtildiği gibi hükmün birkaç anlamı vardır. Şimdi kısaca bu an-
lamları hatırlayalım:

1- Yaratılış dünyasının düzeni ve Allah iradesinin nüfuzu (Yûsuf Su-
resi, 67)

2- Teşri ve kanun koyma (En'âm Suresi, 57)

3- Asil bir hak olarak halka hâkimiyet (Yûsuf Suresi, 40)

4- Halkın arasındaki nizalarda ilahi esaslara uygun yargıda bulunma. 
(Mâide Suresi, 48)

5- Halka ilahi emanetçi unvanıyla önderlik etme. (Casiye Suresi, 16)

Hükmün çeşitli mefhumları olduğunu ya da daha doğru bir ifadeyle 
değişik alanlarda kullanıldığını öğrendikten sonra, bir ayetin zahirine is-
tinaden Sıffin'de hakemliğe başvurulmasını hükme muhalif bilmek doğru 
olur mu? Önce hangi hükmün sadece Allah'a ait olduğuna bakmak daha 
sonra İmam'ın (a.s) metodunu inceleyip Kur'ân'a uygun olup olmadığına 
bakmak gerekir. Ve bu sabır, havsala, tedbir ve düşünce gerektiren bir iş-
tir; slogan ve keşmekeşle anlam kazanacak bir iş değil.

Ali (a.s) kendine has bir sabır ve yöntemle onları ayetlerin hedeflerine 
aşina kılıyor ve ikna ediyordu; fakat inat, bütün peygamberlerin ve salih-
lerin tedavi etmekte aciz kaldığı dermansız bir derttir.

Geçen ayetlerin manalarını incelemeden önce, inat ve bencillikleri iyi-
ce aydınlansın diye Haricîlerin sert tutumlarından bazısını naklediyoruz.

İmam'ın (a.s) Özgür ve Yüce Kişiliği

Kudret sahibi kim olsaydı, ülkenin liderini kâfir ve müşrik bilen bu 
küstah edepsizleri cezalandırırdı; fakat Ali (a.s) birçoklarının aksine bü-
yük bir hoşgörü gösteriyordu.

Bir gün Ali (a.s) minberden halka nasihatte bulunuyordu. Haricîlerden 
biri aniden ayağa kalkarak "La hukme illa lillah" diye bağırdı. Daha sonra 
başka biri kalkıp aynı sloganı tekrarladı ve ardından bir grup aynı şekilde 
slogan attı.

Ali (a.s) cevaben şöyle buyurdu: "Zahirde söylene hak bir sözdür, an-
cak onlar batılı izliyorlar." Sonra şöyle buyurdu: "Bizim aramızda yaşadı-
ğınız sürece üç haktan faydalanırsınız. (Küstahlık ve edepsizlikleriniz, bu 
haklardan mahrum kalmanıza sebep olmaz.)
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1- Oralarda Allah'ın ismini andığınız sürece mescitlere girmenize en-
gel olmayacağız.

2- Aramızda yaşadığınız ve düşmanla birleşmediğiniz sürece sizi 
beytülmalden mahrum bırakmayacağız.

3- Siz başlatmadan biz sizinle savaşmayacağız.1

Yine bir gün Ali (a.s) mescitte hutbe okuduğu sırada Haricîlerden biri 
slogan atarak halkın ilgisini kendisine yöneltti.

Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Allahu Ekber, hak bir söz ancak onunla ba-
tıl kastedilmekte." Daha sonra şöyle dedi: "Eğer sükût ederlerse onlara 
diğerleri gibi muamele ederiz; konuşsalar cevap veririz; ayaklansalar sa-
vaşırız."

O sırada Haricîlerden Yezid b. Âsım el-Muharibî adlı bir şahıs aya-
ğa kalkarak şöyle dedi: "İslâm'da zilleti kabul etmekten Allah'a sığınırım. 
Böyle bir şey Allah'ın işine hile katma ve sahibini ilahi azaba duçar eden 
bir zillettir. Ey Ali, bizi öldürmekle mi korkutuyorsun?"

…Ali (a.s) ona karşı sükût etti ve gelecek hadiseleri beklemeye 
koyuldu.2

İmam Ali'nin (a.s) Hidayete Yönelik Çabaları

İmam'ın, kendisi için büyük bir önem taşıyan ordusundan bir bölü-
münün ayaklanması, durumu daha da zorlaştırdı. Bu ayaklanma iki kez 
gerçekleşti: Bir kez Sıffin'de; ki isyancıların orda İmam'dan isteği, savaşı 
durdurup iki kişinin hakemliğini kabul etmesi, aksi takdirde öldürüleceği 
idi. Diğeri ise aynı grup tarafından anlaşmanın imzalanması ve hakemliğin 
kabulünden sonra bunun zıddının yani anlaşmanın bozulma talebiydi.

Haricîlerin ilk isteği her ne kadar İmam'ın zaferini ortadan kaldırmış 
olsa da, onun, saf askerlerin bırakın savaşmaya hazır olmayı, ona sui-
kast düzenleyebilecekleri şartlarda barışı kabul etmesi, gayri meşru bir 
iş, aklî usul ve kurallara aykırı sayılmazdı; İmam'ın Haricîlerin başlarına 
hitabında dediği gibi "Kendi adamlarının baskısıyla hakemliği kabul et-
mek, kendisine adamları tarafından dayatılmış tedbir ve eylem zafiyeti 

1- Tarih-i Taberî, c.4, s.53.
2- Tarih-i Taberî, c.4, s.53.
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idi." Hâlbuki ikinci istekleri, herkesi anlaşmaları korumaya davet eden 
Kur'ân'ın açık hükmüne tersti.

Bu durumda İmam'ın (a.s) bu kandırılmışları hidayet ve irşad etmek 
ve onları dağıtmaktan başka çaresi yoktu. Bu yüzden önce hidayete yönelik 
çabalarda bulundu; fakat bu metot etkili olmayınca şartlara uygun metot-
lardan yararlandı. Ezcümle onları hidayet etmek için Müslümanlar arasın-
da Kitap ve sünnet konusundaki ilimleriyle meşhur olan faziletli ve bilgin 
dostlarından yardım aldı ve onları Haricîlerin ordugâhlarına gönderdi.

İbn Abbas'ın Haricîler İle Görüşmesi

İbn Abbas İmam'ın emriyle Haricîlerin Ordugâhı'na giderek onlarla 
bir görüşme yaptı:

İbn Abbas: Sizin hedefiniz nedir ve neden İmam'a muhalefet ediyor-
sunuz?

Haricîler: O Emirü'l-Müminin idi; ancak hakemliği kabul ettikten son-
ra kâfir oldu. Ona tekrar dönmemiz için küfrünü itiraf edip tövbe etmeli.

İbn Abbas: İslâmi esaslara yakini şekke bulaşmamış bir müminin, 
kendi küfrünü ikrar etmesi uygun değildir.

Haricîler: Onun küfrünün sebebi hakemliğe teslim olmasıdır.

İbn Abbas: Hakemliği kabul etmek Kur'ânî bir meseledir. Yüce Allah 
birkaç ayette buna işaret etmiştir; ezcümle:

Ey inananlar, ihramdayken avlanmayın; içinizden kim bir av hay-
vanını bilerek öldürürse sizden iki adalet sahibinin hükmüne göre 
cezası; öldürdüğü hayvanın benzeri olan ve Kâbe'ye götürülen bir 
hayvanı kurban etmek yahut işlediği suça karşılık yoksulları do-
yurmak yahut da bunlara denk olacak kadar oruç tutmaktır. Böylece 
yaptığının cezasını tatması gerekir.1

Yüce Allah, daha basit bir konu olan ihram hâlinde avlanma mese-
lesi hakkında tahkimi (iki adil kişinin hakemliğini) emrediyorsa, Müslü-
manlar için sorun hâline gelen imamet meselesinde neden tahkim reva 
görülmesin?

Haricîler: Hakemler onun görüşüne destek verdiler; fakat o kabul 
etmedi.

1- Mâide Suresi, 95
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İbn Abbas: Hakemin konumu İmam'ın makamından daha yüce de-
ğildir. Müslümanların imamı bile yolsuzluğa bulaştığında ümmetin ona 
muhalefet etmesi gerekiyor; nerde kaldı haksız hüküm veren bir hâkim.

Haricîler köşeye sıkıştıklarını anlayınca, kalpleri körelmiş kâfirler gibi 
işi inada döküp İbn Abbas'ı eleştirmeye başlayarak şöyle dediler:

Sen Kureyş kabilesindensin; ki Allah onlar hakkında şöyle demiştir: 
"Çekişmeyi seven kinci bir toplumdur onlar."1 Yine demiştir: "İnatçı bir 
kavmi de korkutasın diye Kur'ân'ı senin dilinle indirerek kolaylaştırdık."2

Eğer Haricîler hak taraftarı insanlar olsalardı ve kalpleri mühürlen-
miş olmasa, fikrî istibdadın esiri olmasalardı, İbn Abbas'ın sağlam man-
tığını kabul edip silâhlarını bırakıp Ali'ye (a.s) katılır ve gerçek düşman-
la savaşırlardı. Ancak maalesef İmam'ın (a.s) amcasının oğluna cevaben, 
Kureyş'in müşrikleri hakkında inmiş ayetleri okudular.

Hakeme başvurma, Kur'ân'ın ailevi ihtilâflar gibi küçük nizalarda 
bile caiz gördüğü ve tarafların iyi niyetli olması durumunda neticesini hoş 
karşıladığı bir konudur. Nitekim ayette şöyle geçer:

Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından endişe ederseniz, bir 
hakem erkek tarafından, bir hakem de kadın tarafından gönderin. 
Bunlar, barıştırmak isterlerse Allah, kadınla erkeğin aralarını dü-
zeltmede onları başarılı kılacaktır. Allah alimdir; her şeyi bilir; ha-
birdir; her şeyden haberdardır.3

Üç ay süren şiddetli bir savaştan sonra ümmetin ihtilâfının, karı koca 
arasındaki ihtilâftan daha önemsiz bir mesele olduğu ve ümmetin Kitap 
ve sünnet ışığında taraflardan iki hakem talep etmesinin uygun olmadığı, 
küfre düştüğü ve tövbe etmesi gerektiği asla söylenemez.4

Bu ayetler göz önüne alındığında Haricîlerin hakemlik meselesine 
muhalefeti, inat ve istibdattan başka bir şey değildi. İbn Abbas Haricîleri 
ikna etmek için sadece bir kez görüşmedi; Ali (a.s) tarafından bir defa 
daha görevlendirildi. O İbn Abbas'a bu kez Peygamber'in sünnetini esas 

1- Zuhruf Suresi, 58
2- Şerhu Nehci'l-Belâğa, İbn Ebi'l-Hadid, c.2, s.273, Müberred'in el-Kâmil'inden 

naklen (s. 582, Avrupa baskısı.) Ayet: Meryem Suresi, 97
3- Nisâ Suresi, 35
4- İmam'ın kendisinin de ilgili ayeti karı koca ihtilâfına kanıt göstermesini ileride 

göreceğiz.
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alarak Haricîlerle tartışmasını istemişti. Zira Kur'ân ayetleri çeşitli ihtimal 
ve yorumlar taşıyabilir ve Haricîler tarafından kendi menfaatleri yönünde 
suistifade edilebilirdi. Nitekim o şöyle buyurmuştu:

Onlarla Kur'ân'a dayanarak bahse girişme. Çünkü Kur'ân birçok yönü 
olan, türlü yorumlarla yorulabilen bir kitaptır. Sen söylersin onlar da 
söylerler; onlara sünnete dayanarak delil getir. Çünkü ondan kaçma-
ya yol bulamazlar onlar.1

İmam (a.s) Şahsen Haricîler'in Ordugâhına Gidiyor

İmam (a.s) Sa'saa b. Sûhân el-Abdî, Ziyad b. Nazr ve İbn Abbas gibi 
şahsiyetler vasıtasıyla Haricîler'i hidayet etmekten ümidi kesince, hakem-
liği kabul etmesinin mukaddime ve sebeplerini ve kendilerinin buna se-
bep olduklarını açıklayarak, tümünü veya bir kısmını isyanlarından vaz-
geçirmek için onlarla şahsen görüşmeye karar verdi.

Ali (a.s) hareket etmeden önce Sa'saa'dan isyancıların liderinin kim 
olduğunu sordu ve "Yezid b. Kays el-Ercî"2 cevabını aldı. Bu yüzden Ali 
(a.s) bineğine bindi; ordugâhın arasından geçti; Yezid'in çadırının önünde 
durup iki rekât namaz kıldı; daha sonra yayına yaslanıp Haricîlere yöne-
lik sözlerine şöyle başladı:

"Hepiniz Sıffin'de bulundunuz mu?" Haricîler "Hayır." dediler. Ali (a.s) 
"Öyleyse iki ayrı gruba ayrılın da her gruba hakkettiği şekilde konuşayım." 
dedi. Daha sonra yüksek sesle şöyle buyurdu: "Susun; sözlerime kulak ve-
rin ve kalplerinizi bana yöneltin. Kimden şahitlik istesem bildiğini söylesin." 
Konuşmasına başlamadan önce Allah'ın rububiyet makamına yöneldi; 
herkesi o makama yönlendirdi ve şöyle dedi:

Allah'ım, bu öyle bir makamdır ki, kim onda zafer kazansa, kıyamet 
günü de zafer kazanacaktır ve kim onda mahkûm olsa, ahirette kör ve 
zelil olacaktır.

Sizler, Kur'ân'ların hileyle mızraklara takıldığı vakit "Onlar bizim 
kardeşlerimiz ve dindaşlarımızdır; geçmişlerine sünger çekip piş-
man olmuş ve Allah'ın kitabına sığınmışlardır; onların görüşlerini 
kabul edip üzüntülerini gidermeli." demediniz mi? (Ve ben size şöyle 
cevap verdim:)

1- Nehcü'l-Belâğa, 77. mektup.
2- Haricîlerin, Yeşkur b. Bekr b. Vail kabilesinden olan başlarından biri.
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"Bu, dışı iman, içi düşmanlık ve kin kokan bir öneridir; başlangıcı 
rahmet, sonu pişmanlıktır. Yerinizde sağlam durun; yolunuzu terk et-
meyin; dişlerinizi sıkın ve düşmanla cihada devam edin; hiçbir nara 
atanın sesine kulak vermeyin ki onunla muvafakate varılsa saptırır ve 
kendi hâline bırakılsa rezil rüsva olur."

"Sonunda bu iş, (onların isteklerine teslim olmak) benim uyarımın ak-
sine yapıldı ve gördüm ki siz böyle bir fırsat verdiniz düşmana."1

İbn Ebi'l-Hadid 36. hutbenin şerhinde şöyle diyor:
Haricîler şöyle dediler: "Dediklerinin hepsi hak ve yerinde; fakat ne 

çare ki biz büyük bir günaha bulaştık ve tövbe ettik. Sen de tövbe etme-
lisin." Ali (a.s), belli bir günaha işaret etmeden genel bir ifadeyle "Estefi-
rullahe min kulli zenbin: Bütün günahlardan istiğfar ediyorum." dedi. Bunun 
üzerine Haricîlerin Ordugâhı'ndan 6000 kişi ayrılarak İmam'a katıldı.

İbn Ebi'l-Hadid bu istiğfarın tefsirinde şöyle diyor:
İmam'ın tövbesi bir nevi tevriye ve "savaş hiledir" sözünün bir mısda-

kıdır. O bir günah ikrarında bulunmaksızın tüm peygamberlerin söyledi-
ği genel bir söz söyledi ve düşman da buna razı oldu.2

Dost Görünümlü Düşmanın Şerri

Haricîlerin ordugâhtan Kûfe'ye dönmesinden sonra, halk arasında 
İmam'ın (a.s) hakemliği kabulden vazgeçtiği, dalâlet ve yanlış gördüğü ve 
iki hakemin görüşünü açıklamasından önce halkı Muaviye'yle savaşmaya 
hazırladığı şayiası yayıldı.

Bu esnada hayatı ve İmam'a katılma metodu tamamen şüpheli olan 
Eş'as b. Kays, zahirde dost batında Muaviye lehine işin içine girip şöyle 
dedi: "Halk Emirü'l-Müminin'in anlaşmadan döndüğünü, hakemlik me-
selesini küfür ve hata kabul ettiğini ve anlaşma süresinin tamamlanmasını 
kanunsuz saydığını söylüyor."

Eş'as'ın sözleri İmam'ı öylesine zor durumda bıraktı ki, hakikati be-
yan etmek zorunda kalıp şöyle dedi:

Kim benim Hakemlik Anlaşması'ndan döndüğümü düşünüyorsa, ya-
lan söylüyor ve kim bu anlaşmayı doğru yoldan sapma olarak görü-
yorsa, kendisi sapmıştır.

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.280.
2- age.
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Hakikatin beyanı Haricîlere öyle ağır geldi ki, "La hukme illa lillah" 
şiarıyla mescidi terk ederek tekrar ordugâhlarına döndüler.

İbn Ebi'l-Hadid burada, İmam'ın (a.s) hükümetinde oluşan her tür 
aksaklık ve zorluğun Eş'as'ın başının altından çıktığını hatırlatmaktadır. 
Çünkü eğer bu meseleyi açmasaydı, İmam'ı (a.s) hakikati beyan etmek 
zorunda bırakmaz ve genel bir istiğfarla ikna olan Haricîler, onun em-
rinde Muaviye'yle savaşırlardı. Fakat o, İmam'ın tevriye perdesini yırtıp 
hakikati aşikâr etmesine sebep oldu.

Haricîlerin Hidayeti İçin Yeni Bir Girişim

Müberred, el-Kâmil kitabında İmam'ın Haricîler ile yaptığı, ilk mü-
nazarasından tamamen farklı ve ikinci bir münazara olduğu muhtemel 
başka bir münazara naklediyor. Münazaranın özeti şöyle:

Ali (a.s): Hatırlıyor musunuz Kur'ân'lar mızraklara takıldığı sırada 
ben bunun bir hile olduğunu ve onlar Kur'ân'ın hakemliğini isteselerdi 
bana gelir ve benden bir hakem talep ederlerdi dedim. Ve o iki kişinin 
hakemliğine benden daha fazla karşı çıkan birini gördünüz mü?

Haricîler: Hayır.

İmam (a.s): Asla istemememe rağmen sizin beni bu anlaşmaya zor-
ladığınızı, mecbur kaldığımı ve hakemlerin hükmünün, Allah'ın hük-
müyle hakemlik etmeleri durumunda geçerli olacağını şart koştuğumu 
tasdik ediyor musunuz? Ve hepiniz biliyorsunuz ki, ben Allah'ın hük-
münün dışına çıkmam. (Ve ben Muhacir ve Ensâr'ın seçilmiş hak imam 
ve halifesiyim.)

Abdullah b. Kevvâ: Doğrudur ki bizim ısrarımızla o iki kişiyi Allah'ın 
dininde hakem tayin ettin; fakat bu amelimizle kâfir olduğumuzu ikrar ve 
tövbe ediyoruz ve sen de bizim gibi küfrünü ikrar ve tövbe et; daha sonra 
hepimizi Muaviye'yle savaşa sür.

İmam (a.s): Yüce Allah'ın "…bir hakem erkek tarafından, bir hakem 
de kadın tarafından gönderin." ayetiyle, karı-koca arasındaki ihtilâflarda 
ve "sizden iki adalet sahibinin hükmüne göre…" ayetiyle de ihram hâlinde 
avlanmanın keffaresinin belirlenmesinde iki adil hakeme müracaat edil-
mesini emrettiğini biliyor musunuz?

İbn Kevvâ: Sen anlaşmada Emirü'l-Müminin lakabını isminden ata-
rak kendini hükümetten azlettin.
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İmam (a.s): Peygamber (s.a.a) bizim için bir örnektir. Hudeybiye 
Gazvesi'nde Peygamber'le Kureyş arasında "Bu, Allah'ın Resulü Muham-
med ile Suheyl b. Amr'ın yazdığı bir metindir." şeklinde bir sulh name 
yazılınca, Kureyş'in temsilcisi itiraz edip şöyle dedi: "Risaletini kabul et-
seydim sana muhalefet etmezdim. Resulullah lakabını adından kaldırma-
lısın." Ardından Peygamber bana şöyle buyurdu: "Ya Ali, Resulullah la-
kabını adımdan kaldır." Ben "Ey Allah'ın Peygamberi, gönlüm bu işe razı 
olmaz." dedim. O zaman Peygamber kendi eliyle sildi ve gülümseyerek 
bana şöyle dedi: "Sen de aynı durumla karşılaşacaksın."

İmam'ın (a.s) sözleri bittiğinde Harurâ'da toplanmış olan Haricîlerden 
2000 kişi İmam'a katıldı ve o bölgede toplanmaları sebebiyle onlara "He-
ruriyye" denildi.1

Diğer Bir Münazara

İmam'ın (a.s) Haricîler hakkındaki siyaseti, her ne kadar gece gün-
düz inkâr naraları mescidi doldursa ve kendi aleyhine slogan atsalar da, 
kan dökmeyip başkalarının mallarına el uzatmadıkları takdirde, Kûfe ve 
çevresinde özgürce yaşamları üzerineydi. Bu yüzden Ali (a.s) İbn Abbas'ı 
Harur köyüne tekrar gönderdi. İbn Abbas oraya vardığında ne istedikle-
rini sordu. Onlar, Sıffin'de bulunan ve hakemliğe onay veren herkes Kûfe 
dışına çıkıp Sıffin'de üç gece kalmalı, tövbe etmeli ve sonra Muaviye'yle 
savaşmak üzere Şam'a hareket etmeli dediler.

Bu öneride tam bir inat ve ahmaklık alameti vardı. Zira hakemlik me-
selesi hata ve günahsa, tövbenin illa günahın işlendiği mekanda yapılması 
gerekmez; o da üç gece orda kalmak şartıyla! Hâlbuki tövbe bir anlık piş-
manlık ve istiğfar cümlesiyle gerçekleşir.

Ali (a.s) onlara cevaben şöyle dedi: "Neden iki hakem belirlenip gön-
derildikten ve taraflar birbirleriyle anlaşmaya vardıktan sonra böyle ko-
nuşuyorsunuz?"

Haricîler: O zaman savaş uzadı; zorluk ve baskı çoğaldı; yaralıların 
sayısı arttı; silâh ve bineklerimizin çoğunu kaybettik ve bu yüzden ha-
kemliği kabul ettik.

1- Müberred, el-Kâmil, s.45; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.274-275.
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Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Baskının arttığı bir günde mi kabul ettiniz? 
Peygamber (s.a.a) müşriklerle yaptığı anlaşmayı muhterem sayarken, siz 
benden ahdimi bozmamı istiyorsunuz."

Haricîler içten içe utanç duysalar da, kendi inandıklarına olan taas-
supları sebebiyle bir biri ardınca "la hukme illa lilah velev kerihel muşri-
kun: Müşriklerin hoşuna gitmese de hüküm ancak Allah'ındır." diye slo-
gan attılar.

Bir gün Haricîlerden biri mescide girdi ve malum sloganı attı; halk 
etrafına toplandı ve bu kez sloganını şu şekilde tekrarladı: "La hukme illa 
lillah velev kerihe Ebu'l-Hasan: Hüküm ancak Allah'ındır; Ebu'l-Hasan 
hoşlanmasa da." Ali (a.s) ona şöyle cevap verdi: "Ben asla Allah'ın hük-
münü mekruh saymam. Fakat Allah'ın sizin hakkınızda vereceği hükmü 
beklemekteyim." Halk İmam'a "Neden Haricîlere bu kadar mühlet ve ser-
bestlik veriyorsunuz? Neden köklerini kazımıyorsunuz?" diye sorunca; 
şöyle buyurdu:

Onlar yok olmazlar; onların bir bölümü babalarının bellerinde ve ana-
larının rahimlerindedir ve bu kıyamete kadar sürüp gidecektir.1

1- Şerhu Hadidî, c.2, s.310-311.
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(23)

HARİCÎLER'İN MUHALEFET SEBEPLERİNİN 

ANALİZİ

Haricîlerin Ali'ye (a.s) muhalefet nedenleri, Muaviye'nin ona muha-
lefet sebebiyle tamamen farklıydı. Muaviye Ömer'in hilâfet döneminden 
itibaren Şam'ın özerklik mukaddimesini hazırlamıştı ve kendini Şam'ın 
mutlak hâkimi biliyordu. Osman'ın katlinden sonra İmam'ın kendisini 
Şam valiliğinden alacağını anlayınca, muhalefet bayrağı açtı. Talha ve 
Zübeyr'in tahriki ve daha sonra Sıffin Savaşı'nı çıkararak İmam'ın kar-
şısında durdu ve savaşın son demlerinde Kur'ân'ları mızraklara takmak 
gibi çirkin bir siyasetle İmam'ın yâranı arasında derin bir ayrılık çıkardı ve 
sonunda o bu ikiliğin kurbanı oldu.

Ama Haricîler sınıfsal, zevahire bakan ve bugünün deyimiyle kaba 
softa kimselerdi ve cehalet, yüzeysel bakış açıları ve İslâmi esaslar konu-
sundaki bilgisizlikleri sebebiyle Ali'ye (a.s) muhalefet ettiler; boş sebep-
lere sığınarak ilâhî hidayet meşalesi karşısında saf tuttular ve kendilerini 
yok etme pahasına o meşaleyi söndürmekten geri kalmadılar.

Muaviye ve Haricîler arasındaki bu fark sebebiyle, Ali (a.s) onlara 
karşı zafer elde ettikten sonra şöyle buyurdu:

Benden sonra Haricîlerle savaşmayın. Zira Hakkı arayan ama bazı 
sebeplerden dolayı yanlış yola düşen kimse, batılı arayan ve ona ula-
şanla bir değildir.1

Dolayısıyla Haricîlerin muhalefet sebeplerinin analizi, bunların Şam-
lılar gibi asla makam ve mevki peşinde olmadıklarını, kendilerine has fikrî 
karmaşa ve geri kalmışlığın esiri olduklarını kanıtlıyor. Şimdi Haricîlerin 
en önemli itirazlarını ele alalım:

1- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 58. hutbe.



Hz .  A l i ' n in  H i l â f e t  Dönemi  □ 551

1- Şahısların Din Üzerindeki Hâkimiyeti

Onlar sürekli şu itirazı dile getiriyorlardı; nasıl olur da iki muhalif 
gruptan iki kişi şahsi yöntemlerine göre Müslümanların kaderini elleri-
ne alıp, kendi görüşlerini Müslümanların kabul ettiği rehberin görüşüne 
hâkim kılabilirdi. Din ve Müslümanların kaderi, kişilerin nakıs akıllarına 
mahkûm olmaktan çok daha yücedir. Haricîler şöyle diyorlardı: "Ali kişi-
leri Allah'ın dinine hâkim kıldı."

Bu eleştiri, Haricîlerin iki kişinin hakemliğini kabul şartlarından ha-
berdar olmadıklarını ve İmam'ın iki hakemi Müslümanların kaderi hak-
kında istedikleri şekilde karar almaları konusunda tam yetkili kıldığını 
sandıklarını gösteriyor. Ali (a.s) bu itiraza şöyle cevap buyurmakta:

Biz hiçbir zaman insanları hakem tayin etmedik. Biz Kur'ân'ı hakem 
kıldık. Ama siz de biliyorsunuz ki Kur'ân'ın kendisi konuşmaz. Bi-
rinin onun adına konuşması gerekir. Şamlılar aramızda Kur'ân'ın 
hakem kılınmasını istediğinde de biz Allah'ın kitabından yüz çevir-
medik. Nitekim noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, "Bir şeyde 
niza ederseniz Allah'a, Peygambere başvurun."1 buyurmuştur. Allah'a 
başvurmak, kitabıyla hükmetmemizdir. Peygamber'in (s.a.a) sünne-
tine başvurmak, onun hükmüne ve sünnetine uymamızdır. Allah'ın 
kitabıyla gerçek olarak hükmedilecekse, biz onunla hükmetmeye her-
kesten daha ziyade lâyığız..."2

Ali (a.s) aynı cevabı başka bir hutbesinde farklı bir ibareyle beyan 
ederek şöyle buyuruyor:

Tayin edilen iki hakem Kur'ân'ın dirilttiğini diriltmek, öldürdüğünü 
öldürmek için tayin edilmişti. (Hakkı ihya, batılı yok etmek) Kur'ân'ı 
ihya etmek, onun etrafında toplanmak, öldürmek ise, ondan uzaklaş-
maktır. Kur'ân bizi Şamlıların tarafına sevk ederse, onları takip etme-
liyiz ve eğer onları bize doğru sevk ederse, onlar bize uymalı. Ben size 
şer getirmedim ve sizi kandırmadım..."3

2- Müddet Tayini

Haricîlerin ikinci itirazı şuydu ki, neden hakemlik için bir müddet ta-
yin edilmiş, iki grubun ihtilâfı hakkında iki hakemin tarafsız bir noktada 

1- Nisâ Suresi, 59.
2- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 121. hutbe.
3- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 123. hutbe ve 17. hutbe.
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(Dûmetu'l-Cendel) ramazan ayının sonuna kadar görüşlerini açıklamaları 
kararlaştırılmış ve neden Sıffin Sahrası'nda, Kur'ân'ların mızraklara takıl-
dığı günlerde yapılmamıştı?!

Doğrusu bu tür itirazlar, Haricîlerin cehaletini ortaya koymuyor mu? 
Böyle hassas bir karar, o da her iki tarafın eli birbirinin kanına bulaşmış-
ken, bir iki günde alınacak ve tarafların razı olacağı bir iş miydi? Yoksa bu 
işte ne kadar sabır ve havsala gösterilse cahilin uyanması, alimin sebatı 
kolaylaşır ve ümmet arasına barışın geri gelmesi kolaylaşır mıydı?

Ali (a.s) bu itirazın cevabında şöyle buyuruyor:
Ama neden hakeme razı olarak mühlet verdin derseniz, cevabım 
şudur: "Bilgisiz de bilsin öğrensin, bilgi sahibi de bilgisini büsbütün 
artırsın. Bunu istedim bunu diledim. Allah belki bu uzlaşmayla bu 
ümmetin arasını bulur düzeltir, bu zaman içinde biraz soluk almasını 
sağlar, gerçek aydınlanır, sapıklık ortadan kalkar dedim."1

3- İnsan Hâkimiyetinin Allah'ın Hâkimiyetiyle Çatışması

Haricîler İmam'a muhalefetleri boyunca "Hüküm ancak Allah'ındır." 
sloganına dayanıyor; onun yaptığını Kur'ân'ın nassına muhalif addediyor 
ve sloganlarında "La hukme illa lillah, la leke ve la li-ashabike ya Ali: Hü-
küm ancak Allah'ındır; senin ve adamlarının değil." diyorlardı. Malum 
slogan daha önce söylendiği gibi, Kur'ân'dan iktibas edilmiştir ve Yûsuf 
Suresi 40 ve 67. ayetlerde vb. yer almıştır. İçerdiği mana ise tevhidin esas-
larından sayılır ve hâkimiyetin asil bir hak olarak Allah'a ait olduğunu 
ve hiçbir insanın başka bir insana böyle bir hakkının olmadığını belir-
tir. Ancak hâkimiyetin Allah'la sınırlandırılması, bir grubun, en mühimi 
Allah'ın izni olan özel kanunlarla dünyada hükümet etmelerine ve Allah 
hâkimiyetinin tecelligahı olmalarına mani değildi. Akıl sahibi hiçbir in-
san, toplumsal yaşamın hükümetsiz mümkün olacağını söyleyemez. Vazi-
felerin ifası ve tezatların halli, bir hâkimiyetin gölgesinde gerçekleşir.

Ali (a.s) onların sloganı karşısında şöyle buyurdu: Doğrudur ki hâki-
miyet hakkı Allah'ındır; fakat bu hak sözden batıl bir hedef güdülmekte:

Hak bir söz ama onunla batıl murat edilmede. Evet, hüküm ancak 
Allah'ındır velâkin bunlar "Emri ancak Allah verir." diyorlar. Oysa 
insanlara iyi yahut kötü mutlaka bir emir sahibi gerekir; ta ki onun 

1- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 121. hutbe.
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hükümeti altında mümin iyi işlerine devam etsin; kâfir de maddi ha-
yatını sürdürsün.1

Hükümet olmazsa emniyet de olmaz. Bu durumda ne mümin hayır-
lı işler yapmaya muvaffak olur ne de kâfir dünyevî hayattan faydalanır. 
Doğrusu eğer hedef hükümet tesisini reddetmekse, Peygamber'in ve ilk 
iki halifenin hükümetlerine ne bahane üreteceğiz.

Haricîler inanç ve amelde devamlı keşmekeş hâlindeydiler. Bir taraf-
tan toplumsal hayatın etkin bir yönetici olmaksızın mümkün olmayaca-
ğını biliyor, diğer yandan yanlış düşünceleri sebebiyle her tür hükümeti 
Allah'ın mutlak hâkimiyetine muhalif sanıyorlardı.

İlginçtir ki Haricîler işin başından kendilerine rehber seçtiler! Taberî 
diyor ki:

Hicrî 38 yılının şevval ayında Haricîlerden bir grup Abdullah b. Ve-
heb er-Rasibî'nin evinde toplandılar. Abdullah konuşmasında şöyle dedi: 
"Allah'a iman edip Kur'ân'ın hükmüne teslim olan bir grubun, dünyevî 
hayatı emr-i maruf ve nehy-i münkere tercih etmesi yakışık almaz." Ondan 
sonra Harkus b. Züheyr ve Hamza b. Sinan da konuşma yaptı ve üçün-
cüsü sözünün sonunda şöyle dedi: "Fe-vellû emrekum reculen fe-innehu la 
budde lekum min imadin ve senadin ve râyetin tehfûne biha ve terciûne ileyha:

Yani: İşlerinize birisini veli kılın. Sizin, dayanacağınız bir şeye ve sizi 
bir araya getirecek ve ona döneceğiniz bir sancağa ihtiyacınız var.2

Hakemiyet, Son Umut

Müslümanlar arasında Sıffin Savaşı'ndan önce ve sonra köklü me-
seleler mevcuttu ve hal yollarından biri, bunları gerçekçi bir şekilde 
inceleyen ve hakkında görüş bildiren hakemler seçmekti. Bu meseleler 
şunlardan ibaretti:

1- Osman'ın katli.
2- İmam'ın yâranının Osman'ın katliyle ithamı.
3- Muaviye'nin, Osman'ın velisi olduğu iddiası.
Aslında Sıffin Savaşı'na sebep olan bu meselelerdi ve bu sorunların 

hallinin iki yolu vardı:

1- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 40. hutbe.
2- Tarih-i Taberî, c.6, s.55.
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İlk yol, niza taraflarının ihtilâflarını Muhacir ve Ensâr'ın seçtiği İmam'a 
götürmeleri ve İmam'ın tam bağımsız bir mahkemede ilahi hükmü onlar 
hakkında uygulamasıydı ve bu, İmam'ın Sıffin Savaşı'ndan önce vurgula-
dığı yoldu; nitekim Muaviye'ye mektubunda şöyle yazmıştı:

Osman'ın katilleri hakkında çok konuştun. Halkın gittiği yoldan git 
ve bana biat et; daha sonra şikâyetini dile getir. Ben herkesi Allah'ın 
kitabına yönlendiririm.1

Bu yol Muaviye'nin inadı ve Şam hükümetine olan ilgisi sebebiyle 
tamamen kapandı ve Sıffin Savaşı'yla son buldu ve...

İhtilafların doğru şekilde çözümünün ikinci yolu, onları, hakemlik-
te İslâm'ın ve Müslümanların gerçek maslahatlarını göz ardı etmeyecek, 
Amr b. Âs emsali her tür çıkarcılıktan ve Ebu Musa emsali kin gütmekten 
uzak tarafsız ve gerçekçi hakemlerin düğümü çözeceği doğru bir mah-
kemeye sevk etmekti. Böyle bir mahkemede Ali (a.s) gerçek hedeflerine 
ulaşabilir ve sorunları çözebilirdi.

Osman'ın katli karmaşık bir mesele değildi. Nedenleri yıllar önceden 
mevcuttu ve giderek artmaktaydı. Nihayet baskı ve salih insanların dö-
vülüp işkence edilmesi, toplumsal patlama yarattı ve bunu Ali (a.s) bile 
önleyemedi; sonuçta Osman katledildi.

Muaviye ve Osman yandaşlarının iddiası tarafsız bir mahkemede 
görüşülüp hak batıldan ayırt edilmeliydi. Dünyanın hiçbir yerinde mak-
tulün intikamı için ordu sürülmez; üstelik bir de 65000'e yakın insanın 
katline sebep olursa.

Dûmetu'l-Cendel Mahkemesi eğer adaletli davransaydı, bu mesele-
leri çözülebilir ve olaylar karşısında Müslümanların görevini belirleyebi-
lirdi. Fakat maalesef o mahkemede ele alınmayan tek şey ihtilâfların kö-
kenleriydi. Amr b. Âs rakibinin aklını çelerek İmam'ın azline dair imzayı 
almak ve Muaviye'nin hilâfetini tescil etmek, Ebu Musa da eli hiçbir tara-
fın kanına bulaşmamış(!) hemfikri Abdullah b. Ömer'i hilâfete geçirmek 
düşüncesindeydi. Mahkemenin kararı ilân edilince Ali (a.s) kararı tanı-
madı ve hakemlerin taahhütlerinin aksine davrandıklarını söyleyerek bir 
orduyla Şam'a hareket etmeye karar verdi; fakat Haricîler hadisesi onu, 
Muaviye'yi takip etmekten alıkoydu.

1- Nehcü'l-Belâğa, 64. mektup.
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Fesadın Kökünü Kazımak

İmam Ali'nin (a.s) Haricîlere karşı tutum ve davranışı mülayim ve 
yumuşaktı; onlara hitaben konuşmalarında muhabbet ve hidayet amaçlı 
uyarılardan başka bir şey duyulmazdı. O onlara asi çocuklarını yola getir-
mek isteyen bir baba gibi davranıyor; beytülmalden haklarına düşeni veri-
yor; mescitte, sağda solda attıkları slogana itina etmiyordu. Bütün çabası, 
bu grubu ram ederek birlik beraberliği tekrar geri getirmek ve Haricîlerin 
kaynağı olan Şam kanser tümörünü kesip atmaktı. Sıffin Anlaşması da 
kendisine bu hakkı tanıyordu. Zira anlaşma metninde, "İki hakem Kur'ân 
ve Peygamber'in sünnetine ters şekilde hakemlik etseler, Ali (a.s) ilk konu-
munda baki kalacak." kaydı vardı.

Ali (a.s), Muaviye'yle savaşa yeniden başlamanın Sıffin Anlaşması'na 
muhalif olmadığını, aksine, düşmanı yok etmek için bu anlaşmaya göre 
savaşın yeniden başlaması gerektiği konusunda halkı aydınlatmak için 
çeşitli konuşmalar yaptı. Konuşmalarının birinde şöyle buyurdu:

Biz onlara adaletle hükmetmelerini ve hakka amel etmelerini şart 
koşmuştuk ve ikisi de zalimane hakemliklerinden önce bunu kabul 
etmişlerdi. Şimdi hak yola muhalefet etmiş ve batıla hükmetmişlerdir. 
Delil bizde ve fitnenin kökünü kazımak için yeniden cihat edeceğiz.1

İmam Ali'nin (a.s) ve yâranının düşüncesinde, habis Emevî soyunu 
devre dışı bırakmak ve fesat tümörünü kesip atmaktan başka bir mesele 
yoktu ve bütün çaba ve gayreti bu meseleye harcanıyordu. Fakat bir anda 
tarih sayfası değişti; olaylar bu düşünce ve plânların aksine ilerledi ve 
Muaviye'yle savaşmak yerine, Haricîlerle savaş, kesin bir mesele şeklinde 
ortaya çıktı. Şimdi bakmak gerek, acaba ne oldu da İmam'ın sabırı taştı ve 
Haricîlerle savaşmaya karar verdi. Meselenin sebeplerini aşağıdaki mad-
delerden elde edebiliriz:

1- İmam'a (a.s), Haricîlerin Abdullah b. Veheb er-Rasibî'nin evinde 
toplandıkları, emr-i maruf ve nehy-i münker unvanıyla silâhlı ayaklanma 
kararı aldıkları, bu amaçla Basra'da aynı düşünceyi paylaştığı kimselere 
bir mektup yazarak bir an önce "Hayber" Nehrevan yakınındaki Haricîler 
ordugâhına katılma davetinde bulundukları ve onların da bu çağrıya 
olumlu cevap verdikleri haberi geldi.2

1- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 172. hutbe.
2- el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.132.
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2- Dûmetu'l-Cendel Mahkemesi'nin İmam'ı (a.s) azledip yerine Mua-
viye'yi getirdiği küstah kararı, onu kamuoyunu aydınlatmak zorunda bı-
raktı. Bu nedenle Kûfe minberinden halka şöyle seslendi:

Bilgili ve hayır isteyen insana muhalefet, hasret ve pişmanlık sebe-
bidir. Ben hakemlik meselesi ve bu iki kişinin hakemliği hakkında 
menfi görüş belirttim; ama siz benim görüşümü kabul etmeyip o iki-
sinin hakemliğine razı oldunuz. Hakemler verdikleri sözün aksine, 
Kur'ân'ın öldürdüklerini dirilttiler; dirilttiklerini de öldürdüler; nefis-
lerinin esiri oldular; delil ve hüccetsiz görüş bildirdiler. Bu yüzden 
Allah, Peygamber'i ve müminler her iki hakemden beridirler. Ciha-
da ve Şam'a doğru harekete hazırlanın ve pazartesi günü Nuhayle 
Ordugâhı'nda hazır olun. Allah'a and olsun ki, yanımda kimse olmasa 
da bu grupla (Şam'lılarla) savaşacağım.

3- Ali (a.s) Sıffin'e gitmek üzere Kûfe'yi terk etme kararı aldı. İmam'ın 
yâranından bir kısmı, kendilerinden uzaklaşan Haricîlerin de cihada da-
vet edilmesini önerdiler. Bu yüzden İmam (a.s) Haricîlerin başlarına şöyle 
bir mektup yazdı:

"Amr b. Âs ve Ebu Musa hata işleyip Allah'ın kitabına muhalefet ede-
rek nefislerine uydular; ne Kur'ân'a amel ettiler ne sünnete. Allah, Resulü 
ve müminler onların yaptıklarından beridirler. Mektubum size ulaştığın-
da buraya doğru hareket edin ki ortak düşmanımız üzerine yürüyelim."

4- Haricîler, İmam'ın (a.s) mektubundan zerre kadar etkilenmediler 
ve onun önerisine ret cevabı verdiler. Bu yüzden onlardan ümidi kesip 
emrindeki orduyla Sıffin'e gitmeye karar verdi. Daha sonra Basra valisi 
İbn Abbas'a mektup yazarak yardım istedi. İmam'ın (a.s) mektubu eline 
geçen İbn Abbas, mektubu halka okudu; fakat maalesef Ahnef b. Kays 
komutasındaki 1500 kişiden başka, onun çağrısına lebbeyk diyen olmadı.

İbn Abbas gönüllülerin sayısının azlığından ötürü çok üzüldü ve ka-
labalık bir topluluğa hitaben şöyle seslendi:

Emirü'l-Müminin'den bana bir mektup ulaştı ve mektupta bana, savaşa 
katılmak üzere adam göndermemi emretti. Ben katılım ve hareket emrini 
verdim; fakat sadece 1500 kişi buna hazır oldu. Hâlbuki devlet divanında 
60.000 kişinin ismi mevcut. Bir an önce harekete geçin ve mazeret üretmek-
ten kaçının; kim İmamının davetine muhalefet etse büyük bir pişmanlık du-
yacak. Ben Ebu'l-Esved'e hareket programınızı düzenlemesini emrettim.
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Ebu'l-Esved ve diğerlerinin tüm çabaları sonunda sadece 1800 kişi 
daha ilk gruba katıldı ve sonuçta 3200 kişilik bir ordu Kûfe'ye doğru ha-
reket etti.

İmam (a.s), Basra ordusunun azlığından duyduğu üzüntüyle Kûfe 
halkına hitap bir konuşma yaptı ve şöyle dedi:

Ey Kûfe halkı! Siz hak yolunda benim kardeşlerim ve yardımcılarım-
sınız. Ben, ancak sizin yardımınızla hakka sırt çevirenin başını ezebili-
rim. Bilin ki, Basra halkından sadece 3200 kişi bize yardıma gelmişler. 
Samimiyetle bana yardım etmek, size düşmektedir. Kabile reisleri, 
kendi aşiretlerine mektup yazıp, savaşma gücü olanlardan bu savaşa 
katılmalarını istesinler.

Sa'd b. Kays Hemdanî, Adiyy b. Hatem ve Hucr b. Adiyy gibi kabi-
le büyükleri, İmam'ın emrini duyunca hemen kabilelerine mektup yazıp, 
onları savaşa katılmaya çağırdılar. Böylece onlardan 40.000 asker, 17.000 
genç ve 8000 köle Kûfe'ye geldi. Basra'dan gelen askerlerin de onlara katıl-
masıyla Kûfe'de İmam'ın bayrağı altında güçlü bir ordu toplandı.

Bazıları, ısrarla Muaviye ile savaşmadan önce Haricîlerin işini bitir-
meyi önerdiler. İmam (a.s), onların önerisini önemsemeyip şöyle buyur-
du: "Onları bırakın da yeryüzünde zalim sultanlar olmak ve müminleri 
köle yapmak isteyenlerle savaşmaya gidin." Bu sırada ordunun çeşitli yer-
lerinden sesler yükseldi ve İmam'a hitap şöyle dediler: "Bizi nereye uygun 
görüyorsan, oraya gönder. Hepimizin kalbi bir kişinin kalbi gibidir ve se-
nin zafere ulaşman için atmaktadır."

5- Böyle hassas bir zamanda İmam'a, Haricîler'in nehir kenarında Ab-
dullah b. Habbab'ın başını, tıpkı koyun keser gibi kestikleri, bununla da 
yetinmeyerek hamile karısını da öldürdükleri ve karnındaki çocuğu çıka-
rıp onun da başını kestikleri haberi geldi.

İbn Kuteybe el-İmame ve's-Siyase adlı kitabında bu konuda şöyle ya-
zıyor: 

"Haricîler, Abdullah ile karşılaştıklarında ona kim olduğunu sordular. 
Abdullah: Allah'a iman etmiş bir kulum.
Haricîler: Ali hakkında ne düşünüyorsun?
Abdullah: O, müminlerin emiri, Allah ve Resulüne ilk iman eden 

kimsedir.
Haricîler: Peki senin ismin ne?
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Abdullah: İsmim Abdullah b. Habbâb b. Erett.
Haricîlser: Senin baban Peygamber'in sahabîsi idi, değil mi?
Abdullah: Evet.
Haricîler: Seni rahatsız mı ettik?
Abdullah: Evet.
Haricîler: Babandan, babanın da Peygamber'den duyduğu bir hadisi 

bize naklet.
Abdullah: Babam dedi ki: Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Benden 

sonra bir fitne çıkacak ve bu fitnede müminin kalbi ölecek; gece imanla 
yatıp sabah kâfir olacak."

Haricîler: Biz de senden bu hadisi duymak istiyorduk. Allah'a andolsun 
ki, seni şimdiye kadar kimseyi öldürmediğimiz bir şekilde öldüreceğiz. 

Ardından Abdullah'ın elini ayağını bağlayarak bir hurma ağacının 
altına götürdüler. O sırada hurma ağacından bir hurma tanesi düştü. 
Haricîlerden biri onu alıp ağzına koydu. Arkadaşları, "Sen ne yapıyor-
sun?! Razılığı olmadan ya da parasını ödemeden halkın malından mı yi-
yorsun?!" diye itiraz ettiler. Bunun üzerine hemen ağzındaki hurmayı çı-
karıp attı. Yine o sırada oradan geçen ve bölgedeki Hıristiyanlardan birine 
ait olan bir domuz, Haricîlerden birinin okuyla telef oldu. Arkadaşları, 
bunun yeryüzünde bozgunculuk yapmaya girdiğini söyleyerek ona itiraz 
ettiler. Bunun üzerine gidip domuzun sahibinden helâllik aldılar. Daha 
sonra elini ayağını bağladıkları Abdullah'ı nehir kenarına götürüp koyun 
gibi boğazladılar. Bununla da yetinmeyerek karısını da öldürdüler. Sonra 
da karnını deşerek içindeki cenini çıkarıp onun da başını kestiler. Yine 
bununla da yetinmeyip, biri Ümmü Sinan adında bir sahabî kadın olan üç 
kadını daha öldürdüler.1

Abdullah'ın babası olan Habbâb b. Erett, İslâm'ı ilk kabul edenlerdendi 
ve Kureyş'in kendisine yaptığı işkencelerin izleri ölenceye kadar bedenin-
de duruyordu. O, İmam (a.s) Sıffin'den dönmeden önce Kûfe'de Allah'ın 
rahmetine kavuşmuştu. İmam (a.s), Sıffin'den döndüğünde onun kabrinin 
başına gidip onun için Allah'tan rahmet dilemiş ve onu övmüştü.

Müberred, el-Kâmil adlı kitabında, Abdullah'ın feci bir şekilde öldü-
rülme olayını zikrederken, Abdullah'ın katilinin, yakalandığında şöyle de-

1- el-İmame ve's-Siyase, s.136
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diğini yazar: "Ben sizden Kur'ân'ın dirilttiğini diriltmenizi, öldürdüğünü 
öldürmenizi istiyorum." Ayrıca Abdullah'ın, babasından rivayet ettiği ha-
disi naklettikten sonra şöyle yazar: "Haricîler, bir hurma ağacının meyve-
sinden faydalanmak için ağaç sahibine meyvenin parasını almasını teklif 
ettiler. Ağaç sahibi, ağacın meyvesini onlara bağışladığını söyledi. Fakat 
onlar, kabul etmediler ve meyvenin parasını alması gerektiğini söylediler. 
Bu sırada oradaki bir Hıristiyan, "Siz, bir Müslümanın kanını dökmekten 
korkmuyor sunuz da sahibinin izin verdiği bir ağacın meyvesinden ye-
mekten mi çekiniyorsunuz?!" dedi.1

6- Emirü'l-Müminin (a.s), Abdullah'ın öldürüldüğü haberini alınca, 
olayla ilgili doğru bir rapor sunması için Hâris b. Murre'yi Haricîlerin 
Ordugâhı'na gönderdi. Haricîler, sadece doğru bilgi almak için araları-
na gelen Hâris'i, tüm İslâmî ve insanî ilkelere aykırı olarak öldürdüler. 
Elçisinin öldürülmesi, İmam'ı daha da üzdü. Bu sırada Kûfelilerden bir 
grup, İmam'ın huzuruna gelerek, "Burnumuzun dibinde böyle bir tehlike 
varken, kadınlarımızı ve çocuklarımızı onların arasında bırakıp Şam'a git-
memiz doğru olur mu?!" dediler.

Abdullah'ın Katillerini Cezalandırma Kararı

Abdullah'ın öldürülmesiyle halkın arasında meydana gelen korku ve 
dehşet, İmam'ı (a.s) cehalet ve şekavetin kökünü kazımaya itti. Bu nedenle 
Harurâ veya Nehrevan'a doğru hareket etmeye karar verdi. Tam hareket 
edecekleri sırada İmam'ın (a.s) ashabından astronomiyi çok iyi bilen bir 
adam, İmam'ı o saatte hareket etmekten sakındırdı ve, "Günün bu saa-
tinde hareket ederseniz, size büyük bir zarar dokunur." dedi. İmam (a.s), 
onun söylediklerine aldırmayarak bu tür konularda astronomiden yarar-
lanılmasını eleştirdi ve şöyle dedi: 

"Yıldızların konumundan, çölde ve denizde gecenin karanlığında 
yönü bulmak için yararlanılmalıdır." dedi. Kazara İmam (a.s) bu seferde 
büyük bir zafer elde etti.

İmam (a.s), Kûfe'den bir miktar uzaklaşmıştı ki, ashabından biri koşa-
rak İmam'a geldi ve, "Ey Müminlerin Emiri! Size müjdeli bir haberim var: 
Haricîler sizin hareket ettiğinizi duyunca nehri geçerek kaçmışlar." dedi.

İmam (a.s), "Sen onların nehri geçtiklerini kendi gözlerinle gördün 

1- el-Kâmil, s.56; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.4, s.282
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mü?" diye sordu. Adam, "Evet." dedi. İmam, üç defa yemin verdirerek 
aynı soruyu ona sordu; o da her üç defasında, yemin ederek Haricîlerin 
nehri ve köprüyü geçtiklerini kendi gözleriyle gördüğünü söyledi.

İmam (a.s), "Allah'a andolsun ki onlar, nehri geçmemişler ve asla da 
geçmeyeceklerdir. Onların öldürülecekleri yer, suyun bu kıyısıdır. Taneyi 
yaran ve canlıyı yaratan Allah'a andolsun ki onlar, Eslâs ve Kasrıbevazin 
bölgesine dahi varmayacaklar." dedi.

Bu adamın sözünü, iki kişi daha tasdik etti. Fakat İmam onların da 
sözünü kabul etmedi. Onların sözünü nasıl kabul edebilirdi ki?! Oysa 
Peygamber (s.a.a), ona üç grupla savaşacağını haber vermişti. Şimdiye ka-
dar iki grupla savaşmıştı; üçüncü grup da, Peygamber'in (s.a.a) sözünde 
belirtilen alâmetler doğrultusunda bu gruptu.

Bu sırada İmam'ın (a.s) ordusundaki bir genç, İmam'ın gaipten ver-
diği habere mi, yoksa olayı gözleriyle görmüş olan şahitlere mi inanacağı 
konusunda tereddüde kapıldı. Kendi kendine, eğer İmam'ın sözü yanlış 
çıkarsa, düşmanlarının safına katılmaya karar verdi. 

İmam (a.s) atına binip yola koyuldu; ordusu da onun arkasından 
hareket etti. Haricîlerin karargâhına vardıklarında, kılıçlarının kınlarını 
kırdıkları, atlarını salıverdikleri ve hep birlikte savaşmaya hazırlandıkları 
anlaşıldı. Bu durumu gören o genç, İmam'ın huzuruna varıp kötü niyetin-
den dolayı özür diledi.

Tarihin yazdığına göre, İmam (a.s) Medain'den geçerek Nehrevan'da 
konakladı ve Haricîlere mesaj göndererek onlardan, Abdullah ile karısı ve 
çocuğunun katillerini kısas edilmek üzere kendilerine teslim etmelerini 
istedi. Haricîler, "Bizim hepimiz onun katiliyiz; çünkü hepimiz onun ka-
nını helâl saymıştık." diye mesaj gönderdiler. Bunun üzerine İmam (a.s), 
onların yakınlarına gelerek şöyle dedi:

Ey isyancı grup! Ben sizi yarın Müslümanların lânetini almayasınız ve 
Rabbinizden apaçık bir delile sahip olmadan bu nehrin kıyılarında öl-
dürülmeyesiniz diye uyarıyorum… Ben sizi tahkime başvurmayı ka-
bul etmekten sakındırmış, Ümeyye Oğulları'nın dine inanmadıkları-
nı, Kur'ân'ı istemediklerini söylemiştim. Ben onları çocukluklarından 
tanırım. Çocukluklarından beri en kötü insanlardır onlar. Ancak siz 
beni dinlemediniz ve bana muhalefet ettiniz. Ben, işte böyle bir gün 
için her iki hakemden, Kur'ân'ın dirilttiğini diriltmeleri, öldürdüğünü 
öldürmeleri üzerine söz aldım. Şimdi onlar (Ümeyye Oğulları) her iki 
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hakemin söylediğinin tersine hükmettiklerine göre, biz ilk sözümüz 
ve önceki yol yordamımız üzereyiz.1

Haricîlerin, İmam'ın (a.s) mantıklı sözleri karşısında söyleyebilecekle-
ri bir sözleri olmayınca anlamsız ısrarlarını sürdürüp şöyle dediler: "He-
pimiz tahkime başvurmayı kabul etmekle kâfir olduk. Ancak biz tövbe 
ettik. Sen de kâfir olduğunu itiraf edip tövbe etmelisin. O zaman biz de 
seninle birlikte hareket ederiz. Aksi takdirde bizi bırakmalısın. Eğer bi-
zimle savaşmak istersen, seninle savaşmaya hazırız."

İmam (a.s) şöyle buyurdu: 
İmandan ve Resulullah (s.a.a) ile birlikte cihat ettikten sonra kâfir ol-
duğuma mı tanıklık edeyim?! Tahkime gitmeyi kabul etmek, sizin kı-
lıçlarınızı alıp insanların kanını akıtmanızı mı gerektirir?! Bu, apaçık 
bir hüsrandır.

Son İtmam-ı Hüccet

İmam (a.s), onlarla konuşmanın faydasız olduğunu görünce, ordu-
sunu savaş düzenine soktu. Ordunun sağ kanadına Hucr b. Adiyy'i, sol 
kanadına Şebes b. Rib'î'yi komutan olarak atadı. Süvarilerin başına Ebu 
Eyyub el-Ensârî'yi, piyadelerin başına ise Ebu Katade'yi getirdi. Bu savaş-
ta İmam'ın ordusunda sekiz yüz Medineli sahabî vardı. Onların komutan-
lığını da Kays b. Sa'd b. Ubâde'ye verdi. Kendisi de ordunun merkezinde 
yer aldı. Daha sonra süvari birliğinde bir aman bayrağı açtı ve Ebu Eyyub 
el-Ensârî'ye, "Dönüş yolu açıktır. Kim bu bayrağın çevresinde toplanırsa, 
tövbesi kabul edilecektir. Yine kim Kûfe'ye geri dönerse ya da bu gruptan 
ayrılırsa, amanda olacaktır. Çünkü biz sizi öldürmeye meraklı değiliz." 
diye ilân etmesini istedi. Bu ilân üzerine onlardan bir grup bu bayrağın 
etrafında toplandı. İmam (a.s) da onların tövbesini kabul etti.2

Bazı tarihçilere göre, o gün Haricîlerden 1000 kişi dönüş yolunu 
seçip bayrağın çevresinde toplandılar. İmam'a (a.s) dönenler arasında 
Haricîlerin başlarından olan Mis'ar b. Fedekî, Abdullah Taî, Ebu Meryem 
Sa'dî, Eşres b. Avf ve Salim b. Rabia da vardı. Bu da demektir ki, Abdullah 
b. Veheb er-Rasibî dışında tanınmış bir isim onlarla birlikte kalmadı.3

1- Nehcü'l-Belâğa 36. hutbe
2- el-Ahbaru't-Tival, s.210
3- Makalatu'l-İslâmiyyin, c.1, s.210
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Taberî'nin yazdığına göre, bu grubun İmam'a katılmasından sonra 
Haricîler ordusun da 2800; İbn Esir'in nakline göre ise, 1800 kişi kalmıştı.1

İmam (a.s), "Savaşı ilk başlatan, siz olmayın." diye askerlerine emir 
vermişti. Nitekim öyle de oldu. Haricîlerin saflarından bir adam çıktı ve 
İmam'ın askerlerine saldırarak onlardan üç kişiyi öldürdü. Bunun üze-
rine İmam (a.s), bizzat kendi hamlesiyle savaşı başlattı ve ilk iş olarak o 
adamı öldürdü. Sonra da askerlerine saldırı emri verdi ve şöyle buyurdu: 
"Allah'a andolsun ki, sizden on kişiden fazla ölmeyecek; onlardan da on 
kişiden fazla kurtulmayacak."2

Bu sırada Abdullah b. Veheb er-Rasibî, meydana çıkarak şöyle bağır-
dı: "Ey Ebu Talib'in oğlu! Seni öldürene ya da sen beni öldürene kadar 
senin peşini bırakmayacağım." İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdu: "Allah 
onu öldürsün; ne kadar da hayâsız bir adam! O da biliyor ki ben, kılıç ve 
mızrakla dostum." Sonra ekledi: "O, kendi hayatından ümidini kesmiş ve 
boş yere benim canıma göz dikmiştir." Ardından ona saldırdı ve bir kılıç 
darbesiyle onu ölen arkadaşlarına kavuşturdu.3 

Bu savaşta, daha ilk saatlerde İmam zafere ulaştı. İmam'ın askerle-
ri sağ ve sol kanatlardan, İmam'ın kendisi de ortadan düşmana saldırdı 
ve kısa bir sürede Haricîlerin cansız bedenleri yerlere serildi. Bu savaş-
ta, Haricîlerden sadece dokuz kişi öldürülmekten kurtuldu. Bu dokuz 
kişiden ikisi Horasan'a, ikisi Amman'a, ikisi Yemen'e, ikisi Irak'a, biri de 
Tellimevzin'e kaçtı. Bu kişiler, o yörelerde evlenerek Haricîler'in neslini 
devam ettirdiler.4

İmam (a.s), savaş bittikten sonra Haricîlerin cansız bedenlerinin ke-
narında üzüntülü bir hâlde şöyle dedi: "Bedbaht oldunuz! Sizi kandıran, 
size zarar verdi."

"Onları kim kandırdı, ya Emire'l-Müminin?" diye sorulduğunda şöy-
le buyurdu: "Saptırıcı Şeytan ile kötülüğü emredici nefisleri. Nefisleri, 
(Şeytan'ın vesvesesiyle) onları bir takım arzularla kandırdı, günah işleme 
yollarını onlar için açtı ve onlara zafer sözü verdi. Sonunda da onları yüz 
üstü cehenneme attı."5

1- İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.346; Tarih-i Taberî, c.4, s.64
2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2,s.272- 273
3- el-İmame ve's-Siyase, s.138
4- Nehcü'l-Belâğa, Kısa Sözler: 315
5- Keşfü'l-Ğumme, c.1, s.267
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İmam'ın ashabı, Haricîlerin neslinin kesildiğini düşünürken İmam 
(a.s) onlara şöyle buyurdu:

"Hayır! Vallahi onlar, babalarının bellerinde, analarının rahimlerinde-
ler. Onlardan bir boynuz (reis) çıktı mı kesilir (öldürülür). Sonunda soy-
guncu hırsızlar olurlar."1

Sonra İmam şöyle dedi: "Benden sonra Haricîlerle savaşmayın. Sizin 
asıl düşmanınız, Muaviye'dir. Ben emniyeti sağlamak için onlarla savaş-
tım. Onlardan, savaşmaya değmez küçük bir azınlık kaldı."

İmam (a.s), savaş ganimetlerinden silâh ve binek hayvanları, askerleri 
arasında taksim etti; onlardan geride kalan diğer malları, cariyeleri ve kö-
leleri ise onların mirasçılarına geri verdi. Sonra ordunun orta bir yerinde 
ayağa kalkarak yaptıkları işi övdü ve fesadın kökünü kazımak için bura-
dan Sıffin'e doğru hareket etme emrini verdi. Fakat onlar, "Kollarımız yo-
rulmuş, kılıçlarımız kırılmış ve oklarımız bitmiştir. En iyisi, Kûfe'ye geri 
dönüp orda kuvvetimizi arttıralım." dediler.

Onların geri dönme ısrarları, İmam'ı çok üzdü ve onlarla birlik-
te Kûfe yakınındaki Nuhayle Ordugâhı'na geri dönmek zorunda kaldı. 
Ordugâhtan da eşleri ve çocuklarını görmek için Kûfe'ye gitmeye başladı-
lar. Öyle ki, kısa bir sürede ordugâhta çok az sayıda asker kaldı. Bu kadar 
askerle de Şamlılarla savaşmaya gidilemezdi.

Haricîler Fitnesinin Sonu

İmam'a (a.s) baş kaldırma düşüncesinin tohumu, h. 38 yılının sa-
fer ayında atıldı ve tahkime başvurma olayının Allah'ın kitabına aykı-
rı olduğu düşüncesi giderek kuvvetlenmeye başladı. Kûfe Haricîleri, 
aynı yılın şevval ayının 10'unda Abdullah b. Veheb er-Rasibî'nin evinde 
toplanarak ona biat edip, Kûfe'yi terk etmeye karar verdiler. Ardından 
Harurâ'ya, oradan da Nehrevan'a gittiler. İmam (a.s), Şam'a doğru hare-
ket edecekken programını değiştirmek ve Haricîlerle savaşmak zorunda 
kaldı. Tarihçilerin nakline göre, h. 38 yılının safer ayının 9'unda fesadın 
kökü kazınmış oldu.2

1- Nehcü'l-Belâğa, 60. hutbe
2- Tarih-i Taberî, c.3, s.98





Altıncı Bölüm

NEHREVAN SONRASINDAKİ 
OLAYLAR VE HZ. ALİ'NİN 

ŞAHADETİ





(1)

YAĞMACILIK, EMNİYET VE HUZURU BOZMAYA 

YÖNELİK HAREKETLER VE FECİ KATLİAMLAR

Nehrevan Savaşı, İmam Ali'nin kararlılığı ve vefalı yârânının him-
metiyle sona ermişti. Artık orduyu bozguncu unsurlardan temizleyerek 
İslâm topraklarında huzur ve asayişi sağlama, Muaviye ve kandırılmış 
Şamlıların diktatörlüğüne son verme zamanı gelmişti. Zira bütün fitneler 
ve fesatların kaynağı, Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye idi.

Muaviye'nin Irak'ta, gelişmeleri sürekli kendisine rapor eden casus-
ları vardı. Bu casusların -Velid b. Ukbe'nin kardeşi olan Ammâre b. Ukbe 
gibi- bazılarının, İmam Ali'ye (a.s) karşı eskiye dayanan düşmanlıkları 
vardı. Benî Ümeyye'den olan bu iki kardeş, habis ailelerinin gövdesine 
indirdiği etkin darbeler sebebiyle, özellikle de Bedir Savaşı'nda babalarını 
öldürdüğü için İmam'a (a.s) karşı büyük bir kin besliyordu. Ayrıca Velid, 
Kur'ân'da1 fasık olarak anılmış ve Osman'ın hilâfeti döneminde şarap iç-
mesi yüzünden İmam tarafından kırbaçlanmış bir kimseydi. Bu yüzden 
kardeşi Ammâre'nin Kûfe'de Muaviye'nin casusu olması, Velid'in kendisi-
nin de Muaviye'yi İmam Ali (a.s) ile savaşmaya teşvik edenlerden olması, 
şaşılacak bir şey değildir.

Ammâre, Nehrevan olayını rapor etmek üzere Muaviye'ye bir mek-
tup yazarak, Hz. Ali'nin ordusunun ikiye bölündüğünü ve çıkan olayda 
bazı Kur'ân hafızlarının da Hz. Ali ve ashabı tarafından öldürüldüğünü, 
bu nedenle de İmam'ın ordusunda büyük bir kargaşa ve rahatsızlık oldu-
ğunu bildirdi. Ammâre, yazdığı mektubu bir yolcu eliyle Şam'a gönderdi. 
Muaviye, mektup okuduktan sonra biri yanında, diğeri Kûfe'de olan iki 
kardeşe teşekkür etti.2

1- Hucurat, 6
2- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.114-115, Tarih-i Taberî'den naklen.
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Muaviye, bu durumu fırsat bilerek, Hicaz, Yemen ve Irak'ın çeşitli 
bölgelerine adamlar göndererek İmam'a karşı psikolojik bir savaş başlatıp 
kargaşa çıkarma, günahsız insanları öldürme ve malları yağmalama gibi 
birtakım entrikalara başvurdu. O böylece bilfiil, merkezî hükümetin, sı-
nırlarını koruyamadığını ispat etmek istiyordu.

Gerçekten de çok şeytanî olan bu plân, hemen etkisini gösterdi. Mua-
viye, birtakım acımasız kişileri Hz. Ali'nin hâkim olduğu bölgelere gönde-
rerek binlerce kişiyi öldürttü. Bu saldırgan gaddarlar, çocuklara ve kadın-
lara bile acımıyorlardı. İleride okuyacağınız gibi, Ubeydullah b. Abbas'ın 
iki çocuğunu halkın gözü önünde öldürdüler.

İmam'ın (a.s) hükümetinin tarihindeki bu sayfa, çok acı verici ve üzü-
cüdür. Ancak bu, İmam'ın siyasî tedbirlerinin düşmanı alt etmeye yetme-
diği anlamına gelmemektedir. Tam tersine bu durum, İmam'ın eli altında 
olan kimselerin bir avuç hiçbir işe yaramayan, bahaneci ve rahatına düş-
kün, hepsinden de kötüsü kıt ve dar görüşlü insanlar olduğundan kay-
naklanıyordu. İmam'ın, amaçladığı yüce hedeflere ulaşamamasının nede-
ni de bu insanlardı.

Tarih, bu vahşî saldırıların tüm detaylarını kaydetmiştir. Şimdi bu sal-
dırılardan bazı örnekler veriyoruz ki, Muaviye'nin İslâmî ve insanî ilkele-
re bağlılık derecesi gözler önüne serilsin:

1- Dahhak b. Kays'ın Yağmacılığı

Muaviye'ye, Hz. Ali'nin savaşmak için Şam'a doğru hareket etmeye 
hazırlandığı haberi ulaştı. Muaviye, bu konuda bir mektup yazdı ve me-
murlarını Şam'ın bütün bölgelerine göndererek onu halka okumalarını 
emretti. Şam halkından bir grup, Irak'a doğru hareket etmeye hazırlandı. 
Habib b. Mesleme adında bir adam, onlara hitap şöyle dedi: "Sıffin'den 
öteye geçmeyin; çünkü biz o noktada düşmana galebe çaldık. Fakat Amr 
b. Âs, Muaviye'nin, ordusuyla birlikte Irak topraklarının derinliklerine 
kadar gitmesini önerdi. Bunun Şam askerlerinin moralini yükseltip, Irak 
halkını küçük düşüreceğini savundu. Muaviye, Amr'ın görüşünü benim-
semesine rağmen Şamlıların Sıffin'den öteye geçmeye hazır olmadıklarını 
söyledi. Ordunun nereye konuşlanacağı konusu bu şekilde görüşülürken 
İmam Ali (a.s) ile Havariç arasında şiddetli bir çatışma çıktığı ve İmam'ın, 
ordusundan ayrılan bu isyancıları bastırdığı ve halktan Şam'a doğru ha-
reket etmelerini istediği, fakat halkın mühlet istedikleri haberi geldi. Yine 
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Ammâre b. Ukbe b. Ebî Muayt'tan bir mektup ulaştı. Mektupta Ali'nin 
(a.s) ordusundaki bölünmüşlükten söz ediliyor, Kur'ân hafızları ve abit-
lerin isyan ettiği ve şiddetli bir çatışma sonucu bastırılmalarına rağmen 
ihtilâfın tamamen giderilemediği bildiriliyordu.

Böylesi bir durumda Muaviye, Dahhak b. Kays'ın komutasında üç ila 
dört bin askeri Kûfe'ye doğru gönderdi. Onlara, İmam'ın itaatine girmiş 
olan kabileleri yağmalama emrini verdi. Bu işi çok hızlı bir şekilde yap-
malarını, örneğin sabahleyin bir şehre girdiler mi akşamleyin bir başka şe-
hirde olmalarını ve kat'iyen bir yerde konuşlanıp bir grupla karşı karşıya 
bir savaşa girişmemelerini, aksine vur kaç taktiği ile işlerini yapmalarını 
tembih etti.

Dahhak, Irak hacılarının Mekke yolu üzerinde vaki olan Sa'lebiye kö-
yüne vardı. Orada hacıların mallarını yağmaladıktan sonra yoluna devam 
etti. Yolda Abdullah b. Mes'ud'un yeğeni Amr b. Umeys ile karşılaştı. Onu, 
halktan bir grupla birlikte öldürdü.

Dahhak'ın yağma haberleri İmam'a (a.s) ulaştığında minbere çıktı ve 
halka şöyle seslendi:

Ey insanlar! Salih bir kul olan Amr b. Umeys'e doğru koşun! Düşma-
nın saldırısından zarar gören dostlarınızın yardımına koşun! Hareket 
edin ve sınırlarınızı düşmanınızın sızmasından koruyun!

İnsanlar, İmam'ın (a.s) sözlerine kayda değer olumlu bir tepki verme-
diler. İmam, onların güçsüzlük ve gevşekliğini görünce şöyle buyurdu:

Allah'a andolsun ki, sizden on kişiyi Muaviye'nin adamlarından bir 
kişiyle değiştirmeye hazırım. Yazıklar olsun size! Benimle birlikte 
yola çıkarsınız, sonra da beni meydanda bir başıma bırakıp kaçarsı-
nız! Allah'a andolsun ki, ben basiretli olarak ölmekten asla kaçınmam. 
Onda benim için büyük bir rahatlık, sizden ve sizin eziyetlerinizden 
kurtuluş vardır.

İmam (a.s) minberden indi ve hemen yola çıktı. Garibeyn'e vardığın-
da Hucr b. Adiyy'i 4000 kişilik bir grubun başında Dahhak'ı takiple görev-
lendirdi. Hucr hareket etti ve Simave'ye vardı. Dahhak'ı takip ederek Ted-
mur adında bir yerde onunla karşılaştı. İki taraf arasında çatışma başladı. 
Düşman ordusundan on dokuz kişi, Hz. Ali'nin (a.s) ordusundan ise iki 
kişi öldü. Dahhak, gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı. Gün ışıyınca 
Dahhak ortalıklarda yoktu.
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Dahhak, Irak'tan kaçışı sırasında kendisi için su taşıyan devenin kay-
bolması sonucu susuzlukla karşılaştı. Fakat sonunda yolu buldu ve çevre-
deki yerleşim birimlerinden su temin ederek susuz kalmaktan kurtuldu.

İmam (a.s), Dahhak'ın yağmacılığı hakkındaki hutbesinin bir bölü-
münde şöyle buyurur:

Ey bedenleriyle bir araya gelip toplanmış, istekleri ve eğilimleriyle 
darmadağın olmuş insanlar! Sözleriniz, sert kayaları parçalar; ameli-
niz, düşmanları hakkınızda ümitlendirir. Meclislerde şöyle böyle der-
siniz; ama savaş zamanı gelince, bizden uzak olsun dersiniz.1

Kendi evinizden sonra hangi evi (düşmandan) koruyacaksınız?! Ben-
den sonra hangi imamla birlikte (düşmana karşı) savaşacaksınız?! 
Allah'a andolsun ki, aldanmış kişi, sizin aldattığınız kimsedir. Sizinle 
kazanan, kurada boş çekmiştir. Sizinle (düşmana) ok atan, ucu kırık 
bir ok atmıştır.

Hutbenin sonunda da şöyle buyurur:
Şamlılar da sizin gibi adamlardır. Bilgisizce konuşmak, takvasızca 
gaflete dalmak ve hakkı olmayan bir şeye göz dikmek yakışır mı in-
sana?!

İmam'ın (a.s) kardeşi Akil, Dahhak'ın alçakça saldırısından haberdar 
olunca, Mekke'den İmam'a bir mektup yazarak, izin verirse çoluk çocu-
ğuyla birlikte Irak'a gelip sevinç ve üzüntülerine ortak olmak istediğini ve 
ondan sonra yaşamak istemediğini bildirdi. İmam (a.s), kardeşine cevap 
olarak yazdığı tarihî mektubunda Kureyş'in durumunu ve kendisine yap-
tıkları zulümleri şöyle dile getiriyor:

Bil ki, dün Araplar nasıl Resulullah'a karşı savaşmakta birleşmişler-
diyse, bugün de kardeşine karşı savaşmakta birleşmişlerdir. Kardeşi-
nin hakkını tanımamış, faziletini inkâr etmiş, ona kin beslemiş, onun-
la savaşmış, ona şiddetle karşı çıkmış ve bütün kabileleri toplayıp ona 
karşı bir Ahzab Savaşı başlatmışlardır.

Bu sözler, İmam'ın (a.s) Muaviye ile savaşmayı, Peygamber'in (s.a.a) 
Ebu Süfyan ile savaşmasının devamı olarak gördüğünü göstermektedir. 
Aslında Ahzab Savaşı, Osman'ın intikamını alma kamuflesiyle, Sıffin'de 
yinelendi. 

1- Nehcü'l-Belâğa, 29. hutbe 
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2- Busr'un Hicaz ve Yemen'e Gönderilmesi

İmam (a.s), Yemen'in bir bölgesinin yönetimini Ubeydullah b. Abbas'a, 
"Cend"1 adında diğer bir bölgesinin yönetimini ise Said b. Nemran'a ver-
mişti. Yemen'in merkezî bölgesinde Hz. Ali'nin (a.s) hükümetine karşı 
olan ve sürekli kargaşa ve isyan çıkarmak isteyen Osman taraftarı bir grup 
yaşamaktaydı. Bunlar, Havariç olayını ve Hz. Ali'nin (a.s) ordusunda ay-
rılıklar çıktığını duyunca, muhlefet bayrağı açarak Said b. Nemran'ı Cend 
bölgesinden kovdular. Gerçekte Osman taraftarı olmayıp da vergi öde-
mek istemeyen bir başka grup da, bu isyancılara katıldılar.

Said b. Nemran ve Ubeydullah b. Abbas, durumu İmam'a (a.s) bildir-
diler. İmam (a.s), Kûfe'de Yemenli şahsiyetlerden olan Yezid b. Kays el-
Erhebî ile müşavere ederek isyancılara bir mektup yazdı ve onları merkezî 
hükümete itaat etmeye çağırdı. İmam (a.s), mektubu Hemdan kabilesin-
den Yemenli bir adamla onlara gönderdi. İmam'ın elçisi, büyük bir toplan-
tıda İmam'ın mektubunu onlara okudu. Mektubun içeriği, çok öğretici ve 
etkileyici idi. Fakat isyancılar, itaate geri dönmeyi Ubeydullah ve Said'in 
azli koşuluna bağladılar.

İsyancılar, bir yandan da bu kargaşa ortamını fırsat bilerek Muaviye'ye 
övücü şiirler de içeren bir mektup yazdılar. Mektupta Muaviye'den, San'a 
ve Cend'e, kendisine biat edecekleri bir temsilci göndermesini isteyerek, 
gecikirse Ali (a.s) ve danışmanı Yezid-i Erbehî'ye biat etmek zorunda ka-
lacaklarını belirttiler.

İsyancıların mektubu Muaviye'ye ulaşınca adam öldürme, huzur ve 
emniyeti bozma ve ayaklandırma politikasını Hicaz ve Yemen toprakları-
na da taşıma kararı aldı. Bu iş için ordusunun en taş yürekli komatanla-
rından biri olan Busr b. Ertat'ı çağırarak ona şöyle dedi: "Emrine verece-
ğim 3000 asker ile Hicaz ve Medine'ye doğru yola çık. Yol boyunca Ali'nin 
hâkimiyetini kabul etmiş olan her köy ve kasabaya girdiğinde onları azar-
la, onlara küfret. Sonra da onları bana biat etmeye davet et. Biat edenleri 
bırak; biate yanaşmayanları öldür. Ayrıca nerede Ali'nin (a.s) Şiîlerini gö-
rürsen, acımadan kanlarını akıt."

1- O zamanlarda Yemen üç bölgeye bölünürdü: Hicaz'a komşu olan bölgeye 
"Hadramut", merkezî bölgeye "San'a", ondan uzaktaki bölgeye ise "Cend" derlerdi. bk. 
Merasıdu'l-İttılâ', "Cend" maddesi.
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Muaviye, kendi Şam'da olduğu ve Hz. Ali (a.s) ile karşı karşıya savaş-
madığı hâlde, bu yöntemi sürdürmekle, karşı karışıya savaşmaktan elde 
edeceği sonucu elde ediyor ve karşı karşıya savaşmak taraftarı olan Velid 
b. Ukbe gibi kimseleri akılsız olarak niteleyip, yeterli siyasî tecrübeleri ol-
madığına inanıyordu.

İbn Ebi'l-Hadid'in bu konuda güzel bir analizi var. O, şöyle diyor:

"Velid, İmam'a (a.s) karşı kin doluydu. Çünkü Bedir Savaşı'nda baba-
sı, Hz. Ali'nin eliyle öldürülmüş; Osman'ın hilâfeti döneminde de kendisi 
(şarap içme suçundan) İmam'ın eliyle kırbaçlanıştı. Ayrıca Velid, uzun bir 
süre Kûfe'de valilik yapmış, şimdi bu toprakların İmam Ali'nin eline geçti-
ğini görüyordu. Bu sebeplerden dolayı Velid, Hz. Ali ile karşı karşıya çar-
pışmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Ancak Muaviye, Velid'in aksine, 
uzak görüşlü biri idi ve Sıffin Savaşı'nda İmam (a.s) ile karşı karşıya sa-
vaşmayı denemiş, o savaşta mızraklara Kur'ân takma hilesine başvurarak 
Ali'nin elinden canını zor kurtarmıştı. Dolayısıyla, tekrar böyle bir şeyi 
denemesi hâlinde savaş alevlerinde yanabilirdi. Bu yüzden Hz. Ali'nin 
egemenliği altındaki topraklarda kargaşa yaratmak, huzur ve emniye-
ti bozucu faaliyetlerde bulunmak suretiyle onu zayıflatmayı ve böylece 
İmam'ın İslâm topraklarında huzur ve güveni sağlamaktan âciz olduğunu 
ispatlamayı amacına ulaşmak için daha uygun buluyordu."1

Busr'un Hareket Etmesi

Busr, üç bin kişilik bir orduyla Şam'dan hareket etti. Ancak Deyr-i 
Mervan'a vardığında hastalık sebebiyle askerlerinden dört yüzü öldü. 
Busr, geriye kalan iki bin altı yüz askeriyle yoluna devam etti. Busr, yolu 
üzerinde bir köy veya kasabaya vardığında zorla halkın develerini ellerin-
den alıyor, bir sonraki yerleşim birimine kadar kendisi ve askerleri o deve-
lere biniyor, orada o develere bırakıp oranın develerini sahipleniyorlardı. 
Bu şekilde bu uzun yolu katederek Medine'ye vardılar.

Busr, Medine'ye varır varmaz oranın halkını aşağılamaya, onlara küf-
retmeye başladı ve Osman'ın öldürülmesi konusunu açarak şöyle dedi: 

"Sizin hepiniz, Osman'ın öldürülmesine iştirak etmiş ya da en azın-
dan tarafsız kalarak onu hor kılmışsınız. Allah'a andolsun, öyle bir iş ya-
pacağım ki Osman hanedanını hoşnut edecektir."

1- İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.8
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Ardından tehditler savurmaya başladı. Halk, korkudan Busr'un an-
nesinin kocası olan Huveytib b. Abdüluzza'nın evine sığındı. Huveytıb'ın 
aracılığı sayesinde Busr'un öfkesi biraz yatışınca, herkesi Muaviye'ye bi-
ate çağırdı. Bir grup ona biat etti. Fakat o, bu grubun biatiyle yetinmeyip, 
düşünce açısından Muaviye'ye muhalif olan veya Irak'ta Ali (a.s) ile yakın 
işbirliği içerisinde olan Medine'nin tanınmış çehrelerinin evlerini yaktı. 
Zürare b. Herun, Rıfâa b. Rafi' ve Ebu Eyyub el-Ensârî'nin evleri de, ya-
kılan evler arasındaydı. Sonra da Benî Mesleme'nin reislerini çağırtarak, 
Cabir b. Abdullah'ın nerede olduğu sordu. Onlara, "Ya onu getirirsiniz, ya 
da hepiniz öldürülürsünüz!" dedi.

Cabir, o sırada Peygamber'in zevcelerinden Ümmü Seleme'nin evine 
sığınmış ve kendisine, "Ne yapmayı düşünüyorsun?" diye soran Ümmü 
Seleme'ye şu cevabı vermişti: "Biat etmezsem, öldürüleceğim; biat eder-
sem, dalâlet ve sapıklığa biat etmiş olacağım." demişti. Fakat el-Gârât adlı 
kitapta kaydedildiği üzere Cabir, sonunda Ümmü Seleme'nin onayıyla 
Busr'a biat etti.

Busr, Medine'de görevini tamamladıktan sonra Mekke'ye doğru hare-
ket etti. Ne ilginçtir ki Medine'den ayrılırken yerine Ebu Hüreyre'yi bırak-
tı. Medine'den Mekke'ye kadar olan yolu boyunca bir grubu öldürdü ve 
birçok malı yağmaladı. Mekke yakınlarına vardığında İmam'ın (a.s) Ku-
sem b. Abbas adlı valisi şehri terk etti. Busr, Mekke'ye girdiğinde yine aynı 
programını uyguladı. Halkı küfür ve sövüş yağmuruna tutarak herkesten 
Muaviye adına biat aldı ve onları Muaviye'ye muhalefet etmekten sakın-
dırarak, "Muaviye'ye karşı geldiğinizi duyarsam, hiç şüpheniz olmasın, 
kökünüzü kazır, mallarınızı yağmalar, evlerinizi yakarım." dedi.

Busr, bir müddet sonra Mekke'yi Taif'e gitmek üzere terk etti. Adam-
larından birini de, emrine bir grup asker vererek Tübale'ye gönderdi ve 
bütün ahalisini sorgu sualsiz kılıçtan geçirmesini emretti. Çünkü Tübale 
ahalisi, Hz. Ali'nin (a.s) Şiîlerindendi.

Busr'un görevlendirdiği adam, Tübale'ye varıp herkesi esir aldı. Munî' 
adında bir adam, Busr'dan bir amanname getirmek için ondan izin istedi. 
O, Munî'in önerisini kabul etti. Munî', Taif'e doğru yola çıktı ve sonun-
da Busr ile görüşüp amannameyi almayı başardı. Fakat Busr, amanname 
Tübale'ye ulaştığında herkes öldürülmüş olsun diye amanname vermeyi 
geciktirdi. Sonunda Munî', amanname ile birlikte Tübale'ye geri döndü. 
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Şehre vardığında, herkesi boynunu vurmak için şehir dışına çıkarmışlar-
dı. İçlerinden birini de, boynunu vurmak üzere almışlar, fakat o sırada 
cellâdın kılıcı kırılmıştı. Askerler, birbirlerine; "Kılıçlarınızın kırılmaması 
için onları kınlarından çekip havada sallayın ki güneşte ısınıp yumuşa-
sın." dediler. Munî', uzaktan kılıçların parıltısını görünce, elbisesini çıka-
rıp sallayarak beklemelerini işaret etti. Şamlılar, "Durun! Belli ki bu adam 
iyi bir haberle gelmiştir." dediler. Bilâhere Munî' yetişti ve amannameyi 
komutana vererek hemşerilerinin canını kurtardı. Ne ilginç bir tesadüftü 
ki, idam edilmek üzere çıkarılan ve kılıcın kırılması sonucu öldürülmesi 
geciken adam, Munî'in kardeşi idi.

Busr, görevini tamamladıktan sonra Taif'i terk ederek Yemen'e doğru 
hareket etti. Arapların ünlü siyasetçisi Mugire b. Şube de onu uğurladı. 
Benî Kinane kabilesinin yerleşim bölgesine vardığında, İmam Ali'nin (a.s) 
San'a'daki valisi olan Ubeydullah b. Abbas'ın iki küçük çocuğunun an-
neleriyle birlikte orada olduğunu öğrendi. Ubeydullah, çocuklarını Benî 
Kinane'den bir adama emanet etmişti. Adam, yalın kılıçla Şamlılara geldi. 
Busr, ona; "Anan yasında ağlasın, bizim seni öldürmeye niyetimiz yok. 
Biz, Ubeydullah'ın çocuklarını istiyoruz. Adam, Busr'a; "Ben, himayemde 
olan kimseler uğruna ölmeye hazırım." deyip Şamlılara saldırdı ve sonun-
da öldürüldü. Sonra Ubeydullah'ın iki küçük yavrusunu alıp göz kırp-
madan öldürdüler. Bu olay üzerine Benî Kinane'den bir kadın feryat etti: 
"Siz erkekleri öldürüyorsunuz; çocukların suçu ne?! Allah'a andolsun ki, 
ne cahiliyede, ne de İslâm'da çocukları öldürmezlerdi. Allah'a andolsun 
ki, gücünün temellerini yaşlılar ve çocukları öldürmekle sağlamlaştıran 
bir hükümet, zayıf bir hükümettir." Busr, "Andolsun Allah'a, kadınları da 
öldürmek istiyordum." diye cevap verdi. Kadın, "Ben de Allah'tan istiyor-
dum ki, bunu da yapasın." dedi.

Busr, daha sonra Benî Kinane bölgesini terk ederek yoluna devam etti. 
Yolu üzerindeki Necran'da Ubeydullah b. Abbas'ın damadı Abdullah b. 
Abdülmedan'ı öldürdü. Sonra Necranlılara hitap ederek şöyle dedi: "Ey 
Necranlılar! Ey Hıristiyanlar! Allah'a yemin ederim ki, eğer benim hoş-
lanmayacağım bir ş yapacak olursanız, geri dönüp soyunuzu yok eder, 
ekininizi yakar, evlerinizi yıkarım." 

Sonra da yoluna devam etti. Yolu üzerinde Hemdan kabilesinin bü-
yüklerinden ve Hz. Ali'nin (a.s) Şiîlerinden olan Ebu Kerib'i öldürdü ve 
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nihayet San'a'ya vardı. İmam'ın (a.s) komutanlarından olan Ubeydullah 
İbn Abbas ve Said b. Nemran şehri terk etmiş, yerlerine Amr-ı Sekafî'yi 
vekil tayin etmişleridi. Ubeydullah'ın vekili, Busr'a karşı bir süre direndi, 
fakat sonunda öldürüldü. Kana susamış Busr, şehre girdi ve çok sayıda 
masum insanı katletti. Hatta Mearib'ten kendisiyle görüşmeye gelen bir 
heyetin de, bir kişi hariç, bütün fertlerini kılıçtan geçirdi. Kurtulan kişi, 
Mearib'e geri dönerek, "Yaşlıları da, gençleri de uyarıyorum: Kızıl ölüm 
pusudadır." dedi.

Sonra Busr, Ceyşan'a gitmek üzere San'a'yı terk etti. O bölgenin tüm 
halkı, Hz. Ali'nin Şiîlerindendi. Busr ile onlar arasında şiddetli bir çatış-
ma çıktı ve sonunda pek çok kayıp vererek esir oldular ve feci bir şekilde 
şahadete eriştiler. Sonra Busr, tekrar San'a'ya döndü ve yüz kişiyi daha 
öldürdü. Suçları ise, içlerinden bir kadının Ubeydullah b. Abbas'ın çocuk-
larını korumasına almış olması idi.

Bu, tarihin kaydettiği kadarıyla Busr b. Ertat'ın cinayetlerinin kara 
dosyasından bir yapraktı.

Busr'un işlediği cinayetlerin haberi Hz. Ali'ye (a.s) ulaşınca, İmam 
(a.s) Cariye b. Kudame adında liyakatli bir komutanını iki bin kişilik bir 
ordu ile Busr'u yakalayıp cezalandırmak üzere Hicaz'a gönderdi. Cariye, 
Basra üzerinden Hicaz'a doğru ilerleyerek Yemen'e ulaştı. Busr'u takip 
ederek Benî Temim bölgesinde olduğunu öğrendi. Busr, Cariye'nin kendi-
sinin peşinde olduğunu öğrenince, Temame'ye yöneldi. Halk, Cariye'nin 
Busr'un peşine düştüğünü öğrenince, Busr'un kaçmasına engel olmaya 
kalkıştılar. Fakat Busr, Şam'a kaçmayı başardı ve seferini Muaviye'ye ra-
por etti. Muaviye'ye dedi ki: "Ben gidişimde de, dönüşümde de senin düş-
manlarını öldürdüm." Muaviye, "Bunu sen yapmadın, Allah yaptı." dedi.

Tarihin yazdığına göre; Busr, bu yolculuğunda otuz bin kişiyi öldür-
dü ve bir grup insanı da ateşte yaktı.

Emirü'l-Müminin (a.s), sürekli ona beddua eder ve şöyle derdi: 
"Allah'ım! Onun aklını almadan onu öldürme. Allah'ım! Busr'a, Amr b. 
Âs'a ve Muaviye'ye lânet et ve gazabını onlara nazil eyle." İmam'ın (a.s) 
bedduası kabul oldu ve çok geçmeden Busr delirdi. Sürekli şöyle derdi: 
"Bana bir kılıç verin ki adam öldüreyim." Bakıcıları, çareyi ona tahtadan 
yapılmış bir kılıç vermekte gördüler. O, bu kılıcı eline alıp duvarlara vu-
rurdu. Ölene kadar bu hâli böyle devam etti.
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Busr'un yaptıkları, Yezid tarafından görevlendirilen Müslim b. 
Ukbe'nin Medine'de Harre denilen bir yerde yaptıklarına benzemektedir. 
Gerçek şu ki, bu baba ve oğlun (Muaviye ve Yezid'in) karakteristik özellik-
leri birbirine benzediği gibi, memurlarının da taşyüreklilik ve acımasızlık-
ta birbirlerinden geri kalan bir yanları yoktu. İbn Ebi'l-Hadid'in deyimiy-
le, "Evlât babaya benzerse, bunda şaşılacak bir şey yoktur."1

Bu bölümün sonunda, İmam'ın (a.s) Busr hakkındaki hutbesine de-
ğinmek istiyoruz. İmam (a.s) şöyle buyuruyor:

Elimde bir tek Kûfe kaldı; onu sıkıp gevşetebiliyorum. Ey Kûfe! Eğer 
sen de siyasî kasırgalarda sarsılacaksan, Allah seni çirkinleştirsin. 
Bana haber geldi ki, Busr Yemen'e girmiş. Vallahi, öyle sanıyorum ki 
bu topluluk, yakın bir zamanda size musallat olacak, size hükmede-
cektir. Çünkü, onlar batıllarında birleşmişken, siz hak yolunuzda bir-
birinizle ayrılığa düşmüşsünüz. Siz hak imamınıza muhalefet eder-
ken, onlar batıl önderlerine itaat etmektedirler. Onlar emaneti imam-
larına geri verirken, siz imamınızın emanetine ihanet ediyorsunuz. 
Sizden birine tahtadan bir su kabı emanet etsem, ipini çalmanızdan 
korkarım. Allah'ım! Ben, Kûfe halkından bezdim, usandım. Onlar da, 
benden bezmiş, usanmışlar. O hâlde bana onlardan iyisini ver; onlara 
da benim yerime kötü birini musallat et. Allah'ım! Onların kalpleri-
ni tuzun suda erimesi gibi erit. Vallahi, sizin yerinize Firas b. Ganem 
Oğulları'ndan bin atlım olmasını daha çok isterdim.2

3- Süfyan b. Avf'ın Yağmacılığı

Süfyan b. Avf el-Gamidî, Muaviye tarafından, donanmış ve cesur bir 
ordu ile Fırat'a doğru hareket edip Enbar'ın yukarısındaki Hit şehrine, 
oradan da Enbar'a gitmekle görevlendirildi. Kendisine, yolu üzerinde 
herhangi bir direnişle karşılaşacak olursa, onlara saldırıp varlarını yok-
larını yağmalası, herhangi bir direnişle karşılaşmazsa, yine de yağmalaya 
yağmalaya Enbar şehrine kadar ilerlemesi, orada bir orduyla karşılaşmaz-
sa, Medain'e kadar gidip, oradan Şam'a dönmesi emredildi ve Kûfe'ye 
yaklaşmaktan şiddetle kaçınması tembihlendi.

1- el-Gârât, c.2, s.591-628; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.2, s.3-18; Tarih-i 
Taberî, c.3, s.106-108; Tarih-i Yakubî, c.1, s.186-189; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.383-385

2- Nehcü'l-Belâğa, 25. hutbe
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Sonra Muaviye Süfyan'a hitap ederek şöyle dedi: "Eğer Enbar ve 
Medain'i yağmalarsan, Kûfe'yi yağmalamış gibi olursun. Bu yağmacı sal-
dırılar, Irak halkını korkutur, bizim taraftarlarımızı sevindirir ve bizimle iş-
birliği yapmaktan korkanları bize cezp eder. Yolunun üzerinde sana muha-
lif olanları öldür, köylerini yık, mallarını ganimet al. Zira onların mallarını 
ganimet alman, onları öldürmen gibidir ve bu iş, onların kalplerini yakar."

Süfyan diyor ki: "Ben, Şam ordugâhına gittim. Muaviye de geldi ve 
orada bir konuşma yaptı. Konuşmasında halkı benimle birlikte hareket 
etmeye davet etti. Kısa bir sürede altı bin kişi benimle birlikte hareket et-
meye hazırlandı. Ardından Fırat'a doğru yola çıkıp Hit'e ulaştık. Hit halkı 
benim gelişimden haberdar olunca, Fırat'ın ötesine geçtiler. Ben de her-
hangi bir direnişle karşılaşmadan Fırat'tan geçtim. Sonra Sandûdâ adın-
da bir yere vardım. Oranın da halkı benden kaçtı. Sonra Enbar'a doğru 
hareket etmeye karar verdim. Yörenin gençlerinden iki kişiyi esir aldım 
ve onlara, Ali'nin silâhlı güçlerinin kaç kişi olduğunu sordum. Onların 
beş yüz kişi olduğunu, fakat bir kısmı Kûfe'ye gittiği için şu anda kaç ki-
şinin kaldığını bilmediklerini, yaklaşık iki yüz kişi olabileceklerini söyle-
diler. Ben, emrimdeki askerleri gruplara ayırarak her defasında bir grubu 
Enbar'a gönderiyordum ki, şehirde birebir çatışmaya girsinler. Ancak bu 
işin netice vermediğini görünce, süvari birliğin desteğinde piyade birli-
ğinden iki yüz kişiyi gönderdim. (İmam) Ali'nin askerleri bu durumu gö-
rünce, dağıldılar ve komutanları otuz kişiyle birlikte öldürüldü. Sonra da 
Enbar'da olan her şeyi yağmalayarak Şam'a döndüm. Muaviye'nin yanına 
çıktığımda olup bitenleri kendisine anlattım. Muaviye, "Senin hakkında 
yanılmamışım demek." dedi. Bu olayın ardından Irak halkını büyük bir 
korku kapladı ve grup grup Şam'a doğru göçmeye başladılar."1

Hz. Ali (a.s), Süfyan'ın Enbar'a girdiği ve İmam'ın Hassan b. Hassan 
adındaki valisini öldürdüğü haberini alınca, sinirli bir hâlde evden çıkarak 
Nuhayle Ordugâhı'na gitti. Halk da İmam'ın peşinden oraya gitti. İmam 
(a.s) yüksek bir yere çıkarak, Allah'a hamdüsena edip, Resulullah'a salât 
ve selâm gönderdikten sonra şöyle konuştu:

Ey insanlar! Cihat, cennet kapılarından bir kapıdır. Allah onu, seçkin 
dostlarına açmıştır. Cihat; takva elbisesi, sağlam bir zırh ve güçlü bir 
kalkandır. Kim mazereti olmadan onu terk ederse, Allah ona zillet ve 

1- el-Gârât, c.2, s.464-474; Tarih-i Taberî, c.4, s.103
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belâ elbisesi giydirir, hakirliğe mahkum olur; Allah rahmetini onun 
kalbinden alır, akılsızlığa müptelâ olur…

Bana haber geldi ki, Süfyan b. Avf, Muaviye'nin emriyle Enbar şehri-
ne saldırmış, oranın valisi Hassan b. Hassan el-Bekrî'yi öldürmüş ve 
güvenlik güçlerini şehrin dışına sürmüştür. Yine bana haber geldi ki, 
Süfyan'ın askerleri, Müslüman kadınlara ve zimmî kadınlara saldır-
mış, onların bileziklerini, gerdanlıklarını ve küpelerini almışlar. Onlar 
da ağlayıp sızlamaktan başka bir şey yapamamışlar. Sonra da birçok 
ganimetle Şam'a geri dönmüşler. Onlardan ne yaralanan, ne de ölen 
olmamış. Müslüman bir adam, bu olayı duyar da üzüntsünün büyük-
lüğünden ölürse, asla kınanmaz; hatta ölmesi yaraşır. Hayret! Onlar 
batıl yollarında birleşmişken, siz hak yolunuzda dağınıklığa duçar ol-
muşsunuz. Sizin durumunuz, kalbi öldürür, üzüntü ve kederi artırır. 
Yüzleriniz çirkinleşsin, kalpleriniz üzüntü ve kederle dolsun!… Yazın 
size cihat emri verince, "Hava sıcak. Bize mühlet ver de şu sıcak gün-
ler geçsin." diyorsunuz. Kışın sizi onlarla savaşmaya çağırınca, "Hava 
soğuk. Bize mühlet ver de soğuklar biraz kırılsın." diyorsunuz. So-
ğuk ve sıcak birer bahane! Siz, asıl kılıçtan korkuyorsunuz. Ey erkek-
lik alâmeti taşımayan erkek bozuntuları! Aklınız, çocukların ve yeni 
gelin olmuş kadınların aklı kadardır! Keşke sizi hiç görmesem, hiç 
tanımasaydım!…1

Muaviye'nin Irak halkının yüreklerine korku salmak için gönderdiği 
yağmacılar, bu üç caniyle sınırlı değildi. Bunların dışında başka kişileri 
de bu tip görevlere gönderiyordu. Meselâ, Nu'man b. Beşir el-Ensârî'yi 
Fırat'ın batısında yer alan Aynüttemr şehrine saldırıp orayı yağmalamakla 
görevlendirdi.2 Yezid b. Şecere er-Rehavî'yi Meke'ye gidip Mekke ahalisinin 
mallarını yağmalamakla görevlendirdi.3 Sonunda bu komplolar netice ver-
di ve Irak halkını büyük bir korku sardı. Bu facialar, Nehrevan Savaşı'ndan 
sonra vuku bulmuştu ki, o sırada Irak halkı, özellikle de İmam'ın (a.s) 
taraftarları, iç ve dış baskılar altında büyük bir sıkıntı içindeydiler. Keşke 
acı olaylar burada bitseydi! Fakat ne yazık ki, Ali'nin (a.s) ruhunu inciten 
başka olaylar da vuku buldu ki, şimdi onlara değiniyoruz.

1- Nehcü'l-Belâğa 27. hutbe
2- el-Gârât, c.2, s.445
3- el-Gârât, c.2, s.504
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(2)

MISIR'IN FETHİ VE MUHAMMED B. EBÎBEKR'İN 

ŞAHADETİ

Osman'ın öldürülmesinden sonra Şam dışındaki bütün İslâm top-
rakları, Hz. Ali'nin (a.s) hükmü altına girdi ve İmam (a.s) hilâfetinin ilk 
yılı olan h. 36 yılında Kays b. Sa'd b. Ubâde'yi Mısır valiliğine atayarak 
Mısır'a gönderdi.1 Ancak çok geçmeden İmam (a.s) bir nedenle onu azle-
derek Muhamemd b. Ebîbekr'i Mısır valiliğine atayarak Mısır'a gönder-
di. Tarih, bu konuda İmam'dan iki mektup aktarmaktadır. İmam (a.s), bu 
mektuplardan birini resmî bildirim olarak Muhammed b. Ebîbekr'e ver-
miş, diğerini de o Mısır'a yerleştikten sonra yollamıştır. Tuhefu'l-Ukul'un 
yazarı, kitabında her iki mektubu nakletmiştir.2 Ebu İshak da, el-Gârât adlı 
kitabında her iki mektubu nakletmiş ve ilk mektubun yazılma tarihini h. 
36 yılının ramazan ayının 1'i olarak kaydetmiştir. Bu son kitapta, ikinci 
mektup geniş bir şekilde aktarılmıştır. İmam (a.s), bu mektubunda İslâm 
hükümlerinden birçoğunu açıklamıştır. Biz, daha sonra bu mektup hak-
kında genişçe konuşacak ve mektubun nasıl Muaviye'nin eline geçtiğine, 
daha sonra Ümeyye hanedanında elden ele dolaştığına değineceğiz.

Şimdi ilk mektubun tercümesini veriyoruz:
Rahman ve Rahîm olan Allah'ın Adıyla. Bu, Emirü'l-Müminin Ali'nin, 
Muhammed b. Ebîbekr'i Mısır'a vali tayin ettiği zaman ona verdiği 
emirnamesidir. 

Müminlerin Emiri, ona emrediyor ki: Açıkta ve gizlide Allah'tan çe-
kinsin; O'na itaat etsin; O'ndan korksun; Müslümanlara karşı yumu-
şak, kötülük yapanlara karşı sert davransın; zimmîlere karşı adalet-

1- Tarih-i Taberî, c.3, s.462
2- Tuhefu'l-Ukul, s.176- 177
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li olsun; mazlumun hakkını (zalimden) alsın; zalime karşı şiddetli 
olsun; suçluları affetsin; mümkün olduğu kadar ihsanda ve bağışta 
bulunsun. Allah iyilik yapanları mükâfatlandırır, kötülük yapanları 
cezalandırır.

Yine ona emrediyor ki: Mısır halkını İmam'a itaate ve Müslümanlarla 
birliğe davet etsin. Çünkü bu, onların yararınadır ve bunda onlar için 
hesabını yapamayacakları, hakikatini derk edemeyecekleri büyük bir 
mükâfat vardır.

Yine ona emrediyor ki: Toprak sahiplerinden daha önce alınan haracı 
alsın; ondan ne bir şey azaltsın, ne de ona bir şey artırsın. Sonra da 
onu, daha önce olduğu gibi müstahaklar arasında bölüştürsün.

Yine ona emrediyor ki: Halka karşı mütevazı olsun; onların meclisle-
rinde herkese eşit şekilde baksın; hak söz konusu olduğunda yakınla-
rıyla yabancılar arasında fark gözetmesin.

Yine ona emrediyor ki: Halkın arasında hak ile hükmetsin ve adale-
ti yaysın; heva ve hevesine uymasın; Allah yolunda kınayanların kı-
namasından korkmasın. Allah, kendisinden çekinenler ve O'na itaati 
başkalarının hoşnutluğuna tercih edenlerle beraberdir. Vesselâm.

Bu mektup, Resulullah'ın azatlısı Ubeydullah b. Ebî Rafi'nin yazısı ile 
hicrî 36 yılının ramazan ayının ilk gününde yazıldı.1

Kays b. Ubâde'nin azledildiği tarihe yakın bir tarihte yazılmış olan 
bu mektup, Kays'ın valiliğinin çok kısa sürdüğünü gösteriyor. Çünkü 
Emirü'l-Müminin (a.s) hicrî 35 yılında Müslümanların halifesi olarak se-
çildi ve bu mektup hilâfete seçilmesinden 8 ay sonra yazılmıştır. 

Muhammed b. Ebîbekr, Mısır'a vardığında Mısır halkına hitaben bir 
konuşma yaptı ve İmam'ın mektubunu onlara okudu.

Ayrıca, Mısır'dan İmam'a bir mektup yazarak İmam'a İslâm'ın 
helâlleri, haramları ve sünnetlerini sordu ve bu konuda İmam'dan ken-
dilerini aydınlatmasını istedi. Muhammed'in İmam'a yazdığı mektubu 
şöyle idi:

"Allah'ın kulu Emirü'l-Müminin'e, Ebubekir'in oğlu Muhammed'den. 
Selâm sana. Hamd, Allah'a ki O'ndan başka ilâh yoktur. Eğer Mümin-
lerin Emiri uygun görürlerse, bir mektup yazarak bize, üzerimize farz 

1- el-Gârât, c.1, s.224
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olan vazifelerimizi ve benim konumumda olan kişilerin karşılaşacağı 
İslâm'ın yargı ile hükümlerini açıklasınlar. Allah, Müminlerin Emiri'nin 
mükâfatını artırsın."

İmam (a.s), cevabî mektubunda yargı kuralları, abdest hükümleri, na-
maz vakitleri, iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma, oruç ve itikâf ile 
ilgili bazı konuları açıkladı ve sonunda da öğüt olarak ölüm, hesap, cen-
net ve cehennem ile ilgili bazı hatırlatmalarda bulundu.

Ebu İshak Sekafî, el-Gârât adlı kitabında İmam'ın Muhammed'e gön-
derdiği cevabî mektubun tam metnini zikretmiş1 ve eklemiştir: 

İmam'ın mektubu Muhammed b. Ebîbekr'in eline ulaşınca, sürekli 
ona bakar ve ona göre hüküm verirdi. Amr b. Âs'ın Mısır'a saldırı-
sında Muhammed yenik düşüp öldürülünce, mektuplar Amr'ın eli-
ne geçti. Amr, ele geçirdiği bütün mektupları Muaviye'ye gönderdi. 
Gönderilen mektupların içinde bu mektup Muaviye'nin ilgisini çekti 
ve onu pür dikkat okumaya başladı. Velid b. Ukbe, Muaviye'nin şaş-
kınlığını görünce, "Emret bu mektubu yaksınlar." dedi. Muaviye, "Sa-
kin ol. Sen bu konuda görüş bildirmemelisin." dedi. Velid, Muaviye'ye 
şöyle cevap verdi: "Bu konuda asıl senin görüş bildirme hakkın yok-
tur. Halk, Ebu Turab'ın hadislerinin senin yanında olduğunu ve senin 
onları okuyup hüküm verdiğini bilerse, ne yaparsın? Öyleyse ne diye 
Ali ile savaşıyorsun?" Muaviye, "Yazıklar olsun sana! Bana böyle bir 
ilim hazinesini yakmamı mı emrediyorsun?! Allah'a andolsun ki, bun-
dan daha kapsamlı, daha sağlam ve daha açık bir ilim görmüş deği-
lim." dedi. Velid, yine aynı sözlerini tekrarlayarak, "Eğer Ali'nin ilmi 
ve hükmü, seni şarşırtıyorsa, o hâlde neden onunla savaşıyorsun?" 
dedi. Muaviye, "Eğer Ebu Turab Osman'ı öldürmeseydi ve fetva man-
sıbında otursaydı, biz ondan ilim öğrenirdik." dedi. Sonra biraz sus-
tu ve çevresindekilere bakarak şöyle dedi: "Biz, asla bunların Ali'nin 
mektupları olduğunu söylemeyeceğiz. Diyeceğiz ki: Bunlar Ebubekir 
Sıddık'ın mektuplarıdır ki, miras olarak oğlu Muhammed'e yetişmiş-
tir. Biz de, onlara dayanarak hüküm ve fetva vermekteyiz." Böylece 
İmam'ın mektupları uzun yıllar boyunca Benî Ümeyye'nin hazinele-
rinde saklı kaldı. Nihayet Ömer b. Abdülaziz iş başına geldiğinde, bu 
mektupların Ebu Talib oğlu Ali'nin hadisleri olduğunu ilân etti.

1- el-Gârât, c.1, s.224- 250
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Hz. Ali (a.s), Mısır'ın fethi ve Muhammed b. Ebîbekr'in öldürülmesin-
den sonra, bu mektubun Muaviye'nin eline düşmüş olduğunu öğrenince 
çok üzüldü. Abdullah b. Seleme diyor ki: 'İmam (a.s) ile birlikte namaz 
kıldık. Namaz bittikten sonra İmam'ın üzüntülü bir hâlde geçmişe üzül-
meyi ifade eden bir şiir okuduğunu gördük. İmam'a, "Bu şiirle neyi kaste-
diyorsunuz?" diye sorduk. Buyurdu ki: "Muhammed b. Ebîbekr'i Mısır'a 
vali tayin ettim. O, bana bir mektup yazarak Peygamber'in sünneti hak-
kında fazla bilgisi olmadığını bildirdi. Bunun üzerine ona, Resulullah'ın 
sünnetlerini açıklayıcı bir mektup yazdım. Fakat o öldürüldü ve o mektup 
düşmanın eline düştü."

Hz. Ali'nin (a.s) Valisi ve Tarafsız Kimseler

Azledilmiş Mısır valisi Muhammed b. Kays'ın zamanında bir grup 
onun yönetimini tanımayarak kendilerini tarafsız olarak ilân etmişti. Mu-
hammed b. Ebîbekr, vali olarak göreve başlamasından bir ay sonra taraf-
sız kimseleri ya hükümete itaat etmek, ya da Mısır'ı terk etmek arasında 
bir seçim yapmaya mecbur etti. Onlar bu konuda düşünmek için mühlet 
istediler. Fakat vali bunu kabul etmedi. Onlar da tarafsız olarak kalmakta 
direnip kendilerini savunmaya hazırlandılar.

Bu sırada Sıffin Savaşı başladı ve İmam (a.s) ile Muaviye arasındaki an-
laşmazlığın çözümü için iki hakem belirlendiği ve tarafların savaşmaktan 
vazgeçtikleri haberi geldi. Bu haber, bu grubun valiye karşı cesaretini artır-
dı ve tarafsızlığı bırakarak hükümete açıkça muhalefet etmeye başladılar. 
Vali, onları yola getirmek için Hâris b. Cumhan ve Yezid b. Hâris el-Kinanî 
adlarında iki kişiyi onlara gönderdi. Fakat bu iki elçi, görevlerini yapar-
ken muhalifler tarafından öldürüldü. Bunun üzerine Ebubekir'ın oğlu, 
üçüncü bir elçi daha gönderdi. Fakat diğer iki elçi gibi o da öldürüldü.

Bu üç elçinin öldürülmesinden cesaret alan bazıları, halkı Şamlılar 
gibi Osman'ın kanının intikamını almaya davet ettiler. Daha önce var olan 
muhalfet zemininin de etkisiyle bir grup da bunlara katıldı ve sonunda 
Mısır topraklarında bir kargaşa baş gösterdi. Genç vali, Mısır'da düze-
ni sağlayamadı. Emirü'l-Müminin (a.s) Mısır'ın durumundan haberdar 
olunca şöyle buyurdu: "Ancak iki kişi Mısır'da düzeni sağlayabilir; biri 
daha önce de valilik yapmış olan Kays b. Sa'd, diğeri de Malik-i Eşter." 
İmam (a.s), bu sözü söylediği sırada Malik'i vali olarak Cezire bölgesine 
göndermişti. Kays b. Sa'd da, İmam'ın yanındaydı. Ancak Kays'ın Irak'ta 
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İmam'ın ordusunda bulunması zarurî gözüküyordu. Bu yüzden İmam 
(a.s), Malik-i Eşter'e bir mektup yazdı. O sırada Malik-i Eşter, Irak ile Şam 
arasında geniş bir bölge olan Nusaybin'deydi. Bu mektupta İmam (a.s) 
kendi durumu ile Mısır'ın durumunu şöyle açıklıyor:

Sen, dini ayakta tutmakta, baş kaldıranları yerlerine oturtmakta ve 
korkunç gedikleri kapatmakta benim yardımcılarımdansın. Ben, Mu-
hammed b. Ebîbekr'i Mısır valiliğine atadım. Fakat insanlardan bir 
grup onun itaatinden çıktı; o da gençlik ve tecrübesizlik nedeniyle on-
ları yatıştıramamış. Yerine güvenilir birini bırakarak en kısa zamanda 
yanımıza gel ki, yapılması gerekeni görüşelim.

İmam'ın (a.s) mektubu Malik'e ulaştığında, yerine Şebib b. Âmir'i bı-
rakarak hemen İmam'ın yanına koştu ve Mısır'ın kötü durumundan ha-
berdar oldu. İmam (a.s) ona, "Hemen Mısır'a doğru yola çık ki, bu iş için 
senden başka bir adamım yok. Senin aklına ve dirayetine güveniyor, bu 
nedenle de sana bir şey tavsiye etmiyorum. Önemli işlerde Allah'tan yar-
dım dile. Sertliğe yumuşaklığı kat. Mümkün mertebe yumuşak davran-
maya çalış. Sertlikten başka bir şeyin işe yaramayacağını gördüğün yerde 
gücünü kullan." dedi.

Muaviye, Malik-i Eşter'in Mısır'a gönderildiğini duyunca çok korktu. 
Zira o, Mısır'a göz dikmişti ve Eşter'in Mısır'da işlere el atması durumun-
da oranın durumunun kendisi için Muhammed b. Ebîbekr'in zamanınkin-
den çok daha kötü olacağını biliyordu. Bu yüzden Malik-i Eşter'i ortadan 
kaldırmayı plânladı ve bu iş için haraçtan muaf tutma vaadiyle haraç yü-
kümlülerinden birini görevlendirdi.

Mısır halkı, İmam'a bir mektup yazarak en kısa zamanda yeni bir vali 
atamasını istediler. İmam (a.s), onların mektubunun cevabında şöyle yazdı:

Allah'ın kulu, Müminlerin Emiri Ali b. Ebî Talib'den Mısır Müslü-
manlarına. Selâm olsun size. Hamd Allah'a ki, O'ndan başka ilâh 
yoktur. Size Allah'ın kullarından öyle birini gönderiyorum ki, korku 
günlerinde uyumaz; dehşetli anlarda düşmandan korkmaz; kötülük 
işleyenlere karşı ateşin yakmasından daha çetindir. O, Mezhic kabile-
sinden Hâris oğlu Malik'tir. Onu dinleyin ve hakka uygun olan emir-
lerine itaat edin. O, Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtır; ağzı körelmez, 
vurduğunu keser. Size hareket edin dediğinde hareket edin; kalma 
emri verdiğinde kalın. Çünkü o, ancak benim emrimle hareket eder, 
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benim emrimle geri durur; benim söylediğimden ne ileri gider, ne ge-
ride kalır. O sizin hayrınızı istediğinden ve düşmanınıza karşı şiddetli 
olduğundan, ona ihtiyacım olduğu hâlde, onu size göndererek sizi 
kendime tercih ettim.1

İmam'ın (a.s) yeni valisi, gerekli teçhizatla yola çıktı. Fustat'a2 iki men-
zil uzaklıktaki Kulzum3 denilen yere geldiğinde, oranın halkından bir 
adamın evinde konakladı. Adam, gösterdiği saygı ve yaptığı hizmetlerle 
Malik'in itimadını kazandıktan sonra onu baldan yapılmış bir şerbet ile 
zehirledi. Böylece Allah'ın bu keskin kılıcı sonsuza dek kınına girdi ve ca-
nını Yaradan'a teslim etti. O, hicrî 38 yılında Kulzum yöresinde gözlerini 
dünyaya kapadı ve orada da toprağa verildi.

Belli ki bu adam, sıradan biri değilmiş; bölgenin tanınmış bir ismiy-
miş ki Malik onun evinde konaklamış. Bu adam, daha önce Malik'in düş-
manı Muaviye tarafından satın alınmıştı.4

Diğer bazı tarihçiler ise, onun şahadete ermesini aşağıdaki şekilde 
yazmışlardır:

Muaviye, İmam'ın (a.s) Malik-i Eşter'i Mısır'a vali olarak atadığını du-
yunca, Kulzum'un ileri gelen çiftçilerinden birinden, bir vesile ile Malik'i 
ortadan kaldırmasını istedi. Bunun karşısında, Mısır'ı ele geçirdikten son-
ra onu vergiden muaf tutacağını söyledi. Muaviye, bununla yetinmeyerek 
halkın moralini güçlendirmek, kendisi ve taraftarlarının Allah yolunda 
yürüdüklerini ispatlamak için Şam halkından istedi ki, sürekli Malik'e 
beddua etsinler ve Allah'tan onu ortadan kaldırmasını istesinler. Çünkü 
Malik'in öldürülmesi, Şam halkını sevindirecek ve liderlerine daha çok 
güvenmelerine sebep olacaktı.

Malik Kulzum'a vardığında Muaviye'nin görevlendirdiği bu adam, 
Malik'i evine davet etti ve güvenini kazanabilmek için ağırlama masraf-
larını vergiden düşeceğini söyledi. Malik'i evine aldıktan sonra da, Hz. 
Ali'yi seven biri olarak görünmeye çalıştı. Evinde Malik için kurduğu sof-

1- Nehcü'l-Belâğa 38. mektup
2- İskenderiye yakınlarında bir şehir. Bk. Merasıdu'l-İttıla
3- Mısır tarafından Yemen denizinin sahilinde bir şehir. Kervanlar, oradan Mısır'a 

üç günde giderler. Bk. Merasıdu'l-İttıla
4- Tarih-i İbn Kesir, c.7, s.312
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raya baldan yapılmış bir şerbet koydu. Bu şerbet o kadar zehirliydi ki, kısa 
bir sürede Malik'i öldürdü.

Muaviye, Malik-i Eşter'in ölüm haberini alınca minbere çıkarak şöyle 
dedi: "Ey insanlar! Ebu Talib'in oğlunun iki güçlü kolu vardı; onlardan biri 
(Ammâr b. Yasir) Sıffin'de kesildi, diğeri de (Malik-i Eşter) bugün kesildi."1

Bazılarını Ağlatırken Bazılarını Sevindiren Ölüm

Malik'in şahadeti, Şam halkını sevindirdi. Zira Sıffin Savaşı'ndan ona 
karşı kalplerinde bir kin beslemişlerdi. Ancak İmam (a.s) Malik'in şahadet 
haberini alınca, yüksek sesle ağladı ve, "Ağlayan kadınlar, senin gibi biri-
ne ağlasınlar ey Malik! Malik gibisi nerede?!" diye buyurdu.

Sonra minbere çıkarak konuşmasına şöyle başladı:
Hepimiz Allah'ınız ve O'na döneceğiz. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a 
mahsustur. Ya Rabbi! Eşter'in musibetine sabretmenin mükâfatını se-
nin katında arıyorum. Çünkü onun ölümü, zamanenin büyük musi-
betlerindendir. Allah, Malik'e rahmet etsin. O, ahdine vefa ederek öm-
rünü tamamladı ve Rabbine kavuştu. Biz, Pey-gamber'in musibetin-
den sonra kendimizi her musibete sabretmeye hazırlamıştık. Bununla 
birlikte diyoruz ki: Malik'in musibeti, en büyük musibetlerdendir.2

Fuzeyl diyor ki: "Malik-i Eşter'in şahadet haberi İmam'a ulaştığında 
İmam'ın huzuruna vardım; gördüm ki sürekli üzüntüsünü dile getiriyor 
ve şöyle diyor: 

Allah, Malik'e rahmet etsin. Malik, ne de büyük bir şahsiyetti. Eğer 
dağdı desem, benzersiz bir dağdı. Eğer taştı desem, sert bir taştı. 
Allah'a andolsun ki, senin ölümün ey Malik, bir dünyayı sarsarken, 
bir başka dünyayı sevindirir. Ağlayan kadınlar, Malik gibisine ağla-
sınlar. Malik'in bir benzeri daha var mı?!

Fuzeyl şöyle ekliyor: "Birkaç gün boyunca İmam (a.s) sürekli mahzun 
ve üzüntülü idi."

İmam'ın Muhammed b. Ebîbekr'e Yazdığı Mektup

Muhammed b. Ebîbekr, İmam'ın (a.s) kendisini azledip yerine Malik'i 
atamasından dolayı kırılmıştı. Muhammed'in kırgın olduğunu duyan 

1- el-Gârât, c.1, s.264; Tarih-i Taberî, c.4, s.72; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.352
2- el-Gârât, c.1, s.264; Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.6, s.77
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İmam (a.s), Malik'in şehit olduğunu bildirmek ve gönlünü almak için ona 
şöyle bir mektup yazdı:

Senin yerine Eşter'i vali olarak tayin etmeme canının sıkıldığını bana 
haber verdiler. Bunu, işe ciddî sarılmadığın, az çaba gösterdiğin için 
yapmadım. Seni hükmettiğin yerden alacak olsam, daha kolay idare 
edebileceğin ve daha çok seveceğin bir yere atarım. Mısır'ın işlerini 
yönetmek için tayin ettiğim kişi (Malik-i Eşter), bizim hayrımızı iste-
yen, düşmanımıza karşı sert davranan bir kişiydi. Allah ona rahmet 
etsin. O, günlerini tamamladı ve ölümüyle karşılaştı. Biz ondan razıy-
dık. Allah da ondan razı olsun ve mükâfatını kat kat artırsın. Şimdi 
sen, ordunu şehrin dışına çıkar, basiretinle yürü ve seninle savaşmaya 
kalkanlarla savaşmaya hazırlıklı ol. İnsanları Rabbinin yoluna davet 
et. Allah'tan çokça yardım dile; O dilerse, seni sıkan olaylarda sana 
yeter, sana yönelen zorluklarda sana yardım eder.

Muhammed b. Ebîbekr'in İmam'a Yazdığı Mektup

İmam'ın mektubu Muhammed'in eline ulaşınca, İmam'a şöyle yazdı:

"Müminlerin Emiri'nin mektubu elime ulaştı ve onun içeriğinden ha-
berdar oldum. Kimse, Müminlerin Emiri'nin düşmanlarına benden daha 
sert, dostlarına benden daha şefkatli değildir. Ordumu şehrin dışında 
konuşlandırmış, bize karşı savaşmak isteyen ve bize açıkça düşmanlık 
eden kimseler dışında herkese aman vermişim ve her hâlükârda Emirü'l-
Müminin'in emrine tâbiim."

Amr'ın b. Âs'ın Mısır'a Gönderilmesi

Muaviye, Sıffin Savaşı'nın sona ermesinden sonra Haricîler vasıtasıyla 
Emirü'l-Müminin'in (a.s) ordusunda meydana gelen çatlağı fırsat bilerek 
Mısır'ı İmam'ın hâkimiyetinden çıkarmak için Mısır'a Amr b. Âs komu-
tanlığında bir ordu yollamaya karar verdi. Bu işin plânlarını yapmak için 
ordusunun komutanlarından bir grubu yanına çağırdı. Onların arasında 
Amr b. Âs, Habib b. Mesleme el-Fihrî, Busr b. Ertat el-Âmirî, Dahhak b. 
Kays, Abdurrahman b. Halid ve Kureyş'ten olmayan başka kişiler de vardı. 
Muaviye, onlara dönerek, "Biliyor musunuz sizi niçin çağırdım?" dedi. 

Amr b. Âs, onun düşüncelerini okurcasına, "Sen bizi Mısır'ı fethetmek 
için çağırmışsın. Çünkü orası verimli bir bölgedir ve çok haracı vardır. 
Senin ve dostlarının izzeti, oranın fethedilmesine bağlıdır." dedi.
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Muaviye, Amr b. Âs'ı doğruladı ve kendisiyle işbirliği yapmaya baş-
ladığında, Ali'yi yenmesi hâlinde Mısır'ı kendisine bağışlayacağı yönünde 
ona bir sözü olduğunu hatırladı. Bu mecliste, uzun müzakereler sonun-
da Mısır halkına, dosta da, düşmana da çok sayıda mektup yazılmasına; 
dostlara mukavemet ve direnme emri verilmesine, düşmanların barış ve 
sükûnete davet ya da savaşla tehdit edilmesine karar verildi. Bu kararın 
ardından Muaviye, Ali'nin muhaliflerinden Mesleme ve Muaviye el-Kindî 
adlarında iki kişiye mektup yazdı ve Amr b. Âs'ı kalabalık bir ordu ile 
Mısır'a gönderdi. Amr, Mısır'ın sınırlarına geldiğinde oradaki Osman ta-
raftarları da Amr'a katıldılar. Amr, oradan Mısır valisine bir mektup yaz-
dı. Mektubunda şöyle dedi: "Ben, seninle savaşmak ve kanını dökmek is-
temem. Mısır halkı, seninle muhalefette birleşmiş ve sana itaat etmekten 
pişman olmuştur."

Amr b. Âs, bu mektubu Muaviye'nin yazdığı mektupla birlikte Mu-
hammed'e gönderdi. Mısır valisi, her iki mektubu, okuduktan sonra 
İmam'a gönderdi ve kendisi de bir mektup yazarak Şam ordusunun Mısır 
sınırlarına doğru ilerlediğini bildirip, "Mısır'ın elinizde kalmasını istiyor-
sanız, bana para ve asker yardımında bulunmalısınız." diye hatırlattı.

İmam (a.s), Mısır valisine yazdığı cevabî mektubunda onu direnmeye 
davet etti.

Muhammed b. Ebîbekr, daha sonra Amr b. Âs ve Muaviye'nin mek-
tuplarına cevap yazdı ve sonunda halkı seferber ederek Amr'ın ordusu-
nu karşılamak üzere hareket etmek zorunda kaldı. Ordusunun Kinane b. 
Buşr'un komutasındaki 2000 kişiden oluşan öncü birliği önden, kendisi 
de 2000 kişinin başında arkadan hareket etti. Öncü birlik, Şam ordusuy-
la karşılaştığında, Şam ordusunun bazı kollarını darmadağın etti. Ancak 
sonunda sayılarının azlığı nedeniyle mağlup düştüler. Kinane, atından 
inerek arkadaşlarıyla birlikte düşmanla bire bir savaşmaya başladı ve şu 
ayeti tilâvet ettiği hâlde şahadete erişti:

Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye 
göre yazılmıştır. Kim dünya sevabını (menfaatini) isterse, kendisi-
ne ondan veririz; kim ahiret sevabını isterse, kendisine ondan veri-
riz ve yakında şükredenleri mükâfatlandıracağız.1

1- Âl-i İmrân Suresi, 145.
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Muhammed b. Ebîbekr'in Şahadeti

Kinane'nin öldürülmesi, Şam ordusunu cesaretini artırdı ve hep bir-
likte ilerlemelerine devam edip Muhammed b. Ebîbekr'in ordugâhına 
doğru gitmeye karar verdiler. Ordugâha vardıklarında Muhammed'in as-
kerlerini dağınık hâlde buldular. Muhammed de şaşkın bir vaziyette bir 
harabeye sığındı. Muaviye b. Hudeyc, Muhammed'in saklandığı yerden 
haberdar olunca, onu neredeyse susuzluktan helâk olacağı bir sırada ha-
rabede yakaladı ve oradan çıkararak Amr b. Âs'ın ordusunun karargâhı 
olan Fustat bölgesine götürdü.

Muhammed'in kardeşi Abdurrahman b. Ebîbekr, Amr'ın ordusun-
daydı. "Ben, kardeşimi bu şekilde öldürmenize izin veremem." diye ba-
ğırdı ve Amr'dan, ordusunun komutanı Muaviye b. Hudeyc'e, onu öldür-
mekten vazgeçmesini emretmesini istedi. Amr b. Âs, temsilcisini Muaviye 
b. Hudeyc'e göndererek Muhammed'i sağ olarak teslim etmesini istedi. 
Fakat Muaviye b. Hudeyc, "Benim amcamın oğlu olan Kinane b. Buşr öl-
dürüldü; Muhammed de sağ kalmamalıdır." dedi. Öldürüleceğini anlayan 
Muhammed, kendisine biraz su verilmesini istedi. Ancak Hudeyc'in oğlu, 
Osman'ın da susuz öldürüldüğünü ileri sürerek ona su vermedi.

Bu arada Hudeyc'in oğlu, Muhammed'e çok çirkin sözler sarf etti 
ki, onları yazmaktan hayâ ediyoruz. Sonunda da şöyle dedi: "Senin ce-
sedini bu ölmüş eşeğin karnına koyup yakacağım." Muhammed ona şu 
cevabı verdi: "Siz Allah düşmanları, Allah'ın dostlarına karşı hep böyle 
davranmışsınız. Umarım yüce Allah, İbrahim Peygamber'e ateşi soğuk ve 
selâmet kıldığı gibi, bu ateşi de bana soğuk ve selâmet, sana ve dostlarına 
ise vebal kılar; seni, önderin Muaviye b. Ebî Süfyan'ı ve Amr b. Âs'ı sön-
mek isteyince daha da alevlenen bir ateşte yakar." Sonunda Muaviye b. 
Hudeyc sinirlendi ve Muhammed'in boynunu vurup cesedini ölmüş bir 
eşeğin karnına koyarak yaktı. 

Muhamemd'in şahadet haberi, iki kişiyi herkesten çok üzdü. Biri; kız 
kardeşi Aişe idi ki, ona çok ağladı. Aişe, o günden sonra her namazın ar-
dından Muaviye b. Ebî Süfyan, Amr b. Âs ve Muaviye b. Hudeyc'e beddua 
ederdi. Kardeşinin hanımı ve çocuğunu himayesine alarak Kasım adında-
ki oğlunu Aişe büyüttü. Diğeri de; Umeys kızı Esmâ, yani Muhammed'in 
annesiydi. Esmâ, bir süre Cafer b. Ebî Talib'in eşi olma saadetini yaşamış, 
Cafer şehit olduktan sonra Ebubekir'le evlenmiş ve bu Muhammed'i do-
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ğurmuştu. Ebubekir öldükten sonra da Ali (a.s) ile evlenmiş ve bu evlilik-
ten Yahya adında bir çocuk dünyaya gelmişti. Bu anne, oğlunun başına 
gelenlerden haberdar olunca, âdeta yıkıldı. Fakat kendisine hâkim olarak 
namazgâhına gitti ve oğlunun katillerine beddua etti. Bu üzüntünün so-
nunda şiddetli bir iç kanamaya yakalandı.

Amr b. Âs, bir mektupla Muaviye'yi bu iki kişinin öldürmesinden ha-
berdar etti ve birbirine yalan söyleyen tüm siyasetçiler gibi, kendini haklı 
göstermek için şöyle yazdı: "Biz, onları Kitap ve Sünnet'e davet ettik. Fa-
kat onlar, hakka muhalefet ettiler ve dalâletlerinde direndiler. Sonunda bi-
zimle onların arasında savaş başladı. Biz, Allah'tan yardım diledik, Allah 
da onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak elleri kolları bağlı olarak bize 
teslim etti."

Hz. Ali Muhammed'in Şehit Olduğunu Öğreniyor

Abdullah b. Kaid nalân bir hâlde Kûfe'ye girdi ve Muhammed'in feci 
şekilde şehit edildiğini İmam'a haber verdi. İmam (a.s), sözlerini dinleme-
leri için halkın toplanmasını emretti. Halk toplandıktan sonra şöyle bir 
konuşma yaptı:

Bu, Muhammed b. Ebîbekr'in ve sizin Mısırlı kardeşlerinizin feryadı-
dır. Allah'ın ve sizin düşmanınız olan Amr b. Âs, onlara saldırmış ve 
onlara musallat olmuştur. Batıl taraftarlarının batıla bağlılığı ve tağut-
larına (Muaviye) itimatlarının sizin hakka olan bağlılığınızdan daha 
sağlam olmasını beklemem. Onlar Mısır'a saldırmakla size saldırmış 
gibiler. Bir an önce onların yardımına koşun. Ey Allah'ın kulları! Mı-
sır, hayır ve bereket bakımından Şam'dan daha üstün ve halkı da Şam 
halkından daha iyidir. Mısır'ın sizin elinizde olması, sizin için izzet, 
düşmanlarınız için zillettir. Bir an evvel Cür'a Ordugâhı'na doğru ko-
şun ki yarın orada buluşalım.

Günler geçtikten ve Irak'ın ileri gelenleri İmam'ın huzuruna gidip gel-
dikten sonra, sonunda Malik b. Kâ'b'ın komutanlığında 2000 kişilik bir 
ordu Mısır'a doğru hareket etti.1

İmam (a.s), İbn Abbas'a yazdığı bir mektupta gelişmeleri şöyle açık-
lıyor:

1- el-Gârât, c.1, s.282-294 
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Sonra şunu bildiririm ki Mısır alındı, Muhammed b. Ebîbekr şehit 
edildi. Allah ona rahmet etsin. Hayırhah bir evlât, çalışkan bir vali, 
keskin bir kılıç ve defedici bir destekçi olarak onun musibetine sabret-
menin mükâfatını Allah'tan istiyoruz. Ben, bu olaydan önce halkı ona 
mülhak olmaya teşvik ettim, onun yardımına koşmalarını emrettim. 
Onları gizlide ve aşikârda, başta ve sonda (ona yardıma) davet ettim. 
Fakat bir kısmı gönülsüz olarak geldi; bir kısmı yalan söyleyerek has-
ta olduğunu ileri sürdü; bir kısmı evinde oturarak yardıma gelmedi. 
Onlardan bir an önce kurtulmam için Yüce Allah'tan bana bir çıkış 
yolu ihsan etmesini diliyorum.1

Muhammed'in şahadeti İmam'a çok zor geldi ve gözyaşı akıtarak, "O, 
benim için bir evlât, evlâtlarım ve kardeşimin evlâtları için bir kardeş idi." 
dedi.

Yine buyurdu ki: "Onu severdim; çünkü kendi kucağımda büyütmüş-
tüm onu."2

Sıffin'den sonra bu tür hadiseler birbiri ardınca meydana geliyordu. 
Basiretli kişiler, Ali'nin (a.s) hükümetinin cahil dostlarının eliyle batmaya 
yüz tuttuğunu görebiliyorlardı. Çünkü Muaviye tamamıyla Şam'a musal-
lat olmuş, Amr da Mısır'ı ele geçirmişti ve Muaviye tarafından görevlen-
dirilen gaddar ve yağmacı gruplar, güvenliği bozup merkezî hükümeti 
zayıflatmak için sağa sola saldırıyorlardı. Acaba İmam (a.s) bu üzücü 
durum karşısında ne yapabilirdi? Kalpleri ölmüş Irak halkından, fesadın 
kökünü kazımak için nasıl yardım alabilirdi? Tarih şöyle yazıyor: İmam 
(a.s), hayatının son günlerinde ateşli bir konuşma yaparak Irak halkının 
ölen kalplerini diriltti.

İmam'ın Son Hutbesi

Nevfel b. Fezale diyor ki: "İmam'ın hayatının son günlerinde Ca'de el-
Mahzûmî, taştan bir seki yaptı ve İmam (a.s) onun üzerine çıkarak bir ko-
nuşma yaptı. Üzerinde yünden bir gömlek vardı. Kılıcı ve ayakkabısının 
bağı hurma lifindendi. Alnı, çok secde etmekten devenin dizi gibi nasır 
bağlamıştı. Sözlerine şu şekilde başladı:

1- Nehcü'l-Belâğa, 35. hutbe
2- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 65. mektup
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Hamd, Allah'a ki insanların dönüşü ve işlerin sonu O'na doğrudur. 
Büyük ihsanından, ışık saçan burhanından ve büyüyüp gelişen lütuf 
ve nimetlerinden dolayı O'na hamdederiz.

Ey insanlar! Ben size, peygamberlerin ümmetlerine verdiği öğütleri 
verdim. Vasilerin kendilerinden sonrakilere ulaştırdığı şeyleri ulaştır-
dım. Kamçımla sizleri tedip etmeye çalıştım, doğrulmadınız. Teşvik 
edici sözlerle sizleri yürütmeye çalıştım, bir araya gelmediniz. Allah 
aşkına, benden başka sizin için yolu düzeltecek ve size yolu göstere-
cek bir imam mı bekliyorsunuz?!…

Sıffin'de kanları dökülen kardeşlerimiz, bugün hayatta olup da bo-
ğazda kalan lokmaları yutmak, bulanık suyu içmek (keder çekmek) 
zorunda kalmadıkları için zarar etmediler. Allah'a andolsun ki, onlar 
Allah'a kavuştular, Allah da mükâfatlarını eksiksiz olarak verdi ve 
onları korkularından sonra güvenlik yurduna yerleştirdi.

Nerdeler doğru yolda yürüyüp hak üzere canlarını veren kardeşle-
rim? Nerede Ammâr? Nerede (Malik) İbn Teyyihan? Nerede Zü'ş-
Şahadeteyn (Huzeyme b. Sabit)? Nerede onlar gibi ölüm için ahitleşen 
diğer kardeşleri?

Nevfel diyor ki: "Bu sırada İmam, eliyle sakal-ı şerifine vurdu ve uzun 
bir süre ağladı; ardından şöyle buyurdu:

Ah, Kur'ân'ı okuyup da onu sağlamlaştıran, farzı düşünüp de onu ye-
rine getiren, sünneti ihya edip bid'ati öldüren kardeşlerimi ne kadar 
özlemişim. Onlar, cihada çağrıldıklarında icabet ettiler ve önderlerine 
güvenip ona uydular.

Sonra bağırarak şöyle buyurdu:
Cihada, cihada, Ey Allah'ın kulları! Haberiniz olsun ki, bugün ben, 
ordugâha gidiyorum; kim Allah'a gitmek istiyorsa, yola çıksın!1

İmam'ın (a.s) bu hamasî ve coşkulu sözleri, Iraklıların ölü kalplerini 
öyle bir diriltti ki, kısa bir sürede yaklaşık 40.000 kişi Allah yolunda cihat 
etmek ve Sıffin'de düşmanla çarpışmak için hazır oldu. İmam (a.s); oğlu 
Hüseyin (a.s), Kays b. Sa'd ve Ebu Eyyub el-Ensârî'ye birer sancak vererek 
her birini 10.000 kişinin başında hareket etmeye hazırladı. Başka kişilere 
de birer sancak vererek her birini bir grubun başında hareket etmeye ha-

1- Muhammed Abduh, Nehcü'l-Belâğa, 177. hutbe
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zırladı. Fakat ne üzücüdür ki, daha hafta dolmadan İmam (a.s), Abdur-
rahman b. Mülcem'in kılıç darbesiyle şehit edildi.

İmam'ın (a.s) öldürülme haberi, Kûfe dışında konuşlanmış olan as-
kerlere ulaşınca, hepsi Kûfe'ye geri dönerek kurtların hemen parçalayabi-
leceği, çobanını kaybetmiş koyunlara dönüştüler.

Şimdi de sıra, İmam Ali'nin (a.s) hayatının son yaprağını çevirmeye, 
yani nasıl şehit edildiğine bakmaya geldi.
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(3)

İMAM ALİ 'NİN (A.S) HAYATININ SON YAPRAĞI

İbadet Mihrabında Şahadet

Nehrevan Savaşı sona erdi ve Ali (a.s) Kûfe'ye geri döndü. Ancak 
Nehrevan'da tövbe eden bazı Haricîler, yeniden muhalefet ederek fitne 
çıkarmaya başladılar.

Ali (a.s) onlara bir mesaj göndererek, onları sükûnete davet etti 
ve hükümete muhalefetten sakındırdı. Ama onların hidayet olmasın-
dan ümit kesince, macera peşinde olan bu isyancı grubu da dağıttı. So-
nuçta bazıları öldürüldü, bazıları yaralandı ve bazıları da kaçtı. Kaçan 
Haricîlerden biri de, Murad kabilesinden Abdurrahman b. Mülcem idi 
ki, Mekke'ye kaçmıştı.

Kaçan Haricîler, Mekke'yi hareketlerinin merkezi edindiler. Bunlar-
dan Abdurrahman b. Mülcem, Berk b. Abdullah et-Temimî ve Amr b. Bekr 
et-Temimî1 adlarında üç kişi, bir gece bir araya gelerek o günün şartlarını, 
Müslümanların birbirlerinin kanını akıtmalarını ve iç savaşları değerlen-
dirdiler. Nehrevan'ı ve orada kaybettikleri arkadaşlarını andılar. Sonun-
da şu neticeye vardılar: Bu savaşlar ve kardeş kanı akıtmaların sebebi Ali 
(a.s), Muaviye ve Amr b. Âs'dır. Bu üç kişi ortadan kaldırılırsa, Müslü-
manlar görevlerini bilecek ve kendi istekleriyle bir halife seçecekler. Bu 
düşünceyle bu üç kişiden her biri onlardan birini öldürmeyi üstlenerek 
birbirleriyle ahitleştiler ve ağır yeminlerle de ahitlerini pekiştirdiler.

1- Dineverî, el-Ahbaru't-Tival'da (s.213), Berk b. Abdullah'ın adını Nezzal b. Âmir, 
Amr b. Bekr'in adını da Abdullah b. Malik es-Seydavî olarak kaydetmiştir. Mes'udî de, 
Mürucü'z-Zeheb'de (c.2, s.423), Berk b. Abdullah'ı, Berk lâkabıyla tanınan Haccac b. 
Abdullah es-Sarimî olarak ve Amr b. Bekr'i de Zaduye olarak anmıştır.
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İbn Mülcem, Ali'yi; Amr b. Bekr, Amr b. Âs'ı; Berk b. Abdullah ise 
Muaviye'yi öldürmekten sorumlu oldu.1 Bu komplonun plânı gizlice 
Mekke'de çizildi ve her üçünün aynı zamanda plânı uygulaması için ra-
mazan ayının 19. gecesi seçildi. Ardından görevlerini belirlenen zamanda 
yerine getirmek için yola çıktılar. Amr b. Bekr, Amr b. Âs'ı öldürmek için 
Mısır'a; Bekr b. Abdullah Muaviye'yi öldürmek için Şam'a ve İbn Mülcem 
de Ali'yi öldürmek için Kûfe'ye doğru hareket etti.2

Berk b. Abdullah, Şam'da camiye gitti ve kararlaştırılmış gecede ön 
safta namaza durdu. Muaviye'nin secdede olduğu bir anda kılıçla ona sal-
dırdı. Korku ve heyecandan el ayağı birbirine dolaştı, kılıcı Muaviye'nin 
başı yerine bacağına isabet etti. Muaviye ağır yaralandı. Hemen Muaviye'yi 
evine götürüp, yatağına uzattılar. Vuran adamı Muaviye'nin yanına getir-
diklerinde Muaviye ona, "Beni vurmaya nasıl cesaret ettin?" diye sordu. 
Berk, "Emir, beni affederse, kendisine büyük bir müjde veririm." dedi. 
Muaviye, "Müjden nedir?" diye sordu. Berk, "Arkadaşlarımdan biri, bu 
gece Ali'yi öldürmüştür. İnanmıyorsan, haberi sana gelinceye kadar beni 
tutukla. Şayet öldürülmemişse, sana söz veriyorum, kendim gidip onu 
öldürecek ve sana geri döneceğim." dedi. Muaviye, Ali'nin öldürülme ha-
beri gelene kadar onu tutukladı. Haber kesinleşince onu serbest bıraktı. 
Başka bir nakle göre ise, onu aynı gün öldürdü.3

Tabipler Muaviye'yi muayene edince, "Emir, evlât istemezse ilâç ile 
tedavi edilebilir. Aksi takdirde yarayı ateşle dağlamalıyız." dediler. Mu-
aviye ateşle dağlanmaktan korktu ve kısırlaşmaya razı olarak, "Yezid ve 
Abdullah bana yeter." dedi.4

Amr b. Bekr de, aynı gece camiye gitti ve ön safta namaza durdu. 
Fakat o gece Amr b. Âs'ın şiddetli bir ateşi çıkmış, hâlsizlikten camiye 
gidememiş, namazı kıldırmak için Hârice b. Huneyfe (Huzâfe)'yi cami-
ye göndermişti. Amr b. Bekr, Amr b. Âs yerine yanlışlıkla onu öldürdü. 
Olayın farkına varınca da, "Ben Amr'ı öldürmek isterken Allah Hârice'yi 
öldürmemi irade etti." dedi.5

1- Mekatilü't-Talibiyyin, s.29; el-İmame ve's-Siyase, c.1, s.137.
2- Tarih-i Taberî, c.6, s.83; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.195; Ravzatu'l-Vaizîn, c.1, s.113
3- Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.6, s.114
4- Mekatilü't-Talibiyyin, s.30; Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.6, s.113
5- Tarih-i Yakubî, c.2, s.212-213
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Abdurrahman b. Mülcem el-Murâdî ise, hicrî 40 yılının şaban ayının 
20'sinde Kûfe'ye geldi. Derler ki: Ali (a.s) onun gelişinden haberdar olun-
ca, "Yetişti mi? Andolsun, üzerimde ondan başka bir şey kalmamıştır ve 
şimdi onun zamanıdır." dedi.

İbn Mülcem, Eş'as b. Kays'ın evine konuk oldu ve bir ay orada kaldı. 
Her gün kılıcını bilemekle kendini kararlaştırılmış gün için hazırlıyordu.1 
Orada kendisi gibi Haricîlerden olan Kutam adında bir kızla tanıştı ve 
ona âşık oldu. Mes'udî'nin nakline göre, Kutam, İbn Mülcem'in amcasının 
kızıydı; babası ve kardeşi de Nehrevan'da öldürülmüştü. Kutam, Kûfe'nin 
en güzel kızlarındandı. İbn Mülcem onu görünce her şeyi unuttu ve ona 
evlilik teklifinde bulundu.2

Kutam, "Eşin olmayı seve seve kabul ederim; ancak mihrimi benim is-
tediğim şekilde kabul etmelisin." dedi. Abdurrahman, "Maksadını açıkça 
söyler misin?" dedi. 

Kutam, âşığı teslim olmuş görünce mihri ağırlaştırdı ve, "Mihrim 
3000 dirhem, bir köle, bir cariye ve bir de Ali b. Ebî Talib'in öldürülmesi-
dir." dedi.

İbn Mülcem, "Benimle evlenmeyi isteyenin, benden Ali'yi öldürmemi 
isteyeceğini sanmıyorum." dedi. 

Kutam, "Ali'yi gafil avlamaya çalış. Eğer Ali'yi öldürürsen, her ikimiz 
de intikamımızı almış olur ve güzel bir hayat sürdürürüz. Eğer bu yolda 
öldürülürsen, uhrevî mükâfatın ve Allah'ın sana saklamış olduğu şey, bu 
dünyanın nimetlerinden daha iyi ve daha kalıcıdır." dedi.

İbn Mülcem, "Bil ki, ben de sırf bu iş için Kûfe'ye gelmişim." dedi.3

Şair, Kutam'ın mihriyle ilgili şöyle demiştir:
Fe-lem ere mehran sâgehu zû semâhetin
Ke-mehr-i Kutâmin min fasîhin ve a'cemin
Selâsetu âlâfin ve abdun ve gînetun
Ve katlu Aliyyin bi'l-hisâmi'l-musammemi
Fe-lâ mehre e'lâ m,n Aliyyin ve in elâ
Ve-lâ katle illâ dûne katl-i İbni Mülcemin.

1- age. c.2, s.213
2- Mürucü'z-Zeheb, c.2, s.423
3- el-Ahbaru't-Tival, s.213; Mürucü'z-Zeheb, c.2, s.423
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Ben, Arap ve Acem'den hiçbir cömerdin Kutam'ın mihri gibi bir mihri 
deruhte ettiğini görmedim. Üç bin dirhem, bir köle, bir cariye ve Ali'yi 
keskin kılıçla öldürmek! Ne kadar değerli olsa da, Ali'den üstün bir 
mihr olamaz. Ve ne kadar büyük olsa da, İbn Mülcem'in cinayetinden 
daha büyük bir cinayet olamaz.1

Kutam, "Ben, bu işte sana yardım etmeleri için kabilemden birkaç 
kafadar bulacağım." dedi ve dediğini de yaptı. Ayrıca, aynı Teymu'r-
Rebab kabilesinden Verdan b. Mucalid adında bir diğer Haricîyi de bu 
işe ortak etti.

İmam Ali'yi (a.s) öldürmekte kararlı olan İbn Mülcem, Eşca' kabile-
sinden Şebib b. Becre adında bir Haricî ile görüşerek ona, "Dünya ve ahi-
ret şerefini ister misin?" diye sordu. Şebib, "Bununla neyi kastediyorsun?" 
dedi. İbn Mülcem, "Ali b. Ebî Talib'i öldürmekte bana yardım etmeni isti-
yorum." dedi. Şebib, "Anan sana yas tutsun, yoksa sen Ali'nin Peygamber 
(s.a.a) zamanındaki hizmetlerinden, fedakârlıklarından ve parlak geçmi-
şinden bîhaber misin?!" dedi.

İbn Mülcem, "Yazıklar olsun sana! Onun Allah'ın Kelâmı hususunda 
tahkime gittiğini ve bizim namaz kılan kardeşlerimizi katlettiğini bilmiyor 
musun? Buna göre, din kardeşlerimizin intikamını almak için onu öldü-
receğiz." dedi.2

Şebib kabul etti. İbn Mülcem de, onun için bir kılıç tedarik etti ve 
onu öldürücü zehirle yıkadı. Sonra da kararlaştırılmış zamanda Kûfe 
camisine gittiler.

Bu iki şahıs, 13 ramazan cuma gününden camide itikâf yapan Kutam 
ile görüştüler. Kutam onlara, "Mücaşi' b. Verdan b. Alkame de onlarla iş-
birliği yapmaya gönüllü olmuştur." dedi. Eylem zamanı yaklaşınca Ku-
tam onların başına ipek mendiller bağladı ve her üçü de kılıçlarını ellerine 
alarak geceyi camide kalanlarla birlikte geçirmeye karar verip caminin 
"Babü's-Südde" adlı kapısının karşısında oturdular.3

1- el-Ahbaru't-Tival, s.214; Keşfü'l-Ğumme, c.1, s.582; Mekatilü't-Talibiyyin, s.37. 
Mes'udî, Mürucü'z-Zeheb, c.2, s.424'te son iki beyti İbn Mülcem'e izafe etmiştir.

2- Keşfü'l-Ğumme, c.1, s.571
3- Mürucü'z-Zeheb, c.2, s.424; Tarih-i Taberî, c.6, s.83; Şerhu Nehci'l-Belâğa, c.6, 

s.115; İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.195; Mekatilü't-Talibiyyin, s.32. el-Bidaye ve'n-Nihaye, 
c.7, s.325; el-İstîab, c.2, s.282; Ravzatu'l-Vaizîn, c.1, s.161
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Şahadet Gecesinde İmam (a.s)

İmam (a.s), o yılın ramazan ayında hep şahadetinden söz ediyordu. 
Hatta ramazan ayının ortalarında, bir gün minberdeyken elini mübarek 
sakalına çekerek, "İnsanların en kötüsü, bu sakalımı başımın kanına boya-
yacaktır." buyurdu. Başka bir konuşmasında da şöyle buyurmuştu:

Bütün ayların efendisi olan ramazan ayı gelip çattı. Bu ayda hükümet-
te değişiklik olacaktır. Bilin ki, siz bu yıl bir safta (emirsiz olarak) hac-
cedeceksiniz. Alâmeti de şudur: Ben sizin aranızda olmayacağım.1

Ashabı, "O, bu sözlerle ölümünden haber veriyor. Fakat biz onu gör-
meyeceğiz." diyorlardı.2

Bu nedenle de İmam (a.s), ömrünün bu son günlerinde, her gün ço-
cuklarından birinin evine gidiyordu. Bir gece oğlu Hasan'ın, bir gece oğlu 
Hüseyin'in, bir gece kızı Zeyneb'in kocası Abdullah b. Cafer'in evinde if-
tar ediyor ve üç lokmadan fazla yemiyordu. Evlâtlarından biri, bunun 
sebebini sorunca, "Allah'ın emri gelmektedir. O sırada karnım boş olsun 
istiyorum. Bir veya iki geceden fazla kalmadı." buyurdu.3

Şahadet gecesi iftarı, kızı Ümmü Gülsüm'e misafirdi. Yine üç lokmay-
la iftarını açtı, sonra ibadetle meşgul oldu. Gecenin başından sabah na-
mazına kadar tedirgin bir bekleyiş içindeydi. Bazen göğe bakıyor ve yıl-
dızların hareketlerini seyrediyordu. Fecir vakti yaklaştıkça tedirginliği ve 
rahatsızlığı da artıyor ve, "Allah'a andolsun ki, ne ben yalan söylüyorum, 
ne de bana haber veren yalan söylememiştir. Şehitliğin bana vadedildiği 
gece, bu gecedir." diyordu.4

Peygamber (s.a.a), ona bu vaatte bulunmuştu. Ali'nin (a.s) kendisi bu-
yuruyor ki:

Resulullah (s.a.a), ramazan ayının fazileti ve saygınlığı hakkında ko-
nuştuğu bir hutbesinin sonunda ağladı. Ağlamasının sebebini sordu-
ğumda, "Senin bu aydaki alınyazına ağlıyorum. Rabbin için namaz 
kıldığın bir sırada öncekiler ve sonrakilerin (bütün insanların) en kö-

1- Şeyh Müfid, el-İrşad, s.151; Ravzatu'l-Vaizîn, c.1, s.163
2- age.
3- Şeyh Müfid, el-İrşad, s.151; Ravzatu'l-Vaizîn, c.1, s.164; Keşfü'l-Ğumme, c.1, s.581
4- Ravzatu'l-Vaizîn, c.1, s.164
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tüsü, Semud kavminin devesini kesenin kardeşinin, başına indirdiği 
darbeyle sakalının kana boyandığını görüyor gibiyim." buyurdu.1

Nihayet o korkunç gece sona erdi ve Ali (a.s) seher vaktinin karanlı-
ğında sabah namazını kılmak için camiye doğru hareket etti. Evdeki ör-
dekler peşine takıldılar ve elbisesine asıldılar. Bazıları ördekleri uzaklaş-
tırmak isteyince, "Bırakın onları; çünkü onlar bir grup bağrışanlardır ki, 
onları ağlayanlar izleyecektir."2

İmam Hasan (a.s), "Niye böyle kötü düşünüyorsunuz?" deyince İmam 
Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Oğlum! Kötü düşündüğüm yok, kalbim öldürü-
leceğimi söylüyor."3

Ümmü Gülsüm, İmam'ın sözlerinden kaygılanarak, "Emredin, Ca'de 
camiye gidip namaz kıldırsın." dedi.

İmam (a.s), "Allah'ın kazasından kaçılmaz." dedi ve ardından kemeri-
ni sıkıca bağladı ve şu iki beyti terennüm ederek camiye doğru yürüdü:

Uşdud hayâzîmeke li'l-mevti / Fe-inne'l-mevte lâgîka
Ve lâ tecze' mine'l-mevti / İzâ halle bi-vâdîkâ. 

Kemerini sık ölüm için / Şüphesiz ölüm buluşacak seninle
Ölüm kapına geldiğinde / Ölümden korkarak sabırsızlık etme.

İmam (a.s) camiye girip namaza durdu. İftitah tekbirini alıp kıraatten 
sonra secdeye vardı. Tam o sırada İbn Mülcem, "Hüküm Allah'ındır senin 
değil ey Ali!" diye bağırarak zehirle yıkadığı kılıcını İmam'ın (a.s) müba-
rek başına indirdi. Kazara bu darbe, daha önce Amr b. Abduved'in kılıcı-
nın indiği yere isabet etti4 ve Hazret'in başını alnına kadar ikiye ayırdı.

Merhum Şey Tûsî de, el-Emalî adlı kitabında, İmam Ali b. Musa er-
Rıza'dan (a.s), o da değerli ataları aracılığıyla İmam Seccad'dan (a.s), İbn 
Mülcem'in Hz. Ali (a.s) secdedeyken mübarek başına kılıç indirdiği yö-
nünde bir hadis nakleder.5

Ünlü Şiî müfessir Ebu'l-Fütuh Râzî şöyle nakleder: "Ali (a.s), İbn Mül-

1- Uyunu Ahbari'r-Rıza, c.1, s.297
2- Tarih-i Yakubî, c.2, s.212; Şeyh Müfid, el-İrşad, s.152; Ravzatu'l-Vaizîn, c.1, 

s.165; Mürucü'z-Zeheb, c.2, s.425
3- Keşfü'l-Ğumme, c.1, s.584 
4- Mürucü'z-Zeheb, c.2, s.429; Mekatilü't-Talibiyyin, s.31
5- Biharu'l-Envar, eski baskı, c.9, s.650, el-Emalî'den naklen
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cem'in kılıç darbesi vurduğu namazının ilk rekâtında Enbiyâ Suresi'nden 
on bir ayet okumuştu."1

Ünlü Sünnî âlim Sibt b. Cevzî şöyle yazar: "İmam mihraba geçtiğinde 
birkaç kişi ona saldırdı ve İbn Mülcem ona bir darbe indirdi, ardından hep 
birlikte kaçtılar."2

İmam'ın (a.s) başından akan kan, mihrabı ve İmam'ın sakal-ı şerifini 
al renge boyadı. İmam (a.s), "Kâbe'nin Rabbine andolsun ki kurtuldum." 
buyurdu. Sonra şu ayeti tilâvet etti:

Sizi ondan (topraktan) yarattık, ona geri döndüreceğiz ve bir kere 
daha ondan çıkaracağız.3

Ali (a.s) darbe aldığında, "Onu yakalayın." diye seslendi. Halk, İbn 
Mülcem'in arkasından koştular. Kendisine yaklaşana kılıcıyla vuruyordu. 
Nihayet Kusem b. Abbas çevik bir atlayışla onu kucaklayarak yere serdi.

Onu Hz. Ali'nin (a.s) yanına getirdiklerinde, "İbn Mülcem ha?" dedi. 
"Evet." dedi. İmam (a.s), onu tanıyınca oğlu Hasan'a şöyle buyurdu:

Düşmanına dikkat et, karnını doyurun, iplerini sıkı bağla. Eğer ölür-
sem, onu da bana mülhak edin ki Allah nezdinde onunla hesaplaşa-
yım. Eğer sağ kalırsam, onu ya bağışlarım, ya da kısas ederim.4

Hasaneyn (Hasan ve Hüseyin -a.s-), diğer Haşim Oğulları'yla bir-
likte İmam'ı (a.s) bir kilimin arasına koyarak eve götürdüler. Tekrar İbn 
Mülcem'i İmam'ın huzuruna getirdiler. Müminlerin Emiri (a.s) ona baka-
rak şöyle buyurdu:

Eğer ben ölürsem, onu beni öldürdüğü gibi siz de öldürün. Eğer sağ 
kalırsam, benim onun hakkında vereceğim hükmü görürsünüz.

İbn Mülcem, "Ben bu kılıcı bin dirheme satın aldım ve bin dirhem de 
verip onu zehirle yıkadım; bu kılıç eğer bana ihanet edecek olursa, Allah 
onu helâk etsin." dedi.5

Bu sırada Ümmü Gülsüm, "Ey Allah'ın düşmanı! Emirü'l-Müminin'i 
öldürdün." 

1- Tefsir-i Ebu'l-Fütuh Râzî, c.4, s.425
2- Tezkiretü'l-Havas, s.177
3- Tâhâ Suresi, 55.
4- Tarih-i Yakubî, c.2, s.212
5- Keşfü'l-Ğumme, c.1, s.586; Tarih-i Taberî, c.6, s.185
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O mel'un, "Emirü'l-Müminin'i öldürmedim, senin babanı öldürdüm." 
dedi.

Ümmü Gülsüm, "Umarım, bu yaradan iyileşir."

İbn Mülcem, büyük bir utanmazlıkla, "Ona ağlayacağını görüyorum. 
Vallahi ona öyle bir darbe indirmişim ki, eğer onu yeryüzünün sakinleri 
arasında bölüştürseler, hepsini helâk eder." dedi.1

İmam'a (a.s) biraz süt getirdiler. Ondan biraz içti ve, "Tutukladığınız 
adama da bu sütten içirin ve ona eziyet etmeyin." buyurdu.

İmam Ali'nin (a.s) darbe aldığını duyan Kûfe tabipleri İmam'ın huzu-
runa geldiler. Onların içinden hepsinden daha mahir olan Useyr b. Amr, 
yarayı tedavi etmeyi üstlendi. Yaraya bakınca, hemen daha soğumamış bir 
koyun akciğeri istedi. Ondan bir damar aldı ve yara mahalline koydu. Bi-
raz sonra onu çıkardı ve, "Ya Ali! Vasiyetlerini et; çünkü bu darbe beyine 
kadar ulaşmış ve tedavinin bir faydası yoktur." dedi. İmam (a.s) kâğıt ka-
lem istedi ve oğulları Hasan ve Hüseyin'e (a.s) hitaben vasiyetini yazdırdı:

Bu vasiyet, gerçi Hasaneyn'e (Hasan ve Hüseyin'e -a.s-) hitaben ya-
zılmıştır, ama gerçekte dünyanın sonuna kadar bütün insanlar için geçer-
lidir. Bu vasiyeti, Merhum Seyyid Razî'den önce ve sonra yaşayan birçok 
hadisçi ve tarihçi, senediyle birlikte nakletmiştir.2 Yine bu vasiyet, Mer-
hum Seyyid Razî'nin Nehcü'l-Belâğa'da zikrettiği miktardan fazladır. Şim-
di bu vasiyetin bir bölümünü zikrediyoruz:

Siz ikinize, Allah'tan çekinmeyi, dünya sizi arasa, istese bile onu ara-
mamayı, istememeyi vasiyet ederim. Ona ait bir şeyi elde edemediği-
niz, elinizdekini yitirdiğiniz için de hayıflanmayın. Hakkı söyleyin; 
ahiret ecri için iş görün. Zalime düşman, mazluma yardımcı olun.

Siz ikinize, bütün evlâtlarıma, akrabalarıma ve bu yazım kime ulaşır-
sa ona, Allah'tan çekinmeyi, işlerinizi düzene koymayı, aranızı uzlaş-
tırmayı vasiyet ederim. Allah'ın salâtı ona ve soyuna olsun, ceddiniz-

1- Mekatilü't-Talibiyyin, s.36; el-Ahbaru't-Tival, s.214; Tabakat-ı İbn Sa'd, c.2, s.24; 
İbn Esir, el-Kâmil, c.3, s.169; Tarih-i Taberî, c.6, s.85; Ikdü'l-Ferid, c.4, s.359; Keşfü'l-
Ğumme, c.1, s.586

2- Ebu Hatem Sicistanî, el-Muammerûn ve'l-Vesaya, s.149; Tarih-i Taberî, c.6, s.85; 
Tuhefu'l-Ukul, s.197; Men La Yahzuruhu'l-Fakih, c.4, s.141; el-Kâfî, c.7, s.51; Mekatilü't-
Talibiyyin, s.38. Mürucü'z-Zeheb, c.2, s.425'te de onun bir bölümü nakledilmiştir.
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den duydum, derdi ki: İki kişinin arasını bulmak, sıradan namaz ve 
oruçtan daha üstündür.

Allah için, Allah için yetimleri koruyun; onları bir gün aç, bir gün tok 
bırakmayın; sizin huzurunuzda zayi olmalarına müsaade etmeyin. 
Allah için, Allah için komşularınızı görün, gözetin. Bu, Peygamberi-
nizin vasiyetidir; komşular hakkında o kadar tavsiyede bulunurdu ki, 
yakında onları birbirine mirasçısı ilân edecek sandık.

Allah için, Allah için Kur'ân'a riayet edin; onunla amel etmekte başka-
ları sizi geçmesin. Allah için, Allah için namazı bırakmayın; çünkü o, 
dininizin direğidir. Allah için, Allah için Rabbinizin evini ihmal etme-
yin; hayatta olduğunuz sürece o evi boş bırakmayın; çünkü o ev terk 
edilirse, size mühlet bile verilmez, azap sizi helâk eder.

Allah için, Allah için mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle Allah yo-
lunda cihat edin. Birbirinizi dolaşmanızı, görüp gözetmenizi, birbiri-
nizin ihtiyacını gidermenizi vasiyet ediyorum size; birbirinizden yüz 
çevirmekten, birbirinizden kopmaktan sakındırıyorum sizi. İyiliği 
buyurmayı, kötülükten nehyetmeyi bırakmayın; sonra kötüleriniz ba-
şınıza geçer; sonra da dua edersiniz, icabet edilmez size.

Sonra şöyle buyurdu:

Ey Abdulmuttalib Oğulları, Emirü'l-Müminin katledildi deyip Müs-
lümanların kanlarına girmenizi, öç almaya kalkmanızı istemem, sakı-
nın bundan. Benim için yalnız beni öldüreni öldürün. Bekleyin hele, 
onun şu vuruşundan ölürsem, onun bana bir tek vuruşuna karşı siz 
de ona bir kere vurun; şurasını, burasını keserek eziyete kalkışmayın; 
çünkü ben, Allah'ın salâtı ona ve soyuna olsun, Resulullah'tan duy-
dum, derdi ki:

"Sakının eziyetten, işkenceden, öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa."1

İmam'ın evlâtları sessizce oturmuş, gamlı ve kederli bir hâlde baba-
larının gönülleri okşayan ve ruhlara hayat veren sözlerini dinliyorlardı. 
İmam (a.s), vasiyetinin sonunda bir ara bayıldı. Kendisine gelince şöyle 
buyurdu:

Ey Hasan! Sana birkaç sözüm var. Bu gece ömrümün son gecesidir. 
Ben öldükten sonra cenazemi sen yıka. Kefenleme ve defnetme işle-

1- Nehcü'l-Belâğa, 47. mektup
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riyle sen uğraş. Cenaze namazımı da sen kıldır ve gece karanlığında 
cenazemi Kûfe'nin dışında uzak bir yere gizlice defnet. Kimsenin kab-
rimin yerini bilmesini istemiyorum.

İmam Ali (a.s), yaralandıktan sonra iki gün hayatta kaldı ve ramazan 
ayının son on gecesinin cumaya rastlayan ilk gecesinde (hicrî 40 yılının ra-
mazan ayının 21. gecesi) 63 yaşındayken dünyaya veda etti. Değerli oğlu 
İmam Hasan (a.s), ona kendi elleriyle gusül verdi ve namazını kıldı. Na-
mazda yedi tekbir getirdi. Namazdan sonra, "Bilin ki, ondan sonra kim-
seye yedi tekbirle cenaze namazı kılınmaz." buyurdu. Cenazesi Kûfe'nin 
dışında "Gura" (şimdiki Necef-i Eşref) adında bir yere defnedildi. Hilâfet 
dönemi, 4 yıl 10 ay sürdü.1

Ali'nin (a.s) Yasında

İmam Hasan (a.s), babasının şahadetinin ardından bir hutbe irat ede-
rek Allah'a hamdüsena, Resulullah'a salât ve selâmdan sonra şöyle bu-
yurdu:

Bilin ki, bu gece öyle birisi öldü ki öncekiler, onun hakikatine ere-
mediler, sonrakiler de onun bir benzerini göremeyecekler. Savaşınca 
Cebrail sağ tarafında, Mikâil sol tarafında dururdu. Allah'a andolsun 
ki o, Musa b. İmrân'ın öldüğü, İsa b. Meryem'in göğe çıkarıldığı ve 
Kur'ân'ın nazil olduğu gece öldü. Bilin ki o, ailesi için bir hizmetkâr 
tutmak niyetiyle maaşından artırdığı yedi yüz dirhem dışında ne bir 
altın, ne de bir gümüş miras bırakmamıştır.2

Sonra Ka'kâ b. Zürare ayağa kalktı ve şöyle dedi:

Allah'ın rızası sana olsun, ey Müminlerin Emiri! Allah'a andolsun ki 
senin hayatın, hayrın anahtarıydı. Eğer insanlar seni kabul etseler-
di, başlarının üstünden de, ayaklarının altından da (Allah'ın nimet-
lerini) yerlerdi. Fakat onlar, nimete nankörlük edip dünyayı ahirete 
yeğlediler.3

Ebu'l-Esved Duelî, şu beyitlerle İmam Ali'ye ağıt yakmıştır:

1- Menakıb-ı Âl-i Ebî Talib, c.3, s.313; Tezkiretü'l-Havas, s.112; Tarih-i Yakubî, 
c.2, s.213

2- Tarih-i Yakubî, c.2, s.213
3- age. 



Nehrevan  Sonra s ı  ve  Hz .  A l i ' n in  Şahade t i  □ 603

Elâ ebliğ Muâviyete'bne Harbin / Fe-lâ karret uyûnu'ş-şâmitîna
E-fî şehri's-siyâmi fece'tumûna / Bi-hayri'n-nâsi turran ecmeîna
Kateltum hayre men rekibe'l-metâya / Ve zellelehâ ve men rekibe's-sefîna
Ve men lebise'n-niâle min hezâhâ / Ve men geree'l-mesâniye ve'l-mubîna
İze'stekbelte veche Ebî Huseynin / Reeyte'n-nûre fevka'n-nazirîna
Lekad alimet Kureyşu heysu kânet / Bi-enneke hayruhum haseben ve dîna.

Muaviye b. Harb'e söyleyin ki, Ali'nin ölümüne sevinenlerin gözleri 
aydın olmasın! Ramazan ayında bizi bütün insanların en hayırlısının 
yasına oturttunuz. Binek atlarına binip onları ram edenlerin, gemi-
ye binenlerin, terliksi pabuç giyenlerin ve Seb'ü'l-Mesanî ve Kitab-ı 
Mübin'i okuyanların en hayırlısını öldürdünüz. Hüseyin'in babasının 
yüzüne baktığınızda, bakanların başlarının üstünde bir nur görürdü-
nüz. Andolsun, nerede olursa olsun, Kureyş biliyor ki, soyca da, dince 
de sen onların en üstünüsün.

Ali (a.s) için ağıt yakanlardan biri de, belâgat ve hazırcevaplığıyla ta-
nınan Sa'saa b. Sûhân'dır ki, Emirü'l-Müminin'in (a.s) mateminde şu söz-
leri söyledi:

Anam babam sana feda olsun, ey Emirü'l-Müminin! Şahadet nimeti 
mübarek olsun sana. Sen soylu, sabırlı ve mücahit bir insandın. Ar-
zuladığın şeye ulaştın. Allah ile kazançlı bir alış veriş yaptın. Rabbine 
doğru koştun. O da, seni rıza ve müjde ile kabul etti. Melekler etra-
fında toplandı. Mustafa'nın (s.a.a) yanına yerleştin. Allah, seni onun 
komşuluğuna lâyık gördü. Sana, onun makamına benzer bir makam 
verdi ve aşkının kadehinden kana kana içirdi.

Allah'tan diliyorum ki, (sana uyanlar, izinde yürüyenler, dostlarınla 
dost, düşmanlarına düşman olarak) bizi de seninle haşretsin. Zira 
sen, daha önce hiç kimsenin ermediği bir makama erdin. Sen, Allah 
yolunda, Peygamber'in önünde en güzel şekilde cihat ettin. Allah'ın 
dinini güçlendirdin. Resulullah'ın sünnetini korudun. Fitneleri sön-
dürdün. İslâm, seninle payidar oldu. Din, seninle düzene girdi. Sen-
de olan menkıbeler, başkasında bir araya gelmedi. Herkesten önce 
Peygamber'in davetini kabul ettin. Ona uymayı, başka her şeyden 
önde tuttun. Ona yardımda her zaman önayak oldun. Allah yolunda 
canını ortaya koydun. Ona yardım etmek için kılıcını kınından çek-
tin. İnatçı zalimler, seninle uslandı. Kâfirler, senin elinle zelil oldu. 
Küfrün, şirkin ve zulmün kökü, senin elinle kazındı. Sapıklıkları ve 
isyancıları sen yok ettin. Peygamber'e en yakın olan, sendin. Herkes-
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ten önce sen ona iman ettin. Bilgin ve anlayışın herkesinkinden üstün, 
yakinin kâmil, cesaretin herkesinden fazla ve İslâm'daki geçmişin her-
kesinden daha çoktur.

Allah, bizi senin mükâfatından mahrum kılmasın. Zira sen, hayırların 
anahtarıydın ve kötülüklerin kapısını yüzümüze kapatmıştın. Ama 
şahadetinle, kötülük kapıları yine yüzümüze açıldı, hayır kapıları 
kapandı. İnsanlar senin sözünü dinleselerdi, başlarının üstünden ha-
yırlar yağar, ayaklarının altından hayırlar akardı. Ama ne yazık ki, 
dünyayı ahirete tercih ettiler.

Haricîler ve diğer İslâm düşmanları, İbn Mülcem'in bu korkunç ci-
nayetinden dolayı sevindiler ve yaptığı işi övdüler. Haricîlerden İmrân 
b. Hittan el-Vakaşî adında biri, İbn Mülcem'i övdüğü bir şiirinde şöyle 
demiştir:

Yâ zerbetu min takiyyin mâ erâde bihâ
İllâ li-yebluğa min zi'l-arşi rızvânen
İnnî le-ezkuruhu yevmen fe-ehsibuhu
Evfe'l-beriyyeti indellahi mîzânen.

Bu, takvalı birinden öyle bir vuruştur ki,
Bununla ancak Arş'ın sahibinin rızasını istedi.
Anlatarak öveceğim onu her an; sayacağım
Allah'ın katında, varlıklar içinde terazisi en ağır olan.

Şafiî ulemasından Kadı Ebu Tayyib Tahir b. Abdullah da, ona cevap 
olarak şu şiiri söylemiştir:

Yâ zerbetu min şakiyyin mâ erâde bihâ
İllâ li-yehdime li'l-İslâmi erkânen
İnnî le-ezkuruhu yevmen fe-el'anuhu
Dunyâ ve el'anu İmrânen ve Hittânen
Aleyhi summe aleyhi'd-dehru muttasılan
Leâinullahi isrâren ve i'lânen
Fe-entumâ min kilâbi'n-nâri câe bihi
Nassu'ş-şerâti burhânen ve tibyânen.

İslâm'ın temellerini yıkmaktan başka bir amacı olmayan şaki bir kişi-
den ne korkunç bir vuruştu! Onu (İbn Mülcem'i) hatırladığımda, ona 
da, (onu öven) İmrân'a da, (İmrân'ın babası) Hittan'a da dünya kadar 
lânet ediyorum. Gizlide ve açıkta Allah'ın lânetleri, sürekli ve ilelebet 
ona olsun. Sizin ikiniz de (İmrân ve İbn Mülcem), şeriatın apaçık hü-
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kümlerince, cehennemin köpeklerindensiniz.1

Böylece Kâbe'de doğan ve camide şahadete eren yüce bir insanın nur-
lu hayat mumu söndü. Resul-i Ekrem'i (s.a.a) çıktıktan sonra dünya, onun 
gibi birini ne görmüş, ne de bir daha görecektir. Ne cihat ve fedakârlıkta, 
ne ilim ve varlık âleminin sırlarına vâkıf olmakta, ne de diğer faziletlerde 
bir benzeri yoktu. O, hiçbir zaman bir kişide toplanması mümkün olma-
yan zıt sıfatları kendinde bir araya toplamıştı. Şair, ne güzel söylemiştir:

Cumiat fî sıfâtike'l-ezdâdu / Fe-lihâzâ azzet leke'l-endâdu
Zâhidun hâkimun halîmun şucâun / Fâtikun nâsikun fakîrun cevâdun.

Zıt sıfatlar, sende bir araya toplanmıştır. Bu yüzden bir benzerini bul-
mak oldukça güçtür. Züht ve hikmeti, hilim ve cesareti, atılganlık ve 
âbitliği, yoksulluk ve cömertliği bir araya toplamışsın.

Yazar, mazur görüleceğini umarak sözlerini burada toparlarken bi-
liyor ki, bu naçiz eserinde, Müminlerin Emiri İmam Ali'nin (a.s) o yüce 
ve melekutî çehresinin yandan bir resmini bile tasvir edememiştir. Ama 
görevini yaptığı ve eline değersiz bir iplik yumağı alarak Yusuf'un müş-
terilerinin arasına katıldığı için de mutludur ve bir gün onun şefaatine 
mazhar olacağını ümit etmektedir.

10 Hurdad 1367 h.ş. / 15 Şevval 1408 h.k.

(31 Mayıs 1988)

1- Mürucü'z-Zeheb, c.2, s.427. İmrân b. Hittan'ın bu iki beytine cevap olarak baş-
ka beyitler de söylenmiştir ki Mes'udî, kitabında onları nekletmiştir.
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311, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 
393, 395, 399, 404, 405, 406, 411, 438, 
439, 440, 441, 442, 453, 458, 459, 460, 
461, 463, 464, 469, 476, 479, 480, 482, 
484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 
498, 500, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 
511, 514, 515, 522, 524, 525, 526, 527, 
528, 530, 536, 554, 556, 568, 575, 581, 
586, 587, 588, 589, 593, 594

Amr b. Bekr (et-Temimî): 593, 594
Amr b. Budeyl: 288, 290
Amr b. Cermuz:  359



İndeks l e r  □ 617

Amr b. Hamık (el-Huzaî): 283, 292, 410, 
421, 422, 499, 512

Amr b. Hazm el-Ensârî: 
Amr b. Hazm (Ebubekir b. Muhammed): 

179
Amr b. Husayn: 489
Amr b. Mercum el-Abdî: 426
Amr b. Osman (b. Affan): 171, 178, 210
Amr b. Ubeyd: 292
Amr b. Umeys: 569
Amr b. Yesribî ez-Zabbî: 355
Amr Budeyl el-Huzaî: 288
Amr: 96, 97, 98, 99, 173, 379, 388, 390, 391, 

392, 393, 406, 411, 422, 442, 459, 460, 
464, 479, 480, 486, 487, 489, 490, 491, 
492, 494, 502, 508, 510, 515, 522, 524, 
526, 527, 528, 529, 568, 581, 587, 588, 
590, 594

Amr-ı Sekafî: 575
Ashab-ı Kisâ (Aba altınan alınan beş 

kişi): 105
Attâb b. Üseyd (b. Âs): 172
Avf: 486 (Avf b. Buşr:) 486
Ayyâşî: 187, 191
Aziz b. Osman: 94

- B -

Bedir Ashabı: 299
Belâğî: 60
Belazurî: 184, 185, 188, 277, 288, 442
Berâ b. Âzib: 123
Berk b. Abdullah (et-Temimî): 593, 594
Beşir: 495
Beşîrân: 181
Bezzaz: 185
Bilâl: 86, 184
Buhârî: 212, 395, 533
Bureyde: 109, 111

Busr b. Ertat (el-Âmirî): 594, 571, 575, 586
(Busr:) 494, 571, 572, 573, 574, 575, 576

- C -

Cabir: 112, 196
Cabirb. Abdullah: 573

Ca'd: 513
Ca'de b. Hubeyre el-Mahzûmî: 371, 590, 

598
Cafer: 34, 588
Cafer b. Ebî Talib: 56, 190, 239, 588
Cafer Sâdık -a.s- (Ehlibeyt İmamları'nın 

altıncısı): 36, 70, 94, 160, 191, 207, 257, 
258, 361
(Hz. Cafer Sâdık:) 187

Cafer-i Tayyar: 119
Câhiz: 44, 61, 62, 63, 213, 302
Cariye b. Kudame: 575
Cebbar b. Esved: 162
Cebrail: 35, 44, 65, 92, 93, 122, 150, 191, 

354, 602
Cehûm: 278
Celâleddin Suyûtî: 123, 185
Cenâh: 72
Cerir b. Abdullah (el-Becelî): 368, 377, 

383, 387, 395 
(Cerir -Becelî-) 311, 381, 382, 383, 394, 
396, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 
405

Cezerî: 332, 336, 346
Ciânî: 128
Corci Zeydan: 216
Cufeyne: 268, 270

- D -

Dahhak: 569, 570

(Dahhak b. Kays el-Fihrî): 568, 569, 586

Davud (a.s): 205, 206, 540
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Di'bil el-Huzaî: 180
Dineverî: 155, 505, 593

- E -

Eban: 351
Ebrehe: 493
Ebu Amr: 283
Ebu Bişr Mazinî: 196
Ebu Burde b. Avf: 373
Ebu Cafer Basrî Alevî: 200
Ebu Cafer Mansur: 210
Ebu Cafer (İskafî): 44, 163

(İskafî:) 47, 54, 302
Ebu Cehil: 481, 485
Ebu Dücane: 184
Ebu Eyyub (el-Ensârî): 289, 296, 416, 476, 

561, 573, 591
Ebu Fuzeyl: 172
Ebu Hanife: 45
Ebu Harun Abdî: 193
Ebu Hatem Sicistanî: 600
Ebu Hüreyre: 207, 216, 573
Ebu Hüzeyfe: 76, 223

(Hüzeyfe-i Yemânî:) 224
Ebu İshak Ahmed b. Muhammed b. İbra-

him Nişaburî (Sa'lebî): 185
Ebu İshak Hameveynî: 123
Ebu İshak (Sekafî): 488, 579, 581
Ebu Kâ'b: 472
Ebu Kerib: 574
Ebu Kuhafe'nin Oğlu: 156, 211
Ebu Leheb: 50
Ebu Lu'lu: 217, 267, 268, 269, 270, 442
Ebu Meryem Sa'dî: 561
Ebu Mihnef: 296, 328, 336, 340
Ebu Musa (Eş'arî): 275, 276, 337, 338, 339, 

340, 341, 342, 370, 506, 507, 509, 521, 
522, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 533, 

536, 554, 556. ( bk. Abdullah b. Kays) 
(Ebu Musa Eş'arî-i Yemenî:) 275 

Ebu Müslim (Havlânî): 412, 413, 414, 415
Ebu Nuaym İsfahanî: 123, 241
Ebu Nuh (Himyerî): 483, 484, 485
Ebu Rabia (Ebî Rabia): 284, 321
Ebu Rafi': 303, 496
Ebu Said (el-Hudrî): 123, 168, 185, 186, 

193, 196
 Ebu Süfyan: 80, 90, 120, 135, 136, 142, 

143, 149, 172, 173, 216, 228, 416, 570
Ebu Talib: 31, 32, 34, 56, 57
Ebu Tayyib Tahir b. Abdullah (Şafiî): 604
Ebu Turab: 47, 48, 485, 581
Ebu Ubeyde: 134, 165, 176, 189, 198, 199, 

223, 246
Ebu Ubeyde b. Cerrah: 141, 153, 246
Ebu Udeys: 290
Ebu Umame: 448
Ebu Vâkıd (el-Leysî): 71, 72, 570 
Ebu Ye'la: 185, 264
Ebubekir Cevherî: 207
Ebubekir Muhammed b. Ömer Bağdadî: 

128
Ebubekir: 43, 52, 63, 76, 81, 82, 84, 102, 

109, 112, 113, 127, 134, 135, 136, 139, 
140, 141, 154, 155, 157, 164, 165, 166, 
167, 170, 171, 172, 173, 178, 179, 184, 
186, 187, 189, 194, 196, 197, 201, 206, 
207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 
217, 220, 221, 227, 236, 238, 239, 240, 
241, 242, 252, 272, 294, 299, 311, 317, 
369, 382, 454, 495, 525, 581, 588, 589

Ebu'd-Derdâ: 76, 488
Ebu'l-Abbas Seffah: 210
Ebu'l-Âs b. Ümeyye: 385
Ebu'l-Âs: 162, 199, 200
Ebu'l-A'ver (Selemî): 436, 437, 438, 457, 

463, 485
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Ebu'l-Esved (Duelî): 329, 368, 556, 557, 602
Ebu'l-Fütuh Râzî: 598
Ebu'l-Hasan Abdulcabbar: 200
Ebu'l-Hasan: 150, 249, 350, 357, 549
Ebu'l-Hayr: 97
Ebu'l-Heysem b. Teyyihan: 296
Ebu'l-Kasım Belhî: 390
Ebu't-Tufeyl (Sihabî): 341, 491
Ebuzer: 224, 274, 281, 337
Edhem: 473
el-Ubeydî: 127
Enes b. Malik: 90, 176
Enes b. Nadr: 90
Erbed: 417, 418, 419
Erbilî: 191
Ertat b. Şurahbîl: 94, 492
Esal b. Hicl: 492
Esed (Haşim Oğlu): 32, 33
Esmâ bint-i Umeys: 188, 190
Esmâ Hes'amiye: 357
Esved: 330
Esved b. Avf: 350
Eş'as b. Kays (el-Kindî): 337, 379, 439, 

449, 456, 479, 494, 500, 505, 510, 512, 
529, 546, 595

Eşres b. Avf: 561
Eymen: 71, 72

- F -

Fahr-i Râzî: 105, 188
Fatıma (Peygamber'in kızı): 48, 64, 85, 

86, 87, 88, 101, 104, 105, 141, 145, 155, 
157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
168, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193, 194, 200, 209, 211, 212, 267, 
295, 438 
(Fatımatü'z-Zehra:) 84, 145

(Zehra:) 84, 85, 86, 87, 88, 139, 156, 
158, 159, 162, 169, 179, 181, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, 199, 200, 206, 207, 209, 
210, 212, 213, 272

Fatıma (Zübeyr b. Abdulmuttalib'in kızı): 
64

Fatıma bint-i Esed (Esed'in kızı): 32, 33, 
64, 411

Fatıma el-Mahzûmî: 267
Fatıma el-Muhammedî: 267
Ferve: 172
Firas b. Ganem: 576
Firavun: 227, 485
Firuz: 217, 218, 244
Fluzen (Almanlı): 535

- H -

Habbâb b. Erett: 512, 520, 558
Habib: 372, 453, 468
Habib b. Mesleme: 457, 467, 468, 470, 487, 

500, 568, 586
Hâbis: 409, 410, 411
Haccac: 48, 160, 228, 593
Hafsa: 158, 321, 322
Hâkim Nişaburî: 32
Halebî: 170, 186, 188, 190
Halid: 90, 476, 477, 478
Halid b. Muammer Sedûs: 426, 476
Halid b. Velid: 90
Halid ed-Dûsî: 450
Hamrân b. Ebân: 291
Hamza: 82, 83, 96, 229, 258, 264
Hamza b. Sinan: 553
Hâni: 427
Hâni b. Hattab: 478
Hanzala: 83, 419, 420, 421
Harb b. Ümeyye: 385



620 □ Ve lâye t  Nuru  İmam A l i

Hârice b. Huneyfe (Huzâfe): 594
Hâris (Merhab'ın kardeşi): 101, 103
Hâris A'ver: 432
Hâris b. Abdullah Hemdanî: 282
Hâris b. Cumhan (el-Cu'fî): 436, 582
Hâris b. Ebî Talha: 94
Hâris b. Ebi'l-Hâris: 424
Hâris b. Hişam: 149
Hâris b. Murre: 456, 559
Hâris b. Nasr: 491
Hâris b. Simme: 184
Harîs (Muaviye'nin kölesi): 489
Harkus b. Züheyr: 532, 534, 553
Harun: 101, 104, 111, 157, 179, 254
Hasan b. Ali: 178, 226, 342
Hasan b. Hasan b. Ali: 186
Hasan b. Kesîr: 431
Hasan Sadr: 305
Hasan (Hz. Hasan, İmam Hasan): 101, 104, 

105, 162, 169, 188, 190, 198, 210, 273, 
296, 339, 340, 342, 343, 349, 354, 355, 
360, 370, 374, 377, 423, 425, 478, 488, 
512, 519, 597, 598, 599, 600, 601, 602
(Hasan-ı Müçteba:) 100, 339, 349

Hasaneyn (Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin): 
141, 186, 188, 190, 360, 519, 599, 600

Hassan: 333
Hassan b. Hassan (el-Bekrî): 577, 578
Hassan b. Sabit: 126, 265
Haşim: 180, 425, 490, 491
Haşim Bahreynî: 187
Haşim b. Utbe b. Ebî Vakkâs: 416, 425
Haşim b. Utbe: 342, 456, 457
Haşim Mirkal: 490
Hatem: 325
Hatib Bağdadî: 283
Hatib Haşimî: 535

Hatice: 41, 57, 87, 88, 162, 199
Hattab: 156
Havşeb: 374
Herseme b. Süleym: 430
Hicl: 492
Hilâl: 355
Hind (Ebu Süfyan'ın eşi): 82
Hind b. Ebî Hâle: 63
Hindif: 478
Hinduşah Nahcivanî: 393
Hişam b. Velid: 281
Hişam Kelbî: 515
Hittan: 604
Hubab: 137, 172
Hubab b. Münzir: 137
Hubeyre: 98
Hucr: 423, 466, 569

(Hucr b. Adiyy el-Kindî:) 421, 422, 
450, 466, 476, 557, 561, 569

Hucr b. Yezid: 466
Hucru'l-Hayr: 466
Hucru'ş-Şer: 466
Hufaf: 409, 410, 411
Hukeym b. Cebele (el-Abdî): 288, 328, 

331, 336, 350
Huleyd b. Kurra (el-Yerbuî): 367, 376
Husayn b. Numeyr: 396
Huveytib b. Abdüluzza: 573
Huzeyme: 466
Huzeyme b. Sabit: 416, 591
Hümeyrâ: 328
Hürmüz: 376
Hürmüzan: 218, 268, 269, 270, 411, 442, 443
Hürr b. Sehm Rib'î: 429
Hüseyin (Hz. Hüseyin, İmam Hüseyin): 

48, 101, 104, 105, 141, 160, 162, 169, 
186, 188, 190, 198, 273, 296, 354, 355, 
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360, 374, 423, 425, 431, 488, 512, 519, 
523, 591, 597, 599, 600, 603

Hüzeyfe-i Yemânî: 224

- İ -

İbn Abbas: 123, 132, 185, 221, 274, 292, 
305, 307, 308, 309, 338, 341, 344, 345, 
346, 351, 353, 367, 368, 369, 370, 424, 
426, 459, 460, 479, 480, 506, 507, 508, 
516, 521, 528, 529, 537, 543, 544, 545, 
548, 556, 575, 589

İbn Abdu Rabbih: 379
İbn Asakir: 123, 299, 383
İbn A'sem Kûfî: 305
İbn Cerir (Taberî): 467, 469
İbn Ebî Hatem: 185, 395
İbn Ebî Muayt: 500
İbn Ebî Serh: 500
İbn Ebî Zeyd (Basra Nakibi): 137, 138
İbn Ebi'l-Hadid: 35, 36, 44, 46, 49, 54, 60, 

91, 92, 93, 97, 136, 137, 138, 141, 145, 
147, 148, 149, 150, 155, 159, 160, 161, 
163, 166, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 
178, 180, 186, 190, 193, 196, 200, 207, 
208, 210, 211, 212, 215, 221, 228, 247, 
264, 265, 283, 285, 296, 297, 298, 299, 
300, 303, 308, 311, 319, 328, 333, 334, 
336, 337, 340, 341, 354, 355, 356, 359, 
360, 361, 362, 370, 373, 375, 376, 378, 
381, 382, 384, 385, 386, 390, 391, 394, 
395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 
404, 411, 413, 420, 421, 422, 424, 425, 
426, 428, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 
440, 443, 446, 447, 451, 453, 454, 456, 
457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 
475, 476, 477, 478, 486, 488, 489, 490, 
491, 492, 493, 495, 503, 508, 511, 513, 
514, 517, 522, 523, 524, 544, 546, 547, 
548, 559, 562, 567, 572, 576

İbn Esir: 42, 52, 63, 73, 92, 110, 120, 216, 
228, 246, 266, 275, 276, 299, 331, 337, 
346, 352, 359, 367, 377, 381, 395, 411, 
427, 434, 436, 438, 442, 445, 457, 459, 
462, 465, 466, 467, 468, 472, 477, 482, 
483, 487, 488, 490, 498, 499, 501, 505, 
506, 511, 512, 513, 515, 516, 519, 520, 
521, 524, 529, 533, 562, 576, 585, 594, 
596, 600

İbn Hacer: 208
İbn Hacer Askalanî: 299
İbn Hallekan: 127
İbn Haşşab: 33
İbn Hişam (Siyer Yazarı): 34, 63, 64, 83, 

90, 94, 95, 104, 112, 136, 184, 276, 361, 
532, 535

İbn Kesir (-i Şamî): 53, 113, 246, 279, 532, 
534, 584

İbn Kevvâ: 539, 547
İbn Kuteybe (Dineverî): 155, 156, 159, 

213, 272, 280, 283, 317, 318, 321, 326, 
327, 333, 379, 406, 438, 557

İbn Mes'ud: 76
İbn Meysem: 379
İbn Muzahim: 437, 456, 461, 467, 469, 478, 

487, 505
İbn Mülcem: 594, 595, 596, 598, 599, 600, 

604
İbn Mürdeveyh: 185
İbn Neccar: 185
İbn Şehraşub: 71, 242
İbn Teymiye (Dimeşkî): 52, 61, 62
İbn Teyyihan: 172, 591
İbn Ukde el-Kûfî: 128
İbn Ümmi Abd: 276
İbn Ümmi Kilab: 399
İbn Ümmi Mektum: 134
İbn Zem'a: 278 
İbn Ziyad (Ubeydullah): 431
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İbrahim (Peygamber): 32, 42, 588
İbrahim b. Said Sekafî: 190
İbrahim b. Seyyar: 162
İkrime: 98
İkrime b. Ebî Cehl: 149
İmam Ali (Müminlerin Emiri, Hz. Ali): 

Bir çok yerde
İmrân b. Hittan (el-Vakaşî): 604, 605
İmrân b. Husayn: 329
İsa (İsa b. Meryem Peygamber): 29, 31, 

116, 246, 602
İshak: 43, 44, 205
İskafî: bk. Ebu Cafer
İsmail (Peygamber): 65
İyas b. Abdullah: 165

- K -

Kâ'b b. Abde: 284
Kâ'b b. Malik: 297 
Kâ'b b. Sur: 332, 349, 351, 354, 355, 362
Kâid: 420
Ka'kâ b. Amr: 346
Ka'kâ b. Zürare: 602
Kasım: 588
Kasr: 405
Kâtib-i Vakidî: 62
Kays b. Sa'd b. Ubâde: 304, 354, 367, 378, 

389, 416, 450, 466, 476, 494, 495, 561, 
579, 582, 591

Kays b. Ubâde: 354 ,580
Kayser: 119, 303, 323, 389, 525
Kayyim b. Cafer: 180, 147, 477
Kinane b. Buşr (et-Tecibî): 288, 292, 587, 

588
Kîsan: 488
Kisra: 303, 376, 431, 525
Kudame b. Aclan el-Ezdî: 520
Kuleynî: 187, 236

Kumeyl İbn Ziyad (en-Nehaî): 282
Kunfuz: 156, 162
Kurza b. Kâ'b: 342
Kusem: 323
Kusem b. Abbas: 573, 599
Kutam: 595, 596
Kutbuddin-i Ravendî: 171

- M -

Ma'kıl (Ma'kıl b. Kays): 434, 435, 450
Makrizî: 63, 82, 95
Malik: 420
Malik b. Aclân: 296
Malik b. Evs: 208
Malik b. Habib (el-Yerbuî): 372, 428, 429 
Malik b. Kâ'b: 589
Malik b. Nuveyre: 341
Malik-i Eşter (en-Nehaî): 233, 271, 281, 

282, 283, 288, 292, 298, 329, 338, 342, 
355, 356, 357, 358, 381, 404, 405, 410, 
417, 418, 435, 436, 437, 440, 449, 450, 
457, 465, 466, 467, 468, 470, 479, 480, 
491, 492, 494, 497, 498, 499, 501, 502, 
503, 506, 512, 582, 583 ,584, 585, 586, 
589, 591

Ma'n: 453
Mansur: 179
Me'mun: 43, 44, 179, 180, 185, 210
Meclisî: 237
Medainî: 354
Me'dan: 513
Mehdi (On İkinci İmam- a.s): 315, 519
Mehdi (Abbasî halifelerinin üçüncüsü): 

179, 210
Mekhul: 348
Mekşuh: 410
Merhab: 103
Mersed b. Hâris: 455
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Mervan, Mervan b. Hakem: 47, 133, 171, 
178, 210, 227, 271,272, 273, 281, 284, 
286, 290, 291, 292, 301, 302, 321, 326, 
341, 354, 358, 359, 360, 387, 392, 393, 
491, 492, 532, 572

Mesih (a.s): 29, 30, 45, 433
Mesleme: 587, 495
Mesleme b. Muhalled: 495
Mes'udî: 127, 186, 188, 288, 370, 437, 442, 

443, 515, 529, 593, 595, 596, 605
Mihnef b. Süleym: 375, 423
Mikâil: 65, 602
Mikdad: 81, 82, 224
Mir Hamid Hüseyin Hindî: 234
Mirdas: 98
Mis'ar b. Fedekî: 501, 561
Muaviye: 22, 46, 47, 48, 83, 100, 101, 102, 

103, 104, 133, 141, 153, 160, 161, 171, 
173, 178, 210, 216, 220, 226, 227, 252, 
254, 255, 282, 285, 291, 303, 304, 305, 
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 
315, 318, 323, 326, 341, 368, 370, 373, 
374, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 384, 
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 
409, 410, 411, 412, 413, 415, 418, 419, 
420, 421, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 
440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 
458, 460, 461, 462, 463, 464, 466, 467, 
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 
476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 
493, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 502, 
504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 513, 
514, 515, 516, 517, 518, 519, 522, 523, 
524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 
532, 536, 546, 547, 548, 550, 553, 554, 
555, 556, 557, 563, 5637, 568, 569, 570, 

571, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 579, 
581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 
590, 593, 594
(Muaviye b. Ebî Süfyan:) 588

Muaviye b. Harb: 603
Muaviye b. Hudeyc: 588
Muaviye el-Kindî: 587
Muaz, Muaz b. Cebel: 246, 273, 324
Muğire, Muğire b. Şu'be: 217, 267, 275, 

289, 304, 305, 309, 326, 400, 424
Muhammed (Son Peygamber -s.a.a-): 24, 

31, 35, 36, 42, 45, 53, 59, 61, 64, 65, 71, 
79, 82, 90, 97, 110, 120, 124, 134, 139, 
143, 144, 145, 152, 165, 176, 211, 219, 
233, 276, 431, 485, 493, 509, 510

Muhammed Abduh: 55, 134, 150, 230, 
232, 285, 297, 366, 372, 404, 508, 550, 
551, 552, 553, 555, 590, 591

Muhammed (Amr-ı Âs'ın oğlu): 387, 388
Muhammed b. Abdullah b. Hasan b. Ali 

b. Hüseyin: 180
Muhammed b. Ali b. Hüseyin: 178
Muhammed b. Cafer: 338
Muhammed b. Cerir et-Taberî: 52
Muhammed b. Ebî Hüzeyfe: 367, 389, 393
Muhammed b. Ebîbekr: 288, 292, 338, 

353, 357, 358, 360, 367, 410, 478, 579, 
580, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 588, 
589, 590

Muhammed b. İshak: 93
Muhammed b. Kays: 582
Muhammed b. Meadd-i Alevî: 91
Muhammed b. Mesleme: 91, 155, 220, 

228, 297, 332, 405, 406, 408, 410
Muhammed b. Mihnef: 374 
Muhammed b. Talha: 337
Muhammed b. Yahya b. Hasan b. Zeyd b. 

Ali b. Hüseyin: 180
Muhammed Hafız İbrahim: 165
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Muhammed Hanefiyye: 354, 355, 459, 488
Muhammed Hasaneyn Heykel: 53
Muhammed Şerif Selim: 535
Muhammed Taki (Ehlibeyt İmamları'nın 

dokozuncusu -a.s-): 45
Muhibb-i Taberî: 235
Muhibbuddin Taberî: 77
Muhit: 168
Mukatta' Âmirî: 474
Munî': 573, 574
Musa (Peygamber -a.s-): 31, 81, 101, 104, 

111, 116, 157, 179, 257, 452
(Musa b. İmrân:) 602

Musa b. Cafer (Ehlibeyt İmamları'nın ye-
dincisi): 170
(Musa Kâzım -a.s-) 45, 171, 187

Musa b. Mehdi: 210
Mus'ab, Mus'ab b. Umeyr: 89, 90
Mustafa (Hz. Peygamber'in lakabı): 165, 

603
Muste'la b. Mustansır: 127
Mübarek Taberî: 180
Müberred: 402, 403, 508, 535, 544, 547, 

548, 558
Mücaşi' b. Verdan b. Alkame: 596
Müfid: bk. Şeyh Müfid
Müseyleme: 144
Müslim b. Ukbe: 137, 576
Mütevekkil: 181, 210

- N -

Naif Mahmud Maruf (Dr.): 535
Naile: 280, 292, 307
Nakil: 292
Na'sel: 287, 319
Nasr İbn Muzahim (Minkarî): 379, 389, 

392, 407
Nazzam: 162

Necaşî: 403, 522
Nersa: 377
Nesîbe: 91
Nevfel: 98, 591
Nevfel b. Fezale: 590
Nezzal b. Âmir: 593
Nuaym b. Hâris el-Becelî: 472
Nuaym b. Suhayb el-Becelî: 472
Nu'man b. Beşir: 309, 495, 578 

- O, Ö -

Osman: 47, 76, 101, 127, 145, 171, 210, 
214, 215, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 245, 252, 253, 254, 
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 
280, 281, 284, 286, 287, 288, 289, 291, 
292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 
301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 
310, 311, 312, 314, 315, 317, 318, 319, 
320, 321, 322, 326, 328, 329, 330, 331, 
332, 335, 336, 339, 341, 343, 344, 345, 
347, 348, 349, 351, 355, 359, 360, 363, 
364, 367, 371, 373, 380, 382, 383, 384, 
385, 386, 387, 389, 392, 393, 394, 395, 
396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 
405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 
414, 416, 425, 427, 443, 444, 446, 448, 
451, 452, 453, 454, 468, 472, 476, 477, 
479, 482, 486, 494, 501, 502, 523, 524, 
525, 526, 527, 528, 531, 533, 536, 550, 
553, 554, 567, 570, 571, 572, 579, 581, 
582, 587, 588  
(Osman b. Affân:) 384

Osman b. Huneyf: 193, 210, 304, 328, 329, 
330, 332, 333, 334, 335, 336, 350, 377, 
511

Osman b. Talha: 94
Ömer: 40, 65, 76, 81, 82, 84, 90, 101, 102, 

127, 134, 155, 156, 157, 159, 162, 164, 
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165, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 186, 
189, 190, 192, 197, 198, 199, 208, 209, 
210, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 236, 
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 
254, 267, 268, 269, 274, 276, 289, 294, 
299, 300, 302, 311, 317, 321, 364, 382, 
384, 406, 407, 408, 411, 442, 454, 484, 
527, 532, 533, 550

Ömer b. Abdülaziz: 48, 49, 178, 179, 186, 
187, 210, 271, 532, 581

Ömer b. Kays: 179
Ömer Ebu'n-Nasr: 535

- P, R -

Peygamber, Peygamber-i Ekrem, Resul-i 
Ekrem, Allah'ın Resulü, Resulullah 
(s.a.a): Bir çok yerde

Rabia Abdî: 373
Razî (Şerif Razî): 379, 383, 600
Rebah (Hz. Peygamber'in kölesi): 188, 198
Rebi' b. Huseym: 426
Re'sü'l-Calut (Yahudîlerin rehberi): 242
Reşid Rıza: 247
Rıfâa b. Rafi': 296, 573
Rıza (İmam Rıza): 187
Rüstem Ferruhzad: 244

- S -

Sabit b. Kays: 149, 155
Sabre b. Şeyman el-Ezdî: 426
Sa'd b. Ebî Vakkâs: 100, 101, 102, 406, 407, 

408, 425
Sa'd b. Malik:  410
Sa'd b. Muaz: 81, 84
Sa'd b. Ubâde: 138, 378, 495
Saduk: bk. Şeyh Saduk
Safiye (Hâris b. Talha b. Ebî Talha'nın 

kızı: 364

Said b. Âs: 266, 275, 281, 282, 284, 301, 326
Said b. Kays (Hemdanî): 465, 479, 488, 

489, 512, 529
Said b. Nemran: 571, 575
Said b. Talha: 94
Said b. Veheb: 424, 430
Said Hemdanî: 450
Sakife Ehli (Hilâfet için Sakife'de topla-

nanlar): 154
Salih (Selim Oğlu): 518
Salih b. Şefik: 513
Salim: 223
Salim b. Rabia: 561
Sa'saa, Sa'saa b. Sûhân (el-Abdî): 282, 

283, 343, 438, 545, 603
Sav'eb: 94
Sebre Cehmî: 415
Secâh: 144
Seccad, İmam Seccad, Hz. Seccad (a.s): 

132, 160, 178, 187, 598
Seffah: 179
Sehl b. Huneyf (Ensârî): 184, 289, 303, 

304, 336, 416, 470, 487, 512
Seleme b. Ekva: 102
Seleme b. Selâme: 155
Selman: 88, 166, 241
Semhûdî: 187
Semure, Semure b. Cündeb: 60, 61
Seyf b. Ömer: 288, 289, 332, 333, 363
Seyyid Bahreynî, Seyyid Haşim Bahreynî: 

60, 187, 191
Seyyid İbn Tavus: 48, 65
Seyyid Murtaza: 160, 161, 162, 186, 212
Sibt b. Cevzî: 192, 515, 599
Sûdan b. Humrân el-Murâdî: 292
Suheyb: 332
Suheyl b. Amr: 149, 510, 548
Suveyd: 473
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Suveyr b. Âmir: 405
Suyûtî: 65, 482
Süfyan b. Avf (el-Gamidî): 576, 578
Süleym b. Kays: 160, 161
Süleyman, Süleyman b. Sured el-Huzâî: 

373, 374, 456
Süleyman (Peygamber): 205, 206
Sümeyye: 481

- Ş -

Şafi' b. Talha: 94
Şebes b. Rib'î: 450, 451, 452, 561
Şebes Temimî: 450
Şebib b. Âmir: 583
Şebib b. Becre: 596
Şeddad Abdî: 350
Şehristanî: 162, 534
Şehzade Hürmüzan: 218
Şerefuddin (Allâme): 104
Şerheş: 345
Şerik b. A'ver: 426
Şeyh Müfid: 94, 240, 242, 270, 341, 354, 

358, 360, 363, 367, 368, 378, 515, 597, 
598

Şeyh Muhammed Taki Şuşterî: 132
Şeyh Saduk: 65, 93, 187
Şeytan: 36, 362, 461, 472, 534, 538, 562
Şibl b. Halid: 275
Şimr b. Ebrehe el-Himyerî: 460
Şimr, Şimr b. Zilcevşen: 473
Şurahbîl (Simt Oğlu): 396
Şurahbîl Kindî: 310, 393
Şureyh, Şureyh b. Hâni: 428, 436, 479, 

521, 529

- T -

Taberî, Muhammed b. Cerir et-Taberî: 
bk. İbn Cerir ve 52, 53, 63, 77, 81, 123, 

128, 136, 159, 271, 297, 298, 299, 322, 
327, 332, 333, 336, 346, 360, 361, 363, 
364, 367, 368, 438, 467, 469, 512, 515, 
529, 533, 535, 553, 562

Tabersî: 65, 126, 140, 189, 193, 206, 211, 
515

Takiyyuddin Ahmed b. Ali Makrizî: 63
Takiyyuddin Hamevî: 246
Talha b. Tuleyha: 94
Talha: 76, 90, 127, 147, 152, 219, 220, 222, 

224, 245, 266, 274, 287, 289, 293, 294, 
295, 297, 298, 302, 306, 310, 311, 315, 
317, 318, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
336, 337, 339, 341, 343, 344, 345, 346, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 358, 
359, 362, 363, 364, 373, 377, 378, 379, 
380, 382, 383, 387, 396, 401, 402, 407, 
408, 410, 442, 454, 531, 550

Tûsî (Merhum Şeyh Tûsî): 63, 70, 72, 73, 
162, 598

- U -

Ubeyde b. Hâris b. Abdulmuttalib: 82
Ubeyde Selmanî: 445
Ubeydullah: 90, 268, 269, 270, 271, 321, 

329, 411, 412, 443, 459, 478, 483, 571, 
574, 575

Ubeydullah b. Abbas: 304, 568, 571, 574, 
575

Ubeydullah b. Ebî Rafi: 303, 521, 580
Ubeydullah b. Ömer: 411, 442, 459, 477, 

478, 482
Ubeydullah İbn Ziyad: 346, 431
Ukbe: 311
Ukbe b. Âmir el-Ensârî (Ebu Mes'ud): 

427, 428
Ukbe b. Amr (el-Ensârî): 427
Ukbe b. Halid: 428
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Umeyr b. Sâbi: 292
Urve: 290, 493, 513
Urve-i Dimeşkî: 493
Urve-i Temimî: 513
Urvetu'l-Leysî: 292
Useyr b. Amr: 600
Utbe: 82, 83, 479, 494, 495, 505
Utbe b. Ebî Süfyan: 386, 391, 479, 494

- Ü -

Übeyy b. Kâ'b: 76, 224, 234
Üçüncü Yezdgerd: 244
Ümmü Eymen: 71, 73, 87, 88, 186, 187, 

188, 189, 190, 198
Ümmü Gülsüm: 162, 597, 598, 599, 600
Ümmü Habibe: 292, 527
Ümmü Hâni: 363, 371
Ümmü Seleme: 84, 85, 279, 280, 281, 532, 

573
Ümmü Sinan: 558
Ümmü'l-Fazl: 323
Ümmü'l-Müminin (Aişe): 321, 326, 324, 

331, 334, 407
Üsame: 332, 333

(Üsame b. Zeyd:) 119, 123, 267, 297
Üseyd b. Hudayr: 155

- V -

Vakidî: 477
Varaka b. Nevfel: 115
Veheb b. Mes'ud el-Has'emî: 472
Velid: 82, 83, 265, 266, 277, 278, 280, 400, 

459, 567, 572, 581
Velid b. Ukbe: 265, 400, 438, 459, 567, 572, 

581
Velid b. Utbe b. Ebî Muayt: 275
Velid b. Utbe: 274, 275, 277, 280, 281, 301, 

493

Verdan: 388
Verdan b. Mucalid: 596

- Y -

Yahya (Hz. Ali'nin Esma'dan oğlu): 589
Yahya (Peygamber -a.s-): 44, 202, 204, 

205, 206
Yahya b. Eksem: 45
Yakub (Yakub b. İshak -a.s-): 202
Yakubî: 216, 370
Yakut Hamevî: 186, 517
Yasir, Sümeyye Oğlu: 452, 481
Ye'la, Ye'la b. Ümeyye: 320
Yezid, Yezid b. Muaviye: 100, 137, 171, 

178, 210, 432, 532, 594
Yezid b. Abdulmelik: 210
Yezid b. Âsım el-Muharibî: 542
Yezid b. Esed el-Becelî: 292
Yezid b. Hâni: 501, 502
Yezid b. Hâris el-Kinanî: 582
Yezid b. Kays el-Ercî, Yezid el-Ercî, Yezid 

Kays: 421, 433, 450, 451, 545
Yezid b. Kays el-Erhebî, Yezid-i Erhebî: 

571 
Yezid b. Şecere er-Rehavî: 578
Yusuf (a.s): 25, 605
Yuşa b. Nun: 168

- Z -

Zamzam: 79, 80
Zehr b. Kays: 378
Zehra (a.s): bk. Fatıma
Zekeriya (Peygamber): 202, 203, 204, 205, 

206
Zemahşerî: 105
Zeyd: 173, 282, 283, 334, 340
Zeyd b. Erkam: 127
Zeyd b. Hârise: 119, 162
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Zeyd b. Husayn: 501

Zeyd b. Hüseyin et-Tâi: 421

Zeyd b. Sabit: 172, 173, 234, 286, 289

Zeyd b. Sûhân: 283, 334, 340

Zeyd b. Veheb: 487, 488

Zeyneb, Zeynep: 200, 597

Zırar: 98

Ziyad b. Cafer: 450

Ziyad b. Ebîh: 368

Ziyad b. Hafsa: 450, 451, 452, 477

Ziyad b. Kâ'b: 379

Ziyad b. Merhab: 379, 380

Ziyad b. Nasr: 436

Ziyad b. Nazr: 421, 428, 450, 545

Zulkilâ Himyerî: 477

Zur'a b. Nuh et-Tâî: 533, 534, 538

Zussedye: 534, 535

Zübeyr: 76, 127, 147, 152, 155, 164, 219, 
220, 222, 224, 266, 274, 279, 287, 289, 
293, 294, 295, 297, 298, 302, 306, 310, 
311, 315, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 
332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 
341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351, 352, 354, 358, 359, 363, 370, 
373, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 387, 
396, 401, 402, 407, 408, 410, 442, 454, 
531, 550

Zübeyr b. Abdulmuttalib: 64

Züfer: 325

Züheyr Kalmavî: 536

Zürare: 70

Zürare b. Herum: 573

Zü'ş-Şahadeteyn (Huzeyme b. Sabit): 
591
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- A -

Abbas Oğulları: 133, 138, 314, 365
Abbasî, Abbasîler: 47, 133, 179, 188, 210, 

219
Abdulkays: 335, 336, 353, 426
Abdumenaf Oğulları: 93, 135, 496
Abdü'd-Dar Oğulları: 89
Acâride (Haricî gruplarından): 535
Adiyy: 136, 264
Adiyy Oğulları: 173
Adnan Oğulları: 165
Adnan Arabı: 216
Âl-i Mervan: 173
Âl-i Muhammed: 230, 231
Âmir Oğulları: 110
Anze: 360, 513
Arap Kabileleri: 57, 98, 110, 111, 137, 138, 

400
Ashab-ı Re'y: 248

- B -

Becîle: 405
Bekr: 353
Bekr b. Vail: 426, 545
Benî Avf: 520
Benî Esed: 473
Benî Ezd: 48
Benî Haşim: 136
Benî Kinane: 574
Benî Mesleme: 573
Benî Sa'd: 359
Benî Said: 517
Benî Selim: 523
Benî Temim: 513

Benî Ümeyye, Ümeyye Oğulları: 48, 49, 
60, 133, 137, 138, 172, 178, 178, 179, 
216, 220, 225, 226, 227, 228, 229, 264, 
265, 266, 271, 274, 275, 281, 291, 292, 
293, 294, 315, 318, 321, 369, 385, 387, 
438, 480, 560, 567, 581

Beyhesiye (Haricî gruplarından): 535

- C, E -

Cubn: 487
Ebu Muayt Oğulları: 220, 225, 264, 274
Emevî: 46, 47, 60, 61, 179, 263, 265, 272, 

274, 275, 276, 281, 293, 412, 414, 458, 
498, 509, 525, 555

Emevîler: 46, 49, 61, 219, 274, 275, 280, 
326, 469

Ensâr: 75, 76, 81, 82, 83, 84, 86, 90, 93, 127, 
134, 137, 138, 139, 141, 144, 149, 162, 
172, 173, 184, 199, 214, 235, 242, 252, 
253, 263, 264, 268, 271, 280, 288, 295, 
296, 297, 298, 299, 303, 310, 311, 314, 
317, 319, 324, 335, 338, 342, 354, 355, 
369, 377, 378, 379, 380, 382, 385, 394, 
396, 401, 402, 408, 409, 410, 415, 416, 
417, 418, 444, 446, 447, 452, 476, 495, 
523, 525, 526, 531, 547, 554

Esed Oğulları: 150, 325, 350
Eşca': 596
Evs: 40, 75, 84, 138, 184
Ezarika (Haricî gruplarından): 535
Ezd: 334, 349, 351, 353, 354, 360, 394, 426, 

471, 472

- F, G -

Fars Milleti: 377
Fezar Oğulları: 417, 418

FIRKALAR VE KABİLELER
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Ganem Oğulları: 348, 576
Gatafan: 419

- H -

Haricîler: 24, 30, 315, 480, 500, 501, 502, 
503, 506, 514, 519, 532, 534, 535, 536, 
537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 
545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 
553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 580, 
593, 595, 604

Has'em: 471, 472
Haşim Oğulları: 31, 50, 51, 54, 56, 57, 64, 

82, 83, 121, 136, 137, 139, 140, 146, 150, 
155, 156, 157, 170, 171, 172, 180, 187, 
216, 220, 226, 252, 291, 294, 345, 480, 
599

Haşimî: 71, 253
Havaric: 535, 536
Hazrec: 40, 75, 138, 149, 172, 173, 184
Hemdan: 353, 379, 417, 439, 444, 478, 520, 

571, 574
Himyer: 477, 478, 483
Hıristiyan: 29, 101, 104, 105, 107, 115, 119, 

132, 147, 233, 239, 241, 246, 250, 558, 
559, 574

Huzaa: 353

- I, İ -

Iraklılar: 417, 442, 448, 449, 462, 477, 494, 
499, 506, 513, 522, 591

İbaziye (Haricî gruplarından): 535
İsrail Oğulları: 30, 81, 178, 540

- K -

Kahtan: 394
Kahtan Arabı: 216
Kasıtîn: 315, 403, 531, 532
Kays b. Gaylan: 334

Kila': 483
Kinane Oğulları: 93
Kinde: 353, 393, 439, 471
Kisra Hanedanı: 376
Kureyş: 40, 47, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 71, 

72, 79, 80, 81, 82, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 
97, 98, 100, 108, 115, 135, 147, 148, 149, 
150, 152, 153, 162, 216, 220, 227, 264, 
275, 276, 302, 317, 318, 361, 378, 387, 
390, 392, 402, 403, 407, 472, 478, 489, 
527, 544, 548, 558, 570, 586, 603

Kureyşliler: 71, 276, 522
Kuzaa: 353, 471

- M -

Mahzûm Oğulları: 280, 288
Marikîn: 315, 514, 531, 532, 533
Mazin Oğulları: 331
Mervan Oğulları: 210, 271
Mezhic: 353, 439, 583
Mısırlılar: 286, 290, 291, 344, 367
Muğire Oğulları: 281
Muhacir: 76, 93, 127, 139, 141, 144, 155, 

224, 239, 242, 263, 264, 268, 280, 285, 
288, 295, 296, 297, 298, 303, 310, 311, 
314, 317, 319, 324, 335, 338, 342, 355, 
369, 377, 379, 380, 382, 385, 394, 395, 
396, 401, 402, 408, 409, 410, 415, 416, 
417, 418, 446, 447, 452, 476, 495, 523, 
525, 526, 531, 547, 554 

Muhacirîn: 139
Muhacirler: 75, 76, 81, 83, 104, 127, 134, 

137, 138, 139, 140, 149, 156, 173, 184, 
199, 209, 214, 271, 285, 299, 339, 382, 
395, 401, 402, 408, 416, 422, 495, 527

Muhakkime: 514, 535, 536
Murad: 513, 593
Muzar: 350, 456, 470, 471, 476, 487, 507
Muzar Arabı: 216
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- N -

Nadir Oğulları: 184
Nakisîn: 315, 369, 531, 532
Nasibîler: 30
Necedat (Haricî gruplarından): 535
Necran Hıristiyanları: 101, 104, 105, 107
Nemir: 433

- O, R -

Osmaniyye: 297
Rabia: 350, 456, 460, 471, 476, 477, 478, 

487, 488
Rabia Arabı: 216
Roma İmparatorluğu: 119, 239
Romalı: 239, 289

- S, Ş -

Saferiye (Haricî gruplarından): 535
Sakif: 89
Sealibe (Haricî gruplarından): 535
Sehm Oğulları: 388
Selaman b. Tayy kabilesi: 518
Selim b. Mansur kabilesi: 518
Şamlılar: 225, 282, 285, 306, 374, 380, 403, 

414, 417, 419, 455, 458, 459, 460, 462, 
465, 473, 475, 477, 479, 485, 491, 492, 
493, 499, 501, 508, 513, 515, 516, 518, 
519, 522, 550, 551, 563, 567, 568, 570, 
574, 582

- T, U -

Tağlib: 433
Tayy: 324, 325, 409, 410, 518
Temim: 328, 419, 420, 426, 444, 445, 454
Teym: 136, 220, 264, 288, 295
Teymu'r-Rebab: 596
Türkler: 499

Ureyne: 327
Ümeyye Oğulları: bk. Benî Ümeyye

- Y -

Yahudî: 103, 132, 147, 168, 184, 233, 239, 
240, 241, 256, 360

Yahudîler: 29, 69, 93, 101, 167, 168, 171, 
172, 239, 240, 242, 273, 319, 430

Yemen (Kabile): 350
Yeşkur b. Bekr b. Vail kabilesi: 545

- Z -

Zabbe Oğulları: 354
Zabbe:334, 351, 426
Zeyd Oğulları: 108
Züher Oğulları: 288
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- A -

Afganistan: 376
Afrika: 171, 272, 280, 284
Ahvaz: 533
Akabe: 81, 426
Amman: 535, 562
Arabistan: 40, 258, 393
Arap Yarımadası: 95, 115, 119, 171, 369, 

471
Avrupa: 544
Ayn-ı Ebu Verde: 374
Aynu't-Temr: 373
Azerbaycan: 377, 379, 380

- B -

Bağdat: 32, 91, 186, 196, 373
Bahreyn: 382
Basra: 60, 137, 138, 147, 152, 181, 193, 245, 

258, 275, 276, 287, 288, 291, 292, 304, 
310, 311, 318, 321, 322, 323, 324, 325, 
326, 327, 328, 329, 330, 332, 334, 336, 
337, 343, 344, 346, 347, 349, 350, 351, 
354, 355, 356, 361, 362, 363, 364, 365, 
366, 367, 368, 369, 371, 378, 379, 382, 
383, 387, 401, 402, 410, 417, 418, 426, 
437, 452, 456, 555, 556, 557, 575

Bedir: 55, 79, 80, 81, 89, 96, 148, 224, 278, 
301, 314, 421, 476, 495

Beyrut: 223, 268, 288, 381, 415, 425, 483, 
526, 535

Beytu'l-Mukaddes: 30, 246
Beytü'l-Lehm: 30
Bi'r-i Ali: 258

Buhersir: 431
Bulak: 293, 295, 298

- C -

Cemre-i Akabe: 113
Cend: 571
Cerf: 227
Ceyşan: 575
Cezayir: 535
Cezire: 582
Cuhfe: 122
Cür'a Ordugâhı: 589

- D -

Daru'l-Hilâfe: 291, 292
Daru'l-İmare: 266
Daru'r-Rızk: 331
Darü'n-Nedve: 100
Debbağîn: 330
Devrek: 533
Deyr-i Ebu Musa: 429
Deyr-i Mervan: 572
Dicle: 428
Dûmetu'l-Cendel: 521, 523, 524, 525, 526, 

552

- E -

Ebu Tas: 326
el-Cezire: 433
el-Udvetu'd-Dünya (Bedir'de bir yer): 80
el-Udvetu'l-Kusva: (Bedir'de bir yer): 80
Enbar: 432, 433, 576, 577, 578
Eslâs: 560
Eyle: 290

MEKÂNLAR
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Ezrah (Şam ile Hicaz arasında sınır böl-
ge): 513

- F -

Fars Körfezi: 535
Fedek: 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 

175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 
200, 209, 210, 212, 213, 271, 272, 295

Felluce: 373
Ferkisya: 405
Fırat: 428, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 

439, 440, 441, 442, 448, 449, 450, 517, 
576, 577, 578

Fırat Sahili: 405
Filistin: 119, 387, 389, 471
Firuzan: 244
Fustat: 584, 588

- G -

Gadir-i Hum Toprakları: 124
Garibeyn: 569
Gura (Necef-i Eşref): 602

- H -

Habeş: 245
Habeşistan: 56
Hâbûr: 405
Hadramut: 571
Haricîlerin Ordugâhı: 543, 546, 559
Harre: 576
Harurâ: 536, 548, 559, 563
Hav'eb: 327, 328, 345
Hayber: 56, 101, 103, 167, 168, 171, 184, 

284, 326, 555
Hendek: 55
Hicaz: 61, 79, 100, 111, 112, 113, 116, 127, 

131, 146, 147, 346, 363, 369, 382, 400, 
402, 451, 477, 494, 513, 568, 571, 575

Hicr: 485
Hicr-i İsmail: 65, 320
Hims: 281, 282, 310, 394, 395, 397, 462, 

463
Hira Dağı: 35, 49, 65
Hira Mağarası: 35
Hit: 576, 577
Horasan: 367, 376, 420, 477, 478, 562
Hudeybiye: 299, 510, 511
Hufeyr: 328
Huneyn: 476, 532
Hureybe: 364

- I, İ -

Irak: 46, 60, 172, 244, 255, 263, 264, 275, 
310, 315, 317, 337, 346, 363, 367, 370, 
371, 373, 374, 375, 376, 386, 390, 391, 
392, 395, 396, 400, 401, 410, 420, 423, 
435, 436, 439, 442, 445, 447, 448, 449, 
451, 457, 466, 471, 474, 475, 477, 478, 
479, 480, 484, 492, 494, 495, 498, 499, 
500, 501, 505, 508, 512, 513, 515, 517, 
522, 530, 537, 562, 567, 568, 569, 570, 
573, 577, 578, 582, 583, 589, 590 

İran: 119, 120, 244, 407, 433, 442
İsfahan: 423, 424
İskenderiye: 584

- K -

Kâbe: 24, 30, 32, 41, 76, 100, 484, 543, 599, 
605

Kâbil: 376
Kadisiye: 244, 283
Kahire: 443, 515, 535
Kamus (bir kale): 101
Kasrıbevazin: 560
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Kaşan: 442
Kayser (Roma) Toprakları: 246
Kerbela: 136, 374, 430, 431, 523
Kevser Havuzu: 40
Kınnesrin: 462
Kızıldeniz: 81
Kubbet-u Kabîn: 430
Kûfe: 170, 179, 244, 245, 258, 265, 266, 

268, 271, 274, 277, 280, 281, 282, 283, 
284, 287, 288, 304, 310, 311, 315, 318, 
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 346, 
361, 363, 364, 367, 368, 369, 370, 371, 
373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 
381, 382, 389, 399, 400, 401, 403, 410, 
413, 417, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 
431, 436, 437, 452, 483, 485, 507, 516, 
517, 521, 529, 530, 531, 536, 537, 546, 
548, 556, 557, 558, 559, 561, 563, 567, 
569, 571, 572, 576, 577, 589, 592, 593, 
594, 595, 596, 600, 602

Kûfe Mescidi: 30, 413
Kûfe Mihrabı: 24
Kulzum: 584
Kuveyfetu İbn Ömer: 268

- L -

Leiden: 416
Lübnan: 227

- M -

Mearib: 271, 475
Medain: 244, 354, 431, 432, 434, 560, 576, 

577, 
Medine: 39, 40, 48, 56, 57, 58, 69, 70, 71, 

72, 73, 75, 80, 81, 86, 89, 95, 100, 101, 
104, 107, 108, 109, 113, 120, 121, 122, 
132, 134, 137, 146, 147, 162, 167, 168, 
172, 173, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 
191, 192, 194, 196, 218, 226, 227, 233, 

235, 236, 239, 241, 245, 258, 266, 268, 
271, 277, 278, 280, 281, 284, 286, 287, 
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 
297, 306, 309, 310, 311, 317, 318, 319, 
323, 332, 336, 339, 347, 359, 363, 366, 
367, 369, 370, 371, 377, 382, 383, 387, 
400, 406, 409, 410, 415, 425, 442, 443, 
446, 447, 481, 533, 571, 572, 573, 576, 

Medine Mescidi: 332, 333
Mekke: 30, 31, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 56, 57, 

58, 61, 64, 69, 70, 71, 72, 79, 80, 100, 
107, 108, 111, 112, 113, 114, 121, 123, 
147, 162, 172, 191, 192, 199, 258, 273, 
286, 287, 293, 295, 297, 312, 318, 319, 
320 321, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 
361, 369, 382, 406, 481, 529, 569, 570, 
573, 578, 593, 594

Menbic: 435
Merbed: 330
Merc-i Azrâ: 466
Mescid-i Feth: 258
Mescid-i Haram: 32, 35, 41, 59, 276, 288, 

320
Mescid-i Nebi: 76, 77, 78
Mısır: 87, 92, 144, 233, 246, 247, 256, 264, 

275, 276, 287, 288, 290, 293, 300, 304, 
311, 312, 313, 317, 319, 323, 367, 382, 
389, 390, 391, 392, 399, 451, 463, 464, 
480, 482, 492, 511, 533, 579, 580, 581, 
582, 583, 584, 586, 587, 589, 590, 594

Mikat: 258 
Mina: 112
Musul: 434

- N -

Nadir Oğulları Bölgesi: 184
Nasırin: 465
Necd: 144
Necef: 41, 48, 70, 126, 160, 206, 209, 213, 
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223, 224, 227, 234, 239, 241, 270, 602
Necran: 105, 107, 574
Nehrevan: 24, 315, 555, 559, 560, 563, 593, 

595
Nişabur: 376
Nuhayle: 426, 517
Nuhayle Ordugâhı: 415, 425, 428, 536, 

556, 563, 577
Nusaybin: 434, 583

- R -

Rabiğ: 122
Rahbe: 371
Rakka: 433, 434, 435, 437
Rebeze: 274, 281, 323, 329, 337, 343
Rey: 284, 426
Roma: 119, 239, 245, 246, 252, 255, 289, 

393, 416, 436, 499
Rüc'a: 405

- S, Ş -

Sâbât: 431
Sakife: 134, 139, 165, 167, 294, 345, 525
Sakife-i Benî Sâide: 134, 138, 143
Sa'lebiye: 569
San'a: 320, 471, 571, 574, 575
Sandûdâ: 577
Sel' Dağı: 98,99
Serif: 286, 295, 319
Sers: 430,
Sevr Mağarası: 58, 63, 64, 70
Sıffin: 153, 405, 425, 428, 430, 432, 435, 

437, 441, 443, 455, 509, 516, 517, 520, 
536, 537, 541, 542, 545, 548, 556, 563, 
568, 570, 585, 590, 591 

Sıffin Çölü: 448, 469
Sıffin Sahrası: 552
Simave: 569

Sûru'r-Rum: 436
Şam: 48, 61, 80, 100, 119, 173, 179, 187, 

226, 239, 245, 246, 254, 271, 281, 282, 
292, 303, 304, 305, 307, 309, 310, 311, 
312, 313, 315, 318, 323, 336, 368, 371, 
374, 376, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 
388, 389, 391, 393, 394, 395, 396, 397, 
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 409, 
410, 411, 412, 420, 421, 422, 423, 424, 
436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 445, 
446, 447, 448, 455, 456, 457, 458, 459, 
460, 463, 464, 466, 467, 470, 471, 472, 
473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 
483, 484, 486, 487, 488, 489, 491, 492, 
493, 494, 496, 497, 498, 499, 505, 506, 
512, 513, 515, 517, 522, 524, 529, 530, 
548, 550, 554, 555, 556, 559, 563, 567, 
568, 570, 575, 576, 577, 578, 579, 583, 
584, 585, 587, 588, 589, 590, 594

Şuşter: 269

- T -

Tahran: 535
Taif: 326, 573, 574
Tayy: 324, 410
Tebûk: 120, 123, 239
Tedmur: 569
Tellimevzin: 562
Teyma: 168
Tübale: 573

- U, Ü -

Uhud: 91, 92, 95, 96, 148, 224, 228, 264, 
476, 495

Uhud Dağı: 89
Umman: 382
Uzeyb: 377
Ürdün: 462, 471
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- V, Y -

Vadi'l-Kura: 168
Vadi's-Siba: 359
Yemame: 144, 382
Yemen: 107, 108, 119, 131, 234, 235, 245, 

273, 304, 317, 320, 326, 349, 350, 379, 
382, 393, 467, 471, 493, 495, 562, 568, 
571, 574, 575, 576, 584

Yenbu': 258
Yesrib: 56, 369

- Z -

Zat-ı Irk: 326
Zaviye: 346
Zecnan: 72
Zecnan Dağı: 73
Zîkar: 338, 343, 370
Zûtuva: 71
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- A, B -

Ahzab Savaşı: 570
Bedir Savaşı: 79, 83, 94, 97, 137, 199, 324, 

356, 361, 567, 572
Beytu'l-Mukaddes'in Fethi: 246

- C -

Cemel Fitnesi: 507
Cemel Günü: 336
Cemel Hadisesi: 316, 341, 360
Cemel Savaşı: 273, 283, 294, 297, 314, 320, 

359, 364, 367, 373, 485
Dûmetu'l-Cendel Mahkemesi: 554, 556

- E, F, G -

Erim Seli: 471
Ev Günü (Yevmu'd-Dar): 292
Fil Yılı: 246
Gadir Bayramı: 127
Gadir Günü: 127
Gadir-i Hum Vakıası: 121, 124
Gadir-i Hum Olayı: 121, 126

- H -

Hac Amelleri: 286, 295
Hac Farizası: 121, 253
Hac: 79, 319, 347, 512
Hac Merasimi: 107, 112, 116, 121, 180, 

181
Hakemiyet: 509, 553
Hakemlik: 25, 114, 235, 236, 504, 506, 507, 

508, 511, 512, 513, 514, 517, 519, 521, 
523, 524, 527, 529, 530, 533, 534, 535, 
536, 537, 538, 544, 547, 548, 551, 554, 
555, 556

Hakemlik Anlaşması: 508, 509, 511, 513, 
536, 546

Hayber Savaşı: 78, 100
Hayber'in Fethi: 56
Hicret Gecesi: 63, 64
Hicret Hâdisesi: 62
Hicret Olayı: 63
Hudeybiye Barışı: 510, 511
Hudeybiye Gazvesi: 548
Huneyn Gazvesi: 99
Huneyn Savaşı: 98, 116

- K, L -

Kıyamet: 40, 124, 125, 211, 271, 285, 396, 
408, 474, 545, 549

Kurban Bayramı: 112
Leyletü'l-Herir: 469
Leyletü'l-Mebit: 60, 64

- M, N -

Mekke Fethi: 40
Mürtetler Hadisesi: 325
Nehrevan Savaşı: 530, 531, 535, 567, 578, 

593

- R, S -

Ref'u'l-Mesahif: 505
Sakife Günleri: 149
Sakife Olayı: 143, 155, 165, 293, 495
Sakife Toplantısı: 135, 137, 149
Seriye: 69
Sıffin Anlaşması: 537, 555
Sıffin Savaşı: 150, 271, 311, 315, 374, 395, 

HADİSE VE OLAYLAR
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425, 431, 434, 443, 455, 462, 469, 472, 
473, 476, 482, 487, 488, 494, 497, 515, 
523, 529, 531, 550, 553, 554, 572, 582, 
585, 586

- T, U -

Tebûk Gazvesi: 103, 111
Tebûk Savaşı: 101
Uhud Savaşı: 88, 91, 92, 108, 142, 299, 

345
Umre: 253, 318

- V, Y -

Veda Haccı: 112, 117, 121
Yevmu'd-Dar: 292, 410
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