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KERBELA VAKASI ÜZERİNE YAZILAN BİR ESER: ŞEHÂDET-İ HAZRET-İ 
HÜSEYİN 

A Work On The Case Of Karbala: Şehâdet-i Hazret-i Hüseyin 

Muhammet Akif TİYEK 

Öz: Edebiyat, toplumsal hayatta meydana gelen çeşitli olaylara şahitlik ederek gelecek nesillere kültürel 
aktarımda bulunmaktadır. Buradan hareketle şair ve yazarlar, sosyal hayatta meydana gelen hemen hemen her olayı 
eserlerine konu edinmektedirler. İslam tarihinde kuşkusuz önemli bir rolü olan, bir kırılma ya da dönüm noktası 
olarak ifade edilebilecek olaylardan biri de Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi sürecine giden ve daha sonra meydana 
gelen olaylara zemin hazırlayan Kerbela Vakası’dır. Her şair ve yazarın gönlüne dokunan bu olay Arap, Fars ve Türk 
edebiyatında kendisine yer edinmiş; Hz. Hüseyin’in Kerbela’da yaşadığı olayların anlatıldığı manzum, mensur ya da 
manzum-mensur karışık birçok eser kaleme alınmasına vesile olmuştur. Kerbela’da yaşananlara eserinde yer veren 
araştırmacı, şair ve yazarlardan biri de İbrahim Aczî Kendi’dir. Aczî, Kerbela’da yaşanan süreci, bu süreçten 
duyduğu rahatsızlığı ve üzüntüsünü dile getirmek amacıyla Şehâdet-i Hazret-i Hüseyin adlı bir eser kaleme almıştır. 
Bu çalışmada öncelikle Aczî’nin hayatı hakkında kısaca bilgi verilecek, akabinde mezkûr eseri tanıtılacaktır. Şekil ve 
muhtevasıyla ilgili genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra söz konusu eserin, çeviri yazılı metnine yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Aczî, Kerbela, Mersiye, Türk Halk Edebiyatı 

Abstract: Literature has a role in cultural transmission to future generations by witnessing various events that 
occur in social life. From this point of view, poets and writers deal with almost every event that occurs in social life 
in their works. One of the events that undoubtedly played an essential role in the history of Islam and can be 
expressed as a breaking or turning point for the Islamic world is the Karbala Incident. This event, which touched the 
hearts of every poet and writer, has made a place for itself in Arabic, Persian, and Turkish literature. It has led to the 
writing of many works in verse, prose, or mixed in poetry and prose, in which the events of Hüseyin's life in Karbala 
are told. It has led to the writing of many works in poetry, prose or mixed in poetry and prose, in which the events of 
Hazrat Hussein in Karbala are told. One of the researchers, poets, and writers who included the events in Karbala in 
his work is Ibrahim Aczî Kendi. Aczî wrote a book called Şehadet-i Hazret-i Hüseyin in order to express his 
discomfort and sadness about the process in Karbala. In this study, I will first give brief information about Aczî's life 
and then introduce his work. After a general evaluation of the form and content of the work, I will present the 
translated text of Şehadet-i Hazret-i Hüseyin. 

Key Words: Aczî, Karbala, Mersiye, Turkish Folk Literature 

Giriş 
Ölüm, insanlık için kaçınılmaz bir olgudur. Kur’an-ı Kerim’de bu durum birçok ayette 

belirtilmiştir. Nitekim Ankebut suresinde insan hayatının bir sonunun bulunduğu “Her canlı 
ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz.”1 şeklinde vurgulanmaktadır. 

İnsan doğası gereği hayatında gördüğü, duyduğu olaylara çeşitli tepkiler veren bir 
canlıdır. Bir inanç ya da düşünce sistemine bağlı kalmadan insanların ya da toplumların 
yaşadığı üzücü birtakım olaylara verilen tepkiler, insan olmanın bir gereğidir. Kimi zaman bu 
olaylar toplumsal birtakım tepkilere de zemin hazırlamaktadır. 

1 Ankebut suresi 29/57. Çalışmada yer alan ayetler ve mealleri https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf (erişim tarihi: 
06.10.2022) adresinden alınmıştır. 
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Ölen bir kişinin ardından onu kaybetmenin verdiği üzüntüyü dile getirmek amacıyla 

kişinin iyi özelliklerinin anlatıldığı duygu yüklü şiirlere mersiye denilmektedir.2 İran ve Arap 
edebiyatında mersiyeler önce kaside nazım şekliyle kaleme alınmış, daha sonra ise terkibibent 
ve terciibentlerle yazılmıştır. Türk edebiyatında ise mersiyeler daha çok terkibibent nazım 
şekliyle kaleme alınmıştır.3 Bu duruma insanların duygularını bentler hâlinde ifade etmenin 
sağladığı suhulet ve rahatlığın neden olduğu söylenebilir. Buna ek olarak mersiyelerin övgü de 
ihtiva etmesinden dolayı mersiye yazımında kaside nazım şeklinin etkisi de görülmektedir.4 
Mersiyeler, daha çok terkibibent nazım şekliyle yazılsa da kaside, terciibent, murabba, 
müseddes, gazel vb. nazım şekilleriyle de kaleme alınmıştır.5 

Mersiyeler genellikle dünya hayatının fani ve dünyanın zulüm dolu bir yer olduğu 
gerçeğiyle başlamaktadır. Şair, ilgili kişiyi kaybetmenin vermiş olduğu üzüntüyle dünyanın bu 
durumuna sitem eder, yas tutar ve mersiye yazılmasına vesile olan söz konusu kişi övmeye 
başlar. Bu övgü şairin mübalağa sanatını alabildiğine kullandığı bir bölüm olarak ifade 
edilebilir. Daha sonra ise o kişiye dua ve temenniler yer almaktadır. Mersiyelerde bu bölümler 
arasında kati bir sıralama söz konusu değildir.6 

Edebiyat tarihinin en meşhur mersiye örneklerinin Hz. Hüseyin'in şehit edilmesine dair 
yazılanlar olduğunu söylenebilir. Bu mersiyelerde Hz. Hüseyin’in şehit edilmesine giden süreç 
tarihî veriler de dikkate alınmakla7 birlikte lirik bir anlatım tarzıyla ele alınmaktadır. Ayrıca bu 
türde Kerbela ve ilgili bölge kutsal olarak kabul edilmektedir.8 Hz. Hüseyin’in şehit edildiği yer 
olan Kerbela tarihî süreç içerisinde menkıbevi ve efsanevi bir tarzda anlatılagelmiş; bu hadise 
insanların dillerine ve gönüllerine pelesenk olmuştur. Hatta bu konuda bâtıni birtakım inançlar 
dahi gelişmiştir. Şii bazı mezhepler Hz. Hüseyin’in şehit edildiği günü tören ve yas 
merasimleriyle anmaktadır. Kerbela, Türk edebiyatında özellikle Alevi-Bektaşi gelenek 
içerisinde önemli bir konu alanını teşkil etmiş; Ehlibeyt'e olan muhabbet ve sevginin tezahürü, 
bu durumdan duyulan üzüntü ve acıyla mersiye, muharremiye, maktel gibi birçok türde 
manzum, mensur ya da manzum-mensur karışık eserler kaleme alınmasına vesile olmuştur.9 

Kerbela’da yaşananları nakleden müelliflerden biri de İbrahim Aczî Kendi’dir. Aczî, 
Kerbela ve bu süreçte yaşananları Şehadet-i Hz. Hüseyin adlı bir eser kaleme alarak aktarmıştır. 
Bu çalışmada öncelikle Aczî’nin hayatı hakkında kısaca bilgi verilmiş, akabinde onun söz 
konusu eserinin şekil ve muhteva özellikleri genel hatlarıyla ifade edilmiştir. Daha sonra ise 
eserin transkripsiyonlu metnine yer verilmiştir. 

2 Mustafa İsen, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye (Ankara: Akçağ Yay., 1994), 3; Mine Mengi, “Eski 
Edebiyatımızın Mersiyelerine Toplu Bir Bakış” Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi II Prof. Dr. Harun 
Tolasa Özel Sayısı (1983): 91. 

3 İsen, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye, 7-8, 13. 
4 Mengi, “Eski Edebiyatımızın Mersiyelerine Toplu Bir Bakış”, 92. 
5 İsen, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye, 14. 
6 Mengi, “Eski Edebiyatımızın Mersiyelerine Toplu Bir Bakış”, 92-4; İsen, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında 

Mersiye, 22. 
7 Tarihî verilerin her metinde güvenilir kaynaklardan elde edildiğini söylemek zordur. Bu konuya dair uydurma pek 

çok rivâyetin de bazı kaynaklarda yerini aldığı unutulmamalıdır. 
8 Mehmet Arslan ve Mehtap Erdoğan, Kerbelâ Mersiyeleri (Ankara: Grafiker Yay., 2009), 51. 
9 Arslan ve Erdoğan, Kerbelâ Mersiyeleri, 50. İslam tarihinde ve Türk edebiyatında Kerbela ve Hz. Hüseyin'in şehit 

edilmesini konu alan birçok çalışma yapıldığından dolayı bu süreçle ilgili bilgi verilmemiştir. Konuyla ilgili bazı 
çalışmalar için bakınız: M. Asım Köksal, İslam Tarihî: Hazreti Hüseyin ve Kerbelâ Faciası (Ankara: Akçağ Yay., 
1979); Ethem Ruhi Fığlalı, “İslam Tarihinde Hz. Hasan ve Hüseyin Dönemleri” Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi XXVI (1983): 353-70; Hasan Onat, Emevîler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği (İstanbul: 
Endülüs Yay., 2019); Adnan Demircan, İslâm Tarihinin İlk Asrında İktidar Mücadelesi (İstanbul: Beyan Yay., 
2016); Bünyamin Çağlayan, "Kerbelâ Mersiyeleri" (Doktora Tezi, Ankara Gazi Üniversitesi, 1997); Müslüm 
Yılmaz, "Klasik Türk Edebiyatında Kerbelâ Hadisesi" (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2016). Ayrıca konuyla 
ilgili Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından sempozyum da düzenlenmiştir. İlgili sempozyumda sunulan 
bildiriler kitap olarak iki cilt hâlinde yayımlanmıştır: Alim Yıldız (ed.), Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Tarih Bilimleri) 
I. Cilt (Sivas: Asitan Yay., 2010); Alim Yıldız (ed.), Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Edebiyat) II. Cilt (Sivas: Asitan 
Yay., 2010). 
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İbrahim Aczî Kendi Kimdir? 

İbrahim Aczî Kendi, Konya’da 1299 / 1882 yılında dünyaya gelmiştir. Annesi Emine 
Hanım, babası Mahmud Efendi’dir. İbrahim Aczî, devlet kademesinde çeşitli görevlerde 
bulunmuş olup 9 Ağustos 1965 tarihinde vefat etmiş ve Konya Üçler Mezarlığına 
defnedilmiştir. Aczî’nin çoğunlukla folklor alanında olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde 
yayımlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.10 Eserlerinden bazıları şunlardır: Âşık Dertli 
Konya'da, Âşık Şem’î Konuşuyor, Ayaşlı Şakir, Cönkler ve Âşıklar, Devirler Arası Konya, 
Konya Mezâr Folkloru, Paşalar ve Cellatlar, Türk Şâir ve Âşıkları... 

Nüsha Tavsifi 

Şehâdet-i Hazret-i Hüseyin, 42 Yu 10453 arşiv numarasıyla Konya Yusuf Ağa 
Kütüphanesinde kayıtlıdır. Müellif nüshası ve ciltsiz olan eser, 170x105-140x90 mm 
ölçülerindedir. 25 varak11 olarak rika hattıyla kaleme alınmıştır. Her sayfada 17 satır 
bulunmaktadır.12 Eserin mukaddime olarak kaleme alınan kısmına13 9 Eylül 1929 Konya notu 
düşülmüştür. Söz konusu esere bu tarihte başlandığı ya da eserin mezkûr tarihte bitirildiği 
söylenebilir.14 

Eserin Başı: (1a) 

Cenāb-ı Ḥaḳ bu dünyāyı ilk yaratdıġı zamān meleklere ḫiṭāben “Ben buraya yeñi bir 
maḫlūḳ yaʿnī insānoġlu yaratacaġım”... 

Eserin Sonu: (25a) 

Aġlayıñ Kerbelāda dökülen ḳan ʿaşḳına 
Yezidiñ uġruna ṭoġranan ḳan ʿaşḳına 

Eserin Dil, Şekil ve Muhteva Özellikleri 

Şehâdet-i Hazret-i Hüseyin adlı eserde mensur-manzum karışık bir şekilde Kerbela’da 
yaşanan tarihî sürece yer verilmiştir. Bu elim olay sonucunda duyulan üzüntüyü dile getirmek 
amacıyla müseddes nazım şekliyle iki mersiye de kaleme alınmıştır. Mersiyeler, hece ölçüsüyle 
ve sade bir üslupla yazılmıştır. Eserde yer alan şiirlerin hece ölçüsü itibarıyla kusurlu olduğu 
görülmektedir. 

İbrahim Aczî'nin hayatını sürdürdüğü dönem (1882-1965) dilde alfabe, imla, kelimelerin 
ve eklerin yazımı gibi çeşitli tartışmaların yaşandığı ve dille ilgili birçok değişimin bulunduğu 
bir zaman dilimidir.15 Bu durum onun eserine yansımıştır. Aczî, eserinde Arapça ve Farsça 
kelimelerin yazımında kelime aslında bulunmadığı hâlde okutucuları kullanmıştır: ḳādār (قادار), 
mīvā (میوا), ḳūrbān (قوربان), fāżlā (فاضال), ḫūrmā (خورما)… 

10 Muhammet Akif Tiyek, "İbrahim Aczî Kendi’nin Hayatı, Eserleri ve Dîvân’ı (İnceleme-Metin)" (Doktora Tezi, 
Ankara Üniversitesi, 2022), 10-1, 33-6. İbrahim Aczî Kendi’nin hayatı ve eserleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 
bakınız: Muhammet Akif Tiyek, “İbrahim Aczî Kendi Bibliyografyası” ATEBE 6 (Aralık 2021): 175-91; Tiyek, 
İbrahim Aczî Kendi’nin Hayatı, Eserleri ve Dîvân’ı (İnceleme-Metin). 

11 25b’den itibaren esere eklenen 8 varak bulunmaktadır. Bu kısım Hz. Hüseyin’in şehadeti ile ilgili değildir. Söz 
konusu bu kısımda çeşitli ülke hükümdarların adlarının yer aldığı bilgilendirme ve Aczî’nin ağabeyine yazdığı 
Latin harfli bir mektup yer almaktadır. 

12 Eserin fiziksel özellikleriyle ilgili bilgiler Yusuf Ağa Kütüphanesi katalog kaydından alınmıştır. 
13 İbrahim Aczî Kendi, Şehâdet-i Hazret-i Hüseyin (Konya: Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10453), 1a-3a. 
14 Kendi, Şehâdet-i Hazret-i Hüseyin, 3a. 
15 Dilde yaşanan değişimle ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme 

Evreleri (Ankara: TTK Basımevi, 1960); İsmail Parlatır, “II. Meşrutiyet Sonrası Türk Dili”, Türkler Ansiklopedisi, 
C. 15, (Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002), 148-53; Asiye Mevhibe Coşar, “Cumhuriyet Dönemi Dil Hareketleri ve 
Dil Tartışmaları”, Türkler Ansiklopedisi, C. 18, (Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002), 65-73; Zeynep Korkmaz, 
“Cumhuriyet Devrinde Türk Dilindeki Gelişmeler”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar içinde, C. 1, (Ankara: TDK 
Yay., 2005), 909-19. 
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Aczî’nin eserinde göze çarpan diğer bir husus kelime içerisinde yer alan خ harfi ile ح'nın 

karıştırılmasıdır. Kelime içerisinde yer alan bu harfler kimi zaman birbiri yerine de 
kullanılmıştır: taḥta (تحتھ), ḫācet (خاجت), ḥayāl (حیال), ḥūṣūṣ (حوصوص) 

Eserde yer alan başka bir husus ise Farsça tamlama eklerinin (-i/-ı) kelimeye eklenen ى 
harfi ile verilmesidir: miḥveri ʿālem (محورى عالم), ehli beyt (اھلى بیت), ʿ arşı aʿlā (عرشى اعال), şāhı 
aʿlā (شاھى اعال)… 

Eserde nadir de olsa yerel kullanımlar göze çarpmaktadır: töz (kulak dibi, kulak arkası16), 
doluḳsamak (gözleri yaşarmak17). 

İbrahim Aczî, eserine insanoğlunun yaratılış süreci hakkında ilgili ayetlere atıf yaparak 
başlamış;18 insanoğlunun fıtrî özelliklerinin bozulduğunu ve bunun neticesinde dünyada fitne ve 
fesat çıktığını belirtmiştir. Bu huzursuzluğun ilk nüvelerinin Hz. Âdem’in oğulları Kabil ve 
Habil’e dayandığını ifade etmiş, Habil’in öldürülmesiyle dünyada huzur ve sükûnetin kaçtığını 
belirtmiştir. 

Aczî, eserin mukaddimesinde 16 beyitlik bir gazel kaleme almıştır. Bu gazelde her derdin 
devasının bir dert olduğu, insanların ağır yükler altında bulunduğu, onların bu hâline herhangi 
bir çarenin de var olmadığı vurgulanmıştır. Ayrıca dünyanın değişen bu durumu neticesinde 
kötü eylemlerin fertler tarafından takdir edildiği ifade edilmiştir: 

Şimdi her derde bir derd devā olmuşdur 
Ṭabīb müdāvī hem hevā olmuşdur 

Ḳuru bir ẕilletiñ altında insānlıḳ 
Ṭoḳunma çekin kendi sezā olmuşdur 

Ne derdi teşḫīṣe medār ne çāre var 
Bütün işler bir ʿaksi hep cefā olmuşdur 

Degişdi miḥver-i ʿālem döner yañlış 
Reẕāletler hep taḳdīre be-cā olmuşdur 

Gazelin son beyitlerinde dünyanın bu durumu karşısında insan tabiatının değiştiği, 
çıkarlarına göre hareket eden ve herhangi bir ilkesi / çizgisi bulunmayan bir neslin ortaya çıktığı 
belirtilmektedir: 

İylik diye yapılan işler fenālıḳdır 
Sevinçler, ümīdler hep ḫaṭā olmuşdur 

İlāhī nedir bu ḥāl ʿaceb ḥükmüñde 
Maymūn gibi yılık insānlar peydā olmuşdur 

Bu ön sözden sonra Aczî, Hz. Muhammed'in torunları Hz. Hasan (ö. 49 / 669) ve Hz. 
Hüseyin’e (ö. 61 / 680) yapılan muamelelerin insanlık tarihinde unutulmayacak bir yeri 
olduğunu belirtmekte, bu olaya ilişkin söz konusu eseri kaleme almasıyla herhangi bir tarikata 
mensup olduğuna dair bir ilişki kurulmaması gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü Aczî, Hz. 
Hüseyin’e yapılanlara kızmanın insan olmanın tabiatıyla ilgili olduğunu, böyle bir şey her 
nereden ve kimden kaynaklanırsa kaynaklansın benzer tepkiyi dile getireceğini belirtmektedir. 
Aczî'nin bu duruşunun, onun Kerbela olayına tarafsız bir şekilde yaklaşmasına neden olduğu 
söylenebilir. Ayrıca Aczî, Hz. Hüseyin’e yapılanları bahane ederek aşırıya kaçanları da 
uyarmaktadır. Eserinde, Hz. Hüseyin ve ailesine yapılanları naklettiğini belirten Aczî, bu gibi 

16 Ömer Asım Aksoy vd. (ed.), Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü V (Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 
2009), 3987. 

17 Yaşar Çağbayır, Orhun Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı Ötüken Türkçe Sözlük (İstanbul: 
Ötüken Neşriyat, 2. cilt, 2007), 1579. 

18 Bakara Suresi 2/30, Hicr Suresi 15/26, Müminûn Suresi 23/12. 
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kötü olayların tarihin her sahnesinde var olduğunu / olacağını ve önemli olanın bu olaylardan 
ders çıkarmak olduğunu ifade etmektedir. 

İbrahim Aczî Kendi, eserini kaleme alırken hangi kaynaktan faydalandığını 
belirtmemiştir. Klasik mersiye geleneğinde var olan Yezid’e (ö. 64 / 683) lanet etme, Yezid’i 
zalim olarak niteleme, Hz. Hüseyin ve ailesinin yasını tutma, Ehlibeyt'in masum ve günahsız 
olduğunu vurgulama, Ehlibeyt'in Kerbela’da çaresiz bir şekilde kalması ve onlara su 
verilmemesi, Şimr’in Hz. Hüseyin’in başını kesmesi gibi unsurlar bu eserde de yer almaktadır. 
Ayrıca bu süreçte Allah’ın Cebrail’le yardım göndermesi beklenmekte ve bu olaya iman sahibi 
herkesin üzüldüğü vurgulanmaktadır. 

Eserin Transkribe Edilmesinde İzlenen Yöntem 
1. Eserin transkribe edilmesinde günümüz Türkçesi esas alınmıştır. 
2. Varak numaraları sayfanın sol kenarında köşeli parantez [ ] içerisinde verilmiştir. 
3. Arapça ve Farsça kelimelerin yazımında İsmail Ünver tarafından kaleme alınan 

“Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”19 adlı çalışma esas alınmıştır. 
4. Yanlış yazılan kelimelerin doğru yazımı metne alınmış ve bu durum dipnotta 

belirtilmiştir. Metnin bütününde yazımı yanlış olan kelimeler ise yalnızca kelimenin ilk geçtiği 
yerde belirtilmiştir. 

5. Metinde Farsça tamlamalar kelimeye eklenen ى sesi ile verilmiştir. Bu husus ilgili 
yerde ifade edilmiştir. 

6. Metinde hoca kelimesi, خوجا şeklinde yazılmış olup tarafımızca “ḫoca” şeklinde 
transkribe edilmiştir. 

7. Metinde tasarrufta bulunulan kısımlarda köşeli parantez [ ] kullanılmıştır. 
8. Noktalama işaretleriyle ilgili bir tasarrufta bulunulmamıştır. 
9. Metinde Arapça kısımlar orijinal hâliyle verilmiş olup müellif tarafından tercüme 

edilmeyen kısımların tercümesi tarafımızca dipnotta verilmiştir. 
 

Eserin Metni 

[1a] ŞEHĀDET-İ ḤAŻRET-İ ḤÜSEYN 

Cenāb-ı Ḥaḳ bu dünyāyı ilk yaratdıġı zamān meleklere ḫitāben “Ben buraya yeñi bir maḫlūḳ 
yaʿnī insānoġlu yaratacaġım” dedi. Melekler de cevāblarında “Yā Rabbī fitneci fesādcı ḳan 
dökücü bir sürü kimseler mi yapacaḳsıñ… Ne ḥācet biz ululuġuñu ṭanır taʿẓīm u tesbīḥ ederiz” 
dediler. Bunlara ḳarşı Cenāb-ı Ḥaḳ der-ḥāl “Siziñ bilmediginiz şeyleri ben bilirim” buyurdu. Ve 
kemāl-i ḳudretini göstermek için insānoġlunuñ ḳalbini çamurdan yapdı ululuġunu is̱bāt için rūḥ 
verdi işte insānlarda rūḥ çoḳ büyük bir cevher bir emānetdir bu emāneti iyi ḳullanmaḳ fenā 
ḳullanmaḳ insānlara verilen ʿaḳla terk edilmişdir. Birçoḳ ʿārıżalar ḳarşısında ḳalan ʿaḳlıñ 
ṣapmaması için yine insānlar arasından ʿaḳlı daha metīn elçiler ve onlar vāsıtasıyla kitāblar da 
gönderdi. Yapılacaḳ yapılmayacaḳ işler ayrıca kitāblarda bildirildi 

[1b] Ḥāl böyle iken insānlardan pek çoġunuñ ʿaḳlı ṣapdı melekleriñ dedikleri gibi fitneci 
ġavġācı ḳan dökücülük meydāna geldi. İşte bu sizin bilmediginiz şeyleri ben bilirim sırrınıñ 
ḥikmetidir. Herhangi güzel bir meyve20 olduḳdan ṣoñra biraz fażla21 ṭurdu mu muṭlaḳā bir 
ṭarafından bozulmaġa başlar. İşte māye-i insān da böyledir. Temīz insāndan temīz nesil olur. 
Māye ve ḳanı bozuḳ fenālardan fenālar olur. Her ṭarafı iyi bir meyve naṣıl her yanı iyi iken bir 

19 İsmail Ünver, “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler” Türkoloji Derneği Dergisi 9/1 (1993): 51-89. 
20 Kelime metnin bütününde میوا şeklinde yazılmıştır. 
21 Kelime فاضال şeklinde yazılmıştır. 
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ṭarafı bozulursa baʿżen iyilerden de fenā ẓuhūr eder. Bunuñ da giz bir ḥikmeti vardır ki zamān 
teṭābuḳ eder. Bu Ḥaḳḳıñ ezelī murādından ḳopmuş bir mesʾeledir. Ne ḥācet22 daha dört beş kişi 
iken Ḥażret-i Ādemiñ büyük oġlu Ḳābil küçük ḳardeşi Hābili bir ḳız yüzünden ḥasedle öldürdü. 
Bu tāze ve temīz ṭopraġa ilk defʿa ḳardeş ḳanını aḳıtdı. O zamān bütün bu dünyā silkindi yaʿnī 
titredi 

[2a] Ne olduġunu bilmeyen Ādemle Ḥavvā bu ṣallantıdan taʿaccüb etdiler. Ḥālbuki ilk ḳıtāl ilk 
ḳan yere düşdügünden yer böyle ṣallanmışdı. Ṣoñra işi anlayınca Ādem ve Ḥavvā çoḳ 
aġlaşdılar. İşte insānlarda ilk ibtilā böyle başlamışdır, ilk ḫūysuzluḳ da böyle olmuşdur. Ḳābil 
ise istedigi ḳızı ḳoluna ṭaḳaraḳ Yemen ṭaġlarına fırladı gitdi. Fażla endīşe fażla müteʾes̱s̱ir olan 
Ḥażret-i Ādemi Ḥavvā tesellī ederken Ḥażret-i Ādem endīşesiniñ oġlu Ḥābil için olmayıp bu 
ḫūysuzluġuñ bütün ẕürriyetinde23 ẓuhūr edeceginden ṭolayı aġladıġını söyledi. Bu ṭopraġa böyle 
insān ḳanı düşdükçe dünyānıñ niʿmet ve saʿādetiniñ meşaḳḳate ṭarlıġa fenālıġa varacaġını 
añlatdı ve Ḥavvānıñ elinden ṭutaraḳ Ṭāʾif ve Cidde vādīlerindeki bütün gelin ḳız gibi envāʿı 
meyve aġaçlarınıñ altına götürdü. Nārlarıñ, incīrleriñ, ḫurmālarıñ24 ve daha birçoḳ meyve ve 
niʿmetleriñ şekil ve leẕẕetleriniñ degişdigiñi gösterdi. O vaḳit aġaçlarda ḳırlarda otlarda diken 
ve acılıḳ 

[2b] yoḳdu. Gördüler ki aġaçlarda otlarda dikenler leẕẕetlerinde acılıḳ kekrelikler meydāna 
gelmiş… Ḥażret-i Ādem Ḥavvāya gördüñ mü bundan evvel bunlar böyle mi idi. İşte bu dünyāda 
insānlar arasında fenālıḳ ḫūysuzluḳ fesādcılıḳ ḳan dökücülük münāfıḳlıḳ riyākārlıḳ olduḳça bu 
niʿmetler böyle azalacaḳ bozulacaḳ insānlar büyük ġuṣṣalar meşaḳḳatler altında ezilecekler. İşte 
ben bu ḥāllere şimdiden aġlıyorum dedi. Bundan anlaşılıyor ki kemāle eren her fenālıġıñ 
arḳasını bir muṣībet bir intiḳām taʿḳīb ediyor. İnsānlar fesādı fenālıġı bıraḳaraḳ işleriyle āsūde 
ve selāmet çalışırlarsa ʿömürleri müddet rāḥat yaşarlar. İşte bu öyle bir dünyādır ki devr-i 
Ādemden beri ṭopraġı ḳanla yoġurulup geliyor. Nice fāciʿalar nice ḳıtāller nice ḳanlar hep bir 
ḥased hep bir boş emel için aḳmışdır ki bu küçük ṣaḥīfeler almayacaġından hepsini bildirmek 
mümkün degildir. 

[3a] Zamān geliyor ve gelecek ki insānlar bütün kendi fenālıḳlarınıñ çelik zenberegi arasına 
ṣıḳışa ṣıḳışa örümcek aġına ṭolanmış sinek gibi vızlaşacaḳ ve öylece maḥv u nā-būd olacaḳdır. 
Anıñ için diyorum ki 

9 Eylül 1929 Ḳonya 

Şimdi her derde bir derd devā olmuşdur 
Ṭabīb müdāvī hem hevā olmuşdur 

Ḳuru bir ẕilletiñ altında insānlıḳ 
Ṭoḳunma çeksin kendi sezā olmuşdur 

Ne derdi teşḫīṣe medār ne çāre var 
Bütün işler bir ʿaksi hep cefā olmuşdur 

Degişdi miḥver-i25 ʿālem döner yañlış 
Reẕāletler26 hep taḳdīre be-cā olmuşdur 

Sis ḥālinde gezer bütün ālām-ı ḳasvet 
Dönen her emel donuḳ bir żiyā olmuşdur 

Derdi derd eder döner aġlar insānlar  
Bir heyāhey ki mefkūre aʿmā olmuşdur 

22 Kelime خاجت şeklinde yazılmıştır. 
23 Kelime زریتنده şeklinde yazılmıştır. 
24 Kelime خورما şeklinde yazılmıştır. 
25 Kelime محورى şeklinde yazılmıştır. 
26 Kelime رزالت şeklinde yazılmıştır. 
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İylik diye yapılan işler fenālıḳdır 
Sevinçler, ümīdler hep ḫaṭā olmuşdur 

İlāhī nedir bu ḥāl ʿaceb ḥükmüñde 
Maymūn gibi yılık insānlar peydā olmuşdur 

[3b] İşte Peyġamberiñ öz ve pek sevdigi ṭorunları Ḥażret-i Ḥasan ve Ḥüseyne yapılan fāciʿa 
unutulur bir şey degildir. Yapılan eñ aġır bir ẓulm bir ḳan olduġundan o zamāndan beri bütün 
ḫalḳ şāʿirleriniñ mers̱iyeleriyle yapanlara laʿnet ediliyor. Çünkü yapılan ẓulmüñ fāciʿanıñ 
aġırlıġı çoḳ vicdānda bu nefret ṣadāsını uyandırmışdır. 1314 senesi on beş yaşımda iken 
yapdıġım ġāyet degerli mers̱iyelerim ol vaḳit birçoḳ ḳıymet ḳazanmışdı faḳaṭ ṣoñradan 
mecmūʿam ġāʾib olduġundan o mers̱iyeler de ġāʾib oldu. Şunları yazmaḳla bir ṭarīḳata mensūb 
olduġum añlaşılmasın ḳaṭʿiyyen ṭarīḳati ve öyle bir ṭarīḳate baġlananları daha ḥāl-i ṣabāvetimde 
bile sevmez ve o gibi ṭarīḳat budalālarına ḳızardım. Öyle körü körüne iliñ açdıġı bir yola girmek 
şiʿārında, ḳapılmaḳ ḳābiliyetinde degilim. Hem ṭarīḳata 

[4a] ne ḥācet27… Herkesiñ bir ḥayāt bir ictihādı vardır. Ben ẓulm ve fāciʿayı herhangi bir 
noḳṭada görürsem ona acırım ḫayālim28 onuñla meşġūl olur. Çünkü dünyāda iylik yapanları iyi 
ve ḥalīm olanları severim. Göñlüm hep bu vādīdedir. Ḥayāt ve ḥürriyetine ṭoḳunulan bir ḳarınca 
bir sinek bile olsa sāʿatlerce acırım. İşte Ḥażret-i Ḥüseyn ḥaḳḳında yapılan fāciʿayı da ʿaynı 
ḥisle ṭanırım. Bu ḫuṣūṣda29 fażla ve ayḳırı ṭarīḳatlara ayrılanlara ḳızarım. Çünkü ḥikmet-i30 
ʿālīyyi añlamayan bir sürü der-be-der ṣırf ḳuru bir mecrāda gösterişden başḳa bir şeyʾe mālik 
degildir. Anıñçün Ḥażret-i Ḥüseyn ḥaḳḳında maʿa-ʿāʾile bu insānlarıñ yapdıḳları çoḳ aġır ve acı 
fāciʿayı eñ esāsından naḳl ediyorum. Çünkü bunda veya herhangi bir fāciʿada insānlarıñ 
ḳapıldıḳları fenā mecrānıñ 

[4b] ceẕrī şekilleri apaçıḳ añlaşılır. İşte her fāciʿa ʿaynı iḥtirāṣī bir şekliñ tebārüzünden 
ʿibāretdir. Dünyāda menfaʿat ve iḥtirāṣ öyle bir şeydir ki çoḳ insānları ḳan içirmege sürüklemiş 
yanaşdırmışdır bundan maḳṣad beşerī varlıḳda cemʿiyyet arasında bu gibi iḥtirāṣī fāciʿalarıñ 
menşeʾini bulmaḳdır. Tārīḫe göz gezdirirseñ birṭaḳım ḫocalarıñ iḫtirāṣıyla şeyḫü’l-islām 
ḳapılarından çıḳan fetvālarıyla ʿOs̱mānoġullarınıñ yapdıḳları ḳanlı ve acı fāciʿaları görürüz… 
Bunlar hep “الفتنة اشد من القتل” P30F

31
P diye ḫocalarıñ iḥtirāṣıyla hep birer yaġlı paçavraları degil midir. 

Dünyāda riyākārlıḳla münāfıḳlıġıñ oynadıġı acı rolü hīçbir şey oynamamış ve oynayamaz… İşte 
herhangi bir şeyde bu riyākārları münāfıḳları ṭanımaḳ lāzımdır. Ḥażret-i Ḥüseyniñ başına 
getirilen felāketi oḳurken 

[5a] işte bu filmde o ḳabīl olanlarıñ seciyye ve reẕīletleri añlaşılacaḳdır. 

Fāciʿa 

Muʿāviyeniñ oġlu Yezīd Şāmda babasınıñ yerine ḫilāfet taḫtına oṭurduġu zamān başına 
ṭoplananlar Yezīdi bu fāciʿaya sevḳ etdiler. O da eṭrāfına bīʿat mektūbları yazdı adamlar 
gönderdi. Babasınıñ zamānındaki vālīleri yerlerinde ḳodu. Maḳṣadı bunlarla bīʿat işini 
ḳolaylaşdırmaḳdı Medīne vālīsi Velīd bin ʿUtbe idi. Buña da yazıp fażla olaraḳ Medīnede dört 
kişiden ayrıca bīʿat almasını emretdi. Bu dört kişi Ḥażret-i ʿAliniñ oġlu Ḥüseyn Ḥażret-i 
ʿÖmeriñ oġlu ve Ḥażret-i Ebū Bekriñ oġlu ve Zübeyriñ oġlu idi. Yezīd bunlardan pek ziyāde 
çekinirdi. Bunuñ üzerine Medīne vālīsi Velīd Mervān bin Ḥakemle meşveret etdi. Mervān 
cevābında “Ermīrü’l-müʾmin Yezīd iyi der” eger bu dört kişi bīʿat etmezlerse hemen öldür dedi. 
Çünkü Mervān o vaḳtiñ eñ başındaki münāfıḳlarıñ iḥtirāṣına kendi iḥtirāṣını ḳataraḳ bu 
ḳanlar[a] ve acı fāciʿaya sebeb oldu 

27 Kelime خاجت şeklinde yazılmıştır. 
28 Kelime حیال şeklinde yazılmıştır. 
29 Kelime metnin bütününde حصوص şeklinde yazılmıştır. 
30 Kelime حكمتى şeklinde yazılmıştır. 
31 "Fitne, öldürmekten daha şiddetlidir." 
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[5b] münāfıḳlarından eñ reẕīl32 adamlarından idi. Buña ḳarşı Velīd: “Sübḥāna'llāh niçin böyle 
dersin bunlarıñ dördü de ḫānedāndır. Ḥüseyn Ḥażret-i Fāṭımanıñ oġlu Peyġamberiñ neslidir. Bu 
naṣıl olur" dedi. Bundan ṣoñra Velīd Ḥażret-i Ḥüseyni yanına çaġırdı. Ḥażret-i Ḥüseyn kendi 
adamlarından elli dāne silāḥlı kimselerle Velīdiñ sarāyına vardı bunlar ḳapıda beklediler. 
Ḥażret-i Ḥüseyn içeri girdi Velīd Yezīdiñ mektūbunu gösterdi. Ḥażret-i Ḥüseyn bu mektūbu 
dört kişiye gelmişdir. Onları da çaġır hep birden bīʿat edelim dedi. Velīd bu sözü muvāfıḳ 
buldu. Ḥażret-i Ḥüseyn oradan çıḳıp giderken arḳasından Mervān, Velīde bunu şimdi bıraḳma 
öldür bu ṭışarı çıḳarsa işi fesāda düşürür” dedi. Bu sözü Ḥażret-i Ḥüseyn işitdi geri dönerek “Ey 
Mervān ne sen ne Velīd beni öldüremez” 

[6a] dedi ve çıḳıp gitdi. O gece Zübeyriñ oġlu ʿAbdu'llāh ile ḳaçıp Mekkeye geldiler 
ṣaḳlandılar. Kūfe ḫalḳı Ḥażret-i Ḥüseyniñ Mekkeye ḳaçdıġını ḫaber alınca Kūfeden Mekkeye 
adamlar gönderdiler. Ve mektūblarında ḫilāfet senindir. Biz bütün saña bīʿat etdik mālımız 
cānımız yoluña fedādır dediler. Ḥażret-i Ḥüseyn bu işi ibn-i ʿAbbāsıñ oġlu ʿAbdu'llāh ile 
müşāvere etdi. Mektūbları gösterdi. Ḥażret-i ʿAbdu'llāh “Onlarıñ sözüne ʿahdine inanılmaz, 
onlar sözlerinde ṭurur bir kimse degildir. Babañı ḳardaşıñı bu yolda perīşān etdiler. Gitme ve 
bunlarıñ sözlerine aṣlā güvenme” dedi. Ḥażret-i Ḥüseyn şimdiye ḳadar33 bana bīʿat edenler on 
iki biñ kişiye vardı. Deyince Ḥażret-i ʿAbdu'llāh eñ ṣoñ cevābında mādemki baña ṭanışdıñ 
sözümü ṭut ve hīç olmazsa kendiñ gitme öñden bir adam gönder 

[6b] işi anla” dedi. Bunuñ üzerine Ḥażret-i Ḥüseyn (Müslim bin ʿAḳīli) Kūfeye gönderdi. Ve 
Müslime tenbīh etdi. Kūfeye var işi iyice añla bīʿat edenler ne ḳadardır dedi Müslim Kūfeye 
geldi. Ḥażret-i Ḥüseyn için bīʿat edenleri añladı. Hepsi bīʿat mektūblarını yazdılar. Müslim bu 
mektūblarla ber-ā-ber işi Ḥażret-i Ḥüseyne bildirdi. İki gün ṣoñra Kūfeden ayrıca iki elçi geldi. 
Bu elçi Kūfe eşrāflarından Süleymān bin Herd, Müseyyib bin Nāḥiye ve Rufāʿa ve Ḥabīb, ve 
Hānī bin ʿUrve idi. Bunlar da mektūblarında ʿacele gelesiñ deyü Ḥażret-i Ḥüseyni istiyorlardı. 
Ḥażret-i Ḥüseyniñ Baṣrada daḫi çoḳ dostları vardı. Oraya da kendi azādlısı Süleymānı gönderdi. 
Bizi sevenler isteyenler Kūfeye gelsinler dedi. Ḥażret-i Ḥüseyn kendisi Kūfeye gitmek üzere 
ḥāżırlandı 

[7a] ḥālbuki Kūfede Yezīdiñ adamlarından ʿAbdu'llāh bin Müslim nāmında biri vardı. Bu adam 
bütün olan işleri añlayıp Kūfe vālīsi Nuʿmān bin Beşīre vardı. Mekkeden gelen Müslim bin 
ʿAḳīliñ Ḥüseyn için ṣaḳlı cemʿiyyet ve bīʿat yapdırmaḳda olduġu ve herkesiñ Ḥażret-i Ḥüseyne 
bīʿat etdigiñi ve Ḥażret-i Ḥüseyne elçi giderek onuñ da Kūfeye gelmekde olduġunu hep añlatdı. 
Ve eger sen Yezīdiñ yanında maḳbūl olayım derseñ bu işi Yezīde bildir ve Müslim bin ʿAḳīli 
ṭut baġla Yezīde gönder dedi. Nuʿmān bin Beşīr Peyġamberiñ yārenlerinden olduġu için ben bu 
işiñ sırrını fāş etmem ve ḫānedāna ḳarşı böyle bir şeyi yapmam işiñ netīcesini beklerim dedi. 
Bunuñ üzerine bū ʿAbdu'llāh bin Müslim Yezīde kendisi der-ḥāl bir mektūbla işi bildirdi. 

[7b] Nuʿmān bin Beşīriñ yardım etdigiñi işe ehemmiyet vermedigiñi ve onuñ da ittifāḳda dāḫil 
olduġunu baḥs̱ etdi. Mektūb Yezīde varınca telāşa düşdü. Bu işi başaracaḳ adam aramaġa 
başladı. Düşündü Baṣra vālīsi ʿUbeydu'llāḥa mektūb yazdı. Bu mektūbda Kūfe ve ʿIrāḳıñ 
vālīligini kendisine verdiğini söyleyerek Kūfede olan işiñ önüñü almasını ve bu işiñ naṣıl olursa 
olsun ḥaḳḳından gelmesini ve Ḥüseyn Kūfede ise bīʿat etmedigi taḳdīrde başınıñ kesilerek 
kendisine götürülmesini yazdı. Yezīdiñ Şāmdaki sarāyında büyük bir telāşe vardı. Girenler 
çıḳanlar hep bu işi ḳonuşuyor ve hep bu iş için yardaḳçılıḳ yapıyorlardı. Yezīdiñ bu mektūbu 
ʿUbeydu'llāḥa gelince ibtidā çoḳ düşündü ṣoñra riyāset ṭamaʿıyla ḳardaşını yerine vekīl 
bıraḳaraḳ Kūfeye gitmek için ḥāżırlanırken gece Müslim bin Cārūd isminde bir serseri 
ʿUbeydu'llāḥıñ sarāyına gelerek 

[8a] “Ḥüseynden Baṣraya mektūb geldi bir de elçisi var. Baṣradan bīʿat edenlerle Kūfeye 
gidecekler ḫaberiñ olsun” dedi. O gece ʿacele ile ʿUbeydu'llāḥ şehriñ içine adamlar ṣalıp nerede 

32 Kelime رزیل şeklinde yazılmıştır. 
33 Kelime metnin bütününde قادار şeklinde yazılmıştır. 
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ise Süleymānı buldurdu. Ṣabāḥdan Süleymānı Baṣralınıñ gözleri öñünde meydānda ḳılınçla iki 
biçdirdi. Ve kendisi sarāyınıñ balḳonundan “İşte ben şimdi Kūfeye gidiyorum. Orada neler 
yapacaġım işidirsiñiz” diye baġırdı. O gün başına ṭoplanan ʿaskerle Kūfeye çıḳdı. ʿAskerini 
Kūfe civārında Ḳādisiyeye bıraḳıp kendisi yanında on kişi ile yüzünü tebdīl ederek aḳşamla 
yatsı arasında Kūfeye girdi. Kūfeliler Ḥażret-i Ḥüseyn gelecek diye beklerlerdi. Bunları gören 
ḫalḳ Ḥüseyn ẓan edip beşāretle her soḳāḳdan öñlerine çıḳan ḫalḳ buyur yā Ḥüseyn bize in diye 
hep sevinç gösterdiler… Sersem ḫalḳ bu geleni 

[8b] Ḥażret-i Ḥüseyn ẓannıla ṭamlardan pencerelerden ḥürmet olaraḳ ḳaṣīdeler şarḳılar 
oḳuyorlardı. ʿUbeydu'llāh kendini bildirmeyerek ṭoġruca Kūfe vālīsi Nuʿmān ibn-i Beşīriñ 
sarāyına geldi. Nuʿmān ibn-i Beşīr sarāyıñ kapılarını ḳapatdırıp ḳapınıñ üstündeki yere çıḳaraḳ: 
Bu gelenleri Ḥażret-i Ḥüseyn ẓannıla (Ey Resūlu'llāhıñ ṭorunu sen bu sarāya ḳonma… Buraya 
inmek seniñ için iyi maṣlaḥat degildir… derken aşaġıdan ʿUbeydu'llāh “Ḳapıyı aç Peyġamberiñ 
oġulları içeri girsinler” dedi. Nuʿmān yuḳarıdan “Açmam zīrā seni burada öldürürler. Ben 
istemem ki ḥānedānıñ ḳanı benim sarāyımda aḳmasın…" dedi. Bunuñ üzerine ʿUbeydu'llāh 
yüzündeki perdeyi açdı. Ḫalḳ görünce ʿUbeydu'llāḥı bildiler. Herkes ṭaġıldı ve ḳaçdılar. 
Nuʿmān ḳapıyı açdı. ʿUbeydu'llāh içeri girdi. 

[9a] Ḥażret-i Ḥüseyniñ elçisi Müslim bin ʿAḳīl işi añlayıp Hānī bin ʿUrveniñ evine ṣaḳlandı. 
Ṣabāḥ oldu. ʿUbeydu'llāh bütün Kūfe ḫalḳını meydānlıġa ṭoplatdırdı. Ve uzun bir nuṭḳ 
söyleyerek Ḥüseyn ile kim bīʿat etmiş ise başlarını kesecegim… Ḥüseyniñ dostlarından kim 
varsa öldürecegim… diyerek Hānī bin ʿUrveye Müslim senin eviñde imiş getir dedi. Hānī inkār 
etdi. ʿUbeydu'llāh yemīn verdi. Hānī yemīn etmeyince Hānīyi ṭutdular. Baġladılar evine 
adamlar gönderdiler. Aratdılar Müslimi orada ṭutdular… ʿUbeydu'llāḥıñ yanına getirdiler… 
Hānī ile birlikde Müslimi sarāyıñ altındaki zindāna ḥaps etdiler. Bunuñ üzerine Kūfe ḫalḳından 
iki biñ kişi silāḥlanaraḳ sarāy ḳapısına ṭoplandılar. Sarāy baṣıp Hānī ile  

[9b] Müslimi ellerinden alacaḳlardı. ʿUbeydu'llāh emretdi. Der-ḥāl ikisiniñ de başlarını kestirip 
ṭamdan aşaġı ḫalḳıñ üstüne atdılar alıñ istedigiñiz bunlar degil mi dediler. Bunu gören ḫalḳ hep 
birden ṭaġıldılar. Bu iş hicretiñ altmışıncı yılında ẕi’l-ḥicce ayınıñ onunda oldu. İşte bu ḳan 
dökücülügü Resūlu'llāh ṣaġlıġında �34  من رأس الستین و من امارة الصبیانتعوذو با buyurmuşdu. Tā o 
zamān bunu işāret etmişdi ne ne büyük muʿcize… Kūfede bu ḳanlar dökülürken Ḥażret-i 
Ḥüseyn de bütün taʿalluḳātıyla ve evlād-ı ʿıyāliyle Kūfeye ṭoġru çıḳmışdı. Kūfe ve Baṣrada olan 
ḥāllerden ḫaberi yoġidi. Ḥażret-i Ḥüseyn Mekkeden Kūfeye çıḳarken herkesler çoḳ 
yalvardılar… Gitme dediler. Ḥattā yollarda bile rāst gelenler hep gitme diye yalvardılar İbn-i 
ʿAbbāsıñ oġlu ʿAbdu'llāh yarı yollara ḳadar  

[10a] çoḳ yalvardı. Bārī yalñız git çoluḳ çocuḳ götürme... Onlar ṣoñra varsın” dedi. Faḳaṭ 
Ḥażret-i Ḥüseyn diñlemedi. Yanında ḳırḳ elli atlı ve yüz yayan kimsesi vardı. Mekkeden bu 
ṣūretle çıḳdı. Yolda Yemenden Şāma vergi götüren bir ḳāfileye rāst geldi. Vergi emvālini aldı. 
Şāʿir-i meşhūr Ferezdaḳ ve Hümām bin Ġālib Kūfeden Ḥażret-i Ḥüseyne ḳarşı çıḳmışlardı. 
Onlarıñ da Kūfede olan ḥādis̱elerden ḫaberleri yoḳdu. Ḥażret-i Ḥüseyn onlara ṣordu. Onlar da 
bütün ḫalḳ sizi beklerler ammā netīce ne olacaḳ bilmeyiz dediler ʿUbeydu'llāḥ Kūfede Müslim 
ve Hānīyi bu ṣūretle telef etdikden ṣoñra eṭrāfa cāsūslar ṣaldı. Ve Ḥażret-i Ḥüseyniñ ne ṭarafdan 
gelecegine gözcüler ḳoydu. Bundan ṣoñra ʿAmr İbn-i Saʿdı çaġırdı. (Rey) vālīligini ona vererek 
hemen Ḥüseyniñ gelecegi 

[10b] yerden ṭutup getirmesini emretdi. ʿAmr ben bu işiñ ehli olmadıġım gibi kerem düşkünü 
degilim bu işi başḳa kimseye buyur” dedi. Bunuñ üzerine ʿUbeydu'llāḥ vālīlik berātını geri 
vermesini ʿAmr ibn-i Saʿda teklīf etdi. O da bir gün mühlet istedi düşüneyim dedi. Düşündü. 
Menfaʿat ṭarafı dāʾimā ġālib olduġundan insānları ḥırṣ ve ṭamaʿ hep böyle mühlikeye çeker 
ʿAmr Rey vālīligini fedā edemedi Ḥażret-i Ḥüseyni ṭutmaya ḳarār verdi. Ṣabāḥ oldu dört biñ 
kişi ile Ḥażret-i Ḥüseyni ṭutmaḳ için yola çıḳdı. Hicretiñ altmış birinci senesi muḥarrem ayınıñ 

34 "Altmış yılının başından ve erkek çocuk emirliğinden Allah'a sığın." 
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ibtidāları idi. ʿAmr ibn-i Saʿd dört biñ ʿaskerle öñden Ḥażret-i Ḥüseyniñ yolunu kesmek üzere 
Ḥarb bin Yezīd isminde birini ḳumāndān olaraḳ gönderdi. Bu Ḥarb bin Yezīd Ḥażret-i ʿAliyi 
sevenlerden idi. Bir gün ṣabāḥ vaḳti Ḥażret-i Ḥüseyn ʿıyāliyle gelirken 

[11a] Ḥarb bin Yezīde rāst geldiler. Ḥarb bin Yezīd bütün olan mā-cerāyı Ḥażret-i Ḥüseyne 
añlatdı. Adamlarıñ ʿUbeydu'llāh ṭarafından öldürüldü. ʿAmr ibn-i Saʿīd dört biñ kişiyle seni 
ṭutmaḳ için geliyor. Beni öñden gönderdiler. Şimdi sen geri dön Mekkeye git” dedi. Ḥażret-i 
Ḥüseyn: Bunca cemāʿatle dönmek naṣıl mümkün olur dedi. Bunuñ üzerine Ḥür bin Yezīd öyle 
ise yoldan ṣap bir tenhā yere ṣaḳlan oradan ḳaç dedi Ḥażret-i Ḥüseyn yoldan ṣapdı Fırāt 
kenārında Kerbelā dedikleri ṣaḥrāya varıp ḳondu. ʿAmr Ḥüseyniñ Kerbelāya ḳonduġunu ḫaber 
aldı. ʿAskeriyle oraya vardı. ʿAmr Ḥażret-i Ḥüseyni görünce atından inip yanına vardı. Selām 
vererek “Ey Peyġamberimiziñ oġlu hep biliriz ḫilāfet ḥaḳḳı seniñdir faḳaṭ bundan sen vazgeç ne 
yapalım cenāb-ı Ḥaḳ saña naṣīb etmiyor. Babañ bu ḫuṣūṣda nice belālar çekdi. Ḳardaşıñ nice 
miḥnetle ferāġat etdi. 

[11b] Sen de kerem et sözüm ṭut bu işden geç Yezīde bīʿat et varsın o ḫalīfe olsun bu işi ona 
bıraḳ. Oṭur dedi. Ḥażret-i Ḥüseyn: Mādemki böyle üç teklīfim var bu üç teklīfden birini ḳabūl et 
dedi biri bu ki baña mühlet ver Mekkeye döneyim ḫilāfetden fāriġ olayım. İkincisi müsāʿade et 
buradan belirsiz bir yere çekileyim… Üçüncüsü yol veriñ Şāma varıp Yezīd ile kendim 
ḳonuşayım. ʿAmr münāsibdir ʿUbeydu'llāha yazalım dedi ʿUbeydu'llāha keyfiyeti yazdılar. 
ʿUbeydu'llāḥ cevābında Ḥüseyni evvel baña gönder Yezīde ben göndereyim dedi. Bu ḫaber 
Ḥażret-i Ḥüseyne teblīġ olundu Ḥażret-i Ḥüseyn “Ora varmaḳ ne ḥācet yanıma adam bıraḳın. 
Buradan gidelim dedi. ʿUbeydu'llāh buña rāżı olmadı. Birḳaç gün böyle arada mektūb geldi 
gitdi. Nihāyet ʿUbeydu'llāḥ öfkelendi ve bir mektūbla ʿAmra ben seni Ḥüseyniñ yanına 
nedīmelige göndermedim. Ya kendisini ṭut 

[12a] baña getir ya ben başḳa kimse gönderecegim dedi. Bunuñ üzerine ʿAmr Ḥażret-i Ḥüseyne 
işi añlatdı Ḥażret-i Ḥüseyn bir gün daha mühlet istedi. ʿUbeydu'llāh mühlet vermedi. Şimr 
isminde bir ḳumāndān daha gönderdi. ʿAmr işi yine Ḥüseyne teblīġ etdi. Mühlet yoḳdur. 
ʿUbeydu'llāḥ bir adam daha göndermiş dedi. Bunuñ üzerine Ḥażret-i Ḥüseyn ḳażāya rıżā 
diyerek ʿār belāsı cenk ḥāżırlıġına başladı. O gece ʿUbeydu'llāhdan eger Ḥüseyn cenk ederse 
evvelā Fırāṭ ṣuyunuñ yolunu baġlayıñ ṣuyu vermeyiñ diye emr geldi. ʿUbeydu'llāh ʿaskerinden 
beş yüz kişi Fırātıñ yolunu kesdiler. Ḥażret-i Ḥüseyniñ indigi yerde hīç ṣu yoġidi... Fırātıñ yolu 
çevrilince ṣusuz ḳaldılar. Ḥażret-i Ḥüseyniñ küçüḳ oġlu Zeyne’l-ʿĀbidīn çādırda ḫasta 
yatıyordu bütün ʿāʾile ve evlādı çoḳ ġarīb bir ḥüzn içinde idiler o gece Ḥażret-i Ḥüseyn ḥazīn 
ḥazīn şiʿirler oḳurdu. Çocuḳ yatdıġı yerden şiʿirleri dinleyip aġlardı  

[12b] ṣusuz çölüñ ortasında bir avuç maʿṣūm ʿāʾile geceniñ altında hep aġlamaġa başladılar. 
Ḥażret-i Ḥüseyn ʿayıbdır düşmānlara ḳarşı aġlamayıñ sevinirler dedi. Ḥażret-i Ḥüseyn başını 
ḳaldırıp göklere ṭoġru yā Rabbī sen bilirsiñ bu ḫalḳ benimle bīʿat etdiler ʿahdlerini bozdular 
bunlardan intiḳāmımı al” dedi. Bundan ṣoñra yanında gelen adamlara dönerek ben sizi ḥarb için 
getirmemişdim. Murādım baña yoldaşlıḳ idi. Düşmān çoḳdur. Ben anlarla ṣavaş etmek mümkün 
degildir. Gitmek isteyenlere iẕin veriyorum. Siz selāmetle vaṭanıñıza gidiñ ben başıma ne 
yazıldıysa çekeyim dedi. Onlar da aġlaşdılar. Ve ey Resūlu'llāhıñ oġlu şimdi biz seni düşmān 
elinde ḳor isek yarın ḳıyāmetde Ḥaḳ ḥużūrunda ve ceddiñ Muṣṭafā ḥużūrunda ne cevāb veririz 
cānımız saña fedā olsun cümlemiz önüñde ḳırılmayınca gitmeyiz dediler. O cevāblarda Ḥażret-i 
ʿAli muḥiblerinden Dermāṣ isminde 

[13a] biri gece deve ile Ḥażret-i Ḥüseyniñ çādırına gelerek ey Ḥüseyn gel şu deveye bin seni 
köyümüze götüreyim ḳaçırayım düşmānıñ oraya gelemez ziyāde ṣarbdır. Ve bilemezler dedi. 
Ḥażret-i Ḥüseyn ben yalñız olsam olurdu. Faḳaṭ bu ḳadar çoluḳ çocuġu bıraḳıp gitmek naṣıl 
olur. Bunları düşmān eline ḳoyup ḳaçmaḳ olmaz… O adam gitdi Ḥażret-i Ḥüseyne uyḳu 
gelmekle yatdı rüyāsında dedesi Ḥażret-i Muṣṭafāyı gördü. Faḫr-ı ʿālem “Ey ciger-kūşem melūl 
olma ġam yeme yarın gece bizimle aḳşamlarsıñ” dedi. Ḥażret-i Ḥüseyn uyanıp düşünü söyledi. 
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Bütün ehl-i35 beyti aġlaşmaġa başladılar. Ḥażret-i Ḥüseyn aġlaşmayıñ ki düşmān gülmesin” 
dedi. Ṣabāḥ oldu. Cumʿa ve ʿāşūra günü idi. Ḥażret-i Ḥüseyn ṣabāḥ namāzını ḳıldı. ʿAmr bin 
Saʿd alay baġladı Ḥażret-i Ḥüseyniñ üstüne geldi. Ḥüseyn daḫi ata binip alayıñ önüne çıḳdı. 
ʿAskeriñ 

[13b] hepsi Ḥażret-i Ḥüseyni gördüler. Ḥüseyn bir nuṭḳ ederek “Ey Kūfe ahālīsi size bir sözüm 
var gerçi şimdi bu sözüñ baña fāʾidesi yoḳdur. Faḳaṭ anıñ için söylerim ki Ḥaḳ teʿālā ḥużūrunda 
siziñle ber-ā-ber olduġum vaḳit hīç bahāneñiz ḳalmaya... Ey ahālī bilirsiñiz ki ben Resūlu'llāhıñ 
ḳızı Fāṭımanıñ oġluyum. Peyġamberiñ ʿammīsi oġlu ʿAli şol kişidir ki Peyġambere ibtidā īmān 
etmişdir. Peyġamber ona (لحمك لحمى دمك دمى) “انا مدینة العلم وعلى بابھا” P35F

36
P demedi mi? ʿAmmim 

Caʿfer Ṭayyārdır. Babamıñ ʿammīsi şehīdleriñ başı Ḥamzadır. Eger siz Müslümān iseñiz ve 
hem de ceddimiñ ümmeti iseñiz ḳıyāmet gününde Ḥaḳ teʿālā ve Resūlü öñünde ne ʿözr 
bulacaḳsıñız. Bundan murādım budur ki Ḥıristiyānlar Ḥażret-i ʿĪsānıñ eşiginiñ ṭopraġına ʿizzet 
ve ḥürmet ederler. Yahūdīler Ḥażret-i Mūsānıñ bir nişānını görseler ḥürmet ederler. Şimdi 
Peyġamberiñ oġlu olduġum ḥālde 

[14a] siziñ ḥaḳḳıñızda biz ne günāḥ etdik ki benim ḳanımı ḥelāl görürsüñüz. Ben Medīnede 
ceddimiñ ḳabri üstünde kendi ḥālimde oṭururken beni ḥālime ḳomadıñız... Arañızda ben ḳan 
dökmedim māllarıñızı almadım. Neden böyle edersiñiz. Mekkeye geldim mektūblar yazdıñız 
beni buraya ḳadar getirip şimdi böyle edersiñiz. Şimdiki ḥālde ben size şunu derim ki eger siz 
Ḥaḳḳıñ raḥmetini ve ceddimiñ şefāʿatini dilerseñiz baña yol veriñ Mekkeye döneyim. Dünyā 
riyāsetinden vazgeçeyim anda oṭurayım" dedi. Hīç kimse cevāb bile vermediler. Ḥażret-i 
Ḥüseyn tekrār elḥamdüli'llāh işte Allāhu teʿālā ḥüccetimi siziñ üzeriñize ḳıldı. Ve siziñ benim 
üzerimde ḥüccetiñiz diyeceñiz ḳalmadı. Bundan ṣoñra bildiklerini hep birer birer isimleriyle 
çaġırıp ey fülān oġlu fülān baña mektūb yazan gönderen siz degil misiñiz baña bīʿat gösteren siz 
degil misiñiz beni bunuñ için mi 

[14b] getirdiñiz. Nā-ḥaḳ yere öldürecek misiñiz... ʿAskerleriñ arasından onlara-Biz seniñ 
bīʿatiñi istemeyiz sizden uṣandıḳ" diye baġırdılar. Ḥażret-i Ḥüseyn-Elḥamdüli'llāh siziñ de Ḥaḳ 
teʿālā ve Resūlü öñünde ḥüccetiñiz ḳalmadı. Bundan ṣoñra Ḥażret-i Ḥüseyn şu duʿāyı oḳudu. 

اللھم انت ثقتى من كل كربة و عدتى عند كل سرةٍ و قوتى عند كل بلیٍة و جا رى فى كل حالٍة وفى كل نعمٍة و فتھى امالى فى 
 37كل غایٍة اكفنى یا ارحم الراحمین

devesinden indi atına binip ve ṣaf baġlayıp ṭurdu ʿAmr ibn-i Saʿīd ʿaskerinden ibtidā ʿAbdu'llāh 
isminde biri meydāna çıḳdı. Ḥażret-i Ḥüseyne sen daha böyle mi söylersiñ ʿaceb cānıñ almadan 
ḳurtulur mu?! Ḥażret-i Ḥüseyn-Ben Allāhdan raḥmet umarım. Faḳaṭ sen ḥāliñi düşün utanmaz 
mısıñ... ʿAbdu'llāh Ḥażret-i Ḥüseyniñ üstüne atını sürdü. Ḥażret-i Ḥüseyn ṭoluḳsuyup yā Rabbī 
sen bunu helāk et diye duʿā etdi. Atla ṭolu dizgin gelirken atınıñ 

[15a] ayaġı bir çuḳura geçerek silkindi ʿAbdu'llāh atıñ üstünden düşerek ayaḳları üzengide 
ḳaldı. At sürüye sürüye parçalandı. Bunu görünce Ḥażret-i Ḥüseyne ibtidā yolda rāst gelen Ḥür 
bin Temīmi meydāna atıyla gelip es-selāmu ʿaleyke yā ibn-i Resūlu'llāh dedi. Ḥażret-i Ḥüseyn 
de ona selām verdi. Ḥür-Ey Ḥüseyn işte cānım fedādır. Ben senden yana geçiyorum. Bu 
düşmānlarla şehīd oluncaya ḳadar cenk edecegim" dedi. Bunuñ üzerine Ḥüre ḳarşı ʿAmr bin 
Saʿīd yayını çekip oḳla şehīd etdi. ʿAmr ʿaskerinden Nīsān ve Sālim isminde iki kimse daha 
meydāna çıḳdı. Ḥażret-i Ḥüseyn ʿaskerinden Cübeyr ile Yezīd bin Ḥuṣayn anlara karşı vardılar. 
Ve ikisini de öldürdüler. Bundan ṣoñra ʿAmr ʿaskerinden Müzāḥim adında biri meydāna geldi. 
Ḥarbe ile onu da helāk etdiler. O gün ḥikmet-i Ḫudā çoḳ ṣıcaḳ idi. Ḥażret-i Ḥüseyniñ yārānı 

35 Kelime اھلى şeklinde yazılmıştır. 
36 (Senin etin benim etim, senin kanın benim kanım.) “Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır.” 
37 "Allah’ım sen her sıkıntıda en yakınım, her sevinçte vaadim, her musibette kuvvetim, her durumda ve her nimette 

yoldaşımsın. Ulaşmayı hedeflediğim emellerim için kapıları açansın. Sen bana yetersin, ey merhametlilerin en 
merhametlisi." 
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[15b] çoḳ ṣusuzlardı. Buñaldılar. ʿAmr bin Saʿīdiñ emriyle ʿaskeri hücūm etdiler. Ḥażret-i 
Ḥüseyn adamlarından yirmi kişi şehīd oldu. Ve çoḳları da yaralandı ṣusuzluḳdan hep ṭāḳatleri 
kesildi. Ḥażret-i Ḥüseyn kendisi atla hücūm etmek istedi. Bıraḳmadılar. Mādemki biz ṣaġız hep 
ölmeyince seni bıraḳmayız dediler. Ḥażret-i Ḥüseyniñ gözleri yaşla ṭoldu. Atını çekip ṭurdu. Her 
meydāna çıḳan yārānları giderken Ḥażret-i Ḥüseyniñ öñüne gelip "Es-selāmu ʿaleyke yā ibn-i 
Resūl sen ṣaġ ḳal işte biz gidiyoruz. Cānımız fedā olsun" derlerdi. (رحمة هللا علیھم) Ḥażret-i 
Ḥüseyn daḫi cevābında ve ʿaleykümü's-selām işte biz de ardıñız yetişiyoruz diye diye bu yüz 
ḳırḳ kişi Ḥażret-i Ḥüseyniñ öñünde hep şehīd oldular. AncaḳP37F

38
P Ḥażret-i Ḥüseyniñ ḳızları 

ḳardaşları ve oġulları ve ʿammīsi oġulları ḳaldı. Eñ ṣoñ Ḥażret-i Ḥüseyn iki ṭarafına baḳıp  

[16a] nöbet baña geldi diye atını ṣalacaġı zamān büyük oġlu ʿAli Ekber atasından evvel 
meydāna çıḳıp on bir defʿa düşmān ʿaskerlerine atıyla ḥücūm etdi. Her ḥamlede üçer dörder 
ẓālimi yere serdi. Ṣusuzluḳdan dili aġzında ḳurudu dönüp gelip ey baba ṣusuzluḳdan buñaldım 
derdi. Ḥażret-i Ḥüseyn ey ciger-kūşem elimden ne gelir bu dünyāda şimdi ṣuya çārem yoḳdur 
deyip mübārek dilini çıḳarıp oġlunuñ aġzına verdi. ʿAli Ekber babasınıñ dilini emdi. Ṣuya ḳanıp 
yine düşmāna at ṣaldı. Çoḳ ẓālimleri yere düşürdü nihāyet ʿAmr bin Saʿd ʿaskerinden Ḥarb bin 
Saʿīd isminde bir melʿūn ġāfil iken ʿAli Ekberi ardından ḳılıçla çaldı. Ḥażret-i Ḥüseyn bunu 
görünce bir āh çekdi o vaḳte ḳadar Ḥażret-i Ḥüseyniñ āvāzını kimse işitmemişdi. ʿAli Ekberiñ 
vālīdesi Ḥażret-i Zeyneb çādırdan feryād ederek çıḳdı ʿAli Ekberiñ cenāzesiniñ üstüne 

[16b] düşdü ḳucaḳladı. Ḥażret-i Ḥüseyn onları ṭurdurdu çādıra götürdü. ʿAli Ekberden ṣoñra 
ʿAbdu'llāh bin Müslim bin ʿAḳīl meydāna at ṣaldı. Bu da gögsünden çıḳan bir oḳla şehīd oldu. 
Onuñ ardınca Caʿfer bin ʿAḳīl çıḳdı o da bir oḳla şehīd oldu. Öyle ki Ḥażret-i Ḥüseyniñ yanına 
ancaḳ beş cānlı kimse ḳaldı. Küçük oġlancıḳları ḳızları ʿāʾilesi idi. Ḥażret-i Ḥüseyniñ on 
yaşında küçük ḳardaşı Ḳāsım bin ʿAli bu ḥāli görünce ḳılınç ḳuşanıp düşmānlara ḳarşı gitmek 
istedi. Ḥażret-i Ḥüseyn sen oġlancıḳsıñ ṣavaş edemezsiñ gitme dedi. Ḳāsım yā Ḥüseyn Allāh 
ḥaḳḳıçün dönmem deyip ileri yürüdü. Bir melʿūn ḳarşı gelip ḳılıçla çaldı çocuḳ iki parça oldu. 
Ḥażret-i Ḥüseyn atıyla kendisi hücūm etdi. Atı vurulup düşdü Ḥażret-i Ḥüseyn yayan ḳaldı. 
Çādırdaki ʿāʾile ve çocuḳlar feryād ve fiġāna başladılar 

[17a] Ḥażret-i Ḥüseyn o ḳadar ṣuṣamışdı ki dili aġzı içinde ḳapḳara oldu. Güneş ikindi vaḳti 
yerinde idi. Ḥażret-i Ḥüseyniñ dermānı kesilip olduġu yere oṭurdu o ḳadar perīşān idi ki hīç 
ṭāḳati yoġidi. Yapyalñız meydānda ḳara ve ḳanlı ṭopraġıñ üstünde oṭuruyordu. Üstüne hīçbir 
kimse gelemedi. İşte bu ḳara ṭopraġıñ üstünde böyle perīşān ve yaralı ṣusuz oṭururken beşikde 
süt emen oġlu ʿAbdu'llāhıñ aġladıġını işitdi. Yaraları ṣızladıġı ḥālde eñ ṣoñ çocuġu görmek için 
istedi. Çocuġu getirdiler. Baġrına baṣdı yüzüne melūl melūl baḳarken melʿūn Kūfeliler 
ḳarşısında ḳudurmuş cānāvar gibi diş gösteriyorlardı. Beni Esed ḳabīlesinden bir melʿūn çocuġu 
ḳulaḳ tözünden oḳla vurdu. Hemen çocuḳ cān verdi. Ḥażret-i Ḥüseyn 

 "انا � وانا الیھ راجعون39"

deyip çocuġu yanı başına bıraḳdı. 

[17b] Yā Rab sen ḫaber ver dedi. Bundan ṣoñra ṣusuzluḳ cānına kār etdiginden Fırātdan ṭarafa 
aġır aġır yürüdü. Düşmān ʿaskerleriniñ öñünden geçdi uġradıġı yerlerden ʿasker yarılıp ṣuya 
yaḳlaşdı herkes Ḥażret-i Ḥüseyne baḳıyor geçdikçe aralaşıp yol verdiler. Ṣuyuñ ḳıyısına geldi 
yüzünüñ üstüne ḳapanaraḳ ṣu içecegi zamān Şimr Melʿūnu baġırdı eger bu ṣu içerse yine bize 
ḳarşı ḳor ṣu içmege ḳomayıñ dedi. Ḥażret-i Ḥüseyn aġzına bir miḳdār ṣu alırken bir melʿūn 
aġzından oḳla vurdu. Ḥażret-i Ḥüseyn eliyle oḳu aġzından çekdi aġzındaki ṣular döküldü. 
Mübārek aġzından ḳanlar aḳardı. Bu ḥālde çādırıñ ḳapısına ḳadar geldi. Bütün ʿāʾile perīşān 
çıġrışıyorlardı Ḥażret-i Ḥüseyni öldürmek üzere ʿAmr ibn-i Saʿd ileri vardı. Ḥażret-i Ḥüseyn 

38 Kelime metnin bütününde آنجاق şeklinde yazılmıştır. 
39 "Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz." 
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mübārek başını ḳaldırıp anıñ yüzüne baḳaraḳ "Beni öldürmege sen mi geldiñ buyur" dedi. ʿAmr 
utandıġından geri döndü ileri varmadı. 

[18a] Ṭuran ḫalḳa emr verdi. Ne ṭurursuñuz dedi. Piyādeler Ḥażret-i Ḥüseyniñ üstüne hücūm 
etdiler. Bu hücūm çādırıñ öñünde oluyor. Ḥażret-i Ḥüseyn ṣaldıranları ḳılıçla öldürüyordu. 
ʿAmr ile Şimr melʿūnları uzaḳdan bu acı ḥāle baḳıyorlar temāşā ediyorlardı. Çādırıñ öñünde 
Ḥażret-i Ḥüseyniñ çocuḳları feryādı arasında ṣaldıranlarla ṣavaşını seyrederlerdi. Birbirlerine-
Bunca ehl-i40 beytin gözünüñ öñünde ḳırdılar... Bunca gündür ṣusuz... Bunca yarası var... Ḥālā 
hücūm edenlere teslīm olmuyor cenk eder derlerdi. Ḥażret-i Ḥüseyniñ otuz dört yerinde yara 
vardı. Ḳan çoḳ aḳdıġından ve ṣusuzluḳdan dermānı kesildi. Mübārek başı döndü gözleri ḳarardı. 
Olduġu yere yine oṭurdu. Bütün vücūdundan ḳanlar ṣızıyor. Efrād-ı ʿāʾile çırpınıyor feryād 
ediyorlardı işte bu anda o nesl-i pāk şu fānī dünyānıñ ḳara ṭopraġı 

[18b] üstünde Ḥaḳḳına ḳavuşmaḳ için ṣoñ daḳīḳalarını bekliyor. Bütün bu acılara ṣabırlar 
gösterip düşünüyordu. 

Mers̱iye 

Melʿūn Yezīd naṣıl ḳıydıñ şu nesl-i Muṣṭafāya 
Yarın maḥşerde ne dersiñ ʿAliyyü’l-Murtażāya 
Naṣıl revā gördüñ sen bu ẓulmü āl-iʿAbāya 
Maʿṣūmlarıñ çıḳdı o dem āhı ʿarş-ı41 aʿlāya 
Eyvāh düşdü Ḥüseyn atından ṣaḥrā-yı Kerbelāya 
Meded Cibrīl var ḫaber ver ol şāh-ı42 aʿlāya43 

Yezīdiñ yapdıġı ey dil büyük ḫıyānetdir44 
Cigerlerden çıḳmaz aṣlā aġır bir ihānetdir 
Aġla ey göñül bu bir ciger-sūz cināyetdir 
Ḫoş ṭut Ḥüseyni ey zemīn şimdi bir emānetdir 
Eyvāh düşdü Ḥüseyn atından ṣaḥrā-yı Kerbelāya 
Meded Cibrīl var ḫaber ver ol şāh-ı aʿlāya 

[19a] Oṭurdu Ḥüseyn nā-çārdır ḳanlar içinde ey ḫāk 
Titreme ey zemīn ṣaḳın üstündeki o nesl-i pāk 
Aġla ey göñül baġrıñı et sen de çāk çāk  
İñlesin ʿālem görmedi böyle ẓulm eflāk 
Eyvāh düşdü Ḥüseyn atından ṣaḥrā-yı Kerbelāya 
Meded Cibrīl var ḫaber ver ol şāh-ı aʿlāya 

Dayanmaz cān maʿṣūmlarıñ o dem feryādına 
Yezīdler raḥm etmedi hem āh o maʿṣūm evlādına 
Aġlar bütün ehl-i īmān geldikçe yādına 
Sebeb oldu melʿūn Yezīd ehl-i beytiñ ber-bādına 
Eyvāh düşdü Ḥüseyn atından ṣaḥrā-yı Kerbelāya 
Meded Cibrīl var ḫaber ver ol şāh-ı aʿlāya 

Tañrı düşmānı o zālim bir içim ṣu vermedi 
Ḥaḳḳıñ bir damla ṣuyun melʾūn revā görmedi 
Salṭanat ḳaydındadır hep kimse bir derd ṣormadı 
Yer gök ehl-i45 mātem ṭutup aġladı hep ṭurmadı 

40 Kelime اھلى şeklinde yazılmıştır. 
41 Kelime عرشى şeklinde yazılmıştır. 
42 Kelime şiirin tümünde شاھى şeklinde yazılmıştır. 
43 Kelime metnin bütününde عالیھ şeklinde yanlış yazılmış olup doğru yazımı yukarı alınmıştır. 
44 Kelime حیانتدر şeklinde yazılmıştır. 
45 Kelime اھلى şeklinde yazılmıştır. 
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Eyvāh düşdü Ḥüseyn atından ṣaḥrā-yı Kerbelāya 
Meded Cibrīl var ḫaber ver ol şāh-ı aʿlāya 

[19b] Şimr melʿūnu yanında altı kişi ile Ḥażret-i Ḥüseyniñ üstüne hücūm etdi. Ḥażret-i Ḥüseyn 
oṭurduġu yerden ḳalḳaraḳ elinde ḳılıncıyla bunlara ḳarşı ṭurdu. Ẕürʿa isminde bir melʿūn ḳılınçla 
Ḥüseyniñ bir ḳolunu düşürdü. Ḥażret-i Ḥüseyn bir eliyle bu melʿūnuñ üstüne hücūm etdi. Faḳaṭ 
hīç mecāli yoḳdu... Kesilen ḳolundan ḳanlar fışḳırıyordu. Bundan ṣoñra Ḥażret-i Ḥüseyn ṣoñ 
vedāʿını yapmaḳ için çādıra girmek isterken Ẕürʿa melʿūnu arḳasından süngü ile dürtdü. Süngü 
mübārek gögsünden çıḳdı. Melʿūn süngüyü çekince mübārek rūḥu Ḥaḳḳa ḳavuşdu. Şimr melʿūn 
hemen gelip yarı cānlı başını kesdi... Ḳays̱ ibn ....46 isminde bir ḫāʾin gömlegini ṭutdu Aḫfeş bin 
Yezīd isminde biri de ṣarıġını ḳapdı... Bütün ehl-i beyt çaġrışıyorlardı. Şimr melʿūnu çādıra 
girdi. Çādırı yaġmā etdirdi... 

[20a] Ḥażret-i Ḥüseyniñ ḫātūnları47 acı acı feryād etmekle ʿAmr bin Saʿīd işidip geldi gördü ki 
Şimr melʿūnu ḳılıncını çıḳarmış Ḥażret-i Ḥüseyniñ oġlu Zeyne'l-ʿĀbidīni ḫasta yatdıġı yerde 
öldürecek ʿAmr baġırdı "Utanmaz mısıñ... Bir ḫasta çocuḳ öldürülür mü? Ne yaparsıñ" dedi 
Şimr daḫi ʿUbeydu'llāh baña āl-i ʿAliniñ erkegini bıraḳma diye tenbīh etdi" dedi. ʿAmr: 
Müslümānlar kāfirlere bile raḥmet eder hīç maʿṣūmlarını öldürmezler... Bıraḳ bunu 
ʿUbeydu'llāha götür. Kendi ne yaparsa yapsın..." dedi. Bundan ṣoñra mektūb yazıp Ḥażret-i 
Ḥüseyniñ başını Ḥulte bin Yezīd isminde biriyle ʿUbeydu'llāha gönderdi ertesi gün ʿAmr kendi 
ʿaskerinden ölen seksen sekiz kişiyi defn etdirdi. Ḥażret-i Ḥüseyn ṭarafından şehīd olanları şöyle 
Fırāt yüzünde ḳodu. Ḥażret-i Ḥüseyniñ ḳalan evlād-ı ʿāʾilesini 

[20b] ve ḳızlarını baş açıḳ yalın ayaḳ develere bindirdiler çünki bunlarıñ neleri varsa hep yaġmā 
edilmişdi. Ḫasta yatan Zeyne'l-ʿĀbidīni ayrı bir deveye ṣardılar develer iñleyerek gözlerinden 
damla damla yaş dökerek gidiyordu. Öyle perīşān bir manẓara ki dünyāda mis̱li görülmemişdir 
o gün havādan aġlamaḳ āvāzı geldi. Faḳaṭ kimseye görünmezdi. Yalñız şu beyti işidirler[di] 

 اترجو أمة قتلت حسینا

  48شفاعت جده یوم الحساب

ve bir ses daḫi işitdiler ki kimseye görünmezdi. 

 ایھا القاتلون جھالً حسینا

   ابشر و العذاب والتنكیل

 قد لعنتم على لسان ابن داود

 و موسى و صاحب االنجیل

Tercemesi nesl-i Resūlü bunca ẓulmle öldürenler sizleri ʿaẕāb ve yaḳın bir intiḳāmla tebşīr 
ederiz. Siz āl-i Dāvūd Mūsā vü ʿĪsā ʿindinde daḫi melʿūnu olduñuz. 

[21a] Ḥażret-i Ḥüseyniñ mübārek cesedi ölenlerle ber-ā-ber üç gün Kerbelāda ḳaldı. Fırāt 
kenārında ʿĀmriye köyünden ve Benī Esed ḳabīlesinden baʿżıları gelip defn etdiler. Ḫulte ibn-i 
Yezīd Ḥażret-i Ḥüseynin başını aldı Yezīde vardı. Bu melʿūn gūyā bir devlete ḳavuşmaḳ ḳadar 
maġrūr bir çalımla Şāma girdi. Birçoḳ iḥsān umardı. Umduġuñ hīçbirisi de eline girmedi. Ertesi 
gün ʿAmr ibn-i Saʿīd daḫi ʿāʾileleri Kūfeye getirdi. Bunlar başı açıḳ yalın ayaḳ perīşān develer 
üzerinde Kūfeye girerken Kūfeliler anları bu ḥālde görüp aġladılar. Ḥażret-i Ḥüseyniñ ḳızı 
Ümmü Gülsüm "Ey ḫalḳ niçin aġlarsıñız eger bizim için aġlaşırsañız bizi siz böyle etdiñiz bize 

46 Bu kısım müellif tarafından boş bırakılmıştır. Taberî'nin aktardığı bilgilerden hareketle ilgili kişinin Ḳays̱ ibn-i 
Eşʿas olduğu tespit edilmiştir. eṭ-Ṭaberī, Tārīḫu'r-Rusul ve'l-Mulūk, ve Ṣılatu Tārīḫ eṭ-Ṭaberī, (Beyrut: Dāru't-
Turās̱, 1387/1967), C. 5/453. 

47 Kelime metnin bütününde حاتون şeklinde yazılmıştır. 
48 Hüseyn’i öldürenler kıyamet gününde dedesinden şefaât mi umut ederler? 
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mektūb ve elçiler gönderen sizsiñiz düşmāna teslīm etdiñiz şimdi bize mi aġlarsıñız" dedi ve 
deveniñ üstünde bu beyti ḥüznle oḳudu. 

 [21b]             ماذا تقولون ان قال النبى لكم

   ماذا فعلتم وانتم آخر المم

 ى بعد معتقدلبعترتى و باھ

  منھم اسارى و قتلى ضرجوا بدم

  ما كان ھذا جزائى اذا نصحت لكم

 49ان تخلفونى بسوء فى ذوى رحمى

ʿUbeydu'llāh melʿūn Kūfede taḫt50 ḳurup oṭurmuşdu. Ḥānedāna etdigi bunca ḥaḳāretden çoḳ 
maġrūr ve sevinçli idi. ʿAmr ibn-i Saʿīd Ḥażret-i Ḥüseyniñ başını bir legen içinde getirip 
ʿUbeydu'llāhıñ öñüne ḳodu. Ḥażret-i Ḥüseyniñ ḫātūn ve evlādları ayaḳ üzerine ḳarşısına 
ṭurdurdu. Bunları böyle görünce ʿUbeydu'llāḥ melʿūn "الحمد � الذى اكرمنا بمحمد وطھرنا تطھیرا" dedi. 
Yaʿnī şükür olsun ol Tañrıma ki bizi Muḥammedle ʿazīz ḳıldı 

[22a] ve bizi ārī vü ṭāhir ḳıldı demekdir. Bundan ṣoñra ʿUbeydu'llāh Ḥażret-i Ḥüseyniñ büyük 
ḳızına "Allāḥıñ ḳudreti naṣıl gördüñüz mü" dedi. Ümmü Gülsüm cevāb vererek "Yaḳın vaḳitde 
Allāhu teʿālā bizimle siziñ arasını birleşdirir. Ve ḥesāb gününde intiḳāmımızı sizden alır" bunuñ 
üzerine  

Ubeydu'llāh ḳızdı. " Seniñ daha böyle diliñ mi var" deyip ḳıza işkence etdirmek istedi. ʿAmr 
ibn-i Saʿīd ricā ederek " Ḫātūnlarıñ sözüne baḳılmaz" diye eẕiyet etdirmedi. ʿUbeydu'llāh 
Ḥażret-i Ḥüseyniñ küçük ḳızı Zeynebe baḳaraḳ "Elḥamdüli'llāḥ işte Allāḥ sizi böyle etdi." dedi. 
Çünkü bunlarıñ üstleri başları çoḳ perīşān idi Ḥażret-i Zeyneb daḫi "Elḥamdüli'llāh Ḥaḳ teʿālā 
bizim ḥānedānımızı nübüvvetle müşerref ḳıldı. Āmālimizi yaramazlıḳdan ve  

[22b] ve yalancılıḳdan pāk eyledi. Allāhıñ taḳdīrinde ḥükm ne ise oldu. Yarın Ḥaḳ ḥużūrunda 
belli olur." dedi. Bundan ṣoñra ʿUbeydu'llāh Ḥażret-i Ḥüseyniñ oġlu Zeyne'l-ʿĀbidīne "Sen 
necisiñ" dedi. O da Ḥüseyniñ oġluyum deyince ʿUbeydu'llāḥ melʿūnu Ḥaḳ teʿālā seni öldürmedi 
mi?... dedi. Zeyne'l-ʿĀbidīn cevāb vermedi. ʿUbeydu'llāḥ ḥiddetle neye söylemezsiñ" dedi. 
Zeyne'l-ʿĀbidīn- büyük ḳardaşımı öldürdüler deyip  

P51F كل نفس ذائقة الموت و ما كان لنفسى ان تموت اال باذن هللا" 51

52
P"  

dedi. ʿUbeydu'llāḥ öfkelenerek bunu da öldürmek için yerinden fırladı. Ḳız ḳardaşı Zeyneb 
feryād ederek Zeyne'l-ʿĀbidīniñ üstüne ḳapandı. "Ve Ḥüseyniñ neslinden ancaḳ bu ḳaldı. Bizim 
hepimizi evvelā öldür ṣoñra bunu öyle telef et" dedi. 

[23a] o ḳadar yalvardı ki bütün ʿāʾile fiġān içinde ḳaldılar. ʿUbeydu'llāh bunu öldürmekden 
vazgeçdi maġrūr bir cānāvar gibi yerine oṭurdu. Bundan ṣoñra bu perīşān ḳāfileyi Şāma 
göndermek üzere ḥużūrundan ḥaḳāretle çıḳardı. O meclisde ḥāżır bulunan ʿAbdu'llāḥ bin ʿAfīf53 
bu ḥāle ṭayanamadı. Öfkelenerek ayaġa ḳalḳdı ʿUbeydu'llāh melʿūnuna ḳarşı "Ey Ḥaḳ teʿālā 
ʿindinde yüzü ḳara Tañrı düşmānı yalancı sensiñ ve saña tābiʿ olan ẓālimlerdir. Ḥażret-i 
Peyġamberiñ evlādını ḳırıb minbere çıḳdıñ ṣıddīḳler maḳāmında oṭurub yalan söylersiñ" dedi 
çünkü bütün Kūfelileri ʿUbeydu'llāḥ ehl-i beyte ḥaḳāret etmeyecegine söz vermişdi. Bunuñ 

49 Peygamber size deseydi ne derdiniz? Ümmetlerin sonuncusuyken ne yaptınız? Benim soyum ve ailemden sonra. 
Aralarında tutsak ve kanlar içinde katledilenler vardı. Size verdiğim öğütlerin karşılığı bu mu olacaktı? Benim 
soyuma karşı ben size iyilikle nasihatte bulunurken... 

50 Kelime تحت şeklinde yazılmıştır.  
51 "Herkes ölümü tadacaktır." Âl-i İmrân Suresi 3/185. 
52 "Hiçbir kimse Allah’ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez." Âl-i İmrân Suresi 3/185. 
53 Müellif ilgili kişinin ismini sehven ʿUbeydu'llāh olarak yazmıştır. Oysa olay örgüsünde bahsedilen kişi ʿAbdu'llāḥ 

bin ʿAfīf'tir. 
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üzerine ʿUbeydu'llāh melʿūn ġażablanaraḳ Ḥażret-i ʿAbdu'llāḥ bin ʿAfīfi orada parça parça 
etdirdi. Raḥmetu'llāh bundan ṣoñra Ḥażret-i Ḥüseyniñ başıyla bütün bu perīşān ʿāʾileyi Şāma 
gönderdi. 

[23b] Müjdeciler Yezīde ḫaber ulaşdırdılar. Yezīd taḫta54 çıḳıp oturdu. Meclisi ḳurdu... Evvelā 
Ḥażret-i Ḥüseyniñ ʿāʾilesi cümleten meclise ḳonup ayaḳda Yezīdiñ öñüne çizildiler. Ve Ḥażret-i 
Ḥüseyniñ başını bir ṭās içine ḳoyup Yezīdiñ öñüne ḳoydular. Yezīd melʿūn başı görünce 

  "و فارقة الجماعةرحمك هللا یا عبید كنا نرضى من طاعة اھل العراق بدون قتلك و لكنك قطعت الرحم "

dedi yaʿnī Tañrı raḥmet etsin saña ey ʿUbeydu'llāh biz ʿIrāḳ ehliniñ ṭāʿatinden rāżı olduḳ. Egerçi 
seni öldürmediler lākin sen ḳaṭʿ-ı raḥm ḳıldıñ... Ve cemāʿatden ayrıldıñ dedi. Yaʿnī sen 
Müslümān cemāʿatinden ebedī ayrıldıñ ammā bizim maḳṣadımız işimiz oldu demekdir. Yezīd 
elinde ṭutduġu ufaḳ bir deynekle Ḥażret-i Ḥüseyniñ ṭudaġı üzerine vurdu. 

[24a] Şām ulularından Ebū Berīre-i Eslemī o meclisde ḥāżırdı. Yezīde ḫiṭāben -Ḳaldır ol aġacı 
Ḥüseyniñ ṭudaġı üzerinden ki ben Resūlu'llāhı çoḳ gördüm ki o ṭudaḳları öperdi. dedi. Yezīd 
Zeyne'l-ʿĀbidīne -Seniñ babañ beni ṭanımadı Allāhıñ baña verdigi salṭanatı almaḳ istedi. İşte 
böyle oldu." dedi. Zeyne'l-ʿĀbidīn daḫi  

  هللا یسیر ما اصاب من مصیبة فى االرض وال فى انفسكم اال فى كتاب من قبل ان تبرأھا ان ذلك على 55

dedi. Yezīd emretdi ḫātūnları kendi sarāyında ḥaremleriniñ yanına alaḳodu. Bundan ṣoñra 
Nuʿmān ibn-i Beşīr ile Medīneye gönderdi Ḥüseyni öldürdügü için Kūfe ve ʿIrāḳ vālīligi 
ʿUbeyde verdi. Ḥālbuki bu melʿūn Ḥorasān ve Sīstānı da umardı. 

[24b] Bu alçaḳ umduġuna nāʾil olamadı. Ḥasrü'd-dünyā ve'l-āḫire ḳaldı. Ey şu saṭırları 
oḳuyanlar añladıñız mı? İşte insānlar böyle bī-vefādır. Öñünde āferīn budalāsı ṣoñunda 
maḥrūmdur. Çünkü dem de iḳbāl de... salṭanat da fānīdir... Bundan ṣoñra bunlarıñ başlarına 
gelenleri aşaġıda diñleyecegiz... "وهللا عزیز ذونتقام"P55F

56 

Mers̱iye 

Aġlayıñ ey ehl-i dīn maẓlūm şehīdān ʿaşḳına 
Bugün mātem demidir aġlayıñ cihān ʿaşḳına 
Aġlasın bugün gözler ehl-i īmān ʿaşḳına 
Ediñ laʿnet Yezīde dökülen ḳan ʿaşḳına 
Kerbelāda ḳalan o ṣusuz cān ʿaşḳına 
Yezīdiñ uġruna ṭoġranan ḳurbān57 ʿaşḳına 

[25a] Dünyā olalı böyle zulmü kimse görmedi 
O nesl-i pāke Yezīd bir içim ṣu vermedi 
Çoḳ çalışdı şāh-ı Ḥüseyn ṣuya ermedi 
Titredi yerler göñüller yerlerinde ṭurmadı 
Aġlayıñ Kerbelāda o ṣusuz cān ʿaşḳına 
Yezīdiñ uġruna ṭoġranan ḳurbān ʿaşḳına 

Laʿnet-sezādır Yezīdiñ şaḫṣına hem şānına 
Girdi bir avuç maʿṣūm bī-çāreniñ ḳanına 
Naṣıl varır melʿūn yarın Ḥaḳ dīvānına 
Bugün düşdü Ḥüseyn Kerbelā meydānına 
Aġlayıñ Kerbelāda uçan cān ʿaşḳına 
Yezīdiñ uġruna ṭoġranan ḳurbān ʿaşḳına 

54 Kelime تحت şeklinde yazılmıştır. 
55 “Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı 

olmasın. Kuşkusuz bu Allah’a göre kolaydır.” Hadîd Suresi 57/22. 
56 "Allah Aziz ve intikam sahibidir." 
57 Kelime şiirin bütününde قوربان şeklinde yazılmıştır. 
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Ṣaymadı Yezīdler hīç ehl-i beytiñ şānını 
Dökdüler ḥaḳāretle ḥāndānıñ ḳanını 
Yād ediñ ey ehl-i dīn Kerbelā ḳurbānını 
Şimr melʿūn kesdi Ḥüseyniñ gerdānını 
Aġlayıñ Kerbelāda dökülen ḳan ʿaşḳına 
Yezīdiñ uġruna ṭoġranan ḳan ʿaşḳına 

 

Sonuç 

İbrahim Aczî, Alevi-Bektaşi gelenek içerisinde yer almamasına rağmen Kerbela’da 
yaşananlara üzüldüğünden Şehadet-i Hazret-i Hüseyin adlı bir eser kaleme almıştır. Kendisinin 
böyle bir eser kaleme almasıyla herhangi bir tarikat bağlantısı bulunmadığını net bir şekilde 
vurgulamış; toplumda meydana gelen üzücü olaylara tepki vermenin insan olmanın bir gereği 
olduğunu dile getirmiştir. 

Şehadet-i Hazret-i Hüseyin, mensur-manzum karışık bir şekilde 20. yüzyılda kaleme 
alınmış bir eser olup bu olaya duyulan üzüntünün içten bir göstergesidir. Eserde Aczî, Kerbela 
sürecini Hz. Âdem’in oğulları Hâbil ve Kâbil arasında geçen olaya dayandırarak açıklamaya 
çalışmış; bu olayın dünyadaki fena ve kötü olayların miladı olduğunu vurgulamıştır. Bu girişten 
sonra esere Yezid’in biat mektupları istemesiyle devam edilmiş, Kerbela’da yaşananlar nispeten 
ayrıntılı sayılabilecek çerçevede ele alınmıştır. Türkçe olarak sade bir dille kaleme alınan eserin 
olay örgüsünde kimi zaman Arapça dua ve şiirler de yer almaktadır. Aczî, olayı aktardığı ya da 
faydalandığı kaynakları belirtmemiştir. Ancak yapılan araştırmalarda olay örgüsünün 
anlatımında Muhammed b. Cerîr et-Taberî’nin (ö. 310 / 923) Tārīḫu't-Ṭaberī ismiyle marûf 
Tārīḫu'r-Rusul ve'l-Mulūk eserinden faydalandığı tespit edilmiştir. 

Eserde hece ölçüsüyle kaleme alınmış iki mersiye bulunmaktadır. Mersiyelerde şair, şekle 
çok fazla önem vermemiştir. Hece ölçüsü yönünden kusurlu olan mersiyelerde şairin daha çok 
anlam üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Mersiyelerde Hz. Hüseyin’in temiz ve pak oluşu, 
masumluğu, amansız bir zulme uğradığı, susuz kalışı, Yezid ve taraftarlarına lanet, matem, 
Şimr’in Hz. Hüseyin’in mübarek başını kesmesi gibi hususular vurgulanmıştır. Bu çerçeveden 
bakıldığında eserin kullanılan mazmunlar itibarıyla kendinden önceki çalışmalarla benzer 
özellikler taşıdığı görülmektedir. Bu benzerliğe rağmen çalışmanın son dönem Kerbela 
literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Ek: 

Şehādet-i Ḥażret-i Ḥüseyn [1a] 
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Şehādet-i Ḥażret-i Ḥüseyn [1b-2a] 
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Summary 

Poets and writers, who are members of society, do not remain indifferent to the events 
that occur in social life and give various reactions to these events. In this context, social events 
constitute an important subject area for poets. One of the events that took place in the history of 
Islam and left deep traces in the hearts of almost every individual is the Karbala Incident. The 
Karbala Incident, which led to the martyrdom of Hazrat Hussein and laid the groundwork for 
various events later in Islamic history, is an event emphasized by poets and written in verse, 
prose, or verse-prose mixed works. 

Emotional poems about a person's good qualities are called elegies to express the sadness 
of losing a person after his death. The elegies usually begin with the fact that the life of this 
world is mortal and the world is full of cruelty. The poet reproaches this state of the world with 
the sadness of losing the person concerned mourns and begins to praise the person who is 
instrumental in writing the elegy. This praise can be expressed as a section where the poet uses 
the art of exaggeration to the fullest. Then there are prayers and wishes for that person. It is 
possible to say that the most famous examples of elegy in the history of literature are those 
written about the martyrdom of Hazrat Hussein. In these elegies, the process leading to the 
martyrdom of Hazrat Hussein is handled with a lyrical style of expression, taking into account 
historical data. Also, Karbala and the related region are considered sacred in this type. 

One of the authors who chose the Karbala process as the subject of study is Ibrahim Aczî 
Kendi, who lived between 1882-1965 and fulfilled various duties as a civil servant at the state 
level. Ibrahim Aczî was born in Konya in 1299/1882, got a good education, and developed 
himself in various fields. In his works, he mainly focused on folklore-related subjects. In 
addition, he has many articles published in newspapers and magazines. The period in which 
Ibrahim Aczî lived was when various discussions such as the alphabet, spelling, writing of 
words, and affixes were made in the language, and many changes related to the language. This 
situation is reflected in the works of Ibrahim Aczî. Therefore, his work was differences in the 
spelling of words and affixes.  

In this article, the subject of study of the work named Şehadet-i Hazret-i Hüseyin, in 
which Ibrahim Aczî deals with the Karbala process in a relatively straightforward way, has been 
chosen. The fact that there is no study about the work and that it is written in the twentieth 
century are among the issues that increase the importance of the work. In the study, brief 
information about the life of Ibrahim Aczî was first given, and then the Şehadet-i Hazret-i 
Hüseyin was examined in general terms in terms of form and content. In the last part of the 
research, the translated text of the work is included. 

The work named Şehadet-i Hazret-i Hüseyin by Ibrahim Aczî is registered in the Konya 
Yusuf Ağa Library with the archive number 42 Yu 10453. As a result of the research, only one 
copy of the work was identified. Written in prose; however, the work, which includes two 
elegies, is written in plain language. Ibrahim Aczî states that writing such a work should 
establish no set connection. Since childhood, Aczî has been against being attached to any belief 
without researching and examining it. The result is a manifestation of the respect and love for 
Hazrat Hussein. According to Ibrahim Aczi, being human is necessary to react to and hate the 
treatment done to Hazrat Hussein. 

Şehadet-i Hazret-i Hüseyin is similar to the mazmuns used in the works written before 
him. In this respect, it can be said that the work is far from original because the plot is almost 
the same as what is told in historical sources. Ibrahim Aczî did not specify which sources he 
used while writing the work. However, it has been determined that he benefited from 
Muhammed b. Cerîr et-Taberî's (d. 310/923) Tārīḫu'r-Rusul ve'l-Mulūk. What distinguishes the 
result from the others and makes it different is the two elegies written by Ibrahim Aczî in 
syllabic meter. In elegies, the poet did not attach much importance to form. It is seen that the 
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poet concentrates more on the meaning in the elegies, which are defective in terms of syllable 
meter. In the dirges, Hazrat Hussein's purity and innocence, the fact that he was mercilessly 
persecuted and thirsty, Yazid and his followers were cursed, mourning and Shimr beheading 
Hazrat Hussein were emphasized. 

Along with this study, the work Şehadet-i Hazret-i Hüseyin has been presented to benefit 
those concerned. It is thought that the study will contribute to the recent Karbala literature. 
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