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Öz 

Hz. Muhammed’in ev ahalisini ifade eden Ehl-i Beyt kavramıyla, Hz. Muhammed’in şahsına 

muhabbet ve hürmet beslenmesi, aile fertlerine ise saygı duyulması gerektiği düşüncesi, İslam 

edebiyatı açısından tarih boyunca önemli bir konu olmuştur. Diğer taraftan Kerbelâ vakası veya diğer 

bir deyişle Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi meselesi, İslami dönem edebiyatında gerek manzum gerekse 

mensur şekilde farklı kişiler tarafından defalarca kaleme alınmıştır. Kerbelâ hadisesi, İslam 

peygamberi Hz.Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in hicretin 60. yılında beraberindeki yetmiş iki 

muhariple birlikte, Kerbelâ’da şehit edilmesiyle sonuçlanan acı bir olaydır. İslâm dünyası üzerinde 

derin izler bırakan bu vaka; Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında defalarca işlenerek edebî bir tür haline 

gelmiştir. Maktel ve Maktel-i Hüseyn adlarıyla anılan bu türde Türk edebiyatında birçok eser kaleme 

alınmıştır. İslam edebiyatında birçok şairde görüldüğü üzere Ehl-i Beyt kavramını ve bu kavrama 

duyulan saygıyı şiirine konu edinen şairlerden biri de Muhammed Râsim Hikmet’tir. Şairin Hâb-

nâme adlı eserinde Hz. Muhammed, Hz. Ayşe, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. 

Ümmü Gülsüm, Hz. Zeynep ve Hz. Zeynel Abidin’den bahsedilmektedir. Bu çalışmada yazarın Hâb-

nâme adlı çalışmasında Hz. Muhammed efendimiz ve onun Ehl-i Beyt’i ile alakalı bilgiler üzerinde 

durulmaya gayret edilecektir. 

Anahtar kelimeler: Hz. Muhammed, Ehl-i Beyt, Hâb-nâme, Hz. Hüseyin, Kerbelâ 

In the book Hâb-nâme by Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmet Ehl-i Bayt love 
and Karbala 

Abstract 

The concept of Ehl-i Bayt, which expresses the household of Muhammad, and the idea that the person 

of Muhammad should be cherished and respected, and the family members should be respected, has 

been an important issue in Islamic literature throughout history. On the other hand, the case of 

Karbala, or in other words the matter of the martyrdom of Hussein, has been written many times by 

different people, both in verse and in prose, in the literature of the Islamic period. The incident of 

Karbala is a tragic event that resulted in the martyrdom of Hussein, the grandson of the Islamic 

prophet Muhammad, in Karbala, in the 60th year of the Hegira, together with seventy-two warriors 

who were with him. This case, which left deep traces on the Islamic world; It has been treated as a 

literary genre in Arabic, Persian and Turkish literatures many times. Many works have been written 

in Turkish literature in this genre, which is known as Maktel and Maktel-i Hüseyn. As seen in many 

poets in the literature of this period, one of the poets who dealt with the concept of Ehl-i Beyt and the 

respect for this concept in his poetry is Muhammed Râsim Hikmet. In the poet's work called Hâb-
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nâme, Hz. Mohammed, Mr. Aisha, Mr. Ali, Hz. Fatima, St. Hassan, Mr. Hussein, Mr. Umm Kulthum, 

Hz. Zeynep and Hz. From Zeynel Abidin are mentioned. In this study, it will be tried to focus on the 

author's information about our Master Muhammad and his Ehl-i Bayt in the Hâb-nâme. 

Keywords: Hz. Muhammad, Ahl-i Bayt, Hâb-name. Hz. Hüseyin, Kerbala 

Giriş 

Kur’an-ı Kerim'de "Ey ehl-i beyt! Allah, sizden kiri ve günahları gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister." 

(Ahzab/33) şeklinde ifade edilmiştir. Ayette geçen "ehl-i beyt"in Âl-i abâ olduğu aktarılır. Buradan yola çıkılarak 

"abâ altına alınanlar" anlamında peygamberimiz, Hz. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'den oluşan beş kişiye Âl-i 

abâ denilmiştir. Eskiden hattatlar tarafından bu beş ismin geçtiği hatlarına "bende-i Âl-i abâ" diye altına imza 

atarlardı. Âl-i abâ yerine bazen aynı anlama gelmek üzere "ehl-i kisâ" veya "penç ten-i âl-i abâ" tamlamaları da 
tercih edilmiştir.2 

Hz. Peygamber’in ailesine ya da ev halkına atfen Ahzâb suresi 33. ayette şu ifadeler yer almaktadır. “Evlerinizde 
oturun. Cahiliye çağı kadınlarının açılıp kırıtması gibi açılıp kırıtmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve 
Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt (ey peygamberin ev halkı, ) Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak 
istiyor.” Ehl-i Beyt tamlaması, başta Hz. Muhammed (a.s.) olmak üzere Hz. Fatıma, Hz. Ali ve evlatları Hz. Hasan 

ve Hz. Hüseyin’i içine alır. Bu kavram, edebiyatımızda evlâd-ı Resûl, evlâd-ı Muhammed, hamse-i âl-i abâ, pençe-

i âl-i abâ, hânedân, sülâle, âl-i Zehrâ, evlâd-ı Zehrâ, zürriyet-i Zehrâ, âl-i Hayder, evlâd-ı Hayder, Haseneyn, 

Sıbteyn, sıbt-ı Resûlullah gibi isim ve tamlamalarla da kullanılmıştır. 

Ehl-i Beyt ile ilgili kavramların Türk İslam Edebiyatı çerçevesinde yazılan eserlerde yer alması ise gelenek hâline 

gelmiştir. Klasik Türk Edebiyatında öncelikle Hz. Peygamber ve dört halife olmak üzere birçok din ve devlet 

büyüğü genel itibarıyla kasîde nazım şekliyle yazılan manzumelerle övülmüşlerdir. Resûlullah ile beraber onun 

aile fertleri ve sahabeleri de klasik şiirimizin önemli konuları arasına girmiştir. Klasik şiirimizde şairlerin 

padişahları ve diğer devlet büyüklerini övgüyle anmaları, çoğu zaman birtakım beklentilerin etkili olmasından 

dolayı ortaya çıkmıştır. Fakat Ehl-i Beyt veya âl-i Muhammed hakkında yazılan manzumelerde ise dünyevi 

beklenti içinde olmaksızın dinî hassasiyetten, peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisinden ileri gelen bir samimiyet yer 

almaktadır. 

Ehl-i Beyt kavramı, İslam dünyasında çeşitli görüş farklılıklarına neden olmuştur. Sünnî inancına sahip olan 

yazarların kaleme aldığı eserlerde Ehl-i Beyt teriminin başta Hz. Muhammed olmak üzere Hz. Ali, Hz. Fatıma, 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i kapsadığı düşüncesi çoğunluktayken; Şîa görüşüne sahip yazarlar tarafından yazılan 

eserlerde ise Hz. Peygamber ile birlikte Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’in yanı sıra, geri kalan dokuz 

imamı da kapsayan bir görüş hâkimdir. Ehl-i Sünnet ve Şîalar arasında Ehl-i Beyt’in özellikleri de tartışılan bir 

konudur. Ehl-i Sünnete göre Hz. Peygamber’in soyundan olan bu kişiler elbette hata ve günahtan beri değillerdir. 

Şiilere göre Ehl-i Beyt fertleri günahsızdır. Ehl-i Beyt’in iki temsilcisi olan Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere 

“şerîf”, Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere “seyyid” adı verilmiştir. 

Hz. Peygamber ve onun ailesinin fazilet, meziyet ve ahlakını içeren konular, tarih boyunca birçok edebiyatçımız 

tarafından farklı edebî türlerde işlenmiştir. Ehl-i Beyt konusu, bazı edebiyatçılar tarafından doğrudan doğruya; 

bazıları tarafından da dolaylı olarak farklı konular üzerinden şiir ve nesirlerde Ehl-i Beyt’e yer verilmiştir. Klasik 
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Türk edebiyatında na‘t, hilye, mevlid, miraciye gibi aynı zamanda Ehl-i Beyt’le ilgili olabilecek ve bu aileye 

duyulan saygı, sevgi ve bağlılığı aktaran birçok şiir veya eser yazılmıştır. 

Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmet 

Muhammed Râsim, Osmanlı Devleti’nin sıkıntılar içinde olduğu bir zamanda - on dokuzuncu yüzyılda- hayat 

süren şâir, müellif ve âlim olmasıyla bilinen bir şahsiyettir. Muhammed Râsim b. Ali b. Rızâ b. Süleyman el-

Malatyavî isimli ilim adamı, Müftü Ali Rızâ Efendi’nin oğlu olup resmî kayıtlarda (H.1255/ M.1839) Malatya’da 

dünyaya gözlerini açmıştır. Yazarın Hâb-nâme ve Tuhfetü’l-Âşıkîn Hediyyetü’l-Ma’şûkîn adlı eserlerinde ismi 

Seyyid olarak da zikredilmiştir. Ayrıca eserin giriş bölümlerinde Şütür-murgun (devekuşu), onun (Hâkim) ismini 

Seyyid olarak zikrettiği görülür. Bu bilgilere dayanarak Râsim Hikmet’in Hz. Peygamber’in soyundan geldiği de 

tahmin edilmektedir. 

Kadılık ve hâkimlik icâzet belgesine sahip olan Hoca-zâde Râsim, resmî kayıtlarda bulunan bilgilere göre 
kadılık yapmadan önce bir süre medreselerde hoca olarak görev yapmıştır. İmam Alusi’ye ait kitaplar ve 
Buhari’nin başta hadis kitapları olmak üzere pek çok eseri öğrencilerine talim ettirmiştir. Yazar, kadılık 
görevini yerine getirmeden önce baş mabeynci olan Hamdi Paşa’nın yanında yer almıştır. Bu zaman 
içerisinde kütüphanecilik hizmetini yerine getirmiş ve birçok eserden faydalanarak kendini geliştirmiştir. 

Hoca-zâde Muhammed Râsim sürekli ilimle iç içe olmuş, bundan dolayı çeşitli dönemlerde görevini ihmal 

etmesinden dolayı soruşturma geçirmiş ancak ilmî vasıfları hususiyetiyle çevresinde olumlu intibalar bırakmıştır. 

Eserlerinde de yer aldığı üzere mezheben Hanefî, tarîkaten Mevlevî’dir. Hâb-nâmede de fıkhî konularda genel 

olarak İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin görüşüne yer verdiği, Mesnevî’den de alıntı yaptığı görülür. 

Hoca-zâde Muhammed Râsim, Osmanlı devlet dairelerinde hâkimlik, kadılık ve farklı memuriyet görevlerini 

yerine getirmiştir. O, aynı zamanda birçok mütefekkirin kitaplarının çevirisini yapmış, öncelikle Arapça olmak 

üzere Farsça ve İngilizce çalışmaları tercüme etmiş, âlim kimliğiyle tanınmış bir müelliftir. O, memurluğundan 

çok eserleri ve tercümeleriyle dikkat çekmiştir. Onun bu kadar ilmî çalışmalar yapması, İslamî ilimlerin birçok 

alanına vakıf olması; eserlerinde birçok düşünür, şair ve müctehidin beyitlerine atıf yapmasında kadılık mesleğini 

icra etmeden önce Hamdi Paşa Kütüphanesinde çalışmış olması etkili olmuştur. 

Başbakanlık Arşivinde onun; Kur’an tefsiri olarak 10 ciltlik Tefsir-i Âlemgir tefsiri, bir ciltlik Yusuf Sûresi, beş 

cilt Buharî-yi Şerif hadis kitabını ve hadis usulü olarak da Nuhbetü’l-Fikr, farz ilimlerden Sirâciyye açıklaması, 

dört cilt fıkıh ilminden dört mezhebi anlatan Mülteka açıklaması, iki cilt Gurer ve Mirkad açıklaması ile iki cilt 

fetva kitaplarından “Abdurrahim Efendi’nin Fetvası”nın tamamını ve nakiller kısmını, Kırk Cüz adli kanunlar 

kitabının açıklaması, bir cilt kelam ilminden Ömer Nesefi üzerine açıklamalar, hikmet ilminden Hidâye 

açıklaması, bir cilt Manâlar ve Eşsiz Anlamlar üzerine açıklama, Kasîde-i Bürde ve Cevheri açıklamaları, iki cilt 

Mevlânâ’nın Mesnevî açıklaması, bir cilt Muhyiddin-i Arabî’nin Füsus adlı eser açıklaması ve tasavvuf 

mesleğinden Vahdet-i vücud ile ilgili bir makale tertip ettiğinden bahsedilir. 

Hoca-zâde Muhammed Râsim; Arapça, Farsça ve Türkçeyi konuşma ve yazmada çok yeteneklidir. Bu üç dilin 

belagatlı bir şekilde Hâb-nâme’de kullanılması bu bilgiyi desteklemektedir. Türkçe yazılan şiirlerde sade üslup 

kullanılırken Arapça ve Farsça metinlerde ağır terkibler kullanıldığı göze çarpmaktadır. Terkiblerin uzunluğu 

hacim olarak bazen bir paragrafa kadar uzamaktadır. Türkçe kelimeler kullanması, darb-ı mesel ve deyimlere 
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eserlerinde sık yer vermesi, Eski Anadolu türkçesi’ndeki arkaik sözcüklerin kullanılması, onun yerli ve mahallî 
kavramlara da ne denli önem verdiğini ortaya koymaktadır.3 

Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmet’in Hâb-nâme-i Râsim Hikmet Adlı Eserinde Yer Alan Ehl-i Beyt Sevgisi ve 

Kerbelâ Hadisesi 

Türk edebiyatı’nda yazılan hâb-nâmeleri bir bütün olarak incelediğimizde hâb-nâmelerin klasik edebiyat 

içerisindeki varlığı, Türk kültür ve edebiyatının zenginliğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Hâb-nâme, 

Türk edebiyatında rüya ile ilgili yazılan eserlerin ortak ismi olarak kabul görmüştür. Rüya ile alakalı çalışmalar 

klasik edebiyatta hâb-nâme dışında, vakı’a-nâme, hâbiyye ve tabir-nâme gibi isimlerle de zikredilmiştir. Türk 

edebiyatında hâb-nâmeler ile ilgili gerek manzum, mensur gerekse her iki yazı türünde yazılmış eserler 

bulunmaktadır. 

Divan edebiyatı’nda hâb-nâme, vakı’a-nâme ve hâbiyye başlığı altında tespit edilebilen eser sayısı yedidir. Bu 

çalışmaların kronolojik sıralaması şu şekildedir: Ömer Fu’âdî’nin Hâbiyye Risâlesi (H.989/M.1581-1582), 

Haşmet’in Hâb-nâme-i Haşmeti (M.1757), Veysi’nin Hâb-nâmesi (Vakı’a-nâme) M.1608, Enderunlu Hâfız 

Abdüllatif Efendi’nin Hâb-nâme-i Latifi (H.1295/M.1878), Erzurumlu Edhem Pertev Paşa’nın Hâb-nâme ve 

Lâhikası, Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmet’in Hâb-nâme-i Râsim Hikmet (H.1303/M.1885-1886). Hâb-nâme 

tercümesi olarak yazılan Tercüme-i Hâb-nâme ise yazılış tarihi tam olarak bilinmese de 15. yüzyılın ortalarında 

yazıldığı tahmin edilmektedir. Klasik edebiyatta hâb-nâme ismiyle yazılan son eser olduğu tahmin edilen çalışma 

Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmet’in Hâb-nâme-i Râsim Hikmet adlı kitabıdır. Eserin büyük bir bölümü rüya, 

rüya yorumları, peygamber ve evliyaların görmüş olduğu rüyalar gibi konulardan meydana gelse de farklı 
konuların da ele alındığı anlaşılmaktadır.4 

Hâb-nâme, toplam 68 konu içermektedir ve bu konuların büyük bir kısmını peygamber menkıbeleri 

oluşturmaktadır. Bu konuların dışında ilm-i cifir, ilm-i kef ve kıyafetname gibi konularda da görüşler aktarılmıştır. 

Eserin büyük çoğunluğu hâkimin diyaloglarından meydana gelmektedir. Yazar, hâkimin ağzından kendi 

düşüncelerini aktarıp, hâkimi konuşturarak olaylar karşısında duygu, düşünce ve değerlendirmelerini söylemiştir. 

Hâkim birçok canlıyla hem fıkhî hem felsefî konularda görüş alışverişinde bulunmuştur. Hâkim (anlatıcı) 

yöneticilere nasihatta bulunarak fıkhî konularda ictihad etmiş, ilm-i cifirden peygamber kıssalarına, ilm-i kefden 

kiyafetnâmelere kadar farklı alanlarda görüşlerini ortaya koymuştur. Hâkimin konuştuğu canlılar sırasıyla harguş, 
fürs, vezir, simurg, tavus, şütür, üşter, keşef’tir.5 

Başta Hz. Hüseyin olmak üzere Ehl-i Beyt sevgisinin Klasik edebiyatta önemi yadsınamaz bir gerçektir ve birçok 

eserde her daim müstesna bir yer edinmiştir. Muhammed Râsim’in şiirlerinde de Ehl-i beyt sevgisi aşikârdır. Hz. 

Aişe Cemel Vakası ve Hz. Peygamber’den hadis rivayetleriyle, Hz. Fâtıma yüz ve çehresiyle, Hz. Hasan, İbn 

Mülcem ile diyaloğuyla, Ümmü Gülsüm Yezid’e karşı çıkmasıyla, Zeynep, Yezid’i ve Kufe halkını 

suçlamalarıyla, Zeynel Abidin Hz. Hüseyin ve Yezid’le olan diyaloglarıyla eserde ön planda yer almaktadırlar. 

Hz. Muhammed Sevgisi 

Hâb-nâme’de ismi en çok zikredilen peygamber, son peygamber olup bütün insanlığa gönderilmiş olan Hz. 

Muhammed olmuştur. Özellikle eserin nât ve münacaat kısımlarında kendisinden çokça bahsedilmektedir. Klasik 

edebiyatta genel olarak ortaya konan eserlerin tamamında Allah’a hamd ve övgüden sonra Hz. Peygamber’e salat 

                                                             
3  Aktan, Muhammed Felat. (2019). Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmet- Hâb-nâme (İnceleme-Metin-Dizin, Dicle 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Diyarbakır, s. 89-92. 
4  Aktan, Muhammed Felat, age.,  2019, Diyarbakır, s. 13. 
5  Aktan, Muhammed Felat, age.,  2019, Diyarbakır, s. 19. 
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ve selam getirilmiştir, şâirler de eserlerinde söz sanatlarından yararlanarak Hz. Muhammed için methiyeler 

yazmışlardır. 

Muhammed Râsim’in bu eserinde de Hz. Muhammed;  Resulullâh, Fahr-i Kâinat, Mahmud, Ahmed, Rahmetullah, 

Emin, Hazret-i Nebî, Server-i Kâinat, Resûl-i Ekrem, Enbiyâ-yı Azâm isimleriyle kendisinden bahsedilmiştir. 

Aşağıdaki gazelde Râsim Efendi, uykuda Hz. Peygamber’in yüzünün güzelliğini gördüğünü, uyandığında bu 

sevinçle bahtının güzel ve rahat olduğunu hissedebildiğini ifade etmektedir.  

[Mefā’įlün Mefā’įlün Mefā’įlün Mefā’įlün] 

Yüzüm  ħākdür iĥsāna sürsem yā resūlallāh 

Bu yüzden sen meh tābānı görsem yā resūlallāh  

 

Śaķalım köhne çarup eylesem bāb-ı şefā‘atde 

Ġubārdur gehiñ silsem süpürsem yā resūlallāh  

 

Yüzüm sürsem yer öpsem her seĥer divān-ı ‘aşķıñda  

Saña el ķavuşdurup ķarşıñda ŧursam yā resūlallāh  

 

Nigeh-bāndur devlet-meāb iştiyāķ olsam 

Eşiġiñ ŧaşına ŧursam oŧursam yā resūlallāh  

 

Hevā-yı bį-kārar rūzigār-ı ‘aşķ şevķiñle 

Gehi deryā gibi ŧaşsam köpürsem yā resūlallāh 

 

Müyesser olmadı feyż-i seĥerden neşve-yāb olmaķ  

Uyandur ħāb-ı ġafletden uyursam yā resūlullāh 

 

Düşüp śaĥrā-yı sevdāya ŧaleb-kār-ı rıżā olsam 

Eser yeller gibi yelsem yüpürsem yā resūlallāh 

 

Cemāliñ nūrunu uyħuda gördüm yā resūlallāh  

Uyandım baħtımı āsude gördüm yā resūlallāh 

 

Ĥarįmi ŝümme vechullāhı görmek idi maŧlūbum  

O vechi gūşe-i ebrūda gördüm yā resūlallāh  

 

Śalāt u sünnetiñ ihmāl iden nā-dān-ı bed-kārı 

Heves śaĥrāsını peymūde gördüm yā resūlallāh  

 

‘Aceb mi maŧla‘-ı nūr-ı server olsa yüzüm zįrā  

Ķapuñ topraġıña fersūde gördüm yā resūlallāh 
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Ba‘įd olmaz gözüm nūr-ı siyāhı görse ra‘yü’l-‘ayn 

Sevād-ı kākülüñ gįsūda gördüm yā resūlallāh 

 

Girįbān-ı dilin ser-ceyb-i iħlāś itmeyen şaħsı  

Riyādan dāmenüñ ālūde gördüm yā resūlallāh 

 

Rāsim-i pür-śafāyım āsitān-ı dil-sitānuñda 

Raķibiñ va’żını beyhūde gördüm yā resūlallāh  (vrk: 92/a)  

Yine bir diğer şiirinde Hz. Peygamber’i övmekte ve ondan Allah katında kendisi için şefaat istemektedir. 

Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

Ĥamd aña kim ‘ālemiñ sulŧānıdur 

Birliġine ‘arż u semā burhānıdur 

 

Ey şāh-ı kerem ‘āl-i ‘abā ĥaķķıçün 

V‘ey māh-ı ĥarem ehl-i śafā ĥaķķıçün 

 

Bu ‘abd-i Rāsim ŝenā-gūyuñdur 

Şād eyle şefā‘atle Ħudā ĥaķķıçün (vrk: 89/a) 

Hz. Ali 

Dört halifenin sonuncusu olan Hz. Ali, Hz. Peygamberin kızı Hz. Fâtıma ile evlenmiştir. Hz. Osman şehit 

edildikten sonra halifelik makamına Hz. Ali getirilmiştir. Eserde, Hulefâ-yı Râşidîn arasından ismi en çok geçen 

halifedir. Hâb-nâme’de Cemel vakası, özdeyişleri, hadis rivayetleri, cifr ilmine vâkıf olması, cengâverliği gibi 

farklı konularda ismi geçmektedir. Eserde bizzat isminin yanında Hazret-i Şîr-i Hudâ, Hazret-i İmam olarak da adı 

anılır. Aşağıdaki metinde Hz. Huzeyfe’den nakledilen hadiste ismi zikredilmiştir. 

Ĥażret-i Ĥuźeyfeden rivāyet olunmuşdur ki bir gün seyyidinā Muĥammed śallallāhu ‘aleyhi ve sellem ĥażretleri 

aśĥāb-ı güzįn miyānında ħuŧbe buyurdı tā ķıyāmete degin žuhūr idicek ĥavādiŝden ħaber virdi bir nesne ķomadı 

ki andan ħaber virmeye ĥıfž iden ĥıfž eyledi ve meclįs-i nübüvvetde vallāhu’l- ažįm üç yüz aśĥābdan ziyāde var 

idi ez-cümle Ĥażret-i ‘Alį’nüñ şehādetinden ħaber virdi (vrk: 7/a) 

Aşağıdaki şiirde de Hz. Ali hakkında övgüler yer almaktadır. 

Şiir 

Ol benüm ki cedd-i pākimdür çerâġ-ı enbiya 

Āfitāb-ı evc-i himmet serv-i bāġ-ı isŧıfā 

 

Ol benüm ki ma‘den-i dürr-i vücudumdur ‘Alį 

Şāh-ı erbāb-ı ĥaķįķat şem‘-i cem‘-i evliya 
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Ol benüm ki şem‘-i nūr-ı ħilķatümdür Fāŧımā 

Gevher-i kān-ı şeref şem‘-i şebistān-ı ħayāl 

 

Ben nihāl-i gülşen-i ‘adl u riyāż-ı ‘iśmetem 

Ey fesād ehli nedür bunca bana cevr ü cefa 

 

Dökdiñüz bir bir atup seng-i sitem evrāķımı 

Ķodıñuz tenhâ beni ġurbetde bįberg ü tevā 

 

Ĥāliyā ķatlum temennāsında ķılmışsuz ġulüvv 

Ķanķı meźhebde benüm ķaŧ‘-ı ĥayātımdur reva  (vrk: 68b) 

Hz. Ayşe 

Hz. Peygamberin zevcesi ve Hz. Ebubekir’in kızıdır. İslamî kaynaklarda Ümmü’l-mü’minîn (müminlerin annesi) 

olarak geçmektedir. İslam dininin esaslarını anlatma faaliyetleriyle de öne çıkan Hz. Aişe hakkında müstakil 

eserler yazıldığı gibi Hz. Peygamber’le ilgili eserlerde de birçok özelliğiyle bahsedilmektedir. Divanlarda ise na’t 
ve benzeri dinî manzumelerde hanımların ileri geleni ve faziletlisi, zühd ve takvâ sahibi oluşuyla zikredilir.6 Hab-

nâme’de ise Cemel vakası ve Hz. Peygamberden hadis rivayetleriyle esere konu olmuştur.  

Ĥażret-i Ā‘işe rađiyallāhu ‘anhādan mervį ĥadįŝ-i şerįfiñ me‘al-i leŧāfet iştimāli budur ki Cenāb-ı Ĥaķķ ve feyyāż-

ı muŧlaķ mesned-i efrūz salŧanat olan bir pādişāh-ı ma‘delet penāhi mażhar-ı ħayr ķalmaķ murād eyledikde ol 

pādişāhı ĥilye-i śadāķatle muttaśıf bir vezįr-i aśaf śıfat maķrūn ve muvaffaķ ķılar ki ferāmuş olan eşyā-yı teźkįr ve 

źikr ve irāde buyurulan umūrda i‘ānet ider vezāret içün iħtiyār olunan źevāt-ı kirāmda on śıfat bulunmaķ elzemdür 

evvelkisi ‘alemdür ki muķteżā-yı şer‘ muŧahhar üzere ĥareket eyleye (vr. no: 130/a) 

Hz. Fâtıma 

Hz. Peygamberin kızı ve Hz. Ali’nin eşidir. İsmi divan edebiyatında Ehl-i Beyt ve çocuklarıyla beraber işlenmiştir. 

Hz. Fâtıma “beyaz, parlak ve aydınlık yüzlü kadın” anlamında Zehrâ ve “iffetli ve namuslu kadın” anlamında 
Betûl lakaplarıyla anılır.7 Gerçek ismi Fâtıma’nın dışında eserde birçok yerde Zehrâ olarak zikredilmektedir. 

Bu nişāne ile ŧaraf-ı bārgāh-ı Kibriyā ve mülāķāt-ı Ĥażret-i Muśŧafā ve müşāhede-yi dįdār-ı Zehrā ve muśāfaĥa-yı 

Ĥamza seyyidi’ş-şühedā ve muħālaŧa-yı Ca‘fer-i Ŧayyār itsem gerek ve bu seylāb-ı ħūn ile menzil-i maķśūda vāśıl 

olsam gerek (vr. no: 166/a) 

Hz. Hasan 

Hz. Ali'nin büyük oğlu olup Hz. Muhammed’in torunudur. Lakabı Müctebâ'dır. İslam halifelerinin beşincisi; on 

iki imamın da ikincisidir. Hicretin üçüncü yılında Medine'de doğmuştur. Muaviye, kendisinden sonra yerine 

Hasan'ı halife yapacağını halka duyurunca oğlu Yezid Şam'dan Medine'ye zehir göndermiş ve Hz. Hasan'ın 

hanımını çeşitli vaadlerle kandırarak kocasını zehirletmiştir. Vefat ettiği zaman 46 yaşında olan Hz. Hasan'ın 

                                                             
6  Semra Tunç, Klasik Türk Şiirinde Kadın Şahsiyetler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2010 Sayı 15 s.233-267 
7  Yaşar Kandemir, “Fâtıma”, DVİA, C. 12, s.23.   
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çocuklarına ve soyuna Şerif denilir. Dinî edebiyatta adına çok rastlanır, daha çok kardeşi Hüseyin ile birlikte 
anılır.8 Hab-nâme’de şu şekilde kendisinden bahsedilmiştir:  

Ĥażret-i Alį Ĥażret-i Ĥasana ħiŧāb buyurup eyitdi eger sen dilerseñ İbn Mülcemi ķatl eyle ve murād idersen ‘avf 

idersiñ senuñ içün ħayırlıdur buyurdular imdi Ĥażret-i Ĥasan rāḍıyallāhu ānh İbn Mülcemi ķatl eyledi ĥalbuki 

variŝe-i Ĥażret-i Alįde śiġār var idi bu ķāżįyyeden iki vech üzere istidlāl olundu evvelki Ĥażret-i Alį rāḍıyallāhu 

ānhuñ ķavl-i şerįfi ŝānį ki Ĥażret-i Ĥasanuñ fi‘il-i şerįfidür ammā ķavl-i şerįf ile istidlāl ŝābitdür zįrā Ĥażret-i Alį 

Ĥażret-i Ĥasanuñ śiġārıñ bulūġıyla ķaydetmeksizin muŧlaķ olduġı ĥālde dilerseñ ķatl eyle diyü taħliye buyurdular 

ammā Ĥażret-i Ĥasanuñ fi‘liyle istidlāl daħı ŝābitdür zįrā Ĥażret-i Ĥasan śiġārıñ bülūġuna muntażır olmadıġı ĥalde 

İbn Mülcemi ķatl eylediler (vr. no: 104/b) 

Hz. Hüseyin ve Kerbelâ 

Sözlükte “öldürmek” anlamındaki katl ( قتل ) kökünden türeyen maktel,“birinin öldürüldüğü yer veya öldürülme 
zamanı; vahşice öldürme” (Devellioğlu, 2010: 688) demektir. Kerbelâ olayı9 Hz. Muhammed’in torunu Hz. 

Hüseyin’in ve yanında bulunan yetmiş iki kişinin şehit edilmesi ile sonuçlanan ve yüzyıllardır İslâm tarihinde 

derin bir acı olarak hissedilen üzücü bir olaydır. Türk edebiyatında Kerbelâ ve Hz. Hüseyin’in şehâdeti hakkında 

yazılan eserler “Maktel” veya “Maktel-i Hüseyn” olarak adlandırılmıştır. Kerbelâ hadisesi daha önceleri kitaplarda 

bir bölüm hâlinde bulunurken daha sonra “maktel-i Hüseyin” adı verilen müstakil kitaplar meydana gelmiştir. 

Kerbelâ hadisesi, Araplar ve İranlılar tarafından eserlerde konu edildiği gibi Türkler arasında da çok rağbet görmüş 

ve ilk müstakil eserler 14. yüzyılda ortaya konmaya başlanmıştır. Şâzî’nin Dâstân-ı Maktel-i Hüseyn’i, konu ile 

ilgili kaleme alınan ilk eser olarak kabul edilse de Özçelik’e göre, Türk edebiyatında yazılmış ilk maktel-i 
Hüseyin’in müellifi Yusuf-ı Meddâh’tır.10 

Bu eserden sonra Türk şairleri tarafından Maktel-i Hüseyn türünde birçok eser verilmiştir. Bunlardan en önemlileri 

Yahyâ bin Bahşî’nin Maktel-i Hüseyn’i, Bekâyî Kâtib-zâde Dârendevî’nin Maktel-i Hüseyn ve Maktel-i 

Şühedâ’sı, Kemterî İbrahim’in Maktel-i İmâm Hüseyn, Lâmiî Çelebi’nin Maktel-i İmâm Hüseyn’i, Yûsuf 
Meddah’ın Maktel-i Hüseyn’i ve Fuzûlî’nin Hadîkatü’s-Süedâ’sıdır.11 Maktel-i Hüseyn mersiyeleri, tarihî ve 

gerçek bir olayın rivayet ve menkıbe hâline gelmiş şeklidir. İslâm kültüründe âdeta romanlaştırılmış, hatta 

efsaneleştirilmiş konularındandır. Acı verici canlandırılmaların anlatımda etkili olduğu Kerbelâ olayı, tarihî süreç 

içinde canlı tutulmaya gayret edilmiştir. Şii düşüncesinin canlı tutulmasına katkı sağladığı için Şii şairler tarafından 
daha çok yazılmış ve zaman içinde oluşan değerlendirmelerle zenginleştirilmiştir.12 

Maktel türünde görülen bu gelişimle birlikte Anadolu sahası mesnevilerinde de bu hadise, klasik Türk edebiyatının 

gelişim dönemlerinden günümüze kadar uzanmıştır. Dinî, tasavvufî, ahlakî mesnevilerden aşk ve macera 

                                                             
8  Pala, İskender, (2004) Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, İstanbul, s. 181. 
9  Kerbelâ olayı daha önce birçok eserde söz edildiğinden dolayı, olayın gelişimi ve sonuçları için bakılabilecek kaynaklar 

şunlardır: Ahmet Cevdet (1985). Kısas-ı Enbiya III, (Hzl: Mahir İz), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara; Mehmet 
Asım Köksal (2001). Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Faciası, Köksal Yayıncılık, İstanbul; Alim Yıldız editörlüğünde (2010). Çeşitli 
Yönleriyle Kerbela (Tarih Bilimleri) Cilt 1; Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Edebiyat) Cilt 2; Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Din 
Bilimleri) Cilt 3, Asitan Yayıncılık, Sivas; Ethem Ruhi Fığlalı (1998). “Hüseyin”, DİA, C 18, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 
s. 518-521, Ankara; İlyas Üzüm (1998). “Hüseyin-Litaratür”, DİA, C 18, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 521-524, 
Ankara; Şeyma Güngör (2003). “Maktel”, “Maktel-i Hüseyin”, DİA, C 27, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 455-457, 
Ankara. 

10  Özçelik, Kenan, “Yûsuf-ı Meddâh ve Maktel-i Hüseyn”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

11  Özil, Sibel. (2017). “Maktel-i Hüseyinler Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 
Araştırma Dergisi, S 83, s. 31-48. 

12  Akkuş, Metin, Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası-Edebî Türler ve Tarzlar, Fenomen Yay., Erzurum 2007, s. 136. 
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mesnevilerine; tarihî ve menkıbevî mesnevilerden şehrengiz, sûrnâme, hasbihâllere kadar pek çok eserde Kerbelâ 
hadisesi kısa bir bölüm olarak, ya birkaç beyitle ya da müstakil bir başlık altında ele alınmıştır.13 

Kerbelâ dışında farklı konuları işleyen mesnevilerde genel anlamda bu konu “medh-i çehâr-yâr” bölümünde yer 

almıştır ve burada Medh-i Çehâr-Yâr-ı Güzin, Der-Na‘t-ı Hasan ve Hüseyin, Mersiye-i Haseneynü'l-Ahseneyn, 

Der-Beyân-ı Zikr-i Çehâr-Yâr-ı Güzîn, Der-Na‘t-ı Alî İbn Ebî Tâlib, Zikr-i evsâf-ı Çehâr-Yâr-i Güzîn, Zikr-i 

Hilâfet-i Alî İbn Ebî Tâlib, es-Seyyîd Ebû Muhammedü'l-Hasan İbn Alî ve Ehûhu el-Hüseyn, Der-Medh-i Hasan 

ü Hüseyn gibi başlıklar altında dört halifeyi överken Kerbelâ olayından da bahsedilmiştir. Kimi mesnevilerde ise 

birden çok yerde Kerbelâ’dan söz edildiği gibi kimilerinde ise ayrı bir bölüm olarak Hasan ve Hüseyin başlıklarıyla 

anlatılmaya çalışılmıştır. 

Hz. Peygamberin torunu olan Hz. Hüseyin, Hab-nâme’de ehl-i beyt arasında isminden en çok söz edilen kişidir. 

Muaviye’nin ölümünden sonra oğlu Yezid halife olmuş, kendisine biat edilmesini söylemiştir. Hz. Hüseyin bu 

biatı kabul etmeyerek yanındakiler ile beraber Irak’a doğru yola çıkmış, yapılan telkinlere rağmen geri 

dönmemiştir ve muharrem ayının onuncu günü Kerbela’da şehit edilmiştir. 

Kerbelâ olayından dolayı onunla ilgili birçok divan şairi mersiye kaleme almıştır, başta Fuzûlî olmak üzere bazı 

şairler Kerbela’da gerçekleşen hadisenin trajedik boyutunu eserlerinde aktarmışlardır. Hâb-nâme’den alınan 

aşağıdaki metinde de onun şehit edilme anından ve sonrasında Yezid’in pişmanlıklarından ve halk nazarında 

itibarının sarsılmasından bahsedilmiştir. 

ِ َشِهيدا14  (.Şahit olarak Allah yeter )  َوَكفَى بِا

kelimesin yād idüp ‘arśa-yı meydāna yüz ŧutdı āġāz itdi ki ba‘ż-ı ebyātındandur  

şi‘ir 

 من الخلق أبي * ثّم امي وأنا بن الخيرتين خيرة هللا

 فضة قد خلقت من ذهب* وأنا الفضة ابن الذهبين

  فاطمة الزهراء* وارث  رسول الثقلين

 من له جد كجدي في الورى * أو كشيخى و أنا ابن العالمين

  .15هب في ذهب في ذهب * والجين في الجين في الجيذ

diyüp bir na‘ra urdu ki ol śadādan cem‘-i eczā-yı terkįb-i kāināt müteħallil olup felek devār-ı ĥareketden 

mütevaķķıf ve arż-ı sākin mütezelzil oldı  [69a] her cānibe teveccüh ķıldıķça a‘dā-yı helāk eyler idi ‘aķibet piyāde 

ķalup vücūd-ı şerįflerinde daħı yetmiş üç yerde zaħm olmaġla ‘ateş daħı bir ŧarafdan ġalebe idüp ŧāķatı bi-tāb oldı 

nihāyetü’l-emr iş bu şeķāvet iki kimseye münĥaśır oldı biri Sinān bin İns ve biri Sinān-ı bed-baħt istedi ki ol emr-

i ķabįhe mübāşeret ķıla bi-devlet sebķat idüp ol Ĥażretiñ sine-i ‘āliyyesine ķıdem baśdı ol Ĥażret göz açup didi ey 

bed-baħt saña kim dirler ol mel‘ūn dedi ben Şimr’im Ĥażret-i Ĥüseyin eyitdi dāmen-i zırhı çehre-i nāpākıñdan ref‘ 

eyle seni göreyim ol bed-baħt-ı dāmen zırhı ref‘ itdükde çehre-i nāpākı görüldükde dişleri ħınzır dişi gibi dehān-ı 

pelįdinden ŧışarı çıķmış Ĥażret eyitdi śıdķ-ı Resūlullāh zirā Ĥażret-i Resūl ķatilinden ‘ālem-i menāmda ħaber 

virmişdi ol Ĥażret eyitdi ey Şimr benüm ķatlim saña muķadder olmuşdur ‘ameliñde taķśįr etme ammā ey Şimr bu 
                                                             
13  Alp, G. (2020). Türk Edebiyatında Kerbelâ Hadisesi: Konuyu Kendi Realitesine Uygun Konumlandırma Çabası -

Eksiklikler, Tespitler, Literatür- International Journal of Filologia, 3 (4), 56-89 
14  Şahit olarak Allah yeter. 
15  Allah babamı yaratılmışların en hayırlısı kıldı – sonra annemi ve beni iki hayırlıya oğul etti – gümüş altından yapılır – 

bende iki altını gümüşüyüm – Fatimetüzzehra annem ve babam – İki cihan Resulünün varisi – Arkanıza bakın kimin 
dedesi benüm dedem gibi – O benüm büyüğüm ve iki alemin oğluyum – Altın altından altından – genim geninde. 
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vaķt ne vaķitdür ve bugün ne gündür ve bu ay ne aydur bed-baħt eyitdi Muĥarrem ayı ve cum‘a günü ve namāz 

vaķtidir ol Ĥażret eyitdi ey žālim bunuñ gibi şehr-i ĥarām ve rūz-ı cem‘iyyet ve vaķt-i śalāt ki ħuŧebā-yı İslām 

re‘s-i menābirde ceddim evśāfını beyān iderler ħāśś ve ħavāśśu’l-ħavāśś ve ‘avām-ı müteveccih dergāh-ı ma‘būd 

olup edā-yı ‘ibādet ķılurlar sen ki bu emr-i ķabįĥe iķdām idersin bāri ey Şimr sinem üzerinden devr olup bir miķdār 

mühlet vir ki ben daħı leb-i teşne ile śalāta meşġūl olam [69b] zįrā śalātda şehįd olmaķ baña mevrūŝ-ı perderdür  

ķıbleye teveccüh idüp namaza şurū' itdükde ol vaķt bir vaķt idi ki ħuŧebā-yı ümmet minberde  

 16 اِنَّ هللاَ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َوْاِالْحساَِن 

 mev'ižesin žālimlere ilķā ve mü'eźźinler minārelerde  

 اِنَّ هللاَ َوَمالَِئَكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَِّبّيِ 17

zemzemesin cihāna śalmışlar idi 

El-ķıśśa Leşker-i Yezįd menāzil ü merāĥil ķat' idüp ve her menzįlde bir kerāmet ve her merĥalede bir beşāret görüp 

şehr-i Dimeşķe ķarįb olduķda ħaber-i vuśūlları ħāś u 'āma şiyā' bulduķda Yezįd-i 'anįd vāķıf olup mesned-i 

ĥükūmetine envā'-ı tekellüfātla zįb u ziynet virüp  ve meclįs-i 'įş u 'įşret müretteb ķılup ve cemį' erķānı ĥaşmet ve 

a'yān-ı ĥükūmeti elbise-i fāħire ve esbāb-ı mülūkāne ile müzeyyen bārgāhına cem' oldular ve tamāmı şehriñ ħalķı 

mu'āmelātdan fāriġ olup temāşā içün istiķbāle teveccüĥ ķıldılar vaķtā ki muħadderāt-ı Ehl-i Beyt sarāy-ı Yezįde 

duħūl itdüklerinde Ĥażret-i Ĥüseyinuñ ser-i mübārekin bir ŧabaķ derūnuna vaż' idüp ĥużūr-ı Yezįde getirdiler 

ittifaķ ol bį-devletiñ yedinde bir tāziyāne vār idi ānuñ ile mübārek leb-i dendānına işāret itdükde Nemir bin Cendeb 
meclįsde ĥāżır idi müteĥammil olmayup eyitdi 18 قطع ىدك ey bį-edeb bu mulā'abe ķıldıġıñ leb u dehen busegāh-

ı  Ĥażret-i Resūlullāhdur Yezįd ġażabnāķ olup eyitdi ey Nemįr eger ĥürmet-i śoĥbet-i Resūlullāh olmasaydı saña 

siyāset ider idim Nemįr eyitdi ey bed-baħt śoĥbet-i Resūlullāha ĥürmet olup evlādınuñ ĥürmeti olmamaķ ne 

münāsibdür ĥużżār-ı meclįs bu kelimātdan müteeŝŝir olup Yezįd-i pelįd fitneden tevehhüm idüp Nemįri meclįsden 

iħrāc itdiler 

[72b] namāzdan soñra def'-i mažanne içün cemį'-i ümerā-yı Şām u Kūfeyi ĥāżır idüp ižhār-ı te'essüf ķıldı ki ben 

Ĥażret-i Ĥüseyinin ķatline rāżı degil idüm la'net 'Ubeydullāh bin Ziyâde ki bu emr-i ķabįĥe iķdām idüp benį 'Irāķ 

ve Şāmda bed-nām itdi Ĥakįm eyitdi çün ĥikmet-i bāliġā-yı Rabbāni-yi benā-yı meknūnāt ve ķudret-i kāmile-i 

Sübĥānį müśavver-i eşkāl-ı mevcūdāt böyle iķtiżā ķılmış ki bünye-i vücūd-ı beşer mažhar-ı cemi'-i śıfāt olup gāh 

eŧvār-ı sütūdeleri a'māl-ı źemįmelerine ġālib düşüp rıf'at-ı iķtidārları melāikeden a'lā ola ve gāh ef'āl-ı ķabįheleri 

aħlāķ-ı ĥamįdelerine fāiķ olup rütbe-i i'tibārların İblįsden ednā ķıla ve ba'żı erbāb-ı ĥakāyıķ ki 'alem-i kevn ve 

fesāda insān-ı kebįr demiş bu ma'nā-yı mutażammındur ki śūret-i 'ālem hemįşe mütenevvi' ve mütelevvindür gāh 

mesned-i ħilāfetde ħülefā-yı 'adālet-şi'ār ve selāŧįn-i re'fet-diŝār olmaķda istiķlāl bulup erbāb-ı küfr u ŧuġyān 

maķhūr olur ve gāh serįr-i eyāletde mülūk-ı cefā-pįşe ve ĥükkām-ı sitem-endişe mütemekkin olup aśĥāb-ı 'aķl ve 

imānı maġbūn ve maħźūl ķılur ĥakįm-i muŧlaķa i'tirāż vārid olmaz ki Ĥüseyin-i mažlūmı aġladup Yezįd-i fāciri 

çerā güldüre zįrā Yezįdiñ eyyām-ı istiķlāl-ı ĥükūmeti ki cemį'-i ef'āl-ı źemįmeyi cāmi' olup cihānı fısķ u fesādla 

dārü’l-fesād itmiş idi ve  Ĥażret-i Ĥüseyin mažlūmuñ zamān-ı istilāyı muħtefį ki tamāme-i aħlāk-ı kerįmeye 

mažhar vaķi' olup 'ālem-i śūretde muśįbet ve melālı kemāle yetmiş idi 

                                                             
16  Kesinlikle Allah adaleti ve iyiliği emreder. 
17  Kesinlikle Allah ve melekleri nebinin üzerine salavat getirir. 
18  Allah seni perişan etsin 
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Ümmü Gülsüm 

Hz. Peygamber’in torunu ve Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin kızıdır. Kaynaklarda adının Resûl-i Ekrem tarafından 
verildiği belirtilmektedir.19 Eserde de kardeşi Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinden sonra Yezid’in huzuruna 

getirilmesi ve ona meydan okumasından bahsedilmektedir. 

Yezįd eyitdi bu kimdir didiler (oradakiler) hemşįre-i Hüseyn bin ‘Alįdür Ümmü Gülsüm daħı bir cānibden ħurūşa 

gelüp eyitdi ey Yezįd ruħśat ver ki Ĥażret-i Ĥüseyin ile bir daħı mülāķāt idüp veda‘ idem icāzet ĥāśıl idüp ol 

demde ser-mübāreki eline alup rāyiĥa-yı gįsū-yı müşk-bārından bir zamān bį-hūş olup üzerine geldikde eyitdi ey 

Yezįd ümįdvārum ol vācibü’l-vücūd dergāhından ‘aźāb-ı āħiretden muķaddem ‘aźāb-ı dünyāya giriftār olup 

murādıña yetmeyesin (vr. no: 71/a) Yezįd eyitdi ey ħātūn da'vā-yı kaźįbeñiz ne netice verdi Ümmü Gülŝüm eyitdi 

ey Yezįd 

 ِإنَّ  لََكاِذبُونَ  اْلُمنَافِِقينَ  20

Ümmü Gülŝüm ve Zeyneb feryāda gelüp eyitdiler ey žālim-i bį-din bu ŧıfıldan ġayrı ħānedān-ı nübüvvetde śāĥib-

i velāyet ķalmadı bu ne žulm-ı śarįĥdür (vr. no: 71/b) 

Zeynep 

Hayatına dair bilgiler daha çok menkıbe türündendir. Kufe’de ve ardından götürüldüğü Şam’daki benzer 

davranışları sebebiyle Zeyneb bazı kaynaklarda Hz. Peygamber’in soyunu yok olmaktan koruyan kişi olarak da 

zikredilmektedir. Fesahat ve belâgatta babasına benzetilen Zeyneb’in Kufe’de valinin yanına götürülürken halka 

hitaben yaptığı konuşma, ayrıca Ubeydullah bin Ziyâd’ın huzurunda yaptığı konuşmalar ve ardından götürüldüğü 

Şam’da Yezîd bin Muaviye ile arasında cereyan eden muhâberede söylediği sözler ile ön plana çıkmaktadır. Hâb-

nâme’de kız kardeşi Ümmü Gülsüm ile Yezid’e meydan okuması ve Hz. Hüseyin’in oğlu Zeynel Abidin’i 

Yezid’ten koruması hakkında kendisinden bahsedilmektedir. 

Ümmü Gülŝüm ve Zeyneb feryāda gelüp eyitdiler ey žālim-i bį-din bu ŧıfıldan ġayrı ħānedān-ı nübüvvetde śāĥib-

i velāyet ķalmadı bu ne žulm-ı śarįĥdür (vr. no: 71/b) 

el-ķīśśa şühedā başları mızrāķlar üzerinde olduġı ĥālde bu sitāyiş ile Kūfeye duħūl idüp 'Ubeydullāh Ziyādıñ 

ĥużūr-ı nā-pākına ehl-i Resūlullāhı iĥżār itdüklerinde muħāźarāt ehl-i beytden Zeyneb bint-i 'Alį ol 'Übeyd-i 

mel'ūna iltifāt itmeyüp bir köşede ķarar ŧutdı ‘Übeyd-i mel'ūn Ĥażret-i Zeynebiñ istiġnāsından ġażabnāk olup 

eyitdi bu kimdir ki henüz eŝer-i tuġyān śūret-i aĥvālinden melĥūž olunur didiler bu hemşįre-i Ĥażret-i Ĥüseyin. 

Mel'ūn eyitdi ey ħātūn şükr u sipās ol ma'būda ki sizi ħāś u 'ām içinde maġlūb idüp buŧlānuñızı ižhār itdi Ĥażret-i 

Zeyneb eyitdi ey keźźāb sipās-i bį-ķīyās ol vācibü’l-vücūda ki bizim ħānedānımızı şeref-i nübüvvetle mu'azzez ve 

mükerrem  ķılup  21 ِاِنَّماَ يُِريُد هللاَ  ِليُْذِهَب َعْنُكْم الَِّرْجَس أَْهَل اْلَبْيت 

 işāretiyle sa'ādet  22 ًَرُكْم تَْطِهيرا  َويَُطّهِ

                                                             
19  Huriye Martı, Ümmü Külsüm bint Ali, DVİA, C. 42, s. 323.  
20  Münafıklar iki yüzlüdürler (Münafikun/1) 
21  Kesinlikle Allah Ehl-i Beytin üzerinden kötülükleri kaldırmayı ister. 
22  Sizleri temizledik siz de temizlendiniz. 
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beşāretiyle kerāmet ķıldı ey žālim bize vaķī' olan aĥvālden ceddimize ħaber virmişdi vuķū'una muntažır idik [70a] 

el-minnetullāh ki ceddimiziñ śıdķ-ı ķavline śūret-i aĥvālimiz mažhar vāķı' olup derece-i iķbāl    اِنَّ هللاَ َمَع

 الّصاَِبِرينَ 23

müyesser oldı 'anķarįb size daħı serencām ne olacaġı ma'lūm olacaķdur ve herkes cezā-yı 'amelin kārgāh-ı 'adlden 

bulacaķdur Mel'ūn 

[71a] ba'dehu ĥükm itdi ki Ehl-i Beytden ba'żı kimesneyi iĥżār ideler Ümmü Gülŝüm ve Zeyneb ve Zeyne’l-'Abidįn 

ĥāżır olup perde altından Zeynebiñ nažar-ı mübāreki  Ĥażret-i İmāmıñ ruħsār-ı şerįfine düşüp bį-iħtiyār feryāda 

gelüp eyitdi 

Şi'ir      

[Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilün]         

Ey felek şerm et ne bid'atdur ki bünyād eylediñ  

Ħanedān-ı Aĥmed-i muħtāra bį-dād eylediñ 

 

Ehl-i Beyt-i Muśŧafāya biñ sitem gördüñ revā  

Tā Yezįd-i pür-cefānuñ göñlünü şād eylediñ  

 

Bu ne fikr-i baŧıl u endişe-i beyhūdedür 

Kim yıķup biñ Ka'be bir putħāne ābād eylediñ 

 

Ey Yezįd-i pür-cefā her kimse bir ād eylemiş  

Sen daħı bu žulümle 'ālemde bir ād eylediñ24 

Zeynel Abidin 

Babası Hz. Hüseyin; Selâme ve Gazâle adlarıyla bilinen annesi Hz. Ömer devrindeki fetihler sırasında Medine’ye 

getirilen, son Sâsânî hükümdarı III. Yezdicerd’in kızı Şehrbânû’dur. Ebû Muhammed ve Ebü’l-Hüseyin 

künyeleriyle de anılmakla birlikte daha çok Zeynel Abidin lakabıyla meşhur olmuştur. Bunun yanında “Seyyidü’s-

sâcidîn, Seccâd, Zü’s-sefenât” (fazla secdeden dolayı dizleri nasır tutmuş) lakaplarıyla da tanınır. Resûl-i Ekrem’in 

ve Hz. Hüseyin’in neslini devam ettirdiği için “Âdem-i âl-i abâ” ve “Ebü’l-eimme” diye zikredilmiştir. Hüseyin’in 

Kerbelâ’da şehid edilen büyük oğlu Ali’den (el-Ekber) ayırt edilmesi için Ali el-Asgar adıyla da bilinir. Zayıf 

bünyeli ve hastalıklı olması sebebiyle Kerbelâ Vak’ası’na fiilen katılmamasına rağmen Şemir b. Zülcevşen 

kendisini öldürmek istediyse de Emevî ordusu kumandanı Ömer b. Sa’d tarafından kurtarıldı. Böylece Kerbelâ 
faciasından sağ kurtulan tek Hüseyin evlâdıdır.25 Hâb-nâme’de babası Hz. Hüseyin ile diyoluğundan bir kesit 

verilmiştir. 

(68/a) Ĥażret-i Ĥüseyin eyitdi ey nūr-ı dįde ĥālā saña ruħśat-ı şehādet yoķdur zįrā silsile-i siyādet saña merbūŧdur 

ve baķā-yı nesl-i Muśŧafā ve Murtaża senüñ vücūdıña meşrūŧdur Ĥażret-i Zeynel ‘Abidįn eyitdi ĥāşā ki ben şerbet-

i şehādetden bi-naśįb ve devlet-i dįdār-ı şerįfiñden maĥrūm ķalam Ĥażret-i Ĥüseyin eyitdi ey ciger-kūşem bezm-i 

                                                             
23  Kesinlikle Allah sabredenlerle beraberdir. 
24  Fuzûlî, Hadîkatü’s-Süedā s.462  
25  Ahmet Saim Kılavuz, Zeynel Abidin, DVİA,  C.44, s.365.   
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belāda cām-ı şehādet-nūş itmege henüz saña nöbet gelmemişdür ve sāķi-yi ecel seni henüz yād idegelmemişdür 

‘anķarįb sen daħı bu şerbetden nūş idüp [68b] bize mülĥaķ olsuñ ve murādınca bu ħān-ı muśįbetden naśįb alsañ 

gerek ba‘deźā cedd u ābādan mevdū‘ emānetleri ol ĥażrete tevdį‘ itdi ki muśĥaf-ı Fāŧıma ve cifr-i ebyaż ve cifr-i 

cāmi‘ ve ‘ilm-i ķifāyet ve ‘ilm-i ferāset ve bākį ‘ulūm ki evlād-ı Resūlden ġayrı kimseye żabŧı mümkün degil aña 

teslįm idüp Şahit olarak Allah yeter kelimesin yād idüp ‘arśa-yı meydāna yüz ŧutdı  

Eserin devamında Hz. Hüseyin şehit edildikten sonra 'Ubeydullāh Ziyād ile Hz. Zeyneb, Hz. Ümmü Gülsüm ve 

Hz. Zeynel Abidin arasında geçen diyaloglardan bahsedilmiştir. 

el-ķīśśa şühedā başları mızrāķlar üzerinde olduġı ĥālde bu sitāyiş ile Kūfeye duħūl idüp 'Ubeydullāh Ziyādıñ 

ĥużūr-ı nā-pākına ehl-i Resūllillāhı iĥżār itdüklerinde muħāźarāt ehl-i beytden Zeyneb bint-i 'Alį ol 'Übeyd-i 

mel'ūna iltifāt itmeyüp bir köşede ķarar ŧutdı ‘Übeyd-i mel'ūn Ĥażret-i Zeynebiñ istiġnāsından ġażabnāk olup 

eyitdi bu kimdir ki henüz eŝer-i tuġyān śūret-i aĥvālinden melĥūž olunur didiler bu hemşįre-i Ĥażret-i Ĥüseyin 

Mel'ūn eyitdi ey ħātūn şükr u sipās ol ma'būda ki sizi ħāś u 'ām içinde maġlūb idüp buŧlānuñızı ižhār itdi Ĥażret-i 

Zeyneb eyitdi ey keźźāb sipās-i bį-ķīyās ol vācibü’l-vücūda ki bizim ħānedānımızı şeref-i nübüvvetle mu'azzez ve 

mükerrem ķılup  26 ِاِنَّماَ يُِريُد َهللا ِليُْذِهَب َعْنُكْم الَِّرْجَس أَْهَل اْلَبْيت 

 işāretiyle sa'ādet  27 ًَرُكْم تَْطِهيرا  َويَُطّهِ

beşāretiyle kerāmet ķıldı ey žālim bize vaķī' olan aĥvālden ceddimize ħaber virmişdi vuķū'una muntažır idik 

 [70a] el-minnetullāh ki ceddimiziñ śıdķ-ı ķavline śūret-i aĥvālimiz mažhar vāķı' olup derece-i iķbāl   اِنَّ َهللا َمَع

 الّصاَِبِرينَ 28

Müyesser oldı 'anķarįb size daħı serencām ne olacaġı ma'lūm olacaķdur ve herkes cezā-yı 'amelin kārgāh-ı 'adlden 

bulacaķdur Mel'ūn, Zeynebden i'rāż idüp Zeynel 'Abidįne teveccüh ķılup eyitdi bu kimdür didiler 'Alį bin 

Ĥüseyindür eyitdi 'Alį maķtūl olduġı istimā' olundı didiler ol 'Alį Ekber idi Zeynel 'Abidįn muĥtemel ölmeyüp 

eyitdi ey mel'ūn ol benüm birāder-i büzürgvārım idi ĥattā ki āħiretden muķaddem dünyāda ānuñ intiķāmın alanlar 

anķārįb peydā olur mel'ūn ġażab idüp emr itdi ki ol mažlūmı ķātl ideler Ĥażret-i Zeyneb dest-i mübārekin Zeynel 

'Abidįnüñ dāmen-i şerįfine muĥkem idüp bünyād-ı nevĥā ķıldı ki ey bed-baħt-ı žālim eger henüz āteş-i ŧuġyānuñ 

seyl-i ħūn-ı şühedā-yı Ehl-i Beyt-i Muśŧafādan teskįn bulmadıysa bunuñ yerine beni şehįd eyle zįrā ħānedān-ı 

nübüvetde ve dūdmān-ı vilāyetde bundan ġayrı yādigār ķalmadı Ĥażret-i Zeynel 'Abidįn 'amme-i 

muĥteremesinden 'inān tekellüm alup meydān-ı feśāĥatde güftāra gelüp eyitdi ey İbn-i Mercāne baña ķatlden 

tevehhüm mü verirsin bizlere ķatl u ķatāl sermāye-i feyż-i şehādetdür ve hemįşe ġazā ķılup şehįd olmaķ bize resm 

u 'ādetdür peyveste-i ĥayātımız zülāl-ı şimşįr-i ābdār ile sebze ve ħürremdür ķażāya rıżā ve meśā'ibe śabr itmek 

bize müsellemdür ol mel'ūn gördü ki vaķı' olan ķavimle [70b] münāžara fāide ķılmaz ve müte'allim-i mekteb-i 

'ilme şedidü’l-ķavįyye mübāĥeŝede ġālib olmaķ olmaz nā-çār sākit olup der-'akeb bunlar Yezįde hediyedür deyu 

Yezįd-i pelįde irsāl eyledi… 

Yine eserin devamında Hz. Zeynel Abidin ve Yezid arasında geçen konuşmaları aktarmıştır. 

                                                             
26  Kesinlikle Allah Ehl-i Beytin üzerinden kötülükleri kaldırmayı ister. 
27  Sizleri temizledik siz de temizlendiniz. 
28  Kesinlikle Allah sabredenlerle beraberdir. 
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…andan i'rāż idüp Zeynel 'Abidįne ħiŧāb itdi Hüseyin istid'ā ķılurdı ki minberlerde cilve ķıla ve ħuŧbeler beyān ide 

el-minnetü-lillāh cilvegāhı rü'ūs-ı remāh oldı ve benim devletim anı maķhūr ve maħźūl ķıldı ĥażret eyitdi  

[Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilün]         

Eyleseñ  ŧūŧį ile ġurābı hem-nişįn ber-ķafese  

Yine şekvāyı ġurāb eyler ġarābet bundadur 

 [71b] Ey Yezįd benā-yı minber benim ecdādımdan mıdır yā senuñ ve resm-i ħuŧbe bizim ĥālimizden midür yā 

senüñ devlet devlet-i uħrevįdür ol bize müyesserdür ve sa'ādet bāķidür ol bize muķarrerdür ey ġāfil saña daħı 

itdigiñ 'amel cezāsı 'anķārįb 'āid olmaķ muķarrerdür Yezįd anuñ kelimātından ġażabnāk olup ķatline emr itdi 

Ümmü Gülŝüm ve Zeyneb feryāda gelüp eyitdiler ey žālim-i bį-din bu ŧıfıldan ġayrı ħānedān-ı nübüvvetde śāĥib-

i velāyet ķalmadı bu ne žulm-ı śarįĥdür şi'r : 

 انا ديك يا جدّاه يا خير مرسل *

 حسينك مقتول ونسالك ضايع29

Yezįd bu kelimātdan ħavf idüp ķatlinden güzār eyleyüp ri'āyet eyledi ve eyitdi ey Zeynel 'Abidįn her ne ĥācetiñ 

var ise benden istid'ā ķıl ol ħażret eyitdi bugün Cum'a günüdür ruħśat ver ki minbere śu'ūd idüp bir ħuŧbe ķırā'āt 

idem Yezįd eyitdi bu istid'ā ķabuldur ammā be-şarŧ-ı ān ki ħuŧbede menāķıb-i āl-i Ebį Süfyān idesin ol ħażret 

minbere çıķup mesned-i Resūlullāhı vücūd-ı şerįfiyle münevver ķılup bir ħuŧbe-i belįġ edā ķıldı ki kemend-i idrāk 

nažįr-i küngere-i eyvān-ı evśāfına vāśıl olmaķ dāire-i imkāna girmez ve deryā-yı tefekkür mażmūn ve  'ibāretinde 

'aķl-ı serāsime sāĥile iĥtimāl virmez cemį'-i ehl-i meclįs meftūn olduķda eyitdi ey ķavm mesned-i ħilāfet-i ma'nevį 

cānib-i vālid-i büzürg-vārımdan baña mevhūbdur ve serįr-i salŧanat-ı śūrį cānib-i vālide-i 'ālį miķdārımdan baña 

mensūbdur ol bülbül gülzār-ı feśāĥat ve ol ŧūŧi-yi şekeristān-ı belāġatıñ [72a] kelimāt-ı ĥikmet-aŝārdan Yezįd-i 

pelįd müeŝŝer görüp müeźźine işāret itdi ki ķāmet getüre müeźźin ayaġa ŧurup eyitdi Allāhu Ekber  Ĥażret eyitdi  

 ال شّك فيه وال شبهة وال شئ أكبر منه مؤّذن30

 müeźźin eyitdi  31أشهد أن آل اله االّ هللا 

Ĥażret eyitdi 32َوأشهد أّن محمدا رسول هللا 

müeźźin eyitdi eşhedu enne Muĥammeden resūlullāh ol Ĥażret 'amāme-i şerifin farķ-ı mübārekinden alup müeźźin 

önüne bıraķup kisve-i mu'teberįn perişān idüp eyitdi ey müeźźin bu źikr itdigiñ Muĥammed ĥaķķıçün bir dem śabr 

eyle müeźźin ħamūş olduķda şehzāde  raħş-ı feśāĥatı meydān-ı 'ibārete bıraġup ĥarāret-i 'iśmet ve cür'et 'urūķ-ı 

Haşimį cūşa gelüp bį-maĥābā didi ey Yezįd-i gümrāh ü la'įn bu Resūl-ı kerįm ki źikri zįver-i menābirdür āyā senüñ 

ceddüñ müdür yā benüm ve bu śāĥib-i şān-ı 'ažįm ki vaśfıdur ve ekābir ve aśāġirdür āyā sañā mı aķrebdür Yā baña 

eger dirseñ bilmezem bu kemāl-i tecāhüldür ve eger dirseñ ki bilürüm āyā ne ħayāl-ı ġalaŧ ve endişe-i bāŧıldur bu 

ki zeħārif-i dünyā-yı bį- i'tibār içün sarā-yı 'āķibetüñ vįrān idüp naķd-i Resūlullahı teşne ü ĥayrān ķılup ve 

muħadderāt-ı ehl-i beyti nā-maĥremlerle şehirden şehre gezdirüp müptelā-yı mihnet-i ġurbet ķılduñ eger ħilķatiñde 

eŝer-i İslām var ise nedür bu istiħfāf-ı nekbā-yı İslām ve eger yoķ ise nedür bu mescid u miĥrābı ālūde ķılup 'ādet-

                                                             
29  *Ben horozum ey hayırlı elçi ve dedem  

*İyiliğin öldürülmüş ve sorularımız kayıptır  
30  Müezzinden daha büyük bir şeyde şüphe ve tereddüt yoktur (ondan Allahtan daha büyük bir şeyde şüphe yoktur müezzin) 
31  Şehadet ederim ki Allahtan başka ilah yoktur. 
32  Ve şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir. 
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i bāŧıla ķıyām ü iķdām etmek Yezįd ol kelimātdan kemāl-i infi'āl bulup ayaġa ŧurup müeźźįne emr itdi ki ķāmet 

getürüp meşġūl-ı namāz oldular 

Sonuç  

Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyt’ine duyulan sevgi ve bağlılık, klâsik Türk edebiyatı veya İslâmi Türk 
edebiyatının muhtevasını teşkil eden temel konulardan biridir. “Ehl-i Beyt” kavramı, klasik Türk 
edebiyatının diğer eserlerinde olduğu gibi çalışmamıza konu olan Muhammed Rasim’in Hab-
nâmesi’nde sevgi ve muhabbet ekseninde işlenmştir. O, Ehl-i Beyt’i teşkil eden fertlerden Hz. 
Muhammed’i, daha sonra Hz. Ali ve Hz. Hüseyin’i doğrudan veya dolaylı olarak çokça zikretmiştir. 
Muhammed Rasim Hab-nâme’de Hz. Muhammedi, âlemlere rahmet, ümmete şefaatçi, fakrıyla övünen 
vb. birçok övücü sıfatla tavsif edilmiştir. Hz. Peygamber, şair tarafından ahlâkî fazilet ve meziyetleri 
yanında fizikî yönden de tasvir edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu eserde Hz. Muhammed’in amcasının 
oğlu olan Hz. Ali, İslâm dininin yayılmasındaki gayreti, kâfirlere karşı şiddeti, yiğitliği, kahramanlığı, 
cömertliği vb. vasıfları ile de anılmakta ve övülmektedir. Eserde Hz. Ali; beğenilmiş, seçilmiş manalarına 
gelen “Murtazâ” ve aslan, cesur anlamına gelen “Hayder” lakaplarıyla da anılmıştır. Çalışmamızda Ehl-
i Beyt’i meydana getiren kişilerden biri olan, Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Ali ve Fatma’nın oğlu Hz. 
Hüseyin ise; şehitlerin efendisi, dinin hizmetkârı oluşu gibi vasıflarının yanında Kerbelâ’da şehit edilişi 
yönünden tafsilatlı bir şekilde anlatılmıştır. Hz. Hasan, İbn Mülcem ile olan savaşıyla;  Zeynep ve Ümmü 
Gülsüm ise Yezid ile olan diyaloglarıyla eserde ön plana çıkmıştır. Zeynel Abidin’de babası Hz. Hüseyin 
ile olan konuşmaları ve Yezid ile olan diyaloglarıyla metinde karşımıza çıkmaktadır. Netice olarak 
baktığımızda müellif eserde Ehl-i Beyt’e karşı olan sevgisini ve hürmetini açıkça ortaya koymakta ve 
aktarmaktadır. 
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