KUMUK TÜRKÇES‹YLE YAZILMIﬁ B‹R KERBELÂ
MERS‹YES‹: “KURßBÜ’L-BELÁ”
A Kerbelâ Dirge Written with Kumuk Turkish: “Kurÿbü’l-BelÀ”

Hakan AKCA*

ÖZET
Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da ﬂehit edilmesi, ‹slâm tarihinde son derece önemli bir olayd›r. Bu tarihî olay
edebiyat›m›za da yans›m›ﬂ ve Maktel-i Hüseyin, Kerbelâ Mersiyesi diye adland›r›lan yeni bir türün do¤mas›na yol açm›ﬂt›r. Bu tür mersiyelerde Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da ﬂehit ediliﬂi ve bundan duyulan üzüntü dile
getirilir. Kerbelâ mersiyeleri Türk Dünyas›n›n, baﬂta Türkiye olmak üzere, geniﬂ bir co¤rafyas›nda, hemen
her kesimi temsil eden ﬂairler taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂt›r. Burada, Kumuk Türkçesiyle yaz›lm›ﬂ Kurûbü’lBelâ adl› manzum bir Kerbelâ Mersiyesi tan›t›lacakt›r. Kumuk ﬂairi ﬁ›hammat Kad› Baybolato¤lu taraf›ndan 1918 y›l›nda Arap harfleriyle yaz›lm›ﬂ olan Kurûbü’l-Belâ adl› eser 15 bölümden ve toplam 875 beyitten
oluﬂmaktad›r.
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ABSTRACT
Martyrdom of Hossein (Hz. Huseyin, is one of Prophet Muhammad’s grandchildren.) in Kerbelâ is one
of the very important episode in the history of Islam. This historical incident got its place in Turkish literature as Maktel-i Hüseyin or Kerbelâ Dirge. In these dirges, the martyrdom of Hossein (Hz. Hüseyin) in Kerbelâ and the grief of the event are narrated. Kerbelâ Dirges were written by the authors from severel parts
of Turkic world and especially from Turkey. In this article, Kurÿbü’l-BelÀ, an original dirge written in Kumuk Turkish will be presented. Kurÿbü’l-BelÀ was written by Kumuk poet ﬁ›hammat Kad› Baybolato¤lu in
1918 in Arabic alphabet. It consists of 15 sections and 875 couplets.
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1. Giriﬂ
Söz konusu mersiyeyi tan›tmaya
geçmeden önce Kumuk Türkleri, Kumuk
Türkçesi ve Kerbelâ mersiyeleri hakk›nda k›saca bilgi vermek istiyoruz.
1.1. Kumuk Türkleri ve Kumuk
Türkçesi
Kumuk Türkleri, bugünkü Rusya
Federasyonuna ba¤l› Da¤›stan Özerk
Cumhuriyetinde yaﬂayan bir Türk kavmidir. Kafkaslarda say› bak›m›ndan
Azerbaycan Türklerinden sonra ikinci
s›rada yer alan Kumuk Türklerinin nüfusu, 1989 say›m›n›n resmî rakamlar›na
göre 282.178; 1992 tahminlerine göre ise
* Gazi
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toplam 300.000 civar›ndad›r. Bu nüfusun 250.000’lik k›sm› Da¤›stan Özerk
Cumhuriyeti’nde, geriye kalan 50.000’lik
k›sm› ise Çeçen ve Alanya-Osetya Özerk
Cumhuriyetlerinde yaﬂamaktad›r. (Pekacar 1997: 2065; Öner 1998: XXVII).
Türk lehçelerinin tasnifinde genellikle K›pçak grubuna dâhil edilen, ancak
baz› O¤uz özellikleri de bar›nd›ran Kumuk Türkçesi, yak›n zamanlara kadar
Çeçenlerin, Avarlar›n ve di¤er Kafkas
halklar›n›n ortak anlaﬂma vas›tas› (lingua franca) olma özelli¤ini korumuﬂtur.
(Pekacar 1997: 2063).
Kumuk Türkleri, ﬁafiî mezhebine
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ba¤l› Sünnî Müslümanlard›r. Bölgede
özellikle XVIII. yüzy›ldan itibaren Nakﬂibendî tarikat› büyük bir nüfuz kazanm›ﬂ ve Ruslara karﬂ› yürütülen cihat hareketlerini organize ederek prestij sa¤lam›ﬂt›r. Da¤›stan halk› dinine ba¤l› olup
ilme önem vermiﬂ ve hemen her köyde
bir medrese yapt›rm›ﬂt›r. 1913’te Da¤›stan’da 360’› ulu cami olmak üzere 2060
cami vard›. (Pekacar1997: 2063).
1.2. Kerbelâ Mersiyeleri (Maktel-i Hüseyin)
Mersiye, Arapça resâ kökünden gelir ve ölen kiﬂinin iyiliklerini say›p dökmek anlam›ndad›r. Terim olarak mersiye, “ölen birinin arkas›ndan duyulan
üzüntüyü dile getirmek, o kiﬂinin iyi
yönlerini anlatmak, ölene karﬂ› ﬂairin ilgisini ifade etmek üzere yaz›lan lirik ﬂiirler”e verilen add›r. (Ça¤layan 1997: 1).
Maktel, kelime olarak “katledilen,
öldürülen yer” demektir. (Devellio¤lu
1993: 576). Maktel-i Hüseyin ise Hz. Muhammed’in torunlar›ndan olan Hz. Hüseyin’in Yezid ve ona ba¤l› kiﬂiler taraf›ndan Kerbelâ’da ﬂehit edilmesini anlatan manzum, mensur ya da naz›m nesir
kar›ﬂ›m› eserlere denilmektedir. (O¤uz
vd. 2004: 304). Maktel-i Hüseyinler, yaln›zca Hz. Hüseyin’in ﬂehit edilmesini konu edinmeleri bak›m›ndan mersiyelerden ayr›l›rlar. Bu sebeple her maktel ayn› zamanda bir mersiyedir; ancak her
mersiye maktel de¤ildir. (Güzel vd. 2003:
342). Türk edebiyat›nda, mersiye ve
maktel kar›ﬂ›k olarak kullan›lsa da ﬂu
fark› iyi bilmek gerekir: Herhangi birinin ölümü üzerine yaz›lan mersiyelere
maktel ad› verilmemektedir. (Pekolcay
vd. 1975: 208).
Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da ﬂehit ediliﬂini konu alan, a¤lamay› ve a¤latmay›
amaç edinen Kerbelâ mersiyeleri daha
çok ﬁiî yazarlar taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂlard›r. Lirik, didaktik bir anlat›m ve
trajik bir üslûba sahip olup dilleri ço¤unlukla sadedir. Naz›m, nesir kar›ﬂ›k
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olarak yaz›labilen Kerbelâ mersiyelerinde genellikle mesnevî naz›m ﬂekli kullan›l›r. Kaside, terkîb-i bend ve tercî-i bend
biçimde yaz›lan Kerbelâ mersiyeleri de
vard›r. Kâz›m Paﬂa’n›n Hz. Hüseyin
mersiyelerini toplad›¤› Makâlîd-i Aﬂk’›
bu tür bir eserdir. (Pala 1995: 356).
Maktel-i Hüseyin’ler genellikle on
bölümden oluﬂurlar. ‹lk birkaç bölüm
Hz. Peygamber ile Ehl-i Beytin çekti¤i
eziyet ve s›k›nt›lara ayr›l›r. Ancak konunun a¤›rl›k noktas› Hz. Hüseyin’i anlatan son bölümlerdedir. Burada Hz. Hüseyin’in savaﬂlar›, Muaviye ile mücadelesi, Medine’den Mekke’ye, oradan da
Kerbelâ’ya geçiﬂi, burada muhasara alt›na al›n›p susuz b›rak›lmas›, sonunda Yezîd’in askerleri taraf›ndan elim bir ﬂekilde ﬂehit edilmesi ve Ehl-i Beyt kad›nlar›n›n ﬁam’a gönderilmeleri vb. trajik bir
ﬂekilde anlat›l›r. ﬁiî ve Bektaﬂîler taraf›ndan kutsal kitaplar olarak kabul edilen Kerbelâ Mersiyeleri ‹ran’da daha çok
Muharrem ay›n›n ilk on gününde mecâlis-i ravzahanî denilen Hz. Hüseyin’i anma toplant›lar›nda halk›n yas tutmas›
için okunur. (Pala 1995: 356). Bunun yan› s›ra makteller genellikle ﬁiî, AleviBektaﬂî ayin-i cem ve özel toplant›lar›nda saz eﬂli¤inde okunmuﬂtur. (O¤uz vd.
2004: 304).
‹lk Kerbelâ mersiyeleri Arap edebiyat›nda ve düzyaz› olarak kaleme al›nm›ﬂt›r. Ebû Mihnef’in Kitab-› Maktel-i
Hüseyin’i ile Isfahanî’nin Makâtilü’t-Tâlibîn’i bu konudaki en ünlü eserlerdir.
Farsça yaz›lan ve edebî aç›dan büyük
de¤er taﬂ›yan en önemli maktel kitab›
Hüseyin Vâiz Kaﬂifî’nin Ravzatü’ﬂ-ﬁühedâ’s›d›r. ‹ran ve Türk edebiyat›nda daha
sonra yaz›lan bütün Kerbelâ Mersiyeleri
k›smen bu eserin etkisinde kalm›ﬂlard›r.
Eser, Gelibolulu Câmî taraf›ndan Türkçeye çevrilip Kanunî’ye sunulmuﬂtur.
(PALA 1995: 356; Karahan 1939 3-4).
Türk edebiyat›nda en önemli Maktel-i Hüseyin kitab›, Fuzulî’nin Hadîka-
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tü’s-Süedâ adl› eseridir. Fuzulî’nin en olgun düzyaz› eseri olan bu kitap, samimî
üslûbu ve ak›c› dili ile lirizmin doru¤una
varm›ﬂ, as›rlarca edebî çevreler ve halk
kitlelerince büyük ilgi görmüﬂtür. Türk
edebiyat›nda bu türdeki ikinci önemli
eser Lamiî’nin manzum Maktel-i Âl-i
Resûl’üdür. Baﬂka bir manzum maktel
kitab›n› da Dâstân-› Maktel-i Hüseyin
ad›yla Kastamonulu ﬁadî yazm›ﬂt›r.
(Pala 1995: 356).
2. ﬁ›hamat Kad› Baybolato¤lu
2.1. Hayat›
Kurÿbü’l-BelÀ adl› eserin yazar› ﬁ›hammat Kad› Baybolato¤lu hakk›ndaki
bilgiler çok azd›r. Türkçe kaynaklarda
rastlayamad›¤›m›z ﬁ›hammat Kad›’n›n
hayat›, edebî kiﬂili¤i ve eserleriyle ilgili
aﬂa¤›da verece¤imiz bilgiler için Abdulkadir Abdullatipov’un Rusça yay›mlad›¤›
‹storiya Kum›kskoy Literatur› (Kumuk
Edebiyat› Tarihi) adl› eserinden (Abdullatipov 1995) faydalan›lm›ﬂt›r.
Ünlü Kumuk ﬂairi ve yazar› ﬁ›hammat Kad›, bugünkü Da¤›stan’›n Buynaksk rayon merkezine ba¤l› Erpeli köyünde do¤muﬂtur. Mezar taﬂ›nda yazd›¤›na göre do¤um tarihi Hicrî 1249, ölüm
tarihi ise Hicrî 1336’d›r. Buradan ﬁ›hammat Kad›’n›n 1831–1918 y›llar› aras›nda yaﬂad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
ﬁ›hammat, sadece do¤du¤u çevrede
de¤il, tüm Da¤›stan’da dolaﬂarak iyi bir
e¤itim görmüﬂtür. Di¤er Türk lehçelerini ve Arapçay› mükemmel ﬂekilde bilmektedir. Hayat› boyunca Da¤›stan’›n
de¤iﬂik yerlerinde kad›l›k yapm›ﬂt›r.
Kendisine ﬁ›hammat Kad› denmesinin
sebebi de budur.
Son derece zengin bir kültür hazinesine sahip olan ﬁ›hammat, ‹slamî ilimlerin yan›nda tarih, hukuk, Arap filolojisi
alanlar›nda da bilgi sahibiydi. Bu kadar
zengin bir kültür birikimine sahip olmas›na ra¤men ﬁ›hammat yetmiﬂ yaﬂ›na
gelinceye kadar hiç eser yazmam›ﬂt›r.
Halk›n yo¤un bask›s› ve iste¤i do¤rultu-
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sunda yetmiﬂ yaﬂ›ndan sonra ölümüne
kadar otuz civar›nda eser yazm›ﬂt›r.
2.2.Eserleri
2.2.1. ‹lmu Baﬂ› “‹lmin Baﬂ›”
ﬁ›hammat’›n ‹slâm dinini ö¤retmek
amac›yla yazd›¤› eserlerdendir. Müslüman›n nas›l yaﬂamas› gerekti¤ini, helâl
yoldan kazan›p haramlardan sak›nmay›
ö¤ütleyen bir kitapt›r. Okullarda ders
kitab› olarak da okutulmuﬂtur.
2.2.2. Acam Muhalli “‹slâm Hukuku”
‹slâm hukukunu çok iyi bilen ﬁ›hammat bu eserinde, evlenme, boﬂanma,
ticaret, miras›n akrabalar aras›nda paylaﬂ›m› meselelerini ayr›nt›l› olarak anlatmaktad›r.
2.2.3. Yemiﬂ Habarlar “Meyveli
Hikâyeler”
ﬁ›hammat’›n çeviri kitaplar›ndand›r. 1903 y›l›nda Temurhan ﬁura’da bas›lm›ﬂt›r. Eserde, nasihat türü hikâyelerle halka bilgiler verilmiﬂtir.
2.2.4. Acaib’al-Umÿÿr “Peygamber K›ssalar›” (1909)
Âdem peygamberden Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin hayatlar›n› anlatan bir eserdir.
2.2.5. AshÀÀb el-Kehf’in Habarlar›
“Ashab-› Kehf’in Hikâyesi”
Kuran-› Kerim’deki Kehf suresinden hareketle Ashab-› Kehf’i, yedi genci
ve Zülkarneyn’i anlatmaktad›r. 1907 y›l›nda bas›lm›ﬂt›r.
2.2.6. Bal Kuyu “Bal Kuyusu”
(1912)
ﬁ›hammat bu hikâyeyi Tatar Türkçesi’nden Kumuk Türkçesi’ne aktarm›ﬂt›r. Hikâyede Danyal Peygamber’in t›p
ve falc›l›kla ilgili bilgileri yer almaktad›r. Ayr›ca Peygamber Danyal’›n ölümsüzlü¤ün çaresini aramas› anlat›l›r. Ola¤anüstü olaylar M›s›r, Suriye ve gerçekte olmayan ülkelerde geçmektedir.
2.2.7. Gülbahça “Gül Bahçesi”
ﬁ›hammat’›n nasihatlerini içeren
kitab›d›r. Eser içinde geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ
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ünlü insanlar›n karakterleri ve hayatlar› anlat›lmaktad›r. Bu ve bunun gibi kitaplar Da¤›stan halk› için, aile e¤itimi,
‹slâm hukuku konular›nda k›lavuz olmuﬂtur.
2.2.8. Kurÿÿbü’l-BelÀ “Belân›n
Vahﬂetleri”
Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da ﬂehit ediliﬂinin anlat›ld›¤› ve burada tan›t›m›n›
yapt›¤›m›z eseridir. Gerçek olaylarla ola¤anüstü olaylar iç içedir.
2.2.9. Sapar Yoldaﬂ “Yol Arkadaﬂ›”
Abdüllatipov’un verdi¤i bilgiye göre, ﬁ›hammat Kad›’n›n Arapçadan tercüme etti¤i bu eserin yay›mlanmas›na
Sovyet rejimindeki bilim adamlar› karﬂ›
ç›km›ﬂlard›r. Eserde gerçek hayatla ilgili
kusurlar ve toplumun aksayan yanlar›
üzerinde durulmuﬂtur.
2.2.10 Edebî Kiﬂili¤i
ﬁ›hammat Kad›’n›n her ﬂeyden önce ‹slâm dinine ba¤l› oldu¤u eserlerinden anlaﬂ›lmaktad›r. Eserlerinde genellikle Hz. Muhammed’in hadisleri, onun
k›z› Hz. Fat›ma ve torunu Hz. Hüseyin’in hayatlar›, peygamber k›ssalar›na
dair konular göze çarpmaktad›r. Ayr›ca
ﬁ›hammat çocuklar›n büyüklerine, ana
babalar›na, ‹slâm büyüklerine hürmet
etmelerini istemekte ve eserlerinde bu
do¤rultuda ö¤ütler vermektedir.
ﬁ›hammat Kad›’n›n kitaplar› okullarda hem ders kitab› hem de ahlâk kitab› olarak kullan›l›yordu. Bu kitaplara
örnek olarak ‹lmu Baﬂ› “‹lmin Baﬂ›”, Sapar Yoldaﬂ “Yol Arkadaﬂ›”n› gösterebiliriz.
Kad› ﬁ›hammat, Ebû Sufyan Akayev ile birlikte Kumuk Türkçesinin yabanc› dillerin tesirinde kalmas›na karﬂ›
ç›km›ﬂt›r. Rusçadan Kumuk Türkçesine
giren kelimelerin yan›nda ﬁ›hammat,
Eski Azerî Türkçesinden giren kelimelerin de kullan›lmamas› gerekti¤ini savunmuﬂtur.
ﬁ›hammat Kad›’n›n bir özelli¤i de
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yabanc› eserlerden tercümeler yapmas›d›r. Ancak onun eserlerini s›radan birer
tercüme saymak yanl›ﬂ olur. Çünkü ﬁ›hammat bu tercümelere ilâvelerde bulunmuﬂ, kendi bilgi birikiminden katk›larla eserlerine yeni bir ﬂekil vermiﬂtir.
Kumuk dilbilimcileri son y›llarda
ﬁ›hammat’›n edebî miras› olan eserlerine ilgi duymaya baﬂlam›ﬂlard›r. G. Abdurraﬂitov, G. D. Akayev, A. Y. Abdüllatipov, ﬁ›hammat hakk›ndaki makalelerini
Tang-Çolpan dergisinde yay›mlam›ﬂlard›r. G. Abdurraﬂitov, ﬁ›hammat’›n Gülbahça isimli eserinde geçen bölümleri; Z.
N. Akavov Balquyu “Bal Kuyusu” adl›
eserini; Kâmil Bat›rbekov ise Kurÿbü’lBelÀ adl› mesnevisini yay›mlam›ﬂt›r. Yusup Gereyev Sapar Yoldaﬂ “Yol Arkadaﬂ›” adl› eserde yer alan dualar› incelemiﬂtir. Onun bir hikâyesini dayand›rd›¤›, ﬁ›hammat Kad›’n›n Sapar Yoldaﬂ kitab›ndan ald›¤› ﬂu sözler, müellifimizin
bat›l inançlar ve müspet bilimler aç›s›ndan yeniden de¤erlendirilmesi gerekti¤ini göstermektedir: “Farenin kuyru¤u kesilip b›rak›l›rsa, o fare, bütün fareleri,
s›çanlar› öldürür.” (PEKACAR vd. 2002:
252–253).
3. Kurÿÿbü’l-BelÀÀ1
Kerbelâ kelimesi Arapça kerb ve belâ kelimelerinin birleﬂmesiyle oluﬂmuﬂtur. Kerb kelimesi, tarad›¤›m›z sözlüklerde ﬂu ﬂekilde geçmektedir:
“Arapça. 1) Enduh: Ac› veren tasa,
endiﬂe, gam, gussa; cemi kurûb”; 2) Gam›n zorlu¤u ve kat›l›¤›; 3) Üzüntüye
düﬂmek.” (Muin 1371: 2932);
“Ruhun a¤›r bir ﬂekilde ezilmesi,
(ac›).” (Steingass 1975: 1021);
“Arapça. Cemi kurûb, Gam, keder,
gussa.” (Sami 1317: 1155);
“Arapça isim. Cemi kurûb, tasa,
kayg›, gam, keder.” (Devellio¤lu 1993:
508);
“Sürekli üzüntü, cemi kurûb, az
üzüntü, birinin üzüntüsünü kesmemesi,
›st›rap, vahﬂet.” (Dehhuda 1377: 18237).
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ﬁ›hammat Kad› bu eserinde kerb
kelimesinin ço¤ulu olan kurûbu tercih
etmiﬂ ve eserinin ad›n› “belân›n vahﬂetleri, belân›n ›st›raplar›, belâlar›n belâs›”
anlamlar›na gelen Kurÿbü’l-BelÀ ﬂeklinde koymuﬂtur.
3.1. Eserin Muhtevas›
Kurÿbü’l-BelÀ, Arap harfleriyle yaz›lm›ﬂ manzum bir Kerbelâ Mersiyesidir. Taﬂ basmas› olan eser harekelidir.
Toplam 875 beyitten ve on beﬂ bölümden
oluﬂan eserde 82.b–83.a vara¤› üstten
kopmuﬂtur. Eserin sonunda baz› dinî bilgilerin verildi¤i baﬂl›ks›z bir bölüm yer
al›r. Eser, manzum olmakla beraber, giriﬂte (2a-3b aras›) ve áazvatu’l-MuòtÀr
Lieòaõi’å-åÀr “Muhtar’›n ‹ntikam Almak ‹çin Yapt›¤› Savaﬂlar” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan bölümün baﬂ›nda (70a ve 70b sayfalar›) nesir k›s›mlar vard›r. Eserin Kumuk Türkçesiyle yaz›ld›¤› ve ﬁ›hammat’a ait oldu¤u 1b sayfas›nda verilen
ﬂu bilgilerden anlaﬂ›lmaktad›r:
Úumuú til bulan ﬂo naômu etgen ﬂo kitÀbn› yazàan kiﬂi erpelili
paúìr ﬁ›òammat Úad› Baybolatoàl›d›r. “Kumuk dili ile bu manzumeyi haz›rlayan, bu kitab› yazan kiﬂi Erpelili fakir ﬁ›hammat Kad› Baybolato¤lu’dur”
(1b–3, 1b–4).2
Müellif eserin baﬂ›nda:
“Kurÿbü’l-BelÀ, vÀú›èatü kerbelÀ
maútel el-óuseyin.” (1b–1, 1b–2) tabirini
kullanarak eserin Maktel-i Hüseyin naz›m türünde yaz›ld›¤›n› bildirmektedir.
ﬁ›hammat’›n bu eseri, Hicrî 1336
(1918) y›l›nda yaz›lm›ﬂ ve Temurhan ﬁûrâ beldesinde (ﬂimdiki Buynaksk) Mirza
Ma¤rayov matbaas›nda bas›lm›ﬂt›r.
Eserin ad›, bask› tarihi ve bas›m
yeri belirtildikten sonra Kerbelâ olay›nda ad› geçen baz› ﬂah›slar›n kabile adlar› zikredilmektedir. Yezid’e lânet etmenin uygun olup olmad›¤› konusunda
aç›klamalar›n yer ald›¤› giriﬂ niteli¤indeki nesir k›sm›ndan sonra Óuseyinni
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KitÀb› “Hüseyin’in Kitab›” baﬂl›¤› alt›nda manzum bölüm, ﬂu beyit ile baﬂlar.
Bismillah bulan baﬂlap bu sözleni
men yazd›m
Óuseyinni òabar›n yezigi bulan tizdim (4a–1)3
Eserde gerçek olaylar›n yan› s›ra
birtak›m ola¤anüstü olaylara da de¤inilmektedir. Hz. Hüseyin’in tek baﬂ›na beﬂ
yüz kiﬂiyi öldürmesi (15a–123), Hz. Hüseyin’in, ölümünden hemen sonra bedeninden
gökyüzüne
nur
ç›kmas›
(29a–275), hurilerin ve meleklerin gökyüzünde Hz. Hüseyin için baﬂ sa¤l›¤›na
oturmalar› (29a–272), Hz. Âdem’den
baﬂlayarak di¤er peygamberlerin, zebanîlerin, meleklerin gökyüzünden inerek
yas tutmalar›, Hz. Hüseyin’in kesilmiﬂ
baﬂ›ndan öpmeleri ve baﬂ› tavaf etmeleri
vb (59-b 601- 65-b669) bunlara örnek
gösterilebilir.
Son bölümde Hz. Hüseyin’i ﬂehit
edenlerin tek tek helâk olmalar› anlat›ld›ktan sonra ﬂu beyitle eser son bulur:
Mürìdler siz úanàans›z özügüz görüp etip
Hali biz de úanab›z siz etegenni eﬂitip (86a-875)4
Bu son beyitten sonra Arapça dua
k›sm› yer almaktad›r.
3.2. ﬁekil Özellikleri
Eser, mesnevî naz›m ﬂekliyle on
dörtlü hece ölçüsüyle, 7+7 kal›b›nda yaz›lm›ﬂt›r. Müellif, m›sralar› yedinci hecelerinden bölmüﬂtür. Eserin baz› bölümlerinde beyitlerin ikinci m›sra› yoktur.
ﬁairin baz› kelimeleri vezne uydurmak
amac›yla yanl›ﬂ yazd›¤› da görülmektedir.
Eserin naz›m türü ise Kerbelâ Mersiyesi (Maktel-i Hüseyin)’dir. Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da ﬂehit ediliﬂini anlatan
bu mersiye türünden yukar›da bahsedilmiﬂti.
3.3. Eserin Dili ve Anlat›m›
Kurÿbü’l-BelÀ, son derece ak›c› bir
üslûpla sade ve yal›n Kumuk Türkçesi ile
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yaz›lm›ﬂt›r. Eserde Rusçadan al›nma kelimelere çok az rastlanmas›, o dönemde
Kumuk Türkçesinin aslî dil özelliklerini
ve kelime hazinesini korudu¤unu göstermektedir. Eserde Arapça ve Farsçadan
al›nma kelimeler de vard›r; ancak bu kelimelerin say›s› da pek fazla de¤ildir ve
ço¤unu ﬂah›s ve yer adlar› oluﬂturmaktad›r. ﬁair bir kelimeyi tekrar kullanmak
yerine o kelimenin eﬂ anlaml› olanlar›n›
kullanarak metne ayr› bir kelime zenginli¤i katm›ﬂt›r. Ayr›ca eserde deyimlerin
de s›kça kullan›lmas› metnin daha ak›c›,
daha canl› olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
3.4. Eserin Konusu
Eserde, Hz. Ali’nin o¤lu, Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Yezid
ve adamlar› taraf›ndan Kerbelâ’da ﬂehit
ediliﬂi, Hz. Hüseyin’in ﬂehit ediliﬂine duyulan üzüntü, daha sonra onu ﬂehit
edenlerin tek tek helâk olmalar› konu
edilmektedir. Eserdeki bölümler baﬂl›klarla belirtilmiﬂtir. Eser on beﬂ bölümden oluﬂmaktad›r.
3.5. Eserin Bölümleri ve Özeti
3.5.1. Óuseyinni KitÀb› ( Hüseyin’in Kitab›)
Bu bölümde ﬂair, manzum bölüme
geçmeden önce ﬂu ﬂekilde acayip bir hadisenin vuku buldu¤undan bahseder:
Cahiliye döneminde Muhammed
Peygamber ortaya ç›kmadan önce bir taﬂ
üzerinde ﬂu manzum parça yaz›lm›ﬂ vaziyettedir:
“E tercÿ ummat úatelet óuseynen
ﬁapÀèat ceddihì yevme’l-óisÀb”(3b5).
(MaènÀs›) Óuseyini öltürgen òalú
umut etermuken ﬂonu ullu atas› Muóammad payòammarn› ﬂapÀèat›n ú›yÀmat
günde degen maènÀd›r.5 (3b-5 – 3b-9).
ﬁair bu hadiseye de¤indikten sonra
olaylar› manzum ﬂekilde anlatmaya baﬂlar.
O dönemde Müslümanlar›n halifesi
Muaviye’dir. Muaviye adaletli ve dürüst
bir hükümdard›r. Hz. Muhammed’in aile
efrad›na, akrabalar›na çok hürmetli
davranmaktad›r. Özellikle Hz. Hüse-
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yin’e çok hürmet etmiﬂ, onun ailesini
kendi saray›na alm›ﬂt›r. Bir zaman sonra Muaviye hastalan›r ve ölür. Onun yerine halife olarak tahta geçen Yezid, babas› gibi de¤ildir. Halife olduktan sonra
insanlara iﬂkence yapar, içki içer ve kötü
iﬂlerle meﬂgul olur. Bunun üzerine Hz.
Hüseyin bu iﬂkencelere katlanamaz ve
Mekke’ye döner.
Yezid’in zulümlerine dayanamayan
halk Hz. Hüseyin’in halife olmas›n› ister.
Hz. Hüseyin’e halife olmas› için Irak ve
Kufe’den mektuplar gelir. Hz. Hüseyin,
halifeli¤i kabul etmez. Ancak en sonunda
gelen bir mektupta “E¤er halifeli¤i kabul
etmezsen k›yamet gününde cevab›n› verirsin.” ibaresini görünce halifeli¤i kabul
eder. Bunun üzerine Kûfe halk› çok sevinir. Hz. Hüseyin aile fertleri ve yak›nlar›yla Kufe’ye gitmeye karar verir. Ancak
k›z kardeﬂi Sakinat (Sekine) onu bu fikrinden vazgeçirmeye çal›ﬂ›r. Muharrem
ay› bitinceye kadar sabretmesini ister.
Çünkü Hz. Muhammed’in “Hüseyin’in
kan› Muharremde dökülecek” sözünü
bizzat iﬂitti¤ini söyler.
Hz. Hüseyin bir türlü vazgeçmez.
Allah’›n kaderine raz› olmak gerekti¤ini
söyler. Bunun üzerine Sakinat d›ﬂar› ç›kar ve elinde k›z›l bir çamurla geri döner. Bu çamuru Cebrail’in Hz. Muhammed’e getirdi¤ini, Hz. Hüseyin’in ecelinin bu toprakta gelece¤ini söyledi¤ini
hat›rlat›r. Hz. Hüseyin bu durumdan biraz etkilense de kendi kaderine raz›
olur. Ecel gününün bir dakika bile de¤iﬂmeyece¤ini, kaderden korkup evde durmas›n›n uygun olmayaca¤›n›, e¤er evde
durursa k›yamet günü ümmetin onu
utand›raca¤›n› söyler.
Hz. Hüseyin yetmiﬂ yedi kiﬂi ile yola
koyulur. Hz. Hüseyin ve arkadaﬂlar› önce
Medine’ye var›rlar. Medine halk› da Hz.
Hüseyin’i gitmemesi için ikna etmeye çal›ﬂ›r. En az›ndan onunla birlikte gelip, gerekirse savaﬂabileceklerini söylerler. Hz.
Hüseyin bunu da kabul etmez. “Ben sa-
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vaﬂa de¤il, Allah’›n yazd›¤› mezar›ma gidiyorum.” diyerek yola koyulur.
3.5.2. Kÿpa Ahlü KÀà›zlar Yiberip Husìn Yolàa Ç›úmaún› Yezìd Bilegen. (Kûfe Halk›n›n Mektuplar
Gönderdi¤ini ve Hüseyin’in Yola
Ç›kt›¤›n› Yezid Biliyor)
Hz. Hüseyin’in yola ç›kt›¤›n› ö¤renen Yezid, adamlar›ndan ‹bn-i Ziyad’a
mektup gönderir. Hz. Hüseyin’in kellesini kesip göndermesini ister.
‹bn-i Ziyad ordular›n› toplar ve F›rat nehrinin k›y›s›nda Kerbelâ denilen
yerde Hz. Hüseyin ve arkadaﬂlar›n› beklemeye koyulur. Hz. Hüseyin F›rat nehrine geldi¤inde yerden biraz toprak al›p
koklar. Sonra cebindeki topra¤› al›p koklar. Bu iki topra¤›n kokusu ayn›d›r. ‹ﬂte
o zaman ölümünün bu mekânda gerçekleﬂece¤ini, mezar›n›n da bu toprakta olaca¤›n› anlar. K›z kardeﬂlerine ve akrabalar›na ölümünün nas›l olaca¤›n› teferruatl›ca anlat›r. K›z kardeﬂlerinden çok
fazla a¤lay›p üzülmemelerini ister.
Hz. Hüseyin silâhlar›n› kuﬂan›p
düﬂmanla savaﬂmaya baﬂlar, pek çok kiﬂiyi öldürür. Kerbelâ meydan› kandan
›rmaklarla dolar. Sonunda Hz. Hüseyin
yorgun düﬂer.
‹bn-i Ziyad’›n adamlar› su yolunu
kestikleri için Hz. Hüseyin ve askerleri
susuz kal›r. Hz. Hüseyin k›l›ç savurarak
düﬂman› ikiye yarar ve F›rat nehrine su
içmeye gider. Ancak düﬂmanlardan
Sad’in o¤lu Ömer onu aldatarak su içmesini engeller. Bunun üzerine Hz. Hüseyin k›l›c›n› çekerek düﬂmanlara sald›r›r. Düﬂmanlar dört taraftan etraf›n› sararlar. Hz. Hüseyin’in vücudu saplanan
oklarla bitkin düﬂer.
3.5.3. Óuseyinni Baﬂ›n Kesgen
Melèÿn ﬁammar (Cevﬂen Oàl›) (Hüseyin’in Baﬂ›n› Kesen Melun ﬁammar)(Cevﬂen O¤lu).
ﬁammar (ﬁimr) ad›ndaki düﬂman,
at›ndan inip bitkin vaziyetteki Hz. Hüseyin’in gö¤süne oturur. Boynuna k›l›ç
dayayarak: “Baﬂ›n› keseyim mi hey Hü-
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seyin!” diye seslenir. Hz. Hüseyin ona
karﬂ› koyman›n elinden gelmeyece¤ini,
kendisini öldürmeden önce hiç olmazsa
biraz içecek su vermesini ister. Ancak
ﬁammar ona içecek su vermez. K›l›c›yla
kesip kellesini al›r, süngüsüne takarak
bayrak yapar. Daha sonra götürüp ‹bn-i
Ziyad’a verir. Hz. Hüseyin öldükten sonra tabiat›n, dünyan›n ve gökyüzünün
hiddetlendi¤i görülür. Dünya karar›r,
ﬂimﬂekler çakar, gökten k›z›l kan ya¤ar.
Bu tarih Muharremin onuncu günüdür.
3.5.4. Óuseyinni Ayà›r›n› Òabar›
(Hüseyin’in At›n›n Haberi)
Hz. Hüseyin’in at›, savaﬂ alan›ndaki cesetler aras›ndan Hz. Hüseyin’i bulur. Hz. Hüseyin’in ölümüne dayanamayan at düﬂmanlara hücum eder. Kahramanca savaﬂ›r ve pek çok düﬂman› öldürür. Daha sonra çad›ra döner. At› kanlar
içinde gören kad›nlar Hz. Hüseyin’in öldü¤ünü anlarlar. O günden sonra bu
kahraman at› bir daha gören olmam›ﬂt›r.
3.5.5. Úatunlan› Yaﬂlan› Yesir
Etmaún› BayÀÀn› (Kad›nlar›n ve Çocuklar›n›n Esir Edilmesinin Beyan›)
Düﬂmanlar kad›nlar›n bulundu¤u
çad›rlara bask›n yaparlar. Kad›nlar›n bileziklerini, küpelerini ve elbiselerini
al›rlar. Çocuklara da iﬂkence yaparlar.
Ömer ve adamlar› kad›nlar› yal›n ayak
ve ç›plak vaziyette yürütürler. Yolda su
içmelerine de izin vermezler.
3.5.6. Kesilgen Baﬂlan› KerbelÀ’dan Kÿpaàa Al›p Yürümaún›
BayÀÀn› (Kesilen Baﬂlar›n Kerbelâ’dan Al›n›p Kufe’ye Götürülmesinin Beyan›)
Hz. Hüseyin’in baﬂ› ile birlikte on
sekiz baﬂ Ömer ve askerleri taraf›ndan
Kûfe’ye götürülür. Ömer, baﬂlar› m›zraklar›na tak›p yürümeleri için askerlere
emir verir. Bunu gören Kufe halk› düﬂmanlara karﬂ› beddua ederler. Bu arada
‹bnü Ziyad, esir kad›nlar› ve çocuklar›
hapse att›r›r. Daha sonra ‹bn-i Ziyad
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Kûfe halk›n› camide toplayarak Hz. Hüseyin’e hakaret eder.
3.5.7. èAbdullah Degen Eki De
Gözü Soúur Kiﬂi ‹bnu’z-Ziyâdàa
Úarﬂ›l›ú Etmaún› BayÀn› (Abdullah
Ad›nda ‹ki Gözü Kör Bir Kiﬂinin
‹bn-i Ziyâd’a Karﬂ› Gelmesinin Beyan›)
‹ki gözü de kör olan Abdullah ad›ndaki kiﬂi ‹bn-i Ziyad’›n sözlerini dinledikten sonra ona karﬂ› gelir. ‹bn-i Ziyad
onu yakalat›r ve öldürtür.
‹bn-i Ziyad bu olaydan sonra Hz.
Hüseyin’in baﬂ›n›n sokaklarda gezdirilmesini emreder. ﬁam’da bulunan Yezid’e
mektup yazarak Hz. Hüseyin’in baﬂ›n›
kestiklerini, kardeﬂlerini öldürdüklerini,
han›mlar› ve çocuklar› esir ettiklerini
haber verir. Mektubu okuyan Yezid, baﬂlar› ve esirleri kendisine göndermeleri
için emir verir.
Havlu ve ﬁammar baﬂlar› alarak
yola ç›karlar. Yolda rastlad›klar› bir papaz, Hz. Hüseyin’in kesik baﬂ›n› görünce
Müslüman olur. Hatta Hz. Hüseyin’in
baﬂ›n› on bin alt›na sat›n almak ister.
3.5.8. Óabbe Degen Yurtda Bir
Keﬂìﬂ Busurmanl›ún› BayÀÀn› (Habbe
Denilen Vilâyette Bir Papaz›n Müslüman Olmas›n›n Beyan›)
Toplumdan ayr› yaﬂayan bir papaz
ola¤anüstü olaylara ﬂahit olur. Yeryüzünden gökyüzüne do¤ru bir nur yükseldi¤ini, meleklerin gök yüzünden inerek
nurun bulundu¤u yerdeki kesilmiﬂ bir
baﬂ› ziyaret ettiklerini görür ve çok ﬂaﬂ›r›r. Papaz on bin alt›n karﬂ›l›¤›nda bu
baﬂ› sat›n al›r, evine götürüp y›kar ve
güzel kokular sürer. Baﬂ›n karﬂ›s›nda
a¤layarak Müslüman olur. Kervan yoluna devam ederken insanlar alt›nlar›n
simsiyah taﬂlara dönüﬂtü¤üne ﬂahit
olurlar.
ﬁammar ve Havlu sonunda Yezid’in
saray›na ulaﬂ›rlar. Yezid, Hz. Hüseyin’in
kesilmiﬂ baﬂ›n› bir m›zra¤a saplayarak
hakaretler etmeye baﬂlar. Yezid’in Câlut
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ad›nda bir Yahudi doktoru vard›r. Câlut,
Yezid’e karﬂ› ç›karak halifeli¤i asl›nda
Yezid’in de¤il Hz. Hüseyin’in hak etti¤ini söyler. Hz. Hüseyin’in baﬂ›n› öperek
Müslüman olur. ‹slâm yolunda hayat›n›
feda edece¤ini söyler. Yezid, doktoru oldu¤u için onu ilk önce öldürmek istemez. Câlut: “Sana ilâç yerine zehir veririm.” deyince Yezid onun da baﬂ›n› kestirir.
3.5.9. Úaysar Paça Rûmdan Yezìdge Yibergen Elçini Òabar› (Bizans Hükümdar›n›n Rum’dan Yezid’e Gönderdi¤i Elçinin Hikâyesi)
Bizans hükümdar›, Yezid’e bir elçi
gönderir. Elçi, Yezid ve adamlar›n›n bir
tepsinin içine konmuﬂ baﬂ etraf›nda içki
içip e¤lendiklerini görür. Bu baﬂ›n Hz.
Hüseyin’in baﬂ› oldu¤unu ö¤renince çok
üzülür. Hz. Hüseyin’in baﬂ›n› al›r, aln›ndan öperek ﬂöyle der: “Gâvurlar biz de¤il
sizsiniz.”
Elçi daha sonra bir ülkede H›ristiyanlar›n, ‹sa (A.S)’n›n bindi¤i söylenen
bir eﬂe¤in t›rna¤›na dahi hürmet ettiklerini, insanlar›n de¤iﬂik beldelerden bu
eﬂe¤in t›rna¤›n› ziyarete geldiklerini,
buna karﬂ›l›k Müslümanlar›n Hz. Muhammed’in torununun kesilmiﬂ baﬂ›
karﬂ›s›nda yapt›klar›n›n yanl›ﬂ oldu¤unu anlat›r. Yezid’e lânet okur. Bu yüzden
Yezid elçiyi de öldürtür.
3.5.10. Yezìdni Úardaﬂlar›ndan
Bir Yaòﬂ› Úatunnu Òabar› (Yezid’in
Kardeﬂlerinden ‹yi Bir Kad›n›n Hikâyesi)
Müslüman bir kad›n rüyas›nda
ﬂunlar› görür: Muhammed Peygamber,
Hz. Fat›ma ve Hz. Ali çok öfkelenip, parmaklar›n› ›s›rarak Yezid’e ceza vermeye
gelirler. Yedi kat gökyüzünün kap›lar›
aç›l›r ve melekler gökyüzünden inip yeryüzüne yay›l›r. A¤›zlar›ndan ateﬂ ç›karan bu melekler Yezid’in evini y›kacaklar›n› ve Yezid’i öldüreceklerini söylerler.
Kad›n bu rüyas›n› Yezid’e anlat›r.
Yezid rüyay› iﬂitince çok korkar. Kad›n-
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dan hutbeye ç›k›p cemaate Hz. Ali’ye
küfretmesini, kendisini ise övmesini ister. Ancak kad›n hutbede Hz. Ali ve Hz.
Hüseyin’i över. Yezid’e lânet okur. Yezid
bu kad›n› da orada öldürür.
3.5.11. èAli De Úatunlar Da Bar› Da Úarﬂ› Bolmaún› BayÀn›
(Ali’nin de Kad›nlar›n da Yezid’e
Karﬂ› Gelmelerinin Beyan›)
Ali ve kad›nlar Yezid’in yapt›klar›n›n çok yanl›ﬂ oldu¤unu, k›yamet gününde cezas›n› çekece¤ini söylerler. Onlar›n bu tav›rlar› karﬂ›s›nda Yezid çok
korkar. Bütün yapt›klar›na piﬂman olur.
Esirleri affederek ne isterlerse yapaca¤›n›, kendi ev halk› gibi saray›nda onlara
bakabilece¤ini, isterlerse onlar› Mekke’ye gönderebilece¤ini, ömürlerini geçirecekleri paray› verebilece¤ini söyler.
Esirlerin içinden aya¤a kalkan Zeynep, günlerdir çok yorgun ve aç olduklar›n›, güçsüz kuvvetsiz kald›klar›n›, kendilerine dinlenmeleri için hiç izin verilmedi¤ini söyler.
Yezid Zeyneb’in isteklerini kabul
eder. Esirleri doyurur, dinlenmeleri için
yorganlar, yataklar, kad›nlara ipekten
elbiseler, alt›n bilezikler, halkalar, her
birine de birer deve verir. Hz. Hüseyin’in
baﬂ› ile di¤er baﬂlar› da onlarla birlikte
gönderir. Kad›nlar Hz. Hüseyin’in baﬂ›
ile di¤er baﬂlar› Kerbelâ meydan›na götürüp gömerler.
3.5.12. Payòammarlar MalÀÀyikler Óusìnge Taèziyyatàa Gelmaún›
BayÀn› (Peygamberler ve Meleklerin
Hüseyin’e Baﬂ Sa¤l›¤›na Gelmelerinin Beyan›).
Bu bölümde Hz. Hüseyin’in kesilmiﬂ baﬂ› Yezid’e ulaﬂt›ktan sonra hem
Yezid’in hem de ﬁam halk›n›n bizzat ﬂahit oldu¤u ola¤anüstü olaylar anlat›l›r.
Yezid, ola¤anüstü olaylar›n alâmetini
görünce çok korktu¤u için Hz. Hüseyin’in baﬂ›n› yetmiﬂ nöbetçiyle birlikte
saray›n bahçesindeki bir çad›r›n içine
koydurur. Hz. Hüseyin’in kesilmiﬂ baﬂ›
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çad›r›n içine konduktan sonra Yezid ve
nöbetçiler ﬂu olaylara ﬂahit olurlar: Gökten beyaz bir bulut içersinde melekler
iner ve yeryüzüne ipekten bir kumaﬂ sererler. ‹lk önce Âdem peygamber, ard›ndan Nuh, ‹sa, Musa, ‹brahim peygamberler yeryüzüne inerler. Son olarak Hz.
Ali ve Hz. Fat›ma ile Hz. Muhammed
gelir. Hepsi Hz. Hüseyini överek kesilmiﬂ baﬂ› aln›ndan öperler.
3.5.13. Ú›yÀÀmat Gün PÀÀù›mat
Biyke Maóﬂarda Ç›àaàan Küynü
BayÀÀn› (K›yamet Günü Hz. Fat›ma’n›n Mahﬂerde Görülmesinin Beyan›)
Bu bölümde Hz. Fat›ma’n›n mahﬂer
gününde o¤lu Hz. Hüseyin’in gömle¤ini
giyerek dünyada ona iﬂkence yap›p öldürenlerden davac› olmas› ve intikam almas› anlat›l›r.
3.5.14. Yezìd PÀÀs›ú Halek Bolmaún› BayÀÀn› (Fas›k Yezid’in Helâk Olmas›n›n Beyan›)
Yezid arkadaﬂlar›yla birlikte ava ç›kar. Avlan›rken gördü¤ü at sürüsünün
peﬂine tak›l›r. At sürüsü bir vadinin içerisine girer. Yezid de arkalar›ndan gider.
Bu vadi cehennem vadisidir. Yezid burada susuzluktan ölür ve zebaniler taraf›ndan cehennem çukuruna at›l›r. ‹nsanlar Yezid’in öldü¤ünü anlay›nca onun saray›n› talan edip hazinesine el koyarlar
ve çok sevinirler.
3.5.15. áazvatu’l-MuòtÀÀr Lieòaõi’å-åÀÀr (Muhtar’›n ‹ntikam Almak
‹çin Yapt›¤› Savaﬂlar)
Bölümde manzum k›sma geçmeden
önce nesir ﬂeklinde yaz›lm›ﬂ bir özet vard›r. Hz. Hüseyin’in ö¤rencilerinden olan
Ubeyd’in o¤lu Muhtar’›n hapisten kurtularak Müslümanlar›n baﬂ›na komutan
olmas› ve savaﬂmas› anlat›lmaktad›r.
Nesir k›sm›ndan sonra ﬂair ﬁ›hammat; Allah’a, Muhammed Peygambere,
sahabeye, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve
Hz. Fat›ma’ya övgüler yazarak onlardan
ﬂefaat diler.
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ﬁair;
Hali úan›n almaún› aytay›m siz úan›à›z
Men aytay›m t›nàlaà›z bir tabun
olanlan›6 (71a–718).
diyerek Hz. Hüseyin’in düﬂmanlar›n›n feci ﬂekilde ölmelerini ve Müslümanlar›n intikamlar›n› almalar›n› anlatmaya baﬂlar.
Yezid ve adamlar›n›n yapt›klar› bütün kötülüklerin karﬂ›l›¤›n› görmeleri,
Müslümanlar taraf›ndan yakalanarak
öldürülmeleri bu bölümde anlat›lmaktad›r. Eser Arapça bir dua ile son bulur.
SONUÇ
Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da ﬂehit
edilmesi ‹slâm tarihinin önemli olaylar›ndand›r. Kerbelâ Vak’as› da denilen bu
tarihî olay, birtak›m siyasî ve sosyal sonuçlar do¤urmuﬂtur. Kerbelâ Vak’as›
edebiyat›m›z› da etkilemiﬂ ve Kerbelâ
Mersiyesi denilen yeni bir türün do¤mas›na sebep olmuﬂtur. Kerbelâ Mersiyelerinin Muharrem ay›n›n ilk on gününde
mecâlis-i ravzahanî, ﬁiî, Alevi-Bektaﬂî
ayin-i cem ve özel toplant›lar›nda okunmas›, Türk folkloru aç›s›ndan da ayr› bir
önem taﬂ›maktad›r.
Bu elim olay bütün Müslümanlar›
derinden üzmüﬂtür. Bu sebeple Kerbelâ
Mersiyeleri sadece ﬁiî ﬂairler taraf›ndan
de¤il, hemen hemen her kesimi temsil
eden ﬂairler taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂt›r. Nitekim Sünnî Müslüman bir Türk
kavmi olan Kumuklarda da Kerbelâ
mersiyelerinin görülmesi bunun bir göstergesidir.
NOTLAR
1Kumuk Türkçesiyle yaz›lm›ﬂ bu eseri, üzerinde çal›ﬂmam için bana veren hocam Doç. Dr. Çetin PEKACAR’ teﬂekkür ederim.
2 Bu yaz›da verilecek olan varak ve beyit numaralar›, elimizde bulunan ve burada tan›t›m›n›
yapt›¤›m›z taﬂ bask› nüshaya aittir.
3 Bismillah ile baﬂlayarak bu sözleri ben yazd›m, Hüseyin’in haberini s›ras›yla dizdim.
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4 Ey müritler siz (bu olaylar›) bizzat görüp duyarak tatmin oldunuz, ﬂimdi biz de sizin yapt›klar›n›z› duyup tatmin oluyoruz.
5 Hz. Hüseyin’i öldüren ümmet acaba onun
dedesi Muhammed’in ﬂefaatini ümit eder mi?
6 ﬁimdi (Hz. Hüseyin’in) intikam›n›n al›nmas›n› söyleyeyim siz kan›n›z, bir sürü olay› ben anlatay›m siz dinleyiniz.
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