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O zaman Kufe'nin valisi Ubeydullah b. Ziyat'tı tam bir cani ve facır. Kufeliler Müslüm'e
biatlerini tazelerler. Lakin Ubeydullah'ın korkusundan onu yalnız bırakırlar. Mescitte arkasında
binlerce kişi namaz kılarken, artık kimseler kalmamıştı.

Müslüm'ü O zalimden yalnızca yaşlı bir kadın korumaya çalıştıysada nafile Müslüm yakalandı
ve darul imareden boynu vurularak atıldı. İmam Hüseyin Müslüm'den haber alamaynca Kays b.
Musehher'i elçi olarak gönderdi.

Ne yazık ki O'da şehadete kavuştu. Bu iki şehadet kufelilerin ihanetlerinden kaynaklandı. Eğer
İmam Hüseyin gelirse aynı akibete uğrayacağını gösteriyordu. İmam ise Kufey'e doğru yola
koyulmuştu.

6-Ubeydullah, Ömer b. Sad'a Hüseyin'le savaşması için teklifte bulundu. Bunun karşılığında
ise O'na Rey şehrinin valiliğini vaat etti. Ömer kendisine düşünme fırsatı vermesini istedi.
Düşündü ve dünya sevgisi galebe etti.

İmam Hüseyin'le savaşacak ordunun başına geçmeye karar verdi. Ömer b. Sad dinini
dünyasına değişenler için bir örmektir. Nitekim İmam, Ömer'i O'nunla konuşmak istediğini bir
sahabesiyle bilgilendirir.

Yanında kardeşi ve kölesi olduğu halde İmamla konuşmaya gelir. İmam Ömer'e hitap eder
&quot;Ey Sad'ın oğlu benim kim ve kimin oğlu olduğumu bildiğin halde benimle savaşmak
istersin.
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Her şeyin kendisine dönen Allah'tan korkmaz mısın? Benim yanımda olmak istemez misin
bunu yaparsan Allah'ı hoşnut edersin. Ömer, İmama cevap olarak &quot;bunu yaparsam
Kufe'de ki evimin viran edilmesinden korkarım.&quot; dedi.

İmam O'na &quot; ben kendim sana yeni bir ev yaparım&quot; dedi.

Ömer &quot;bağ ve hurmalıklarıma el konulmasından korkarın&quot; dedi.

İmam &quot; sana Hicaz'da bu bağlardan daha iyilerini veririm&quot; dedi.

Ömer &quot; kadın ve çocuklarım Kufe'de dirler onların öldürülmesinden korkarım&quot;
dedi&quot;(5)

İmam onun bahanelerini görünce onun doğruyu kabul etmeyeceğine inandı. İmam yerinden
kalkarken Ömer'e şöyle dedi &quot;Neden bu kadar şeytana itaat etmekte ısrar ediyorsun.

Allah en kısa zamanda yatağında canını alsın. Kıyamette senin günahını bağışlamasın. Ümit
ederimki Allah sana Irak'ın buğdayını nasip etmesin(yani ömrün az olsun)&quot; nitekim
böylede oldu. İmamın şehadetinden sonra Mutar tarafından feci bir şekilde öldürüldü. İmamın
bedduasına dünya ve ahirette nail oldu.

7-Ömer b. Sad, Hür b. Yezit'i bir grup askerle Kufe'ye girmelerini engellemek için göderdi.
Sahrada bunlar İmamın kafilesiyle karşılaştılar. İmam emretti askerlere ve atlara su verildi.

Daha sonra Hür kendilerinin Kufe'ye giremiyeceklerini söyledi. Etrafları kuşatıldı ve o sıcakta
bekletildiler taki Ömer'den haber gelsin. İmam, bırakın başka tarafa gidelim desede
bırakmadılar.
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İmam bundan rahatsız olunca Hürr'e &quot;annen cenazene otursun ne yapıyorsun&quot;
dedi. O'da başını eğdi ve &quot;senin annen Zehra olmasaydı sana aynısını derdim&quot; dedi.

Hür daha sonraları defalarca imamla konuştu. Bu konuşmaların eserinden olacak ki aşuraya
kısa bir zaman kala O ve oğlu geldiler ve imamdan af dilediler duyduğu utançtan ötürü savaş
meydanına ilk giden O oldu kıyasıya savaştıktan sonra şehit oldu. Hür özgürlerin ve özgür
olabilmenin abidesi olarak tarihe ismini yazdırdı.

8-Hz. Hüseyin aşura gecesi bütün ailesi ve dostlarını topladı ve onlara, Allah'a hamd ve
senadan sonra şöyle hitap etti. &quot;Kendi ashabımdan güzel ve iyi ashap görmedim.

***

5- Mektel-i Harezmi c.1 s.245

Zülfikar NEBİOĞLU

3/3

