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Ebu Abdiilah Sahibü Fah 
Hüseyn b . Ali" b. Hasen b. Hasen 

b. Hasen b . Ali" b. Ebi" Talib 
(ö. 169/786) 

Abbasl Halifesi 
Hadi-İlelhak zamanında 

Medine'de isyan eden 
ve Fah'ta öldürülen 
Ali evladından biri. 

_j 

Baba ve anne tarafından Hz. Hasan so
yuna mensuptur. "Abid" ve "Hayr" lakap
larıyla tanınan babası Ali b . Hasan ile. 
Halife EbQ Ca'fer el-MansQr zamanında 
(754-775) isyan eden Muhammed en-Nef
süzzekiyye'nin kız kardeşi olan annesi Zey
neb b int Abdullah zühd ve takva e h li, fa
kat maruz kaldıkları kötü muamelelerden 
dolayı Abbasller'e karşı nefret dolu kim
selerdi. Bundan dolayı Hüseyin de kin ve 
intikam duyguları içinde yetişti. 

Hüseyin, bu olumsuz duygularına rağ
men Mehdi- Billah ile ( 775-785) oldukça 
iyi münasebetler kurmuştu; cömertli
ğinden dolayı mali sıkıntıya düştüğünde 
ihtiyaçlarını halifenin giderdiği bilinmek
tedir. Mehdi- Billah'ın ölümünden sonra 
yerine geçen Hadi ile Ali eviadı arasındaki 
ilk sürtüşme, Ali b. Hüseyin b. Ali Zeyne
labidln'in Mehdi'nin dul eşlerinden Rukiy
ye ile evlenmesi üzerine ortaya çıktı. Bu 
evlenmeye muhalefet eden Hadi, ken
disine karşı direnen Ali b. Hüseyin'i SOO 
değnekle cezatandırın ca aralarındaki hu
sumet şiddetlendi. Bu sırada Medine Va
lisi İshak b. İsa, yeni halifenin uygulaya
cağı siyasetin Medine'de kargaşaya yol 
açacağı endişesine kapılarak görevinden 
istifa etmek maksadıyla lrak'a Abbas! 
sarayına gitti; giderken de yerine ömer 
b. Abdülazlz b. Abdullah b. Ömer b. Hat
tab'ı vekil bıraktı. ömer. hac amacıyla ge
len EbQ Talib soyundan yetmiş kadar Şii 
ile yine dışarıdan gelen bazı kimselerin 
Hüseyin'in evinde toplantılar yaptığını öğ
renince bunu yasakladığı gibi bu kişilerin 
şehirdeki akrabalarından birer kefil gös
termelerini , her gün mescidde yapılacak 
yoklamada hazır bulunmalarını ve Medi
ne'den ayrılmamalarını istedi. Bu arada, 
içlerinde Muhammed en-Nefsüzzekiyye'
nin oğlu Ebü'z-Zift Hasan'ın da bulundu
ğu üç kişinin şarap içerken yakalanması 
ve bunların farklı bir had cezasına çarp
tırılmalarının yanı sıra sokaklarda sırtları 
açık bir şekilde dolaştırılıp teşhir edilme
leri durumu iyice gerginleştirdi. Ebü'l-Fe
rec el-İsfahanl ile İbnü't-Tıktaka bunadair 

rivayetlerin tamamen uydurma olduğunu 
ileri sürmektedirler ( Makatilü Halibiyyfn, 
s. 444 vd .; el-Fai].rf, s. 190-191 ). Bu olayın 
ardından bir cuma günü yapılan yoklama
da Ebü'z-Zift Hasan'ın bulunmadığı gö
rülünce Ömer b. Abdülazlz kefilleri olan 
Hüseyin ile Yahya b. Abdullah'a onu bu
lup getirmelerini. aksi takdirde kendile
rini hapse atacağını söyledi. Ancak onlar 
buna yanaşmadılar ve Ömer'i tahkir ve 
tehdit ettiler. 

Muhtemelen 13 Zilkade 169 (17 Mayıs 
786) tarihinde Ali evladından yirmi altı, 
hac için gelen Şiiler'den on kişiyle bir kısım 
mevall toplanarak mescidi ele geçirdiler 
ve müezzine zorla sabah ezanını "hayye 
ala hayri'l-amel" değişikliğiyle okuttular. 
Bunu işiten Ömer b. Abdülazlz bir isyanın 
patlak vermekte olduğunu aniayarak ka
çıp saklandı. Hüseyin beyazlar giyinmiş 
olarak namazı kıldırdıktan sonra bir ko
nuşma yaptı ve isyancılardan biat aldı . 

Şii yazarlardan Ebü'l-Ferec el- İsfahanl ve 
Muhsin el-Emln'e göre onun bu biat ta
lebi imarnet veya hilafet iddiası için değil 
sadece halkı Allah'ın kitabına ve resulü
nün sünnetine itaat ile Ehl-i beyt'in rıza
sına davet amacına yöneliktir. Bunun ak
sini düşünen Taberi ise Hüseyin'in, hali
feterin ve hilafet varisierinin geleneğine 
uyarak Murtaza lakabını da benimsedi
ğini söylemektedir (Tarif]., lll, 554). Ancak 
Hüseyin'in kendi ailesinden Hasan b. Ca'
fer ile imamiyye Şlası'nın yedinci imam 
saydığı Musa el-Kazım başta olmak üze
re birçok Şii ileri geleni onu destekleme
di. Mescidin işgal edildiğini öğrenen Me
dineliler korkularından evlerine kapandı
lar. Bu arada Savafi'den gelen 200 kadar 
asker ve Abbas! taraftarı bazı gönüllüler 
mescidi kurtarmak için teşebbüste bu
lundularsa da iki gün süren çarpışmala
ra rağmen bir sonuç alamadan dağıldı
lar. Bunun üzerine isyancılar, beytülmale 
baskın yaparak orada bulunan 70.000 di
nan ele geçirip yiyecek ve içecek temin 
ettiler. Mescidin işgalinden on gün kadar 
sonra muhtemelen 24 Zilkade'de (28 Ma
yıs) Hüseyin hac için Mekke'ye doğru yola 
çıktı ve yolda kendisine katılanlar la bera
ber mevcudu 300 kişiyi bulan silahlı bir 
kuwetle bugün Şüheda diye anılan Fah 
vadisine ulaştı . 

Halife Hadi, o sırada hac için Mekke'de 
bulunan babasının amcası Abbas b. Mu
hammed ile diğer hanedan mensupları
na bütün kuwetlerini toplayarak Hüse
yin'e karşı yürümelerini emretti. Abbas 
b. Muhammed kumandasındaki siyahlar 
giyinmiş Abbas! güçleri (müsewide), Hüse-

HÜSEYiN b. ALi, Sahibü Fah 

yin'in beyazlara bürünmüş kuwetleriyle 
(mübeyyiza) Fah'ta karşı karşıya geldiler. 
Terviye günü Hüseyin'e eman teklif edii
diyse de o bunu istemedi ve çarpışmasını 
sürdürdü (8 Zilhicce 169/11 Haziran 786). 

O gün öldürülen 1 OO 'den fazla Şii'nin cese
di üç gün açıkta kalıp vahşi hayvanlar ta
rafından parçalandıktan sonra Fah'ta gö
müldü. isyancılardan bazıları hacıların 
arasına karışarak hayatlarını kurtardılar. 

Kurtulanlardan Hüseyin'in dayısı İdrls b. 
Abdullah Mağrib'e kaçmış ve orada idrl
sller hanedanını kurmuştur. "Yevmü Fah" 
diye anılan bu olaydan sonra "Sahibü Fah" 
lakabıyla meşhur olan Hüseyin'in kesik 
başı önce Halife Hadi'ye götürüldü; daha 
sonra da bölgedeki Şiiler' e gözdağı ver
mek için Horasan'a gönderildi. Hüseyin'in 
öldürüldüğü haberi Medine'ye ulaşınca 
Ömer b. Abdülazlz saklandığı yerden çı
karak Hz. Ali soyundan gelenlerle Hüse
yin'i destekleyen bazı kimselerin evlerini 
ateşe verdi ve mailarına el koydu. 

Yevmü Fah Şiiler tarafından Kerbela 
Vak'ası'ndan sonra en dehşet verici ve 
elim hadise olarak kabul edilir ve o gün 
yas tutulur. Ayrıca Şiiler, Hz. Peygam
ber'in bir gün Fah mevkiinden geçerken 
ileride Ehl-i beyt'inden orada öldürülecek
ler için cenaze namazı kıldırdığını ve Ceb
rail'i n onların ecrinin iki şehid ecri kadar 
olacağın ı bildirdiğini ileri sürerler (bk. 
Ebü'I-Ferec el- isfahanl. s. 436); ancak 
Sünni hadis külliyatında bu hususta her
hangi bir bilgi yoktur. 

Hüseyin b. Ali cesur ve cömert bir ki
şiydi ; Mehöı- Billah'ın kendisine verdiği 
40.000 dinarı Bağdat ve Küfe'de halka 
dağıttığı rivayet edilmektedir (İbnü't-Tık
taka, s. 191). 
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