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Tevvâb isminin mübalaða içermesinden
dolayý kazandýðý muhteva zenginliði çeþit-
li þekillerde açýklanmýþtýr. Ebü’l-Kasým ez-
Zeccâcî’ye ait þu yorum bunlarý özetlemek-
tedir: Tevvâb, “çok sayýdaki insanýn tek-
rarlanan sayýsýz günahýný dilediði kimse-
ler için günahlarýndan dönmeleri þartýyla
her zaman baðýþlayan” demektir (Ýþtišåšu
esmâßillâh, s. 62-65). Esmâ-i hüsnâ için-
de yer alan afüv, gaffâr, raûf, rahmân gi-
bi isimler de göz önünde bulundurularak
tevvâb ismini “kulunu güçlükten kolaylý-
ða, mâsiyetten taate, haramdan mubaha
ve gazaptan rýzaya çeviren” þeklinde açýk-
lamak mümkündür. Ebû Abdullah el-Ha-
lîmî’nin de belirttiði gibi tevvâb olan Al-
lah kötü yoldan dönen kuluna lutuf ve mer-
hametiyle iltifat eder, onun önceki günah-
larýný affederken iyi amellerini boþa çýkar-
maz ve itaatkâr kullarýna vaad ettiði lu-
tuflardan onlarý mahrum etmez (el-Min-
hâc, I, 206). Allah’ýn insanla ilgili fiilî isim
ve sýfatlarý içinde yer alan tevvâb afüv,
gaffâr, gafûr, rahîm, rahmân ve raûf isim-
leriyle anlam yakýnlýðý içinde bulunur.
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Hz. Hüseyin’in intikamýný almak için
harekete geçen ilk zümre.

˜ ™

Ehl-i beyt’e büyük sevgi besleyen müslü-
manlarý derinden etkileyen Kerbelâ Vak‘a-
sý, Hz. Ali’nin ve oðullarýnýn haklarýný ara-
ma iddiasýyla ortaya çýkan ve Þiîliðin zuhu-
runa zemin hazýrlayan bazý hareketlerin
temelini oluþturmuþtur. Kerbelâ Vak‘asý
yüzünden I. Yezîd’e ve yönetimine karþý
düþmanlýk besleyen gruplarýn baþýnda Hz.
Hüseyin’i Kûfe’ye davet ettikten sonra ona
yardým etmeyen Kûfeli taraftarlarý gelir.
Hüseyin’e karþý dürüst davranmadýklarý
için büyük piþmanlýk duyan ve iþledikleri
bu günahtan ancak onu þehid edenleri ve
onlara emir verenleri öldürmekle kurtu-
labileceklerine inanan bu gruba Tevvâbîn
(tövbe edenler) denilmiþtir.

Tevvâbîn, amaçlarýný gerçekleþtirmek
üzere Hz. Ali’nin yakýnlarýndan sahâbî Sü-
leyman b. Surad’ýn evinde gizli toplantýlar
yapmaya baþladý. Süleyman b. Surad baþ-
kanlýðýnda Müseyyeb b. Necebe el-Fezârî,
Abdullah b. Sa‘d b. Nüfeyl el-Ezdî, Abdul-
lah b. Vâl et-Temîmî, Rifâa b. Þeddâd el-
Becelî’den oluþan beþ kiþilik bir heyet oluþ-
turuldu. Bunlar 61 (680) yýlýnda halký giz-
lice Hz. Hüseyin’in intikamýný almak ama-
cýyla davet etmeye baþladý (Taberî, V, 558).
Silâhlý mücadele için gerekli malzemeyi
toplama çalýþmalarý Yezîd b. Muâviye’nin
ölümüne kadar (64/683) sürdürüldü. Ye-
zîd’in ölümüyle birlikte hareketin lider kad-
rosunda bulunanlar Süleyman b. Surad’ýn
yanýna gelerek yönetimin zaafa düþtüðü-
nü belirttiler ve hemen harekete geçip Hz.
Hüseyin’in katillerini yakalayýp cezalandýr-
mayý teklif ettiler. Süleyman onlara acele
etmemelerini, katiller arasýnda Kûfe ile-
ri gelenlerinin de bulunduðunu, harekete
geçtikleri takdirde bunlarýn kendilerine kar-
þý koyarak Abdullah b. Zübeyr’e katýlacak-
larýný söyledi.

Süleyman b. Surad, Sa‘d b. Huzeyfe el-
Yemân’a bir mektup yazarak faaliyetleri
hakkýnda bilgi verdi ve Medâin’deki Ehl-i
beyt taraftarlarýný 65 yýlý Rebîülâhir ayý-
nýn ilk gününde (15 Kasým 684) Nuhayle’-
de yapýlacak toplantýya çaðýrdý. Sa‘d b. Hu-
zeyfe’nin harekete hazýr olduklarýný bildi-
ren cevabý ve Basra’da bulunan Müsennâ
b. Mahârribe el-Abdî’nin destek sözü on-
larý ümitlendirdi. I. Yezîd’in ölümünden
altý ay sonra önce Muhtâr es-Sekafî, ar-
dýndan da Mekke’de halifeliðini ilân eden
Abdullah b. Zübeyr tarafýndan vali tayin
edilen Abdullah b. Yezîd el-Hatmî Kûfe’ye
geldi. Hz. Ali’nin oðlu Muhammed b. Ha-
nefiyye’nin veziri sýfatýyla geldiðini söyle-
yip onun imamlýðý için davette bulunan
Muhtâr es-Sekafî halký Hüseyin’in katil-
leriyle savaþmaya teþvik etmekle birlikte
Tevvâbîn hareketine katýlmadý. Muhtâr,
Süleyman b. Surad ve arkadaþlarýný savaþ-
tan anlamayan, kendilerini boþ yere tehli-
keye atan bir grup diye eleþtiriyordu (a.g.e.,
V, 561). Bu süreçte Hz. Ali evlâdý taraftar-
larýnýn çoðunluðu Süleyman’ýn yanýnda kal-
dý, Muhtâr’a pek katýlan olmadý. Ayný gün-
lerde Kûfe Valisi Abdullah b. Yezîd’e Hz.
Ali taraftarlarýnýn Süleyman b. Surad li-
derliðinde isyan hazýrlýðý yaptýðý, Muhtâr’-
la beraber olan az sayýda bir topluluðun
Ýbn Surad’ýn faaliyetlerinin neticesini bek-
lediði ihbar edildi ve onlara karþý silâh kul-
lanmasý istendi. Ancak vali, Hz. Ali taraf-
tarlarý silâha baþvurmadýklarý sürece ken-

vâb insan için kullanýldýðýnda “çok tövbe
eden”, Allah’a nisbet edildiðinde “tövbe-
leri çok kabul eden” demektir (Râgýb el-
Ýsfahânî, el-Müfredât, “tvb” md.; Lisânü’l-
£Arab, “tvb” md.). Kur’ân-ý Kerîm’de tövbe
(tevbe) kavramý fiil ve isim kalýplarýyla otu-
za yakýn âyette Allah’a izâfe edilmektedir.
Tevvâb ise Allah’ýn bir ismi olarak dokuz
âyette rahîm, bir âyette hakîm ismiyle, bir
âyette de tek baþýna geçmektedir (M. F.
Abdülbâký, el-Mu£cem, “tvb” md.). Bu âyet-
lerin ikisinde, “Allah zaten ezelden beri
tevvâb olarak nitelenmiþtir” (kâne tevvâ-
ben) ifadesi kullanýlmakta (en-Nisâ 4/16;
en-Nasr 110/3), tevvâb bir âyette insanla-
ra nisbet edilmektedir (el-Bakara 2/222).
Töbve kavramý çeþitli hadislerde fiil ve isim
kalýplarýyla yine Allah’a nisbet edilmekte
(Wensinck, el-Mu£cem, “tvb” md.), Ýbn Mâ-
ce ve Tirmizî’nin esmâ-i hüsnâ rivayetle-
rinde de yer almaktadýr (“Du.â,”, 10; “Da.a-
vât”, 82). Abdullah b. Ömer’den nakledil-
diðine göre Hz. Peygamber’in sohbetleri
esnasýnda þu duayý 100 defa tekrar ettiði
görülmüþtür: “Rabbim, beni baðýþla, töv-
bemi kabul et! Þüphe yok ki sen hatalarýn-
dan dönenlere lutfunla mukabelede bu-
lunan ve bütün günahlarý baðýþlayansýn”
(Ýbn Mâce, “Edeb”, 57; Tirmizî, “Da.avât”,
38).

Tevvâb ismini genellikle “kullarýný töv-
beye muvaffak kýlan ve tövbelerini kabul
eden” þeklinde yorumlayan âlimler bunun
açýklanmasýnda kelimenin iki özelliðine iþa-
ret etmiþtir. Bunlardan biri kök anlamýn-
da bulunan “dönme, rücû etme” unsuru,
diðeri mübalaða bildiren bir kalýpta bulu-
nuþudur. Tövbe kavramý insana nisbet edil-
diðinde günah ve mâsiyetten itaate dön-
meyi anlatýr. Buradaki mâsiyet küfür ve
inkârdan baþlayýp küçük günahlara kadar
iner. Kulun dönüþü hem kalp hem fiil açý-
sýndan gerçekleþir. Kalbin dönüþü Allah’a
yönelik olmak üzere saygýya (takvâ) bürün-
müþ sevgi yoluyla olur ve piþmanlýk duy-
gusu, bir daha tekrar etmeme niyetini de
kapsar. Allah’a nisbet edildiðinde ise keli-
menin kök anlamý Allah’ýn gazabýnýn rýza
ve muhabbete dönüþmesi biçiminde anla-
þýlýr. Nitekim bir âyette Allah’ýn tövbe eden-
leri sevdiði ifade edilmiþtir (el-Bakara 2/
222). Birçok kaynakta yer alan bir hadiste
Hz. Peygamber, kulun tövbe etmesinden
Cenâb-ý Hakk’ýn duyduðu hoþnutluðun (fe-
rah), yiyecek içeceðini ve her þeyini taþý-
yan devesini çölde kaybeden bir kiþinin onu
bulduðunda duyduðu sevinçten çok da-
ha fazla olduðunu ifade etmiþtir (Buhârî,
“Da.avât”, 4; Müslim, “Tevbe”, 1-8).
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Kerbelâ’ya doðru hareket emrini verdi.
Hz. Hüseyin’in kabrine varýnca kendisini
yardýmsýz býrakmak suretiyle yaptýklarý
hatadan derin piþmanlýk duyduklarýný be-
lirten Tevvâbîn günahlarýndan tövbe edip
onun þehid edildiði ideal uðruna savaþma-
ya and içti. Kabrin baþýnda bir gün kal-
dýktan sonra Kerbelâ’dan ayrýlan grup Has-
sâse, Enbâr ve Sadûd üzerinden Kayyâre’-
ye ulaþtý. Bu sýrada Kûfe valisinin Ubeydul-
lah’a karþý birlikte mücadele etmeyi öne-
ren mektubu geldi, fakat onlar kararlarýn-
dan dönmediler. Karkýsiye civarýna geldikle-
rinde þehre saldýrmalarýndan çekinip tahki-
mat yapan Abdullah b. Zübeyr’in Karkýsiye
Valisi Züfer b. Hâris el-Kilâbî’ye savaþ mak-
sadýyla gelmediklerini bildirip kendileri için
bir çarþý kurmasýný istediler. Bu teklifi kabul
eden vali onlara güçlü bir Emevî ordusu-
nun Aynülverde’ye gelmekte olduðunu ha-
ber verdi; þehirde konaklamalarýný ve or-
tak düþmana karþý güçlerini birleþtirme-
yi teklif ettiyse de teklifi kabul edilmedi.
Bunun üzerine Züfer b. Hâris, kendilerine
Emevî kuvvetlerinden daha önce hareket
ederek Aynülverde’de karargâh kurmala-
rýný tavsiye etti. Karkýsiye’den ayrýlan Sü-
leyman, Müseyyeb b. Necebe’yi Emevîler’in
Rakka’daki ordugâhýndan ayrýlan Suriye ön-
cü birliklerinin üzerine sevketti. Meydana
gelen savaþta birliklerinin yenildiðini öð-
renen Ubeydullah b. Ziyâd, Husayn b. Nü-
meyr kumandasýnda 12.000 kiþilik bir tak-
viye kuvveti gönderdi. Husayn önce onla-
rý halifeye itaate davet etti. Süleyman b.
Surad, Hüseyin’in katili olarak kabul et-
tikleri Ubeydullah b. Ziyâd’ýn kendilerine
teslim edilmesini, ayrýca halifeliðin Ehl-i
beyt’e verilmesini istediklerini bildirdi. An-
laþma saðlanamayýnca 22 Cemâziyelev-
vel 65 (4 Ocak 685) tarihinde baþlayýp üç
gün süren savaþ Süleyman b. Surad, Mü-
seyyeb b. Necebe, Abdullah b. Sa‘d ve Ab-
dullah b. Vâl’in de öldürülmesinin ardýn-
dan Tevvâbîn’in aðýr hezimetiyle sonuçlan-
dý. Tevvâbîn’in beþ liderinden sað kalan
Rifâa b. Þeddâd gece karanlýðýndan fay-
dalanýp diðer sað kalanlarla birlikte Kar-
kýsiye’ye çekilmeyi baþardý (bk. AYNÜLVER-
DE SAVAÞI). Üç gün burada kaldýktan son-
ra daðýldýlar. O sýrada hapiste bulunan
Muhtâr es-Sekafî, Kûfe’ye dönen Rifâa’ya
bir tâziye mektubu gönderdi. Ýsyanlarý do-
layýsýyla onlarý övdüðü mektubunda Ehl-i
beyt’in intikamýný almakla görevlendiril-
diðini bildirip kendisine katýlmalarýný iste-
di. Ýlk Þiî hareketlerinden olan Tevvâbîn
hareketi böylece baþarýsýzlýkla neticelen-
di. Harekete katýlanlarýn tamamýna yakýný-
nýn Hâricîler gibi bedevî kabilelerine men-

sup olduklarýna dikkat çekilmektedir (Watt,
s. 50; Fýðlalý, XXVI [1983], s. 351).
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Abdest alýnamadýðý
veya gusül yapýlamadýðý durumlarda

temiz toprak yahut yer cinsinden
bir maddeye elleri sürerek
yüzü ve iki kolu meshetme.
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Sözlükte “kastetmek, yönelmek” anla-
mýndaki teyemmüm Kur’ân-ý Kerîm’de söz-
lük anlamýyla kullanýlmýþtýr (el-Bakara 2/
267). Terim olarak teyemmüm, suyu te-
min etme veya kullanma imkânýnýn bu-
lunmadýðý durumlarda büyük ve küçük
hükmî kirliliði (hades) gidermek amacýyla
iki eli temiz toprak veya yer cinsinden sa-
yýlan bir maddeye sürerek yüzü ve iki kolu
meshetmekten ibaret hükmî temizliktir
(farklý tanýmlar için bk. Þirbînî, I, 87; Mv.F.,
XIV, 248). Abdest ve gusül, normal du-
rumlarda su ile olan ve maddî temizlen-
me özelliði de taþýyan hükmî bir temizlik
iken teyemmüm istisnaî hallerde baþvu-
rulan, abdest ve gusül yerine geçen (be-
del) sembolik bir iþlemdir. Ýslâm’da mü-
kellefler için böyle bir imkânýn tanýnmasý,
hem baþta namaz olmak üzere ibadetle-

disinin de onlara karþý güç kullanmayaca-
ðýný söyledi. Bu konuda haberlerin yayýl-
masý üzerine camide Kûfe halkýna hitap
eden vali þu anda onlara karþý bir hareke-
te geçmeyeceðini, Hüseyin’in öldürülme-
sini kendisinin de bir facia kabul ettiðini
belirtti. Birbirlerinin kanýný dökmek yeri-
ne o sýrada üzerlerine gelmekte olan Eme-
vî kumandaný Ubeydullah b. Ziyâd’a karþý
birleþmeyi teklif etti. Hz. Hüseyin’in ve ya-
nýndakilerin katili olan Ubeydullah’ýn ve ba-
basýnýn valilikleri sýrasýnda yaptýklarý zul-
mü hatýrlatýp Ubeydullah’ýn þehri ele ge-
çirmesi durumunda kendilerini köleleþti-
receðini ileri sürdü. Valinin ardýndan ko-
nuþan haraç emîri, Süleyman ve taraftar-
larýnýn bir isyana kalkýþmalarý halinde þid-
detle cezalandýracaklarýný söyleyince bü-
yük tartýþmalar çýktý. Daha sonra Tevvâ-
bîn liderlerinin valiyle görüþüp özür dile-
mesiyle ortalýk yatýþtý (a.g.e., V, 563). 65
(684) yýlýnda Süleyman b. Surad, taraf-
tarlarýna isyan için belirlenen günde Nu-
hayle’deki ordugâhta toplanmalarýný em-
retti ve rebîülâhir ayýnýn ilk gününde (15
Kasým) kendisi de oraya gitti. Süleyman’a
biat edenlerin kaydedildiði divanda 16.000
kiþinin adý bulunduðu halde sadece 4000
kiþinin geldiðini gören Süleyman Nuhay-
le’de üç gün bekledi; adamlarýný Kûfe’ye
gönderip sözlerinden dönenlerin katýlýmý-
ný saðlamaya çalýþtý ve neticede 1000 ki-
þi daha kendisine katýldý. Müseyyeb’in gö-
nülsüz katýlacaklardan fayda gelmeyece-
ðini söylemesi üzerine beklemekten vaz-
geçti. Taraftarlarýna da bu yola Allah’ýn
rýzasýný ve âhiret sevabýný kazanmak için
çýktýklarýný, bunun dýþýnda beklentileri olan-
larýn ayrýlmasýný bildirdi. Basra ve Medâin’-
den söz verdikleri halde kimse gelmedi
(Ýbn Kesîr, XI, 697). Bu sýrada Sa‘d b. Nü-
feyl, Hz. Hüseyin’in intikamýný almaya Ömer
b. Sa‘d b. Ebû Vakkas gibi Kûfe’de bulu-
nan katillerinden baþlamayý teklif etti. An-
cak Süleyman baþ düþmanlarý Ubeydul-
lah b. Ziyâd’a karþý gideceklerini söyledi.

Tevvâbîn’in harekete geçmek üzere ol-
duðunu duyan ve Kûfe’yi savunmak için
onlara ihtiyacý bulunan Kûfe Valisi Abdul-
lah b. Yezîd, Süleyman’a haber göndere-
rek Kûfe’de kalýp Ýbn Ziyâd’a karþý birlik-
te savaþmayý yahut onun üzerine gitme-
yi teklif etti; ancak bu teklifleri reddedil-
di. 5 Rebîülâhir 65 (19 Kasým 684) tarihin-
de yatsýdan sonra Nuhayle’den ayrýlan Tev-
vâbîn mensuplarý geceyi Deyrüla‘ver’de ge-
çirdi. Ýkinci konaklama yeri olan Fýrat ke-
narýndaki Aksas’ta 1000 kiþinin ayrýlmýþ
olduðu ortaya çýktý. Süleyman b. Surad,


