
9. SINIF 
 

3. ÜNİTE 

 

7. Hz. Muhammed’in yaşamında Hz. Ali’nin yeri 
 

Hz. Muhammed’in yaşamında Hz. Ali’nin çok büyük bir yeri vardır. Hz. Ali, daima 
Peygamberimizin yanında olmuş ve onu desteklemiştir. Hz. Ali, Aleviliğin önderidir. Çünkü Alevilik 

sözcük anlamı olarak “Ali’den yana olan” demektir. Hz. Ali’ye duyulan büyük sevgi ve bağlılık 

Aleviliğin temelidir. 

Hz. Ali, Mekke’de 21 Mart 598 yılında Kâbe’de doğmuştur. Kâbe’de doğan ilk ve tek 

insandır. Hakk’a yürüme tarihi ise 661 yılıdır. Kureyş kabilesine mensuptur. Babası Hz. Ebu Talib, 
annesi Esad kızı Hz. Fatıma’dır. Hz. Ali, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in amcaoğludur. Kızı 

Fatıma ile evlenerek damadı olmuştur. Bu evlilikten Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin dünyaya gelmiştir. Hz. 

Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Hz. Muhammed’in Ehl-i Beyt’i dir. Hz. Ali, İslam’ın her 

döneminde Hz. Muhammed’in yanında olmuş, yiğitliği ve yürekliliği ile onu korumuştur. Hz. Ali, 
İslam’ı kabul eden ilk erkektir.  

Çocuk yaşta İslam dinine girerek hiç günah işlemeden ve putperest bir geçmişe sahip olmadan 
Allah’ın dinine hizmet etmiştir. Bu özellik onu peygamberin öbür arkadaşlarından ayıran önemli bir 

unsurdur. Hz. Ali, Hz. Muhammed için ölümü göze almış, Mekke’den Medine’ye göç sırasında 

yatağına yatarak peygamberin düşmanlarına karşı kalkan olmuştur. 

Hz. Ali, halife Osman’ın ardından dört yıl dokuz ay süreyle halifelik yapmıştır. Bilindiği gibi 

Hz. Muhammed’in ölümünün ardından İslam toplumu arasında halife seçimi konusunda 

anlaşmazlıklar yaşanmıştır. Bu anlaşmazlıkların İslam öncesi döneme kadar uzanan nedenleri 
bulunmakla birlikte, temel ayrılık Hz. Muhammed’in hastalığı sırasında, vefatından kısa bir süre önce 

Müslümanlar için bir vasiyet yazma isteğinin başta Hattap oğlu Ömer olmak üzere sahabeden bazı 

kişilerce engellendiği, oysa peygamberin Hz. Ali’yi yerine halife tayin etmek istediği yolundaki 
iddialara dayanmaktadır.  

Alevilik inancına göre; zaten Hz. Muhammed, Gadir-i Hum’daki söyleviyle Hz. Ali’yi vasi 
tayin etmiştir. Ancak; Halife Ebubekir, Halife Ömer, Halife Osman ve diğer bazı kişilerce 

peygamberin bu isteği gözardı edilmiştir. Hz.Ali, peygamberin cenaze işleriyle uğraşırken, Hattap 

Oğlu Ömer’in etkisiyle Ebubekir halife seçilmiştir. Hz. Ali, Halife Osman’ın öldürülmesinin ardından 

halife olmuş ve halifeliği 5 yıla kadar sürmüştür. 

 

Emevilerin bütün yıkıcı muhalefetine karşın Hz. Ali halifeliği sırasında İslamî ilkelere uygun, 

adil bir yönetim sergilemiş ve İslam toplumunun büyük sevgisini kazanmıştır.  

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed, Hz. Ali için şu sözleri söylemiştir: 

“Ali’yi seven beni sever. Beni seven ise Allah’ı sever. Ali’ye kötülük eden, bana kötülük eder. 

Bana kötülük eden, Allah’a kötülük eder.” 

“ Ali’nin canı canımdır. Bedeni bedenimdir. Kanı kanımdır.  Ruhu ruhumdur.” 

 “Ali benden sonra müminlerin önderidir.” 

 “Ali Hakk iledir ve Hakk da Ali iledir.” 

Hz. Ali, 661 yılının Ramazan ayının 19. günü sabah vakti evinin önünde saldırıya uğramıştır. 

Saldırıyı Mülcem oğlu Abdurrahman adında biri gerçekleştirmiştir. Hz.Ali bu saldırıda zehirli bir 
kılıçla yaralanmış ve daha sonra evine alınmıştır. Üç gün yatağında yaralı olarak yatan Hz. Ali, 

Ramazan ayının 21. Günü zehir bütün vücuduna yayıldığından yaşamını yitirmiş ve Hakk’a 

yürümüştür. 


