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Muaviye'ye hazret denir mi?

Haber Türk&rsquo;te yayýnlanan Öteki Gündem izlencesinde Cansu
Canan'ýn bu haftaki konuðu, Sanat Tarihçisi Talha Uðurluel idi. Bir sanat
tarihçisi ünvanýný býrakýp din alimi rolüne bürünen Uðurluel sürekli olarak ve
ýsrarla Muaviye&rsquo;ye hazret demek yoluyla, Muaviye&rsquo;ye saygýnlýk kazandýrmak
gayretine girdi. Hazret aslen huzurda
olan anlamýna gelse de günümüz kullanýmda hazret sözü dini saygýnlýk anlamý
taþýmaktadýr. Katýlýmcý arkadaþýn Muaviye&rsquo;yi savunma gerekçeleri ise bildik
ezberlerden baþka birþey deðildi. Demek ki birileri Muaviye&rsquo;nin ruhunu bu
topraklarda diriltmiþ ki, yeniden onu savunabilen insanlar ortaya çýkmýþtýr. Bu
üzücü durum karþýsýnda Yüce Muhammed&rsquo;e baðlýlýk bizlere; Muaviye konusundan
halký yeniden aydýnlatmak görevi yüklemiþtir.

Öncelikle Uðurluel&rsquo;in kitaplarýnda Emevilerin yaptýklarý
zulümlere deðinmesinin olumlu gördüðümü belirtmek isterim. Tabii ki tarihi
gerçekler baþka türlü yazýlamazdý. Ne var ki Emevilerin yaptýklarýndan
bahsedip, Emevi Devleti&rsquo;nin kurucusunu aklamak ne büyük ikilemdir. Emevi
Devleti&rsquo;ni hile, zulüm, baský ve zorbalýkla kuranve yöneten Muaviye deðil
midir? Bu kavramlarýn Ýslami ahlakla ya da herhangi bir insani deðerle baðdaþýr
yönü var mýdýr ki Muaviye hazret olabilsin.

Uðurluel , Muaviye
için sahabedir demiþtir. Yani sahabe sözü ile kastedilen, peygamberi gören ya
da peygamberin dostu anlamýna gelmektedir. Malesef bazýlarý önce bir sahabe
kavramý uydurmuþtur, daha sonra da kendi uydurduklarý sahabe kapsamýna istedikleri
kiþileri sokmuþlardýr. Özellikle peygamberin meclisinde bulunan herkesi bu
kapsama almak suretiyle Muaviye&rsquo;yi aklama yolunu açmýþlardýr. Ýslam&rsquo;da
böylesine bir sahabe kavramý olmadýðý gibi peygamberimizin yanýna gelen
kimseler arasýnda kâfirlerin olduðunu açýkça Maide Suresi 61. âyet belirtmektedir,
âyet þöyledir: Size geldiklerinde "Ýnandýk!" derler. Gerçekte ise
küfürle girmiþ, yine onunla çýkmýþlardýr. Neler saklýyor olduklarýný Allah daha
iyi bilir.

Bu âyete
raðmen kendine yeni ölçü ve yeni kavramlar üretenlerin amacý ne olabilir, bunu
iyi anlamak gerek. Bazýlarý da diyebilir ki Muaviye sahabe deðildir ama iyi bir
Müslümandýr. Peki soruyorum, hiç iyi bir
Müslüman meþru halife olan ve peygamberimizin
&ldquo;Konuþan Kuran&rdquo; dediði Hazreti Ali&rsquo;ye kýlýç çeker mi ? Muaviye&rsquo;nin tahtý
için baþlatmýþ olduðu Sýffin savaþýnda her yer kan gölü olmuþ, 70.000 Müslüman
yine Müslümanlarca öldürülmüþtür. Böyle bir fitnenin sahibine hazret denir mi?

Uðurluel&rsquo;in bir iddiasý da Muaviye&rsquo;nin peygamberimizin vahiy katibi olduðudur. Gerçekten de Muaviye,
peygamberimizin vahiy katibliði yapmýþ
mýdýr? Hayýr yapmamýþtýr ve yapmýþ olsa bu neyi deðiþtirirdi ki. Ýddia odur ki
Muaviye, Ayetel Kürsü&rsquo;yü yazmýþtýr. Ayetel Kürsi Bakara suresinin 255. âyetidir.
Bu âyet Medine&rsquo;de inmiþtir,
Muaviye ise Mekke fethedildikten sonra Ýslam&rsquo;a geçtiðini duyurmuþtur. Yani
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Medine&rsquo;de inmiþ olan bu âyeti, o dönem Mekke&rsquo;de yaþayan ve henüz Müslüman
olmamýþ Muaviye&rsquo;nin yazmýþ olmasý tarihi gerçeklik ile çeliþen bir iddiadýr.

Kuran&rsquo;da bir âyet vardýr ki dinin siyasi
kaygýlarýndan uzak birçok âlime göre bu âyet, Ebu Sufyan ve soyunu iþaret
etmektedir. Bahsettiðim âyet Ýsra suresi
60. âyet tir ve bu âyet þöyledir :

Hani, sana:
"Rabbin, insanlarý çepeçevre kuþatmýþtýr." demiþtik. Sana
gösterdiðimiz o rüyayý da Kur'an'da lanetlenmiþ bulunan o aðacý/soyu da
insanlarý sýnamak dýþýnda bir sebeple göndermedik. Biz onlarý korkutuyoruz ama
bu onlarýn kudurganlýðýný artýrmaktan baþka bir katký saðlamýyor.

Bahsi geçen âyetin
Peygamberimizin görmüþ olduðu þu düþten ötürü indirildiðine inanýlýr. Ehlibeyt
kaynaklarýnýn dýþýnda Ehlisünnet kaynaklarýnýn da onayladýðý düþ hakkýnda
þunlar aktarýlmýþtýr.

Ýmam Sa&rsquo;lebi,
Ýmam Fahr-u Razi ve diðer sünni müfessirlerin de rivayet ettiðine göre:

Peygamber, &ldquo;Rüyamda
Ümeyye oðullarýný yeryüzü minberlerinin üzerinde maymunlar gibi zýplarken
gördüm. Onlar size krallar olacaklar ve siz onlarý kötülüklerin erbabý
bulacaksýnýz.&rdquo; buyurdu.

Yani bu âyet
ile o düþ açýklanmýþ, minberlerde zýplayan maymunlar ile özelde Muaviye ve soyu
daha geniþ anlamda ise onlar gibi davrananlar kast edildiðini düþünüyoruz.

Doðru ile
yanlýþ, hak ile batýlýn ayrýlmasýnda
Muaviyegillerin bir sýnama aracý olarak sunulmasý ne anlama gelmektedir?
Muaviye&rsquo;nin temsil ettiði olumsuz deðerleri anlayarak, bu ayrýmý yapabiliriz.
Müslümanlar arasýna fitne sokulan, dinin kan dökerek yayýlma aracý olarak
kullanýldýðý, iktidar için cinayet ve kumpaslarýn kurulduðu ve zenginlerin
egemen olduðu bölgelerde Muaviye&rsquo;nin ruhu geziyor demektir. Bunlarýn karþýtý
deðerler ise Ýslami deðerlerdir.
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Þimdi herþey
bir kenara, sunucu bayan ve konuðuna soruyorum: siz bir yerde valisiniz ama
baþbakan olmak istiyorsunuz, bu saðlamak için bir masum cana kýyar mýsýnýz?
Peki bu masum can peygamber torunu ise? Cevabýnýz evet ise size söyleyecek
sözüm yok. Ama hayýr ise Hz. Hasan&rsquo;ýn Muaviye tarafýndan zehirletilmesi olayýna
ne denilmeli?. Muaviye, Hz. Hasan&rsquo;ýn eþini kandýrarak Hz. Hasan&rsquo;ý zehirleterek
þehit ettirmiþtir. Birçok Ehlisünnet ve Ehlibeyt kaynaklarýnda geçtiðine göre; Muaviye , Hz. Hasan&rsquo;ýn eþlerinden olan
Eþ&rsquo;as
bin Kays el Kindî&rsquo;nin kýzý olan Cude ile görüþüp Hz. Hasan&rsquo;ý zehirletmesini
saðlamak üzere görevlendirdi. Cude&rsquo;ye bu hizmetine karþýlýk Hz. Hasan&rsquo;ýn
ölümünden sonra varlýklý olan Yezid&rsquo;le evlendirileceði vaat edildi ve peþin
olarak da bin dirhem para verildi. Bu bayan mütevazi bir yaþam süren Hz.
Hasan&rsquo;ýn yerine, zengin ve iktidar sahibi olan Yezid&rsquo;i tercih etmiþtir. Bütün
bunlarý yapan birisine, bizler vicdânen hazreti diyemeyiz ama varsýn isteyen
hazreti desin. Ama sorumluluk sahibi bir izlence olduðunu düþündüðüm Öteki
Gündem bu konulara mezhepçi bakýþ açýsý ile yaklaþmaz ise daha uygun olurdu.

Peki ,
Osmanlý&rsquo;nýn Muaviye&rsquo;ye bakýþý nasýldý? Osmanlý þehzadeleri kýlýç kuþanýrken þu gülbangý okurlardý: &ldquo
Muaviye Ümmeti ! Ey düþmaný Muhammedi ! Siz küfran-i, biz þükran-i. Siz bir
taraf, biz bir taraf&rdquo;. Burda açýkça hâk ile bâtýlý ayýrma tavrýdýr. Ne var ki Osmanlý bu
gelenekten uzaklaþtýkça hak ve adalet terazisi þaþmýþ, gerilemiþ, sonuçta da çökmüþtür.

Büyük
Atatürk&rsquo;ün Muaviye konusundaki tespitleri de oldukça önemlidir. Meclis&rsquo;te
yaptýðý konuþmasýnda Hz. Ali&rsquo;ye hazreti ünvaný kullanýrken, Muaviye için bu
ünvaný kullanmamýþtýr. Atatürk&rsquo;ün Meclis&rsquo;te yaptýðý konuþma þöyledir ve
bizim için bir sanat tarihçisinin saptamalarýndan çok daha önemlidir :

&ldquo;Efendiler! Gerçek âlimler
Ýle dine eziyet eden âlimlerin birbirlerine karýþtýrýlmasý Emeviler zamanýnda baþlamýþtýr.
Hz. Peygamber&rsquo;in saadetti zamanýnda da Peygamberimizin Dünya&rsquo;dan göçmesinden
sonra onun ýþýðýyla selamet bulan ve doðru yola giden, gerçek paklýk, kalpten hürmet
ve yüce bir saygý vardý.&rdquo;

&ldquo;Ta ki Muaviye ile Hz. Ali karþý karþýya geldiler. Sýffin olayýnda
Muaviye&rsquo;nin askerleri Kur&rsquo;an-ý mýzraklarýna diktiler ve Hz. Ali&rsquo;nin ordusunda
böylece kararsýzlýk ve zayýflýk oluþturdular, iþte o zaman dine bozgunculuk ve
Müslümanlar arasýna nefret girdi.&rdquo;

&ldquo;O zaman hak olan Kur&rsquo;an haksýzlýðý kabule araç yapýldý. En zorba
hükümdarlardan olan Muaviye&rsquo;nin nasýl bir hile ile hilafet sýfatýný takýndýðýný
biliyorsunuz. Ondan sonra bütün istibdatçý hükümdarlar hep dini alet edindiler.
Ýstibdat ve ihtiraslarýný desteklemek için hep ulema sýnýfýna baþvurdular.
Gerçek ulema, dini bütün âlimler hiç bir zaman bu zorba hükümdarlara boyun
http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 4 August, 2020, 01:58

Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

eðmediler. Onlarýn emirlerini dinlemediler, tehditlerinden korkmadýlar.&rdquo;

Buradan
söylüyorum, bu vesileyle herkese açýk açýk duyuruyorum; eðer Muaviye ve dini saltanata
çeviren yoldaþlarýyla Hz. Ali arasýnda bir tercih hakkýmýz olursa, kesinlikle
ve istisnasýz Hazreti Ali&rsquo;yi tercih edeceðimizi herkes bilmeli ve kafasýna
sokmalýdýr. Allah bizim gibi düþünenleri; Hz. Ali ile, Muaviye&rsquo;ye hazreti
diyenleri ise Muaviye ile haþr etsin diyoruz, amin diyebiliyorlar ise ne ala.

Kürþat Yýlmaz

21.2.2017
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