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TAKDİM

Tahmidât ve temcidât, âlemlerin Rabbi’ne; salavât ve tahiyyât, 
merkez-i devrân-ı mevcûdiyet olan Cenâb-ı Muhammed’e; tâzimât 
ve tayyibât, sahibü üssi’l-hakîkati’l-hakâyık olan Cenâb-ı Ali’ye; 
teslimât ve tevkirât, Kevser sıfatının sahibi Cenâb-ı Fâtime’ye, 
Mahbûb-i Kibriyâ’nın oğlu Cenâb-ı Hasen’e, şehadet şâhı ve Kerbelâ 
meydanının padişahı Cenâb-ı Hüseyn’e ve Hazret-i Mehdî’ye kadar 
gelen mâsum imâmlara; ubûdiyet, vâris-i sırr-ı Âl-i Abâ olan pîrân 
ve evliyaullaha arz ve takdim olunur.

Ehlibeyt’e kul olmak içün doğurmuş bizi ânemiz1

Kadı Behlül Behcet Efendi (1288-1350 / 1871-1931), Azer-
beycan’ın Karabağ bölgesinde yer alan Zengezor nahiyesinde 
doğmuştur. Sahâbeden Hâlid ibn Zeyd Ebâ Eyyûb el-Ensârî 
hazretlerinin soyundan gelmektedir. Babası, Kadı Muham-
med Saâdet; dedesi, Kadı Muhammed Muhlis; büyük dede-ı Muhammed Muhlis; büyük dede- Muhammed Muhlis; büyük dede-
si ise, Kadı Sinan’ın oğlu ve Buğyetu’l-Fakih kitabının yazarı 
Kadı Muhammed’dir. Şeyh Necîbullah’tan ve babasından fı-ı Muhammed’dir. Şeyh Necîbullah’tan ve babasından fı- Muhammed’dir. Şeyh Necîbullah’tan ve babasından fı-Şeyh Necîbullah’tan ve babasından fı-bullah’tan ve babasından fı-
kıh tahsil eden Behcet Efendi, aklî ilimlerdeki tahsilini Şeyh 
Muhammed Kadızâde’nin yanında tamamladıktan sonra, 
Zengezor’da kadılık yapmış, dersler vermiş, çok sayıda öğ-
renci yetiştirmiştir. Önceleri Hanefî mezhebine mensup olan 
Behcet Efendi, daha sonra Şâfiî mezhebine geçmiştir.  

1 Mehmed Ali Hilmi Dedebaba.
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Behlül Behcet Efendi, Nakşibendiyye tarîkatinin Hâlidiy-
ye koluna mensup olup mürşidi, Şeyh Sirâceddin Efendi haz-ürşidi, Şeyh Sirâceddin Efendi haz-, Şeyh Sirâceddin Efendi haz-
retleridir. Sirâceddin Efendi ise, Amasya’da türbesi bulunan 
Şeyh Mir Hamza Nigârî hazretlerinin oğlu ve aynı zamanda 
halifesidir. Behcet Efendi’nin tarîkat silsilesi, Mevlânâ Hâlid 
hazretlerinden itibaren şu şekildedir: Pîr-i Sânî Mevlânâ Hâlid 
Bağdâdî en-Nakşibendî, Şeyh İsmail Şirvânî en-Nakşibendî, 
Şeyh Mir Hamza Nigârî en-Nakşibendî, Şeyh Sirâceddin 
en-Nakşibendî, Şeyh Kadı Behlül Behcet Zengezorî en-
Nakşibendî.

Türkiye, Mısır, Irak, İran ve Özbekistan gibi muhtelif 
memleketlere seyahat eden, buradaki ilim ve irfân ehli ile gö-
rüşmeler yapan Behcet Efendi, bir kez de hac vazifesini yeri-
ne getirmek üzere Hicaz’a gitmiştir. İstanbul’da iken, Sultan 
İkinci Abdülhamid’in de şeyhi olan Rifâiyye meşâyihinden 
Seyyid Ebu’l-Huda es-Sayyâdî hazretlerinden, Sihah-ı Sitte ve 
diğer hadîs kitaplarını rivâyet icazeti almıştır. Böyle bir ica-âyet icazeti almıştır. Böyle bir ica-zeti almıştır. Böyle bir ica-
zeti daha önce, babası Kadı Muhammed Saâdet’ten de aldığı 
bilinmektedir. İran seyahati sırasında da, Şia’nın taklid mer-İran seyahati sırasında da, Şia’nın taklid mer- da, Şia’nın taklid mer-
cilerinden Âyetullah Şehâbüddin Hüseynî Necefî el-Marâşî 
ile Hemedan ve Tebriz’de mülâkatlarda bulunmuş, bu zâttan 
Şia’nın hadis kitaplarını nakletmek üzere bir icazet almıştır. 
Behcet Efendi de, kendisine Ehl-i Sünnet’in hadis kitaplarını 
nakletmek üzere bir icazet vermiştir.

Tarih-i Âl-i Muhammed’de Teşrih ve Muhakeme adlı ese-
ri, Behcet Efendi’nin en meşhur kitabıdır. Diğer eserleri ise 
şunlardır: Hazret-i Zehra selâmullahi aleyhânın hânesinde geçen 
yürek yakan hâdiselerin anlatıldığı risâle; Şerh-i Akâid-i Ömer 
Nesefî; Kitâb-ı miet yevm yâ sed rûz der gozariş-i ceng-i Sıf-
feyn; Kitâb-ı Hicr bin Adiy; Hâşiye ber tefsîr-i Beydâvî; el-Vedûd 
en-nekûd der münâzarât; İrşâd-ı Hamzavî; Risâle der tarîkat-i 
Nakşibendî; Risâle-i i̒râb-ı kelime-i tevhîd; Kitâb der şerh-i meslek-i 
demokrasi ve mesâlik-i dîger; Ayağa meshetmenin gerekliliği hak-
kında risâle; Âsâr-ı Azerbaycan darâ-yı bahşâ-yı edebî, tarihî ve 
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coğrafyayî.2 Maalesef yazarın elinizdeki kitap dışındaki adı 
geçen diğer eserlerine ulaşılamamıştır. 

İslâm tarihinde Muâviye ile başlayan saltanat rejimleri-m tarihinde Muâviye ile başlayan saltanat rejimleri-
nin baskıları neticesi, tarih yazımları genel olarak siyasetin 
gölgesinde kalmıştır. Bugün, geçmiş dönemlerdeki irfânî 
derinliğimizi ve estetik kazanımlarımızı kaybetmiş olsak da, 
içinde bulunduğumuz ortam, böylesine ezber bozan kitapla-
rın daha rahat neşredilmesine imkân sağlamaktadır. Behcet 
Efendi’nin, Ehl-i Sünnet âlimlerinden olduğunu ifade et-
mesi, tahsilini bu minvalde tamamlamış olması ve özellikle 
Nakşibendiyye’nin Ehl-i Sünnet itikadına bağlılığı ile meşhur 
Hâlidiyye koluna mensup olması, eseri orijinal bir hale getir-
mektedir. Zira Ehlibeyt tarihi hakkında Şiî âlimlerce yazılmış 
pek çok eser olmasına rağmen, ne yazık ki Sünnî âlimler bu 
meseleye yeterince önem vermemişlerdir. Eserin orijinalliğini 
sağlayan diğer mühim bir husus da, kitapta öne sürülen iddi-
aların Sünnî kaynaklara dayanılarak ispat edilmesidir. 

Behcet Efendi’nin hacim olarak küçük olan bu kitabı, 
sadece tarihi olayları anlatmakla kalmayıp, olaylar hakkında 
îzah ve muhakeme de yapan nadir eserlerden biridir. Eser 
ilk defa 1922/23 (1341) senesinde Tebriz’de bulunan Ümid 
Matbaası’nda, Mehdî Edîb’in Farsça tercümesiyle birlikte 
basılmıştır. 2003 senesinde İstanbul’da Şiî kardeşlerimiz tara-İstanbul’da Şiî kardeşlerimiz tara-’da Şiî kardeşlerimiz tara-Şiî kardeşlerimiz tara- kardeşlerimiz tara-
fından yapılan sadeleştirmede, müellifin tasavvuf ehli olması 
dolayısıyla kullandığı bazı ibarelerin yok sayıldığı görülmüş, 
müellifin ifadelerine sadık kalınarak tarafımızdan yeni bir 
sadeleştirme yapılmıştır. Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınan 
eserin dili, herkes tarafından anlaşılabilmesi için günümüz 
Türkçesine dönüştürülmüştür. Böylelikle, tarih, ilim ve vic-
dan huzurunda, bildiklerimizin bir kere daha gözden geçiril-
mesi gerektiği hatırlatılmak istenmiştir.

2 Davud el-Hânî, “Behcet Efendi,” Dânişnâme-i Cihân-ı İslâm (Tah-
ran: Bünyâd-ı Dâiretü’l-Maârif-i İslâmî, 1999), c. 4; bkz. http://
www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=2224 
(30.10.2012).
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Müellifin, taassuptan uzak bir şekilde ilmî dirayet ve sa-
mimiyetle kaleme aldığı eser, önsöz, giriş ve on üç bölümden 
oluşmaktadır. Önsözde, Müslümanlar arasındaki birliğin 
tek yolunun Ehlibeyt meselesinde birleşmekten geçtiği 
vurgulanırken; girişte, Ehlibeyt’in meveddet ve muhabbeti 
ümmete farz olduğu gibi, o mübarek silsilenin hâl, yaşantı 
ve tarihiyle alâkadar olmanın da, o farzın mühim bir parçası 
olduğu hatırlatılarak, bu kadar önemli bir konudan niçin ge-
reğince bahsedilmediği sorgulanmaktadır. Diğer bölümlerde 
ise, sırasıyla Hazret-i Ali, Hazret-i Fâtime, Hazret-i Hasan, 
Hazret-i Hüseyin ve Hazret-i Mehdî’ye kadar devam eden 
diğer Ehlibeyt imâmlarının hayatlarından, maceralarından, 
özellikle kendi dönemlerinde mâruz kaldıkları haksızlıklar-
dan, cefâlardan, eziyetlerden, ümmetten gördükleri zulüm-
lerden ve o nübüvvet evinin hak ve hukukunun nasıl hiçe 
sayıldığından bahsedilerek, meseleler titiz bir şekilde tahlil 
edilmektedir. 

Cenab-ı Muhammed, mü’minlere nefislerinden, evlât-
larından ve mallarından daha aziz olması gerektiğine 
göre; O’nun Ehlibeyti’ne, hanedânınâ ait meseleler de, bir 
mü’minin hayatındaki en mühim ve öncelikli mesele olma-
lıdır. Dolayısıyla, Cenâb-ı Muhammed’in emaneti olan İslâm 
ve Ehlibeyt, birbirinden ayrı mülâhaza edilemez. Şiî, Sünnî, 
Alevî ve diğer bütün İslâm yorumları, Ehlibeyt’in manevî ve 
maddî fazilet ve temizliğini kabul ederler. Üzerinde ihtilaf 
edilen şahıslar yerine, Ehlibeyt kapısında birleşmek, vahyin, 
vicdanın ve aklın bizi götüreceği nokta olsa gerektir.

Âl-i Muhammed Tarihi’nde Teşrih ve Muhakeme eserinin 
müellifi, Zengezorlu Behcet Behlül Efendi’nin ruhâniyeti 
önünde hürmetle eğiliyor; karınca adımı kadar küçük yayın 
hizmetimizin de, Ehlibeyt ve Âl-i Beyt’in azîmü’l-âzamü’l-
muazzam kapısında kabul ve makbul olmasını niyâz ediyo-
ruz. Bu hizmete muvaffak oluşumuzun da, onların lûtuf ve 
keremi olduğunun idraki içinde, hamd ve şükrediyor; kusur-
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larımızın affı için Evlâd-ı Hayder’in himmet ve safa nazarla-
rına sığınıyoruz.

Tevellâsın teberrâsın bilen uşşâka aşk olsun

Tarîkatde budur erkân, buna illâ ve lâ olmaz3

Kıtmîr-i Bendegân-ı Âl-i Abâ
Kahraman Özkök

15 Zi’l-hicce 1433
30 Ekim 2012

Üsküdar

3 Fasîh-i Mevlevî.
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Yazarın Önsözü

İslâm birliği, İslâm’ın zuhûrundan beri Müslümanları 
cezbeden bir tâbirdir. Müslümanlar arasında birlikten ve 
beraberlikten bahsetmeyen, dört yüz milyonluk bir dünyanın 
fikrî birliğine ve beraberliğine âşık olmayan kimse yoktur. 
Burada birlikten kastımız siyasî olmayıp, Müslümanların 
fikirde ve aynı gayede birleşmeleridir. İslâm dünyasının 
fikir ve tatbikat bakımından birleşmesine tüm Müslümanlar 
taraftardır dedik. Öyleyse, biz de bu gayenin taraftarıyız. An-se, biz de bu gayenin taraftarıyız. An-
cak bu gayenin esasını kurmak amacıyla, İslâm âlemini batı 
dünyasıyla mukayeseden yola çıkarak fikir yürütenler büyük 
bir yanılgı içerisindedirler.  

Herkesçe bilindiği üzere, batı dünyasında hâkim olan 
olgu siyaset iken, Müslümanların üzerinde hâkim olan şey 
din ve mezheptir. Mesela bir Fransız Katoliği, siyasî düşün-
cesine uyumu sebebiyle Protestan bir İngiliz’i dâima sever; 
fakat aynı mezhepten olan bir Avusturyalı’yı sevmez. Çün-
kü mezhep açısından aralarında birlik varsa da, siyasî açıdan 
ihtilaf içindedirler. Aynı şekilde Berlinli bir Alman, kendi-
siyle aynı mezhepten olan Londralı Protestan bir İngiliz’i 
düşman addettiği hâlde, siyasî görüşü îtibariyle Katolik bir 
Viyanalı’ya dost gözüyle bakar. Çünkü Avrupa’da düşünceye 
hâkim olan şey siyasett ir. Mezhebin hiçbir etkisi yoktur. Fa-kim olan şey siyasettir. Mezhebin hiçbir etkisi yoktur. Fa-
kat İslâm âlemi böyle değildir. İslâm düşüncesine, ne siyaset 
ne de ırk hâkim olmuştur. Müslümanlar üzerinde hüküm sü-
ren olgu, din ve mezheptir. 

Mesela, Kafkas sınırında yaşayan Müslüman bir Kürt, 
aralarında mezhep açısından ihtilaf olan Kürdistanlı bir 
Kürt ile uyuşamaz; fakat kendisiyle aynı mezhepten olan bir 
Tebrizli’yi sever. Yine İsfahanlı bir Fars, aralarında mezhebî 
birlik olmadığı için kendisiyle aynı ırktan olan Kabilli bir 
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Farisî’yi tanımaz; fakat aynı mezhepten olan Azerbaycanlı 
bir Türk’ü sever. Yani İslâm âleminde hüküm süren unsur, 
din ve mezheptir. Irkın ve siyasetin rolü yoktur. Dolayısıyla, 
İslâm âleminin birliğini ve birleşmesini arzu edenler, elbette 
din ve mezhep açısından işe başlamalıdırlar.

İslâm âleminin ihtilaf noktasını nerede aramalı, nerede 
bulmalıyız? İslâm dininin esasları içinde ihtilaf sebebi olacak 
bir şey yoktur. Ancak tarihî süreçte ortaya çıkan önemli bir ih-î süreçte ortaya çıkan önemli bir ih-ortaya çıkan önemli bir ih-
tilaf, İslâm âlemini parçalayıp birliğinin temelini kemirmiştir. 
Bizce bu ihtilaf, Âl-i Muhammed tarihinde ve Rasûlullah’ın 
evlâtlarının hukukunun gözetilmesi meselesindedir. Ümme- meselesindedir. Ümme-
tin esas ihtilafı bu dâirede olduğu gibi, birliği de bu dâirede 
olmalıdır. Çünkü her uzuv sakatlandığı yerden bağlanmalı, 
her ip çözüldüğü yerden düğümlenmelidir.

Teşrih ve Muhakeme adlı kitabımızı bu nedenle kaleme al-
dık ve ihtilaf noktalarını açıklayıp muhakeme ederek, hak ve 
hakikatin nerede olduğunu ispatlayıp, ortaya koyduk. Bizce 
bu kitap, İslâm ümmetinin fikrî birliği için yegâne medârdır. 
Hakikati ne kadar ispat ve izhâr edebildiğimizi muhterem 
okuyucularımızın insaf ve îmanlarına havale ediyoruz.

Zengezorlu Kadı Behlül Behcet         
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Âl-i Muhammed Tarihinde 

Teşrih ve Muhakeme

Giriş

İsimlerin en güzeli olan Allah ismi ile

Allah’ın tevfik ve hidâyeti, Rasûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi 
ve âlihi ve sellem efendimizin inâyet ve rûhâniyeti sayesinde 
yazmaya başladığım ve Tarîh-i Âl-i Muhammed’de Teşrih ve 
Muhakeme ismini verdiğim bu eser, âcizâne fikrime göre ol-
dukça önemlidir. 

Herkesçe bilinmektedir ki, pak Ehlibeyt’in meveddet ve 
muhabbeti ümmete farz olduğu gibi, o mübarek silsilenin 
hâl, yaşantı ve tarihiyle alâkadar olmak da, o farzın mühim 
bir parçasıdır. Ne yazık ki, ümmet içinde bu durum aksi bir 
gelişme göstermiştir. İslâm âlimleri birçok konuda oldukça 
önemli ve mûteber eserler yazdıkları hâlde, muhabbet ve me- ve mûteber eserler yazdıkları hâlde, muhabbet ve me-âlde, muhabbet ve me-lde, muhabbet ve me-
veddeti İslâm’ın en mühim şartlarından olan, Rasûlullah’ın 
Ehlibeyti ve evlâdının hayatları hakkında bir eser bulunma-evlâdının hayatları hakkında bir eser bulunma-
maktadır. Sâmânlılar, Selçuklular, Büveyhoğulları, Osmano-âmânlılar, Selçuklular, Büveyhoğulları, Osmano-lılar, Selçuklular, Büveyhoğulları, Osmano-üveyhoğulları, Osmano-oğulları, Osmano-
ğulları gibi hânedânların tarihi hakkında sayısız eserler ol-
duğu hâlde, Âl-i Muhammed tarihinden bahseden bir esere 
rastlanmaması acınacak bir hâl değil midir? 

İslâm âlimleri, tarih ve biyografiye verdikleri önemi, 
başka hiçbir ilme vermemişlerdir. İbn Hâldun, İbn Esîr, İbn 
Hâllikân, Mesʻûdî ve birçok ulemânın tarih ve biyografiye 
dâir yazdıkları kitaplar, bu sahadaki eserlerin en kıymetlileri-yazdıkları kitaplar, bu sahadaki eserlerin en kıymetlileri-
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dir. Âlimlerin tarih ve biyografiye verdikleri önemin en açık 
delili, İbn Asâkir’in elli ciltten oluşan Tarîh-i Dımeşk ve Hatib 
Bağdâdî’nin seksen ciltten oluşan Tarîh-i Bağdâd adlı eserleri-
dir. Biyografiye dâir, Usdü’l-Gâbe gibi daha pek çok kıymetli 
eseri burada sıralamak kitabın maksadını aşacaktır. Teessüf 
olunacak nokta şudur ki, Âl-i Muhammed tarihi, Âl-i Abâ’nın 
hayatı veya Ehlibeyt biyografisi bu derece dikkate alınma-
mıştır. Mütenebbî’ye verilen önem, İmâm Rıza’ya verilmediği 
gibi, Ebû Yûsuf’a gösterilen dikkat de, İmâm Mûsâ Kâzım’a 
gösterilmemiştir.  

Taassubu bir kenara bırakalım. Bu iddialarımızın aksi-
ni iddia eden varsa, “İşte tarih, işte eserler!” deriz. Maalesef, 
Taberî gibi meşhur bir tarihçi, o güzel ve mühim olan Tarih ki-
tabında birçok hakikate önem vermezken, birçok hurafeye yer 
vermiştir. Nemrûd’u akbabalara bindirerek göğe çıkarmış, 
Avc bin Anek’in başını bulutlara değdirerek güya dazlak kıl-
mıştır. Ancak îmanın aslı olan Ehlibeyt’in sabit haklarından, 
Âl-i Muhammed tarihinden aynı titizlikle bahsetmemiştir. 
Neden acaba? Taberî hazretleri gibi biri, bahsettiği meseleler 
hakkında eleştirilebileceğini bir kez olsun aklına getirmedi 
mi? Biri çıkar da, “Bunlar hurafedir. Bir tarih erbâbı, yazdığı her 
maddeyi, cüz’î de olsa iyi araştırmalıdır. Öncekiler, sonrakilerin 
zihnini ve fikrini hakikatlere alıştırmalı, hurafelerle karanlıklara, 
uçurumlara sevk etmemelidir.” der diye düşünmedi mi? Ne ya-
zık ki, eserinde birçok hakikat perde arkasında kaldığı hâlde, 
İslâm dininde hiçbir temeli ve esası olmayan İsrâiliyattan 
önemle bahsedilmiştir. 

Ehlibeyt ve Âl-i Beyt’in İslâm dininde büyük bir haysiye-
ti olduğunu ispata gerek yoktur. Daha önce de söylediğimiz 
gibi, bu tertemiz sülalenin  muhabbet ve meveddeti Müslü-
manlara farzdır. Öyleyse bu kadar önemli bir konudan niçin 
gereğince bahsedilmemiştir? Bu mesele daha derin bir şekil-
de îzah ve tahlil edilmelidir.
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İslâmiyetin ilk döneminde, hilâfet meselesi tabîi sey-, hilâfet meselesi tabîi sey-
rinden ve asli mecrasından çıktığı andan itibaren, Âl-i 
Muhammed’in hukukuna gereği kadar riâyet edilmesi şöyle 
dursun, en küçük hakları dahi göz ardı edilmiştir.  Halifele-
rin dönemi çok sürmemiş ve durum daha da kötüleşmiştir. 
Emevîlerin uğursuz ve nefrete müstahak yönetiminin kurul-
ması ile Müslüman oldukları şüpheli birtakım zâlimler, ken-şüpheli birtakım zâlimler, ken-takım zâlimler, ken-
dilerinden daha zâlim ve hilekâr olan Muâviye’nin etrafında 
toplanmıştır. Zulüm, işkence, yalan, hile ve tehditlerle birçok 
hakikat unutulmuş, aklar karalanmış, karalar ak yerine ko-ikat unutulmuş, aklar karalanmış, karalar ak yerine ko-
nulmuş, hak ve hakikat ortadan kaldırılmıştır. Maalesef bir-
çok hakikatin şâhidi olan sahâbe bile, o hakikatleri ispatlama-
ya teşebbüs edememiştir. Hepsi olmasa da, yine sahâbeden 
bir kısmı, vazifelerini edâ etmemiş, kendilerine bırakılan 
emaneti koruyup, gözetmeyi düşünmemiştir. Onlardan bazı- gözetmeyi düşünmemiştir. Onlardan bazı-miştir. Onlardan bazı-
ları da, açıkça bâtıl ve bidate dalmış ve o nefret edilesi hare- açıkça bâtıl ve bidate dalmış ve o nefret edilesi hare-kça bâtıl ve bidate dalmış ve o nefret edilesi hare-ça bâtıl ve bidate dalmış ve o nefret edilesi hare-bâtıl ve bidate dalmış ve o nefret edilesi hare-
ketler içinde kaybolup gitmiştir. 

Biraz îzah edelim: Yüz binlerce hadîs rivâyet eden ve 
dâima Rasûlullah’ın huzurunda bulunan meşhur sahabî Ebû 
Hureyre, ümmet içinde itibar ve hürmet görmesine rağmen, 
Emevîlerin zulmettiği dönemlerde sessiz kalıp, hakkı gör-önemlerde sessiz kalıp, hakkı gör-de sessiz kalıp, hakkı gör-
mezlikten gelmiş, hatta Muâviye gibi iğrenç, alçak ve soysuz 
birinin safında yer alabilmiştir. İnsaf ediniz! Tarih sayfaları 
Muâviye’nin çıkardığı bidatlerin ve işlediği vahşetin sadece 
binde birini kaydettiği hâlde, yine de okuyucuyu dehşete 
düşürmektedir. Buna rağmen Ebû Hureyre, dâima o zâlimin 
yanında yer alıp, evinde doyuramadığı karnını lezzetli ve ne-
fis yemeklerle onun yanında doyurmuştur. Bakınız Ebû Hu-
reyre ne diyor: “Namaz Ali’nin arkasında tamam ve kâmil 
olarak kılınır; ancak Muâviye’nin sofrası daha yağlıdır.”4 Ebû 
Hureyre, Ali’nin arkasında namazın tamam ve kâmil olduğu-
nu ikrâr etmesine rağmen, Muâviye’nin sofrasının daha yağlı 
ve lezzetli olduğunu görünce ondan vazgeçemiyor. Namazın 

4 Es-salâtu halfe Ali etemm ve besâtu Muâviye edsem.
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tamamlığından geçip, yağlı sofradan geçmiyor; alçaklığı ve 
zilleti kabul ederek zâlimlerin ve âsilerin revaç bulmasına se- revaç bulmasına se-
bep oluyor. Hayret doğrusu! 

Rasûlullah’ın ve Ehlibeyti’nin düşmanı olan meşhur 
câni Bişr bin Artat, bir zamanlar Medine ahâlisini “cezalan-
dırmak” ve katletmek için, Muâviye tarafından Medine’ye 
gönderilerek, tarihte Leyletü’l-Harîre diye anılan vahşeti işle-
yip, ashâptan yedi yüz kişiyi katlederken ve içlerinde sahâbe 
zevcelerinin de bulunduğu üç yüz iffetli Müslüman kadına 
tecâvüz ederken, Ebû Hureyre o melûnun (Muâviye) yardım-
cısı ve hatta Medine’deki kaymakamı idi. Bu kadar alçaklık 
olur mu? Yazıklar olsun ki, Ebû Hureyre bütün bu zilletine 
rağmen tarihte dâima iyi bir şekilde anılmış, yüz binlerce 
hadîs rivâyet ettiği ve Rasûlullah’ın nezdinde bulunduğu 
bahanesi öne sürülerek övülmüştür. Âcizâne fikrim, Ebû 
Hureyre’nin, Rasûlullah efendimizin yoldaşlığından sonra, 
Muâviye, Bişr bin Artad ve Mervân ile yoldaş olması, onun 
aslında niyetinin kötü, hareketlerinin sahte, zühd ve takvası-
nın riyâdan ibaret olduğunu göstermektedir.

Bundan daha dehşetlisi vardır. Ashâptan Muğîre 
bin Şuʻbe’nin hâli, İslâm âlemini büyük bir utanca ve zil-İslâm âlemini büyük bir utanca ve zil-slâm âlemini büyük bir utanca ve zil-
lete düçâr etmiştir. Muâviye’nin arzusuyla minberlerde 
dâima Âl-i Rasûl’e ve Ehlibeyt’e hâşâ lânet ve küfür etmiş-ür etmiş-r etmiş-
tir. Özellikle Hazret-i Ali ve mübarek evlâtlarına, her Cuma 
günü minberde sövmüştür. Burada bu acı olayları kaydet-
mekten maksadım, tarihi anlatmak olmayıp, o devirlerde 
Âl-i Muhammed’den bahsetmenin ne kadar zor olduğunu 
ispatlamaktır. Çünkü Emevî saltanatı zamanında hak ve ha-Çünkü Emevî saltanatı zamanında hak ve ha- Emevî saltanatı zamanında hak ve ha-
kikatten eser yoktur. Dolayısıyla Âl-i Muhammed’in durumu 
perde arkasında kalmıştır. 

Emevî saltanatı, ümmetin büyük fedakârlığı sayesinde, 
meşhur Ebû Müslim Horasânî’nin inkılâbı ile son bulmuş, 
Hâşimoğulları’ndan Abbâsî devleti zuhûr etmiştir. Ne yazık 
ki, bu pak sülaleden gelenlerin saltanatları zamanında da, 
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Âl-i Muhammed barınamamıştır. Emevîlerin gaddarlıkla-
rından kurtulmak için, ümmetin yardımı ile idareyi ele ge-ümmetin yardımı ile idareyi ele ge-yardımı ile idareyi ele ge-
çiren Abbâsîler döneminde de, sürekli takip ve baskı altına 
alınıp, hapislere atılmış, hile ve düzenbazlık ile vatanların-
dan kovulmuş, zehirlenmiş, şehîd edilmişlerdir. Taraftarla-şehîd edilmişlerdir. Taraftarla-mişlerdir. Taraftarla-
rı da katledilip, darağacında idam edilmişlerdir. Maalesef, 
Abbâsî dönemi de, Emevîler dönemi gibi Âl-i Muhammed 
için bir felaket devri olmuştur. Bu dönemde de, değil Âl-i 
Muhammed’den bahsetmek, isimlerinin anılmasına bile cesa-
ret edilememiştir. Âl-i Muhammed taraftarı âlimler, muhad-ştir. Âl-i Muhammed taraftarı âlimler, muhad-. Âl-i Muhammed taraftarı âlimler, muhad-âlimler, muhad-limler, muhad-
disler ve müçtehidler kasıtlı olarak halktan uzaklaştırılmış; 
siyasî iradenin maksatlarına uygun kişiler iş başına getiril-
miştir. Âl-i Muhammed’in Bâkır’ı, Sâdık’ı, Kâzım’ı, Rıza’sı, 
zulüm ve baskı ile ümmetten uzaklaştırılmış; “hilâfet davası 
güder” yalanı ile bir avuç Fâtime evlâdı, birer birer ortadan 
kaldırılmıştır. Âl-i Muhammed’in hayatına ve tarihine hassa-Âl-i Muhammed’in hayatına ve tarihine hassa-’in hayatına ve tarihine hassa-
siyetle ve etraflıca bakılınca görülür ki, hepsi ya hapsedilmiş 
ya da şehîd edilmiştir. 

Cengiz Han’ın Müslümanlara yönelik saldırılarıyla mey-ın Müslümanlara yönelik saldırılarıyla mey-n Müslümanlara yönelik saldırılarıyla mey-
dana gelen tahribattan sonra beylikler dönemi başlamıştır. Bu 
dönem, yani hicretin yedinci yüzyılı, kısa bir süre için de olsa 
fikir hürriyeti için müsait bir dönem olmuştur. Hicrî yedinci 
yüzyılda yetişen âlimler, önceki asırların âlimlerine nispet-âlimler, önceki asırların âlimlerine nispet-limler, önceki asırların âlimlerine nispet-önceki asırların âlimlerine nispet- asırların âlimlerine nispet-
le, biraz araştırma ve inceleme ile taklit ve zandan bir nebze 
de olsa kurtulmuşlardır. Bu asrın hükümdarları da, bir nevi 
hak ve hakikat taraftarı gibi davranmışlardır. Sultan Hüseyin 
Baykara hazretleri bunun canlı bir örneğidir. Onun saltanatı 
döneminde yetişen ulemâdan Handemir ve Mîr Hând haz-ând haz- haz-
retlerinin yazmış oldukları Ravzatü’s-Safâ adlı mûteber tarih 
kitabı ve tercümesi Ravzatü’l-Ahbâb, o dönemin en meşhur 
eserlerindendir. Ancak çok geçmeden bu durum da değişmiş 
ve o uğursuz siyaset tekrar ortalığı kaplamıştır. Gereksiz bir 
taassup hâkim olmuş, hak ve hakikat yine perde arkasında 
kalmıştır. 
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Ardından kurulan Osmanlı Devleti döneminde, hâki-
miyet dâiresinin genişletilmesi gerekiyordu. Osmanlı’nın ya-iyet dâiresinin genişletilmesi gerekiyordu. Osmanlı’nın ya-
vuzluğuyla yâd olunan ve  en şanlı hükümdarı olan I. Sultan 
Selim, zâhirî hilâfet kendisine intikal ettiğinde, İslâm memle-
ketlerini birleştirmeye çalışmıştır. Keşke bu güzel işe zor kul-
lanarak değil de, düşünerek ve mantık çerçevesinde başlasay-
dı. Kan, yalan, tehdit ve korkutma yoluyla atılan temellerin, 
netice açısından pek de faydalı olmadığı tarihe geçmiştir.  

Bu büyük hükümdarın karşısına, kendisi gibi dünya hü-
kümdarlığı hayâlini kuran Şâh İsmail Safevî gibi bir hüküm-Şâh İsmail Safevî gibi bir hüküm- gibi bir hüküm-
dar çıkmıştır. Şâh İsmail de kendi hayâlini gerçekleştirmek 
amacıyla, Yavuz gibi birtakım yanlış vesilelere başvurmuştur. 
Bu fâciada da, uğursuz ve çirkin mezhep taassubu ortaya çık-
mış; her iki hükümdar da, nüfuz ve güçlerini arttırmak için 
temiz ve mâsum ümmeti parçalamışlardır. Her iki taraf da 
kendi arzularına göre kılıç kullandıkları gibi, kalem erbâbını 
da kullanmaktan geri durmamış; kendi lehlerinde birçok 
eserler yazmış ve yazdırmışlardır. Bu dönemde hakikatin 
üstüne perdeler çekilmiş, birçok iftiralar atılmış, yalanlar uy-
durulmuş, nice aklar karalanmış ve nice karalar da ak diye 
kabul edilmiştir! Hükümdarların istekleri doğrultusunda 
hareket eden ulemâ, kendi vicdanlarının sesini bile duymaz-ın sesini bile duymaz- sesini bile duymaz-
lıktan gelmiştir. Bizlere miras olarak da, garaz ve taassupla 
yazılmış milyonlarca kitap bırakmışlardır. Kılıçların açtığı 
yaralar iyileşti, fakat kalemlerin açtığı yaralardan içimiz hâlâ 
kan ağlıyor. Ciddi ve fedakâr bir ulemâ heyetinin ameliyat 
masası üzerinde bu yarayı açıp, cerahatını akıtarak tedavi et-
mesini arzu ediyoruz. 

Görüyorsunuz ki, bu devirlerde hak ve hakikatin mey-
dana çıkması mümkün olmadığı gibi, Âl-i Muhammed’den 
ciddi ve etraflıca bahsetmek de mümkün olmamıştır. Bahse-ıca bahsetmek de mümkün olmamıştır. Bahse-ca bahsetmek de mümkün olmamıştır. Bahse-
dilse de, mezhep taassubu yine ortadan kalkmamıştır. Bura-
da bir örnek verelim: Biri, Vâkıa-i Kerbelâ adlı küçük bir eser 
yazmış. Eserinde Kerbelâ fâciasında yaşanan yürek yakıcı 
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olayları göstermek istemişse de, İmâm Hüseyin’e ağlamak 
adı altında melûn Yezîd’i ve taraftarlarını himâye etmiştir. Bu 
kitabın sonunda şöyle diyor: “Kıyamet günü, Rasûlullah’ın 
gözünün nûru Hazret-i Fatime, eline İmâm Hüseyin’in göm- Fatime, eline İmâm Hüseyin’in göm-
leğini alarak babasının huzuruna götürecek. Kıyamet gü-ötürecek. Kıyamet gü-türecek. Kıyamet gü-ürecek. Kıyamet gü-recek. Kıyamet gü-
nünün Efendisi olan babasına, Kerbelâ’da dökülen kanın ve 
yapılan zulmün kısasını dava ve şikâyet edecektir. Bunun 
üzerine Rasûlullah buyuracaktır ki: ‘Ey kızım, bugün bizler 
şefâatçiyiz, şikâyetçi değiliz.’ Bu sebeple de melûnlar affedilip, 
cennete gireceklerdir.”

Bu adamın, İmâm Hüseyin’in ve Âl-i Beyt’in Kerbelâ’da 
başlarına gelen fâciayı yazmaktan maksadı, o melûnlar toplu-
luğunu ve bilhassa Yezîd’i, Şimr’i, Abdullah bin Ziyâd’ı, Ömer 
bin Saʻd’ı ve diğer bütün katilleri savunmaktır. Onları nasıl 
affettirdiğini ve hatta cennete koyduğunu görüyorsunuz. O 
hayâsız yazar bir defa olsun düşünmedi mi ki, Allah, Fâtime 
evlâdını Kerbelâ çölünde şehîd edip, Âl-i Muhammed’i esir 
ederek Şam’a götürenleri bağışlamaz. O zâlimler tamamen 
kâfirdiler. Îmanı olmayanlar affedilip cennete girebilirler mi? 
Kerbelâ’daki zâlimler kâfir oldukları gibi, onların yaptıkları 
zulme meyledenler, bu zâlimlere muhabbet gösterenler ve ta-
raftar olanlar da kâfir olmuşlardır. 

Maksadım, Âl-i Muhammed tarihini kaleme alanların, 
hakikatleri tamamıyla yazmadıklarını, bazılarının da ta-
mamen garazla yazdıklarını, Âl-i Muhammed tarihinin ve 
Ehlibeyt’in hâllerinin her devirde birçok baskı ve taassup ne-
ticesinde perdeler altında kaldığını ispat etmektir.

Meseleyi biraz daha etraflı bir şekilde ispat etmek istiyo-şekilde ispat etmek istiyo-t etmek istiyo-
rum. Bakınız, devlet kurarken güdülen siyaset tarzı, İslâm’ın 
esas siyasetine ne kadar zarar vermiştir. Yine Emevîlerden 
bir örnek verelim. Emevîler devrinde Abdullah bin Zübeyr, 
Mekke’de hilâfet davası güderek Abdulmelik bin Mervan’a 
karşı durmuş ve birkaç sene harp etmiştir. Bu esnada Abdul-
melik, Şam ve diğer İslâm beldelerinde bulunan Müslüman-Şam ve diğer İslâm beldelerinde bulunan Müslüman-am ve diğer İslâm beldelerinde bulunan Müslüman-
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ları Kâbe’den uzaklaştırmak ve onları Hicaz tarafına gitmek-ırmak ve onları Hicaz tarafına gitmek-onları Hicaz tarafına gitmek-
ten menetmek adına, kendi memleketinde Kâbe’ye benzer bir 
ev yaptırıp, hac, ziyaret ve tavaf için Müslümanları bu evin 
bulunduğu yere davet etmiştir. Gördüğünüz gibi, padişahlık 
ve hükümet meselesi, İslâm dinine karıştırılmış ve ne büyük 
yaralar açılmıştır. Melûn bir zâlim, kendi hükümetini ve hü-ümetini ve hü-metini ve hü-
kümranlığını temin etmek için, İslâm dininde büyük bir rü-ümranlığını temin etmek için, İslâm dininde büyük bir rü-mranlığını temin etmek için, İslâm dininde büyük bir rü-
kün olan Kâbe’ye alternatif olarak, başka bir bina inşa etmeye 
ve insanları buraya davet etmeye cür’et edebilmiştir. 

Abbâsîlerden de örnek verelim. Medine halkı, Abbâsî 
halifesi Câfer Mansûr’un hilâfetini kabul etmeyip, Fâtime 
evlâtlarından olan Muhammed bin Abdullah’a beyat eder. 
Bunun sonucu olarak, Câfer Mansûr büyük bir savaşa gi-
rişmiş ve defalarca saldırıda bulunmuştur. Bir taraftan, Âl-i 
Muhammed’den olan Muhammed bin Abdullah bin Hasan 
ile savaşırken, diger taraftan da Müslümanları Rasûlullah’ın 
ravzasından ve Kâbe’den uzaklaştırmak amacıyla kendi baş-ve Kâbe’den uzaklaştırmak amacıyla kendi baş-
kenti olan Samarra şehrinde, Kubbe-i Hadrâ isminde sahte bir 
ev yaptırmış ve Müslümanlara hac için Kâbe yerine bu evi ta-
vaf etmelerini emretmiştir. Gördüğünüz gibi, Abbâsî halifesi 
de, Emevîler gibi kendi saltanatı uğrunda Âl-i Muhammed’i 
katletmenin yanı sıra, birçok İslâm hükmünü değiştirerek 
kendi isteğine göre hüküm koymaktan çekinmemiştir.

Bir örnek daha verelim. Emevî ve Abbâsî hükümdarları, 
Âl-i Muhammed’e hürmet edip, haklarını gözetecekleri yer-’e hürmet edip, haklarını gözetecekleri yer-
de, şairlere para vererek dâima o pak sülaleyi hâşâ hicvet-şairlere para vererek dâima o pak sülaleyi hâşâ hicvet-para vererek dâima o pak sülaleyi hâşâ hicvet-
tirirlerdi. Bunu ispat edecek milyonlarca delilden sadece bi-
rini zikretmekle yetineceğiz. Ebân bin Abdulhamid adında 
bir şair, bir gün halife Harûn er-Reşîd’in huzuruna çıkmak 
ister ve bu ricasını vezir Yahya Bermekî’ye arz eder. Yahya 
Bermekî, şaire cevap olarak der ki: “Halifenin huzuruna nâil 
olmak için, Ali evlâdını hicvetmek lâzımdır.” Şair Ebân bin 
Abdulhamid önce böyle bir ihanette bulunmayacağını beyân 
ederse de, Yahya’nın zorlaması üzerine İmâm Ali’yi hicvettiği 
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şiirini, halife Hârun er-Reşîd’e takdim eder. Hârûn, şairin Ali 
evlâtlarını hicvetmesinden o kadar memnun olur ki, ondan 
sonra şairi yanından ayırmaz. 

Bu açıklamalardan maksadım, Emevî ve Abbâsî hükü- açıklamalardan maksadım, Emevî ve Abbâsî hükü- ve Abbâsî hükü-î hükü-hükü-ü-
metleri döneminde Âl-i Muhammed’in hayatının ne kadar 
zor olduğunu anlatmaktır. Bu mübarek sülale, ümmetten ta-
mamıyla uzaklaştırılmış, yalnız bir hayat geçirmek zorunda 
bırakılmıştır. İş o raddeye gelmiştir ki, o pak sülalenin tari-İş o raddeye gelmiştir ki, o pak sülalenin tari-r ki, o pak sülalenin tari-
hinden bahsetmek, onların ahvâline önem vermek olarak ka-
bul edilip kınanmış, hatta onlardan birinin ismini anmak bile 
büyük bir suç sayılmıştır. 

Tarihçilerin en çok göze çarpan kusurlarından birisi şu-çilerin en çok göze çarpan kusurlarından birisi şu-en çok göze çarpan kusurlarından birisi şu-çok göze çarpan kusurlarından birisi şu-göze çarpan kusurlarından birisi şu-
dur ki, “Büyük şahsiyetlerde kusur bulmak kusurdur.” sözüne 
aldanarak, ümmet içinde birçok hata işleyen kimsenin ha- içinde birçok hata işleyen kimsenin ha-birçok hata işleyen kimsenin ha- işleyen kimsenin ha- kimsenin ha-
talarından ve zulümlerinden bahsetmedikleri gibi, bilakis 
böyle zâlimleri haklı kimseler olarak lanse ederek, onların 
öldürücü zehirlerini ümmete şifa verici ilaç diye tanıtmışlar, 
birçok câniyi suçsuz gibi göstererek mâsum halkı kandırmış-
lardır. Bu da bizim için iyileşmez bir yara olarak kalmıştır. 
İslâm âlemi hâlâ bu kanlı yaranın acı tesiriyle inlemektedir. 
Bu minvalde birkaç örnek yazmamı mâzur görünüz. 

İslâm tarihi hakkında yazılan kitaplar içinde, kıdemi ve 
rivâyetlerinin çokluğu ile önemli bir yere sahip olan Tarîh-i 
Taberî’yi açarsanız, birçok katili haklı çıkardığını göreceksiniz. 
Tarîh-i Taberî, Ebû Hureyre, Muğîre bin Şuʻbe ve benzeri şa-
hısların adlarını dâima saygı ve övgüyle kaydetmiştir. Çünkü 
Taberî bu şahısları incelerken, onların tavırlarını ve yaptıkla- bu şahısları incelerken, onların tavırlarını ve yaptıkla-
rını dikkate alıp tahlil etmek yerine, sadece sahâbeden olma-
larını göz önünde bulundurmuştur. Fakat bence bu fâhiş bir 
hatadır. Nasıl olur da, bir kimsenin sadece ashâptan oluşu 
bahane gösterilerek yaptıklarından bahsedilmez, hareketleri-
nin iyi ve kötü tarafları tahlil edilmez? Bilakis bir kimsenin 
ashâptan oluşu, yaptığı kötülükler karşısında suç ve cezasını 
ağırlaştırır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de, Efendimizin zevceleri 
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hakkında inen âyette şöyle buyuruluyor: “Ey peygamber ha-
nımları, sizler başka kadınlar gibi değilsiniz. Sizlerden biriniz bir 
günah işlerse, cezası iki kat olacaktır.”5 

Demek ki, kişinin derecesi ne kadar yüksek olursa, suçu 
da o derece büyük olur. Şu hâlde, sahâbenin amellerini tah-
lil ederek, iyi amellerde bulunanlara saygıyla tâbi olmak ve 
kötü işlerde bulunanlardan nefret edip, sakınmak gerekir. 
Rasûlullah’ın, “Ashâbıma dil uzatmayınız.” buyurduğu doğ-ın, “Ashâbıma dil uzatmayınız.” buyurduğu doğ-, “Ashâbıma dil uzatmayınız.” buyurduğu doğ-ıma dil uzatmayınız.” buyurduğu doğ-” buyurduğu doğ-
rudur. Ancak ashâptan kötü işler yapan bir kimseyi tenkit 
etmek, ashâba dil uzatmak sayılmaz. Aksi takdirde herhangi 
bir kimsenin işlediği kötü bir amel hakkında konuşmak câiz 
olmazdı. Bu ise yanlıştır. Herkesin amelleri, iyi veya kötü 
yanları ile ortaya konulmalı, gerekiyorsa övülmeli veya kı-
nanmalıdır. 

Ebû Hureyre’nin, Rasûlullah’ın ashâbından olduğu doğ-
rudur. Dolayısıyla biz, onun bu tarafını överek, bu yönüyle 
kendisine rahmet dileyeceğiz. Fakat Ebû Hureyre aynı za-
manda, Muâviye’ye, Mervân’a ve yine o kötü zümreden olan 
Busr bin Ertâd’a da yoldaş ve yardımcı olmuştur. Bu yönünü 
de kınayıp, cinayetine mukabil ona lânet edeceğiz ki, hayır-ır-
lı ameline karşı mükâfat göreceği gibi, kötü fiillerine karşı 
da cezalandırılsın. Ebû Hureyre sahâbe olmuş, Rasûlullah’a 
hizmet etmiş ve birçok hadîs rivâyet etmiştir. Biz bunu inkâr 
etmiyoruz. Ancak Ebû Hureyre daha neler yapmıştır bilir mi-
siniz?  Bilmiyorsanız benden dinleyiniz: 

Muâviye, oğlu Yezîd için beyat almak istediğinde, as-
hâbın sığındığı Medine halkı bu cinayete itiraz ederek, 
Muâviye’ye karşı durmak ister. Muâviye, bu mübarek şehrin 
temiz inançlı insanlarının içine korku ve dehşet düşürerek, ci-
nayetini fiiliyata geçirmek için, kendisinden daha zâlim olan 
Busr bin Ertâd adındaki alçağı, o temiz beldeye gönderir. 
Busr, Medine halkından Yezîd için beyat ister. Ashâb, önce 
bu bidate tahammül edemeyerek kabul etmez. Busr bin Ertâd 

5 Ahzâb sûresi, 30. âyet.
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da, Muâviye’nin emri ile Medine halkından ve Rasûlullah’ın 
ashâbından yedi yüz kişiyi katleder ve üç yüz kadar da iffetli 
Müslüman kadını esir ederek, üç gün boyunca Şam haydutla-üç gün boyunca Şam haydutla-boyunca Şam haydutla-
rına Rasûlullah’ın ravzasını ve etrafını yağmalatır. 

O zamanlar Ebû Hureyre, Busr bin Ertâd’ın yardımcısıydı. 
Busr, Medine’deki işini bitirip Yemen’e döndüğünde, Ebû 
Hureyre’yi kendisine vekil tayin edip, kaymakam olarak atar. 
Ebû Hureyre, bu şekilde Busr’un bütün cinayet ve zulümle-
rine yâr ve yardımcı olmuştur. Biz bunu görmezden geleme-
yiz. Aksi takdirde hakikate karşı gözlerini yumanlar safında 
yer almış oluruz. Ebû Hureyre’ye bu hıyanetinden dolayı 
lânet edeceğiz. 

Bir örnek daha verelim. Ziyâd, Muâviye’nin emriyle 
Kûfe’de, Âl-i Rasûl taraftarlarını katledip, mallarını yağ-
malar ve sahâbeden Hicr bin Adiy’i yoldaşları ile birlikte 
Muâviye’nin yanına gönderir. Ebû Hureyre ve onun gibi dini-
ni dinara değişenler, Hicr’in ve yoldaşlarının Ehlibeyt muhib-
bi ve taraftarı olduğuna şehâdet ederler. Muâviye de, o seçkin 
sahâbeyi ve yoldaşlarını zulüm ve işkence ile katlettirir. Ebû 
Hureyre, Muâviye ve Ziyâd’ın bu cinayet ve gaddarlığına 
da ortak olmuştur. Öyleyse, Ebû Hureyre’nin bu cinayetine 
de göz yumamayız. Tarihçilerin çoğu, Ebû Hureyre’nin bu 
cinayetini, onun ashâptan oluşu bahanesiyle görmezlikten 
gelseler de, biz affedemeyiz.

Şimdi, Taberî ve diğer tarihçilerin yanılgılarına geçelim. 
Mugîre bin Şuʻbe’yi tanımayan yoktur. Mugîre, Muâviye’ye 
bütün cinayetlerinde yardımcı olmasının yanı sıra, dâima 
minberlerde Emîrü’l-Mü’minîn Ali kerremallâhu vechehûya ve 
Âl-i Rasûl’e hâşâ lânet okuyarak dil uzatmıştır. Tarihçilerin 
birçoğu, Mugîre’nin bu cinayetlerini dikkate almayıp, onun 
sahâbeden olması nedeniyle adını hürmetle kaydetmişlerdir. 
Biz, Mugîre’nin sahâbeden olmasını övmekle beraber, onun 
Muâviye ve Ziyâd’a yaranmasını ve hatta Yezîd gibi bir câniyi 
Muâviye’nin veliahtı olarak belirlenmesini teşvik etmesini ve 
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neticede Muâviye’nin de Muğîre’nin teşvikiyle Yezîd’i veli-
aht edip, kıyamete kadar sönmeyen bir ateşin alevlenmesine 
sebep olmasını görmezden gelemeyeceğiz ve onu affetme-
yeceğiz. Sahâbeye hürmet etmekle beraber, burada kayde-
dilen kabahat ve cinayetleri sebebiyle kendisini kınayacağız, 
hatta bu çirkin amelleri yüzünden, halk içinde onu dâima 
lânetleyeceğiz. 

Bir örnek daha verelim ve tarihçilerin böyle kimsele-örnek daha verelim ve tarihçilerin böyle kimsele-verelim ve tarihçilerin böyle kimsele-
re ne derece müsamaha ve kolaylık gösterdiğini biraz îzah 
edelim. Cemel Savaşı herkesin bildiği gibi, büyük bir olay-
dır ve Muhammedîlerin birlik ve beraberliğine vurulmuş ilk 
darbedir. Tarih bu olayı tam ve doğru yazmıyor. Haklı ve 
haksız taraflar, bu fâciaya kimlerin sebep olduğu, bu tehli-âciaya kimlerin sebep olduğu, bu tehli-in sebep olduğu, bu tehli-
keli işe niçin girişildiği tarihçiler tarafından bilinmektedir. 
Ancak tarihçiler olayı öyle nakletmişler ki, haklı haksızdan, 
zâlim mazlumdan ayırt edilememiş ve birçok hakikat de per-lim mazlumdan ayırt edilememiş ve birçok hakikat de per-
delenmiştir. Lüzumsuz birtakım bahaneler ve geçersiz maze-
retler öne sürmüşler, göz göre göre hakikati perde arkasında 
bırakmışlardır. Yazıklar olsun ki, tarih yazmaktan gayenin ne 
olduğunu unutmuşlar ve tarih ilminin değerini düşürmüşler-
dir. Hatta tarih ilmine ciddi bir darbe vurmuşlardır. 

Bu görmezden gelmenin, “sahâbe” mefhumuna yükle-
nen anlamdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Cemel Savaşı-
nı çıkaranlar sahâbe ve üstelik sahâbenin de önde gelen- çıkaranlar sahâbe ve üstelik sahâbenin de önde gelen-anlar sahâbe ve üstelik sahâbenin de önde gelen-üstelik sahâbenin de önde gelen-sahâbenin de önde gelen-önde gelen-gelen-
lerindendir. Bundan dolayı, “Bu işleri yapanlar, ne de olsa 
sahâbedir.” diyerek fiilin ne mertebede olduğunu ve netice 
îtibariyle ne sonuçlar doğurduğunu, kimin haklı kimin hak- ne sonuçlar doğurduğunu, kimin haklı kimin hak-
sız olduğunu beyân etmeye cesaret edememişlerdir. Hatta 
kendilerince, âdeta umumî bir dokunulmazlık ve lüzumsuz 
bir af uydurmuşlardır. Oysa gelecek nesillerin, meselenin 
aslını tamamıyla idrak edebilmeleri için, tarihî esasların ve 
hakikatlerin ortaya çıkarılmasının, kimlerin haklı, kimlerin 
haksız olduğunun gösterilmesini isterdik. Af ve görmezlikten 
gelmek, ceza gününe âit işlerden olup, o günün hâkiminin 
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hakkıdır. Tarihin böyle bir görev ve yetkisi yoktur. 

Ümmet-i Muhammedî’nin maalesef birçok şubelere bö-
lündüğü bir gerçektir. Bu bölünme, Rasûlullah’ın arzusuna 
muhaliftir. Rasûlullah, ümmetini tefrikaya düşmekten o ka-
dar sakındırdığı hâlde netice bunun aksi yönünde gelişmiştir. 
Bunun sebebinin ne olduğu belli değil mi? Bence bunun sebe-
bi, sessiz kalınıp, hakikatlerin gizlenmesidir. 

Bir adım daha ileriye gidelim. Bizler de o zamanların 
eserlerini taklit edegelmişiz. Hükümet ve kuvvet hangi ta-taklit edegelmişiz. Hükümet ve kuvvet hangi ta-ümet ve kuvvet hangi ta-met ve kuvvet hangi ta-
rafta ise, o taraf hep mâzur ve haklı görülmüştür. Emevî ve 
Abbâsî devletleri zamanında bütün şairler, edebiyatçılar hatta 
ulemâ bile halifelerin meclislerine dâhil olup, onların eğlen-
celerini âdeta sihirli bir üslûpla şiirlerinde methetmişlerdir. 
Bir kişi bile haramların işlendiği o meclisleri eleştirmemiştir. 
Sadece on milyonlar, yüz milyonlarca dinar ve altın almış, 
kendileri de zevk ve safaya dalmışlardır. Bunlar gizli, bilin-
meyen şeyler değildir. Hem halifelerin safa meclisleri, hem 
de edebiyatçıların ve şairlerin eserleri göz önündedir. İsimle-
rini burada zikretmeye gerek var mı? Saltanat ve kudret on- mı? Saltanat ve kudret on- Saltanat ve kudret on-
ları mâzur göstermeseydi, bilirkişiler nezdinde Hurkus bin 
Züheyr ile Muâviye bin Ebî Süfyân’ın aynı derecede olmaları 
gerekirdi. Zavallı Hurkus bin Züheyr, bütün dünyanın tenkit 
ve lânetine düçâr olmuştur. Ne yapsın, zavallının kuvveti ve 
saltanatı yoktu ki zulmüne perde olsun. 

Bu meseleyi biraz açalım. Hurkus bin Züheyr, ashâptan 
ve hatta Bedir ehlindendi. Bütün savaşlara katılarak, fedakâr-
lıklar göstermiştir. Ancak o bahtsız, Sıffîn fâciasında Emîrü’l-
Mü’minîn İmâm Ali’ye âsi olmuş, Nehrevan’a iştirak etmiş 
ve o fâciada Hâricîler safında helâk olmuştur. Bütün tarih-
çiler ondan nefretle bahsedip, onun sahâbeden olduğunu 
asla dikkate almamışlardır. Çünkü Hurkus, hak İmâm olan 
o pak zâta isyan etmiş ve bir gün kadar kısa bir süre de olsa 
Emîrü’l-Mü’minîn’e karşı savaşarak helâk olup, lânet ve nef-ânet ve nef- ve nef-
rete düçâr olmuştur. Muâviye ise, İslâm âlemini dehşetle tit-İslâm âlemini dehşetle tit-slâm âlemini dehşetle tit-âlemini dehşetle tit-ini dehşetle tit-
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retmiş, İslâm’da bidatlar çıkarmış, kendi istek ve heveslerine 
uyarak Rasûlullah’ın Ehlibeyti’ne hâşâ lânet okuyup dil uzat-ın Ehlibeyti’ne hâşâ lânet okuyup dil uzat-eyti’ne hâşâ lânet okuyup dil uzat-
mış, Rasûlullah’ın hareminde, o mübarek minbere çıkıp, bin-ın hareminde, o mübarek minbere çıkıp, bin- o mübarek minbere çıkıp, bin-
lerce sahâbe karşısında Emîrü’l-Mü’minîn’e ve Rasûlullah’ın 
iki mükerrem evlâdı Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin’e 
hâşâ lânet okumuş, İslâm hilâfetini kisra ve kayzerlerin 
hükümet şekline dönüştürmüş, Sıffîn Savaşı’na sebep olmuş, 
binlerce ashâbı ve Ammâr bin Yâsir, Üveys el-Karanî gibi 
Rasûlullah’ın yârânını şehîd etmiş, Hicr bin Adiy’i gaddarca 
katletmiş, Mâlik bin Eşter ve Muhammed bin Ebû Bekir gibi 
gâzilere zulmederek katletmiştir. 

Diyebilirim ki, Muâviye’nin bütün zulümlerini ve uy-
gunsuz işlerini bir kenara koyup, yalnızca Hicr bin Adiy’i 
niçin katlettiğini düşünecek olsak, Muâviye’nin zâlim, âsi, 
günahkâr bir melûn olduğuna hükmetmekte tereddüt etme-ûn olduğuna hükmetmekte tereddüt etme-etmekte tereddüt etme-
yiz. Ne yazık ki, Muâviye yine de “Emîrü’l-Mü’minîn” diye 
anılmış ve yaptığı onca günahların ve zulümlerin üzerine 
birer birer sükût perdesi çekilmiştir. Hatta işlediği günahlar 
ve taşkınlıklar, bir müçtehid olarak hata ettiğine yorulmuş 
ve içtihâdında da bir sevap kazandığı söylenmiştir! Lânet ol-ında da bir sevap kazandığı söylenmiştir! Lânet ol-da bir sevap kazandığı söylenmiştir! Lânet ol-
sun öyle müçtehide ki, Rasûlullah’ın gözünün nûru Hazret-i 
Hasan’ı zehirle şehîd etmeyi içtihâd etmiş! Bütün âlemin 
nefreti o müçtehide olsun ki, Yezîd gibi bir alçağı ümmetin 
başına tasallut etti. Daha neler, neler, neler etti... 

Meşhûr Akâidü’n-Nesefî adlı kitapta, müellif Ömer en-
Nesefî diyor ki: “Muâviye’nin bütün yaptıkları ve savaşları 
içtihâd sebebiyledir.” Birisi, “Hurkus bin Züheyr’in amelleri 
neden içtihâd olarak yorumlanmıyor?” diye sorsa ne diyecek 
acaba! Çünkü Hurkus’a müçtehid süsü verecek, ne altını ve 
dinarı, ne de kanlı kılıcı vardı. Halk arasında, “Kabile re-
isine kimse kahpe diyemez.” diye âmiyâne bir tâbir vardır. 
Doğrudur, çünkü Muâviye’nin ayıplarını ve cinayetlerini 
Emevîlerin otoritesi ve gücü örtmüştür. Ulemâ ve tarihçiler, 
onun zulümlerinden bahsetmeye cesaret edememişler, o asır-
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da yazılan bütün eserler, geçerliliğini koruyan kaynaklar ola-
rak günümüze kadar gelmiştir.

Konuyu bu kadar uzatmaktan maksadım, tarihçilerin 
birçok konuda hakkı savunmakta ve hakikati ortaya koy-konuda hakkı savunmakta ve hakikati ortaya koy-
makta sessiz kaldıklarını bir kez daha vurgulamaktır. İşte 
bu yüzden Âl-i Muhammed tarihi bir nevi perde arkasında 
kalmış, açık bir şekilde ortaya konulmamıştır. Davamı ispat 
etmek için geçmişlerin eserlerinden örnekler vermeyi gerekli 
görüyorum.

Abbâsî halifelerinden Mütevekkil lakabıyla anılan şahıs, 
bir gün ulemâdan Yâkub bin Sekît isminde bir zât ile otu-
rurken, iki oğlu Muʻtemed ve Muʻtez içeri girerler. Bunları 
gören halife Mütevekkil: “Ey Yâkub, benim bu iki oğlum 
mu daha şerefli, Hasan ile Hüseyin mi?” diye sorar. Zavallı 
Yâkub da kalbinde olan îman ve hidâyet dolayısıyla: “Val-ub da kalbinde olan îman ve hidâyet dolayısıyla: “Val-b da kalbinde olan îman ve hidâyet dolayısıyla: “Val-
lahi Hasan ve Hüseyin’in hâdimleri olan Kanber bile, hem 
senden, hem de oğullarından daha şereflidir.” der. Bu cevabı 
işiten halife Mütevekkil, cellâdına emrederek, bîçare âlimin 
dilini boynu ardından çekip çıkarttırır. Bu şartlar altında, Âl-i 
Muhammed’den nasıl bahsedilebilirdi? Bundan dolayıdır ki, 
hak ve hakikat perdeler altında saklı kalmıştır. 

Halife Mütevekkil’den bir örnek daha verelim. Kerbelâ 
fâciasından sonra Müslümanlar, Hazret-i Hüseyin’in tür-dan sonra Müslümanlar, Hazret-i Hüseyin’in tür-
besini ziyarete giderlerdi. Zaman geçtikçe o pak kabre olan 
hürmet daha da artarak, üzerine mübarek bir türbe yapılır. 
Bunu gören Mütevekkil hemen yıkılmasını emredip, Eh-
libeyt dostlarına ve ümmete, orayı ziyareti yasaklar. Düşü-
nün, bir halife kendi saltanatını sağlamlaştırmak için İslâm 
hükümlerine karşı küstahça davranmaya cesaret ederse, halk 
ne yapabilir? Hatta bu halife halk arasında “Muhyi’s-Sünne 
(Sünneti ihyâ eden)” olarak anılıyordu. Çünkü o zamanlar-
da Mûtezile mezhebi revaçtaydı. Halife Me’mûn ve Muta-çtaydı. Halife Me’mûn ve Muta-taydı. Halife Me’mûn ve Muta-
sım da, Mûtezile mezhebine taraftardılar. Mütevekkil halife 
olunca Mûtezile mezhebini menederek, güya sünnet taraftarı 
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olmuş ve “Muhyi’s-Sünne” lakabıyla meşhur olmuştur. Bakı-
nız, Muhyi’s-Sünne’lerden neler çıkıyor! Meğer sünneti ihyâ 
eden bir halife, Kerbelâ’da İmâm Hüseyin’in pak türbesini 
yıkıp yerle bir ederek kendi siyaseti ve dünyevî arzuları için 
böyle bir cinayet işlermiş! Bir Müslüman bunu yapabilir mi? 
Açıkça görülüyor ki, o tarihlerde hak ve hakikat karanlıklar 
içinde kalmıştır. Acaba neden emîrü’l-mü’minînler, halifeler, 
hukukçular bu kadar derin uçurumlara düşmüşlerdir? Âl-i 
Muhammed tarihinin ne gibi kayıtsızlıklara uğradığı, hatta 
ilk devirlerde bile o pak silsilenin hak ve hukukunun, mer-
tebelerine lâyık şekilde değil, sıradan biri mertebesinde dahi 
görülmediği konusunun açıklığa kavuşması için tarihî birkaç 
örnek daha vermeyi gerekli görüyoruz. 

Üçüncü halifenin irtihâlinden sonra, Hazret-i Ali’nin, bü-halifenin irtihâlinden sonra, Hazret-i Ali’nin, bü-
tün ashâbın rica ve ısrarıyla hilâfeti kabul ett iği ve cân u gö-ın rica ve ısrarıyla hilâfeti kabul ett iği ve cân u gö-rica ve ısrarıyla hilâfeti kabul ettiği ve cân u gö-ği ve cân u gö- ve cân u gö-
nülden herkesin ona beyat ettiği bilinmektedir. Başta Zübeyr 
ve Talha olmak üzere, bütün büyük sahabîler ve Hicaz hal-Talha olmak üzere, bütün büyük sahabîler ve Hicaz hal- bütün büyük sahabîler ve Hicaz hal-büyük sahabîler ve Hicaz hal-
kı ısrarla beyat etmiş ve Hazret-i Ali’ye hilâfeti kabul ettiği 
için şükranlarını sunmuşlardır. Bu beyat gizli olmadı. Bütün 
ashâb ve mü’minler oradaydılar. Beyatten kısa bir süre sonra, 
Cemel fâciası meydana geldi. Aşere-i Mübeşşere’den olduğu 
iddia edilen Talha ve Zübeyr, hilâfet sevdasına düşüp, ettik-
leri ahdi ve beyatı derhal bozmuş, güya zor ve tehdit ile beyat 
etmişler gibi Basra’da halkı kandırmışlardır. 

Bunları anlatmaktan esas maksadım şudur: Basra halkı 
Talha ve Zübeyr’in, Hazret-i Ali’ye gönülden ve kendi istek-
leriyle mi, yoksa tehdit ve zorla mı beyat ettiklerini araştır-
mak için ashâptan muhterem bir zâtı Medine’ye gönderirler. 
Bîçare sahâbe, birkaç hafta yol katettikten sonra, Cuma günü 
Medine’ye varır. Medine halkı, Cuma namazı için Mescid-i 
Nebî’de toplanmıştır. Bu esnada, Basra’dan gelen sahâbe aya-
ğa kalkarak şöyle söyler: “Ey Rasûlullah’ın ashâbı! Ey Bedir 
ve Rıdvân ehli! Ey mü’minler! Talha ve Zübeyr Basra’ya ge-ıdvân ehli! Ey mü’minler! Talha ve Zübeyr Basra’ya ge- ehli! Ey mü’minler! Talha ve Zübeyr Basra’ya ge-
lerek, Ali’ye zorla beyat ettiklerini söylediler. Basra halkı bu 



Âl-i Muhammed Tarihinde Teşrih ve Muhakeme

19

meseleyi araştırmak için beni buraya gönderdi. Acaba sizler 
orada mıydınız? Emîrü’l-Mü’minîn Ali’ye edilen beyat zorla 
mı, yoksa bütün mü’minlerin rızasıyla mı gerçekleşmiştir?” 
Bu soruya karşı, Rasûlullah’ın hareminde Cuma namazı için 
toplanmış olan binlerce ashâb sessiz kalır. Hakkı söylemeyip 
gerçekleri gizlerler. O esnada Üsâme bin Zeyd ayağa kalkıp, 
“Talha ve Zübeyr, Mâlik Eşter’in tehdidi ile Ali’ye beyat et-
tiler.” der. Acaba bu ne hâldir? Üsâme bin Zeyd’i böyle bir 
harekete zorlayan neydi? Hazret-i Ali’ye bu kadar muhalif 
olmasının sebebi nedir? Sahâbe, bu kadar açık olan hakika-
tin gizlenmesine nasıl razı oldu? Niçin ümmet arasında nifak 
ve ayrılığa izin verdiler? Hazret-i Ali’nin Ehlibeyt’ten olma-
yıp sıradan bir mü’min olduğunu farz edelim. Müslümanın 
Müslüman üzerinde hakkı yok mudur? Bu olay gösteriyor 
ki, sahâbe döneminde Ehlibeyt’in hak ve hukuku tehlike-
ye mâruz kalmıştır. Bunu ispatlamaya gerek görmüyoruz. 
Çünkü olayın kendisi o dönemin durumunu gayet açık bir 
şekilde gösteriyor. 

Buraya kadar verdiğimiz örneklerden, İslâm tarihinin 
ilk devirlerinde olduğu gibi sonraki âlimlerin zamanında da, 
birçok sebepten dolayı  Âl-i Muhammed tarihine hiçbir şekil-
de önem verilmediği, hayatlarından gereği gibi bahsedilme-
diği açıkça anlaşılmaktadır. Böylece bu iddiamızın da ispat-
landığını zannederim. Allah’ın lûtfuyla yazdığım bu kitapta, 
sadece Âl-i Muhammed tarihinden bahsetmek emelindeyim. 
Allah, ikram, yardım ve imdâd ederse, o pak Ehlibeyt ağa-
cının ve o yüce sülalenin hayatlarından, maceralarından, 
özellikle kendi dönemlerinde mâruz kaldıkları haksızlıklar-kendi dönemlerinde mâruz kaldıkları haksızlıklar-
dan, cefâlardan, eziyetlerden, ümmetten gördükleri zulüm 
ve kederlerden ve o nübüvvet evinin hak ve hukukunun na-
sıl hiçe sayıldığından bahsederek bunları hakkaniyet ve titiz 
bir tahlil ile açıklayacağım. Kaydettiğim olaylarda, verdiğim 
örneklerde taklit ve taassubu bir kenara bırakıp, hak ve haki- taklit ve taassubu bir kenara bırakıp, hak ve haki-
kati göstereceğim.
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Muhammedîler, Şiî ve Sünnî olmak üzere iki mühim 
fırkaya ayrılmıştır. Şiîler, Âl-i Muhammed tarihine önem 
verirken, Sünnîler onlara nispetle ihmalkârlık göstermişler-irken, Sünnîler onlara nispetle ihmalkârlık göstermişler-
dir. Hâlbuki bu iki kardeşin birbirinden ayrılmasına bu konu 
dışında başka bir sebep yoktur ve olamaz. Bendeniz, bu iki 
aziz kardeş arasında ayrılığa sebep olacak bir şeyin bulun-
madığını idrak ederek, o çirkin ve uğursuz ayrılığa düşme-
sinler diye, her iki tarafın arasında duruyor, her ikisine el 
uzatıp, onları birleşme noktasına getirmeye çalışıyorum. 
Ümmetin birliği isteniyorsa, bu ancak Rasûlullah’ın temiz 
Ehlibeyti dâiresinde mümkündür. Çünkü ümmet, şimdiye 
kadar Ehlibeyt hakkında ayrılığa düşmüştür ve yeniden bu 
mukaddes neslin etrafında birleşilmesi gerekmektedir. Her 
uzuv kırıldığı noktadan yeniden bağlanmalıdır. Müslüman 
kardeşlerimin taklit ve taassuptan, ifrat ve tefritten uzak olan 
bu tarih çalışmamı zevkle okuyarak, hak ve hakikati idrak 
etmelerini ümit ederim. Başarı ve hidâyeti veren Allah’tır. 

Âcizleri Zengezorlu Kadı Behlül Behcet
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