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ISLAM MEZHEPLERI TARiHi ARAŞTIRMALARINDA 
TAKiP EDiLMESi GEREKEN YOLLAR 

a) GiRiŞ 

Doç. Dr. Ahmet TURAN 
Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fak. 

Tutulan yol anlamına elen mezhep : inançta, ibadette ve muame
latta din emirlerine uyulmadığı takdirde mükellefin uğrayacağı ceza· 
larda başta Kitap, Sünnet olmak üzere rey ve kıyası da (yahut aklı) 
bunlara katarak tutulan yoldur. 

islamda mezhepler üçe ayrılı_r: 

ı. itikadi Mezhepler : Bu mezhepler inancın temel meselelerinde 
ihtilaf etmemiş, fer'i maselelerde ihtilaf etmiş mezheplerdir. Örneğin 
kulun yaptığı işler'in cebir mi yoksa kendi isteği ile mi olduğu gibi. 
Bunlar Mu'tezile ve Mürele gibi islamın ilk devirlerinde yaşamış fakat 
daha sonra taraftarları Ehl-i Sünnet içinde kaybolup gitmiş mezhep
lerdir. 

~ 2. Fıkhi Mezhepler: Bu mezhepler, insanların birbirleri ile olan mü
naseb~tlerini, kul ile Allah arasında olan ibadete ait meseleleri düzen
leyen mezheplerdir'. Bunlar müslümanlar için hayır ve bereket kaynağı 
olan Ehl-i Sünnetin Hanefi, Maliki, Şafi ve Hanbeli gibi mezheplerdir. 

3. Siyasi Mezhepler: Bunlar, halife seçimi, şekli ve benzeri me
selelerden dolayı ihtilaf ederek ayrılan mezheplerdir. Hariciye ve Şla 
gibi. 

islam dininin itikadl ve arneli sahadaki düşünce aekol»leri denilen 
bumezhepler, ister siyasi ve itikadl, isterse ameli, fıkhl olsun müşte· 
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reken mezhep adıyle anılmışlardır. Klasik islam Mezhepleri Tar'ihçile· 
rinin el(Fark Beyne'l·Fırak, Makaalatu'l-islamiyyin, el-Milel ve'n-Nihal 
ve huna benzeyen başlıklarla yazdıkları eserlerin hepsi tarihte siyasi 
ve itikadl gayelerle biraraya gelerek toplum görüşlerinin incelenme· 
sini gaye edin::.işlerdir. Genel bir manada bütün bu mezhepler belli 
bir kişi ve o kişiye uyan toplumun islamın temel kaynağı ve dayanağı 
olan Kur'an-ı Kerim'i ve Sünneti anlayış şekillerini yansıtmışlardır. 

Böylece tarihte ve eserlerde bu mezheplerin isimleri fırka! Nıhle ve 
Mnkalo kelimeleri ile belirtilmislerdir. Günümüzde yurdumuzda her üç 
alandaki -itikadl, fıkhl, siy_ası..;. topluluklar' için mezheb kelim:esi yay· 
gın olarak kullanılmaktadır. 

islamın ilk zamanlarında mezheplerden bahseden bu eseriere 
«Makale" ve bunu yazanlara da «Ashabu'I-Makaalat» deniliyordu. Bun· 
ları ye,zanlar da gayr-i müslimlerdi. Fakat sonraları müslümanlar da böy· 
le kitaplar yazmaya başladılar. Bu müslüman yazarların amaçları ise 
Ehl-i Sünnet'in dışındaki fırkaların Makaalat kitaplarındaki görüşlerini 
açıklamc:k ve Ehl-i Sünnet'e muhalefet eden islam tırkalarının görüşle
rini ihtilaflarını ortaya koymaktı. Böylece bunlar bu ismi Ehl-i Sün· 
net'in yoluna aykırı düşen konular, görüşler ve fırkalar hakkında kötü
leyici bir ünvan olarak kullanmışlardır. 

Daha sonra artık çeşitli fırkalar tamamen teşekkül ettiğinden ve 
her fırka da kendi itikad! görüşlerini birbirleriyle ve özellikle Ehl-i 
Sünnet'in görüşleriyle mukayese ederek tenkide tabi tuttuğu fırak (fır· 
kala;) veya Milel ve Nihai (Dinler ve Mezhepler) adlı eserler yazılma· 
ya başlamiştır'. Bunlardan Milel ve Nihai adı altında yazılan kitaplar 
yalnız islam tırkalarının değil, aynı zamanda diğer dinler ve mezhepleri 
de içine almaktaydı. Çünkü islam toplumu içinde diğer din ve mez· 
heplere mensup olan topluluklar da yaşamakta olup, onların inançlarını 
da tanıtmak gerekiyordu. Bununla beraber islam fırkalarından bazıları 
görüşlerinde eski inanışlardan etkifenmiş ve islam inancı dışında hu
lumın bir'takım fikirleri benimsemişlerdir. Bundan dolayı bu görüş ve 
fikirlerin kaynağını göstermek için çeşitli din ve mezheplerin görüşle
rini de açıklamzık gerekiyordu. Diğer taraftan bu eserler Ehl-i Sün
net'in lslam'ı savunma görevi ile yüklenmişlerdi. Bunlar, Kur'an ve Ha
dis'i siyasi, toplumsal ve yabancı kültürlerin tefsir ve te'villerinin te· 
sir'lerinden kurtarmak istiyorlardı[~) Bu konuda yazı yazan yazarlar ve 
eserlerinden bazıları şunlardır: 

Cl) Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. el-Bağdadi, Mezhepler arasındaki 
Farklar. Çev. E. Ruhi Fığlalı, Önsöz s. VII vd. ve E. Ruhi Fıglalı, İslam 
Mezhepleri Tarihi Araştırmalarında Karşılaşılan Bazı Problemler, Ulus.:. 
lararası Birinci İslam Araştırıp.aları Sempozyumu, İzmir, 1985, s. 369-377. 
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1. Ebu'I-Hasan Ali b. ismail ei-Eş'arl (324/936) : Kltabu Makaalati'l 
islamiyyin ve'htilafi'l-Musaliln, Kahire, 1950. 

2:- Ebu'I-Huseyn Muhammed b. Ahmed b. Abdurrahman ei-Malati 
eş-Şafii (377 /987): et"Tenblh ve'r-Reddi ala Ehli'I-Ehva ve'I-Bid'a, Bey
rut, 1968. 

3. Ebu Muhammed el-Hasan b. MOsa en-Nevbahti (300/912): Ki· 
tabu Fıraki'ş-Şf'a, istanbul, 1931. 

4. Sa'd b. Abdiilah Ebi Halef ei-Eş'ari ei-Kumnıi (301/913): Kitabu'I
Makaalat ve'I-Fırak, Tahran, 1963. 

5. Ebu MansOr Abdülkahir b. Tahir el-Bağdadi (429/1037): el-Fark 
Beyne'I-Fırak, Kahit'e, 1948. 

6. Ebu Muhammed Ali b. Haznı ei-EndelCısl ez·Zahiri (456/1063): 
Kitah'I-Fa~l fi'I-Milel ve'I-Ehva ve'n-Nihal, Mısır, 1899. 

7. Ebu Muzaffer el-isferainl (471/1078): et-Tebslr fi'd-Din ve Temy
yizu'I-Fıraki'n-Naciyeti ani'I-Fıraki'I-Helikln, Mısır, 1955. 

8. Ebu'I-Feth Muhammed b. Abdülkerinı b. Ebi Bekr Ahmed eş-Şeh· 
ristani (548/1153): el-Milel ve'n-Nihal, Kahire, 1948. 

9. EbO Said Neşvanü'I-Hinıyeri (573/1179): Şerhu'I-HCıri'l-iyn, Mısır, 
1948. 

10. Fahreddin er-Razi (606/1209): i'tikadatu Frraki'I-Müslimin ve'l
Müşrikin, Kahire, 1938[2). 

Bu eserlerde yazarlar genellikle Hz. Peygamber'den geldiği söyle
nen şu hadisi esas almışlardır: «Yahudiler yetmişbir tırkaya ayrıldılar. 
Hıristiyanlar yetmişiki fırkaya ayrıldılar. Ünınıetim. ise yetmişüç tırka
ya ayrılacaktır ve biri dışında diğerleri cehenneme gidecektir.» Dedi
ler ki : Ey Allah'ın ResOlü! Kurtulacak bu fırka hangisidir O : «Benim 
ve Ashabınıın üzerinde bulunduğu fırkadır»[3) buyurdu. Bu hadise göre 
bu yazarların çoğu islam içerisinden çıkan ayrılan grupları yetmişikiye 
tamamlamışlar ve buna Ehl-i Sünnet'i de ilave etmek suretiyle yetmiş
üç yapmışlardır. 

b) iSLAM MEZHEPLERi TARiHi ARAŞTIRMALARI 

Bu ilk islam Mezhepleri Tarihinden bahseden Klasik islam Mez
hepleri Tarihçilerini bunlardan sonra gelenler ister islam aleminden, is
terse Batılılardan olsun bunların dediklerini tekerrür ede de bu durumu 
gÜnümüze kadar getirmişlerdir. Bunlar: 

(2) Bu yerler ve tarihleri ilk defa basıtdıkları yerler ve tarihleridir. 
(3) Bkz. Tirmizi, 2/207 <Kitabu\1-İman), İbn Mace, 2/1321-1322 (Kitabu'l

Fiten), E.bü Davüd, 4/197-198 <Kitabu's-Sünne), ed-Darimi, ~/241 (Ki
tabu's-Siyer). 

457 



Arap islam Aleminden; 

1. Zühdl Hasan Carullah : ei-Mu'tezile, Kahire, 1947. 
2. Muhammed EbO Zehre : Tarihu Mezahibi'l-islamiyye, Kahire, trs. 
3. Abdurrahman Bedevi: Mezahibu'I-İslamiyyin, 1-11, Beyrut, 1933. 
4. Arif Tamer: Karamıta, Beyrut, 1966. 

5. İrfan Abdulhamid : Dirasat fi'I-Fırak ve'I-Akaidi'l-islamiyye, Bağ· 
dad, 1967. 

6. Ahmed Emin : Zuha'l-islam, 3. cilt, muhtelif baskıları. 
7. M.K. Hüseyin: Taifetu'd-DürOz, Kahir'e, 1968 gibi. · 

Batı Aleminden: 

1. de Sacy(S), Expose de la Religion des Druzes, Amsterdam, 
1834. 

2. Von Arendonk(C), Les debuts de l'lmamat Zaidite au Yemen, 
Leyde, 1919. 

3. Donaldson(D.M), The Shi'lte Religion, Londra, 1933. 
4. Guys.(MH), Theogonie des Druzes ou Abrege de leur Systeme 

religieux, Paris, 1863. 

5. Hodgson(MES), The Order of the Assassins, Londra, 1959. 
6. Bernard Lewis, The Origins of ismailism, Cambridge, 1948 ve 

The Assassins, Londra, 1967. 
7. Albert Nader, le Systeme philosophique des Mu'tazila, Beyrut, 

1956 ve les principales Seetes Musulmanes, Beyrut, 1958. 
8. Ebu lzzeddin(N.M), The Druzes, Leiden, 1984. 

Türkiye'den : 

1. Sırrı Giridi, Arai'I-Milel, istanbul, 1885. 

2. Mehmet Şerafeddin Yaltkaya, Yezidiler, istanbul, 1930. 

3. Yaşar Kutluay, islam ve Yahudi Mezhepleri, Ankara, 1965 ve Ta· 
rihte ve Günümüzde islam Mezhepleri, Ankara, 1968. 

4. İbrahim Agah Çubukçu - Neşet Çağatay, islam Mezhepleri Ta· 
rihi, Ankara, 1966. 

5; Abdülbaki Gölpınarlı, Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik, 
istanbul, 1979. 

6. ismet Zeki Eyüboğlu, Bütün Yönleriyle Bektaşilik (Alevilik), 
Istanbul, 1980. 

7. Ethem Ruhi Fığlalı, ibadiyenin Doğuşu ve Görüşleri, Ankara, 
, 1983; Çağımızda itikadi İslam Mezhepleri, istanbul, 1983; imamiyye 
Şiası, istanbul, 1984. 
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8. Mustafa Uysal, Hz. Peygamber'in Buyurduğu Yetmişüç Fırka, 

Konya, 1981. 

9. Hayati Ülkü, islamda Mezhepler, istanbul, 1980. 

c) ISLAM MEZHEPLERi TARIHI ARAŞTIRMALARINDA 
TAKIP EDILMESi GEREKEN YOLLAR 

Islam'ın ilk devirlerinden beri müslümanlar içerisinde birçok fark
lı gruplar doğmuştur. Bunların çoğu zamanla müslümanların çoğunlu· 
ğunu temsil eden Ehl-i Sünnet içerisinde kaynaşmış ve kaybolup git
mişlerdir. Ancak günümüze kadar gelenleri şunlardir: Caferiyye (isna 
aşeriyye), Zeydiyye, ismailiyye, Dürzilik Nusayriyye, ibadiyye ve Batıni· 
lerden bir grup olan Anadolu Kızılbaşları. Bunlardan ibadiyye hariç di
ğerlerj Şia'dan türemiş siyasi mezheplerdir. 

Bugün bu mezhepların birçok görüşleri komşu oldukları veya bir· 
likte yaşadıkları müslümanların çoğunluğunu temsil eden Ehl-i Sünne, 
t'in tesiri altında kalarak değişmiş veya mezhebjn ort_aya çıktığı zaman· 
lardaki gibi katı görüşten uzaklaşarak daha ılımlı bir yol tuttuğu halde 
bunlar hakkında eser yazan günümüz islam Mezhepleri Tarihi yazar
ları da kendilerinden önceki klasik yazarlar gibi kitaplardaki görüşleri 
nakletmek suretiyle eserlerini meydana getirmişlerdir. Ancak bunlar· 
dan Yusuf Ziya Yörkhan'ın Tahtacılar hakkında D.F.i.F. Dergisinde 1927' 
den sonra yazdığı birbirini takip eden 8 makalesi; Baha Said'in 1926' 
dan itibaren Türk Vurdu mecmuasında birbirini takip eden Tahtacılar 

hakkındaki yazıları; Abdurrahman Yılmaz'ın 1948'de Ankara'da yayın· 

!anan Tahtacılarda Gelenekler; Mehmet Eröz'ün Türkiye'de Alevilik 
Bektaşilik, Istanbul, 1977; Yahya Senekay'ın Yaşayan Alevilik, istan· 
bul, 1967 ve benim _Paris Sorıbon Üniversitesi'nde verdiğim doktora te
zim Hatay Alevileri ile Güneydoğu Anadolu Yezidileri, Samsun, 1987 
adlı eserler adı geçen inanç grupları içerisinde mahallinde yapılan bi
rer araştırma mahsulleridirler. 

islam Mezhepleri Tarihçileri günümüzde yazdığı inanç gruplarının 
bizzat yaşadıkları yer'lem giderek mahallinde de bir sosyolojik araştır
ma yaptıktan ve inançlarını yakından gördükten sonra Kitaplarda ya
zılanlarla kendi kitaplarında yazılanları bugünkü inançları ile mukayese 
etmek suretiyle ele alıp ortaya koyariarsa doğru olan hareketi yap
mış olurlar. Aksi halde böyle yapmayan Islam Mezhepleri Tarihçileri· 
nin verdiği bilgiler doğru olmaz. Günümüz islam Mezhepleri Tarihçile· 
rine yakışan da bu olmalıdır. 
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