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TEBLİGLER 

I 

İSLAM MEZHEBLERİ TARİHİNDE USÜL SORUNU1 

Doç. Dr. Sönmez KUTLU2 

Batı dünyasında bilgi, bilim, bilimsel bilgi ve metod konusunda 
yaşanan tartışmalar, en genel anlamda bilimleri doğa bilimleri ve sos
yal/beşeri:/tin veya manevi bilimler şeklinde bir ayrımla sonuçlanmıştır. 
Sosyal bilimlerle doğa bilimleri arasındaki bir ayrım, metodik açıdan da 
bir farklılaşmayı beraberinde getirmiş ve her bir alanın sorunlarına ce
vap verebilecek farklı metod ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. 

Önce Fransız sosyolglarından August Comtes ve Decartes ile 
Bacon'un bütün bilimiere tek bir metod uygulamayı öngören açıklayıcı 
paradigmayı esas alan Pozitivizm'i büyük yankı uyandırmıştır. 

Daha sonra Dilthey, doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasında ay
rımı gerçekleştirenlerin ve sosyal bilimiere has anlayıcı-yorumlayıcı pa
radigmayı esas alan anlayışın öncüsü olarak dikkat çekmişlerdir. Gerek 
Dilthey ve gerek onun takipçileri sosyal bilimlerle özel ve onları tabiat 
ilimlerinden ayıran bir karakteristiğin bulunduğunu, dolayısıyla bu ilim
lerin doğa bilimleri alanı içine sokulamayacağını ve onun metoduna 
bağlanamayacağı tezini güçlü bir şekilde savunmuşlardır.3 

Hem Dilthey ve hem de Rickert'in üzerinde önemle durduklan 
nokta, tarihi ve sosyal gerçeklikle ilgilenen manevi ilmin, tabiat ilmi gi
bi açıklayıcı bir kanun olmadığıdır. Sosyal bilimler, anlayıcı bilimlerdir. 
Rickert, bu ayırımı doğa bilimlerinin umumileştirici ve sosyal bilimle
rin ise ferdileştinci olduğu şeklinde açıklamaktadır.4 

1 Yayındaki imkansıziıkiardan dolayı, tebliğdeki "Makalat Ge!enekleri", "Makalat Türü 
Eserlerin Kronolojik Sıralaması" ve "Makalat Geleneği Üzerine Yapılan Çağdaş A
raştırmalar"dan oluşan ekler kısmı, müellifin onayı ile metinden çıkarılmıştır. 

1 A. Ü. İlahiyat Fakültesi. 
3 Birand, Kamuran, Dilthey ve Rickert'te Manevi İlimlerin Tenıellendirilnıesi, Kamuran 

Birand külliyatı içinde, s. 7. 
4 Birand, s. 7. 
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Bu alanda pek çok yorum ve yeni yaklaşımlar bulunmaktadır; 
konumuza her hangi bir fayda sağlamayacağını bildiğimizden, burada 
bunların tartışmasına girmek istemiyoruz. Ancak bugüne kadar, sosyal 
bilimlerde olduğu gibi, din bilimlerinde de, dini inançları, olguları ve 
süreçleri, mezhebleri, mezhebierin cemiyetteki tezahürlerini incelemek 
üzere genel geçer tek bir bilimsel yaklaşım ortaya konulamamıştır, bila
kis birden fazla yaklaşım geliştirilmiştir. Sosyal bilimlerde ortaya konu
lan yaklaşımlardan ve tartışmalardan, İslam düşüncesinde ilk ortaya çı
kan ve kendine has edebiyatı ve yaklaşımları olan mezhebler tarihi ya
zıcılığı da, etkili olma sırasına göre önce Pozitivist, daha sonra Tarihi
Sosyolojik yaklaşımdan nasibini almıştır. 

Her şeye rağmen mezhebler tarihçisinin mezhebler tarihi araştır
malarında, bilimsel bilgi üretme konusunda nasıl bir usUl takip edeceği, 
klasik kaynaklardaki salıayla iigili problemler ve onların çözümünde ra
kip edilecek usulün ne olduğu gibi temel sorunlardan oluşan İslam 
Mezhebieri Tarihi'nde UsUl tartışması, onun modern dönemde bir bi
lün hüviyeti kazanabilmesi bakımında son derece önemli bir tartışma
dır. Çünkü Fuad Köprülü'nün de dediği gibi, " her ilim, ancak kendine 
mahsus ilmi metodlarla teşekkül edebilir"5 ve bilim hüviyetini kazana-. 
bilir. 

· · Diğer taraftan bu mesel e, genel anlamda bir yönüyle sosyal bi
lirnlerde ve din bilimlerinde metod tartışmalarıyla, diğer yönüyle de, 
Tarih ile Din Sosyolojisi ve Bilgi Sosyolojisinde usUl tartışmalarıyla 
yakından ilişkili bir meseledir. Buna ilaveten Batı'da Hrıstiyan 

mezhebler üzerinde yapılan sosyolojik ve Psikolojik çalışmaların sonu
cunda Mezhebler Psikolojisi ve Mezhebler Sosyolojisi gibi yeni bir ta
kım alanlar oluşmaya başlamıştır. 

Bu eserler metodoloji tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmış
tır. Konunun son derece karmaşık olmasına rağmen, ülkemizde batıda 
geliştirilen sosyal bilim yaklaşımları ve metodlarını günedemine alarak 
kendi bilim daUanna uygulamayı veya uyarlamayı başarabilen bilim
lerden birisi de Mezhebler tarihi olmuştur. Bu bakımdan günümüz 
mezhebler tarihçileri, Yusuf Ziya Yörükan tarafından bu alana uygu
lanmaya çalışılan sosyal-Pozitivist yaklaşımı tecrübesini hazır bulmala
rı dolayısıyla kendilerini son derece şanslı görmelilerdir. 

5 Köprülü, Fuad, Edebiyat Araştınnaları, III. Baskı, Ankara 1999, Önsöz, XII. 
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Şunu da itiraf etmek gerekir ki, böyle bir tecrübe bize hastır ve ne 
batıda ne de İslam dünyasında bir örneği yoktur. Burada, bu teşebbüsün 
mezhebler tarihi yazıcılığı ile ilgili tarihi ve metodolajik problemierin 
tamamını çözdüğünü söylediğimiz sanılmamalıdır, Zaten sonraki 
mezhebler taıihçileri tarafından da böyle algılanmamış olup yeni yeni 
yöntem ve yaklaşımlar denenıneye ve geliştirilmeye çalışılmıştır, Biz, 
bugüh hala sıcaklığını koruyan Mezhebler Tarihinde Usul tartışmalarına 
geçmeden önce, kavram kargaşalarına sebebiyet vermemek için önce 
bazı kavramların tanımları ve içerikleri üzerinde durmak istiyoruz. 

1. Kavramsal Çerçeve 

a) Usiil 

Usfil kavramı, çoğu kere bilimsel araştırma teknikleriyle karıştırı
llL Başlıkta yer alan usı11, " bir bilimin amacına ulaşmasını sağlayan zi
hinsel tutumların ve düşünsel girişimlerin tümü" 6 anlamında kullanıl
makta olup, nasıl bir mezhebler tarihi yazıcılığı sorunsalma cevap ara
maktadır. 

Diğer bir ifadeyle klasik ve yaşayan mezhebler ve günümüz çağ
daş dini akımlar konusunda bilimsel, savunulabilir, sistematik, yansız 
ve güvenilir bir bilgi nasıl ve hangi yöntemle üretilebilir, Örneğin 
mezhebler tarihi yazıcılığında empirist-pozitivist, tarihi-sosyolojik, iş
levselci, yapısalcı, diyalektik, analitik veya zihniyet çözümleyici bir 
yöntemin anlamı, değeri ve sonuçları nedir, 

Burada bir sosyal bilim olarak Mezhebler Tarihçiliği için tekçi bir 
yaklaşım bulma amacında olmadığımızı, bu konudaki gelişmeler göz 
önünde bulundurularak usuller üzerine konuşulacağını belirtmekte fay
da vardır, Bu bakımdan ülkemizde ve dışarıda akademik olmayan çev
relerce hiç bir bilimsel kaygı taşımaksızın mezhebler hakkında yazılmış 
eserler ve bunlarda yer alan çeşitli metodolajik problemler konumuz dı
şında tutulacaktır, 

b) Fırka ve Mezhep 

Fırka, sözlükte ayrılık, farklılık, değişme, bölünme ve sapma gibi 
anlamlara gelmektedir. İslam Mezhebieri tarihinin klasik kaynaklarında, 
itikadi ve siyasi gayelerle vücud bulmuş fikirler ve şahıslar etrafındaki 
zümreleşmelere fırka adı verilmektedir. Mezhebe gelince, sözlükte, be-

6 Ergun, Doğan, Sosyolo,ji ve Tarih, İstanbul 1982, 55-56. 
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nimsenen görüş, farklı tutum ve davranış, fikir ve gidilen yol gibi an
lamlara gelir. 

Klasik ve modern kaynaklarda fırka yerine de kullanılan mezhep 
adı, fırkadan daha kapsamlı bir anlama gelmektedir. Dilimizde, gerek 
siyasi ve itikadi, gerekse fikhi ekallerin tümüne mezhep adı verilmekte 
olup, itikadi ve anıeli yani inanç, ibadet ve muamelatla ilgili karşılaşılan 
meselelere çözümler üretmek için ortaya çıkan İslam Düşünce ekalleri
nin tamamını ifade eder. Fırka anlamında kullanılan mezhebin pek çok 
tanımı yapılmış olmakla birlikte7

, Mezhebler Tarihi kavramı olarak en 
kapsamlı tanımı Fığlah tarafından şöyle yapılmıştır: "Mezhep, bir ta
kım siyasi, ictimai, iktisadi ve diğer hadiselerin tesirlerinin, mezhep ku
rucusu sayılan insan ile, ona uyanlardaki fikri, dini ve siyasi tezahürü
dür."8 

Fırka ile mezhebi özgün anlamları itibariyle ayrıştıracak olursak, 
bunlardan siyasi-itikadi alanla ilgili farklılaşmalara fırka, ameli-fikhi 
boyutu ağır basanlara fıkıh mezhebieri denilir. Başka bir tanım yapacak 
olursak, mezhebler, din anlayışındaki farklılaşmaların kururnlaşması 
sonucu ortaya çıkan dini nitelikli beşeri oluşumlar olup dinin anlaşılına 
biçimleri ile ilgili siyasi-itikadi veya fıkhi-ameli tezahürlerdir. 

Biz, tebliğimizde klasik literatürde daha çok fırka diye bilinen bi
rincisini ele alacağız, ancak mezhep adını kullanacağız. B u yüzden 
mezheblerin, ortaya çıktıklan ortamın düşünce kalıpları olarak ele alın
ması gerekir. Burada mezhep olgusu, her ne sebeple olursa olsun, dinle 
özdeşleştirilmeyecek ve bunlardan her hangi birisi İslam'ın temsilcileri 
olarak görülmeyecektir9

. 

İslam'ın anlaşılına biçimleri olarak kabul edilen mezhebierin or
taya çıkması, tarihi, politik-dini ve beşeri bir olgudur. İnsanlar farklı 
bakış açılarına göre bu metinlere yaklaştıklarından farklı sonuçlar elde 
ettiler. Çünkü bunların kültür düzeyleri, anlayışları, bakış açıları birbi
rinden farklı idi. Neticede her grup, belli bir zihniyetle ve belli 
metodlardan hareketle farklı sonuçlar elde ettiler ve bunları ayet ve da
ha sonralan hadislerle temellendirmeye çalıştılar. Her mezhebin ürettiği 

7 Yörükan'ın tanımları onun İctimaiyatçı mezhebler tarihi yaklaşırnma uygun olarak ya
pılmıştır. İleride üzerinde durulacaktır. 

8 ei-Bağdadi, Mezhebler Arasmdaki Farklar ( el-Fark beyne'l-Fırak), çev. E. ruhi 
Fığlah'nın "Çevirenin Önsözü". Ankara !991, XXII. 

9 Krş.: Onat, Hasan, "Din Anlayışımızın Kaynakları Üzerine Bazı Düşünceler", Türk 
Yurdu, Cilt.l3, 75(1993), 48. 
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görüş ve çözümler, belli dönemin dini ihtiyaçlarını karşılamak üzere or
taya konulmuş olduğundan tarihidir. 

c) İsHim Mezhebieri Tarihinin Tanımı 

Mezhebler tarihinde usul tartışmasının sağlıklı bir şekilde gerçek
leşmesi için öncelikle mezhebler tarihinin bir bilim olarak ne olduğunun 
tanımlanması öncelikli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Ne var 
ki mezhep ve fırka ile ilgili pek çok tanım yapılmış olmakla birlikte, İs
Him Mezhebieri Tarihi'nin konu ye alanına göre tanımı, tespit edebildi
ğimiz kadarıyla, Taşköprüzade, Fığlah ve Onat'ın tanımları istisna edi
lirse bugüne kadar yapılmamıştır. 10 Yalnız İslam mezhebieri tarihini 
inceleyen ilme, Makiilat, İlmü'l-Makiilat, İlmü Makiililti'l-Fzrak, Milel
Nihal, el-E/ıva Ve'l-Bida' dendiği, bu işle uğraşanlara ise Mezhebler Ta
rihçileri (Ashabu'l-Makalat) dendiğidir;;. 

Taşköprüzade, Mezheper Tarihi İlınini İlmu Makalati'l-Fırak a
dıyla şöyle tanımlamaktadır: " İlahi akldelere müteallik batı! mezhebieri 
kaydetmekten bahseden bir ilim dir." 12 Onun tanımı, son derece önemli 
olmakla beraber batı! mezhebler kaydını koymakla bu ilmin ilgi alanını 
oluşturan mezhebiere önyargılı bir yaklaşım sergilendiğinden tashibe 
muhtaçtır. 

Konuyla ilgili ilk tanım Fığlah tarafından şöyle yapılmaktadır: 
İslam Mezhebieri Tarihi, "İslam düşüncesinin veya başka bir ifadeyle 
"fırkalaşma" veya "zümreleşme" faaliyetleriin gelişme seyrini göster
ıneyi esas alan" 13 bir bilim dalıdır. Bu tanıma göre, İslam mezhebieri 
Tarihi, fikirlerle, fırkalaşma ve zümreleşmelerle ilgili süreçleri incele
yen bir bilim olarak görülmektedir. Mezhebler Tarihi'nin bir bilim ola
rak daha kapsamlı bir tanımı Onat tarafından şöyle yapılmıştır: "İslam 
Mezhebieri Tarihi, siyasi ve itikadi gayelerle vücud bulmuş "İslam'ın 

10 AhmetTuran tarafından yapılan tanım ise şöyledir: "İslam Mezhebieri Tarihi, bütün 
İsliimf anlayışları, fikirleri birararaya toplayan bir bilim dalıdır." Bu tanım, İslam 
mezhebieri Tarihi'nin sınırlarını zorlayan bir tanım olup içine girmediği halde bir çok 
şey bu bilimin alanına sokmaya söbep olabilir. Bkz.: İslam Mezhebieri Tarihi, 
Saksun 1993, V. 

11 Fığlalı, Çevirenin Önsözü, XVII. 
12 Taşköprüzade, Mevzuatü'l-Ulum, J/347 ; Fığlalı, Çevirenin Önsözü, XVI. 
ı.ı F1ğlalı, Ethem Ruhi, " İslam Mezhebieri Tarihi Araştzrmalamıda Karşzlaşılan Bazz 

Problemler", Uluslararasz Birinci İslam Araştzrmalan Senıpozywnu, İzmir 1985, 369. 
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Düşünce Ekolleri" diyebileceğimiz beşeri oluşumları, bilimsel yöntem
lerle inceleyen bir bilim dalıdır." 14 

Ben bu iki tanımı esas alarak şöyle bir tanım yapmak istiyorum: 
İslam Mezhebieri Tarihi, geçmişte ve günümüzde siyasi ve itikadi gaye
lerle vücud bulmuş "İslam Düşünce Ekolleri" diyebileceğimiz beşeri ve 
toplumsal oluşumların, doğdukları ortamı, doğuş sebeplerini, teşekkül 
süreçlerini, fikirlerini, mensuplarını, edebiyatını, yayıldığı bölgeleri, İs
lam düşüncesine katkılarını kendi eserlerinden hareketle zaman-mekan 
bağlamında ve fikir-hadise irtibatı çerçevesinde betimleyici metodla ve 
tarafsız bir gözle inceleyen bir bilim dalıdır. Tanımdan anlaşılacağı gibi, 
incelenecek olan İslam tarihinde geçmişte ve günümüzde ortaya çıkan 
itikadi ve siyasi düşünce ekolleridir. Dolayısıyla arneli sahadaki düşün
ce ekolleri İslam Mezhebler Tarihi'nin alanına doğrudan girmemektedir. 
Ancak "gürrJmüzde" kaydıyla, son yüzyılda siyasi gayelerle vücud 
bulmuş dini hareketler kastedilmektedir. 

"Beşeri ve toplumsal oluşumlar" ifadesi, mezhebierin ilahi kay
naklı ve dinin temsilcileri olarak görülmemesine yönelik bir ifadedir. 
"Zaman-mekan bağlamında ve fikir-hadise irtibatı çerçevesinde" kay
dıyla, Mezhebler Tarihi'nin tarihi olguları ve hadiseleri incelemede öne 
çıkan tarihi bir yaklaşımın zikredilen prensipleri doğrultusunda, 

mezhebiere ele alan bir bilim olduğu kastedilmektedir. Bu noktada Ta
rih bilimiyle olan ilişkisi gündeme gelmektedir. Son olarak betimleyici 
bir metodla ifadesiyle Mezhebler Tarihi'nin anlayıcı-yorumlayıcı para
digmayı benimseyen sosyal bilimler içerisinde yer alan bir bilim oldu
ğuna dikkat çekilmektedir. 

e) İslam Mezhebieri Tarihinin Problematik Alan ve Sınırları 

İslam'ın başlangıcından bugüne kadar ortaya çıkmış itikadi ve si
yasi mezhebierin ve çağımızda etkili olan siyasi dini akımların tamamı 
İslam mezhebieri Tarihi'nin alanı ve sınırları içerisinde yer almaktadır. 
Mezhebler tarihi yazıcılığı konusunun sağlıklı bir zeminde tartışılabil
mesi için, öncelikle onun alan ve sınırlarının tespiti gerekir. Milel-nihal 
adıyla yazılan dinleri, dini ve siyasi mezhebieri ve felsefi ekolleri bir
likte alan bazı eserler bir kenara bırakılırsa, Mezhebler tarihinin alanını 
oluşturan temel sorunsallar şunlardır: 

14 Onat, Hasan, " Türkiye'de İslam Mezhebieri Tarihi'nin Gelişim Sürecinde Prof.Dr. 
Ethem Ruhi Fığlah'nın Yeri", Ethem Ruhi Fığ/alı'ya Arnıağan (Ankara 2002) adlı 
kitap içerisinde, 236. 
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1-Mezlıeblerin ve dinf akımlan lsinılendirnıe Problemi 

Mezhep isimlerinin ne anlama geldiği, kimler tarafından niçin ve 
hangi anlamda kullanıldığı sorunu son derece önemlidir, Dolayısıyla 
Mu 'tezile, Şia, Kaderi yy e, Mürcie, Havaric ve benzeri mezhep adlarını, 
ortaya koymak için, bunların "Ne olduğu" sorusunu aydınlatmak 

Mezhebler Tarihi araştırmalarında öncelikli bir yere sahiptiL Bu aşama, 
ilgili mezhebin hangi isimle anıldığı ve bu isimle neyin kastedildiği, bu 
ismin verilme gerekçeleri, kendileri tarafından mı üretildiği, yoksa mu
haliflerince mi verildiği gibi hususların analizinden oluşmaktadır, 

2-Mezhebin Doğuşunu Hazırlayan Sebepler 

Mezhebieri veya fırkaları, içinde doğdukları siyasi, ictimai, dini, 
tarihi ve kültürel sebeplerinden tecrid eder:ek anlamak mümkün değil
dir. Bu yüzden "hangi ortamda ve niçin ortaya çıktıklan" sorusu 
Mezhebler tarihi araştırmalarında ikinci aşamayı oluştur. Burada aydın
latılması gereken noktalar, ilgilenilen mezhebin hangi şartlar altında na
sıl ve niçin ortaya çıktığı ve varoluş sebeplerinin ne olduğudur, Özellik
le mezhebierin ortaya çıkmasında etkili olduğu ileri sürülen siyasi, dini, 
ictimai, tarihi hadiselerin bu mezhebierin doğuşuna, liderine ve ona tabi 
olanlara ne derece etki ettiği araştırılmalıdır, 

3-Teşekkül Süreci 

Dini toplumsal hareketlerin kurumlaşması, belli aşamalardan ve 
uzun süreçlerden sonra gerçekleşir, Hiç bir dini ve sosyal hareket, bir 
günde veya bir haftada ya da bir yılda ortaya çıkmaz, bunun için uzun 
bir süreçten ve çeşitli aşamalardan geçmeye ihtiyaç duyar. Her mezhe
bin bir teşekkül süreci ve doğuş zamanı vardır, Araştırılacak olan mez
hep hakkında doğru bilgilerin tespiti için bu sürecin ve doğuş zamanının 
önemi büyüktür. Bu da, her hangi bir mezhebin teşekkülünün "nasıl ve 
ne zaman " olduğu sorularının aydınlatılmasıyla mümkündür. "Ne za
man" sorusu aslında nasıl sorusuyla yakından irtibatlıdır, Bu soruyla 
mezhebin ne zaman ortaya çıktığı ve teşekkül süreçlerinin hangi za
man dilimlerine tekabül ettiğinin belirlenmesi amaçlanır. Bir mezhep, 
kurumsallaşmasını tamamlamış bir yapı olarak görülmeye başlandığı 

andan itibaren teşekkül sürecini tamamlamış demektiL Bu konu 
Mezhebler Tarihi'nin en sorunlu ilgi alanlarından birisini oluşturur, 
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4-Doğduğu Yer 

Her mezhep, tıpkı diğer toplumsal hareketler gibi, insan topluluk
larının yaşadığı mekanlarda ortaya çıkarlar. Bazı kültür ve yerleşim 
merkezleri, belli anlayışlaı·ın ortaya çıkmasında etkin rol oynamıştır. 
Aslında bu durum, dini anlayışların ortaya çıkmasında coğrafi şartların 
rolü ve şehirler arası rekabeti ile de yakından ilgilidir. Doğduğu yerin 
tespit edilmesiyle, mezhebin kültürel ve toplumsal arkaplanı daha iyi 
anlaşılmış olacaktır. Dolayısıyla, "nerede" sorusu da diğerlerinden ba
ğımsız düşünülemeyecek bir sorudur, ancak sorulması gereken bir soru
dur. Bu bakımdan mezhebin ortaya çıktığı coğrafyanın ve şehrin tesbit 
edilmesi önemlidir. Coğrafi şartlar, bu bölgenin bilim, ticaret, sanat, e
debiyat yönünden gelişmiş olup olmaması ve çevre-merkez ilişkilerinin 
ortaya koyulmalıdır. 

5- Mezlıebin veya dinf akımın bir kişi 
veya bir grupla mı başladığının tesbiti 

Mezhebler, genelde kişiler veya fikirler etrafındaki zümreleşme
ler olarak ortaya çıktığı için mezhebin kurucusu olarak bilinen kişiler, 
belli bir soya mensup kişi liderliğinde, mevali veya mevali olmayan sı
nıflardan destek almaları "Kim veya kimlerle" sorusu da mezhebler ta
rihi araştırmalarında önemlidir. Bu soru ile psikolojik ve sosyolojik açı
dan mezhebin kimler tarafından temsil edildiği ve ilgili düşünceyi ilk 
olarak kimlerin temellendirdiğinin cevabını bulmaya çalışır. Bu kişi ve
ya kişilerin geçmiş hayatının incelenip ortaya konulması gerekir. Ken
dinden önceki siyasi olaylar hakkındaki görüşlerinin, kendi döneminde
ki siyasi olaylara katılıp katılmadığının, yabancı dini -Yahudilik, Hıris
tiyanlık, Zerdüş tl ük ... - fikri -Yunan, Fars, Hind düşüncesi ... - ve kül
türel yapılardan etkilenip etkilenmediklerinin, eğer etkilenmişler ise ne 
kadar etkilendiklerin tespiti gerekir. 

6- İlk Temsilcileri 

Bir mezhebin kurumsallaşmasında ve fikirlerinin sistemleştiril

mesinde ilk mensuplarının önemli bir yeri vardır. Bu bakımdan, 

mezhebierin kurucuları veya ilk temsilcilerini ortaya çıkarmak için 
"kimler" sorusuna, mezhebin kurulmasında rol oynayan kişi, kişiler ve
ya grup üzerinde derinleşrnek suretiyle mutlaka cevap verilmelidir. . 
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7- Temel Fikirleri ve Kavramlan 

Her bir mezhebi, diğerlerinden farklı kılan kendine has siyasi ve 
itikadi fikirleri ve kavramları bulunmaktadır. Dolayısıyla mezhebin 
kendi düşüncesinde temel göstergeler olarak ortaya koyduğu "anlam 
haritası "nın ve "kavramsal dünyası "nı oluşturan bu fikirleri n ve 
kavramların da belirlenmesi gerekmektedir. Burada cevaplandırılacak 
soru, "hangi" fikir ve kavramların bir mezhebin göstergeleri olduğu ve 
bunlar arasındaki ilişkilerden hareketle genel yapının ortaya 
konulrna~d1r.l C l B .. 1.. .. .. ö-l'lrKa ara veya emaat ere o wıuşu 

Mezhebler, doğuş dönemlerinden başlayarak sürekli bir değişim 
ve dönüşümle karşı karşıya olduğundan ilk ortaya çıktıkları bütüncül 
yapısını koruyamamışlardır. Bunun sonucunda değişerek ya tamamen 
farklı bir mezl1ep huviyeti kazananktadırlar veya ternel gbrüşlere baglı 
kalınakla birlikte yeni görüşler ortaya atarak diğerlerinden ayrılmakta
dırlar. Fırkaların kendi içindeki bu fikri bölünmelerin ve farklılaşmala
rın "niçin" yaşandığının analiz edilerek ortaya konulması en temel so
runlardan birisidir. 

9- Yayıldığı Bölgeler 

Mezhebler, kimi bölgelerde zayıf ve güçsüzdür, kimi bölgelerde 
güçlüdür. Bunun fiziki mekan, imkanlar ve kültürel şartlada ilgili oldu
ğu kadar orada yaşayan insanların dini ihtiyaçlarına cevap verip ver
memesiyle de yakından ilgilidir. Burada "nerede" doğduğu, ve hangi 
zaman dilimlerinde "nerelerde" temsil edildiği gibi hususlara yanıt ara
mr ve mezhebin coğrafi dağılımı ve nüfus oranları ortaya konulmuş o
lur. 

lO-Başka Mezlıeblerle İlişkileri ve Tartışma noktaları 

Mezhebler, siyasi ve itikadi kimliklerini sırf ortaya attıkları fikir 
ve nazariyelerle kazanmazlar. Onların neye karşı çıktığının ve diğer 
gruplardan hangileriyle tartışmalara girdiği ve bunların neler olduğunun 
tespiti mezhebin kimliğinin oluşum sürecini anlamakta önemlidir. Bu 
bakımdan "diğer mezheblerle olan ilişki"sinin de ortaya konması ge
rekmektedir. Bu da hem siyasi hem sosyal ve hem denazariye itibariyle 
diğerleriyle kapsamlı bir mukayeseyi gerektirmektedir. Çağdaş 

mezhebler tarihi araştırmalarında, bilebildiğimiz kadarıyla, şimdiye ka
dar denenmemiş olmasına rağmen, karşılaştarmalı mezhebler tarihciliği 
geleneğinin oluşması için son derefe müsait bir alandır. 
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mezhebler tarihi araştırmalarında, bilebildiğimiz kadarıyla, şimdiye ka
dar denenmemiş olmasına rağmen, karşılaştarmalı mezhebler tarihciliği 
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\ 
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ll-Günümüzdeki Durumu 

Özellikle yaşayan mezhebler için "günümüzdeki durumu "nun ne 
olduğu da cevaplanması gereken sorulardan birisidir. Toplumsal teza
hürleriyle yaşamakta olan bir mezhebin, günümüz imkanlarından fayda
lanılarak hangi ülkelerde ne kadar nüfusa sahip olduğu, yani coğrafi da
ğılımı ve nüfus oranlarının haritalaştırılması mezhebler tarihinin önemli 
bir konusunu oluşturmaktadır. 

12- İslam Düşüncesine Katkıları 

Klasik İslam mezhebieri kaynaklarında görmezden gelinen konu
ların başında mezhebierin İslam düşüncesinin inkişafına katkıları ne ol
duğu gelmektedir. Bu bakımdan her hangi bir mezhebin, "İslam düşün
cesine ye düşüncesinin umumi inkişafma olumlu veya olumsuz katkı
_,, "nın ne şekilde seyı-ettiği de cevaplandırılması gereicea bit başka~hu
sustur. 

13- Edebiyatın Tespiti 

Mezhebler hakkında sağlıklı ve doğru bilgilere ulaşmak ve bilim
sel bilgi üretebilmek için, her mezhebin birinci el kaynaklarına yoksa 
ikinci el kaynaklara veya diğer edebiyatma ulaşmak gerekir. Dolayısıyla 
mezhebierin "birinci el kaynakları"nın ve "Edebiyat"ının, neler olduğu 
yayınlanıp yayınlanmadığı, yayınlanmışsa güvenilirlik derecesi 
mezhebler tarihçisinin önünde duran temel bir sorundur. "Edebiyatı" ta
biri özel olarak seçilmiştir. Bu sadece mezhebierin kendisini tanımla
mak için kullandıkları kaynakları değil, kendilerin hakkında bilgi veren 
her çeşit doküman ve numismatik de dahil her çeşit belgeyi ihtiva eder. 
Orta Asya'da yapılan kazılardan Mukanna ve Haridierin Hamziyye gru
bunca bastırılan paraların bulunması Mezhebler tarihine İslam kültür ve 
medeniyetiyle ilgili yapılan arkeolajik kazılarla yakından ilgilenmeyi 
beraberinde getirmiştir 

14-Mezlıebler ve Dinf Akınıtarla İlgili Yapılan 
Çağdaş Araştırmalar 

Son olarak mezheblerle ilgili gerek makale, gerek tez ve gerekse 
telif düzeyinde yapılmış olan bütün yeni çalışmaların da konuyla ilgili 
bilimsel araştırmaya başlamadan belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle 
mezheblerle ilgili yapılan her çalışmanın Giriş kısımlarında, incelen
mekte olan meseleyle ilgili birinci ve ikinci el kayanaklada çağdaş araş
tırmalann yapılan çalışma açısından değerlendirilmesiyle başlanması 

hayati bir önem taşımaktadır. 
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2. İslam Mezhebieri Tarihinde 
Makiillit Gelenekleri ve Genel Özellikleri 

Bütün alanlarda olduğu gibi, Mezhebler Tarihi araştırmalannda 
da birinci el kaynakların sıhhati ve değeri çok önemlidir. İşin içerisine, 
bir de bize kaynaklık eden eserlere, yazıldığı dönemin siyasi idaresinin 
baskısı ve yönlendirmesin etkileri, bir şahsın kendi mezhebini methet
mek ve karşı tarafı eleştirrnek için yalan yanlış ve çarpıtılmış bilgilerle 
doldurulmuş olması hesaba katılırsa bu kaygının ne kadar haklı olduğu 
daha iyi anlaşılacaktır. Mezhebler tarihi yazıcılığında, İslam tarihinde 
fırkalar/mezhebler ve dinlerin ilk önce kim veya kimler tarafından ve bu 
tetkikatın hangi ihtiyaçlardan doğduğu, başlanğıçtan bugüne kadar han
gi kaynaklar bulunduğu ve bunların nasıl yazıldığı; daha sonra müstakil 
Makiilat geleneklerine nasıl dönüştüğü son derece önemlidir ve tetkike 
muhtaçtır. 15 

Bize ulaşan ve ulaşmayan Makiilat türü eserler ve yazarlarının 
mensup oldukları mezhebler incelendiğinde, ilk yazım geleneğinin her 
mezhep mensubunun sırf kendi görüşlerini savunmak ve başka görüşleri 
eleştirme şeklinde başladığı görülmektedir. Bu konuda öncelik, tarih 
sahnesine ilk çıkan mezhep olması dolayısıyla, muhtemelen Haridliğe 
ve akabinde Mürcie'ye aittir. 

Böylece başlangıçta her mezhep mensubu, belli konularda 
Kitabu'l-İrca, Makale fi'l-Huruc, Risale fi'l-İnıame, Risale fi'l-Kader, 
Risale ila Necdet b. Amir, Risale ila Nafi b. el-Azrak, Kitab Usul el
Hanıse, er-Red ala'l-Kaderiyye veya Makale fi .adıyla bilinen sonraki 
dönemde Kitabu'l-Makiilat, Makiilatu'l-Fırak, Makiilatu'l-İslamiyyin, 
el-Milel ve'n-Nihal, Kitabu'r-Red ale'l-Ehva, Fıraku'l-Mufterika ve di
ğer sistematik Makiilat geleneğinin dayanacağı metinler oluşturmuştur. 
Bundan dolayı, yapılacak araştırmalarda birinci el kaynakları araştınr
ken, sadece genel olarak bilinen Makale, Makiilat, Milel-Nihal, Fırak ve 
Ehlu 'l-Bida' gibi başlıklardan hareket edilmemelidir. Mezhebler Tarihi 
eserlerinde, çoğunlukla Makale, Fırak ve Milel-Nihal kullanılmakta ol
duğu için, mezhebler tarihi yazıcılığındaki tarihi gelişmeyi de ışık tutan 
bu kullanımların ne anlama geldiğini açıklamak istiyoruz. 

a) Makale ve Mak~ilat 

Makale, yazı, görüş, düşünce ve inanç gibi anlamlara gelmekte
dir. Mezhebler Tarihi'nde, Ehl-i Sünnet dışındaki fırkalara mensup şa-

15 Yörükan, Ebu'l-Feth Şehristiini, 83. 
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hısların, İslam toplumunda Hz. Peygamber sonrasında meydana gelen 
siyasi ve itikadi tartışmalar veya kendi döneminde ortaya çıkan mesele
lerden biri veya bir kaçı hakkında kendi (veya fırkalarının) görüşlerini 
açıklamak, mezhebini savunmak ya da başkalarının (veya fırkaların) gö
rüşlerini reddetmek, kötülemek ve eleştirrnek amacıyla kaleme aldıkları 
küçük eseriere Makale denilmektedir. 16 

Makalat ise, makalenin çoğlu olup makaleler anlamına gelir. Bu 
tür eserler, daha sonraları Ehl-i Sünnet olarak isimlendirilen merkezi 
zümrenin ve otoritenin siyasi ve çeşitli konulardaki dini bakış açılarının 
eleştirrnek amacıyla kalem alınmıştır. Bu sebeple ilk dönemlerde Ehl-i 
Sünnet dışı fırkalarca yazılan makale veya Makalat'larda yer alan görüş
ler, daha sonraki bazı Ehl-i Sünnet alimleri tarafından sakıncalı ve teh
likeli kabul edilerek eleştirmek, veya sırf bunları açıklamak amacıyla 
bir a~~ya toplanıp ~ııııt1andırılmak istemişlerdir. Böylece Ehl-i Sünnet 
çevrelerinde de, siyasi ve itikadi fırkaların bütün görüşlerini bir araya 
getiren kapsamlı Makalat, Makalatu'l-İslamiyyin veya başka adlarla bi
linen eserler vucuda getirilmiştir. 

Makalatlar dönemi, klasik Mezhebler tarihi yazıcılığının ilk aşa
masını oluşturduğundan son derece önemlidir. Ama maalesef, 
mezhebler tarihinin birinci el kaynakları özelliğini taşıyan ve ilk döne
me ait olan Makale ve Makalat eserleri, " muhtemelen parça parça veya 
küçük oluşlarından, ya da savaşlar, yangınlar, istilalar veya Emeviler 
devrindeki siyasi baskıların doğurduğu gizlilik endişesinden ötürü" 17 ve 
imkansızlıklar dolayısıyla çoğaltılamamasından günümüze kadar ula
şamamıştır. 

b) Fırak 

Fırka kelimesinin çoğulu olan Fırak ismi, ya sadece İslam düşün
cesinde siyasi ve itikadi gayelerle vücud bulmuş topluluklar ve görüşleri 
ile kendisini İslam'la ilişkilendiren gruplar hakkında bilgi veren veya 
bunlara ilaveten diğer din felsefi ekollere yer veren eseriere ad olarak 
verilmiştir. Birnci gruba Nevbahti, Kummi ve Bağdadl'nin ikinci gruba 
da lraki ve Razi'nin eserleri örnek verilebilir. Sünni çevrelerce Fırak a
dıyla yazılan eserlerde, fırkaların sayısı 73'le sınırlandırılmaktadır. İs
lam mezhebieri tarihi yazıcılığı açısında, Fırak eserleri Ehl-i Sünnet dışı 
görüşleri eleştiri üzerine kuruludur. 

16 Bkz.: Fığlalı, Çevirenin Önsösü, XIII-XIV. 
17 Fığlalı, Çevirenin Önsösü, XII. 
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c) Milel-Nihal 

Millet kelimesi, sözlükte, din anlamına gelmektedir. Genel olarak 
mükellefin, doğru veya yanlış inanmış olduğu her şeye millet denir. Bu 
kelimenin çoğulu milel'dir. Milel, Mezhebler Tarihi İstilahı olarak, Al
lah'ın Pegamberler yoluyla insanlara inanmaları için gönderdiği kitaplı 
din anlamına gelir. Nihai kelimesine gelince, sözlükte, inanç, akide ve 
felsefi görüş demektir. Fakat Klasik Mezhebler tarihçileri, farklı anlam
larda kullanırlar. Örneğin Naşi el-Ekber, bu kelimeyi, Ehl-i Kıble'nin 
temel inanç konularındaki ayrılıklar olarak anlar. 18 

Ahmed b. Yahya ve Şehristani ise, inanmadığı halde, bir din ve 
inanç üzere olduğunu iddia eden kimseye verilen bir sıfat olarak tanım
larlar. Yani aslında müslüman olmadığı halde kendini İslam'a mensup 
gösteren demektir. Bu dıımmda, Naşi el-Ekher, İslam fırkalanna nihal 
derken, Şehristani, Filozoflar, Dehrller, Sabiller, yıldızlara ve puta ta
panlar ve Berahime gibi kitabı ve peygamberi olmayan gruplara demek
te ve Ehlu'l-Ehva ve'l-Ara ile eş anlamlı kullanmaktadır. 19 

Öyle anlaşılıyor ki, Kitaplı ve Peygamberli dinlerden çıkan fırka
ları Nihai değil, Naşi'el-Ekber'in tersine Milel ile karşılamaktadır. İslam 
düşüncesinde Bakıllani, Bağdadi, Şehristani ve İbn Hazm gibi yazarlar, 
Mecusilik, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi kitaplı ve Peygamberli 
dinler ve ondan çıkan mezhebler20 ile kitabı ve Peygamberi olmayan 
dinler, felsefi anlayışlar ve İslamdan olmadığı halde kendisini İslam'a 
nispet eden grupları inceledikleri eserlerine Kitabu'l-Millel ve'n-Nihal 
adını verilmişlerdir? 1 

Milel-Nihal adlı eserler, klasik mezhebler tarihi yazıcılığının son 
derece gelişmiş bir aşamasını temsil eder. Müslümanların bütün dinleri, 
mezhebieri ve felsefi okulları ele alan bu eserler yazmalannın, burada 
izahına girmeyeceğimiz, pek çok sebebi bulunmaktadır. Şehristani'nin 
el-Milel ve'n-Nihal eseri klasik dönemde mezhebler tarihi yazacılığının 
en zirvedeki eseridir. Çünkü önce metodolojisini yazıp sonra 
mezhebieri ele alan, hatta İslam Düşüncesinde Mukaddime adıyla me
todoloji geleneneğinin ilk örneklerindendir. Yusuf Ziya Yörükan ve di-

18 Bkz. Mesailu'l-İmame, 9. 
19 el-Milel ve'n-Nihal, II/19. 
20 Şehristani,Milel kelimesini Erbabu'd-Diyanet ve Ehlu'd-Diyanat ile birlikte ve eş an

lamlı kullanmaktadır. Bkz.: el-Milel ve'n-Nihal, I/19. 
21 Ahmed b. Yahya, el-Münye ve'l-Emel, 43. 
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ğer araştırmacılar, onun metodolojisini daha önceleri uzun uzun tartış
tıkları için bu konuya girrnek istimeyorum. 

d) Zamanımıza Ulaşmamış Makalatlar 

Bize ulaşan Makalat türü eserlerde, mezhebierin yazımında ken
disine kaynaklık eden ancak günümüze ulaşmayan EbU Ali Kerabisi, 
Ka'bi22

, Ahmed b. Hanbel, Yernan b. Rebab, Burgus, Ca'fer b. Harb, 
EbG Hamid Zevzeni, Muhammed b. Şebib, Ebu İsa el-Verrak, Cahız, 
İbn Ravendi, Muhammed b. İsa ve Muhammed b. Vezzah gibi pek çok 
şahıstan veya eserinden doğrudan veya dalaylı olarak alıntılar yapıl
maktadır. 23 

Örneğin İmam Ebu'I-Hasan el-Eş'ari, Hariciler bahsinde ekseri
yetle Yernan b. Rebab, Mu'tezili bahsinde Ca'fer b. Harb ve müteaddid 
yerlerJ.: Zurkan ile Kerabisi ve Hariri isimletin.in yazılriıgı görülmek
tedir. 24 Eş'ani sonrasında yazılan diğer eserlerde ise, daha çok Eş'ari ile 
Ka'bi'nin Makalat adlı eserlerine sık sık müracat söz konusudur. Bazan 
da dalaylı alıntılar yapılmıştır. Örneğin Şehristani, Muhammed b. İ
sa'nın eserini görmemiştir ve Eş'ari kanalıyla ondan nakletmektedir.25 

Eş'ari de, Ca 'fer b. Mübeşşir'in görüşlerini el-Hariri kanalıyla verir.26 

İslam mezhebieri ve dinler hakkında eser yazdığı bilenen, ancak eserleri 
bize ulaşmayan müellifler ve kitaplarını, tespit edebildiğimiz kadarıyla, 
burada vermekte fayda görüyoruz. 

el-Yernan b. Rebab, Kitabü'l-Makalat.27 (Harici) 

22 Bağdadi tarafından Şa'bi olarak kaydedilmişse de doğrusu el-Kabi olmalıdır. Bkz.: 
Mezhebler Arasındaki Farklar, s.178. Konuyla ilgili tatışmalar için bkz .. Yörükan," 
Sehristanf'', DFİFM., 5-6(1927), s. 192; Fığlalı, Mezhebler Arasındaki Farklar, 
s.178, Dipnot: 6. 

23 İslam mezhebierine dair yazanlar haklanda geniş bilgi için bkz.: Yörükan, 
Sehristanf'', DFİFM., 5-6(1927),·s. 192; Sezgin, Fuat, Tarfhu't-Turasi'l-Arabf, çev.: 
F. Ebfi'I-Fazl-M.F. Hicaz!, Kahire, 1971, Ul05-142; İbn Teymiyye, Minhacu's-Sünne 
ve Muvafakatu Sarfhi'l-Menkfll adlı eserleri; Yörükan, "Şehristfinf'', DFİFM., 5-6( 
1927), 189 vd; Fığlalı, Çevirenin Önsözü, 19-22. 

24 el-Eş'ari, Makalatu'l-İslamiyyin, thk. Hellmut Ritter, Wiesbaden 1980, Yemanb. 
Rebab: 103, 119-120; Zurkan: 40, 44,55-56,60,61, 63,331,345,364,367,511,582-
583; Cafer b. Harb: 40-41, 173,486, 157, 191, 513-514; Kerabisi: 95,457,602. Krş.: 
"Sehristani", DFİFM., 5-6(1927), s. 191. 

25 Krş.: "Sehristani", DFİFM., 5-6(1927), s. 192. 
26 Bkz.: Makôliitu'l-İslamiyyfn, 337. 
27 Sa'lebiyye alt grubuna mensup olan Yernan b. Rebab, Haricilerin meşhur 
musannıflarındandır. Bkz.: İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, Beyrut trz., 182; Fığlah, Çevire
nin Önsözü, XIV. ) 
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Amiru'l-Hanefi Necdet b. Uveymir el-Hanefi(69/688), MakiHe?8 

(Harici) 

Vasıl b. Ata (80-1311 699-748), Kitabi Esnafi'l-Mürcie. 29 

(Mutezili) 

Ebu Cafer Muhammed b. Nurnan el-Beceli el-Ahval Muminu't

Tak (1601777), Kitabu'l-Makiilat. 30 (Şii) 

Ebu'I-Kasım el-Belhi, Nasr b. Sabbah (III/IX. asır), Fıraku'ş

Şia3ı ( Şii') 

Ebu'I-Muzaffer Muhammed b. Ahmed Nuaymi, Kitabu Fırakiş
Şfa 32

. (Şii) 

Ebu Talib Ebu Talib Abdullah (veya Ubeydullah ) b. Ebi Zeyd 

Ahmed b. Yakub b. Nasr el-Enbari (356/966), Kitabu Fıraki'ş-Şfa33 (Şii) 

Eşim el-Harici, ei-Fırak ve'r-Redd aleyhim34
• 

Muhammed b. el-Heysem, Makfıle35 . (Mürcii-Kerrami). 

el-Kelbi, Hişam b. Muhammed b. es-Saib, Edyanu'l-Arab. 36 

Ebu'I-Kasım el-Ka'bi Abdullah b. Ahmed b. Mahmud el-Belhi 
(319/931), Kitabü'l-Makiilat37 . (Mutezili) 

Ebu Ali el-Hüseyin b. Ali b. Yezid el-Kerabisi(245/859), 
Makiilat38 . 

28 Haricilerin Necdiyye fırkasının reisi olan Necdet b. Uveymir, eserini Haricilerin gö
rüşlerini ele almak için yazmıştır. el-Müberred, el-Kamil, Mısır 1355-56, 913.; 
Fığlalı, Çevirenin Önsözü, XIV. 

29 İbnü'n-Nedim, el-Fihrist, Tekmile, 1; Sezgin, Tarihu't-Turasi'l-Arabi, C. 1, cüz:4, 19) 
30 Şehristanl, onun Şia ile ilgili kitaplar yazdığım ve bu eserde fırkaları dört ana kola a

yırdığını zikreder. Bkz.: el-Milel ve'n-Nilıal, thk. Muhammed Seyyid Geylani, Kahire 
1961, I/219. 

31 et-Tı1sl, Riciil, 515; el-Emin, Şerif Yahya , Mucemu'l-Fırakı'l-İsliinıiyye, Lübnan 
1986, 6. 

32 en-Necaşl, Riciil, 281. 
33 en-Necaşl, Riciil, 161. 
34 el-Emin, Mucemu'l-Fırakı'l-İsliinıiyye, 6. 
35 Şehri s tan!, el-Milei ve 'n-Nihai, I/33, 109 vd. Katip Çelebi, Keşfu 'z-Zıınun, II/1728; 

Fığlalı, Çevirenin Önsözü, XIV. 
36 el-Emin, Mucemu'l-Fırakı'l-İsliinıiyye, 5. 
37 Bağdad Mu'tezile'nin ileri gelenlerindendir. Bkz.: İbnü'I-Murtaza, Tabakiitu 'i

Mu 'tezile, Beyrut 1961, 89; Sezgin, Fuat, Gesclıiclıte des Arabisclıen Sclırifttunıs, 

I/622; Fığlalı, Çevirenin Önsözü, XV; Bağdadi', en ziyade Ebu'I-Kasım Abdullah b. 
Ahmed ei-Ka'bf'nin eseri ile ve onun fikirlerini tenkld ve red ile uğraşmaktadır. Ör
nekler için bkz.: Yörükan, "Sehristanl", DFİFM., 5-6(1927), 192. 
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Muhammed b. Şeddad Zurkan (247/861), Kitabü'l-Makalat. 39 

(Mutezili) 

Yahya b. Kamil el-Basri el-Cahderi, Makalat. 40 

Ebu Ali el-Cübbai, Muhammed b. Abdülvehhab ( 303/ 915-6), el
Makiilat.41 

Ebu Isa el-Verrak Muhammed b. Harun el-Bağdadi (247/861), 

Makiilat.42 (Mutezili) 

el-Eş'ari, Ebu Hasan Ali b. İsmail (324/935), Cunıelu'l
Makalat43. 

Ebu Mansur el-Maturidi Muhammed b. Muhammed b. Mahmud 
(333/944), Kitabu 'l-Makiilat44 

38 Hadis ve fıkıhta uzman birisi idi. Bkz.: İbnu'n-Nedim, el-Filırist, 191; Sezgin, I/599-
600; Fığlalı, Çevirenin Önsözü, XV; Yörükan, " Sehristanf", DFİFM., 5-6(1927), s. 
191; Yörükan, onunla ilgili şu bilgileri kaydetmektedir: Bağdadi, Kitabu't-Tevarih ad
lı eserinde EbG Ali ei-Kerabisi'nin Harici mezhebierine dair bir eser yazdğını söyler. 
(el-Bağdadi, Kitabu't-Tevarilı, Köprülü Kütphanesi, No: 857, 858.) Bu numaralarda 
kayıtlı Şelu·istani'nin Milel ve 'n-Nilıal adlı eserin yazmasının sonunda, " el-Aslu 'r
Rabi' Aşer min Kitabi't-Tevarih li'l-İmam el-Ecell EbG Mansur Abdulkahir b. Tahir 
el-Bağdadi "ser levhasıyla görülen bir Makaleden anlaşılmaktadır. (Yörükan, 
"Sehristani", DFİFM., 5-6(!927), s. 190, Dipnot: 2) Bağdadi, Usiilu'd-Dfn adlı ese
rinde, Kerabisi'nin Makalat'ı yalnızca Havaric'i değil diğer Ehl-i Ehva mezhebieri 
hakkında da bilgiler verdiğini ve onun Makalat'ımn Mütekellimlerin Havaric ve diğer 
ürkaları tanımada başvuru kaynağı olduğunu kaydetmektedir, (Bağdadi, U sulu' d-Din, 
Beyrut 1981, 308.) 

39 Mu'tezile'nin önde gelen alimi en-Nazzam'ın taraftarlanndandır. Bkz.: İbnü'I
Murtaza, Ahmet b. Yahya, Tabakatu'l-Mu'tezile, thk.: Susanna Diwelt-Wilzer, Lüb
nan 1988, 78; Ebu'l-Muin en-Nesefi, Tabsıra, II/828; Fığlalı, Çevirenin Önsözü, XV. 
EbG Reyhan el-BirGni, eserinin mukaddimesinde, sair dinlerin mezhebieri ile ilgili 
bilgilerde kaynak olarak Zurkan ve Ebu Abbas İranşehri'yi göstermektedir. 
(Yörükan'ndan naklen, bkz.:" Sehristani", DFİFM., 5-6(!927), s. 191. 

40 Ebu'l-Muin en-Nesefi, Tabsıra, II/829. 
4 ı Ahmet b. Yahya b. el-Murtaza, el-Münye ve'l-Emel fi Şer!ıi'l-Milel ve'n-Nihal, thk. 

Muhammed Cevad Meşkur, Beyrut 1990, 44. Ahmed b. Yahya, bu eserden uzun uzun 
alıntılar yapmaktadır. 

42 Bkz.: el-Mes'Gd\', Muriicu 'z-Zeheb, III/238; Sezgin, I/620; Ömer Rıza Kehhale, 
Mu'cemu'l-Müellifin, Dımaşk 1380, XIII 85; Brockelmann, ölümünü 297/909 olarak 
verir, ki bu yanlış olmalıdır. Bkz.: Supp. I/341-342; Fığlalı, Önsöz, XV. Dipnot: 8; 
Ebu'I-Hasan el-Eşari, Ebu'r-Reyhan el-Biruni, es-Seyyid el-Murtaza. Şehristani, 

Abdulkahir el-Bağdadi ve İbn Ebi'l-Hadid nakillerde bulunurlar. 
43 İbn Asakir, Tebyinu Kizbi'/-Miifteri, Dımaşk 1347, 131; Fığlalı, Önsöz, XVI. 
44 Katip Çelebi, Keşfu'z-Zwıiin, II/1782; Ebu'l-Muin en-Nesefi, Tabsrra, II/829; 

Brockelmann, Supp., I/346; Sezgin, I/606; Fığlalı, Çevirenin Önsözü, XVI; 
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Ebu Mansur el-Maturidi Muhammed b. Muhammed b. Mahmud 
(333/944), Usulu'l-İman ve Risale fi beyani Gurulıi Ehli"d-Dalal ve 
Makiilatilıim, Kahire Üniversitesi Kütüphanesi: Nu: 19495 (Eserin so
nundaki numara: 44095/851). 

İbn Ebi'd-Demm, Fzraku'l-İslamiyye45 . (Şii) 
Ebu Bekir el-Bakıllani, Muhammed b. Tayyib el-Bağdadi, Milel 

ve'n-Nilıaz46 (Eş'ari) 
Ebu'I-Hasan el-Mes'udi Ali b.el-Hüseyin b. Ali (346/957), 

Kitabu'l-Makiilatjf Usuli'd-Diyanat47
. (Şii?) 

el-Mes'udi, Ali b. Hüseyin b. Ali el-Bağdadi (346/957), el-Makiilat 
jf Usuli'd-Diyanal8

• (Şii?) 
Ebu'l-Muin en-Nesefi, Meymun b. Muhammed el-Mekhı1li 

(508/1114), MubaMsatu Elıli's-Sunne ve'l-Cenıaa ma'a Elıli'-Fzrakz'd
Dalie ve'l-Mubtedi'a"'9. 

en-Nesefi, Necmuddin Ebu Hafs Ömer b. Muhammed b. Ahmed 
el-Maturidi (53711 142), Risale jf Fzrakı 'l-İslamiyye50 . 

el-Bağdadi, Abdülkahir b. Tahir, Kitabu't-Tevarf!ı51 . 

Brockelmann'a göre, bu eser Köprülü Kütüphanesi 856 numaradadır. (Brockelmann, 
Supp., I/346 Fığlalı, Önsöz, XVI.Dipnot: 12) 

45 Safedi, Vajf bi'l· Vefayat, ????? !???? ; Yörükan, "Sehristanz', DFİFM., 5-6(1927), 
194, Dipnot: L 

46 Katip Çelebi, Keşfu'z-Zunun, ??/??. Bkz. : Yörükan, " Selıristanz', DFİFM., 5-
6(1927), 194, Dipnot :1); (Şaneçi, Kazım Müdir, "Nazar-i Tarih-i Mezahib u Edyan", 
Ferlıeng-i Fzrak-i İslami'nin ( Meşhed 1367) Önsüzü, s. 24. 

47 el-Mes'udi, Murucu 'z·Zelıeb, I/19, lll, 382. 394; II/27, 109, 139, 402, ; III/ 78, 1000, 
139, 223, 242, 465. 

48 Süleymaniye Kütüphanesi Hekimoğlu bölümünnde, (Nu: 800, v. 92-111) ona ait böy
le bir eser görünmekte ise de, bu bilgi yanlıştır. 

49 Brockelmann, GAL, I/426. Wensinck'e göre, bu eser, yazarın Kahire'de 1329'da 
basılan Balıru'l-Kelam adlı eserinin aynısıdır. Bkz.:MAKALENİN ADI, İA., IX/199; 
Fığlalı,Çevirenini Önsözü, XXI. Dipnot: 46. 

50 Brockelmann, GAL., I/428; Fığlalı. Çevirenin Önsözii. XXI. Nesefi'nin konuyla ilgili 
başka bir adla bilinen bir eseri bize kadar ulaşmıştır. Bkz.: en-Nesefi, Necmüddin 
Ebu Hafs b. Muhammed (57111175), Beyanu'l-Mezalıib, es-Seyfu'l-Batlr li Erkabi'ş· 
şiati ve'r-Revq{IZI'l-Kevajir adlı ınecınuada, Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 
Kütüphanesi, Nu: v. 43a-b. 

51 Köprülü Kütphanesi, No: 857, 858. Bu konuyu araştıran Yörükan, eserle ilgli şunları 
kaydeder.: Bu numaralarda kayıtlı Şehristani'nin Milel ve'n-Nilıal adlı eserinin yaz
ınasının sonunda," el-Aslu'r-Rabi' Aşer min Kitabi't-Tevar/h li'I-İınaın el-Ecell Ebu 
Mansur Abdulkahir b. Tahir el-Bağdildi" ser levhasıyla görülen bir Makaleden anla
şılmaktadır. Usiilu 'd-Dfn adlı eserde 14. aslında da aynı bahsi yazmış ise de her iki 
beyanat arasında farklar vardır. Binaenaleyh Ki tabıı 't- Tevarilı 'm Usıllu 'd-Dfn' den ay-
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Ebu'I-Muzaffer el-İsferaini(47111078), Kitabu 'l-Evsat52
, 

el-Cahız, Ebu Osman Amr b. Bahr (255/869), Makiilat. Risale fi 
beyan Mezahibi'ş-Şia53 . 

Ca'fer b. Muhammed es-Sadık, Kitabu'r-Red ale'l-Kaderiyye, 
Kitab fi'r-Red ale'l-Havaric, Risale fi'r-Red ale'l-Gulat mine'r
Reevafiz54. 

Ebu İshak el-İsferaini, el-Muhtasar jf'r-Red ala Elıli'l-İ'tizal 
ve'l-Kader55 

es-Seyyid Abdullah b. Musa b Ahmed b. Muhammed b. el-İmam 
Musa el-Kazım, el-Edyan ve'l-Fırak56 • 

İbn Furek, Cemaleddin Ahmed b. Muhammed el-İsfehani 
(451/1058), el-Milel ve'n-Ni!ıaz57. 

e. Klasik Dönemde Mezhebler Tarihi Yazım 
(Makalat) Gelenekleri ve Genel Sorunları 

Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda, mezhebler tarihi kaynakla
rı belli mezhep ve gelenekiere ayırmaksızın, karışık olarak ele alınmıştı. 
Ancak son zamanlarda bu konuda yayınlanan dökümanların artmasıyla 
birlikte, artık her mezhebin kendisine ait bir Makalat-Fırak edebiyatının 
ayrı ayrı ele alınmasını ve araştırmalarda bu ayrımın mutlaka göz nünde 
bulundumlmasını gerekli kılmaktadır. Bu konudaki eserler, her ne kadar 
ortak bir takım özelliklere sahipse de, kendi geleneğine has bazı özellik
leri de vardır. 

Yapılacak araştırmalarda, incelenen konunun iki ayrı u sıllle 
tedkiki gerekmektedir. Birinci olarak her hangi bir mezhebe ait 
Makalat-Fırak geleneği içerisinde ve daha sonra bütün Makalat gele-

rı bir eser olduğu anlaşılmaktadır. (Yörükan, " Selıristanf", DFİFM., 5-6(1927), s. 
190, Dipnot: 2). 

52 el-İsferaini, et-Tabsfr, thk. Kemal Yusuf el-Hfit, Beyrut 1983, 194. Batımiere ve di
ğer fırkalara karşı Ehl-i Sünnet ve'J-Cemaatin fikirlerini ortaya koymak için ayızılmış 
bir serdir. 

53 Cahız, her bir fırkaya dair müstakil eserler yazmıştır. (el-İsferainl, et-Tabsfr, 43) An
cak bu eserlerinden Şia ile ilgili olanı elimizdedir. Bkz.: el-Cahız, Mecmuatu'r-Resail, 
Kahire 1324, 178-185; Mecmuatu'r-Resail, Kahire 1324, 178-185. 

54 Bkz.: Bağdadl, Usulu'd-Dfn, 308. 
55 el-İsferainl, et-Tabsfr, 193. 
56 Şaneçi, "Nazar-i Tarih-i Mezahib u Edyan", s. 23 
57 Şaneçi, "Nazar-i Tarih-i Mezahib u Edyan", s. 24. 
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nekleri içerisinde, yazılış tarihlerine göre kronolojik olarak konunun na
sıl algılandığı ortaya konulmalıdır. Biz burada Makalat-Fırak edebiya
tında, yazarlarının bağlı oldukları mezhebe ve metodolajik açıdan bir
birine yakınlığına göre, altı ayrı geleneği tespit edebileceğimizi sanıya-

ss rum 

Bu geleneklerin genel özelliklerini ve eserlerini tek tek inceleme
yi başka bir çalışmaya bırakarak, şimdilik yalnız mevcut gleneklerin ad
larını zikretmekle iktifa ediyoruz. a) Harici Fırak Geleneği, b) Mürcii
Maturidi Fırak Geleneği, c) Mutezili-Zeydi Fırak Geleneği, d) 
Onikiimamiyye Şiası Makalat Geleneği, e)İsmaill Makalat Geleneği, O 
Hadis Taraftarları Fırak Geleneği, g) Eş'ari Fırak Geleneği. Tebliğin 
sonunda günümüze kadar yayımıanmış olan Makalatları ve Makalat tü
rü eserleri, hem kronolojik sırayla hem de mezhebi gelenekiere göre EK: 
ı ve EK: 2 olarak hazırlanmış, arıcak kitabın hacmi dolayısıyla bu ekkı 
esere konamamıştır. 

Mezhebler Tarihi'nin temel kaynakları diyebileceğimiz Makale, 
Makalat, Fırak ve Milel-Nihal adıyla bilinen eserlerin genel özellikleri
ne ve araştırmacıların dikkatli olması gereken önemli problemlerine 
başta Watt59 ve Fığlah 60 olmak üzere daha önce pek çok araştırmacı 
dikkat çekmiştir. 61 Biz bunları kısaca maddeler halinde vermek 
istiyoruz: 

1. Mezhep mensuplarının, birinci ve ikinci hicri asırda kendileri 
hakkında Makel veya diğer adlarla yazdıkları eserler bize ulaşmamıştır. 
Bu nedenle, daha çok hicri III. hicri asırdan itibaren kaleme alınan ikin
ci el kaynaklar diyebileceğimiz Makalat adlı eserler üzerinden 
mezhebieri anlamaya çalıştığımızın farkında olmalıyız. 

2. Bu eserlerde mezhebler, ya kendi mezhebierini belirlemek 
veye en azından reddetmek amacıyla incelenmişlerdir. Mezhepçilik, ta-

58 Lewinstein Doğu Hanefi Fırak Geleneği ve Eş' ari-Mutezili Fırak Geleneği olmak ü
zere iki ayrı gelenekten bahseder. Bkz.:Lewinstein, Keith, "Notes on Eastern Hanafite 
Heresiography", Journal of the American Oriental Society, ıı4.4(1994), s. 583-598; 
Studies in lslamic Hersiograplıy: The Klıawar(j in Two Firaq Tradition, Ph.D. dis., 
Princeton University, ı989. 

59 Bkz.:Watt,W. Montgomery, İslam Düşüncesi'nin Teşekkül Devri, çev. Ethem Ruhi 
Fığlalı, Ankara ı 98 ı, ı -7. 

6° Fığlalı, İslam Mezhebieri Tarihinde Karşilaşzlan BaZI Problemler, 369-3 ı 7. 
61 Bu konuda Heresiography veya başka adlarla müstakil makaleler halinde yapılan pek 

çok İncilerne bulunmaktadır. Bu konuda yazılan Makalelerin bir listesini tebliğin so
nunda vereceğiz. 
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assup, başkalarını dışlama, toptancılık, indirgemecilik veya genelierne
cilik gibi pek çok metodolajik hatalada doludurlar. 

3. Bu eserler, fırkaların tarihiyle değil, kendi fırkalarından ne ka
dar uzak oluşları hakkında şekilci tasniflerle ilgilinemektedirler. 

4. Bu eserlerde ortaya konulan Mezhebler Tarihi yazıcılığı, 73 
fırka hadisi arasında yakın bir ilişki söz konusudur. 73 fırkayı tamam
lama veya aşırınama kaygısı, tarihte yaşamamış mezhebler uydurmaya 
veya gerçekten var olanları inkara y da İsl§.m'ın dışında göstermeye ka
dar götürmüştür. 

5. Bu eserlerin yazarları, kendi mezheblerini, adı ve görüşlerini 

meşrulaştırmak için belli silsilelerle Hz. Peygamber'e kadar gerilere gö
türmektedirler. 

6. Bu eserlerde mezhebierin islam düşüncesinin inkişafına katkı
larıyla değil, görüşlerin doğru mu yanlış mı olduğuyla ilgilenmişlerdir. 

7. Bu eserler, Mezhebler Tarihi yazacılığının en büyük ilgi ve a
laka merkezi olan mezhebierin hangi siyasi, ictimai, iktisadi, dini ve 
kültürel şartlar içinde doğduğu ve zümreleştiği, bu zümreleşmenin sü
reçleri gibi sorula cevap vermekten uzaktır. Bu eserler, mezhebierin 
hangi siyasi, ictima ve sosyal şartlarda , ne zaman, ne nerede ve kim ta
rafından kurulduğunu, nerelerde yayıldığını aydınlatmak konusunda ye
tersizdirler. 

8. Bu eserlerin tertibi, ya doktriner inanç konuları veya mezhebler 
ya da her ikisi birlikte esas alınarak yapılmıştır. Mezhebleıin Görüşleri 
üç şekilde ele alınır: a) Mezheblere, ya doğuş sırasına veya İslam'a daha 
az zararlı oluşları sırasına göre, ayrı ayrı yer verilerek başlık altında fi
kirleri sıralanır. b) Bir konu başlığı konulur ve Mezhebierin bu konuda
ki görüşlerine yer verilir. c) Önemli şahıslar ve onun görüşlerine yer ve
rilir. 

9. Başka bir açıdan bakıldığında, bu eserlerin asıl gayesi 
mezhebieri ya sınıflandırmak veya benimsenen inançlar ve fikirler 
arasındaki benzeriikiere göre bir araya toplamaktır. 

10. Bu eserler, kendi dışındaki mezhebierin görüşlerini nakleder
ken onları eleştirebilmek için en uç noktadakileri öne çıkarmaya veya 
görüşleri çarpıtmaya ya da siyasi iktidarın etkisinde kalarak sansüre tabi 
tutmuşlardır. 
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ll. Bu eserler, mezhebierin İsimlendirmesinden tutun da 
mezhebierin tasnifi ve birbiriyle ilişkilendirmelerine varıncaya kadar 
pek çok konuda birbiriyle çelişen gerçek dışı bilgilerle doludur. 

Her bir mezhebi, kendi kaynaklarından incelemek asıl hedef ol
malıdır. Ancak birinci el kaynaklar elimizde olmadığına göre ve ikinci 
el kaynakların da önceki kaynaklardan doğru ve güvenilir bilgiler verme 
konusunda güvelirlik problemi olduğuna göre veya yukarıda zikrettiği
miz sebeplerden dolayı da yetersizlikleri dolayısıyla, elimizdeki kay
naklada asla yetinmeyerek verilen bilgileri başka kaynaklar yoluyla 
doğrulamak ve teyid etmek durumundayız. 

Mezhebler Tarihi'nin birinci el kaynakları elimizde olmadığına 
göre ve ikinci el kaynaklar da taraflı yazıldığnına göre, bunu mutlaka 
yapmak durumund2.yız. K:ıldıki hayatm büt;_jn yönlerini etkileyen ve 
çok karmaşık olan mezhep olgusunu, her yönüyle bu eserlerle iktifa et
mek suretiyle aydınlatmamız mümkün değildir. Bu sebeple İslam dü
şüncesinin çeşitli bilim dallarında yazılmış eserlerin, doğrudan veya do
lay lı olarak mezhebler, fikirleri, mensupları ve tarihi gelişimleri ile ilgili 
verdikleri bilgiler bizim için son derece önemlidir. Bu eserlerin başında, 
Siyasi Tarihler, Edebiyat Eserler, Şehir Tarihleri, Tabakat ve Rica! Ki
tapları, Bibliyografik Eserler, Coğrafya Kitapları, Nesep Kitapları, Tef
sirler, Lüğatler, Reddiyeler, Menakıb/Menakıpnamelerve çağdaş araş
tıı·malar gelmektedir. 

3.Günümüz Mezhebler Tarihi Yazıcılığında Yaklaşımlar 

a) Tarihi Materyalist Yaklaşım 

Bu nazariyeye göre, insanlığın tarihi tekamülünü belirleyen temel 
unsur onların maddi ve fikri ihtiyaçlarıdır. Tarihi hadisilerin tamamı in
sanın zaruru ihtiyaçlarını temin için safettiği mücadeleden ibarettir. Bu 
mücadele ve çatışmalar, zenginle fakirler arasında veya feodal sınıfla 

emekçiler arasında yaşanmaktadır. Ezilen ve sömürülen kesimler, sü
rekli olarak yöneticilere, toprak ve sermaye sahiplerine karşı isyanlaı·a 
girişmektedirler. 

Kısaca tarihin bütün olaylarını, ekonomik sebeplere indirgeyerek 
izah etmeyi savunmaktadırlar. Bu sebeple tarihin belli dönemlerinde or
taya çıkan dinlerin ve mezhebierin doğuşunu da, tıpkı hukuk, siyaset ve 
ictimai sınıflar arası mücadeleler gibi, üretim ilişkileriyle ilgili olarak ya 
yöneticilerin halkı sömürmek için ürettikleri bir meşrulaştırma 

makenizması ya da ezilenlerin yöneticilere bir baş kaldırısının sonucu 
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şeklinde tamamen ekonomik sebeplere dayandırmaktadırlar. 

Dalayısayla insanlığın fikri, dini, ve siyasi tahi, sosyal yapı ve sınıflar 
arasındaki çatışmaların tarihinden ibarettir.62 

Sovyetler Birliği döneminde yetişmiş Marksist araştımacıların, 
İslam Mezhebierini ve tarikatlarını bu doğrultuda ele alan eserler yaz
dıklarını ve izah etmeye çalıştıklarını görmekteyiz.63 Bu amaçla yazılan 
eserlerden birisinde, mezhep ve tarikatlada ilgili Marksist yaklaşım şöy
le açıklanmaktadır: "Marksist yaklaşım, bizi dini düşünceleri ve önyar
gıları araştırırken en önce, onun sosyal arkaplanını tespit etmeyi önerir. 
Her hangi bir araştırmanın sağlıklı ve doğru neticelere ulaşmasının bi
rinci şartı budur. "64 Hatta bu çalışmada, Kırgızların belli mezhebiere ve 
tarikatiara yönelmesi, kendilerini ezenlere karşı memnuniyetsizlikleri
nin bir ifadesi olarak görülmüştür.65 

Bu yaklaşım, dinin insanlara aşıladığı adalet, hakkaniyet fikrini 
ve düşünce hürriyetini göz önünde bulundurmadığı için, İslam 
düşüncesinin çeşitli safhalarında ortaya çıkan dini, siyasi, ictimai, tarihi 
pek çok yönü olan son derece karmaşık bir olguyu mezhep veya 
mezhebleri, izah etmekten yetersizdir. Tek bir sebeple izah ekmek, 
sosyal bilimlerde indirgemeciliğe veya genellemeciliğe sebep olacaktır. 
Çünkü mezhebierin ortaya çıkmasında ve fikri sistemlerini 
oluşurmalarında diğer sebepterin yanısıra dini metinterin ve insan 
unsurunun de önemli bir yeri vardır. 

b) Normatif-Teolojik Yaklaşım 

Mezhebieri Tarihi yazıcılığında, öne çıkan yaklaşımlardan birisi 
de Klasik Mezhebler Tarihi yazıcılığını aşağı yukarı aynen takip eden 
ve Makalat türü eserlerde takip edilen usulün dışına çıkmayan Norma-

62 Geniş bilgi için bkz.: Togan, A. Zeki Velid!, Tarihte Usul, IV. Baskı, İstanbul 1985, 
137-138; Köprülü, Fuad, "Türk Edebiyatı Tarihinde Usul", Edebiyat Araştırmaları, 
III. Baskı, (Ankara 1999), adlı kitap içerisinde, 14-15. 

63 Siınirnov, N.A., Müsiilmanski Sektam, Moskova 1930. Belyayev'in Karınatilerle 
iligili yaklaşım bunun tipik bir örneği dir. Bkz.: E. A. Belyayev, Miisülmanski 
Sektam, Kırgıs Devlet Basıınevi, Frunze 1957, 55.( Müselman Tergetleri, Azerice'ye 
çev. E. Esedov, Bakı 1991, 55); 

64 Maınbataliev, M., Suj!znı cana Amn Kırgızistandagı. Akımdan, Frunze 1972, ll. 
Mambataliev, başka bir eserinde dini akımların ortaya çıkışıyla ilgili bütün yaklaşım
ların yanlış olduğunu, doğru olanın her türlü dini akımın doğuşunu zamanındaki si
yasi durum ve ekonomik baskıya dayandıran ve mezhep kurucusunun toplumdaki 
sosyal durumunda arayan Marksist-Leninist yaklaşım olduğunu savunur. Bkz.: 
Kırgızistandagı Miisiilnıan Sektaları, ???. 

65 Mambataliev. Sufizm cana Anın Kırgızistandagı Akımdan, 4. 
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tif-Teolojik yaklaşımdır. Fığlah'nın da belirttiği gibi, "bu sahada yapıl
mış çalışmaların ekseriyetine, "klasik" devri temsil eden kaynakların 
yeni bir terkibinden66 veya aynen tekranndan ibarettir. 

Ortaya çıkan fırkalar, ortaya çıkacağı ve adiarına varıncaya kadar 
önceden haber verilmiş kabul edillerek, Hz. Peygamber'in 73 fırka ri
vayeti doğrultusunda ele alınmaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşımın sahip
leri inededikleri mezhebi, İslam düşüncesi'ndeki yeri, önemi, katkısı ve 
değeri açısından değil mensubu olduğu mezhebin görüleri açısından 
doğruluğu veya yanlışlığı ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Bunu ya
parken de, dinin en doğru anlaşılına ve yaşanma biçimi olarak gördükle
ri Ehl-i Sünnet'i ölçü almaktalar ve ona yakınlıkları veya uzaklıkları iti
bariyle değerlendirmeye tabi tutmaktadırlar. Böylece İslam düşüncesin
de ortaya çıkan diğer fırkalar, Ehl-i Sünnet'in doğru yolundan sapmış 
bid'at fırkaları ·:eya sapık fırkalar ularak ilan edilmeh~dir. 

Bu anlayışa göre, İslam toplumunun birlik ve bütünlüğünü boz
maya çalışan ve İslam'ı yıkmak isteyen bu hareketler, uzak durulması 
gereken bid 'at veya sapık hareketlerdir ve tehlikelidir. Bu mezhebierin 
toplumda taraftar bulmasının önüne geçilmesi için, onların görüşlerinin 
hataları ve saçmalıkları ortaya konulmalıdır. Çünkü fırkalar art niyetli 
kişilerin veya Abdullah b. Sebe gibi yahudi dönmelerinin İslam'a 
yönelik düşmanlıklarının sonucunda ortaya çıkmıştır. Aslında bu 
yaklaşım temelde, klasik mezhebler tarihi kaynaklarından devr 

alınmı§U'· tür bir mezhebler tarihi yazıcılığı, mezhebleri, fikirlerini ve 
mezhep liderleriyle mensuplarını kendine has tarih! bağlamlarından ve 
sosyolojik muhitlerinden soyutlayarak, zaman ve mekanla irtibatlandır
madan ele aldıkları için, sistematik ve bilimsel olmaktan çok taraflı bir 
yaklaşımı temsil eder. 

c) Sosyal Pozitivist (İçtimaiyatçı) Yaklaşım 

Bilgi ve bilim kavramları ile ilgili olarak iki ayrı felsefi tutum or
taya çıkmıştır. Bunlardan birisi olguculukolarak da bilinen Pozitivizm, 
diğeri ise tarih1ciliktir. 67 Sosyal bilimiere açıklayıcı ve anlayıcı
yorumlayıcı paradigmayı benimseyen birincisine Sosyolojik Pozitivizm, 
diğerine idealizm adı verilen iki ayrı gelenek olarak yansımıştır. Poziti-

66 Watt, İslam Düşüncesi'nin Teşekkül Devri, çev. Ethern Ruhi Fığlah'nın Çevirenin 
Önsözü, V. 

67 Geniş bilgi için bkz.: Özlem, Doğan, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, İstanbul 
2000, 13 vd. 
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vizm, doğa bilimlerinde uygulanan deney ve gözlem, karşılaştırma ve 
istatistiki yöntemi sosyal bilimiere aynen uygulamak isteyen geleneğin 
adıdır. 68 

Sosyolojik poztivizm ise, "doğa bilimlerinden alınan modelleri, 
kavramları yöntemleri ve teknikleıi insansal ve toplumsal olayların in
celenmesi gayretinde olan bir gelenek"69 demektir. Bu yaklaşıma göre, 
toplumsal olgular ve hadiseler, belirleyici yasaları ve bu yasalar çerçe
vesinde bir ereğe doğru akan zorunlu bir süreçler olarak görülür. İnsan 
dışında hakikatları olan olgulardır. Doğal olgularda olduğu gibi, top
lumsal ve bireysel olgularda hakim olan yasaları nice! yöntemlerle, de
ney, gözlem ve benzeri yollarla keşfekmek mümkündür. Bilgi kaynağı, 
ağırlıklı olarak duyulara dayanmaktadır. Keşfedilen toplumsal yasalar, 
doğayasaları gibi evrenseldir. 

Genelde tekçi bir paradigmayı savunan ve bütün insanlığın tari
hini tekamül anlayışı içerisinde açıklamaya çalışan bu yaklaşım, yasala
rı keşfederek doğaya hakim olmaya çalıştığı gibi, kendisine toplumu 
yeniden kurmaya çalışan toplum mühendisliği misyonunu biçmektedir. 
Fransız sosyologları tarafından ortaya atılan ve yeni bir toplum kurmayı 
hedefleyen bu anlayış, ulus devlet olma sürecini yaşayan Türkiye 
Cumhureyeti'nin ilk yıllarında Türk araştırmacılar için son derece cazip 
görünmüş tür. Bu yeni anlayışı, Türkiye'de mezhebler tarihi yazıcılığına 
yeni bir metod olarak tşınmasını istey ve bu yöntemi enine boyuna tartı
şan makaleler yazan, bu usfil doğrultusunda saha araştırmaları yapan ilk 
kişi Yusuf Ziya Yörükan olmuştur. 

Comte ve Durkheim tarafından ortaya konulan Pozitivist anlayışı 
benimseyen ve Durkheim'in usulünü takip edeceğini açıkça belirten 70 

Yörükan'ın ictimaiyatçı yaklaşımı, kendinden sonra taraftar bulamamış 
ise de, modern dönemlerde mezhebler tarihi yazacılığında ilk olması 
bakımından son derece önemlidir. O, ictimaiyatçı yaklaşım olarak 

68 Geniş bilgi için bkz.: Ergun, Doğan, Sosyoloji ve Tarih, İstanbull982, 62 vd. 
69 Çiftçi, Adil, Nasıl Bir Sosyal Bilim, Ankara 2003, 132. 
70 "Binaenaleyh bir mezhep, ictimai bir müessesedir ve ancak o mezhebin yaşadığı ce

miyetin ev saf ve şeciyesi, anane ve adetleri ve bunların o cemiyettenereden ve ne su
retle geldiği ta menşelerine kadar araştınimak suretiyle tetkik edilebilir. Bu sebeple 
mezhebierin tetkikinde en ziyade, ictimai hadiselerin tetkiki için takip ettiği esaslar 
ile ilme yeni bir inkişaf veren Durkheim'in usulünü esas ittihaz ederek yürüyeceğiz." 
Bkz.: Yörükan, Yusuf Ziya, Ebii'l-Feth Şehrist{mi "Milel-Nilıal" Üzerine Karşılaş
tırmalı Bir İnceleme ve Mezhebierin Tetkikiknde bir Usul, haz. Murat Memiş, Ankara 
2002,202. 



İSLAM MEZHEBLERİ TARİHİNDE USÜL MES'ELESİ 415 

niteletiği yaklaşımını özet olarak şu şekilde açıklamaktadır: Mezhep, 
cemiyetin manevi cephesidir. Onda muhitin, siyasetin, ırkın ve kadim 
dinlerin tesirleri vardır. Ve mezhep, bütün bunlarla ve müntesiplerinin 
aile bünyesine varıncaya kadar bütün adetleri ve ananaleri ile mezhep
tir. Dinde bu derece hususiyet yoktur. 

Din daha umumi bir mefkuredir ve büyük bir inkilabı tazammun 
eder, Kendi kendine İstikiali haiz ve umumiliğiyle mütemayizdir. An
cak bu mefkurenin büyük küçük muhtelif cemiyetlere intibak ederken 
kazanmaya mecbur olduğu şekiller, mezhebieri vücuda getirir. Mezhep 
bu intibak ve temessül zaruretinden husı1le gelen fırkalarla ve kamu 
vicdanında husüle getirdiği akislerle ölçülür. Öyle ki her kavim, bu 
mefkureyi kendi adetleri ve tesirleri ile, hülasa ictima! hayatı ile uyumlu 
olarak yaşar .. 

İsHimiyet'in ayrı ayrı kıtalara ilk yayılması anlarında din! mera
sim ve itikadlanın derhal her muhitin icaplarına göre gelişmeler geçir
mesinin sebebi budur. Bu sebeple, bunları (mezhebleri) yalnız fikir ce
reyanları ile izaha yol yoktur. "71 Görüldüğü gibi, mezhebi "dinin cemi
yetteki tezahürü" veya "yeni dinin itikad ve maneviyatının bir cemaatte 
temsili"72 olarak tanımlayan Yörükan, mezhebieri bir fikir cereyanından 
çok ictimai bir kurum olarak görmektedir ki onun bu tutumu, daha baş
langıçta mezhebierin tanımlanmasında ictimaiyatçı yaklaşımla tam bir 
uygunluk içerisindedir. Ancak o, genelde ictimaiyatçı bir yaklaşımı be
nimsemekle irlikte, mezhebierin tetkiki için tek bir metod önermek ye
rine, mezhebin muhtelif safhalanna uygun olarak mezhebi temsil eden 
şahılan ayrı, mezhebe mensup olanları ayrı ve mezhebin tesirlerini ayrı 
usı1llerle ele almayı önerir.73 

Mezhebler tarihinde başvurulmasını önerdiği ictimaiyatçı usulün 
temel prensipleri, Yörükan tarafından özetle şunlardır: 

1. Müşahadenin istikametini ve sıhhatini temin etmek. Bunu ger
çekleştirmenin yolunu şöyle açıklar: "Bunun için, hadiseleri, tasavvur 
eden failierden müstakil olarak harici eşya gibi nazar-ı dikkate almak, 
müşahedenin selametini temin için fikri sağlamlaştırmaya çalışmak ve 

71 Yörükan, Ebu'l-Feth Şehrisranf, 199. 
72 Yörükiin, EbU'l-Feth Şelıristanf, 200. 
73 Yörükiin, EbU'l-Feth Şehristanf, 196. 
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muhakemeyi hürriyete alıştırmak ve önceden gelen mefhumları ve tesir
leri ber taraf etmek lazımdır." 74 

Müşahedenin nasıl yapılacağı ve bunun unsurl~ı da son derece 
önemlidir. Ona göre, bütün usuller müşahade ile başladığı gibi 
mezhebler tarihi usUlü de müşahede ile başlar. Müşahede edilen olaylar 
tespit edildikten sonra onların sebepleri aranmaya başlanır ve bunun i
çin tecrübeler yapılır. tecrübelerle elde edilen geçiçi faraziyeler seçilir. 
Bunlar muhtelif hadiselerde ve cemiyetlerde yapılan tecrübelerle muka
yese edilir ve bazı ilmi neticelere ulaşılır. Ulaşılan neticelere göre hadi
seler tasnif edilerek bağlı olduğu kanunlar keşfedilir. En sonunda hadise 
tanımlanmış olur.75 

Bu usUlün mezhebiere tatbikinde tarafsızlığa dikkat etmek ve 
mezb"P-bleri bir bütün halinde ele almaya öz~n göstermek. Mezhebleri, 
sadece onun eleştirrnek üzere yazılan kaynaklardan tek yönlü değil bü
tün yönleriyle önyargılardan sıyrılarak incelenmesi gerekir.76 

Mezhebleri, zihnimizin dışında hakikatleri olan varlıklar olarak 
görerek, cemiyette yaşayan ruhu müşahede ve mutalaa etmek gerekir. 
Çünkü beşeri ve manevi hadiselerde olduğu gibi, mezhebierde de mez
hebin tezahürü olan cemiyetin hayatına nüfuz etmek ve onu yakından 
gözlemlemek son derece önemlidir. 77 

Bu müşahedelerden sonra araştırmanın itikametini tayin etmek i
çin neden bahsedildiğinin tasavvurunu kolaylaştırmak için öncelikle 
incelenen şeyin, zihindeki mevcut mefhumlarına uygunluklarına göre 
değil bir dereceye kadar mevzunun zati sıfatıarına ve bir dereceye kadar 
da mahiyetierine ait olduğu sezilebilen cevheri unsurlara temyiz edil
mek suretiyle tarif ve tahdid edilmesi gerekir.78 

2. Tespit edilen hadiselerin sebeplerini ve hangi kanunlar altında 
cereyan ettiğinin araştırılması 79

• ·Bunu gerçekleştirmede türnev anıncı 
klasik mantık, hem de tarih felsefesi yetersizdir. Yörükan, Tarih felsefe
siyle ilgili şu eleştiride bulunur: "Tarih Felsefesi, Beşeriyetİn tabii ve 
fıtri gelişiminin takip ettiği istikameti bulmaya çalıştığı için, muayyen 

74 Yörükan, EbU'l-Feth Şehristiinf, 206. 
75 Bkz.: Yörükan, EbCı'l-Feth Şehristiint, 202-203. 
76 Bkz.: Yörükan, EbCı'l-Feth Şehristiinf, 203-204. 
77 Bkz.: Yörükan, EbCı'l-Fetlı Şelıristiint, 204.205. 
78 Yörükan, EbCı'l-Fetlı Şelıristiinf, 206. 
79 Yörükan, EbCı'l-Fetlı Şelıristiint, 207. 
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bir mezhebi veya cemiyeti muayyen bir devirde ve o cemaatin şu veya 
bu müesseleri ile beraber izah etmez. Hadiseleri umumi bir çerçevede 
ve aynı istikamette izah eder. Halbuki mezhebierin her birinin ayrı ayrı 
doğuş ve gelişme sebepleri vardır. Bundan dolayı bu usfrl, mezhebierin 
tetkikine el verişii değildir. "80 

Tarihi usulünden istifade edilebileceğini ancak yetersiz olduğunu 
belirten Yörükan, bu ilimierin mezhebler tetkikinde ve bir cemaatta mü
şahede edilen itikad ve amel tarzlarının izahında yetersiz olmaları dola
yısıyla ictimaiyyat usı1lleıinin tatbikini zaruri gördüğünü söylemekte
dir.81 Ona göre bu usul, hadiseleri yalnız ferde ve ırka göre değil bütün 
mevcudiyet şartlarıyla beraber izah eden bir usuldür. Bu usfrlde, ictima1 
hadise ancak kendisine tekaddüm eden diğer ictima1 hadiselerin tetki
kiyle, yani kendisinin illeti, sebebi olan hadiselerle izah edilir. 

Bir hadisenin diğer bir hadiseye sebep olduğunu ispat etmenin 
yolu bütün bilimlerde kullanılan tecrübe metodudur. Bu da temelde eser 
ve müessir olarak kabul ettiğimiz iki hadisenin mevcut oldukları durum
ları mukayeseye dayanır, Bunun amacı muhtelif ve müteaddid şartlar al
tında her iki hadisenin aynı zamanda değişime uğrayıp uğrmadığını a
raştırmaktır, Bu son derece zor olduğundan Tarih, Kelam, Fıkıh, Dinler 
tarih, İstatistik ve Etnografya gibi mukayeseli tarihlere müracaat etmek 
durumundadır. Hatta bu konuda klasik mantıkta kullanılan mukayese 
şekillerine de başvurulabilir. 82 

Hadislerin karmaşık hale gelmesini bu yolla kaldırabilir ve asli 
hakikatine döndürebiliriz. Burada önemli olan münferid değişimierin 
tespiti değil, eşzamanlı silsilelerin değişimini ve fikrin ve müesseselerin 
oluştuğu basit unsurları ve bunların değişim süreçlerinde onlara eklenen 
unsurları tespittiL 83 Bunun içinde ictima ihadiseler ve müesseler tek bir 
cemiyyette değil muhtelif cemiyetlerde aynı hadisenin nasıl tekamül et
tiği araştırılılır, 

Karşılaştırma usulünü tamalayıcı diğer usullere de başvurulmalı
dır, Bunlardan en önemlisi, ilk fikirleri ve tekamülünü tespitle ilgilenen 
tekevvüni usı1ldür. Böylece bazı mezhebierin bugünkü şekliyle, geçmiş-

80 Yörükan, Ebu'I-Fet/ı Şehristfinf, 208. 
81 Yörükan, Ebü'l-Fetlı Şelıristfinf, 209. 
82 Mukayese konusunda geniş bilgi için bks.: Yörükan, Ebü'l-Fetlı Şelıristô.nf, 211. 
83 Yörükan, Ebü'l-Feth Şehristô.nf, 214-216. 
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teki görüşlerinden ne kadar farklı bir hale geldiği ve zati vasıflarının in
tikal eden vasıfları yanında az bir şey kaldığı ortaya çıkarılacaktır. 

Kısaca burada esas olan yol, esaslı hadiseleri tetkik etmek ve 
ibtidai örneği meydana çıkarmak suretiyle hadisenin tahlil ve terkibini 
yapmaktır. İctimaiyatçı yaklaşımını izah ettikten sonra şu neticeye varır: 
"Bir hadiseyi, bir mezhep meselesini ancak bütün ictimai türler arasında 
tam tekarniili tahlil ve terkip edilmek şaı1ı ile izah etmek mümkün
dür."s4 

Yörükan, birinci derecede aslında bu metodu bugün ictimai teza
hürü olan ve yaşayan mezhep veya din! oluşumları incelemek amacıyla 
ortaya atmış görünmekle birlikte eski mezhebierin de bu suretle tetkik 
edilebileceğini söyleyerek metodunu umumi bir mezhebler tarihi meto~ 
duna ilönüştürmek istemel<tedir Anecık her nP kadar bu !'l!etodla yaptığı 
Tahtacılar araştırmasında başarılı olduğu söylenebilirse de, klasik 
mezhebierin tetkikinde yeterli ürünlerini verdiği söylenemez. Sosyal 
Pozitivizme yönehilebilecek eleştirilere bu yaklaşım da muhataptır. An
cak burada bu konuya girmek istemiyoruz. 

d) Tarihi Sosyolojik Yaklaşım 

İslam Mezhebieri Tarihi yazıcılığında, en öne çıkan yaklaşımlar
dan birisi de, Tarihi-Sosyolojik yaklaşımdır. Aslında tek başına tari
hi(ci) yaklaşım veya sosyo-politik yaklaşım olarak da kavramlaştırılabi
lir. Tarihin önemini vurgulayan ve olguların ve şeylerin daima tarihi ge
lişmenin seyri içerisinde görüymesi demek olan tarihiliğe göre, dini, si
yasi, ekonomik, ictimai ve benzeri bütün fenomenler biriciktir ve birey
seldir. Bütün bu olgular, tam olarak ancak ve ancak kendi tarih! bağlaını 
içine oturtulmak suretiyle anlaşılabilir, açıklanabililir ve değerlendi
rilebililir. 85 

Tarihi yaklaşım, inançlar, fikirler, ifadeler, dini ve dini olmayan 
bütün tavırlar ve her çeşit içtimai hadise ve olguları, kendi tarihi ve top
lumsal bağlarnlarını göz önünde bulundurmak suretiyle anlamaya ça
lışmaktan ve birinden ötekine geçmek suretiyle bütün bağlaını anlama
ya çalışmaktan ibarettir.86 

84 Yörükan, Ebii'l-Feth Şehristanf, 218. 
85 Cevizci, Ahmet. Paradigma Felsefe Sözlüğü, İstanbul 1999, 827. 
86 Rickman, H. P., Anlama ve insan Bilimleri, çev.: Mehmet Dağ, Ankara 1992, 120; 

Krş.; Çitçi, Adil, "İslam Araştırmaları İçin Bir Bakış açısı Önerisi Bilgi Sosyolojisi", 
Et hem Ruhi Fzlalz 'ya Amıağan kitabı içerisinde. s. ? 
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Her çağın veya her tarihi dönemin o denime damgasını vuran fi
kirler ve ilkeler yoruyla yorumlanması gerekir. Bu yaklaşıma göre, doğa 
bilimleriyle sosyal bilimler arasında ciddi bir ayrım söz konusudur. Do
ğa'nın kendine has evrensel yasalan vardır. Halbuki tek bir insan toplu
luğu veya tarihi yoktur. İnsan toplumlan vardır ve bunların her birisi 
kendine özgü bir tarihi içerisinde oluşmuştur. Toplumsal ve tarihi olay
lan tek bir paradigma veya kanunla izah etmek mümkün değildir. Genel 
yasalar ortaya koymaktan çok özel bir yöntem bilime ihtiyaçlan var
dır. 87 

Bu yaklaşıma tek başına tarihi yaklaşım da denebilir. Ancak an
layıcı-yorumlayıcı paradigmayı benimsediği için Sosyolojik ve Bilgi 
Sosyolojisi merkezli bir yaklaşımla yakından ilişkilidir. Adil Çiftçi bu 
iki alan arasındaki ilişkiyi şöyle kurar:"İşte bilgi sosyolojisi, en soyu
tundan en somutuna kadar bütün "din:;el bilgiler"in, eğer tespiti müm
künse, geleneğe girdikleri ilk özgün an ve mekan içerisinde anlaşılabi
leceğini ileri sürer ve bu açıdan tarihf yaklaşım (lıistorical 

criticalapproaclı) ile örtüşür. "88 

Bilgi sosyolojisinin bütün bilgilerin ortaya çıktıkları an ve 
makanlarda en iyi anlaşılabileceğini ileri sürdüğü için bilgi ile içerisinde 
üretilen toplum arasında sıkı bir ilişkiyi kurduğu için, Tarihi yaklaşımla 
ortak bir noktada birleşmektedir. Tarihi sosyolojik yaklaşımı Mezhebler 
Tarihi yazıcılığında kullananların ve sosyo-politik sebeplere önemli bir 
yer verenlerin başında batılı araştırmacılardan, I. Goldziher, 
Mongomery Watt 89

, Wilferd Madelung, Joseph van Ess ve Daniel 
Gimaret, ülkemizde ise Ethem Ruhi Fığlalı90 ve Hasan Onat91 tarafından 
temsil edilmektedir. 

87 Geniş bilgi için bkz.: Ergun, Doğan, Sosyoloji ve Tarih, İstanbul 1982, 92-84. 
88 Çiftçi, " İslam Araştırmaları İçin Bir Bakış açısı Önerisi Bilgi Sosyolojisi", Etlıem 

Ruhi Fzlalı 'ya Annağan kitabı içerisinde, s. 97. 
89 Watt, ... 
90 Ethem Ruhi Fığlah'nın İbadiyye'nin Doğuşu ve Görüşleri (Ankara 1983), Türkiye'de 
Alevilik-Bektaşilik, İmamiyye Şia'sz ile Kadıyanilik üzerinde yaptığı araştırmalar da bu 
yaklaşım hakimdir. Çiftçi haklı olarak, Fığlah'nın adını koymadığı ama kendi incele
melerinde, sosyolojik yaklaşımı , daha doğrusu bilgi sosyolojisi yaklaşımını son dere
ce belirginlikle kullandığım söyler. Bkz.: Çiftçi, " İslam Araştırmaları İçin Bir Bakış 
açısı Önerisi Bilgi Sosyolojisi", Ethem Ruhi Fılalı'ya Armağan kitabı içerisinde, s. 89. 

9 ı Hasan Onat, tarihsel yaklaşımdan mülhem "fikir-hadise irtibatı" olarak bilinen bir 
prensibi,tıpkı Watt ve Fığlah gibi, ilk Şii hareketlerin aydınlatılmasında kullanmıştır. 
Bkz. Emeviler Devri Şii Hareketleri, s. 12-20 . 

. Bkz.: Emeviler Devri Şii Hareketleri, Ankara 1993, 12-20. 
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Genel olarak ictimaiyatçı Yusuf Ziya Yörükan ve klasik 
yaklaşıma yakın duran Yaşar Kutluay istisna edilirse, İslami 
problemierin çüzümüne tarihi yaklaşımıyla Fazlurrahman ve Watt'ın 
etkisiyle Türkiye'de mezhebler tarihi yazıcılığında Fığlah ile başlayan 
ve ekolleşmeye doğru giden tarihi-sosyolojik yaklaşım hakim olmaya 
başlamıştır. Bu yaklaşım, Ankara Ü. ilahiyat Fakültesi'de sonraki 
mezhebler tarihi araştırmalarında da etkili olmuş tarihte yaşamış klasik 
mezhebierin doğuş ve teşekkül sürecını aydınlatmakta önemli 
gelişmeler kaydetmiştir, ancak mezhebierin geçirdiği değişimleri, 

yayıldığı toplumları ve yaşayan mezhebieri aydınlatma da nasıl 

kullanılacağı konusu henüz netleşmemiştir. 

e) Zihniyet Çözümleyici Yaklaşım: Psiko-Sosyal Yaklaşım 

''insanların aynı h&Jise, olgu, olay veya ııesnelerı farklı bakış açı
larıyla görmelerine sebep olan şey, çoğu kere kişisel eğilimleri ve top
lumsal mensubiyetleridir, bir başka ifadeyle etkisinde kaldıkları zihni
yetlerdir. Bu bakımdan, bu farklı bakış açılarını daha iyi anlayabilmek 
için onların arkasında belirleyici rol oynayan zihniyetierin çözümlen
mesi gerekir. Bu iki kelimenin anlamlarını ve bizim ne anlamda kullan
dığımızı açıklamakta fayda görüyorum. Zihniyetin ne anlama geldiğini, 
konu üzerinde müstakil araştırmaları olan iki ayrı kişinin tanımını ver
mek istiyoruz. Bouthoul şöyle bir tanım yapmaktadır: 

"Zihniyet, her toplumun dinamik ve canlı sentezini, terkibini 
meydana getirir. Gerçekten de zihniyet, son derece dinamiktir ve top
lum üyelerinin her birinde içkindir (immanent); hatta bu üyelerin 
herbirinin davranışlarıyla düşüncelerini oluşturur, gerektirir. Fazla ola
rak Zihniyet, toplumun üyelerinin icat ve yaratmalarını da yönetir, çün
kü üyelerin kendi sorunları da bu istek ve endişeleri de , gene bu zihni
yete göre belirir, biçimlenir. "92 Mucchielli ise, zihniyeti, bir toplumsal 
grubun örtük referans sistemi "93 olarak tanımlar. 

Daha geniş anlamda zihniyet, olguların, hadiselerin, şeylerin belli 
bir biçimde görülmesini, dolayısıyla bu anlayışla uyumlu tepkiler ve 
davranışlar gösterilmesini olanaklı kılan şey olarak tammlanablir. İslam 
toplumları, her dönemde her biri olayları farklı biçimde gören gruplar
dan mezhebierden oluşmaktadır. 

92 Bouthoul, Gasto, Zihniyetler Kişi ve Toplum açlSindan Zihin yapıtanna dair 
Psikososyolojik bir İnceleme, çev. Selmin Evrim. İstanbul 1975, 5. 

93 Mucchielli, Alex, Zilıniyetler, çev. Ahmet Kotil, İstanbul 1991,7. 
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İslam düşüncesi, her biri olayları farklı biçimlerde gören dini
politik ekollerle şekillenmektedir. Mezhebieri dini-politik topluluklar 
şeklinde alacak olursak, onların her birinin olaylara ve olgulara karşı 
kendilerine has bir bakış açılarının ve buna uygun tepkelerinden, yani 
zihniyet veya düşünce biçimlerinden bahsedebiliriz. Çözümleyici yön
teme gelince, felsefede, " bir birlikteki bağlaını iyice anlayabilmek için 
o birliği bölümlerine ve öğelerine ayırmak" ve " özelden genele, somut
tan ilkelere geri gitmek " demektir.94 

Bizim burada zihniyet çözümlemesiyle kastettiğimiz, politik-dini 
veya siyasi-itikadi fırkalann ya da dini zümrelerin örtük referans siste
minin çüzümlemesidir. Ancak İslam düşüncesindeki zihniyet veya zih
niyetler olgusunun, siyisi, içtimai, psikolojik, ekonomik ve dini yönleri 
olan son derece karmaşık bir olgu olduğunun farkındayım. 

Ben burada bir zihniyetin tezahürü olarak gördüğümüz 

mezhebierin ortaya çıkışında itikadi ve siyasi, psikolojik, ictimai sebep
lerin; eski din, medeniyet ve kültürlerin, felsefi düşüncelerin, coğrafya
nın, toplumsal değişmenin ve benzerlerinin etkili olduğunu kabul et
mekle birlikte, bunların genel olarak İnsan (psikolojik) Unsuru, Top
lumsal (İctimai) Yapı ve Kutsal metinler üçgeninde ele almak taraftarı
yız.95 

Toplumsal yapıyı, toplumdaki siyasi anlayış, tarihten devr aldığı 
eski dini inançlar, kültürler, felsefi düşünceler, etnik durum, meslek 
fruplan ve toh-plumun yaşadığı fiziki mekan ile birlikte düşünmek du
rumundayız. Aslında zihniyet kendi içerisinde bir epistemolojisi ve 
dünya görüşü olan bir şeydir. Onun bu yönünü Mucchielli çok güzel or
taya koymaktadır: "Zihniyet kendi içinde bir dünya görüşünü taşır ve 
çevredeki öğeler karşısında tutumlar ( yani bir şeye karşı varoluş 

şekileri ) üretir. Çevrenin bu öğeleri her hangi bir öğe değildir. Bunlar 
dünya görüşünün kilit öğeleridir. Söz konusu zihniyete sahip olan gru
bun bir tavır takınmak durumunda kaldığı önemli öğelerdir." 96 

Mezhebler tarihi açısından zihniyet çözümlemesi hem geçmişte ortaya 
çıkan mezhebler için hem de bugün yaşamakta olanlar için uygulanabi
lecek bir yöntemtir. Çünkü bunun zihniyetierden davranışlara veya dav-

94 Akarsu, Bedia, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Ankara 1984, II. Baskı, s. 33. 
95 Bu konuda geniş bilgi için bkz.: Kutlu, Sönmez, "İslam Düşüncesinde Tarihsel Din 

Söylemleri Olgusu", İslamiyat Dergisi, cilt:4, 4(2001), 16-19. 
96 Mucchielli, Alex, Zilıniyetler, çev. Ahmet Katil, İstanbul 1991, 17. 
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ranışiardan zihniye giden iki farkılı uygulama biçimi vardır. 97 

Mezhebler tarihçisi de, sosyolg gibi, bu metodların her ikisini birden 
uygulayabilir. 

İnsanlar, hal, tavır, tutum, davranış, duygu ve düşünceleri bakı
mından birbirinden farklıdırlar. Tabiatlarından kaynaklanan bu durum, 
içinde yaşadıkları toplumsal yapıyla birleşince onların dini hayatlarının 
farklı biçimlenmesine sebep olmuştur. Aynı kültürel, siyasi, ekonomik 
ve dini ortamlarda yetişen iki kişi arasında dahi, dini anlama ve yaşayış 
biçimlerinde farklılıklar görülebilir. İnsanların dini anlama, açıklama, 
yorumlama ve yaşama tecrübelerinde görülen farklılıklar ve dini 
tipolojiler, temelde insanın tabiatında bulunan tipolojilerle yakından i
lişkilidir. 

Bizler tek bir din olan İslim'ın, tarihtf': ve günümüzde onlarca 
farklı'"yorumu ve anlaşılış biçimi ile karşı karşıyayız. Geleneksel düşün
cede meslek gruplarına, akla ve nakle öncelik tanımalarına veya ilim 
dallarına göre pek çok tasnifler yapılmışsada98 , genelde bu kadar farklı
lığı, henüz bunlar ortada yokken Hz. Peygamber tarafından önceden ha
ber verilen 73 fırka hadisinin bir tecellisi olarak izah etmek isteyenler 
de olmuştur; ancak bu, problemi çözmede yetersiz kalmıştır. Çünkü bu 
yaklaşımı benimseyenler arasında, sayıyı tamamlamakta güçlük çeken
ler olduğu gibi bu sayıyı aşmamaya çalışanlar da olmuştur. 

Diğer taraftan bütün bu farklılıkları heva ve hevesine, kişisel gö
rüşlerine uyan Şeytan'ın şüpheye düşürmesi sonucu olarak99 veya Şey
tan'ın tebdili kıyafetle tekrar bu fikirlerle ortaya çıkması olarak gören 
yaklaşımlar sözkonusudur. 100 Ancak bunlar, İslam düşüncesindeki fırka-

97 Bouthoul, Zilıniyetler, 12. 
98 Islam düsüncesindeki farkli egilimler ve dine farkli yaklasimlarla ilgili 

sİnİflandİrmalar konusunda bkz., Gazzali, el-Munkiz nıine'd-Dalal, çev., Ahmet Sup
hi Furat, Istanbul trz. 44 vd.; Ibn Rüsd, Kitabu'l-Kesf an Minlıaci'l-Edille, çev. Sü
leyman Uludag, Istanbul 1985, 191 vd.; İsmail Hakkİ İzmirli, "Beş Sınıf', DFIFM., 
12 (1929), 12; Uludag, Süleyman • İsldnı Düşüncesinin Yapısı, II. baskı, İstanbul 
1985, 17-22. Uludag, geçmiste yapiimiş tasniflerden bahsederek bu aniayısları Selef, 
Kelam, Tasavvuf ve Felsefe olarak sınıflandırıp incelemiştir. Bkz., İslam Düşüncesi
nin Yapısı, İstanbul 1972. 

99 Şehristanl, el-Milel ve'n-Nilıal, thk., Abdulemir Ali Mehna-Ali Hasan Faur, Beyrut 
1990, I/23. 

ıoo Cahız, el-Beyan ve't-Tebyin, Beyrut trz., II/-49-59; Şehristanl, el-Milel ve'n-Nilıal, 
I/18; Bu iki alimin tasnifleri ile ilgili eleştiriler için bkz., Muhammed Abid el-Cabiri, 
Arap-Islam Aklının Oluşumu, çev. İbrahim Akbaba, II. baskı, İstanbul 200; 33-35. 
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ların doğru anlaşılmasında yeterli olamamıştır. Bu fırkalaların, Din 
Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Bilgi Sosyolojisinin verileri de kullanıla
rak yeniden analiz edilmesi ve tasnif edilmesi onların anlaşılınasını da
ha da kolaylaştıracaktır. İslam düşüncesini oluşturan itikadl ve siyasi 
düşünce ekolleri, fıkhi-ameli mezhebleri, felsefi-mistik mektep oluşum
ları birer zihniyet olarak yapısal analize tabi tutulduğunda beş farklı din 
anlayışı veya dine yaklaşım biçimi ya da zihniyet tipolojileri ortaya 
çıkmaktadır 101 : 

1) Tepkisel-Kabilevi Din Anlayışı, 

2) Akılcı-Hadari Din Anlayışı, 

3) Gelenekçi-Muhafazakar Din Anlayışı, 

4) Politik-Karizmatik Liderci Din Anlayışı, 

5) Keşifci-İnziva~ı Din Anlayışı. 

1. Tepkisel-Kabflevf Zihniyet 

("İnne'd-Dine Taatun" 1 "İnne'd-Dine bi'l-Huruc ve'l-İsyan ala's
Sultan ez-Zalim"/ el-Muharabe mine'd-Din -Muharebe/Cihad dindir. 102

) 

İnsanlardaki karşı çıkma, protesto etme, şiddet, kızgınlık, gadap 
ve kavgacılık duygusu, asabiyet ve kabİleeilik ruhunun yoğun olduğu 
kabile toplumlannda ya da bedevi toplumlarda, özellikle de büyük ve 
hızlı değişimierin yaşandığı dönemlerde, güçlenerek bir kitle hareketine 
dönüşebilir. 

Bu tepkisel-kabileci ruh, her bir dinde ve toplumda farklı şekil
lerde tezahür edebilir. Ancak temelinde, toplumsal alanda yaşanan kök
lü değişime tepki göstermek vardır. Hızlı değişim, asabiyet ve katı din
darlık/taassup biraraya geldiğinde tehlikeli politik-dini bir doktrinin 
çıkması kaçınılmazdır. Bunun yansımalarından en önemlisi, geçmişte 
yaşadığı hayatı hatıriayarak daha iyi bir hayat arayışı içine girmektir. 103 

Değişime karşı tepki gösterme ve şiddet eğilimi, bu gibi ortamlarda, bir 
toplumun zihniyeti haline gelebilir ve başta dinle ilgili anlayışları olmak 
üzere bütün alanlara yansıyabilir. 

101 Bu zihniyetieri daha önce yayımlamış olduğum müstakil bir makalede ele almıştım 
Bkz.: Kutlu, Sönmez, " İslam Düşüncesinde Tarihsel Din Söylemleri Olgusu"; 
İslamiyat Dergisi, C 4, 4(2001), 15-36. 

102 Cahız, Hilafet Ordusunun Menkıbeleri Türklerin Fazilet/eri, çev. Ramazan Şeşen, 
Ankara 1988,69. 

103 Mc Comas, Henry, The Psvchology of Religious Sects, Lon(lon 1973, 71. 
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Araplarda kabile toplumu, göçebe kabilelerden oluşmaktaydı ve 
her bir kabile ve onun kolları bağımsız topluluklar halinde yaşamaktay
dı. Teşkilatlı bir siyasi otorite ve devlet geleneğine, yasama ve yürütme 
organlarına sahip olmayip, kabilenin seyyidleri, reisieri ve şeyhleri tara
fından yönetilmekteydiler. Kabileler arasında sürekli savaş ve kan dava
lannın hüküm sürmesi ve oldukça zor hayat şartları altında yaşamak zo
runda kalmaları, bu insanları sert tabiatlı, haşin, savaşçı ve şiddet yanlısı 
yapmıştır. 104 Bu durum onları, problemierin çözümünde, nadiren kabi
lenin ileri gelenlerinde9- oluşan hakerne başvurmaya, çoğu kere de şid
dete ve silaha başvurmaya sevketmiştir. 

Kapalı toplumlarda, asabiyet, yani kabile şeref ve asaleti her şe
yin üstündedir. Bireysel başarılara ve çıkariara yer yoktur; doğru ve iyi, 
kabilenin genel çıkarlarına göredir. Kabile, daima haklıdır ve dolayısıy
la onun tördcrine itaat esas olup, asla karşı çıkılam:ız, isyan edilemez. 
Kabile şeref ve haysiyeti esas olduğundan, diğerleri, öteki ya da düşman 
olarak degerlendirilirdi. Bu yüzden işlenen suçlara karşılık bireyler de
ğil kabileler cezalandınlırdı. 105 

Yerieşik hayata geçmemiş kimseler veya topluluklar, kitabi kül
türden ve sitematik düşünceden yoksun olduklarİ için olayları ve hadi
seleri derinlemesine değil, yüzeysel ve basit bir şekilde analiz ederler. 
Bu yüzden farklı fikirlere, eleştirilere tahammülleri yoktur ve kendi 
fikirlerini başkalarına karşı argümanlarıyla savunmak yerine, şiddet ve 
baskı yoluyla benimsetmek eğilimindedirler. Özellikle sözlü geleneğe 
sahip, yerleşik hayata geçernemiş toplumlarda yetişen insanlarda, bu e
ğilim son derece güçlüdür. 

İsHlm düşüncesinde tepkisel -kabilevi zihniyetin ideal tipleri Ha
riciler ve kısmen Vahhabilerdir. Çünkü Haricilerin çoğunlugu bedevi 
hayattan gelme idi. Aralarında şehirli olan çok az kişi vardı. 106 Bu yüz
den Harici fikirler, genelde yerleşik hayata geçernemiş veya yeni geç
mekte olan toplurnlara cazip gelmişlerdi. 

Örneğin Harici grupların Horasan'ın sarp bölgelerinde tutunması, 
Kuzey Afrika'da bedevi hayat yaşayanlar arasındada taraftar toplaması 

104 Kabile toplumunun bu genel yapısı hakkında geniş bilgi için bkz.: Taha Akyol, Ha
rici/ik ve Şia, İstanbul 1988, 124 vd. 

105 Akyol, 130 vd. 
106 Bu konudaki iddialar için bkz. Muhammed Ebu Zehra, İslam'da Siyasi ve İtikadi 

Mezlıebler Tarihi, çev., Hasan Karakaya-Kerim Aytekin, Istanbul 1983, 75; Watt, 
Islam Düsüncesinin Tesekkül Devri, 24. 
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bundan dolayıdır. Bedevi Araplar, müslüman olduktan sonra, yerleşik 
hayata geçmek zorunda kaldılar. Bu andan itibaren, sert ve haşin 

kabilevi zihniyetin dar kalıpları içerisinde basit ve yüzeysel bir mantıkla 
dışlayıcı ve zorba bir din söyle mini dillendirmeye çalıştılar. Yaptıklan 
yorumlarla İslam'a girişi zorlaştırdılar, çıkışı ise kolaylaştırdılar. Bu katı 
ve sert anlayışlanndan dolayı, kendi içlerinde de birlik ve beraberliği 
koruyamadılar ve tarihin derinliklerinde kayboldular. 

Bu zihniyete göre, "Din, yararlı şeyleri (taat) yapmak, günah işle
yeni tekfiretmek ve zulmeden otoriteye isyan etmek "107 olarak anlaşıl
dı. Sonuç olarak, tepkisel-kabilevi zihniyetin, medeni hayata uyumsuz
luk; katı, sert ve şiddet yanlısı dünya görüşü; sistematik düşünceden 
yoksunluk; katı ve mutaassıp bir dindarlık; nassları zahiri ve literal o
kuma; dışalayıcılık ve tekfir etme; farklı görüşlere ve anlayışıara ta
hammülsüzlük; karizmatik toplum anlayışı (Kabile/ Asabiyet); siyasi 0-

toriteyi tanımama; sürekli bölünme; mutlak dogruluk iddiası gibi temel 
özellikleri bulunmaktadır. 

2. Akılcı-Hadari Zihniyet 

(İnne'd-Dine bi'l-Akli ve'n-Nazar ve'l-İstidlal-Amma'd-Din fe 
amma Sebiluhu el-Aklun; ve'ş-Şeria bi's-Semi'; el-Aklu Esas/Evvel 
ve'n-Naklu/en-Nassu Müevvel; İnne'd-Dine bi'l-Cemaa) 

İnsan, akıl sahibi, düşünen, anlayan, sorgulayan ve olaylar ara
sındaki sebep-sonuç ilişkilerini araştıran bir varlıktır. Bütün insanlar a
kıl yetisine ve düşünme gücüne sahip olmakla beraber, bunu tam olarak 
işletebilmeyi ve verimli bir şekilde kullanmayı başarabilenlerin sayısı 
sınırlıdır. 

Bazı insanlar, eşyayla ilişkilerinde, dini metinlerle diyalogda, 
gerçeği/hakikati elde etmede, sezgi, duyular, karizmatik bir şahsiyet ve
ya geleneğe başvurmak yerine, akla ve tutarlı mantıki temellendirmelere 
öncelik verirler. Bu kimseler, fikirleri, olgulan ve onlara tekabül eden 
kavramlan sorgulamak ister ve akıl süzgecinden geçirdikten sonra ka
bul etmeyi tercih ederler. Akılcı zihniyet/eğilim, kişinin içinde yetiştiği 
kültürel ortam ve toplumsal yapı, aldığı eğitim ve siyasi ideolojiler sa
yesinde, dini, sosyal, ekonomik ve politik alanlara yansıyabilir. 

107 Taberi, Tarih, IV518-9; Es'ari, Makaliitu'l-İsldnıiyyin, 87, 112-13, 120; Sehristiinl, el
Milel ve'n-Nilıal, I/133; İbnü'I-Esir, el-Kamil, IV/167. 
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Akılcı, özgürlükçü, eleştirel ve sorgulayıcı bu zihniyet, insanlık 
tarihinde özellikle, yerleşik hayata geçmiş hadari/medeni toplumlarda, 
site devletlerinde ve demokratik sivil toplumlarda daha güçlüdür. İstik
rar içinde değişime açık bu zihniyet, bu gibi ortamlarda, bireylerde ha
kim zihniyet haline gelebilir ve başta dinle ilgili anlayışları olmak üzere 
hayatın bütün alanlarına yansıyabilir. Diğer taraftan, bu eğilim, köklü 
değişimlere sebep olan evrensel dinlerin rasyonalleşme ve diğer mede
niyetlerle yüzleşmesi sürecinde meşruiyyet kazanabilir. 

Hadari toplumlar, ideal anlamda, teşkilatlı bir siyasi otorite ve 
devlet geleneğine, yasama ve yürütme organlarına, kurum ve kurallara 
sahiptirler. Farklı dinler ve farklı etnik gruplar birarada yaşarlar. Birey
sel başarılar, takdir edilir, ferdi kabiliyetlerin geliştirilmesine ve eğitil
mesine imkan tanınır. Doğru ve iyi, kabilenin değil toplumun ve bire
yin gehel çıkarlarına ve hakkaniyet ölçülerine göre bclirienir. Soıumİu
luk, suç ve ceza bireyseldir. Kitabi kültür ve sistematik düşünce 
geliştigi için, olaylar ve hadiseler derinlemesine analiz edilir. Bu yüzden 
farklı fikirlere, eleştirilere tahammül vardır ve istisnai durumlar hariç, 
kendi fikirlerini başkalarına şiddet ve baskı yoluyla benimsetmek yok
tur. İslam düşüncesinde akılcı-hadarı zihniyetin, tezahürleri farklı ol
makla beraber, tipik temsilcileri arasında Mürcie, Rey Taraftarları (Ha
nefiler), Mu 'tezile, Maturidiler, Meşşai filozoflar ve Meşşailikten 

etkilendigi ölçüde Eş' anilik sayılabilir. Özellikle Mu 'tezile, Maturidiler 
ve Mürcie gibi doktriner topluluklar ve meşşai filozoflar, dinin rasyo
nelleşmesi sürecinde ve ahlaki, siyasi', felsefi ve itikadi konularda kutsal 
metinlerin sistematik bir biçimde yorumlanmasına büyük katkıda bu
lunmuşlardır. Akılcı zihniyet, genelde Arap olmayan entellektüel çevre
lerce sistemleştirildi. Akla ve akıl yürütmelere büyük önem veren bu 
zihniyet mensupları, yabancı din ve kültürlere karşı İslam'ın savunması
nı yaptı ve bu konuda yüzlerce eser yazdılar. İslam düşüncesinde, özgün 
ve akılcı bir TeolojiiKelam geliştirdiler. 

Zamanla, akıl, te'vil, delil, burhan, nazar, rey, tefekkür, teemmül, 
tedebbür, istinbat, kıyas ve yakini bilgi kavramları akılcı-hadari dini 
zihniyetin bilgi kuramında hakim göstergeleri oldu. Bu söylemin 
Mürcie, Rey Taraftarları ve Maturidiler üzerindeki tezahürü, "Din, bir
lik ve bütünlüktür; nazar, rey ve istidlaldir." şeklinde; Mu' tezile ve 
Meşşai filozoflarda, "Din, akıl, rey ve burhanla anlaşılır." şeklinde oldu. 

Sonuç olarak, akılcı-hadari din söylemininlzihniyetinin; çoğulcu 
din anlayışı, sistematik düsünce ve akılcılık (Rey Taraftarlığı), bireysel 
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sorumluluk, bireysel dindarlık, akla dayalı din ve dünya göruşu; 

müslümanların eşitliği; tevil; sorgulama ve eleştirme, farklı görüşlere ve 
anlayışiara tahammül gibi temel özellikleri bulunmaktadır. 

3. Gelenekselci-Muhafazakar Zihniyet 

(İnne'd-Dine bi'l-Asar; İnne'd-Dine bi's-Sünne) 

İnsanlar, alışık oldukları hayatın devam etmesini ve değişmeme
sini isterler. Düzen ve istikrardan yana olan insan tabiatı istikrarsızlığa 
ve kaosa karşıdır. Bu sebeple, çoğu kere, zorunlu ve haklı da olsa yapı
lan bazı değişikliklere karşı çıkar ve geleneklerinde ısrar eder. Bu du
rum onu, muhafazakar ve gelenekçi olmaya zorlar. Psikolojik araştırma
lar, bu gerçeği şu şekilde tespit etmektedir: 

"İnsan tabiatının en önemli özelliklerinden birisi, uzun süre önce 
yaşanmış olan "altın çağa" geri dönme veya onu yeniden yaşama arzu
sudur. Bu bireysel zihnin bir vasfıdır, öyle ki, daima hayatının ilk yılla
rını, bütün hayatının en güzel yıllan olarak anımsar. Bu beşeri hususi
yet, geçmiş tarihin kazanımlarını tekrar elde etmeyi arzular." 108 Bu duy
gu, zaman zaman, insanlık tarihinde köklü ve ani sosyal, siyasi ve dini 
değişimierin yaşandığı dönemlerde, toplumsal muhafazakarlığa ve ge
lenekçiliğe dönüşebilir. 

Özellikle gelenek bir peygamber ve ona yakın nesillerinin dini 
tecrübeleriyle oluşmuşsa ve dini geleneklerden büyük sapmalar söz 
konusuysa, o zaman bu tavır, daha katı bir şekilde geçmişin bütünüyle 
kutsallaştırılmasına, siyasi, hukuki, sosyal, ahlaki ve dini alanlarda tek
rar bu döneme dönüş taleplerinin yükselmesine sebep olabilir. 

İslam düşüncesinde gelenekçi-muhafazakar dini zihniyetin en ti
pik temsilcileri, Hadis Taraftarları ve Selefilikle onların alt gruplan olan 
Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik ve Zahirilik olmuştur. 

Hadis Taraftarları, müslümanlan içinde bulundukları paı·çalan

mışlıktan kurtarmak, toplum hayatını, idealleştiı-ilen Hz. Peygamber 
dönemine göre şekillendirip, birlik ve bütünlük içerisinde yaşatmak için 
Kitab'ın yanısıra, çözümün Hz. Peygamber'in hadislerleri ve sahabe ve 
tabiinin sözlerinde olduğuna inanarak, bunları biraraya toplayıp, konu
larına göre tasnif eden, genelde görüşlerini hadisiere dayandıran, onlara 
bağlanınayı teşvik eden ve Kitap ve Hadis'ten bağımsız re'y kullanmak-

ıos McComas, 71. 
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tan sakındıran ve onu kullananları eleştiren bir zihniyetin adı olmuş
tur. ıo9 

Böylece sünnet, asar, hadis, Asr-ı Saadet, taklit, bid'at, Cahiliyye, 
Ehl-i Sünnet gibi kavramlar dogmatik gelenekçi din söyleminin hakim 
belirtileri oldu. Bu söylem, "Din, asardan (ilk müslüman nesillerin anla
yış ve uygulamaları) ibarettir. "ı 10 şeklinde sloganlaştırıldı. S ün et ve a
sar merkezli bir din ve dünya görüşü bu minval üzere geliştiriidi 

Sonuç olarak, dogmatik gelenekçi/asarcı dini zihniyetin, Asr-ı 

Saadetin yüceltilmesi, selefin/ilk üç neslin görüşlerinin kutsallaştırılma
sı, sünnet/asar merkezli din ve dünya görüşü, rey düsmanlığı, kelam ve 
felsefe düsmanlığı, yeniliklere (Bid'at) ve yaratıcılığa karşı olma, 
Arapcılık, kurtuluşa ermişlik iddiası, zahiri ve literal yorum, tevile karşı 
olma, sanat ve musikiye hoş bakmama, katı ve mutaassıp bir dindarlık; 
yabancılaşma, dogmatizm, dışlayıdık ve tekfir etme; farklı görüşlere 
ve anlayışiara tahammülsüzlük; mutlak doğruluk iddiası gibi temel ö
zellikleri bulunmaktadır. 

4. Siyasf-Karizmatik Liderci Zihniyet 

(İnne'd-Dine Ma'rifetu'l-İmam; İnne'd-Dine Taatu Reculin ev Ricillin) 

Kuleyn!, "Din, Allah'ın Muhammed'e Cebrail vasıtasıyla getirdiği 
e maneti olan V elayetidir." 11 ı 

İnsanlarda, hükmetme ve egemen olma duygusu vardır. Bazı 
kimseler, diğer insanlara hakim olmak ve onları yönetmek ister. Bu ha
kimiyet arzusu, bazan onu, iktidarı ele geçirmeye ve bu yönde siyasi ve 
fikri çabalar içerisine girmeye sevkedebilir. Bu amaçla içinde doğup 
büyüdüğü siyasi ve dini kültürden kendini meşrulaştıracak deliller ve 
motifler bulmaya çalışır. 

Bazan insanların kendileri, politik-din! bir lider olarak ortaya çı
karlarken bazan da toplumun bu konudaki kabulleri ve kültürleri bazı 

kimseleri veya soylu aileleri kendileri için kurtarıcı olarak görürler. Bu 
tutum, imparatoru yarı -tanrı gibi gören Sasanilerı ı 2 ve Eski Yakın Doğu 

109 Kutlu, Sönmez, İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler, Ankara 2000, 50. 
110 Hatib el-Bağdadi, Şerefü Aslıabi'l-Hadis, 6. 
111 el-Kuleyni, el-Kafi, II/487. 
112 Eski İran geleneğinde kralın karizmas1 konusunda oldukça önemli bir makale 

bulunmaktadr. Bkz., Frye, Richard N., "The Charisma of Kingship in Ancient Iran", 
Iranica Antigua, 6 (1964), 54. Ayrıca Şia'nın tesekkülünde Sasani kültürünün rolü 
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toplumlarında ve mesih inancının bulunduğu Hıristiyan ve Yahudilikten 
İslam'a geçenler arasında daha yoğun görülebilir. İktidar kavgası, kabile 
rekabetinin yaşandığı toplumlar arasında da kendisini gösterebilir. Top
lumların siyasi-sosyal kriz dönemleri, yeni liderler üretmeye ve bu duy
guların harekete geçirilmesine en uygun dönemlerdir. 

Özgürlükleri ellerinden alınan, zulüm ve baskı gören bazı insan
lar, kendi fikirleriyle ve eylemleriyle politik-sosyal, dini ve ekonomik 
olumsuzlukları değiştirmede başarısız, yetersiz, aciz ve zayıf kaldıkları
na inanmaları halinde, yaşadığı olumsuz toplumsal yapıyı değiştirmek 
ve gerçeği/hakikati elde etmek için kendi dışında manevi güçler arama
ya veya mesih ve mehdi misyonu üstlenmiş otorite kabul edilen 
karizmatik liderler ve kurtarıcılar üreterek onlardan medet beklerneye 
başlarlar. Böyle insanlar, ezilmişlik psikolojisi içerisinde saglıklı düşü
nemezler ve baskalarının lid.:::rliğine ve başkalarının onları yönetme ve
ya yönlendirmesine ihtiyaç duyarlar. 

Bazı insanlar, geçmişe bakıp daha önce yaşadığı başarılı ve ve
rimli günleri hatırlayarak onunla nasıl övünüyorlarsa, böyle bir hayatı 
yaşayamamış veya önceden yaşamış, fakat daha sonradan kaybederek 
büyük zulüm ve haksızlıklara düçar kalmış kimseler ve toplumlar da, 
daha iyi bir gelecek beklentisi içerisine girerler. Buna güçleri yetmediği 
durumlarda, karizmatik kişi ve soylu aileleri kurtarıcı (i
mam/mehdi/mesih) olarak görürler. Bu en tipik biçimde dindar kişilerde 
görülürse de, aslında sadece onlara has bir özellik değildir. Tarih bo
yunca ve günümüzde bir çok toplum ve devlette yaşanmış beşeri, tarihi, 
siyasi, kültürel, sosyolojik ve dini bir olgudur. 

Toplumsal bunalımların ve siyasi iktidar mücadelelerinin yaşan
dığı toplumlarda, mevcut meselelerin çözümünde manevi desteğe ve 
beşer üstü özelliklere sahip olduğuna inanılan bir kurtarıcı beklenmesi, 
beşeri, siyasi, kültürel, tarihi ve dini bir olgudur. Ancak kurtarıcı ve 
karizmatik lider arayışı, öncelikle beşeridir. 

Yahudilik, Hıristiyanlİk, Hinduizm, İslamiyet ve diğer bazı din 
mensupları, bu beşeri psikolojik tutumu, dini alana taşıyarak meşrulaş
tırma yoluna gitmişlerdir. Yahudilerin kurtarıcısı olarak Mesih'i; Hıris
tiyanların İsa'yı; bazı müslümanların Başimi soyundan veya Ali'nin 

hakkında bkz.: Ahmedov, Şahin, Sasani Kültürünün Şia'nm Teşekkülüncieki Rolü, 
Ankara 2001. (Basılmamış Y.Lisans tezi). 
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Fatıma'dan devam eden soyundan mehdi veya mehdiler beklemesi, bu 
fikrin en tipik tezahürleridir. 

İslam tarihinde, "Dini, insan veya insanlara itaat etmek ya da i
mama itaate etmek. "m olarak algılayan "karizmatik lidere i" veya "Kur
tarıcı bekleme" şeklindeki politik din! zihniyetin pek çok tezalıürüne 
rastlamak mümkündür. Bunların başında Aşırı Şi1 hareketler, 
Onikimamiyye Şiasi (Usüliler-Ahbariler), İsmaililik -Hasan Sabbah Fe
daileri-, Batınllik, Karmatller, Zeydilik, Dürzllik, Nusayrllik, 
Kadiyanllik, Babllik-Baha1lik, Şeyhilik ve benzeri ekaller gelmektedir. 

Politik-Karizmatik dini zihniyetin merkezinde Masum İmam , 
Mehdi, Mehdiye açılan kapı (Bab) ve Mesih fikri bulunmaktadır. Bun
ların kaldırılması durumunda, bu fırkaların varlık sebepleri ortadan 
kalkciış 0lur. Di ğer ta!·aftan asağı yukaE bu rı ların t1mamında, ya 
Haşim! soyundan veya Ali'nin Fatıma'dan olan soyundan (Ehl-i Beyt) 
bir kisi ya da bu soyla alakası olmayan kişiler, hayatta iken ya da ölü
münden sonra, kurtarıcı (Mehdi/İmam/Mesih/ Allah'ın hülul ettiği Re
sul) olarak beklenmektedirler. Bu misyon, Haşim! soyundan olanlara 
çoğu kere kendileri dışındakiler tarafından yüklenirken, Haşim! soyun
dan olmayanlara, daha çok kendilerince yüklenmiştir. Mehdilikle yeti
nenler olduğu gibi müceddidlikle başlayıp mehdilik, mesihlik ve resul
lük, daha da ileri giderek ilahlık iddiasında bulunanlar da olmuştur. 

Aslında Şia'nın siyasi tarih!, 12 imam nazariyesine göre yeniden 
inşa edilmiş tamamen politik bir tarihtir ve İslam'ın siyasallaştırılma 
projesidir. İmamları sevmek veya sevmemek dahi dinileştirilmiştir. İs
lam toplumunun kaderi belli bir soyun ya belli bir dönemden sonra da 
ortada olmayan gizlendiğine inanılan gözlenen bir kişinin tekeline 
terkedilmek istenmiştir. Bu yüzden yazdıkları eserlerin tamamında bu 
nazariye ile ilgilenilmiştir. Şia'nin yazdığı tefsirlerin tamamına yakını, 
politik-masum imam anlayışı çerçevesinde ve bu anlayışın isbatlanması 
için yazılmıştır. 

Bu söylem, "Din, imaını tanımaktır, ya da Din, kişi veya kişilere 
itaattir." 114 şeklinde sloganlaştırıldı. Böylece karizmatik lider merkezli 
bir din ve dünya görüşü şekillendirildi. Sonuç olarak, politik-karizmatik 
liderci dini zihniyetin, Siyasi iktidarın ilahiliği ve nasslar tarafından be-

113 el-Kummi, Makiildtu'l-Fzrak, thk. Cevad Meskur, 60; Sehristiinl, el·Milel ve'n-Nihal, 
I/38, 170. ı 79, 189. 

114 Hatib el-Bağdadi, Şerefli Aslıabi'l-Hadis. 6. 
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lirlenmişliği, Velayete iman, zamanın imarnma beyat; imama/İmamlara 
mutlak itaat; İmamların günahsızlığı; Mehdi/Kurtarıcı beklemek; Ali ve 
soyuna kutsallık atfetmek, İslamın siyasallastırılması, Kur'an'ın B atın! 
yorumunu savunmak gibi temel özellikleri bulunmaktadır. 

İslam düşüncesinde ortaya çıkan din anlayışlarında tezahür eden 
zihniyetierden birisi de "Keşifçi-İnzivacı" 115 zihniyettir. Ancak bu zih
niyet daha çok sufi oluşumlarda ortaya çıktığından burada onun üzerin
de durmayacağız. 

5. İslam Mezhebieri Tarihi Yazıcılığında Karşılaşılan 
Problemlere Çözüm Önerileri 

a) Kaynak Kritiği ve Eleştirel Yaklaşım 

Kaynak kritiği ve eleştirel yaklaşımdan m>ı.k:;at, önceden belir
lenmiş bir duruşu olan felsefi eleştiriden farklı olup Tarih biliminde kul
lanılan tarihi tenkid metodudur. Tarih tenkidi, Halkın'ın da ortaya koy
duğu gibi, doğruyu yanlıştan ayırmaya tahsis edilmiş bir metod olup 
herşeyden evvel şahitlikleri araştırmak; sonra onları kontrol etmek; ni
hayet onları anlamak olarak üç işleme indirgenebilir. 116 Mezhebler Ta
rihçilerinin çözmesi gereken en önemli sorunlardan birisini, bilgi kay
naklarının sahihliği ve bu eserlerin mezhebler hakkında verdiği bilgile
rin güvenilirliği sorunu teşkil etmektedir. Çünkü Mezhebierin doğuş ve 
teşekkülü için son derece önemli olan hicri üçüncü asra kadarki dönem
le ilgili birinci el kaynaklar maalesef zamanımıza ulaşmamıştır. 

Üçüncü asra ait bize ulaşan bir kaç eser ise, mezhep taassubu ile 
yazılmış ve son derece sınırlı bilgiler içermektedir. Hicri üçüncü asrın 
sonları dördüncü asrın başlarından itibaren yazılan kaynaklara gelince, 
bunların tamamı bize ulaşmamış olduğu gibi, mezhebieri ele alış biçim
leri ve verdiği bilgiler daha çok doktrinler üzerinde ve mezhebierin şe
matik taksimatı üzerinde durmaktadırlar. Her bir mezheple ilgili farklı 
algılama biçimleri inşa edilmiştir. Her müellif, klasik malzemeden 73 

115 Bu zihniyet hakkında geniş bilgi için bkz.: Kutlu, Sönmez," İslam Düşüncesinde Ta
rihsel Din Söylemleri Olgusu", İslamiyat Dergisi, C.4, 4(2001), 32-36. 

116 Halkın, Leone-E, Tarih Tenkidinin Unsur/an, çev. Bahahaddin Yediyıldız, II. Baskı, 
Ankara 2000, 4. Başka bir yerde bunu şöyle izah eder: "doğru, muhtemel, mümkün, 
inanılmaz, yanlış, yalan, doğrulanması imkansız olanı ayırdetmekten ibarettir. Sade
ce hatiilı olan bir vesikayı bertaraf etmekle yetinmez, doğru bir vesikada hatalı 

olabilicek hususu veya tahrif edilmiş bir şahitlik varlığı sürüp gidilebilen gerçeği 
ayırdetmek de ona düşer." (Tari/ı TenkiJinin Unsurları, 3.) 
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fırka planına göre yen inşalar yapmış, veya geçmişi aynen tekrarlamış
tır. Yapılan bu inşalar kullanılan malzeme genellikle hi eri dördüncü as
ra kadar üretilen malzemedir, nadiren de daha zonraki beşinci ve altıncı 
asra aittir. 

Bu inşalar tamamen teorik ve theolojiktir. Zaman ve mekan bağ
lantıları ve fırkaların tarihi devamlılığı söz konusu değildir. Hatta kla
sik mezhebler tarihi 73 ile fırkaları sınıdandırdığı için, yedinci asırda 
tamamlanmış olan sayıya yeni bir şey ilave etmemişlerdir. Bu bakımdan 
yedinci asırdan günümüze kadarki dönemde yaşayan veya yeni ortaya 
çıkan mezhep ve fırkaların tarihi henüz yazılmamıştır. Eserler fırkaların 
tarihinden çok onların doktrinlerinin tarihiyle ilgilenmektedir. Sahte 
şahsiyetler, sahte ve uydurma mezhebierin üretimi ve bir şahsiyetin bir
den faf:la kimlikle takdimi söz konusudur. Örneğin kendiden sonraki bir 
çok kaynağa k<ıynaklık eden Ka'bi'nin Makalat'ı, Mu '~ezile kısmı hariç, 
neşredilmemiştir. 

Neşredilen Mu' tezile kısmı diğer kaynaklardaki Mu' tezile kısım
larıyla karşılaştırıldığında, bu eserde Mu' tezile alimleri ve görüşleri ne
sil nesile verilirken sonraki kaynaklarda her bir Mutezili alime ait bir 
fırkaya dönüşmüştür. Bunun sonucunda 73 şemasını tamamlayabilmek 
için tarihssel-toplumsal tekabülü olmayan pek çok fırka üretilmiştir. İl
gili eserin yazmasındaki Mürcie kısmından anlaşıldığına göre, sonraki 
kaynaklar Mu' tezile için yaptığını Mürcie için de yapmışlardır. Çok iyi 
bildiği Mu 'tezile için Bağdad ve Basra Mu 'tezi lesi ayrımı üzerinde du
rup her isme bir mezhep üretme teşebbüsünde bulunmayan Eş'arinin 
de, Mürcie için aynı tavrı gösterınemesi ilginçtir. 

Mürcie ile ilgili verdiği bilgiler Kabi'yle uyum içerisinde olmakla 
birlikte, Eş' ani de şahıs adiarına nisbetle, örneğin "Ebu Hanife ve 
Ashabuhu" veya "men ittebahu" şeklinde fırkalaştırılmıştır. Daha son
raki kaynaklar ise doğrudan isme nispetle Yunusiyye, Bişriyye, 

Gaylaniyye ve diğer adla sayıları 70'i geçen Mürcii fırka üretmişlerdir. 
Bu kaynaklar daha çok doktrinler ve şahıslar merkezli bilgi vermekte 
olup bilgiler özgün şeklinden değiştirilerek farklı mezhebierin fikri ola
rak gösterilmekte ve şahısların bu eserlerden birden fazla portesi çizil
mektedir. Ebu Hanife'nin bu gelenekteki sunumu kronolojik olarak ta
kip edildiğinde bunun ne kadar ustalıkla yapıldığı açıkca görülür. 117 

117 Ebu Hanife'nin Makalat ve Fırak edebiyatında takdim sorunu ile ilgili eleptirel bir 
yaklaşım için bkz.: Givony, Joseph, "The Portrayal of Imam Abu Hanifa in the 
Heresiographic Literature of the 10-l2th Centures", Proceedings of the XXXII 
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Bu sebeple Mezhebler tarihçileri, mevcut kaynaklan, tarih bilimi 
tarafından geliştirilen iç ve dış tenkidleri de göz önünde bulundurarak, 
metnin o döneme aidiyeti ve verdiği bilginin doğruluğuna emin olduk
tan sonra kullanmaya özen göstermelidir. Mezhebler tarihinde bir eserin 
tenkidi yapılırken şu noktalar üzerinde durulmalıdır. 

Araştırmada kullanılan kaynaklar, incelediği olay, fikir, fırka ve 
şahıslara bizzat şahit olan birinci el kaynak mıdır? Gerçekten eser, 
mellifine mi aittir? Eğer aitse, eser daha sonraki yazarlar veya müsten
sihler tarafından sansüre uğramış mıdır? Konuyla ilgili verilen bilgiler, 
olaya tanık olan Tarih veya benzeri kaynaklarca doğrulanmaktadı mı
dır? Eser hangi noktalarda güvenilirdir, hangi noktalarda güvenilir de
ğildir? Bunlan tespit ettikten sonra, her hangi bir fırkayı, fikri ya da 
şahsı inceleyen birisi eserlerin verdiği bilgileri, şu açılardan eleştiriye 
ve değerlendirrüeye tabi tutabilir1 ıs: 

Bu fırka/şahıs/fikirle ilgili bilgi, ilk defa hangi kaynakta nasıl 
geçmektedir? Bu bilgi tarihi verilere uygun mudur? Daha sonraki 
kaynaklakların verdiği bilgi ilk kaynak veya kaynaklann yeni bir versi
yonu mu? Yoksa verileniere ilave edilen gerçekler ve sapıırmalar var 
mıdır? Şahsi araştırmalan diğer ilavelerin doğruluğunu onaylıyor mu? 
Mezhep/fırka/şahısla ilgili, daha önceki kaynaklarca bilinmeyen yönler 
nelerdir? 

İslam Mezhebieri tarihi kaynaklannda fırkalar ve mensuplan, 
müellifin 73 fırka rivayetinin tesiri altında kendi kafasında oluşturduğu 
şemaya göre, benzer görüşleri ya da tarihi ve toplumsal açıdan birbiriyle 
alakasını incelemeksizin ve tarih ve mekanla irtibatlandırılmaksızın 

vermektedir. Bu tasnif sistemi ve ilişkilendirme, fırkalann doktriner ta
rihiyle değil sosyal tarihiyle zaman ve mekanla irtibatlandırılarak eleş
tiriye tabi tutmayı prensip edinmelidir. 

Bu tasnif sistemlerinin eleştirisi, eserleri iki farklı biçimde okuya
rak yapılabilir. Önce ilgili fırkanın, tarihi kronolojik sırayla bütün fırka 
kitaplannda nasıl kurgulandığı takip edilir. İkincisi bu fırka Şii, 
Mutezili, Harici, Mürcii, Eşari, Hadis Taraftarlannın eserleri kendi içe-

International Studies Congress for Arabian and North Afı:-ican 1992, LXXI. 
(Arapçasy: " Evsiifu'l-İmam Ebi Hanife fi Edebi'l-Fırak Mesai! Müteşe'ibe" ) 

118 Walker, Ebu Temmam'ın Kitabuş-Şecere'si ile ilgili incelemesi bu konuda önemli 
ipuçalan vermektedir. Bkz.: Paul E. Walker, Walker, Paule E., "An Isına'ili version 
of the heresiography of the seventy-two erring sect", Mediaevallsma'ili History and 
Tlıought (ed. Farhad Daftary, Cambridge 1996) adlı kitap içerisinde, s. 161-177. 
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risinde ayn ayrı takip edilir. Böylece hangi fırkanın hangi dönemde ve 
hangi çevrelerce uydurulduğunu veya üretildiğini tespit edebilir. 

b) Tasviri/Betimleyicilik (Deskriptif) İlkesi 

Sosyal bilimlerde, hadiseleri incelemek, soruşturmak, bunların 

tam bir fotoğrafını çekmek son derece önemlidir. Her bilim dalının ken
dine has yöntemleri olmakla beraber betimleme veya müşahede bütün 
bilimlerde kullanılan bir yoldur. Bu ilke, Mezhebler Tarihi'nde, olaylar, 
fikirler, kavramlar, şahıslar, fırkalar ve onların gelişim süreçleri ile 

. ilgilenerek ne ise o şekilde ortaya koymak anlamına gelir. 

Diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi, mezhebler tarihinde de, 
bunun yolu müşahededir. Klasik mezhebierin tarihi ile ilgili müşahede
lerimiz·, birinci el dahi olsa, bazı dökümanların tanıkl?:ı doğrultusunda 
dolaylı bir müşahededir. Ancak günümüzde yaşayan bir mezhep veya 
dini akımla ilgili yapacağımız incelemelerde, dolaylı ve dolaysız 

müşahedeye, saha araştırmalarına veya nicel nitelikli araştırma 

tekniklerine başvurabiliriz. Bir mezhebler tarihçisi, incelemekte olduğu 
bir olayı veya fırkayı ne olması gerektiği şekliyle değil ne ise o şekilde 
yargılarını katmaksızın resmetmekle görevlidir. Bunu arkeoloji 
yapmaya benzetebiliriz. Çünkü bu tarihin derinliklerinde kaybolmuş bir 
şeyin kare kare parçalarını bir araya getirerek onun tam resmini ortaya 
koymak gibi bir şeydir. Müşahede şu şekilde cereyan eder. 

Örnek olaylar, seçildikten sonra onların sebepleri araştırılır. Bu 
olaylar analiz edilirek geçiçi faraziyeler oluşturulur. Bu faraziyeler 
muhtelif hadiselerde ve cemiyetlerde yapılan tecrübelerle karşılaştırılır 
ve bazı ilmi neticelere ulaşılır. Ulaşılan neticelere göre hadiseler tasnif 
ediiiierek incelenmekte olan hadise resmedilir. En sonunda hadisenin 
müşahedesi tanımlanmış olur. 

Yani müşahedede örnek hadiseler seçmek, en basit unsurlarını 
tespit etmek, onların sebeplerini araştırmak, ulaşılan neticeleri karşılaş
tırma ve ayıncı özelliklerini tesbit ettikten sonra tasvir ve tanımlamak 
demektir. Bu hadiseyi değiştirmek veya yeniden inşa değildir, belgele
rin şahitliğinden hareketle yapılan dolaylı müşahedeyle bilinmeyen yön
lerini ortaya çıkarmak demektir. Bunu yaparken fırkanın veya bir hadi
senin kendi dışındaki gerçekleğini kabul etmeli ve kendi yargılarını pa
ranteze almalıdır. Amacı ilk hadiseye, ilk fikre, ilk metne, ilk tezalıüre 
inerek onu asli unsurlarıyla ona daha sonra katılan arizi unsurlarını 
resmetmek olmalıdır. 
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Günümüz mezhebler tarihçisi, olaylan ve fırkaları tasvir ederken, 
kendi dönemlerinin kavramlarıyla ·geçmişi, geçmişin kavramlarıyla 

kendi dönemlerini tasvir etme şeklindeki klasik mezhebler tarihçilerinin 
düştüğü hatala düşmemeye özen göstermelidir. 

c) Fikir-Hadise İrtibatı Prensibi 

İslam düşüncesine ortaya çıkan her mezhep veya politik-dini ha
reket, tarihi, siyasi, ictimai ve ekonomik hadiseleri veya güncel olayları 
kendi zihniyetini meşrulaştıracak şekilde yorumlamaktadırlar. Özellikle 
klasik mezhebler kendi tarihlerini Hz.Peygamber'e kadar gerilere götü
rerek adeta tarihi yeniden inşa etmektedirler. Bu yüzden klasik 
mezhebierin ilk defa ne zaman ve hangi hadiselerin sonucunda kurum
sallaştığı veya tarih yüzüne çıktığı hala sonuçlandırılmamış bir tartış
madır. Çünkü mezhebierin kendi ta:ôhic:riyle ilgili verdikl;;ri bilgilerde 
zaman ve mekan kaymaları (anachronism) söz konusudur. 

Örneğin Şia, Şii kaynalara göre, Hz. Peygamber zamanında orta
ya çıkmış bir fırkadır. Mürcie, kaynaklara göre, Hz. Osman döneminde 
veya Hz. Ali döneminde; Mu' tezile Hasan Basri döneminde ortaya 
çıkmış hareketlerdir. Bu olayları "Fikir-Hadise irtibatz" çerçevesinde 
analiz ettiğimizde durumun hiç te böyle olmadığı kolayca anlaşılmakta
dır. Bu bakımdan bu prensip mezhebler tarihi araştırmalarında göz ö
nünde bulundurulması gereken önemli hususlardan birisidir. 

Fikir-hadise irtibatı, bir fikrin veya inancın varlığını, sosyal, siya
si, ekonomik ve dini hadiselerde bu fikrin tezahürlerinin tespit edilmesi 
demektir. Mezhebler Tarihinde ise, her hangi bir mezhebin tarih sahne
sine çıkmasında etkili olarak gösterilen hadiselerle o mezhebi diğer 
mezhebierden farklı kılan ilk fikirlerini ve onun etkilerini araştırılarak 
bu ikisi arasında bir ilişikinin var olup olmadığını, ya da fikrin o hadi
senin sebebi olup olmadığını ortaya koymak demektir. Aslında bu tek 
yönlü işleyen bir yöntem değildir. 

Fikirden-hadiseye veya· hadiseden fikre işleyen bir müşahededir. 
Eğer ortada bir fikir varsa, bunun tezahürleri de olmalıdır veya bir teza
hür varsa bunun etkisinde ortaya çıkacak yeni fikirler de olacaktır. 

Mezhebler tarihçisi, araştırdığı mezheple ilgili fikirleri, olayları ve dav
ranışları ortaya koyarken fikir ve hadise irtibatını kurmaya ve bu ilişki
leri zaman ve mekan bağlamını da katarak derinlemesine analiz etmeye 
dikkat etmelidir. Bu yöntem başarıyla uygulandığı takdirde 
mezhebierin ideolojik tarih kurgularını çözebilecektir. Fikir-hadisi irti-
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batı prensibi, özellikle Şia'nın doğuşuyla ilgili gündeme gelen ilk Şii 
hadiselerin analizinde Watt, Fığlah ve Onat tarafından kullanılmış ve 
son derece önemli sonuçlar elde edilmiştir. 

c) Fikirler Üzerinde Derinleşme 
veya Fikirlerin Tarihlendirilmesi 

Klasik İslam mezhebieri yazıcılığında, mezhebierin fikirleri ve 
doktrinleri ilgi ve odak merkezi yapılmıştır. Hatta Ebu Muti Mekhul en
Nesefi, İbn Huşeyş ve benzeri kişiler, mezhebieri inançlarına göre isim
lendirmekte, şahıslan ve tarihi gerçekliği olan fırkaları bazen 
görmezlikten gelmektedirler. 

Sonuçta her bir eser veya gelenek bir fırkayla ilgili birbirine zıt 
fikirler nispf.t etmP-ktedir. Sosyal, siyasi, ictimai ve dini bağlarnından 
kopanlarak kuru teolojik düzlemde ele alınmaktadır. Bu bakimdan "Fi
kirler üzerinde derinleşme" veya ''fikirlerin bağiarnı üzerinde derinleş
me" yoluyla bu sorunları çezmeye çalışmalıyız. 

Bunun yolu, önce bir fikrin ilk söylendiği şekliyle tespit edilme
si, sonra da gelişim süreci ve teoriye dönüşümünün incelenmesidir. An
cak bunu yaparken Mezhebler Tarihi kitaplarıyla asla yetinmeyip, fikrin 
ait olduğu dönemle ilgili tarih, edebiyat, coğrafya, şehir tarihleri ve di
ğer bütün eserlerden hareketle o günkü toplumun hissiyatım ve ruhiya- · 
tım okuruakla mümkündür. Ancak bundan sonra fikirlerin, olayların ve 
fırkaların dini, siyasi, ictimai, ekonomik bağlamları ve zihniyetieri tes
pit edilebilir. Bu konuda bilgi ile toplumsal yapı arasında ilişkileri ele 
alan Bilgi sosyolojisinin, ifadelerin bağlaını üzerinde duran Anlama ve 
İnsan Bilimleri'nin yöntemlerinden istifade edilebilir. 

Fikirler üzerinde derinleşmek, Anlama tekniklerinde ifadelerin 
bağlaını adıyla tartışılmaktadır. Fikirler üzerinde, zamansal boyut, me
kansal boyut, toplumsal olgu boyutu ve şahıs boyutu açısından durula
bilir. Burada çözümlenecek soru şudur: Bir fikir/hadise/fırka, hangi ta
rihte kim tarafından, nerede ve ilk defa kim tarafından ne için ve ne şe
kilde söylenmiştir. Bu yolla tohum fikirleri veya bir fikrin en basit un
surlarını ettikten sonra fikrin gelişim süreçlerini günümüze kadar getir
meye sıra gelir. 

Benim özellikle ısrarla vurgulamak istediğim, fikirler üzerinde 
derinleşmekten maksat fikirlerin tarihlendirilmesi ve menkulde maku
lün aranmasıdır. Bu son derece önemlidir. Çünkü klasik mezhebler tari-
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hi eserleri, genellikle fikirlerin sahibini, bağlamını, dönemini belirtmek
sizin nakletmekte, daha da tehlikelisi fikirleri "Mu' tezile dedi ki" veya 
"Şia dedi ki" şeklinde anonim olarak vermektedirler. Mezhebler tarihçi
si için önemli olan Mu' tezile'den veya Şia'dan kimin bu fikri söylediği
dir. Günümüz mezhebler tarihçileri, tarih bilinciyle hareket ederek fikir
leri tarihi, toplumsal, psikolojik ve dini bağlamıyla analiz etmeye özen 
göstermelidir. Böylece klasik kaynakların düştüğü genelierne ve indir
geme yanlışlıklarına düşmekten kurtulacaktır. 

d) Şahıslar Üzerinde Derinleşme 

Klasik döneme ait farklı yazım gelenekleri veya aynı yazım gele
neği içerisinde yer alan eserler, her hangi bir şahsiyeti farklı şekillerde 
tasvir etmekte, başka mezhebierin liderleri veya kurucularını haksız e
leştirilere ta!)i tuti'1akta, kendi önderlP,rini göklere çıkarmaktad!r. Diğer 
taraftan, mezhebler tarihinde öne çıkan şahsiyetler, her bir kaynakta 
farklı mezheblerle ilişkilendirilmekte veya bir kategoriye konulama
maktadır. 

Benim ifademle, kendine ait olmayan fikirleri şahsa nispet ederek 
bir mezhebin mensubu kılmaya veya şahsın gerçek fikirlerini gizleyerek 
her hangi bir mezhebin mensubu olmaktan kurtarmaya çalışmaktadırlar. 
Sonuçta mezhebierin teşekkülünde önemli rol oynamış kimseler silik
leştirilmekte veya Maturidi gibi, hiç yer verilmemekte, daha az katkısı 
olan silik şahsiyetler öne çıkarılarak onun üzerinden fırka ve fırkalar 
yargılanmaktadır. 

Sonuçta bir şahsın menkıbevi ve tarihi olmak üzere farklı portre
leri ortaya çıkmaktadır. Bu konuda önemli bir çalışma yapan Fuad Köp
rülü, bu durumu şöyle vurgulamaktadır: "Eski Doğu Tarihcileri, ekseri
yetle tarih ile menkabeyi birbirinden ayıramadıkları için, halk 
muhayyelesinde teşekkül eden hayali şekilleri aynen kitaplarına geçir
mekten başka bir şey yapmadılar. "119 

İslam düşüncesinin Siyer, Mezhebler tarihi, Tabakat ve rical ki
tapları ve özellikle Tasavvufi şahsiyetlerele ilgili yazılmış Vilayetname 
ve Menakıplarda önemli kişilerin hayatlarının menkabevi ve tarihi 
gerçekliği birbirine karışmıştır. Bu durum, Hz. Heygamberin şahsiyeti 
için de söz konusudur. · 

ı ı 9 Köprülü. Fuad, Türk Edebiyatmda İlk Mutasavviflar, VII. Baskı, Ankara ı 99 ı, 27. 
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Mesela, onun Siyer kitaplarının anlatışı, edebiyat, fıkıh, tasavvuf 
ve diğer alanların anlatışı ve tasvirleri arasında büyük farklılıklar vardır. 
Siyer kitapları onu müşriklerle sürekli savaşan biri, fıkıh kitapları sürek
li kanun ve kurallar koyan bir şari, tasavvuf kaynakları insan olmasının 
ötesinde yarı ilahi bir insan olarak tipolojisini çıkarırlar. 

Aynı durum Hz. Ali, İmam-ı A'zam, Hacı Bektaş, Ahmed Yesev1 
ve benzerleri için de geçerlidir. Mezhebler tarihi eserlerinde ve diğer 
edebiyatta Bundan dolayı şahıslar yaşadığı dönem ve tarihi kişiliği açı
sından ilgi ve alaka merkezi kılınarak ortaya konulmalıdır. Bizim "şa
hıslar üzerinde derinleşmek" dediğimiz şey budur. 

Mezhebler tarihçisi, İslam medeniyetinin diğer kaynaklarına 
başvuıurak, Köprülü'nün Ahmed Yesev1 için ve Fığlah'nın Hz. Ali için 
)'ap.tığı gibi, a:!"2.ştırdığı şahsın doğumundan ba~layar?_k yeti~tiği kültürel 
vi ictumai muhuti, fikri ve siyasi bağlantıları, eserleri ve itikadi siyası 
zümrelerle olan ilişkilerinin oluşturduğu tarihi kişiliği ile sonradan 
kendisine yüklenilen menkabevi kişiliğini ayrı ayrı incelerneyi deneme
lidir. 

f) Tarafsızlık ( Mezhebler üstü Tutum) 

İnsanların her birinin kendine ait hisleri, duyguları, bireysel, top
lumsal, dini ve mezhebi ilişkileri söz konusudur. Sosyal bilimlerde, bu 
özelliklere sahip bir insanın bütün bu eğilim ve bağlantılardan kendisini 
kopararak, her hangi bir olguyu kendisinden bağımsız bir hakikat olarak 
tafsız ve objektif olarak aniayıp anlayamayacağı sorunu uzun uzadıya 
tartışılrnış ve farklı görüşler ortaya konulumuştur. 

Öncelikle sosyal hadiselerde olguların ve hadiselerin tespitinde 
tarafsız ve objektif olunacağı ancak bu olgunun anlaşılması ve yorum
lanmasında farklı yorumlar yapılabileceği ileri sürülmüştür. Ancak bu 
durum, ortaya konulan yorumların hakikat dışı anlamına gelmez. 
Mezhebler Tarihçisinin de kendine has hissiyatı ve çeşitli bağlantıları 
vardır. Hatta belli bir siyası veya itikad1 mezhebe mensup olabilir ya da 
ona sempati duyabilir. Bu durumda onun tarafsız olması daha da güçle
şir. Ancak Mezhebler Tarihçisi, araştırmalarında mümkün mertebe 
mezhebi inançlarını ve eğilimlerini paranteze almasını bilmelidir. Hatta 
bir araştırmacı olarak, mezhebler üstü olmaya veya mezhebiere eşit me
safede durmayı prensip edinmelidir. 

Klasik dönemlerde mezhebler tarihi yazıcılığında, tarafsızlık 

konusunda, maalesef, başarılı olunamamıştır. Bu yüzden bugün, 
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olabildiğince olayları ve olguları, asli durumlarına uygun olarak tarafsız 
ve objektif bir şekilde tasvir etmek durumundayız. Ancak Diltey'in de 
dediği gibi, sosyal bilimlerdeki tarafsızlık ve objektiflik doğa 

bilimlerindekinden farklıdır. Beşeri bilimlerde herkes için gelip geçer 
bir objektiflik. Beşeri bilimlerdeki objektiflikten kasıt; yazarın konuyla 
ilgili olarak kasıtlı bir yanıltına yapmadığı sürece objektifliğe ulaşmış 

ı - d 120 o acagı ır. 

Burada önemli olan yazarın kendisini subjeltiflikten olanca 
gücüyle soyutlayarak konuya empati ve ünsiyetle yaklaşarak görüşlerini 
ortaya koymasıdır. O halde, mezhebler tarihinde tarafsızlık ve objektif
lik, savunmacılıktan kurtulmak, metodolajik yaklaşım, eleştirel zihniye
te sahip olmak, inançları paranteze almak, ve tabulardan kurtulmak şek
linde tanımlanabilir. 

g) Disiplinler arası İşbirliği 

Sosyal bilimlerde kesin olarak uyulması gereken tek bir metodo
loji yoktur. Bunun için her ilim dalının kendine özgü araştırma, incele
me ve yazım metodu veya metodları vardır. Mezhebler Tarihi'nin de Ta
rih gibi sosyal bilimlerin bir dalı olduğu için kendine özgü bir araştırma 
yöntemi vardır. 

Mezhebler tarihçisi, klasik ve yaşayan mezheblerle dini-siyasi a
kımlarla ilgili herhangi bir konusudaa araştırma yaparken belli ilim dal
larından faydalanmak zorundadır. Çünkü insanları ve onun tarihte üret
tikleriyle ilgili olarak ortaya çıkan hiçbir ilimdalı diğerinden bağımsız 
olamaz. 121 

Siyasi ve İtikadi gayelerle vucud bulmuş mezhebler ve çağdaş 
dini-siyasi akımlar, basit türden olgular olmayıp tarihi, ictimai, psikolo
jik, ekonomik, dini ve kültürel boyutları olan son derece karmaşık bir 
olgudur. Bütün bu boyutları sadece Mezhebler Tarihi'de geliştirilen tek 
bir yöntemle veya yöntemlerle çözmek son derece zordur. Bu sebeple 
Mezhebler tarihi çeşitli bilimlerin verilerinden ve yöntemlerinden isti
fade etmek ve diğer disiplinlerle işbirliği yapmak durumundadır. 

Mezhebler Tarihi'nin geçmişle ilgili siyasi, dini ve itikadi hadise
leri ve fikri kurumlaşmaları ele alması dolayısıyla Tarih ve İslam Tari
hiyle gerek metod gerekse diğer açılardan işbirliği yapmak durumunda-

120 Diltey. Manevi İliıniere Giriş. (Haz, Kamuran Birant). 
121 Diltey, Manevi İliıniere Giriş. 
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dır. Bazı görüşlerin ve inançların, İslam öncesi din ve kültürlere kadar 
gerilere gitmesi, onun Dinler tarihi ve Antropoloji verilerini kullanmayı 
gerekli kılmaktadır. 

Farklı zihniyetieri temsil eden mezhebler, büyük bir edebiyat o
luşturmuşlardır. Bu edebiyatı daha iyi aniayıp yorulayabilmek için gü
nümüz Yorumbilim (Hermenötik) ve Anlambilim(Semantik)'den yarar
Ianmak durumundadır. Kavramlarda ve sözcüklerdeki anlam kaymaları, 
bağlamları ve İsUim kültüründeki anlam haritasının neresinde yer aldı
ğını bu yolla anlamak daha kolaydır. 

Günümüz mezhebierini ve çağdaş İslam akımlarını araştıran kişi, 
Sosyoloji, Din Sosyolojisi, Din Psikoloji ve Bilgi Sosyolojisinin verile
rine klasik dönemi araştırandan daha fazla ihtiyaç duyar. Örneğin Ale
vllik·üzerine v~ çağd~ş dini ~kımlcır üzeri.ııe araştırma y~pac~k kişil<>rin, 
master ve doktora aşamasında bu bilim dallarından ders alması önemli
dir. 


