




İSLAM MEZHEPLERİ VE TARiHiı 

·Muhammed b. Tavit et-Tanci 

Terc.: Bekir Topaloğlu 

İSLAM MEZHEPLERİ 

İslam dinine mensup gruplarm her birinin, kendisini diğer grup
laİ-dan ayıran görüş ve prensipleri vardır; işte bu görüş (re'y) ve 

prensipierin (mebde) topuna ·birden, ait bulunduğu grubun mezhebi 

denir. Mezkür gruplar, Allah karşısında ibadetirıde, diğer ferd ve 
cemiyetler karşısında muamelatında davranışını bu esaslara göre 

tayin ettiği gibi, itikad meselelerini de bu prensipiere göre anlar. Şu 

veya bu grubun mezhebi; y~ birinci derecede İslam dinirıirı itikad

la alakah kısmını nasıl aniayıp kabul edeceği, ikirıci derecede de 
İslam'ın ameli esaslarını hayatına nasıl tatbik edeceğille onun kabul 

ettiği temel görüŞ ve prensipiere göre olacaktır. 

Bundan da anlaşılacağı gibi İslam fırkalan varlığında ve prensip-
.. lerinde İslam'ın ?Ila kaynaklanna: Kur'an-ı Kerim ve Peygamberin 

hadislerine veya _bunlardan birine dayanmak mecburiyetirıcİedir. Bu 

dayalımaktan maksat: gerek iriaridığı şeyler ve gerekse yaptığı amel
ler için, yukanda zikredilen kaynaklardan bir delilin bulurımasının 

gerekliliğidir. İşte böyle bir delile dayanmadır ki herhangi bir mez

hebe, İslam c~maati tarafından kabul edilip taılliunış bir varlık te
min eder. Onu çökmekt~n koruyan ve yok olma 8.millerini engelle

ye:Q. de budur. Bundan sonra mezhepİer, kuvvet ve yayılış sebeple
rinin çokluğuyla kuvvetlenmek ve kendisine çok sajıda tabi çekme-

1 Prof. Dr. Bekir Topaloğlu'nun özel arşivinden (Bekir Topaloğlu Ktp. Nr.: d. Ü~4) 
alınan ve t<im adı "İstanbul Yüksek isıilm Enstitüsü 2. Sınıf İslam Mezhepleri 
ve Tarihi" olan bu makale, Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi İslam 
Mezhepleri Tarihi Doktora öğrencisi Habib Demir tarafından dizilmiştir. 
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ye, bu sebeplelin azlığı veya zıtlannın varlığıyla da zayıflamaya ve 
tabilerinin azalmasına mahkümdur. 

Mezheplerin za'f veya kuvvet sebepleri çoktur. Şunlan bu sebep
lezin önemlileri arasında sayabiliriz: 

1. İtikad.i olsun anıeli olsun bir mezhep kabul ettiği an fikir ve 
prensiplerle, İslam'ın ta'limat ve usülü arasındaki mesafe. Bu mesa

fe bazen genişler, bazen da daralır. Zayıflama ve kuvvetlenme de 

işte buna göre olur. 

a. Mezhebin kabul ettiği esasların, İslam'ın temel prensiplerine 

ve ruhuna yalanlığı, 

b. Bu esasların, fikri seviyeleri çeşitli bulunan Müslümanların 

çoğu tarafından kolayca anlaşılacak şekilde basitliği, 

c. Devletin, devlet adamlarının, mevki ve nüfüz sahibi kişilerin, 
mezhebin esaslarını kabul etmesi benimsemesi, 

d. Çeşitli vesilelerle mezhebi yayma arzusu ve mezhep taassubu. 

İşte bütün bunlar, daha başka birçok amillerle beraber bir mez

hebin kuvvetlenmesi, esaslannın yayılması ve tabilerinin çoğalma

sında rol oynarlar. Bu sebepleriıl zıtlan da mezhebin yayılmasını, 
ancak mahdud kişiler tarafından benimsenmesini, çok defa da kay
bolup gitmesini intac ederler. 

2. Diğer taraftan; bir mezhebin esaslannın, Kur'an ve hadise ya
kın olması, itikadın ikisine veya ikisinden birine dayandıracak bir 

delil bulmasını kolaylaştırmakta, bunlarda mezhebini apaçık şahit

ler bularak onu tevile muhtaç kılmamakta veya ihtiyacını azaltmak
ta, hileli istidlal yollarına başvurmaktan onu uzak tutmaktadır. 

Fakat mezhe bin benimsediği fikir ve inançlar Kuran ve hadisten 

uzaklaşınca ayet ve hadisin Jevili, sözü açıkça anlaşılan manasında 
alm·ayıp, manayı, mezhebe istidlal mümkin ~e ·kolay olacak şekilde . . . . . 
çevirip kaydırmak mezhep için zaruri bir hal almaktadır. 

Mezhebin esas ve inançlan İslam'ın esaslanndan ne kadar uzak

laşırsa, te'vile Kuran ve hadisin ruhuna yabancı birtalam tevcih ve 

karinelere olan ihtiyacı da o nisbette artmaktadır. Burılarin nasslar

la ya hiç alakası yok yahut da pek zayıf bir alakası ~ar~. Nihayet 
bir mezhebin benimsediği esasların hepsi veya bir ·ıa.smı İslam'ın 
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talimatina aykınlığı apaçık bir hadde kadar gelip l;>unu te'vil d~ 

örtmez olunca, bu mezhebin, Müslümaniann meydana getirdiği 
İslami muhitte hayatı tehlikeye düşüyor. Ve işte bu yüzden iki yüzlü 
ve çift şahsiyetli bir hayat sürmeye mecbur kalıyor: 

1. Görünen yüzü; halkla bu sayede yaşıyor, inanç ve arnellerinde 
onlara-iştirak edjyor ve bu görünen yüzü ile İslam mezhepleri arası

na sokuluyor, inanç ve esaslan bumeyanda tetkik ediliyor. 

2. Kendisine has olan iç yüzü; bunu Müslüman cemaatin. gözün
den kaçırıyor kendine ait muhitte, kendilerine akaidini ve din anla

yışını açıkladığı mezhep fertleri içinde kendi öz akaidi ile yaşıyor. 

• Kendine has olan dini hayatı korumak, tabilerine ve başkalarına 

meşrüiyyetini ispat etmek için de mezhebin imamı durumunda 
olanlar, umumiyetle · benimsenen, dine uygun ve buna müstenid 

bazı esaslar vazetmeye kalkışıyorlar. Bu esaslan da bir nevi te'vil 
ile, dini naslardan ve "düat=davetçiler" diye tanınan dinin esrarını 

anlamakla mümtai bazı şahısların sözlerinden çıkarıyorlar. Bu kai

de ve esasların en önemlilerinden birisi de şudur: "Dini nasların iki 
manası vardır: 

a. Avama hitabeden İslam cemaatinin benimsediği zahiri mana, 

b. Havassa hitabeden batıni mana. Mezhebin benimsediği mana 
da işte budur. 

Mezhebin temel kabu1 ettiği te'vil, ne lisan kaidelerine uyar ne de 

diğer mezheplerin bildiği te'vil cinsine. Bu yalnız imam ve daileı:inin 
bileceği remzi bir anlayıştır ve bu anlayış haleften selefe intikal 
eder. 

Yukanda zikrettiğimiz gibi her fırka ve mezhebin gerek varlığı ve 

gerekse devamı İslami naslara dayanınayı zaruri kıldığından, Kur'an 

ve hadisin naslan; İslam mezheplerinin benimsediği çeşitli fikir ce
reyanlannın üzerinde tecelli eylediği, geniş bir meydan haline gel

mektedir. Her grup, her fırka ve mezhep, iddiasına delil ve şahit 

bu1mak için Kur'an ve hadise müracaat etmektedir. Kur'an ve Hadis 
her ne kadar bu mezheplerin taleplerine cevap veriyorsa da bu veriş 

aynı seviyede olmuyor; bu iki kaynak bazen apaçık, kuvvetli ve ko-
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lay delil verirken bazen da güç, zorlanarak ve tekellüfle onlardan 

delil çıkanlıyor. 

Açıkça anlaşılacağı üzere kolay ve açık deliller ancak, esaslan 

İslami talimata yakın olan mezhepler için mümkün olmaktadır. Fa

kat mezhep, kaide ve hedefleriyle İslam'ın ruhiından ve kaidelerin

den uzaklaşınca; İslami nasların bu mezhep ve görüşlere delaleti 

kolay, ondan istediği hususlara şehadeti açık ve anlaşılır olmuyor. 

İşte o zaman bu durumda olan mezhepler te'vilden istifadeye mec

bur oluyorlar. İş Kur'an'dan bir veya birkaç ayetle alakah ise tek yol 

te'vildir. Kur'an'ın nassı bize, kelime ve harfleriyle tevatür yolundan 

nakledilmiş ve gelmiştir: Aynı zamanda birçok Müslümanların hafı

zasında ezberlenmiş, mushaflannda yazılmış, aralannda ayetleri 

tanınır ve meşhur olmuştur. Mezhebinin yaşamasını, prensiplerinin 

halk tarafından kabul edilmesini isteyen hiçbir mezhep, kendi esas 

ve kaidelerine uymuyor diye Kur'an'dan bir veya birkaç ayeti .inkar 

etme imkanma sahip değildir. Aynı zamanda davasına delil olsun 

diye ayet uydurmak da elinden gelmez. Şu halde .bütün mezhepler, 

Kur'an'la alakah hususlarda sabit ve belli birnass karşısındadırlar. 

Bu nassın; reddi, değiştirilmesi, üZerine şüphe çekilmesi, artırılması 

veya eksilti)mesi mümkün değildir. Şu veya bu fırkanın iddiası, 

Kur'an'ın açık nassına muhalif olunca istifade edilecek tek yol 

te'vildir. Te'vil; bir anlamavasıtası olarak, İslami nasslann anlaşıl

masında kullanılan makbill bir usllldür. İslam alimlerinin tarifleri

ne göre te'vil: 

"Sözü, zahirinden anlaşılan manadan, muhtemel ve mercüh 

(ikinci derecede alınması mümkün) bir manaya çevirmek, böyle an

lamaktır."2 Başka bir deyişle te'vil: "Kur'an ve hadisin zahirinin 

delalet ettiği akla yakın ve tercihe şayan manayı reddedip, gizli, ih

timalli ve mercüh bir manayı kabul etmektir." 

Zahiri manayı terk edip te'vil yoluna gitmeye sebep, zahirdeki 

manayı kabul etmeyemani akli veya nakli bir delilin bulunmasıdır. 

Dini bir nass, delaleti muayyen ve kat'i başka bir dini nass ile 

2 Cem'u'l-Ceuô.mi' (Zahir ve Müevvel bahsi). Tefsiru'n-Nisô.biirf (Taberi Tefsiri'nin 
kenannda), III, 137-138. 
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tearuz edince (çelişince), yine dini nass, delaleti kat'i ve muayyen 

bir akli nass ile çelişince te'vil gereldi oluyor. Bu takdirde te'vil, 

İslam mezheplerinin çağuna göre dini balamdan da muteber ve 

makbuldür.3 Fakat çok kere mütefekkir ve araştıncılar yanılıyorlar 

da. Delil olmayanı delil, kat'i olmayanı kat'i sanıyor, :Kur'an ve hadi

sin birinci derecedeki zaJ:ıiri manasını terk ediyor, zanlanna kapıla

rak te'vil yoluna sapıyorlar. İşte bu hatalı bir yoldur, bu hatarım 

meydana getirdiği te'vil de din mantığında muteber sayılmaz. 

Makbül olan te'vilin şartı; bizi buna sevk eden delilin sahih ve 

kat'i olmasıdır. Eğer şüpheli veya zanni olursa, dini nastan anlaşı

laı:ı zahiri manayı terk için kafi bir sebep olamaz ve bundan çıkan 

te'vil de makbul değildir. Dini naslan; ortada te'vili gerektirecek, 

te'vile sevkedecek ve zahiri manayı almaya milıli olacak bir mantıki 

zaruret bulunmadığı halde, sırf te'vil arzusuna uyarak te'vil edenle

re gelince, bunların yaptıklarına te'vil değil, ilmi kıymeti olmayan 

manasız bir meşguliyet denebilir. 

Durum ne olursa olsun te'vil; herkesin kolayca yapabileceği bir iş 

de değildir. Te'vil; geniş bir lügat bilgisi, derin bir üslüp anlayışı, 

dini naslar hakkında sağlam ve ihatalı bilgi ister. Ayrıca dini nasla

n, şu veya bu mezhebin istediğine delalet edecek şekilde te'vil yo

luyla tertip ve tevcih edebilmek çok yorucu bir çalışmaya muhtaçtır. 

İşte bu sebeple, fikir ve görüşlerini yayan, onlar için mücadele eden 

v:e hasımların itirazlan karşısında onları savunan mezhep sahipleri; 

kendi prensiplerine istidlal, onları müdafaa, Kur'an ve Hadis'ten 

makbul ve mantıki bir şekilde bunları çıkarmak hususlannda ma

haret kazanmak için geniş bir kültüre ve derin tecrübelere muhtaç 

olmuşlardır. 

Biz bu açıdan, çeşitli mezheplerin mücadele ve ihtilaflarının neti

cesi olan geniş ve çeşitli fikir hareketlerine bakınca şu faydalarını 

inkar edemeyiz: Bu mezhepler daima prensiplerini dini naslara da

yanarak izah, müdMaa ve ispata mecbur olduklanndan bu sayede 

İslam düşüncesi genişlik, derinlik, çeşitlilik ve metod kazanmıştır. 

3 bkz.: Tefsiru'n-Nisaburi, n, 137-138. 
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Şimdiye kadar, mezhebin esaslan karşısına engel ve problemler 
çıkaran nassın Kur'an nassı olması karşısında mezhep ve fırkaların 

durumunu ineeledik Bu nass Peygamberimizin hadisi olursa, bu 
hadisin bize geliş yolu -ki burada maksadımız ab.ad yoluyla rivayet

tir- birçok ihtimal ve zanlara maruz bulunmakta, buna itimad dere

cesinden zayıf bulunmaktadır. 

Bu sebeple mezhepler, hadislekendi prensiplerine istidlal husu

sunda tutumlarını değiştirmişlerdir. Bunu şu şekillerde özetlemek 

mümkündür: 

1. Hadis kendi kaidelerine uyarsa onu kabul eder ve onunla is

tidlalde bulunurlar. · 

2. Mezhebine delil kılacak bir hadis bulamadığı zaman, kendi gö
rüşlerine temel kılacak hadisler uydururlar. 

3. Hadis kendi görüşlerine aykırı olursa bu takdirde de iki tu

tumları vardır: 

a. Delil olarak kabul etmezler; bu tutum daha ziyade itikadi me

selelerde görülür. mesnedleri şudur: Hadis ab.ad yoluyla gelmiştir, 

itikad mevzüunda ahad yoluyla gelen hadisler kati değildir. Bu hu

susta ancak mütevatir ve kat'i nass kabul edilebilir, bu ise 

Kur'an'dır. 

Dikkat edilirse bu durumda mezhep, hadisin Peygambere aidiy
yetini inkar etmiyor, fakat istidla.I hususunda bu kati değildir diyor. 

b. Peygambere ait bir hadis olduğunu inkar edip, ona aidiyetini 

reddederek uydurulmuş olduğunu iddia ederler. 

Bundan anlaşıldığı üzere mezhepler arasında cereyan ede gelen 
devamlı ve keskin ihtilaflar onları iki şeye sevk etmiştir: 

ı. ihtiyacını karşılamayan ve işine gelmeyen hadislerin Peygam

bere aidiyetini inkar ederek onların uydurulmuş olduğunu iddia 

etmişlerdir. 

2. Görüşlerini takviye için devamlı olarak dini naslara muhtaç 

olduklarından hasımların karşısında delil ve hüccet olsun diye ha
disler uydurarak bunları Peygambere isnad eylemişlerdir. 
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MEZHEPLER TETKİKİNİN ÖNEMİ 

Mezheplerin usül ve prensiplerini bilen kimse, asırlar boyunca 
İslam düşüncesinin aldığı yönlere tesir eden uzak ve yakın sebepleri 
anlamış olur. Her fırkanın İsla.mi naslara balaşı ve onları anlayışı, 
mezhebe ait itikadlar çerçevesinde olacağı gibi, fırka ve mezhep sa
liklerinin Rableri, şahısları vs. diğer insanlar karşısındaki davranış
ları da bu iti.kadlara uygun ve bunların gerektirdiği şekilde olacak
tır. 

İslam mezheplerini ve bu mezheplerin metotlarını tetk:ik, bunla
rın prensip ve anlayışlarını inceden ineeye mukayese şu iki maksat
la yapılırsa bize, tecrübeye dayalı bir şekilde İslam'ı daha iyi anla
makta yardımcı olur: 

a . Uzun zaman yaŞamış bulunması kuvvetirıe ve asaletine yapı
lan tecrübe ve denemeler doğruluk ve uyguuluğuna delalet eden 
fikir ve anlayışları almak. 

b. Tecrübenin, zayıflığını ve dini nasların yanlış anlaşılmış bu

lunduğunu gösterdiği fikir ve anlayışları da kabulden uzak tutmak. 

Daha önce söylediğimiz gibi mezhebin manası: İslam dinini hu
susi bir şekilde anlayış ve tatbiktir. Bu da muayyen bir grubun din 

olarak kabul ettiği usül,, kaide ve itikadlara dayalıdır. İslam mez
heplerini tetldk, bu mezheplerin kaide, itikad ve hedeflerini öğren
mek aslında, çeşitli zaman ve muhitler içinde bulunan İslam ümme
ti arasında İslam dininin hayat ve tarihini tetldk etmek gerekir. 
İslam'ın hayatını kavmi içinde, İslam'ın, geniş kültürünü İslam 
ümmetieri içinde tetk:ik eden kimse, bunlara tesir eden gerçek se
bep ve amilleri bilmedikçe bu hayatı anlayamaz. İslam'ın hayat ve 
kültürü, İslam muhiti içinde yaşayan fırka ve n;ıezheplerin görüş ve 
iti.kadlarının geniş çapta tesiri altında kalmıştır. 

MEZHEPLERİ NASIL TETKİK EDECEÖİZ? 

Elimizde bulunan İslam mezhepleri hakkındaki kitapları, bu 
mezhepleri incelerken tatbik ettikleri metot balamından -umumi 

olarak- iki grupta toplayabiliriz: 
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Birinci grup: Problem veya mevzulan araştırmaya temel yapıyor, 

sonra şahıs ve fukalann, bu meseleler etrafındaki izah ve istidlalle
riyle alaka.lı görüşlerini zikrediyor. Bu tetkik usUlünde esas, başka 

bir deyişle başlangıç noktası bizzat hadise ve mezhebin izahı oluyor, 
sonra da bu hadise ve mesele yapıcılannın fikir ve görüşleri geliyor. 

Bu metodun özelliği, ileri sürülen bütün görüşleri arz etmek, bir 
yerdeki bir mesele veya mevzüa -herhangi birine- girmektir. Bu me

tot, bu yolla okuyucuya, bütün görüşleri karşılaştırmak ve birisini 

tercih etmek imkarn vermektedir. Bu metot mezhep veya re'yi ortaya 
koyuyor fakat bu mezhep veya görüşün sahibi "fırka veya şahıs ola
rak" meçhul kalıyor. 

İkinci grup: Tetkike temel olarak mezh~plerin sahipleri duru
munda olan şahıs ve fırkalan alıyor, sonra da bu fuka veya şahısla

ra ait olan muhtelif meselelere dair görüş ve nazariyeleri zikrediyor. 
Bu metot da "Şahıs olsun frrka olsun" mezhep ve görüşün sahibini 

ortaya koyuyor, sonra da onun görüşlerini bir yerde toplu olarak 
veriyor, öyle ki mezhep sahibinin görüş ve düşüncesinin hududu 

açık ve seçik olarak ortaya çıkıyor. Fakat bu mezhep karşısında 

diğer şahıs ve fukalann muvafık veya muhalif görüşleri "mezkür 
metodun sahiplerince" süküt geçiliyor, zikredilmiyor. 

Bu iki metottan faydalanmakla beraber biz, İslam_ mezheplerini 
ve bu mezheplerin tarihini tetkikte üçüncü bir yolu seçmiş bulunu

yoruz: Biz araştırmaya te~el olarak, mezheplerin zuhurunu temı;:l 
teşkil eden, onlann var olmalarına sebep ve ami1 kabul edilebil:ecek 

olan hadiseleri alıyo~. Bu hadiselerle, bunların İslam cemiy~ti 
üzerindeki tesirleri ve muhtemel bulunan çeşitli aksülamellerini bir 

kere teşhis ve tespit ettikten sonra bunların neticelerine vuküfumuz 
ve bu neticeleri tetkik edebilmemiz kolaylaşmaktaclır. Bundan sonra 

bizim tetkik için mevzüumuz, bu hadiselerden doğan fikri problem 

veya problemler olmaktadır. Biz bahis mevzuu problemde herhangi 
bir fırkanın görüşlerini "bu fırkanın reisi veya ileri gelenlerinin söz

leriyle temsil ederek" verirken aynı fukanın, diğer meseleler üzerin
deki görüşlerini de eğer varsa arz ediyoruz. 
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İLK ŞEKLİYLE MEZHEPLER VE BUNLARIN . İÇİNDE · EHL-İ 

SÜNNETiN DURUMU 

Daha önce me:Zhebin; muay)ren bir şahıs veya fırkarun, İslam di

ninin naslarıru (kitap ve sünneti) anlayışİndan ibaret olduğunu, bu 

anlayışın mezkılr şahıs veya fırkanın dini hayatında kullandığı mu

ayyen kaide ve usUle istinad ettiğini söylemiştik. Aynı zamanda bu, 

dinin aslını teşkil eden itikada aid nasli:rra olduğu gibi "İslam şeriatı 

veya İslam fıkhı" denilen fer'i işlere dair naslara da şamildir. 

Bu geniş ve şamil manasıyla "mezhep"i, İslam alimleri iki mana

da kullanmışlardır: 

a. Asli ve itikadi, 

b . Fer'i ve ameli . . Yani mezhep tabiri İslam alimlerinc·e bu iki 
manada da kullanılmıştır. Bu sebeple; Ehl-i sünnet mezhebi, 

Mu'tezile mezhebi, Şia mezhebi, Havaric mezhebi vb. demişler ve 

bununla mezkılr fırkaların itikadi mezhebini kastetmişlerdir. Keza; 

Ebü Hanife Mezhebi, Malik Mezhebi, Şafıi Mezhebi, Ahmed b. Han

bel Mezhebi vb. demişler ve bununla da mezkür müctehidlerin her 

birine ait fıkhl ve teşri mezhebi kasdeylemişlerdir. 

Biz de İslam mezheplerini ve tarihini, İslam dininin usül ve 

türüuna şamil bu geniş manasıyla alıyor, tetkikimize önce itikadi 

. mezheplerle giriyonız. Bunun arkasından da fıkhi ve fer'i mezheple
ri ·ele alacağız . 

İLMÜ'L-MAKALAT 

Şu da var ki eski İ,slam alimleri, Ehl-i Sünnet mezhebine muhalif 

bulunan diğer itikadi İslam mezhepleriyle alakah bu mevzüa başka 

isimler vermişler, "Makalat, İlmü'l-Makalat, İlmü'l-Makalati'l-Firak" 

gibi isimler koymuşlardır. Daha sonraları da "Milel ve Nihal" ismiyle 

yadetmişlerdir. Bütün bu isimlerle yazılmış kitaplar bize intikal et

miştir. Biz bu isimleri bırakıp da daha öteye, bunların seçilmesine 

sebep olan faktörlere bakınca, Ehl-i Sünnet'le, onlara muhalif fırka

lar arasındaki alakaya dair oldukça önemli bilgiler elde etmekteyiz. 

Öyle görünüyor ki bu mevzü için kullanılmış en eski isim: 

"Makalat, İlmü'l-Makalat, İlmü'l-Makalati'l-Fırak"tır. ilk zamanlarda 
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herhangi bir görüşünü açıklayıp anlatan İslam fırkalannın sözü 

kısa idi. Her mevzüu ancak bir "Makale" şeklinde alır, muayyen bir 
meseleden bahsederdi. Şu veya bu mezhebin, o meseleye dair istid

lalini, kendi görüş zaYiyesinden aksettirirdi. İşte bu bahse "Makılle", 

bunlan yazanlara da "Ashabu'l-Makıllat" denirdi. 

Şu da buna delalet etmektedir ki ilk zamanlarda ilm-i kelam 

mevzüunda -ki bunlar Ehl-i Sünnet'ten değillerdi- bu ilmin bahis 
başlıklannda şu tabiri kullanırlardı: "Şu mevzüda kelam, bu 

mevzüda kelam vb.". İşte bu sebeplerle aynı mevzü "İlm-i Kelam" 
ismini almıştır. 4 

İşin başlangıcında, kelamcılar gibi bu "Makıllat sahipleri de Ehl-i 

Sünnet veya Ehl-i Hadis'in dışında kalan kimselerdi. 

Ehl-i Sünnet veya Ehl-i Hadis: Rasül(s.a.v.)'den kendilerine inti
kal eden Kur'an ve Sünnet'i olduğu gibi muhafaza eden, ikisini veya 

ikisinden birisini siyasi, ictimai veya ecnebi bir tesirin telkin ettiği 

muayyen bir görüşe götüren te'vil ve tel.kini, bu mirasa sokmayan 
gruptur.s 

Kendilerini muhafazakar diye vasıflandırdığımız bu grubun, pey

gamber devrinden sonra ortaya koyduklan müdafaaya muhtaç yeni 

görüş ve makaleleri mevcud değildi. Diğer Müslüman gruplann 
meydana getirdiği makale sahipleri, bu muhafazakar zümreye, 

Kur'an ve hadisin ihtiva ettiği bazı mevzüular hakkındaki anlayışla
nyla, Kur'an ve Sünnet'in, teşri, siyaset ve akide mevzulanyla ala

kah ve onlara ait bazı tatbikat hususunda muhalefet ediyorlardı. 

İşte bundan dolayıdır ki makale sahiplerinin Ehl-i Sünnet ile ilk 
münasebetleri muhalefet ve karşılaşma şeklinde teessüs etmiştir. 

Muhafazakar olan Ehl-i Sünnet'in de her yeni görüş, her yeni mu
halefet ve her yeni tefsir karşısındaki tek ve değişmez görüşü şu 

olmuştur: "Bu görüşler sonradan ortaya çıkmış bid'atlardır, bunlan 

kabul edenler sapıklardır." 

4 Şerhu'l-Mektisid, 11/5. 
5 Bağdadi'nin, el-Fark Beyne'l-Fırak (Muhammed Bedr baslası) isimli eserinin 

15. sahifesinde (Ehl-i Sünnet itikadı)run bir tarifi varsa da son zamanlara ait
tir. 
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Burada iki nokta üzerinde durmamız iyi olacaktır: 

ı. Nokta: 

77 

İsmi Makalat olan ilk kitapların eski olan müellifleri Ehl-i Sün
net'ten değillerdir. Mesela bunlardan: 

Yernan b. Riab'ın Makcllat'ı. Bu zat meşhur Havaric müelliflerin

dendir. 

Hazicilere ait Makalat'tan müstakil bir Makale sahibi Necded b. 
Uveymir'dir. 6 Bu zat Hanefi Amir'dir ve Harici reislennde~ birisidir. 7 

Kitô.bu'l-Makalat müellifi Muahmmed b. el-Heysam. Karramiyye 
fırkasından olup Sünni değildir. 8 

• 
Yine Kitabu'l-Ma.kalat müellifi Ebü'l-Kasım Abdullah b. Ahmed b. 

Mahmud el-Belhi- el-Ka'bi diye meşhürdur- Bu d a Mu'tezile'nin ileri 
gelenlerindendir. 9 

G,örüldüğü gibi el-Makalat ismini alan bütün bu kitapların müel
lifleri Sünni alİnadığı gibi ihtiva ettiği gÖrüşler de Sünni olmayanla
rın benimsediği re'y ve görüşlerdir. Ehl-i Sünnet de bu makalat 
~evzüunda eser vermeye başladıkları zaman hedefleri, Sünni olma
yan fırkaların görüşlerini beyan etmekten ibaretti. Kendi görüşlerine 
ise sadece arz için yer veriyorlardı. Hedef bu olduğu için de aynı 
ismi muhafaza ettiler. İşte Ebu'I-Hasan el-Eş'ari, büyük bir itikadi 
Ehl-i Sünnet mektebinin reisi,ıo kitabına Makdlatu'l-İslô.miyyin is

nll,ni veriyor, çünkü bu kitapta, diğer fırkaların, ehl-i sünnete aylan 
görüşlerini anlatıyor.ıı Keza mülhid ve sapıklarınl2 söz ve makalele
rini topladığı diğer bir eserine Cümelü'l-Makcllat diyor. 

6 İbnü'n-Nedlm, el-Fihrist, 258. 

7 İbnü'n-Nedlm, el-Fihrist, 258; Müberred, Kamil, II, ı29-130. 

8 Şehristaru, el-Milel ue'n-Nihal, ı, 39; İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-BeUiğa, 
I, ı97,296, II, ı29. . 

9 İbnü'n-Nedlm, 244 (Yazma nüsha); İbnu Ebi'l-Hadid, I, 3,27. 

ıo İbnü'n-Nedlm, el-Fihrist, 257; Vefaya.tu'l-E'yan, I, 4ı4; Kitabu'l-E'nsab, 59; 
es-Sublô, IT, 245. 

ll Tebyfnu-Kezibi'l-Müfteri, 130-13 ı. 

12 Aynı eser, ı31 
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Eş'ari'nin bir üçüncü kitabı vardır ki adını Makiilatu'l-Feldsife 
koymuştur.ı3 

Yine Ehl-i Sünnet imamlarından biri olan Ebü Mansür el
Matüridi'nin de el-Makalat adını verdiği bir kitabı vardır. ı4 

2. Nokta: 

Süryaruce, Yunanca veya başka dillerden Arapça'ya tercüme edi
len kitaplarda, "Makale ve Makaalat" kelimeleri; Risale, kiUib veya 

kitabın bir faslı manalarında -çokça- kullarulmıştır. 

Terceme asırları boyunca mütercimler -veya bunların çoğu- Müs
lüman olmayan kimselerdi. İslam filozoflan da bu kelimeyi onlardan 
alarak, yabancılardan gelen ilimlerleıs alakah eserlerinde "Makale" 
kelimesini "Fasıl" manasında kullanmışlardır. Nitekim yine 
"Makale"yi bu mevzuda yazılmış kitab manasında kullanmışlardır. 16 

Bu açıklamayla şu neticeye vasıl oluyoruz: 

a. "Makale ve Makalat" kelimelerini ya sapık fırka mensuplan, 
Ehl-i Sünnet'e muhalif mevzularda kullanmışlardır, 

b. Veya gayr-i müslimle, İslarm olmayan ve yabancılardan giren 
ilimlerde kullanagelmişlerdir. 

Keza bu isim, İslarm olmayan ilimlerle, Müslümanlardan Ehl-i 
Sünnet dışında kalan fırkalara has bir isim olmuştur. Ehl-i Sün
net'in, kendisine muhalif olan bu fırkalara nazan ise, başlangıçtan 
beri düşmancadır, bu sebepledir ki biz, Ehl-i Sünnet tarafından, 
"Makalatu'l-Fırak" mevzuunun şöylece tarif edilmiş olmasını garip
semiyoruz: "İlahi itikadlarla alakah batıl mezheplerin zaptından 
bahseden bir ilimdir. "17 

Daha sonraki Müslüman müelliflerin kullana geldikleri "el-Milel 
ve'n-Nihal' ismiıle gelince bunun manası: Dinler ve ürkalar demek-

13 Aynı eser, 134 

14 Keşfu'z-Zunan. 

ıs İbnü'n-Ned.im, el-Fihrist, 358-359 
16 Ayıu eser, 267 

17 Taşköprüzade, Miftiiluı's-8aiide, I, 264. 
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tir. Çünkü "Milel" dinler, "Nihai" de mezhep ve fı.rkalar manasma 
gelmektedir. 

İsim üzerinde bu değişikliği yapmaya onlan sevk eden faktöre ge
lince İslam muhitinin müsamahası içinde çeşitli fikir ve inançların 

çarpışması faaliyeti daha da genişleyerek İslfuni muhiti taşmış, 

Müslümanlarca malum bulunan diğer dinlerin de tetkik ve muka
yesesİlle girişilmiştir. Mevzuün bu şekilde genişlemiş olması, müel

lifleri, kitaplarinın ihtiva ettiği balıisiere uygun yeni bir isim bulma
ya ve eskisini değiştirmeye sevk etmiştii. 

DiNDE FIRKA VE MEZHEPLERE AYRILMANIN HÜKMÜ 

Daha önce de söylediğimiz gibi, İslam dininde bütün fı.rka ve 

mezheplerin var oluşlan, uzun zaman yaşama şanslan, kuvvetli ve 
zayıf olmalan onların İslfuni naslara istinad etmelerine bağlıdır. 

Mezhepler ancak bu sayededir ki İslam'a nisbet edilmekte ve "İslfuni 

fırkalar" ismini alabilmektedir. Bu fırkaların prensip ve kaideleriyle, 

İslam'~ prensip ve kaideleri birbirlerine yakın da olsa, az çok uzak
ta da bulunsalar hüküm aynıdır. 

İslfuni fırkaların doğuşunu tetkik etmek isteyen bir kimsenin 

bilmesi icap eden şeylerden biri de İslam dininin bu fırka ve mez
heplere ayrılmaya cevaz verip vermediğidir . . 

MÜSLÜMANLARlN BiRLEŞME ZARURETi: 

"Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sanlın · ve birbirinizden ayrılma
yın"lS 

"Birbirinizle çekişmeyin, aksi takdirde yılgınlığa düşer zaafa uğ
rarsınız."19 

"Şüphesiz ki bu yol benim dosdoğru yolumdur. Öyleyse bu yolu 

tutun. Sakın başka yollan tutmayın. Çünkü onlar sizi Allah yolun
dan ayırır. "20 

ıs 3. Ali imrarı, ıo3. 
19 8. Enfa.I, 46. 
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Bu ve benzeri ayetlerde Kur'an-ı Kerim Müslümanlara birleşme~ 
yi, Kur'an'a (Allah'ın ipine) sanlmayı emretmekte, çekişmeyi ve ayrı

lığa düşmeyi men etmekte ve ayrı düşmenin gerileyişi ve yıkılışı 
doğurduğunu beyan etmektedir. 

GÖRÜŞ AYRILIGININ SEBEBi: 

İnsanlar arasında görüş aynlığının ilahi bir kanun olduğunu söy
lemeliyiz. Zira RasÜlüllah (s.a.v.) den şöyle bir hadis rivayet edilir: 

"Yahudiler yetmiş bir veya yetmiş iki fırkaya ayrıldılar. Huistiyanlar 

da yetmiş bir veya yetmiş iki fırkaya ayrıldılar benim ümmetim ise 
yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır."2ı 

Başka bir rivayette hadis şöyledir: "Haberiniz olsun ki, sizden 

önceki kitaplılar 72 fırkaya aynldılar. Benim ümmetim ise 73 fırka
ya ayrılacaktır. Bunların 72'si Cehennem'de biri Cennette'dir ki, o 

da cemaattir. "22 

Tirmizi'nin sahihindeki rivayeti de nakledelim: " .. .İ srailoğulları 

72 fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır. 
Biri müstesna hepsi ateştedir. Onlar kimlerdir ey Allah'ın elçisi diye 

sorulduğunda buyurdular ki "Benim ve aslıahırnın yolunu tutanlar
dır."23 

Rivayet şekli ne olursa olsun bu hadis Allah'ın insan toplulukla

nndaki değişme kanunu Peygamberin ağzından izah etmekte, beşe

riyetin maddi ve manevi varlığında meydana gelecek tekarnili ve 
değişmenin neticelerinden haber vermektedir. Başka bir deyişle, 

' ' 
zikr edilen hadis insan topluluklanndaki maddi ve manevi değiş-
menin gerektirdiği zaruri bir neticeyi izah etmektedir. Şöyle ki in-, 
sanlar, cemaat halinde, ilk teşekkül sıralannda kendi hayatlarının 
seyrini idare eden maddi ve manevi değer ve ölçüleri daima ve yeni

den tetkikten geçirirler. Bu değer ve ölçüler olduğu gibi kalıp devam 

20 6. Enam, 153. 

21 Ebü Davud, 8anen, II, 503. 

22 Ebü Davud, Sünen, II, 503. 

23 Tirmizi, Sahih ve Şerhi, X, 108 vd. 
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etmeli mi, yoksa cemiyetin ulaştığı tekamül ve değişiklik uyannca 
bunlara yeniden şekil ve mana vermeli, tadil etmeli veya tamamen 

değişıneli mi? 

Evet bahis mevzu ettiğimiz hadis bütün bunlara işaret etmekte
dir. Hadis bundan başka cemiyetleri idare eden değer ve ölçillerin 

anlaşılması ve değerlendirilmesi mevzuunda görüş aynlığının da 

olacağını haber vermektedir. 

Denebilir ki: Peygamber efendimizin bu sözleri İslam cemaatinin 

geleceğini izah eden uzak görüşlülüğünün bir ifadesi olduğu gibi, 

Resulullah'ın insan psikolojisini, insan hayatına ve tefekkürüne yön 
veren funilleri ne kadar derinden kavradığının da açık bir delilidir. 

Zikredilen hadisten anlaşılacağı üzere manevi değerlerin mana

landırılması hususunda ayrı ayrı fıkirlere sahip olmak ictimai bir 
vakıadır, tekamül etmekte olan hiçbir insan topluluğu bundan 

müstağni kalamaz. Binaenaleyh İslam cemiyetinin de -diğer cemi
yetler gibi-· bu ihtilafa maruz kalması kaçınılmaz bir zarurettir. Fa

kat ihtilaf ve ayrılıklarda ileri gitmek başıboş kalmak ve dolayısıyla 

İslam'ın ana temellerinden uzaklaşmaya yüz tutmak elbette ki biz

zat Müslümanlığı zayıflatır ve zamanla bütün hususiyetlerini gide
rebilirdi. İşte bu sebepledir ki görüş ayrılıklarının sınırlarını tesbit 

etmek üzere, yukarıda bazı ömeklerini sunduğumuz ayetler gelmiş-
. tir. Bu ayetler, fıkirler çoğaldığı, yollar önümüzde dallanıp budak

landığı takdir<:le, mutlaka benimseyeceğimiz şeyi bize göstermiştir. 
Bu da "Hablullah=Allah'ın ipi" diye ifade edilen Kur'an'dır. "Habl"; 

eşyayı birbirine bağlayan bağ demek olduğuna göre, "hepiniz Al
lah'ın ipine (Habl) sımsıkı sarılın" emri şu manaya gelir: Müslüman

lar, görüşleri birbirinden ne kadar ayrı olursa olsun, bir alakayı 

devam ettirmeleri ve bir noktaya bağlı kalmalan icap eder. Bu "vası
tatü" olarak onları Allah'a ulaştırır. Kendi aralarında onları birbirine 

bağlar. Aynı zamanda bu, İslam'ın büyük ve külli prensipleri tara

fından çizilen kurtuluş dairesinin dışına çıkmalarını da önler. 

Mü'minin Allah'la ve Müslüman kardeşleriyle münasebetlerini 

devam ettirecek, ona selameti, dünyada İslam kardeşliğini, ahirette 

de kurtuluşu sağlayacak şey, onun Allah'ın ipine (Kur'an'a) sıkıca 
tutunmasıdır, demiştik. Bu yine Kur'an'da Sırat-ı Müstakim'e (dos-
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doğru yola) uymakla tefsir ve tahdid edildiği gibi24 yukanda zikredi

len hadiste de Tirmizi'nin rivayetiyle şöyle çerçevelenmiştir: "Benim 
ve ashabımın takip ettiği yol." Peygamber efendimizin beyanlannın 

açık manasını bir defa daha be~elim: Kurtuluşa erecek fırka 

(fırkay-ı naciye) benim ve bana uyan ashabımın takip ettiği yolu 
tutanlardır. O halde Peygamberin ve Ashabının takip ettikleri yolun 

ana hususiyetleri nelerdi? Bunları belirtmemiz icap edecektir: 

Gerek Kur'an'da ve Hadis'te imanla küfür arasında kesin bir sı

nır çizen dini delillere umumi bir bakış, gerekse Rasulullah'ın haya

tında bu delillerin tefsir tarzının ve hayata tatbik şeklinin gözden 
geçirilmesi: Müslim ve gayr-i Müslimi birbirinden ayırt eden bu ana 

hususiyetlerin şunlardan ibaret olduğunu ortaya koyar: 

ı. Alemin yaratıcısı olan ve kemal sıfatlanyla mevsuf bulunan 

tek Allah'a iman. 

2. Nübüvvete ve Peygamberlere imanla onların sonuncusunun 

Muhammed(s.a.v.) olduğunu kabul etmek ve aynı zamanda İslam 

şeriatını getirmiş bulunduğunu kabul. 

3 . İnsanın, hayatında yaptık!~ neticesini bulacağı ahiret gü

nüneiman. 

İşte bunlar iman esaslandır. Müslümanlar Rasulullah(s.a.v.)'ın 

devrinde bunlara inanıyor ve bunların muktezasma göre amel edi
yordu. Peygamber Efendimiz de bunlara inanan bir ·kimsenin İslam 

dinine girdiğini, dünyada İslam cemaatinin haklarından istifade 
edebileceğini, ahirette kurtuluşa ereceğiıli kabul ediyor; bunların 

tümünü veya bir kısmını inkar eden bir kimsenin ise İslam dinin
den çıkacağını, dünyada müslümanın elde ettiği haklardan mah

rum kalacağını, ahirette de azaba düçar olacağım beyan ediyordu. 

Bu izah bizi şu neticeye götürür: Peygamber (s.a.v.)'in asrından 
sonra, hangi devirde ve hangi fırka veya mezhepten olursa olsun, 

zikredilen üç esasa, Hz. Peygamberin muasırlannın inandığı gibi, 

24 "Şüphesiz ki bu yol benim dosdoğru yolumdur. Öyleyse bu yolu tutun. Salon 
başka yollara uymayın. Çünkü onlar sizi Allah'ın yolundan ayırırlar." (6. 
Enam, 153) 
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iman eden her Müslüman onlar gibi fırka-i naciye'de olduğunu 

umabilir. Çünkü O, peygamber ve ashabının takip ettiği yolu takip 
etmiş oluyor. Bu izah, kanaatimizce İslam esaslannın ve geniş gö

rüşlülüğünün icap ettirdiği bir izahtrr. Bu izah elde bir delil olma

dan, Allah'ın geniş rahmetini daraltan ve fırka-i naciye'yi şu veya bu 
fırkaya hasreden mezhebi izahların fevkinde bir seviye taşır. 

Allah'ın sıfatlarının bazılarının kabu1 veya red mevzuunda, va'd 
ve vaid'in tefsirinde, mürtekib-i kebire'nin hükmü ne olacağında, 

kaza-kader meselesinde, Hz. Ebu Bekr'le Hz. Ali'den hangisinin ef

dal olduğu hususunda ve bunlara benzer, yukanda mezkür dinin 
üç temeline temas etmeyen mevzularda, Rasu1ullah(s.a.v.)'dan son-

• ra zuhur eden bazı ihtilaflar vardır. Bunlar hakkında herhangi bir 

şekilde görüş beyan etmek, herhangi bir kimseyi İslam'a ne idhal 
eder, ne de ondan çıkarır. Bu mevzularda muayyen bir görüşün 

taraftan olmak, insanı olsa olsa mezheplerden birine mensup kılar. 

Onu mesela; Sünni, Mu'tezili, Şii veya Harici yapar. 

Bu sebeple fırka-i naciye'yi sadece Ehl-i Sünnet'e hasretmek ve

ya Ehl-i Sünnet'ten Eş'ariye'ye, yahut da Şia-i İmamiyye'ye tahsis 

etmek mezhep taassubunun ötesine geçmeyen bir izah şekli olur. 

Yoksa bu, İslam esaslarının gerektirdiği İslanu bir izah değildir. 

Yukarda bahis mevzu edilen hadiste ( ~) kelimesi geçmekte

dir. Yedi, yetmiş, yedi yüz, yedi bin, yetmiş bin sayılan Kur'an'da ve 

Hadis'te iki manada kullanılır: 

Birincisi: Hakikaten zikredilen sayının kastedilmesidir. Bu mev

zu teşri ile alakah bulunduğu, yahud sayıyı tahd.id etmenin lüzumlu 
olduğu bir hükmün ifade edilişinde kullanılır. Mesela: "(Hacc 

menasikinde kurban kesmesi icab ettiği halde kurban} bulamayan 

kimse hac günlerinde üç, döndüğünüz vakit yedi gün olmak üzere 
oruç tutmalıdır ki bu tam on gün eder."2s ayeti ile "yedi kimse var 

ki; kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bu1unmadığı. günde 

25 2. Bakara, 196. 
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Allah onlan gölgelenetirir ... "26 "Yedi yerde namaz caiz değildir ... "27 

hadislerindeki "yedi" sayılan gibi. Şu ayet de bu kabildedir: "Mısır 
padişahı dedi ki: Ben rüyamda yedi ank ineğin, yedi semiz ineği 

yediğini, yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak gördüm ... "28 

İkincisi: Yedi, yetmiş ... gibi sayılardan mübalağa ve çokluğun 
kastedilmiş olmasıdır. Mesela: "O Allah'tır ki yedi göğü ve onlar ka

dar yeri yaratmıştır."29 ayetinde olduğu gibi. Kanaatimizce İslam 
ümmetinin yetmiş üç fı.rkaya ayrılış hadisi de bu kabildendir. Yoksa 

hadisin manası, ( ~ ) kelimesinin hakiki sayısı maksud sanıla

rak, Müslümanlar tam yetmiş üç fı.rkaya ayrılacaklar demek değil

dir. Burada sayı tahdid edilmeksizin birçok fı.rkalar kastedilmiş ol

malıdır. 

İslam mezhepleri mevzuunda eser yazan Müslüman aJ.iınlerin ço

ğu hadisin halcikaten yetmiş küsur sayıyı kast ettiğini sanmışlar ve 
bu kadar fı.rkayı bulup izah etmek için çaba sarf etmişlerdir.- Fakat 

bunca gayretierin ciddi bir mahsulü de görülmemiştir. 

İslam fı.rkalannın Yahudi ve Hıristiyan fırkalarından fazla oluşu

na gelince -ki onların fı.rkalannın )'.etmiş iki, İslam fı.rkalannın ise 
yetmiş üç olduğu hadiste zikredil.İnişti- kanaatimizce bunun sebebi 

İslam'ın tabiatında, diğer dinler arasındaki hususiyelinde ·ve Müs

lümanlara verdiği fikir hürriyetinde mündemiçtir. Bu mevzuü ilerde 
izah edeceğiz. 

Meşhur müsteşrik Ignaz Goldziher, Rasülullah(s.a.v.)'ın "İslam 
ümmetinin yetmiş üç fı.rkaya ayrılacağına" dair hadisini şöyle izah 

etmiştir: Peygamber, İslfuni flrkaların Yahudi ve Hıristiyan fırkalar
dan fazla olacağını söylemekle -adeti olduğu vech ile- Müslümanla
rın çokluğu ile iftihar etmek istemiştir. 30 

26 el-Cıimiu's-Sağir ( ~) maddesi. 

27 el-Cıimiu's-Sağir ( ~) maddesi. 

28 12. Yusuf, 43-48. 

29 65. Talak,l2. 

30 Muhtasanı.'l-Fark beyne'l-Fırak, Mukaddime. 
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Goldziher bu sözünde eğer ciddi ise, Hz. Peygamber'in ümmeti
nin yetmiş üç fırkasının, yetmiş ikisinin cehenneme girmesiyle 

öğünmesi bahis mevzuu olamaz. 

İSLAM MEZHEPLERİNİN DOGUŞU VE HAZlRLAYI CI SEBEPLERİ 

İslami fırka ve mezheplerden söz etmeden evvel bunlan doğuran 

sebep ve amillerin tetkik planını göstermek doğru olur. 

ı. Dahili sebepler: 

a. İslam dininin tabiat ve karakteri, 

b. Kur'an ve Hadis'in üslubu 
' · 

c. Çeşitli fikirlerin doğmasına vesile olan dahili ihtilaflar. 

2. İslam muhitine girmiş yabancı kültürlerin meydana getir
diği harici amiller: 

Bu da iki şekilde olmuştur: 

a. Terceme yoluyla. Müslümanlar arasında ulüm-ı evail diye 

meşhur olan yabancı kültürlerin Arapçaya tercemesi. 

b. İslamdan önceki diniere ve medeniyetlere bağlı bazı gayr-ı 

Arab'ın İslam'ı kabul edişleri yoluyla. 

· Şimdiye kadar verdiğimiz izahatta görüldü ki Rasulullah(s.a.v.)'ın 
zikri geçen hadisi, Müslümanlar arasında, ihtilaf zuhurunun her 

insan topluluğunda vukuu tabü olan ilahi olan kanunlardan oldu 

ğunu ifade etmektedir. Şu kanaatımızı da tekrar hatırlatalım: Müs
lümanların fırkalara ayrılışında Yahudi ve Hıristiyan fırkalarına faik 

oluşu İslam'ın tabiat ve karakterine ve aynı zamanda onun insanlı

ğa getirdiği fikir ve vicdan hürriyetine racidir. 

Artık şimdi mezheplerin doğuşuna tesir eden arnillerin tafsilatına 

geç e biliriz. 

Mevzua mukaddes kitabımızın bu sahada icra ettiği te'siri beyan 

etmekle başlayalım. 
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KUR' AN-I KERIM 

Hem akide hem de amel bakımından İslam elininin kaynağını 
teşkil eden Kur'an'ı her vahiy gelişinden sonra, Peygamber(s.a.v.) 

ashabına okur ve öğretirdi. Hz. Peygamber nazil olan her ayetin 

tedvin edilip yazılmasını emrederdi. Bu yazma işini vahyin 
nüzülünden sonra kendisinin memur ettiği ve İslam tarihinde "va

hiy katipleri" diye tanınan katipler yapardı. Tarih, bu katipierin 
isimlerinden bazılarını bize nakletmiştir: Dört halife, Zeyd b. Sabit, 

Muaviye b. Ebi Süfyan ve başkaları. 3ı 

Aslıab-ı Kiram Kur'an'ı ezberlemeye ehemmiyet vermiştir. Gerçi 
ashabın çoğunluğu, Kur'an'ın bazı süre ve cüzlerini ezberlemekle 

iktifa etmişse de "Hafızlar" diye isimlendirilen bir kısmı vardır ki 
Rasulullah'ın hayatında Kur'an'ın tümünü ezberlemiştir. Medi

ne'deki Ehl-i Kitab'~ yakın olmalan hasebiyle okuma-yazmayı öğre

nen bu zevat, tabiatiyle Ensardandır. Ensarm dışında da bazılan 
Kur'an'ın tamamını ezberlemiştir. 32 

İşte bazılan tarafından tümü, bazılarınca da parça parça ezber
lenmiş ve nüzülünden itibaren taıp. metniyle Müslümarıların elinde 

mevcut bulunan Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler vardır ki kadın, 
erkek, istisnasız bütün Müslümanlara açıkça şunu emretmektedir: 

Kur'an'ı iyice tetkik edin, düşünün. Ayetlerinin manalanın anlama
ya, ondan kutsi ilmi ifade eden akli deliller çıkarmaya çalışın, zanla 

hüküm vermeyin, zan mertebesinde kalmayın. 

İşte bu ayetlerden bazı ömekler: 

"O öyle mübarek bir kitaptır ki ayetlerini, akıllan alabildiğine dü
şünsünler ve akl-ı selim sahipleri ibret alsınlar diye sana indir
dik."33 

"Kur'an'ı inceden ineeye düşünmüyorlar mı? Yoksa onların kalp
leri üzerinde kilitleri mi vardır?"34 

3ı Şerhıı.'l-Mevti.hib, III, 336. 

32 Şerhıı.'l-Mevti.hib, III, 336. 

33 38. sad, 29. 
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"Bu hakk sözü iyice düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, geçmiş 
atalanna gelmeyen bir şey mi geldi?3S 

"Onlar Kur'an'ı inceden ineeye düşünmüyorlar mı? Eğer Al
lah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, şüphe yok ki, içinde 

birçok tutmazlıklar (tenakuzlar) bulurlardı. "36 

"Sana da Kur'an'ı indirdik. Kendilerine gönderilenin ne olduğunu 
insanlara açıkça anlatasın ve onlar da düşünsünler diye. "37 

"De ki benim size tek bir öğüdüm var: Allah için birer ikişer hu-

zuruma gelin, sonra da iyice düşünün. "38 

"Habibiml Sen geçmişte olan bitenleri anlat ki düşünsünler."39 

"İşte bu misalleri, insanlar düşünsünler diye irad ediyoruz. "40 

Verdiğimiz bu izahatın neticesi şu: Kur'an, ilk nüzülünden itiba-
ren losmen veya tamamen hafızalara alınmış, yazıyla tespit edilmiş

tir. Böylece tahriften kat'i şekilde korunmuş oldu. Zira herhangi bir 

cüretkarın cüreti anında Müslümanlar tarafından bilinecektir. İşte 

bu kitap aklı, filcri, muhakemeyi kullanmayı, inceden ineeye düşü

nüp tetkik ebneyi defalarca emretmekle; Müslümanlan, tasavvurun 
fevkinde bir süratle düşünmeye, anlamaya ve ondan alıkarn çıkar

maya fiilen sevk etmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'in bu emirleri kadın, erkek her müslümana şamil 
olup hiçbir zümreye hasredilmemiştir. Binaenaleyh anlama meleke

sine sahip olan her Müslüman, Kur'an'ı anlamak gayesiyle, okuma
ya ve ondan ahkam çıkarmaya mecburdur. 

"Sana da Kur'an'ı indirdik. Kendilerine gönderilenin ne olduğunu 

insanlara açıkça anlatasın ve onlar da düşünsünler diye"41 mealin-

34 47. Muhammed, 24. 

35 23. Mü'minün, 68. 

36 4. Nisa, 82. 

37 16. Nahl, 44. 
38 34. Sebe', 46. 

39 7. A'rıif, 176. 

40 59. Haşr, 21. Bu mevzuda Kur'an'da çok ayet vardır. Mesela; 3. Ali lmran, 
191; 10. Yünus, 24; 13. Ra'd, 3; 30. Rüm, 8, 21; 7. A'raf, 183. 
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deki ayet-i kerime, Rasulullah'ın Allah tarafından iki şeyle memur 

olduğunu göstermektedir: 

ı. Kendisine vahyolunaru bütün Müslümanlara tebliğ etmek. "Ey 

Peygamberi Sana rabbinden indiTileni tebliğ et."42 

2 . Bu vahyin izahı, şerhe muhtaç olan yönlerini şerhi ve gerektiği 
takdirde hayatta tatbik şeklinin gösterilmesi. Rasülullah (s.a.v.) 

sözle, amelle ve bir de - huzurunda işlenen fiilieri reddetmeyip rıza 
göstermek süretiyle- takririyle tebliğ vazifesini ifa etmiştir. 

Böylece asr-ı saadette İslam anlayışı; Rasülullah'm anlayışına 

münhasır ve bağlı kalmıştır. Bununla beraber onun hayatmda ve 
vefatından biraz önce olmak üzere cereyan eden iki mühim hadise 

vardır ki mevzuumuz bakımından hususi bir ehemmiyet taşırlar. 

Birincisi; Veda Haccında. Hz. Peygamber veda hutbesinde Al
lah'ın kitabına sarılmayı emretmişfu.43 

İkincisi; Ölüm hastalığında. Şöyle ki Hz. Peygamber ölüm döşe

ğinde iken ashabın bazıları, kendisinden, vefatından sonra üzerinde 

ittifak edecekleri ve bu sayede ihtilafa düşmekten korunacakları bir 

vasiyette bulunmasını, bir yazı yazılmasını istediler. Huzurunda 
bulunan Ömer b. el-Hattab (r.a.) -Veda hutbesindeki Kitabullah'a 

sarılma öğüdüne istinad etmiş olacak ki- "Bize Allah'ın kitabı kafi
dir."44 Dedi. Hz. Peygamber Ömer'in bu sözünü reddetmeyerek ka

bul etti. 

Bu iki hadiseden çıkardığımız netice: Peygamber (s.a.v.), 
Kur'an'ın anlaşılması ve hayata tatbiki mevzuunda üm..metini irşad 

etme vazifesini üzerine aldıktan sonra hayata veda ederken vazife
sini ikmal sadedinde son hareket olarak -yukarda zikri geçen örnek 

ayetlerinde emrettiği gibi- ümmetine, ihtiyaç halinde, Allah'ın kita-

4 1 16. Nahl, 44. 
42 5. Maide, 67. 

43 İbn Hişam, Siretü'n-Nebeuiyye, Daru'l-Cll, Beyrut 1411, VI, 10. (SK) 
44 Buhfui, Sahih, thk.: Abdurrauf Sa'd, İstanbul trz., I, 36. (Kitiibu'l-İlm, 39) 

{SK) 
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bına başvurmalarını, onu anlamaya çalışmalarını ve ona güvenme
lerini tavsiye etmiştir. 

Nihayet Allah'ın elçisi rabbine kavuştu. Bütün Müslümanlar, din 
ve dünya işlerinde, Kur'an ve hadisle karşı karşıya kaldılar. Onlar 

zeka ve kültürlerine bağlı olarak, pek tabü ki, aynı anlayış derece

sinde değillerdi. Binaenaleyh Allah'ın emrine uyarak Kur'an'ı anla
maya yönelince anlayışları çeşitli olmuş, muhtelif görüşler beyan 

etmişlerdir. 

Müslümanların şu veya bu mevzuda görüşlerinin çeşitli oluşu 

şaşılacak bir şey değildir. Şayet her mevzuda onların anlayışları 
ayı;ı.ı olsaydı, asıl şaşılacak şey bu olurdu. İslam'ın, kadın erkek 

bütün Müslümanlara Allah'ın kitabını doğrudan doğruya okuyup 

anlamalarını emredişi hangi nevi ile olursa olsun kahinlik ve ruh
hanlığın bütün yollarını kapamıştır. O anlayış ki mukaddes kitapla

rm okunup tefsir edilme hakkını muayyen bir gruba münhasır kılı
yor, diğerlerinden men ediyordu. Müslümanlık; "Allah'ı bırakıp da 

bilginlerini ve rahiplerini tanrı edinenler"4S in tutukları yolu hiçbir 

müslümana tavsiye etmez ve ondan, böyle bir şeyi kabul etmez. 

Aslında bilginler ve rahipler hakikaten Allah'tan başka bir tanrı 
kabul edinmemişlerdi; ne var ki dini kitapları okuyup anlama hak

kına sadece onlar sahip bulunuyor ve bu hak başkalarına tanınmı-
.yordu.46 

İslam'ın bu hususiyeti, yani her müslümanın Allah'ın kitabına 
doğrudan doğruya başvurma hakkını tanıyışı, hatta bunun üzerine 

farz kılınışı, Kur'an'ı anlama mevzuunda farklı görüşlerin zuhuruna 
geniş çapta vesile olmuştur. Yukarıda da zikrettiğimiz gibi mezhep 

demek; herhangi bir zümrenin İslam dini mevzuunda hususi bir 

görüşe sahip olması demektir. Görüş . ve anlayışlar çağalınca mez
hepler de çağalır. 

İşte İslam'ın başlangıcından itibaren ve onun izniyle İsl8.m.i fırka
ların doğuşuna böylece kapı açılmıştır. 

45 9. Tevbe, 31. 

46 İbn Teymiyye, Minhıi.cu's-Sünne, IV, 157; Kütu'l-Kulüb, I, 137. 
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4 1 16. Nahl, 44. 
42 5. Mclide, 67. 
43 İbn Hişam, Sirettl'n-Nebeviyye, Daru'l-Cil, Beyrut 1411, VI, 10. (SK) 

44 Buh8.ri, Salüh, th.k.: Abdurrauf Sa'd, İstanbul trz., I, 36. (Kitabu''l-İlm, 39) 
(SK) 
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45 9 . Tevbe, 31. 

46 İbn Teymiyye, Minhacu's-Sünne, IV, 157; Kutu'l-Kulüb, I, 137. 
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MEZHEPLERİN DOGUŞUNA TESiR EDEN 
KUR' AN ÜSLUBUNDAN MUHKEM VE MÜTEŞABİH 

Kur'an çeşitli mevzulardan bahseder. Bunlann bir lasmı insanın 

defalarca yaptığı ve hasseleri ile idrak ettiği işler(ameller)dir. Diğer 

bir lasmı da itikada dairdir. 

İnsanlar, yapa geldikleri işlere alışmışlardır. Bu işleri defalarca 

yaptıklan ve hasseleriyle de duyduklanndan, diller, konulan anlat
mak için kolaylıkla kelime bulmuş, ifade etmiş ve suurlandırmışbr. 

Çünkü arılarm ifadelendirilmesi artık insanlar arasında normal hale 

gelmiştir. Fakat bir de Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği ve insanlarm 
hasseleriyle idrak edemedikleri şeyler vardır: Allah'ın sıfatıanndan 

"Yed, Vech, Ayn, Merhamet, Gazab ... gibi. Yine ahiret gününün tas
virlerinde geçen "Köprü, Terazi; Cennetteki süt, ipek, meyve, huriler 

ve benzerleri. Hiçbir insan bunlan görmemiş ve hasseleriyle idrak 
etmemiştir ki kafasında tam olarak tasarlasın, mahiyetierini tespit 

etsin. Böyle olunca herkesin anlayacağı kelimelerle bunlan izah 

etmek mümkün olmamaktadır. 

Bu hususlar, mahiyetleri insanlarca bilinen şeyler değildir. Çün

kü hayatta tekerrür etmemişlerdir ki, insanlar, herkesin aynı dere
cede anlayacağı kelimelerle bunlan manalandırmış olsun. Biz böyle 

şeyleri lafız ve mana bakımından dünyadaki benzerleriyle mukayese 
ederiz. Bununla beraber birinin mahiyeti öbürünün mahiyetinden 

aynd.ır, biz bu mahiyete dünyada vakıf olamıyoruz. 

Ahiretteki "Hisap, Sırat, Mizan ve sairenin keyfiyeti bizce meç
huldür.47 Rasülullah(s.a.v.)'ın bir hadis-i kutside: "Ben, salih kulla

rıma hiçbir gözün görmediği, hiçbir· kulağın duymadığı ve insan 
aklına gelmeyen şeyler hazırladım."48 mealindeki sözleri de gayb 

aleminin, insanlann, şu hayattaki hasseleriyle idrak edilerneyeceği

ni ifade etmektedir. Bunun da neticesi şudur: Diller ahiret ıllemini 

ifade etmekten acizdir. 

47 Tefsiru'l-Mendr, ll 
48 Aynı eser 
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Bütün bu anlattıklarımıza istinad ederek diyebiliriz ki; Kur'an 

ayetlerinin · muhkem ve müteşabih kısımlarına ayrılması, · garip
senıneyecek, normal bir hadisedir. Kanaatimizce bunun sebebi; her 

mevzuun bir dili olup o mevzuun başka bir dille izah edilememe 

keyfiyetidir. 

İnsanların dünyada kullandıklan dillerden lbiri olan Arapça, her 

ne kadar, Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetlerinin mefhum ve mevzu
larını kolaylıkla ifade etmiş, açıklayabilmişse de onun müteşabih 

kısmını ifadeden aciz kalmıştır. Bu mevzuda bir nevi remzi ve yak

laşık ifadeler ve benzetmeler kullanınakla iktifa etmiştir. 

•Kur'an'ı tetkik etmek isteyen bir kimse, şayet hür, tarafsız, hiçbir 
mezhebin görüşüne peşinen kapılmamış, aradığı hedefleri bilen ilmi 

bir ruhla ona yönelirse Kur'an'ın birçok müteşabihlerini anlayabile

cektir. 

Bu mevzu'da değerli işaretler bulmak isteyenin en-Neysabüri tef

sirine müracaatı tavsiye olunur. 49 

Giriş mahiyetinde serdedilen bu malumattan sonra, muhkem ve 

müteşabih bahsine geçelim. 

Kur'an'da şöyle buyrulur: "Sana kitabı indiren O'dur. O kitabın 
ayetlerinin bir kısmı muhkemdir ki bunlar kitabın temelidir. Ayetle-

. rin bir kısmı da müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik bulunan kimseler 
başkalarını saptırmak ve onu te'vile yeltenrnek maksadıyla müteşa

bih ayetler-e tabi' olurlar. Halbuki onun te'vilini ancak Allah bilir. 

ilirnde yüksek payeye erişenler ise: Biz ona inandık, hepsi de Tan
rımız tarafındandır, derler. "50 Bu ayette izahı gerekli bazı hususlar 

vardır: 

ı. Bizzat Kur'an-ı Kerim, ayetlerini muhkem ve müteşabih diye 
ikiye ayırmıştır. 

Muhkem ayetler; ma'na ve maksüdu açıkça anlaşılan ayetlerdir. 

Böyle ayetleri okur veya dinlersek manayı hemen anlarız. Başka 

49 Tabeıi, Tefsiri Haşiyesinde, III, 138-139. 

50 3. Al-i İmran, 7-8. 
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türlü bir beyan ve izaha ihtiyaç göstermezl~r. Diğer bir deyişle 
muhkem ayetin manası sınırlı ve va.zı..htır. 

Müteşabihe gelince, şöyle tarif edilebilir; manası şiddetle gizli bu
lunduğundan maksüd ve muradı anlaşılınayan ayettir. sı Şöyle de 

tarif edilebilir; Müteşabih; birçok manalara ihtimali olan ayetlerdir, 

o manalardan herhangi birini tahsis etmek için bazı harici karine ve 
yardımcılş.ra ihtiyaç vardır. Müteşabihin maksüd olan manası an
cak te'vil ile anlaşılabilir.s2 

Kur'an'da helal, haram, feraiz ve miras, namaz, oruç, hacc ve 
zekat gibi mevzu'lara temas eden ayetlerin hepsi muhkemdir, ına

nalan açıktır, belirlidir ve herkes tarafından anlaşılmaktadır. Fakat 
Allah'ı malılükatma benzeten sıfatlardan, lossa ve mesellerden bah

seden ayetlerle sure başındaki hurüf-i mukattaa müteşabih los
mındandır. Bunlardan kastolunan manayı kat'i olarak bilmemekte

yiz. Ancak te'vil yoluyla ve bizce malum olan manalara delalet eden 

kelimelere kıyas ederek yaklaşık bazı manalar çıkarmaktayız. Bu 

te'vil ve tahmin neticesinde müteşabihlerin hakiki manalan bizce 

meçhul kalmaktadır. İşte ima.rq Mcllik'e lS~\ tfyjl >~..)ll S3 aye

tinin manası sorulduğunda meşhur cevabını verirken buna işaret 
etmekteydi: "İstivanm dünya hayatında ifade ettiği mana 

ma'lümdur, fakat keyfiyet (yani ayette Allah'a isnad edilen şekil) 

meçhuldür." 

2. Müteşabih ayetlerin anlaşılması, maksüd olan manalann bi

linmesi acaba mümkün müdür, yoksa bu, Allah'ın ilmine mi mün

hasırdır? 

Yukanda zilai geçen ayetten anlaşıldığına göre Kur'an'ın nüzülü 

sırasında ve nüzülü henüz sona ermeden müteşabih ayetler mevzu

unda imamlar ikiye aynlmışlardır: 

sı Tefsiru'l-Mendr, ll 

52 el-itkdn, II, 2. 

s3 20. Taha, s. 



islam Düşüncesi üzerine MAKALELER 93 

Birinci zümre: yukandaki ayeti okurken ( .ılı\ )ll ) da vakfetmiş ve 

müteşabih ayetlerin manalanın araştırmadan Allah'tan nazil olduğu 

gibi iman etmenin vacib olduğuna inanmıştır. Çünkü bunların ma
nasını bilmek sadece Allah'a mahsustur. 

İkinci zümre: Müteşabih ayetlerin manasını te'vil yoluyla anla
maya çalışmıştır. Delilleri şudur: Kur'an, manası anlaşılan, kendi

siyle amel edilsin diye gelmiştir, manası · aniaşılmayan ayetlerin 
gönderilmesinde bir faide yoktur.54 Bu zümre yukanda geçen ayeti 

okurken ( .ılı\ )ll ) da durmayıp ( r-W' ~ ı:.ı_,:......I)IJ ) de vakfederler. 55 

Buna göre anladıklan mana şöyledir: Müteşabih ayetlerin manasını 

AJJ.ah'tan başka bir de ilimde maharet kazanmış, bilgileri derinleş
miş kimseler anlar. 56 

3. Zikri geçen ayet'-i kerime ikinci zümreyi nahoş karşılamış, mü

teşabih ayetlerin manasını anlamaya çalışmalanın kabul etmemiş, 
bilakis onlan kötü niyetle vasıflandırmıştır, haktan yan çizdiklerini 

ve insanlar arasında fitne çıkarmak istediklerini beyan etmiştir. 

Kur'an'ın bu tutumunun neticesi şudur: Kur'an müteşabih ayet

lerin manasını anlamaya çalışmayı men etmektedir. Bu durum 
Kur'an-ı Kerim'in, Müslümanlara, ayetlerini okuyup inceden ineeye 

düşünmelerini, onu anlamalanın, din ve dünya abkamını onlardan 

çıkarmalarına dair emrine muhalif düşmektedir. Bir taraftan 
Kur'an, Müslümanların, ayetlerini okuyup anlamalanın istemiş; 
diğer yönden Müslümanlar, onun emrine uyarak müteşabih ayetle
rini anlamaya çalışınca onlan men' etmiş, kötü niyetle ve insanlar 

arasında fitne çıkarınakla itham etmiştir. 

Bu durum muvacehesinde, Kur'an'a inanan bir kimse şu iki soru 

ile karşı karşıyadır: 

-Kur'an tenakuza düşer mi? 

54 el-İtkan, II, 13; Fahreddin er-Razi, Esdsu't-Takdis, 211 v.d. 

55 Mefatihu'l-Gayb, II, 602 

56 Keşşaf, Tefsir, I, 294. 
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-Müteşabih ayetleri te'vil etmek memnu' olunca, nasıl olmuş da 
İslam alimleri Kur'an'ın emrine muhalefet etmişler de te'vile giriş

mişlerclir? 

Bu soruların cevaplan meyanmda şöyle söyleyebiliriz: Hiçbir 
müslümanın itiraz edemeyeceği bir ka.ide var: Kur'an'ın gönderilme

sinden maksad; beşeriyetin onunla amel etmesi, emirlerini tutup 
yasaklanndan kaçmmasıdır. Bu hususun tam olarak tahakkuk 

ettirilebilmesi için Kur'an'ın tamamının anlaşılması zaruridir. 

Kur'an'ın gönderilmesinden maksad bu olunca-Nevevi'nin de dediği 
gibi-57 mümkün değilelir ki Allah Tea.Ia billnemeyen ve manalarma 

vakıf olunamayan bir dille beşeriyete emirler ve yasaklar yüklesin. 

O halde Kur'an'ın anlaşılması, üzerinde inceden ineeye düşünülme
si, ayet ve sürelerinde mevcud hükümlerin bilinmesine çalışılması 

mevzuundaki ilahi emir bakiclir, devamlıdır, İslam dininin sabit 
esaslanndandır. 

Müteşabih ayetleri te'vile kalkışanlara Kur'an'ın itiraz etmesi biz
zat te'vil prensibini red manasını taşımaz? Zira bahis mevzu edilen 

ayetin (Ali İmran 7) üst kısmında, muhkem ayetlerin (Kitabın ana

sı=Ümmü'l-Kitab) olduğu zikredilir. 

Ümmü'l-Kitab'dan maksad şudur: Muhkem ayetler asıldır, te

melclir, mü~eşabih ayetlerin anlaşılabilmesi için bu temele istinad 
etmesi, buna irca' edilmesi ve bunun ışığı altında tetkik edilmesi 

lazımdır. Böylece bizzat Kur'an te'vil için bir kaide vaz' etmiş oldu ve 
te'vil edeceklere de kapıyı açmış bulundu. 

O halde Kur'an sadece te'vilcilerin tuttuklan yolu tenkid etmiş 
oldu. Çünkü bunlar, Kur'an'ın işaret ettiği kaideye aykırı hareket 

etmişlerdir. Meseleyi şöyle vaz' edelim: Müteşabih ayetlerin manala
n gizlidir, kapalıdır. Bu gizllliği izaleye, kapalılığı açmaya yardım 

edecek olan muhkem ayetle.rclir. Müteşabihin manasını anlamak 

isteyen kimsenin nezdinde bütün muhkem ayetlerin bulunması 
icab eder, zira müteşabihin üzerindeki perdeleri ancak bunlarla 

kaldırabilecektir. Muhkem ayetlerin tamamma sahip olmak ancak 

57 el-İtkan, n, 3; Esdsu't-Takdıs, 211 vd. 
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Kur'an'ın nüzülünün tamamlanmasından sonra mümkün olur. 
Halbuki bazılan tarafından müteşabihlerin te'viline başlandığı ve 
bunu reddeden ayetin nüzülü srrasında henüz Kur'an'ın tamamı 
inmemişti. 

Netice olarak denebilir ki; İslam'ın ilk devirlerinde te'vile girişen 
kimseler te'vil için gerekli malzerneye ve şartlara sahip bulunmadan 
hüküm vermeye ve mana çıkarmaya başladılar. Halbuki Kur'an'ın 
tümünün nüzülünü bekleseler, bütün Kur'an ayetlerini okusalar şu 
iki durumdan her ikisi veya biriyle karşılaşacaklardı: 

Birincisi: Çok defa Kur'an'ın sonra inen ayetlerinin daha önce ge
len ve kapalı olan ayetleri tefsir ettiğini göreceklerdi . 

• 
İkincisi: Müteşabihlerin manasını anlamak ve hüküm verebilmek 

için lüzum.lu malzeme olan muhkem ayetlerin hepsine sahip olabi
leceklerdi. 

Şüphe yok ki herhangi bir problemi çözebilmek için mantıki olan 
metot şudur: Meseleyi tam olarak vaz' etmek, sonra da onun çözü
müne yardım edecek bütün malzemeyi tam olarak toplamak. Fakat 
bahis konusu edilen te'vilciler bu metoda aykırı hareket ederek 
te'vile girişmişler. Bu sebeple, Kur'an, onların, müşkilleri çözmede 
mantıki yoldan ayrılmalannı ve te'vil malzemesine sahip olmadan 
hemen müteşabihi te'vile girişmelerini kötü niyetle tefsir etmiş ve 
insanlar arasında fitne çıkarmayı hedef edindiğini beyan etmiştir. 

Varmak istediğimiz netice şudur: 

Kur'an'ın üslubundan atfedilen müteşabih ayetler Müslümanlan 
iki zümreye ayırmıştır: 

Birincisine, İslam Mezhepleri Tarihi'nde "Mufavviza ( 4....:.._,;...JI), ya
ni işi Allah'a havale eden" veya "Selefiye" denir. 

ikincisine, "Müevvile" veya "}Ialefiyye" denir. 

İşi Allah'a havale edip ineelememe mezhebi olan Selefiyye mez
hebi İslam'ın ilk devirlerinde makbül ve kafi sayılabilirdi. O zaman
lar Müslümanların iman kuvveti kendi başına kafi gelir, başka bir 
delil getirmeye ihtiyaç hissettirmezdi. İlk İslam cemiyeti Rasulul
lah'ın sesini duymaktan, onu dinlemekten başka bir şeye muhtaç 
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değildi. Rasulullah Kur'an'ı okur, tefsir ederdi. Müslümanlar da 
duyduğuna inanırdı. Fakat herkesin müşkilini halleden Resul-i Ek

rem vefat ettikten, İslam cemiyeti genişleyip müşkilleri çoğaldıktan 
ve İslam tefekkürü yabancı tefekkür ve kültürle temas ettikten son

ra, artık Selefiyye görüşü, yeni gelişmelere karşı d~amamış ve işi 
Allah'a havale etme (Tefviz) yeni ihtiyaç ve meselelere cevap-vereme

yecek duruma gelmişti. 

İşte İslam cemiyetinin her sahasında meydana gelen gelişme ne

ticesinde halefiyye mezhebi zuhur etmiş ve İslfun tefekküründe ge
rekli yerini almıştı. Bundan sonra Selef mezhebi münferit bazı müs
lümanlara ve daha çok Hanbelilere münhasır kalmıştı. 

Te'vil fikrinin İslam tefekkür tarihinde gerekli mevkiini almış, çe
şitli mezheplere, gerek akide, gerek amel sahalarında ihtiyaç hisse

dilen delilleri dini naslar içinden te'vil yoluyla bulup çıkarma 
imkanını verdi. 58 

58 el-İtkan, II, 13; Esasu't-Takdfs, 221. 
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