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I. SLÂM D N N N MAH YET  

Din, ister hakikatin do rudan yansõmasõ veya açõlõmõ olarak kabul edil-
sin ister insan yaratõlõ õnõn bir gere i olarak de erlendirilsin, sonuçta insanõn 
özünde, fõtratõnda yerle ik bulunan ve oradan kaynaklanan "kutsala saygõ, 
ona ba lanma ve onunla bütünle me" ihtiyacõnõ kar õlar ve onu kâinat için-
deki yalnõzlõ õndan kurtaran bir can simidi görevini yerine getirir. 

Din kelimesi yer yer bir ferdin veya grubun do ru kabul etti i ve davra-
nõ larõnõ direktifleri do rultusunda düzenledi i ey anlamõnda kullanõlsa da, 
öz ve gerçek kullanõmõnda din, be er kurgusu olmayan, tam tersine Tanrõ 
kaynaklõ olan ey anlamõndadõr. Vahyedilmi  olarak nitelenen ve bir bakõma 
Tanrõ'nõn gökten yeryüzüne ve insano luna uzatõlmõ  kurtulu  ipi olan dinin 
temel amacõ, insan ile Tanrõ arasõnda etkili, güçlü ve sa lõklõ bir ba  kur-
maktõr. Bu anlamda vahiy kaynaklõ bütün dinlerin bir, tek ve aynõ oldu unu 
söylemek do ru olur. Nitekim Kur'an'daki "Allah katõndaki din slâm'dõr" 
(Âl-i mrân 3/19) ifadesi, Allah'õn itibar etti i, geçerli saydõ õ ve dikkate al-
dõ õ tek dinin, özel anlamõyla son ilâhî din sayõlan slâm dini anlamõnõ ifade 
etmesinin yanõ sõra, Tanrõ kaynaklõ olan vahyedilmi  dinlerin özde birli ini 
ve bu dinlerin temel özelli inin -seçilen kelimenin sözlük anlamõna da uy-
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gun ekilde- Tanrõ'ya boyun e i , O'na ba lanõ  ve teslim olu  oldu unu da 
ayrõca vurgulamaktadõr. 

Bir dinin mükemmel oldu u iddiasõ, sadece mensuplarõ açõsõndan o dinin 
bütün öteki dinlere tercih edilebilir oldu unu ima eder. Bir dinin bu amaç 
do rultusunda bütün öteki dinler kar õsõnda inanç ve ibadete ili kin sembo-
lik tutarlõlõ õnõ, safiyet ve orijinalitesini korumak maksadõyla kendisi için bir 
söylem olu turmasõ ve itham, isnat ve itirazlara kar õ bir savunma meka-
nizmasõ geli tirmesi haklõ ve anlamlõ görülebilir. Fakat vahiy kaynaklõ olan 
ve kopuksuz bir gelenek zinciriyle gelen bütün dinler, öz ve orijinalite itiba-
riyle aynõ zirveye götüren yollar olarak tanõmlanõr ve slâm dini bu halkanõn 
son ve bozulmaktan korunmu  eklini temsil eder. 

Dinin Tanrõ tarafõndan vahyedilmi  oldu unun söylenmesiyle vahiy, dinin 
daha do rusu otantik dinin temel niteli i yapõlmõ  olmakta ve dolayõsõyla dinin 
yalõn bir Tanrõ inancõndan ibaret olmadõ õ, Tanrõ'ya inanmak yanõnda, O'nun 
de i ik biçimlerde tecelli edece ine inanmak gerekti i de vurgulanmõ  olmak-
tadõr. slâmî literatürde bu tecelli ve inâyet yani Tanrõ'nõn kendini göstermesi, 
genellikle "yaratma ve buyurma" (halk ve emir) kavramlarõyla ifade edilir. 
Kur'ân-õ Kerîm'de ise yaratma ve buyurmanõn Allah'a ait oldu u vurgulanõr. 
Buyurma, Tanrõ'nõn iradesinin sonucudur ve din bu iradenin içinde yer alõr. 
Özü itibariyle mâkul ve kavranabilir olsa bile din, Tanrõ iradesinin vahiy yo-
luyla açõlõmõ oldu u için, teorik olarak, insan aklõ da dahil tüm be erî güçler-
den üstündür. Bu yakla õm Tanrõsal iradenin açõlõmõ olan vahyin "aktif ve 
kurucu", buna mukabil vahye muhatap olan insanõn akõl ve di er melekeleri-
nin "pasif ve alõcõ" konumda oldu una i aret etmektedir. 

Tanrõsal iradenin insanlara ula õmõnõn peygamberler kanalõyla olmasõnõ 
dikkate alan kimi slâm bilginleri peygamberli i âlemin ruhu olarak nitele-
mi lerdir. nsan, kendisini vahye ba layan gelenek zincirini korumak duru-
mundadõr. slâm dü ünce gelene inde tevâtür ve icmâ gibi kurumsal yapõlar, 
büyük ölçüde vahiyle irtibatlõ gelenek zincirini korumak amacõyla olu tu-
rulmu  veya hiç de ilse bu amaca hizmet etmi tir. Vahiy ve gelenek kav-
ramlarõ, dinin yapõsõnõ ve temel özelliklerini i aret etmektedir. 

Din, en yalõn biçimiyle Tanrõ'ya inanma ve ona ibadet etme oldu una 
göre, onun bir inanç sistemini ve bir ibadet sistemini içermesi zorunludur. 
Bu iki temel unsur yanõnda, dinin ahlâkî hükümleri de içermesi gerekir. Ah-
lâk, dikey olarak veya metafizik boyutta, bu inanç ve ibadetlerdeki içtenlik 
ve samimiyet (ihlâs, ihsan) anlamõnõ içerdi i gibi, dünyevî boyutta, Tanrõ 
inancõnõn ve O’na olan sevginin Tanrõ'nõn kullarõ üzerinde gösterilmesi, onlarõn 



SLÂM D N  17 

ho  ve mutlu edilmesine çalõ õlmasõ, onlarõn hukukunun ihlâl edilmemesi, 
onlarõ rahatsõz ve huzursuz etmekten kaçõnõlmasõ anlamõnõ da içerir. 

Bu durumun slâm dini açõsõndan da aynõyla geçerli oldu unu açõkça 
göstermesi bakõmõndan Cibrîl hadisi diye me hur olan diyalogu anmak uy-
gun olur. Bu diyalogda geçti ine göre vahiy mele i Cibrîl, bir gün dini ö -
retmek üzere Hz. Muhammed'e gelmi , ona iman, slâm ve ihsanõn ne de-
mek oldu unu sormu  ve bunlarõ yine kendisi cevaplamõ tõr. Cibrîl'in bu üç 
kavrama getirdi i açõklama öz itibariyle dinin yukarõda de inilen üç temel 
unsurunu, yani inanç, ibadet ve ahlâkõ içermektedir. Cibrîl imanõ Allah'a, 
âhiret gününe, peygamberlere, meleklere, kitaplara ve kadere inanmak ola-
rak; slâm’õ, irk ko maksõzõn sadece Allah'a ibadet etmek, namaz kõlmak, 
oruç tutmak, zekât vermek ve haccetmek olarak; ihsanõ da, Tanrõ’yõ görü-
yormu çasõna ibadet etmek olarak açõklamõ tõr (Buhârî, “Îmân”, 1). 

Tanrõ'ya iman ve bunun etrafõnda olu turulan inanç sistemi dinin teme-
lini olu turur. nanç sistemi yapõsõ itibariyle dogmatik olabilirse de, inanõlan 
Tanrõ'nõn özellikle varlõ õ ve birli inin ortaya konulmasõ, temel niteliklerinin 
kavranmasõ ve sistemle tirilmesi aklî bir çabayõ gerektirir ve tüm bunlarõn 
kesinlik gerektiren bilgiye dayanmasõ gerekir. Müslüman bilginlerin inanç 
konularõnõ sistematik bir yapõya kavu turmaya çalõ tõklarõ ilmî bir disiplin 
olan kelâm ilminin kesinlik ifade eden veri ve malzeme tabanõ ve burhan 
üzerine kurulmu  olmasõnõn anlamõ ve nedeni budur. 

Dinin ikinci unsuru olan ibadetler (ritüel), Tanrõ'ya itaatin biçimsel gös-
tergeleri sayõlõr. Yalõn ve teorik bir Tanrõ inancõ yeterli olmayõp bu inancõn 
pratik olarak eylemle gösterilmesi ve sergilenmesi gerekir. Tapma, tapõnma 
eylemi olan ibadetin öz ve genel yapõ itibariyle kayna õ da vahiy oldu u için 
belirli ibadetler, Tanrõ'ya itaat çerçevesinde ve bir inanç ve kanaat gere i 
olarak yapõlõrlar. Tapma ihtiyacõ, be er dü üncesinin ürünleriyle kar õlana-
maz. Kaldõ ki be erin bu alana müdahalesi asgari olarak, dinin esaslõ unsur-
larõndan birinin zedelenmesi anlamõna gelir. Bu bakõmdan Tanrõ bizim ibadet 
olarak ne yapmamõz gerekti ini belirlemi  ve kendisine bu ekilde ibadet 
etmemizi emretmi tir. 

badetler biçimsel olarak basit görünseler bile Tanrõ'nõn tasarõmõ olduklarõ 
için, aslõnda onlarõn gücü ve gizemi bu dünyanõn ötelerine uzanõr ve her biri 
Tanrõ ile ba lantõnõn de i ik biçim ve boyutlarda gerçekle tirilmesine hizmet 
edecek mahiyettedir. Hatta bir ibadete ba lõ olarak belirli dualarõn ezberlen-
mesi ve okunmasõ da o ibadetin bir parçasõnõ te kil edebilir ve bu okumanõn 
etkisi salt bir zihnî kavrayõ  artõna ba lõ de ildir. Hz. Muhammed'in na-
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mazlarda özellikle Fâtiha'nõn okunmasõ yönündeki direktifi bu açõdan de-
erlendirilebilir. 

Dinin üçüncü unsuru "ahlâk"tõr. Dinin ilk iki unsuru olan inanç ve iba-
det, ki inin do rudan Tanrõ ile teorik ve pratik ba lantõ ve ileti imini sa la-
masõ yönüyle insan-Tanrõ ili kisinin dikey-metafizik boyutuna ili kin iken 
ahlâk, inanç ve ibadet yoluyla tesis edilmi  bulunan insan-Tanrõ ili kisinin, 
dünyevî planda her türlü tutum ve davranõ a yansõmasõ olarak de erlendiri-
lir. nsanõn ba kalarõna iyi davranmasõ, onlarla iyi geçinmesi, kötülük et-
memesi ahlâkî birer davranõ  olmasõ yanõnda, aynõ zamanda biçimsel iba-
detler dõ õnda Tanrõ'nõn ho una gidecek davranõ lardõr. Ahlâkõn di er bir 
boyutu ise Tanrõ'ya olan inancõn ve ona yapõlan ibadetin içtenlik derecesine 
ili kindir ki bu husus slâmî terminolojide ihlâs ve ihsan diye anõlõr. 

Dinin aslî unsurlarõndan olan iman bir bakõma dinin Tanrõ’yõ tanõma ve 
bilme (marifetullah) boyutu, ibadetler Tanrõ'ya itaat boyutunu ve ahlâk ise 
Tanrõ’yõ sevme (mâhabbetullah) boyutunu te kil eder. manõn akõl ve bilgi, 
ibadetlerin inanç ve kanaat, ahlâkõn ise gönül ve duygu kaynaklõ olmasõ her 
birinin mahiyeti gere idir. 

nsanlarõn birbirleriyle ili kilerini normatif olarak düzenleyen hukuk ise, 
dinin tanõmõnda ve unsurlarõ içinde yer almamakla birlikte, genel olarak din 
ile irtibatlõ olarak dü ünülebilir ve dinin üç temel unsurundan her biriyle ayrõ 
ayrõ ba lantõsõ kurulabilir. Bu yakla õm çerçevesinde ba lõ ba õna amaç ol-
mayan hukukî düzenlemeler, özellikle ahlâkî hükümlerin de i ik zaman ve 
zeminlerde gerçekle tirilmesine hizmet eden normatif düzenlemeler olmasõ 
itibariyle belli ölçülerde de i meye ve dolayõsõyla insanõn belirlemesine açõk-
tõr. Esasen hukukun biçimsel yönünün, temel yapõsõ ve mahiyeti itibariyle 
akõl üstü ve dogmatik olan dinin kapsamõnda yer almayõ õnõn anlamõ da 
budur. 

Burada dinin bu üç temel unsurunun tarihî süreç içerisinde sistemle ti-
rilme biçimlerine, ayrõca tüm bunlarla ba lantõsõ oldu u için fõkhõn tarihî 
süreç içerisindeki geli imine i aret ettikten sonra, dinin temel unsurlarõndan 
ilk ikisini yani inanç ve ibadet sistemini ilmihalin I. cildinde ele aldõk. Dinin 
üçüncü unsuru olan ahlâkõ ve dinden bütünüyle ba õmsõz dü ünülmesi do -
ru olmayan, hatta temel dinî ö retinin toplumsal hayata ve be erî ili kilere 
olumlu katkõsõ sayõlabilecek olan hukukî ilke ve düzenlemeleri ve müslüman 
toplumlarõn bu çizgide olu an toplumsal ya ama kültür ve gelene ini ve 
ilgili bazõ konularõ da II. ciltte inceleyece iz. 
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II. TAR HÎ SÜREÇ 

Hz. Muhammed'in yirmi üç yõllõk peygamberli i döneminde tamamlanan 
vahiy (Kur'an) ve onun açõklamasõ mahiyetindeki sünnet slâm dininin 
inanç, ibadet ve ahlâk yanõnda hukukî, bireysel ve sosyal hayatla ilgili te-
mel ilkelerini ve amaçlarõnõ belirlemi  ve dinin ana çatõsõnõ kurmu tur. Bu-
nunla birlikte slâm'õn bu iki aslî kayna õnõn, bu kaynaklarda ifade edilen 
ilke, hüküm ve hedeflerin, örneklendirme ve benzetmelerin anla õlmasõ, 
yorumlanmasõ ve bunlardan amelî hayatõn çe itli yönlerine ili kin bazõ de er 
hükümlerinin ve uygulanabilir sonuçlarõn çõkarõlmasõ aklî muhakeme ile 
mümkün olmaktadõr. Sõnõrlõ sayõ ve muhtevadaki naslarõn yani Kur'an ve 
Sünnet metninin, sõnõrsõz sayõda ve çok çe itli olaylara õ õk tutabilmesi, farklõ 
konum ve mahiyetteki insan davranõ larõnõ yönlendirebilmesi ancak böyle 
bir anlama ve yorumlama faaliyetiyle mümkün olur. 

Anlama, yorumlama ve bakõ  açõsõ yönüyle bireyler arasõnda önemli 
farklõlõklarõn bulunmasõ, üstelik insanlarõn kültür, gelenek, bilgi ve tecrübe 
birikimlerinin dönem ve bölgelere göre de de i mekte olmasõ aynõ Kur'an veya 
hadis metninden aynõ dönemde veya farklõ dönemlerde farklõ anlam ve hü-
kümlerin çõkarõlmasõnõ kaçõnõlmaz kõlmõ tõr. Bu durum, slâm'da fikrî tartõ -
manõn ve ihtilâfõn ho görüyle kar õlanõp tabii bir hadise olarak görülmesinin 
de, slâm ümmeti içindeki dinle ilgili görü  ayrõlõklarõnõn da ana sebebini 
te kil etmi tir. Böyle olunca, Kur'an'õn metninden, sünnetin muhtevasõndan 
ve slâm toplumunun asõrlarca devam eden gelene inden açõkça anla õlan 
ve müslümanlarõn asgari mü tere ini te kil eden de i mez bir slâmî öz ve 
ana unsur yanõnda bir de anlama, yorumlama ve bakõ  açõsõna göre de i e-
bilen ve çe itli toplumlara renk ve ton farkõyla de i erek yansõyan bir slâmî 
hayattan ve gelenekten söz etmek mümkündür. Buna ilâveten, naslarõn 
insan zihninin cevabõnõ aradõ õ her soruyu, ferdî ve içtimaî hayatõn her ala-
nõnõ ayrõntõyla ele almadõ õ, ço u yerde bu konulardaki cevaba ve çözüme 
yardõmcõ olacak ana ilke ve hedefleri vermekle yetindi i ve geride "bilinçli 
bo luk" denilebilecek geni  bir alan bõraktõ õ da bilinmektedir. Bu alan müs-
lüman birey ve toplumlar tarafõndan, dinin ilke ve hedeflerine aykõrõ olma-
masõ, hatta onlarla bütünle mesi kaydõyla serbestçe düzenlenebilecektir. Bu 
nisbî serbestlik de haliyle slâm dünyasõnda tarihî seyir içinde dönemlere ve 
bölgelere göre de i iklik gösteren zengin bir çe itlili in ya anmasõnõn bir 
di er sebebini te kil etmi tir. 

Yukarõda yapõlan tasvir õ õ õnda, slâm'õn anla õlmasõ, de i mezli i ve 
uygulamaya da yansõyan farklõ tezahürleri yönüyle iç içe üç halkadan söz 
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etmek mümkündür. Bu ayõrõm aynõ zamanda slâm'õn do rudan ve dolaylõ 
olarak ilgi alanõnõ ve kapsamõnõ tanõtõcõ da olacaktõr. En içte Kur'an ve Sün-
net metninden do rudan ve açõk bir ekilde anla õlan öz, slâm'õn ana ve 
de i mez unsuru yer alõr. kinci halkayõ naslarõn dolaylõ ekilde ve yorum-
lama sonucu kapsadõ õ alan, naslarõn izdü üm alanõ te kil eder. Bu alanda, 
izlenen aklî istidlâle, muhakemelere ve bakõ  açõlarõna göre naslara farklõ 
yorumlar getirmek ve onlardan farklõ sonuçlar çõkarmak mümkün oldu un-
dan kõsmî bir de i kenlik ve farklõlõk gözlenir. En dõ ta ise, müslüman fert ve 
toplumlarõn dinin rehberli i ve yönlendirmesi sonucu belli bir kõvama gelmi  
kendi öz inisiyatifleriyle, bilgi ve tecrübe birikimlerinden, kültür ve gelenek-
lerinden kaynaklanan tercihleriyle dolduracaklarõ fakat ilk iki alanla da çe-
li memeye özen gösterecekleri üçüncü halka yer alõr. slâm'õn ilgi alanõnõ ve 
kapsamõnõ de i mezlik de i kenlik, yoruma açõk veya kapalõ olu , do rudan 
veya dolaylõ olu  itibariyle böyle bir üçlü ayõrõma tâbi tutmak mümkün ve 
do ru ise de, hangi hükmün hangi halkada yer aldõ õ konusunda belli öl-
çüde izâfîli in bulunmasõ ve birtakõm farklõ görü lerin olmasõ kaçõnõlmazdõr. 

Özetle ifade edilen bu kategorik tasvir ve genelleme, Hz. Peygamber'in 
vefatõnõ takip eden ilk birkaç asõr içinde, naslarõn anla õlmasõ, yorumlanmasõ 
ve günlük hayatõn bu istikamette düzenlenmesi çabalarõnõn tek bir çizgide 
seyretmeyip slâm'õn yayõlõ  alanõyla ve hõzõyla da ba lantõlõ olarak farklõ 
birçok anlayõ , ekol ve temayülün ortaya çõkmõ  olmasõna önemli bir açõk-
lama getirmektedir. slâm'õn yayõlõ õ sürecinde slâm'la tanõ an ve müslüman 
olan toplumlarõn kendi geleneklerini, örf ve âdetlerini slâm döneminde de 
bir ölçüde devam ettirmi  olmasõ, kom u kültürlerin slâm medeniyeti içinde 
kendini ifade imkânõ bulmasõ, slâm'õn bölgesel ve sosyal artlara kolayca 
uyum sa layabilmesi de yine aynõ alan ayõrõmõnõn sa ladõ õ esneklikle ve 
uyum kabiliyetiyle yakõndan ba lantõlõdõr. Bununla birlikte tarihî süreç itiba-
riyle slâm dünyasõnda slâm'õn anla õlmasõ, yorumu ve günlük hayata geçi-
rilmesi konusundaki müsaade edilen farklõlõklarõ sadece müslüman fert ve 
toplumlar arasõndaki anlayõ  ve yorum farkõyla, kültür ve gelenek farkõyla 
açõklamanõn yetersiz kalaca õnõ, bunun dõ õnda birçok âmilin de söz konusu 
edilebilece ini ayrõca belirtmek gerekir. 

slâm'õn getirdi i fikir ve vicdan hürriyeti, fertlerin birbirinden farklõ duy-
gu, dü ünce ve karakterde yaratõlmõ  olmalarõ, âyet ve hadislerin bir kõsmõ-
nõn ifade ve kapsam yönünden kolay anla õlõr, bir kõsmõnõn da mânalarõnõn 
kapalõ olmasõ, bunlarõ de erlendiren bilginlerin de i ik metot ve ölçülere 
sahip olmalarõ, hilâfet tartõ malarõ, müslümanlar arasõnda meydana gelen iç 
sava lar, müslümanlarõn çe itli kültürlere sahip milletlerle temasa geçmesi, 
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felsefî eserlerin tercüme edilerek slâm dünyasõnda yayõlmasõ, de i en akõm-
lar ve geli en toplum hayatõnõn do urdu u ihtiyaçlar kar õsõnda âyet ve 
hadislerden hüküm çõkarma zorunlulu unun hissedilmesi ve de i ik siyasî 
dü ünceler zamanla fõkhî ve itikadî ekollerin ve grupla malarõn ortaya çõk-
masõna sebep olmu , Kitap ve Sünnet'ten hüküm çõkarma gücünde olma-
yanlar bu güçteki âlimlerin görü  ve dü ünceleri etrafõnda toplanarak mez-
hepleri olu turmu lardõr. 

Mezhep sözlükte "gidilecek yer, gidilecek yol, görü , doktrin ve akõm" 
gibi mânalara gelir. Bir terim olarak ise mezhep, kendi içinde tutarlõ bir dü-
ünce sistemine sahip oldu u kabul edilen itikadî ve fõkhî doktrini ifade eder. 

Ço ulu "mezâhib"dir. Mezhep kurucusu kabul edilen imam veya müctehid 
hiçbir ekilde bir din koyucusu veya din tebli cisi de ildir. Yüce Allah tara-
fõndan konulan ve Hz. Muhammed tarafõndan tebli  edilen slâm dininin 
gerek inanç, gerekse fõkõh (ibadet ve hukuk) alanõna giren meselelerini delil-
leriyle birlikte ele alõp bunlara ili kin yorum ve çözümler getirme ihtiyacõ 
kar õsõnda, delillerinden hüküm çõkarma yeterli ine sahip bilginler birbirin-
den farklõ görü ler ve çözüm örnekleri ortaya koymu lardõr. te belli görü -
ler etrafõnda olu an ve yeni katõlõmlarla da giderek zenginle en fikrî küme-
le meye mezhep denilmi tir. Genellikle fõkõh mezhepleri, kurucularõnõn isim-
leri ile anõlõr. Hanefî mezhebi, Mâlikî mezhebi gibi. Akaid mezhepleri ise, 
îa, Mu‘tezile, Havâric gibi belli topluluklara nisbet edildi i gibi kurucusuna 

izâfetle de anõlmõ tõr: Mâtürîdî, E ‘arî gibi. Ana akaid mezheplerinin ayrõldõ õ 
kollar da fõkõh mezhepleri gibi daha çok bir ahsa nisbet edilmi tir. Akaid 
mezhepleri için daha çok "grup" anlamõna gelen "fõrka" (ço ulu fõrak), "görü " 
anlamõna gelen "makale" (ço ulu makalât) ve "anlayõ  tarzõ" mânasõna gelen 
"nõhle" (ço ulu nihal) kelimeleri kullanõlõr. 

 

A) T KADÎ FIRKALAR 

slâm tevhid dinidir. Tevhid, Allah'õ zâtõnda, sõfatlarõnda, fiillerinde bir 

kabul etmek, onu yegâne tapõnõlan varlõk olarak tanõmak demektir. Bu an-

layõ  õrk, dil, bölge gibi farklõlõklara  ra men bütün müslümanlarõ birlik ve 

beraberlik içinde tutan bir çatõ i levi de görmektedir. Dinimizde müslüman-

larõn birlik ve bütünlü ünü bozan her türlü sosyal parçalanmalar ve bu 

sonuca götüren fikir ayrõlõklarõ yasaklanmõ tõr. u âyetler bu hususu vurgu-

lamaktadõr: "Hepiniz Allah'õn ipine (dinine, kitabõna) sõmsõkõ sarõlõn, parça-

lanõp ayrõlmayõn" (Âl-i mrân 3/103), "Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. Birbi-

rinizle çeki meyin, aksi takdirde zaafa dü er, kuvvet ve devletinizi elden ka-
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çõrõrsõnõz" (el-Enfâl 8/46). Fikir ayrõlõklarõ her ne kadar tabii ve kaçõnõlmaz 

ise de, bu serbesti, müslümanlarõn bölünmesine yol açmama artõ ile sõnõrlõ-

dõr. Kur'ân-õ Kerîm'de öyle buyurulur: "Siz kendilerine apaçõk âyetler ve 

deliller geldikten sonra parçalanõp da õlanlar gibi olmayõn" (Âl-i mrân, 

3/105). Âyete göre sosyal anlamdaki parçalanmanõn yanõ sõra, hakkõnda 

apaçõk âyet ve deliller bulunan iman esaslarõnõn, slâm'õn artlarõnõn ve farz 

veya haram olu u kesin delille sabit olmu  di er dinî hükümlerin müslü-

manlar arasõnda çeki me konusu yapõlmasõ câiz de ildir. Ancak yoruma 

müsait olan  hususlarõn anla õlmasõ çerçevesinde farklõ ilmî görü ler ortaya 

koymak serbesttir. te slâmî mezhepler bu noktada kullandõklarõ metot ve 

anlayõ  farklõlõklarõndan do mu tur. Nitekim fõkhî konularda farklõ sonuçlara 

ula mak genellikle müsamaha ile kar õlanmõ , rahmet olarak telakki edilmi  

ve hatta Hz. Peygamber tarafõndan te vik edilmi tir (bk. Ebû Dâvûd, 

“Akzõye”, 11; Müsned, V, 230, 236).  

Bilindi i gibi Hz. Peygamber'in vefatõndan sonra Müslümanlar arasõnda 
ortaya çõkan ihtilaflarõn bir kõsmõ siyasî bir kõsmõ da fikrî sebeplere dayanõ-
yordu. Ancak siyasî nitelikli ihtilâflar da zamanla fikrî ve dinî ekillere bü-
rünmü  ve akaid sahasõnõ ilgilendiren meseleler arasõna girmi tir. Böylece 
daha ilk dönemlerde Hâricîlik ve ia gibi siyasî-itikadî mezhepler ile 
Mu’tezile ve Mürcie gibi çe itli itikadî mezhepler ortaya çõkmõ tõr. tikadî 
alanda ortaya çõkan mezhepler daha çok tevhid, kader, iman-amel ili kisi 
gibi temel konular çerçevesinde Allah’õn sõfatlarõ, müte âbih ayetlerin anla-
õlmasõ, ru’yetullah, Allah’õn irâdesi, amelin imandan bir cüz olup-olmamasõ 

gibi konularda farklõ görü ler ileri sürmü tür. 

Hz. Peygamber bir hadislerinde yahudilerin yetmi  bir, hõristiyanlarõn 
yetmi  iki fõrkaya ayrõldõ õnõ, kendi ümmetinin yetmi  üç fõrkaya ayrõlaca-
õnõ, bunlardan birinin kurtulu ta, di erlerinin ate te olaca õnõ belirtmi , 

kurtulu a erenlerin kimler olaca õ sorusuna "Benim ve ashabõmõn yolunu 

izleyenler" (Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 1; bn Mâce, “Fiten”, 17) cevabõnõ ver-
mi tir. Hadiste bir isimlendirmeden ve belirlemeden ziyade müslümanlarõn 
ayrõlõk ve çeki meye dü mesi halinde bundan herkesin zarar görece ine 
i aret vardõr. Ancak hadiste geçen "kurtulu a erenler" ve "ate te olanlar" 
ayõrõmõ göz önünde bulundurularak bütün mezhepler kendilerinin ‘kurtulu a 
eren grup’ yani ‘fõrka-i nâciye’ oldu unu iddia etmi tir. Kur’an’da “Her fõrka 
kendi görü ünden memnuniyet duymaktadõr” (Mü’minun, 23/53; Rûm, 
30/35) eklinde de anlamlandõrõlan ayetlerin i aret etti i olgu çerçevesinde 
her grup kendini do ru yolda görerek ‘hak ehli’ olarak nitelendirmi , muha-
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liflerinin ise sonradan ortaya çõkan bid’at gruplarõ oldu unu savunmu tur. 
Bu çerçevede Ehl-i sünnet alimleri de mezhepleri Ehl-i sünnet ve Ehl-i bid‘at 
olmak üzere ikiye ayõrarak incelemi tir. 

Ehl-i sünnet dinî literatürde, dini anlama ve ya amada Allah'õn kitabõnõ ve 
Hz. Muhammed'in sünnetini rehber edinen ve sahâbenin yolunu izleyen üm-
met ço unlu u anlamõnda kullanõlan bir terim olmu tur. Bu grup mensuplarõ 
sünnete ba lõ olduklarõ ve cemaat ruhundan ayrõlmadõklarõ dü üncesiyle ken-
dilerini "Ehl-i sünnet ve'l-cemâat" adõyla da anmõ , "ehl-i hak" terimini de ço-
unlukla Ehl-i sünnet anlamõna kullanmõ tõr. Erken dönem hadis kaynakla-

rõnda Ehl-i sünnet tabiri görülmemekle birlikte sünnet ve cemaat kelimeleri-
ne rastlanmaktadõr. Ehl-i sünnet de, hadiste geçen "kurtulu a erenler" ifade-
sinden hareketle kendisini "fõrka-i nâciye” olarak nitelendirmi tir. 

Ehl-i sünnet, Allah'õn zâtõ, sõfatlarõ, âlemin yaratõlõ õ, kader, peygamber-
lik, mûcize ve keramet, efaat, ha ir ve âhiret gibi slâm akaidinin temel 
konularõnda fikir birli i içinde olmakla beraber, bu konularõn detaylarõnda, 
izah ve yorumlanmasõnda farklõ görü lere de sahip olmu , bu sebeple kendi 
arasõnda, Selefiyye, Mâtürîdiyye ve E ‘ariyye olmak üzere üçe ayrõlmõ tõr. 
Selefiyye'ye "Ehl-i sünnet-i hâssa", Mâtürîdiyye ve E ‘ariyye'ye "Ehl-i sün-
net-i âmme" denildi i de olur. Ehl-i sünnet'in üç mezhebi arasõndaki görü  
ayrõlõklarõ Ehl-i sünnet'in temel prensiplerini olu turan çerçeveyi ihlâl etme-
yen sõnõrlar içinde kalmõ tõr. Bugün dünya müslümanlarõnõn % 90'dan faz-
lasõ Ehl-i sünnet anlayõ õna ba lõdõr. 

Ehl-i bid‘at kelimesi, sözlükte "dinle ilgili yeni görü  ve davranõ larõ be-
nimseyenler" anlamõna gelirken, Ehl-i sünnet alimlerince dinî literatürde, 
akaid sahasõnda Hz. Peygamber'in ve ashabõnõn sünnetini terkederek, onla-
rõn izledikleri yoldan ayrõlan, slâm ümmetinin ço unlu unu yani ana göv-
desini olu turan Ehl-i sünnet'e muhalefet eden mezhep ve gruplar anlamõn-
da kullanõlmõ tõr. Ehl-i sünnet alimleri Galiyye, Bâtõniyye gibi mezheplerin 
bir kõsmõnõ, görü leri itibariyle slâm ve iman çerçevesinin dõ õnda gördükleri 
için; Hâriciye, Mu‘tezile ve îa gibi di er bir kõsmõnõ da slâm dairesi içinde 
ve slâm ümmetine mensup yani ehl-i kõbleden görmekle birlikte sünnete ve 
ço unlu un genel kabul ve çizgisine aykõrõ bir yol izlemeleri sebebiyle ele -
tirmi lerdir. 

Bir kõsõm itikadî görü  ve mezheplerin tarihte kalmasõ ve zamanla mez-
hep kimli inin zayõflamasõ sebebiyle günümüzde slâm dünyasõ Ehl-i sünnet 
(Sünnî) ve îa ( iî) eklinde iki ana grupta algõlanmakta ise de tarihte orta-
ya çõkan  ba lõca mezhepler u ekilde sõralanabilir: 
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a) Selefiyye 

Sözlükte selef “önceki nesil”, selefiyye de “bu nesle mensup olanlar” an-
lamõ ta õr. slâmî literatürde Selef ilk dönemlere mensup bilginler ve geçmi  
slâm büyükleri anlamõnda, Selefiyye terimi ise iman esaslarõyla ilgili konu-
larda ilk dönem bilginlerini izleyerek âyet ve hadislerdeki ifadelerin zâhiri ile 
yetinip bunlarõ aynen kabul eden, te bih ve tecsîme dü meyen (Allah'õ yara-

tõklara benzetmeye ve cisim gibi dü ünmeye yeltenmeyen), bunlarõ ba ka bir 
anlama çekme (te’vil) yoluna gitmeyen Ehl-i sünnet toplulu unu belirtmek 
için kullanõlõr. Allah'õn zâtî, fiilî ve haberî sõfatlarõnõn hepsini te’vilsiz, nasõlsa 
öyle kabul etti i için Selefiyye'ye "Sõfâtiyye" de denilmi tir. "Ehl-i sünnet-i hâs-
sa" ismi ile kastedilen zümre olan Selefiyye Hz. Peygamber ve sahâbîlerin 
inançta takip ettikleri yolu do rudan do ruya izleyen gruptur. Tâbiûn, mezhep 
imamlarõ, büyük müctehidler ve hadisçiler Selefiyye'dendirler. E ‘arîlik ve 
Mâtürîdîlik ortaya çõkõncaya kadar, Sünnî müslüman çevrede hâkim olan 
inanç, Selef inancõdõr. mam âfiî, Mâlik, Ahmed b. Hanbel -bir kõsõm gö-
rü leri itibariyle Ebû Hanîfe- Evzaî, Sevrî gibi müctehid imamlar, Buhârî, 
Müslim, Ebû Dâvûd, Dârimî, bn Mende, bn Kuteybe ve Beyhaký gibi ha-
disçiler, Taberî, Hatîb el-Ba dâdî, Tahâvî, bnü'l-Cevzî ve bn Kudâme gibi 
bilginler Selef dü üncesinin önde gelen isimleri arasõnda sayõlabilir. 

lk dönem (mütekaddimûn) Selefiyye anlayõ õnõn en belirgin özelli i 
akaid sahasõnda akla rol vermemek, âyet ve hadisle yetinmek, mânasõ apa-
çõk olmayan, bu sebeple de ba ka mânalara gelme ihtimali bulunan âyet ve 
hadisleri yorumlamadan, bunlarõ bilmeyi Allah'a havale etmektir. Selefiy-
ye'nin müte âbihler konusundaki görü üne unlar örnek gösterilebilir: "Al-
lah'õn eli onlarõn ellerinin üstündedir" (el-Feth 48/10) âyetini Selefiyye öyle 
de erlendirir: "Yüce Allah âyette elinin(yed) varlõ õnõ bildirmektedir. Allah'õn 
elinin oldu una inanõrõz, fakat bu elden kastedilen mânayõ Allah'a havale 
ederiz, bunu ancak Allah bilir, der, mahiyeti üzerinde dü ünmeyiz. Ba ka 
bir mânaya yorumlamadõ õmõz gibi, onu yaratõklarõn eline de benzetmez, 
Allah'õn kendine has bir sõfatõ olarak kabul ederiz. Bu konuda soru sormak-
tan da kaçõnõrõz". mam Mâlik'e (ö. 179/795) "Allah Teâlâ Kur'an'da rahmân 
ar a istivâ etti (Tâhâ 20/5) buyuruyor. Nasõl istivâ etti?" diye sorulmu  o da 
u cevabõ vermi tir: " stivâ bilinen bir eydir (âyetle sabittir). Nasõllõ õ akõlla 

kavranamaz. Allah'õn ar a istivâ etti ine inanmak farzdõr. Mahiyeti hak-
kõnda soru sormak da bid‘attõr". 

Selefiyye, müte âbih âyet ve hadisleri aklõn õ õ õnda yorumlayan kelâm-
cõlarla filozoflarõ da, ke f ve ilhamõn õ õ õnda yorumlayan sûfîleri de a õr 
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biçimde ele tirmi , onlarõ bid‘atçõ ve sapõk olmakla suçlamõ tõr. Hicrî VIII. 
asõrdan önce ya amõ  olan Selef bilginleri akõl kar õsõnda kesin tavõr takõnõp, 
nakli tek hâkim kabul ederken, sonraki Selef bilginleri akõl kar õsõndaki tu-
tumlarõnõ gözden geçirmi ler, inanç konularõnda az da olsa akla yer vermi -
lerdir. Bu dönemin en önemli ismi sayõlan bn Teymiyye (ö. 728/1328) sa -
lam oldu u bilinen nakil ile aklõselimin asla çeli meyece ini, dolayõsõyla te’-
vile de gerek kalmayaca õnõ õsrarla savunmu tur. Ona göre akõlla nakil çeli-
irse ya nakil sahih de ildir veya akõl sa lõklõ bir muhakeme yapamamakta-

dõr. Selef’in akõlcõlõ õ hiçbir zaman kelâm ve felsefedeki akõlcõlõk gibi olma-
mõ , naslarõn müsaadesi ile sõnõrlõ bir çerçevede kalmõ tõr. Sonraki dönemin 
en me hur Selef âlimleri (müteahhirîn-i Selefiyye) arasõnda bn Teymiyye, 
bn Kayyim el-Cevziyye (ö. 751/1350), bnü'l-Vezîr (ö. 840/1436), evkânî 

(ö. 1250/1834) ve Mahmûd ükrî el-Âlûsî (ö. 1342/1924) sayõlabilir. 

Selefiyye günümüze kadar az çok taraftar bulmu tur. Genellikle fõkõhta 
Hanbelî olanlar akaidde Selefî’dirler. Hadisle ilgilenen bilginler de ço unlukla 
Selef inancõnõ benimsemi lerdir. Günümüzde dünya müslümanlarõnõn % 12'si 
Selefî’dirler. En yo un olduklarõ ülkeler Suudi Arabistan, Küveyt ve Körfez 
ülkeleridir. 

b) E ‘ariyye 

Akaid konusunda Ebü’l-Hasan Ali b. smâil el-E ‘arî'nin görü lerini be-
nimseyen Ehl-i sünnet mezhebine verilen isimdir. Mezhebin kurucusu olan 
mam E ‘arî, hicrî 260 (873) yõlõnda Basra'da do mu , kõrk ya õna kadar 

Mu‘tezile mezhebine ba lõ kalmõ , sonra "üç karde  meselesi" diye bilinen 
meselenin tartõ masõnda hocasõ Ebû Ali el-Cübbâî'ye (ö. 303/916) üstün 
gelmi , hocasõnõn görü lerini doyurucu bulmadõ õ için Mu‘tezile'den ayrõlmõ  
ve E ‘arîli i kurmu tur. mam E ‘arî 324 (936) yõlõnda Ba dat'ta ölmü tür. 
mam E ‘arî'nin fõkõhta âfiî mezhebine ba lõ olmasõ ihtimali kuvvetlidir. 

mam E ‘arî, Allah Teâlâ'nõn ezelî sõfatlarõ bulundu unu kabul etmi , 
inanç konularõnda akla da de er vererek, âyet ve hadislerin yanõnda aklî 
deliller de kullanmõ tõr. E ‘arî'nin inanç metodu kendisinden sonra gelen 
kelâmcõlar tarafõndan da devam ettirilmi tir. En me hur E ‘arî kelâm bilgin-
leri arasõnda, Bâkõllânî (ö. 403/1013), bn Fûrek (ö. 406/1015), Cüveynî (ö. 

478/1085), Gazzâlî (ö. 505/1111), ehristânî (ö. 548/1153), Âmidî (ö. 631/ 

1233), Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210), Kadî Beyzâvî (ö. 685/1286), Teftâ-
zânî (ö. 793/1390) ve Cürcânî (ö. 816/1413) sayõlabilir. 
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E ‘arîlik, daha çok Mu‘tezile'ye bir kar õ tez olarak do mu tur. Bu se-
beple E ‘arîlik, Selef inancõna Mâtürîdîlik'ten daha uzak olarak gösterilebilir. 
E ‘arî bilginler zamanla te’vile çok fazla yer vermi lerdir. Zaman zaman da 
kelâmda yenilikler ve de i iklikler yapmõ lar, bu ilmi felsefe ile rekabet ede-
bilecek bir güce kavu turmu lardõr. E ‘ariyye mezhebi Ehl-i sünnet’in temel 
prensiplerini kabullenmekle beraber, bazõ noktalarda kendine has görü leri 
bulunmaktadõr. 

Sünnî müslümanlarõn % 13'ünü olu turan Mâlikîler'in hemen hemen 
tamamõ ile % 33'ünü te kil eden âfiîler'in dörtte üçü, Hanefîler'le Hanbelî-
ler'in çok az bir kõsmõ inançta E ‘ariyye mezhebini benimsemi lerdir. E ‘arî-
lik daha çok Endülüs, Hicaz, Kuzey Afrika, Mõsõr, Irak, Suriye ve Endonez-
ya'da yayõlmõ tõr. 

c) Mâtürîdiyye 

Akaid konusunda Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd 
el-Mâtürîdî'nin görü lerini benimseyenlerin olu turdu u Ehl-i sünnet mez-
hebinin adõdõr. 

mam Mâtürîdî yakla õk 238 (852) yõlõnda Türkistan'da Semerkant eh-
rinin bir köyü olan Mâtürîd'de do mu tur. Türk olmasõ kuvvetle muhtemel-
dir. Hayatõ hakkõnda fazla bilgi bulunmayan mam Mâtürîdî'nin eserleri 
incelendi inde, onun kelâm, mezhepler tarihi, fõkõh usulü ve tefsir alanla-
rõnda otorite oldu u görülür. Eserlerinde Ehl-i sünnet'in temel prensiplerini 
hem âyet ve hadislerle hem de aklî delillerle savunmu , özellikle Mu‘tezile 
ve îa'nõn görü lerini tenkit etmi tir. 333 (944) yõlõnda Semerkant'ta vefat 
etmi tir. 

slâm dünyasõnda hicrî II. asõrdan itibaren ortaya çõkan bid‘atçõ mezhep-
lere, özellikle akõlcõ bir tavõr takõnan Mu‘tezile'ye, Selef’in metoduyla kar õ 
çõkmak, Ehl-i sünnet inancõnõ savunmada yetersiz kalõyordu. Bu sebeple 
inanç konularõnda, âyet ve hadislerin yanõnda akla da yer verecek, aklî 
açõklamalar yaparak konunun daha iyi anla õlmasõnõ ve kabul edilmesini 
sa layacak yeni doktrinlere ihtiyaç duyulmu tur. Bu ihtiyacõn bir sonucu 
olarak Ehl-i sünnet kelâmõnõn iki önemli mezhebi Mâtürîdiye ve E ‘ariyye 
ortaya çõkmõ tõr. 

Mâtürîdîlik, akaid sahasõnda âyet ve hadisle birlikte, aklõ da dinin anla-
õlmasõ için gerekli bir temel kabul etmi , mam Mâtürîdî'den itibaren kelâm 

metodunu gittikçe geli tirmi tir. Mâtürîdiyye, bazõ konularda Selef'e E ‘ariy-
ye'den daha yakõndõr. Bazõ konularda ise, daha akõlcõ davrandõ õndan 
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E ‘ariyye ile Mu‘tezile arasõnda yer almõ tõr. Bir kõsõm ara tõrmacõlar Mâtürî-
dîli i Hanefîli in devamõ sayarlar. Onlarõ bu dü ünceye iten sebep, mam 
Mâtürîdî'nin, mam Ebû Hanîfe’nin akaid konusunda koydu u prensipleri 
açõklayõp geli tirmi  olmasõdõr. Ebû Hanîfe’nin ve Hanefîli in bu anlamdaki 
etkisi bir gerçek olmakla beraber, mam Mâtürîdî ve ö rencilerinin eserleri 
incelendi inde, Mâtürîdîli in inanç konularõnda tutarlõ ve köklü çözümler 
getiren, meselelere çok iyi nüfuz ederek önemli bir sistem kuran müstakil bir 
kelâm mezhebi oldu u açõkça görülür. Ne var ki Mâtürîdîlik, Mâverâünnehir 
gibi kapalõ bir havzada ortaya çõkmasõ, Ba dat ve Basra gibi dönemin ilim 
ve siyaset merkezlerinden uzak bir bölgede yayõlmasõ sebebiyle E ‘arîlik 
kadar öhret bulamamõ tõr. Hakîm es-Semerkandî (ö. 342/953), Ebû Seleme 
es-Semerkandî (ö. IV/X. asõr), Ebü'l-Yüsr Muhammed el-Pezdevî (ö. 493/ 

1100), Ebü'l-Maîn (Muîn) en-Nesefî (ö. 508/1115), Ömer en-Nesefî (ö. 

537/1142), Ebü’l-Berekât Hâfõzüddin en-Nesefî (ö. 710/1310), Burhâneddin 
en-Nesefî (ö. 687/1289), bnü'l-Hümâm (ö. 861/1457), Kadõ Celâleddinzâde 
Hõzõr Bey (ö. 863/1458) ve Beyâzîzâde Ahmed Efendi (ö. 1098/1687) en 
me hur Mâtürîdî kelâmcõlarõdõr. 

Mâtürîdiyye Ehl-i sünnet'in temel prensiplerinde E ‘arîler ile aynõ görü te 
olmakla beraber, u görü leriyle onlardan ayrõlõrlar: 1. Dinî tebli  olmasa da 
ki i akõlla Allah'õ bulabilir. 2. yi ve kötü, güzel ve çirkin akõlla bilinebilir. 
Allah Teâlâ bir eyi güzel ve iyi oldu u için emretmi , kötü ve çirkin oldu u 
için yasaklamõ tõr. 3. Kulda ba lõ ba õna bir cüz'î irade vardõr. Kul iradesiyle 
seçimini yapar, Allah da kulun seçimine göre fiili yaratõr. 4. Yüce Allah'õn 
di er sõfatlarõ gibi tekvîn sõfatõ da ezelîdir. 5. Allah kulun gücünün yetmeye-
ce i eyleri kula yüklemez. 6. Allah'õn fiillerinin muhakkak bir sebep ve 
hikmeti vardõr. Fakat kul her zaman bu sebep ve hikmetleri bilemeyebilir. 7. 
Peygamberlerde aranan niteliklerden biri de erkek olmaktõr. Bu sebeple ka-
dõn peygamber gönderilmemi tir. 8. Allah'õn nefsî kelâmõ i itilemez. itilen 
nefsî kelâmõn varlõ õnõ gösteren lafzî kelâm yani Kur'an'õn harf ve sesleridir. 

Bugün dünyadaki Sünnî müslümanlarõn en azõndan yarõsõnõ olu turan 
Hanefîler'in büyük bir ço unlu u inançta Mâtürîdî mezhebine ba lõdõrlar. 
Mâtürîdiyye, Türkiye, Balkanlar, Orta Asya, Çin, Hindistan, Pakistan ve Eritre'de 
yayõlmõ tõr. Genellikle Türkler fõkõhta Hanefî, inançta Mâtürîdî'dirler. 

d) Mu‘tezile 

Mu‘tezile, kelime olarak "ayrõlanlar, uzakla anlar, bir tarafa çekilenler" 
anlamõna gelir. Büyük günah i leyen kimsenin iman ile küfür arasõ bir mer-
tebede oldu unu söyleyerek Ehl-i sünnet bilginlerinden Hasan-õ Basrî'nin 
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(ö. 110/728) dersini terkeden Vâsõl b. Atâ (ö. 131/148) ile ona uyanlarõn 
olu turdu u mezhep bu isimle anõlõr. Mu‘tezile ise kendini "ehlü'l-adl ve't-
tevhîd" diye adlandõrõr. Akõlcõ bir mezhep olan Mu‘tezile, mantõk kurallarõyla 
çeli ir gördü ü âyet ve hadisleri Ehl-i sünnet’ten farklõ biçimde yorumlamõ  
ve bu yorumlarõnda akla öncelik vermi tir. Ehl-i sünnet tarafõndan kurulan 
kelâm ilmi hicrî IV. asõrdan itibaren ortaya çõkmõ  olmakla birlikte, bu ilmi 
ortaya çõkaran etkenler arasõnda Mu‘tezile'nin ayrõ bir yeri vardõr. Hatta 
kelâm ilminin Mu‘tezile'nin öncülü ünde do mu  oldu u söylenebilir. Bu 
mezhep, aynõ zamanda iyi bir edebiyatçõ ve tefsirci olan Ebü'l-Hüzeyl el-
Allâf (ö. 235/850), Nazzâm (ö. 231/845), Câhiz (ö. 255/869), Bi r b. Mutemir 
(ö. 210/825), Cübbâî (ö. 303/916), Kadî Abdülcebbâr (ö. 415/1025) ve Ze-
mah erî (ö. 538/1143) gibi büyük kelâmcõlar yeti tirmi tir. Abbâsîler döne-
minde en parlak günlerini ya amõ  olan Mu‘tezile daha sonra etkinli ini 
hatta bir mezhep olma hüviyetini yitirmi tir. Günümüzde Mu‘tezile ba lõ 
ba õna bir mezhep olarak mevcut olmamakla birlikte görü leri îa'nõn 
Ca‘feriyye ve Zeydiyye kollarõ ile Hâricîli in bâzõyye kolunda ya amaktadõr. 

Mu‘tezile'nin görü leri be  prensip halinde sistemle tirilmi tir. Bunlar da; 
1. Allah'õn zât ve sõfatlarõ yönüyle bir kabul edilmesi (tevhid), 2. Kullarõn 
ihtiyarî fiillerini hür iradeleriyle yaptõ õ ve kul için en uygun olanõ yaratma-
nõn Allah'a gerekli oldu u (adl), 3. yilik yapanõn mükâfat, kötülük yapanõn 
da ceza görmesinin zorunlulu u (vaad ve vaîd), 4. Büyük günah i leyenin 
iman ile küfür arasõnda fõsk mertebesinde oldu u (el-menzile beyne'l-menzile-

teyn), 5. yili i yaptõrmaya ve kötülü ü önlemeye çalõ manõn bütün müslü-
manlara farz oldu u (emir bi'l-ma‘rûf nehiy ani'l-münker) prensipleridir. 

e) Cebriyye 

rade hürriyeti konusunda Mu‘tezile'ye taban tabana zõt görü lere sahip 
olan Cebriyye mezhebi, her eyin Allah'õn ilmi ve iradesi dahilinde cereyan 
etti ini, insanõn çizilmi  bir kaderinin bulundu unu bildiren âyetlerden (el-

A‘râf 7/178, et-Tevbe 9/51, er-Ra‘d 13/8, ez-Zümer 39/62, el-Kamer 54/49, el-

nsân 76/30) hareketle insanõn irade hürriyeti, seçme imkânõ ve fiil gücü 
bulunmadõ õnõ, insan fiillerinin gerçek fâilinin Allah oldu unu, kulun Allah 
tarafõndan önceden takdir edilmi  bulunan i leri yapmaya mecbur oldu unu 
savunur. Günümüzde irade, kazâ-kader konusunu iyi anlamamõ  birçok 
kimse de bilerek-bilmeyerek bu görü e meyletmi lerdir. Ancak bu görü ler, 
irade hürriyeti ve i ledi i fiillerden dolayõ insanõn sorumlu tutulmasõ, sevap 
veya azabõ hak etmesi prensibiyle çeli ti i için Ehl-i sünnet bilginlerince 
reddedilmi tir. 
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f) Hâricîlik 

Hâricîlik ekolü (Havâric), Hz. Ali ile Muâviye arasõnda geçen Sõffîn Sa-
va õ’ndan (h. 37/m. 657) sonra halife tayin i i hakeme bõrakõlõnca ortaya 
çõkmõ tõr. Bu durumda bir grup Hz. Ali'ye isyan edip büyük günah i leyen-
lerin dinden çõkaca õ ve günah i leyen devlet ba kanõna itaat edilmeyece i 
iddiasõyla onunla mücadeleye ba lamõ  ve onu ehid etmi lerdir. Hâricîler'in 
ilk planda dinî hükümleri korumada titizlik eklinde algõlanabilecek fakat 
sübjektif de erlendirmelere açõk bu görü leri slâm toplumunda anar inin de 
ilk tohumlarõnõ olu turmu tur. Hâricîlik ba langõçta cahil halk tabakasõnõn 
ve ehrin disiplinli hayatõna uyum sa layamamõ  bedevîlerin ba landõ õ ve 
destekledi i bir cereyan olarak ortaya çõkmõ , her dönemde az veya çok 
müntesibi bulunmu , bu mezhebin bâzõyye kolu günümüze kadar ya ama 
imkânõ bulmu tur. Günümüzde bâzîler'e daha çok Kuzey Afrika, Madagas-
kar, Zengibar ve Uman sultanlõ õnda rastlanõr. Kur'an'õn sadece zâhirine 
dayanmalarõ sebebiyle Ehl-i sünnet'e göre bazõ farklõ fõkhî görü leri de var-
dõr. 

g) îa 

îa, Ehl-i sünnet grubunun dõ õnda yer alan, günümüze kadar varlõ õnõ 
koruyan ve hâl-i hazõr slâm dünyasõnda da önemli sayõda taraftarõ bulunan 
en önemli itikadî, fõkhî ve siyasî mezheptir. Sözlükte "taraftar, yardõmcõ" 
anlamõna gelen îa, literatürde Hz. Peygamber'in vefatõndan sonra Hz. Ali'yi 
halifeli e en lâyõk ki i olarak gören ve onu ilk me rû halife kabul eden, ve-
fatõndan sonra da hilâfete Ali evlâdõnõn getirilmesi gerekti ine inanan top-
luluklarõn ortak adõ olmu tur. Hz. Osman'õn ehid edilmesini takip eden yõl-
larda bu misyon ve iddia ile ortaya çõkanlarõn olu turdu u bir siyasî grup-
la ma hareketi olarak do mu , hicrî II. yüzyõlõn ikinci yarõsõndan itibaren de 
çe itli fõrkalara ayrõlan itikadî bir mezhep haline gelmeye ba lamõ tõr. 

Ancak, slâm dünyasõnda îa hareketinin ortaya çõkõ õnõ sadece Hz. Ali'-
yi destekleme te ebbüsünün giderek mezhep halini almasõ ve kurumla masõ 
eklinde açõklamak yerine bunda dõ  tesirlerin ve Araplar kar õsõnda yenilgi-

yi hazmedemeyen Irak ve ran halkõnõn tepkisinin ve kimlik arayõ õnõn etki-
sinin bulundu unu da söylemek do ru olur. 

îa'nõn günümüze ula an üç büyük fõrkasõ Zeydiyye, smâiliyye ve 
mâmiyye- snâa eriyye'den ibarettir. Zeydiyye Hz. Ali'nin torunu Zeyd b. 

Ali Zeynelâbidîn'e nisbet edildi i için bu ismi alõr. Günümüzde Yemen bölge-
sinde taraftarlarõ bulunan Zeydiyye itikadî konularda Mu‘tezile mezhebine, 
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fõkõh sahasõnda ise Hanefî mezhebine yakõn görü lere sahiptir. îa içindeki 
en mûtedil fõrka olan Zeydîler, hilâfetin Hz. Ali'nin ve soyundan gelenlerin 
hakkõ oldu una inanmakla birlikte, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer'in hilâfetini 
de me rû görürler. Hilâfetin Hüseyino ullarõ'na ait oldu u ve devlet ba ka-
nõnõn mâsum oldu u fikrini de kabul etmezler. 

Ca‘fer es-Sâdõk'õn ölümünden sonra devlet ba kanlõ õna o lu smâil'in ve 
soyunun hak sahibi oldu u iddiasõ, îa içinde a õrõ görü leriyle tanõnan 
smâiliyye fõrkasõnõn olu masõnõn ba langõcõnõ te kil etti. smâilîler'in hicrî IV. 
yüzyõlõn ba õnda Fâtõmî Devleti’ni kurmasõyla mezhep güçlendi, daha sonra 
do u ve batõ smâilîler'i (Nizâriyye-Müsta‘liyye) eklinde iki ana kola ayrõldõ. 
Eski Yunan ve Do u felsefelerinden, Ortado u dinlerinden etkilenmesi ve 
bâtõnî te’villere dayanmasõ sebebiyle birçok uç görü e sahip bulunan mez-
hep mensuplarõna günümüzde, sayõlarõ fazla olmamakla birlikte Pakistan, 
ran ve Orta Asya'da rastlanmaktadõr. 

mâmiyye, ça õmõzda dünya müslümanlarõnõn yakla õk yüzde onunu 
te kil eden îa'nõn büyük ço unlu unu bünyesinde toplayan ana koldur. 
Mezhebin siyaset ve imâmet görü ü on iki imam dü üncesi etrafõnda ekil-
lendi inden snâa eriyye, akaid ve fõkõhta Ca‘fer es-Sâdõk'õn görü lerini esas 
aldõklarõndan Ca‘feriyye adlarõyla da anõlõrlar. Hz. Ali ve Hüseyin soyundan 
gelen on iki imama inanma, hem iman esaslarõndan birini hem de mezhebin 
ana doktrinini te kil eder. Akaid konularõnda yer yer Mu‘tezile mezhebiyle 
paralellik arzeden görü lere sahiptir. Sadece Ehl-i beyt’e mensup râvilerin 
hadis rivayetini kabul eder, ilk üç halifenin hilâfetini me rû görmez ve dev-
let ba kanlõ õna Hz. Ali ve soyunun nas ile tayin edildi ini yani imamlõ õn 
(halifeli in) bunlara ait oldu unu Hz. Peygamber'in açõkça belirtti ini ve 
bunlarõn vahiy alma hariç peygamberlere benzer vasõflara sahip olup günah 
i lemekten ve hata yapmaktan korunmu  (mâsum) olduklarõnõ iddia ederler. 
Küçük ya ta gaip olan on ikinci imamõn kurtarõcõ (mehdî) olarak tekrar geri 
gelece ine inanma, açõk ve gizli bir tehlikenin bulundu u durumlarda inancõ 
gizleme ve farklõ görünme (takõyye), Hz. Ali'ye biat etmeyen sahâbîlere kar õ 
tavõr alma ve onlara ta‘n etme de yine mezhebin temel ön kabullerindendir. 
mâmiyye halen ran'õn resmî mezhebi olup Irak'ta ve Azerbaycan'da ya a-

yan müslümanlarõn yüzde altmõ õ da bu mezhebe mensuptur. 

Hz. Ali döneminde ba layan, Emevî ve Abbâsî dönemlerinde de devam 
eden iktidar mücadeleleri, ba arõsõzlõklar ve ma duriyetler sebebiyle içine 
kapanan ve ümmet ço unlu undan kendini tecrit ederek geçmi te kalan 
siyasî mücadeleler ve imâmet fikri etrafõnda kendine özgü teoriler geli tiren 
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ve bunlarõ itikadî esaslar haline de getirerek ve kendi fõkõh doktrinini de 
kendi içinde geli tirerek siyasî, itikadî ve fõkhî açõlõmlarõ bulunan bir mezhep 
haline getiren îa, daha çok ümmet içinde yol açtõ õ ihtilâflar, izledi i uzla -
maz tutum ve sahip oldu u itikadî görü ler sebebiyle Ehl-i sünnet âlimle-
rince ele tirilmi tir. Fakat Allah'a, âhirete, Hz. Muhammed'in peygamberli-
ine iman, namaz, oruç, zekât, hac, içki, kumar, zina, hadler gibi slâmî 

ahkâm konusunda müslümanlarõn ço unlu u ile ittifak halinde bulunan 
mûtedil îa, hiçbir zaman tekfir de edilmemi tir. Günümüzde, mezhebin 
itikadî ve fõkhî görü leri güncelle tirilerek ve geçmi te kalan husumetler 
canlõ tutularak siyasal ve sosyal hatta ekonomik örgütlenmede, kimlik ve 
kültürel tavõr belirlemede önemli bir unsur olarak de erlendirilmektedir. 

 

B) FIKIH MEZHEPLER  

a) Kavram ve Tarihçe 

Fõkõh kelimesi sözlükte "bir eyi bilmek, iyi ve tam anlamak, içyüzünü 
ve inceliklerini kavramak" anlamõna gelir. Terim olarak fõkõh hicrî ilk asõr-
larda zihnî çaba ile elde edilen dinî bilgilerin tamamõnõ ifade etmi ken, iman 
ve itikad konularõnõn ayrõ bir ilim dalõ olarak te ekkül etmesine paralel ola-
rak, ileri dönemlerde slâm'õn fert ve toplum hayatõnõn de i ik yönleriyle 
ilgili er‘î-amelî hükümlerini bilmenin ve bu konuyu inceleyen ilim dalõnõn 
özel adõ olmu tur. Fõkõh ilminde uzman olan kimselere de fakih (ço ulu 

fukahâ) denir. Öte yandan fõkõh, ilk dönem literatüründe, er‘î delillerden 
hüküm elde etme faaliyeti olan ictihad anlamõnda kullanõlmõ , fakih ve 
müctehid e  anlamlõ kabul edilmi ken, ileri dönemlerde ictihad yetkinli ine 
ula amamõ  fakat fõkhî hükümleri delilleriyle birlikte bilen veya fõkõh ilmi ile 
me gul olan kimselere de fakih denmeye ba lanmõ tõr. 

Bir bakõma müslümanõn davranõ  bilgisi demek olan fõkhõn iki ana kayna õ, 
Kur'an ve Sünnet’tir. Kur'an'õn nüzûlü ve Hz. Peygamber'in bu dini insanlõ a 
tebli i milâdî 610-632 yõllarõ arasõna rastlayan yirmi üç yõla yakõn bir zaman 
dilimine yayõlmõ tõ. slâmî ö retilerin do ru anla õlabilmesi ve sa lõklõ biçimde 
uygulanabilmesi için ku kusuz slâm tebli inin bir bütün olarak dü ünülmesi 
gerekir. Ancak, bu kapsamdaki hükümlerin tebli inde izlenen metodun ve esas 
alõnan öncelikler sõralamasõnõn dikkate alõnmasõ da, bütünün iyi kavranmasõ 
açõsõndan önemlidir. Konuya bu açõdan bakõldõ õnda slâm tebli inin farklõ özel-
likler ta õyan biri Mekke dönemi di eri Medine dönemi olmak üzere iki ana 
döneme yayõldõ õ görülür. 
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Gerçekten Hz. Peygamber, hicrete kadar geçen on iki yõlõ a kõn süre 
içinde (Mekke döneminde) irk ve sapõklõkla mücadele etmi , insanlarõn s-
lâm'õn inanç ve ahlâk esaslarõna gönülden ba lanmalarõ için çaba harcamõ -
tõr. Bu dönemde inen Kur'ân-õ Kerîm âyetleri, kalplere tevhid inancõnõ, yar-
dõmla ma ve fazilet duygusunu yerle tirmeyi hedef alõyor, evrendeki varlõk 
ve olaylar üzerinde dü ünmeye yönlendiriyor, yer yer somut anlatõmlarla 
hemen bu hayatõn pe i sõra bir âhiret hayatõnõn bulundu unu vurguluyor, 
geçmi  toplumlarõn tarihinden ibret levhalarõ gösteriyor; böylece daha sonra 
tebli  edilecek hükümler sisteminin ruhunu ve küllî esaslarõnõ hazõrlõyordu. 
Bu dönemde inen âyetlerde amelî hükümler pek nâdirdi. 

Hz. Peygamber Medine'ye geldikten sonra, örgütledi i toplumun barõ  
içinde ya ayabilmesini sa layacak bir ahidnâme (antla ma metni) düzenleme 
i ine öncelik verdi. Resûlullah'õn bu giri imi, onun bu dönemde, ashabõna ve 
tüm insanlõ a hayatõn dinî, siyasî ve medenî bütün yönlerine ait uygulamalõ 
bir model ortaya koymayõ planladõ õnõ gösteriyordu. Sõra, Mekke döneminde 
olu turulan sa lam inanç ve ahlâk temellerinin üzerine, dünyevî hayatõ âhiret 
hayatõ ile dengeli biçimde düzenleyecek bir sistemin sütunlarõnõ oturtmaya 
gelmi ti. te böyle bir süreç içinde ortaya konan fõkhî esaslar ve hükümler, 
daha sonra müstakil bir ilmin ve zengin bir hukuk hazinesinin ana malzeme-
sini olu turmu tur. 

Hz. Peygamber hayatta iken vahiy devam etti inden, kar õla õlan mesele-
ler do rudan do ruya Resûlullah'a arzedilir, konu hakkõnda ya âyet iner veya 
Hz. Peygamber onu do rudan kendisi çözümlerdi. Bu ikinci yol, Hz. Peygam-
ber'in kendi ictihadõna göre hükmetmesiydi. Esasen Resûlullah'õn ictihadõ vah-
yin kontrolünde oldu undan, onun ula tõ õ sonuçlarõn isabetsiz olmasõ ha-
linde, o ekli ile kalmasõ dü ünülemez ve -son tahlilde- bu hükümler de sün-
net kapsamõnda sayõlõr. Resûlullah'õn bu yola ba vurmasõnõn asõl önemli yönü 
ise, sahâbeyi ictihada alõ tõrmasõ ve özendirmi  olmasõydõ. Nitekim Hz. Pey-
gamber'in Muâz b. Cebel'i Yemen'e kadõ olarak gönderirken ona, önüne getiri-
len uyu mazlõkla ilgili Allah'õn kitabõnda ve Peygamber'in sünnetinde bir hü-
küm bulunmadõ õnda ne yapaca õnõ sormasõ üzerine Muâz'õn "Kendim ictihad 
ederim" cevabõnõ vermesi Hz. Peygamber'i ziyadesiyle memnun etmi ti 
(Tirmizî, “Ahkâm”, 3). 

Hz. Peygamber'in vefatõndan sonra sahâbenin hem Kur'an ve Sünnet'in 
çizdi i istikametten ayrõlmama hem de kar õla tõklarõ yeni meseleleri bu çerçe-
vede çözüme kavu turma zaruretiyle kar õ kar õya kaldõ õ, bu sebeple de dinî 
çözüm üretme (fetva) ve ictihad faaliyetini yo un olarak sürdürdü ü, bilhassa 
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Hz. Ömer'in devlet ba kanõ sõfatõyla birçok farklõ görü  ve uygulamayõ gün-
deme getirdi i bilinmektedir. Sahâbe dönemini takip eden tâbiîn ve tebeu’t-
tâbiîn döneminde sosyal artlardaki ve siyasal yapõdaki de i im, normatif 
ilimlerin olu um seyrine uygun olarak, fõkhõn da gitgide nazarî bir renk ka-
zanmasõna zemin hazõrladõ. Sahâbîlerin, o günkü slâm co rafyasõnõn de i ik 
yerle im merkezlerine da õlarak ba lattõ õ tebli , e itim ve ö retim faaliyeti 
daha sonraki nesillerde meyvesini vermeye ba ladõ, üstat ve muhit farklõlõ õ-
nõn yanõ sõra önceki nesilden intikal eden sünnet malzemesi ve re’y ictihadõ 
kar õsõnda tavõr farklõlõ õ da hadis ekolü (ehl-i hadîs) ve re’y ekolü (ehl-i re’y) 
adõyla iki ana temayülün ve grupla manõn sebebini te kil etti. 

Emevîler'in sonu ile Abbâsîler devrinin ba larõnda Hicaz (veya Medine) 
merkezli olarak olu an fõkõh ekolü ehl-i hadîs (veya ehl-i eser), Irak merkezli 
olarak olu an fõkõh ekolü de ehl-i re’y adõyla anõlmaya ba lanmõ tõ. Her iki 
ekol de kitap, sünnet ve sahâbe icmâõnõ hüküm kayna õ olarak kullanmakla 
birlikte, Hicazlõlar Medine halkõnõn örfüne Hz. Peygamber'in ya ayan sün-
neti diyerek ayrõ bir de er verdiler ve muhitleri gere i ellerinde bulunan zen-
gin hadis malzemesiyle yetinmeye çalõ tõlar. Hayat tarzõnõn ve kar õla õlan 
meselelerin oldukça sade olmasõ sebebiyle bölgede re’y faaliyetine ciddi bir 
ihtiyacõn bulunmadõ õ, ayrõca bu fakihlerin de hadisten cevabõnõ bulamadõk-
larõ yeni fõkhî meselelerde ictihad etme konusunda hayli çekingen davran-
dõklarõ bilinmektedir. Iraklõ fakihler ise, bölgede hâkim olan fikrî ve siyasî 
karga anõn, sosyal artlarõn Hicaz'a nisbetle hayli farklõ olu unun tabii so-
nucu olarak, kar õla tõklarõ yeni meselelerin dinî hükmünü ictihad ederek 
belirleme ve inisiyatifi kaçõrmama, rivayet edilen hadisleri de titizlikle ince-
leyerek daha ihtiyatlõ kar õlama yolunu seçtiler. Bu iki ekol bir bakõma, 
Kur'an ve Sünnet metinlerini anlamada ve yorumlamada lafõzla yani söyle-
nenle yetinme ile lafzõn yanõ sõra maksadõ yani söylenmek isteneni de göz 
önünde bulundurma ve rivayetlerin içerik tenkidine de yer verme eklinde 
özetlenebilecek ve her dönemde slâm bilginleri arasõnda varlõ õnõ koruyacak 
olan iki farklõ temayülü bünyesinde barõndõrmakta veya kõsmen temsil et-
mekteydi. 

Tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn dönemlerinde ba ta Hicaz ve Irak olmak üzere 
çe itli bölgelerde ve merkezlerde devam eden re’y, fetva ve tedrîs faaliyeti-
nin hicrî II. yüzyõlõn ortalarõndan itibaren daha sistemli ve doktriner hale 
geldi i, önce Kûfe'de Ebû Hanîfe ve ö rencilerinin ehl-i re’y fõkhõnõ, sonra da 
Medine'de mam Mâlik'in ve ö rencilerinin ehl-i hadîs fõkhõnõ zenginle tire-
rek ekolle tirdi i, bu ilim halkalarõnda doktriner bir fõkõh e itim ve tartõ ma 
ortamõnõn kuruldu u ve bunu verimli tedvîn faaliyetinin izledi i görülür. 
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Bunu tepkici veya sentezci di er fõkhî ekolle meler takip etmi  ve neticede 
hürriyetçi ve ho görülü bir ictihad ortamõnda zengin doktriner tartõ malarõn 
yapõlmasõna ve ileride mezhep olarak ekillenecek yeni fõkhî olu umlarõn 
ortaya çõkmasõna imkân hazõrlanmõ tõr. 

ctihadî görü ler ve fõkhî ekolle meler hakkõnda iyi niyetle yapõlan hatalõ 
ictihad için bile ecir oldu u ilkesinden hareketle, hak-bâtõl, sünnet-bid‘at 
ayõrõmõ ve nitelendirmesi do ru olmayõp en fazla isabetli-isabetsiz, yanlõ -
do ru gibi nitelendirmeler yapõlabilir. Siyasî ve itikadî bir hareket olan îa'-
nõn aynõ zamanda kendine özgü fõkhî doktrin ve çözüm de üretti ini, ancak 
îa'nõn Ehl-i sünnet dõ õnda tutulmasõnõn sebebinin mezhebin fõkhî görü leri 

de il siyasî tutumu ve itikadî görü leri oldu unu burada tekrar hatõrlatmak 
gerekir. îa kõsmõnõn ayrõ bir blok olu turmasõ ve hicrî ilk asõrlarda münferit 
görü  ve ekollerin ço unun da zamanla unutulmasõ veya taraftarlarõnõn 
kalmamasõ sonucu, Sünnî dünyada Hanefî, Mâlikî, âfiî ve Hanbelî mez-
hepleri kalmõ , îa kesiminde de Ca‘feriyye ve Zeydiyye mezhepleri kayda 
de er ölçüde yaygõnlõk kazanmõ  ve günümüze kadar belirli yo unlukta 
ya ama imkânõ bulmu tur. 

b) Fõkõh Mezhepleri 

tikadî fõrkalar gibi fõkõh mezheplerinin de büyük kõsmõ kurucusu sayõlan 
müctehidlerin isimlerine nisbetle anõlõrlar. Burada "dört mezhep" adõyla öh-
ret bulmu  Sünnî fõkõh ekolleri olan Hanefî, Mâlikî, âfiî ve Hanbelî mez-
hepleri ile di er fõkõh ekolleri hakkõnda özet bilgi verilmekle yetinilecektir. 

Hanefî mezhebi Sünnî fõkõh ekollerinin kronolojik sõra itibariyle ilki 
olup, mâm-õ Âzam Ebû Hanîfe'ye nisbet edildi i için bu isimle anõlmõ tõr. 
mâm-õ Âzam Ebû Hanîfe’nin asõl adõ Nu‘mân b. Sâbit'tir. 80 (699) yõlõnda 

Kûfe'de do mu , 150 (767) yõlõnda Baðdat'ta vefat etmi tir. Aslen Türk 
veya Fârisî oldu u yönünde görü ler vardõr. Nu‘mân b. Sâbit, Hanefî mez-
hebi muhitinde " mâm-õ Âzam" (büyük imam) lakabõ ile anõlõr. Dindar ve 
varlõklõ bir aileden gelen Nu‘mân b. Sâbit önce Kûfe'de Kur'ân-õ Kerîm'i hõf-
zedip, sarf, nahiv, iir ve edebiyat, cedel ve kelâm ö rendi. Kûfe, Basra ve 
Irak'õn ileri gelen üstatlarõndan hadis dinledi. 

Yirmi ya õnõn biraz üzerindeyken Irak'õn en ünlü fakihi ve Irak fõkhõnõn üs-
tadõ Hammâd b. Ebû Süleyman'õn (ö. 119/738) ilim halkasõna katõldõ ve uzun 
zaman bu ders halkasõna devam etti. Bu arada Ca‘fer es-Sâdõk, Muhammed el-
Bâkõr da dahil olmak üzere pek çok âlimden istifade etti. 
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Ebû Hanîfe, Hammâd b. Ebû Süleyman'õn vefatõ üzerine onun kürsü-
süne geçti ve ders vermeye ba ladõ. Takvâ sahibi, zeki, konulara hâkim ve 
bildiklerini tatlõ dil, güleryüz ve özlü ifadelerle anlatan iyi bir üstat oldu u 
kõsa zamanda duyuldu ve çok geçmeden ders halkasõ dönemin ileri gelen 
ilim erbabõnõn katõldõ õ ve fõkhî meselelerin ve çözümlerinin derinlemesine 
tartõ õldõ õ ileri düzey bir fõkõh akademisine dönü tü. Kõrk ya larõnda ba la-
mõ  oldu u bu ö retim hayatõna otuz sene kadar devam etti. Onun ders 
halkalarõnda yeti en talebelerin sayõsõnõn 4000’i a tõ õ ve bunlardan kõrk 
kadarõnõn ictihad derecesine vardõ õ nakledilir. 

Ebû Hanîfe’nin ticarî hayatõn ve günlük meselelerin içinde bulunmasõ, 
insanlarõn problem, temayül ve ihtiyaçlarõnõ yakõndan tanõmasõ da, 
ictihadlarõnõn kabul görmesini sa lamõ  ve uygulanma ansõnõ artõrmõ tõr. 
Ebû Hanîfe, hocalarõ tarafõndan kendisine intikal ettirilen önceki nesillere ait 
fõkhî görü leri, rivayetleri ve ilmî mirasõ, içinde bulundu u devrin artlarõnõ 
ve insanlarõn ihtiyaçlarõnõ dikkate alarak dinin genel ilke ve amaçlarõ açõsõn-
dan yeniden de erlendirmeye ve sõnõrlõ naslar ile sõnõrsõz olaylar, naklin 
hükmü ile aklõn yorumu, hadis ile re’y arasõnda mâkul bir denge kurmaya 
çalõ mõ tõr. Bunun için de örf ve âdeti, Kur'an'õn genel ilkelerini, kamu yara-
rõnõ daima göz önünde bulundurmu  ve istihsan metodunu sõklõkla kullanmõ -
tõr. Verdi i hüküm ve fetvalarõnda ahsî te ebbüs ve sorumlulu un, ki i hak ve 
hürriyetlerinin korunmasõnõ ilke edinmi tir. Onun bu metodu ve tavrõ, daha son-
ra adõna izâfe edilerek olu acak olan Hanefî mezhebinin de genel esaslarõnõ ve 
metodunu te kil etmi tir. 

mâm-õ Âzam Ebû Hanîfe’nin talebeleri onun tedrîsatõnõ devam ettirdiler 
ve ondan ö rendikleri usule uyarak kaynaklardan hüküm istinbatõnõ sürdür-
düler. Talebelerinden bilhassa ictihad derecesine yükselenler, özellikle de 
Ebû Yûsuf ve mam Muhammed hocalarõnõn görü  ve fetvalarõnõ tasnif ve 
tedvîn i ine giri tiler. 

Hanefî mezhebi Irak'ta do mu  ve Abbâsîler devrinde Ebû Yûsuf'un 
"kadõlkudât" (ba  kadõ) olmasõ ile devletin ba lõca fõkõh mezhebi haline gel-
mi tir. Hanefî mezhebi bilhassa do uya do ru yayõlarak Horasan ve 
Mâverâünnehir'de büyük bir geli me göstermi tir. Pek çok Hanefî fakihi de 
buralardan yeti mi tir. Abbâsî devri sona erince yayõlma durmu sa da Os-
manlõ Devleti’nin kurulmasõ ve bu mezhebi ülke genelinde hukukî istikrarõ 
ve yargõ birli ini sa lamak maksadõyla âdeta devletin resmî mezhebi olarak 
benimsemesi üzerine etki alanõ yeniden geni lemi tir. Bugün Türkistan, 
Afganistan, Türkiye ve Balkanlar’da Hanefî mezhebi çok yaygõndõr. Di er 



36 LM HAL 

mezhep mensuplarõnõn pek az bulundu u Hindistan'da ve Pakistan'da ise 
Hanefî mezhebinin tek mezhep oldu u söylenebilir. 

Mâlikî mezhebi, fõkõh ekollerinin kronolojik sõra itibariyle ikincisi olup, 
büyük hadis ve fõkõh bilgini Mâlik b. Enes'e nisbet edildi i için bu isimle 
anõlmõ tõr. mam Mâlik b. Enes, 93 (712) yõlõnda Medine'de dünyaya geldi. 
Orada yeti ti. Medine o dönemde, Peygamber'in hadisleri ve sahâbe ve 
tâbiûn fetvalarõ bakõmõndan bir merkez idi. Mâlik b. Enes böylesine zengin 
bir ilim atmosferinde e itim ö retim gördü. bn Hürmüz, bn Ömer'in âzatlõsõ 
Nâfi‘, bn ihâb ez-Zührî, Yahyâ b. Saîd gibi tanõnmõ  tâbiûn bilginlerinden 
hadis ve fõkõh dersleri aldõ. Olgunluk ça õna gelince, Medine'de Mescid-i 
Nebevî'de ders ve fetva vermeye ba ladõ. Döneminde Medine fõkhõnõn imamõ 
olarak tanõndõ, etrafõnda geni  bir ilim halkasõ olu tu, ö renciler yeti tirdi ve 
179 (795) yõlõnda vefat etti. 

Ö rencilerinin rivayetlerinden ve mezhebin usulünü yazan âlimlerin ifa-
delerinden mam Mâlik'in hüküm istinbatõnda kitap, sünnet, icmâ, sahâbe 
kavli, örf ve âdet delilleri dõ õnda kõyas, istihsan, mesâlih-i mürsele, sedd-i 
zerâi‘ gibi fer‘î delillere de ba vurdu u anla õlmaktadõr. mam Mâlik'in fõkhõ-
nõn en belirgin özelli i, Medine halkõnõn uygulamasõna (ameli ehl-i Medîne) 
çok önem vermesidir. O haber-i vâhidi kabul için, bu haberin Medineliler'in 
ameline muhalif bulunmamasõnõ art ko mu tur. Ona göre, Medineliler’in 
ameli mütevâtir sünnet mesabesindedir. Zira mam Mâlik zamanõndaki Me-
dine tatbikatõ, Hz. Peygamber döneminden tevâtür sayõsõnõn çok üzerinde 
topluluklar aracõlõ õyla intikal ettirilmi  uygulamalardõr. Hz. Peygamber yak-
la õk on yõl onlarõn içinde ya amõ , onlarõn örf ve âdetlerini görmü , slâm'õn 
ruhuna aykõrõ olanlarõnõ ilga etmi , bir kõsmõnõ düzeltmi , di er bir kõsmõnõ 
da oldu u gibi bõrakmõ tõr. u halde bu uygulamanõn (amelin) mütevâtir 
sünnet mesabesinde sayõlmasõ gerekir. 

Mâlikî mezhebi iki yolla yayõlmõ tõr. Bunlardan biri mam Mâlik'in yaz-
dõ õ eserler, ikincisi de onun talebelerinin tedvîn ve e itim faaliyetidir. Ülke-
nin çe itli bölgelerinden özellikle de Mõsõr ve Kuzey Afrika tarafõndan gelen 
ö renciler daha sonra bölgelerine dönerek mam Mâlik'in görü  ve fetvala-
rõnõ yaydõlar. Sahnûn'un (ö. 240/854) öncülü ünde tedvîn edilen ve mam 
Mâlik'in ve yakõn ö rencilerinin görü lerini toplayan el-Müdevvene isimli 
hacimli eser, Muvatta ile birlikte Mâliki mezhebinin temel iki kitabõ sayõlõr. 

Mâlikî mezhebi, önce Hicaz bölgesinde yayõlmõ , sonra mam Mâlik'in 
Esed b. Furât, Abdullah b. Vehb, Abdurrahman b. Kasõm gibi talebeleri va-
sõtasõyla Mõsõr, Kuzey Afrika ve Endülüs'e yayõlmõ tõr. Hatta, bu mezhep bir 
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zamanlar spanya'da Endülüs Emevî Devleti’nin resmî mezhebi olmu tur. 
Günümüzde Mõsõr'da, Kuzey Afrika’da (Tunus, Cezayir, Fas), Sudan'da Mâ-
likî mezhebi çok yaygõndõr. Hicaz bölgesinde ise, Mâlikîler'in sayõsõ oldukça 
azdõr. 

âfiî mezhebinin kurucusu sayõlan, Muhammed b. drîs e - âfiî 150 
(767) yõlõnda Gazze ehrinde (Filistin) do du. mam Mâlik'ten Medine fõk-
hõnõ, mam Muhammed'den Irak fõkhõnõ ö rendi. Böylece Hicaz fõkhõ ile Irak 
fõkhõnõ birle tirdi. mam âfiî Ba dat'ta muhtemelen iki yõl kadar kaldõktan 
sonra Mekke'ye döndü ve Mekke'de dokuz sene ders verdi. Bu devir âfiî'-
nin ilim hayatõnõn en verimli devridir. Çünkü o, Mekke'ye ehl-i re’y fõkhõ ile 
ehl-i hadîs fõkhõnõ birle tirerek dönmü , yaptõ õ seyahatlerde asrõnda ya a-
yan âlimlerin görü lerine vâkõf olmu , onlarõ incelemi , rivayet ettikleri ha-
dislerin ço unu toplamõ tõ. 

mam âfiî hicrî 195 senesinde tekrar Ba dat'a geldi. Bu ikinci geli inde, 
artõk o Irak ve Hicaz fõkõh ekollerini derinlemesine incelemi , fõkõhta kendi 
usulünü ortaya koymu  olarak talebe yeti tirmeye ba ladõ. Hicrî 198 yõlõnda 
Mõsõr'a gitti ve 204 (820) yõlõnda orada vefat etti. Vefat etti i zaman elli dört 
ya õnda idi. Mõsõr'da kaldõ õ dört sene içinde tecrübeleri ve yeni muhitin 
artlarõ õ õ õnda eski bilgilerini yeniden etüt etmeye ba ladõ, bazõ görü lerin-

den vazgeçti, yenilerini ortaya koydu. Böylece onun rücû etti i eski görü -
leri ile yeni görü lerinden olu an "mezheb-i kadîm"i ve "mezheb-i cedîd"i 
te ekkül etmi  oldu. O hicrî 204 yõlõnda Mõsõr'da vefat etti i zaman arka-
sõnda zengin bir fõkõh hazinesi ve kalabalõk bir talebe toplulu u bõraktõ. 
Mekke, Ba dat ve Mõsõr'da yeti tirdi i seçkin talebeleri onun eserlerini okut-
tular, görü lerini ve di er fakihlerle olan ihtilâflarõnõ naklettiler. te bu ö -
rencilerin gittikçe geni leyen ders halkalarõ neticesinde âfiî mezhebi ortaya 
çõkmõ  oldu. 

âfiî mezhebi önce Mõsõr'da sonra Suriye, Irak, Horasan ve Mâverâün-
nehir'de yayõldõ. Ço u zaman fetvada ve ö retimde Hanefîler'le yan yana 
yer aldõ. Bugün âfiî mezhebi ülkemizin güneydo u ve do u illeri ile yuka-
rõda sayõlan bölgelerde yaygõn durumdadõr. 

Hanbelî mezhebinin kurucusu sayõlan, Ahmed b. Hanbel hicrî 164 yõ-
lõnda Ba dat'ta dünyaya geldi. Genç ya tan itibaren Ba dat'ta hadis toplamaya 
ba ladõ. Hicrî 186 yõlõna kadar hadis âlimlerinden dinledi i bütün hadisleri 
kaleme aldõ. Hadis ara tõrma ve tesbiti amacõyla slâm ülkelerini diyar diyar 
dola tõ. Ahmed b. Hanbel hadis ilminde rivayete önem verdi i kadar, 
naslardan hüküm çõkarmaya da itina gösterdi. O mam âfiî'nin fõkõhtaki bilgi-
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sine, hüküm çõkarma ve istinbat usul ve metoduna hayrandõ. Ahmed b. Han-
bel Mekke'de, Ba dat'ta mam âfiî'den bu metotlarõ ö rendi ve benimsedi. 
Böylece hadisleri sadece rivayetle yetinmeyip, onlarõn fõkhî mâna ve maksat-
larõnõ da ara tõrdõ. Olgunluk ya õna geldi i zaman ders okutmaya ve fetva ver-
meye ba ladõ. Bu devirde fakihlerin çalõ malarõ meyvelerini vermi , çok de erli 
fõkõh eserleri birer birer ortaya çõkmõ , ilk üç mezhebin birinci el kaynaklarõ 
tedvîn edilmi ti. mam Ahmed b. Hanbel kendisini böyle zengin bir fõkõh ser-
vetinin içinde buldu. Bunlardan en iyi bir ekilde istifade etmesini bildi. 

Ahmed b. Hanbel ibadet ve muâmelât konularõnda iki ayrõ usul benim-
sedi. badet konularõnda naslara ve Selef’in eserlerine sõmsõkõ sarõldõ. Delilsiz 
hüküm vermekten sakõndõ. Muâmelâtta da yine Selef’in yolu olan, bir eyin 
haram veya helâl oldu una dair naslarda delil yoksa o mubahtõr prensibine 
sarõldõ. "E yada aslolan mubahlõktõr" prensibini Hanefî, âfiî ve Mâlikîler de 
benimserler, ancak Hanbelîler muâmelâtta daha belirgin biçimde serbestlik 
taraftarõdõrlar. Onlar mukavele serbestisini alabildi ine geni  tutmu lardõr. 
Dinin haram kõldõ õ artlar müstesna, bu mezhep ticarette taraflarõn istedik-
leri artlarõ ko abilece ini hükme ba lar. Bu mezhepte nassa ve esere sõkõ 
sõkõya ba lõ olmanõn neticesi bir yandan ictihadla hüküm elde etme güçle ti-
rilirken, di er yandan nassa dayanmadan bir eye câiz de ildir demeyi de 
zorla tõrmõ tõr. E yada aslolan mubahlõktõr kaidesi temel alõndõ õ için mubah 
ufku geni lemi  ve bu bakõ  açõsõ büyük ölçüde akidlere de yansõmõ tõr. 

Ahmed b. Hanbel'in ço u müstakil veya mezhepte müctehid olan talebe 
ve müntesipleri, onun görü leri etrafõnda Hanbelî fõkõh ekolünün olu masõnõ 
sa lamõ lar, önceleri Ba dat'ta do an bu mezhep daha sonra di er slâm 
bölgelerine de yayõlmaya ba lamõ tõr. Hanbelî mezhebinin usul ve özellikleri, 
temelde Ahmed b. Hanbel'in metodolojisi ve fõkhî görü lerine dayanõr. Mez-
hebin ayõrõcõ vasfõ olarak re’y ve kõyastan çok âyet, hadis ve sahâbe kavli 
gibi naklî delillere dayanmasõ dikkat çeker. Mezhepte bir bakõma hadise 
dayalõ fõkõh anlayõ õ hâkimdir. Sadece fiilen kar õla õlan problemlere çözüm 
üretilmi tir. Teknik anlamda tam bir fõkõh mezhebi de il, bir nevi hadis ekolü 
olarak da görüldü ü için, Hanbelîli i fõkõh mezhepleri arasõnda saymayanlar 
da vardõr. Ahmed b. Hanbel'in, devrinde îa'ya ve di er Ehl-i sünnet dõ õ 
fikrî ve itikadî akõmlara kar õ mücadele etmesi, onlara kar õ hadisleri ve ge-
leneksel din anlayõ õnõ (Selefîlik) savunmu  olmasõ, onu devrinde Ehl-i sün-
net'in temsilcisi konumuna getirmi , Hanbelîli in fõkõh mezhebi olmasõnda 
bu hususun büyük etkisi olmu tur. Ancak Hanbelîli in fikrî ve fõkhî geli i-
minde yukarõda zikredilen tedvîn faaliyetlerinin yanõ sõra bn Teymiyye ve 
ö rencisi bn Kayyim el-Cevziyye'nin eserlerinin de büyük payõ vardõr. 



SLÂM D N  39 

Son yüzyõlda Arap dünyasõnda ba  gösteren ve dinî oldu u kadar siyasî ve 
sosyo ekonomik bir mahiyet de arzeden Vehhâbîlik hareketi, özellikle akaid 
alanõndaki görü leri ve Selefî tavrõ sebebiyle Hanbelî mezhebini kendilerine 
yakõn buldu u için Hanbelî mezhebi günümüzde ba ta Hicaz bölgesi olmak 
üzere Irak, Suriye, Filistin ve Mõsõr'da da bir hayli taraftar bulmu  durumdadõr. 
Hanbelî mezhebi bugün Suudi Arabistan'da resmî mezhep konumundadõr. 

Re’y ve ictihad faaliyetinin yo unla õp fõkhî dü üncenin daha doktriner 
ve sistematik hale geldi i ve ho görülü-hürriyetçi bir fikrî tartõ ma ortamõnõn 
bulundu u hicrî II ve III. yüzyõlda, yukarõda haklarõnda özet bilgi verilen 
dört büyük Sünnî fõkõh mezhebinin imamõnõn ve ö rencilerinin yanõ sõra 
birçok büyük ve ba õmsõz müctehidin yeti ti i ve bunlarõn da görü leri etra-
fõnda kõsmî bir grupla manõn oldu u bilinmektedir. Bunlar arasõnda Mek-
ke'de Süfyân b. Uyeyne (ö. 198/813); Kûfe'de Süfyân es-Sevrî (ö. 161/ 

778), bn Ebû Leylâ (ö. 148/765), bn übrüme (ö. 144/761); Ba dat'ta Ebû 
Sevr (ö. 240/854), Dâvûd ez-Zâhirî (ö. 270/883). bn Cerîr et-Taberî (ö. 

310/922); Mõsõr'da Leys b. Sa‘d (ö. 175/791); Basra'da Hasan-õ Basrî (ö. 

110/728); am'da Evzâî (ö. 157/774); Nî âbur'da shak b. Râhûye (ö. 238/ 

853) sayõlabilir. ctihad metotlarõ ve delillerden hüküm çõkarma açõsõndan ken-
dilerine özgü görü leri bulunmasõ itibariyle müstakil birer müctehid olan bu ve 
benzeri fakihlerin pek ço u sonradan müntesipleri kalmadõ õ için mezhep 
imamõ olarak tanõnmamõ  ve görü leri mezhep olarak fiilî hayata aksetmemi -
tir. Bununla birlikte ilk dönem hadis ve fõkõh literatüründe görü lerine yer veri-
len bu müctehidler, hem slâm hukukunun doktrin boyutunu ve yorum-çözüm 
zenginli ini göstermesi hem de günümüzdeki kanunla tõrmalarda ihtiyaç du-
yulabilecek alternatif çözümleri hatõrlatmasõ yönüyle ayrõ bir önem ta õrlar. 

Günümüzde müntesibi kalmamõ  olmasõna ra men re’y ve ictihad hare-
ketine kar õ sürdürdü ü sert ele tirileriyle, farklõ bakõ  açõlarõyla ve görü le-
riyle fõkõh kültürüne ayrõ bir zenginlik kazandõran Zâhiriyye ekolü ve bu 
ekolün iki büyük imamõ Dâvûd ez-Zâhirî (ö. 270/883) ve bn Hazm (ö. 456/ 

1064) burada ayrõca anõlmaya de er. Kõyasa ve re’y ictihadõna iddetle kar õ 
çõkõp âyet ve hadislerin zâhirine tutunmanõn tek yol oldu unu savunan bu 
ekol hicrî IV. asõrdan itibaren bir süre etkili olmu  ise de daha sonra, kõsmen 
yakõn bir anlayõ a sahip olan âfiî mezhebi içinde erimi tir. Fõkhõn usul ve 
fürû alanõnda birçok eser veren ve kendinden önceki fakihlerin görü lerine 
ve metotlarõna naslarõn lafzõnõ esas alma ve hadise ba lõlõk gelene i içinde 
kalarak ciddi bir ele tiri yönelten bn Hazm, ekolün fõkõh yönü ön plana 
çõkan bir mezhep halinde tanõnmasõnõ da sa lamõ tõr. 
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Sünnî mezheplerin dõ õnda kalan fõkhî mezhep ve ekollerin, müntesipleri 
itibariyle en önemli kõsmõnõ îa grubunda yer alan fõkhî ekoller te kil eder. 
îa esasen ba langõçta siyasî, devamõnda da itikadî bir grupla ma iken mez-

heple me sürecine ba lõ olarak kendine özgü fõkõh doktrin ve uygulamasõ da 
geli tirdi inden îa'nõn üç büyük fõrkasõ aynõ zamanda birer fõkõh mezhebi 
olarak da görülebilir. mâmiyye akaid ve fõkõhta Ca‘fer es-Sâdõk'õn görü le-
rini esas aldõ õndan Ca‘feriyye olarak da anõlõr. Ca‘ferî fõkhõnda Sünnî ke-
simdeki ehl-i hadîs ehl-i re’y ayõrõmõnõ kõsmen andõrõr tarzda iki temel e ilim 
görülür ve bunlarõn temsilcileri Ahbârîler ve Usûlîler diye anõlõrlar. Birinciler 
hüküm çõkarmada hadisleri esas alõr ve Kur'an'õn da ancak bu hadislerle 
anla õlabilece ini söylerken ikinci grup kitap, sünnet, icmâ ve akõl eklinde 
dört delilden söz eder. Ancak îa'nõn sünnet ve icmâ anlayõ õ Sünnî mez-
heplerinkinden oldukça farklõ olup Hz. Peygamber'in ve mâsum imamlarõn 
(on iki imam) söz, fiil ve tasviplerini ölçü alõr, sadece Ehl-i beyt’in rivayet 
etti i hadisleri kabul ederler. Müt‘a nikâhõnõ câiz görme, abdestte çõplak 
ayaklarõn üstüne meshi yeterli sayma, bo amada iki ahit zorunlulu u, be  
vakit namazõ cem‘ yoluyla üç vakitte kõlma, zekâtõ (humus) din adamlarõ 
eliyle toplama gibi bazõ farklõ görü  ve uygulamalarõ vardõr. 

îa'nõn di er kolu olan Zeydiyye, fõkhî görü leri itibariyle Hanefî mez-
hebine bir hayli yakõndõr. Mest üzerine meshi, gayri müslimin kesti ini ye-
meyi ve Ehl-i kitap’tan bir kadõnla evlenmeyi câiz görmezler. Esasen birer 
siyasî-itikadî fõrka hareketi olan îa'nõn di er kollarõ veya Hâricîlik fõkõh ala-
nõnda bazõ farklõ görü lere sahip ise de bu tür fõkhî farklõlõklar di er Sünnî 
fõkõh mezhepleri içinde de mevcut oldu undan fazla bir önem ta õmazlar. 

c) Mezhebe Ba lõlõk ve Telfik 

slâm dünyasõnda ilk dönemlerden itibaren yo un bir ictihad ve re’y faa-
liyetinin sürdürüldü ü, bunun tabii sonucu olarak çe itli bölgelerde ilim hal-
kalarõnõn, ilmî gelenek ve ekolle menin olu tu u IV. (X.) yüzyõldan itibaren 
de fõkõh sürecinin halk nezdinde de hõzlandõ õ bilinmektedir. Abbâsîler'den 
itibaren slâm devletlerinin kadõlkudâtlõk ve resmî mezhep uygulamasõ, 
mezhep fõkõhlarõnõ esas alan tedvîn ve tedrîs faaliyeti gibi âmillerin yanõ sõra 
Eyyûbî ve Memlükler dönemi uygulamalarõ neticesinde Sünnî müslümanlar 
arasõnda yakla õk olarak V. (XI.) yüzyõlõn sonlarõndan itibaren bugünkü dört 
fõkõh mezhebinin takarrur etti i görülür. O tarihlerden itibaren de mezhep, 
mezhebe ba lõlõk, ictihad, taklid ve telfik gibi meseleler gerek avamî gerekse 
entelektüel boyutta tartõ õlagelmi tir. 
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aa) Mezhebe Ba lanmanõn Tarihî ve Fikrî Temelleri 

slâm hukuk tarihinde mezhepler konusunu iyi tahlil edebilmek için u 
üç ba lõ õ birbirinden ayõrt etmek gerekir: 1. Mezheplerin ortaya çõkõ õ ve 
olu masõ. 2. Mezheplerin istikrar kazanmasõ (mezhep realitesinin toplumda 

yer etmesi). 3. Mezheplerin belirli bölgelerde yayõlmõ  ve tutulmu  olmasõ. 

Birinci ba lõkla ilgili olarak u kadarõnõ söylemek herhalde yeter: Farklõ 
anla õlmaya müsait yazõlõ bir kaynaktan hüküm çõkarma durumunda bulu-
nan hâkim veya hukukçularõn farklõ yöntemler izleyebileceklerini hukuk 
nosyonuna sahip herkes kabul eder. Bundan ayrõ olarak slâm hukukunun 
ikinci aslî kayna õ olan sünnet malzemesinin sõnõrlandõrõlmasõnda önemli 
bakõ  farklõlõklarõnõn olmasõ (hadisin tedvîni öncesinde bir âlime ula an hadisin 

ba ka bir âlime ula mamõ  olmasõ, gerek tedvîn öncesinde gerekse tedvîn sonra-

sõnda bir âlimin sahih saydõ õ hadisi di erinin sahih saymamasõ, böylece birincisi 

bakõmõndan konu nas ile düzenlenmi  oldu u halde di erine göre konu hak-

kõnda kanun bo lu unun bulundu unun kabulü) vâkõasõ hatõrlanõrsa görü  
ayrõlõklarõnõn yeni bir boyut kazanmõ  olaca õnõ kavramak güç olmaz. 

Üçüncü ba lõkla ilgili olarak, yani bir mezhebin belirli yerlerde yayõlma-
sõnõn âmilleri etrafõnda slâm hukuk tarihi yazarlarõ de i ik tesbitler ortaya 
koymu lardõr. Bu çerçevede bir mezhebin belirli dönemlerde devletin deste-
ini almõ  olmasõ veya bir mezhebin e ilim ve ilkeleriyle belirli bir bölgenin 

kültürünün ve sosyal yapõsõnõn uygunluk arzetmesi gibi âmiller anõlabilir. 

Bir mezhebe ba lanmanõn gerekli olup olmadõ õ ve birden fazla mez-
hepten yararlanmanõn sakõncalõ olup olmadõ õ sorusuna sa lõklõ bir cevap 
bulabilmenin yolu ise, yukarõdaki ikinci ba lõ õn tetkikinden yani "mezhep-
lerin istikrar kazanmasõnõn temelinde hangi ihtiyacõn yattõ õnõ" tesbit et-
mekten geçer. 

Sahâbe-i kirâm ve tâbiûn dönemlerinde henüz mezhepler olu mamõ tõ. 
Bir müslüman kar õla tõ õ dinî bir mesele için, güvendi i âlimin görü üne 
ba vuruyor, tutumunu buna göre ayarlõyordu. Hâkimler de önlerine getirilen 
hukukî ihtilâflarõ ya kendi ictihadlarõ ile ya da ittibâ ettikleri bir müctehidin 
ictihadõna göre çözümlüyorlardõ. Zamanla, slâm ülkesinin farklõ bölgele-
rinde farklõ hükümler uygulanõyor olmasõnõn toplumda önemli rahatsõzlõk-
lara yol açmaya ba ladõ õ anla õlmaktadõr. 

Esasen, bir meselede delil ve yorum farklõlõ õ sebebiyle birbirine taban 
tabana zõt iki çözümü ilmî açõdan izah etmek çok güç olmayabilir. Meselâ, 



42 LM HAL 

bir fakihin tazminat ödenmesi gerekece ine hükmetti i bir olayda ba ka bir 
fakih tazminata gerek olmadõ õna; bir fakihin kadõnõn hâkim hükmüyle evli-
li in sona erdirilmesi (tefrik) talebinin kabul edilmesi gerekti ine hükmetti i 
bir olayda bir ba ka fakih hâkime böyle bir yetki verilemeyece ine, hatta bir 
fakihin kõsas gerekece ine hükmetti i bir olayda ba ka bir fakih kõsas yapõ-
lamayaca õna hükmedebilir ve bu ictihadlarõn ikna edici ilmî izahlarõ olabilir. 
Nitekim fõkõh kitaplarõ bu tür görü  ayrõlõklarõyla doludur ve bu farklõ görü -
ler de i ik bilginlerce savunulagelmi tir. 

Yine, farklõ ülkelerde veya bir ülkede olmakla beraber farklõ zamanlarda, 
bu birbirine zõt çözümlerin herkese uygulanmasõ halinde, -taraflardan biri 
mahkeme kararõnõ kendisi için a õr bulsa bile- bu hükümlerin ki ilerin adalet 
duygularõnõ rencide etmeden varlõ õnõ korumasõ çok güç olmayabilir. Nitekim 
" eriatõn kesti i parmak acõmaz" vecizesi bu anlayõ õ yansõtmaktadõr. 

Fakat aynõ toplumda ya ayan fertlere, kaza (yargõ) alanõnda farklõ hü-
kümlerin uygulanmasõna imkân verilmesi halinde bu, kõsa zamanda önemli 
sancõlar meydana getirir ve hukuk anar isine yol açar. 

te Abbâsî hilâfetinin ba larõnda slâm ülkesinde bu istikamette geli en 
gidi atõ farkeden devlet sekreteryasõnda görevli Abdullah b. Mukaffa‘, devlet 
ba kanõna sundu u genel bir raporda, hukuk anar isini giderici tedbirler 
alõnmasõnõ önerme ihtiyacõnõ duymu tur. Bu raporda öyle deniyordu: 
"Emîrü'l müminînin (halifenin)... üzerine e ilmesi gereken hususlardan biri 
de, çok önemli ihtilâflara yol açan birbiriyle çeli kili farklõ hükümler mesele-
sidir. Ke ke emîrü'l-müminîn, bu farklõ hüküm ve uygulamalarõn -her bir 
tarafõn sünnetten ve kõyastan dayandõ õ delillerle birlikte- derlenip bir kitap 
halinde kendisine sunulmasõnõ emretse, sonra bunlara bakõp birle tirici ve 
kesin karakterde bir kitap yazsa; umarõz ki Allah hata ile do runun karõ õmõ 
olan bu hükümleri tek bir do ru hüküm kõlar". Kõsaca bnü'l-Mukaffa‘ ülke 
genelinde bir kanunla tõrmaya gidilmesini teklif ediyordu. 

üphesiz fõkhî hükümlerin tedvîninin (derlenip kanun haline getirilmesi-

nin) faydalarõnõn yanõ sõra birtakõm sakõncalarõ da vardõ. Ayrõca slâm huku-
kunun aslî kaynaklarõndan sünnetin henüz tedvîn edilmemi  olmasõ da, bu 
meyanda dikkate alõnmasõ gerekli çok önemli bir husus idi. Bu yüzden 
mam Mâlik, halifenin kanunla tõrma yönündeki teklifini kabul etmedi. 

Sonuç olarak, slâm dünyasõndaki bu ilk kanunla tõrma giri iminin 
olumlu neticelenmedi i görülmektedir. Fakat bu, sözü edilen giri imi hare-
kete geçiren ihtiyacõn ortadan kalktõ õ anlamõna gelmez. Aksine bu yöndeki 
ihtiyaç zamanõn ilerlemesi ile kendisini daha fazla hissettirir olmu tu. 


