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İHTİLAF 
(..!~f'l) 

Bir meselede 
ayrı ayrı görüşlerin ortaya çıkması 

anlamında terim. 
_j 

Sözlükte "geride kalmak ve biri diğeri
nin yerine geçmek" anlamındaki half kö
künden türeyen ihtilaf, masdar ve isim 
olarak "bir şeyin diğer bir şeyin peşinden 
gelmesi, gidip gelmek, ayrı görüşe sahip 
olmak. çekişmek, karşı gelmek, eşit .ol
mamak, görüş ayrılığı, anlaşmazlık" gibi 
manalara gelir. Bütün bu anlamlarda çe
şitli fiil kalıpları ve türevleriyle Kur'an'da 
birçok yerde geçen kelime hadislerde de 
aynı anlamlarda kullanılmıştır (Wensinck, 
el-Mu'cem, "ibtelefe" md.). Terim olarakih
tilaf, "söz veya davranışta birinin tuttuğu 
yoldan başka bir yol tutmak" demektir. 
Bedreddin el-Ayni ihtilafı "her kişinin ken
di başına bir görüşe sahip olması" şeklin

de tanımlar. İhtilaf ve hilaf terimleri ba
zan benzer veya eş anlamlı olarak kullanı
lırsa da aralarındaki ince fark genellikle ko
run maya çalışılmıştır. İhtilafın daha çok 

· "farklı bir görüşe sahip olma, farklı gö
rüşlerden birini benimseme" anlamı ta
şımasına mukabil hilafın diğer görüşlere 
karşı bir tavır alışı ifade ettiği söylenebi
lir. Buna göre ihtilaf maksat aynı olmak
la birlikte yöntemin farklı olmasını. hilaf 
ise her ikisinin de ayrı olmasını ifade eder. 
Bir diğer tanıma göre de delile dayanma
yan aykırı görüşe hilaf. delile dayanana ise 
ihtilaf denmiştir (bk. HiLAF). 

İslamlliteratürde ihtilaf terimi altıoda 
pek çok konuya temas edilmiştir. İnsan
ların doğuştan getirdiği tabii farklılıklar, 

ilmi ve felsefi görüş ayrılıkları, siyasi mu
halefet ve anlaşmazlıklar. "ihtilafü'l-ha
dls" terkibinde olduğu gibi delillerin kar
şıtlığı bu konulardan bazılarıdır. Litera
türde kesbl ve gayri kesbl (tabii) olmak 
üzere iki farklı ihtilaf kavramından da söz 
edilir. Bunlara "görüşler ihtilafı" ve "cins
ler ihtilafı" adını veren Ebu Hilal el-Askeri 
ve İbn Akil. görüşler ihtilafını "iki hasım
dan birinin görüşünün diğerininkinin ak
sine olması", cinsler ihtilafını da "iki şey
den birinin diğerinin yerini tutmasının 
imkansızlığı" şeklinde tanımlarlar ( el-Fu
rü.k fi'l-luga, s. 150; el-Vazıf.ı, I, 109) 

Yaratılıştan olması bakımından "tabii 
ihtilaf" diye de adlandırılabilecek olan 
cinsler ihtilafı varlıkların zatlarına ilişkin 
farklılıklardır. Bu tür ihtilafın dünya ve 
ahiret nizarnının esasını teşkil ettiğini be
lirten bazı alimiere göre. "Ümmetimin ih
tilafı rahmettir'' hadisi (belli bir senedi bu
lunmayan bu söz için bk. AclGnT. I, 64-66). 
ümmetin fertlerinin ilimler ve sanatlar 
konusunda farklı eğilimiere sahip olma
larını ifade eder (Seyyid Şerif el-CürcanT. ı. 

25-26; ŞatıbT. el-İ'tişam, ıı. 164-165). Kes
bl ihtilafla fertler ve gruplar arasındaki 
görüş ayrılıkları kastedilir. Her taraf diğe
rinin görüşünü yanlış kabul etmekle bir
likte görüş ayrılığı ancak asgari müşte
rekleri bulunan taraflar arasında söz ko
nusu edilebilir ve bu asgari müşterekda
ima ayrılığa düşülen noktalardan bir üst 
kategoridir. Fıkhl mezheplerin kendi içle
rindeki görüş ayrılıkları da bu kapsamda 
değerlendirilmelidir. 

Kur'an'da ve hadislerde ihtilaf kelime
si mutlak olarak zikredildiğinde olumsuz 
anlamda kullanılmış. daima birlik olmak, 
tefrika ve ihtilaftan kaçınmak em redil
miştiL Birçok ayette SÖZÜ edilen ihtilaf 
dini inançlarla ilgili olup insanın dünya ve 
ahirette mutlu ya da bedbaht olması bu 
gibi konularda benimsediği görüşlere ve 
aldığı tavırlara bağlanmış. bu tür ihtilaf
lara düşen insanlar arasında hüküm ver
meleri için peygamberlerin gönderildiği 
ifade edilmiştir (ei-Bakara 2/213). Peygam
berlerin açıklamalarından sonra hala ih
tilaflarını sürdürenler ise birçok ayette kı
nanmış (mesela bk. Al-i im ran 3/19, I 05; 
ei-Casiye 45/1 7) ve nihai hükmün ahiret
te bizzat Allah tarafından verileceği belir
tilmiştir (Al-i imran 3/55; el-Maide 5/48; 
el-En'am 61164). 

İslam düşüncesinde dini konulardaki 
ihtilafın meşruiyeti inanç konuları (usG
lü'd-dTn) ve fıkhl hükümler (fürQu'd-dTn) ol
mak üzere temelde iki farklı alan göz önü
ne alınarak değerlendirilmiş. inanç konu-
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larında taraflardan sadece birinin haklı, 
diğerlerinin hatalı olduğu ifade edilmekle 
birlikte genellikle iki ayrı kategori ortaya 
konmuştur. Yaratıcının varlığı ve birliği 
konusunda ileri sürülen aykırı düşünce
lerin kişiyi İslam dışına çıkaracağı husu
sunda İslam düşünürleri arasında ittifak 
varken Allah'ın sıfatları ve iradesi. kaza 
ve kader gibi konulardaki aykırı yaklaşım

lar bid'at olarak değerlendirilmiştir. İs
lam düşüncesinde genel eğilim ehl-i kıb
leye mensup insanları tekfır etmemekyö
nünde olmakla birlikte bu tür konulardaki 
aykırı tavırları da İslam dışına çıkmada ye
terli görenler olmuştur (bk. EHL-i BİD'AT; 
EHL-i EHVA; EHL-i KIBLE). 

Fıkıh ilminde ihtilaf icma ve ittifakın 
mukabili bir kavram .olarak kullanılmak

ta, Kur'an ve Sünnet'in temel ilkelerinde 
birleşen ilim adamlarının, "müctehedün 
fıh" denilen ictihada açık konularda muh
telif sebeplerle ayrı kanaatler benimse
mesini ifade etmektedir. İhtilafın sonuç
ları usul-i fıkıhta çeşitli açılardan ele alın
mış olup bu çerçevede aynıkonuda farklı 
sonuçlara ulaşan müctehidlerden yalnız 
birinin mi hepsinin mi isabet etmiş sayı
lacağı, isabet etmeyenlerin günahkar olup 
olmadığı (bk. İCTİHAD). mukallidin iste
diği ictihadı benimsernesinin yahut mez
heplerin ruhsatlarını araştırıp uygulama
sının cevazı ve yanlış ictihada uymaktan 
kaçınmak için ihtiyaten herkesin birleş
tiği şeyl(lri yapmanın müstehaplığı (mü
raat-ı hilaf) gibi konular anılabilir. 

İslam tarihinde ortaya çıkan ilk ihtilafın 
Sakife günü halife seçiminde yaşanan. 
bazı uygulamaları sebebiyle Hz. Osman'ın 
hilafetinin son günlerinde ortaya çıkan. 
ResOl-i Ekrem'in vefat edip etmediği ve 
ardından nereye defnedileceği konusun
da veya Hz. Peygamber'in ölüm döşeğin
de iken tavsiyelerini yazdırmak üzere ka
ğıt kalem istemesi ve Hz. Ömer'in hasta
lığın etkisiyle bu istekte bulunduğunu 
söylemesi üzerine yaşanan ihtilaf olduğu
na dair çeşitli görüşler ileri sürülmüşse 
de bu ilk ihtilaf tartışmasının bütün İs
lam toplumunu ilgilendiren ayrılıklar et
rafında yapıldığı anlaşılmaktadır. Şahıs

lar arasındaki fıkhl ihtilafların ise başlan
gıçtan beri hep var olageldiği bilinmek
tedir. Ashap ResOluilah döneminde bile 
ictihadl hükümlerde ihtilaf eder. ancak 
Hz. Peygamber' e müracaatla ihtilaflarını 
hallederlerdi. ResOl-i Ekrem'in vefatından 
sonra bir ara bulucu kalmadığı için artık 
herkes kendi görüşünde devam etmiştir. 
Sahabe, farklı ictihadları tenkit etmekle 
birlikte muhaliflerine karşı geniş bir ta-
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hammül ve hoşgörü sahibiydi; ortaya çı
kan yeni bazı meselelerde ihtilaf ettikleri 
halde her biri diğerinin muhalefetini kı
namaksızın caiz görür ve insanları ferdi 
ictihadlardan engellemeye asla çaba sar
fetmezdi. Şura neticesi üzerinde görüş 
birliği sağlanan kararlara ayrı bir önem 
vermekle birlikte ashap bütün özel hü
kümlerde icma hasıl alınasını da asla sa-

. vunmazdı. 

islami ilimierin teşekkül etmeye baş
lamasıyla fıkhl ihtilafların bilinmesi fıkıh 
ilminin bir gereği olarak görülmüştür. il
mi icma ve ihtilaf olmak üzere iki katego
ride ele alan imam Şafii müctehidin mu
halifini dinlemekten kaçınmaması gerek
tiğini. onu dinlemesi halinde farkında ol
madığı şeylerin farkına varıp düşüncesini 

daha sağlamlaştıracağını belirtir (er-Ri
safe, s. 40) . Ona göre müctehid, muhali
finin neye dayanarak görüş ileri sürdü
ğünü ve terkettiği görüşü niçin terket
tiğini anlamak için gayret saifetmeli ve 
insaflı olmalıdır ki kendi kabullendiği gö
rüşün benimsemediği görüşten üstün
lüğünü aniayabilsin (a.g.e., s. 510-511) . 
Ahmed b. Hanbel de öğrencilerinden is
hak b. BühiUI ei-Enbarl alimierin ihtilafla
rına dair eserine Lübdbü'l-i{ıtilfıf adını 
verdiğinde, bunun yerine Kitfıbü's-Se'a 
(genişlik, izin) ismini vermesini tavsiye 
ederek ihtilafın müsbet bir şey olduğunu 
vurgulamıştır (İbn Müflih. ı. 248). 

Fıkhi konularda ihtilafın meşruiyeti ll. 
(VIII.) yüzyıldan itibaren sorgulanmaya 
başlanmıştır. Kur'an'da yer alan, ihtilaf 
ve tefrikaya düşmeyi kötüleyen genel an
lam daki ayetleri (mesela Al-i im ran 3/19; 
en-N isa 4/82; eş-Şura 42/13; el-Beyyine 
98/4) göz önünde bulunduran Müzeni, is
hak ei-Mevsıll. Cahiz. Zahiriler. Şla ve Ba
tınller ihtilafın dinde yeri bulunmadığını. 
aksine uzlaşmanın ve birlik olmanın em
redildiğini savunmuşlardır. Ancak Batı- · 

nller. masum imam anlayışları gereği fa
kihlere ictihad hakkı tanımadıkları için 
bunun sonucu olan ihtilafı da kesinlikle 
reddederken ihtilafa karşı olanların önem
li bir kesimi ictihad neticesi farklı görüş
ler benimsenmiş olmasına değil deliller 
ortaya çıktıktan sonra ihtilaf halinin sür
dürülmesine karşıdırlar ve uzlaşmaya var
mak için çareler aramanın gerekliliği üze
rinde dururlar. Nitekim ibn Hazm, dinde 
ihtilafın caiz olmadığını söylerken bunun
la Allah ve Resulü'nün emrine muhale
fetin asla caiz olmadığını ve Hz. Peygam
ber aracılığıyla Allah'tan gelen şeyde çe
lişme bulunmadığını ifade etmek istedi
ğini belirtir ( el-İf:ıkam, V. 70) . Ona göre sa-
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habe neslinden müctehidler nesiine ka
dar nasları unutmak ya da bilmemek, de
liller arasında tercihte bulunmak gibi se
beplerle ihtilaf edenlerden isabet eden 
iki, isabet edemeyen bir olmak üzere se
vap kazanır. Çünkü Allah herkesi gücü 
nisbetinde sorumlu tutar. Ancak hadis
ler derlendikten sonra hala ihtilafı sürdü
renler mazur değildir (a.g.e., ll, 128) . 

ihtilafın meşruiyetini savunanlara göre 
Kur'an'da müteşabih. müşterek ve me
cazi lafızların varlığı insanların ihtilafına 
zemin hazırlamıştır. i h til af gayri meşru 
olsaydı bu tür ifadeler yerine daha açıkla
rı kullanılırdı. Ayrıca aklı kullanma ve dü
şünme emredilmiş olup insanların farklı 
kapasitelere sahip bulunmaları sebebiyle 
ihtilafa düşmeleri kaçınılmazdır. Hz. Pey
gamber'in. Kur'an ve Sunnet'te cevabını 
bulamadıkları konularda sahabeye ver
diği ictihad izninin de ihtilafa sebep ola
cağı gayet açıktır. ictihadda isabet eden 
kimsenin iki, hata edenin bir sevap kaza
nacağını ifade eden hadiste (Buhar!. "İcti
şam", 13,21 ; Müslim, "Al5ziye", ı 5) hata 
edene bir sevap verilmesi ihtilafın tasvip 
edildiğini gösteren bir başka delildir. Kar
Şı tarafın ileri sürdüğü delilleri, hakkında 
sadece bir manaya ihtimali olan akli ya
hut nakli bir delilin bulunduğu hükümler
de, zanla yetinilmeyip kesin bilgiye ulaşıl
ması şart koşulan tevhid ve Hz. Peygam
ber'e iman gibi dinin temeli sayılan konu
larda aykırı görüş belirtmenin, icma ger
çekleştikten sonra ona muhalefet etme
nin veya devlet başkanlarına. valilere ve 
kadılara karşı gelmenin yahut ictihada 
ehil olmayanların re'y ihtilafının yasaklan-

. dığı şeklinde anlamak gerekir. Di nin füru 
meselelerinde ihtilaf yasaklanmış değil
dir. Belli bir konuda insanların farklı du
rumlarına göre farklı hükümler koyan 
naslar bulunduğuna göre bu tür konular
da görüş ayrılıkiarına yol açacak ictihadın 
caiz olmasıimkansız değildir. ihtilafın ta
mamı kötü olsaydı şeriatın naslarda açık
ça belirtilen ahkamında ihtilafın da caiz 
olmaması gerekirdi. ,Nasta emsali caiz 
olan ictihadda da caizdir (Cessas. Af:ıka
mü'l-Kur'an, Il. 314). 

· islam'da usul (akaid) konularında ve ge
nel ilkelerde (külliyat) ihtilaf doğru karşı
lanmazken fıkhi konularda müctehidler 
arasında ortaya çıkan görüş ayrılıkları mü
samaha ile karşıianmış ve. "Hata ihtima
liyle birlikte bizim mezhebimiz doğrudur; 
doğru olma ihtimaliyle beraber muhalifi
mizin mezhebi hatadır" şeklinde formü
le edilen bu anlayış. bazı istisnalar dışın-

da islam aleminde geniş kabul görmüş
tür. Avn b. Abdullah. "Hz. Peygamber'in 
ashabının ihtilaf etmemiş olmasını iste
mezdim. Zira bir şeyde birleşmiş olsalardı 
bir kimse onu terkettiğinde sünneti ter
ketmiş, ihtilaf ettiklerinde ise onlardan 
birinin görüşünü esas alsa yine sünnete 
uymuş olur" diyerek ihtilafın dini yaşa
mayı kolaylaştırdığını vurgulamıştır (Da
rimi. "MuJ5addime", 52) . 

Fıkhi konularda ihtilafların sebeplerin
den bazıları şunlardır: t . Usul farklılığı. 
Sarih bir n as bulunmaması halinde re'y, 
kıyas, istihsan. istislah, örf gibi kaynak 
olup olmadıkları müctehidler arasında 
tartışmalı olan delillerin hükme esas alı
nıp alınmaması ya da mürsel rivayetlerin 
delil teşkil edip etmemesinde olduğu gi
bi delillerin şartları ile ilgili temel anlayış 
farklılıkları. 2. Usulün meselelere tatbi
kindeki farklılık. Aynı usul benimsenmiş 
olsa bile karşılaşılan meselede bu usulün 
nasıl uygulanabileceğine ilişkin olarak or
taya çıkan ayrılıklardır. Mesela bir konuda 
taraflarca esas alınan nassın nasıl anlaşı-

. lacağı hususu ihtilafa sebebiyet verebilir. 
Bu cümleden olarak emir ya da nehiy kip
leriyle ifade edilen bir hükmün emir ise 
vücQb mu mendupluk mu. yasaklama ise 
haramlık mı rnekruhluk mu ifade ettiği 
hususuyla ilgili yaklaşım farklılığı anılabi
lir. 3. Hadisin ulaşıp ulaşmaması. Çok az 
kimse tarafından nakledilmiş olması do
layısıyla bir hadisin müctehide ulaşma
ması yahut sahih olmayan bir yolla ulaş
ması ve onun da nasların genel ifadeleri. 
mefhum ve kıyas gibi başka kaynaklara 
başvurması; bir konuda biri helal, diğeri 
haram kılan iki hadisin bulunması ve ha
dislerden birinin bir müctehide ulaşıp di
ğerine ulaşmaması; her müctehidin ken
disine ulaşan hadise göre hüküm vermesi 
yahut her iki hadis de ulaştığı halde söyle
n iş tarihlerinin hükmü yürürlükten kaldı
ran (nasih) hadisin bilinmemesi durumu. 
4. ictihada dayalı hüküm verilmiş olan ko
nularda zamanla şartların değişmesi se
bebiyle müctehidlerin ictihadlarında de
ğişiklik olması. Mecelle'de (md. 39). "Ez
manın tegayyürüyle ahkamın tegayyü
rü inkar olunamaz" şeklinde ifade edilen 
maddede kastedilen bu tür ictihad deği
şiklikleridiL Burada delil ve hüccetten 
kaynaklanan bir ihtilaf söz konusu değil 
sadece dönem farkından doğan ihtilaf söz 
konusudur. EbQ Hanife ve iki öğrencisi 
arasındaki ihtilafların bir kısmı mezhe
bin daha sonraki alimleri tarafından bu 
tür ihtilaftan sayılmıştır (örnekler için b k. 
Kemalpaşazade. s. 23 ı -233). 



ihtilatı rahmet olarak gören genel 
müslüman kitle arasında fıkıh konuların
daki ihtilafların uygulamaya yansıması 
dönemlere. ferdi ve kamusal alana göre 
farklılıklar göstermiştir. islam'ın ilk iki 
asrında ferdi alanda insanlar diledikleri 
alimiere meselelerini sorar ve verilen ce
vaplar içinde dilediklerini uygularlardı. el
Muvatta'ı kanun kitabı haline getirme 
teşebbüsü karşısında imam Malik'in sar
fettiği, "Alimierin ihtilafı yüce Allah'ın bu 
ümmete bir rahmetidir. Herkes kendisin
ce doğru olana uyar, herkes doğru yolda
dır ve herkes Allah'ın rızasını aramakta
dır" sözü (AclGn\', I, 66) o dönemde islam 
toplumunda yaşanan vakıanın bir tesbi
tidir. Mezheplerin teşekkülüyle belli bir 
mezhep içinde yetişen kimselerin bir bü
tün olarak başka mezhebe geçmesi ya da 
bazı konularda diğer mezheple~den fay
dalanması yolu açıktı. Daha sonra mez
heplerin kurumsallaşmasının ardından 
bu imkanın sınırları "taklid, iltizam, inti
kal, telfik" gibi başlıklar altında tartışma
ya açılmıştır. X. (XV I. ) yüzyıl alimlerinden 
Abdülvehhab eş-Şa'ranl, dört mezhep 
arasındaki bütün ihtilafları tahfif (ruhsat) 
ve teşdld (azlmet) kategorileri içinde de
ğerlendirerek kişilerin durumlarına göre 
bunları uygulayabileceğini belirtir ve bü
tün fıkıh konularını tek tek bu açıdan ele 
alır. Kamusal alanda ise klasik dönemde 
kadılar müctehid sayıldığı için ihtilaflı ko
nularda belli bir görüşle hüküm vermek 
mecburiyetleri yoktu. Zamanla müctehid 
olmayan kadılar tayin edilmeye başlayın
ca belli bir mezhebe müntesiplik arandı. 
Ancak. bu kadıların mezhep içindeki fark
lı ictihadlardan istifade imkanları vardı. 
Memlükler döneminde her merkeze dört 
mezhep kadısı göndermek suretiyle farklı 
mezhep ictihadlarının yürürlükte olma
sına imkan tanınmıştır. Osmanlı devrin
de ise bazı istisnai konular dışında Hanefi 
mezhebine göre hüküm veriliyordu. Mo
dern zamanlarda islam dünyasında ka
nunlaştırma hareketlerinin başlamasıyla 
hukuk birliğini sağlama gayesine yönelik 
olarak bazı düzenlemelere gidilince muh
telif ictihadlardan istifade edilmiş. ancak 
hakimin kanun metni dışına çıkması en
gellenmiştir (Mecelle, md. 1801 ). Osman
lı hakimleri, Hanefi mezhebine göre hü
küm vermeye memur olmakla beraber 
farklı mezheplerden müslümanların ya
şadığı Irak, Hicaz ve Yemen gibi bölgeler
de halkın mensup bulunduğu mezhebin 
alimleri arasından birinin hakem tayin 
edilerek hüküm vermesi ve padişah ta
rafından tayin edilen Hanefi hakimin bu 
hükmü tasdik ve tenfiz etmesi ilkesi ge-

tirilmişti (Ali Haydar. IV, 694-695; farklı 

mezheplerden kadıların verdikleri ihtilaflı 

hukukdavalarının hall i hakkında bk. a.g.e., 
IV, 699, 796-799) 

ihtilafları islam toplumu için ciddi bir 
tehlike olarak gören bir kısım alimler ve 
siyasetçiler bunların çözümü için bazı 
usuller teklif etmiştir. Bunlardan bilinen 
en eski teklif, Basra'da insanlar arasında 
anlaşmazlıkları giderip onları barıştırma 
çabalarıyla tanınan Humeyd et-Tavli' e ait
tir. Humeyd, Emevl Halifesi Ömer b. Ab
dülazlz'e toplumda birlik sağlamayı tek
lif edince halife ihtilafların bulunmasını 
hoş karşıladığını belirterek yönetimi al
tındaki eyaletlere mektup gönderip ken
di bölgelerinin fakihlerinin birleştikleriyle 
hüküm vermelerini emretti (Dariml. "Mu-
15addime", 52) . ibnü'I-Mukaffa'a ait çözüm 
önerisi daha sistematiktir. Tabiln nesiin
den itibaren teşekkül eden Hicaz ve Irak 
ekolleri, hatta aynı ekolün mensupları ara
sında dahi pek çok fıkhl meselede görüş 
ayrılıklarının bulunduğuna ve birbirine zıt 
görüşlerin mahkemelerde hükme esas 
teşkil ettiğine dikkat çeken ibnü'I-Mukaf
fa'. toplumda hukuk birliğinin sağlanma
sı gayesiyle ihtilafların devlet eliyle derle
n ip bunlar arasından bir kanun metni ha
zırlanması için Halife Ebu Ca'fer ei-Man
sur·a bir teklif götürdü. Risale fi'ş-şaf:ıd
be adlı eserde (bk. bi bl.) ayrıntıları veri
len bu teklifi yerinde gören halife. imam 
Malik'in el-Muvatta'ını kanun metni ha
line getirme teşebbüsünde bulunmuş
tur. Ancak hukukçuların görüşlerine rağ
men siyasi otoritenin görüşüne üstünlük 
tanıyan bu proje gündeme geldiğinde 
ulema derhal tepki gösterdi. Daha sonra 
Halife Harunürreşld, bu amaçla Başkadı 
Ebu Yusuf'a özellikle vergi ve ceza huku
ku konularına dair olarak Kitabü'l-Ija
rac'ı yazdırdı. 

Müzenl, Fesadü't-ta]slid adlı eserinde 
ihtil,afların hallini akademik bir yolla çö
züme kavuşturmayı teklif eder. Ona göre 
ihtilaf halinde şura usulüne başvurula
rak doğru çözüm aranmalıdır. Bunun için 
devlet başkanı devrin alimlerini bir araya 
getirir ve ihtilaf konusu hakkında tartış
malarına zemin hazırlar. Devlet başkanı 
bunu gerçekleştirmezse fetva konusun
da otorite olan alim, ulemayı toplayarak 
aynı şekilde tartışma ortamı teşkil eder 
(Zerkeş\', VI, 232-233) 

Sünni fıkıh mezhepleri ile Şii mezhe
bi arasındaki ihtilafları çözmek ya da en 
azından asgari seviyeye indirmek gayesiy
le Abbas! Halifesi Me'mun ve Selçuklu Ve
ziri Nizamülmülk dönemlerinde bazı ba-
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şarısız girişimler olmuşsa da bunlardan 
en önemlisi. XVIII. yüzyılda Kaçar hane
danı devrinde Nadir Şah'ın Osmanlı sul
tanma sunduğu ve sonuçsuz kalan tek
liftir. Yakın dönemde Sünni-Şii yakınlaş
masını sağlamak amacıyla Sünni ulema
dan Muhammed Abduh, öğrencisi Reşld 
Rıza, Mustafaes-Sibal ve Musa Carullah; 
Şii dünyasından Muhammed ei-Halisl, Şe
refeddln-i Amm. Seyyid Ahmed-i Kesrevl 
gibi alimler bazı çalışmalar yapmışlardır. 
1945 yılında Kahire'de aynı amaçla iranlı 
Şii alim Muhammed Ta ki ei-Kumml ile ba
zı Sünni alimierin gayretleri sonucu Da
rü't-takrlb adıyla bir kurum faaliyete ge
çirilmiş ve bu kapsamda 1949'dan kuru
mun dağıldığı 1972 yılına kadar Risale
tü'l-İslam adıyla bir dergi çıkarılmıştır. 
iran'da 1991 'de Mecmaü't-takrlb adıyla 
aynı nitelikli bir başka kurum tesis edil
miş ve 1993 yılından itibaren de Risale
tü 't-ta)srib adıyla bir dergi çıkarılmaya 
başlanmıştır. 

ilm-i hilaf ve ictihadl meselelerdeki ih
tilafları konu alan eserlerle ilgili geniş bir 
literatür hiliif* maddesinde verilmiş olup 
ihtilaf kavramının mahiyet ve sebeplerine 
dair bazı çalışmalar şunlardır: 1. Klasik 
Eserler. ibnü's-Sid ei-Batalyevsl, el-İnşdi 
fi't-tenbih 'ale'l-me'ani ve'l-esbabi'l
leti evcebeti'l-if..ıtilaf beyne'l-müslimin 
ii ara'ihim (nşr. Muhammed Rıdvan ed
Daye, Dımaşk ı 983); ibn Teymiyye, Rei'u'l
melam 'ani 'l-e'immeti'l-a'lam (nşr. Mu
hammed Züheyr eş-ŞavTş, Dımaşk 1384/ 
ı 964 ); Sa'deddin et-Teftazanl, el-İnşat 
fi't-tenbih 'ale'l-esbdbi'lleti evçebeti'l
if..ıtilafe beyne'l-müslimin ii fıra'ihim 
(Kahire ı 3 18); Kemalpaşazade. Risale ii 
taf:ı)si]si enne'l-if..ıtilaf beyne'l-e'imme 
ve beyne e'immetine 'ş-şelaşe min ey
yi şey' neşe'e (bk. bibl.); Celaleddin es
Süyutl, Cezilü '1-mevahib ii 'f..ıtilafi'l
me;r;ahib (Ebü'l-Muzaffer ibn Hübeyre'
n i n el-ifşaf:ı 'an me'ani'ş-şıf:ıaf:ı adlı eseri
nin başında, Beyrut 1996); Muhammed 
Hayat es-Sin di el-Medeni, el-İkaf 'ald se
bebi'l-if..ıtildi ( ei-Hizanetü't-Teym Griyye, 
nr. ı 72/5); Şah Veliyyullah ed-Dihlevl, el
İnşa! ii beyani sebebi'l-if..ıtildi (Beyrut 
1 977; n şr. Kusay Muhibbüddin HatTb, Ka
hi re 1 978; tre. Şükrü Özen, istanbul 1987, 

Mezhep/erin Doğuşu ve ictihad Tartışma
sı içinde). 

2. Çağdaş Eserler. Abdullah b. Abdül
muhsin et-Türki, Esbdbü i.f..ıtildii'l-fu]sa
hd' (Riyad 1397); Abdullah Şa'ban, I;Java
bitu'l-if..ıtilaf ii mizani's-sünne (Kahire 
1417/1 997); Abdülvehhab Abdüsselam Ta
v1le, Eşerü'l-luga ii'f..ıtilafi'l-müctehidin 
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(baskı yeri ve tarihi yok); Ahmed b. Mu
hammed ömer ei-Ensarl. Aşaru i{)tild
fi'l-fuf5ahd, fi'ş-şerfa (Riyad ı 4 ı6/ı 996); 
Ali el-Hafif, Esbdbü i{)tildfi'l-fuf5ahd, (Ka- . 
hire. ts .); Ali Umlll, Fi Şer'iyyeti'l-i{)tildf 
(Beyrut 1993); Osman Küçükahmet, Dört 
Hak Mezhep ve İhtildf Sebepleri (İs
tanbul 1973); Haldun Ahdeb, Esbdbü itı
tildfi'l-mu]J.addişin (Cidde ı 987); İsmail 
Lütfi Çakan, Hadislerde Görülen İhti
ldflar ve Çözüm Yollan (İstanbul 1982); 
Muhammed ei-Abduh- TarıkAbdülhalim, 
Muf5addime ii esbdbi i{)tildti'l-müsli
min ve teferruf5ıhim ( Küveyt 1406/ 1986); 
Muhammed b. Abdurrahman b. Salih eş
Şayi ', Esbdbü i{)tildti'l-müfessirin (Ri
yad 1995); Ebu Seri' Muhammed Abdül
hadi, İ{)tildtü'ş-şal).dbe: EsbdbühıJ. ve 
dşdruhu fi'l-fıf5hi'l-İsldmi (Kahire 1991 ); 
Muhammed Awame. Eşerü 'l-]J.adişi'ş

şerif fi'{)tildti'l-e,immeti'l-fuf5ahd, (Ha
lep 1399; Beyrut 1987; tre. Mehmet Hayri 
Kırbaşoğlu, imamların Fıkhf ihtilaflarında 
Hadislerin Rolü, istanbul 1980) ve Ede
bü '1-i{)tildt ii mesd,ili'l-'ilm ve 'd-din 
( Beyrut 1997); Muhammed Ebü'I-Feth 
ei-Beyanuni, Dirdsdt fi'{)tildtdti'l-fıf5-

hiyye: ljaf5if5atühd, neş,etühd, esbd
bühd, el-mevaf5ıfü'l-mutıtelefe min-!ıd 

(Halep 1975; Kahire 1983); Muhammed 
Hüsni Abdülhak1m, el-İcmdl ve'l-beydn 
ve eşeruhümd fi'{)tildfi'l-fuf5ahd, (Ka
hire 1982); Muhammed b. ömer b. Salim 
Bazmul, el-İ{)tildt ve md ileyhi (Riyad 
1995); Muhammed b. Salih ei-Useymin, 
el-ljildf beyne'l-'ulema>: Esbdbühu ve 
mevf5ıfünd minhü (Beyrut-Dımaşk 1405); 
Muhammed Salim Atıyye, Mevf5ıfü'l-üm
me min i{ıtildfi'l-e,imme ( Medine 1991 ); 
Mustafa Çelik, İhtildt Ahldkı (Ankara 
1996 ); Mustafa Said ei-Hın . Eşerii '1-i{)ti
ldf fi'l-f5avd'idnuşuliyye fi'{)tildfi'l-fu-
15ahd, (Beyrut ı 982, 1985; tre. Hal it Ünal, 
islam Hukukunda Yöntem Tartışmaları, 
Kayseri 1993) ; Suud b. Abdullah Fenisan, 
İ{)tildfü'l-müfessirin: Esbdbühd ve dşd
ruhd (Riyad 1997); Taha Cabir ei-Aivani, 
Edebü'l-i{ıtildt fi'l-İsldm (Katar 1984; Ce
zayir 1986, 1987;Riyad 1991, 1992, 1995; 
tre. Abdülhalim Urai,Müslümanlar Arasın
da Görüş Ayrılığı ve islamda ihtilaf Usu
lü, istanbul 1991; ing. tre. Abdülvahid Ha
m id , The Eth ics of Disagreement in Islam, 
Hemdon 1994); Yasir Hüseyin Bürhami, 
Fıf5hü'l-{)ildf beyne'l-müslimin (Riyad 
1415); Yusuf ei-Kardavl. eş-Şalj.vetü'l-İs
ldmiyye beyne'l-i{)tildti'l-meşru' ve't
teferruf5(Beyrut ı992, 2. bs., tre. Osman 
Ta ha, ihtilaflar Karşısında islami Tavır, is
tanbul 1992); Zekeriya Guler, Zdhiri Mu-
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haddislerle Hanefi Fakihleri Arasın
daki Münakaşalar ve İhtildf Sebeple
ri (Ankara ı 997). 
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Iii ŞÜKRÜ ÖZEN 

L 

el-İHTİLAF fi'I-LAFZ 
(.lWJf ..J ._j~~f) 
İbn Kuteybe'nin 

{ö. 276/889) 
akaide dair eseri. 

_j 

Tam adı el-İ{)tildt fi'l-laf? ve'r-red 
'ale'l-Cehmiyye ve'l-Müşebbihe' dir. 
"Kıraat" anlamında Kur'an'ın, diğer bir 
ifadeyle Kur'an metnini telaffuz etmenin 
mahlük olup olmadığı konusunda hadis
çiler arasında ortaya çıkan ihtilafları in
celemek ve Cehmiyye ile Müşebbihe'nin 

akaide dair bazı görüşlerini reddetmek 
amacıyla yazılmıştır. İbn Kuteybe, müslü
manların birçok fırkaya ayrılmasından ve 
Asr-ı saadet'teki birliğin bozulmasından 
bahsederek risaleye devrinin fikri yapısına 
kısa bir bakışla girer. N asiarı te'vil eden 
Cehmiyye'yi reddederken kelam metodu
nu kullanmadığını, çok defa Arap dili ku
rallarına başvurmayı yeterli gördüğünü 
söyleyen müellif akald konularında kıya
sa başvurulamayacağını savunur. Nite
kim Kaderiyye mensuplarının ilahi bir sır 
olan kader meselesini irdelerken bunu 
yaratılmışlar arasında cereyan eden olay
lara benzetrnek suretiyle hataya düştük
lerini, Allah' ın külli iradesiyle ilgili ayetler
le karşılaşınca da dil kurallarına uymayan 
yanlış yorumlar yaptıklarını çeşitli örnek
lerle anlatmaya çalışır. 

Cebriyye'nin Kaderiyye'ye bir tepki ola
rak doğduğunu söyleyen ve kader sırrının · 
çözülemez oluşunu, gözün güneş karşı
sında kamaşıp onun künhünü idrakten 
aciz kalışına benzeten İbn Kuteybe, daha 
sonra Muattıla'nın sıfat anlayışını eleşti
rerek bazı haberi sıfatiarın hiçbir şekil
de te'vil edilemeyeceğine, bazılarının ise 
Kur'an'ın tavsif sınırları içinde kalmak 
şartıyla te'vil edilebileceğine dikkat çeker. 
Risalede ayrıca "ruh" kelimesinin Kur'an'
daki anlamları, ahirette rü'yetullahın vu
kuu ve Allah'ın arşa istiva etmesiyle ilgili 
ayetlerin yorumuna yer verilir. Müellif, 
Şia'nın Hz. Ali ve eviadı hakkındaki görüş
lerinin aşırılığını kabul etmekle birlikte 
Ehl-i beyt'e düşmanlık yapmanın da yan
lış olacağını belirttikten sonra risalenin 
ikinci yarısında halku'l-Kur'an meselesini 
ele alıp inceler. Kur'an lafzının etimalajik 
tahlilinden hareket ederek bu problemin 
nasıl doğduğunu anlatır. İbn Kuteybe'ye 
göre problem bazı hadisçilerin, "Kulların 
fiilierinden ibaret olan kıraat (Kur' an 
metnini telaffuz etmek) mahlukdeğildir" 
tarzındaki görüşlerinden doğmuştur. Ebu 
Hanife'nin bu konuyu Cehm b. Safvan ile 


