
MEZDEKiYYE 

usta bir siyasetçi şeklinde değerlendir

mektedir. Asillerle yüksek rahipler sınıfı

nın nüfuzunu kırma ve dengeleri yeniden 
kurma zaruretinin Kubad'ı , bu sınıfların 
imtiyazlarını ortadan kaldırma hedefi 
güden bir dini hareketten kendi çıkarları 
için faydalanmaya sevkettiği de belirtil
mektedir. Kubad'ın Mezdekiliğe katılma
sında muhtemelen hem dini hem siyasi 
sebepler rol oynamıştır (Ehsan Yarshater, 
lll/2 . s. 991; Ef21Frj. VI. 942). 

Kubad'ın Mezdekiliği kabul etmesiyle 
mülkün yeniden paylaşımı ve kadınlar ko
nusundaki ortaklık uygulamaları karışık
Iıkiara yol açmış. ayaklanmalar ve yağma
lar başlamış. Ku bad 496 yılında asiller ve 
din adamları tarafından aziedilip tutuk
lanmış. yerine kardeşiCamasb getirilmiş

tir. Ku bad bir süre sonra Eftalitler'in des
teğini sağlayarak iktidarı yeniden ele ge
çirmiş(498). S28yılı Mihrican bayramı sı
rasında Mezdek taraftartarına genel bir 
katliam düzenlenmiş ve Mezdek. Kubad 
veya oğlu EnQşirvan tarafından öldürül
müştür. Kubad'ın yerine geçen oğlu EnQ
şirvan zamanında S31'de Mezdekiler ikin
ci defa katliama tabi tutulmuş ve kitap
ları yakılmıştır. Katliamdan sonra Mezde
kilik, taraftarlarının kimliklerini gizlernesi 
sebebiyle karanlık bir mezhep haline dön
müştür. Katliamdan kurtulan Mezdekiler 
ya gizlenmiş ya da Orta Asya'nın Sasani 
hakimiyeti dışındaki bölgelerine kaçmış
tır. İslam'ın başlangıcında İran'ın çeşitli 
yerlerinde kırsal bölgelere dağılmışlardı. 
Bunlara Rey ve Hemedan bölgesinde 
Mezdekiyye, Cürcan'da Muhammire. Orta 
Asya'da Mübeyyize deniliyordu. 

VIII ve IX. yüzyıllarda Mezdekiyye her 
biri bir şahıs adıyla anılan çok sayıda alt 
gruba ayrılmıştır. VIII. yüzyılda Keysaniy
ye ile birleşmiş ve bu birleşmeden Ebu 
Müslimiyye Sünbaziyye, Mukannaiyye ve 
Hürremiyye gibi gruplar ortaya çıkmıştır. 
Mezdekiyye ile ilgili son referans İlhanlı
lar dönemine aittir. Mezdekiyye'nin, baş
ta Batıniiik ve İsmaililik olmak üzere Hür
remiyye, Mübeyyize, Muhammire, Mu
kannaiyye ve Ravendiyye gibi mezhep
lerde etkili olduğu da kabul edilmektedir 
(ayrıca bk. HÜRREMİYYE) . 

Mezdekiyye hakkındaki kaynakları Sür
yanice- Grekçe ve Arapça- Farsça şeklinde 
iki kategoriye ayırmak mümkündür. Bu 
konudaki bilgilerin tamamına yakını ha
rekete karşı olanlardan gelmektedir. Mez
dekiyye hakkında en eski kaynak Pseudo
Josue le Stylite'e ait Süryanice tarih kita
bıdır. Grekçe'de ise VI. yüzyılda Procope. 
Agathias ve Antakyalı Malalas'a ait kitap-
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lar vardır. Mezdekiyye'ye dair Farsça ve 
Arapça eserlerin başlıca kaynağı Sasani 
krallık tarihi olan, İbnü'I-Mukaffa'ın Arap
ça'ya çevirdiği ljudô.ynô.me (Siyerü 'i
mü lük) adlı eserdir. Ancak eserde Mez
dekiyye hakkındaki bilgiler İbnü'I-Mukaf
fa' tarafından eklenmiştir. İbnü't-Mukaf
fa' ayrıca Mezdeknô.me isimli bir eseri 
de Kitô.bü Mezdek adıyla Arapça'ya çe
virmiş, bunlar Birüni. İl:ınü'I-Belhi ve iz
zeddin İbnü'I-Esir tarafından kullanılmış
tır. Bu kaynaklar genellikle Kubad ve EnQ
şirvan döneminin olaylarıyla ilgilenmek
te, Mezdek'in öğretileri hususunda fazla 
bilgi vermemektedir. Onun öğretileriyle 
ilgili temel kaynak Ebu Tsa ei-Verrak'a ait 
olup Şehristani ondan nakilde bulunmak
tadır. İbnü'n-Nedim'deki bilgiler ise daha 
bağımsız ve tarafsızdır. 
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MEZEMORTA HÜSEYiN PAŞA 

(ö. ll 13/1701) 

L 
Osmanlı kaptan-ı deryası. 

_j 

Menşei hakkında kesin bilgi olmamakla 
beraber Moritanyalı veya Mayorka asıllı 
olduğu ileri. sürülmektedir. Gençliğinde 
Garp ocaklarına mensup bir denizci ola-

rak İspanyollar'la vuku bulan bir savaşta 
aldığı yaradan dolayı öldüğü sanıldığın
dan kendisine "Mezemorta" (İtalyanca 
mezzomorto =yarı ölü) lakabı verilmiştir. 

On yedi yıl gibi uzun bir esaret dönemin
den sonra fidye ile kurtanimış ve Cezayir 
denizcileriyle birlikte Akdeniz'de faaliyet 
göstermeye başlamıştır. 

1 08S'ten ( 16 7 4) itibaren korsan olarak 
şöhret kazanan Mezemorta Hüseyin Ağa 
zamanla Cezayir'in önemli şahsiyetleri 
arasına girdi. 1 094'te ( 1683) Duquesne 
kumandasındaki Fransız donanmasının 

Cezayir'e saldırması üzerine anlaşmaya 
boyun eğen Cezayir Dayısı Hasan Baba ta
rafından amirat gemisine rehine olarak 
gönderildi. Ortalığı karıştıracağından çe
kindiği Hüseyin Ağa'dan kurtulduğunu 
düşünen ve kendisi gibi barış taraftarı 
olan yerlilerle yeniçerilere dayanan Hasan 
Baba, Fransız amiralinin istediği savaş 
tazminatını halktan toplayamadı. Bu du
rum karşısında Mezemorta Hüseyin Ağa , 

kendisinin sahile çıkarılması durumunda 
parayı temin edeceğine Fransız amiratini 
inandırdı ve limana çıktığında savaş ta
raftarı olan reisiert e iş birliği yaparak Ha
san Baba'yı öldürtüp idareyi ele aldı. Ar
dından Fransız donanmasına karşı savaşı 

yeniden başlattı ve Fransız do nanması li
manı terketmek zorunda kaldı. Böylece 
1 094 'te ( 168 3) Cezayir dayısı ve beylerbe
yi olan Mezemorta Hüseyin Paşa. bir ta
raftan Fransız korsaniarına karşı kendi 
ticaretini korumak amacıyla denize do
nanma çıkarırken diğer taraftan halk ara
sındaki isyanları bastırmaya çalıştı. 1 095'
te ( 1684) istanbul'dan donanma ile birlik
te gelen kapıcıbaşı ve Fransız heyetiyle bir 
barış mukavelesi imzaladı. Aynı zamanda 
Tunus'ta görülen isyan olaylarını bastır
mak için kahyası İbrahim Hoca kuman
dasında bir ordu gönderdi. İki yıl süren 
mücadeleterin ardından Tunus'ta süku
net kısmen sağlandı (İlter, ll, ı O-ll, 143) . 
Bunun üzerine kendisine hitaben yazılan 
evahir-i Cemaziyelahir 1 097 (Mayıs 1686) 
tarihli fermanda Tunus meselesinin arzu 
ettiği gibi çözüleceği belirtildi ve artık or
dunun Cezayir'e dönmesi istendi. Ayrıca 
Mora'yı işgal eden Venedik'e karşı Ceza
yir kalyonlarından oluşan bir donanma ile 
birlikte 2000 levent getirmesi ve vaktin
de gelmediği takdirde işgalden sorumlu 
tutulacağı bildirildi (Saffet, Mezemorta, 
s. 120-122). Evail-i Rebiülewel11 00 (Ara
lık 1688) tarihli bir hükümden anlaşıldığı
na göre bir ara yerine İsmail Paşa'nın Ce
zayir beylerbeyiliğine (BA, MD, nr. 98, s. 
75). kendisinin de kaptan-ı deryatık gö-



revine tayini düşünülmüşse de ocak hal
kının ısrarı üzerine evahir-i Reblülahir 
11 OO'de (Şubat 1689 ) eski görevinde bı
rakılmıştır. Aynı zamanda Mora seferine 
yardımcı olmak üzere Cezayir kalyonları 
ve dört beş ateş gemisinden oluşan do
nanma ile S-6000 kişilik ordusunu topla
ması . Tunus ve Trablusgarp kalyonlarını 
da kendi kumandasında getirmesi emre
dildi (BA, MD, nr. 98 , s. 117/387) . Meze
morta Hüseyin Paşa . bu sırada bir taraf
tan Vehran 'ı işgal eden İspanyollar'la uğ
raşırken diğer taraftan Cezayir' e saldıran 
Fransa donanmasına karşı mücadele edi
yor, beraberindeki korsantarla birlikte 
Fransa sahillerine kadar hücumda bulu
nuyordu. Bununla birlikte on Cezayir kal
yonunu merkezi Osmanlı donanmasına 
yardım için göndermeyi ihmal etmedi. 

Evail-i Reblülewel 1101 'de (Ara lı k 1689) 
Kalaylıkoz Ahmed Paşa'nın yerine kaptan-ı 
derya tayin edilen Hüseyin Paşa (BA, MD, 
nr. 99 , s. 29/ 137; Sil ahdar. Tarih , ıı, 485-
487), tayin haberi Cezayir'e ulaşmadan 
önce Cezayir dayısı ve ocak halkı ile arala
rında çıkan anlaşmazlıkyüzünden ailesini 
dahi alamadan gizlice oradan ayrılmak 
zorunda kaldı ve istanbul'a geldi. Hak
kındaki şikayetler üzerine 29 Reblülahir 
11 01 'de (9 Şubat 1690) kaptan-ı deryalı
ğa yapılan tayin durduruldu ve Tuna kap
tanlığına nakledildi ( BA. MD, nr. 99, s. ı 05/ 
338; Silahdar, Tarih, ıı, 489); Avusturya'
ya karşı Vidin'in kurtarılması için yapılan 
harekatı Tuna nehrinden desteklemekle 
görevlendirildi. 23 Reblülahir 11 02'de (24 
Ocak 1691 ) Rodos sancak beyliğiyle m1r1 
kalyonlar kaptanlığına tayin edildi ve sa
yıları on olan kalyonların yi rm iye tamam
lanması için gayret gösterdi (a .g .e., ll , 
553-554). Çok geçmeden emrindeki kal
yonlarla birlikte Kaptanıderya Mısırlıoğ

lu İbrahim Paşa kumandasında Venedik 
donanmasına karşı Akdeniz'e açıldı (BA, 
MD, nr. ıoı , s. 63/198). Evail-i Zilhicce 
1106 (Temmuz 1695) tar ihli bir hüküm 
den anlaşıldığına göre Cezayir 'de kalan 
ailesinin getirtilmesi için yapılan çeşitli 
teşebbüslerden uzun süre bir sonuç alı
namadı (BA, MD, nr. ı o ı, s. 14/44; nr. 106, 
s. 200/ 1 ). 29 Cemaziyelewel 11 04'te ( 5 
Şubat 1693) Edirne'de Sadrazam ÇalıkAH 
Paşa ile görüşerek m1r1 kalyonların ihti
yaçlarını karşılama ( Vaktat-t Ruzmerre, 

vr. ı 753
)' kalyonların kaptan, zabit ve le

ventlerinin görevlendirmesiyle ilg ili dü
zenlemeler yapma hususunda yetki aldı 
(BA, MD, nr. 102, s. 156/620, 183/7 15; nr. 
104, s. 164/698). Kendisinin 700.000 akçe 
olan yıllık gelirinin bir kısmı 11 04 ( 1693) 

yılına ait Kocaeli . İstanbul, Galata, Eyüp 
ve Üsküdar cizye gelirlerinden tahsis edil
di (BA, ibnülemin-Bahriye, nr. 742, 746). 

Mezemorta Hüseyin Paşa . Zilkade 
11 03'te (Temmuz-Ağustos 1692) Girit'in 
Hanya Limanı'nı kuşatan Venedik'le sa
vaşmak üzere Mısır'dan getirilecek 1 000 
askerin taşınması için İskenderiye'ye gön
derildi(Silahdar, Tarih, ll , 674 , 679). Zil
kade 110S'te (Temmuz 1694) Adalar de
nizine geldiği anlaşılan Venedik donanma
sına beraberindeki yirmi kalyonla karşı 
çıkması ve tedbir alması emredildi (BA, 
Cevdet -Bahriye, nr. 2597) . 11 06'da ( 1695) 
Sakız' ı işgal eden Venedik donanınası ile 
Koyunadaları önünde giriştiğ i savaşı ka
zanarak Venedik'in adadan çekilmesini 
sağladı. Buna mükafat olarak 22 Rama
zan 11 06'da (6 Mayı s 1695) vezir rütbe
siyle kaptan-ı deryalığa getirildi ( BA, MD, 
n r. ı 06, s. 92/2; Defte rdar Sa rı Me h med 
Paşa , s. 540; Silahdar, f'lusretname, vr. 
2 ı 7•). Kısa sürede hazırlıklarını tamamla
yarak Zilkade 11 06'da (Haziran 1695 ) do
nanma ile denize açıldı. Garb ocakları do
nanmasıyla birleşip (BA, MD, nr. 106, s. 
92, 159, 206-207) Safer 1107'de (Eylül 
1695 ) Venedik donanmasına karşı Midil
li 'nin Zeytinburnu açıklarında tutuştuğu 
savaşta büyük bir başarı kazandı. Bu sa
vaşta Osmanlı zayiatı sadece 300 yaralı ve 
ölü iken Venedik on dört kalyon ve 5000 
savaşçısını kaybetti. Bu zafer üzerine Re
blülahir 11 07'de (Kasım 1695) İstanbul'a 
döndüğünde ll. Mustafa tarafından bü
yük bir merasimle karşılandı : kendisine 
ve beraberindeki kaptaniara hil'at giydi
rildi (Silahdar, f'lusretname, vr. 227b-228b). 
1696'da Mora üzerine düzenlenen seferi 
denizden desteklemekle görevlendirildi. 
11 07- 11 09 ( 1696-1697) yılları arasında 
Venedik donanmasını And re adası ve Boz
caada önünde üç defa mağlüp etti (a.g.e., 
vr. 244•·b, 2 58b-25 ~). Muharrem 1110'da 
(Temmuz 1698 ) önce imroz'a demirleyen 
Venedik donanmasını t akip ederek Mi
dilli yakınlarında yakaladı. Uzun süren ça
tışmaların ardından Venedik donanınası 
bölgeyi terketmek zorunda kaldı. 1111 '
de ( 1699- 1700) Tersane'de kendisi için 
yaptırdığı. o zamana kadar görülmemiş 
büyüklükte otuz bir oturaklı ve etrafı na
kıştı bir baştardayı donanınaya kattı. 

Karlofça Antiaşması'nın imzatanmasın
dan sonra Hüseyin Paşa Akdeniz'i adalar 
halkının korsanlarından temizlemekle gö
revlendirildi. Bu amaçla, rahatsız olması
na rağmen 13 Zilhicce 1112'de (21 May ı s 

ı 70 ı) kalyonlar ve derya beyleri çekdiri
leriyle birlikte son defa Akdeniz'e açıldı 
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(a.g. e., vr. 272•). Kendisine gönderilen 1 
Muharrem 1113 (8 Haziran 1701) tarihli 
son emirlerden birinde Mısır'a sürgün 
edilen eski defterdar Mustafa ile salyan e 
mukataacısı Acemzade'nin affedildiği bil
diriliyor. haber ulaşır ulaşmaz onları bul
durarak istanbul'a göndermesi isteniyor
du (BA, MD, nr. 11 3. s. 4) . Fakat Mezemor
ta Hüseyin Paşa muhtemelen 1 S Rebiü
lewel 1113'te (20 Ağustos 170 ı) Pare ada
sında vefat etti: Sakız'a getirilerek defne
dildiği haberi 24 Reb1ülewel'de (29 Ağus 

tos) İstanbul'a ulaştı (Silahdar, f'lusretna
me, vr. 276•). Mezarının Eğriboz'da oldu
ğu rivayeti de vardır (Sa ffet , TOEM, 1/3 
ll 3 281. s. ı 56 ). Yerine 27 Rebiülevvel 
1113'te (ı Ey! ül 170 ı) m iri kalyonlar kap
tanı olan Abdülfettah kaptan-ı derya ta
yin edildi (BA, A.RSK, nr. 1551 , s. 62). Gön
derilen tayin fermanında yeni kaptan- ı 

deryadan. Mezemorta'nın iki küçük oğlu 
ve on yaşında bir kızı olduğu belirtilerek 
donanmada ve Sakız'da olan mülk, eşya 
ve parasının görevlendirilen mübaşir ve 
kassam katibi gelinceye kadar korunması 
da istenmişti. Hüseyin Paşa'nın malları 2 
Cemaziyelewel 1113'te ( 5 Eki m ı 70 ı ) is
tanbul 'a getirilerek varisierine teslim 
edildi (BA. MAD, nr. 4875, s. 139b). 

Mezemorta Hüseyin Paşa . denizlerde
ki başarılı harekatları kadar Bahriye'deki 
ıslahatlarıyla da ün kazanmıştır. Vefatın

dan önce hazırlıklarını tamamladığı Bah
riye Kanunnamesi ile Osmanlı kaptan-ı 
deryalan arasında haklı bir şöhrete ulaş

mıştır. ilanı ve uygulanması Abdülfettah 
Paşa zamanına rastlayan bu kanunname 
ile deniz işlerinin denizcilikten yetişmiş 
olanlara verilmesi esas kabul edilmiş. ay
rıca Osmanlı d ananmasındaki kalyon sayı
sı en az kırk olarak belirlenmiş ve donan
mada terfiler bir nizama bağlanmıştır 
(BA, MD, nr. 11 2, s. 18-22 ). 

Ailesi hakkında yet erli bilgi bulunma
makla ber aber kalyon kaptanlarından 
Seyyid Mustafa'nın üvey oğlu . derya bey
lerinden Maltız Abdurrahman Paşa'nın 
da eviattığı olduğu tesbit edilmektedir 
(Anonim Osmanlı Tarihi, s. 124) . Derya 
beyi olan oğulları Said Bey ile Ali Paşa ve 
kızından tarunu olan Tersane kethüdası 
Mehmed Said Bey denizeilikle ilgilerini 
sürdürmüşlerdir. İstanbul'da Tophane 
sırtlarında bir sarayı bulunduğu rivayet 
edilmektedir. 
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liiJ İoRis BosTAN 

MEZHEP 
(..,....,..:wı) 

Dinin inanç esaslarını 
veya arneli hükümlerini anlama 

ve yorumlama konusunda kendine özgü 
yaklaşırnlara sahip düşünce sistemi; 

bu yaklaşımlar etrafında 
meydana gelen ekolleşmenin 

ürünü olan ilmi ve fikri birikim. L ~ 

Sözlükte "gitmek" anlamındaki zehiib 
kökünden hem masdar hem de "gidecek 
yer ve yol" manasında mekan ismi olan 
mezheb kelimesi. terim olarak "dinin as
li veya ferl hükümlerinin dayandığı delil
leri bulmakta ve bunlardan hüküm çıka
rıp yorumlamakta otorite sayılan alim
lerin ortaya koyduğu görüşlerin tama
mı veya belirledikleri sistem" diye ta
nımlanabilir. Tanımda yer alan asli hü
kümler dinin inanç esaslarını, fer'i hü
kümler ise ibadetler ile insanlar arası mü
nasebetleri hedef almaktadır. İman esas
larını konu edinen mezhepler itikadi, di
ğerleri de fıkhi mezhepler diye isimlen
dirilmiştir. Muhammed Ebu Zehre gibi 
bazı çağdaş mezhepler tarihi müellifleri, 
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fıkıh mezheplerinin dışındaki grupları si
yasi (Şia, Haricller) ve i'tikadi (Mu 'tezile. 
Eş'ariyye, Matürldiyye vb.) olmak üzere 
taksime tabi tutmuşsa da siyasi mezhep
leri n, sonraları kendilerine has itikadi ve 
fıkhi görüşleri de oluştuğundan sözü edi
len taksimi esas almak isabetli görünme
mektedir. 

İslam tarihinde dini ve siyasi gruplaş
malar oluşum aşamasında "ashabü'l-ma
kalat" diye anılmıştır. Bunun sebebi, bazı 
alimierin toplumdaki meselelerle ilgili ola
rak "makale" (görüş, söz) adıyla risale yaz
maları yahut bazı konular hakkında gö
rüşlerini sözle ifade etmeleridir. Giderek 
belirginleşen bu görüşler belli bir süreç 
içinde gruplaşma mahiyetini almış. asha
bü'l-makalat artık, "bir kurucunun lider
liğinde ortak düşünceler etrafında bir 
araya gelen gruplar" anlamına gelmeye 
başlamıştır. Daha sonra fırka ( çoğul u fı
rak) kelimesi İslam mezhepleri tarihinde 
zümreleşmeyi ifade eden en yaygın te
rim olmuştur. Mesela Nevbahti, Şii grup
larına dair eserini Fıra]su'ş-Şi'a, itikadi 
ve siyasi grupları inceleyen Abdülkahir ei
Bağdadi de kitabını el-Far]s beyne'I-tı
rals şeklinde isimlendirmiştir. İslam coğ
rafyasının genişlemesi ve diğer diniere ait 
inanç grupları ile karşılaşılması neticesin
de milel ve nihai kelimeleri ortaya çık
mıştır. Milel "din" manasındaki milletin. 
nihai de "iddia, görüş ve dini zümre" ma
n asındaki nihlenin çoğuludur. Buna göre 
"el-milel ve'n-nihal" tabiri "dinler ve mez
hepler" anlamında kullanılmıştır. Bunun 
yanında heva ("tutarsız düşünce", çoğu
l u ehva) kelimesiyle oluşturulan "ehl-i eh
va" terkibi dayanakları zayıf ve temelsiz 
olan grupları ifade etmiştir. Bu kullanım
Iara örnek olarak İbn Hazm'ın el-Faşl 
fi'l-milel ve '1 - ehvfı' ve 'n-nil;ıal'i ile 
Şehristani'nin el-Milel ve 'n-nil;ıal'i zik
redilebilir. İnanç ve siyaset grupları kla
sik literatürde daha çok ashabü'I-maka
lat. fırka ve nihle ile, ameli-fıkhi gruplaş
malar da mezhep kelimesiyle anılmasına 
rağmen son zamanlarda daha kapsamlı 
olan mezhebin kullanımı tercih edilmiş
tir. 

Kur'an-ı Kerim'de zehab kökü çeşitli tü
revleriyle birçok ayette yer almakla bir
likte (M.F. Abdülbakl, el-Mu'cem, "z;hb" 
md.) mezhep kelimesine rastlanmamak
tadır. Fırka sözlük anlamında bir ayette 
geçmekte (et-Tevbe 9/122). nihai ve ma
kalat da Kur'an'da görülmemektedir. Ha
d isierde de mezhep terim olarak zikre
dilmemiş, Hz. Peygamber ümmetinin dü
şeceği ihtilafları genellikle fırka kelime-

siyle ifade etmiştir. Klasik kaynaklarda 
müslümanların inanç ve fikir alanındaki 
ayrılıklarının daha çok fırka ile karşılan
masında hadisteki bu kullanırnın rolü 
vardır. 

o KELAM. İslam'ın inanç esasları, iba
detleri ve sosyal hayatla ilgili kuralları va
hiy ile ortaya konulmuş. ResGl-i Ekrem'in 
sözlü ve fiili sünnetiyle hayata aktarılmış 
olmakla birlikte bu modelin değişik te
lakkideki çevreler ve farklı kültürlere sa
hip kesimler tarafından anlaşılması ve yo
rum lanması mezhep realitesini meyda
na getirmiştir. İslam'ın bir ilahi yönü, bir 
de insanların anladı ğı ve uyguladığı yönü 
vardır. Mezhep vakıası bunlardan ikinci
sine tekabül etmektedir. Dolayısıyla mez
hep, bir veya birkaç meselede kendine 
has bir anlayış geliştirip başkalarına mu
halefet eden kimsenin oluşturduğu ba
sit bir olgu olmayıp İslam'ı benimseyen 
bir zümrenin bütün fikir ve am el tarzları 
ile töre. adet ve geleneklerinin bütünü
nü ifade eder (Yörükan, s. ı 97). 

Hz. Peygamber'in vefatının ardından 
başlayan, V. (Xl.) yüzyıla kadar devam et
tikten sonra duraklayan, XII. (XVIII.) yüz
yıldan itibaren yeniden canlanan zümre
Ieşmeler dikkate alındığında mezhep ol
gusuyla ilgili şu temel noktalara işaret 
edilebilir: a) Bir düşünce hareketinin ya
hut siyasi bir çıkişın mezhep olabilmesi 
için İslam'a mensubiyet, itikadiveya siya
si konularda yoğunlaşma, bu yoğunlaş

manın gruptaşmaya dönüşmesi ve özgün 
bir metodoloji yahut kendi içinde tutarlı
lık özelliklerini taşıması gerekir. Bunlar
dan İslam'a mensubiyet esasta İslam di
nine bağlılığı ifade etmektedir. Gali ve 
batıni nitelikteki fırkalar dışında bütün 
kelam mezheplerinin doğrudan İ slam ' ı 
referans aldığı, doktrinlerini bu dinin ana 
kaynakları olan Kur'an ve Sünnet'le te
mellendirdiği kabul edilir. Bununla birlik
te bazı İslam mezhepleri tarihçileri, genel 
anlamda kendilerini İslam kültürü içinde 
gören veya daha gevşek bir bağlantı ha
linde İslam'la temaslarından söz eden 
gruplara da ayrı bir kategori halinde 
eserlerinde yer vermişlerdir. Nitekim iti
kadi anlamda İslam'a mensubiyetleri tar
tışmalı olan İsmailiyye ve Nusayriyye gibi 
batıni gruplar. İslam kültürü ve coğraf
yasıyla ilgileri bakımından mezhepler ta
rihi çalışmalarında ele alınmıştır. İtikadi 
veya siyasi konularda yoğuntaşma şartı, 
kelam ve mezhepler tarihinde incelenen 
mezhep kavramını fıkıh mezheplerinden 
ve tasawufi gruplardan ayırmaktadır. 


