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Mezheplere Ayrılmanın Dini Hükmü. 
İslamiyet'in tevhid dini şeklinde anılma
sının temel sebebi Allah'ın birliği inancı 
olup bu dine mensup bulunanların sosyal 
birlik ve beraberliği korumaları da tev
hidin bir gereği olarak kabul edilmiştir. 

Kur'an- ı Kerim'de tevhid inancının beşe
rin selim yaratılışında yer aldığı ifade 
edildikten sonra mürninler dinlerinin bü
tünlüğünü bozup çeşitli gruplara ayrılma
maları hususunda uyarıımıştır (er-RO m 
30/30-32; bk. Miltürldl, vr. 564•) . Diğer bir 
ayette Hz. Nuh, İbrahim , Musa ve lsa'nın 
yanı sıra son peygambere vahyedilen di
nin nirengi noktasının tevhid ilkesine bağ
lı sahih itikada sarılmak ve ayrılığa düş-

memekten ibaret olduğu belirtilmiştir 
(eş-Şura 42/13). 

Kur'an'da insanların tek bir topluluk 
(ümmet-i vahide) iken kendilerine açık bilgi 
ve belgeler geldiği halde daha sonra inanç 
ayrılığına düştükleri, bunun üzerine Al
lah'ın yeni yeni peygamberler gönderdiği 
(el-Bakara 2/213; Yunus 1 0/19; ei-Mü'mi
nGn 23/52-53) , özellikle kitap ehlinin ken
dilerine yeterli bilgi gelmesine rağmen 
ihtiras. kıskançlık. zulüm ve aşırı tema
yüileri (bağy ; bk. Ragıb el-isfahanl, el
Müfreda.t, "bgy" md.) yüzünden gruplara 
bölünüp hak ve meşruiyet sınırını aştık
ları, gerçeği gizledikleri ve nefsani arzu
lar uğruna hidayeti terkettikleri bildiril
miştir (el-Bakara 2/174-176, 253; Al-i im
ran 3/19; Meryem 19/37-38; ez-Zuhruf 43/ 
63-65; ei-Casiye 45/16-17). 

önceki semavl dinlerin kutsal metinle
rinin değişikliğe uğraması, asırlar boyun
ca ortaya çıkan ihtiyaçlar karşısında bazı 
hükümlerin yenilenmesinin gerekınesi 
son vahyin gönderilmesi sonucunu do
ğurmuştur. Kur'an-ı Kerim, Hz. Muham
med'e hem vahyi tebliğ etme hem de 
mensuplarının sosyal birliğini koruma 
görevini yüklemiştir. Çünkü artık yeni bir 
vahiy gelmeyecek ve islam dini mensup
Ianna verilen iyiliği emredip kötülükten 
vazgeçirme, daima iman alternatifini seç
me, iki aşırı uç arasında orta yolu izleme 
ve bu tutumuyla hakikatin şahitleri konu
munda bulunma görevini başka bir üm
met üstlenmeyecektir (el-Bakara 2/ 134, 
141; Al-i imran 3/110). Hz. Peygamber'in 
ilk islam devletini kurduğu Medine döne
minde bir yaridan sosyal birliğin sağlanıp 
korunması, öte yandan dinin kaynağını 
oluşturan vahyin doğru olarak anlaşılma
sı . kitabın ayetlerine samirniyetle yakla
şılması konularında büyük gayret sarfet
tiği bilinmektedir. Onun ensar ile muha
cirln, ayrıca ensarı oluşturan Evs ile Haz
rec arasında birlik ve beraberliği tesis 
edip sürdürme, içeride münafıklardan. 
dışarıda yabancı unsurlardan gelebilecek 
bozguncu hareketleri bertaraf etme yo
lundaki mücadelelerinin ayrıntıları kay
naklarda yer almaktadır. Al-i imran su
resinin tamamında vahiy ürünü ayetlere 
samimi şekilde yaklaşma, dini konularda 
derin ihtilaflara düşmeme. peygambere 
itaat etme, Ehl-i kitabın ve diğer grupla
rın tahriklerine kapılmama, eski ve yeni 
bütün ilahi vahiylere inan ma. sosyal bir
liği koruma, savaş vb. sıkıntıların ortaya 
çıkması halinde sabır, metanet ve bağlı
lık gösterme gibi birçok emir ve öğüdün 
yer aldığı görülmektedir. 



Kur'an-ı Kerim'de sosyal birlik ve bera
berliği bozan ideblojik ayrılıkların, vahyi 
ve onun oluşturduğu dinin aslı ile temel 
hükümlerini ortadan kaldırmayı veya et
kisiz hale getirmeyi amaçlayan ihtilafın 
yasaklandığı kesindir. Bununla birlikte 
Kur'an, Allah'ın irade hürriyeti verdiği in
sanlardan oluşan toplumda ihtilafın vuku 
bulacağını beyan etmiştir. Kur'an'da ay
rıca Allah dileseydi bütün insanları aynı 
inanç ve düşüneeye sahip kılacağından 
söz edilir, fakat onların yaratılış amaçları 
ve sahip oldukları statü gereği farklı isti
kametlere yönelecekleri belirtilir (el-Ma
ide 5/48; Hud 11 / 11 8- 119). İslamiyet, insa
nın hem kendisini hem de içinde yaşadı
ğı tabiatı ve tabiat ötesini kapsayan, bu
nun yanında kainatın yaratıcısı ve yöne
ticisi, O'nun insanla ve tabiatla olan mü
nasebeti , ölüm sonrasındaki hayat gibi 
birçok konuyu içeren bir sistemdir. Bu 
sistemi anlamak, içinde yer almak, davra
nışlarını ona göre ayarlamak kolay değil
dir. Al-i İmran sOresinde de işaret edildi
ği gibi (3/7) tecrübe ve zihnl istidlal ala
nını aşan, insan anlayışının farklı şekiller
de yorum yapmasına müsait bulunan ko
nuları içeren ayetleri (müteşabihat) her
kesin aynı şekilde anlaması imkansızdır. 
Bunun dışında İslam tarihinde mezhep
lerio ortaya çıkışını etkileyen başka arnil
ler de mevcuttur (yk.bk.). 

Dinin ibadet ve pratik hayatla ilgili ko
nularında farklı görüşlere sahip olmak, 
dolayısıyla mezheplere ayrılmak muha
fazakar alimler tarafından bile sakinealı 
görülmemiştir (Topaloğlu, s. 101-103) . 

Genellikle Selefiyye diye anılan bu alimler, 
dini n temel ilke ve hükümleri konusunda 
farklı yorumların yapılmasını ise asla 
doğru bulmamıştır. Onların "farklı gö
rüş" derken kastettikleri şey, hadis ola
rak rivayet edilen bazı metinlerde mev
cut "sünnet" ve "cemaat" kavramlarının 
muhtevasına ters düşen düşüncelerdir. 
Bu muhteva yine aynı metinlerde yer 
alan "benim ve ashabımın üzerinde bu
lunduğu yol" şeklinde açıklanmıştır. Söz 
konusu muhtevaya sadık kalanlara "Re
sCılullah ve ashabının akaid alanında ta
kip ettikleri yolu izleyenler" anlamında 
"Ehl-i sünnet ve'l-cemaat" denilmiştir. 

Hadis literatüründe mezheplere ayrıl
manın hükmü konusunda Hz. Peygam
ber'e nisbet edilmekle birlikte sıhhatin
den kuşku duyulmayan bir nakil yok gibi
dir. Genel olarak hadis tenkitçileri mez
hepler ve kurucuları hakkında ileri sürü
len rivayetlerin mevzO olduğunu kabul 

eder (Kandemir, s. 170) . ResOiullah'ın 

müslüman toplumdan ( cerriaat) ayrılma
ma yolunda emir ve tavsiyeleri bulundu
ğu hadislerle sabit olduğu gibi (Tirmizi, 
"Fiten", 7; Wensinck, el-Mu'cem, "cm'a" 
Jcema'atJ md.) hicretten sonra Medine 
döneminde bunun birçok örneğini gös
terdiği de bilinmektedir. Ayrıca ResGl-i 
Ekrem sonradan ihdas edilen işlerin bid
'at ve dalalet olduğunu beyan etmiş. bu 
tür davranışlardan sakındırmıştır (DİA , 
VI, 129-13 ı) . Ancak bu hadislerin metin
leriyle fiili sünnetin konumu ve şartları 
göz önüne alındığında sözü edilen sün
net ve cemaatten ayrılma eylemiyle usu
lü'd-dinin kastedilmediği anlaşılır. Şöyle 
ki: Hz. Peygamber Mekke döneminde in
sanın üstün şerefiyle bağdaşmayan put
perestlik, zorbalık ve ahlaki problemlerle 
mücadele etmiştir. Medine devrinde ise 
Cahiliye gelenekleriyle yoğrulduktan son
ra müslüman olmuş bir neslin yanı sıra 
soy menfaatini önde tutan yahudilerden 
meydana gelen, içinde münafıkları da 
barındıran toplumdan örnek bir cemaat 
oluşturmaya çalışmıştır. 

Kur'an-ı Kerim'de övülen bu yeni top
lum (et-Tevbe 9/1 00; e i-Ha ş r 59/8-9) Re
sOl-i Ekrem'in şekillendirdiği yol ve yön
temi (sünnet) takip eden ilkcemaati teş
kil etmiştir. İslam alimleri genel olarak 
ResOiullah'ın sünnetini onun belirleyip 
şekillendirmeye çalıştığı yol olarak anlar. 
Çok sayıdaki sünnet hadisleri incelendi
ğinde bu kavramın, ibadetlerin yerine 
getirilmesi ve hayatın seyri esnasında da
ha çok şekil açısından takip edilecekyol ve 
yöntem anlamına geldiği anlaşılır. Nite
kim sonraki itikadl meselelerio Peygam
ber asrında gündeme gelmediği ve bu 
alanda ResCılullah'a soru sorulmadığı bi
linmektedir. Buna göre ResCıl-i Ekrem'in 
sünnetten ve cemaatten ayrılınama yo
lundaki emir ve tavsiyeleriyle amaçladığı 
hedef, sosyal birlik ve dayanışma şuuru 
içinde Kur'an-ı Kerim'de "sıbgatullah" 

(ilahi renk) diye nitelendirilen (el-Bakara 
2/138) İslami hayat tarzını benimsemek
tir. Nitekim, "Bizim bu iş ve tutumu
muıda yer almayan bir hususu ihdas 
eden kimsenin davranışı yersizdir" (Bu
har!. "Şull_ı", 5; Müslim, "A\5zıye", 17) ve, 
"Bizim davranışımızın dışında bir hare
ket tarzı icat eden kimsenin eylemi yer
siz ve isabetsizdir" (Ebu DavGd, "Sün
net", 5; diğer kaynaklar için bk . Wen
sinck, el-Mu'cem, "l_ıdş" md .) mealin
deki hadisler bu hususa işaret etmek
tedir. Ebu MansOr ei-Matürldl, insanla
rın Allah'a karşı ileri sürebilecekleri bir 

MEZHEP 

kanıt (hüccet) veya bahaneleri olmasın di
ye toplurnlara sürekli peygamber gönde
rildiğini ifade eden ayetin tefsirinde (en
Ni sa 4/165), hakikat manasma alındığı 
takdirde buradaki h üceetin nakil yoluyla 
bilinebilen ibadetler ve hayatla ilgili pra
tiklerden ( şe ra i ·ı ibaret olduğunu söyler; 
zira dinintemel ilkeleri peygamberin teb
ligatı olmasa bile istidlal yoluyla bilinebi
lecek türden konulardır (Te'vilatü'l-~ur
'an, vr. 172'). Sünnete uyma, zamanın de
ğişmesiyle dini konularda kendi anlayış ve 
kültürüne bağlı olarak fikir ileri sürmek
ten kaçınma mevzuuna büyük önem ve
ren Dikimi es-Sünen'inin mukaddimesini 
bu hususa ayırmıştır. Darimi'nin konuyu 
ilgilendiren merfü hadisleri genelde di
nin fer'l hükümleri ve hayat tarzı alanına 
aittir. İtikadl meselelere ve mezheplere 
yönelik rivayetlerinin tamamına yakını ise 
Hz. Peygamber'e izate edilmeyen nakil
lerden ibarettir. Kütüb-i Sitte ile birlik
te Malik'in el-Muvatta'ı, Ahmed b. Han
bel'in el-Müsned'i ve Darimi'nin es-Sü
nen'inde yer alan hadis rivayetlerindeki 
bölücü, ayırırncı ve imanı zedeleyici ifa
deler (Wensi nck, el-Mu'cem, "mr\5" md:). 
daha sonra hadislerde geçen "mürOk" 
(dinden çıkma) kavramından esinlenerek 
Marika ve daha çok Havaric diye isimlen
dirilen gruba nisbet edilmiştir. Ancak sö
zü edilen hadis metinleri incelendiğinde 
ResOlullah'tan varit olan beyanların ga
nimet taksimi gibi pratik hayatla ilgili ol
duğu görülür. Nitekim Buharl'nin naklet
tiği bir hadisten Hz. Peygamber'in "ma
ri~" kelimesini "dinden çıkan ve cema
ati terkeden" diye tefsir ettiği anlaşıl
maktadır ("Diyat", 6; krş. Usanü'l-'Arab, 
"mr\5" md.) . Esasen Hariciliğin cemaati 
terkeden siyası bir akım olduğu bilinmek
tedir. 

Dinin temel hükümlerinde mezheple
re ayrılmayı doğru bulmayan muhafaza
kar alimlerle mezhepler tarihi müellifle
rinin önem atfettiği yetmiş üç fırka ha
disinin metin, isnad, müslümanların ta
şıması gereken misyon ve sosyolojik rea
lite açısından incelenmesi gerekir. Ehl-i 
kitabın yetmiş bir veya yetmiş iki fırkaya 
ayrılıp sadece bir fırkanın cennete gire
bileceğini , kendi ümmetinin de yetmiş 
üç fırkaya ayrılacağını ve sadece birinin 
cennete (veya cehenneme) gireceğini ifade 
eden iftirak hadisi EbO Hüreyre'nin yanı 
sıra birkaç sahabi yoluyla ResGiullah'a 
nisbet edilmiştir. Buhar!, Müslim ve Ne
sal dışında Kütüb-i Sitte müellifleri, Ah
med b. Hanbel ve Darimi tarafından nak
ledilen hadis metninde epeyce farklılık 
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göze çarpmaktadır. Hadisin başlangıç kıs
mına ait farklı metinlerin en kapsamiısı 
yahudilerin yetmiş bir, hıristiyanların yet
miş iki fırkaya ayrıldığı şeklindedir (İbn 
Mace, "Fiten", 17; Ebu Davüd, "Sünnet", 
ı ) . Bu kısımla ilgili diğer metinleri n he
men her kelimesinde, dolayısıyla muhte
vasında farklılıklar vardır. Metnin deva
mında yetmiş bir veya yetmiş iki fırka
dan sadece birinin cennete girebileceği 
yolundaki ilave bazı rivayetlerde mevcut
tur. Hadis metninin sonraki kısmı Mu
hammed ümmetinin yetmiş üç fırkaya 
ayrılacağı şeklindedir. Ebü Hüreyre'den 
nakledilip Müsned (ll, 332), İbn Mace 
("Fiten", ı 7). Ebü Davüd ("Sünnet", ı) ve 
Tirmizi'de ("İman", ı 8) yer alan rivayet 
burada sona ermektedir. Diğer sahabiler
den gelen rivayette ise yetmiş üç fırka
nın biri hariç hepsinin cehennemlik oldu
ğu kaydedilmekte. bunların bir kısmında 
kimlerin kurtuluşa ereceğinin sorulması 
üzerine "cemaatten ayrılmayanlar" veya 
"benim ve ashabımın takip ettiği yolu iz
leyenler" denilmektedir (rivayetlerin kay
nağı için bk. Özler, s. 22-27). İftirak hadi
sinin son kısmında muhtevanın ifade et
tiği hükmü tamamıyla değiştiren ve Mak
disi ile İbnü'I-Vezir tarafından nakledilen 
rivayet. "Yetmiş üç fırkanın biri hariç tıep
.si cennettedir" şeklindedir. Bu alimiere 
göre diğer rivayet sahih ve muteber de
ğildir (AJ:ısenü 't-te~asim, s. 39; el·'Avaşım 

ve'L-~avaşım, I. I 86- I 87; lll , 170- I 72; krş. 
Aclüni, I, 149-150). 

İbn Hazm iftirak hadisinin isnad açı
sından sahih olmadığını , bu durumdaki 
bir hadisin haber-i vahidi kabul edenler
ce bile delil niteliği taşımadığını söylemiş 
(el-Faşl, lll , 247-248), İbnü'I-Vezir de ha
disin, Ebu Hüreyre'den rivayet edilip sa
dece semavi din mensuplarının gruplara 
ayrılacağını ifade eden kısmının sahih ol
duğunu ifade etmiştir ( el-'Avaşım ve'l· 
~avaşım,l, 186-187; lll , 170-1 72) . Diğer 

alimlerle muhaddisler Ebü Hüreyre riva
yetini sahih kabul etmişler. biri hariç bü
tün müslüman fırkalarının cennette ola
cağı manasındaki rivayeti ise isnadı zikre
dilmediğinden muteber görmemişlerdir 
(rivayetlerin sıhhatiyle ilgili tartışmalar 
için b k. Aclünl. ı. 149-15 ı; N asır b. Abdul
lah b. Ali el-Kıfari, ı. 36-37; Özler, s. 29-
39). 

Abdurrahman Bedevi, yetmiş üç fırka 
hadisinin muhtevasını ve konumunu dik
kate alarak bu tür rivayetlerin sahih ka
bul edilerneyeceği kanaatinde olduğunu 
belirtmiştir. Çünkü rivayetlerin baş tara-
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fında yer alan küsurlu rakamların bir pey
gamber tarafından vuku bulmadan önce 
zikredilmesi düşünülemez. Ayrıca her 
mezhebi n kendini kurtuluşa ermiş olarak 
kabul etmesi hadisin içerik ve sonuçlarını 
geçersiz hale getirmektedir (Me?ahibü'L

islamiyyin, ı. 34). 

Mezheplere ayrılmanın dinen caiz olup 
olmadığı hususu incelenirken müslü
manların taşıması gereken misyon un göz 
önünde bulundurulması büyük önem ta
şır. Hz. Muhammed'in son peygamber ol
duğu, tebliğ edip uygulanma şeklini gös
terdiği İslamiyet'in bütün dinler için hak
kın kriteri niteliğini taşıyan bir içeriğe 
sahip bulunduğu, ümmetinin de hakikat 
şahitliği gibi bir görev üstlendiği Kur
'an'ın beyanları arasında yer almaktadır 
(yk.bk.). İslam peygamberinin, dünya var 
oldukça sürecek "hakkın temsilciliği" gi
bi bir görevin -daha işin başında iken
ters yöne çevrileceğini ilan etmesi na
kil ve akıl açısından kabul edilmesi zor 
bir husustur. Böyle bir telakkinin yega
ne mesnedi ise isnad ve metin açısın
dan problemler taşıyan bir hadisten iba
rettir. Buna karşılık yukarıda bir kısmına 
temas edilen ayetterin yanında Hz. Pey
gamber'in kıyamet gününde ümmetinin 
çokluğuyla iftihar edeceğini belirten ha
disler de vardır (İbn Mace. "Nikai:ı", ı; 

Ebu Davüd, "Nikal:ı". 3;Aclunl, ı. 318-319). 
Onun, ümmetinin büyük bir çoğunluğu
nun önce cehennemde azap gördükten 
sonra cennete gireceği yolunda yapıla
bilecek bir yorum da mantık! görünme
mektedir. 

Yetmiş üç fırka hadisini göz önünde 
bulunduran mezhepler tarihi mü eliifteri
nin meydana getirdikleri eserlerde yet
miş üç sayısını doldurmak için zorlandık
ları, birbirine benzemeyen muhteva plan
ları düzenledikleri. ana ve tali mezheple
rin belirlenmesinde farklı tasniflere yer 
verdikleri görülür. Bunlar arasında Şeh
ristani gibi müteahhir dönem alimleri de 
mevcuttur (Topaloğlu, s. 106). Bu sunitu
tum yetmiş üç mezhep telakkisinin ger
çekle bağdaşmadığını gösterir. Akaid 
mezheplerinin ll. (VIII.) yüzyıldan itiba
ren ortaya çıkıp gelişmelerinin ardından 
IV. (X.) yüzyılın sonlarından günümüze ka
dar müslüman nüfusun% 90 'ı aşkın bü
yük çoğunluğu Sünni (Selefi. Matürldl. Eş
' ari). % 6-7'si Şii. geri kalan küçük bir azın
lık ise aşırı ve batıni akımlara mensup ol
muştur. Ebü Hanife'den itibaren benim
senip yaygınlık kazanan ve adeta bir ilke 
haline gelen anlayışa göre ehl-i kıbleden 

olan müslümanlar din sınırlarının dışın
da tutulamaz (bk. TEKFİR) . Müslüman 
toplumlar varlıklarını ve değerlerini koru
mak. tarihten intikal eden misyonu tem
sil edip görevlerini yerine getirebilmek 
için kalıplaşan mezhep telakkilerini ge
rektiğinde aşabilmeli, naslarla bağlantılı 
olarak günün problemlerini çözecek tez
ler üretmelidir. Ancak bu faaliyet sosyal 
birlik ve beraberliği bozmamalı , dinin te
mel ilke ve hükümlerini kaldırmayı veya 
etkisiz hale getirmeyi de amaçtamam alı
dır. 
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~ BEKiR TüPALOGLU 

Literatür. İlk dönemlerden itibaren 
mezhepler konusunda farklı düşünce 
sahiplerince yazılan eserler veya kendile
rine nisbet edilen fikirler, onlara cevap 
vermek üzere müslüman çoğunluğun ka
leme aldığı kitaplar, yakın dönemde is
lam dünyasında ve Batı'da yapılan çalış

malar zengin bir literatür oluşturmuştur. 

11. (VIII.) yüzyılda telifine başlanan "ma
kalat" türü eserlerin çoğu zamanımıza 
ulaşmamıştır. Bu gelenek fırkaların te-


