
MEZHEP 

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-

534 

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-



şekkülünden sonra devam etmiş, her fır
kanın itikadl görüşlerinin tamamını bir
biriyle ve özellikle müslüman çoğunluğun 
görüşleriyle kıyaslayıp tenkide tabi tu
tan. diğer dinler ve inanışlardan da söz 
eden "fırak" ve "milel-nihal" türü eserle
rin yazılmasına başlanmıştır. VII. (XIII.) 
yüzyıla kadar devam eden bu faaliyet. gi
rilen duraklama devri sebebiyle önemli 
bir gelişme kaydedememişse de yakın dö
nemdeki çalışmalar yeniden bir canlan
ma meydana getirmiştir. 

1. Klasik Kaynaklar. Bibliyografik kay
naklarda Hariciler'den Yernan b. Rebab'ın 
Kitô.bü'1-Ma~a1ô.t, Necde b. Amir ei-Ha
nefi'nin e1-Ma~a1e, Hafs b. Eşyem'in Ki
tô.bü'1-Fıra]f. ve'r-red 'a1eyhim, Kalha
tl'nin e1-Keşf ve'1-beyô.n gibi eserlerine 
yer verilmektedir. Son kitabın fırkalarla 
ilgili bölümü e1-Fıra~u'1-İslô.miyye min 
]]ilô.1i'1-Keşf ve'1-beyô.n adıyla yayımlan
mıştır (nşr. Muhammed b. Abdülcelll. Tu

nus 1984 ). Mu'tezile- Zeydiyye mensupla
rından Muhammed b. Şeddad ez-Zür
kan'ın Kitô.bü'1-Ma]f.a1ô.t, Hayyat'ın e1-
İntişô.r(nşr Albert N. N ader. Beyrut 1957). 

Ka'bl'nin e1-Ma]f.a1ô.tü '1-İs1ô.miyye'sinin 
Mu'tezile'ye ait bölümü (Fazlü '1-i'tizal, 

nşr Fuad Seyyid, Tunus 1393/1974 içinde, 
s. 63-119). İbnü 'l-Murtaza'nın e1-Mile1 
ve'n-niJ:ıa1(nşr. Muhammed Cevad Meş
kQr, Tebriz 1959). Neşvan ei-Himyerl'nin 
e1-Jjurü'1-'in (nşr. Kemal Mustafa. Kahi
re 1948) gibi teliflerine işaret edilebilir. 
isnaaşeriyye müelliflerinden Hasan b. MQ
sa en-Nevbahtl'nin Fıra]f.u'ş-Şi'a (Bey
rut 1404/ 1984) . Sa'd b. Abdullah el-Kum
ml' nin. e1-Ma]f.a1ô.t ve'1-fıra]f. (nşr. Mu
ham med Cevad MeşkQr, Tahran 1963). 

Şeyh Müfid'in Evô.'ilü '1-ma~dlô.t (Tebriz 
1371) adlı eserleri önemli örnekleri oluş
turur. 

Selef alimleri de inançlarını ortaya ko
yup muhalifleri reddetmek amacıyla çe
şitli eserler yazmış! ardır. Ahmed b. Han
bel'in Kitô.bü 's-Sünne (Mekke 1349) ve 
er-Red 'a1e'z-zenô.dı~a ve'1-Cehmiyye 
(nşr. Abdurrahman Amire. Riyad 1982), 

Darimi'nin er-Red 'ale'l-Cehmiyye (nşr. 
Gösta Vitesdam, Lund-Leiden 1960). Ma
latl'nin et-Tenbih ve'r-red (nşr. Sven De
dering, İstanbul 1936). İbn Batta'nın el
İbô.ne (nşr Rıza b. Na'san Mu'tl. Riyad 
ı 988) gibi kitapları bunlardan bazılarıdır. 
Matürldiyye alimlerinin konuyla ilgili te
liflerinden bazıları şunlardır: Matürldl. 
KiUıbü 'l-Ma~alô.t; Necmeddin en-Ne
sefi, Beyô.nü'l-me;r;ô.hib; Ebü Muham
med Osman el-lraki, el-Fıra]f.u'l-müfte
r{~a (nşr. Y. Kutluay, Ankara 1961); Ke-

malpaşazade, Risô.le fi'l-fıra]f.ı'Q.-Q.ô.lle 

(Süleymaniye Ktp., Laleli. nr. 37 11, vr. 
114"-b); Akkirmanl. Risô.le ii beyô.ni'l-fı
ra~ı'Q.-Q.ô.lle (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 

5353, vr. 18-21; bu alandakieserler için b k. 
Lewinstein, s. 89-118). Eş'ariyye alimleri 
hem fırkalar hakkında bilgi vermek hem 
de bunların genel islami anlayıştan ayrıl
d ı kları noktaları göstermek üzere bazı 
kitaplar kaleme almışlardır. Bunlar ara
sında Eş' ari'nin Ma]f.alô.tü'l-İslô.miyyin'i 
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamld, Beyrut 
141111990). Abdülkahir ei-Bağdadl'nin 
el-Far]). beyne'l-fıra]f.'ı (nşr. M. Muhyid
din Abdü lhamld. Beyrut 1411/1990). Şeh

fQr b. Tahir ei-İsferaylnl'nin et-Tebşir 
fi'd-din'i (nşr. M. Zahid Kevserl, Beyrut 
1988). Şehristanl'nin el-Milel ve'n-ni
J:ıal'i (nşr. Ahmed Fehml Muhammed, 
Beyrut 141 0/1990), Fahreddin er-Razi'nin 
İ'ti]f.adô.tü fıra~i'l-müslimfn ve'l-müş
rikin'i (nşr Ali Sami en-Neşşar. Kahire 
1938). Şemseddin ei-Kirmanl'nin el-Fı
ra~u'l-İslô.miyye'si (nşr. SellmeAbdür
resQl , Bağdat 1973) sayılabilir. 

Kerramiyye fırkasından Muhammed b. 
Heysam'ın el-Ma]f.ale'si. Mürcil- Kerra
ml geleneğinden MekhQl en-Nesefi'nin 
Kitô.bü'r-Red 'ale '1-bida' ve '1-ehvô.'ı 
(nşr. Ma ri e Berna nd. Anna/es Js/amologies, 
xvı ı 1980 1. s. 39-126), İbn Hazm'ın Zahiri 
mezhebini öne çıkarmak amacıyla kale
me aldığı el-Faşl'ı (Abdurraman Umeyre 
v. dğr, Riyad 1402/1982) ve daha çok Hin
distan'daki mezheplerden bahseden, 
Keyhusrev-i isfendiyar'a izafe edilmekle 
birlikte müellifi meçhul Debistô.n-ı Me
;r;ô.hib (nşr. R. Rızazade Melik. Tahran 1362) 

burada anılmalıdır. 

lll-VII. (IX-XIII.) yüzyıllarda yazılan kay
nakların çoğu kaybolmuş, ancak elli civa
rında eser günümüze ulaşmıştır. Mont
gomery Watt, mezhepler tarihçiliği gele
neğinde Eş'arl'ye ait Ma~alô.tü '1-İs1ô.
miyyin'i ilkyazılan kitaplardan biri. Şeh
ristanl'nin el-Milel ve 'n-niJ:ıal'ini en 
gözde kitap, Bağdadl'ye ait el-Far]). bey
ne'l-fıra]f.'ı da geleneğin kesin çizgilerle 
belirlendiği en eski eser olarak niteler (is

lam Düşüncesinin Teşekkül Devri, s. 1-2). 

Klasik eserlerin hemen hepsinin bazı ek
siklikler taşıdığı kabul edilir. Bunların ba
şında, çok yönlü bir hareket olarak mezhe
bin teşekkül ve tarihi gelişmesine önem 
verilmeyip bir kurucudan yola çıkılınası 
ve onun görüşlerinin incelenmesi gel
mektedir. Ayrıca bu eserlerin tasnifi bir
birinden farklıdır. Bağdadl. isferaylnl ve 
Şehristanl gibi müellifler kitaplarını sıh
hati tartışmalı olan yetmiş üç fırka hadi-
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sine dayandırmışlar. dalalet fırkalarının 
sayısını yetmiş ikiye çıkarmak için kendi 
içinde bile tutarlı olmayan yollara başvur
muşlardır. Diğer taraftan müelliflerin ço
ğu eserlerini fırkalar hakkında sağlıklı bil
gi vermek yerine onları yargılamak için 
kaleme almıştır. Mezheplerin adlandır
masında da zaman zaman hataya düş
müşler, fırkaların kendilerine verdikleri 
isimleri değil muhalif kesimlerin adlandır
masını göz önünde bulundurmuşlardır. 

2. Mezhepterin Kendi Eserleri. İlk dö
nemlerden itibaren fırkalar görüşlerini 
temellendirmek. geniş halk kitlelerine 
ulaşmak ve muhaliflerinin itirazlarını ce
vaplandırmak amacıyla kitap telif etme
ye başlamışlardır. Varlıklarını sürdürerne
yen fırkaların eserleri genelde günümü
ze kadar gelmezken diğerlerinin litera
türü belli ölçüde zamanımıza intikal et
miştir. İbnü'n-Nedlm. Harici alimlerinin 
iman. tevhid, kader gibi konularda kale
me aldığı bazı risalelerin isimlerini zik
retmektedir (el-Fihrist, s. 233-234). Var
lıklarını günümüze kadar sürdürebiimiş 
İbazıyye fırkası müelliflerinin tarih, iti
kad ve fıkıh konularına dair eserlerinden 
epeyce bir kısmı neşredilmiştir (Fığlalı, 
iMdiye 'nin Doğuşu ve Görüşleri, s. 17-

18; DİA, XIX, 26 I) 

Başta Zeyd! imamlarının temel eserle
ri olmak üzere mezhep mensubu alimler 
çok sayıda kitap telif etmiştir. Seyyid Ah
med ei-Hüseynl. Mü'ellefô.tü'z-Zeydiy
ye adlı üç ciltlikeserinde (Kum 1413) bü
yük çoğunluğu günümüze kadar gelme
yen yahut Yemen kütüphanelerinde yaz
ma halinde bulunan 3346 eseri zikret
mektedir. 

ismailiyye'nin Fatımiler dönemi öncesi 
ve sonrası Nizariyye ve Müsta'liyye kolları 
geniş bir literatür oluşturmuştur. İbnü'n
Nedlm ilk dönem ismaill müellifleri ve 
eserleriyle ilgili önemli bilgiler vermek
tedir ( e/-Fihrist, s. 238-241 ). Mezhebi n 
önde gelen müelliflerinden Kadi Nu'man, 
Ca'fer b. Mansürü'I-Yemen. Ebü Ya'küb 
es-Sicistanl ve Hamldüddin ei-Kirmanl 
gibi müelliflerin önemli eserleri neşredil
miştir (DİA, xxııı. 132-133) Diğer taraf
tan Wladimir ıvanow lsmaili Literature 
(Tahran 1963). !smail K. Poonawala da 
Biobibliography of Ismaili Literature 
(Malibu-California I977) adlı eserlerinde 
bu alandaki literatürle ilgili olarak geniş 
kaynak tanıtımları yapmışlardır. Dürzl
ler'e ait bazı eserler de ortaya çıkmış ve 
1935 yılındaki Dürzl ihtilalinden sonra 
basılıp yayılmaya başlamıştır. Fırkanın 

Emin Muhammed, Abdullah en-Neccar, 
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Sami Neslb Mekarim gibi ileri gelenleri
nin eserleri neşredilmiş (DİA, X, 47). ay
rıca Abdurrahman Bedevl, Dürzller'ce ya
zılan 1 OO'den fazla kitap hakkında bilgi 
vermiştir (Me?Eıhibü'l-İslamiyyfn, II, 516-
546). Nusayriyye'nin asırlar boyu gizli kal
mış temel eserleri bölgede siyasi faaliyet
lerde bulunan Fransızlar sayesinde XIX. 
yüzyılın sonlarında ortaya çıkarılmış; baş
ta mezhebi n kutsal kitabı Kitabü '1-Mec
mu' olmak üzere bazıları neşredilmiştir 
(yazma ve matbu 120'den fazla eserin ta
nıtımı için bk. a.g.e. , ll, 427-440) . 

İsnaaşeriyye müellifleri çeşitli İslami 
ilimiere dair çok geniş bir literatür mey
dana getirmiştir. Ebu Ca'fer et-Tusl el
Fihrist adlı eserinde (Beyrut ı 403/1 983) 
kendi zamanına kadar gelen 909 kitap
tan, modern dönemde Muhsin el-Emin 
ise A'yanü'ş-Şi'a'sında yaklaşık 13.000 
alimle bunların eserlerinden bahsetmek
tediL Hasan es-Sadr, Şii alimlerinin te
mel İslam ilimlerine katkısını ortaya koy
mak amacıyla kaleme aldığı Te'sisü'ş
Şi'a adlı kitabında (Beyrut 1401/1981) her 
birini bir ilm e tahsis ettiği on dört bölüm
de Şii alimleri ve eserlerini sıralamıştır. 
Aga Büzürg-i Tahrani eg-:f.eri'a adlı geniş 
çalışmasında (Necef-Tahran 1355-1398; 
Beyrut 1403/1983) S3.S10 kitabı tanıt
maktadır(ayrıca bk. DİA, XXIII, 149-153). 

İbnü'n-Nedlm, Mu'tezile alimlerine çok 
sayıda eser nisbet ettiği halde bunların 
pek azı günümüze intikal edebiimiştir 
( el-Fihrist, s. 201-222 ). Hayyat'ın el-İnti 
şar'ı (nşr. Albert N. Nader, Beyrut 1957), 
Kadi Abdülcebbar'ın el-Mugni'si (Kahi
re 1382-1385/1962-1965), KadiAbdülceb
bar'a izafe edilerekyayımianmış olmakla 
birlikte öğrencisi Kıvamüddin Mank
dlm'e ait olduğu da söylenen Şer]J.u'l

Uşuli'l-l.Jamse (Kah i re 1988) gibi telifler 
bunların en önemlilerindendir. Abdur
rahman Bedevl, Vasıl b. Ata'dan başlaya
rak Ebü'I-Hüzeyl el-Allaf, İbrahim en
Nazzam. Ebu Ali ei-Cübbal, oğlu Ebu Ha
şim el-Cübbal ve Kadi Abdülcebbar gibi 
Mu'tezile'nin önemli şahsiyetlerinin gö
rüşlerini sıralarken onların telifleri hak
kında da bilgi vermektedir (Me?Eıhibü'l
İslamiyyln, I, 73-484). Sönmez Kutlu da 
Mürcie'ye ait Kitabü'l-İrca', irca kaside
leri ve öteki eserleri etraflıca tanıtmıştır 
( Türkler'in İslamiaşma Sürecinde Mürcie 
ve Tesirleri, s. I- I 8). 

Matürldiyye ve Eş'ariyye kelamcıları 
asırlar boyu devam eden gelişmelere pa
ralel olarak zengin bir literatür meydana 
getirmişlerdir. Bekir Topaloğlu , Matürldl 
çizgisinin ilk mü messili sayılan Ebu Hani-
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fe' den başlayarak İmam Matürldl, Nese
fı ailesine mensup alimler, Nureddin es
Sabun(, İbnü'l-Hümam, Hızır Bey gibi şah
siyetterin kelama dair eserlerini zikretmiş 
(Kelamİlmi, s. 125-134), Sönmez Kutlu 
da Matürldl ve Matürldiyye kültür çev
resiyle ilgili geniş bir liste hazırlamıştır 
(İmam Ma türldl ve Matürfdflik, s. 385-
432). Eş'ariyye de Ebü'I-Hasan ei-Eş'arl'
nin mahdut eserlerinin yanı sıra Bakılla
nl. İmamü'I-Haremeyn ei-Cüveynl, Şeh
ristanl, Fahreddin er-Razi, Seyfeddin ei
Amidl, Beyzavl, Teftazanl ve Dewanl gibi 
şahsiyetler vasıtasıyla çok sayıda temel 
eser vücuda getirmiştir (bk. Topaloğlu, 
s. 24-35; Ali Abdülfettah el-Mağrib'1, s. 
278-284). 

Vehhabllik ve Kadiyanllik gibi hareket
lerin mezhep kurucuları ve diğer önemli 
şahsiyetlerine ait eserlerin hemen hemen 
tamamı neşredilmiş, ayrıca bu akımlara 
ait bazı temel eserler internet sitelerine 
yüklenın iştir. 

3. Modem Çalışmalar. Modern dönem
de mezheplere ait klasik eserlerin neşri 
ve tercümesinin yanı sıra mezhepterin 
oluşumu, fikri temelleri ve tarihi seyriyle 
ilgili kitap ve makaleler zengin bir litera
tür meydana getirmiştir. Mezheplere dair 
çalışmaların XIX. yüzyılın ikinci yarısın
dan itibaren başladığı söylenebilir. Önce 
genellikle şarkiyatçılar tarafından klasik 
kaynakların neşir ve tercümesine giri
şilmiştir. Şehristanl'nin Kitabü '1-Milel 
ve'n -nil}.al'i (nşr. W. Cureton, London 
1842-1846), İbn Hazm'ın el-Faşl'ı (Kahi
re I 317- I 321; İngilizce notlarla birlikte nşr. 
lsrael Friedlaender, JAOS, XXVIII ı I 907], 
s. 1-80; XXIX ı1908]. s. I -83; ayrı bir eser 
halinde, New Have n ı 909). Bağdadl'nin 
el-Farlf'ının bir bölümü (nşr. ve tre. Kate 
Chambers Seelye, New York I 9 I 9). aynı 
eserin Abraham S. Halkin tarafından 
Moslem Schisms and See ts adıyla İngi
lizce tercümesi (Tei-Aviv 1935). Hayyat'ın 
el-İntişar'ı (H. Samuel Nyberg, Kahire 
1925). Nevbahtl'nin Fıralsu'ş-Şi'a'sı (Hell
mut Ritter. istanbul ı 93 ı). Malati'nin et
Tenbih ve'r-redd'i (nşr. Sven Dedering, 
İstanbul I 936). Eş'arl'nin Mafsiilatü '1-İs
lamiyyin'i (nşr. Hellmut Ritter, Wiesba
den ı 963), N usayriliğin kutsal metnini 
teşkil eden Kitabü '1-Mecmu' (nşr. Ren e 
Dussaud, Historie et Religion des Nosai

ris'in ekinde, Paris 1900) bu neşirlerden 
bazılarıdır. William E. Miller de İbnü'I-Mu
tahhar el-Hilll'nin İsnaaşeriyye inançlarını 
anlattığı el-Babü '1-]J.ddi 'aşer'ini Mik
dad-ı Fazı! (SüyOrl) şerhiyle birlikte tercü
me edip yayımiarnıştır (London 1928). 

Klasik kaynakların ve mezheplere ait 
temel metinterin neşir çalışmaları belli 
bir merhaleye gelince kelam tarihi, İslam 
mezhep leri, fırkalar tarihi gibi isimler al
tında birtakım telif eserler de kaleme 
alınmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: 
Ali Mustafa ei-Gurabl. Taril.Ju'l-fıraJsı'l

İsldmiyye ve neş'etü 'ilmi'l-kelam 'in
de'l-müslimin (Kahire 1 378/1958); Ab
durrahman Bedevl, Megahibü '1-İsla
miyyin (Beyrut ı 97 ı; Ali Ekber Ziyal, kla
sik çalışmalar ve bazı yazmalara da yer 
vermekle birlikte önemli eksikliklere rağ
men eserinde genel nitelikte mezhepler
den bahseden 140 civarında kitap adı zik
retmektedir, Fihris, 1, 8-50); Muhammed 
Ebu Zehre, Tari]] u '1-megahibi'l-İsla
miyye (Kahire 1975); Sabir Tuayme, Di
rasat fi'l-fıraJs (Riyad 1401/1981); Amld 
Abdürrezzak Mahmud Esved, el-Med
l.Jal ila dirasati'l-edyan ve'l-megahib 
(Beyrut 1401/1981 ); İrfan Abdülhamld, 
D irasat fi'l-fıraJs ve '1-'als ii 'idi'l-İsldmiy
ye (Beyrut 1984 ); Muhammed Halil ez
Zeyn, Tari]]u'l-tırafsı'l-İslamiyye (Bey
rut 1405/1985); Ali Abdülfettah el-Mağri
bl, el-Fırafsu'l-kelamiyyetü'l-İslamiy
ye (Kahire 1407/1986); Hüseyin Atvan, 
el-Fırafsu '1-İsldmiyye ii' ş-şimali 'l-İ iri
Isi (Beyrut 1986); Mustafa eş-Şek'a, İs
lam bila megahib (Kah i re 1987); Ali Mu
hammed Velevl, Tari]]-i 'İlm-i Kelam ve 
Megahib-i İsldmi (Tahran 1988); Albert 
Nasrl Nadir, Med]]al ile'l-fırafsı'l-İsld
miyyeti's-siyasiyye ve '1-keldmiyye 
(Beyrut 1989); Fuad Khuri, lmams and 
Emirs (Beirut ı 990); Mahmud Muham
med Mezrua, Tdrf]]u'l-fıralsi'l-İslamiy
ye (Kah i re ı 4 ı 2/1 991 ); Said Murad, el
FıraJs ve'l-cema'atü'd-diniyye (Kahire 
1999) 

İzmirli İsmail Hakkı, Muhassalü'l-ke
lam ve'l-hikme ile (İstanbul 1336) Yeni 
İlm-i Keldm (İstanbul 1341-1 343) adlı 
eserlerinde itikadl ve siyasi mezhepler 
hakkında bilgi vermiş, Yusuf Ziya Yörükan 
Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmu
ası'nda (sy. 3 ı I 926]. s. 263-3 ı 4; sy. 5-6 
ı1927]. s. 187-277) Şehristanl, klasik mez
hepler tarihi kaynaklarının değerlendiril
mesi ve mezhepterin tetkikinde takip edi
lecek metotla ilgili önemli bilgiler veren 
iki makale yayımlamış. Yaşar Kutluay, İs
lamiyette İtikadi Mezheplerin Doğu
şu (Ankara ı 959) ve İslam ve Yahudi 
Mezhepleri (İstanbul1968) isimli kitap
ları hazırlamıştır. Bekir Topaloğlu K el am 
İlmi adlı kitabında (İstanbul I 98 I) mez
hepterin kısa tarihçesi, temel yaklaşım
ları, metotları, kaynakları ve coğrafyası 



üzerinde durmuştur. Ethem Ruhi Fığla
lı'nın, birçok makale ve çalışması yanın
da günümüze kadar gelen mezheplerle 
ilgili bilgiler verdiği Çağımızda İtikadi 
İslam Mezhepleri adlı eseri basılmıştır 
(İstanbul 1980, I 983, I 990; makaleleri için 
b k. Ethem Ruhi Fığla/ı 'ya Armağan, An
kara 2002). 

Batı'da yapılan çalışmalar arasında Ju
lius Wellhausen'ın Die Religiös- politis
chen Oppositionsparteien imalten Is
lam ( Götti n gen ı 90 ı . İslamiyetin İlk Dev
rinde Dini Siyasi Muhalefet Partileri, tre. 
Fikret I şıltan, Ankara ı 989) adlı eserinde 
siyasi mezheplerin doğuşuyla ilgili bil
giler yer almaktadır. lgnaz Goldziher'in 
Vorlesungen über den Islam'ının (Hei
delberg I 9 I O; el-'AI):lde ve'ş-şeri."a {i' I-İs

lam, tre. Muhammed Yusuf Musa v.dğr., 
Beyrut ı 946) beşinci bölümü itikadi ve 
siyasi mezheplere tahsis edilmiştir. İsla
miyet hakkında da geniş bilgiler verilen 
Religion in the Middle East adlı eserin 
(ed. A. John Arberry, Cambridge I 969) ll. 
cildinde İsnaaşeriyye. Zeydiyye. İbazıyye, 
İsmailiyye, Dürzilik ve Kadiyanilik gibi 
mezhepler hakkında makaleler bulun
maktadır. W. Montgomery Watt'ın bilhas
sa The Formative Period of Islamic 
Thought adlı eseri (London ı 973, İslam 
Düşüncesinin Teşekkül Devri, tre. Et hem 
Ruhi Fığ! alı, Ankara ı 98 1) mezhepler ta
r ihi alanında önemli bir incelemedir. Wil
fred Madelung'un Matüridiyye, Mürcie. 
İmamiyye Şiası. İsmailiyye gibi mezhep
lerle ilgili makalelerini bir araya getirdiği 
eserle (Religious Schools and Sects in 
Medievallslam, London ı 985) Josef van 
Ess'in İslam'ın ilk dönemlerindeki itikadi 
ve fikri hareketlere dair geniş bilgiler ve
ren külliyatı da ( Theologie und Gesellscha{t 
im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra, Ber
lin ı 993) kayda değer çalışmalardır. 

Bunlardan başka birbiriyle ilişkili birkaç 
mezhebi yahut tek bir mezhebi inceleme 
konusu yapan ve literatürünü tanıtan ça
lışmalar da oldukça fazladır. Gittikçe zen
ginleşen bu literatür ansiklopedi madde
leri, tez çalışmalarıyla özel incelemelerde 
ve müstakil kitapların bibliyograflarında 
görülmektedir. Mezheplerin doğuşu. tas
nifi. kurucuları. gelişimi, temel metinle
rinden bazı risalelerinin neşri, literatürü 
vb. konularda İslam dünyasında ve Batı'
da yayımlanan birçok makale yanında 
mezheplerle ilgili ansiklopediler de bu
lunmaktadır. Bu alanda meydana getiri
len ansiklopedilerin önemlileri şunlardır: 
Arif Tamir. Mu'cemü'l-fıra]fı'l-İslô.miy-

ye (Beyrut 1990); Muhammed Cevad 
Meşkur. Mevsi'ı'atü '1-fıra]fı '1-İslô.miyye 
(Beyrut 14 ı 5/1995); Abdülmün'im ei-Hif
ni, Mevsi'ı'atü '1-fıra]f ve'l-cemô.'ô.t ve'l
me~ô.hibi'l-İslô.miyye (Kahire 1413/ 
ı 993); İsmail ei-Arabi. Mu'cemü'l-fıra]f 
ve'l-me~ô.hibi'l-İsldmiyye (Mağrib 141 3/ 
1993). 
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~ İLYAS ÜzüM 

o FIKIH. Hz. Peygamber'in sağlığında 
dini hayata ve hukuKi ilişkilere dair me
selelerin çözümü için ictihada başvurul
sa da neticede bu çözümler vahyin kont
rolü altında bulunuyordu. Onun vefatıyla 
birlikte bu imkan sona erdiği gibi İslam 
coğrafyasının genişlemesi sebebiyle icti
hadi meselelerin sayısında önemli bir ar
tış ortaya çıktığından ictihad faaliyeti ye
ni bir ivme kazanmıştır. Daha ResCılullah 
hayatta iken bile farklı eğilimiere sahip 
olduğu bilinen ve ictihad hususunda te-
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mayüz etmiş bulunan sahabilerin bu dö
nemde farklı sonuçlara ulaşması tabii idi. 
Hz. Peygamber'in bazı konulardaki söz
lerinin ve uygulamalarının bir kısım saha
binin bilgisi dışında kalması yahut ondan 
duydukları veya gördüklerini unutmaları 
da sahabe arasındaki görüş ayrılıklarının 
ortaya çıkmasına sebep olabiliyordu . 
Müslüman nüfusun bulunduğu değişik 
merkeziere dağılan alim sahabiler, bura
lardaki müslümanlara İslamiyet'i hem te
orik hem de uygulamalı olarak öğretiyor
lardı. Bunların etrafında çok geçmeden, 
sadece karşılaştıkları meseleleri danış
ınakla yetinmeyip mesailerini onlara ta
lebe olmaya hasreden, nasların anlaşıl
ması ve olayların tahlil edilip değerlendi
rilmesi konusunda onların yaklaşımını 
koruyan. başkalarına aktaran ve öğreten 
tabii alimleri yetişmiştir. Bunların bulun
duğu ilim merkezlerinde. sağlam kabul 
edilen sünnet malzemesi ve benimsenen 
ictihad yöntemleri yanında kaza ve fetva 
alanında ortaya konan sonuçlar ve toplu
mun pratikleri bakımından da farklılaş
malar görülüyordu (bk. FlKlH). Bu farklı
laşmaların bir ekolleşme halini aldığı ı ve 
ll. (VII-VIII.) yüzyıllarda en belirgin ihti
laflar lrak(KOfe) ve Hicaz (Medine) alimleri 
arasında meydana gelmiştir. Hicaziyyun 
(Ehl-i Hicaz) ve lrakıyyun (Ehl-i Irak) olarak 
anılan ekolleşme daha ziyade, hüküm is
tinbat ederken hadise ve re'ye dayanma 
konusundaki farklı anlayışları ve bunlara 
dayalı fıkhi birikimleri ifade ediyordu. Bu 
ekaller arasında etkileşim olsa da Irak'ın 
Hicaz'a tesiri daha fazla olmuş ve Medine 
ekolünün doktrin bakımından gelişmesi 
çok defa KGfe ekolünün gerisinde kal
mıştır. Tebeu't-tabiin nesli alimleri ara
sındaki fıkhi ayrılıklar da öncelikle içinde 
yaşadıkları ilim merkezlerinin fıkhi biri
kimlerindeki farklılıklara dayanıyordu. 
Nitekim bu devirde Kufe'deki en önemli 
ilim halkasına sahip olan Ebu Hanife, bu
rada sahabe neslinden itibaren oluşan 
müktesebatı ve gelişen fıkhi düşünce 
tarzını, Medine'nin imamı olarak tanınan 
Malik b. Enes de bu şehirde teşekkül et
miş fıkhi birikimi esas almıştır. Ebu Ha
nife ve Malik b. Enes'in ilim halkaları ve 
gerçekleştirdikleri fıkhi faaliyet fıkhın 
müstakil bir disiplin haline gelme süreci
ne girdiğini gösteren özellikler taşır. 

ll. (VIII.) yüzyılın ortalarından itibaren 
fıkıh kavramları ve meseleleri hakkında 
kapsamlı çalışmalar yürüten Ebu Hani
fe, Süfyan es-Sevri. Leys b. Sa'd, Abdur
rahman b. Amr el-Evzai, Malik b. Enes, 
Muhammed b. İdris eş-Şafii, Ahmed b. 
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