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ÖNSÖZ

Cenâb-ı Hakk’ın lütfu ile -Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz 
ve O’nun güzide ashabından sonra- yüce dinimizin siyasî olaylar dı şında ne 
gibi güçlüklerle karşılaştıklarını ve bu güçlüklerin, siya sî olaylara nasıl itil-
diğini anlatabilmek için bu eseri kaleme aldım.

Böylece, hemen herkesin, bilhassa İslâm dini ile meşgul olan kimselerin, 
arzu ettikleri bir sahayı zannımca doldurmaya çalış tım. Maksadım, eliniz-
deki bu kitabımla sizlere İslâm’da meydana çıkan bütün mezhepler hak-
kında - kısa da olsa - bir bilgi ver mektir.

Malûm olduğu veçhile, İslâm’ın ilk devirleri yani, asr-ı saadet devri, yal-
nız İslâm dininin yayılması ve dinî esasların teşkiline ait sûrelerin nüzulü ve 
bunların tefsiri olan Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in buyur-
muş olduğu hadîs-i şeriflerin serdedilmesi ile geçti. Bu devirde, dinî, içtimaî, 
iktisadî ve kültürel meseleler halledildi.

Hazret-i Ebu Bekr (radıyallahu anh) devri, Arabistan’da kendini göste-
ren irtidat olaylarının ortadan kaldırılmasıyla geçti. Hazret-i Ömer ve Os-
man (radıyallahu anh) devirleri, İslâm fütuhatının yapıldığı devirlerdir. Bu de-
virlerde, Suriye, Irak, Mısır, Kuzey Afrika, İran, Horasan ve kıs men de olsa 
Maveraünnehir bölgeleri fethedilmiş; İslâmiyet geniş bir sahaya yayılmış-
tır. Bunun neticesinde çeşitli milletlere mensup halk kitleleri, kitle halinde 
müslüman olmuşlardır. Bu milletler, kendi eski dinlerinden bazı fikirleri, 
İslâm dinine sokmaya çalışmış lardır. Örf ve âdetlerini, İslâmiyet içinde mu-
hafaza etmeye ve ya şatmaya gayret göstermişlerdir. Ayrıca, kendi ülke-
lerinde asırlar ca uğraşmalar sonunda meydana getirmiş oldukları sosyal 
yaşan tılarını, kültürlerini ve medeniyetlerini İslâmiyet içinde de devam et-
tirmeye çaba sarf etmişlerdir.

Arapların dışında kalan ve mevâlî sıfatını alan çeşitli İslâm ülkelerine 
mensup milletler, kendilerini hor gören Araplara karşı açık veya gizli bir 
çok yıkıcı faaliyetler göstererek intikam almayı prensip haline getirdiler. 
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Bu itibarla, ülkede isyan çıkaran her li der, önce mevâlîlere güleryüz göste-
rerek onlardan destek sağla maya çalışmıştır. Bu durum, İslâm ülkesi içinde 
çeşitli fikrî, kül türel ve sosyal guruplaşmalara sebeb olmuştur.

Bir kısım mevâlîler ise, Arabistan’a yakın ve yeni kurulmuş bulunan Kûfe 
ve Basra şehirlerine göçederek, ilimle uğraşmayı ve geçimlerini sağlamak 
için de sanat ile meşgul olmayı tercih etti ler. Bunların, ilmî sahada terakki-
leri sonucunda ortaya attıkları fikirler ve diğer çeşitli sebebler dolayısıyla 
cemiyetin sosyal yapı sı değişmeye başladı.

Hazret-i Osman’ın (radıyallahu anh) hilâfetinin altıncı yılından sonra, Hz. 
Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurmuş olduğu hadîs-i şerifte açık-
ladığı üzere fitne kapısı yavaş yavaş açılmaya başladı. Irak bölgesinde, bil-
hassa Basra ve Kûfe şehirlerinde (bilâhare Bağdat şehrinde) ika met eden 
çeşitli milletlere mensub insanların aralarında, yavaş ya vaş fikri, ilmi, dinî 
ve siyasî münakaşalar, münazaralar, cedelleşmeler ve bunun sonucu grub-
laşmalar kendini gösterdi. Böylece fitne, zaman içinde gittikçe büyümeye ve 
gelişmeye başladı. Halk kitleleri, bir çok tesirler altında imamlara, reislere 
ve şeyhlere bağ landı. Bunların düşünce ve görüşlerini benimsedi. Fırkalar, 
gittik çe büyüme istidadı göstererek mezhep olma yolunu tuttu. Halk, sünnî, 
şiî, haricî ve diğer çeşitli isimlerle anıldı. Bundan en çok memnun olanlar, 
gizli gizli çalışarak İslâm’ı ve devleti yıkmayı hedef alanlar oldu.

İslâmda siyasi mezhepler çok fazladır. Sırf ilmi ve dini mezhepleri ele 
alacak olursak bunun sayısı oldukça azdır. İslâmın yalnız vicdan ve ahiret 
dini olmayışı aksine hayatı bütünüyle tamamlayan total ve evrensel bir sis-
tem oluşu siyasi mezheplerin sayısını çoğaltmıştır.

Çeşitli isimlerle adlandırılarak ortaya çıkan fırkalar veya mezhepler, siyasî 
kanaatlerinin dışında kendi aralarında da bölünmeye başladılar. Bu bölün-
menin başlıca sebebleri, imamet fikrinden, fikri münakaşalardan ve amelî 
sahada fıkhi meselelerde anlaşamamazlıktan ileri geliyordu. Emevî Devle-
tinin son zamanlarına doğru bu anlaşamamazlıklar gittikçe şiddetlenmeye 
başladı. Devleti ele geçirmek için itikadî ve amelî bakımdan fikirlerini başka-
larına kabul ettirmek ga yesi ön plâna çıktı. Bu durum da, fırkalar ve hattâ 
aileler arasında bö lünmeler meydana getirdi. İmamet fikrini ileri sürenler, 
kendi ara larında bölünürken, fikrî ve fıkhi mezhepleri meydana getirenler 
de hâkimiyet tesisi açısından aralarında bölünmeler meydana ge tirdiler.
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Hazret-i Osman’ın (radıyallahu anh) son devirlerinden itibaren Abbasîlerin 
ilk on hükümdarına kadar geçen iki yüz senelik zaman içinde İslâm âlemi, 
siyasi, fikri, amelî, itikadî ve içtimai çalkantılarla ade tâ bunalım geçirdi. Ce-
miyetin cehalet içinde yüzmesinden dolayı menfaat peşinde koşanlar, siyasî 
makam ve mevkii elde etmek is teyenler, kötü niyetle hareket ederek cemiyete 
bir yön vermeye çalı şanlar, halk üzerinde manevî anarşinin meydana gelme-
sine vesile ve sebeb oldular. İlmî otoritesini kabul ettirenler, büyük çaba sar-
federek halkı hidâyet yolunda yürümeye sevkettiler. Onların gayreti ve üs-
tün çalışmaları sonunda İslâm dini hedefine doğru emin adımlarla yürüdü.

İşte elinizdeki bu kitap, İslâm’da çeşitli sebeblerden dolayı mey dana ge-
len hadiseleri sizlere aksettirmeye çalışmaktadır. İmamet, Fikrî ve Fıkhî sa-
hada münakaşa, münazara ve cedeller sonunda ortaya çıkan meseleleri, 
fırkaları ve mezhepleri ele alarak milâdî yedi ilâ onbeşinci asırlar arasında 
meydana gelen siyasî olaylara ve siyasî tarihe kısmen de olsa bir ışık tut-
maktadır. Onbeşinci asır dan sonrası ile meşgul olmamaktadır.

Bu kitap dört bölümden meydana getirilmiştir. Birinci bölüm, diğer bölüm-
lere giriş mesabesindedir. İkinci bölüm, İslâm’da ima met fikrinden doğan mez-
hepleri ve fırkaları içine almaktadır. Üçün cü bölüm, bilhassa itikadî mes’eleler 
üzerindeki fikrî münakaşa lardan doğan mezhepleri ve fikirlerini anlatmak-
tadır. Dördüncü bölüm ise, fıkhî mezheplere tahsis edilmiştir. Bu mezhepler 
hak kında tek tek geniş bilgiye hâiz pek çok eserler mevcuttur.

İkinci ve üçüncü bölümü anlatırken, tarihi silsile içinde ele al dım, İslâm 
dininde meydana gelen çekişmeleri kısaca izah ederek bundan siyasî neti-
ceye nasıl gidildiğini, göstermek istedim. Çeşitli dinlerin İslâmiyet’i nasıl tah-
rip etmek istediklerini ve insanlardaki hırstan dolayı nelerin olabileceğini 
izah etmeye gayret sarfettim. Bunu yaparken de tarafsız olmaya çalıştım.

Mezhep kelimesi bilindiği üzere Arapça’da Z-H-B fiilinden tü remiştir. 
İsim olarak Zehâb’dan gelmektedir. Çoğulu: Mezâhib’tir. Mezhep kelimesi-
nin lügat mânası: Gidilen, tutulan yol; felsefe çı ğırı veya bir dinin şubelerin-
den biri, anlamına gelmektedir. Batı dillerinde buna doktrin, ekol veya sis-
tem adı verilir.

İstılah’ta ise mezhep: Bir müçtehid’in çıkardığı ahkâmın hep sine denilir. 
Dinde genel olarak bu anlamda kullanılır.
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Mezhebin yanında bir de fırka vardır ki, bir mezhebin çeşitli şubelere 
ayrılması dolayısıyla bu şubelerin herbirinin adı olarak anılır. Fırka keli-
mesinin lügat mânası: İnsan kalabalığı veya g rubu anlamına gelmektedir.

İslâm dininde imanı bildiren mezheplere, İtikadî veya İtikat’ta mezhepler; 
şeriati bildiren mezheplere de Amelî mezhepler adı verilir. Gerek itikadî ve 
gerekse amelî mezheplerin (bilhassa İtikadi mezheplerin) sayısı pek çoktur. 
Hazret-i Peygamberimiz’den (sallallahu aleyhi ve sellem) rivayet edilen bir hadîs-i 
şerifte, mezheplerin yetmiş üç fırkaya ayrılacağı ve bunlardan bir tanesinin 
fırka-i Necat oldu ğu beyân edilmiştir. Bu hadis-i şerifi nazar-î dikkate alan 
mezhep lerin herbiri kendilerinin fırka-i Necat olduklarını ileri sürmüşler dir. 
Ancak bunların herbiri incelendiğinde itikatları, nass ve sün net ile ve hattâ 
ashabının icmâı ile çelişik olduğu hemen göze gö rünmektedir. Bu bakım-
dan halk arasında indî itibar görerek tari he karışmakta gecikmemişlerdir.

Hazret-i Peygamber’in, fırkaların yetmiş üç’e ayrılacağını be yân eden 
hadîs-i şerifinde geçen yetmiş üç rakamı, kesin bir rakam olmaktan ziyade 
çokluk ifade eden bir rakamdır. Zira ileride de görüleceği gibi fırkaların sa-
yısı yetmiş üç rakamını çoktan aşmış tır.

Gerek dindar ve gerekse dinsiz her insan, varlığın ve varlığı nın sırlarını, 
nereden gelip nereye gittiğini ve niçin gelip gittiğini, ayrıca kâinatın yara-
tıcısını bilmek ve öğrenmek ister. Akıl ve i’zan yoluyla -ve varsa tefekkür 
kabiliyeti ile- bu konular üzerinde mümkün mertebe zaman zaman muha-
keme yürütür. Birtakım ne ticeler elde etmeye çalışır. İnanmayan işin için-
den çıkamaz; inanan ise istidlal ve muhakeme yerine çaresiz ibadet, zikir, 
uzlet ve riya zet yoluna başvurur. Böylece akıl ve muhakeme yolu ile hareket 
edenlerle - ki bunlara mütekellimler adı verilir - dine tamamen bağ lanarak 
hareket ederler- ki bunlara da mutasavvıflar adı verilir - ortaya çıkar. Biz 
bunlardan birincisini ele aldık- Zira konumuz bu dur.

Akıl ve muhakeme yoluyla hareket edenler de iki guruba ay rılırlar. Bi-
rincisi, ehl-i sünnet ve’l-cemaat; ikincisi, ehl-i bid’at ve’d-Dalâlet adını alır-
lar. İşte elinizdeki bu eser genellikle bu gü ruhları içine alarak ilmî bir şe-
kilde ortaya koymaya çalışmıştır.

İnsan oğlu beşerdir, her zaman hata yapabilir. Hatadan kaçın mak için 
gereken yerlerde dipnotları koymak suretiyle yapılacak tenkidi mümkün 
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mertebe azaltmak için kaynak gösterdim. Böylece ilmi bir eser meydana 
getirmeye çalıştım.

Mezhepler Tarihi adını verdiğim bu kitabın okuyana fayda lı olacağı ka-
naatindeyim. Bu itibarla, bugünkü cemiyette mevcut olan inanışlara dokun-
madım. Yalnızca, milâdî onbeşinci asrın so nuna kadar olan durumu aktar-
dım. Bugünkü durum, eskiye naza ran daha başkadır. Zira, insanlar terakki 
etmiş, ilim bir hayli iler lemiş, düşünce ve görüş açısı genişlemiş olup bunun 
sonucunda da eskiye nazaran sosyal, siyasal, ekonomik ve teknik büyük de-
ğişiklikler meydana gelmiştir. Eserde anlatılan fikirlerin büyük bir kısmı, 
bugünün insanı tara fından artık tamamen değişik bir şekil arzetmektedir.

Bugün elinizdeki bu eserin konusunu ihtiva eden ve bundan daha geniş 
olarak yazılmış bulunan Arapça eserler pek çoktur. Gönül isterdi ki bu eser-
ler -bilhassa kaynak teşkil edenleri - Türkçemize tercüme edilmek suretiyle 
halkın istifadesine sunulmuş bulunsun. Fakat, henüz daha o devre gelmedi-
ğimiz kanaatindeyim.

Herkesin okuyup anlayabileceği ve her an müracaat edebilece ği bu ki-
tabı hazırlamayı bir hizmet kabul ettim. Ameller, niyetlere göre kıymet ka-
zanacağından, önce Cenâb-ı Hakk’tan niyetlerimizi hâlis kılıp rızâsına na-
sibdar olmamızı niyaz ederim.

Hizmet sayılabilirse, bu eserdeki hasenat, bu hususta eser bı rakanlarındır. 
Kusur ve noksanlıklar ise âcizanedendir.

Allah Teâlâ’dan bütün çalışmaların rızâsına uygun olmasını ve bu eseri 
okuyanların İslâm’a hizmet ederek, âhirette sevaba na il olmalarını niyaz 
ederim. Çalışmak bizden, tevfik Allah’tandır.

Hayati ÜLKÜ



Bİ R İ N C İ  B Ö L Ü M

GİRİŞ



Bİ R İ N C İ  B Ö L Ü M

GİRİŞ





GENEL DURUM

Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) henüz hayatta iken müs-
lümanlıkta, bir çok i’tizal ve sabote olaylarının meydana geldiği İslâm 
Ta rihinde sabit ve malûmdur. Bilhassa Medine devrinde, - yani hicret ten 
sonra - Medine şehri ve civarında oturan Yahudiler, zaman zaman Hz. 
Peygamberimize gelerek müslüman olduklarını ilân ediyor, bir kaç gün 
sonra da tekrar Museviliğe dönerek müslümanlıkla alay edi yorlardı. Bu 
sabote olayları yanında i’tizal olayları da vaki oluyor du. Nitekim, hicre-
tin onuncu yılında Yemendeki Beni Enes kabile sinin reisi Esved, Medi-
neye gelip müslüman olmuş ve memleketine döndüğü zaman Peygamber-
lik davasına kalkışmıştı. Necid’den ge len meşhur Müseyleme’tül-Kezzab 
da aynı taktiğe başvurmuştur.

Arabistanda kahramanlığı ile şöhret yapan Beni Esed kabilesi nin 
emiri Tüleyha da aynı yola başvurmuştur.

Hazreti Peygamber’in vefatından sonra da bu yolun denen mekte oldu-
ğunu tarihte görmekteyiz. Nitekim, Umman’da Lâkita adında birini, Beni 
Temim kabilesinden Secah adındaki bir kadını bu arada söyliyebiliriz.

Hazreti Peygamber zamanında gördüğümüz bu hareketlerin di nî ve 
mezhebi kıymeti pek olmamıştır.

Hazreti Peygamberden sonra ise, Hz. Ebubekir (radıyallahu anh) ve Hz. 
Ömer (radıyallahu anh) devri hamle ve başarılarla geçti. İslâm dininin ruh-
lara verdiği coşkunluk ve hız, o derece derin ve kuvvetli, o derece sağ-
lam ve feyizli oldu ki Arabistan, adetâ şaha kalktı. Bu durum karşısında 
müslümanlıkta dinî tefrikanın ortaya çıkmasına ve zıt cereyanların ya-
şamasına imkân yoktu.

Ancak, İslâm ordularının birbirini takip eden zaferleri ve bun ların ne-
ticesinde Mısır, Suriye, Irak, İran ve Horasan’dan alınan ga nimet malları, 
Arabları servet ve refah sahibi yapmış; İslâm dün yasının manzarasını 
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değiştirmiş ve dolayısıyla Hz. Osman’ın (radıyallahu anh) hilâfetinin altıncı 
yılından sonra ahlâkı da bozmaya başlamıştı.

Refah zevkini tadan halk kitleleri, Hz. Osman’ın (radıyallahu anh) dost-
ları, akrabaları ve nihayet Emevi sülâlesine mensup -debdebede birbir-
leri ile adetâ yarışan- valiler, muhtelif milletlerden meydana gel miş haş-
metli İslâm Devletini idarede -kendi tabirlerince- Peygam ber devrinden 
kalma fikirlerle hareket edemezlerdi. Hazreti Osman (radıyallahu anh), on-
ların bu durumlarını görüyor, üzülüyor fakat yaratılışı itibarıyla müşfik 
ve mütevâzi oluşu nedeniyle suyun akarına gidiyor du.

Hazreti Peygamber’in sırdaşı Ebu Huzeyfe (radıyallahu anh)  haz retlerinin 
Hz. Ömer’e (radıyallahu anh) buyurdukları: «Fitne kapısı senden son ra 
açılacaktır» mealindeki Hadis-i Şerif de tabiî olarak tahakkuk edi yordu.

Yalnız, bu arada ahlâkın bozulduğunu, müslümanlıkta dini tef rikaların 
meydana çıkacağını gören ve sezen ileri görüşlü ashab da olmuştur. Bu ci-
hetle Hazreti Peygamber’in eski arkadaşları Hz. Ali, Ebu Zerr, Ebu Derdâ 
hatta Talha ve Zübeyir (radıyallahu anh) hazretleri bu şekildeki yaşayışları 
kabul etmemekte ve Peygamberimiz devrinde ki hayattan farklı olan her-
hangi bir hareketi ısrarla her fırsatta tenkitten de geri durmamışlardır.

Bu durum, ruhları ayırmaya, fikirleri çalışmaya sevkettiği gibi birbi-
rine zıt iki içtihad ve iki cereyanın doğmasını sonuçlandırdı. Bu iki ayrı 
düşünüşü, büyük, küçük, memnun olan ve olmayan halk kitleleri des-
teklemeye başladı.

İslâm alemi bu ruh haleti içinde bulunurken Yahudiler arasın daki 
yüksek mevkiini, daha iyisini bulacağını ümit ederek terkedip müslü-
man olan ve fakat Hz. Osman’dan (radıyallahu anh) ümit ettiği kıymet ve 
mevkii bulamayan Abdullah İbni Seb’e, fırsattan istifade ederek müslü-
manlıktan intikam almak için müslümanlar arasında ileride ebedileş-
meye yüz tutan tefrikayı kurmak üzere H. 35 yılından iti baren plânlar 
hazırlayıp faaliyete geçti.

İslâm’da ihtilâf konusu olan meselelerin türlü çeşitleri vardır. İhtiyacın 
ve maslahatın icap ettirdiği günlük meselelerde görüş ay rılığı, Hz. Pey-
gamber zamanında da vardı. Mekkeli, Medineli, Necidli ve Yemenli yeni 
müslümanlar arasında yaşayış ve görüş farkları bulunması kadar tabii 
bir şey olamazdı. Buna Hevazin ve Evtas olaylarında alınan ganimetlerin 
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taksiminde Hz. Peygambere yapılan itirazlar ve ensar arasında uyanan 
endişe, misal olarak verilebi lir.1

Amelî sahada olan bu çeşit ihtilâfların misalleri çoktur. Si yasî ihtiras-
lardan doğan ayrılıkların açığa vurulması ise biraz vak tin geçmesini ve 
çeşitli fikirlerin doğmasını intaç ettiriyordu. Dinî esaslar üzerinde mü-
nakaşaların başlaması için, bir kaynaşma ve olgunluk devrinin gelme-
sini icap ettiriyordu. Bu arada şunu da be lirtmek lâzımdır ki Arap ca-
miası içinde, bilhassa ashab-ı kiram ara sında çıkan içtihat ayrılıkları ile 
Arapların diğer milletlerle karış malarından sonra meydana gelenlerin 
farklı vasıfları vardır.

Hicaz Araplarının, Arap yarımadası dışındaki kavimlerle karış madan 
önce felsefe cereyanları ile ünsiyet peyda ettiğini gösteren vesikalar bazı 
iddialara rağmen yoktur. Uyanış günlerinde, Hazreti Peygamber’in hita-
beleri ile tatmin edilmiş ve huzura kavuşmuş idiler. Cahiliyye adetleri, 
Yahudi gelenekleri ve Sabiilerin karmaka rışık hurafeleri kendilerini pek 
meşgul etmiyordu. Kendilerini mu azzam inkılâba kaptırmış ve bunun 
heyecanı içinde, günlük ihtiyaç ların doğurduğu hadiseler ve ibadetlere 
dair meseleler üzerinde dü şünmekle yetiniyorlardı.

Kur’an-ı Kerim’in beyanatından anlaşıldığına göre sahabeler, Hazreti 
Peygamberden hayatı boyunca on üç mesele sormuşlardır. Bu meselelerin 
on bir tanesi amelî konularla ilgili olup bir tanesi ruha ve diğeri de kıya-
mete aittir. Bu soruların bir kısmı, bilhassa ruha, Zülkarneyne, ashab-ı 
Kehfe ve hatta kıyamet gününün şartlarına ait olanları Yahudilerin tel-
kini ile sorulmuştur. Ashabın doğrudan doğ ruya sordukları sorular, ye-
time (Bakara: 221), nafakaya (Bakara: 215 ve 228), aylara (Bakara: 189), 
harama (Maide: 5 ve Bakara: 219), Hisselere (Enfal: 1) ve kadın hallerine 
(Bakara: 222) dair olanlar dır. Bu durum, ashabın ilk günlerde felsefî me-
selelerden ziyade ame li konularla meşgul olduklarını gösterir.

Hazreti Peygamber’in hastalığında ve vefatını takip eden gün lerde 
bir takım günlük meseleler, içtihadî mevzular üzerinde görüş ve düşünüş 
ayrılıkları vukua geldiği gibi siyasî ihtirasların tesiri altında mücadeleler 
de oldu. Namazların iki rekâta indirilmesini ve ya zekât farizasının kaldı-
rılmasını isteyen bazı bedevi kabilelerin görünüşte dini fakat hakikatte, 
1 Bkz. Muhtasar İslâm Tarihi, Hayati Ülkü. İst. 1977. ve bilumum Si yer kitabları.
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siyasî ve neticesi kılıca dayanan mu halefetleri de görüldü. Hatta Kur’an-ı 
Kerim’in kıraat usulü, Allah’ın sıfatlarına dair bazı âyetlerin tefsiri ve 
mukadderat konusu etra fında geçici görüşmeler de oldu. Amelî mesele-
ler konusundaki gö rüşmeler daha da çetin geçti. Bunların en önemlisi, 
hükümet baş kanlığı meselesi ve idare şekli hakkındaki ihtilâf olmuştur.

Kur’an-ı Kerim, ruhbaniyetin bid’at (Hadid: 27) hahamların ve papaz-
ların müdahalelerinin ve tasarruflarının çirkin olduğunu (Tevbe: 30) ifade 
eder. Bu ayet-i kerimeler, ruhbaniyet müessesesi nin dinî hükümet şekli 
olduğunu; dini, istismar ve dünyevi menfaat lere alet etmenin memnuni-
yetini açıklar. Hal böyle iken, dinî hükü met taraftarları, dinî hükümleri 
vazetmeye selâhiyetli olduklarını; evlâd-ı Resûl’ün mutlak surette ha-
kim, masum, lâ yuhtî bir imam olduğu fikrini ileri sürdüler. Bu fikir di-
ğer meseleleri doğurdu. Za hiri hükümet, gizli hükümet (İmam-ı Mahfî), 
Peygamber’in vasisi, Mehdî ve hatta bir nev’i tenasüh akidesi gibi mese-
leler daha Hz. Ali’nin ve oğlu Muhammed Hanefi’nin hayatında birbirini 
takip et ti. Bu yüzden kanlı savaşlar yapıldı. Pek çok kan döküldü. Her 
se ferinde sahneye Hz. Ali evlâdlarından biri çıkarıldı. Ve neticede nesil 
kendi kendini imha etti.2

Gerek amelî ve gerekse siyasî ihtilâflar silsilesi yanında bir de menşe-
ini ilim hasbiliğinden alan sosyal ve coğrafî zaruretlerle yabancılarla ka-
rışmanın meydana getirdiği fikir cereyanlarından doğan, iman ile küfür 
arasında bir köprü vazifesi gören akaid ko nuları üzerinde cereyan eden 
fikrî ihtilâflar ortaya çıktı. Bu du rum, bilhassa Emeviler devrinde mille-
tin nısbî bir huzura kavuş tuğu zamanlarda kendini gösterdi. Tefsirlerin 
yazılması, hadislerin toplanması, Arap tarih ve edebiyatının kitap haline 
getirilmesi aynı zama na rastlamaktadır.

Müslümanlık, Arap yarımadasından çıkıp etrafa yayılınca, za man ve 
mekân, şartları değiştirmeye başladı. Müslümanlar, bir mil letler camiası 
haline gelmeye başladılar. Yeni yeni şehirler kuruldu. Buralara çeşitli yer-
lerden yerleşmek için akınlar oldu. Eski mede niyetlerin mirası, eski din-
lerin malzemesi ve eski fikirlerin çok çe şitli yönleriyle bir yerde toplan-
ması, yeni fikirlerin doğmasına ve münakaşalara sebep oluyordu. Herkes 
fikrini veya düşüncesini bir ayete veya bir hadis’e bağlamaya çalışıyordu. 
2 Nevbahtî, Kitab’ül-Fırak Eş-Şia, İst. 1931. Ebu’l-Hasan’ül-Es’arî, Makalât’ül-İslâmiyyin, İst. 1926. 

eserlerine bakınız.
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Bir ayete dayanarak izahat verenle, diğer bir ayete veya hadis’e dayana-
rak izahat ve renler arasında görüş farkları meydana çıkıyordu.

Bir dinden diğer bir dine geçmek ruhî mücadele ve aklî bir mu kayese 
mevzuudur. Bilerek, kanaat getirerek müslüman olmanın manası da bu-
dur. Müslümanlık eski kültür sahalarına yayılmaya başladığı zaman-
larda, yeni müslüman olanlar arasında şüphesiz ki eski büyük dinlerin 
bilginleri ve bunların da ilahiyat konusunda bir takım bilgileri var idi. Bu 
kimseler, eski bilgilerini İslâma sok maya ve bunların doğruluğunu, İslâm 
esaslarını delil göstererek is pat etmeye çalışıyordu. Bu durum, bu gibi 
kimselerce inananların zihninde çeşitli istifhamlar meydana getiriyordu.

Müslümanlıkta ilim, kadın ve erkek her müslümana farzdır. Ay rıca 
ilim, uzak ve yabancı bir yerde dahi bulunsa alınır. Bu husus, İslâm dini-
nin prensiblerinden biridir. İslâmın çıktığı ve yayıldığı ülkeler ise Roma, 
Bizans, İran ve Hint kültürlerinin birbiriyle kay naştığı bölgelerdir. Bu 
itibarla Basrada, Şamda, Mısırda, Harranda ve Horasanda, bu kültürleri 
görmemiz daima mümkündür. Eski dinlerin malzemeleri ve eski millet-
lerin çeşitli kültürleri buralara çok eskiden girmişti. Bir din, esasları ne 
kadar açık ve sağlam olur sa olsun bir cemiyetten diğerine geçerken yeni 
muhitin bünyesine in tibak etmeye çalışır. Galip ve mağlûp, farkında ol-
maksızın birbirinden müteessir olurlar. Nur ve zulmet ikiliğine, kisrala-
rın mutlak haki miyetine alışmış olan İran ruhunun tesiri altındaki ül-
kelerde, halkın hayır ve şer meselesinde kaderciliğe; hükümet reisliği 
meselesinde, imam-ı masum akidesine bağlanması, bu şartlara dayana-
rak izah edilebilir. Ayrıca, Roma-Bizans terbiyesi altında yaşayan yer-
lerde Ortodoks görüşün ve saltanatçı zihniyetin bulunması; Necid ve çöl 
haricîlerinin hükümet ve riyaset tanımayan serazet bir şuur taşı maları, 
teşbihçi ve cebriyeci akidelere saplanmaları sonucunu doğurmuştur. 
Türklerin, eskiden Şamanizm, Budizm, Zerdüşt, Müzdek ve Mani dinle-
rine girmiş olmaları; Çin sınırlarında, Orta Asya’da ve Horasan’da muh-
telif muhitlerin tesiri altında uzun müddet kalmış bulunmaları, İslâm ol-
duklarında onların sünnî, şiî, batınî ve hatta sofi, tarikatçı ve alevî gibi 
ayrılıklar göstermesinin başlıca nedeni olmuştur. Bu arada, psikolojik 
şartların ve siyasî hareketlerin hat ta din istismarcılarının tesirlerini de 
azımsamamak gerekir.3

3 İlmi Kelâm Dersleri, Yusuf Ziya Yörükan, İlahiyat Fak. notları, Ank. 1952.
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Yukarıda kısaca hulâsa etmeye çalıştığımız genel görünüş, İs lâm’da 
çeşitli kabile, aşiret, kavim ve milletler arasında bir çok mezheplerin or-
taya çıkmasına sebep olmuştur. Bir de bunlara ta rihî sebebleri ekleyecek 
olursak mezheplerin ve tarihinin ortaya çıkışı daha kolay kendini gösterir.

HZ. MUHAMMED DEVRİNDE  
DİNİ ANLAŞMAZLIKLAR

Hazreti Peygamber devrinde ashab-ı kiram, karşılaştıkları ve anla-
madıkları bir çok hususları öğrenmek için Peygambere başvu rurlardı. 
O da onlara, meselenin aslını ve nasıl davranmaları lâzım geldiğini ga-
yet açık bir şekilde anlatır veya gösterirdi.

Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hak (Nisa sûresi, âyet 59), müslümanla-
rın herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüklerinde mesele nin hallini 
Allah’a ve Resûlüne bırakmalarını emretmektedir. Bu itibarla asr-ı saa-
det devrinde meselelerin çözümü için yegâne kay nak, Allah’ın kitabı ve 
onun açıklayıcısı durumunda bulunan Hz. Peygamber idi. Ashab-ı kiram, 
zihinlerindeki soruların cevaplarını verecek merci buldukları için gayet 
rahat idiler. Ancak, buna rağ men zaman zaman müteşabih ve muhkem 
ayetler ile kaza ve ka der hususunda aralarında müzakerelerde bulunur-
lardı. Hazreti Peygamber, fıkhı ve amelî sahadaki münakaşa ve görüş 
ayrılıklarını müsamaha ile karşıladığı halde, itikadî konulardaki mü-
nakaşalara asla müsamaha etmezdi. O’nun bu şekildeki hassasiyeti ne-
ticesinde, ashab-ı kiram arasında önemli ve ciddi görüş ayrılıkları or-
taya çık mamıştır.

Ancak, Hz. Peygamber’in son günlerinde ortaya çıkan ve İslâmda ilk 
ihtilâflar adını verdiğimiz tartışmalar, İslâm toplumunu par çalayacak ni-
telikte değildi. Bunlar, zaman içinde ve gayretli çalış malar sonunda ber-
taraf edilerek hemen ortadan kaldırıldı.

Hazreti Peygamber devrinde ortaya çıkan tefrikaların başında ya-
lancı peygamberler gelmektedir. Bunların bir kısmı Resûlullah’ın zama-
nında bir kısmı da Ebu Bekir (radıyallahu anh) zamanında arzu edil diği şe-
kilde çözüme bağlanmıştır.

Hazreti Peygamber henüz hayatta iken hicri 10. yılda Yemen’den ge-
len Enes kabilesi reisi Esved, Medinede müslüman olduk tan sonra ülke-
sine geri dönüp peygamberlik davasına kalkışmıştır ki, kısa zaman içinde 
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öldürülmüştür. Keza aynı sene içinde, Necid’den gelen ve İslâm Tarihi’nde 
Müseylemetü’l-Kezzab adı ile anı lan biri gelip müslüman olmuş ve ülke-
sine döndüğünde Peygam berlik davasına kalkışmıştı. Bu zatın ortadan 
kaldırılması Hz. Ebubekir (radıyallahu anh) devrinde olmuştur. Aynı şekilde 
şeceatı ile meşhur olan Beni Eset kabilesinin reisi Tüleyha da müslüman 
olduktan son ra yurduna dönüp peygamberlik davasına kalkışmıştı.

Yukarıdaki yalancı peygamberler, İslâm’da ilk tefrika adı altın da zik-
redilirse de tarihte uzun ve derin iz bırakacak cinsten ol mamışlardır.

Hazreti Peygamber devrinde çıkan anlaşmazlıklardan biri de ölüm 
hastalığına yakalanıp rahatsızlığı arttığı zaman olmuştur. Bu zamanda 
Resûlullah, mealen: «Bana bir kâğıt kalem getirin size bir kitap yaza-
yım ki daha sonra sapıklığa düşmeyesiniz» buyurmuştur. Bu sözden 
sonra Hz. Ömer’in (radıyallahu anh), Peygamber’in çok rahatsız ol duğunu, 
Allahın kitabı bizdedir, o bize yeter, manasında söz sarfetmesi hemen 
orada ihtilâfın çıkmasına vesile oldu. Ancak, Resûlullah hasta hasta du-
ruma müdahale edip yanında münakaşa etmemelerini ve hemen çekilip 
gitmelerini istemesi, olayı önlemiş oldu. Fakat, İbn-i Abbas (radıyallahu anh), 
Hz. Peygamber’in yanından ayrıl dıktan sonra Hz. Ömer’i (radıyallahu anh), 
Resûlullah’ın yazdıracağı kitabeye mani olmakla itham etti.4

İslâmiyet, bir din olarak temelde ve esasda nakle dayanır. Akıl, nakle 
dayanan din hükümlerini anlayıp ortaya koymakta önemli rol alır. Nakil 
ve akıl, dinî meselelerde büyük bir uyum ve ahenk içindedir. Bu uyum 
ve ahenk’in meydana gelmesi için akıl, düşü nürken iki türlü davranışta 
bulunur. Önce, dinî nass’ların mak sat ve amaçlarını, her nassın ifade et-
tiği hükmün inceliğini araştırır. Ve bunlardan bir neticeye varmaya ça-
lışır. Sonra, nass bulunmayan olaylarda mevcut nasslara dayanarak hü-
kümler çıkar maya çalışır. Zira, nasslar mahdut, olaylar ise sonsuz şekilde 
çe şitlilik gösterir.

Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) devrinde de tefrika di-
yemeyeceğimiz ve fakat konuyu izah edebilmek için mecburî olarak 
kullandı ğımız anlaşmazlık sözü, işte aklın çeşitli tarzdaki düşünmesinden 
ortaya gelen meseleleri içine almaktadır. Bu meseleler daha ziyade içti-
hadı meselelerdir. Bunlar da, ashabın, vahyin devam ettiği müd det içinde 
Hazreti Peygamberden uzak oldukları zaman ihtiyaç ve ya mecburiyet 
4 Şehristanî, El-Milel ve’l-Nihal c. 1, 
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duydukları anlarda meydana geliyordu. Bu olayla rın en önemlisi Seriye-i 
Amr İbn-ül’As seferinde vukua gelmiştir. Bu sefer esnasında ashabın bir 
kısmının gusül alması icap etmişti. Su ve hava çok soğuktu. Kullanıl-
ması imkânsızdı. Suyu ısıtma im kânı da yoktu. Bu durumda bir kısım 
ashab, teyemmüm ederek; bir kısmı da her türlü tehlikeyi göze alıp yı-
kanarak abdest al mıştı. Namaz böylece eda edildi. Bilâhare bu konu, as-
hab arasın da münakaşa konusu oldu. Bir kısmı sonradan tekrar abdest 
ala rak namazı iade ettiler; bir kısmı da buna lüzum görmediler. Böy lece 
ashab-ı kiram arasında bir görüş ayrılığı ortaya çıktı. Durum, Medineye 
gelindiğinde Resûlullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) intikal ettirildi. O da 
her iki tarafın içtihadını kabul etti.

Hazreti Peygamber’in ölüm hastalığında rahatsızlığı şiddetlen diği 
zaman: «Bana bir kâğıt kalem getirin size bir vasiyet yazayım ki, 
daha sonra sapıklığa düşmeyesiniz» mealindeki emirleri karşı sında 
Hz. Ömer’in, Peygamber çok rahatsızdır. Allah’ın kitabı biz dedir, o bize 
yeter, mealindeki sözleri orada bulunan Ashab-ı Ki ram arasında müna-
kaşa konusu olmuş ve neticede iş, Resûlullah’ın müdahalesi ile halledil-
mişti. Bu olay, Şehristanî tarafından müslümanlar arasında ortaya çıkan 
ilk çekişme ve ihtilaf olarak ortaya ko nulmuştur.5

Hazreti Peygamber henüz hayatta iken Arabistanda bir takım i’tizâl 
hareketleri oldu. Hicretin 10. yılında İslâm Tarihinde Esved-i Annesi 
adıyla zikredilen Abhale bin Kâab, Medineye gelip müslüman olduktan 
sonra Yemene dönerek peygamberliğini ilân etmiş ve San’a şehrini ele ge-
çirip Sahibü’l-Yemen sıfatını almıştır. Ancak sahte peygamber oluşu do-
layısıyla iddiasını uzun müddet devam ettiremeyerek Hz. Peygamber’in 
sağlığı sırasında öldürülmüştür.

Yine aynı yıl içinde Necid’den gelen Mesleme bin Habil adında biri de 
Medinede müslüman olduktan sonra yurduna döner dönmez peygamber-
lik davasına kalkışmış ve etrafına bir hayli kalabalık top lamıştır. İslâm 
Tarihinde Müseylemetü’l-Kezzab adıyla anılan bu ki şinin ortadan kaldı-
rılması Hz. Ebu Bekir devrinde olmuştur.

Keza aynı şekilde şeceatı ile meşhur olan Beni Esed kabilesinin emiri 
Tüleyha bin Hüveylid de Medineye gelip müslüman olduktan sonra yur-
duna dönüp peygamberlik davasına kalkışmıştır.
5 Ebu’l-Feth Muhammed Abd’ül-Kerim Eş-Şehristanî, El-Milel ve’n-Nihal, cilt: 1, s. 21.
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Hazreti Peygamber devrinde ortaya çıkan bu yalancı peygam berlerin 
mevzii başarıları halkı heyecana sevketmiş ise de bunlar dan, yukarıda 
zikredilen Müseyleme haricinde diğerleri, Resûlullahın zamanında ber-
taraf edilmiştir.

Yalancı peygamberlerin ortaya çıkışı, dinî bir i’tizâl ve dinde bir mez-
hep olmaktan ziyade, Hz. Peygamber’in Medinede tekem mül ettirdiği mu-
azzam inkılâbın ehemmiyet ve mahiyetini takdir edemiyerek O’nu tak-
lide kalkışan ve tutarlı bir fikre ve cemiyetin ihtiyaçlarına istisnat edecek 
yerde sahte tavırlardan ibaret olan bir hareketti. Nitekim ilk hamlede hiç 
bir fikir cereyanı bırakmadan hepsi kaybolup gittiler. Yalnız, Debistan-ı 
Mezahib müellifinin Sadıkiyye adı altında naklettiği bir mezhep görmek-
teyiz ki, bunun saliklerinin Müseylemetü’l-Kezzab’ın, Hz. Muhammed ile 
peygamber likte, risalette, ortak olduğuna inandıkları ve Faruk isminde 
bir kitabın Müseyleme’ye nazil olduğunu kabullendikleri zikredilmekte dir. 
Hatta, Debistan-ı Mezahib sahibi, Müseyleme’nin saliklerinden biri olan 
Muhammed Kulu adında biri ile Meşhet’te görüştüğünü ve Faruk’tan oku-
nan parçaları dinlediğini beyân etmektedir. Mu hammed Kulu’nun, ken-
disi ile sohbet etmiş olan kimseye bu kita bın ecdadından kalma olduğunu 
söylemesine rağmen bu mezhep sonradan çıkarılmış ve diğer mezhep-
lerin çıkmasında başlıca amil olan müslümanlığa aksülamel (tepki) vü-
cuda getirmek fikrini daha da kuv vetlendirmek için Müseyleme’ye izafe 
edildiği basit bir düşünce ile ortaya çıkmaktadır.6

Sünni inanış halifelerin seçim sırasını Hz. Peygamberden sonra en 
mükemmel imam tesbit için bir ölçü kabul etmektedir. Ümmetin en bü-
yüğünü seçme ve sıralama vahyin tekelindedir. Hz. Peygamber’in böyle 
bir yetkisi yoktur. O bir insanın cennetlik olduğunu söyleyebilir amma 
en büyüğü olduğunu söylemez.

HZ. EBU BEKİR VE ÖMER (radıyallahu anh) DEVRİNDE DİNÎ 
İHTİLAFLAR

Hazreti Peygamberden sonra gelen halife Hz. Ebu Bekir ve Ömer (radı-

yallahu anh) devirleri, yapılan hamlelerin başarılarının neşesi içinde geç ti. 
Hz. Peygamber’in Medine ve Mekkedeki müslümanların ruhlarına verdiği 
6 Mezhepler Tarihi, Y. Ziya Yörükân, İlahiyat Fakültesi Ders notları, Ank. 1952.
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hız, o derece derin ve kuvvetli idi ki bu halde dinî bir tefri kanın fırsat 
bulmasına ve muhalif cereyanların yaşamasına imkân yoktu.

Gerek Hz. Ebu Bekir ve gerekse Hz. Ömer (radıyallahu anh) devirlerinde 
müslümanlar arasında ufak tefek bazı ihtilâflar ortaya çıkmıştır. Ancak 
bu ihtilâflar, tefrika olacak tarzda değildi. Ayrıca Ashab-ı Kiram’ın anla-
yışlı olması ve halifelerine bağlı oluşu işlerin süratle düzelmesine yar-
dım ediyordu.

Hazreti Ebu Bekir (radıyallahu anh) devrinde kendini gösteren ihtilâfların 
en başında Hz. Peygamber’in H. 11 (M. 632) yılında vefatı dolayısıyla or-
taya çıkan şaşkınlık gelmektedir.

Hazreti Peygamber H. 11 (M. 632) yılında vefat edince Me dine’deki 
müslümanların bir kısmı korku ve ümitsizliğe kapıldılar. Bir kısmı da 
bundan sonra ne olacak, ne yapacağız düşüncesi ile Mescid-i Nebî’de top-
lanmaya başladılar. Bu toplananlar arasında bulunan Hz. Ömer (radıyal-

lahu anh), heyecandan ve şaşkınlıktan dola yı Hz. Peygamber’in ölmediğini, 
kendisine öldü diyenlerin el ve ayaklarını keseceğini orada bulunanlara 
üzgün ve kızgın bir şekilde bildiriyordu. Bu arada Medine’nin Sunh ma-
hallinde bulunan Hz. Ebu Bekir (radıyallahu anh), vefat haberini alınca he-
men Mescid-i Nebî’ye geldi ve Resûlullah’ın yüzünü açarak öptü. Daha 
sonra Hz. Peygam bere sonsuz sevgi ve hürmetini belirten bir kelâmda 
bulunarak Mescid kısmına geçti. Önce Hz. Ömer’i sakinleştirmek istedi. 
Olmayın ca, minbere çıkarak orada bulunan ashab-ı Güzin’e, Allah’a hamd 
ve senâ’dan sonra: «Kim Muhammed’e kulluk ediyorsa bilsin ki O ar-
tık ölmüştür. Kim ki Allaha kulluk ediyorsa bilsin ki Allah diri dir, 
ölmez» dedi. Ve ondan sonra Kur’an-ı Kerim’den Zümer sûresi nin 30 ve 
Âl-i İmrân sûresinin 144. âyet-i kerimelerini okudu.7 Bu hitabeden sonra 
orada bulunan Ashab-ı Güzin’in heyecanları yatıştı, şaşkınlıkları gitti ve 
kendilerine gelmeye başladılar. Böy lece, hazreti Ebu Bekir (radıyallahu anh) 
devrinin başlangıcı olan bu kritik anda müslümanlar arasında meydana 
gelmesi muhtemel olacak ih tilâf ortadan kalkmış oldu.

Hazreti Peygamber’in vefatından sonra müslümanların karşı laştıkları 
en mühim meselelerden biri de halifelik konusu olmuştur. Resûlullah’ın 
daha mübarek vücudları ortada iken Ensar’ın arala rında halife seçmek 
7 Bk. El-Buharî, Es-Sahih c. 4, s. 194.
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üzere Beni Sâide gölgeliğinde toplandıkları ha beri geldi. Bunun üzerine 
Hz. Ebu Bekir, yanına Hz. Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrah’ı (radıyallahu anh) 
alarak oraya gitti. Yapılan münaka şalardan sonra -ki bu hususta İslâm 
Tarihlerinde geniş bilgi var dır- Hz. Ebu Bekir halife seçildi.

Hazreti Peygamber’in mübarek vücudu ortada dururken bu kerre 
O’nun nereye defnolacağı hakkında tartışmalar ortaya çıktı. Ki mi Mekke’ye 
götürülmesini, kimi Medine’de defnedilmesini, kimi de Beytü’l-Makdis’e 
götürülmesini istiyordu. Neticede, henüz yeni ha life olan Hz. Ebu Bekir: 
«Ben Resûlullah’tan duydum. peygamberler öldükleri yere defnedi-
lirler» buyurdu. Bunun üzerine ihtilâf bir an da kesildi ve Hz. Ebu Bekir’in 
beyânı üzerine hareket edildi.8 Ve vefat ettiği oda’ya yani Hz. Aişe (radı-

yallahu anh)’nin odasına defnoldu.
Yine ashab arasında ortaya çıkan bir ihtilâf da, Hz. Peygamber’in yı-

kanışında elbisesinin çıkarılıp çıkarılmayacağı hakkında idi ki yine bu 
hususta hazreti Ebu Bekir’in müdahalesi ile ihtilâf önlen miş ve elbisesi-
nin çıkarılmasından vazgeçilmiştir.

Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem), vefat etmeden önce Şam tara-
fına ya pılacak sefer için ordu kumandanı olarak çok genç yaştaki Üsame 
bin Zeyd’i tayin etmişti. Ordu sefer hazırlığı içinde iken Hz. Peygamber’in 
hastalığı ve vefat etmesi ordunun seferini geciktirdi. Hz. Ebu Bekir (ra-

dıyallahu anh), halife olduktan sonra ordunun yine hazırlanması nı ve se-
fere çıkılmasını Üsame Bin Zeyd’e buyurdu. O da hazırlanır ken ashab-ı 
kiram, o’nun çok genç olduğunu kumandanlığa daha tecrübeli birinin gel-
mesinin uygun olacağını beyân buyurdu. Bu ih tilâf üzerine Hz. Ebu Be-
kir: «Resûlullah’ın ordu kumandanı olarak nasbettiği bir kimseyi 
ben nasıl azlederim?» diyerek işi halletti.9

Hz. Ebu Bekir (radıyallahu anh) halife olunca, Medinedeki karışık durum-
dan istifade etmeye kalkışan bir çok kabileler, Medineye çeşitli is teklerini 
bildiriyorlardı. Bunlardan biri de zekâttan ıskat (düşürme) edilme leri 
konusu idi. Bu hususta ashab-ı kiram arasında münakaşa başgösterdi. 
Bir kısmı, zekât vermeden müslümanlıkta kalmasında şim dilik bir şey 
yapılmasın diyordu. Ve bunlarla savaşmaktan vaz geçilmesini istiyordu. 
8 Bk. İbn-i Sa’d, Et-Tabakat, c. 11, s. 70 ve devamı.
9 İbn-i Kesir, El-Bidâye ve’n-Nihâye Fi’t-Tarih c. 6, s. 304. Bkz. Mevlâna Şibli, Asr-ı Saadet, Hz. Ebu 

Bekir bölümü.
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Bir kısmı da zekât vermiyenlere karşı savaş açılmasını şiddetle müda-
faa ediyordu. Neticede Hz. Ebu Bekir, zekât bir farzdır ve onu vermeyen-
lerle cihat etmek gerektir, tezini savu narak işi halletti.

Hazreti Peygamber devrinde yalancı peygamber olarak ortaya çı-
kan Müseylemetü’l-Kezzab, Hazreti Ebu Bekir (radıyallahu anh) devrinde 
bü yük bir sıkıntı oldu. Bu arada Beni Temim kabilesinden çıkan Secah 
adındaki yalancı bir peygamber kadın da Müseyleme’ye katıl dı. Böylece 
Arabistan’da ilk ciddî ve büyük ihtilâf kendini gösterdi. Bazı kabileler, 
müslümanlar ile Müseyleme arasındaki ihtilâfa gö re karar vermek üzere 
bir kenara çekildiler. Ve olayın seyrini takip ettiler. Neticede İslâm or-
dusu, bilhassa hafızlardan büyük kayıplar vererek bu sıkıntıyı ortadan 
kaldırmayı becerdi. Ancak, yapılan sa vaşta hafızlardan bir kısmının şe-
hit olması, bu kez ortaya Kur’an-ı Kerim’in toplanması fikrini çıkardı.10

Kur’ân-ı Kerim’in toplanması hususunda ne gibi ana noktala rın tes-
bit edilmesi gerektiği hususunda ashab-ı kiram arasında kısa süren fikir 
ayrılıkları olmuşsa da bunlar ihtilâf olarak ele alınma maktadır.

Hazreti Ömer devrinde müslümanlar arasında önemli sayılacak çok 
büyük ihtilâflar meydana gelmedi. Ancak, Irak ve İran toprak ları fethe-
dilince, ashab-ı kiram bu arazilerin fethe iştirak eden as kerler arasında 
pay edilmesinin gerektiğini ileri sürdüler. Hz. Ömer (radıyallahu anh), bu 
durumun yani arazinin, asker arasında pay edilmesinin Enfal sûresinin 
41. âyet-i kerimesi içine girmediğini beyân ederek araziyi askerlere tak-
sim etmedi. Nedenini soranlara Haşr sûresinin 7. âyet-i kerimesini delil 
olarak gösterdi. Böylece ülkenin ve sınır larının korunması, arazinin fet-
hedenlere dağıtılması ile değil, arazi sahipleri olan gayri müslimlerden 
cizye alınmak suretiyle gerek tiği daha iyi anlaşılmış oldu.

Emirü’l-Mü’minin Hz. Ömer (radıyallahu anh), H. 23/M. 644 yılında ağır 
şekilde yaralandığı zaman hayatından ümit kesildi. Kendisine, ye rine bir 
halef vasiyet etmesi teklif edildi. O da bu işi, aşere-i mübeşşere’den olan 
ve ashab-ı güzinin ileri gelenlerinden altı kişiye havale ederek, bunla-
rın, vefatından sonra toplanarak aralarında tam ittifak halinde bir ha-
life seçmelerini istedi.11 Hz. Ömer (radıyallahu anh) vefat eder etmez top-
10 El-Buharî, Es-Sahih, c. 4, s. 98-100.
11 İbn’ül-Esir, Tarih’ül-Kâmil c. 3, s. 35-36 ve Muhammed Ahmed Ebû Zehra, El-Mezâhibü’l-

İslâmiyye s. 41.
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lanan şûra, aralarından Hz. Osman (radıyallahu anh)’ı halife olarak seçti. 
Hazreti Osman’ın (radıyallahu anh) halife seçildiği duyul duğu zaman müs-
lümanlar arasında bazı münakaşalar oldu. Bu mü nakaşalar daha ziyade 
Hz. Osman’ın Emevî’lerden olması, Haşimî’lerin geri plânda kalması ve 
bütün büyük makamlara Emevîlerin tayin edileceği düşüncesinin hakim 
olmasından dolayı idi.

Hz. OSMAN (radıyallahu anh) DEVRİNDE  
DİNİ TEFRİKA

Resûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz bir hadîs-i şerif-
lerinde fitne kapısının Hz. Ömer’den (radıyallahu anh) sonra açılacağını 
beyân etmişti. Bu hadîs-i şerifin tahakkuku Hz. Osman (radıyallahu anh) 
devrinde başladı.

Hazret-i Ömer’in (radıyallahu anh) şehadetinden sonra Şûra tarafından 
halifeliğe Hz. Osman (radıyallahu anh) seçildi.

Hazret-i Osman’ın (radıyallahu anh) hilâfetinin ilk altı yılı gayet mükem-
mel geçti. Bu yıllar içinde Hz. Osman (radıyallahu anh), Hz. Ömer’den aldığı 
devlet mekanizmasının yalnız işlemesini kontrol ederek muvaffâ kiyet 
elde etti. Ancak, Hz. Osman’ın gayet rakik (nazik) oluşu, etrafını Emevî 
sülâlesinin, akrabalarının ve dostlarının çevirmesine vesile oldu. Bunun 
neticesinde ortaya tefrika ve hoşnutsuzluklar çıktı.

Hazret-i Ömer (radıyallahu anh), halifeliği zamanında ashabın büyükle-
rinin vazife dışında Medine’den ayrılmalarını yasaklamıştı. Buna sebep 
müşavere imkânlarını daima elde tutmak idi. Hazret-i Os man (radıyallahu 

anh), halife olduktan bir müddet sonra bu yasağı ortadan kaldırdı. Bu-
nun üzerine ashabın ileri gelenlerinden bâzıları muhtelif İslâm ülkelerine 
gittiler. Bu ülkelerdeki valilerin yaşayışlarını ve idare tarzlarını İslâm’ın 
görüşlerine aykırı bulduklarından tenkide başladılar. Bunun üzerine Hz. 
Osman, zaman zaman valileri geri çağırıp yerlerine kendi akrabalarını 
tayine başladı. Bu da başka türlü hoşnutsuzluklar ortaya çıkardı. Öyle 
ki, Emevi hanedanına mensup olanlar, halifeye güvenerek ve dayanarak 
gururlanmaya başladılar. Bir çok vilâyetlerde ve hattâ Medine şehrinde 
bile yol dan geçen halka «Savulun, yoldan çekilin. Emevîler geliyor.» 
şek linde hakaret ediyorlardı.
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Hazret-i Osman’ın (radıyallahu anh) hilâfetinin 6. yılından itibaren, İslâm 
âle minde ahlâk değişmeye başladı. Suriye, Mısır, İran, Irak ve Horasan’-
dan gelen ganimet malları, hazineler ve halkın yaşayış tarzları, İs lâm’lar 
arasında servet ve refahı arttırmaya ve değiştirmeye baş ladı. İslâm dün-
yası zenginleştikçe çehresi de yeni bir manzara al dı. Halk refahın zev-
kini tattı. Artık Peygamber devrinde olduğu gibi mahdut bir arap mu-
hitini idare eden fikirler ve usuller, geniş İslâm ülkesini ve içine aldığı 
muhtelif milletleri aynı katılıkta ida re etmekte yeterli olmuyordu. Bu 
itibarla devlet teşkilâtını daha da genişletmek ve yeni müesseseler ilâve 
etmek icap ediyordu. Haz ret-i Osman (radıyallahu anh) bunu bildiği ve ge-
rek duyduğu halde, akraba larının tesiri altında işi oluruna bırakıyordu. 
Fakat etrafa dağılan ashâb-ı güzîn, bilhassa Ebû Zer Ebû Derdâ, Hz. Ali 
ve hattâ Talha bin Ubeydullah ile Zübeyr bin Avvam (radıyallahu anh) gibi 
halkın derin hürmet ve sevgisini kazanmış ashâb, ahlâkın zaman ile olan 
de ğişikliğini kabule yanaşmıyor ve Peygamber zamanındaki hayat tan 
farklı herhangibir hareketi ve yaşayışı tenkitten geri durmu yorlardı. Bu 
durum ruhları ayırmaya, fikirleri çalıştırmaya ve bir birine zıt iki içtihad, 
iki cereyan meydana getirmeye başladı. Et rafta küçük büyük memnun 
olmayan guruplar, kütleler meydana geldi.

Durum böyle iken İslâm’da ilk tefrika diyebileceğimiz olay meydana 
geldi. Kûfe valisi Saad İbn-i Ebî Vakkas’ın (radıyallahu anh), şehrin Beytül-
mali ile sorumlusu olan Abdullah İbn-i Mes’ud (radıyallahu anh) ile arası 
açıldı. Saad İbn-i Ebî Vakkas hazretleri Beytülmal’den bir miktar borç 
para almıştı. Zamanı gelince bu parayı ödeyemedi. Ab dullah İbn-i Mes’ud 
hazretlerine başvurarak borcunun ertelenme sini istedi. O ise ertelemeyi 
reddetti. Bu durum aralarında ihtilâfa sebep oldu. Olay halka intikal etti. 
Halkın bir kısmı, ertelemenin bir mahzuru olmadığını; bir kısmı da bor-
cun derhal ödenmesi ge rektiğini ileri sürdü. Böylece Kûfe şehrinde halk, 
ikiye ayrıldı. Halkın bir kısmına ehl-i şikak, bir kısmına da ehl-i Irak den-
meye başladı. Böylece İslâm’da ilk ihtilâf veya ilk tefrika ortaya çıkmış 
oldu. Durum, halife Hz. Osman’a (radıyallahu anh) kadar iletildi. Neticede 
Hz. Osman (radıyallahu anh), Saad İbn-i Ebî Vakkas’ı valilikten azlederek 
Medi ne’ye geri çağırdı. Yerine de Hz. Ömer’in (radıyallahu anh) «Eğer halife 
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olur san Ebî Muayt oğullarını İslâm’ın başına belâ etme.» diye12 sıkı 
sıkı tembihlediği Ebi Muayt oğullarından Velid bin Ukbe’yi tayin etti.

Hazret-i Osman (radıyallahu anh), hilâfetinin son zamanlarında halkın 
hoşnut olmadığı fakat kendi akrabalarını memnun eden bir çok işler yap-
maya başladı. Bu durum, kendisinden -bilhassa icraatın dan- memnun ol-
mayanların sayısını gün geçtikçe arttırmaya baş ladı. Bu arada, fitne ve 
fesat tohumları da gittikçe halk arasına yerleşmeye ve yeşermeye başladı.

Hazret-i Osman’ın (radıyallahu anh) son devirlerinde İslâm’a düşman 
olan lar ve onu yıkmaya çalışanlar daha çok faaliyet göstermeye baş-
ladılar. Bu faaliyetlerde bulunanlar arasında Abdullah İbn-i Sebe adında 
bir yahudi muhtedisini ön plânda görmekteyiz.

Abdullah İbn-i Sebe, Yemen’in San’a şehrinden olup Himyer kabile-
sine mensup bir yahudi âlimidir. Medine’ye gelerek müslüman olmuş fa-
kat Hz. Osman’dan ümit ettiği iltifatı görememiştir. Öbür taraftan yahu-
diler arasındaki yüksek mevkiini de kaybet miştir. Buna içerleyen İbn-i 
Sebe, müslümanlıktan intikam alma ya kalkıştı.

Hazret-i Osman’ın son zamanlarında, yahudi Yuse bin Nuh’un Hz. 
Mûsâ’nın vasisi olduğuna inanan Abdullah İbn-i Sebe, İslâm ülkelerin-
deki hoşnutsuzlukları görünce bundan istifade etmeye kalktı. Hazret-i 
Ali (radıyallahu anh) tarafını tutmaya başladı. Hazret-i Ali lehine bir hareket 
uyandırmak için muhtelif milletlerden teşekkül eden ve henüz pek yeni 
müslüman olan Basra şehrine gitti. Ta raftar toplamak amacıyla zühd-ü 
takva kisvesine büründü. Haz ret-i Ali’ye ve O’nun ehl-i beytine hürmet 
göstermeye ve bunu, kendine celp ettiği adamlara tavsiye etmeye başladı. 
Muhitindekilerin Hz. Ali’ye hürmet etmelerini sağlayınca, ikinci hamle 
olarak Hz. Ali’nin Peygamberden sonra -gerek onun amcasının oğlu ve ge-
rekse damadı olması dolayısıyla- ashabın efdâli olduğunu, Peygamber’in 
yegâne varisi bulunduğunu ve nihayet halifenin onun olmasının şart ol-
duğunu ileri sürdü. Bu fikirler görünüşte samimi ve halisane gibi ise de 
aslında müslümanlığı tefrikaya düşürücü idi. Tezviratı, mahrem olmakla 
beraber etrafa yayıldı. Bu sebeble Kûfe şehrine sürüldü. Orada da aynı 
metodla çalıştı ve etrafına bir hayli taraftar topladı. Bunun sonucu Şam’a 
sürüldü. Şam’da, Hz. Muaviye ile Hz. Ebû Zerr (radıyallahu anh) arasındaki 
12 Hayati Ülkü, Muhtasar İslâm Tarihi, hz. Osman kısmı. İst. 1977.
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anlaşmazlıktan istifade etmeye kalkıştı. Hazret-i Ebû Zerr’i (radıyallahu 

anh) desteklemeye ve tahrike girişti. Hazret-i Muaviye onu, Şam şehrin-
den çıkarmak mecburi yetinde kaldı.

İbn-i Sebe, Şam şehrinden Mısır’a gitti. Orada da aynı şekil de hare-
ket ettiği gibi, ayrıca diğer şehirlerdeki dostları ve yârenleri ile de sıkı 
münasebetini devam ettirmekte kusur etmedi.

İbn-i Sebe’nin fikirleri Mısır’a sürüldükten sonra, halkı tefri kaya sü-
rükleme yönünden daha olgunlaşmış ve daha da genişle mişti. Dostları ile 
münasebetlerinde, onlara bir taraftan Hz. Ali’ nin rızâsı ve haberi olma-
dığı halde halkı ona bîat ettirmek üzere çalışmayı tavsiye ediyor; diğer 
taraftan da Emevî emirlere muha lefet etmek üzere halkın kışkırtılmasını 
istiyordu. İlim sahibi bir kimse olduğundan mantık ilmindeki kıyastan ve 
demagojiden de çok büyük istifadeler sağlayarak diyordu ki: «Hazret-i 
İsa’nın av det edeceğine inanıyoruz. Halbuki, Hz. peygamber ondan 
daha bü yük bir peygamber olduğu halde niçin geri dönmesin? Her 
peygamber’in bir vasisi vardır. Ali de Muhammed’in vasisidir. pey-
gamber bizzat demişti ki: «Harun, Mûsâ’ya nasılsa sen de bana öy-
lesin...» Ali, peygamber’in elinde büyümüş, onun damadı, akra bası 
ve nihayet bir kahramandır. Binaenaleyh, hilâfet her bakım dan onun 
hakkıdır. Şu halde Osman gasıbtır.»13

Bu sözler ve tahrikler tesirini göstermekte gecikmedi. Kûfe’de ilk is-
yan çıktığında İbn-i Sebe’nin dostları ve yârenleri hemen asiler içine ka-
rıştılar. Gerçi isyan yatıştı amma, bu kez bunlar valiler hakkında uydurma 
mezalim hikâyeleri neşretmeye başla dılar. Ateş olmayan yerden duman 
tütmez, prensibi gereğince de dikodular tesirli olmaya başladı. Halk ara-
sında yavaş yavaş kıpırdanışlar kendini gösterdi. Basra, Kûfe ve Mısır’da 
isyan hareket leri ortaya çıktı. İbn-i Sebe, Mısır asileri ile Medine’ye geldi 
ve Hz. Osman (radıyallahu anh) faciası, Hz. Ali (radıyallahu anh)’nin Hazret-i 
Osman (radıyallahu anh) tara fına iltizam etmesine rağmen vuku’ buldu. Bu 
olaylara Hz. Ali (radıyallahu anh)’ nin hiç bir zaman rızâsı ve dahli olmamıştır.

İş bu duruma gelince, İbn-i Sebe faaliyetini daha da hızlan dırmaya 
başladı. Öyle ki, Cemel vak’asında iki taraf anlaşmış iken Hz. Ali (radıyal-
lahu anh)’nin haberi olmaksızın İbn-i Sebe’nin kışkırtmasıyla karşı tarafa 
gece baskını yapıldı. Netice malûm... Harpten ziyade tefri ka derinleşti. Hz. 
13 Y. Ziya Yörükân, İlahiyat Fak. Müslümanlıkta Dinî Tefrika notların dan 1951.
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Ali (radıyallahu anh) orduya hâkim olamadığından İbn-i Sebe’yi cezalandı-
ramadı. Hz. Ali (radıyallahu anh)’nin kendi hakkındaki fikrini an layan İbn-i 
Sebe, dostlarını da yanına alarak Kûfe şehrine çekil di. Yâreni fazla oldu-
ğundan nüfuzu da o nisbette kuvvetli idi. Fi kirleri gizli fakat süratle yayı-
lıyordu. Hz. Ali (radıyallahu anh) Şam ve Hari cilerle meşgul olduğundan bun-
ları takip edemiyordu. Bundan da istifadeye kalkışan İbn-i Sebe, uydurma 
hadîs yaymaya ve bâzı âyetleri Hz. Ali (radıyallahu anh)’nin vasiliği ve hali-
feliği ile tefsire kalkıştı. Ve bu nu da etrafına yaydı.

Ayrıca, Fedek arazisinin hallinde Hz. Ebû Bekir’in (radıyallahu anh) 
his leriyle hareket ettiğini, Hz. Peygamber’in hastalığında ise vasiyet-
name yazdırmasına Hz. Ömer’in mani olduğunu, Hz. Osman (radıyal-

lahu anh)’ın du rumunun malûm bulunduğunu ve bu üç şahsa yardım 
eden bütün sâhabîlerden de teberrî etmek lâzım geldiğini ileri süre-
rek Ehl-i Beyt’e tevelli etmenin esas akide olacağını da ileri sürdü. Bu 
fikir ler kısa zamanda tesirini gösterdi. Halk, ilk halifelere ve taraftar-
larına sövüp saymaya başladı. Bu hal gittikçe yaygın bir durum aldı.

Hazret-i Ali (radıyallahu anh) bu fikirlere vâkıf olunca, bizzat minbere 
çıkarak duyulan, gizlice yayılan ve kendisinin kulağına kadar gelen söy-
lentileri büyük bir şiddetle reddetti. Hattâ bu fikirlere inanan ve onla-
rın yayılmasına vesile olan kimselerin şiddetle cezalandırı lacağını ilân 
etmeye mecbur oldu.

Bu arada Abdullah İbn-i Seb’e de boş durmuyordu. İslâmi-yet’i tef-
rikalara düşürmek için kendi dostları ile birlikte sistematik bir şekilde 
çalışıyordu. Her an yeni bir şeyler bulup, uydurup yayıl masını teşvik 
ediyordu. Hattâ, Hz. Ali (radıyallahu anh)’nin ağzından bâzı sözler de uy-
durmaya başladı. Meselâ: «Ene hayyun lâ yemut, ene bâisun fi’l-kubur, 
ene mûkîm’ul-kıyame...» gibi... Yani, «Ben ölümü tatmayan bir ha-
yata mâlikim, kabirlerde insanları diriltecek, kıyameti ko paracak 
da benim...» anlamına gelen bu sözlerden kastedilen mâ na gayet açıktır.

Hz. ALİ DEVRİNDE DİNİ TEFRİKA

Hazret-i Osman (radıyallahu anh)’ın şehadetinden hemen sonra Medine’de 
bulu nan ashabın bîatleri ile başlayan Hz. Ali (radıyallahu anh)’nin halifeliği 
devrinde İs lâmiyet’te çeşitli fikirlerin ve gurupların baskısı oldukça arttı.
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Hz. Ali (radıyallahu anh) halife olunca ilk iş olarak, ashâbtan bâzıları-
nın nasihatlerini dinlemeden Hz. Osman (radıyallahu anh) tarafından ta-
yin edilmiş bulunan valileri görevlerinden azledip kendi seçtiği vali leri 
iş başına getirmeye çalışmak oldu. Bunun, sonunda tayin edi len bâzı va-
liler, tayin edildikleri yere gittiler, bâzıları da yolda iken geri çevrildiler. 
Bu da ülkede idarenin bölünmesine vesile oldu.

Hilâfet makamına geçen Hz. Ali (radıyallahu anh)’nin karşılaştığı bir 
güçlük de, elinde gereken kuvvet olmadığı için icra edemediği, Hz. Os-
man (radıyallahu anh)’ın katillerini bulup kısas etmesi meselesi idi. Bu me-
sele, ashâb ara sında münakaşa konusu olmaktan berî olamadı. Ashabın 
bir kıs mı, Hz. Ali (radıyallahu anh)’nin yeteri kadar kuvvet temin ettikten 
sonra Hz. Os man (radıyallahu anh)’ın katillerini cezalandırmak isterken; di-
ğer bir kısmı, bilhas sa Şam valisi Hz. Muaviye ile umre yapmak için ha-
lifeden izin alarak Mekke’ye hareket eden Hz. Zübeyr ile Talha (radıyal-
lahu anh) suçlu ların hemen kısas edilmesini istiyorlardı.

Kısasın hemen yapılmasını isteyenlerden Şam valisi Muaviye bin Ebî 
Süfyân, Hz. Osman’ın (radıyallahu anh) kanlı gömleğini ve karısı Na ile hatu-
nun kesilen parmaklarını Şam’da teşhir ettirerek Hz. Ali (radıyallahu anh)’-
nin aleyhinde propaganda yaptırıyordu.

Hz. Ali (radıyallahu anh), Hz. Muaviye ile mücadeleye hazırlandığı za-
man, Mekke’ye giden Hz. Zübeyr bin Avvam ile Talha bin Ubeydullah’ın 
(radıyallahu anh), Hz. Aişe’yi (radıyallahu anh) de kendi aralarına alarak savaş 
hazırlığı yaptıkları haberi Medine’ye geldi. Bunun üzerine Hz. Ali (radıyal-
lahu anh), hazırladığı ordu ile Basra’ya yöneldi. Basra şehri yakınlarında 
14. Cemâziyelahir H. 36 (M. 9 Haziran 656) tarihinde, tarihde Cemel va-
kası olarak adlandırılan ve İbn-i Seb’e taraftarlarının geceleyin ansızın 
Hz. Aişe taraftarlarına saldırısı ile meydana gelen savaş oldu. Bu savaşta 
Hz. Ali (radıyallahu anh), her ne kadar galip geldi ise de başta Hz. Zübeyr 
bin Avvam ve Talha bin Ubeydullah (radıyallahu anh) olmak üzere 15.000 
müslümanın ölmesine mani olamadı.

Cemel vakasından sonra Kûfe’ye çekilen İbn-i Sebe ruhların da ka-
biliyet hazırladığı havassı dostlarını, yabancılardan gizlenmiş halvet-
lere çağırarak, bâzı esrar daha tevdi edeceğini söyledi ve on lardan ahd 
ü misâk aldı. Bu esrarın ancak ehil olanlara söylenebi leceğini de taah-
hüt ettirdi. Bunun sonunda şu fikirleri ortaya attı. «Dünyada hiç gö-
rülmemiş ve emsali işitilmemiş harikulade kahra manlığın Ali’den 
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zuhuru, fevkalâde belagat ve fesahat, hazır cevaplık, eşyanın ha-
kikatlerinde tasarruf, gaipten haber vermek, ölü leri diriltmek, 
hakâyikı ayniyeye vakıf olmak gibi bitmez tüken mez yüksek mezi-
yetlerin sırrı nedir? Bunlar nereden gelmiştir?». Sonra esrarın koru-
nacağını kuvvetle temin ve te’kit ettirdikten sonra: «Bunların ulûhiyet 
havası, nâsut (insanî âlem) kisvesinde Davud’un zuhur ve tecellisi-
dir. Ey esrarı hakikate teşne kardeşler, biliniz ki Ali İlâhtır ve on-
dan başka Allah yoktur.» Dedi.

Bu sırrın açığa çıkması gecikmedi. Ordu içinde bomba gibi pat ladı, 
yayıldı. Hazret-i Ali (radıyallahu anh), kendisinin ulûhiyetine kail olan-
ları, İbn-i Seb’e ile birlikte huzuruna çağırttı. Hazret-i Ali (radıyallahu anh) 
bunları konuşturarak maksat ve niyetlerini öğrendi. Kendilerini ikna 
etmeye gayret sarfetti. Fakat bunda muvaffak olamadı. Zira karşısın-
dakiler, o derece şartlandırılmış kişiler idi ki bunlar, Hz. Ali (radıyallahu 

anh)’nin yüzüne karşı «Sen Allahsın.» dediler. Bu durum karşısında Hz. 
Ali (radıyallahu anh), söyledikleri sözlerin küfür olduğunu, bundan tevbe 
etme leri gerektiğini ve eğer tevbe etmezlerse kendilerini ateşe atıp ya-
kacağını beyân etti.

İbn-i Hazm’ın Fisal’de beyân ettiğine göre14 Hazret-i Ali (radıyallahu 

anh), bu adamları ateşte yakmış ve bunlar ateşe atılırken: «İşte şimdi 
Al lah’ın ulûhiyeti hakkındaki iddiamızın doğruluğu tebeyyün etti. 
Zi ra, Allah’tan başka hiç kimse ateş ile âzab veremez» dediler. Bu 
olay ile ilgili Hz. Ali (radıyallahu anh) şu beyti inşat etmiştir.

«Lemma râeytu emra emran münkeran 
Eccestü naran ve daavtu Kamberan.»
«Vaktaki hadiseyi çirkin gördüm, ateşi alevlendirdim ve Kam-

beri çağırdım» anlamındaki bu beyitte geçen Kamber, Hz. Ali’nin (radı-

yallahu anh) sâdık kölesidir. Ve bunları ateşe atan odur.
Abdulkahir Bağdadî, diyor ki: «Hz. Ali (radıyallahu anh), iki çukur 

kazdırarak bunların çukurda yakılmalarını emretti. Bir kısmını 
yaktıktan son ra Şam taifesinden bir tepki geleceğini ve kendi as-
keri arasına ih tilâf gireceğinden korkarak diğerlerini bıraktı.»15

14 İbn-i Hazm, El-Fisal, Cilt 4, sayfa 186 (Mısır tab’ı)
15 Abdulkahir Bağdadî, El-Fark Beyne’l-Fırak, sayfa: 223 (Mısır tab’ı).
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İbn-i Hazm’ın ve Abdulkahir Bağdadî’nin isnat ve rivayetleri, bu vak’ayı 
müsbet bir hadise gibi kabul edip tetkike lüzum görme yerek nakletme-
leri, ateşte yakmak cezasının doğruluğunu ortaya koymaktadır. Ancak, 
cürüm ne derece ağır olursa olsun, ateşte yakmak müslümanlık esasları 
haricinde olmak itibarıyla, çok iyi tanıdığımız Hz. Ali (radıyallahu anh)’nin 
ahlâkı ile bu olayı telif etmek imkânsız gö rünmektedir.

Bu olayların cereyanı esnasında ahalide ve ashâb-ı kiram ara sında si-
nirler o derece gergin bir duruma gelmiştir ki, Hz. Ali (radıyallahu anh)’nin 
ta kip ettiği yol, ashâb-ı güzîn tarafından tenkit edilmedi. Yalnız Hz. İbn-i 
Abbas (radıyallahu anh), İbn-i Seb’e gibilerinin katlinden fitne çıkma ihti-
malinin olacağını beyân ederek ve henüz Şam harbine hazırlanıldığı şu 
sırada asker arasında huzursuzluk ve ihtilâf çıkmasının muhtemel ola-
cağını ileri sürerek İbn-i Sebe’nin katledilmemesini ve uzak bir yere sür-
gün edilmesini söyledi. Bunun üzerine Hz. Ali, İbn-i Sebe’yi Medayin’e 
sürgün olarak gönderdi.

Hazret-i Ali (radıyallahu anh)’nin tavsiyeye uyarak İbn-i Sebe’yi Meda-
yin şehri ne sürmesi ilerisi için yapılmış bir hata idi. Zira bu şehir, Mecu-
siliğin merkezi idi. Ayrıca, Budizm’in tesiri de burada kendini gös teriyordu. 
Budizm’deki tenasüh ve hükümet süren reiste ulûhiyetin teşahhusu gibi 
akideler ile hükümetin irsen evlâda intikal et tiği fikri burada yaygın idi. 
Ayrıca, Zerdüşt’ün vazettiği mehdi akidesinin revaç bulduğu mıntıka da 
buralardı. Nitekim, yukarı da zikri geçen çeşitli dinlerin revaç bulduğu 
fikirleri hemen İbn-i Sebe tarafından benimsendi. Kendi fikrini de bu fi-
kirlere ilâve ede rek etrafında propaganda yapmak için müsait bir zemin 
hazırla dı. İbn-i Sebe taraftarlarının bir kısmını Azerbeycan’a, bir kısmını 
Irak’a ve bir kaç kısmını da çeşitli bölgelere yolladı. Bilhassa ordu içine 
önemli pek çok adamlarını sokmasını başardı.

İbn-i Sebe’nin önce Hz. Ali (radıyallahu anh)’nin etrafında teşekkül eden 
ve son raları adım adım inhiraflar (sapma) ve sıçramalarla etrafa dağı-
lan adam ları, gittikleri yerlerdeki fikirleri de kendi bünyelerine alarak 
genişleme yolunu tuttular. Bunun neticesinde şia’da başlıca dört mü him 
kolun teşekkülü ortaya çıktı.

İbn-i Sebe, Hazret-i Ali (radıyallahu anh)’nin şehadetinden sonra da boş 
durmadı. Hz. Ali (radıyallahu anh)’yi yüceltmek suretiyle onun şöhretinden 



39GİRİŞ

istifade etme ye kalkıştı. Böylece halk arasında fitne tohumlarını ekmeye 
de vam etti. Etrafında toplanan halk kütlelerine yemin ederek diyor du ki: 
«Kûfe mescidinde Ali’den iki kaynak çıkacak. Bunların bi rinden bal, 
diğerinden yağ akacak. Ali şiası bunlardan içecektir.» Bu sözler, bir 
dinden diğerine yeni geçmiş insanlar üzerinde he men tesirini göstere-
rek, İbn-i Sebe’nin taraftarlarının çoğalmasına vesile oldu.

Hazret-i Ali (radıyallahu anh), bir taraftan İbn-i Sebe taraftarları ile uğ-
raşırken diğer taraftan da Şam’da hükümet eden Muaviye bin Ebî Süfyan 
ile uğraşmak mecburiyetinde kalmıştı. Bunun neticesinde Hz. Ali (radıyal-
lahu anh) ile Hz. Muaviye’nin orduları, 8.Safer. H.37 (M.26.Temmuz.657) 
yılında Fırat nehrinin batı yakasında bulunan Rakka şehrine ya kın Sıffîn 
mevkiinde karşılaştılar. Uzun süren barıştırma çaba ları bir sonuç ver-
medi. Neticede iki taraf harbin kat’î netice oldu ğuna istemeyerek inandı-
lar. Savaş başladı. Hz. Muaviye’nin ordusu bozulmaya yüz tuttu. Durum 
kötü idi. Fakat, Muaviye bin Ebû Süfyan ordusunda bulunan ashâbtan 
Amr İbn’l-Âs adındaki dahî sâhabî, hemen hileye başvurdu. Şam ordu-
sunda bulunan Kur’ân-ı Kerîm’in sayfaları mızrakların ucuna asıldı. As-
ker: «Hepimiz öldük ten sonra sınırları kim koruyacak? Müşriklerle 
ve kâfirlerle kim cihad edecek? Allah’ın kitabı aramızda hakem ol-
sun» diye bağırmaya başladı. Hz. Ali(radıyallahu anh)ordusundan bir gu-
rup, bu hileyi gerçek zan nederek Allah’ın kitabına karşı savaşamayacak-
larını beyân ettiler. Hazret-i Ali (radıyallahu anh), ordunun savaşa devam 
etmesini istedi ise de ordunun ileri gelenlerinden bir gurup Hz. Ali (radı-
yallahu anh)’ye karşı itaatsizlik etme fik rine kapıldı. Bu durum karşısında 
Hz. Ali (radıyallahu anh), çaresiz kalarak savaşı yürütmeme kararı aldı. Ve 
uzun süren müzakerelerden sonra iki tarafın tensip edeceği hakemlerle 
meselenin halline karar verildi.

Hazret-i Ali (radıyallahu anh), ordusu ile birlikte Kûfe şehrine geri döndü. 
An cak, daha geri dönüş esnasında ordu arasında fikir ayrılıkları mey-
dana gelmeye başladı. Zira, ordu içinde bulunan bir gurup «Ha kem an-
cak Allah’tır» fikrini savunuyordu. Bu fikirde olanlar Harûra mevkiinde 
toplanarak Hz. Ali (radıyallahu anh)’den ayrıldılar. Bunların sayısı on iki 
bin kişiyi aşıyordu. Bunlara sonradan Havâric veya Haricî ler adı verildi.

Hazret-i Ali (radıyallahu anh), Sıffîn savaşından sonra hem Hz. Muaviye 
ile ve hem de haricîlerle uğraşmak mecburiyetinde kaldı.



MEZHEPLER TARİHİ40

Hakemlerin uzun süren hazırlıklarından sonra H. 38 (M. 658) yılı-
nın Şaban ayında yaptıkları toplantı Ezruh’ta fiyasko ile neti celendi. Amr 
İbni’l-Âs’ın İslâm Tarihlerinde de belirtildiği veçhile, yapmış olduğu hile 
sonunda Hz. Muaviye’yi halife ilân etmesi, or talığı karıştırdığı gibi, Hz. 
Ali (radıyallahu anh) taraftarları arasında da karışıklıkla rın çıkmasına ve 
bölünmelere vesile oldu.

Diğer taraftan Hz. Ali (radıyallahu anh), hakem meselesi dolayısıyla ken-
disinden ayrılıp Harûra mevkiinde toplananları ikna etmek için yapmış 
ol duğu çabalardan da bir sonuç alamadı. Üstelik buradaki haricî lerle sa-
vaşmak mecburiyetinde kaldı. Bu suretle İslâm’ın en çok istediği birlik 
ve beraberlik bozulmuş oldu. Hazret-i Peygamber’den beri süregelen bir-
lik tamamen ortadan kalktı. Her grup, kendi lerinin en iyiyi yaptıklarını 
ileri sürerek birbirlerini çeşitli şekil lerde suçlamaya başladılar.

Hazret-i Osman’ın (radıyallahu anh) şehâdetinden sonra meydana gelen 
olaylarda bir kısım ashâb Hz. Ali (radıyallahu anh), bir kısım ashâb da Hz. Mu-
aviye tarafını açık veya gizli tutmaya başlamıştı. Genellikle ashâb-ı güzîn, 
olayların seyrini acı acı takip edip büyük üzüntü içinde idi ler. Bundan do-
layı da kendilerini ibadete verip kenarda kalmayı tercih ediyorlardı. Bun-
ların sayısı pek çok idi.

Hazret-i Ali (radıyallahu anh) tarafını tutan ve onunla birlikte mücadele 
eden topluluğa Şiât-ü Ali deniliyordu. Bunların başında ashâbtan Miktad 
bin Esved, Selmân-ı Fârisî, Ebû Zerr-i Gıffârî, Ammar bin Yâsir ve Cündüb 
bin Cünade (radıyallahu anh) bulunuyordu. Bu grupta toplanan Şiât-ü Ali’yi 
sonradan bir mezhep olarak veya sistemleşmiş olan şiâ ile karıştırmamak 
lâzımdır. Zira bir mezhep olarak za manımıza kadar gelmiş olan şianın (ya-
hut Şiîliğin) temel görüşü, Hz. Ali (radıyallahu anh)’nin Hz. Peygamber’den 
sonra nass ve vasiyet usulü ile halife olması ve kendi neslinden gelenle-
rin bu işi yürütmeleri esa sına dayanmaktadır. Tabii bu arada bazı fikir 
sapmalarını da ilâ ve etmek gerekmektedir. Bütün bunları ince noktala-
rına kadar ile ride göreceğiz.

Şiâ, yukarıda belirtilen temel görüşü benimsemekle birlikte ba zı hu-
suslarda kendi aralarında ihtilâfa düşerek dört mühim fikre ve dolayı-
sıyla dört önemli kolun teşekkülüne müncer oldu. Bunlar dan birincisine 
şiâ-i Muhlisin adı verilir. Tefrikaya tekaddüm eden devirlerde akaid ba-
kımından Hz. Muaviye’ye tabi olanlarla arala rında bir fark yoktur. An-
cak medenî ve siyasî nokta-i nazar ba kımından aralarında fark vardır. 
Bu da Hz. Osman (radıyallahu anh)’ın katillerinin tecziyesi, hilâfet mevkiine 
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gelecek şahsın tercihi ve nihayet ülke nin idare sisteminde takip edilmesi 
gereken yolun ne olduğundaki ayrılıklardır.

Şiâ-i Muhlisin, hilâfette Hz. Ali (radıyallahu anh)’nin hakkını tasdik et-
miş ve bu uğurda ona yardıma amade olmuş kimselere verilen isimdir. 
Bun lar, Peygambere, arkadaşlarına, dört halifeye lüzumu kadar hür mette 
sabittirler. Müslümanlık esaslarına, Kur’ân-ı Kerîm’de tasrih edilen şe-
kilde ve zahiren ifade edildiği veçhile inanırlar. Bu mezhebin sâlikleri, 
Kur’ân’da Cenâb-ı Allah’ın tavsif eylediği sıfatları yed, vech gibi sıfatlar 
da dahil olduğu halde kabul ederler. Bütün bunlar gösteriyor ki, Hz. Mu-
aviye tarafına geçen müslümanlarla Hz. Ali (radıyallahu anh) tarafındaki 
müslümanlar arasında din ve müslümanlık bakımından bir fark yoktur. 
Hepsi Kur’ân’ın nasslarına ve Peygamber Efendimiz’in hadîs-i şerifle-
rine dayanırlar.

İkincisine Şiâ-i Tafdiliyye veya Mufaddıla adı verilir. Bu gruba giren-
ler, Hazret-i Ali (radıyallahu anh)’yi bütün ashâbtan ve Şeyheyn (Hz. Ebû Be-
kir ve Ömer (radıyallahu anh))’den efdâl sayarlar. Zira bunlara göre Hz. Ali 
(radıyallahu anh)’nin Hazret-i Peygam berle olan ünsiyeti diğerlerine göre 
daha çok ve daha yakındır. Hazret-i Ali (radıyallahu anh) ise, kendisini Hz. 
Ebû Bekir ve Ömer (radıyallahu anh) ile muka yese edenlere karşı, tafdil et-
tiklerinden dolayı iftira cezası olarak seksen deynek had vuracağını beyân 
ederek tehdit etmiştir.

Şiâ-i Tafdiliyye, İbn-i Sebe’nin telkinatının ilk merhalesini ka bul etmiş 
kişiler olarak kabul edilirler. Ve İbn-i Sebe’nin tilmizle rinin en aşağısını 
teşkil ederler. İşte, bilâhare Şiîlik adı altında te şekkül edecek olan büyük 
mezhebin başlangıcı bunlardır. Bu mezhep, muhteviyat ve mahiyet itiba-
rıyla tarihin akışı içinde bir çok fikirlerin iltihakı ile türlü türlü hislere bü-
rünmüş ve her devirde ayrı bir renkte görünmüştür.

Üçüncüsüne Şiâ-i Sabbe adı verilir. Bunlar, Hazret-i Ali (radıyallahu anh)’den 
başka Resûlullah’ın bütün ashabını sebbederler. Sabbe denilmesi de bun-
dandır. Bunlar, İbn-i Sebe’nin orta derecede tilmizleridir. Bu itibarla bazı 
müellifler bunlara Sebeiyye adı da verirler.

Şiâ-i Sabbe, Peygamber’in ashabının gasıp, zalim ve hattâ kâ fir ve mü-
nafık olduklarına kânidirler. Hz. Ali (radıyallahu anh), Talha ve Zübeyir’in 
(radıyallahu anh) muhalefetlerini mezheplerinin doğruluğuna delil sayarlar. 
Şiîlikteki teberri, tevelli ve takiye esasları bunlarındır. Tevelli: Ali beyti 
sevmek; teberri: Ebû Bekir (radıyallahu anh)’den itibaren bütün ashâbtan 
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çe kinmek ve onlardan nefret etmektir. Takiye ise, bunların mezhep usu-
lüdür ki, kalblerinde besledikleri hissiyatı ve akideleri gizleye rek zahiren 
bunların aksini göstermektir.

Abdulkahir Bağdadî’nin tasvirine göre16, Hz. Ali (radıyallahu anh) şe-
hit edil diği zaman bunlar maktulün şeytan olduğunu ve insanlara Ali su-
retinde görüldüğünü iddia etmişlerdir. İbn-i Sebe: «Yahudilerin, Hris-
tiyanların, Hz. İsa’nın katli hakkındaki dâvaları nasıl doğru değil 
ise şiî olmayanlar (Nevasıb, Nâsiye, Şiâ-i Osman, Hz. Ali’yi takbih ve 
tahtaha edenler) “ile” haricîlerin, Ali’nin katli hakkındaki dâvaları 
da öyledir. Yahudiler ve Hristiyanlar, maslûp bir şahsı gördüler ve 
onu İsa’ya benzettiler. Nasibîler ve Haricîler de Ali’ ye benzeyen bir 
maktul gördüler ve onu Ali zannettiler. Halbuki Ali, İsa gibi göklere 
çıktı ve yakında oradan dünyaya nûzül ede rek düşmanlarından in-
tikam alacaktır» diyordu.

Şiâ-i Sabbe’ye sâlik olanların bir kısmı, Ali bulutlardadır; gök gür-
lemesi onun sesi ve şimşek çakması onun gazabıdır, prensibini kabul 
etmişlerdir. Bu yüzden bunlardan biri gök gürültüsünü işit tiği zaman 
«Aleykesselâm ya emire’l-mü’minîn» cevabını verir.

Yine rivayete göre İbn-i Sebe’ye Ali katledildi denildiği zaman şu ce-
vabı vermiştir: «Siz, onun dimağını bir kese içinde bana ge tirseniz 
yine onun öldüğünü tasdik etmem. O ölmez. Gökten inip bütün arza 
mâlik olacaktır, » demiştir. Bunlar, beklenilen Mehdi’nin Ali olduğuna 
kânidirler.

İbn-i Sebe’nin zahirî mezhebi şiâ-i Sabbe idi.
Dördüncüsü ise Gulat veya Galiye mezhebidir. İbn-i Sebe’nin havassı 

yaranına telkin ettiği ve bilâhare Sebeîlik denilen kısım budur. Sebe-
iyye ile Sabbe’yi birbirine karıştırmamak lâzımdır. Zira Sabbe akidele-
rinin müfrit kısımları, Gulat’a; tevelli ve teberri akideleriyle ashâbtan 
yalnız Hz. Muaviye’ye taraftar olanlara sövmek akideleri, Mufaddıla fır-
kasına mal olarak Sabbe ortadan kalk mış oldu. Sebeiyye unvanı da Gu-
lat mânasına kullanılmaya başla dı. Ancak, başlangıçtaki ayırımdan do-
layı karışıklık ortaya çıktı.
16 Abdulkahir Bağdadî, El-Fark Beyn’el-Fırak sayfa: 223 ve devamı.
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Gulat mezhebinin başlıca esası, Ali’nin ulûhiyetine inanmak tır. Hazret-i 
Ali (radıyallahu anh)’nin bazı sözlerini bir takım tevillerle kendi mezheple-
rinin doğruluğunu isbatlar şekle sokmuşlardır.

Sabbe akideleri kamilen Gulat’ta mevcuttur. Bunlar arasında Hz. Ali 
(radıyallahu anh)’nin son tecelli-i İlâhî olduğuna ve Peygamberleri kamilen 
onun göndermiş olduğuna inananlar da vardır.

Hazret-i Osman’dan (radıyallahu anh) iltifat görmeyen ve Hz. Ali’den (ra-

dıyallahu anh) umduğunu elde edemeyen İbn-i Sebe’nin tahrikatı İslâm’ da 
korkunç derecede tahripkâr oldu. Bugüne kadar müslümanlar arasında 
hüküm süren tefrikanın sönmez ateşi işte bu suretle alev lendirilmiş ve 
İbn-i Sebe daha hayatta iken Suriye, Irak, Horasan ve diğer yerlerde te-
sirlerini göstermiştir. Galiye mezhebi sonradan Rafızî, Batınî, İsmailî ve 
Karamita gibi bir çok kollara ayrılmış tır.

İbn-i Hazm, yukarıda zikredilen fikirlerden meydana gelen kaynaşma-
nın sebebini izah ederken diyor ki: «Hazret-i Ali (radıyallahu anh), diğer 
arkadaşlarının hiç biri kadar mutaassıp bir Arap milliyetperi de-
ğildi. O hepsinden ziyade insanî ve Mûsâvatperdi. Hattâ onun Arap 
olmayanlara, belki Araplara olduğundan ziyade temayülü vardı. 
Herhangibir milleti, bir ırkı tezyif etmek şöyle dursun onlara kıy-
met verir ve herbirisine taziz ederdi. Bilhassa câlib-i dikkat ola rak 
Mecûsilerin ehl-i kitap olduklarına kani idi.»17 Diğer bir sebep ola-
rak da: «İranlılar geniş ülkelere sahip ve bir çok millet lere hâkim 
idiler. Kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Bu iti barla bütün 
insanları köle ve yalnız kendilerini hür ve necip sayar lardı. Arap-
lar ise onların nazarında en ehemmiyetsiz bir milletti. Şimdi ise 
Arapların elinde, bütün mülk ve devletlerinin zevaline şahit oldu-
lar. Felâketlerinin derinliği ölçüsüzdü. Çok defalar har be kalkıştı-
lar. Her birinde Allah öteki tarafa yardım etti. İleri ge lenleri hileye 
sapmaktan başka çare bulamadılar. Ve nihayet bun lar da müslü-
manlık izhâr ettiler. Ve ehl-i beyte muhabbet, Ali’ye yapılan zulmü 
istihrak perdesi altında muhtelif yollara sâlik ol dular.» sözlerini 
17 Ebu Muhammed İbn-i Hazm, El-Fisal fî’l-Milel ve’l-Ehvâi ve’n-Nihal cilt: 1, sayfa: 114.
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ileri sürüyordu18. Bu fikirleri aynı zamanda, Tuhfe-i İsna Aşeriya sahibi 
de üçüncü sayfada zikretmektedir.

Ayrıca İlahiyat Fakültesi profesörlerinden merhum Yusuf Zi ya Yörükân 
da fakülte ders notlarından, Müslümanlıkta Dinî Tef rika adlı bölümün 16. 
sayfasında: «Bundan başka Ali’nin oğlu Hü seyin, Yezdigürd’ün kızı 
Şehr-i Bânu ile izdivaç etmiş; İran ile Ali ailesi arasında sıhriyet ha-
sıl olmuştu. İranîler hanedan âşıkı adam lardı. Ehl-i beytin, kendi 
eski hükümdarları gibi ayrı şahsiyete sa hip olduklarına inanmaya 
ihtiyaçları vardı. Sonra Asya’nın ortala rına doğru gidilince orada 
halkın en kadim dinlerinin, evvelâ Şa manlığın ve sonra Budîliğin 
ve Brahmanîliğin tesirleri ile hüküm darlarda ulûhiyeti görmek iti-
yatında idiler» demektedir.

Yukarıda şiâ’nın genel olarak temel görüşlerini ortaya koy duk. Bu gö-
rüşü hemen hemen bütün şiâ benimsemiştir. Fakat za manın ve şartla-
rın icabı olarak kendi menfaatlerini düşünenler ta rafından çeşitli fırka-
lar ortaya çıktı. Bu fırkalar içinde, İslâm inan cından çıkmayanlar olduğu 
gibi kesin olarak İslâmiyet’ten de ayrı lanlar olmuştur.19

Gerek Hazret-i Osman (radıyallahu anh) devri ve gerekse Hazret-i Ali (ra-

dıyallahu anh) devri, İslâm’da kapatılamayacak yaraların meydana çıkma-
sına ve sile olmuştur. Nitekim, Hazret-i Ali (radıyallahu anh) devrinde şiâdan 
sonra ortaya çıkan havariç, bu yaradan biridir. Cemel vak’asına katılan-
lar, hakem tayin edenler, hakemlere razı olanlar zamanla kâfir olarak 
ilân edilmiş ve onlardan teberri edilmesinin gerektiği savu nulmuştur. 
Buradan, büyük günah işleyenlerin küfre gireceği ve cehennemde ebedî 
âzab göreceği, sünnete muhalefet eden imama karşı isyan etmenin hak 
olduğu gibi mes’eleler ortaya çıkmıştır.20

Bugün dahi birlikte secde ettikleri mabet içinde birbirlerini kâfir 
veya fasık diye suçlayan ve geçmişin izlerini yaşatanlara rastlamak her 
yerde mümkündür. 

18 İbn-i Hazm, aynı eser, C: 2, sayfa: 215.
19 El-Eş’arî, Makalat, C. 1, sayfa: 66. Abdulkahir Bağdadî, El-Fark, s. 21. .
20 El-Eş’arî, Makalat, C. 1, s. 156-157.
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ŞİÂ

GİRİŞ

Aşağıda beyân edilen şiîlik, onbeşinci asrın sonuna kadar olan zamana 
aittir. Şimdiki asırla arasında bir bağlantı kurarak işi ele almamak ge-
rekir. Zira gayemiz geçmişi bugüne aktarmaktır. İl mî bir çalışma ortaya 
koymaktır. Bu düşünce ile hareket ederek deriz ki: Şîâ kelimesi arapça bir 
isim olup şîî kelimesinin çoğuludur. Eşya ve şiyâ kelimeleri de aynı kök-
ten gelmektedir. Lügat mânası: Taraftar (Taraflılar, yardımcılar ve tâbi) 
anlamınadır. Bu anlam larda Kur’ân-ı Kerim’de: «Muhakkak ki İbrahim 
de onun (Nuh’un) şîâsındandı.»21 ve «Mûsâ, halkın habersiz olduğu 
bir sırada şeh re girdi. Burada iki kişinin birbiriyle kavga ettiklerini 
gördü. Bun lardan biri kendi şîâsından, diğeri düşmanlardandı.»22 
meâllerindeki âyet-i kerîmelerde de kullanılmıştır. Burada geçen şîâ ke-
limesi, taraftar anlamını vermektedir.

Şîâ kelimesi yukarıda zikredilen lügat mânasını muhafaza ede rek 
İslâm’da, önceleri ashâb-ı kiram da dahil olmak üzere dindar, faziletli ve 
İslâm inançlarına tamamen sadakatle bağlı olan cema ate ve yukarıda 
zikredilen Muhlisin grubuna da denilmektedir. Bunlar, her türlü siyasî 
ve fikrî düşüncelerin dışında kalan ilk müslümanlardı. Bu bakımdan on-
lara Şîâtü’l-Ulâ adı verilmiştir. Bun ları daha sonraki şîâ ile karıştırma-
mak gerekir.

Şîâ kelimesi daha sonraları aynı lügat anlamında Hazret-i Ali bin Ebî 
Tâlib (radıyallahu anh) taraftarlarına isim olmuştur. Hazret-i Ali’yi (radıyal-

lahu anh) bütün mücadelelerinde haklı görerek savunan, ona yardımcı olan 
ve gerektiğinde onun tarafını tuttuğunu açıkça belirten kimselere Şîâtü 
21 Kur’an-ı Kerim, Saffat suresi, âyet: 83.
22 Kur’an-ı Kerim, El-Kasas suresi, âyet: 15.
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koymaktır. Bu düşünce ile hareket ederek deriz ki: Şîâ kelimesi arapça bir 
isim olup şîî kelimesinin çoğuludur. Eşya ve şiyâ kelimeleri de aynı kök-
ten gelmektedir. Lügat mânası: Taraftar (Taraflılar, yardımcılar ve tâbi) 
anlamınadır. Bu anlam larda Kur’ân-ı Kerim’de: «Muhakkak ki İbrahim 
de onun (Nuh’un) şîâsındandı.»21 ve «Mûsâ, halkın habersiz olduğu 
bir sırada şeh re girdi. Burada iki kişinin birbiriyle kavga ettiklerini 
gördü. Bun lardan biri kendi şîâsından, diğeri düşmanlardandı.»22 
meâllerindeki âyet-i kerîmelerde de kullanılmıştır. Burada geçen şîâ ke-
limesi, taraftar anlamını vermektedir.

Şîâ kelimesi yukarıda zikredilen lügat mânasını muhafaza ede rek 
İslâm’da, önceleri ashâb-ı kiram da dahil olmak üzere dindar, faziletli ve 
İslâm inançlarına tamamen sadakatle bağlı olan cema ate ve yukarıda 
zikredilen Muhlisin grubuna da denilmektedir. Bunlar, her türlü siyasî 
ve fikrî düşüncelerin dışında kalan ilk müslümanlardı. Bu bakımdan on-
lara Şîâtü’l-Ulâ adı verilmiştir. Bun ları daha sonraki şîâ ile karıştırma-
mak gerekir.

Şîâ kelimesi daha sonraları aynı lügat anlamında Hazret-i Ali bin Ebî 
Tâlib (radıyallahu anh) taraftarlarına isim olmuştur. Hazret-i Ali’yi (radıyal-

lahu anh) bütün mücadelelerinde haklı görerek savunan, ona yardımcı olan 
ve gerektiğinde onun tarafını tuttuğunu açıkça belirten kimselere Şîâtü 
21 Kur’an-ı Kerim, Saffat suresi, âyet: 83.
22 Kur’an-ı Kerim, El-Kasas suresi, âyet: 15.
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Aliyyi Ebî Tâlib denilmiştir. Sonraları bu tabir daha kısaltı larak ve tah-
fif (hafifletme) edilerek Şîâ şeklinde kullanılmıştır.

Şîâ’nın ilk çekirdeğini teşkil edenler ashâbtan Ammar bin Yâsir, Ebû 
Zerr Gıfârî ve Selmân-ı Fârisî (radıyallahu anh) idi. Bu sahabeler, Hazret-i 
Ali (radıyallahu anh)’nin, Hz. Ebû Bekir (radıyallahu anh), Ömer (radıyallahu anh) 

ve diğer ashâb-ı kiramdan daha efdâl olduğu inancında idiler. Buna se-
bep, Hazret-i Ali (radıyallahu anh)’nin Peygamber ile olan yakınlığı, ünsi-
yeti ve nihayet halife olacak kim senin ehl-i beytten biri olması inancını 
taşımaları idi. Ehl-i beyt içinde Resûlullah’dan sonra halife olmaya nam-
zet iki kişi vardı Bunlardan biri Resûlullah’ın amcası Abbas bin Abdül-
muttalib (radıyallahu anh), diğeri de amcasının oğlu ilk müslümanlardan ve 
küçük kı zının kocası Hazret-i Ali (radıyallahu anh)’dir. Hazret-i Ali (radıyal-

lahu anh)’nin, şirke inanmadan müslüman olması da ayrı bir avantajı idi. 
Bu itibarla da bütün düşün celeri kendi tarafına çekiyordu.

Hazret-i Peygamber’in vefatından sonra ensâr ve muhacirinin Benî 
Saad gölgeliğinde halifeliğin kendilerinin hakkı olduğunu id dia etme-
lerine karşı, Hz. Ali taraftarları, hilâfetin ehl-i beytin hak kı olduğunu 
ve Hz. Ali’nin halife olması gerektiğini savunuyorlar dı. Bunlara göre, 
Resûlullah eğer miras bırakacak olsa idi muhak kak ki kendine en yakın 
varisleri olan ehl-i beyte bırakacaktı. Ha lifelik de aynen böyledir. Ve bu 
işe en uygun kimse de Hz. Ali (radıyallahu anh)’ dir.

Buhârî’nin Abdullah İbn-i Abbas’tan (radıyallahu anh) naklettiğine göre: 
«Ali b. Ebî Tâlib (radıyallahu anh), Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) 
vefatı hastalığın da yanına çıkmıştı. Nâs: - Yâ Ebe’l-Hasen, Resûlullah 
bu gece na sıl sabahladı? diye sordular. Ali (radıyallahu anh): - Allah’a 
hamdolsun, hastalıktan ifakat bularak sabahladı. Diye cevap verdi. 
Ali (radıyallahu anh)’nin bu cevabı üze rine onun elini babam Abbas (ra-
dıyallahu anh) tutarak Ali’ye (radıyallahu anh):

– Vallahi üç gün sonra başkasına kul köle olacaksın. Çünkü ben 
kesin olarak sanırım ki, Resûlullah bu hastalığından yakında öle-
cektir. Ben, Abdülmuttalib oğullarının ölüm sırasında yüzlerini bi-
lirim. Şimdi sen, biz Haşimîler namına Resûlullah’a git, bu hilâ fet 
işinin kimde bulunacağını Resûlullah’a sor. Hilâfet bize ait ise bu nu 
(Resûlullah’ın sağlığında) bilelim. Bizden başkasına ait ise bu nu da 
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öğrenelim. Ve bizi ona vasiyet etsin. Dedi. Ali (radıyallahu anh): - Bu işi 
bizden başka uman bulunur mu? Dersin, diye sordu.

– Vallahi bulunur sanırım. Dedi. Bunun üzerine Ali (radıyallahu anh):
- Vallahi bu işi biz Resûlullah’a sorar, o da bizi bundan mene-

derse iyi bil ki Resûlullah’ın vefatından sonra halk bununla is tidlal 
ederek hilâfeti bize vermezler. Bu cihetle ben Resûlullah’a sormam 
(ve hilâfet istemem) diye yemin etti.

(Resûlullah’ın vefatı üzerine Abbas) Ali’ye (radıyallahu anh) Elini 
uzat, bîat edeyim. (Beni görerek) halk da bîat edecektir, dediyse de 
Ali (radıyallahu anh) bu teklifi kabul etmedi»23 buyurmaktadır.

Yukarıdaki hadîs-i şeriften başka, daha sonraki şiîlerin ortaya atmış 
oldukları ve ısrarla, inat ederek savundukları şekilde, Hz. Peygamber’in 
Hz. Ali’yi (radıyallahu anh) kendisine halife tayin ettiğine dair bir nâss veya 
bir hadîs meydanda yoktur. Eğer böyle bir delil ol sa idi, Hz. Ali (radıyal-
lahu anh) bunu ashâb-ı kirama söyler ve onlar da ken disine bîat etmekte 
kusur etmezlerdi.

Tarihen sabit olan bir hususu da burada zikretmeden geçme mek 
lâzımdır ki o da, Hazret-i Ali’nin (radıyallahu anh), Hazret-i Ebû Bekir’e (ra-
dıyallahu anh), halife seçilir seçilmez hemen bîat etmemesidir. Bunun se-
bebini veya sebeblerini İslâm Tarihçileri açıkça ortaya koymaktadır lar.

Hilâfet ve imamet (devlet başkanlığı) hususunda, ehl-i beytin pek ıs-
rarlı olmayışı hususu ayrıca dikkatleri çekmektedir. Bu hu susta en isa-
betli sözü Hazret-i Hasan bin Ali, kardeşi Hüseyin’e söylemiştir. Hazret-i 
Hasan, ölüm döşeğinde iken kardeşi Hüseyin’i yanına çağırıp ona: «Ey 
kardeşim, ben artık ceddime kavuşmak üze reyim. Hilâfet mes’elesi 
üzerinde çok düşündüm ve danıştım. An ladım ki Cenâb-ı Hak, biz 
ehl-i beyte hilâfet vermeyi münasip gör müyor. Zira, birimiz bir hata 
yaptığı takdirde bundan dolayı ehl-i beyte halkın tân (kınama) et-
meleri mümkündür. Sen de benim gibi hareket et»24 diye söylemiştir.

Şîâ-i Ulâ ile zamanımıza kadar intikal etmiş olan şîâ’nın, ima met 
mes’eleleri hakkındaki görüşleri tamamen birbirini tutmamak tadır. İlk 
şîâ’dan sonra sistemleşerek bir mezhep haline gelen ve zamanımıza ka-
dar intikal eden şîâ’nın görüşleri tarihî seyir içinde çeşitli sebeblerden 
dolayı değişerek belirli şeklini almıştır. Buna göre mezhep halini almış 
23 Sahih-i Buharî Muhtasarı Tecridî Sarih, C: 11, sayfa: 19-20. 
24 Hayati Ülkü, Muhtasar İslâm Tarihi, s. 376’ya bakınız.
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olan şîâca imamet, ümmetin kanaat ve görüşüne, rey ve meşveretine 
terkedilecek genel maslahatlardan değildir. Bilâkis imamet, dinin rük-
nüdür. Hiç bir Peygamber kendi sinden sonra gelecek halifeyi tesbit et-
meden âhirete intikal etme diği gibi imameti de ümmetine havale etme-
miştir. Bu itibarla Peygamber’in, imamı tayin etmesi vâcibtir. Bu imam, 
küçük ve büyük bütün günahlardan masumdur. Ali bin Ebî Tâlib (radıyal-

lahu anh) de Hz. Peygamber’in nâss ve vasiyet yolu ile tayin ettiği imam-
dır, görüşlerini ile ri sürmektedir.

Şiî mezhebinin fırkaları arasında Hazret-i Peygamber’den son ra Hz. 
Ali (radıyallahu anh)’nin imam olacağı kafidir. Hiç bir fırka bu hususta ihti-
lâfa düşmemiştir. Keysaniyye ve Muhtariyye fırkalarının dışında kilere 
göre Hz. Ali (radıyallahu anh)’nin vefatından sonra Hz. Hasan (radıyallahu 

anh)’a bîat edil miştir. Fakat Hz. Hasan (radıyallahu anh) vaziyete hâkim ola-
mayacağını an layınca hilâfetten feragat ederek hükümeti Hz. Muaviye’ye 
terketti. Hz. Ali (radıyallahu anh) taraftarları, şiî’ler, ehl-i beytin hakkı olan 
hilâfeti Hz. Hasan (radıyallahu anh)’ın terketmesinden müteessir oldular. 
Ve Hz. Hüseyin’e bîat etmek istediler. Lâkin Hz. Hüseyin (radıyallahu anh) 

işi, Hz. Muaviye’nin vefatına talik etti. Bu da ehl-i beytin hakkını ihmal 
etmek demekti. Bunun üzerine şiîler, Hz. Ali (radıyallahu anh)’nin üçüncü 
oğlu Muhammed İbn-i Hanefi (radıyallahu anh)’ ye müracaat edip müsait bir 
fırsatta hilâfeti almak üzere ona giz lice bîat ettiler.

Tarihçiler, bu gizli bîatı İslâm Tarihi’nde uğursuz bir hareket olarak ka-
bul etmektedirler:25 Nitekim bu bîatten sonra Muham med İbn-i Hanefi (ra-

dıyallahu anh), etrafa ve beldelere birtakım dâiler (davetçiler) göndermeye 
başladı ki bu dâiler, siyasî maksat takip ettikleri halde dinî sıfatla görün-
dükleri için bütün tefrikalara ve muhtelif gizli emeller pe şinde çeşitli mez-
hepler çıkmasına başlıca âmil ve bundan sonra en büyük maraz olacak olan 
gizli bîatlere mebde (başlangıç) oldular. Bunun neticesinde dördüncü imam-
dan sonraki imamlar konusunda şîâ fırkaları geniş bir görüş ayrılığına düş-
müşlerdir. Taraflar hangi şahsı imam olarak kabul etmişlerse fırkalar o şah-
sın adı ile anıl maya başladı. Meselâ, Zeyd bin Ali bin Hüseyin’i imam kabul 
eden ler Zeydiyye; Zeyd’in kardeşi Muhammed El-Bakır’ı imamete lâyık gö-
renler Bakırıyye adını almaktadırlar.
25 Yusuf Ziya Yörükan, İslâmda Dinî Tefrika (İlahiyat Fak. Not. dan) s.15.




