
M. Salih GECİT          KELÂMÎ FIRKALARIN İSİMLENDİRİLMESİ PROBLEMİ 

 

Journal of Islamic Research 2016;27(3)  

323 

 

    ARAŞTIRMA VE İNCELEME   RESEARCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   1. ADLANDIRMA GEREKÇESİ OLARAK SİYÂSET 

iyâset konusu, kelâmî bir problem olarak sürekli tartışma konusu ol-

muştur. Ancak “siyâset” kavramı kelâm kitaplarında daha çok 

“imâmet” ve “hilâfet” kavramı çerçevesinde ele alınmıştır. Denilebilir 

ki, İslâm siyâset düşüncesi, 18. yüzyıla gelinceye kadar, genel bir “siyâset” 
kavramı üzerinde değil de, hususî olarak “imâmet” ve “hilâfet” etrafında ya-

pılan tartışmalardan ibâret bir siyâset düşüncesi haline dönüştürülmüştür. 
Bir mefhum ve düşünce problemi olarak siyâset, İslâm düşünce tarihinde 
ancak halifeliğin resmen kaldırılmasından sonra hilâfet sisteminin  

Müslüman  aydınlar  tarafından  yeniden  tartışmaya  açılması  neticesinde 
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ÖZET Bu makalede İslam tarihinde görülen kelâmî mezhepler arasındaki siyasî çekişmelerin ad-
landırma konusundaki yansımalarını araştırmaya çalışacağız. Bunu yaparken de Kelâm İlmi ve 
kelâmî tartışmalar özelinde konuyu ele alacağız. Özellikle Kelâm Tarihi ve Mezhepler Tarihî ki-
taplarında adı geçen fırkaların, siyasî ve itikâdî düşüncelerinin oluşumunun arka planındaki siyasî 
ve sosyal etkilerden de bahsederek karşılıklı ithâm ve isimlendirmelerin temel sebeplerini tespit 
etmeye gayret göstereceğiz. Bu konuda bazı örnekler vererek, objektiflik kriterinin yakalanması, 
sübjektif yorum ve değerlendirmeler hakkında uyanık olunması ve şahısların ve fırkaların karşı-
lıklı ithâmlaşmaları ve adlandırmaları analiz edilirken tedkîk ve tahkîk yöntemlerine uyulması 
gerektiğini vurgulayacağız. 
 
Anahtar Kelimeler: Fırka; Mezhep; Adlandırma; Kardeşlik; İhtilâf; İttifâk 
 
 
ABSTRACT The aim of this paper is to investigate reflections on the nomenclature of the struggle 
among the theological sects in the history of Islam. The subject is discussed under the philosophy 
(kelâm) science and philosophical (kelâmî) discussions. In particular, the historical and theologi-
cal sects mentioned in the history books have been taken as the subject of research. Political and 
social effects in the background of the formation of ideas and reasons of mutual accusations have 
been  determined. Giving some examples about this issue, attention is drawn to capture of objec-
tivity criteria, being vigilant about subjective comments and evaluations. It was emphasized that 
the examination and verification methods should be followed while analyzing mutual accusations
of each person representing a school and nomenclature of sects. 
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hak ettiği önemi görmüştür. Bu bağlamda birçok 

araştırmacı ve aydın konunun günümüz koşulla-

rına göre güncellemesini yapmaya çalışmıştır. 

Bunun neticesinde halifeliğin günümüz siyasal, 

coğrafik, stratejik ve ekonomik koşulları açısın-

dan artık “miâdını tamamlamış” bir süreç olduğu, 

İslâm topluluklarına yetersiz geldiği, modern 

siyâset sistemleri ve modern siyasal düşünceleri 

karşısında misyonunu ve vizyonunu kaybettiği, 

artık kaldırılması gerektiği1 yahut eski klasik sis-

temin çağdaş siyâset sorunları konusunda yetersiz 

olduğu, dolayısıyla çağın şartlarına uygun yeni 

bir siyasal anlayışın geliştirilmesi gerektiği şek-

lindeki düşüncelerin yaygınlaşmasıyla, İslâm 

Siyâset Düşüncesi de daha genel ve sistematik bir 

tarzda ele alınmaya başlandı. Artık günümüzde 

siyâset ve İslâm Siyâset Düşüncesi, modern 

siyâset mefhumunun tüm unsurlarını, çağdaş 

siyâset düşüncesinin tüm konularını ele alan, her 

türlü siyâsî sorunu tartışan, çözüm önerilerinde 

bulunan ve diğer siyasal sistem ve siyasal düşün-

celeri eleştiren bir forma kazandırılmış bulun-

maktadır. 2 

Kelâm kitaplarında “siyâset” kavramı bu baş-

lık altında geçmez. Geleneksel İslâm Siyasal Dü-

şüncesinde siyâset kavramı, Yunan eserlerinin 

tercüme edilmesiyle Aristo ve Eflatun’un 

“siyâset”3 ve “devlet” ile ilgili eserleri tercüme 

edildikten sonra, İslâm felsefesi literatürüne geç-

miştir. Ancak kelâm ilmi, felsefî tercüme hare-

ketlerine karşı ihtiyatlı ve tedbirli bir tavır takın-

dığından dolayı, siyâset mefhumunu bu şekilde 

ele almamıştır. Bunun yerine İslâm tarihindeki 

                                                           
1 Bkz. Seyyid Bey, Hilâfetin Mahiyet-i Şer’îyyesi, Terc. Suphi Menteş, 
Menteş Matbaası, İst., 1969; Abdurrazık, Ali, İslâm’da İktidarın Temelleri 
(el-İslâm ve Usuluha el-Hukm), Terc. Ömer Rıza Doğrul, Birleşik Yay., 
İst., 1995; El-Bennâ, Cemâl, el-İslâm Dînun ve Ümmetün ve Leyse Dînen 
ve Devleten, Dâru’ş-Şurûk Kâhire, 2008. 
2 Halim Paşa, Prens Said, “İslâm Usûl-i Siyâsiyesi,” Terc. M. Akif Ersoy, 
Mehmed Akif Külliyatı, Haz. İsmail Hakkı Şengüler, Hikmet Neşr., İst., 
1991, s. 491-509; Apaydın, H. Yunus, İlmihal, (Siyasal Hayat), DİB Yay., 
Ankara, 2006, s. 252-325; Rıza, Muhammed Reşîd, el-Hilâfe, Dâru’z-Zehrâ 
Li’l-İ’lâm el-Arabî, 1988, s. 7-156; Gümüşoğlu, Hasan, İslâm’da İmâmet ve 
Hilâfet, Kayıhan Yay., İst., 2011, s. 291-306.  
3 Aristo, Politika, Terc. Ersin Uysal, Dergâh Yay., İst., 2007; Eflatun, Dev-
let, Tec. Yağmur Reyhani, Akvaryum Yay., İst., 2005.  

siyâsî gelişmelere paralel olarak imâmet ve hilâfet 

kavramları çerçevesinde ele almıştır. Bu, İslâm 

kelâmında siyâset mefhumunun olmadığı anla-

mına gelmez. Zira çağdaş bilimlerde ve siyasal 

bilimlerle ilgili çalışmalarda siyâsetle ilgili zikre-

dilen tüm konular ve gerçeklerle ilgili yorum ve 

değerlendirmeler, Kelâm, İslâm Felsefesi, İslâm 

Hukuku ve İslâm Hukuk Felsefesi ile ilgili eser-

lerde detaylı bir şekilde ele alınmıştır.4 Günü-

müzde ise, Yeni İlm-i Kelâm metodundan bu ya-

na siyâset mefhumu ve siyâsî konular daha yoğun 

bir şekilde ele alınmakta, bu bağlamda olmak 

üzere kelâm kitaplarında din-devlet ilişkileri, 

demokrasi, teokrasi, laiklik, İslâm’da yönetim ve 

yönetici, İslâm siyâset düşüncesi, İslâmî siyâset 

teorisi, Siyasal İslâm veya İslâm siyâset düşüncesi 

gibi başlıklar altında geniş yelpazede işlenmekte-

dir. Öyleki yeni kavramlar, yeni metotlar ve yeni 

düşünce sistemleri bağlamında siyâset konusu in-

celenmektedir. Örneğin Seyyid Bey’in Hilâfetin 
Mahiyet-i Şer’îyyesi5 şeklinde sonradan broşür 

şeklinde yayınlanan meclis konuşması, Ali 

Abdurrazık’ın, İslâm’da İktidarın Temelleri (el-
İslâm ve Usuluha el-Hukm),6 adlı Mısır’da büyük 

fırtınalar koparan kitabı, Prens Said Halim Pa-

şa’nın “İslâm Usûl-i Siyâsiyesi,”7 adlı eseri, Cemâl, 

el-Bennâ’nın el-İslâm Dînun ve Ümmetün ve 
Leyse Dînen ve Devleten8 adlı kitabı, H. Yunus 
Apaydın’ın İlmihal, (Siyasal Hayat),9 adlı kitap 

bölümü, Reşîd Rıza’nın Muhammed el-Hilâfe,10 

Hasan Gümüşoğlu’nun İslâm’da İmâmet ve Hilâ-
fet adlı kitapları,11 Selim Özarslan’ın “Ebu’l-Muin 

                                                           
4 Bkz. Yaman, Siyâset-Hukuk İlişkisi, s. 95-107. 
5 Seyyid Bey, Hilâfetin Mahiyet-i Şer’îyyesi, Terc. Suphi Menteş, Menteş 
Matbbası, İst., 1969. 
6 Abdurrazık, Ali, İslâm’da İktidarın Temelleri (el-İslâm ve Usuluha el-
Hukm), Terc. Ömer Rıza Doğrul, Birleşik Yay., İst., 1995. 
7 Halim Paşa, Prens Said, “İslâm Usûl-i Siyâsiyesi,” Terc. M. Akif Ersoy, 
Mehmed Akif Külliyatı, Haz. İsmail Hakkı Şengüler, Hikmet Neşr., İst., 
1991. 
8 El-Bennâ, Cemâl, el-İslâm Dînun ve Ümmetün ve Leyse Dînen ve 
Devleten, Dâru’ş-Şurûk Kâhire, 2008. 
9 Apaydın, H. Yunus, İlmihal, (Siyasal Hayat), DİB Yay., Ankara, 2006, s. 
252-325. 
10 Rıza, Muhammed Reşîd, el-Hilâfe, Dâru’z-Zehrâ Li’l-İ’lâm el-Arabî, 
1988. 
11 Gümüşoğlu, Hasan, İslâm’da İmâmet ve Hilâfet, Kayıhan Yay., İst., 2011. 
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en-Nesefî’nin İmâmet/Devlet Başkanlığı” ve 

“Pezdevî’nin Kelâmî Görüşleri”,12 isimli kitabı, 

Abdulhamit Sinanoğlu’nun “İslâm’ın İlk Siyasal-
laştırılma sürecinde Kader İnancı”,13 Galip 

Türcan’ın “İrca ve Ebu Hanîfe’nin İrca ile İlişki-
lendirilmesi”,14 Mahmut Ay’ın “Tanrı Tasavvurla-
rının Politik Tasarımlara Yansıması”15 gibi makale-

leri İslâm siyaset düşüncesinin hem sistem ve ge-

nel konular, hem de özel konular açısından ele 

alınıp tahlil edildiğini göstermektedir.  

Klasik ve sistematik kelâm kitaplarında ise 

siyâsetle ilgili konular iki şekilde ele alınmıştır: 

a. İmâmet ve hilâfet bahsi işlenirken direkt 

olarak, 

b. Diğer konular işlenirken dolaylı olarak. 

İmâmet ve hilâfet bahsinde kitâbın müellifi 

hangi mezhebe mensupsa, kendi itikâdî ve siyâsî 

mezhebine muvâfık olarak konuyu ele almaktadır. 

Diğer bahislerde de kendi mezhebinin metot ve 

usûlüne göre siyâsî fikirlerini araya serpiştirmekte 

veya itikâdî-kelâmî bir formda sunmaktadır. Bu 

nedenle kelâm kitapları dikkatli bir şekilde incele-

nip siyâsî bir okuma tarzıyla değerlendirildiğinde 

birçok bahis ve fasılda bol miktarda siyâsî fikir ve 

düşünce saptanabilir.  

    2. MEZHEPLER ARASI ADLANDIRMANIN  
    DİNİ GEREKÇESİ OLARAK 73 FIRKA HADİSİ 

Mezhepler tarihî kitaplarına gelince, bu tür eser-

ler genel olarak “yetmiş üç fırka” hadisine daya-

narak yazılmıştır. Müellif, bu hadisi ele alırken 

kendi mezhebî ve itikâdî görüşlerine uygun 

rivâyeti esas alır ve ona göre kendi mensubu ol-

duğu itikâdî ve siyasî anlayışı “fırka-i nâciye 
(kurtulan fırka)”, diğerlerini de “fırka-i nâriye 

                                                           
12 Özarslan, Selim, “Ebu’l-Muin en-Nesefî’nin İmâmet/Devlet Başkanlığı”, 
İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 3-4, (2001), ss. 423-438; 
Özarslan, Selim, Pezdevî’nin Kelâmî Görüşleri, DİB Yay., Ankara, 2013. 
13 Abdulhamit Sinanoğlu’nun “İslâm’ın İlk Siyasallaştırılma Sürecinde 
Kader İnancı”, AÜİFD, Cilt: XLIII, Sayı: 2, 2002, ss. 249-276. 
14 Galip Türcan’ın “İrca ve Ebû Hanîfe’nin İrca ile İlişkilendirilmesi”, 
SDİFD, Yıl: 2002, sayı: 9, ss. 97-123. 
15 Mahmut Ay’ın “Tanrı Tasavvurlarının Politik Tasarımlara Yansıması”, 
AİFD, Cilt: XLVI, 2005, Sayı: 2, ss.107-130. 

(ateşteki fırka)” şeklinde niteler. Her itikâdî ve 

siyasî mezhep mensubu müellif burada iki tavır 

göstermektedir: Birincisi, hadisin vâsıf bölümü-

nü, yani fırka-i nâciyenin vasfını beyân eden 

kısmını kendi mezhebinin haline mutâbık 

rivâyet etmesi, ikincisi de kendi mensubu oldu-

ğu itikâdî ve siyasî anlayışı esas anlayış, kurtul-

muş fırka kabul edip diğerlerini 72 fırkaya ta-

mamlamak ve sayıyı tutturmak için özel çabaya 

girişilmesi. Bu âlimlere örnek olarak el-Malâtî( 

v. 377/987), el-Bağdâdî (v. 429/1037), el-

İsferâyînî (v. 471/1078), eş-Şehristânî (v. 

548/1153), el-İcî (v. 756/1355) ve el-Münâvî 

(1031/1622) adlı alimler zikredilebilir.16  

Burada söz konusu hadisi kısaca ele almak 

gerekmektedir.17 Hadisin Ebû Hureyre rivâyeti 

olan versiyonunda Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle 

buyurur: “Yahûdîler yetmiş bir, Hıristiyanlar da 
yetmiş iki fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim ise 
yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır.”18 Bu versiyonda 

sadece sayı ifâde edilmekte ve vâsıf beyân edil-

memektedir. Bu hadisin sıhhat derecesi hakkın-

da Tirmizî (v. 279/892) ve Beyhakî (v.458/1065) 

“hasen-sahîh”, İbn Hibbân (v. 354/965), es-

Suyûtî (v. 911/1505) ve eş-Şâtıbî (v. 790/1388) 

“sahîh”, Hakim en-Nîsâbûrî (v. 405/1014) ve Ha-

fız ez-Zehebî (v. 748/1347) Müslim’in şartlarına 

uygunluktan dolayı “sahîh” hükmünü vermiş-

lerdir. Münâvî (v. 1031/1622) ise Suyûtî’nin 

“mütevâtir” hükmü verdiğini belirtmiştir.19 

                                                           
16 Bkz. Özler, Mevlüt, İslam Düşüncesinde Yetmiş Üç Fırka Anlayışı, Rağ-
bet Yay., İst., 2010, s. 47-52; Oral, Osman, “73 Fırka Hadisinin Kelâm İlmi 
Açısından Değerlendirilmesi”, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 12/2, 2014, ss. 
295-314; Gömbeyaz Kadir, “73 Fırka Hadisinin Mezhepler Tarihi Kaynak-
larında Fırkaların Tasnifine Etkisi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, 2015, ss. 147-160; Eren, Muhammed Emin, “Bir 
Rivayetin Kısa Anatomisi: Tarihsel Süreçte İftirak Hadisinin Anlaşılma 
Biçimi Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 55:2, 
2014, ss. 59-97. 
17 Yetmiş üç fırka hadislerinin muhtelif rivâyetleri, isnad dereceleri ve 
yorumları hakkında bkz. Özler, 73 Fırka, s. 15-61; el-Kevserî, Muhammed 
Zahid, “İftirâku’l-Ümmeti Alâ Firakin ve Kelîmetun Ani’l-İmâm Ebi’l-
Muzaffer el-İsferâyînî”, et-Tabsîr fî’d-Din içinde, s. 5-8. 
18 el-Bağdadî, Abdulkâhır, el-Fark Beyne’l-Firak, Dâru’l-Afak el-Cedîde, 
Beyrut, 1977, s. 4. Bu hadisin Ebû Hureyre’den rivâyet edilen orijinal 
metni şöyledir: (Ebû Dâvûd); 

ا����� ا�� �د ��� إ��ى أو ا
	��� و����� ����، وا����� ا�	��رى ��� إ��ى أو ا
	��� و����� ( 
�����  )، و&%��ق أ#�� ��� 
"ث و����� ���

19 Bkz. Özler, 73 Fırka, s. 21-22. 
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Ama başka bir versiyonda yani Abdullah b. 

Amr b. As rivâyetinde şu ibâre geçmektedir: 

“İsrailoğullarının başına gelen, ümmetimin 
de başına gelecektir. İsrailoğulları yetmiş iki fır-
kaya ayrıldı. Ümmetim de onların bir fazlasıyla 
yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunların biri dı-
şında diğerleri cehenneme girecektir. Dediler ki 
“Ey Allah’ın Rasûlü, ateşten kurtulacak olan bu 
fırka hangisidir?” “Benim ve ashabımın üzerinde 
bulunduğu fırkadır!” buyurdu.”20  

Hadisin bir diğer versiyonu da Enes b. Malik 

rivâyeti olup şöyledir: “Muhakkak ki İsrailoğulları 
yetmiş bir fırkaya ayrıldı. Ümmetim ise yetmiş iki 
fırkaya ayrılacaktır. Biri dışında hepsi cehennem-
dedir. Bu tek fırka da cemaattır.”21 

Bağdadî meşhur mezhepler tarihî kitabı el-
Fark Beyne’l-Firak’da “yetmiş üç fırka” hadisleri-

ni bir bütün olarak değerlendirirken şöyle de-

mektedir: “Ümmetin bölünmesi ile ilgili hadisin 

birçok isnadı vardır.22 Bu hadisi Hz. Peygamber 

(s.a.s.)’den Enes b. Mâlik, Ebû Hureyre, Ebu’d-

Derdâ, Câbir b. Abdillâh, Ebu Saîd el-Hudrî, 

Ubeyy b. Ka’b, Abdullâh b. Amr b. As, Ebu 

Ümâme Sudey b. Aclân, Vâsile b. el-Eska ve diğer 

bazı sahâbeler rivâyet etmiştir. İlk dört halîfeden 

de ümmetin fırkalara bölüneceği ve yalnızca bir 

tanesinin kurtuluşa ereceğine dair haberler 

rivâyet edilmiştir.”23 

Hadisin diğer versiyonlarında fırka-i 

nâciyenin vasfını beyân kısmına baktığımızda şu 

ibârelere rastlamaktayız:24 

                                                           
20 Aynı hadisin Abdullah b. Amr’dan rivâyet edilen metni de şöyledir: 
(Bağdadî, el-Fark, s. 4-5. Krş. Bağdadî, Mezhepler Arasındaki Farklar, 
Terc. Ethem Ruhi Fığlalı, TDV Yay., Ankara, 1991, s. 5-6.) 

) ��� ��	 �
� أ ��� هللا �� 	��و ��ل ��ل ر��ل هللا ���
�� 	�� أ�	 �	
 ��	 ���! و�� ��ق ا ��"�إ��ا%�$ 
 �ق ��� ا��ا%�$ 	�� ا#���� و�
� 	��.���! /�.- ,+ ا���ر ا* �! وا(�ة ����ا '� ر��ل '0
 !� ��"�#2ث و�

� أ8� 	��7 وأ56��+هللا � ا���! ا��ا(�ة ا��+ 
�3�4 ��ل ( 
21 El-Bağdadî, el-Fark, s. 5. Orijinal metni de şöyledir: 

) !��, ��"�	� ا8> 	� ا���+ ��ل إن ��� إ��ا%�$ ا,���: 	�� إ(�ى و�
وإن ا�� �� ��ق 	�� #���� و��"�� ,��! /�.� ,+ ا���ر إ* وا(�ة وھ� 

  )ا�<��	!
22 Tirmizî, 2/107; İbn Mâce, 2/1321, 1322; Ebû Dâvûd, 4/197-198; Darimî, 
1/241. 
23 el-Bağdadî, el-Fark, s. 7. 
24 Bkz. Mustafa b. Muhammed b. Mustafa, Usulü ve Tarihu Firaki’l-
İslamîyye, (eş-Şamile medine versiyonu CD’si içinde), tsz., 2/113- Mustafa, 

a.  “� (Bu da cemaattır.)25 ”وھ) ا�('��

b.  “)+�,-م وأ�أ�0 ���/ ا�� �# ” (Benim ve asha-

bımın bugün üzerinde bulunduğu anlayış üzerin-

de olanlar.) 26 

c.  “12�3اد ا�ا�4” (En kalabalık grup)27 

Bazı rivâyetlerde de cehenneme girecek fır-

ka- nın vâsıfları belirtilmektedir. Bu tür 

rivâyetlerde de üç ayrı özellikten bahsedilmek-

tedir: 

a.  ر�ن ا3#�م 4�67�ن ��ن ا�,�ام و7,�#�أ7 1 ��,��+
 Onlar, işleri re’ylerine göre kıyâs ederek) ا�,"ل

haramı helal, helali de haram kılanlardır.”28 

b. �-Bunla) وإن #� أ=� � وأ>�; � #� �9�7: أو ا���9

rın en sapkını ve en kötüsü, Şiîleşenler veya 

Şia’dır.)29 

c. � Onlar, Zındıklar, yani) ا�<�0د�� وھ1 ا��6ر7

Kaderiyedir.)30 

d. �-Ehl-i Sünnet ve’l) أھ? ا�4	� وا�)'��

Cemâattir.)  31  

                                                                                        

bu kitabında fırka hadislerini eline ulaşabildiği kaynaklardan tarayarak 
sıhhat, zaiflik durumlarıyla birlikte kaynak adı zikrederek sıralamaktadır. 
Biz burada sadece çok cüz’i bir miktarı örnek olarak verdik. 
25 Hanbel, Müsned, 16490; Ebû Dâvûd, Sünen, 4597; Hâkim, el-
Müstedrek, 1/218, 443; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, 19/377, 885; Ebû 
Ya’la, Müsned, 4127. 
26 Tirmîzî, Sünen, 2641; Hâkim, Müstedrek, 1/218; Taberânî, el-
Mu’cemu’s-Sağîr, 725.  
Burada İmam Tirmîzî’nin rivâyetini ve hadisin derecesi hakkındaki 

değerlendirmesini zikretmekte fayda vardır: 	 �	و ��ل��	هللا ��  ����ل : 
� أ
� 	�� ��+ : -��6 هللا 	��7 و��-  -ر��ل هللا  +�
�� 	�� أ���

� أ
� أ 7	A� !�82�ن ,+  -.�إ��ا%�$ (Cوا��"$ ����"$، (�� إن /�ن 
 ،!� ��"�� 'F�G ذ�D، وإن ��+ إ��ا%�$ 
 ��: 	�� #���� و� +�أ

-.�/ ،!� ��"�: ,+ ا���ر إ* �! وا(�ة، ����ا و
 ��ق أ�+ 	�� #2ث و�
� أ8� 	��7 وأ56��+: و� ھ+ '� ر��ل هللا ��ل .�I�	 ل أ���� : J'�ھCا (

7Kا ا��Cھ �L$ ھCا إ*  3 * 8"�,7'�M �I  .  
27 el-Bezzâr, Ebû Ya’la, 3938; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat, 7/219; 
Beyhakî, Sünen, 12/362; Ebû Ya’la, Müsned, 3938. Burada hadisin met-
ninde geçen 73 fırkadan birinin cennete gireceği, diğer 72 fırkanın cehen-
neme gireceği ifâdesindeki 73’te bir orana mukabil gelen tek fırkanın 
“sevâd-ı a’zam (en kalabalık cemâat)” sayılmasının sayısal açıdan mı, yoksa 
nitelik bakımından mı sayıldığı hususunda düşünmek gerekmektedir. 
Hadisin bu açıdan yorumuna, hadis yorumcuları tarafından fazla dikkat 
çekilmediğine dikkat çekmek gerekmektedir. 
28 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebir, 18/50-90; İbn Adiy, el-Kâmil, 
8/251.Şâtıbî bu hadis hakkında el-İ’tisam’da şöyle der: “Bu hadisin bu 
rivâyeti hakkında İbn Abdilberr’in eleştirisi vardır. Zira İbn Main, bu 
hadisin asılsız batıl bir hadis olduğunu söylemiştir.” Şatıbi, el-İ’tisam, 
1/430. 
29 İbn Ebî Âsım, es-Sünne, 995. Bu hadisin senedinde İbn Abbâs Hz. 
Ali’den rivâyet etmekte, hadisin lafzı Hz. Ali’ye nisbet edilmektedir. 
30 İbnu'l-Cevzî, Ebu'l-Ferec Abdurrahman, Kitâbu'l-Mevdûât mine’l-
Ehâdîsi’l-Merfûât, hzr. Nurettin Boyacılar, I-IV, Riyad-1997; İbn 
Teymiyye ve İbn Cevzî, bu hadisin mevzu olduğunu söylemişlerdir. 
31 Eş-Şehristânî, a.g.e., s. 10. 
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    3. KENDİNİ KURTARMANIN VE  
    DİĞERİNİ ÖTEKİLEŞTİRMENİN  
    GEREKÇESİ OLARAK FIRKA-I NÂCİYE  
    VE FIRKA-İ NÂRİYE ANLAYIŞI 

Burada dikkatimizi çeken en önemli hususlardan 

birisi de el-Bağdadî gibi Sünnî âlimlerin bu tür 

hadisleri rivâyet ederken hadisin vâsıf bölümün-

de Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat’in karakteristik özel-

liklerine muvâfık vâsıfları vurgulamalardır. Ehl-i 

Sünnet’e mensup mezhep tarihçileri de bu 

teâmüle uymuşlardır. Örneğin el-Bağdadî burada 

“Benim ve ashâbımın üzerinde bulunduğu fırka” 

ifâdesi ile “Cemâat” ifâdesinin geçtiği hadise ön-

celik vererek rivâyet etmektedir. Herkesin de 

malumudur ki zikredilen bu üç vâsıf, bir taraftan 

Ehl-i Sünnet fırkasını savunma anlamına gelir-

ken, diğer taraftan da ashâb konusunda farklı gö-

rüşlere sahip olan, akîdelerinin esası saydıkları 

bazı esaslar yüzünden cemâatten (İslâm ümmeti-

nin geniş kesimlerinden) ayrılan ve sayıca Ehl-i 

Sünnet’ten kat kat az olan Şia, Mu’tezile, Haricî-

lik ve diğer fırkaları dışlama anlamını taşımakta-

dır. Ayrıca “cemâat” kelimesinin geçtiği hadisle-

rin bazısının senedinde Hz. Hasan’ın halîfelik 

hakkını devrettiği yıl olarak meşhur olan 

“Cemâat Yılı”’nın gâlibi Hz. Muâviye’nin Pey-

gamber (s.a.s.)’den sonraki silsilenin başında “baş 

râvî” olarak bulunması da ayrı bir önem arz et-

mektedir.32  

Ayrıca dalalette olan ve cehenneme girecek 

fırkaların vâsıflarını belirten hadislerde de dikkat 

çekici hususlar bulunmaktadır. Bunların birinde 

“kıyâs” yapanlardan bahsedilirken başta Ebu 

Hanîfe ve müntesipleri olan “Ehl-i Re’y” veya ak-

la daha fazla değer veren Mu’tezile yerilmektedir. 

Şia’dan bahseden hadiste de bizzat Ehl-i Beyt 

mensubu Hz. İbn Abbâs kanalıyla ve özellikle de 
                                                           
32 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, 19/376, 884. Bu hadisin orijinal metni de 
şöyledir: 

� أ>��  ���و� 	� أ	� ����ن،�))	� #: : �� أ+( ��#� ا� � ز0( ��� هللا +� �,( ��لB# �	#�� �'��
	�� ���# �B# ?أھ ��� C67 �6ل+�6ص� �J، : أ#�ت + Hا ا�C�6؟ ��ل: ( #F<وم �Eر�? إ��/ #��و7

��O	� &�6#� إ��M : 0	�9 ��'� ��'	�ه هللا، ��6ل #��و7�: �'� �'�M ��� أن &��L+ C6 اذن؟ ��ل: ��ل

1 ��ل �B'+ � 21 ��م ��� -�� ا�
 ،�%Pط� M	# ��R6� هH&( ھ�ل هللا : ��? #�هللا  -إن ر� ��-

� ��%��ق ��� 
"ث (: ��ل -���/ و��1 #Jه اHوإن ھ ،�إن أھ? ا���Bب ا�����ا ��� 
	���� و����� #�
�   ).وھ� ا������و�O � �( ا�	�ر إJ وا��ة  - �7	( ا3ھ� اء -و����� #�

Hz. Ali’nin ağzıyla onlar, ümmetin en sapığı ve 

en kötüsü şeklinde ilan edilmektedir. Bir diğer 

hadiste de muhâlif ve muârızları tarafından kade-

ri inkâr etmekle ithâm edilen ve kendilerine 

“Kaderiye” lakabı verilen Mu’tezile Hz. Peygam-

ber adına uydurulmuş veyahut bazı kelime 

idrâclarıyla/ilaveleriyle şekillendirilmiş bir ifâde 

ile hem vurulmakta, hem de zındık diye eleşti-

rilmektedir. 33 

Bu tavır Ehl-i Sünnet’e has bir tavır değildir. 

Mute’zile’den Ka’biyye grubunun reisi el-Ka’bî 

(v. 319/931) ise “Makâlât”ında bu tür hadisleri 

yorumlarken hadisin “ümmetim” ifâdesine dikkat 

çekmekte ve “İslâm ümmeti sözü, Hz. Muham-

med (s.a.s.)’in peygamberliğini ve onun getirdik-

lerini ikrâr eden herkese delâlet eder. Bir kimse 

bu ikrârdan sonra ne derse desin, bir şey olmaz.” 

demektedir.34 Böylece el-Ka’bî, Ehl-i Sünnet 

alimlerinin, hadisin kendi durumlarına muvâfık 

gördükleri son kısmına dayanarak daraltıcı bir 

anlayışla kendilerini ve diğerlerini dışlamasına 

karşılık, ilk kısmına dikkat çekip hem Ehl-i Sün-

net’e cevap vermekte, hem de hadisin çerçevesini 

genişletip kendilerini de kapsam alanına koymak-

tadır.35  

Ehl-i Sünnet’in kendisini “Sünnet”le nitele-

mesi, “Cemâat” ve “sevâd-ı a’zam” sayması, aslın-

da diğer grupların itikâdî ve siyasî düşüncelerine 

karşı farklı anlayışını, metot ve tarzını da ortaya 

koymaktadır. Zira Ehl-i Sünnet bu üç kavramla 

aslında “taraftar” anlamına gelen Şiîlik’ten, 

cemâattan ayrılan ve isyan eden anlamındaki 

“Haricîlik”ten, “ayrılan, terkeden” anlamına ge-

len Mu’tezileden, sayısı az olduğu için tarihî sü-

reç içerisinde kaybolup yok olan diğer fırkalar-

dan farklı olduğunu zımnen ifâde etmiş oluyor. 

Zira fırkalarla ilgili kitap yazan el-Eşarî36, el-

                                                           
33 Bağdadî, el-Fark, s. 82. Krş. Göbeyaz, a.g.m., s. 151-152. 
34 El-Bağdadî, el-Fark, s. 12. 
35 El-Bağdadî, el-Fark, s. 12. 
36 El-Eş’arî, Ebu’l-Hasan b. Alî, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn ve İhtilâfu’l-
Musallîn, Tahk. Ahmed Câd, Dâru’l-Hadîs, Kâhire, 2009. 
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Bağdadî, el-İsferayinî37 ve eş-Şehristanî38 gibi 

mezhepler tarihçisi ulemâ, Mu’tezile’ye bu adın 

verilmesinin sebebi olarak Vasıl b. Ata’nın Ehli 

Sünnet imâmlarından sayılan Hasan-ı Basrî’den 

ayrılması olayını ve ona tabi olanların itikâdî ko-

nularda Ehl-i Sünnet yolundan ayrılması olduğu-

nu söylemektedir.39 Şiîlere bu adın verilmesinin 

sebebi de onların sahâbeler arasında Hz. Ali’nin 

ve ailesinin tarafını tutması, diğer sahâbeleri de 

tadlîl ve tezyîf etmeleri iddiasıdır.40 

Bağdadî’nin bildirdiğine göre Horasan 

Mücessimesi olan Kerramiye de “İslâm Ümmeti” 

sözünün, Kelime-i Şehâdet’i ifâde ettiğini, buna 

göre Allah’tan başka ilâh olmadığını ve Hz. Mu-

hammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu ikrâr 

eden herkesin “ümmet” kapsamına girdiğini, yani 

kurtulan fırkadan olduğunu iddia etmişlerdir.41 

Ehl-i Rey ile Ehl-i hadis de Ka’be’ye yönelerek 

namaz kılan “ehl-i kıble”yi “ümmet”ten saymış-

lardır.42 

Aynı hadisi Şiî hadisçiler ve âlimler de 

rivâyet etmektedir. Ancak onlar da mezhepler 

arası yaygın teâmüle uyarak kendi rivâyetlerinde 

mezheplerine muvâfık vâsıfları içeren hadis ver-

siyonlarına rağbet etmektedirler. Şia’nın meşhur 

hadisçisi Kuleynî de hadisi şöyle rivâyet etmek-

tedir: “Ebu Ca’fer Muhammed Bâkır (a.s.)’den 
rivâyet edilmiştir ki o, şöyle demiştir: Yahûdîler 
Hz. Mûsâ (a.s.)’den sonra yetmiş bir fırkaya ayrıl-
dılar. Onlardan biri cennette, yetmişi de cehen-
nemdedir. Hıristiyanlar da Hz. İsa (a.s.)’dan sonra 
yetmiş iki fırkaya ayrıldılar. Onlardan biri cen-
nette, yetmiş biri de cehennemdedir. Bu ümmet 

                                                           
37 El-İsferâyînî, Ebu’l-Muzaffer, Et-Tabsîr fi’d-Dîn ve Temyîzu’l-Firkati’n-
Nâciyye Ani’l-Firaki’l-Hâlikîn, Dâru’l-Kutub el-İlmiyye, Beyrut, 1988. 
38 Eş-Şehristânî, Ebu’l-Feth Muhammed b. Abdi’l-Kerîm, el-Milel ve’n-
Nihal, Muessesetu’l-Kutubi’s-Sekafiyye, Beyrut, 1994. 
39 El-Mu’tik, Avvad b. Abdillah, el-Mu’tezile ve Usuluhum el-Hamse ve 
Mavkıfu Ehli’s-Sünneti Minha, Mektebetu’r-Rüşd, Rıyad, 2001, s. 14. 
40 Ebû Zehra, Muhammed, İslam’da Siyasî Ve İtikadî Mezhepler Tarihî, 
Hisar Yay., 1/39-41.  
41 El-Bağdadî, el-Fark, s. 12. 
42 El-Bağdadî, el-Fark, s. 13. Yalnız Ehl-i Rey’e göre Ka’be’nin bulunduğu 
yer hususunda şüphelerinin olmaması gerekir. Aksi takdirde imanları 
sahih kabul edilmez. Bu konuda iki grup arasında ihtilaf vardır. Bkz. Bağ-
dadî, a.g.e., s. 13. 

de Peygamber (s.a.s.)’inden sonra yetmiş üç fır-
kaya ayrıldılar. Yetmiş iki fırka cehennemde, biri 
de cennettedir. Bu yetmiş üç fırkadan on üç fırka 
velâyetimize ve meveddetimize intisâb eder, on-
lardan on ikisi cehennemde, birisi cennettedir. 
Diğer insanların altmışı da ateştedir.”43  

Kuleynî’nin rivâyet ettiği fırka hadisinin Şiî 

versiyonunda da bir kaç husus dikkat çekmekte-

dir. Birincisi, Ehl-i Sünnet’in kendi vasfına 

mutâbık ve muvâfık sıfatlara mukâbil, Kuleynî de 

Şia’nın vasfına mutâbık ve muvâfık olan “Ehl-i 

Beyt’in velâyet ve meveddetine intisâb” sıfatı zik-

redilmektedir. Çok ilginç ve bir o kadar da mani-

dar diğer husus ise, sadece Şiî olmayan altmış fır-

ka değil, Şiîlerden “velâyet ve meveddet münte-

sibi” on üç fırkanın da cehennemlik olduğunun, 

yani fırka-i nâciyenin, Şiî fırkalar arasından sade-

ce bir Şiî fırka olduğunun ifâde edilmesidir.44 

    4. ADLANDIRMANIN ARKA PLANINDAKİ  
    TARİHÎ GERÇEKLİK VE SOSYAL ORTAM 

Fırkalar arasındaki ihtilâfları ve kelâmî görüşleri-

ni incelerken konuyu sadece dinî naslar ve 

kelâmî-itikâdî-mantıkî-felsefî açıklamalarla yeti-

nerek ele almak, hem bilimsel subjektiflik açısın-

dan, hem de tarihî gerçeklik, sosyal ortam ve si-

yasal-ekonomik-dinî arka plan unsurlarından 

uzaklaşma açısından sakıncalı olacaktır. Zira İs-

lâm siyâseti her ne kadar Kur’an ve Sünnet hü-

kümlerine dayalı bir başlangıçla oluşum sürecine 

girmişse de, bu esasların ve hükümlerin insan 

üzerinde idâre ve siyâset alanında uygulanışı, ta-

rihten, örf ve adetten, gelenek ve güncelden, var 

olan alışkanlıklardan müstakil olmamıştır. Başka 

bir ifâdeyle İslâm’ın temel kaynaklarındaki ilâhî 

karakterli siyasî ve idarî esaslar, uygulamaya ko-

                                                           
43 Kuleynî, el-Kafi, 233. Hadis. Bu hadisin orijinal metni şöyledir: 

 �ٍَ%�ْYَ )ِ+َدَ  .... )���/ ا�4"م ( َ�ْ� أ�َ��  �َ�َل إِنَّ اْ�َ� ُ�ا ِ#ْ� َ+ْ�ِ� ُ#�ُ� َ��َ� إِْ�َ�ى َو ) ���/ ا�4"م ( &َ%َ�َّ
�َِ� ا�	ََّ��َرى َ+ْ�َ� 4��َِ  ِْ�َ��ٌ �ِ( اْ�َ)	َِّ� َو َ�ْ�ُ��َن �ِْ�َ�ً� �ِ( ا�	َّ�ِر َو &َ%َ�َّ� �َ 	ْ#ِ ����/ ا�4"م ( � َ�ْ�ِ��َ� �ِْ�َ�ً

 ( ٌ�َ��ِْ� ��ُ َ+ْ�َ�  َ��َ� اْ
	َ�َْ�ِ� َو َ�ْ�ِ��َ� �ِْ�َ�ً �َْ� َھHِِه ا#ُ3َّْ ِ#ْ	 َ� �ِ( اْ�َ)	َِّ� َو إِْ�َ�ى َو َ�ْ�ُ��َن �ِ( ا�	َّ�ِر َو &َ%َ�َّ

َ"ٍث َو َ�ْ�ِ��َ� �ِْ�َ�ً� اْ
	َ�َ�ِن َو َ�ْ�ُ��َن �ِْ�َ�ً� �ِ( ا�	َّ�ِر َو �ِْ�َ��ٌ �ِ( اْ�َ)	َِّ� ) -�� هللا ���/ وآ�/ ( 0َ�ِ�ِّ َ� َ �َ��َ

&َ	َ� اْ
	َ�َ� 9ْ�ََ�ةَ �ِْ�َ�ً� ِ#	ْ َو ِ#َ� ا�;َّ  
َ"َث 9ْ�ََ�ةَ �ِْ��َ�ً &َْ	َ�ِ,ُ? َو7Jََ�َ	َ� َو َ#َ�دََّ ً� َ� �ِ( ا�	َّ�ِر َو َ"ِث َو َ�ْ�ِ��َ� �ِْ��َ
ِْ�َ��ٌ �ِ( اْ�َ)	َِّ� َو ِ��ُّ�َن �ِْ��َ�ً ِ#ْ� P��َِِ� ا�	َّ�ِس �ِ( ا�	َّ�ِر �.  

44 Fırka hadislerinin sıhhat durumları ve değerlendirilme tarzları hakkında 
fazla bilgi için bkz. Gömbeyaz, a.g.m., s. 150-159. 
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nulurken, beşerî unsur da devreye girmiştir. İşte 

bundandır ki, İslâm devleti tarihî süreç içerisinde 

sürekli idarî şeklini değiştirmiş, peygamberlik 

yönetiminden hilâfete, halîfelikten saltanata, sal-

tanattan beylikler ve imârete, sonra halîfeliğe sa-

hip saltanata, sonra da cumhuriyet ve demokrasi-

ye doğru ilerlemiş, muhtelif zamanlarda “raşit 

halîfelik” idealine rağmen aynı yönetim tarzı ye-

rine farklı tarzlarda yönetim biçimleri uygulan-

mıştır.45 

Bu izahlar, tarih ilminin oluşumunda ve ta-

rihî olayların meydana gelişinde siyâsetin en 

önemli etki olduğunu da göstermektedir. Bu du-

ruma İbn Haldûn şöyle dikkat çekmektedir: “Ta-

rihle ilgilenen kimse, siyâsetin kurallarını, varlık-

ların özelliklerini, yaşayış, ahlak, gelenek, din, 

inanç, mezhep ve diğer hususlarda değişik top-

lumlar, bölgeler ve dönemler arasındaki farklılık-

ları bilmeye ihtiyaç duyar. Aynı şekilde içinde 

yaşadığı zamanda da bu konularla ilgili bilgileri 

kuşatması gerekmektedir. Çünkü bu şekilde geç-

mişte olanla mevcut olanın benzeştiği ve ayrıldığı 

noktaları ortaya koyabileceği gibi, devletlerin ve 

milletlerin hangi temeller üzerinde kurulduğunu, 

ortaya çıkışlarındaki temel ilkelerin neler oldu-

ğunu, ortaya çıkışlarına ve var olmalarına hangi 

etkenlerin sebep olduğunu ve onları kuranların 

durumlarını da tespit eder.”46 

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, tarih 

ilmi daha çok siyasî, askerî ve idarî olaylardan ve 

bu olayların vukuunda rol sahibi olan şahıslardan 

bahsetmektedir. Genel itibarıyla tarihe “siyâset 

tarihi” demek de mümkündür. Bu da insanın 

dünya yaşamındaki en önemli unsurlarından 

siyâsetin ne derece önemli ve etkili olduğunu 

göstermektedir. Siyâsetin tarihî olaylar üzerinde-

ki belirleyici ve yönlendirici etkisinden dolayıdır 

ki, tüm insanlık tarihinde ve diğer din ve ümmet-

lerin tarihinde olduğu gibi, İslâm tarihinde de, 
                                                           
45 Çağımızda bazı ülkelerde hala devam eden krallık sistemini normal sü-
recin devamı ve bir parçası olarak değerlendirmemekteyiz. Zira bu tür 
yönetimlerde iç ve dış müdahaleler ile süreç dışı uygulamalar söz konusu 
olmaktadır. 
46 İbn Haldûn, Mukaddime, 1/58. 

özellikle İslâm düşünce tarihinde de siyasî olayla-

rın asırlar boyu gündemde kaldığı ve günümüzde 

bile farklı itikâdî, mezhebî ve siyasî akımların dü-

şüncelerinde yönlendiricilik vasfını sürdürdüğü 

görülmektedir. Örneğin Şia dünyasında, Kerbelâ 

olayının matemi hala dinmemiştir, bütün vaaz ve 

hutbelerin, bütün dinî meclislerin ana konusu 

olarak devam etmektedir. Yine bugün, İslâm 

dünyasında Batı dünyası ve Ehl-i kitap mensupla-

rıyla diyalog çalışmaları çok ileri safhaya gelmiş 

iken,47 Ehl-i Sünnet ve Şia diyaloğunun önündeki 

en etkili engellerden birisi de Hz. Muaviye ve ba-

zı sahabîler hakkındaki anlaşmazlıklardır. Bu ve 

benzeri birçok olayda tarihte geçen siyasî nitelik-

li olayın kahramanları ölmüş gitmiştir, ama ola-

yın etkisi bitmemiştir. 

Bu şekildeki bakış açısı ne yazık ki Müslü-

man tarihçiler üzerinde de etkili olmuştur. Bu 

bağlamda tarihçiler birbirlerini değerlendirirken 

Şiîlik, Sünnîlik, Mu’tezilîlik, Cebrîlik olmakla 

ithâm etmişlerdir. Örneğin İbn Ebi’l-Hadîd’in Şiî, 

İbn Kuteybe ed-Dineverî’nin Sünnî, el-

Mes’udî’nin mutaassıp bir Mu’tezilî, aynı zaman-

da bir Şiî, hatta Taberî'nin bile Şiî olduğu iddia 

edilmiştir.48 

Bütün bunlardan da anlaşıldığı gibi, tarih il-

minin oluşumunda ve tarihî olayların değerlendi-

rilişinde siyasî durum ve tavırların rolü büyüktür. 

Bu nedenle İslâm tarihinde meydana gelen ve İs-

lâm siyâset düşüncesine temel olarak ele alınan 

olayları değerlendirirken, çok dikkatli davran-

mak gerekmektedir. Zira tarih kitapları da belli 

dönemlerde ve belirli şahıslar tarafından yazıl-

mıştır. Neticede tarihçiler de insandır ve her in-

san gibi meyilleri, kaprisleri, taraftarlıkları ve 

kızgınlıkları olacaktır. Kelâmî tartışmaların da-

yandırıldığı siyasî olayların tahlilinde bu hususla-

rı dikkate almak gerekmektedir.49 

                                                           
47 Örneğin Antalya’da diyalog bahçesinde birbirine bitişik alanda Cami, 
Kilise ve Sinagog yapılmıştır. 
48 Mevdudî, Ebu’l-A’la, Hilâfet ve Saltanat, Hilal Yay., İst., tsz., s. 445-452. 
49 Bkz. Gömbeyaz, a.g.m., s. 159-160. 
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    5. ADLANDIRMANIN REALİTESİ OLARAK  
    SÜBJEKTİF YAKLAŞIM VE  
    OBJEKTİFLİĞİN ZARURETİ 

Buraya kadar belirtilenlerden de anlaşıldığı gibi 

mezhep ve fırkaların birbirlerini adlandırmaları, 

aralarında yaptıkları tartışmalar, ele aldıkları 

konular, Kelâm Tarihî ve Mezhepler Tarihî ki-

taplarında zikrettikleri hususlar tamamen dinî 

saika ile yazılmış değildir. Bu hususu el-

Eş’arî’nin şu sözünden net bir şekilde anlamak-

tayız: “İnsanların (müelliflerin) makâlât türün-

den yazdıkları eserlerde fırkaları, dinleri ve sair 

görüş gruplarını ele alırken ya çok kısa bir şe-

kilde ya da kendi muhâlifinin görüşlerini yanlış 

bir şekilde zikrettiğini, muhalifini teşyi etmek 

için yalan rivâyetlere itimat ettiklerini, ihtilafa 

düşenlerin ihtilaflarında dayandıkları rivâyetleri 

kısa tutup terk ettiklerini, kendince muhâlifini 

ilzâm ettiğini düşünerek onların görüşlerine  

eklemeler yaptıklarını gördüm. Bu ise 

rabbânîlerin (insaflı ve dürüst kişilerin) yolu de-

ğildir.”50  

Objektif bir metot ve dürüst bir musannıf 

olarak fırkaları ele alan Eş’arî’nin kitabının adına 

“İslamcıların Görüşleri” anlamında “Makalatu’l-

İslâmiyyîn” demesi, 73 fırka hadislerine temas 

etmemesi, ayrıca da önsözde “İnsanlar, Peygam-

berleri (s.a.s.)’nden sonra birçok konuda çeşitli 

ihtilaflara girdiler. Bazıları bazılarını sapıklıkla 

ithâm ettiler, bir kısmı diğerlerinden teberri etti-

ler, böylece çeşitli fırkalara ve bir sürü hiziplere 

ayrıldılar. Ancak şu bir gerçektir ki, İslâm dini, 

hepsini barındırmakta ve tümünü kuşatmakta-

dır.”51 Böylece el-Eş’arî, dışlayıcı ve itici bir bakış 

açısı yerine, kucaklayıcı ve toparlayıcı bir anlayış 

geliştirmekte, belki de bu bakış tarzına zarar ve-

recek yorumlara tabi tutulduğundan, 73 Fırka 

hadislerini ele almamıştır.52 

                                                           
50 El-Eş’arî, a.g.e., s. 6-7. 
51 El-Eş’arî, a.g.e., s. 7. 
52 Eş’arî’nin 73 fırka hadislerini zikretmemesinin muhtemel sebepleri hak-
kında bkz. Özler, 73 Fırka, s. 53. 

el-Eş’arî’nin gösterdiği bu hassasiyeti ne ya-

zık ki itikâdî, kelâmî ve siyâsî fırkalar hakkında 

eser yazan diğer müellif ve musannıflar göstere-

medikleri gibi, eserlerinde zikrettikleri hadislerin 

baş kısmında bulunan “ümmetim”53 ibâresini de 

görmezlikten gelmişlerdir. Bu anlayış ise, kitap 

yazan her müellifin mensubu olduğu fırkayı ve 

anlayışı “fırka-i nâciye”, diğerlerini de “fırka-i 

nâriyye” olarak ağır ifâde ve ithâmlarla zikretme-

lerine sebep olmuştur. Bu durumu Özler şöyle 

ortaya koymaktadır: “İslâm i’tikâd düşüncesi, ya-

ni Kelâm İlmi ve Mezhepler Tarihî alanında dü-

şünce üreten, eser yazan insanlar da içinde yaşa-

dıkları ictimaî ve siyasî yapıdan kaçınılmaz ola-

rak etkilenmişlerdir. Bundan dolayı onlar, eserle-

rini kaleme alırken, kendilerine yakın hissettikle-

ri veya doğrudan bağlısı bulundukları ekollerin 

düşünce ve dayanaklarını güçlendirmek yanında, 

muhalif fırkaların görüşlerini reddetmek için de 

gayret göstermişlerdir.”54 Nitekim eş-Şehristânî 

meşhur “el-Milel ve’n-Nihal” kitabını yazma se-

beplerini beyân ederken bu hususa şöyle dikkat 

çeker: “Bil ki, makâlat tarzı eser yazan müellifle-

rin İslâmî Fırkaları tadat etme hususunda farklı 

metotları vardır. Onlar bu konuda kendisine da-

yanılan bir asıl ve nassa bağlı olmadıkları gibi, 

hepsinden haber verecek bir kaideye de sahip de-

ğillerdir. Mezhepleri sayarken istikrar kılmış bir 

kanuna göre değil, kendilerince nasıl rast geldiyse 

ve nasıl gördülerse o şekilde ele alırlar.”55 diyerek 

kendisinden önce bu konuda kitap ve eser yazan-

                                                           
53 “ümmetim” ifâdesinin dikkatlerini çektiği müellifler de konuyu “fıkhî 
ihtilaflar” bağlamına çekip böylece bir taraftan hadisin bir bölümünü 
görmezden gelmediklerini veya ihmal etmediklerini göstermektedirler, 
diğer taraftan da hadiste herhangi bir istisna olmamasına rağmen, “fırka” 
kelimesinin Hz. Peygamber’den bir kaç asır sonraki ıstılâhî anlamından 
istifâde ederek konuyu sadece “itikâdî” ve “siyâsî” ayrışmalara çekmekte-
dirler. Kanaatimizce hadisin böyle bir anlam kayması ve daraltılmasından 
uzak bir şekilde, Eş’arî’nin (bkz. El-Eş’arî, Makâlât, s. 7) Ka’bî’nin ve Ebû 
Hanîfe’nin (bkz. Bağdâdî, el-Fark, s. 12-13) metoduna muvafık olarak, 
esasında ise İslâm’ın kardeşliğe ve birliğe dair son derece önemli esasları 
unutulmadan, kucaklayıcı ve birleştirici bir bakış açısıyla yorumlanması 
daha uygun olurdu. Kişiyi dinden çıkarıp tekfiri gerektiren düşünceler ise 
ayrı bir bağlamda değerlendirilmeliydi. Bkz. Bağdâdî, a.g.e., s. 13-14; Öz-
ler, 73 Fırka, s. 90-104. 
54 Özler, Mevlüt, İslam Düşüncesinde Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Bid’at Adlan-
dırmaları, Ekev Yay., Erz., 2001, s. 11. 
55 Eş-Şehristânî, a.g.e., s. 10-11. 
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ların pek de objektif davranmadıklarına işaret 

etmektedir. 

Zaten İslâm düşünce tarihini ve bu tarihî sü-

reç içinde meydana gelen gruplaşmaları ele alan 

kitaplar başlangıçta “Makâlât” adı altında hem 

kendi görüşlerini ortaya koymak, hem de muhalif 

fırkaların görüşlerini red etmek amacıyla kısa 

makaleler halinde yazılmaktaydı. Zamanla “el-

Fark Beyne’l-Firak”56, “Makâlâtu’l-İslamîyyin”57, 

“el-Milel ve’n-Nihal”58 ve benzeri başlıklı eserler 

hep İslâm tarihinde siyasî ve itikâdî gayelerle vü-

cut bulmuş toplulukların görüşlerinin tedkîkini 

esas alarak ortaya konulmuştur. Bütün bu kitap-

lar, Hicrî I. yüzyıldan itibâren başlayan itikâdî ve 

siyasî tartışmalar neticesinde meydana çıkan fır-

kaları ele almaktadırlar.59 Bütün bu eserler, siya-

sî ve itikâdî fırkaları ele alırken, isimlendirirken 

ve tasnif ederken yukarıdaki “yetmiş üç fırka 

“hadisini esas alır, buna göre matematiksel iş-

lemlere benzer toplama, çıkarma ve bölme iş-

lemleri yaparlar. Son tahlilde hepsine hakim or-

tak tavır, siyasî bir bakış açısıdır. Zira hepsinin 

en çok ihtilaf ettikleri konular, itikâdî esaslarla 

delillendirilmeye çalışılan ve itikâdî bir 

formülasyon kazandırılan siyasî içerikli ihtilâf-

lardır. Bu sebeple söz konusu eserleri ve müellif-

leri değerlendirirken bu husus gözden kaçırıl-

mamalıdır.60 

    SONUÇ 

Netice olarak şu gerçek ortaya çıkmaktadır: Hz. 

Peygamber (s.a.s.)’in vefâtını müteakiben başta 

hilâfet meselesi olmak üzere, Müslümanlar ara-

sında ortaya çıkan çeşitli tartışma konularında 

ortaya atılan bir kısım sosyal ve siyasî çözüm 

                                                           
56 Bağdadî, el-Fark Beyne’l-Firak, Terc. E. Ruhi Fığlalı, TDV Yay., Ankara, 
1991. 
57 El-Eş’arî, Ebu’l-Hasan Ali, Makalatu’l-İslamîyyin, Tahk. Ahmet Cad, 
Daru’l-Hadis, Kahire, 2009. 
58 Eş-Şehristani, Ebu’l-Feth Muhammed b. Abdilkerim, el-Milel ve’n-
Nihal, Tahk. Ebû Abdillah es-Said el-Menduh, Müessesetu Kürubi’s-
Sakafiyye, Beyrut, 1994. 
59 Fığlalı, Ethem Ruhi, el-Fark Beyne’l-Firak Önsözü, a.g.e., s. XIII-XXXI.  
60 Bkz. Özler, Adlandırma, s. 13; Oral, a.g.m., s. 300-311; Ammara, Mu-
hammed, Mu’tezile ve İnsanın Özgürlüğü Sorunu, Terc. Vahdettin İnce, 
İst., 1998, s. 210. 

önerileri daha sonraları dinî bir muhtevaya, bu 

görüşler etrafında çevrelenen gruplar da dinî çer-

çeveli birer fırkaya dönüşmüşlerdir. Bu ekoller, 

çeşitli dinî ve siyasî konularda farklı görüşler ileri 

sürmüşler, hayat ve olaylara kendi perspektifle-

rinden bakarak nassları ve tarihî şartları bu çer-

çevede yorumlamışlardır. İşte İslam düşünce ta-

rihinde ortaya çıkan itikâdî fırkalar da bu tarihsel 

şartlarda teşekkül etmişlerdir. Onun için itikâdî 

ekol ve fırkalara sadece dinî gruplaşmalar şeklin-

de değil, tarihî ve siyasî nitelikli hareketlenmeler 

olarak görmek gerekmektedir.61 

O halde günümüzde fırkalar arası adlandır-

ma problemini yeniden ele almak gerekmektedir. 

Bu bağlamda yapılacak çalışmalarda eski isimle-

rin bağlayıcı adlar olmaktan çok, tarihsel bir ad-

landırma olduğunu, zaman ve zemin içerisinde 

gelenekselleştiğini, bu sebeple de metot değişikli-

ğiyle birlikte görüş değişikliğine rağmen gelecek 

nesillere bir kimlik olarak taşındığını ifâde etmek 

gerekmektedir. Örneğin Eş'arî ve Matüridî sonra-

sı Ehl-i sünnet adlandırması altında savunulan 

görüşler, daha önceki dönemde aynı adı taşıyan 

Ashâbu'l-hadisden çok Mu'tezilî alimlerin ileri 

sürdükleri görüşlere benzemektedir. Üstelik me-

todoloji açısından İlk dönem Mu'tezilesi ile Son 

dönem Ehl-i sünneti arasında farklı mezhep ol-

manın gerekli kıldığı ihtilâflar dışında ileri dü-

zeyde bir ayrılık ve farklılık bulunmamaktadır. 

Bu sebeple fırkalar arası adlandırmaların "teâruf: 

tanışma ve tanınma"ya matuf olduğunu itiraf et-

mek gerekmektedir. İşte böyle bir itiraftan sonra 

karşılıklı adlandırmalarda tekfir, tadlîl, tefsîk, 

tahkîr manalarının tamamen unutulmasının yolu 

açılacak, Mu'tezilî, Sünnî, Şiî, Cehmî, Cebrî, hat-

ta Haricî gibi isimlerin İslâm'dan ayrılma, Sünne-

ti tekeline alma, Ehl-i Beyt’e dostluk yaparken 

sahâbeye kin ve nefret duyma, fatalist ve gerici 

düşünceler savunma, dinden fırlayıp çıkma gibi 

ithâmlardan kurtarılıp akıl ve nakil dengesi kur-

ma, Sünnete müştereken sahip çıkma, fiillerde 

                                                           
61 Özler, Adlandırma, s. 11-12. 
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hem Allah'ın, hem de insanın rolünü tanıma, 

Ehl-i Beyt kültürüne sahip çıkma gibi ümmetin 

bütününün benimsediği müşterek bir kültür oluş-

turularak söz konusu adlandırmaların hepsinin 

"İslâm Kardeşliği" kapsamına alınması imkânı do-

ğacaktır. Bu şuur da asrımız Müslümanının en 

çok ihtiyaç duyduğu bilinç ve hissiyâtların başın-

da gelmektedir. 
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