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slam düşüncesi, İslam kültür ve medeniyetinde olgu ve olaylardan ha-

reketle oluşan anlama ve yorum tarzlarının bütününü ifade eder. Bu 

bütünlüğün en önemli unsurlarının ise mezhepler olduğu izahtan va-

restedir. Dinin anlaşılma biçimlerindeki farklılıkların kurumsallaşmasıyla 

beşeri birer oluşum olarak karşımıza çıkan mezhepler, kurumsallaştıkları 

zemin olan din ve toplum konusunda geçmişten beslenen ve geleceği inşa 

etme tasavvuru sunan yapılardır. Bu itibarla bir paradigmanın oluşumunda 

bazı olay ve kişilerin oldukça belirleyici olduğu ve kritik özellik taşıdığı 

görülmektedir. İslam düşüncesinde böylesi kişi ve yapılar arasında Abdul-

lah İbn Sebe ya da İbnu’s-Sevda’ ve kendisine nispet edilen Sebeiyye fırka-

sının olduğu söylenebilir. Zira Sebeiyye, Milel-Nihal, Tarih ve Tabakât tü-

rü eserlerin vazgeçilmez konuları arasında olduğu araştırmacılar açısından 

malumdur. 

Konunun önemi dolayısıyla Sebeiyye hakkında yazılan telif makale 

vb. yayınlar görmek mümkündür. Bununla birlikte konunun taşıdığı an-

lam, Sebeiyye ve İbn Sebe’nin tarihi konumunun ve gerçekliğinin araştı-

rılmasını daha da önemli kılmaktadır. Bu konunun önemi ve değerine 

binaen daha kapsamlı araştırılması gerekliliğinden hareket eden çalışma-

lardan birinin, Sıddık Korkmaz tarafından hazırlanan “Tarihi Süreç İçeri-

sinde Sebeiyye” adlı doktora tezidir. Bu yazıda söz konusu tezin kitap 

olarak basılmış hali olan Araştırma Yayınları tarafından 2005 ve 2012 yı-

lında yayınlanan “Tarihin Tahrifi İbn Sebe Meselesi” adlı eseri 

tanıtılmakltadır. 

Giriş, üç bölüm ve sonuçtan sonra bazı eklerle zenginleştirilen eserde, 

tez-antitez şeklinde isimlendirilen metodun (s.12) ardından tarihî kaynak-

lar, Makâlât ve Fırak kitapları ve çağdaş araştırmalara özel başlık ayrılmak-

tadır. Bu şekilde geçmişten bugüne uzanan süreçte kaynaklarda Sebeiyye 

ve İbn Sebe’nin izdüşümlerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır 

(s.12-21). 
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Birinci bölüm Sebeiyye’nin, İslam düşüncesi 

açısından önemli kırılmaların ve hadiselerin ya-

şandığı, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerindeki 

durumuna ayrılmıştır. Yazarın hadis bilginlerince 

şiddetle tenkid edildiğini söylediği Seyf b. Ömer 

(s.13) ve rivayetleri, yazar tarafından bu bölümde 

oldukça kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Dönemin 

olayları ile Seyf b. Ömer’in rivayetlerini ayrı ayrı 

inceleyen yazar, Seyf’in rivayetlerin kendi içinde 

çelişkiler taşıdığına yer vermektedir. Şam, Basra, 

Kufe ve Mısır ile ilgili Seyf’in Sebeiyye hakkın-

daki rivayetlerinin çelişkiler barındırdığı belir-

tilmiş; ayrıca Hz. Osman’ın ölümüne kadar ge-

çen süreçte “Sebeiyye” şeklinde bir fırkadan 

bahsetmenin olanaksız olduğu tespiti dikkat 

çekmektedir (s.23-40). Hz. Osman dönemi olay-

ları için Seyf b. Ömer tarafından kullanılan  

“Sebeiyye”nin bir fırkayı değil “Osman Muhale-

fetini” ifade etmekte olduğu vurgulanmıştır 

(s.50). Bunun akabinde yine Seyf b. Ömer ka-

nalıyla gelip Hz. Ali’nin halife oluşundan itiba-

ren Cemel vakasında da işlevsel kılınan 

“Sebeiyye”nin, yine belirli bir fırkayı değil; bi-

lakis yaşanan acı hadiselerin faillerinin masum 

kılınıp, belirli bir günah keçisi bulmak üzere kul-

lanıldığına işaret edilmektedir (s.61).  

Yazar ikinci bölümün ilk yarısını, Emevi ve 

Abbasi dönemini yansıtan rivayetler ve olaylar 

üzerinden, “Sebeiyye”nin birbirinden farklı bir-

çok olay ve olguyla ilişkilendirildiğini ancak bun-

lardan herhangi birinin bilindiği manada dini ve 

siyasi bir içeriğe sahip olmadığını açıklamaya 

tahsis etmiştir (s. 63-111). Yazar bölümün diğer 

yarısını ise, “Sünni ve Şii Fırak Geleneğinde 

Sebeiyye”nin nasıl değerlendirildiğini ve kulla-

nıldığını araştırmaya ayırmış (s. 112-141); Sünni 

gelenekte İbn Sebe ve Sebeiyye hakkında kullanı-

lan rivayetlerin gerçeği yansıtmadığını, Şia’ya 

karşı geliştirilen bir argüman olarak kullanıldığı-

nı belirtmiştir (s. 127). Yazar, Şia’nın ise Sebeiyye 

ile ilgili rivayetleri, kendilerinin ilgilerinin olma-

dığı şeklinde değerlendirip aklamak için kullan-

dıklarına yer vermiştir (s. 139). Kitabın en kısa 

ama en önemli yerinin ise bu bölümdeki rivayet-

lerin değerlendirilmesine ayrılan hususi başlık 

olduğu söylenebilir. Rivayet ve bilgilerin bir an-

lamda özetini ifade eden buradaki tespitlere göre, 

Abdullah İbn Sebe ve Sebeiyye ile ilgili rivayetle-

rin “İbn Sebe’nin kimliği, hayatının sonu, 

Sebeiyye’nin isimlendirilmesi, Sebeiyye’ye atfedi-

len görüşler, Sebeiyye’ye mensup olduğu bildiri-

lenlerin akibeti” gibi açılardan çelişki ve tutarsız-

lıklar barındırdığı; bu yüzden Makâlât geleneğin-

deki rivayetlerin kabul edilebilir olmadığı açıkça 

belirtilmektedir (s. 139-141).   

Sayın Korkmaz, üçüncü bölümü “Sebeiyye” 

ile ilişkilendirilen isim ve görüşlere tahsis kılmış; 

birçok ismin Hz. Osman muhalifi, Yemen köken-

li olmaları, Şii meyilli olmaları ve Haricilikle iliş-

kileri anlamında “Sebeiyye” şeklinde isimlendi-

rildiklerine dikkat çekmiştir. Bundan sonra “vasi-

lik ve rec’at” düşüncesinin rivayetlerde Sebeiyye 

ile ilişkilendirilmesini ele alan yazar, bu düşünce-

lerin Hz. Ali dönemi ile irtibatlandırılmasının 

mümkün olmadığını, vasilik fikrinin h. II asrın 

ortalarından sonra (s. 185), rec’at düşüncesinin 

ise h. I asrın sonlarında ortaya çıkmaya başladığı 

tespitine yer vermiştir. 

Seyf b. Ömer’in “Sebeiyye” rivayetlerinin, 

Kummî ve Keşşî’nin “Sebeiyye” tasvirlerini yap-

tıkları ilgili kısımların bir tercümesini sunduğu 

eklerden önce sonuç bölümünde çalışmada tes-

pit edilen hususlar öne çıkarılarak genel bir  

değerlendirme yapıldığı görülür. Buna göre 

Sebeiyye’nin tasavvurunda önemli olan Seyf b. 

Ömer rivayetlerine tekrar dikkat çeken yazar, bu 

rivayetlerdeki Sebeiyye fıkasının bir kurgu oldu-

ğunu belirtmektedir. “Sebeiyye”nin Osman mu-

halifleri, Ali taraftarları, Yemenliler, Hairiciler ve 

Şii düşünceye sahip kimseleri karalamaya yönelik 

kapsayıcı bir kullanım olduğuna dikkat çektikten 

sonra, bu fırka ile ilişkilendirilen fikirlerin de, 

belli bir dönem ortaya çıkmadığını; Seyf’in riva-

yetlerinde Hz. Osman dönemine kadar uzanan 
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rec’at ve vasilik fikrinin Hz. Osman ve Hz. Ali 

dönemi ile ilişkisinin kurulamayacağını belirtir. 

Bu itibarla yazar, Sebeiyye ile ilişkilendirilen 

isim, olay ve fikirler arasında, “fikir-hadise uyu-

mu” açısından (önsöz) herhangi bir bağın bulun-

madığını ortaya koymuştur.  

Kısaca “Tarihin Tahrifi İbn Sebe Meselesi” adlı 

kitap, Müslüman zihninde belirgin bir konumu bu-

lunan “Sebeiyye ve Abdullah İbn Sebe”nin “fikir, 

hadise, zaman ve mekan irtibatı metodu”yla de-

rinlemesine incelendiği, İslam tarihindeki önemli 

olay ve yapıların genel yaygın okuma biçimleri-

nin dışında farklı bir açıdan değerlendirildiği bir 

çalışmadır. Okuyucuların rivayetler içinde sıkılma-

dan klasik kaynaklarda sunulan tasvirlerin dışında 

sonuçlara ulaşmalarına imkan tanımaktadır. Eser, 

İbn Sebe olayına farklı bir bakış açısı getirip ken-

dinden sonra hazırlanacak çalışmalar için kaynak 

olma özellikleri sebebiyle, Mezhepler Tarihi ve Ke-

lam alanlarında İbn Sebe araştırmaları için önemli 

katkılar sağlayacak nitelikli bir çalışma olarak de-

ğerlendirilebilir. 

 

 
 

 


