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a.

Mezhep Kavrarnı ve Din-Mezhep İllşrusl

aa. Mezhep Kavramı

iıfezhep, Arapça'da gitmek anianılna gelen "zehebç" fiilinden tiiı,eıniştir; kelirrıe oiarak
"gidilen yol" demektir.
İsffişır'ırı "itilı§,di ve arneii sahadaki düşüııce ettoIleri" di;vebileceğinıiz mezhepler"

dinin anlaşıInıa lıiçimieri iie itgili tez6hürlerdir. SiyAsi, ictiınöi, iktisadi, coğrafi, tarihi

ve iıenzeri setıepler, dirıin aniaşılnrası pianında, lıelirli iikırlerin ya da şahısların
etyafında odaklaşmalara voi açmrştır. tsöylece, din anlayışında yer ytr farkiılaşmalar
tııışııle geiıniştir. Bıı farklılaşrıı&lanın, zamanla sisteıııatik özellik kazaıraraiı, düşiince
vo davranrşları etkiIenıçye haşlaması, kurumlaşaralı ve §osyal hayatta deriır izler
Lıırakarnk varIrğını sürdiirınesi, karşımıza "ınez.heb" olgusunu çıkartmaiıtadır.
\,Iüsliimarılar, i{z.Mtüamm.ed'in vefatından sorua, ınuhtelif sebeplerle, rjitıi farkiı

ai:iımaytı, farklı göriişler iiref.neye başlamışlardır. Bu farklılaşmaiar, ııiezheplerin
ı"ıiıışumunu trazıriayan stşeçin ilk aşaması olarak alıniüiiir, }ler insan başiı bı+şına bir iiüııya
olduğuna göı,e, di_;n aniayısuda özgiiı bir boyui kaçıniinrazdır. [İsteiik bu özgün boyut, sevgi,
§aygi ve hı:şgörii ortamında ffuazzarfl bir zenginlik sağlayabilir. Aııçak, insanın sosyai bir

va:{ık olırşundan kayrıakianaır doğal örgütlenme arzustı, siyaset, ekonomi, sosyal değişme,
kısaca insarıırr yapısından ve içinde yaşadığı koşuilaıdıın ka5maklanan birtakım sebepler,
fai,kiılaşma ile başlayan siireci, kurumlaşına aşamasura doğrtı süriiklemektedir. Sı:nuçta,
ortaya, sayıları binlere ulaşan mezlıepi er çılcıal«adır.
i ıı
isliim Diişiiııce Tarihi'nd,e, ınezheb dendiği zamaı, hern siyasi ve itiJ<6di nitelik
taşıyanlar, hem de i-ılıhi, ameli ıritelik taşıyanlar anlaşılnıaktaılır, Özeliikle Tiirkçe'de,
nrezhep, heı, iki alaılı da ifade etmçk için kullanılmalçtadır. Arapça'da, siy8si ve itiködi
aiaırdaki farklıiaşmaiar daha
"fırka" kelimesi iie ifade eçiilmelçtedir. "İkl şeyi
biı"birinden ayırmak,lıirinin diğerinden farklı olriuğunğ ariaya koynak" gibi anlarnlara gelen

çok

"fereka" kökünelçn tlireyen "fırka" kelimesinin,bir anlarnda,"Müsliişnanlaı,ı alıılıklara
ve kiitleleşmelere ön ayak olan fikirleri yennek vüj kötülemek için"

düşüren inançları

Bu bağlamda,"fırka" kawamının Kur'an'la irtibatiandırılması
miimktindtir. Al-i İrnr6n süresinln 103. Syetinde, "Toptan Aliah'ın ipine sanluı,ayrılrnayın
(ve la tefenekü)" bu5ırıılmakta. böliiıune, parçalanma, ayrilık yaratrne kııannraktadır. İsl$m
kulanıldığı siiylenebilir.

Mezhepleri Tarihi, daha çok *fırka" kawamı ile karşılanan siydsi ve itikadi nitelikli
ıneziepleri inceleyen, "İs!dm Düşiince ekolleri" ni araştırarı bir bilim dalıdır. Filrhi-anreli
mezhepler, İsl6ın F{ı;kuku'nun ilgi aianrna girmekteCir.
a.b. Din ve L,lezhep

llişkisi

Din, insanlık farihiniıı şahit olduğu, kökü insantık kadar derinlerde oian bir ulgııdur,
İnsanın olduğu her yerde, din de vardır. Dinler tarihi alanında yapılan araştıraalar, tarih
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boyrnca bütijnüyie dinden uzak bir topluııun msycut olnradığrrıı ortaya kolmuştur, İşuı
ilginç yanı, yaygın inanç şekiiniıı ağırhklı oiarak ]'ek Tanrı inancı ,ılınasıdırı.
biıı tgmelde, akıl sahibi olan insanoğiunu, kendi hür iradesiyie hayırlara sevkeden bir
"vadt İlahi"dir2, Eimalı'nur ifadesiyle "Din-i hakkın ihslı ıııümeyyizi zevilüiıulü hüsııti
ihtiyari ilt bizzai hayrata sevkttnıektir. Tabiri aharla dini hak z,ırla değil, seve seve hayır
yapan fdili muhtar insaırlar yetiştiren bir kanuıu terbiyedir ve tıiiti.in saadetjcr de ha;rrın
Iaıtlor,,
Din, insanın en iyi şekilde insanlığuıı gerçekleştirebilınesi; [ıire1 vt ioplı_ım plarııntla
fıtrata uygun, in§an onurlına yaıaşff. a.hlökiı hiı, hayat iınk6nının sağlannıası; insarrrn, keıııiı
özüııe yatıancrlaşınasmın önleıırıesi; özeilikle aşkur alan hakkruda doğıu biigiienmeuin
iıııni:ri ve değerier atanında kevtiliğin irnkanlar nisbştinde ortadan kaidırı];nası için .,,aıdıı,.
[}aşlıa h,k ifadeyle, din insan içindir ve doğrudan bir araç nitetiği taşıınaktadır. Amaç,
insandır; iırsanur insanlığını gerçekleştirmesidir; insanın insanca yaşamasıdır. İnsan içiıı olan
dinin ana hedellerinin gerçekleşip gerçekleşmediği. ya da dinin ne ölçüde fbnltsiyonel
olduğıı elbette tartışılacai<tır. 3.rıcak,diııin, hangi isim,je ve formda oiursa olsuiı, insaniılı
tarihi boyunca etkin olduğu; hatta insanlığuı doğai akışma daııgasurı vlırduğu herha-irj,;

aşıyan, öze]lik]e

ilgilendirir. Buıun :e
taşıma§ı mtimktın deİi
bütiin oiarak, daha *]ı
kıstas özelliği taşırnai:

.

"

IIz.,

beşerldir.

Hz. Peygamber'in vefatından §onra, vaiıiy kapısı kapanmış olduğu için, hiç kimsenin,
genel geçer nitelikli, do$uluğu tartışılamayacak, Allah katurdan gelen özel bir bilgi sahibi
olduğunrı iddia etme hakkı, İsl6mi açıdan münılriin değildir. İslAm'ın din olarak evrensel
ilkeleri, Hz, Peygamber'in sağlığında nih6i şekline kavuşmuştur. Bu sebepten, Hz.
Peygamber'in sağlığında sergilenen din aniayışının ewensel ve ınahalli olmak üzere iki
bolnrtu mevtuttur. Zamaıa zemine bağlı olrnayan, gelecek açısından bağlayıcı nitelik
l
2
3

o

Bk.G.Tumer, A. Küçiik, Dinler Tarihi, 29 vd,
ür,Iuhammed }Iamdi Yazır,Hak Dini Kur'ön Dili,I,83.

Aynı eser, I, 89.
Maide,3.
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[:;lim'rn anlaşıIrıa .:,

öz.Jeşleştirilınesi.

h:n

dinin an|aş1l,ra b:.-r..:
birikimlerine göre. Iı, ;

durıımundad ırlar. B ;-:

tahlil ve tenkide a,-:ı ...
Oın gibi mütaja..a ;c.

daraltılması anlarrura

açacağı

tartış ılaı"nayaçak kadar açıJctır.

İsl6rn, son peygaınber olan I{z. Muhammed'e Allah katından gelen vahyin çtraf;nda
şekillennriş bir rtin olup, onun sağlığuıda tamamlaıırııştıı,a. }iz. Muharıııeci, "öı.lıek" insan
sıfaııyla İsl6m'ın nasıl hayata geçiriieceğini bizzat yaşayarak göeler önirne sermiştir.
Hz.N4ıüamnred, Allaiı katından vahiy alan son peygamberdir. Hz. Muiramed'iıı sağlığında,
Kur'An'da iman esası olarak beliılilen Ailah'a, ahiı,et güniine ve Hz. Muhamrrıçd'in
peygamber olduğuna inanan bir mii'minler topluluğu meydana geimiştir. İsl6m'ın tçınel
inanç ilkelerine inanan her insan, Müslüman adını almıştır.
Hz. Ivluhammed'in sağlığında, saılece Müsliiman insan vardır; her}ıangi bir mezhep,
tarikat, ğomaat ya da din anlayişını nrerkeze alan bir ziimreleşme, lıir örgütlenme söz konusrı
değildir.
L[;:. Muhammed'in vefatırıı müteakip, siyasi görüş a"yrılıkları, kabiieciiik, çıkarlar,
İsl6rn'rn yayılrna sürecinde karşılaşılan yeni kültlirler, sos,val değişme, din anlayışında doğai
olarak ortaya çıkacak olaıi farklılaşmaların kurumlaşnrasına yol açm!ştr. Daha sonraiarı
"rnezhep" adını alan bu oluşumlar, dinin anlaşı|rna biçimleri ile ilgili tezahürlerden ibarettiı,.
Bir başka ifadeyle, mezhepler, din Ceğil; dinin anlaşılma biçimleridir.
Mezhepler dinin aniaşılma biçimleri ile ilgili tezahürler oiduğu için, her ne sebeple
olursa olsun, meziep ve din kawaınlarının özdeşieştirilrııesi mtimkün değitdir. İsl0rn dini
ilahi bir dindir. İsl6nı'ın anlaşıiması plannda ortaya çikan her tiirlü oluşum insan ürünürltir,
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taşıyan, özellikle inanç, ibidet ve nih6i hedeflçr nolçtasında keııdisini gösteren bo-ıui
eıırenseldir. Ewensel olmayan boyut, sadece Hz. Peygamber'in yaşadığı zaman dilrrniııi
ilgilendirir. Bunun geleceğe olduğu gibi taşnması, gelecek açısindan bağlayıcı nitelix
taşıması miimkiln değildir. Ancak, Hz. Peygamber'in sağliğnda ortaya çıkan din anlayışı, bir
bütiin oiarak, daha sonraki dini nitelikli oluşumların istik6ırıetinin bçlirienmesi açısından bir
kıstas özelliği taşımaktadır.

Hz, Peygamber'in vefatırıı ınüteakip ortaya çü.an, dini nitelik taşlyan biitiin oluşumlar.

İslim'ın anlaşılma biçimleridir. Büti.inüyle beşerl oları bu tiir oluşumların İslirn'la

özdeşleştirilmesi, hern İsldm'uı ewenselliğine, henı cie insan gerçeğine aykırı olur, Artı_li.
dinin a"nlaşılrna biçimleri söz konusuciur. İnsaırlar, içinde buluııdııliiarı cnama göı:e, bilgi

birikirnisrine göre, Kur'6n'ın öngördüğü istjkdınette İsl6m'i aniarnaya ve yaşarcaya çalışınak
dwımıundadırlar. Beşeri nitelik taşıyan bütlln olgu ve ciuşrurrlar, tabiatı gereği, her ttirlü
tahiil ve tenkide açılt olacağı için, iıer ne sebeple olursa olsiın, dinin aniaşılma biçimleıiıin
din gibi mtitalaa edilmesi, geleneğin din haline getirilrnesi, ıjınirı etkiiıiik alanınrıı
daraitıIınası anlaıruna gelecektir. Bu durum, din anlayışınn geçmişe göre şekiilenınesine yol
açacağı için , İsl6m'ıır evreselliği ile bağdaşmayacaktır.
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a.b.a. l{ak Meııirep, B6tıl lvtezhep ve Dört Hak Mezhebin

Anlaını

İsldm'ın bir din olarak teşekküiii. i{z, Mııhauimed'in yaklaşık 23 yll süren
peygaııberiiği döneıni ile sırurhdu" F{z. Peygarnber, vahiy ve akh birtilçte etkin kılarak,
isldni'ıri an}aşı{ması ve sağlıklı bir şekiiıie hayata geçıirilrnesi küjnusunda sağiam bir "rnodel"

ortaya k,ıymuşiur.

Hz. Peygamber'iıı vefatından sonra Müslüınanlara düşen, brı

sağiam

"modtl"derı yararianarak, vahyi eksen alarah zarıarra vs zenine en uygun, insan fitrı,tı ile
çelişmeyen sağiıklı din anlayışına ulaşmaktır. Kuı'ön'uı eksen almması ve Hz. Peygamber'in
ortaya koyduğu "model", sosyal değişmeye paraiel olarak yenilenecek anlayiş biçiminin
istikinıetini belirleyecektir.
İsl6ın tarihi boyunca ortaya çıkan her mezhep, kendisinin, İsl6m'ın en iyi temsil eden,
en doğru, çn sahih ınezhep olduğuııu iddia etmiştir, İnsanlar, kendi mezheplerini önplana
çftıııtabilmek için, diğer mezhepleri kötiilemek ihtiyacı hissetmişlerdir. Öyle ki, ınezheplerin
pek çoğıınun lehinde ve aieyhinde hadisler uydurulrnuşhır. Her mezhebin mensupları, kendi
meaheplerinin hak (doğu, gerçek, sahih) mezlıep, diğer meziiepierin de b6fi1 (gerçeğe
uymayan, doğru ve sahih oinıayan) mezhep olduğuıa inannıışlardır.
Her meidrebin, Kur'&n'a uygun olan ve uygun olınayan göniş ve düşürıcelerinin olması
her zamaır inıköıi dahilindedir. Çilnkil, bütiin mezhepler iıısan {lıünü olan oluşumlardır,
İiısanoğlu, zaffflıı zarnan araç-amaç kargaşasındaıı pek yakasını kurtaramamalC,adır.
Din, insan için bir aıaçtr; meztıepler de, hem dinin iniaşılması için, hem de insan için bir
araçiır. Araç olan mezhepierin, çeşitli sebeplerle amaç konumuna yükseltilmesi, her
mezhebin, hatta her dint grubun kendisiııin kııriııiuşa emriş flrka (Fırkayı Naciye) oiduğunu
iddia etrnesi gibi bir sonuç doğurmuşnirs. Bırnun anlamı, en azından mezlreblerin birtakım
temel gdrüşleriniıı din gibi telakki eCilmesi ve dinin birtakım temel fonksiyonlarının

'

Hr. P.ygurnber'e atr"edilen Müslümanların yetmişüç fırkaya ayrıIacağı, bunlardaıı sadeçe birisinin "Fırkaı
nAciye" kurtuluşa eren iırka olacağı şeklindeki hadis, heınen hemen biltün Mezhepler Tarihçileri'ni etkilemiştir.
Ayrıca, her fırka, kendisinin kurtuluşa eren fırka <ıiduğunu da iddia etmiştir, Bu konuda genış bilgi için bk. Mevlut
Özler, Islam Düşüncesınde 73 Fııka Kavramı, Ist. l996.
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:;iezheplere yiıklenmesi demektir. lvlezhepler ve bütiin dini gruplar, en ileri noktaela, İslöm'ın
sadece bir tiir anlaşılma biçimi olarak görülrnelidir.

Kurumlaşan farklılaşmaların niteliği, mezhep adı verilen oluşurnlann, İslöm'a göre
konumunun belirlennıesini sağlamaktadır. Kur'an'da belirtilen temel inanç esaslarına
bütiinüyle at olan oluşrımlar,"gulat" adı verilen aşrrı fukaların vücut bulmasına yol açınıştır.
Öte yandan, Kur'an ilkeleriyle ters düşmeyen nrezheplerin, isimleri, göriiş ve düşüneeieri,
şekilleri ne olursa olsuıı, İslAm dairesi dışıııa itilmesi, İsl6m'a uygun bir davranış biçimı
deği!dir.

Bir mezhebiıı hak veya Lı6tıi rnezhep oldiığuııun tek ölçüsıi Kur'An*ı Kerim'd.iı:. İnanç
noktasuıdır Kur'6n'a ters düşm*yan her merJıep hak nrezheptir; Kur'dil'ın öngördiiğii
ıstikinıeti yifirer rner.irepier de lı$til ınez_hep]erilir, Ançak, Kıır'ön'm, inanç

rıoktaısınria

k*r,ımlaşmaya pek sıcak .bakmadiğırıı. lıer insanıır aklıyia ve ke:ıdi hür iradesiyle iınana
uiaşacağını, "lriç lıimsenin bir başkasınm giinahırı yliklenenıeyeceğini" ısrarla belirttiğini
hatırlamalçta fayda vardır" l(ur'6rı, iııancı biçimiendiren geleneği 'oataların dini" adı altında
şiddetie eleştiriı,. Bu doğrultuda düşünecek oiursak, "hak rnezlıep- bötıl mezhep" ayrınırndan
çok, Kur'6n istikdmetinde olan, ya da olmayan N{üsltiman'dan sözetmenin daha doğru
olacağnı söyleyebiliriz. Çünkii, inariç noktasuıda önemli olan bireysel tavırlardır. tsir
mezhebe meılsup olııak, hangi mezlrep olursa clsuıı. bire"v*in Müsiüinan!ığtnt garanti a_ltıne
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Bir kiuıse, kim o]ursa olsun, hangi rnezhebe merıslip bulunursa. bulunsrın, ,irliah'a, ahiret
Hz. ı\4uhamnıed'in peygamberliğine inanıyorsa, İslam daitesi içindedir, Fiiç bi,
mezhep, liiç bir kiııiseniıı Müsiiünan oiup olmadığrnı belirieme hakkura saiıip d*ğiidir,
Ivlezheplerin tıak olup olmadığı şekiiııdeki bir tasnit sadece, temci ilkeleri açıkça
Kur'6n'a aykırı olan mezhepleri belirlemc nolrlasında bir anlam taşıyabilir. "Döıt hak
mezlıep" ifadesiyle kastedilen, yaşayan döıt fı,kıh ekölüdür. Bunlar, Hanefilik, [Ianbeliiik.
Şafiilik ve Malikilik'tir. Oysa, Müslümanlar arasında yüzlerce mezhep ortaya çıkn]§tır.
Bunlardan pek azı giinümüze kadar yaşarna şansı bulmııştur. Hak rnezlıepierin sayısını bu
dört mezheple sınıriamak, İslöm tarihi boyunca ortaya çıkan yüzlerce mezhebi görmezlikleıı
giinüne,

gelmek denıek oiur.

Daha önce de ifade ettiğirniz gibi, İslAın dini bireysel kuıtuluşu esas alır. İsidm'ın
Krır'6n'da belirtilen temel ilkelerine inanan her insan. hangi mezhepten olursa olsun, İslam
dairesi içindedir, Müslüınan olaıı bir kirnse, meziebinin aCı ne olursa olsun, "hak nıezhep"
ıiiensubı-ıdur.
b. Mezheplerin Ortava
b.a, Mezhepierin Orta;ıa

Çıkışı ve Mezheplerin Doğuş Sebepleri
Çıkışı

Hz.Peyganıber'in sağiiğurda,

ne siy6si ve itiködi

mezheplerden,

ne

fıkhi-ameli

mezheplerden söz edebiliriz. Mezhepler, Hz.Peygamber'in vefaturclan çok sonraları teşekkül
etmeye başlamıştır. İlk ortaya çıkan mezhep, Haric?lik'tir. Daha sonra, Mlircie, Şia, Mrı'tezile
gibi itiködi yönü ağır basan mezhepler oluşmuştur. Fıkhi mezhepleriıı oluşuınu ise, lıicri
ikinci asra ve daha sonralara rastlaırnaktadir. Ehl-i Sünıet isş, Hariçilik, Mürcie, Mu'tezile ve
Şia ı:ibi büyük ınezlıeplerin görüşlerini sistenileştirip. iüüs!ürnanların çoğunluğundan farklı
oiduklarura inanıp, fbrkh oldukları hususiarı açıkça ortaya koynıalarından sonra, geride
kalan, ancak çoğuniuğu teşkil eden Müslünıanlarn görüş ve düşiincelerinin sistemji bir
bicimde ifhde edilmesi sonucu ortaya çıkınıştr. ]3u haliyle Ehl-i Sünnet'in Haricilik, Şiilik
gibi bk mezJıep olarak teiakki edilınesi, doğrusu bir:az zar göriinmektedir.
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Hz.Peygamber'e gelen ilk vüiyle birlikte,tarihi bir tüış başlamıştır. Bıınrı bir dağuı
eteğinden fişkıran bir kayrıağa beıızetebiliriz. Allah'a, Airiret güntine ve Hz. Muhamrıed'in

peygarnber olduğıııa inanaıı insanlarııı oluşturduğu İsl6nr toplumu, kaynaktan fişkuarak
denize doğru akan nehir misali, insaniığın sonuna dek, tarihi akışuıa devam edecektir. Bu
akış esnasındL zamaıl 7_aman, z.emine uygun oiarak birtakun kollar, "çoğunluk"tan ayrılarak
yeni oluşumları gerçekleştirmiştir. Bu kollarııı bir krsmı, tarihin katanlıklarında gömülüp
gihnişiir. Bir kısmı "çoğtınluk"a paralel olarak akışurı sürdiiımüştiir. Bazen de, "çtığuııluk"un
içinde birtakım iç akıntıiar meydana geiııiştir. Bu süreçjn ana çizgilerini, Mezhepler

Tarihi'nin rerıkli sayfalarında görmek nıiimkiindür. Mezhepler Tarihi, inanç ve gönül
ılüny6laruıı vahye uyguı hale getirerek, halztı 'tevhid eksenine göre şekillendirerek

insanliğın zirvesini yakalayan insanlaria, arzu ve hevesleıirıi, ya ria önlerine çıkan her şe;,i
prıtlaştırarak insanlık sınırlarnrn ötesinde kalan insaııları, bir ibret levlrası olarak gözier
öniine sermektediı,.

'n.b. Mezheplerin Drığuş iiebepleri

Siyi.si ve itikadi ınezhepierin doğuşunda çtkili oian pek çok sebep vardır, Ancak,
ağırlikiı sebeplerirı, isim«leır de arılaşılacağı gibi, siy6si ve itik&di nitelik taşldığı hemen

söylenebiiir. Siydsi ve itik6di faktOrler, başka sebeplerin de etkisiyle, dinin anlaşılma biçiini
üzerınde etkili olınaya başlamış; arılayış planıncia belirgin farklılaşmaiar ortaya çıkmışt:r. Bu
farklıiaşrnalarda biruıci dereçede etkin olan Irusus insandıı,, insann terıel özell|tleridır.
Çünkü dini aıılai an da, yaşaınaya çalışan da insaııdır.
},lezhepleriıı doğuş setıepledni iyi an|avabilmek için, biı"ey ve topluın planıırda, insaıı
unsırRınun önemiııi iyi beiirleınei<le fayda vardu, Çönkü, büttin, mozhepler insanrn ürilırüdür.
İısan unsuru devre dışı bırakıldiğı taktiıde, meahepleri anlamak pek mtimkön olmayacaktır.
Diğer taraftan,anlayış planında yeni şekiilenmelerin konusu din oiduğu için, "din"in
yapısından, özeiliklerinden kayııaklanan sebepler, kendiliğinden varolrnak durumuırdadır.
Gerek kutsal ınçtinlerin anlaşrlması, gerekse peygamberin konumu farklılaşmalarda etlçili
oinıuşftır.
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Bu arada, İsl6:n öncesi Arap kültiirü ve jslönr'ın yayıIması esnasında karşılaşılaıı yeni
kiiltür ve ınedeniyetler de, farklılaşmalarda etkili olan unsurlar arası,ı.dadır.
b.b.a. Mşzhepierin Doğuşunda İnsan Unsurunun Rolii

Din, Lnsanın en iyi şekilde insanlığııı gerçekleştirebilrnesi için bir araç niteliği

taşımaktadır. Din insarı içindir. iJu sebepten, diııi anlayacak olan insandir. Mezhepler, d.in
aıılayışındaki farkiıiaşmaların kururnlaşına§ı sonucu ortaya çıkan beşerl oluşumlar olduğuıra

göre, mezhep olgusunun temelinde insan var demektir. İnsanrn birtakım özellikleri,

mezhepleri olrıştwan thrklılaşmaları hazırlamakladır.
İnsan,siirekli "oluş" halindeki bir varlıktır.
İnsan, her an yeni biı, iırsançiır. Bu o'oluş" süreci, henr fizyolojik, hem de ruhsaldu,.
İnsanın ilk hücereleriniıı teşekld.ilü iie birlikte başlayan "oluş si.ireci". insanıı son nefesini
veinıesiyie tamarrı,lanmış olur.Buna,tbrt plaııında, "i]ısanın kendini gerçekleştirme süreci"
aduıı vermek mümJ<ıindiir,
Değişeiı lıireylerin rneydana gelirdiği topluıtı da, sürekli yenilenmekte, tazelenmektedir.
Bireysei olarak da, toplurnsal iılarak da, siirekli lıir değişme ve yenilenme siiz konusudur. Bu
;

r-_ii:-

Ii

rEonarq

fr üAKyİı bTETtil

HHH

blfi HM u H »ryPH

Aİ1 bt
%b--

değişrrıe süreci içerisinde, ister isten,:ez, din anlayışı da değişmekie; öne çıka,ıı ögeler
zamaıta, zemine göre tbrklı oimaktadır.
FIer insan, yaratilış itibariyie "tek"lir.
Biri diğerinin tıpa tıp aynı olan iki insanin varlığıııdan sözetmek ınümkiin değildir. Her
insarı, başlı başına bir dünyf;dır. Bu sebepten, insanların, din olgusrı konusunda iarklı
anlayışiara ve tutumlara ulaşmalarmın kaçrnılmaz olduğu söylenebilii,. İnsaırların birey
olaralç "tek"liği, herkesin, eşya,u, oigu ve olayları, öncelikle kendi aç:,sından görnıesi
§onueıJnl-ı doğurrnaktadu" Görüs, düşünce ve kanaatler, her insanııı yeteneklerine, bilgi
birikimine, içinde yetiştiği ortıınra ve l,;,apasitesine göre değişmekttdiı.
İşin içine, dinin inanç bo5ııiu girdiği zaman, farklılaşınalar, kendiliğiııden bir kat daha
a,ıt?rc,alLtff; çünkil irıanç aianıiıın görilrıen ktsmı, yani |ıaşkaiarıyla ortak olan yöııi.! çok azdır"
_[ie; insan, -qadece kşndisi inanır; inancının niteliğini" deıinlerneshe kendi.si bilebilir. İnanç
aiarıı iie ilgili tecriibelerin dıığrı.r olarak başkalarına aktarıinıası da pek lrolay değildir. Bu
hususla ilgili fercii tecrübeleriıi, genel-geçer bir hiiviyete tıılründürülerek aktarılnıa-*ı hem
yan!ıştır; lıem de birtakım ciddi yanılgılara sebep olmaktadır.
Öyle zanrıediyoruz ki, inanç alanı ile ilgili bilgi kayıağı_nın sadece Kul'an olması,
keyfilikleri ön|eyici bir özellik taşıyor olma.lıd:r. İnanç aiarıı, fertlere özgilriür: biigi
kaynağnın vahiyle sınrlı o!ıışu, bir dereceye kadar, çarpı_k oluşıımlara engel oimaktaCır.
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insanlığın tarihi akişına damgasmı vırrmuş
olnıasr ,bu inanrnanın ne öiçüde etkin olduğunrı göstermektedir. İnsanoğlrı, siirekli inanacalı
bir şeyler ararrıaktadu. Bu arayışların merkezinde, Tevhid ilkesi vardır: bütiin peygamberler,

insanları Tevhid çizgisinde tutabilmenin ı,,rüçadelesini vennişlerdir. Tek Tanrı inarıcına
ulaşamayanlar, önlerine çıkan her şeyi kolayca putlaştırabilnıel«edirler. Öyle ki, korkutan ve
sevilen şeylerin putlaştirılmasının yanında, a{xJ ve heveslerin bile putlaştırıldığını

görnıekieyiz. Her putlaştırma olayı, insan özgürlüğünün adım adırn
demektiı".Gerçek özgürlüğe açılan kapı, tek Tarırı inancından geçmektedir.
b.b.b. fu{ezheplerin Doğuşunda §osyal Değişnıenin ve

,v-okedilmesi

Hızlı Külttir Değişiminin Etkisi

İnsan, sosyal biı, varlıktu; hayatını diğer insaniarla bir arada sürdürmek durumundadır.

Bu ise, ister istemez, çeşitli alanlarda işbirliği, güçbirliği yapma arzusunu beraberinde
getirmekte ve gruplaşmalara yol açmakiadır. Dini nitelikli ztlmreleşme faaliyetlerinin ve
anlayışia ilgili itarşımıza çıkan farkiılaşmaların arka planında da, bu sosyal gerçek
yafinaktad[. Birtakım siy6si amaçların gerçekleşmesi açısından, dint
etkin olduğu açıkça görtilmektedir. İnsanlar, tarih boyunca, dini.
basamak olarak kullannıal<tan pek çekinmemişlerdir...
Sosyal hayatın yürüyebilnıesi için birtakıın "değerler"e ihtiyaç
gereği, "değer" kavramrnın bilincinde olan bir yarlıktu. İnsanı insan
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değerler, insanın ürettiği değerler. Yiiksek iiöhi değerler, insanın olduğu her yerde etkin olan
genel-geçer bir nitelik taşımaktadır, ewenseldir. İnsan kaynaklı değerlerin, sadece bir kısmi
ewensel nitelik taşımaktadır. Zamaı zaman, Yüksek ilahi değerlerle insan ürünü olan
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cieğerler arasuıda bir çatışma baş gösterir. Mezlıeplerin oluşmasına
tıırisi de, işte bıı çatışınadır.

yol açan faktörlerden

Sosyal hayatın kendine özgü bir dinaınizmi vardır; siiı,ekli değişir, ge]işfu, yeniienir. 8u
dalıa çok ewensel nitelik taşı anlar kaiıcı olabi}mekredir. An_oak, insanlarıır
,her alanda çvı,enseli yakalayabilmesi kolay olrıamaktaciır; çtinkii sosyal hayatırı aiışında,
kendino özgü bir tutuculuk vardır. İıısanIar, ilk başiaııgıçta, "yeni" olan şeylere hemen karşı
çıkınaya lıazır gibidirler. Bu lıağlamda, anlayış ve diişiince alanırıria kendisini gösteren bazı
kurunrlaşmaiaıdaı söz etrnek rniimkiindür. Yer yer yaraıiı r:ılan l«ııumlaşınalar, ewe;ıselin
süreç içerisinde,

yakalainnıası konusunda ciddi güçliikier doğurabilırıektedir. Özçtiikie "diişünce
gelenekleri"ni kırabilmek, gerçekten çck güçtiir. l{ıır'arr'ın "ataiarın diııi" aciı altinıja
eleştirdıği zihnil"et, sağlık§ız kuruıiiiaşmaların iirtinüdür. i-Ier peygambeı, önıe bu "ataiarın
dirri" ziliniyeti iie mücactele etmiştir. Futlaıı krrarak, batrtayı büylÇ ou*n boynı.:na asaı
Hz.İbrahinr, çeı,resinclekilerin,"sen iıizinı atalarımızııı diniııi cleğiştiınıek isti3roi5çr"
şekiindeki suçla.masrna rnuhatap r.ıinıuştur. Aynı durrim, bizirrı peygambcrimiz
Hz.Muhammed için dc söz konusudur. .Hz.Peygamber'e yöneltilen suçlamalardan birisi rle,

iıu "ataların dinini değiştirme" ile ilgilidir. Sosyal hayatıı tabii akışı içirisinde,

za[narl, din, geleneklerle bütiinleşebiimektedir.

zaman

Böylece, dinin kendine özgü dinamiziııi

kayboiııukta, katı kurallar ön plana çdaıakta ve yine sağl*ıız bir kuıumiaşırra
liaşlamaktadır. fJin anlayışında şeklin ve şekilciliğin ağ.i basrnası ve buna bağlı olarak
geiişen farklılaşmalar, bu tür kııruınlaşm alarin tipik tezüürieririiı:,

Diğer taraftaıı, toplumlar, baı,er,, "hızlı kliitiış değişimi" diyebileceğimiz bir olgu ile
karşı karşıya kaimairtadırlar, İsl6rn'u:ı doğuş dönerri dikka.t]ice iııcelendiği zaman, bıı "hızlı
killtiir ıieğişimi" ol65usurıun eıkiııliğini ve ağu{ığıru görmek müminintiür. İs]üyı, i:ei;ıe kadar
yeni bir ciin oiduğu iddiasında ıieğilse de, iik muhatab olduğu toçılum içiiı, heın inanç, irem
de cieğerler ve dawanış bakırnından yeni oian pek çok un§üu biinyesinde taşıyordu.
Putperestiiğin her yeri kuşattığı bir ortarnda, tek Tanrı inancı -Cahiliyye dönemi insanı buna
bütiinüyle yabancl olmasa bile- yeni bir inanç şekli olarak anlaşılmaktaydı. Ahiret inaııcı, her
şeyin bu düııyadan ibaret olduğunu düşiinen, maddeyi ön planda tutaıı insanjarıı anlamakta
çok güçliik çektikleri bir inançtır. Kur'an'm ağırhklı olarak ahiret inancı üzçrinde durrnası,
bunun bir gösiergesi olarak aniaşılabilir.
İsl&m'rn getirdiği, faziiet olarak sunulan birtakun yiiksek değerler de, cahiliyye dönerni

iırsanına çok ters gelmiştir. Nitekim, Hz"Peygaınber'in, İslörn'ı tebliğ esnasmda karşılaştığı

güçlükJerden sadece Kur'an'a yansıyanlara baktığrmız zaman bile, bu konuda bir fikiı,sahibi
oimamız nıiiınkiindür. O dönem insanı, Hz.M_uhammed gibi zengin olmayan, toplumda, o

zamann değer ölçülerine göre önemli bir yeri olmayan bir kinışenin peygamber olmasırıı
anlamakia güçlük çekmiştir. Her şeyden önce, Kur'an'ır getiımiş olduğu "insan" anlayışı,
Cahiliyye dönemi insanrnur "insaı" anlayışı ile uyuşmamaktadır. Kuı'aıı, insanlar arasrnda
tek üstünliik ölçüsü olarak ilim ve takvayı öne stirerken, o dönem insaırı, öv[inmek için,
mezarda yataniarı bile hesaba katmalrtan çekinmemiştir. (Bk.Tek6siir,l-B). Kur'an, in$an

olmayı ön planda tııtarken,

o

dönem insanı, güçlü olanin yaşama hakkı olduğunu
inanmaktadır; za\,ıf ve kiınsesiz olaıılarırr, ancak $içiülerin yaıu:ıda yer aldıklarruda yaşama
hakkı vardu..

bir varlık olan insanı yoğurmakta, hökinr olandeğer yargılarna
Bu
sebepten, her insan, ister istemez, içinde yetiştiği toplumun üriinü
şekillendiımektedir.
olrnak durumundadır. Sosyal hayatıı kendine öz$i dinamikleri, yer yer din anlayişında
farklıla-şrnalara da sebep olmaktadır. Öyle zannediyoruz ki, sosyal yapının etkin olması
sonucu oluşan bu farklılaşmalar, dinin anlaşılma biçimi olan meztıeplerin doğuşunu
Toplum, sosyal

тЕол огн я фдкультЕти нп н ил имиЙ журн Алы
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do$udan etkilemi; o[maltdtr. Nitekim, mеzhерlеriп dоýug siiTeci ve yaylldtýr, tutunduýu
alanlar dikkatle incelenirse, 'Ьu izleri yakalamak imkan dahiline girmektedir. Haricilik, daha

Tlfinda duбim1.o*.ou*
.;пzrr.f
Кrаrlа inang аlапrпrп dL*ф
clabilmesi igin, bu

gok g0lde уаýауm, medeni hayata intibak etme gii9ltýii geken bedevi аrар karekteгinin
lэelirgin 0gelerini biinyesinde taglmaktadrr. ýiilik, uzun siirе уаrt ilahi (karizmatik) krаllаrlа
yбnetilmig olan Fаrs аsrlltlагш ve Sasani kiiltiiriintin izlerini yanslfinaktadг,

Din

anlayrqindaki farklrla;mala,daha

gok kargrmlza

уа

Меzhерlеriп Doýu5rrnda
rc G

ziirnrelegmeler olarak, уа da belirli Гrkirlеr effafindaki odaklagmalar geklinde gftmaktadrr.Bu

farklrlagmalarrn ternelinde,hig kugkusuz toplum ve sosyal hayat yatmaktadrr. Sosyal
galkantilann, Ьчпаlrmlапп уоýuп olduýu d0nemlerde,kitlelerin mistik eýilimlerinin arttlýr

л Н.,

fечkаiбdе K,.u'

gergekle;tiriknesi

yaýandtýr Ьir d0пеmdir.
_Isldm, Меdiпе

dёпеmдi

й Агар _rTl
sebepten, Itz. Гс..Ыi
olgunlaqabiiecegini dф-Ц
gсirе,
че_

daha sопrа

:

sekillenip ;eki]lee.-<xS

loeallzasyoni,,. Ьu

dосепЬ

iзl_ваml"rЦ saýIrfuca
огчrmа

Й
Ь{

slirecinin devaп е-.'9

kiqilik Ьir heyete havale etmigtir,Bu sebepten, dёп halife dбnemi чуgчlаmаlаrшrrr
peygambersiz hayata intibak efineye gair;an МilslЁmапlаrш siyisi,idari alandaki ciddi

,.._,.
кIгк

Е!
l..]T dini Атт tпjЁ"!fi

уаglаrша kadar bu roptl
ve dеýеrlеr аtа.тгrrdа_ Ci
gegersiz olaug.ш
r
:::.ylyp iпsапhýш
kаrsвщ r
:lIчtiуlе
Karglla;tlýl giigliiklcгden
К.т.d
inang"

аrауiglап оlаrаk deýerlendirilmesinde йуdа vardrr6.

UПlеrеk Ьеlirtmеk gerekir ki, tarihi seyir igerisinde Мtisliimапlаr, siyбsi-idari
meselelerin mtisliinranlara brraklldrýr gergeýi pek anlamak isternemig gibidirler. ýia рrоЬlеrпi
Aliah'a g0zdiiгtmek istemiq, ortaya kocaman bir imamet nazariyesi, nass ve ttyinle gelen
mбsum imamlar grkmrgtrr. Ehl-i Silnnet uzlagmact ta,rTrna uygun оlаrаk siyAsi meseieleri
aýшlftlr Ьir qekilde hil1fet noktasmda ele almlg ve i;i Kurey;'in iistiirte yrkma уоluпа
gitmiýtii,. Harictler ise, "Кurеуg'iп Ustiinlilýii" filcine kargr qftmаlаr,ша таýпеп, "kariznatik
biT toplum" olugturmaya kаlkщmщ!аr, аqшlftlаri уЁzЁпdеп insan fitratmt zоrlаmrglаг ve
Иrihin derinliklerinde kафоiuр gitmiglerdir.
Кur'ап'ш siуёsi meseleleri "iпsап"а Ьшаkшrg olmast gergekten fevkalfide 0nemli Ьiг
olaydrr, Stirekii deýigen sosyal yapt, kendi biinyesine чуguп siyбsi оlugчmlаrr kendisi

,л191сiа hakim olan аi!дjtЁli
buIabiiiгiz.

лл,. _5н'*,, уагаfilц iriЬаг+Ъ Н
О:t.ri m iinas е Ь ticTce g!
l.j;.:?I: Biz
sizleп. Ьiг sгкеkЪ

h
'1чry:".
kolayca ian+asEtz,
:: T:"r]ri
i
:п 9оk saktnanmrzdг. Ai]ah d
.

insanl kabileciýi,soy- sopla

di.i;en

уаИпIаг

gеkillепmеlеr, kendiliýinden toplunrun geгisinde kalacak ve sosyal dinanrizrni engeilememiq

bile

бuh

hesaba kап].о*r
Hz.
Реуgацi:егш It
9irirlhýifu,
оIаfакMekke'niд fефiпg Ьi!

оlасаktш.

оlmugtчr.

7

1t
l?

*
sопьтт rfr
.rчl*Ъ,Б

peygamberiik hауаiпл
lzkhп
оlапiаrrп ,uy,r, i00 crr?ag|!

sebeplerin etkileriлi, апа hatlart ile оrtауа koymaya galrpacaýrz,
Hz. Muhamrned, Кur'ап'ш апа ilkelerinin tgtýmda, о zamanki Аrар toplumunun siyбsiidari geleneklerinden de уагатiапаrаk biT rnode! оrtауа koymuqttг, DOrt hаlifё d0nemi
uуgшlаmаiап da, Ьir аrауq olarak deýerlendiгilmeiidir. Bu uyguiamalarin hepsiain farkh
nite]ikler ta$ryor оlrпаsl, bu kanaatшntzm dоSuluýчпчп Ьir kanth olarak anlagrlabilk. Hz.
Ebt Bekir, Ьir tiir serbest segim diyebileceýimiz usulle halifb cllmuq olmasrrra rаýmеп, Hz.
Oiner'i hilбfet mаkаmmа kendisi atamlýtm. Hz. ёmеr ise, halifenin belirlenmesi i,qini altl

Наsап Опаt," ýii Imamet Nмariyesi", Д,0. flaiiyat Fak. Der.c.X)c{I,s.90

чtЁ

fu

1.,Ь

Mezhepierin doýu;unda etkili olan 9п onernli fаktёrlеrdеп birisi de siydsi olaylardrr.
Вцпlаrt, kesin hatlarryla sosyal sеЬерlеrdш ayrrabilmek pek ni{imkiin deýildir. Biz, siyAst
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i
kurtulаmаmlglаг ve
рФ qzтАt
Ва srklntInrn Ьоу..tЬЙ

Ь.Ь.с. Mezheplerin Doýuqunda Siyasi SеЬерlег

islArn Меzhсрiеri Taritri, bize, "siyasi mеsеlсlеriп 'insan'a brrakrldrýr gergeýi"nin
iineminin yeterince kачгапrlаmаmаsшrп Miisltirnanlaгa qok pahalrya maloiduýunu
gýstегrпеktеdir. Mezhepleri ЬirЬiгiпdеп ауtrап temel motiflerin pekgoýu siy2si nitelik
taprma-kladr. IV{eselA, ýiiliýi Ciýer mейерlегdеп аушап еп belirgin gёЁg "imamet" meselesi

РеуgаmЬе/iг

rе_чgаmЬег'iп,уегiпе

gýzienmektediT. Dikkat edilecek olurs4btiyiik tarikatlarшr beltrgin Ьir tarzda bunalrmlt
dýnemlerde mayaiandrýr ve Ьоу g0sterdiýi g0zieneceldir. Ivlistlk eýiliлileri аýrr Ьаsап
mezjreplerin de daha gok Ьёуlе qaikantrlr ddnemlerde tarih sahnesindeki уеrlеriпi aldftlarl
sбуlепеЬiliг.

geli;tirmek, olugfurmak drrгumuпdаdrт, Biiylece sosyal deýi;me olgusuna tеrs

Ml,ьr-rеd,a

Ь,Ь,С.а. Hz.
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iı,b.c.a. Flz.Muhamed'in Vefatrnrlan Sonra Oılaya Çılian Hiiafet-imamet'lartışnıalarrnı:ı
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etraiında düğiimlerımektetlir. Şia'ya göre, "İıilamet" inanç esasıdır; bir kimsenin müslüm.an
clabilmesi içfur, bu "imamet"e de inanması zoüunludur. j:,hl-i Siinnet ise, imömet konusunu
ısrarla inanç alanınrrı dışnıda ftrirnaya özen göstermiştil.,

,|'. ı,cr.ıl?tİk) krallarla

-

Lİ H

Mezireplerin Doğuşunda ve

Hz. Peygaırıber'in vefatı i.izerirıe ortaye. çikan hilaibt- imömet tarfuşrnaları; Hz.
Peygaınber'in,yerine hiç kirnseyi birakmadan vefat efıiği,açık seçik biiinen bir hususnır, Hz.
Peygamber, hiçri 1}2 yıhnda vefat ettiği zaman.nrüslümaniar uzun siire bu olayuı şokurıdan
kuriulamamışlar ve peygarnbersiz hayata intibak etme küünusund.a büyiik sıkıntı çekmişlerdir.
Bı sıkintınıı boyutlannı an|ayabiiıiıek için,İsi6rn'ın 23 1ni gibi scıs5ai hadiseier açısıııdan
fevkalöcJe kısa sayılabiiecek
sürede, oldukçq hızlı
küittir değişiıninin
gerçekleştiriiıııesi sonucu vücrıt buiduğuıu hatşlamakta faycia vardır. i{z. Muha:rurıçtl_'i:r
peygamberiik hayatınıır yaklaşık 13 yıiı \rıei<ke'tie geçmiştiı,. N4eklçe Dönemi'nde rrıüslilman
olanlarur sayisi 400 ei.ıarıırdadn,h4edine rlönenıi ise, Bedir gibi Uhut gibi büyilk savaşların
yaşandığı lrir döneınıiir.
İslörıı, Medine dönemiıin sonlarıua doğru Medine'nin srnırla.r:inı aşarak te}«ar Mekke'ye

lıir

bif

ve daha sonra da Arap yaruıaıiasırın derillikieriııe ıloğru uza.ırmaya- başlaınıştir. P,u
sebepien, F{z. P*,vgamlıer'iıı sağlığrnda Mi.islihnanların siyösi kaıraatjg* mııl
oigıınlaşabiieceğini düşünınek, doğrusu biraz zordur. Hatta, ,lin a,nlayışıırn bi]e, [dı;ı'a;ı't
göre şekilietırp şekilienrrıediği taıtışılmalıtiır. MüsliimaniarCa ınevçut olan erlçş* cj_çvir
idealizasyon;.ı, Lıu dönemin d*ğu anlaşılnıas]nı ve değçrlerıdirilnıesini eırgeliemektedir. Ilz.
Peygamber'in sığlığınrla İslöm. din olarak tamamişirrıuştır; aırcak. İsl6ıı'ın, kökleşmc ..,ç
süreciniır devam ettiği gözden uzak tutulmarrıaltdır.
İsl6m dini, Arap kiiitiiriiyie yoğruimuş bir toplıımun

cturrrı,a

içiıe doğmnştur. Hz. Peygamber,
kırk yaşlaıma kadar bu toplurnın bir ferdi olarak hayatını siirdünniişttir. İsl6rıı, önceiikle
inanç ve değerler alanıncla, Cahililye Döneırıi insaırınrn kişiiiğini şekillendireıı birtakım
rursuriarın geçersiz olduğunu açıkça iinıı etmiştir. Kur'an, yeni bir inanç ve değerler
bütiinüyle insanlığuı karşısına çıkmıştır. Hz, Peygamber'in İsl6m'ı tebiiğ siireci içiııde
karşıiaştığı güçltiklcrden Kur'an'a yansiyaıılara şöyle bir göz attığımiz zarılan, o clöneın
insanıncia hakim olan ziiuıiyetin Fıur'an'Ja ne ölçiide çeliştiğini biı,az anlama imkani
bulabiliriz,

Kur'aıü, yaratılış itibariyle tıtifün insaııiarın bir erkekie bir dişiden ya"ratıldığura dik,kat
çekerek,beşeri münasebetlerd* gözetilınesi gereken ölçüyü şöyle oilaya koyar:"Ey insanlar!
Doğusu Biz sizleri bir eıkçkie biı dişiden yarattık. Sizi milietler ve kabileler haline koyduk
ki i:irbırinizi kolayca tanryasmız. Şüphesiz AilaLı katında eıı değerliniz, O'na karşr gelmekten
en çok sakuranını,zdır. Allah L.ilendir, ha-berdarc!ır"7. Kur'an'ın bu tavruıa karşıiık,o döpem
insanı kabileciği,soy- sopla övtlume5,,i bir sarıat ha]ine getirnıiştir. Öyle ki,bu iş için mezarda
yatanlar bile lıesaba kntılalıilmektociir8. O dörıernde, kalıilecitrik,bir für san'at halinç
geiiriiniştiı. Hz. Pevganıtıer'in Haşimağullarından olrnası, Ümeyye oğullarınrn,-bir kabiie
oiarak- Mçkke'nin fethfue kadar h4üsliiınaniara karşı aniansz tıir savaş açrnalarına sebep
olmustur.
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Diğcr taraftan, Hz. Müanımed gibi zengin olmayan, iisteiik yetim olan bir kimsenin
pe,vgamberlikle görevlendirilnıesi de o döneın insanrna oldukça ters gelrniştir. "Allah
peygaırıber oiarak gönderecek başka biı, kimse bulamarJı mı?" şeklinde özetlenebilecek olaıı
bu zihniyetiıı izlerini, daha sonra olayiarda biılınak miirnkündür. İşte, Iiz. Pevgamber, bövie
bir toplumdaıı, "mü'minlerin kardeşliği" esasına dayaiı örnek bir toplum meydaııa getirme,ve

çalışmıştır. Bırnda, kısınen başarıiı da olmuşfur. Öyle zannediyoruz ki, "Asr-ı Sa6det"
kawarnı, Hz. Peygarnber'iıı başarı§mın bir özeti olarak değerlendiriiobilir.
Hz, Peygaııber vef'at ettiği zaman, Cahiliyye dönemi zilıniyeti, varlık ı:ücadelesini iıiiii
sürıiürnıetrrieydi. tsıabilecilik biitün kurum ve kuruiuşları ile yaşama savaşı veriyordu. Buııa
karşıiık, İslörn'm köliieşme vc ottırma m,iicadelesi de tıütün Lıızıyla devarn etmekteydi. Hz,
Ebi i}ekir'iıi haiif'e seçilnıesi böyiesine gerginlikleı:in yaşandığı bir zaman Cilimine tesadiif
etrnişıir. Hz. Ebü Bekir'i o ı:nakama getiren falçtörleriı başında liyak_ati ve kabilelçr arası

denge poiitikası gelmektedir.

O

dönemin özellikleri, Xlz.

Ebü Bekir gibi,

bütiin

Milslii,rnanların üzerinde irtifak edebiiecekleri bir şahsı o makanıe yiikseltrniştir.
l{adiseyi daha iyi aniayabilmek için, Flz. EbCı l]ekir'in nasıl iıaiife olduğunu kısaca
özetieı,trekte fa_yda vardır: i{z. Peygambeı'in vefat ettiği iıaberinin yayılması üzerine
Medine}ıin ileri gelenleri Salcif Oğullarınırı Gölgeiiği'rıde toplanirlar. Kendi içleriıden bir
kimseyi halife seçmek üzere tartışmalara başlarlar. Bş srada dıırunıdan habertlar olan Eb§
ğekir ve Ömer olay yerine gelir. Medineliler, İsl6ma hizmetlerini öııe sürer,:k. haiif'eiiğin

kendi hakiarı olduğurıu düşünmeictectirler. Ebü Bekiş ve Öiner'in müdahelesindeıı soıua,
lıiiafbt işini paylaşmayı teklif edçrek, "bit omir sizden, bir emir bizden olsun" derlçr.
'Iartışmanın uzamast üzerine t)rrıer iieri aillaıak, gerekçeieriııi izah ecier, neticede EbO tsekir

üzeıinde aıılaşnıa sağiaiır.
I{z. Ebü Bçkir'in tercih edilme sebeplerinden birisi, Medine'nin iki büyük katıilesi Evs
vç Hazrşç'in,bu işi kendi aralarından paylaşamanıalarıdn. Diğer önemli bir sebep ise. daha

önçe dikkat çekildiği gibi, Ebu Bekir'in bülijn Müsliimanlarrn ilzerinde birleşebileceği bir
isim olması ye bu işe layık olınasıdır. [Ialife seçinıi esnasıncla F{aşimcığulları, }iz.
Peygamber'in techiz ve tekfin işleri ile ilgilenmekteiiirler. Ümeyye Oğulları ise, yeni
Müsliirnan oldrıkları için, bu koıiuda söz sahibi olmadıklarını düşiinnıei<terlirler, Niteklnı,
diğer lr{üslümanlar, uzunca biı stıre, Ümeyye Oğullarına "kılıç zoruyla fulüsliiman olanlar"
göziiyle bakrnışlar<lır.

Hz. Ebü Bekir'in hilafet makamırıa gelişi ile ilgili tzutışmalardan çıkarılabilecek

en

,ve
kabileler
önenıli §onuçlardan birisi, bu meseleırirr, daha çok Arap geleneği doğrultusunda
öneınli
sonuç, ilk
gözetilerek
Diğer
arası denge politikası
çözürnlenmiş olduğııdur.
Miislümanlar, hilafet işinin kendilerine -"insan"a- buakılrnış bir iş oldıığunun bilincinde
old,.ıklıarıdır. Bu hadise, bize, Ha Peygamber'in hiç bir kimseyi halife tayin etrnediğini de
göstermektedir. İşin aslına bakılırsa, Hz. Peygamber'in halife tayin etme yetkisinin olduğunu
düşünmek bile biraz zordur. Çünkü, Kur'an, hiç bir kimseye ve hiç bir kabileye üstiinifü

hakkı tanımamıştrr.

Halii'e seçimi esnasuıda, Flz, Peygamber'in techiz ve tekfin işleri ile ilgilenen
Haşimoğullarının devre dışı bırakıldığı gibi bir izlenim doğmaktadır. Bu durum da, o
zamankikabileler arası denge politikası ile ilgili olmalıdır. İsl6m öncesi dönemde, Mekke'nin
iki bq,iik kabilesi olan Haşiınoğulları ile Ümey_ve Oğulları arasında sürekli bir rekabet
gözienmekteda. Hz. Peygamber'in Haşimoğuliarından olınası,bu yarışta Haşimoğullarıııın
bkaz daha nüfuz kazanmalarrna yol açmışttı,. Ancak, diğer kiiçük kabilelerin
Haşiırıoğullarma ve ÜmeyyeOğullarına pek sıoak baktıkları da söyleneınez. İbrı Abbas ile
Hz. Ömer arasrnda geçtiği söylenen bir tartışmada,İbıı Abbas'in "Eğer Kureyş Allah'ın
ı6
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peygamberini seçtiği yerden kendi halifesini seçmiş clsay«iı,en doffu cianı yapmiş olurıitı"
şeklinde ifadesini bulan diişüncenin Haşimoğullaruıııı bıı konudaki ıırıurn? tavırlarını
akseftirdiği kabu! edilebitir. Hz. Ömer'in cevabı da, diğer müsülümanların bakış açılarını
aksettirmektedir:"Kureyş,nübüvvet ite hilafetin sizde birleşrıesini istemiyordu"g.
Hz, Ebü Eckir'iır hallfe olnıasıyla çözülınüş gibi göziiken mesele, daha souraları ca
tartışma ktııusu oimaya devarn etmiştir. Şia, Ebıı Bekiı'in, Ömer'in etkisiyie; bir oldu biıti
sonucu halife otduğunu ileri sürıııüş, hilafetin Ali'nin hakkı olduğunu iddia enniştir. Şia'ya
göre, I{z^ Muhamıned, Aliııh'in emriyle A"li'yi irnanı/iıalifb tayin etırıiştir; Ali'rıiır iııamtti
nass ve tayinie bejirlennriştir. z\li'ııin ve C)ııiki Imarn"ın imametine inanııak, tıu imanrların
ınasuln olıJuklarıııı kabul errı*k. Şii ııaınet naz.ari;ıesiıin özüııü <;luşfıııııakaaıjrr.
,rjhi-i §ilnnet, ıiön. halif'e ıiöıerırinde oıtaya çıkaır uyguiaınalaı,ı" siyasi aı:iayşuı ekseniıe
ytı,i*şiirniişiir. Hita,fet ;rıeseiııs:ini inanç esası olarak göırnemiştir. Ebrı !Jekii,, İjmeı,, ılsman
ı,e _'\ii';iiır suasıyia halii-e olduklarını kabul etrniştir.
i-{ariciler, Ebu Beku: vş Örneı: dönemlerini en ideal dönemler rıiarak göınıiiş, ilk altı
yıidan son:a Osmarfın, Tahkım hadisesinden sonra d.a Ali'ı,ııı kil.fr,e gittiğini icldia
e

ıınişlerrliı,.

b.b.c,b. Ha,Osman'ııı i{iiafeti Dönemiııdek; "}'itı-ıe ()|ay!211"ilp

Doğuşundaki Roıii

fulezheplerirı

Hz. Osnıan'ın lialife n}nıasıyla birlikte, tarihi arap kabiieciği yeniden hoıilaınış, F,rn.^ş?ilaşinıi çekişıncsi sıı yüzüne çıkmıştır, Datıa Osrnan lıaiifb oimadan, Öıner'in teşkii ettiği
şurada Aii ile Osman karşı karşıya kaldıklan zamafi, ba:zı kii:ıseler, Ali halifb olursa, cııırı
kabul etmeyeceklerini, bazı kirrıseier de Osmaıı halift oiursa- kabui etıneyeceklerini

söylerneye 'naşlauiışlardır. Osınan\_n halife olmasıyla birlikte, Ümeyye Oğulları, kaybeitikieri
nüfuzlarırıa yeniden kavuştııkiarını diişünmrye başlamışlardır" Osman'ın, önemii mçvkilşre
kendi kabilesinden insanları ataması b{lylik tepki u_yanduınıştır. Bir nıüdtlet soıua Ümeyi ç
Oğuliarı:ıı Medine sokakiaı,ıııda, A. Cevdet Paşa'ııın ifadesiyle "§a./ulıjı y<ıldan biz
geliyoıuz"io diyerek gövde giisterisine kalkışmaiarı,orıiara yönr;lik rıiarak zaten varolaıı

olumsuz duygularuı yeniden yeşermesiıre ve güçlerunesine sebep o!muşt.ır. Ümey.ve
Oğuliarının geııel tuturnu, valiierin birtakım keyfi uygulaınaları, Osman'ın, yaşlılığı ve biraz
<la Öıner'derı sonra gelmesinden Colayı, bir otorite boşluğuırıın doğmasına yci açınası,onun,
Medinc'deki tabanını yitirmesine yol açmıştıı,. Oyıe ki, Medineli müsiümaniar, "emsar" adi
verilen taşra vilayetlere, "cfüada çıkınalı istiyorsanrz, bunun yeri bugiin Medine'dir" şeklinde,
b.r tiir isyana çağrı niteliği taşıyan mektuplar yarrrıa|anıa yol açmıştrrıt . Sonunda Osman'ın
öidürülrnesine yol açan "F'itne olayiarr" başlannrştır.
Hz. Osman'uı hilfatenin ilk altı yılından sonra baş gösteren "}^itıre Olayiarı" olarak
tarihe geçen hadiseler, Medine'de Üiıneyye Oğullarınırı hakimiyetinden rahatsız olanlaıın,
Kufe'de, vali Said b.el As tarafindan dile getirilen "Kufe Kureyşin çifliğidir" görüşi.irıe karşı
çıkarak Kureyş'in merkezi otoritesini tanımak istemeyenlerin, Mısır'da ise vali İbn Pbi
Serh'irı icıaaından hoşlanmayanlaıır bir anlamda ortaklaşa gerçekleştirdikleri,yer yer dini
duygularla besleırmiş bir harekettir. Sonunda F[z. Osman, Medinelilerin gözleri önüinde şehit
edilmiştir. Ümeyye Oğulları,Osnıan'ın tildiiçiilmesinden, doğrudan, Haşimoğullarını ve Ali'yi
' Taberi,lV,236; krş.Ağani,iX, 1 39; Ibn. Abd Rabbih, lkdu'l-Ferid, iV, 280.
l' Kısas-ı Enbiya,1,465.
l I
Belazuri, Ens6b,V,60; Tabcri,IV,345,
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sorunlu tutffiayı tercih etnıişlerdiı". Bu d,.-ırumun da,kabilecilik aniayı.şından ve geleceğe
yönelik siyös? yatirım arzusundan kaynaklandiğırı söyieinek mümkündiir.
tı.b.c.c. Hz. Ali ile fuluaviye Arasındaki Müçadele'niıı lı{ezheplerin Doğıışundaki Etkisi
I{z.Osman'rn öicitirü]mesinden scııra, }lz. Ali, hilafet makamırıa getiriimiştiı,. Arrcak,
Ali'nin, çoğunlrığurı desteğini almış olmasuıa rağmen, Müsliiınanların birlik beraberliklerini
sağiamadığını göımekleyiz. Muaviye, Şam'da, Ali'ye bey'at e§ıreyi re<ldettniştir. Talha,
Zilbeyt ve Aişe, Osnran'ın intikamı adı allında Ali'ye karşı ayaklanmış ve Cemel Savaşı
olmuştur. Bazı Müsliimaniar da, "hangi iarafin hakli olduğuııu bilnredikierini" ileri siirerek
tarafsız kalınayı tercih etmişlerdir,
Mtıavi,.e, Osrnan'ı Ali'nin öldürdiiğiiırü ile siirerek, cıııun kanrrır talep adı altında- Ali'ye
kaışı bayrak a,çnrıştu. Şam t,Tmey_ve Canıii'nde Osııan'ul i:anlı göinleği ve karısını,ı kesik
pa,rmakları sergilenerek, kitieler Ali'ye karşı ayaklanrnal,a çaffılrııştır. Öyle zarınediyonız ki,
Muaviye'nin bu poiitik tavrmlrı arka planıırda tarihi Erırevı'-I{aşimi nrücade]esiniı iıraııına§ı
pek yıııiiış almaz"
hltuaviye'nin Osrnan'ın kanıııı taiep perdesi arkasına sakiadığı iktidar lrırsi, kabjlecilik
;i:emiııind€, onu iktidara sürükleıniştir, Tartışmayı, Ali-Muaviye müeadelesi olara!:i değil rie,
kabiiecilik zeminiıde Ali-Osman tanışmasl haliıı,Je ı"iirütmesi, onun politik d_ehasının ilgirıç
bır ürünü oiarak kabul edilebilir.
Il1ııavlye'nin taıırı, Iılüslürnanları Sıffin Savaşr'ncia l,;arşı l«rşıya g,etiıııişiir, Sarzaş'ııi
seyri esnasınria Kur'aı sayfalarının mıaakların ucuna, takılşıı.sı, bir gııı,b;ıı ,'lii'_v-i, .ıa.r,aşı-;-ı
sonuci:nun hakşınlere iiavaie erjiimesi konus,.ıııda zorlaınaiil, [{akçnı OIa;vı'aı ha;r,ırlaırıiştıı",
Flakenr ola3,ınrn sönund.a, Fiariçiler adı verilen ysni bir oiuşııınuır başiadığıı"ı görinekieyiz.
Bütiin bu ııiaylar, daha sonraki rnezhepleı,in tıluşmasıırda etkili olaçak pek çok
problernin su yiizüne çlktnasırıa sebep oimuştur" tsiiyük g[inalr nreselesi, irnamet ıneselesi,
arnel-inan büiüniüğü meselesi bunların Lıaşında gelıııekteciir. Bıı dönemde ortaya ç*an
siyasi taı,tışmalar, daha sonıa ortaya çıkan nıezfteplerin lıu konularda tavir beliriemeleriıre yoi

Bu

ilgili

bolu

Müsliimanlarrn kafalarırı meşgul
etnriştir. "Erkerı dönem idealizasyonu" bu claylarrn Müslümanları nasıi rahaisız ettiğ,nin bir
göstergesidir. Olayları anlayamayanlar, oia_.viarin geçtiği dönemi idealize ederek taihşma
dışırra çel«neye çalışmışiardır, Kaos oriamı, Fiaricileri, "karinıiatik bir topiuın" oluşturma

açmiştr.

oia)ılarla

tartışmalar, asular

ıroktasına doğru sürültiem.iştir.

b.b.d. İslim'ın İnsana T'anıdığı Diişiince Özgtirlüğiimiiiı

Özellikleı inin, hıtezheplerin Doğuşundaki Etkisi

ve

Ktır'ön'ın Bazı

İsl0m insaır için. insanın düny6 ve ahirei mutiuluğu içiıı gelnıiş bir diıııiir. İnsanui
fuısanlığını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan üriiksek evı:ensel değerler, kur'an'la insanlığa
sunulınuştırr, Kur'an, insanın Allah'in halifesi olriuğunu bildirrrıekledir|z. Gtiklerde ve yerde
olan lıer şey. Ailah'ın halifesi olan "insan"ln erıırine verilmiştirl3; irrsanın nradde üzerinrle
tasaıruf hı*kı vardır.
Kur'afi, ısrarla,"iıısan"ın düşiunmesini, akiını kuilanrnasrnı, ibret almasrrıi isternelçtedir,
Düşünen insan, ister istemez farklı görüşler*, fhrkh değerlendi-rmelere gi<iecektir. İsi6m. hiç
bir alanda, insan clüşüncesine ket vuımaünıştu. İnsarıın olduğu her yerde, akıl önplanda
l2
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Aİİ bİ

oimak durumundadır. Valıyin muhatabı. vahyi anlayacak oian akıiür. İsl6m'ın akillı olan
kimseieıi, sorumluluk üstlenecek yaşa geldikleri zanarı sonuıılu tuhnası bıışuna değildir.
İşte,'İslöm'ın akla sınu koyrnanıası, ısrarla insanui düştlnmesini, akiını kullannası isteınesi,
nrezheplerin cioğuşunda etkiii cıian hususlardari biı,isidir. lier insan başlı başıııa bir dtiııya
olduğuna göre, her insanın farklı düşilnme, f,arklı anlama hakkı her zaıoan vaı,dır,

İnsanın yapısından, dinin her zaman dilirıinıie yeniden anlaşılma zanıretinden
kaynaklanan göri!ş ayrıiıklaı,ı, bir zeııginlik belirtisidir. Bu, iısan<ığlunun fikri gelişmesirıin,
çewesini bir diinya halirıe getirnre araısunun sgnucudıır. Ançak, görüş ay tiüları, eleştiriye
kapalı biı, zenıirıdç hırunılaşrnaya başladığı zaman, zeıginlik aian farkiılıkiar, insarıla.rın
birbiilerini aniaııalarinı giiçieştirerı *i<idi cngeller haline gelebiirn_ektedir. Eieştiriye kapaiı
zeıninlert,}ç ııiı;şarı diişünco gı:l+nei.i"eri, insanrn özgtirçe düşiinınesiıri, ne;reeley-se inıkansız
}ıale geiiı,mtıktçdır. Bu durunr, düş,ünı;e özgürlüğiınıin kötiiye kullanılgıası deınektu,.
}i.ıır'an" iırsanlaruı kenrlisir,t yaklaşııası konrısıuida hiç bir ön şaü- getiıme,nrişt,ir,
li,ıı'an'a eğilen h;r insan, kencii yeteneklerine, bilgi birikirne, kliltürüue göre, orııjan bir
şeyier anlamak dıırııırırııdaciır. Sağlıklı sırnuçlara rılaşabilnıek için, Krır'an'a "bii}incü bır
yaklaşrmla" bakınak gerekmektedir. Ne var ki, "bütüncü yaklaşun" her zaman kolay,ca

yakaianabiiecek lıir iıusus değildir. Bu sebepten, trazı Müsliiııraniar, zaman zaffafl, bazt
Kur'an öyetlerirıi aiarai;, orıları kendi göriişleri doğrultusrında, yıınlış bir şekilde de]il olarak

kuiianma yoiuııa gitnrişlerıiir, Mez}ıepierin doğuşunrla
edilmesinde bu duruma sıkça rastlarnak mümkiindür.

vğ

görüşlerinin sistematize

Vahiyieriıı tislibrı ve Kuı'an'da buiuıran "inüteşabihler" adı veriitrı ve ancek Kur'aıl'ıa
bütünlüğü içinde aniaşıiabilecei* olan ban tye{ler de, din anlayışında farklılaşmala;,a
sebebiyet vernıiştir. Kur'an'da "Allah'ın eli", "Ailah'm yüzii" gibi bazı deyirrıler geçmektedir.
Bazı ınüslümarıiar, bunlardan haıçketle Allah'n iıısan gibi eiinin, yiizünüı ve ciiğer
organlaırrun bulu:ıduğunu iieri siirmüşler ve buna lıağh farkiılaşmaların içine düşmıişlerdir,
Diğer taraftan, "Kur'ail'm İsiflm'ı", ewenseidir; büttin zamanlarur ve mekanların dinidir.
İsl6m'uı bu özelliği, onun her zarflan dilinıinde, çağın getirdiği birikinıden de yararlanılrnaiı
srıretiyle yeniden aniaşılmasuıı ve yoıumlanmasını bir anlamda zonııılrı hale getirrnektedir.
Ne var ki. bu lıer zamaJ; lıöyie olmamıştır. Müsiümanlar, özeilikle hiçri üçüncü asırdan
soiıra, "ictihat kapısurrn kapandığı" ya da "ictilrat yapacak ehil kimsşlerin bulunnradığı"
şekiiııde bifukiln İslöm'ın özü ile bağdaşnayaıı görtişlerin arkasura sığınarak, İslöm'ın
ewenseiiiğine zarar vereü aniayış biçimlerinirı içine düşınüşIer ve bçlli biı zamaıı diliırıinde
oluşarı aııiayış biçinini evrenselleştirerek daha sonraki asırlara taşıma yoluna gitmişieıdir,
Böylece İslim,anlayış plaııında, kısmen de olsa dcndunılrnuş olmakiadır. İslfim'rı belli bir
zaman diliminin özetiikierine göre şekiilenmiş olan arılaşıima biçirni, sadece o tiönem
insaııını nıutlu kılabi]ir. Bunu diğer asırlara taştmıık, ister istemez, dinin özii ile bağdaşmayan
çarpık oluşumlara yol açmakıadn. Çünkii, dondurulmuş olan aıılayış biçimi, sosyal değişme
olgusu ile izah edilebilecek yeni oluşumlar karşısıncla yetersiz kalmak durumundadu,

İslim'ın belli bir dönerni ilgilendiren anlaşılma biçiminin dondurulrnuş ohnası, hem
itikat alanındaki zenginieşme siirecini dwdurmuş, hem de İsl6mln lrayatla bütiinleşıne,
insanı mutlu kilına iirıkAnını azaltrnıştır. Böylece, İsl6m aliınleı"iniıı mualyen bir zarııan
diliminin özeliiklerine göre biçimleıuniş olan göriiş ve düşiinceleri de tabulaştırılır halç
gelniştir,

Biı elim n* kadar büyük oiursa olsun, içinde yetiştiği kültürün ürğnü olmııktan öteye
gidemez, Tabu haline getirilen görüş ve <itişiirıceler de, bir yandan gelecektelj daha sağlı_lclı
olması nıutıtemel oluşumları engellerken, diğer yandan da. İsl6rn'ııı ıuılayış piiıııında insan
fiŞatı ile u}umunu zedelemeye başlamıştır. Sonunda, "Kur'an'm İsl6m\"ndan a.yrı biı..
ı9
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Miisliimanlrk оrtауа

gr_kmrgtrr.

тЕолоlа

Ba;ka bir deyiqle, islim ve Miisliimanlar, бrttiýrnе noklalart

pek de fazla оlmауап iarklr alanlarda kaimrgtr.
islAm, Ьir din olarak Hz. РеуgаmЬег'iп saýlrýrnda tamamlanпrlgtrr. Вбуlесе, insanltým

din ihфасшr kargrlamak dчrumчпdа olan ewensel ilkeler, tarhqrlamayacak bir bigiTnde
yerlerini almlgtrr, Ne чаr ki, tarihi aklq igerisinde MiisliiTnanlar, islбm'ш evrэnýel ilkelerini
еsаs alaгak, iginde yagadrklan zаrпап diiimine g0re, vahyI ёzе uygun aniaytg bigimini
geiigtinTeye galr;acakiarr уегdе, hауаtп bi,itiin ауппillаrш Ьir anlamda dinlegtiлni9lerdiT,
insana бzgЁ olan,zanana ve zemine gбrе deýigmek durumundaki birtahm ayrrntiiarrn din
haline getirilmesi, zаmапlа, gаrtlапп da zoriamasryla, dinin ёаiуlе uуuгл saýlayamayan
оluýшпlаrа yol аq,mrqtш.

ь,ь.е. Mezheplerin Doýuqunda islam,шr Geniý Bir Co$afuaya Yауilшаsшrm ve вщkа
Killtiir- Medeniyetlerm Etkileri

Kiiittirel etkilegme, Lnsanm sosyal Ьir varilk оluquпuп getiгdiýi sопu9lаrdап birisidir.

Tarih lroyrmca,giiqlil kiittiir ve rnedeniyetler,dairna zayrf kiiltiir ve medeniyetleri etkisi altrna
аlmцtu. Вuпчп _vanmda,bir ktjltiire ait birtaktm mоtiflег, zаmап zаmжl hеm baqka kiiltiirleri
etkile,mig, hеш de о kiiltilrtin iqinde bazi yeni оlugчrпlаrа yol agmlýtlr, fulezheplerin
oluqumunda kendisini gбstеrеп larklrlagmalarm bir klsmr da mrrhtelif kiiltiir m:lsurlarlttll,r
etkisiyle viicut Ьulmugtur.
isiДm MezhepleriniT doýuguna, etН eden kfiltiir цпsrrrlаrtш аrаrkеп" ige, Cahiliyye
clcinerni дrар kЁlttirtinden Ьаqlаmаlса fayda чаrdш. isilirrr dini, cioýug d0nerninde arap
ki.iltiiriirrden geien, isiЁrn'a aykrn оIап unsurlari dlglmrrr;; fakat, islбm'а tеrs dЁgmеуепIеr
kопusшпdа, уа sessiz kalrnr; уа cla опч Ьэпimsеmigtiг. islflrn'n dr;ladlýr uпsurlаrdап bir
ktsmt zarnanla tekrar etkin оimауа baqlarril;tlr, MeselA kabitecilik islбm'ш ho9 gёrmediýi,
reddettiýi Ьir kliltiir uпsчrudчr. Вuпа гаýmеп, Hz. РсуgаmЬег'iп vefatmi rntiteakip ortaya
grkan olaylarda hеrпеп, yeniden etkisini hissettirmeyc baglamrgtrr. Hz. Оsmап'm halife
olmastyla birlikte, Ьu kabileciliýin bЁttin aýlrlrýr ile tеkrаr su ytiztine gЙtrфпr gёrmekteyiz.
Hariciliýin doýugunda еп cinemli etkenlerden birisi olan "KuTey;in Merkezi otoritesine
tepki"'a, Ьч kabilecilik мlауцurп ilging ve ,Jeýiqik tеzаhitrlегiпdеп birisidir.
Bazt aragtrtcrl.ar, Hariciliýin doýuqurida etkili olыi sеЬерlеrdеп birisi olarak "Bedevt
Аrарlаrш yeriegik hayaв gegiq surеЙdе kar;rlagtrýr g'jgliikleгden" sёzetmekledirlerls. Bu
drlrцm da bize, yine islбm бпоеsi Аrар ktiltiiri.irriln izlerini hatrrlatmaktadrr.
Diýer tar*ftan, Аrарtrапп tаrihl kabilecilik anlayrgrna baýIr оlаrаk оrtауа grkan siyбsi
oiaylar, Аrарiапп diýer kачimlеrе tistte,n bakrglarr de istеr istemez, yeni mtisiiiman olanlarnr
rnйtelif alanlarda Ьiгtаkrm fаrklriаgmаlаrш igine girrпеiеriпе sebep оlmч;tur.
istrffm'ш geldiýi ortamda, бzelliНe Medine'de yaýayan Yаhudilеr ve bunlarrn sahip
оldчНагr Ьir Yahudi kЁltiгii чаrdш. isiim'rn yayrlma siirecinin hzlanmast ile birlikte, anlaytq
planurda Yаlrudi kЁltijriini,in fevkalбde etkili оlсiuýчпч g0rmezlikten gelmek miimktin
deýiIdir,

i{rzla yayrian isltm, Ьir yandan оtчrmа stirecini devam ettiriken, diýer yandan da

о

dбnemin iig briyiik medeniyeti oian Mrsr, Rоmа ve Sasani medeniyeti ile yiiz yiize gеlmirstiг.
Bilhassa hiсгi ikinci asrrdaki mezhebi olugltmlaгda, Ьu Ё9 пredeniyetin de derin izlerini
bujmak imkan dahilindedir, Неr qёуdеп бпсе, islДm'm yaylmasr ile birlikte, Ьч iiq

'О

!J

medeuiyete mensup insmiar п

че ktilttlге ait uпsчrlал. islеr

Hicri ikinci

Watt,Islfim D{!gilncesinin Tegekkul Dечri,lЗ.

20

:

tлih <яь

Kiitiirtinltn izlerini tд5lпtаrеj
kЁltiiniin уаfлýr sёуlепеЬ;r,_

I

lE

soyundan gеlеп imamla-E

ifadesini Ьulmчgrrг, ýi.i,iсвi
irtibatlandrrrlnrщt mtirтiiiп эсz
Ote уап,Jап. еег:i:-ý*

\'- й.
pek yanh; oirnasa gei-s:_-, .
аrаsшdа, Ьir "mеsЁ-г,_еаi:
iпапсшm da, daha Eok

bel irrпrе}.tеdir.

Diýег f.лага].

ii,-пsii

olduýu bilinmektediл.

etkili olmuqtur.

с. МеZhерlеriп Gепеl

Din anlaygmdaki

Е

:

ýс

fЕiý]rД*

yagantlan sosyo kЁiгOrеl сr:вr
kenciilerini ауlгап hщшlал zIGt

farklriagnralarm Ьа;iалrаs:всir

Кчт'6п'ш birtakrrn ёzeii*]c:b
bazl ltonularl farkll алlаlас.k

Кчr'fil, шrаrl4 iпsапlапл Ы

etтnemelerini, kопщtчНап

samimiyetle kendisine

r

u

яttаF

smrrlamaktadtr,

Bu doSultuda dщчпоссt
devam ettiýi mtlddetge, frJtriL
isternez uzak kalacaýlm sd}iq(

sагrlmауа 9aýrrmaktadrr'-.

Klt'i

gёrtý аупlйlаrmm kшmtаr.
еvrепsеI boyrrta sahip Ьй zcпil
gёrii5 ауrllfiаrшш en azz таа

Mtisliimanlar, Кur'Дп't

t,i!€

gekinmemiglerdir, G0rebiliioil
Кчr'iп'а g0re gekillendirecеkb
istikбmetinde gekillendiгmelr rcrr
Mezheplerin Кut'iп'а baftl

gekillenmi9tir. Biitiin

kendilerini

Hz.

mейсрk
d

РеуgаmЬеr

sаrfеtmiglеrdir. Мейер!егiп lGЬ
gayreti Ьчпчп garprcr bir сзiili
lб Isrd,36.
'? Д-i Iптап. 10з.

E,Ruhi Flýlalr,Ibarliycnin Dsguýtl ve Gёrtlglегi,56.

аsшdа

T Eofl

!-* j4i.3;. örıÜşme nokuları
Bö;-.Iece. insaniığın
=::_i:j.
E:],r-. aT]3\acak bir biçirnde

r. ,s:i;ı: ı,ı errense] ilkeierini
::: jl :,j],ı aniayış biçimini

: ı.,ı:ııa

cinleştumişlerdir,
1ı._: _.:!-jrm al, ıı-ıtıIarın diı

ıı;,.e

ulum sağiayamayan

'ia,.-ılınasıı-ırn ve ltaşka

:ı; :: ği :cı-ıi:çlardan bİrİsİdİr,
,.: :::jenil,etieri etkisi altına
: :3jT.,ı. hern başka kiiltiirleri
ı ,. _. açmıştr. N,trezheplerin
:l,.-:.:.,:ıl k[itiir unsçrlarınırı

;

-_: :,_-;ken. işe. Cahilıy.yç
::_:. j _,ğuı ciönerniııde arap
,::, islaııi'a ters düşmeyenler
:_ ,: Jışladiğı unswlardan bir
ıı..,-< Isii,n'ın hoş görmediği,

ı;:r ielinnı

müteakip orüaya

Hz. Osman'ın halife

=,-]_ii:i.

i-_zıjı. çütığlnl görmekteyiz,
ı-;=i sin Merkezi otoritesine
_=_

^;jcirlir

:.-jeı
İ:.._'

bırisi olarak "Bedevi
sözetmektedirlerls. Bu

:._.: ı-a.i lr

; ::ı-x ortaya çıkan siy6si
a;, reıj müslürıan olanlaruı
r*: ı_ml.:şrur.
\"-,ıjıleı ve
-

-

bunların saiıip

7':ıd-iiası ıle birlikte, anlayış

l-:zl,iıen

gelmek miimkiin

::-_;_keiı. diğer yandan da o

:.ı:ı.::

ile 1iiz yiice gelmiştir,
:_ıı:ıı_-eı:,n de derİn İzlerİnİ
,ı .: .:ı:-.,

ı iie

birlikte, bu üç

oru f, aAKyIı bTETH ıJ{I İt H lıulf, ,ı ı0 }t$?H AL b,

nıedeniyete mensup insanlar müsliim,.tn olmuşlardu. Burrlar, eskiıiçn ınefisup oidukian dine
vş kültüre ait unsurları, ister istemez din anlayışlarrna yansıtmak durumuııda kaiınışlardır.
Hicrİ ikinçi asırda tarih sahnesine çıkan Şiilik, daha çok Sasaııi medeniyetinin ,ıe F'ars
ki.iltürtinün izlerlni taşımaktadır. Şia'nın imamet nazariyesinin ternelinde,"yarı tanrı kral"
kültiiniin yattığ söylenebilir. Brı kiillıirdç varolan kariznıatik lid*r anlayışı, Hz. ,dli'nirı ve
soyundan gelen iıııanılarn yanılırıaz, hatasiz, giiııahsız ır:6sum kinısşler oldçkları şeklinde
ifadesini bulmrıştur, Şiiiikteki "ızdırap çeknıe" motifinin Ce i{uistiyarı kültiirüyle
irtib ailandırilnıas ı nıü:ıri<iin gö zilkmekte ciir.

Öte yantian, gerek Şiilikte,gtıek§e Siinni anlayışta kçııdisini gösteren fuIesi}ı-ivlehdi
irıancu;rn da, daha çok Yahudiii,kien vş L{ıristiyanlıktaıı etk.iterıerek şekiliendiğini sö,viemek,

pek _yaniiş tıhrıasa 5ıerektiı, Ciiıılci, Kuır'6ıı'ın inanç esası olaralt beliriediği hıısuslırrıı
arasınıla, bir "riışsilı-mciıdi" inancı yok:lur. Kur'ön, kendisinin 'oın*hdi,' olduğunıı
iıeiirnrıc}itedir" Diğer taraftaıı, mezheplerin doğuşurida, iktisAdi ve ccıffafi amillerin de eıkiii
olduğu bilinmşltedir. İkisAdi unsurlar, tarihin her döneıniırde, sosya! hayatın tabii akışında
etkili olmuştuı,
c. Me2heplerin Genel Çerçevede Kur'ön'a

Bakışları

Din anlayışuıclaki farklılaşnuiaıın krıriıınlaşmaian $oiluçtı ı-ıluşan mezhepler, içinde
yaşanılaıı sosyo kiiitiirel ortamin etkisiyle, özeliikle inaüç noktasında diğer Müslüınanlardan
kendilerini ayıran hususları zarnaıla önplana çıkartmışlardır. lvlezlıepleıin doğuşrına yol açaıı
farldılaşrnaiarrn başiaraasında, Kur'ön'ın insan aklırıa tanıdiğı geniş harekei ala.nınııı,
Kur'6n'ıı birtakım özeiiiklerinin etkıli olduğu kuşkusuzdur. Düşiin*n insanlar, jster istemez
bazı koııuları farklı anlayacak. {brklı yorurnlayacak ve faıklı cieğerlendirecçkierdir. Ançak,
Kuf'an, ı§rarla, insanların bilıneç]ikleri şeyin ardırıa diişmenıelerinilG zania harşket
ehnemelerini, konuştukları zafr|arr dçlillere dayanınaları gerektiğini hatrrlaraıaktadr. Kur'ön,
samimiyetle keııdisine yaklaşanları bir ölçüde terbiye etmekle, onların keyfi hareketierini

sııırlaınakladı_r.
Eu doğrultuda düşiinecek cılursak. düştinen Müslüınanlarıı Kur'6n'la organik bağları
devam ettiği müddetçe, farklılaşmalarrn k.ırumlaşınasrna yol açacak oiuştımlardan ister
istemez uzak kalacağını söyleyebiliıiz. Çünkii Kur'ön, insanları hep birden "Allah'ın ipine
sarıimaya çağırmaktadırı7. Kur'6n, insanların serbestçe düşiinrneierine imkin sağlayan, ancak
görüş ayrılülaıının kurumlaşmasını, insanlaruı birbirlerine düşman hale gelmelerini önleyen,
ewensel boluta süip bir zemin hazırlamıştır. Teorik olarak, Kur'tn'a _vaklaşıldıliça, derin
görüş ayrılıklarınrn en aza iımesi gerekeceği söylenebilir. Ne var ki, aynı Kur'6n'a inatıaı
Müsliimanlar, Kur'öil'ı bile kendi göriişleri için delil eılarak kuilanmaktan pek

çekinmemişlerdir. Görebildiğimiz kadarıyla, Miisliunanlar, inanç ve gönül diinytlarını
Kur'6n'a göre şekillendirçcekleri yerde, Kuı'6n anlayışlarıru kendi görüşleri ve wanları
istikdııetinde şekillendirmeyi tercih etmiş gibidirler.
Mezheplerin Ku'6n'a bakışlıırı da, daha çok kendi görüşlerinin genel çerçevesinde
şekillenmiştir. Büttin mezhepler, hangi zaınan diliınindç ortaya çıkmlş oiurlarsa olsunlar,
kendilerini Hz. Peygaınber dönemiyle irtibatlandırabilrnek için çok özel bir ga.y,et
sarfeftnişlerdir. Mezhepleriıı lehinde veya aleyhinde Hz. Peygamber'e bir şeyler söyletırıe
gayreti bunun çarpıcı bir deiilidir. Hz, Peygamber'in sağlığırrda ıre l{ariciJer, ne Şia, ne
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N4u'tezile. ne fulürçie vardır. Fakat, bu nnezhepleriır taraftariarı, kendilerinin }ıak nreziiep
olduklarını ispatlaya-bilmek içiı, ya da karşılarında ;ıer aian rnezheplerin b6tı1 mezhep
oiCuklarını giisterebilnıek için, FIz. Peygarnber'e birtakrm söz.ler siJylettiırnekteı geri

sermelctedİf. Hııcuı-e: :
---:
kınanmaktadir: ''Er jı.,a_
=:
ki behikiler ölekiler.jen : -::

Kur'6n.

dunnamışiaradır.
Diğer taraftıın. henten hemen biitiin mezhepier, keneli görüştrerinin doğruluğunu onaya
koyabilmek, düşünee ve davranışlarıni rneşruiyet zemirıirıe ofurtabilınek için, çok rahat bir
-bir
fikadaki, narflaz kılmayışurı tr{ur'ön'la
şehiide Ku::'iln'ı kı.ıllanmışlardır. Bu durumurı.
tşrntilendirrırek, isteyen, "Kııtr'6n, nari{dza yaklaşmayıri (16 ıekralru's-salah) buyurı.ıyor"
diyerek delll lıulnraya çaiışan. iyetin deı.amınuı okunması istendiğinde "Ben [rafız değilinı"
diyen zifuıiyete çok benzediğini beiirlmei<te fayeia vardır"
d.

butrunduğu

deığruh-ıısııı:ıda

büfüıiıiğü içinde
değerlenılirildiği zauıeır, başta soy-srıp olmaie iizere, fakirlik-zenginlik, güzellik- çirkinlik
gibi yapay d*ğer ölçiilerinin genei-geçer foııksiycınelliğini ortadan kalciurnaktadş. Bu
çerçevede, "Eğer miiorniırseniz, en üstiiir oianlar sizler§iniz"Zö öyeti, gerek §ünııi anlayışta
yer *dinen "Kt:reyşliiik" meselesiniıı, gerokse Şii a_nlayışııı tipik tlzelliklerinden olan
karimıatik "Eiii-i Eelt" kawaınının vahyX ıenrellerden yoksun olduğunı gözler öniin*

kabilesiiıe herlıangı bıris:-::_

b.Ebi'talib'in Fatıma'd": :;
miimkün ıieğildir. ''Hz P; , ı,

aiiesini teşkit eden k]"rs-.-.
diğer akabalarıyla iigiii __.ç:
kent{ilerinden daha iajı:::_-. :
Fiz. Peygamber ve z.-,:-:.3:
demelcte36 ve bu tabfu

Djğer taraftan.
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l}iğ,;r taraitan, Kuı,'*n, insanlar arasın_da ıek ilsı.tı:ılli|;. ölçiisiinftı "takve" ıılduğtınrı
ğ_{ucurdü süreshiıı 13. ;1yç1!1idç çck açık olarak be]irnnişlir: "Ey İnsaıılar! f,}tığrıısrı Bir
şizleri lıir eriıekle tıir dişiden yıırattık" Sizi nıilietler ve kabiieğer ğıaiine koyıtıık k_i

,:lst[in olanrnız en miittakinizdir"zs 6yeti, Kur'ön'ın

ı:."

"Eıı Kıı.'in? del:_ :---Eu vazifb o süiale ıı,.i:ı:_:
Peygamber çıkarrnıs i: l..
iisiıin l iik iddiasına,gi:: :r .
ş
i{ıx,'6n'ın bu tal-rı

verçrçk insaııa },ıirah:ı,ıştır.

"Aliah kat;:rda eil

:

.

niyazındo buiıırunu. Iei=. ._

ıiıüsiünranlar taraiııd"an,sasyal değişme olgusu çeıçevosiııel* şekiiler<ıe*k aları s§,esi
sisieınl*rie iijare eriii*r:çkiir. tsur'6n, insanı ilgiieadir*t siyasi gıorı-ımlui;:ğu, t*uıel iii<eleri

çekiimekteılir.

.

ş: ..-.

zamaı.

bu Pııygarcber:'beüı

lıiikrneçlilınesi2l, ".A_ülalı'a, Feygaınber'e ve rnü'ırıin enrirlere itaat edilmesi"22, }ıiliıı:neyen

birbirinizi kolayca tanıyasıııız. Şüphesiz, siziıı ,4.1iah kıaiinda cn iistün olarıınız, en
rnüttakirıizdir. (O'ıra karşı geirıaeiıten en çok sakınanınızdır}. Aliatı lıilendir,
lraberıiartiır". Bu ayette "birbirinizi kolayca taııılıasmız" şeklinde tşrçüme edileır Te6riif
kelimesi "hem birtıiriııi }ıilmek, tanımak, anial".ıak nranasrndadrru heu: de karşıiıklı
yükseirnek"2a. Eakara süresinin 148, M6ide süresinin 48. Ayetleriıreie "Hayrrh işlereic
birbirinizle yartşın" i:u5rnuiarak "Allah katinda en değerli insanrn nasıl olacağına" dikkat

-...

daırarışı salü bir aiıe,

i{ur'6ı, s;yas? ınnseielerie ilgili olarak, eıı,ensel niteiilr taşıya:ı genel ilkeierin dışında
ireıhangi bir belirlşnıede bıılunrruş değilriiri8. Bu genel ilkeleri, işlerin ehline verilmesilg,
vahi;,ıle b*jirierunerniş konularda rıüşavere iie hareket edilınesizo, insanlar arasında aıJaletle

ilktler

k.rı:.

bahsetnıemel.iedır. "i; _::,
buniarın neslınden :,.] ::_.
=:.idz, Nuh'un ve İbrüi::': ,.
edildil*en §onra, a\ni z-J:,
peygamberin babasi ı..-karekter beli.ıtebı]i:: ]iz \;
<ılan oğiı.ı hakkin,ja i.-

Kur'fin'ııı Siyast §iesel*iere Eakışı

şeyin riesteklenmeınşsiz3 şekl inde sıralarnak miimkiindiir.
Kır'*.n'ın istediği a.hlAklı ve Sdi] topiuın, Kur'fuı'ın ı{ikkat çeletiği

bir

olduğrınu biJ,linneiç*:-.
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H,-/Ibl

:

xendi.lerinin hak nrezirep

ı<üeplerin b6tıl

ıi z;:r

mezhep
sö_r-lettirmekteıı geri

:sı-nin doğruiuğunu ortaya

l.

-,ı:irnek için, çok rahat bir

-=az

kılma;vışırıı Kur'ön'la

:'çeıu's-sa}ah) o-uy,irrııycr"
::i;je "Beı hafız değilim"

-.
:'

g,enel ılkeierin dışında
:;ie-rh ehline verilmesil'.

":,,

,;sanlar arasrnda adaletle
.:''.

:-=:: tdi]rnesi"2?, biliruneyen

;ıı:.ği iikeler doSultıısıırıda
:ıİiiler,ecek oian si;,aı;'i
_ . ı:ı:ıluiıığu. tşıııel iikeleri

:;
,_,

l;,:_i-inün "takva" olduğrını-ı

'f1

İnsanlar! Doğrusu Eiz
;:aİileler haline koyt!ıık ki
ında en üstün olaııınız, en

ınınrzdır). Allah [ıiIendir,

jı,je terciıme edileir Te6riif
srJıdır. henı de kaişıiıklı

i,.:ıierinde "Hayrrlı işlerdt:
J,.ı nasıl olacağına" dikkat

ı

K-.;j'an'ın bütunlüğü içinele

-zt:Eiı!ik. güzellik* çirkinlik

}

::-,-adarr

kaldumaktadır, Bu

'TETı/ıİI

uH uIı H M 11 u rltyPq Al1 b l

sermelçiedir" Huçuröt süresinin i l,dyetinde yapay üsttiniiik öiçiilerine dayalı tavırlar
kınaıımaktadir: "Ey İrnön edenler,biı,kavim diğer bir kavmi istihzaya kalkmasrn, mtiınkiindür
ki beiikiler ötekilerden daha hayıriıür".

Kur'6n, bir kiınseyi peygamber olarak seçme yetkisinin sadşce Yüce Allah'a ait
olduğrınu bildirmekte2?, sirf peygaıııberlik için yaı"atılmış bir kavim v*ya sülaleden
büsetnıemelıtedir. ''Hz. İbrahim'i ve aynı soydan Hz. İshak'ı peygamber kılan Cenab-ı Hak,
bunlarrn neslinden gelenlerin içinde, iyilerin de, zalimlerin de brılunduğunu bildirmektedir28.
i{z" Nuh'un ve İbrahfun'in ziirriyetleriiıdo peygamberlik ve kitap veriienler i:u!ı:nduğu ifade
edildikteıı §offa, a}.ıı1 ziirriyetin ekseriyetini f6sıklarırı teşkii et-tiği beyan erlilmektedir2g. Eir
peygamberin babası Aliah diişmaıi olabildiği gibi3O, oğiu dahi babasına tafitanışn ters bir
karekter belirtebilir: I{z. Nuh. gerııiye binmeyip karada kalan ve helik ciacağı nruhal,ikai<
oian oğiu hakkında, Csnab-ı l{akka: 'Şu oğlum,ehiicıden' diyerek, rahmet niyazıncta
buiunduğu zaman, şrı il6hi oevabı almıştır: 'Ey Nuü! o senin ehlinden sayılııaz, onun
daıranışı salitı bir aınel değildir'31"
"F.iJ,. İnrahim'e Cenab-ı Fial._: 'Seni insaniara İmam (lıaşkarı) yapacağun' buyurduğıı zaman,
Pııygımber:'beırim ziiniyetiıırden de' diyerek, kendi sülalesiıırlçıı de imamlaı gelmesi
niyazuıda bıılıınnuş, fakal şu cevabı alrnıştır: 'Benim ahdiııı (vazife tekiifinı) z6lirnieış eıişrıre.',32
"Bu Kui'6ni deliilerden aniıyorırz ki, peygarnberlik makarnı lıir süla.le imtiya,zı değiklir.
Bu vazif'e o süiaie mensuplarına ,herkesten farklı bir imtlyaz, ayrı bir faziiet sağlamaz.
Pe;ıgamber çıkarmış bir kavim" sırf bu vikıa dolayısıyle, öteki kavimler iizerinde hiç bir
üstiiııii_ik iddiasına girişemez"33,
Kur'ön'ın bu tavrı onada Cuıurken, sırf Hz. Peygamber içlerinden çıktı diye Kureyş
kabilesine heriıangi bir iistiinliik atfetrnek miimkün olmad,ığı gibi, Haşirnoğullaruıa, ya da Ali
b,Ebi Talib'in Faürna'dan oian soyuna diğer insaniardan farklı özel bir kı;nurn bçlirlemşk de
mtimkün değilctir. "Fiz. Peygamber'in mü'minler arasındaki mevkiine işaret ecien bir öyette,
ailşsini teşkit eden kimseler olarak, sadeçe haniınlar,ı zikredilınekte, kıziarı, daınadları ve
diğcr akabalarıyla ilgili hiçbiı husus'ı htikme yer verilmernektedir. Peygaınber mü'minlere,
kendilerinden daha yakınclır, zevceleri ıle -başkalarına nikahiarı haram oian3a - arıneleı,idir'35.

bu

Hz. Peygamber ve zeycelerinden ibaret olan aile halkına Kur'ön-ı Kerirn Ehlu'l-Beyt

bu tabir içine başka alrnmasına da iınkön buiunmamaktadf"37.
Diğer taraftan, F{z. Peygaıınber'in özellikle Medine döneminde siyasi ve idari tatbikatuıa

elemekt-e36 ve

baktığımız zaınan,onun insanlan görevlendirirken ön planda tuthiğu en önemli özelliği
ehliyet oiduğunu gönnekteyiz, Hz. Peygaınlıer, insaılara görev verirken, ne onların Kuı,eyşli

olmalarna, ne de Fiaşimoğullarmdan olmalarııa dikkat etmiştir. Önemli olan bir işi
lıaşarabil ecek kabiliyete sahip bir müsltirnan olmaktır3

E.

a;.eıi. gerek Sünni anlayışta

: ıpik

;sxı

ö;ze}liklerinden olan
oi,duğunu gözier öniine
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