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Özet 

Halife Hz. Osman’ın meşru yöneticiyken isyancı bir grubun kalkışması sonucu şehit 

edilmesi, Cemel, Sıffin, Hakem ve Nehrevan olaylarından sonra siyâsî hareket olarak ortaya çıkan 

Hâricî anlayış, sistemini meşrû halife ve yönetime karşı isyân üzerine örgülediği tarihi bir 

realitedir. Hâricîlerin ortaya çıkışı ve savunduğu fikirler uğruna sergilediği katı tavırlar her zaman 

tartışılan konular arasında olagelmiştir. Daha sonraki dönemlerde bu siyâsî görüşlerini dînî-itikâdî 

konular; imânın amelden bir cüz olduğu, büyük günah işleyenin küfre düşeceği gibi itikâdî 

meselelerle görüşlerini temellendirmişler, daha sonraları itikâdî mezheplerin de ortaya çıkmasına 

zemin hazırlamışlardır. Kendi görüşlerinde olmayanlara karşı şiddet uygulamada “Emir bi’l-Maruf 

Nehiy ani’l-Münker/ İyiliği emretme ve kötülükten sakındırma” prensibini müslümanlara karşı 

kullanmışlar, Müşrik, Hristiyan ve Yahudilere gösterdikleri hoşgörüyü Müslümanlara 

göstermemişlerdir. İslam riyâset tarihinde meşrû idareye karşı isyân girişimlerinin ilk öncüleri 

Hâricîlerin olduğu söylenebilir. Onlar için temel mesele, imâmete geçen kişinin durumu ve 

icraatleridir. Bu görüşleri sebebiyle Hz. Osman ve Hz. Ali’nin küfrüne kâil olmuşlar, her devirde 

emir ve sultanlara karşı çıkanlara harici adı verilmiştir. Bu makâlede kelâm tarihi’nde ilk ortaya 

çıkan fırka Hâricîlerin doğuşu ve bazı itikâdî görüşleri incelenip değerlendirilmektedir. 
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Giriş 

Hâricîlik, Kelâm Tarihi'nde ilk ortaya çıkan fırkadır. Onlar için temel mesele, imâmete 

geçen kişinin durumudur.1 Bu görüşleri sebebiyle Hz. Osman ve Hz. Ali’nin küfrüne kâil 

olmuşlar, her devirde emir ve sultanlara karşı çıkanlara harici denilmiştir. 2 Hâricîlerin ortaya 

çıkışlarına asıl sebebin önceleri siyâsî olduğu,3 sonradan görüşlerini dini bağlamda 

temellendirebilmek için inanç boyutuna taşıdıkları söylenebilir.  

Sıffin ve Nehrevan’da ölen ve öldürülen müslüman kişinin durumu nedir?  

İki taraf müslümansa imân ile büyük günâh nasıl olur?  

Her fırka kendini haklı, karşı tarafı büyük günah işlediği ve küfre girdiğini iddia etmektedir. 

İmân ve büyük günâh konusundaki tartışmalar, siyasî kutuplaşmaların neticesi olarak ortaya 

çıktığından meselenin orijini siyâsî olduğu açıktır. Taraflar politik tercihlerine göre Kur'ân ve 

hadisden destek aramaktaydılar. Siyasî görüşlerin nassla temellendirilmesi, ayrılıkların itikad 

alanına nakledilmesi başlangıçtaki tefrikanın kurumlaşmasına sebep olup gruplaşma ve 

fırkalaşmalar baş göstermiştir. Bu makâlede İslâm Tarihi’nde ilk ortaya çıkan Hâricîlerin itikâdi 

görüşleri ve günümüz dünyasına yansımaları incelenmektedir. 

 

A.Hâricî ve Havâric 

Fırkanın adı konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. İsyan ettikleri yöneticiler ile 

fırkanın muhalifleri onu, “insanlardan, dinden, haktan veya Hz. Ali’den uzaklaşan ve yönetime 

karşı ayaklanarak cemaatten çıkanlar” anlamında kullanmışlardır. Kelâm ve Mezhepler Tarihçisi 

A. Şehristânî’ye (ö.548/1153) göre, toplumun görüşbirliği ile arasından seçtiği ve hak’tan 

ayrılmayan imama karşı ayaklanan her insan hâricî ismiyle anılır.4 Ona göre söz konusu 

ayaklanmanın veya başkaldırmanın, ilk halîfelere veya onları takip eden herhangi bir devirdeki 

imamlara karşı olmasında bir fark bulunmamaktadır. Yine rivayetlerde yer alan ve muhalifleri 

tarafından Haricîler hakkında kullanılan diğer bir isim de “dinden çıkmışlar” anlamında 

Mârika’dır. Kendileri ise Havâric ismini, “kâfirlerin arasından çıkarak Allah’a ve peygamberine 

hicret edenler”5 mealindeki ayete dayanarak “Allah’a ve peygamberine hicret edenler” anlamında 

kullanmışlardır. Ayrıca “canlarını ve mallarını Allah’a satanlar” manasındaki ayete nispetle 

                                                 
1 Bağdadî, A. el-Fark Beyne’l-Fırak, Çev: E.R.Fığlalı, Mezhepler Arasındaki Farklar, Ankara; TDV Yay, 2008, s. 68; 

Şehristanî, A. Kitabu’l Milel ve’n Nihal, Kahire;y.y.,1968, I, 19-20 

2 İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Tarih, Tash:A.en-Neccar, Mısır;y.y.,1929, III/130; Şehristani, Milel, I/114, 155.  

3 Şehristânî, Milel, I/132. 

4 Şehristânî, Milel, s.109. 

5 Nisâ 4/100. 
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kendilerine Ehl-i şurât demişlerdir.6 Sıffîn’de kabul edilen hakemlere rızâ göstermeyi 

reddetmelerinden dolayı Muhakkime; Hz. Ali’den ayrıldıktan sonra ilk toplandıkları yer olan 

Harûrâ’ya nisbetle Harûriyye ve buradaki reisleri Abdullah b. Vehb er-Râsibî’ye nispetle de 

“Vehbiyye” adlarını almışlardır. 

 

B.Hâricîlerin Doğuşu 

Haricî, “çıkmak, itaatten ayrılıp isyan etmek” anlamındaki hurûc kökünden, “ayrılan, isyan 

eden” anlamında hâricûn kelimesine nispet ekinin eklenmesiyle meydana gelmiş bir terim olup 

topluluk ismi olarak “Hâriciyye” ve “Havâric” şeklinde kullanılır. Hâricîliğin doğuşu, hemen 

hemen bütün tarihçiler tarafından Sıffîn Savaşı’nda hakem olayının ortaya çıkışına bağlanmıştır. 

Buna göre Havâric, hakem tayinini, yani tahkimi kabul etmesinden dolayı Hz. Ali’den ayrılanların 

meydana getirdiği bir fırkadır. Hâricîlerin, “Osman’ı hepimiz öldürdük” şeklindeki sözlerine ve 

daha o dönemlerden itibaren ihtilalci unsurların devamı oldukları yolundaki iddialarından 

hareketle menşelerinin Hz. Osman’ın 35/656 yılında şehid edilmesinden önceki yıllara kadar 

götürülebilir. Hz. Osman'ın şehid edilmesi, Sıffın muharebesinde Muaviye Allah'ın kitabının 

hakem olmasını istedi. Hz. Ali'nin askerleri arasında ihtilâf çıktı. Bir kısmı hakemliği kabul etmek 

isterken, bir kısmı da bunu bir savaş hilesi olduğunu söylüyordu. Hz. Ali, tahkimi (hakemin 

dediğine razı olmayı) kabul etti. Askerleri arasında bir grub "Allah'ın işinde hakeme mi 

başvuruyorsunuz? Hüküm Ancak Allah'ındır." diyerek karşı gelirler. Bunlar Hz. AIi'nin tahkimi 

kabul ettiğinden dolayı hata ettiğini, küfre girdiğini, dolayısıyla bunu ikrar etmesini Hz. Ali'den 

istediler. Hz. Ali onların isteklerini kabul etmedi. Böylece Havaricin ortaya çıkması için zemin 

hazırlanmış oldu. Hz. Ali'den ayrılan bu grub, Hariciliğin ilk çekirdeğini oluşturdu. Hakem 

olayından sonra, durumu kabullenmeyen ve hem Hz. Ali’yi, hem Muaviye’yi ve hem de 

hakemlerin yanlış yaptıklarını iddia eden 12.000 kişilik bir grup Hz. Ali’den ayrılarak, onunla 

birlikte Kûfe'ye dönmeyerek “Harurâ” denilen yere çekildiler. Çekildikleri bu yere nisbetle, 

“Harûriyye” diye de isimlendirilen bu grubun liderleri Abdullah b. Amr el-Yeşkürî el-Kevvâ' ve 

Şebes b' Rib'î et-Temimi idi. Hz. Ali bunlarla görüştü ve İbnu'l-Kevvâ (v. 80/699)'ı ikna etti. 

Ancak diğerleri en-Nehrevan'a gittiler. Nahrevan’a giderlerken de yolda Habbab b. Eret’in oğlu 

Abdullah’a rastladılar. Onu, çocuğunu, karısını ve cariyesini kendi görüşlerinde olmadığı için 

öldürdüler. Nahrevan’da karargâhlarını kuran bu asiler, kendilerine Abdullah b. Vehb er- Râsıbî 

                                                 
6 Mesela bk. Tevbe 9/111. 
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ile  Zu's- Sudeyye olarak bilinen Hurkus b. Zuheyr el-Becel7 adlarında iki kişiyi reis seçtiler.  

Kendilerine “Şurat”8 ismini veren bu topluluğun haberleri Hz. Ali‘ye ulaşınca o, bunların üzerine 

yürüdü. Hz. Ali bu toplulukla savaşmadan önce, kendileriyle görüşmelerde bulundu. Ancak onlar 

Hz. Ali’ye, Cemel olayında askerlerin yanında olan mallar dışında ganimet almalarına izin 

vermediği, Muaviye ile anlaşmak üzere “Emiru’l- Mü’minin” ünvanından vazgeçtiği,9 hakemleri 

kabul ettiği10 için kâfir olduğu iddiasıyla karşı çıktılar. Hz. Ali’nin tüm çabaları uzlaşmayı netice 

vermedi ve savaş başladı.11  

Hz. Ali tarafından 9 kişi şehit oldu. Buna karşılık Hâricilerin hemen hepsi yok edildi. 

Ölümden kurtulanlardan ikisi Sicistân'a gitti. Bu ikisine uyanlardan Sicistân Hâricileri doğdu. 

Diğer ikisi de Yemen'e gitti. Yemen İbâdîleri, bu ikisine uyanlardan meydana geldi. İki kişi de 

Ummân'a gitti. Umman Haricîleri de onlara uyanlardan teşekkül etti. Öteki iki kişi de el-Cezîre 

dolaylarına gittiler. el-Cezîre Haricîleri de bu ikisine uyanlardan ortaya çıkmıştır. Nahrevan’da 

büyük bir hezimete uğratılıp, çoğunun öldürülmesinin ardından, gerek Hz. Ali’nin hilâfeti 

döneminde, gerekse Muaviye döneminde birçok Hâricî isyanı olmuştur.  

                                                 
7 Hurkus b. Zuheyr, Nehrevan olayında ölen Haricilerin ileri gelenlerindendir. Ehl-i Sünnet tarafından kendisine Zu'l-

Huvaysıra da dendiği aynı zamanda Hayber ganimetieri taksim edilirken Hz. Peygambere: "Adil ol Ey Allah'ın 

Rasülü" diyerek karşı gelmiş,  Hz.Peygamber de: "Ben Adalet etmezsem kim Adalet edecektir.” Buhârî, Humus 16; 

8/52, Müslim, Zekât 142; yüce beyanlarıyla onu azarlamıştır. Hz. Ömer, Hurkus'un öldürülmesi için izin istemişse 

de Hz. Peygamber izin vermemiş ancak: "Bu kişinin asımdan, cinsinden bir kavim çıkacaktır ki okun yaydan çıkıp 

nişam vurması gibi dinden çıkacak/ardır. " Buhârî, el-Camiu’s-Sahih, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981, Fazailu'l-

Kur'an 36; Menakib 25; Edeb 95; Istitabe 6, 7; Humus 16; Müslim, Zekât 142; 143; 144; 145; 146; 147 , buyurarak 

gelecek nesiller içinde bunun uygunsuz hareketini Taklid kabul edecek bir Fırka-i Dalle'nin ortaya çıkacağına işaret 

etmiştir ki, İslâm âleminde en evvel ortaya çıkmış muhalif fırka, "Marika" diğer bir deyişle "Havaric" fırkasıdır. 

Bağdâdî, el-Fark, s. 68, Taberî, Tarihu’t Taberi, Tarihu Rusul ve’l Muluk, Tahk:M.Ebû’l Fadl İbrahim, Kahire; 

y.y.,1961, I/3360, Şehristani, el-Milel, I/19. 

8 Satmak anlamına gelen “شرى” fiilinden türeyen bir kelimedir. Bu insanlar canlarını ve mallarını Allah’a sattıklarını, 

O’nun rızası için her şeyden geçtiklerini anlatmak için bu kelimeyle kendilerini isimlendirmişlerdir. Bkz. Bağdâdî, 

el-Fark, s. 74-75. 

9 Hz. Ali, Sıffin harbinin nihayetinde Muaviye ile anlaşma metni imzalamıştı. Bu metinde isminin başına Emiru’l- 

Mü’minin ifadesini koymasına karşı çıkılması üzerine, bu ünvanı silmişti. Bunu bahane olarak kendisine karşı 

kullanan şurata da yaptığı işin, Resulullah’ın Hudeybiye anlaşmasında yaptığından farklı bir şey olmadığını ifade 

etmişti. Zira Hz. Muhammed de, Hudeybiye görüşmelerinde, müşriklerin karşı çıkmaları üzerine, isminin başından 

Allah’ın rasülü ünvanını sildirmişti. Bağdâdî, el-Fark, s. 74-5. 

10 Hz. Ali hakemleri kabul etmesini de Hz. Peygamber’in Beni Kureyza hakkında Sa'd b. Mu'az'ı hakem tayin 

etmesini örnek göstererek savunmuştur. Bkz. Bağdâdî, el-Fark, s. 79-80 

11 Hz. Ali ve arkadaşları üzerine yürüdükleri yani huruc ettikleri ve isyandan dolayı bu ismi almışlardır. Nisa, 

100.âyetteki Huruc kavramına kendilerini dayandırırlar. 
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C.Haricilerin Özellikleri ve İlk Harici Fırkaları 

Haricilerin ortaya çıkışlarına asıl sebep, siyasi olduğu söylenebilir. Onlar için temel mesele, 

imâmete geçen kişinin durumudur. Daha sonraları bu temel meseleden hareketle Hariciler, îmânla 

amelin münasebeti üzerinde durmuşlardır. Onlara göre ameller, namaz, oruç gibi dini emirler 

îmândan bir cüzdür, ondan ayrılmaz. İmân, kalple tasdik, dil ile ikrarla birlikte günahlardan 

kaçınmak da îmândandır. İmân, Allah'ın yarattıklarına farz kıldığı şeylerin hepsidir." Haricilere 

göre Hz Ebûbekir ve Ömer'in hilâfetleri sahihtir. Hz. Osman'ln ilk yılları sahihtir, son yıllarında 

azledilmesi gerekir. Hz. Ali'nin hilâfeti meşrudur. Fakat hakem olayını kabul ettiğinden dolayı 

hataya düşmüş, küfre varmıştır. Cemel vakasına iştirak edenlerin küfürlerine kail oldular. Her 

devirde sultanıara karşı çıkanlara Harici adı kullanılmıştır. İbadete sıkıca bağlanmaları ve onların 

namaz ve oruç ehli diye anılmalarına sebep olmuştur. Haricilerin ibadette bu derece aşırı oluşları 

diğer müslümanlarla münasebettte aşırılığa ve şiddete sevketmiş, birçok müslümanın kanının 

akıtılmasına sebeb olmuştur. 12 Hariciler, dinde şiddet, akidede ihlas ve ender görülen şecaat sahibi 

kimselerdir. Kelâm Tarihi içinde başka fırkaların üzerinde etkili olmuşlardır. İlk harici fırkalarını 

şu şeklide sıralamak mümkündür. 

 el-Muhakkimetü'l-Ula: İlk Harici Fırkasıdır (Marika). Hz. Ali ile savaşanlar bunlardır. 

Hz. Ali, Hz. Osman ile Cemel-Sıffin olaylarına katılanları, hakemleri kabul edenleri kafır sayarlar. 

Diğer Harici fırkalar bu fırkadan doğmuştur. 13 

 Ezarika: Nafı b. Ezrak (v.65/684-5)'a tabi olanlardır.  Kendisine tabi olanlar dışında 

herkesi tekfir edip onlarla evlenmenin ve kestiklerini yemenin caiz olmadığını ve kanlarının helâl, 

onların müşrik olduğunu, Darü'I-Harb'te helal olan herşeyin oralarda da helal olacağını savunurlar. 

Kendilerine muhalif olanların çocuklarının ebedi Cehennemde olacaklarına kani olmuşlardır. 

Şehristani, Ezarika'nın bidatlarının 8 kadar olduğunu zikrediyor. 14 Aktif mücadeleye militan 

olarak katılmayan ve pasif kalanlar kâfirdir. Ali, Osman, Aişe, Cemel savaşına iştirak edenler ve 

hakem olayına razı olanlar, tasvib edenler müşriktirler. Büyük günah işleyenin kâfir olduğunu 

söylerler. 

 Necedât: Necdet b. Amir el-Hanefi (v.69/688-9)'e bağlı olanlardır. Allahın Rasüllerini 

tanımak, müslüman kanının akıtılmasını haram saymak. Müslümandan maksad, kendilerine 

uyanlardır. İmam tayini caizdir. Kamu düzeni varsa imâmlığa gerek yoktur. Küçük günah işlese o 

                                                 
12 lbnü'I-Esir, Kamil, III/130. Şehristani, Milel, I/114, 155.  

13 Bkz. Eş’arî, E.H. Makâlâtü'l-İslamiyyîn, Beyrut; Dâru ihyâi't-türâsi'l-Arabî, trs, II/127 vd; Şehristani, Milel, I/114, 

Bağdâdî, el-Fark, s. 55 vd. 

14 Şehristani, Milel, I/123. 
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kişi müşriktir. 15 

 İbadiyye: Kurucusu Abdullah b. İbad el-Murri Temimi (v.80/698)' ye nisbetle İbadiye 

adını alan bu fırka, kendilerini Allah'a satanlar anlamında Şûrat ve özellikle Ehlu'l Adl ve’l 

İstikamet ile Ehlu'l Istikamet ve'I İman adlarını verirler.  İmân ve İslâm bütündür. Amel, 

îmândan bir parçadır. Büyük günah işleyenler tevbe etmeden ölürlerse ebedi olarak Cehennemde 

kalırlar. Fiillerde değil, sözlerde takiyye yapmak caizdir. Allah'ın âlemin yaratıcısı olduğu ve 

Vahdaniyeti konusunda Ehl-i Sünnet ile aynı düşünmektedirler. Meleklere îmân, kitaplara îmân 

konusunda da aynı görüştedirler. Ancak şefaatı kabul etmezler.16 İbadiyye mezhebi, savundukları 

görüşler itibarıyle İslâm dairesi dışında bulunmamakla beraber, özellikle kendilerinden olmayan 

müslümanları "Nimet Küfrü" içinde bulunmak gibi bir sıfatla vasıflandırarak İslâm dünyasında 

bir ayrılık unsuru teşkil ederler. "Emr-i bi'l Ma'ruf ve'n-Nehyu ani'I-Münker konusundaki fikir 

ve tutumları ile Vehhabiliğe fikir babalığı yapmışlardır. İbâdiyye dışındaki Hâricîler itikadî alanda 

tam bir sistem ortaya koyamadıkları söylenebilir. İlk Hâricîler ve diğerleri için esas olan nokta, 

İslâm ümmetinin Kur’an’a dayandırılması hususundaki ısrardır. Onlara göre Kur’ân âyetleri kesin 

bir kanun olup tefsire ihtiyaç göstermeksizin lafzî hüviyetiyle değişmez bir şekilde hem itikadî 

hem de amelî hayat için yegâne nizamdır.  

 Sıffîn Savaşı’nda (37/657) Muâviye’nin ordusu kesin mağlubiyete uğratılmak üzere iken 

Amr b. el-Âs, mushafı mızrakların ucuna bağlatarak Hz. Ali’nin ordusundaki Iraklıları Allah’ın 

kitabının hakemliğine davet etti. Bu hareket, Iraklılar üzerinde Amr’ın beklediği tesiri gösterdi. 

Kendilerine Kurrâ (çok Kur’an okuyanlar) denilen, daha çok bedevî kabilelere mensup Iraklı 

gruplar, tahkime gidilmesi hususunda ısrar ettiler. “Ben Muaviye ve Amr’ı Mekke sokaklarından 

tanırım. Onlar size tuzak kuruyorlar, bunu unutmayın!” diyen Hz. Ali’yi dinlemediler, hatta onu 

tehdit bile ettiler. Başka çare kalmadığını gören Halife savaşı durdurmak zorunda kaldı. 17 

Tahkime gidilmesinde ısrar edenlerden biri olan Eş’as b. Kays, Ali’nin karşı çıkmasına 

rağmen Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’yi Iraklıların hakemi olarak ilân etti. Muâviye’nin hakemi ise Amr b. 

el-Âs idi. Askerlerin pek çoğu ve özellikle Temîm kabilesine mensup olanlar, tahkîmin aleyhlerine 

neticeleneceğini görünce, yaptıklarından pişman olup bunu telafi etmenin yollarını araştırmaya 

başladılar. Bunun için de “lâ hükme illâ lillâh” (hüküm ancak Allah’a aittir) sloganıyla tahkime ve 

tahkim sonucu varılan anlaşmaya karşı çıktılar. Hz. Ali ise buna “bu, hak bir sözdür; ancak 

bununla batıl murat edilmektedir” diyerek tepkisini ortaya koydu. Yine Hz. Ali, “Kur’ân, 

                                                 
15 Şehristani, Milel,. I/123-4. 

16 Bkz. Bağdâdî, el-Fark, s. 80; Şehristani, Milel, I/134. 

17 İbn Sa’d, Tabakatu’l-Kübra, Beyrut;y.y.,trs, IV/255. 
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Hâricîlerin gırtlaklarından aşağıya geçmiyor”18 kanaatinde bulunur.  

Hz. Ali’ye karşı gelerek onu hakemlerin hükmüne razı olması için zorlayan ve hakemi dahi 

ona baskıyla seçtiren bu grup, daha sonra hakeme gitmeyi büyük bir suç kabul etti. Hatta Hz. 

Ali’den, işlediği bu suçtan ötürü tevbe etmesini istediler. Hz. Ali’nin, hakeme gitmeyi kabul 

etmekle küfre düştüğünü iddia ettiler. Kendileri de başta hakem olayında ısrar ettikleri için aynı 

şekilde küfre düştüklerini ancak bundan tevbe ettiklerini söylediler. Bunun üzerine anlaşmayı 

bozması ve tevbe ederek tahkimi reddetmesi hususunda halife Hz. Ali’yi ikna edemeyince, onu 

terkedip Kufe yakınındaki Harûrâ denilen yere çekildiler ve böylece ilk Haricî zümreyi 

oluşturdular. Hz. Ali döneminde, Müslümanlardan ayrılarak Harûra’da toplanan 12.000 

dolayındaki Haricî kitle, Şebes et-Temîmî’yi askerî kumandan, Abdullah b. Kevvâ el-Yeşkürî’yi 

de namaz kıldırmak üzere imam seçtiler. İdareyi ellerine aldıktan sonra artık her şeyin şûra 

yoluyla icra edileceğini, biatın Allah’a olduğunu ve iyiliğin emredilip kötülüğün yasaklanacağını 

ilân ettiler. 

 

D.HARİCİLERİN BAZI İTİKADİ GÖRÜŞLERİ 

D.1.İman 

Hâricîlere göre imân, “hem fiil-i kalb, hem fiil-i lisan ve hem de fiil-i cevârihtir. Kalben 

tasdik, lisanen ikrâr, amelen tatbik” tir.19 Bunların üçü birden rükn-ü imândır. Bu rükünlerden 

birini yerine getirmeyenden imân kalkar ve bu kimselere mü’min denmez.20 İlk Hâricî fırkaların 

ortak düşünceleri, Osman ve Ali’den ve onları siyasi davalarında haklı görenlerden teberrî 

etmeleri yani uzaklaşmalarıdır. Bunu, bütün ibadet ve iyi davranışların üzerinde bir özellik olarak 

görürler ve ancak bunun kabulü durumunda bir Müslümanın nikâhının geçerli olacağını belirtirler. 

Ayrıca büyük günah işleyenleri kâfir saymayı ve imam sünnete aykırı uygulamalarda 

bulunduğunda ona karşı ayaklanmayı (hurûc/isyan) bir farziyet kabul ederler. Kendi kanaatlerine 

katılmayanları, Müslüman olsalar dahi kâfir sayıp, mal ve canlarını helal addederler. 

Kelâm Tarihi’nde imânın tanımı ve mahiyeti ile ilgili bu görüşler, hilâfet tartışmalarıyla 

ilgili ihtilaflarla birlikte, itikâdî fırkalaşmaları netice vermiştir. Daha sonraları bu tartışmalara 

kader, kaza, kulların fiillerinin yaratılması, salah-aslah ve Allah’ın sıfatları gibi problemler de 

                                                 
18 İbnü’l-Esir, el-Kâmil, III/167-8; İbn Abd Rabbihi, Ikdu’l-Ferid, II/387-8. 
19 Bkz. Şehristani, Milel, I, 134; Fığlalı, “Hariciler”, DİA, XVI/169 vd.. 

20 Bkz. Watt, W.M. Çev. E.Ruhi Fığlalı, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, Ankara 2010, s.11 vd; Ebu Ubeyd 

Kasım b. Sellam el-Bağdadi (v.224/838), el-İmân ve Me’alimuhu ve Sunenuhu ve Derecatuhu çev. Sönmez Kutlu, 

Kitabu’l-İmân, Ankara 2002, s. 209. 
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eklenmiş ve tarihte görülen farklı inanç mezhepleri ortaya çıkmıştır. Îmânın hakikatı konusunda 

görüşler başlıca 5 grupta incelenebilir;  

1. Îmân; kalb ile tasdiktir. Mâtürîdîler ve Eş'ariler bu görüştedirler. 

2. Îmân; kalb ile tasdik, dil ile ikrârdır. Hanefi mezhebi bu sınıftandır.  

3. Îmân; kalb ile tasdik, dil ile ikrâr, farzları ifa etmek ve haramlardan kaçınmaktır. Günah 

işleyen tövbe etmeden ölürse ebedi Cehennemde kalır. Haricilerin ibadiye fırkası, Zeydiye ve 

Mu'tezile gibi. 

4. Îmân; sadece dil ile ikrârdır, diyenler. Kerramiyye mezhebi. 

5. Îmân; Allah'ı bilmektir. Kâfire yaptığı iyilik fayda vermediği gibi mü'mine de günah zarar 

vermez. Mürcie gibi.21 Müslümanların genelini oluşturan ve “Selef” diye adlandırılan çoğunluk 

Harici ve Mu’tezilenin imân görüşlerini kabul etmezler. Selef imânı “Kalb ile tasdik, dil ile ikrâr 

ve rükünlerle amel” olarak tanımlar; ancak ameli imâna gerçek anlamda değil, mecâzen dâhil 

ederler. Onlara göre kişinin amel etmesi ve günâh işlememesi, kâmil mümin olması açısından 

önemlidir. Ancak hiçbir mümini günâh işlemesi veya farz olan bir ameli terk etmesi sebebiyle 

tekfir etmezler. Daha sonraları Havâric Mu’tezile ve Selef’’e ilaveten, büyük günâh işleyen 

kimsenin durumu ile ilgili görüşlerinden dolayı kendilerine Mürci’e denilen bir grup daha ortaya 

çıktı. Bunlar ameli imânın tanımı içerisine sokmuyorlar ve imânı kalb ile tasdik, dil ile ikrâr veya 

tasdik etmeden de olsa, imân edilecek hususları bilmek veya dil ile ikrâr etmek şeklinde 

tanımlıyorlardı. Bunlara göre büyük günâh işleyen kimse, amel imânın bütününden olmadığı için, 

mümin olmak vasfını kaybetmiyordu. Böyle birine kâfir denilmesi de doğru değildi. Böyle birinin 

tövbe etmesi elbette ki yapması gereken bir işti, ancak tövbe etmeden ölmesi durumunda ebedî 

cehennemlik olduğu da söylenemezdi. Allah isterse bu kişiyi affeder, isterse günâhı kadar 

cehennemde cezalandıktan sonra cehennemden çıkarıp, cennete koyar diyorlardı.22  

 

D.2.Büyük Günah 

İlâhî emir ve yasaklara aykırı fiil ve davranışları ifade eden bir terim olan günah “suç” 

anlamındadır. Kur’ân-ı Kerîm günâhları “Büyük ve Küçük günahlar” diye ayırmıştır.23 Büyük 

günâh, Kebire denilen dinin hakkında tehdit edici bir âyet veya hadis olduğu, ceza tahsis ettiği suç 

                                                 
21 Bkz. O.Oral, Kelâm Tarihi ve Terimleri, Ankara 2014, s. 64-5; İslâm Mezhepleri Tarihi ve Terimleri, Ankara 2014, 

s. 34 vd. 
22 Bağdâdî, el-Fark, s.118; Şehristanî, Milel, I/62. 
23 “Eğer size yasaklanan günâhların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin öbür küçük günâhlarınızı örtüp affederiz ve sizi 

değerli bir mevkiye yerleştiririz.” (Nisâ, 4/31) “O iyiler, ufak kusur ve günâhlardan olmasa da, büyük günâhlardan, 

aşikâr hayâsızlıktan kaçınırlar.” (Necm, 53/32) 
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olarak tarif edilmiştir.24 “Zenb, iŝm, fısk, isyan” kelimeleriyle ifade edilen günahın büyük ve 

küçük olabileceği, büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde küçük günahlar affedilir.25 Ayrıca 

âyetlerde, âhirette insanlara verilecek olan amel defterinin küçük büyük bütün günahları kapsayıp 

ortaya koyacağı anlatılır.26 Büyük günâhlar, Allahın kesin olarak haram kılmakla beraber 

işleyenleri dünyada, âhirette azâp ile tehdit ettiği günâhlardır. Büyük günâhlar şunlardır: Allah’a 

şirk, canlı öldürme, iffetli, namuslu bir kadına yalanla iftira atma, yalan söyleme ve yalancı 

şahitlik, zinâ, savaştan kaçma, büyü yapma, yetim malı yeme, Müslüman ana-baba’ya âsi olma, 

fâiz yeme,  hırsızlık yapma ve içki içme.27 Hâricîler’e göre mürtekib-i kebîre tövbe etmediği 

takdirde dünyada ve âhirette kâfir olarak muamele görür. Ebedî cehennemde kalacaktır. Bu 

görüşleriyle kelâmî ekolleri ve günümüzde bir çok anlayışları etkilemişlerdir. 

 

D.3.İmâmet veya Hilâfet 

Hâricilere göre, imâmet vacip değil, câizdir. Ne akıl ne de vahiy imameti gerektirir. 

Hz.Ebûbekir, Ömer, Osman’ın ilk 6 yılı câizdir. Hz.Ali’yi Hakem Olayına kadar kabul ederler. 

Zâlim imama başkaldırmak vaciptir.28 Bu yüzden İslâm ve Mezhepler Tarihi’nde İktidara her 

başkaldıranlara “Harîcî”  ismi verilmiştir. Halîfe’nin Kureyş’ten olması zorunlu değildir. Habeşli 

bir köle bile olsa âdil olması devlet başkanı için yeterlidir.29 Haricîlerden İbâdiyye fırkasına göre 

cemâatin işlerini yürütecek ve etrafında toplanılabilecek bir imâmın, Başkanın seçim yoluyla başa 

geçirilmesi gerekir. Devlet Başkanlığı için soyun önemi yoktur. İmamlar Kureyş’tendir hükmü 

geçersizdir. Allah’ın Kitabı ve Rasulünün Sünnetini ayakta tutacak âdil, âlim ve zâhid bir 

müslümanın köle bile olsa Devlet Başkanı, imâm olabileceğini kabul etmektedirler.30 Necedât 

fırkasına göre, İmâm tayini câizdir. Müslümanların kendi aralarında dinî esaslara ve hukuka riâyet 

etmeye mecbur oldukları, Kâmu düzeni varsa bir Başkan’a, Reîs’e, imamlığa gerek yoktur, 

demektedirler. Onlara göre imâmın ta’yini, seçimi hiçbir şekilde vacip olmayıp halkın işlerinin 

Cumhuriyet usûlü ile yapılmasını ve idaresinin gerektiği düşüncesindedirler. Mürcie’nin ve 

Şiâ’nın kolu kabul edilen Ravendiye -İbnu’r-Ravendi (v.250/864) ye tabi olanlardır-‘ye göre 

                                                 
24 Mâtürîdî, Te’vilâtu-Kur’ân, Mizan Yay, İstanbul; 2005, I/25; Sadık Kılıç, Kur’ân’da Günâh Kavramı, s. 322; Ömer 

Faruk Harman-Adil Bebek, “Günah”, DİA, 14/282 vd; Adil Bebek, “Kebire”, DİA, 25/164. 
25 Nisâ 4/31. 
26 Kehf 18/49. 
27 Bkz. Buhârî, Edeb 1; Müslim, İman 38, 143, 144. 
28 Bkz. İbnü’l Esir, el-Kamil, II/149 vd; Şehristani, Milel, I/155 

29 A.S. Trıtton, Muslim Theology, Çev: Mehmet Dağ, Ankara, 1983, s. 41 

30 Sâlimî, Nureddin Abdullah b. Hamid, Tuhfetu’l-A’yan bi Sîreti Ehli Uman, I/8. 
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hilâfet, Abbasoğullarının hakkıdır. Peygamber’in erkek evlâdı olmadığından dolayı mirası erkek 

tarafından olan amcası Abbas’a intikal ettiği gibi makamı da verâset yolu ile ona ve evlâdına 

geçer, görüşündedirler. 31 

 

D.4. Emir Bi’l-Maruf Nehiy Ani’l-Münker 

Hâricîlere göre, “el-emr bi’l-ma’rûf ve’n-nehy ani’l-münker” farz-ı ayın’dır. İmân 

esaslarındandır. İyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışma yönündeki faaliyetler için 

kullanılan dinî, ahlâkî ve hukukî bir tabir, “األمر بالمعروف النهي عن المنكر Emir Bi’l-Ma’rûf Nehiy 

Ani’l-Münker”dir. Ma’ruf, Allah’a itaat ve O’na yaklaştırıcı güzel olan her şeyi kapsayan iyilik ve 

güzellik, aklın ve dinin güzel gördüğü şey,32 Münker de Allah’a isyan ve O’ndan uzaklaştırıcı 

kötülük, dinin ve aklın kötü gördüğü, haram ve mekruh kıldığı şeydir.33 Ma’ruf, hayrın, faziletin, 

hakkın ve adaletin kendisi yani Allah’ın ve Rasûlullah’ın emrettiği her şeydir. Aynı şekilde, 

münker de, Allah’ın ve Rasülünün yasakladığı hırsızlık, zina, iftira, cana kıymak, gıybet ve dedi 

kodu yapmak gibi açıkça yasaklanan işler ile insan tabiatının hoş karşılamayacağı, toplumun ve 

bireylerin huzur ve sükununa zarar verecek her türlü söz, davranış ve işleri kapsamı içine alır.34  

İslâm âlimlerinin tamamı fert ve toplum açısından iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye 

çalışmanın gerekliliği konusunda ittifak etmişlerdir. Çünkü bu, Kur’ân ve Sünnet’te mevcuttur.35 

İyiliği emredip kötülükten sakındırmak peygamberlerin temel görevidir.36 Hz. Peygamber de 

iyiliği tavsiye etme ile kötülüğü sakındırmanın ayrı ayrı sadaka sevabı kazandıracağını 

söylemiştir.37 Hâricîler için el-emr bi’l-ma’rûf ve’n-nehy ani’l-münker, “hüküm yalnız 

Allah’ındır” sloganını yaymak için kullanılan bir araçtır ve fiîli olarak uygulamaktır. Bu yönüyle, 

Mu’tezîliler’in “amelî tevhid” anlayışlarıyla benzerlik içerse de, Hâricîler için burada önemli olan; 

yeni bir şeyi emretmek ya da farklı bir şeyi yasaklamak değil, Allah’ın hükmünü insanlara 

anlatmak ve uygulamaktır. 

                                                 
31 Bkz. Mustafa Öz, “Keysaniyye”, DİA, 25/363; O.Oral, İslam Mezhepleri Tarihi ve Terimleri, s.110. 

32 Bkz. Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l- Kur’ân, Tahk. S. A. Ravâviri, (Beyrut:1992), “‘arf” md. s.495; İbn 

Manzur, Lisânü’l-Arab, (Beyrut:trs.), “arf” md; Muhammed Murtaza el-Hüseynî ez-Zebidi, Tâcü’l-arûs, “hkm” md., 

thk. A.Ahmed Ferrâc, (Beyrut:trs.), “arf”, “nkr” madd., III, 583, VI, 192. 

33 Bkz. İsfahânî, el-Müfredât, “nkr” mad; s. 500 vd.; İbn Manzur, Lisânü’l-Arab, “nkr” mad., L, 4540. 

34 Bkz. Ömer Dumlu, Kur’an-ı Kerim’de Maruf ve Münker, (İzmir:1999), s. 23 vd. 

35 Bkz. Âl-i İmrân, 3/104, 110, 114; et-Tevbe, 9/71, 112; Hac, 22/41; Buhari, Savm 3; Müslim, es-Sahih, (İstanbul: 

Çağrı Yay, 1981), Fiten 27. 

36 Bkz. el-A’raf, 7/157.   

37 Bkz. Buhari, Sulh 11, Cihâd 72, 128; Müslim, Müsafirîn 84, Zekât 56. 
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Mu‘tezile’nin, emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münkeri, beş temel prensibinden (usûl-i hamse) 

biri kabul etmesi38 konunun önemine işâret eder.39 İslâm Tarihi’nde ilk zuhûr eden fırka özelliğine 

sahip Hariciler bu prensib altında çok katı tutum izlemişler, büyük günâh işleyenleri kâfir ve fâsık 

saydıkları gibi kötülüğü önlemek uğruna yöneticilere isyân etmeyi (huruc), kılıç çekip öldürmeyi 

bile uygun görmüşlerdi.40 Vehhabiler örf, âdetler seviyesinde bile sünnet dışı herşeyi tevhid karşıtı 

bid’at ve şirk sayıp hariciler gibi katı düşündüler.41 Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat ise îtidâlî takip 

ederek yerine göre belli, şart ve prensipler ile her kişinin kendi durum, kapasite ve konumuna göre 

bu görevin yapılması gerektiği görüşündedir.42 Tabiinden Hasan-ı Basrî (v.110/729), emir bi’l-

ma‘rûf nehiy ani’l-münkeri daha çok ahlâkî bir prensip olarak değerlendirir ve Haricilerin katı 

tutumuyla silahlı isyân fikrini kabul etmez, halife ve diğer yöneticilerin haksız uygulamalarını 

zaman zaman ağır ifadelerle eleştirerek onları adalet ve hakkaniyete çağırmakla yetindiği 

görülür.43  

Ebu Hanife (v.150/767) de İslâm ümmetinin başında bulunan ve ümmetin birliğini temsil 

eden halifeye karşı -zalim dahi olsa- isyân ederek emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker adına 

silâhlı mücadeleye girişen ve böylece cemaatin birliğini tehlikeye sokanların ıslah etmelerinden 

daha ziyade ifsat ettiklerinnden dolayı Hâricîler’i şiddetle tenkit etmiştir.44  

Hâricîlere göre İslâm, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in onun kulu ve 

rasûlü olduğuna şehâdet etmek, Allah’ın indirdiğini kabul etmek, emru bi’l-ma’rûf ve’n-nehyu 

ani’l- münker’i yapmaktır. Hâricîler, “el-emr bi’l-ma’rûf ve’n-nehy ani’l-münker” ilkesini 

mezhebî bir prensibe dönüştürme konusunda, kendilerinden sonraki mezhepleri etkilemişlerdir. 

Tevhid ve büyük günah gibi “el-emr bi’l-ma’rûf ve’n-nehy ani’l-münker” konusunda da, özellikle 

Mu’tezile, görüş ve fikir beyan ederek ilkeyi kendi anlayışlarına göre geliştirmiş ve kendi mezhep 

prensipleri içerisine almışlardır. Bedevî geleneklerini ve ruhunu sürdüren Hâricîler, İslam’ı aşina 

oldukları kabilevî davranışları çerçevesinde algılamışlar ve inanç ve kanaatlerine cahilce 

bağlılıkları nedeniyle hep şiddet yanlısı olmuşlardır.45 Hâricîler, kendilerini gerçek Müslüman, 

                                                 
38 Bkz. Kadı Abdulcebbar, Şerhu’l-Usuli’l-Hamse, (Kahire:1965), s.149 vd. 

39 Fahreddin er-Râzî, el-Muhassâl Efkâru’l-Mütekaddimîn ve’l-Müteahhirîn, (Lübnan: 1984), s. 350. 

40 Bağdâdî, el-Fark, s. 54; E. Ruhi Fığlalı, “Hariciler”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), XVI, 169 vd. 

41 Bkz. Muhammed b. Abdulvehhab, Keşfu'ş-Şubuhât, (Mekke:1986), s. 17 vd. 

42 Bkz. Cüveyni, Kitabu’l-İrşad, çev.A.Bülent Baloğlu, (Ankara:Diyanet Vakfı Yayınları, 2010), s.298. 

43 Muhammed İbn Abdü Rabbihi, el Ikdü'l-Ferîd, (Beyrut: trs), I, 25. 

44 Ebu Hanife, el-Fıkhu’l-Ebsat, Çev. M. Öz, İmam-ı A’zam’ın Beş Eseri, İstanbul: Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi 

Yayınları, 1992, s.34 vd. 

45 T.Akyol, Haricilik ve Şia, İslamda Devrimciliğin Sosyolojik Kaynakları, İstanbul; Kubbealtı,1988, s.128 vd. 
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diğer Müslümanları ise kâfir, zalim ve fasık olarak görmekteydiler. Hâricî zihniyetin karakter 

yapısı muhalif gördüğünü kâfir veya müşrik deyip yoketmektir. Hâricîler, Yahûdî ve Hristiyanları 

bırakıp, Müslümanları kâfir ve müşrik diye nitelendirip Kur’ân’ın gerçeklerine döndüreceğiz 

diyerek muhalifleri ve çocuklarını da öldürmektedirler.46 Bu, dinin aklın kabul edemeyeceği bir 

haldi. İslâm’ın ruhundan habersiz, Kur’ân ve sünnet hakkında bilgileri son derece yetersiz olan 

Hâricîler bu aşırı faaliyetlerini gâye edindikleri “Emir bi’l-Maruf Nehiy ani’l-Münker” adına 

yapıyorlardı.47 Onlara göre bu ilke dinî bir görevdi. Çünkü ma’rûf; iman/tevhid ve Allah’a itaat, 

münker ise; Allah’a şirk/küfr ve ma’siyetti.48 Hâricîler, kendi düşünce sistemlerine göre düşman 

kabul ettikleriyle cihadı imân esaslarından saymaktadırlar.49 Haricilerin Ehl-i Sünnet'e en yakını, 

İbadiyye’dir. Kurucusu Abdullah b. İbad el-Murri et-Temimi (v.80/698)'dir. O’na göre imân ve 

İslâm bir bütündür. Amel îmândan bir cüzdür. Büyük günah işleyenler tevbe etmeden ölürlerse 

ebedi cehennemde kalırlar. İbadiyye fıkhı, Kur'an, Sünnet, İcma, Kıyas, İstıslah, İstidlal ve 

İstinbat kaynaklarına dayanır. İbadiye, Allah'ın alemin yaratıcısı olduğu ve Vahdaniyeti 

konusunda Ehli Sünnet ile aynı düşünürler. Meleklere îmân, kitaplara îmân konusunda da aynı 

görüştedirler. Nübüvvet konusunda Ehli Sünnete uyarak bütün peygamberlere ve Hz. 

Muhammed'in peygamberlerin sonuncusu olduğuna inanırlar. Ancak Şefaatı kabul etmezler. 

İmâmet konusunda İbadiyye, "ümmetin işlerini yürütecek ve etrafında toplanılabilecek bir 

halife’nin seçim yoluyla başa geçirilmesi"50 şeklindeki görüşleriyle Ehl-i Sünnete yaklaşırlar. 

 

Sonuç 

Halife Hz. Osman’ın (ö.35/656) bir grubun isyanı sonucu şehit edilmesi, Cemel,  Sıffîn,  

Hakem ve Nehrevan olaylarından sonra belirginleşen Hâricî anlayış, düşünce yapısını halife ve 

yönetime karşı isyanlar üzerine örgüledi.  Onlar, kendi anlayış ve prensiblerine göre zâlim veya 

fâsık kabul ettikleri halife’nin azledilmesi ve ona isyanın vacip olduğu kanaatini taşıdılar.  Radikal 

fikirlerini sonradan inanç boyutu çerçevesinde imân, imân-amel ilişkisi ve büyük günah gibi 

konuların tartışılmasıyla kelâmî ekollerin doğmasına da zemin hazırlamışlardır.   

Hâricîlik, siyâsî bir hareket olarak doğmuş, Emeviler döneminde dînî-itikadî özelliği 

kazanmaya başlamıştır. Yetiştikleri çevre ve aldıkları kültür, maruz kaldıkları sert muameleler 

                                                 
46 İbn Kuteybe, Uyunu'l-Ahbar, Kahire;1925,I/196;İbn Cevzi, Telbisu İblis, Neşr: M.M.İstanbuli, Şam:1976, s.95. 

47 İbnü'l-Esir, Kamil, III/130; Şehristani, Milel, I/114, 155.  

48 Hûd b.Muhakkem el-Huvvarî, Tefsîru Kitâbillâhi’l-Azîz, Beyrut;1990, I/304-6; II/15; Kalhâtî, E. el-Keşf ve’l-

Beyân, Tahk:Seyyide İsmâ’îl Kâşif, Umman;y.y.,1980, II/473. 

49 Kalhâtî, el-Keşf ve’l-Beyân, II/473. 

50 Bkz. Eşari, Makalat, I/165. 
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onların acımasız ve kendileri gibi olmayan müslüman toplumlarına karşı merhametsizliğe 

yöneltmesi muhtemeldir. Hâricî zihniyetin disiplinli ve kurumsallaşmış yönetime karşı isyanları, 

eski çöl hayatının basitliğine, bedevî eşitçiliğine ve çöl hürriyetine duyulan bir özlemin ifadesi 

olarak görülebilir. İslam’ın kardeşlik, eşitlik, hürriyet, adâlet gibi sosyal ahlâk ilkelerinden 

uzaklaştıkları gerekçesiyle birçok iktidarlarla mücadeleye girişen Hâricîler, kendi anlayışları 

doğrultusunda oluşturdukları moral dînî terimler yoluyla büyük toplumun değerleriyle çatışmaya 

girmişlerdir. Yalnızca kendilerinin hakikati temsil ettiğini ve kendilerinin doğru ve iyi karar 

verdiğini dînî taassupla iddia eden Hâricîler, kendileri gibi inanmayan ve görüşleri içerisinde yer 

almayan herkesi düşman görmüşler ve bunlara karşı her fırsatta saldırmayı inanç esasları arasında 

saymışlardır. Kendilerinden olmayan yöneticiyi isyân gibi her türlü yollarla; dînî argümanları da 

kullanarak azletmeye çalışmak Hâricî zihniyetin karakter yapısıdır. Yine kendi düşüncelerine göre 

yorumladıkları cihadı ilk defa iman esaslarından biri haline getiren Hâricî zihniyet olduğu 

söylenebilir. Bu tür zihniyet, kendilerinden olmayanları tekfirle suçlayıp mallarına el koyma, 

kanını akıtma, eş ve kız çocuklarını cariye, erkek çocuklarını da müşrik görüp öldürerek nesli 

tüketme yoluna gitmektedir. Kendi saflarında yer almayan herkesi kâfir sayan ve bu uğurda her 

türlü tedhiş ve şiddet eylemine başvurmayı Allah'a yakınlaşma vesilesi addeden Hâricîlerin 

Müslümanlara göstermedikleri hoşgörü ve musamahayı, Gayr-ı Müslimlere yapmaları, onların 

zihniyet ve düşünce yapılarının uygulama yöntem ve biçimleri, günümüzde bir takım marjinal 

radikal gruplar içinde devam ettiği de söylenebilir.  
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