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Özet 

Hz. Peygamber, bir rivâyette Yahudi ve Hristiyanların 71 veya 72 fırkaya ayrılacaklarını, 

ümmetinin ise 73 fırkaya ayrılacağını bildirmektedir. Bazı âlimler bu rivâyetin İslam’da fikir 

hürriyetine işaret ettiğini, değişik fikirlerde diğerlerine göre İslam’da daha çok ihtilaf 

görülebileceğini belirtmişlerdir. Bir nevi Allah Rasülü, böyle değişik fikir ve düşünceleri 

görürseniz, şaşırmayınız, ayrılıkları, gayrılıkları bırakıp itikatda birlikte olunuz, benim ve 

ashabımın yoluna uyunuz, demek istercesine mucizevî bir şekilde geleceğe işaret etmiş, 

ümmetine yol göstermiş, taktik vermiş gibidir. İttifâkın zıddı olan ihtilâf, insanların herhangi bir 

hususta birbirine muhalefet etmeleri, başkalarının benimsediği tavır, görüş ve fikirlerini 

benimsemiyerek farklı bir yol tutulmasıdır.  Hz. Peygamber döneminde de bu şekilde ihtilaflar 

ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamber ve ilk iki halife devrinde müslümanlar arasında hüküm süren 

sukûnet, birlik ve beraberlik üçüncü halife Hz. Osman zamanında bozuldu. Hz. Osman 

(v.35/656)’ın şehit edilmesi, Cemel, Sıffîn, Hakem ve Nehrevân olaylarının meydana gelmesi, 

müslümanlar üzerinde çok büyük tesir bırakmış ve bu olaylar, çözümü güç bazı inanç 

problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu makalede İslâm’ın ilk yıllarında ortaya 

çıkan ilk ihtilaflar ile 73 fırka hadisindeki bilgi incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 73 Fırka, İhtilaf, Fırka, Mezhep 

                                                 
* Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri anabilimdalı 

emekli öğretim üyesi. osman-oral@hotmail.com. 
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Giriş 

Fırka kavramı, lugatte bir grup insan,1 diğer insanlardan ayrı müstakil bir cemâat,2 fikir ve 

inanç ayrılıklarından doğan gruplar, manasınadır. Mezhep ise; gidilen yol, anlamına gelen 

Arapça bir kelimedir. İslâm dininin itikâdi ve amelî sahadaki düşünce ekolleri diyebileceğimiz 

mezhepler, ister siyâsi ve itikâdi, ister ameli olsun dilimizde mezhep adıyla kullanılmaktadır. 

Mezhep kelimesi genel olarak îtîkâdî, siyâsi ve fıkhî görüşlerin her birine denmiştir, “Yürüyüp 

gitmek” manasındaki “Zehâb” kökünden gelen mezhep, lûgatte, gidecek yer, gidecek yol, 

demektir. Istılahta ise, imam ve müctehid kabul edilen bir zâtın anlayış ve görüşlerinden teşekkül 

eden itikâdî veya fıkhî yol, anlayış tarzıdır. Mezhep kurucusu kabul edilen “imam”, müctehid, hiç 

bir şekilde bir din ve şeriât vazı veya tebliğcisi değildir. Müctehid, Hz. Muhammed’in tebliğ 

ettiği islam dininin gerek akâid, gerek fıkıh sahasında bazı meselelerin delilini bulmak, bu 

delillerden hüküm çıkarmak ve meseleleri anlayıp yorumlamaktır. Fırka, Nihle ve Makalat 

kelimeleri daha ziyade itikadî mezhep anlamında kullanılmıştır. Milel ve’n Nihâl isimli kitaplar 

İslâmî fırkalar ile İslâm dışındaki dini fırkaları anlatır.  

Mezheplere Ayrılmanın Sebepleri 

Hz. Peygamber’in yaşadığı asırda gerek fıkhî, gerekse itikâdî konularda ortaya çıkan bütün 

meselelere Hz. Peygamber’e vahiy devam ettiği için tek kaynaktan kesin ve yeterli cevap 

veriliyordu. Çözüme kavuşmamış mesele yoktu. O’nun vefatından sonra problemleri çözecek 

vahiy kaynağından mahrum kalınmıştı. Hz. Ömer devrinde Medine-i Münevvere, ashabın, 

ulemânın ve fukâhanın yuvasıydı. Medine dışına çıkanlar ilmi bağlılıklarını devam ettiriyorlar, 

ortaya çıkan yeni bir mesele hakkında Medine ile fikir alışverişi yapıyorlar, dâima yazışıyorlardı. 

Hz. Ömer’in siyaseti, Kureyşin büyüklerinin Hicaz topraklarından dışarı çıkmasına müsaade 

etmezdi. Muhacirler ve Ensar, Hz. Ömer’in müsadesi ile şehirden ayrılırdı. Hz.Ömer’in 

vefatından sonra bu siyaset bozuldu. Büyük sahabeler memleketin her tarafına yayıldılar. Her 

birinin fıkıhta takib etteği usulü, metodu vardı. Anlayış tarzı değişikti. Her biri bir çığır açtı, bir 

ekol kurdu. Sonra Tabiin dönemi geldi. Bunlar Medine’de kalan veya oradan ayrılan fukahanın 

talebeleri demekti. Bunlar bulundukları şehirlerin âlimleri oldular. Böylelikle bulundukları muhit 

icabı görüş ayrılıkları başladı. Her biri bulunduğu mahallin örf ve âdetini gözönüne aldı. Her 

                                                 
1  Bkz. İbn Manzur, Lisânu’l-Arab, “fırka” madd.. 

2  Bkz. ez-Zebidi, Tâcu’l-Arûs, “fırka” madd. 
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çevrenin kendine has meseleleri vardı. Her biri Kur’ân ve Hz. Peygamberin sünnetinden 

yararlanarak dine uygun fetvâ vererek hakkı aramaktaydı. Hz. Osman’ın şehid edilmesi, Cemel,3 

Sıffîn,4 Hakem,5 Nehrevan6 olayları müslümanlar üzerinde büyük tesirler bırakmış ve bu olaylar 

itikâdi fırkaların oluşmasına sebep olmuştur. Bu olaylar, Allah’ın takdiri ile mi olmuştur? Hür 

irâde ile mi sahabeler olaylara katıldılar? Ölen ve öldürülenin durumu nasıldır? vb.gibi sorular 

gündeme geldi. Kader, İmân ve büyük günâh meseleleri ortaya atıldı. Günün ileri gelen âlimleri 

bu gibi sorulara Kur’ân ve Sünnete dayanarak kendi anlayış ve görüşlerine göre cevaplar verdi. 

Fakat bu cevaplar ve hükümler değişikti, farklıydı. Gruplaşmalar başgösterdi. Hariciler, 

Kaderiyye, Cebriyye, Mürcie gibi fırkalar, mezhepler, anlayışlar çıktı. Böylece insanların idrak 

ve anlayışlarının farklı oluşu sebebiyle değişik fikirler, anlayışlar ortaya çıkmaktaydı. Kabile 

taassubu da Emeviler ve Haşimiler arasında Hz. Osman devrinde alevlenmişti. Hilafet seçimi; 

aslında fıkhî bir konu iken hilafet meselesi ile alevlenip Cemel, Sıffın, Nehrevan olayları ile 

itikadi boyut kazandı. Hariciler ve Şiâ gibi. İnsanın içinde yaşadığı coğrafya ve kültür itibarıyla 

sahip olduğu bir takım özellikler düşüncelerin farklı olmasını sağlamış, fethedilen bölgelerin 

değişik din ve kültürleri de etkili olmuştur. Terceme haraketlerinin başlaması, eski Yunan, Hind 

ve İran düşünce sistemi Arapça’ya terceme edilmesiyle İslâmın düşüncesi ortaya konulmaya 

başlandı. Kimisi aklı ön planda tutarak (Mutezile gibi) kimi de hem aklı hem nakli meczederek 

(Ehli Sünnet gibi) İslâm düşüncesini ortaya koyuyordu. 

Tercüme haraketlerinin başlaması, eski Yunan, Hind ve İran düşünce sistemi Arapça’ya 

terceme edilmesiyle İslâmın düşüncesi ortaya konulmaya başlandı. Kimisi aklı ön planda tutarak 

                                                 
3 Cemel; Deve olayı demektir. Hicri 36/miladi 656 Aralık ayında Cennetle müjdelenen Hz. Talha, Hz. Zübeyr ile Hz. 

Aişe’nin devesinin üstünde Hilafet ordusu Hz. Ali ile savaşmak için karşılaştığı olay. Savaş olmamış, ama 

fitneciler iki orduya gece âni baskın yapıp binlerce kayıp verdirdikleri feci üzücü olay. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-

Tarih, çev: Ahmed Ağırakça, İstanbul, trs, III/205 vd. 

4 Sıffîn; H.37/m.657 yılında Sıffîn denilen yerde Şam valisi Muaviye ile Hilâfet ordusu Hz. Ali’nin savaşı. Toplam 

70 bin kişi ölmüştür. Bkz. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/276 vd: İbn Sa‘d, Tabakatü’l-Kübra, Beyrut 1960, III/ 32, 258 

vd; Nasr b. Müzâhim, Vakatü Sıffîn, nşr. Abdüsselâm M. Hârûn, Kahire 1401/1981, s.12 vd. 

5 Hakem Olayı; Sıffîn savaşından sonra tarafların barış yapmak için hakem’e başvurması olayı. Hakemler, Hz. 

Ali’nin hilafetten ayrılmasını istemişlerdir. 

6 Nehrevan; Hz. Ali ve Hakem olayına katılan herkesi kâfir ilân edip, birçok kişiyi öldüren Haricilerin ilk silahlı 

hareketidir. Hilafet ordusu ile Nehrevan’da savaşmışlar, on kişi hariç, binlerce kişi yokedilmişlerdir. Bkz. 

E.R.Fığlalı, “Abdullah b. Vehb er-Rasibi”, DİA, İst, 1988, 1/141-2. 
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(Mutezile gibi) kimi de hem aklı hem nakli (âyet ve hadisleri) meczederek, yoğurarak (Ehli 

Sünnet gibi) İslâm düşüncesini ortaya koyuyordu.  

İslâmın tanıdığı fikir hürriyeti fırkaların doğmasına etkili olmuştur. Kur’ân’da “akletmiyor 

musunuz?”, “Düşünmüyor musunuz?” gibi sorularla düşünmeye, fikir üretmeye teşvik 

edilmektedir. Düşünülünce, fikir üretilince değişik değişik yorumlar, anlayışlar oluşur. Bu 

Kur’ân’ın kendi bünyesinden kaynaklanıyor gibidir. Dolayısıyla değişik değişik kelâm ekolleri 

zuhur etmiş oluyordu. Muhkem (manası kesin anlaşılır) ve Müteşâbih (manası herkesçe 

anlaşılmayan) âyetlerin bulunması, müteşâbih âyetlerin tefsirleri ihtilâflara yol açmıştır. Hüküm 

çıkarırken İslâmın maksadını anlamamak, cehaletten Kur’ân’ın bütünlüğüne riâyet etmemek, 

cımbızla alıyor gibi âyetleri yorumlamak, -Hariciler, Kaderiyye, Cebriyye gibi- değişik 

mezheplerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

Gerek Yunan, gerek Hind ve İran felsefeleri ve gerekse Yahudi filozofların düşünceleri 

erken dönemde Müslümanlar arasında duyulmaya başlandı. Ancak Felsefenin kitaplar yoluyla 

Müslüman topluma girişi esas itibariyle Abbasiler döneminde olmuştu. Özellikle Halife Me’mun 

(v.218/833)  tercüme faaliyetleri için “Beytu’l-Hikme”7 yi kurmuştu. Bu merkezde toplanan 

birçok eser ki bunların başında da Yunan düşüncesine ait eserler geliyordu, Arapçaya tercüme 

edilmeye başlandı. Yunan felsefesi özellikle de Aristo’nun düşünceleri bazı Müslüman âlimler 

tarafından dikkatle okunmaya ve benimsenmeye başladı. Feylesof-i Arab diye lakap takılan Kindî 

(v.260/873) İslâm dünyasında Aristo geleneğini başlatan en önemli isim olarak görülür. Ondan 

sonra gelen Farabi (v.339/950) ise “Üstad-ı Sani” olarak anılagelmiştir. Bu ikisini İbn-i Sina 

(v.429/1037) takip etmiştir. Bu isimlerden başka İhvan-ı Safa, Ebû Bekir er-Râzi (v.313/925) gibi 

birçok filozof Müslüman coğrafyasında ortaya çıkmıştır. Felsefenin İslâm toplumunda yayılma 

imkânı bulması ve Müslümanlar içinde filozofların yetişmesiyle, bazı itikâdî konular felsefi 

açıdan da tartışılmaya başlanmıştır. Hatta İslâm’ın bazı inanç esasları felsefeciler tarafından farklı 

yorumlanıp tartışılmıştır. Farklı yorumlar, kimi zaman selefin akidesine uygun düşmemiştir. Bu 

yüzden de selef hem felsefeye, hem filozoflara hem de onların İslâm’ın dini hükümleriyle ilgili 

                                                 
7 Abbasî halifesi me'mun tarafından m. 830'da Bağdat ta kurulan ve bir tercüme enstitüsü gibi faaliyet yürüten 

kütüphane. Başta eski yunan ve latin kültürü olmak,  üzere İslâm dışı kültürlere ait Arapçaya çevrilmesi yoluyla 

İslâm kültür ve medeniyetinin oluşturulmasına önemli katkıları olmuştur. Geniş Bilgi için Bkz, Mustafa Demirci, 

Beytü'l-Hikme Kuruluşu, İşleyişi ve Etkileri, İnsan yay, İst, 1996; Mahmut Kaya, “Beytülhikme”, DİA, İstanbul, 

1992, 6/88-90. 

http://kitap.antoloji.com/kisi.asp?CAS=130020
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görüşlerine karşı olumsuz bir tavır takınmıştır. Felsefeyi tamamen reddetme şeklinde kendini 

gösteren bu tavır, İslâm’ın ilk asırlarında İslâm dünyasının genelinde etkili olmuşsa da, felsefe ve 

filozoflar yok edilememiş ve varlıklarını korumaya devam etmişlerdir.  

Gazâlî’ye (v.505/1111) gelene kadar, Felsefe Müslüman mütekellimlerin hep karşı 

oldukları zararlı bir cereyan olarak algılanmıştı. Ancak Gazâlî felsefenin ve filozofların böyle 

toptan reddedilmelerini gereksiz ve yanlış bulmuştur. Çünkü ona göre felsefe içinde doğru ve 

karşı çıkılamayacak bilgiler olduğu gibi, filozofların da her dedikleri yanlış değildir. Onların 

İslâm ile çelişen ve yanlış olan görüşlerinin dışında bırakılarak, doğru görüşlerinden 

faydalanılması pek ala mümkündür.8 Gazâlî’den daha önce İbn Hazm (v.456/1064), Endülüs’te 

bu düşünceyi savunmuş ama Endülüs’ün Müslüman Doğu’ya uzaklığı ve ayrı bir siyâsî varlığa 

sahip oluşu ve ayrıca İbn Hazm’ın Zahirî oluşu gibi olumsuzluklar onun düşüncelerinin İslâm 

dünyasında tanınma ve yayılması önünde engel teşkil etmiş görünmektedir. İşte tüm bu işaret 

edilen hususlar, Müslümanlar arasında felsefi karakterli bir takım tartışmaların, itikâdî konularda 

da yapılmasına sebebiyet vermiştir. Bu durum da Kelâm ilminin konularına yansımıştır. Artık 

mütekellimler sadece Kur’ân ve hadis merkezli ve bunların anlaşılmasıyla ilgili problemlerle 

değil, felsefe kaynaklı meselelerle de ilgilenmeye başlamışlardır. Filozoflar yöntem olarak 

tamamen akli bir metot benimsedikleri için onların yanlış bulunan iddialarıyla mücadele etmek 

isteyen mütekellimlerin de akla dayalı bir yöntem kullanmaları gerekmiştir. Bu yöntem de 

Mu’tezilî âlimlerin akla dayalı bir metot olarak geliştirdikleri Kelâm ilmi olmuştur.  

Başlıca sebepler şunlardır. 

1)  Fıtrî farklılık; İnsanların idrâk ve anlayışlarının farklı oluşu değişik kelâm ekollerinin 

çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

2)  Kabile taassubu;  Emevîler ve Haşimiler arasında Hazreti Osman  (r.a.) devrinde 

alevlenmiştir. 

3)  Hilafet seçimi; aslında fıkhî bir konu olan hilâfet meselesi ortaya çıkan Cemel, Sıffın, 

Nehrevan olayları ile îtîkâdî boyut kazanmıştır. Hâriciler ve Şiâ gibi. 

4)  Coğrafya ve Kültür; İnsanın yaşadığı coğrafya ve kültür itibarıyla sahip olduğu bir 

takım özellikler düşüncelerin farklı olmasını sağlamış, fethedilen bölgelerin değişik din ve 

kültürleri etkili olmuştur. 

                                                 
8 Bkz. Gazâlî, el-Munkiz mine’d- dalal, çev.Hilmi Güngör, Ankara, 1960, s.73-76, 87-90-95. 
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5)  Tercüme hareketlerinin başlaması: Eski yunan, Hind ve İran düşünce sistemli 

arapçaya tercüme edilmesiyle İslâmın düşüncesi ortaya konulmaya başlandı. Kimisi aklı ön 

planda tutarak (Mutezile gibi) kimi de hem aklı, hem nakli meczederek (Ehl-i Sünnet gibi) İslâm 

düşüncesini ortaya koyuyordu. 

6)  İslâmın tanıdığı fikir hürriyeti: Kur’ân’da “akletmiyor musunuz”  “Düşünmüyor 

musunuz?”  gibi sorularla düşünmeye, fikir üretmeye teşvik edilmesidir. Düşünülünce, değişik 

değişik yorumlar oluşur. 

7)  Kur’ânın kendi bünyesinden kaynaklanır. Muhkem ve Müteşâbih âyetlerin 

bulunması, Müteşâbih âyetlerin tefsirleri, te’villeri ihtilâflara yol açmıştır. 

 

Düşünce

Zenginliğidir

Değişime

açıktır

Sorunlara çözüm

Arayışıdır

Kolaylıktır

Din değil

Dinin 

yorumudur

MEZHEPLERMEZHEPLER

İnsan

ürünüdür

 

Mezheplere Ayrılmayı Özetleyen Şema 

73 Fırka Hadisi 

Hadiste geçen9 73 sayısı İslâm âlimleri tarafından birkaç şekilde te’vil yoluna gidilmiştir. 

Yahudi ve Hristiyanlar 71 veya 72 fırkaya ayrılmış iken İslâm fırkalarının 73 ve dolayısıyla 

onlardan bir fazla oluşunun sebebini de herşeyden önce İslâm dininin özelliği ve müslümanlara 

tanınmış olan düşünce hürriyetinde aramak icabeder. Hadiste gelen 73, kesin bir sayıyı 

göstermekten ziyade çokluğu ifade etmektedir.10  

Gerek Yahudi ve hiristiyanların, gerek müslümanların tarihte görülen fırkaların sayısı 

hadiste bildirilen sayıların çok üstündedir. Kanaatimizce bu hadis, Adl, Tevhid, Kader, Istitaat, 

                                                 
9 “Yahudiler 71 veya 72 fırkaya ayrıldılar. Hiristiyanlar da 71 veya 72 fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim de 73 

fırkaya ayrılacaktır. Ey Allah’ın Rasülü! O tek fırka, cemaat kimdir? Buyurdular ki: “Ben ve ashabımın 

bulundukları şey üzere olanlardır” Tirmizi, iman 18; Ebû Davud, sünne 1; Neysâburi, el-Müstedrek, ilim, no:441.  

10 Bkz. İbn Manzur, Lisânu’l-Arab, VIII/145-6; Özler, İslâm Düşüncesinde 73 Fırka Kavramı, s.69; Fığlalı, 

Çağımızda İtikadi İslâm Mezhepleri, s.18.  
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Ru’yet, Sıfatlar, Adâlet, Zulüm vs. ayrılığa düşenlere işaret ediyor, şeklinde anlaşılmalıdır. Farklı 

rivâyetlerde mecûsî, yahûdî ve hiristiyanların 71 veya 72 fırkaya ayrıldığı İslâm ümmetinin 

bunlardan bir sayı fazlasıyla 73 fırkaya ayrılacağı beyan edilmekle bir sosyal gerçeğe parmak 

basılmaktadır. Bu hadîs ile bir nevi Allah Rasülü, böyle değişik fikir ve düşünceleri görürseniz, 

şaşırmayınız, ayrılıkları, gayrılıkları bırakıp itikatda birlikte olunuz, benim ve ashabımın yoluna 

uyunuz, demek istercesine mucizevî bir şekilde geleceğe işaret etmiş, ümmetine yol göstermiş, 

taktik vermiştir.  

Bazı kelâm âlimleri bu hadiste söylenen rakamın hakiki sayı olduğu düşüncesiyle 

yazdıkları eserlerde ana mezhepleri tesbit etmiş ve bunları da kendi aralarında şubelere ayırarak 

mezheplerin sayısını 73’e doldurmuşlardır. Bunun için ne ana fırkaların ne de tâli fırkaların 

sayısında ittifak edebilmişlerdir. Bağdâdî (v.429/1037), Ehl-i Sünnet ile birlikte ana İslâmî 

fırkaları 10 grupta inceler. Kolları ile birlikte sayı 73’e ulaşır.11  Ana İslâmî fırkaların sayısı 

hakkında 4’ten 10’a kadar farklı rakamlar verilmektedir. Eş’arî (v.324/966)’ye göre ana İslâmî 

fırkalar 10’dur.12  

Makdisî (v.356/966)’ye göre 8; 13 Malâtî (v.377/987)’ye14 göre 6, Bağdâdî (v.429/1037)’ye 

15 göre 10, İbn Hazm (v.456/1064)’a 16 göre 5, Isferâyinî (v.471/1078)’ye17 göre 10’dur. İbnu’l-

Cevzî (v.597/1200)’ye 18 göre 6, el-İcî (v.756/1355)’ye 19 göre 8’dir.  

Bağdâdî (v.429/1037) ve Malâti (v.377/987) fırkaların tâli kollara ayrılmalarında, onların 

birbirlerinin tekfir edip etmemelerini esas almakta ve 73 sayısını bulabilmek için hayli 

zorlandıkları görülmektedir.  

                                                 
11 Bağdâdî, el-Fark, s. 20 vd. 

12 Bkz. Ebû’l Hasan Eş’arî, Makalatü’l İslâmiyyin ve ihtilâful-Musallin, Tahk; Helmut Rıtter, Wıesbaden 1980, s. 4 

vd.  

13 Şemsuddin Ebû Abdillah Ebi Bekr el-Makdisi, Ahsenu’t-Tekâsim fi Marifeti’l-Ekâlim, Leiden 1906, s.37. 

14 Bkz. Ebu’l-Hüseyin Muhammed b. Ahmet el-Malati, et-Tenbih ve’r-Red alâ Ehl-i’l-Ehvai ve’l-Bida, İstanbul 

1936, s.71 vd.  

15 Bkz. Bağdâdi, el-Fark, s.20 vd. 

16 Bkz. İbn Hazm, Kitabu’l-Fasl fi’l Milel ve’l Ehvau ve’n- Nihal, Beyrut trs, 2/110 vd  

17 Ebu’l-Muzaffer Isferâyini, et-Tabsir fi’d-Din ve Temyizu’l-Fırkati’n-Nâciyeti ani’l Fıraki’l-Halikin, (Nşr. M.Zâhid 

el-Kevseri), Kahire 1940, s.30. 

18 İbnu’l-Cevzi,  Telbisu İblîs, Beyrut 1989, s.19. 

19 Adududdin el-İci, El-Mevâkıf Fi İlmi’l-Kelâm, Kahire trs., s. 414. 
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Makdisî (v.356/966)’ye göre müslümanlar arasında ortaya çıkan aslî mezheplerin sayısı 

8’dir. Bunlardan 4’ü sırf kelâmî, 4’ü ise kelâm-fıkıh karışımı fırkalardır. Kelâm sahasında 

fırkalar; Mu’tezile, Neccâriyye, Küllâbiyye ve Sâlimiyye’dir. Kelâm-Fıkıh karışımı olanlar; Şiâ, 

Havâric, Kerrâmiyye ve Batıniyye’dir.20 Ebu’l-Muzaffer el-Isferâyini (v.471/1078)’ye göre ana 

fırkalar ve kollarının sayısı aşağıdaki gibidir.21 

Ana Fırkanın İsmi :         Ayrıldığı Tâli Kolların Sayısı : 

1.  Râfıda                                        20  

2.  Havaric                     20 

3.  Kaderiyye                               20 

4.  Mürcie                      3 

5.  Neccâriye                      3 

6.  Bekriyye                      1 

7.  Dırâriyye                       1 

8.  Cehmiyye                                 1 

9.  Kerrâmiyye                                  3 

     10.  Ehl-i Sünnet                     1 

                                    +______________ 

                       T o p l a m :              73 

      

Bazı âlimler de hadiste bildirilen rakamın kesretten kinâye (çokluk ifade eden) sayı 

olduğunu kabullenip mezheplerin sayısına önem vermeyerek eserlerini te’lif etmişlerdir. Eş’ari 

(v.324/936)’nin “Makalatü’l-İslâmiyyin” adlı eseri, Fahreddin er-Râzî (v.606/1210)’nin 

“İtikadatü’l Fırakı’l-Müslimin ve’l-Müşrikin” adlı eseri bu tarzda yazılmıştır. 73 sayısı asgari 

düzeyde kesinlik ifade ettiğinden, fırkaların sayısı en az 73’tür. Fakat fırkalar bu sayıdan çok da 

olabilir.  

Tarih boyunca İslâm toplumunda ortaya çıkan fırkaların çokluğu ve 73 sayısını çok aşmış 

olmaları gerçeği, Râzî (v.606/1210)’yi fırkaların sayısını bu sayı ile sınırlandırmanın imkânsızlığı 

fikrine götürmüştür. Nitekim o, İslâm toplumunda ortaya çıkan Râfızîlik gibi bazı fırkalardan 

                                                 
20 Bkz. Makdisi, Ahsenu’t-Tekâsim, s.37 vd. 

21 Bkz. Isferayini, et-Tabsır fi’d-Din, s.30-1. 
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neşet eden tâli kolların bile tek başına 73 sayısını çok aştığını örnek göstererek, fırkaların sayısını 

73 ile sınırlama çabasının yanlışlığına dikkat çekmiştir.22 Ona göre 73 sayısı ile ana fırkalar 

kasdedilmiş olabilir. Büyük fırkalar yani ana fırkalar ele alındığında belki sınırlandırma mümkün 

olabilir ama tâli kolların sınırlandırılması mümkün değildir. 73 sayısını hayli hayli aşar.23 İbnu’l-

Cevzi (v.597/1200)’ye göre ana İslâmi fırkaların sayısı 6 tane olup, bunların ayrıldıkları kolların 

sayısı ile tümünün görüşleri sayılamıyacak kadar çoktur.24  

Müslümanların bölünüp parçalanmalarından bahseden 73 fırka gibi rivâyetleri, sahih olup 

olmaması tartışmaları bir yana gelecekte Müslümanların mutlaka 73 fırkaya ayrılacaklarını 

bildirmek değil, muhtemel bölünmelerin ne kadar sakıncalı ve İslâmın birliği için ne derece 

zararlı olduğunu ifade ederek Müslümanları uyarma ve sakındırma olarak anlamak mümkündür.  

Hatta rivâyetlerde yer alan “biri hariç diğerleri Cehennemdedir” vurgusunu da söz konusu 

uyarı ve tembihin bir gereği olarak anlamalıyız. Kelâm disiplini açısından sözkonusu hadisin 

mesajı “Usulud-Din’den ayrılmayın! Ayrılırsanız bilin ki ayrılmalar sizi Cehennem’e götürür, 

dünya ve âhirette cehennemvarî azab içinde kalırsınız” şeklinde olmalıdır. Bazı Kelâm âlimleri, 

Müslümanların 73 fırkaya bölüneceklerini bildiren rivâyetlerin büyük çoğunluğunu, İslâm’ın fikir 

ve düşünce özgürlüğüne verdiği öneme bağlayarak sahih kabul ederler. Onlara göre ayrılıkların 

sebebi, İslâm’ın fikir özgürlüğüne verdiği önem ve serbestliktir. Bu, usulu’d-din ve zarurât-ı 

diniyye yani inanç konularında değil, fıkıh gibi tali konulardadır. 

İlk İhtilâflar 

İttifâkın zıddı olan ihtilâf, insanların herhangi bir hususta birbirine muhalefet etmeleri, 

başkalarının benimsediği tavır, görüş ve fikirlerini benimsemiyerek farklı bir yol tutulmasıdır.25 

İslâm dininin gerek usulünde, gerekse furuunda hakkında nass bulunan meselelerden, hakkında 

nass olmayan meselelerin hükümlerini çıkarırken değişik metodlar kullanılması, İslâm 

âlimlerinin farklı görüş beyan etmeleri mezheplerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. İslâm, 

insanlar arasındaki fikir ayrılıklarını makul görmüş ve bunu inanç, fikir hürriyetinin tabii bir 

neticesi saymıştır. "...eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı"26 gibi âyetlerde 

                                                 
22 Fahreddîn er-Râzî, İ’tikadâtu Fıraki’l-Müslimîn ve’l-Müşrikîn, Beyrut 1986, s. 74 vd. 

23 Bkz.Razi, İ’tikadâtu Fıraki’l-Müslimin ve’l-Müşrikin,  s.74 vd. 

24 İbnu’l-Cevzi, Telbisu İblis, s.19. 

25 İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, I/30; Isfehani, Müfredat, s. 223. 

26 Maide, 48; Hud, 118-9 
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insanların din, ahlak ve fiiller bakımından farklı yaratıldığı belirtmiştir. Insanlar arasında daima 

tabii olarak bulunan ve bulunacak olan ihtilâflar İslâm toplumlarında da asr-ı saadet dâhil tarih 

boyunca her dönemde mevcut olmuştur. Sahabenin ihtilâfı Rasûlullah'ın yanına gelince vahiyle 

çözülüyordu. Örnek vermek gerekirse şunları zikretmek mümkündür:  

 Hz. Peygamber Uhud'a çıktığı zaman bir müddet sonra onunla beraber çıkanlardan bir 

kısmı geri döndü. Bunlar hakkında ashab ikiye arıldı. Bir grub, bunları öldürelim, dediler. Geri 

dönenler münâfıkların reisi Abdullah b. Übeyy ve adamlarıydı. Öbür grub ise "Hayır onları 

öldürmeyelim" diyordu. Bu ihtilâf üzerine şu âyet nâzil oldu. "(Ey Müslümanlar) münâfıklar 

hakkında iki fırka olmanız da niye? Allah onları yaptıklarından dolayı başaşağı etmiştir. Allah'ın 

saptırdığını mı siz doğru yola getirmek istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimseye sen hiç yol 

bulamıyacaksın" 27 

 Amr b. As (v.43/664) hicretin 8. Yılında Zatü'l Selasil Vak'asında çok soğuk bir gecede 

ihtilâm (irâdesiz cünüp) olur. Soğuk alıp hastalanırım diye teyemmüm alarak sabah namazını 

kıldırır. Olur, olmaz diye ihtilâf ederler. Sonradan durumu Allah Rasülüne arzettiler. Rasulullah: 

“Ya Amr, cünüb olduğun halde arkadaşlarına namaz mı kıldırdın?" diye sorduğunda "Kendinizi 

öldürmeyiniz, Allah size merhametlidir" (Nisa, 4/129) âyetini Amr b. As delil getirerek namaz 

kıldığını Allah Rasülüne söyledi.  Allah Rasülü güldü ve bir şey söylemedi.28 

 Ebû Said el Hudri (r.a.) anlatır: "Bir defasında iki kişi sefere çıkar. Namaz vakti 

geldiğinde yanlarında su olmadığından teyemmüm ederek namaz kılarlar. Daha sonra henüz vakit 

çıkmadan su bulurlar. Bunlardan biri abdest alıp namazı iâde eder, diğeri etmez. Rasulullaha 

durumu arzederler. Rasulullah namazı iâde etmeyene, “Sen sünnete uygun hareket etmişsin ve 

namaz borcunu ifa etmişsin” buyurur. Yeniden abdest alıp namazını iâde edene de "Sana da 

namazı iki defa kıldığın için iki mükâfat vardır" 29 der.   

 Rasulullah Ahzab savaşında "Hiçbir kimse Beni Kurayza'ya varmadan ikindi namazını 

kılmasın"30 buyurdu. Bazıları ikindiyi oraya varmayınca kılmayız, dediler. Bazıları da biz kılarız, 

Rasulullah bunu demek istemedi, acele edin demek istedi, derler. Sonradan Rasulullaha 

anlatılınca o hiç birini ayıplamadı. Bu ve benzeri birçok ihtilâfın yanında tarih kitaplarında ilk 

                                                 
27 Nisa, 4/88, Bkz. Buhârî, Megazi 17; F.Medine 10; Tefsirü Nisa 15; Müslim, Münafikun 6. 

28 Bkz. Ebu Davud, Sünen, I/ 238-9; Müsned, IV/ 203. 

29 Bkz. Ebu Davud, Sünen, I/ 241; Nesai, Sünen, I/238. 

30 Buhârî, Sahih, V/50. 
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ihtilâflar diye bahsedilenlere bir göz atalım; 

Birinci İhtilâf: Vasiyetnâme (Kırtas Olayı) 

Vasiyetnâme meselesi hakkında rivâyet edilen hadise göre Hz. Peygamber’in vefâtlarına 

sebep olan hastalıkları şiddetlendiği zaman yanında bulunan ashabına "Bana bir kâğıt-kâlem 

getirin, size bir vasiyet yazdırayım ki benden sonra ihtilâfa, sapıklığa düşmeyesiniz"31 demişti. 

Bunun üzerine orada bulunan müslümanlardan bazıları, peygamberin bu sözlerinden geçirmekte 

olduğu hastalığın tesiriyle söylemiş olabileceğini, kendilerine Kurân ve sünnetin yeterli olacağını, 

böyle bir şeye lüzum olmayacağını anlatıyorlardı. Diğer bir grub da onun bu son emrinin yerine 

getirilmesinde ve vasiyetin yazıyla tesbitinde ısrar ediyordu. Hz. Ömer, peygamberin iyi 

düşünmeden, şuuruna sahip olmadan vereceği kararların dini meseleleri tehlikeye sokacağı 

kanaatindeydi. Bu tartışma Peygamberin yanında gürültüye dönüştü. Hz. Peygamber de "Bir 

peygamberin yanında niza (kavga) yakışmaz"32  buyurduğu zikredilir. Bu rivâyetler, daha 

sonraları Ehl-i Sünnet ile Şiâ arasında büyük bir ihtilâf konusu olmuştur.33 Şiâ'ya göre, Hz. 

Peygamber, bu vasiyyetini yabilseydi Hz. Ali'nin kendisine halef tayin edip Halife olacağını 

bildirecekti, derler.34 Ehl-i Sünnet, Hz. Ömer'in görüşünü takiben Kur’ân’ın tamamlanmasıyla 

yeniden kaydedilecek bir şeyin kalmadığını, ayrıca "...Bugün sizin dininizi tamamladım." 

(Maide, 5/4) âyetinin buna açık bir delil olduğunu savunurlar. "Kırtas Olayı" da denen 

Rasulullah’ın vefâtından sonra müslümanlar arasında ortaya çıkan bu ihtilâf Şiâ ile Ehl-i Sünnet 

arasında ihtilâf konusudur.  

İkinci İhtilâf: Üsâme Ordusu 

Hz. Peygamber’in son hastalığı sırasında henüz çok genç ve tecrübesiz olan Üsâme'nin 

Suriye seferine çıkacak, Roma üzerine göndermeyi kararlaştırdığı İslâm ordusunun 

komutanlığına tayin etmesi müslümanlar arasında hoşnutsuzluk meydana getirdi. Hicretin 11. 

Senesi, Sefer ayının 26 sı Pazartesi günü, Hz. Peygamber'in evladım, deyip evinde büyüttüğü 

Mu’te kahramanı Zeyd b. Harise (575-629)'nin oğlu Hz. Üsâme'ye: "Seni hazırlanan ordunun 

başına komutan tayin ediyorum. Allah'ın ismi ve bereketiyle babanın şehit olduğu yere kadar git, 

                                                 
31 Buhârî, Sahih, VII/9; Taberi, Taruhu’l-Umem, Kahire, 1961, II/436. 

32 Buhârî, Megazi 83; İlim 39; Cihad 176; Müslim, Vasiyye 22; Müsned, VI/47. 

33 İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübra, II/244; Buhârî, Sahih, V/17; Şibli Mevlana, Asr-ı Saadet, çev: Ö.Rıza Doğrul, İst, 

1975, II/759. 

34 İbrahim Musevi, Akaidu’l-İmamiyyetü’l-İsna Aşeriyye, Beyrut, trs., I/90-99. 
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Allah sana zafer ihsan ederse, orada fazla durma, geri dön"35 buyurdu. O'nun dirâyet ve kudreti 

hakkında şüphe ediliyordu. Ordu daha sefer hazırlığı ile meşgul iken Hz. Peygamberin de âni 

hastalığı müslümanların endişesini bir kat daha artırmıştı. Hz. Peygamber, şiddetli hastalığına 

rağmen minbere çıkarak: "...Üsâme'nin ordusu derhal sefere çıkacaktır. Üsâme hakkında 

söylediklerinizi daha önce babası Zeyd hakkında da söylemiştiniz, eğer babası vazifeye layık 

idiyse Üsâme de onun kadar bu vazifeye layıktır"36 buyurdu. Bundan sonra evine dönen 

Rasullullahın hastalığı şiddetlendi, hastalığın sonucunu bekleyelim, kimi de bu halde 

Peygamberimizden ayrılmaya tahammülümüz yoktur, diye ihtilâf ettiler. Peygamberin vefâtından 

sonra Hz. Ebûbekir'in Rasullullahın emrine uyulmasının zarûri olduğu fikrinde ısrar etmesi, emre 

uymanın her zaman hayırlı sonuçlar verdiğini söylemesi üzerine Üsâme Ordusu hareket etti. Hz. 

Ebûbekir, bu orduyu uğurlarken kendilerine nasihatte bulundu. Üsâme, ordusuyla birlikte bu 

nasihatları dinledikten sonra yola çıktı. Kuzaalıların bölgesine bütün gücüyle hucüm etti. 

Ordusuyla orada kırk gün kaldı. Büyük bir ganimetle geri döndü.37 

Üçüncü İhtilâf: Defin Meselesi 

Hz. Peygamberin defnedileceği yer konusunda da ayrılık oldu. Ashabtan öncelikle 

Muhacirlerin bazıları, O'nun doğduğu, büyüdüğü, kendisine ilk defa vahyin geldiği, İsmail 

(a.s.)'ın son ikâmetgâhı, müslümanların Kâbe'si olması sebebiyle Mekke'ye defnedilmesini 

isterken, Ensar da hicret yeri, yardım gördüğü yer olması sebebiyle Medine'ye defnedilmesinde 

ısrar ediyordu. Bir başka grub ise, Hz. İbrahim'in ve diğer bazı peygamberlerin defnedildiği yer 

olması sebebiyle Kudüs'e gömülmesini istiyordu.  

Bu sırada duruma Hz. Ebûbekir müdahale edip, "Peygamberler, ancak öldükleri yerde 

defnedilirler"38 hadisini okudu. Peygamberin vefât ettiği yer olan Hz. Aişe'nin odasında kazılan 

kabre defnedildi. Cenazeyi Hz. Ali yıkadı, Hz. Abbas ve oğulları ona yardım ettiler. Sonra da 

aynı odaya Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer defnolundular. Bu ihtilâf da günümüze kadar fazla bir 

tesiri olmamıştır. 

Dördüncü İhtilâf: İmâmet Meselesi 

Hz. Peygamberin vefâtından sonra müslümanların karşılaştıkları en en önemli ihtilâf 

                                                 
35 İbn Sad, Tabakât, II/190. 

36 Buhârî, es-Sahih, IV/213; Müslim, es-Sahih, VII/130. 

37 Bkz. İbn Hişam, Siret, IV/300; Buhârî, es-Sahih, IV/213. 

38 Tirmizi, Cenaiz 33; İbn Mâce, Cenaiz 64. 
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konularından biri de imâmettir. Daha defin işi sürerken Saide oğulları gölgeliği "Sakifetü Beni 

Saide'de ensar toplanarak imâmın kendilerinden olması gerekçesiyle Sa'd b. Ubade'ye biat etmek 

istiyorlardı. Muhâcirler de Halifenin ancak kendilerinden olabileceğini söylüyorlardı. Diğer bir 

grub ise devlet başkanının daha önce müslüman olması, zor durumlarda İslâmı savunması ve 

ilimde, dini anlamada ileri bir seviyede olması sebebiyle Haşimoğullarının en üstün olan Ali b. 

Ebi Talib'in Halife olmasını istediler. Bu konuda yapılan tartışmalar o kadar şiddetli oluyordu ki 

hatta bir aralık kılıç çekenler de oldu.39 Bu durumu haber alan Hz. Ebûbekir ile Hz. Ömer'in 

toplantı yerlerine gelmeleriyle patlak verebilecek büyük bir olayın önüne geçilebildi. Hz. 

Ebûbekir her zaman olduğu gibi, büyük dirâyeti ve iz'anı ile burada da duruma hâkim olmuştu. 

Orada hutbe irâd ederek “İmamlar Kureyş'ten olur”40 anlamındaki hadisini okumuş, gerekçelerini 

insanların iyilikte, kötülükte Kureyş'e uyduklarını Kureyş suresini de delil göstererek anlatmıştı. 

Sa'd b. Ubade "asla Kureyşe biat etmem"41 diyerek Ebûbekir ve Ömer’e biat etmedi. Ensarın iki 

büyük kabilesi Evs ve Hazreç, İslâmdan önce rekabet halinde idiler. Bu iki kabilenin ataları olan 

Evs ve Hazreç, Medine’ye yerleşmiş bir babanın çocukları idiler. Bunlar zamanla çoğalmışlar, 

ayrı ayrı iki kabile olmuşlardı. Cahiliyye döneminde bu iki kabile arasında savaşlar da olmuştu. 

Hz. Peygamber döneminde Evs ve Hazreç tahrik edilebiliyordu. Bu durum Muhacirler ile Ensar 

arasında da sözkonusuydu. Bu tür tahrikleri Allah Rasülü önlemişti. Bir tahrik sonucu Evs ve 

Hazreç arasında çatışma çıkmak üzere iken, durumdan haberdar olan Hz. Peygamber, olay yerine 

gelerek: "Ey Müslümanlar! Allah'tan korkunuz. Ben aranızda iken ve Allah sizi İslâm ile hidâyete 

erdirip onunla size ikrâmda bulunarak sizden cahiliyye işlerini kaldırdıktan sonra, bu cahiliyye 

çığlıkları da ne oluyor"42 buyurmuştu. Hz. Ebûbekir de bu toplantıda fitneyi önlemek için 

Kureyşlilerden birini imâm olarak seçmelerini istemiş, mesele büyümeden kapanmış ve Hz. 

Ebûbekir'e biat edilmiştir. Hz. Ebûbekir, Halife seçildikten sonra toplantıda bulunamayan Hz. 

AIi'ye "Senin Ehl-i Beyt'ten oluşun bütün meziyetlerimden daha üstündür"43 demişti. İmamet 

ihtilâfı günümüze kadar gelen bir ihtilâftır. Siyasi olan İmâmet meselesi kadar hiç bir konu veya 

                                                 
39 Bkz. İbn Hişam, Siretü’n-Nebeviyye, Kahire, trs., IV/308; Şehristani, el-Milel ve’n-Nihâl, Beyrut, trs., I/22. 

40 İbn Hanbel, Müsned, III/129, 183. 

41 Bkz. Eş’ari, Makalât, 1/38, 40; İbn Hişam, Siret, IV/306; Şehristani, Milel, I/22; Taberi, Tarih, II/459; İbn Esir, el-

Kamil, II/224. 

42 Buhârî, Sahih, IV/160; İbn Hişam, Siret, II/205. 

43 Taberi, Tarih, I/1826. 
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ihtilâf,  ümmeti bu derece parçalamamıştır. 

Beşinci İhtilâf: Hz. Ömer'in Tavrı 

Hz. Peygamber vefât edince müslümanların bir kısmı korku ve ümitsizliğe kapıldılar. 

Bazıları O'nun öldüğüne, ölebileceğine inanmak istemiyorlardı. Münâfıklar da “Artık İslâm 

ümmeti dağılır” diyorlardı. Hz. Ömer de, "Kim Muhammed öldü derse onu şu kılıcımla 

öldürürüm"44 demişti. Bunun üzerine Hz. Ebûbekir duruma müdâhele etti, minbere çıktı, mescitte 

bulunan müslümanlara Peygamberin de diğer insanlar gibi öleceğini bildiren âyetlerini45 

okuduktan sonra "Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki O (Muhammet) ölmüştür. Kim Allah'a 

tapıyorsa Allah diridir, ölmez" dedi. Hz. Ebûbekir’in sarsılmaz inancı ve kudreti sayesinde 

müslümanlar şaşkınlıktan kurtuldular. Kurân, Peygamberimizin de beşer olduğunu, diğer insanlar 

gibi öleceğini bildirir.46 Hz. Peygamber vefât edince müslümanların bir kısmı korku ve 

ümitsizliğe kapılmışlardı. Hz. Ömer'in de bu cereyana kapılması, Rasülullah'ın vefâtı esnasında 

ashabın çoğunun içinde bulundukları ruh haletini tasvir etmektedir. Fâruk lakaplı Hz. Ömer'in bu 

hareketini Peygamberin ölümüyle münâfıkların toplumda fıtne ve fesada yol açabilecek 

faaliyetlerini önlemeye yönelik bir siyaseti olarak değerlendirebilmek mümkündür. 

Altıncı İhtilâf: Fedek Arazisi 

Fedek, Medine'nin kuzeyine düşen küçük bir yahûdi köyüydü. Hayber fethinde yahûdiler 

mağlub olunca, kendi akibetleri hakkında endişe ve korkuya kapılan köy halkı, burayı 

mukavemet etmeksizin kendi rızalarıyla Hz. Peygambere teslim etmişlerdi. Böylece Fedek, 

peygamberin şahsi mülkiyetine intikal etmiş oluyordu.47 Rasülullah, hayatı boyunca buranın 

gelirini âilesine ve Beni Haşim'den muhtaç olanlara sarfetmişti. Hz. Peygamberin kızı Hz. 

Fatıma, Halife Hz. Ebûbekir'den babasından kalmış olan mirasın kendisine verilmesini 

istemişti.48 Hz. Ebûbekir bu isteği peygamberin "Biz Nebiler topluluğuna varis olunamaz. Geri 

                                                 
44 İbn Hişam, Siret, IV/305; İbn Sad, Tabakât, II/266; Şehristani, Milel, I/21. 

45 Zümer, 39/30, Al-i İmran, 3/144. 

46 "Ey Muhammed,  senden önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadık, Sen ölürsün de onlar baki mi kalır?"(Enbiya, 

21/34) "Ey Muhammed! o takdirde sana hayatmda ölümünde kat kat azabı tattırırdık. Sonra bize karşı bir yardımcı 

da bulamazdın." (İsra, 17/75) "Ey Muhammed, De ki Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi 

Allah içindir." (En'am, 6/162) "Her canlı ölümü tadacaktır.. " (Enbiya, 21/35) "Her insan ölümü tadacaktır." (AI-i 

imran, 3/185; Ankebut, 29/57)  

47 Bkz. Bağdâdî, el-Fark beyne’l-Fırak, s. 19; Şehristani, Milel, I/23. 

48 Bkz. Nesai, Gasmü’l-Fey 7; İbn Hanbel, Müsned, I/6. 
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bıraktıklanmız sadakadır. "49 buyurduğunu söyleyerek reddetti. Hz. Ebûbekir, görüşünde direndi.  

Hz. Fatıma da ölünceye kadar Hz. Ebûbekir ile konuşmadı. 6 ay sonra Hz. Ali Hz. Fatıma 

vefât edince mescidde Hz. Ebûbekir’e biât etti. Hz. Ömer hilâfete geçince Fedek'i Hz. Fatıma'nın 

veresesine iade etmiş ise de Hz. Ali ile Abbas'ın arasında bu hususta ihtilâf meydana geldiğinden 

dolayı kimse tasarruf edemeyip Beytü'l Mal'e kaldı. Muâviye de hilâfetinde Fedek'i Mervan'a 

hibe etti. Ömer b. Abdulaziz, Abdulmelik'in hissesini de satın alıp tamamını Hz. Fatıma'nın 

torunlarına verdi. Sonra gelen Halife geri aldı. Me'mun da hilâfetinde Hz. Ali'nin sülâlesine iâde 

ettiyse de Mütevekkil hilâfetinde tekrar geri alıp hâsılatı sadakaya hasretti.50 Seleften halefe 

birbirlerine muhalif olan bu şekildeki muameleye bakılırsa Fedek meselesi İslâm âleminde henüz 

hallolmamıştır. Şia âlimleri zikredilen köyün, ister hibe ve temlik, ister miras yoluyla olsun –

hadisi kabul etmeyip- Hz. Fatıma'nın hakkı olduğunu iddia ederler.51 

Yedinci İhtilâf: Zekât Vermevenlerle Savaş 

Zekât vermek istemeyenler ile savaşın câiz olup-olmaması hakkında ortaya çıkmış olan 

ihtilâftır. Hz. Ebûbekir'in ilk günlerinde yarımadanın her tarafında dinden dönmeler, yalancı 

peygamberler ortaya çıktı. Bazıları da zekât vermeyi reddediyorlardı. Hz. Ebûbekir savaşmak 

gerektiğini söylüyordu. Hz. Ömer, "Ey Müslümanların Halifesi, Cenab-ı Hakkı kabul eden, 

Peygamberin risaletini kabul ve namazın farziyyetini kabul eden bir kimseye nasıl kılıç 

çekeceksin? Allah Rasülü La ilahe illAllah, diyen kimse benden malını, canını muhafaza etmiş 

olur, buyurmadı mı? 52 diyerek şüphesini ortaya koymuştu. Hz. Ebûbekir savaşmak gerektiği 

görüşünde iken, Hz. Ömer, savaşmanın câiz olmayacağı görüşündeydi. Hz. Ebûbekir, zekât 

vermek istemeyenlerin hareketlerini isyân kabul ederek Hz. Ömer'e:"Vallahi, namaz ile zekât 

arasında bir fark görenlerle savaşırım. Namaz nasıl bedeni bir vazife ise, zekât da o değerde mali 

bir görevdir. Her ikisi de İslâm hukukundandır. Yine Allaha yemin ederim ki, Rasûlullah'a 

verdikleri bir dişi oğlağı benden esirgeyenlerin elbette kafalarını koparacağım"53 demişti. Hz. 

Ebûbekir, dinden dönenlere karşı bizzat kendisi de savaşa katıldı. "Kendini tehlikeye atma, 

                                                 
49 Buhârî, Feraiz 3, Humus I, Cihad 80, Megazi 14, Tefsir Haşr 3, Nafakat 3, I'tisam 5, Müslim, Cihad 51-53, 

Tirmizi, Siyer 44, Ebü Davud, Harac 19, Malik b. Enes, Muvatta, II/993. 

50 Şihabuddin Yakut el-Hamevi, Mu’cemu’l-Buldan, VI/342 vd. 

51 Bkz. Musevi, Akaidü’l-İmamiyye, III/21; H.Algül,“Fedek”, DİA, 12/294. 

52 Buhârî, İmân 17; Müslim, İmân 36; İbn Hanbel, Müsned, II/384. 

53 Bkz. Taberi, Tarih, I/1852, III/227. 
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yaralanırsan başa geçecek kimse yok"54 vs. gibi teklifleri reddetti. İslâm orduları onbir birlik 

halinde onbir komutan yönetiminde mürtedlere karşı savaşmak için çeşitli bölgelere gönderdi ve 

problemi halletti. İslâmın hukûki sisteminin yaşaması, siyâsi sistemin yaşamasına bağlıdır. 

Bundan dolayı Hz. Ebûbekir'in isyancı müslümanlara karşı askeri güç kullanmasını o günkü 

şartlarda isâbetli bir karar olarak değerlendirilebilir. 

Sekizinci İhtilâf: Hz. Ömer'in Ta'yin Şekli 

Hz. Ebûbekir, iki yıl hilâfette kalmıştı. Müslümanlar, O'nun idâresinden çok memnun 

kalmışlardı. Hastalığı sırasında kendisinden sonra Halife olacak kişi hakkında Abdurrahman bin 

Avf ve Osman b. Afvan ile istişârede bulundu. Hz. Osman'a "Benden sonra başınıza Ömer b. 

Hattab'ı seçtim. O'nu dinleyin ve O'na itaat edin" diye yazdırmıştı. Hz. Ali ve Talha, Hz. 

Ebûbekir'in yanına gelerek, kimi Halife seçtiğini sordular. Aldıkları cevap üzerine, sen bizim 

üzerimize sert ve haşin tabiata sahip bir kişiyi Halife tayin ediyorsun, Allah'a nasıl cevap 

vereceksin, demeleri üzerine Hz. Ebûbekir de onlara: "Bu husustan dolayı Allah benden sorarsa 

insanların en hayırlısını velâyete seçtim"55 diyeceğini söyledi. Şiâ âlimleri Hz. Ömer'in tayinine 

itiraz edip Hz. Ali'nin hakkını gasbetti, diyerek siyâsi bir konuma çekilerek ihtilâf konusu 

olmuştur. Halen ihtilâf olarak da devam etmektedir. 

Dokuzuncu İhtilâf: Hz. Ömer'in Şûrası 

Hz. Ömer, bazı müslümanların "yerine Halife ta'yin et" tekliflerine Kureyşin ileri 

gelenlerinden altı kişiyi seçerek, "Ebû Ubeyde'nin bu ümmetin en emini olduğu ve Ebû 

Huzeyfe'nin azadlı kölesi Sâlim'in de Allah'ı en fazla seven kişi olduğu, Hz. Rasul'den 

duyduğuma binaen hayatta olsalardı onlardan birini seçerdim. Mademki onlar hayatta değiller. 

Benim size yapabileceğim şey Rasullahın vefâtına kadar kendilerinden razı ve memnun olduğu 

kişileri size tavsiye etmekten ibarettir. O zatlar ise Ali, Osman; Talha, Zübeyr, Sa'd b. Ebi 

Vakkas ve Abdurrahman b. Avf’dan ibarettir. Bu kişilerden birisini Halife seçsinler. Ali ile 

Osman'ın görüşleri kimlere ise O'nun, yoksa Abdurrahman b. Avf’ın bulunduğu tarafın görüşünü 

tercih ediniz. Hilafet, Sa'd'a teveccüh etmezse hilâfet makamına geçecek zat O'nun yardımından 

istifade etmelidir. Ben O'nu, Kûfe valiliğinden azlettim ama acziyet ve hıyânetinden dolayı 

azletmedim. Oğlum Abdullah Halife seçilmemek şartıyla görüş bildirebilir” dedi. Hz. Ali, 

                                                 
54 Taberi, Tarih, I/1851, 2128. 

55 Buhârî, İ’tisam 2, Zekât 1, İstitabe 3, Müslim, İmân 32: Tirmizi, Îmân 1, Ebü Davud, Zekât 1, Nesai, Zekât 3; İbn 

Sa'd, Tabakât, III/199. 



73 FIRKA ve İLK İHTİLAFLAR                                                                                              31

 
 

 

International Journal of Russian Studies 

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi      Volume 10/2 July 2017 p. 15-38 

amcası Abbas'ın şûra'nın çalışmalarına katılmama uyarısını dinlemiyerek şûra'nın toplantılarına 

katıldı ve sonuçta Hz. Osman'a biat edildi. Hz. Ömer'in Şûra'sı ile Hz. Osman hicretin 24. Yılında 

(M.645) Muharrem ayında, yetmiş yaşının üstünde olduğu halde halife seçildi.56 Şûra'nın 

seçiminde dikkat edilen husus Allah'ın kitabına, Rasülünün sünnetine uymak ve kendisinden 

önceki iki Halifenin yolundan gitme şartına, Hz. Ali, "Gücümün ve bilgimin yettiği kadar" 

cevabını verirken, Hz. Osman "Evet" cevabını verince şûra, Hz. Osman'ı tercih etmişti. Bu ihtilâf, 

şûra meselesini gündeme getirmiş, imâmetin ta'yini meselesine delil teşkil etmiş, Ehl-i Sünnet ile 

Şiâ arasında ihtilâf konusudur.  

Onuncu İhtilâf: Cemel Ve Sıffîn Olayları 

Hz. Osman'ın şehid edilmesinden sonra halk toplanarak içlerinde Talha ve Zübeyr'de 

olduğu halde Hz. Ali'ye geldiler. "Sana biat edelim mi?" diye sormuşlardı. Hicretin 35. Yılında 

25 Zilhicce günü Hz. Ali'ye biat yapıldı. Hz. Ali'nin hilâfetinde karşılaştığı ilk problem, Hz. 

Osman'ın şehid edilişinden sonraki durumdu. Yani O'nu şehid edenlerin cezalandırılması 

meselesiydi. Hz. Osman zamanında iyice kuvvetlenen Şam Valisi Muaviye de Hz. Ali'yi Hz. 

Osman'ın katili ilân etmişti. Muğire b. Şube, Hz. Ali'ye ortalık durulana kadar Osman'ın 

valilerine dokunmamasını özellikle Muaviye'nin yerinde kalmasını tavsiye etti. Hz. Ali ise 

Muaviye'nin mutlaka görevinden alınacağını bildirmişti. Sad b. Ebi Vakkas, Abdullah b. Ömer, 

Hasan b. Sabit, Kab b. Malik, Muhammed b. Mesleme, Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Selam, Muğire 

b. Şube, Üsâme b. Zeyd ve Ebû Said el-Hudri gibi zatlar da Ali'ye biat etmemişlerdi.57 Talha ve 

Zübeyr, halifeyi ziyaret ederek ondan Basra ve Kûfe valiliklerini istemişlerdi. Hz. Ali de onların 

bu isteklerini kabul etmedi. Hz. Ali'nin ilk siyasî kararı ile Talha ve Zübeyr, Hz. Ali'ye karşı tavır 

aldılar.58 Hz. Ali, Talha ve Zübeyr'i de darıltmıştı. İkisi, Medine'den ayrılarak umre amacıyla 

Mekke'ye gittiler. Orada umre için bulunan Hz. Aişe ile görüştüler. Hz. Ali'ye zorla biat 

ettiklerini iddia ettiler. Mekke'de bulunan baldızları Hz. Aişe'yi ikna ederek, Hz. Osman'ın 

öldürülmesinden Hz. Ali'yi sorumlu tuttular. Hz. Ali de: "Vallahi ne Osmanı öldürdüm, ne de 

öldürülmesi için emir verdim"59  demişti. Hz. Aişe, Hz. Osman kuşatma altında iken, Hacc 

maksadıyla Mekke'ye gitti. Peygamberin eşi ve Hz. Ebûbekir'in kızı olması sebebiyle büyük 

                                                 
56 Bkz. İbn Sa’d, Tabakât, III/63; Taberi, Tarih, I/2786. 

57 Bkz. İbn Hazm, Kitabu'l-fasl fi'l Milel, trs., IV/159, Şehristani, Milel, I/254. 

58 Bkz.Yakubi, Tarih, II/155. 

59 İbn Sad, Tabakât, III/82, İbn Hacer Askalani, el-Isabe fi Temyizi's-Sahabe, Mısır, 1939, II/415-21. 
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iltifat görüyor, mü'minlerin annesi de60 olduğundan yönetimden şikâyeti olanlar dertlerini Ona da 

anlatmaktaydılar. Hz. Aişe'yi ikna ederek yanlarına çekmeyi başaran Talha ve Zübeyr, Hz. 

Ömer'in kızı ve Hz. Peygamberin mübârek hanımları Hafsa'yı da Hz. Aişe vasıtasıyla kendilerine 

katılmaya inandırdılar.  

Fakat Abdullah b. Ömer, ablasının onlara katılmasını önledi. Hz. Âişe Basra’ya giderken 

“Hev’eb” mevkiine geldiği zaman oranın köpeklerinin havlamasını duymuş ve o yerin Hev’eb 

suyu mevkii olduğunu kılavuzdan anlaması üzerine çok telaş ederek, “Meğer Haveb köpeklerinin 

havlamasını işiteceği peygamber hanımı benmişim, aman beni geri çevirin”61 demiş ve oradan 

geri dönmüştü. Hz. Peygamberin sağlığında Hz. Aişe ve diğer hanımları otururlarken yanlarına 

Hz. Peygamber içeri girip: “Bilmem ki hanginiz kulağına Hev’eb köpeklerinin havlamasını 

duyacak, etrafından çok kişi olacaktır, haksız olarak bir yere gidecektir..”62 Diğer bir rivâyette de 

onlar beraberce otururlarken Ezvâc-ı tâhirâta: "İçinizden birisi, mühim bir fitnenin başına geçecek 

ve etrafında çoklar katledilecek."63 Bu hadisi hatırlayan Hz. Aişe geri dönmüştü. Hz. Aişe bu 

olaylara çok üzülmüş, son hastalığı sırasında O'na, Hz. Peygamberin yanına defnedilmeyi isteyip-

istemediği sorulduğunda, Hz. Aişe: "Hayır, Ben Peygamber'den sonra bazı hoş olmayan işler 

yaptım. Onun için Baki Mezarlığına kardeşlerimin yanına defnediniz”64 cevabını verdi. Hicretin 

36.yllı M.656 Aralık ayı Perşembe günü Zübeyr ve Talha komutasındaki askeri birlikler ile dört 

bin kişilik Halife ordusu karşılaştı. Manzara cidden korkunçtu. Taraflar ne olduğunu bilmeden 

birbirlerine girdiler. Birdenbire kızışan savaşın sonunda Hz. Talha ve Zübeyr de dahil pek çok 

müslüman öldüler.  

Hz. Ali, Zübeyr'i öldüren taraftarlarını azarlayarak Peygamberimiz'in, "Safiyye'nin oğlunu 

öldüreni ateşle müjdeleyin”65 hadisini söyledi. Talha'yı da Hz. Osman'ın kâtibi Mevran b. Hakem 

öldürdü. Hz. Ali de Mervan'a eman verdi. Muâviye hilâfete geçene kadar Medine'den ayrılmadı. 

Cemel'den sonra ölüleri bizzat gömen Hz. Ali, Basra'ya girmeden ordusuna yağmadan 

sakınmalarını ve kimseye dokunmamalarını emretti. Bundan sonra Muaviye meselesini 

                                                 
60 Bkz. Ahzab, 33/6. 

61  İbn Hanbel, Müsned, IV/52, 97. 

62 Hakim, Müstedrek, III/120; İbn Hibban, Sahih, XV/126. 

63 İbn Hacer, Fethul-Bari, XIII/45. 

64 İbn Abd Rabbihi, Ikdu'I-Ferid, IV/331; İbn Sa'd, Tabakât, VIII/80. 

65 Bkz. İbn Sa’d, Tabakât, VIII/85, 185; İbn Hişam, Siret, s. 763, 1003. 
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halletmeye karar verdi. Muaviye, Hz. Ali'yi Osman'ın katili ilan etmiş, Şam halkını da buna 

inandırmıştı. Muaviye, Hz. Ali'ye biatı kabul etmeyince müslümanlar İslâm tarihinde ikinci kez 

karşı karşıya geldiler. Hilafet ordusu ile Muaviye ordusu arasında anlaşma görüşmeleri 3,5 aydan 

fazla sürdü. Hicretin 37. Yılı M.657, 8 Saferinde tarih Sıffin'de66 kanlı bir savaşa tanık oluyordu. 

Savaşın çok kızıştığı ve Muaviye ordularının mağlub olmaya yüz tuttuğu bir sırada Muaviye 

taraftarları, Amr b. As'ın tertip ve teşviki ile Kurân sahifelerini mızrak üzerine asarak, "Aramızda, 

Allah'm Kitabı hakem olsun" diye bağrışmaya başladılar. Bu olay üzerine Hz. Ali taraftarlarına 

bunun bir oyun olduğunu anlatamaz. Tahkim/Hakime başvurma konusunda taraftarlarının 

şiddetli isteği karşısında Hz. Ali razı olur.67 Sıkışıldığı zaman mızraklara Kur’ân yaprakları 

takma âdeti günümüze kadar gelmiştir.68 Hz. Ali'nin hakeme razı olmasına karşı çıkanların bir 

bölümü Hz. Ali'yi eleştirirken, Hakeme razı olması konusunda Halifeye baskı yapanlar pişmanlık 

duyup Muaviye'ye karşı savaşmak istediler. Hz. Ali bunlara razı olmadı. Bunun üzerine bu grub 

Halifenin ordusundan ayrıldılar. Hz. Ali'yi hakeme razı olduğu için de küfürle suçladılar. 

Başlangıçta siyasi görüş ayrılığından doğarak sonraları dini bir hüviyet kazanan Hariciler, Harici 

fikir, siyasi ahlaki ve sosyal alanlarda farklılaşarak bir mezhep olmuştur. Kendilerinden 

başkalarını küfürle suçladılar. Sıffın savaşının sonucunda Şamlılardan 45 bin, Iraklılardan 25 bin, 

Toplam, 70 bin ölü verildikten sonra başlarında Urve b. Ezine olduğu halde Harura (Kûfe 

yakınlarında bir yer) denilen yerde toplandılar. Hz. Ali'nin indirilmesine dâir kararlarını verdiler. 

Mevcutları onikibin kişiydi. Hz. Ali, bunları ikna etmek için Abdullah b. Abbas'ı gönderdi. İki 

bin kişi görüşlerinden vazgeçtiler. Diğerleri, Hakem olayından dolayı Hz. Ali'nin kâfir olduğunu 

iddia edenler görüşlerinde direndiler. İslâm toplumunda Haricilere ve Harici zihniyete karşı bir 

tepki doğdu.  

Sahabeden Habbab b. Erel'in oğlu Abdullah (v.38/658) boynunda Kur’ân ve yanında 

hamile karısı olduğu halde yolculuk yaparken Haricilerle karşılaşmıştı. Hariciler onun, Habbab'ın 

                                                 
66 Sıffin; Fırat'ın batı kıyısından pek uzakta olmayan, Rakka'nın batısında, Rakka ile Balis arasında bir yerdir. Bkz. 

Mu'cem, V/30. 

67 Bkz. Eş'ari, Makalât, s. 1163, İbn Sad, Tabakât, IV/255. 

68 Mısır'ın fethinde hilâfet merkezi sayılmak itibariyle Memluklu Sultanı Kansu Gari'nin askeri tarafından da Yavuz 

Sultan Selim'e karşı tatbik olunmuş, Hz. Ali'nin askeri arasında olduğu gbi yeniçeri askerinin de dini taassubluk 

övülmeye başlanmışken Padişah bu durumu görür görmez şimşek hızıyla asker safları arasında dolaşarak; Bu fitne, 

İmam AIi'yi hilâfet hakkından mahrum eden hilelerdendir, diye gâyet dehşetli bir nutuk irad ederek fitneyi 

durdurmuştu. Bkz.İ.Miroğlu, Yavuz Selim Devri, Doğ. Günümüze Büyük İslam Tarihi, X/305.  
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oğlu olduğunu öğrenince, bize pederinizin Hz. Peygamberden rivâyet ettiği bir hadis naklet, 

dediler. Abdullah onlara dedi ki, Babam Habbab Peygamberin şöyle dediğini işitmiştir; "Pek 

yakında ihtilal ve isyanlar olacak, Bu esnada oturanlar ayakta duranlardan, ayakta duranlar 

yürüyenlerden, yürüyenler koşanlardan daha hayırlı olacaktır. Onun için bu gibi zamanlarda 

ölmek pahasına da olsa katil olmayın”  Bu hadisi dinleyen hariciler, bu hadisi kendilerine göre 

yorumladılar. Hadisi kabul etmediler. Onun Hz. Ali tarafını tuttuğuna hükmederek kâfir olduğu 

kanaatiyle Abdullah b. Habbab'ı karnında çocuğu olan hanımı ile birlikte feci bir şekilde 

öldürdüler. Nehrevan'da geçtiği bilinen bu olayı haber alan Hz. Ali kısas için katilleri isteyince, 

birlikte öldürdük, dediler. Hz. Ali için onların üzerine yürümekten başka çare kalmamıştı. Hz. Ali 

onlarla harb etti. Kısa bir süre dahi dayanamadılar. Içlerinden on kadar kişi dışında hepsi 

katledildiler. Haricilerin Hz. Ali ile silahlı hareketi Nehrevan olayı ile olmuş, Hariciler hezimete 

uğramışlardır.69 Hz. Peygamber Hz. Ali'ye hitaben; "Ben Kur’ân’ın tenzili için savaştım, sen de 

te'vili için kavga vereceksin"70 der. Yani Kur’ân nâzil olmaya başlayınca bütün insanlar, bana 

karşı koydu, ben de bunlarla mücadele ettim. Bir gün gelecek, Kurân'ı yanlış te'vil ve tefsir 

edenler olacak, sen de onlara karşı kavga vereceksin. Aynen bunun gibi Hz. Ali de haricilerle 

kavga etmiştir. Hariciler, Hz. Ali'den intikam almak için çalıştılar. Hicretin 40. Yılı Ramazan 

ayının 15. Cuma gecesinde 22 Ocak 661 de Halife Hz. Ali bir Harici olan Abdurrahman b. 

Mülcem tarafından şehid edildi.  Olaylar Şiâ mezheplerince canlı tutulmaktadır. Şiâ mezhepleri 

Hz. Ali haklı, diğerleri haksız derken, Ehl-i Sünnet âlimleri ictihat hatalarına vermekte, olması 

asla ve asla istenmeyen fitne olaylarını tarih yapraklarında kalmasını, siyasî amaçların dine 

büründüğünde her zaman böyle sonuçlar doğuracağından ders alınmasını istemektedirler. Bu tür 

tarihte kalması gereken olaylar, İslâmın hoşgörüsü, affediciliği, kardeşliğini yok etmemelidir. 

Sıffin savaşının Amr b. As’ın dehası ve hilesi ile sonuçlanması ve tarafların hakemlerin kararına 

uymayı kabul ettiklerinden yukarıda bahsetmiştik. Yine Muaviyenin hakemi Amr b. As ile Hz. 

Ali’nin hakemi Ebû’l- Musa el-Eş’âri’nin Dumetu’l-Cendel’de bir araya gelerek kâleme 

aldıkları sözleşmenin özeti şöyledir:  

"Bismillahirrahmanirrahim. Bu, üzerinde Ali b. Ebi Talib ve Muâviye b. Ebi Süfyan'ın 

anlaştığı bir metindir. Allah’ın hükmüne ve kitabına göre hareket edeceğiz. Bizi Allah’ın 

                                                 
69 Bağdâdî, el-Fark, s. 58; Mesudi, Muruc, II/417 İmame, s. 147-9, Şehristani, el-Milel, I/108-9. 

70 İbn Hanbel, Müsned, III/82. 
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kitabından başkası birleştiremez. Allah’ın kitabı baştan sona kadar elimizde olduğundan, onun 

dirilttiğini biz de diriltir; terk ettiğini biz de terk ederiz. Her türlü hükmünü kabul ederiz. İki 

hakem; Ebû Musa Abdullah b. Kays el-Eş'ârî ve Amr b. el-Âs el-Kureyşî, Allah’ın kitabında ne 

bulurlarsa, onunla amel edeceklerdir. Allah’ın kitabında bulamadıklarını, bir araya getirici âdil 

sünnette arayacaklardır. Ali ve Muâviye, Allah'a karşı ahd u misak içindedirler. Her biri derler 

ki: "Ben bu sahifede yazılana razıyım." Abdullah b. Kays el-Eş'arî ve Amr b. el-Âs, Allah adına 

yemin etmişlerdir. Kararı Ramazan ayına ertelemişlerdir. Sonra ikisi, bu sayfada yazılan karar 

üzerine, bu hususta zulüm ve saptırmak isteyen ve bu sahifede yazılı olan hükmü terkeden 

kimseye karşı şâhitlerin yardımcı olacaklarına dair şahadetlerini yazarlar. 15 Safer, hicrî 37." 

İki hakem, daha önce belirlendiği gibi, Ramazan 37/657'de bir araya geldiler. Dumetü'l-

Cendel'de her iki taraftan dört yüzer kişilik birer grup da toplantıya katıldı. Hakemler hem Hz. 

Ali, hem de Muâviye'ye bey'at edilmemesi gerektiği yönünde fikir birliğine vardılar. Aldıkları 

karara göre, Müslümanlar tarafından yeni bir halife seçilecekti. Bu kararı cemaate açıklamak 

üzere Ebû Musa minbere çıktı ve Allah'a hamd ve senadan sonra "Ey İnsanlar! Biz ümmetin 

durumunu düşünüp bir çözüm bulmakta epey zorlandık. Hem benim, hem de Amr'ın görüşümüz 

Ali ve Muâviye'yi hilâfetten uzaklaştırmak ve ümmetin seçeceği birisinin halife tayin edilmesini 

sağlamak yönündedir. Bundan dolayı ben, Ali’yi hilâfet görevinden azlediyorum." dedi. Sıra 

Amr'a gelince, o da minbere çıktı ve söyle konuştu; "Şüphesiz Ebû Musa’nın söylediklerini 

duydunuz. O, Ali'yi görevden almıştır. Ben de onun yerine Muâviye'yi halife tayin ettim." deyince 

herkes şaşkınlıktan ne yapacağını, ne diyeceğini bilemedi. Bu karara Ebû Musa derhal itiraz 

ederek "Sana ne oluyor ki, anlaşmamıza ihanet ediyorsun, sen facir oldun. Allah seni başarıya 

ulaştırmasın" diyerek orayı terk etti.71  

Ebû Musa bu olaydan duyduğu utanç ve üzüntü üzerine insanlardan uzaklaşmak amacıyla 

Mekke'ye giderek orada yalnız başına yaşamayı tercih etti. Bu olay üzerine Müslümanlar 

dağılmış, Muâviye’nin kendisini meşru halife ilan etmesiyle, İslâm tarihinde çift halife dönemi 

başlamıştır. Bu durum Hz. Hasan’ın elinden halifeliğin alınmasına kadar devam etmiştir. (6 ay 

kadar) Ancak Hz. Ali hiç bir zaman Muâviye'yi meşru halife olarak tanımamış, şehit edilinceye 

kadar, Şamlılar hariç, bütün Müslümanlarca Hz. Ali halife olarak kabul edilmiştir.  

                                                 
71 İbn Esir, el-Kâmil, III/340. 
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Cemel Olayı, Sıffin harbi ve devamında yaşanan hakem krizi Müslümanlar arasında hem 

siyâsî fikir ayrılıklarını netice vermiş, hem de itikâdî yönden bir takım soru ve sorunların da 

tartışılmasına neden olmuştu. Neticede olaylarda iki taraf vardı ve bunlardan haklı olan birisi 

olmalıydı. Bu durumda karşı tarafta olanlar hakkında verilecek hüküm ne olacaktı? Yine 

öldürülenlerin ve öldürenlerin durumları ne olacaktı? Hakemi kabul etmekle, yanlış yapılmış ve 

bir günâha mı düşülmüştü? Günâh işledikleri sabit olan kimselere mümin denilebilir miydi?  

İşte bu ve bunlarla ilgili pek çok soru Müslümanlar arasında tartışılmaya başlandı. Sonuçda 

o güne kadar Müslümanlar arasında görülmemiş olan başka bir olay daha vukua geldi. Bu olay 

Müslüman bir topluluğun, itikâdî bir söylemle Müslüman toplumun ana gövdesinden koparak 

ayrılması ve bölünmenin meydana gelmesiydi. Bunlar ilk hâricilerden başkası değildi. Yine 

hilâfet ile ilgili tartışmalar değişik itikadi fırkaların siyaset ile ilgili teorilerinin ve görüşlerinin 

ortaya çıkmasının da zeminini teşkil etmiştir. Her grup, kimin halife olması gerektiği, halifenin 

nasıl seçileceği, halifenin azledilip azledilemeyeceği gibi siyâsî konularda teorilerini oluşturarak, 

birbirleriyle tartışmışlardır.  

 

Cemel, Sıffîn ve Hakem Olaylarından Sonra Zuhur Eden Kelâmî Problemler  

Bu olaylardan sonra ortaya çıkan kelâmî problemleri şöyle sıralamak mümkündür:  

Büyük günâh işleyenin durumu (Mürtekib-i Kebire): Bu olaylarda öldürme olayları 

vardır ve ölen de öldüren de müslümandır. O halde büyük günâh işleyen müminin imân 

bakımından durumu nasıldır?  Haricilere göre adam öldürmek gibi büyük günâh işleyen dinden 

çıkar ve kâfirdir. Ölünce ebedi olarak Cehennemde kalır. Mu’tezile’ye göre büyük günâh işleyen 

dinden çıkar ama kâfir olmaz. İmân ile küfür arasında kalır. Ne mümin ne kâfirdir. (el-Menziletü 

beyne’l-menzileteyn) Mürcie’ye göre büyük günâh işleyen hakkında hüküm vermeyip Allah’a 

bırakmak, âhirete ertelemek daha uygundur. Ehl-i Sünnete göre büyük günâhlar helâl sayılarak 

işlenmediği sürece kişiyi dinden çıkarmaz. Fakat günâhlar imâna zarar verir ve sahibi âhirette 

cezalandırılır. Allah dilerse de onları affedebilir. 

İmânın tanımı, imân-amel ilişkisi meselesi: İmân sadece sözlü bir kabul beyanı mıdır, 

yoksa amelle doğrudan alakalı mıdır? Mümin kişi amel yapmazsa durumu nedir? Günâh imâna 

zarar verir mi? İmân küfür ilişkisi nasıldır? İmân küfür sınırı var mı? İmân nerede biter, küfür 

nerede başlar?  Bu ve benzeri birçok kelâmî probleme cevap arayışları kelâmı oluşturdu. Bazıları 
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amel imândan bir cüzdür, amel terkedilirse imân da çıkar, derken, bazıları da dil ile ikrar 

yeterlidir, demişlerdir. 

Kader ve İrade hürriyeti problemi: Bu iç savaşlar niçin olmuştur? Bunlara katılan 

insanlar Allah tarafından takdir ve tespit edilen ilahi kaderin sonucunda mı katılmışlardır? Kader 

nedir, insanın belirlenmiş, değiştirilemez bir kaderi var mıdır? Sorumluluk alanı ne kadardır? 

İnsanın irâdesi, hürriyet var mıdır?  Yoksa insan robot gibi midir? Hayatın anlamı, âhiretin varlığı 

niçindir? Cennet ve cehennemin anlamı nedir? Bütün bu sorulara Kurân ve sünnet ışığında 

verilen cevaplarla kelâm âlimleri yorumlamaya çalışmışlar, sonuçta ortaya bazı kelâmi (Hariciler, 

Mürcie, Mutezile, Ehl-i Sünnetten Eşairiyye ve Mâtürîdiyye gibi) ekoller çıkmıştır.  

 

Sonuç 

Hz. Peygamber, bir rivâyette Yahudi ve Hristiyanların 71 veya 72 fırkaya ayrılacaklarını, 

ümmetinin ise 73 fırkaya ayrılacağını bildirmektedir. Bazı âlimler bu rivâyetin İslam’da fikir 

hürriyetine işaret ettiğini, değişik fikirlerde diğerle-rine göre İslam’da daha çok ihtilaf 

görülebileceğini belirtmişlerdir. Bir nevi Allah Rasülü, böyle değişik fikir ve düşünceleri 

görürseniz, şaşırmayınız, ayrılıkları, gayrılıkları bırakıp itikatda birlikte olunuz, benim ve 

ashabımın yoluna uyunuz, demek istercesine mucizevî bir şekilde geleceğe işaret etmiş, 

ümmetine yol göstermiş, taktik vermiştir. İttifâkın zıddı olan ihtilâf, insanların herhangi bir 

hususta birbirine muhalefet etmeleri, başkalarının benimsediği tavır, görüş ve fikirlerini 

benimsemiyerek farklı bir yol tutulmasıdır.  Hz. Peygamber döneminde de bu şekilde ihtilaflar 

ortaya çıkmıştır. Daha Hz. Peygamber sağken ortaya çıkan kırtas olayı buna örnek verilebilir.  

Hz. Peygamber ve ilk iki halife devrinde müslümanlar arasında hüküm süren sukûnet, birlik 

ve beraberlik üçüncü halife Hz. Osman zamanında bozuldu. Hz. Osman (v.35/656)’ın şehit 

edilmesi, Cemel, Sıffîn, Hakem ve Nehrevân olaylarının meydana gelmesi, müslümanlar 

üzerinde çok büyük tesir bırakmış ve bu olaylar, çözümü güç bazı inanç problemlerinin ortaya 

çıkmasına sebep olmuştur. Hariciler, Cebriyye, Mürcie, Kaderiyye, Mu’tezile, Şia gibi fırka, 

mezhep ve ekoller ortaya çıktı. 
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