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Elinizdeki kitab n ilk çevirisi bundan 23 y l önce, 
A ustas-1989'da F khî htilaflar n Hakikati- htilaftan Rah-
mete ad yla yay mlanm t . 8 y ll k bir aradan sonra ikin-
ci bask s , Mezhep Meselesi ve F khî htilaflar ad yla yap l-
d . Aradan geçen uzun zaman içinde bask s  tükendi ve 
aran r oldu. 

Mezheplerin varl k sebebi, bir mezhebe ba lanma 
meselesi, ictihad, taklid, f khî ihtilaflar n sebep ve mahi-
yeti… gibi pek çok meselenin dinî hassasiyet sahibi insan-
lar n gündeminden hiç dü memesi kitab n aran r hale 
gelmesinin ba l ca sebebini olu turuyordu. Dilimizde bu 
konuyla ilgili mevcut çal malar n son derece s n rl  olma-
s  da kitab n aranmas n n bir di er sebebidir… 

Aradan geçen uzun zaman boyunca tercümeyi göz-
den geçirmek nasip olmam t . lk tercümeyi askerlik gö-
revini yaparken ak amlar  bo  vakti de erlendirmek üze-
re yapm t m. Daha do rusu askerlik öncesinde ba lad -

m ve müsvedde halinde duran çal may  o süreçte te-
mize çekmi  oldum. 
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Kitab n ikinci bask s  da ani bir kararla yap lm t ; 
dolay s yla o zaman da tercümeyi gözden geçirme 
imkân m olmam t . Böylece ilk bask  –mevcut dizgi hata-
lar n n giderilmesi d nda– kayda de er bir de i ikli e 
u ramadan tekrarlanm  oldu. 

Yeniden bas lmas  gündeme geldi inde benim için 
tercümeyi gözden geçirme f rsat  da do mu  oldu. Birinci 
bölümün ortalar na kadar geldi imde hayli de i iklik 
yapm  oldu umu fark ettim. Bu ekilde devam etmem 
halinde hem kitab  adeta yeniden tercüme etmi  olacak-
t m, hem de o haliyle tashihlerin toplanmas  ikinci bir i  
olacakt .  

Bu durumda tercümeyi kontrol etmeyi b rakarak ki-
tab  yeni ba tan tercüme etmeye karar verdim. Bu suretle 
kitab n daha evvel yap lan iki bask s ndan büyük ölçüde 
farkl  bir çeviri metin ortaya ç km  oldu. 

Tercümede izlenen metot: 

1. Kitab n bu bask s nda sadece tercüme yenilenme-
di, ayn  zamanda tercümede, kitab n orijinalinde olmayan 
bir sistematik de izlendi. Bölümlerde yer alan ba l klar ve 
araba l klar numaraland r ld . 

2. Kitab n orijinalinde yer alan bask  hatalar  tercü-
mede düzeltildi, ancak bunlar n hemen hiç birisine ayr ca 
i aret edilmedi. 

3. Yer yer konulan parantez içi ilavelerle meram n 
anla l r hale gelmesine gayret edildi. 

4. Müellifin dipnotlarda zikretti i veya at f yapt  
kaynaklar as llar na müracaatla kontrol edildi, ikincil 
kaynaklara at fla yetindi i yerlerde –ki buralar oldukça 
fazlad r– ana kaynaklara gidilerek ilgili metnin oralardaki 
yeri belirtildi. Bu gibi yerlerin hemen hiç birinde, ilave ça-
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l man n taraf mdan yap ld n  gösteren herhangi bir 
ifadeye yer verilmedi. 

5. Müellifin kapal  b rakt  yerler, konunun net-
le mesi bak m ndan dipnotlarda izaha kavu turuldu. Bu 
gibi ilavelerin sonuna (Çev.) ibaresi konuldu. Bu aç kla-
malar mümkün oldu unca k sa tutulmaya çal ld , kita-
b n hacminin kabarmamas na dikkat edildi. 

6. Tercümede mümkün oldu unca asla ba l  kal na-
rak rahat okunur bir metin elde edilmeye çal ld . Bunun-
la birlikte terimlere/ st lahlara dokunulmad .  

7. Kitab n sonuna, –müellifin bibliyografyas ndan 
sonra– tercümede kullan lan kaynaklar n yer ald  bir 
"Çeviri Bibliyografyas " konuldu. Yine tercümenin sonu-
na bir "Fihrist" k sm  eklendi.  

8. Kitab n ilk iki bask s n n sonunda Dört mam' n 
k sa hayat hikâyeleri ile istinbat usulleri taraf mdan ek-
lenmi ti. Bu bask da o ilave k s m tamamen kald r ld .  

Objektif bir gözle okundu unda konuyla ilgili te-
reddütleri ve soru i aretlerini ortadan kald raca n  rahat-
l kla söyleyebilece imiz bu mütevaz  çal man n sahih ve 
sa l kl  din anlay n n önündeki engellerden tekini bile 
kald rmas  maksad  hâs l edecektir. 

Gayret bizden Tevfik Yüce Allah'tand r. 

 

Ebubekir Sifil 
Üsküdar, 1 Cumâde'l-Ûlâ-1433 

24 Mart 2012 
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Aram zdaki ihtilafl  konular  bir kenara b rak p ittifak 
etmeye en fazla ihtiyaç duydu umuz bir dönemde ay-
r malara dair bir eyler yaz lmas n  yad rgat c  bulanlar 
olabilir. Ancak aziz okuyucu, ihtilaf konusundaki sözü-
müzün, mevcut görü lerden birini destekleyip di erini 
b rakmak ya da bir mezhebi di erine tercih etmek ek-
lindeki ihtilaflara ili kin olmad n  gördü ünde bu ka-
naat sür’atle zail olacakt r. 

Bizim burada yapaca m z ara t rma, mevcut f khî ih-
tilaflar n hakikatini tavzihe, kayna n , sebeplerini ve 
hükmünü beyana matuf olacakt r ki bu, insanlar n, ihti-
laflar  terk etmesine yard mc  olacak, tefrikay  kökünden 
yok edecek, in aallah daha kâmil bir yard mla maya ve 
daha kapsaml  bir ittifaka götürecek etkenlerdendir. 

Bunun böyle oldu unu ben, Riyad’da mam Mu-
hammed b. Suûd slam Üniversitesi eriat Fakültesi’nde 
Ahkâm Hadisleri dersleri verdi im y llarda fiilen mü a-
hede ettim. htilaf n tabiat  ve sebepleri hakk ndaki bu 
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anlay n, ö rencilerin ilmî ve amelî hayatlar na yapt  
etkiyi bizzat gözleme imkân  buldum. Bu da beni konu-
nun pe ine dü meye ve bu bak  aç s n  olabildi ince 
yaymak için gayret göstermeye sevk etti… 

Halk n ya ant s n  gözlemleyen, problemlerini ve ihti-
laflar n  inceleyen kimse, anla mazl klar n birço unun, 
insanlar n birbirini yanl  anlamas ndan veya birbirleri 
hakk ndaki su-i zandan kaynakland n  görür. Bu du-
rum, ili kilere ihtilaf n hakim olmas na sebebiyet verir; 
böylece taraflar aras ndaki mesafe gittikçe aç l r.  

Ancak taraflar n bir araya gelip birbirlerinin bak  
aç s n  anlamas , birbirlerinin hüsnü zann na ve iyi niye-
tine ikna olmas  halinde aralar ndaki duvarlar sars l r, 
hatta tamamen ortadan kalkacak a amaya gelir. Böylece 
taraflar, hiçbir olumsuzlu un buland ramayaca  bir itti-
fak ve muvafakat ortam na kavu ur… 

Pratik hayattan ald m z bu örnek, f khî mezheplerin 
ve ilmî görü lerin hakikati konusunda farkl  kesimler 
aras nda zaman zaman ortaya ç kan anla mazl klar n 
mahiyeti konusunda aç klay c  olabilir. Bu ba lamda ta-
raflar birbirlerini amans z dü man olarak görüyor ve 
birbirleriyle sava yor; birbirlerine üstünlük sa lamak 
için biteviye gayret sarf ediyor!  

Hatta baz lar , f khî mezheplere, “u ursuz ayr ma-
lar” olarak bak yor. Vak aya böyle bakanlar, dört mez-
hebi, –birinin varl  öbürününkine engelmi  gibi!– bir-
birini bitirmeye ve ortadan kald rmaya azmetmi  “dört 
dü man” olarak tasavvur ediyor. Onlar meseleye böyle 
bakarken bir yandan mezheplerden birine intisap ve 
mezhebine taassupla sar lmak d nda mezheplerin ha-
kikati konusunda bir ey bilmeyen baz  kimselerin cahi-
lane tutumlar na, di er yandan uleman n, ilmî münaka-
a ve münazaralarda kar t görü leri tasvir maksad yla 

muhataplar  hakk nda kulland  “has m” tabirine da-
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yan rlar. Bir k s m ilmî st lahlar halk üzerinde yanl  iz-
lenimler olu turabiliyor…  

te bu sebeple bu risalede söz konusu f khî ihtilaf n 
hakikatini, kayna n  ve sebeplerini ortaya koymay  ve 
hükmünü aç klamay  arzu ettim. Bu sayede müslüman, 
bu mesele hakk ndaki tutumunu do ru olarak belirleme, 
dini konusunda basiret üzere hareket etme ve ifrat ve tef-
ride dü mekten sak nma imkân na kavu mu  olacakt r.  

Müslüman n ifrat veya tefrit yanl na dü mesi de-
mek, dü mana, içeri s zarak dini ve akideyi ifsat edece i 
bir gedik açmak demektir. slam binas n  müslümanlar n 
alg lar nda y kma yolunda gayret sarf etmek, geçmi te 
oldu u gibi bugün de slam dü manlar n n al kanl k 
halinde sürdürdü ü bir tutumdur. Onlar n bu amaçla 
uygulamaya koydu u ince ve gizli metotlardan birisi, 
müslümanlar  f k h ve fukaha konusunda üpheye dü-
ürmektir. Bir k s m cahil ve basit kimseleri etkileyerek 

ihtilafl  f khî konular  mezhep müntesipleri aras nda 
gündeme getirir, böylece bir yandan onlar  daha önemli 
meselelerle i tigal etmekten al koymu , di er yandan da 
müslümanlar n f k hlar na ve fakihlerine olan güvenini 
sarsm  olurlar. Bütün bunlar müslümanlar  dinlerinin 
ve mezheplerinin ahkâm ndan s y r p heva ve ahsî gö-
rü  a na dü üren tutumlard r. 

Geçmi te büyük imamlar dü manlar n bu metotlar na 
dikkat çekmi , onlar n yüzündeki maskeleri indirmi , 
girdikleri hileli yollarda pe lerini b rakmam t r.  

Ulema, fakihler aras ndaki ihtilaflar n hakikatini aç k-
layan büyüklü küçüklü eserler yazm , usûldeki ihtilaf-
larla fürudaki ihtilaflar  birbirinden tefrik etmi , halk  
kötü niyetler ve çirkin emeller konusunda uyarm t r.  

Bu cümleden olarak mam bn Teymiyye, baz  ihtilafl  
f khî meseleleri aç klad ktan sonra u uyar y  yap yor: 
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“Bu tarz bir zay f meseleyi1 tenkit etmek maksad yla 
olsun, arka ç kmak maksad yla olsun müslümanlar n 
imamlar ndan herhangi birisine nisbet etmek caiz de il-
dir. Çünkü böyle bir nisbette imamlara bir çe it ta’n-u 
te nide bulunma ve zay f kavillere tabi olma vard r. 

“… Tatarlar n veziri2 bu suretle Ehl-i Sünnet mezhep-
leri aras na fitne sokmu , onlar  Sünnet ve Cemaat’e kar-

 ç kmaya, Raf za ve ehl-i ilhad n mezhebine girmeye 
davet etmi tir…”3  

Bu risalenin sonunda in aallah, uleman n öteden beri 
f khî ihtilaflar konusunda kaleme ald  eserlerin zikrine 
dair özel bir bölüme yer verece im.   

Allah Teala’dan kalplerimize hidayet vermesini, di-
nimizin hakikatini bize idrak ettirmesini, nefislerimizin 
zaaf noktalar n  göstermesini –böylece dü manlar m z n 
tuzaklar ndan salim kalma imkân  elde etmeyi– dileriz. 
O ne güzel Mevla, ne güzel yard mc d r! 

Velhamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn. 

 

Ebu’l-Feth el-Beyânûnî 
Riyad, 2 Cumâdelâhire 1395 

15.06.1975 

 

1 Buradaki “zay f mesele”den kas t, delili veya istinbat tarz  zay f olan me-
seledir. (Çev.) 
2 Kastedilen ki i, slam co rafyas n  istilalar  esnas nda Mo ollara destek 
veren ve onlar taraf ndan –vezirlik makam na getirilmek de dahil olmak 
üzere– çe itli ekillerde taltif edilen ii filozof Nasîruddîn et-Tûsî olsa ge-
rektir. Bkz. bn Teymiyye, Mecmû’u’l-Fetâvâ, XXXV, 152. (Çev.) 
3 bn Teymiyye, Mecmû’u’l-Fetâvâ, XXXII, 137. 


