
Eşari : Makalatül islamiyyin
Abdülkadir bağdadi: el-fark beynel firak = ehli sünnet ve ehli 
sünnetin özellikleri

El milel ven Nihal

Milel = Milletler - Kuranı kerimde geçiyor.

Nihal = Mezhepler olarak geçer.

= Nihal = sapık fırkalar olarak çevirmiştir.
Şehristani = Milel =hak dinler

HARİCİLİK / Sıffin Savaşı - Tahkim Olayı

Harici, Marika, Havaric, Ehli Surat, Muhakkime, Haruriyye de denir.

Toplandıkları ilk yer harura

Enam 57 - Hüküm Allahındır.

Büyük günah işleyen kafirdir. - amel imandan bir cüzdür.

Zahir manaya baktalır tevil yok

İBADİYYE Varlığını sürdüren tek harici fırkadır.

MÜRCİE / 

Hz Aliye biat ettiler.

Hiçbir ayrılığa katılmayacaklar.
Abdullah b. Ömer
Sad b. Ebi vakkas
Üsame b. Zeyd
Muhammed b. Mesleme

Amel imandan bir cüz değildir.

Amel imanın zorunlu parçası olmadığı için ebu hanefiye murcie denilmiştir.

MUTEZİLE / VASIL B ATA

El menzile beynel menzile… hasan basrinin ders halkas ından bu yüzden ayrılmıştır.

Kelami ilk sistemleştirenler.

Kaderiyye, cehmiyye, muattila, vaidiyye, de denilmiştir.

Kendilerine ashabul adl vet tevhid.

Usulu 
hamse 

Tevhid; Allah'ın zatindan başka kadim sıfatı yoktur.
adalet: Allah sadece iyi fiileri yaratır. Salah-Aslah
vad vaid: kötü olanları kesin cezalandıracak diyorlar biz affedebilir de 
diyoruz.
elmenzile beynel menzileteyn: büyük günah işleyen bu aradadır.
emri bil maruf nehyi anil münker: bu zorunludur. Ve kendi fikirlerini zorla 
dayatmışlardır. Mihne olaylarında.

Kuran Mahluktur, Allah ahirette görülemez. Allahın zatından ayrı sıfatları yoktur.

Basra da vasıl b ata.

EHLİ SÜNNET / SEVADI AZAM = en büyük fırka

Selef sunnilik = önceki
Halef sunnilik = kelamcı sonradan

Keff: şüpheli meseleleri kalben düşünmekten dahi cekinmek

EŞARİLİK-

Üvey babası cübbai den ayrıldı = üç kardeş meselesi

Eşari= el ibane an usulid diyane -- el lüma eserleri var

MATURİDİLİK-

Maturidi = kitabut tevhid - tevilatül kuran eserleri vard ır. 

MATURİDİ VE EŞARİ ARASINDAKİ FARKLAR

CEHMİYYE / cehm bin safvan

Allahın zatından ayrı sıfatları yoktur-

Allah ahirette görülmeyecektir.

Kuran mahluktur.

Bağdadi - Fırkai naciye hakkında yazdığı eser El fark beynel fırak

Ehli sünnet vel cemaat tabirini ilk kullanan kişi Ebulleys Es Semerkandi.

Zahir-Batın uzlaşısı yapın düşünür. / halefiyyeden Haris El Muhasibi

ŞİA / TOPLULUK TARAFTAR

İmamlar masumdur. Günahladan korunmuştur.

Gadiri Hum olayı - veda haccından sonra hz aliyi kendisinie halife seçmiştir.

Beda: Allahın bir biçimde vuku bulacağını söylediği şeyin farklı şekilde vuku bulması

Recat: geri dönüş

İbaha: helalı haram kılma

Tevella : imamları sevmek

Teberra: sevmeyenlerden uzak durmak

Zeydiyye Zeynelabidinin oğlu yahya'yı kabul ederler.
ehli sünnete en yakın kolu.
ilk 3 halifeyi kabul ederler.
itikatta muteziledirler.
beda imkansızdır.
imamlar günahsız değildir.
kadı abdulcebbar: şerhi usuli hamse

İsmailiyye Caferden sonra oğlu ismail imamdır.
7. imamda bazı şeyler değişti. 
7 rakamı kutsaldır.
Sabbahiye, Talimiyye
her türlü sır masum imamların talimiyle bilinir.
batın kavramları sadece imamlar bilir.
Fatimi devletini kurdular
iman: zamanın imamına bağlanmaktır.

İmamiyye İsna aşere denmiştir. İranın resmi mezhebidir.
rafiziyye, ashabul intizar, caferiyye de denir.
son imam Muhammed Mehdi = gizliliğe çekildi.
Batinî olarak da bilinen fırkadır.
Gaybet Dönemi:
gaybeti suğra=
sefirler imam ile irtibat kuruyorlar son sefer semarri 
gaybeti Kübra= kıyamate kadar olan devir… imamlardan haber alınamıyor.
5 Usul= Tevhid, imamet, adalet, mead, nübüvvet

NUSAYRİLİK / Şİİ aşırı bir gulat

Şehadet ams ile formüle edilmiştir.

Ams şehadeti verilir ve melik cemiyetinden sonra mezhebe alınır.

Gizlilik çok önemli

Din işlerini yürütenler

Şeyh Büyük şeyh İmam Nüveb

Aşırılık var. Şehadetleri bile farklı

Ali zahirde imam batında ilahtır.

Tenasuh = ruh ölümden sonra başka bedende

Peygamber yemez içmez

Melekler yeşil elbise giyer

Namaz için kıbleye gerek yok.

Kitabul mecmu kitapları

DÜRZİLİK / ismaililik içinden neşet etmiştir.

Hakim b. Emrillah ilahtır.

Veziri= Hamza b ali tarafından kuruldu.

Hazma b. Ali bazı İslami kaideleri değiştirmiştir.

Yaratılış Külli Akıl
Külli Nefs
kelime (ahenk düzen)
sabık
tali

Takammus= insan ölünce ruhu beden değiştirir. Ruh sadece insanlar arasında gezer 
hayvana veya bitkiye geçmez.

YEZİDİLİK /  Hariciliğin ibadiye kolundan

Kutsal Kitapları: Mushafı Reş
Kitabul cilve de önemli kitapları arasındadır.

3 büyük melek = melek tavus, sultan yezid, şeyh hadi

Hac Hz. Alinin mezarını ziyaret etmektir.

Sare sale (tüm meleklerin yeryüzünüe indiği gün)

Toplumdan atılmak 'korkunç ceza' dır. 

Ruhaniler ve müritler olarak iki tabaka vardır. Ve kast sistemi gibidir.

BABİLİK / BAHAİLİK

Mirza ali muhammed - beklenen imama açılan kapı. 

Ana mabedleri dokuz cepheli kurulmuş olup 7 kıtada 
bulunmaktadır.

Meşrikül Envar 
denilir.

Mehdilik iddiasında bulundu-

Peygamber iddiasında bulundu-

Mirza hüseyin ile devam etti mezhep bahailik oldu

Kutsal kitapları = el beyan

İslam son din değildir. Hz muhammed son peygamber değildir.

19 sayısı çok önemlidir. = hurufu hay

ALEVİLİK BEKTAŞİLİK

Hak Allah Muhammed Ali

4 kapı: şeriat, hakikat, tarikat, marifet

CEMLER İKRAR CEMİ: bu cem ile bektaşi olunur
İRŞAD CEMİ: Yetişkin gençlere öğretmek
KOLDAN KOPMA CEMİ: Halk mahkemeisi işler.
MUSAHİPLİK CEMİ: Ahiret kardeşliği cemi
ABDAL MUSA CEMİ: Köy halkını bir araya toplayıp dargınlıkları gidermek
GÖRGÜ CEMİ: yılda bir kez suçların hesabını verme
LOKMA CEMİ: ölen kişinin borçlarının belirlenmesi, helallik alınması  
DARDAN İNDİRME ERKANI: Ölen kişinin kul hakkının düşmesi ona helallik 
vermek

AHMEDİLİK / HİNDİSTAN 

Mirza gulam ahmed

Ben mesihim mehdiyim, hz isa ölmüştür. Krişna avatarım…

Bu çağıdaki 3 ümmetin yenilenmesini sağlamak istemiştir.

Muhaddes: Gulam Ahmed Allah ile konuşmuştur. Nebilik iddiasını ilan etmekte 
zorunluymuş.

KADIYANİLİK / PAKİSTAN

Kurucusu mehdilik, mesihlik ve nebilik iddiasında bulunmuştur. 

Mezhep olarak kendilerini tanımlamazlar. 

VEHHABİLİK

Muhammed b. Abdulvehhab 

Tevhid inancına aşırı vurgu, iman artar eksilir.

Şefaat yalnızca Allahtan istenir.

K.Kerim ve sünnette olmayan herşey bidattir.

Mezar ve türbe ziyaretlerini tasavvuf ve tarikatleri bidat olarak gördüler. Mezarları
yıktılar.

Sıfatiyye içinde yer alanlar.

Müşebbihe Mücessime Ashabul hadis Karramiyye
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