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KAYNAKLARA DÖNÜŞ HAREKETi: 
SELEFj BiR TALEP Mi, . .. . . 
MODERN BIR YONELIŞ Ml? 

M. SUAT MERTOGlU __ · _ Bu YAZIDA önce modem dönemde 

görülen ve "geleneksel İslam" anlayışının 
bir sapma içinde olduğu ve "gerçek İslam"ın anlaşılması için dinin aslına, ana 

kaynaklarına ve ilk nesil Müslümanları ol~ selefin anlayışına dönülmesi çağn
sını içeren kaynaklara dönüş hareketinin arka planına ve genel hususiyetlerine 
temas edilecektir. Daha sonra kısaca bu hareketin yaptığı çağrının selefi bir ka

raktere sahip olup olmadığı, bu hareketin mensupları arasında selefi kimliğiyle 
en fazla öne çıkan isimlerden biri olan Reşid Rıza üzerinden tartışılmaya çalışı
lacaktır. 

İslam coğrafyası yaklaşık üç asırdır ciddi kınlmalar yaşıyor. Siyasi, iktisadi ve 
sosyal alanlarda önemli sorunlarla ve bu sorunlarm yol açtığı bir zihniyet ve 

kimlik buhranıyla boğuşuyor. Söz konusu sorunların bu coğrafyanın kendi bün
yesinden, tarihinden ve iç dinamiklerinden kaynaklanan temelleri var hiç kuşku
suz. Ancak bu sorunları yakıcı hale getiren ve devasa, bir yerden sonra neredey

se içinden çıkılmaz boyutlara ulaştıran dinamikler, esas itibariyle bu dönemde 
Batılı devletlerin müdahale ve nüfuzlarını bu dönemde İslam-coğrafyası başta 

olmak üzere küresel ölçekte yaymalarıyla yakından alakalıdır. Dışandan gelen 

bu müdahale, Müslümanların, yaşadıkları sorunun mahiyetini kavramalarını 
olduğu kadar, çözüm yolları konusundaki tekliflerini de derinden etkilemiştir. 

Karşı karşıya kalınan en çıplak ve acı gerçek, ilk olarak Müslüman ordulannın 

Batılılar karşısındapeşpeşe aldıkları yenilgilerle kendisini gösterdi; adeta Müs
lümanların yanağında kuvvetli bir tokat olarak patladı. Sonrasında Hindistan ve 
Mısır dahil Kuzey Afrika başta olmak üzere pek çok İslam toprağı sömürgeleşti

rildi, buraların insan ve tabiat zenginlikleri yağmalanmaya başladı. 

Müslümanlar nasıl bir musibetle karşı karşıya idiler ve bu musibeti nasıl def ede
bilir, eski şan ve şevketlerini tekrar nasıl kazabilirlerdi? Ne olmuştu da geçmişte 
zaferden zafere koşan İslam orduları küffar karşısında art arda yüz kızartıcı ye

nilgiler almaya başlamış, tarihte bilimden sanat ve J7.1İmariye, askerlik, ticaret ve 
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zanaattan idari ve sosyal müesseselere kadar parlak bir medeniyetin örneklerini 
sergileyen toplumlar cehalet, miskinlik ve tembelliğin, acz ve korkaklığın pen

çesine düşmüşlerdi? Bütün bu maddi ve maneVi / ahlaki hastalıkların çaresi, 
bu onulmaz yaraların ilacı neydi? İşte bu süreçte İslam dünyasının yönetici ve 
entelektüel elitlerinin cevap aradığı en temel soru buydu. 

İslam coğrafyasını askeri, siyasi ve iktisadi boyundurukları altına alan Batılı güç
ler, oryantalistler ve misyonerler aracılığı ile bu coğrafyaya yönelik psikolojik 
ve ideolojik hamlelerde bulunmayı da ihmal etmediler ve bu coğrafyanın geri 

kalmasının, fakirlik, cehalet ve atalet içinde yüzmesinin, Müslümanların din ve 
kültürlerinden kaynaklandığı, İslam'ın akıl ve bilimle uyuşmadığı ve toplumsal 

ilerlemeye engel olduğu; dolayısıyla gerçekten kalkınmak istiyorlarsa Müslü
manların dinlerinden ve değerlerinden vazgeçmelerinin kaçınılmaz olduğu te

zini ısrarla işlediler. Diğer taraftan ayın tez modem eğitim sürecinden geçen ve 
giderek bu coğrafyada etkili id art pozisyonlara gelmeye başlayan Müslüman kö
kenli gençler tarafından da benimsenmeye ve dillendirilm eye başlayınca bir din 

olarak İslam'ın mahiyeti, tarihi tezahürleri, akıl, bilim ve medeniyetle ilişkileri 
sorgulanmaya başlandı . 

Yukanda kısaca tasvir etmeye çalıştığımız psikolojik ve ideolojik hücumlardan 

bunalan kimi Müslüman ilim ve fikir adamlan bir savunma refleksi ile tedricen 
şöyle bir söylem geliştirdiler: Bir din olarak İslam, temel kaynakları itibariyle 

akla, bilime, şahsihürriyeteve maddi kalkınmaya önem verdiği gibi bu dini doğ
ru anlayan ilk dönem Müslümanları olarak selef de bu alanlarda çok kısa bir 

zaman diliminde beşeriyetİn daha önce benzerine şahit olmadığı tarihsel başa
nlara imza attılar, muazzam askeri zaferierin yanında bilim, teknik ve sanat gibi 

medeniyetin çeşitli alanlarında kalıcı eserler ortaya koydular; diğer yandan Müs
lü~anlann günümüzde içinde bulundukları olumsuz durumun temel sebebi de, 

onl~ın dinlerinden uzaklaşmaları, dinin temel kaynaklarım yanlış anlamaları, 
dini inanç ve pratiklerine tarihi süreçte çeşitli yabancı unsurların girmesi olup 
ilerlemeye (terakki) engel olan hususlar "gerçek İslam" dan değil, Müslümanla

rın çarpık din anlayışından ve geleneklerinden kaynaklanmaktadır; dolayısıyla 
yapılması gereken dinin aslına, ana kaynaklarına ve onun selef tarafından en 
güzel şekilde aniaşılıp uygulandığı ilk döneme dönmektir. Böylece "kaynaklara 

dönüş", on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir slogan haline geti
rildi ve yenilikçi çevrelerde sıklıkla kullanılır oldu. 

Bu söylemin oluşumunda iki husus dikkati çeker. İlki Batıllların ya da Batılılaş

mış aydınların İslam'ın terakkiye engel olduğu yolundaki eleştirilerine olduğu 
kadar, İslam bakionda yaygınlaşan kötü imajın müsebbibi olarak görülen ge
leneğe ve onun taşıyıcısı kurum (mezhepler, tarikatlar, medreseler) ve kişilere 

yönelik tepkiselliktir. Diğeri ise di nin sözüm ona kötü imajını ortadan kaldıracak 
ve "gerçek İslam"ı gözler önüne serecek unsurların ve parlak örneklerin temel 

kaynaklardan ve tarihten dikkatli bir şekilde derildiği seçmeciliktir. 



, ~ynaklara dönüşün savunulduğu bu söylemde menfi ve müspet anlamda geçen 
kelime ve kavramların haritasına bı$Jdığında kısaca 9unlar söylenebilir: Müs
lümanlar k~der ve tevekkül gibi temel dini kavramları yanlış anlamaları, dinin 
düşünmeyi, araştırınayı ve çalışmayı emreden talimatlarını ihmal etmeleri ve ya
bancı kültürlerin etkisiyle başta tasavvuf lçaynaklı olmak üzere tarih boyunca yay
gınlaşan bid'at ve hurafeler sebebiyle cehalet, atalet, taklit ve tefrika bataklığına 
düşmüşlerdir. Yapılması gereken, dinin esaslarını doğru bir şekilde anlamak için 
aklı devreye sokup ictihad etmek, sa'y ü gayret sahibi olup ulum ve fünunu teş
vik etmek, dini Kitap ve Sünnet' e uygun şekilde ve seletin anladığı gibi anlamak, 
müesses tarikat yapılarına mukabil Kur'an ve Sünnet kaynaklı zühd anlayışını 
benimsemek, siyasi ve din! anlamda birliğe (vahdet, ittihad) yönelmektir. 

Bu genel çerçevenin bir parçası olarak modern dönemde kaynaklara dönüş çağ
rısını hem tetikleyen hem de ona istikamet veren iki hedeften söz etmek müm
kündür. İlki Müslümanlar arasındaki parçalanmışlıkları gidermek ve bir diğeri 
de dinde sadelik arayışıdır. Bu çağn sahipleri, Müslümanların tarih boyunca ge
rek dini gerekse siyasi açıdan bölük pörçük hale gelip tefrika içine düşmelerinde, 
çeşitli grup ve mezheplere ayrılınalaniıda dine sonradan dahil olan unsurların 
rolüne işaret etmekte, Kitap ve Sünnet' e dönülürse gerçek birliğin sağlanacağını 
ve nitekim bu esaslara sıkı sıkıya bağlı olan ilk Müslümanların tam birliğe sahip 
gerçek bir ümmet olduğunu ileri sürmektedirler.1 Diğer taraftan Kitap ve Sünnet 
dini hükümleri çok sade ve herkesin anlayabileceği bir tarzda aniatmasına kar
şın sonradan gelen kelam ve fıloh ulemasırun detaya boğulması ve karmaşık bir 
dil kullanması sebebiyle dini insanlara zorlaştırdığı, insanların ve özellikle mo

dern eğitim sürecinden geçen kimselerin dinden uzaklaşmasının sorumlusunun 
bu ilmi ve tarihi birikim olduğu, asıl kaynaklara yönelmenin dinin anlaşılması ve 
yaşanmasını kolaylaştıracağı fikri de yaygın bir şekilde savunulmuştur. 

Modern dönernde İslam toplumlarının Müslüman kalarak kendilerini yenile
meleri anlamına gelen ve çoğunlukla ıslahjıslahat, tecdid ve ihya kavramlarıyla 

ifade edilen reform hareketlerinin bir parçası olarak bu kaynaklara dönüş çağrısı 

oldukça etkili oldu ve kısa zamanda Osmanlı topraklanndan Hindistan'a, Orta 
Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar İslam dünyasının her tarafında yüksek sesle dil

lendirilmeye başladı. On dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinden itibaren hayli aşi
na olunan bu çağn sahipleri arasında Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh, 
Abdurrahman el-Kevakibi, Reşid Rıza, Muhammed Ferid Vecdi; İstanbul'da 
Mehmet Akif başta olmak üzere İslamcı çevreler; Suriye'de Cemaleddin el-Ka
sımi, Tahir el-Cezair1, Abdülkadir el-Mağı-ib12 ile Irak'ta Mahmud Şükri Alusi 

1 özellikle Reşid Rıza, et-Vahdetü'f.istamiwe ve Muhtiveretü'l·muslih ve'l-mul<allid gibi eserlerinde 

bu düşünceyi hararetle savunmaktadır. Bunlardan ikinci eserin Türkçeye Gerçek islam'da Birlik 
başlıgıyla çevrildiginl hatırlatmak isteriz. Keza bu anlamda birlik arayışı ibn Badis'in de üzerinde 

önemle durdugu bir husustur. 

2 Suriye'de kaynaklara dönüş fikri için bkz. David Dean Commins, Osman/ı Suriyesi'nde Isiahat Ha
reketleri, tre. Selahaddin Ayaz, Yöneliş Yayınları, istanbul, 1993, s. 11. 
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gibi Selefiler, Cezayir'de Abdülhamid İbn Badis,s Mübarek el-Mlli, Muhammed 

Bcfır el-İbrahinıl ve Malik b. Nebi; Tunus'ta Beşir Safer, Muhammed Tahir b. 
Aşilr ve oğlu Muhammed Fazıl b. Aşur; Fas'ta Allal el-Fasi;4 Rusya Müslüman

lan arasındaki ceditci muhitler,s Uzak Doğu'da Hicaz ve Mısır'da tahsil görüp 

memleketlerine dönen Şeyh Ahmed Hatib Ninangkabau ve onun Şeyh Muham
med Tahir Celaleddin gibi öğrencileri ile Sarekat Islam ve Muhammediyye gibi 

yenilik taraftarı teşkilatlara önderlik eden isimler sayılabilir.6 Yirminci yüzyılın 
ikinci yansından itibaren ise Mısır'da ve Arap dünyasında Seyyid Kutup başta 

olmak üzere İlıvan-ı Müsliıntn düşünüderi ile Pakistan'da Mevdudl gibi Cema

at-i İslami yazarlan, Türkiye'de geleneksel cemaat yapılan dışındaki "mealci", 
"aktivist" ya da "radikal" gibi nitelemelerle anılan çevreler kaynaklara dönüş fik

rinin takipçileri arasında sayılabilir. 

(

Burada şu hususa işaret etmek isteriz ki, ideal planda çoğul şekliyle "kaynaklara", 
yani Kitap ve Sünnet ile selef anlayışına dönüş çağnsı pratikte çoğu durumda ve 

büyük ölçüde Kur'an'a dönüş çağrısı olarak tezahür etmiştir. O sebeple modern 

dönemde Müslümanlar arasında ortaya çıkan yenilik çabalannın temelde Kur'an 
eksenli ıslah hareketleri olarak nitelendirilmesi mümkündür. Kur'an'a dönüşü 

savunanlann bir kısmı da pratikte Kur'an'ı zahiri üzere ve kendi bütünlüğü için-

de değil, modern bir bağlamda ele almış, gerektiğinde bazı ayetleri tarihselci, 
gaye ve masiahat eksenli okuınalara tabi tutarak modern ihtiyaçlara cevap vere

cek bir tarzda yorumlama yoluna gitmiş ve Kur' an dışı diru delilleri büyük ölçüde 

ihmal eden bir "Kur' an İsH\m'ı" söylemi geliştirmişlerdir. Diğer yandan geleneğe 

karşı tavır alan bu kimseler, o gelenek içinde üretilen usule karşı da mesafeli 

davranmışlar; ancak kendileri bütünlüklü ve tutarlı bir metodoloji geliştireme

diklerinden dönillecek kaynakların ne şekilde okunacağı ve bu kaynaklardan na

sıl yararlanılacağı konusunda da slogan düzeyini aşan ciddi bir alternatif ortaya 

koyamamışlardır.7 Dolayısıyla bir slogan olarak modern dönemdeki kaynaklara 

3 ibn Badis'in temel amacı •isıam'ın temel kaynakları olan Kur'an ve Sünnet' e yönelerek toplumda ah

laki bir dönüşüm gerçekl eştirmek" şeklinde ifade edilmektedir, bk. Mazin Salah Mutabbakani, "ibn 

Badis, Abdülhamid", Türkiye Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisi (DiA), XIX (istanbul1999), 355. Kaynak

lara dönüş fikri ibn Badis'te merkezi bir role sahip oldutundan, hakkında kaleme alınan bir monografi

de bu konu müstakil bir başlık altında işlenmiştir: Ali Merad, lbn Bad is Commentateur du Coran, Paris: 

Paul Geuthner, 1971, s. 1U-122. 

4 Arap dünyasında bu fikri savunan çevreler ve önemli temsilcileri hakkında genel bilgi için bk. Ali 

Merad, "Islah", DlA, XIX (istanbul 1999), 153-154. 

5 Rusya Müslümanları arasında Islam' ın orUinal kaynaklarına dönOlmesini savunan Şehabeddin 
Mercani ve sonraki dini reformcular için bk. Ahmet Kanlıdere, ·ıslah (D. Tataristan, Azerbaycan ve 
Orta Asya)", DiA, XIX, 163-167. 

6 Uzak doğuda yenilikçi cereyanlar ve temsilcileri hakkında genel bilgi için bk. ismail Hakkı Gürsoy, 

"Islah (Endonezya ve Malezya)", DiA, XIX, 167-170. 

7 Kaynaklara dönüş hareketinin genel karakteristiklerı ve usul problemi lle Kur'an isı am'ı söyleminin 

bu hareket içindeki yeri için bk. M. Suat Mertoğlu, "Doğrudan Doğruya Kur'an'dan Alıp ilhamı: 

Kur'an'a Dönüşten Kur'an isıamı'na·, Divan Disiplinlerarası Çatışmalar Dergisi, sy. 28 (2010/1), s. 

69-113. 

) 



dö:ı;ıü~ çağrısının kalkış noktasıyla ulaştığı sonuçlar, diğer bir ifadeyle teorisi ve ) 
pratiği arasında büyük mesafeler ve tutarsızliklar olduğu unutulmamalıdır. Ay
nca kaynaklara dönüş hareketi ana hatları itibariyle özellikle gelenek karşıtlığı 
ve yeni yorum arayışı noktalarında ortak özelliklere sahip olsa da altında farklı 
vurgulan temsil eden çevreleri bünyesinde-barındıran bir üst 1 şemsiye hareket 
olduğundan yekpare bir yapı olarak görülemez. Mezhepleri reddederek Kur'an 
ve Süiınet'e dönüş özlernindeki kimi modern Selefileri, dini kaynağından arı ve 
duru bir şekilde öğrenme hedefiyle samimi bir çaba içinde olan ve öze dönüşü 
savunan kimi Mealcileri, dinin yorumunda Sünnet'i reddederek sadece Kur'an'ı 
esas almayı savunan Kur'ancılar'ı 1 Ehl-i Kur'an'ı, modern arayışl_ar 1 endişeler 
çerçevesinde her iki kaynağı seçmeci biçimde kullanmak isteyen çevreleri aynı 
hareket. içinde görmek mümkündür. 

Kaynaklara dönüş çağrısının en açık şekilde ifade edildiği ilk zeminlerden biri 
Afgatıi ve Abduh tarafından ı884 yılında Paris'te sadece ı8 sayı çıkanlmakla 
birlikte oldukça etkili olan el-Urvetü'l-vüska dergisidir. Müslümanların modern 
dönemde yaşadığı siyasi ve toplumsal soruqlara dikl<at çekilen ve batı, özellikle 
de İngiliz sömürgeciliğine yönelik eleştirllerin dile getirildiği bu dergide İslam 
dünyasının temel sorunu ve çözüm yolu şu şekilde ortaya konulmaktadır: 

Ümmetin bugün perişan olan aroalini vaktiyle birleştiren, bugün bu kadat diin 
olan himmetini vaktiyle i'la eden, bugün tefrika içinde yuvarlanan efradıru vak
tiyle hal-i ittihadda bulunduran, millete bütün milletlerio fevkinde yüksek bir 
makam temin eyleyen ancak o dindir ki usUlü mubkem, kavrudi metin, her tür
lü hikmeti şamil, ittibada sruk, muhabbete da'tdir ... Bir milletin sebeb-i zubOr, 
veslle-i kemal i böyle bir din olduktan sonra sebeb-i inhitatı hiç şüphe yoktur ki 
dinin o metin usaJünü, esaslannı bir tarafa atarak yerine bir takım muzır bid'at
lar ikame etmekten, dinden maksud olan hikmet-i ilahiyi, dinin irşad etmekte 
olduğu hakayıkı hiç nazar-1 im'ana almayarak bunlann heyet-i mecmuasını ev
rad tarzında okunan ibareler halinde bıralanaktan neşct etmiştir. 

o halde bu derdin çaresi milletin kavaid-i esasiye-i dine rücu ederek elinin saf
vet-i evveliyesi devrindeki ahkfunıyla amel etmesinden, avanun ahlakını tehılb, 
kulilbünü tatbir için yine elinin irşadatına müracaat eylemekten, efrad-ı ümmeti 
şeref-i kadimini istirdad için feda-yı can edecek kadar bir harniyet gösterrneğe 
çalışmaktan ibarettir. s 

Görüldüğü gibi geçmişte kemal sebebi olan bir dinin bugün geriliğin kaynağı 
olamayaca~ temellendirmesiyle zımnen islam'ın terakkiye mani olduğu iddiası 
reddedilmekte ve açıkça Müslümaniann geçmişteki başaniarına yeniden kavuş
malan için dinin aslına dönmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Dikkat çeken bir 

8 Muhammed Abduh, "Milletin Mazisi, Hali ve Hastalıklarının Çaresi", tre. Mehmed Akif, Sırat-ı Müs

takim, 11/50 (3 Şaban 1327), s. 374. Not: Yazı ei-Urvetü'l-vüska'nın 3. sayısındaki ana makalenin 

tercümesidir. Yukandaki iktibasın aslı için bk.: Cemaleddin ei-Afganı - Muhammed Abduh, ei-Urve

tü'l-vüska, Beyrut: D§ru·ı-Kitabi'I-Arabi, 1389/1970, s. 60-61. 
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husus burada kaynaklara dönüşün tamamen geri kalmışlık bağlammda bir -çö

züm önerisi olarak ileri sürülmesidir. Benzer yaklaşıma aynı yazının bu tarihten 

yaklaşık yirmi beş sene sonra bu şekilde Türkçeye tercüme edildiği Sırat-ı M üsta

kimf Sebilürreşad dergisi çevresinde de rastlanır. Derginin sermuharriri Mehmet 

Akif (Ersoy) dışında Kazanlı Halim Sabit (Şibay),9 Ahmed Harndi (Akseki)l0 ve 

Mehmed Şemseddin (Günaltay) gibi önemli yazarlan kaynaklara dönüş fikrini 

işleyen isimlerden bazılan olarak sayılabilir. 

MehmetAkifkaynaklara dönüş fikrinin en başta gelen savunuculan arasında yer 

alır. O el-Urvetü'l-vüska makaleleri yanında MuhammedAbduh ve Muhammed 

Ferid Vec<ll'nin bu konuyu işleyen çeşitli yazılarını tercüme etmesi dışında,ıı 

kendi şiirleri ve düz yazılanyla da aynı fikrin yaygınlaşması uğrunda çaba sarf 

etmiş biridir. Bu bağlamda yaşadığı dönem Müslümanlannın geri kalmışlığın

dan (tedenni) kurtulup ilerleme (terakki) sağlamalan için yapmaları gerekenleri 

Süleymaniye Kürsüsü'nde şöyle ifade eder: 

... Müslüman unsuru gayet mütedenn'i, doğru, 

Şu kadar var ki değildir bu, onun mahzuru, 

"Müslümanlık denen rO.h-ı il§lll, arasak, 

"Müslümanız diyen insan yığınından ne uzak! 

Dini ted.klk edeceksek, dönelim haydi geri; 

Alalım neşet-i İslam'a yakın bir devri: 

O ne dehşetli teraklô, o ne müdhiş sür'at! 

Öyle bir harika gösterdi mi insaniyet?12 

Benzer şekilde Akif Habralar'da da sadr-ı İslam'a dönüşü tavsiye etmektedir: 

Demek: İslam'ın ancak narnı kalmış Müslüınanllarda; 

Bu yüzdenmiş demek hüsdln-ı milli son zamanlarda. 

Eğer çiğııenmemek isterseler seylab-ı eyyama; 

Rücu etsinler artık müslümanlar sadr-ı İslam'aı.a 

9 Halim Sabit yaşadığı dönemde isıarn ' ın tesirsizli~inin d ine de~il bize (Müslümanlara) ait olduğunu 
tespit ederek asla dönüşü tavsiye etmektedir, bk. "Dini n Şekl·i Aslisine ircaı LüzOmu", Sebilürre

şad, Xl/278 (11 Safer 1332), s. 273·278. 

10 "Müslümanları vahdete sevk edecek, onları ölüm döşeltinden kurtaracak, kendilerine hayat-ı 
sabıkalarını, mecd-i ewellerini iade edecek bir kuwet, hem de pek büyük bir kuwet mevcuddur 

ki, o da seletlerine o mesud hayatı bahşeden ruh-ı Kur'an'dır. Binaenaleyh Müslümanları bu iz· 
mihlalden kurtaracak şey, selellerinin takip ettiği hatt-ı hareketi tamamıyla takip etmektir. Eslafı
mız o hayat-ı mesudeyi, o mecd ü şerefi ne ile iktisab ettilerse biz de ancak, onunla kazana biliriz", 

Aksekili Ahmed Ham di, "islam'ın Hayat-ı Sabıkın ı iade", Sebllürreşad, Xl/283 (16 R. Ewel1332), 
s. 364. 

11 Akif'in Arapça'dan yaptıgı tercümeler için bk. Suat Mertogı u, "Akif Araştırma larına Bi b ilyografik Bir 

Katkı: Mehmet Akifin Arapça'dan Yaptığı Tercümeler Üzerine Notlar•, Divan ilmi Araştirmalar, s. 

7 (1999), s. 235-249. 

12 Mehmed Akif Ersoy. Safahat (haz. M. Ertuğrul Düzdag), iz Yayıncılık, istanbul, 1991, s. 174. 

13 Ersoy, a.g.e., s. 291. 



Yaşadığı dönem Müslümanlannın dinden uzaklaştığı fikri Asım'da da karşımıza 

. ' çıkar: 

Ah o din nerde, o azmin, o sebatın dini; 
.o yerin gökten inen dini, hayatın d1ni? 
Bu nasıl dar, ne kadar basmakalıp bir gören ek? 
Müslü'maniık mı dedin? ... Tövbeler olsun, ne demek! 
Hani Kur'an'daki rfihm1 şu heyUladaki izi, 
Nasıl İslam ile birleştiririzkendimizi, 
Ye'sitedric ile zerk etmiş edenler·dlne 
... 0 ne mel'fın aşı, hiç benzemiyor, ~iç birine!'4 

Aynı şiirde, sonrasında asla dönüşü savunan kimselerce sloganlaştırılacak dize

lerinde bu fikri özellikle Kur'an'a dönüş çerçeves~de ortaya koyar: "Doğrudan 
doğruya Kur'an'dan alıp ilharm /_Asnn idrakine söyletmeliyiz İslam'ı".~s 

Müslümanların geri kalmalarını dinin aslından uzaklaşmalarına ve bilhassa hu

rafelere dalmalanna bağlayan Mehmed Şemseddin de niçin ilk döneme dönül

mesi gerektiğini benzer şekilde temellendirmektedir: 

Müslümanlar arasındaki rabıta-i müşt~reke ise (din)dir. Fakat; bir zamanlar 
aynı dine intisab eden insanlar, cihanlara hakim, iklimlerde fennan ferma ol
muşlardı. Yine bu (din)in rehberliğiyle; asar-ı bakıyesi bugün bile cihanı hay
retlere düşüren muazzam bir medeniyet tesis olunmuştur. Bir vakitler i1aya 
hil.dim olan bir (din), bir zaman sonra; ifnaya amil olamaz! Demek oluyor ki 
a'sar-ı maziyede teailden tekarnille koşan Müslümanların (din)i ile, bugün; in

kırazdan izmiblale sürüklenen İslamların (din)i arasında -ismen ittibad varsa 
da- bakikatte büyük bir fark mevcuttur: Evvelki müslümanlar hakikatin peres
tişkan idiler. Şimdiki İslamlar ise hurMatın esiridir. Evvelki Müslümaniann 
(din)i, onlara sa'y ü irfan nurlan !sar ediyordu. Şimdiki Müslümaniann aki
deleri ise, kendilerini zulmet ve büsran uçurumlanna doğru sürüklemektedir. 

Evvelki İslamlan refah ve saadete, şevket ve izzete yükselten (din) ihya edil
medikçe, bugünkü İslamlan cihandan nas1be-i bekalan olmayacağına kanaat 
etmelidir!16 

Bu satırlardan anlaşılacağı üzere el-Urvetü'l-vüska dergisi yazarlannda ve Meh

met Akifte aşina olduğumuz gibi Mehmed Şemseddin de kaynaklara ve asr-ı 

saadete dönuşü geri kalmışlık/ilerleme bağlamında dile getirmekte ve vazgeçile

mez bir çıkış yolu olarak hararetle savunmaktadır. 17 

14 Ersoy, a.g.e., s. 393-394. 

15 Ersoy, a.g.e., s. 403. 

16 M. Şemseddin, Hurafattan Hakikate, [istanbul]: Tevsi-i Tıbaat Matbaası , 1332, s. 4-5. Yazar aynı 
eserde (s. 69) ilk döneme dönüşü n Müslümanları uyandırmak için lüzumundan söz etmektedir: 

( "Efkar-ı islamiyede bir intibah tevlid edebilmek için islam'ın ilk devrine ricat, dini n nu rlu esaslarını 
taharrT etmek icab eder." 

17 Mehmed Şemseddin' i n benzeri görüşleri için ayrıca bk. Zulmetten Nura, 2. bsk., [istanbul): Tevsi-i 

Tıb8at Matbaası , 1331, s. 99-100. 

ll 
Türkiye"de 
Islamcılık 
Düşüncesi ve 
Hareketi 



Türkiye"de 
islamcılık 

Düşüncesi ve 
Hareketi 

Selefilik,le Münasebet ve Reşid Rıza Örneği 

Şu ana kadar söylenenlerden anlaşılacağı üzere kaynaklara dönüş çağrısının biri 
Müslümaniann geri kalmışlık sorununa çözüm olmak üzere önerilen modern bir 
İslami bir kalkınma projesi yönü, diğeri de bir tür öze dönüş çağrısı yönü olduğu 
dikkati çekmektedir. Zaten bu çağrıyı yapaniann önemli bir kısmı, onun yeni 
bir çağrı olmadığını, kendilerinin tarih boyunca Müslümanların dini anlama ve 
uygi.ılamaları konusunda ortaya çıkan sapmalada mücadele edip Kitap ve Sün
net' e, selefin din anlayışına dönüşü savunan mücedditlerin devamı olduğunu 
iddia etmektedirler. Kaynaklara dönüşü savunanlar, körü körüne taklidi eleş
tirdikleri ve bu bağlamda itikadi ve fıkh1 mezhep birikimine ve aidiyetine sıcak 
bakmadıkları ve selef vurgusu yaptıkları için ilgili literatürde genellikle Selefilik 
hareketiyle de ilişkilendirilmekte ve kimi yazarlarcaModern Selefilik ya da Neo 
Selefilik gibi isimlerle anılmaktadır.J8 Bu bağlamda kaynaklara dönüş çağrısının 
bu iki farklı veehesinin birbiriyle münasebeti ve hangisinin daha ağırlıklı ve be
lirleyici bir konuma sahip olduğuna karar vermek için Selefilik hakkında kısaca 
bilgi vermek gerekmektedir. 

İslam düşünce tarihinde dinin anlaşılması ve temeliendirilmesi noktasında 
akıldan ziyade nakli öneeleyen bir damann mevcudiyeti bilinmektedir. Bu da
mar özellikle fetih hareketleri sonucu köklü medeniyet havzalarının İslam top
raklanna katılması ve Abbasiler dönemindeki tercüme hareketleri gibi saiklerle 
yabancı kültürel etkilerin yansıması olarak ortaya çıkan kelami 1 felsefi tartış
malara cevap olmak üzere nasların yorumunda akla 1 re'ye fazla yer vermeksi
zin onları zahirieri üzerine kabul etmekle yetinmeyi, itikadl konularda tevilden 
ve akli tartışmalardan kaçınınayı ve çoğunlukla sahabe, tabiin ve tebei tabiinle 
sınırıanan selef geleneğine sıkı sıkıya sarılmayı savunmuş kelam ve felsefeci
lerin bid'at olarak nitelendirdiği görüş ve yaklaşımıarına karşı tavır almıştır. 
Ashabü'l-hadis ve Ehlü'l-hadis gibi adlarla anılan bu damar başta Ahmed b. 
Hanbel (ö. 855) olmak üzere özellikle muhaddisler tarafından temsil edilmiş
tir. Bu dönemde selefkelimesi ve selefyolu gibi kullanımlar görülmekle birlikte 
dini bir anlayış ve mezhebi yansıtmak üzere Selefilik kavramına rastlanmaz. 
Selefilik bu anlamda ilk defa çok sonraları, kendilerini Ahmed b. Hanbel'in ve 
Ehlü'l-hadis çizgisinin takipçileri olarak gören İbn Teymiyye (ö. 1328) ve İbn 
Kayyım el-Cevziyye (ö. 1350) tarafından kullamlmaya başlamıştır. Bunlardan 
sonra özellikle İbnü'l-Vezir (ö. 1436), Vehhab1 hareketin önderi Muhammed b. 
Abdülvehhab (ö. 1792), Şevkani (ö. 1834) ve Sıddık Hasan Han (ö. 1890) gibi 
isimler selefi düşüncemn, yaygınlaşmasmda rol oynamışlardır. On dokuzuncu 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren başta Reşid rıza olmak üzere dini ıslahı sa
vunan ve mezhep taassubunu, tasavvuf adı altında yaygınlaşan bid'at ve h ura
feleri eleştirip Kur'an ve Sünnet' e, selef anlayışına dönmek isteyen ve yukarıda 

18 M. Sait özervarlı , "Selefiyye•, DiA, XXXVI (Istanbul 2009), 401-402. 



- k~ndilerine işaret edilen birçok isim de Modern Selefilik içerisinde mütalaa 
edilmiştir. 19 

Selefilik adı altında toplanan bu düşünce darnannın dört özelliği dikkati çekmek
tedir: a) Dinjn anlaşılmasında aklın kullapınıına karşı mesafeli yaklaşım ve te

vilden kaçınma. İbn Teyıniyye dinin usUl ve fuı1lunun kaynağından söz ederken 
sahabe, tabiin ve imamların re'y ve makul olanın Kur'an'a öneelenmesini kabul 

etmediklerini, dört mezhep imaını ve .başka imamların re'ye, makul olana ya da 
kıyasa değil Kur'an'a ve Hz. Peygamber'erücü ettiklerini belirterek bu konularda 
aklı öneeleyen bid'atçileİ'i eleştirir.20 Bu husus Selefilik için yapılan "dini, naslar 
üzerine bina edip dini alanda aklın kullanılmasmı asgari seviyede tutmak iste
yen bir akım"21 şeklindeki tanım ya da onu "rivayete dayalı din anlayışı" şeklin
deki tavsiflerde22 açıkça görülmelctedir. Selefiler naslan zahirieri üzerine kabul 
etme ve akll tevillere yönelmemeleriyle tanınmaktadır. Onlar Mu tezile ve Şia gibi 

bid'at fırkalannın olduğu kadar Eşari kelamcılann teYillerine karşı da tavır almış
lardır. b) Sünnete özel bir önem verme. "İslam Sünnettir, Sünnet de İslam'dır" 
inancında olan Selefiler Kur'an'ın Sünnet.e olan ihtiyacının Sünnetin Kur'an'a 

olan ihtiyacından fazla olduğunu kabul eder. Sünnetin bir kısmını reddetmenin 
tamamını reddetme anlamına geleceğini kabul ettikleri için de bu tür kimsele
rin Müslümanlığından şüphe duyulması gerektiğini düşünürler. c) Selefe önem 

verme. d) Dine sonradan kanşan unsurlarhi. / bid'atlarla mücadele. Selefi çizgide 
bid'atlarla mücadele, akide ve amel olarak Kur'an ve Sünnette bulunmayıp dine 
sonradan kanştınlan unsurlar olarak anlaşılır ve bu mücadele öze dönüşe yönelik 

bir tasfiye arayışı ve Sünnetin iliyası kapsamında değerlendirilir. 

Modern dönemdeki kaynaklara dönüş çağrısının ne derece selefi bir karaktere sa
hip olduğunu anlayabilmek için bu dört açıdan değerlendirilmesinde yarar vardır. 

a. Dinin anlaşılması hususunda akla asgari seviyede görev vermek isteyen Selefi

lere mukabil modern dönemde kaynaklara dönüş çağrısı yapaniann akla özel 
ve önemli bir yer verdikleri, hatta onu temel kriter baline getirdikleri bilinen 

bir husustur. Hatta bu çağnyı yapan çevreler arasında selefi yönü özellikle vur
gnlanan23 Reşid Rıza'nın da mensubu olduğu Menar Ekolü dinin anlaşılması 

19 Seleffiik hakkında genel bilgi için bk. Muhammed Said Ramazan ei·Büti, es-Se/efiyye merhaleWn 
zemeniyyetün mübareketOn la mezhebün islam/yyün, 2. Ssk., Dımaşk: Daru'I-Fikr, 1990; Meh

met Zeki lşcan. Se/ef/1/k: Islami Köktenci/igln Tarihi Temelleri, Istanbul: Kitap Yayı nevi, 2006; M. 

Sait Özervarlı, "Seleflyye•, 399-402; Henri Laoust. "le retormisme orthodoxe des 'Salaflya' et 
les caracteres generaux de son orientation actuelle", Revue des etudes islamiques, Vl/2 (Paris 

1932), s. 175-224. 

20 ibn Teymiyye, MecmOu fetava, Riyad: Daru Alemi'l·kütüb, 1991, XVI, 471-472. 

21 Bk. Hayri Kırbaşo~lu, "Mazlden Atiye Selefi Düşüncenin Anatomisi",/s/amiyat, X/1 (2007), s. 140. 

22 işcan, Selefi/ik, s. 29. 

23 Muhammed el..ffidıl ibn Aşür, Reşid Rıza'nın rivayet ilimlerine a~ırlık vermesini ve selefi yönüyle 

tanınmasını onun Suriye'deki yetişme tarzına ve e~ilimlerine ba~lamaktadır, bk. et-Tefsir ve rlca
lühü, 2. bsk., Kahire: Matabl'u'I·Ezher, 1997, s. 207. 
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hususunda akla ve özellikle modern akla belirleyici bir önem vermesi sebebiyle 
kimi araştırmacılar tarafından "çağdaş akli ekol" şeklinde nitelendirilmiştir.24 
Modern dönemde kaynaklara dönüş çağrısı yapanlar akla verdikleri bu önemli 
konumun tabü sonucu olarak modern aklın kabulde zorlandığı hissi mucizeler

den söz eden bazı Kur'an ayetleri başta olmak üzere bir takım nasları zahirieri 
üzere kabul etmek yerine akli bir yoruma yönelmeleri ve bu hususta kimi zorla
~a tevil örnekleri sergilemeleriyle de selefi çizgiden farklılaşmışlardır. 

Modern akıl ve pozitif bilim anlayışının, kainatta sebep-sonuç ilişkisinin belir
leyiciliği ni savunan determinist görüşlere dayalı · modern değerlerin hakimiye

ti albndaki bir vasatta fizik aleminin ötesindeki bir gayb aleminden ya da se
bep-sonuç ilişkileriyle izah edilemeyecek hissi mucizelerden söz eden naslann 
modern değerlerle bağdaştırılmasında karşılaşılan zorluklar, kaynaklara dönüşü 
savunan yenilikçi çevrelerde çeşitli arayışları ve izah tarzlanın beraberinde ge
tirmiştir. Söz konusu çevrelerin genel bir yaklaşım olarak bu türden naslardan 
hadis olanlarını reddetme, ayet olanlanın ise aklın kabul edebileceği tarzda yo
rumlama yoluna gittikleri bilinmektedir.25 

Bu çerçevede hissi mucizelerin tevil edilmesi ve akü yoruma tabi tutulması konu
sunda selefi yönü ile tanınan Reşid Rıza'nın yaklaşırnma kısaca temas etmenin 
açıklayıcı olacağını düşünüyoruz. Hıristiyan kiliselerinin harikalar (tabiatüstü 
olaylar) üzerine bina edildiğine işaret eden Reşid Rıza, modern dönemde bu tür
den harikaların bu kiliselerin aleyhinde bir delil haline geldiğini, ilim ve akıl sa
hiplerini ikna eden değil, Hıristiyanlıktan alıkoyan bir unsura dönüştüğünü düşü
nür. Reşid Rıza'yı mucizelerden söz eden ayetleri aklileştirmeye sevk eden halet-i 
ruhiyenin ipuçlarını, bu türden ayetlerin varlığımn modern dünyada İslam daveti 
önünde yol açbğı sorunlardan söz eden şu ifadelerinde bulmak mümkündür: 

Kur'an'ın Allah'ın kendileriyle Musa (a.s.) ve İsa'yı (a.s.) teyid ettiği ayetleri / 
mucizeleri hikaye etmesi olmasaydı, serbest fikirliFrenklerin Kur'an'a yönelme
si daha fazla olur, onunla doğru yolu bulmaları daha yaygın ve hızlı olurdu. Zira 
Kıır'an akıl, ilim, beşer fıtratı, fertlerin netisierini tezkiye ve toplumun maslahat
lannı yükselbile esasları üzerine bina edilmiştir. :26 

24 Buradaki "akli" nitelemesinin "rasyonalist" karşılığı kull anıldığı açı ktı r. "Çağdaş" sıfatı dct onu 
klasik dönem akliyönel işe sahip Mutezile ekolünden ayırt etme amacıyl a ku llanılmaktadır. Menar 
ekolünü Kur'an tefsiri ve Sünnet' e yakl aşım çerçevesinde bu başlık altında ele alan bazı ince
lemeler için bk. Fehd b. Abdurrahman b. Süleyman er-Rumi, Menhecü'/-Medreseti'/-ak/iyye fi't
tefslr, 3. bsk., Beyrut: Müessesetü'r-Risale, 1986; a.mlf., itticahiitü't-tefslr fi'f-karni'r-rabi aşer, 
Riyad 1986, ll, 705 vd.; el-Emin es-Sadıku'I-Emln, Mevkıfü'f-Medreseti'/-akliyye mine's-Sünne

ti'n-nebeviyye, Riyad: Mektebetü'"r-Ryşd, 1998, ll, 183 vd.; Abdulbaki Güneş, Ak/i' Tefsir Hareketi: 

Mutezife ve Menar Ekolü, Ahenk Yayın ları, Van, 2003, s. 197 vd. 

25 Hissi mucizeler konusunda ayrıca bun ların iman ve nübüwetin ispatı noktasında asgari düzey
de bir konuma indirgenmesinden de söz edilebil ir. Modern dönem Müslüman mütefekkirlerin 
mucize konusuna genel yaklaşımları için bk. Mazharuddin Sıdd ı ki, islam Dünyasmda Modernist 

Düşünce, tre. Murat Fırat-Göksel Korkmaz, Dergah Yayınları, istanbul, 1990, s. 18-28. 

26 Reşid Rıza, et-Vahyü't-Muhammedf, Beyrut: Müessesetü izzeddin, 1406, s. 105. ·-·--· 



, Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere Reşid Rıza, Kur'an'da mucizelerle ilgili çok sa
yıda ayet bulunmasının liberal düşüneeli Batıhlar nezdinde İslam'ın cazibesine 
gölge düşüreceği endişesi taşımaktadır. 27 Zira ona göre insanlık artık olgunluğu
nu (rüşd) ve hürriyetini elde etmiştir ve onun aklı tabiat kanunlannda alışılmış 
nizama aykırı şekilde olağanüstü işlerin .kendisinden sadır olduğu bir kimseye 
uymaya boyun eğmemektedir.28 Dolayısıyla hissi mucizeler insanlığın düşünme 
ve araştırma açısından henüz olgunlaşmadığı, insanların sadece gördükleriyle 
ikna olduğu (tabir caizse "ilkel" dönemlerde) etkili olsa bile, akıl ve bilim açı
sından yetkinliğe ulaştığı günümüzde delil olma özelliğini yitirmiş, hatta ilim 
sahiplerini dinden nefret ettirir hale gelmiştir. 

Bu yaklaşımıyla isim vermese de ilerlemeci tarih. görüşünün, Auguste Comte'un · 
üç hal kanununun ve pozitivist bilim anlayışımn etkisinde olduğu anlaşılan Re
şid Rıza, diğer dinlerde ve bu arada Müslümanlar arasında rastlanan kevni mu
cizelerin rivayetlerinde, sıhhatlerinde ve delaletlerinde birçok şüphe ve tevillere 
yol açtığı kanaatindedir.2 9 Bu yaklaşımın sonucu olarak o Kur'an'daki kevni mu
cizelerden söz eden bazı ayetleri mecaza hamlederek sembolik tarzda yorumla
maya, diğer bir ifade ile tevile yönelmişti ı-. 

HisSı mucizeleri önceki dönemlere mahsus gören Reşid Rıza'ya göre son pey
gambere verilen mucizenin, onun nübüvvetinin yürürlükte kalacağı layarnete 
kadar geçerli olması gerekmektedir. İnsanlığın yiikselmesinin (irtikd) ve istida
dının olağanüstü olaylarla tamamlanması mümkün değildir, aksine bunlar ona 
engeldir. Bu sebeple Reşid Rıza'ya göre, son peygamberin nübüvvetinin hücceti, 
Allah'ın kitabıdır.3° Ona göre Hz. Peygamber'in nübüvveti, barikulade olaylarla 
değil, kendisinde şüphe olmayan ilmi ve akli delille sabit olmuştur. Önceki pey
gamberlerin mucizeleri de ancak her çağın akıl ve duygularına hitap eden bu 
delilin sabit olmasıyla ispat edilebilir.31 

Reşid Rıza'nın yaklaşımının daha iyi anlaşılması için onun Kur'an'da geçmiş 
peygamberlerin kıssalanndan söz ederken dile getirilen hissi mucizeler ko
nusundaki iki yorum örneğine yer verınemizin yararlı olacağını düşünüyoruz. 

27 Bu çerçevede Mehmed Şemseddin'in de kaynaklara dönüşün gerekllli~lni temellendirlrken ben· 

zer şekilde modem eğitim almış kimselerin din namına ortaya konan hurafelerden duydu~u anti

patiye dikkat çektiğine işaret edebiliriz: •islamiyetl safiyet-l eweliyeslne Irdi edilmelidir ki, erbab-ı 
ı rtan mealisinin hayranı, esasat-ı aliyesinin takdirhanı olsun ı SunOf-ı ava m da meskenet ve atalet

ten kurtulsun! Görüyoruz ki Müslümanlar arasında yetişen münewer dima~lar, din namına ortaya 

atılan şeylerden ıstikrah ve nefretle kaçınıyorlar•, bk. HuraFcittan Hakikate, s. 358. 

28 Reşid Rıza, ei-Vahyü'I-Muhammecfi', s. 112. 

29 Reşid Rıza, e/-Vahyü'I-Muhammecfi', s. 105. 

30 Hz. Peygamber'in nübüwetin delili olan Kur'an mucizesinin öncekilerden farklılı~ını, onun son 

peygamber ve davetinin de evrensel olması ile temeliendiren Rıza'ya göre bu durum husOsi-geç. 

miş peygamberlik ile umumi-kalıcı peygamberlik arasında kesin ayrımla alakalıdır, bk. Reşid Rıza, 
ei-Vahyü'I-Muhammedi, s. 112. 

31 Reşid Rıza, e/-Vahyü'/-Muhammecfi', s. 115. Ayrıca Kur'an'ı n Hz. Peygamber'in en büyük mucizesi 

oldu~unun genişçe tartışılması için bk. e/-Vahyü'I-Muhammedi, s. 167-190. 
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Kur'an'da (Bakara 2/259) evleri yıkılmış ıssız bir kasahaya uğrayıp daha, önce 
orada yaşayanlann tekrar nasıl diriltileceğini merak eden bir kimseden söz edil
mektedir. Ayette Allah'ın bu kimseyi öldürdüğü, yüz sene sonra dirilttiği, bu za
man zarfında o kimsenin yiyecek ve içeceğinin bozulma dığı, o kimsenin insanlar 
için bir ayet kılınması için tekrar diriltildiği gibi eşeğinin de kemikleri üst üste 
konulup daha sonra bunlara et giydirildiği anlablmaktadır. AnJaşıldığı kadarıyla 
Allah tarafından bir ibret nişanesi olmak üzere öldükten yüz sene sonra dirilti
.len bu kimsenin yiyecekleri diriliş esnasında henüz bozulmamıştır. O kimsenin 
merkebi ya da merkebinin kemikleri de karşısında durmaktadır. Ayetin deva
mında kemiklere et giydirilmesinden söz edilmesi, şayet daha evvel adamla bir
likte öldürüldüyse merkebinin de o adamın gözü önünde yeniden diriltildiğini 
hatıra getirmektedir. Ancak bu durum çok açık değildir. Çeşitli tefsirlerde ayetin 
anlatımındaki kimi boşluklar bazı rivayetlerin yardımıyla doldurulmaktadır.32 

Reşid Rıza bu ayetin tefsirinde insanların koma hali denilen geçici his ve şuur 
kaybına uğrayarak alışılmışın dışında uzun süre uykuda kalıp tekrar uyanma
lannın akli açıdan imkansız olmadığına, bu gibi durumların tecrübeyle de sabit 
olduğuna dikkat çeker. Yaşanmış örneklere delil olmak üzere Mısır'da yayınla
nan el-Muktetaj dergisinde aralıksız olarak 5500 gün ve gece uyuyan bir kadınla 
ilgili yöneltilen soruya dikkat çeker. Dergide bir insamn dört buçuk ay aralıksız 
uyumasının vaki olduğunu kabul edilmekle birlikte, sorudaki süre kadar ara
lıksız uyumanın uzak görüldüğü belirtilmektedir. Reşid Rıza bu durumun ab
şılmışın dışında olduğunu kabul etmekle birlikte dört buçuk ay ya da 5500 gün 
boyunca birini muhafaza etmeye kadir olanın, biz O'nun bu konudaki sünnetini 
bilemesek de bir kimseyi yüz sene muhafazaya da kadir olacağı ve bunun aklen ,.,____ 
de muhal olmadığı yorumunda bulunur. Ona göre ayetler ile tevatür yoluyla sa-
bit olan hususlara teslim olup ve onların zabirleri üzerine kabul etme noktasında 
Müslümanlar açısından tek şart, onların imkansız (müstahll) olmayan mümkün 
şeyler (mümkinat) olmalarıdır. Reşid Rıza ayette merkebin öldürülüp yeniden 
diriltilmesinden biçbir şekilde söz edilmediğini, burada bütün canlıların diriltil
mesiyle alakah akli bir delilin söz konusu olduğunu ve bütün canlıların gelişip 
olgunlaşmasının temin edilmesinden söz edildiği görüşünü savunur.33 

Bu ifadelerinden anlaşılacağı üzere Reşid Rıza söz konusu ayetlerde anlatılan du
rumu her ne kadar alışılmışın dışında olsa da imkansız görmemekte ve onu yaşan
mış benzer bazı örneklere benzeterek akla yaklaşbrmak için çaba sarf etmektedir. 
Ancak onun bu konuda zorlama bir yoruma saptığı açıktır. Öncelikle ayette bir 

32 örnek olmak üzere bk. Mukatil b. Süleyman, TefsTru Mukatil b. Süleyman (nşr. Abdullah Mah

mud Şlhate), Kahire: ei-Heyetü'I·Mısriyyetü ' l-amme li 'l·kitab, 1979, ı. 217-218; lbn Cerir et-Taberi, 

cami'u'l-beyan an te'vili ayi'J.Kur'§n (zabt: Sıdki Cem il ei-Attar}, Daru'I·Fikr, Beyrut, 1995, lll, 40 

vd.; Fahreddln er-Razi, et-Tefsiru'l·keblr, Daru ihyai'Hürasi'I-Arabi, Beyrut, 1934, VII, 31-32; Cela· 

leddin es-SüyQti, Tefsirü'd-Dürrl'l-mensür fi'Nefsiri'l·me'sur, Daru'I-Fikr, Beyrut, 1983, ll, 26-32; 

Şehabeddin Mahmud ei-Aıüsi, RDhu'l-me'§ni (tashih: Muhammed Hüseyin ei·Arabi), Daru'I·Fikr, 
Beyrut, 1993, lll, 34-37. 

33 TefsTru'I-Menar, Beyrut 1999, lll, 42-44. 



insanın yüz sene uyurluktan sonra uyanması söz konusu değildir. Ayette, Reşid 
· · Rıza'nın ·verdiği örneklerde olduğu gibi uyumadan ve uyanmadan değil,_ öldür

me (imô.te) ve- diriltıneden (ba's) söz edilmektedir. Sdefuı itibar ettiği gibi, şayet 
lafızların zahiri ve lügat anlamlan esas alınacaksa, bunun ·gerçek bir öldürme ve 
dJiltme o_larak anlaşılması gerekir. U~m~ ve uyanma hadisesine b~nzetilerek 
buna sembolik bir· yorum getirilmesi, tercih sebebi (müreccihi) olmayan bir me-l . . . 
caza yönelme olacaktır. Burada ayrıca söz konusu kimsenin insanlar için bir ayet . 

o o o 

kılınacağı ifade edilmektedir ki, "ayet" Kur'an'da mucize için kullanılan en yaygın 
kelimelei·den biridir.34 Aynı şekilde 'söz konusu kims~nin uyandİğında yiyeceğinin 
henüz bozulmamış olmasından ve muhtemelelf kemiklerini karşısında gördüğü 
merkebine yeniden et giydirilmesinden (diriltilmesinden) de b~sedilmektedir ki, 
bunların makul .i:iahlarla akla yaklaştırılması kolay olmayacciktır. Netice olarak 
ayette dile getirilen öldürme ve ıoo sene sonra yeniden diriltıneyi koma haline ya 
da Hint fakirlerinin uzun süre ·uykuda ya da toprak altında .kalm;i tecrübelerine 
~enzeterek akla yaklaştırrna çabasımn zorlama ve beyhude olduğu açıktır.35 

Hissi mucizeJerden söz eden ayetlerin Reşid _Rıza tarafından nasıl yorumlandığı
m gösteren ikinci örnek olarak onuı:ı H~. İsa'nın olağanüstü bir· tarzda dünyaya 
gelişinden söz eden ayetlere getirdiği yoruma işaret etınek istiyoruz. Reşid Rıza; 
yukarıda işaret ettiğimiz mucize anlayışina uygun olarak, Hz. İsa'nın babasız 
doğumunun alışılmışın dışında olduğunu itiraf etmekle birlikte, bunun bizim 
sebebini bilemediğim(z bazı tabiat kanuniarına uygun gerçekleşmiş olabilece
ği ihtimalinden söz eder ve bu sıra dışı olayı makul bir çerçevede kabul etmeyi 
mümkün kılacal< bazı ihtimallerden söz eder. O, batılı felsefeciler tarafından ya
pay doğum diye bilinen "kendi kendine üreme"nin (et-teuelledü'z-zô.ti) imkanı 
kabul edildikten ve inorganik bir varlıktan canlının üremesi benimsendikten 
sonra Hz. İsa'nın Hz. Meryem'den dağınasına işaretle bir canlının diğer bir can
lıdan üremesinin pekala mümkün olacağı sonucuna ulaşmaktadır. 

Reşid Rıza Hz. İsa'nın babasız doğumunu iki açıdan daha makul göstermeye ça
lışmaktadır. Bunlardan ilki, modern psikoloJinin verileriyle desteklenir. "Kendi ) 
kendine telkin" yaklaşımı şeklinde nitelendirebileceğimiz bu yaklaşıma göre in
sanın bir şeyi düşünmesi, onun gerçekleşmesine neden olabilir. Allah'ın kud
retiyle bir çocuk sahibi olacağı müjdesini alan Hz. Meryem'in mizacı, kuvvetli 
imanı ve yakini sayesinde rahimde bu dölleurneyi (telldh) gerçekleştirmiştir. 

34 Ayet kelimesi Kur'an'da deli l, kıyamet alametleri ve Kur'an'ın tamamı ya da belli bölümlerinin 

yanı sıra birçok yerde mucize anlamında kullanılmaktadır, bk. Yusuf Şevki Yavuz- Abdurrahman 

Çetin, "lwet", OiA, IV (istanbul, 1991), 242-244. 

35 Reşid Rıza başka bir yerde de 1827 yı lında bir Hintli fakirin 40 gün toprak altında gömülü kal dı ktan 

sonra uyanıp. yaşam ı na devam ettiğine dair bir habere yer vermektedir, bk. Tefsiru'I-Menar, Xl, 205-

206. Reşid Rıza'nın hissi mucizeler konusundaki tevilleriyle selefi çizgiden uzak düştüğünü savunan 

Yemenli hadis alimi ei-Vadi'i, Reşid Rıza'nın bu ayetteki yorumunda bir tahrifte bulunduğunu ve 

onun islam düşmanlarının aklının almadığı hususlarda tahrife yönelmekle adeta vazifeli (müvekkel) 

olduğu iddia etmektedir, bk. Rüdüdu ehli'J-ilm ale't-ta'inin fi hadlsi's-sihr ve beyanu bu'di Muham

med Reşi'cl Rıda ani's-selefiyye, 2. bsk., San'a 1999, s. 13. http:/ jwww.muqbel.net/files.php?fi

le_id=3 (erişim 30.9.2013). Yazara göre (s. 26) Reşid Rıza Selefilik'ten Selefi'lik de ondan ber'idir. 
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Nitekim bazen güçlü bir inanç, sağlıklı kimseyi hasta edip öldürebilir ya da has
tayı iyileştirebilir. Ruh ve madde etkileşimini esas alan ikinci izah tarzına göre 

varlıklan n keslf cisimler ve latü ruhlar şeklinde ikiye aynldığına işaret edildik
ten sonra kesif cisimlerde görülen gelişme, hareket ve üremenin latif varlıklar 
tarafından gerçekleştirildiği belirtilir. Hava bu la(ıf varlıklardan biridir ve o ol
madan canlıların yaşaması imkansızdır. İki latif varlıktan (oksijen ve hidrojen 

kastedilir) oluşan su ve elektrik de bu latif varlıklar arasında sayılmalıdır. Bir 
sonraki adımda Reşid Rıza, "İdrak ve irade sahibi olduklarını bilmediğimiz söz 
konusu latif varlıklar bile madde üzerinde bu kadar etkiliyse akıl ve irade sahibi 
olan ruhlar neden etkili olmasın?" sorusunu sormaktadır. Bu girizgahtan sonra 

o, kainatta dağılmış durumdaki ruhiann idaresine sahip olan Allah'ın katından 
bir ruhu Meryem'e insan şeklinde gönderdiğini, onun Meryem'e üflemesiyle 
rahimde -maddi olup olmadığını bilemediğimiz- telklhin gerçekleştiği ve Hz. 

İsa'nın bu şekilde doğduğunu ileri sürmektedir.36 

Görüldüğü üzere Reşid Rıza'nın bütün bu açıklamaları, Hz. İsa'nın babasız dün
yaya gelişini modern akla yaklaştırma çabasının bir ürünüdür. Onun bu açıkla
ma vesilesiyle sadece sıra dışı doğum hadisesine akli izah getirmekle kalmadığı, 

gayb aleminin bir nnsuru olan melekleri de maddi denebilecek bazı benzetme 
ve imalarla akla yaklaştırmak için gayret ettiği görülmektedir. Netice itibariyle 
onun hissi mucizelerle ilgili ayetleri akli yorumlara tabi tuttuğu, akılcı yorumlan 

zora sokacak rivayetlerin neredeyse tamamını devre dışı tutmaya özen gösterdi
ği ve ilgili ayetleri zahiri üzerine almak yerine çoğu durumda mecaza hamlede

rek sembolik yorumlan tercih eden bir yaklaşımı benimsediği ve şekilde selefi 
tavırdan uzaklaştığı söylenebilir.37 

b. Sünnetin dindeki yerine her vesile ile vurgu yapan Selefilere mukabil kaynak
lara dönüşü savunan bazı kimseler modern aklın kabulde zorlanacağı bazı ha

disleri reddetmekte mahzur görmezler. Bu çerçevede sık sık uydurma (mevzu) 

ve zayıf hadislerin İslam toplumlarını bozucu etkisinden şikayet edilir. Ancak 
şikayet konusu klasik hadis ilmi kuralları içinde problemli kabul edilen ha
dislerle sınırlı değildir. Her vesile ile uydurma ve zayıf hadislerden yakınan 

bu kimseler kendi görüşlerini desteklemek için bu türden hadisiere atıfta bu
lunmakta mahzur görmedikleri gibi38 klasik hadis ilmi kriterleri içinde sahih 
kabul edilen bazı hadisleri de kabul etmezler. 

36 Tefslru'I-Menar, lll, 254-255. 

37 Reşid Rıza'nın hissi mucizelerle ilgili genel yaklaşımı ve diğer örnekler için bk. M. Suat Mertoğlu, 

Reşid Rıza'nın Kur'an Yorumu, Klasik, istanbul, 2011, s. 114-122. 

38 Mesela zayıf ve uydurma rivayetlere yönelik eleştirileriyle tanınan Reşid Rıza, islam'da aklın öne
mine dikkat çekerken "Aklı olmayanın dini yoktur· ve "Dini olmayanın aklı yoktur• gibi sıhhat duru· 

mu tartışmalı rivayetlere atıf yapabilmektedir, bk. Tefslru'I-Men§r, lll, 134. Beyhaki "Aklı olmaya
n ı n dini yoktur• rivayetinde kizbile itharn edilen Hamid b. Adem'in teferrüd ettiğini söylediğinden 
münker bir rivayet söz konusudur, bk. Şu'abü'l-iman, Daru'I·Kütübi"l-ilmiyye, Beyrut, 1990, IV, 

157. EbO Nuaym da bu rivayelin garib olduğunu belirtmektedir, bk. Hilyetü'l-evliya, Beyrut, 1405, 
lll , 220. "Dini olmayanın aklı yoktur• şekli nde bir rivayeti ise tespit edemedi k. 



'Yine Re~id Rıza'dan örnek vermemiz gerekirse o, sihirve ayın yarılması (inşikd
ku'l-kamer) hadislerinin )'anında Hz. İsa'nın nüzulii, M~hdi ve Deccal gibi kıya
met alametlerinden söz eden bazı rivayetleri de hadis tekniği açısından sorunlu 
olmamakla birlikte muhtevalarına yönelik bazı çekinceler sebebiyle reddetmek
tedir. Kaynaklara dönüş çağrısı yapan diğer bazı düşünürler tarafından da pay-. . . 
laŞıl!ln bu tutumun selef yaklaşımı ile bağdaştınlması oldukça zor olduğundan 
kendilerini selefi gören ~azı çevrelerden tepki görmüş~.39 Bu çerçevede Suud 
Selefilerinin Kur'an'a dönüşü savunanlardan ve hadis inkarcısı olmasa da tef
sirinde bazı hadisleri red ya da ihmal -eden ve müteşabibatı tevil eden Seyyid · 
Kutup'a yönelik eleştirileri de örnek gösterilebilir: 

"Suudi selefileri Kutub'u hulUI ve vahdet-i vücQ.du 'kabu1 etmekle SUfiye'ye, Al
lah'ın sıfatlarında ta'tile giderek ve kader meselesinde ·cebri benimsey_erek Ceh
miye'ye, rü'yetullahı inkar ederek Mu'tezile'ye, müteşabih ~a~lari tevil ederek 
Eş'ariyeye, Hz. Osman ve Muaviye hakkında olumsuz kanaatler serdederek Ra
_fiziye'ye intisap ettiğini iddia eder."4° 

Diğer taraftan yukanda işaret edildiği ·gibi kaynaklara dönüşü savimanların bir 
kısmının Kur'an dışı delilleri ve bilhassa Sünneti tamamen reddederek Kur'an 
islamı'nı savunur hale geldiği de bu çerçevede hatırlanmalıdır. 

c. Selefilik kavramınm ilk Müslüman nesilleri ifade eden selef kelimesiyie irti
batlı olduğu ve bu yaklaşımı benimseyen kimselerin ideal çağ olarak ilk asırla
n tebcil ettiği bilinmektedir. Bu bağlamda en fazla atıfta bulunulan sözlerden 
biri İmam Malik'e aittir: "Bu ümmetin alıiri ancak evvelinin salalı bulduğu 
şeyle salalı bulur".41 Modern dönemde kaynaklara dönüş çağrısı yapanlar da 
asr-ı saadete dönülmesi gerektiğini savunmakta birlikte en azından bu çağrı 
sahiplerinden bir kısmının farklı bir zaman tasavvuruna sahip olduğu görül
mektedir. İlerlemeci tarih görüşünden etkilenen bu kimselerin en sık vurgula
dıkları kavramlardan biri terakki olduğundan Selefilerde olduğu gibi yücelti
len bir geçmişe nazaran geleceğin daha olumlu bir muhtevada kabul edilmesi 

söz konusudur. Mehmet Akif, "Durmayalım" adlı şiirinde sahip olduğu ınazi 
ve müstakbel tasavvurunun ipuçlarını verir: 

" .. .İşte atidir o ser-menzil denen aramgab; 
Karb~am; çöl mazi; ata:tet sedd-j rab. 
Durma mazi bir mugaylauzar-ı dehşetniiktir 
Git ki ati korkusuzdur, bem ne kuds1lıaktir!"42 

39 Seletilik bağlamında Rıza'ya yönelik değerlend irme ve eleştiriler için bk. er-Rüml, Menhecü'I-Med
reseti'l-akliyye fi't-tefslr, s. 182-187; el-Vadi'!, Rüdudu ehli'f.iJm. 

40 Bk. Mehmet Ali Büyükkara, "Biz Artı k O Sapkınlardan Değiliz: Seletileri n Seletilerden Teberrileri 

üzerrne Değerlendi rmeler" , istamiyat, X/1 (Mart 2007), s. 69. 

41 Bk. Kadi lyaz, eş-Şifa bi-ta'rifi hukuki'I-Mustafa (nşr. Hüseyin Abdülhamid Nil), Beyrut, Daru'I-Ka

lem, ll, 92. 

42 Ersoy, Safahat, s. 22. 
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Bu noktada Akife haksızlık edilmemelidir. O tabü ki selef dönemini değil, İs-' 
lam'dan uzak şekilde geçirilen devirleri çöle benzetmekte ve yaşadığı dönemin 
çaresizliği içinde toplumuna umut verebilmek adına ideal ve parlak bir gelecek 
tablosu çizmeye çalışmaktadır. Ancak ne olursa olsun çağdaşı birçok yenilikçi 
düşünürde olduğu gibi bu tarih tasavvurunun modern batılı tesirierin altında 
şekillendiği ve Selefiterin tarih tasavvurundan ve ideal dönem algısından farklı
laştığı da bir gerçektir. 

d. Selefi çizgiden farklı olarak kaynaklara dönüşü savunanlan rahatsız eden ko
nuların çoğu klasik anlamıyla bid'atten, yani dinin inanç esaslan ve pratikle
rine sonradan karışan unsurlar ziyade modern zihnin kavramakta ve benim
semekte zorlandığı bazı unsurlardır. Dolayısıyla burada dine sonradan giren 
unsurlara karşı tepki gösteren selefi bir tavırdan ziyade modern akıl ve hayat. 
şartlanyla bağdaşmayan unsurlara karşı bir tavrın daha belirleyici olduğu söy
lenebilir. Modern dönemdeki kaynaklara dönüş çağrısı yapanların bid'atler, 
uydurma hadisler ve İsrailiyat türü rivayetleri ve bunları ihtiva eden meviza 
vb. kitapları eleştirirken bu çerçevede en fazla kullandıkları kavramlardan biri 
olan hurafe, özellikle modern zihnin anlamakta ve kabul etmekte zorlanaca
ğı unsurlada ilgilidir. Hurafe kavramına bu bağlamda en sık atıfta bulunan 
isimlerden biri olarak Mehmed Şemseddin'in yazıları bu anlamda zengin ör
neklerle doludur: 

"İslam'a sokulan esatiri hurafelerin, gayrı mantıki acibelerin, bulasa iline mu
gayir saçmalann başlıca menbaı uydurma hadislerdir; ... Mütedavil olan mevi
za kitaplannın hemen kaffesi akl-ı selim erbabım nefret ettirecek hurafelerle 
doludur. Mündericatlan, baştan nihayete kadar, israill hikayelerle uydurma 
hadislerden ibarettir denilse, hakikatten pek tebaud edilmiş olmaz; ... HurMat 
ve ananata bu derece meclı1b olan dimağların; kurun-i vüsta zulmetleri altın
da uyuşmuş oldukları muhakkak! Çünkü asnn nur-ı irfamyla tenevvür eden bir 
kafa, bu kadar bayağılıklara mümkün değil sükı1t edemez" .43 

Kısaca dört başlık halinde incelemeye çalıştığımız bu özellikleri göz önünde bu
lundurduğumuzda modern dönemdeki kaynaklara dönüş çağrısının Sel efilik'te
ki Kitap ve Sünnet ile selef anlayışına dönüş çağrısını andırınakla birlikte on
dan farklılaştığını söyleyebiliriz. Kanaatimizce kaynaklara dönüş çağrısı, nadir 
bazı temsilcileri göz önünde tutularak Selefilik çizgisi ile ilişkilendirilebilirse de 
bu çağrıyı yapanların geneli dikkate alındığında modern güdülerle oluşmuş bir 
çağrı olduğu söylenebilir. Bu çağrının kaynaklara ve Asr-ı Saadete dönüş talebi
nin arkasında, gelenek engelini aşarak kendi konumlarını güçlendirmek ve ileri 
sürdükleri çözüm tekliflerini meşrulaştırmak için Kitap, Sünnet ve Asr-ı Saadet 

43 M. Şemseddin, Hurafattan Hakikate, s. 250, 269, 308. Yazar ayn ı eserinde Hopalı Osman b. 

Ahmed'in Dürretü'n-NasJhin'inden "hurafe mecmuası", "keşkül-i hurafat• şeklinde söz ettikten 

(s. 270) sonra benzer durumda olan Mükfişefetü'l-ku/Qb, Mişk<Hü'l·envar, Hayatü'l·ku/Qb, Züb

detü'l-mecalls, Dekaiku'l-ahbar, Tava/iu'/-mü/01< ve Kenzü'l-havas gibi başka meviza kitaplarına 

işaret etmektedir. 



, . gibi Müslümanlar nezdindeki tartışılmaz değerlerin meşrulaştırıcı otoritesinden 
istifade etme arzusu olduğu izlenimi vermektedir. 

Sonuç Yerine 

Kaynaklara dönüş hareketi, modern değerlerden az ya da çok etkilenmiş çevre
lerin geleneksel 1 yerleşik j hakim İslam anlayışını hertaraf ederek dini yeniden 
ve başka bir otoriteye değil, kendi akıllanna dayalı olarak serbestçe yorumlama 
çabasıyla yakından alakal ı bir yöneliştir. Kalkış noktaları İslam'a dair tarih için
de ortaya çıkan yorum ve uygulamaların bir sapma içinde olduğu, temel kay-. 
naklann ya doğru anlaşılınadığı ya da yanlış anlamak sureti~le tahrif edildiği; 
İsla~ dünyasının geriliğinin, siyasi, iktisadi ve sosyal prqbleml~rinin temelinde 
bu yanlışın yattığı; dolayısıyla asla rücu ederek İslam'ın temel kaynaklannın ser
bestçe yeniden ve doğru bir şekilde anlaşılması gerektiği iddiasıdır. . 

Kaynaklara dönüş hareketi başından itibaren tepkisel ve seçmeci bir harekettir 
ve büyük ölçüde bu özelliğini muhafaza etmiştir. Tepkiselliği en fazla yerleşik din 
anlayışının müsebbibi olarak görülen ba~ta itikadi-fıkhi mezhepler, tarikatlar ve 
eğitim kurumları (medreseler) ile onların taşıyıcılan olarak ulema ve meşayih 
topluluğu ve ulemanın dini yorumlarken esas aldıkları 1 dini yorumlarının çer
çevesinin belirleyen usftllere yöneliktir. Seçmeciliği ise Kitap v,e Sünnetin yanı 
sıra, İslam tarihi tecrübesinden kendi argümanlannı güçlendirecek unsurlann 
seçilerek gündeme getirilmek istenmesiyle alakalıdır. 1 
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