
sün devir usulünün -şekil yönüyle huku
ka uygunluğu tartışması bir yana- mahi
yeti itibariyle bir aldatmacadan ibaret ol
duğu. islam'ın ruhuna uygun düşmediği, 
bundan dolayı ilk ortaya çıktığı dönemler
den itibaren islam alimlerinin sert eleş
tirilerine ve bid'at nitelendirmelerine ko
nu olduğu görülür. 

Sonuç itibariyle. Bakara süresinin 184. 
ayetinde sadece oruç tutmaya gücü yet
meyen sürekli mazeret sahiplerinin fidye 
vermeleri emredilmiş olup bunun dışın
daki ıskat-ı savmın ayette yer almadığı. 
ıskat-ı salat ve diğer ıskat çeşitleriyle de
vir işleminin ise Kur'an veya Sünnet'ten 
herhangi bir delile veya fıkhl hüküm elde 
etmede kullanılan bir usule dayanmadı
ğı açıktır. Esasen bedeni ibadetler ruhun 
Allah'a yükselişini sembolize ettiği. kişi
nin kendini geliştirip eğitmesine yardım
cı olduğu ve tabii olarak mükellef açısın
dan birçok manevi ve ahlaki fayda taşıdı
ğı için bunların sıradan bir borç-alacak 
ilişkisi gibi görülmesi ve neticede ıskat 
usulünün ibadetterin edasına alternatif 
ifa olarak değerlendirilmesi bu ibadetle
ri n ruhuna ve amacına aykırıdır. Ancak 
vefat eden kimsenin yakınlarının ölenin 
uhrevl mesuliyetini azaltacak bir şeyler 
yapabilme yönündeki iyi niyeti ve gayre
ti. müteahhirlnden bazı fakihlerin de ih
tiyat vetemenniden öte gitmeyen. fakat 
neticede fakiriere tasaddukta bulundu
ğu için bazı olumlu sonuçlar da içeren ıs
kat işlemine sıcak bakmaları. bu sürecin 
bir devamı olarak fakirler için de devir 
usulünün bulunması gibi hususlar ıskat 
ve devrin islam toplumunda hızla yaygın
laşmasının temel arnili olmuştur. Buna 
ilaveten. bu tür amil ve yaklaşımların her 
dönemde -en azından ikili ilişkiler çerçe
vesinde- varlığını korumuş olması aksi 
yönde yapılan eleştiri ve açıklamaları so
nuçsuz bırakmıştır. Öte yandan Kur'an'
da. Sünnet'te veya sahabenin ve mücte
hid imamların fetvalarında mazeretsiz 
olarak tututmayan ve kaza edilmeyen 
oruçlar için ıskat-ı savmın. bütünüyle ıs
kat -ı salatın ve devri n cevazı yönünde hiç
bir açıklama yer almadığı halde ıskat ve 
devri n uygulamada giderek yaygınlaşma
sının, insanların sağlıklarında ibadetleri 
ifada tembellik etmesine veya ihmalkar 
davranmasına. bunun islam'ın öngördü
ğü veya cevaz verdiği bir usul olarak al
gılanmasına. islam'ın bu adet sebebiyle 
yanlış aniaşılmasına ve haksız itharniara 
maruz kalmasına yol açtığı da bilinmek
tedir. Bununla birlikte ölen için bir şeyler 
yapıp Allah'ın rahmetini umma. dini bir 

görevi ifa etme. bu vesileyle ihtiyaç sahip
lerine yardım etme gibi birçok farklı niye
ti n iç içe olduğu. psikolojik ve ekonomik 
sebepterin ve sosyal baskının ön plana 
çıktığı bu işlemin sadece ilmi ve şekli bir 
yaklaşımla bid'at ve yanlışlardan arındı
rılması da kolay görünmemektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Lisanü '1-'Arab, "sl~.t", md. ; ei-Muuaııa', "Şı
yam". 43, "A]5zıye", 38; Buhari, "Zekat". ı, 

"Şavm", 42, " l:ludüd" , ll , 12, "Meva]5it" , 37; 
Müslim. "Ş ıyam " , 149-150, 152, "l:ludüd", 8, 
"Mesacid", 314; İbn Mace. "Şıyam", 50, "Ta
la]5". 6; Ebu Davüd, "Şalat". ı ı. "Zekat". ı . 

"Şavm" , 41, "Tala]5", 3, "l:ludüd", 4;Tirmizi, 
"Şavm", 23, "l:ludüd", 6; Cessas. Af:ıkamü'L
Kur'an (Kamhavi). ı. 218; İbn Hazm. ei-Muf:ıai
La, Kahire 1968, VI, 412-423; Serahsi, el-Meb
sut, IX, 140; a.mlf., el-Uşul, ı, 49, 51; Kasani, 
Beda'i', V, 19-21; İbn Kudame. el-Mugni, Ka
hire 1968, lll , 151-157; Kurtubi. el-Cami', lll , 
374; Nevevi. ei-Mecmu', VI, 367 -373; Karafi. 
el-Furuk. Kahire 1347/1928, 1, 140-142, 228; 
ll, ll O-lll; Abdülaziz ei-Buhari. Keş{ü 'i-esrar, 
1, 154-155; Yusuf b. İbrahim ei-Erdebili, el-En
uar Li-a'mali ' l-ebrar, Kahire 131 O, 1, 165; Zerke
şi. el-Menşur fı'L-kaua'id (nşr. Faik Ahmed Mah
mud). Küveyt 1402/1982, ll , 54, 409-410; lll , 
15, 393; İbn Nüceym, el-Eşbah ue'n-ne?a'ir(nşr. 
M. Mut1' el-Hafız). Dımaşk 1403/1983, s. 375-
378; a.mlf., ei-Baf:ırü'r-ra'ik, ll, 97-98; Remli, 
f'lihayetü'L-muf:ıtac, Kahire 1386/1967, 111, 189-
194; Abdurrahman Şeyhlzade, Mecma'u '1-en
hur, istanbul 1309, !, 248-252; el-Fetaua'l-Hin
diyye, ı , 125; Çatalcalı Ali Efendi, Fetaua-yı Ali 
Efendi, istanbul 1324, !, 12-13; Tahtavi. fjaşiy e 
'ala Merakı'L-feltı/:ı, Bulak 1318, s. 237; Şevka
ni. f'leylü'L-eutar, IV, 263-266; İbn Abidln, Red
dü'L-muf:ıttır (Kahire). ll, 72; a.mlf .. Mecmu'a
tü 'r- resa'il, !, 192-198; Bacüri, f:laşiye 'a la Şer

bi ibn Kasım el-Gazzi 'ala metni Ebi Şüca', 
Beyrut, ts . (Darü'l-fikr), 1, 311; Ali Haydar. Düre
rü'l-hükkam,l, 177; Mecelle, md. 17, 50, 51, 
281,284,335,344,847,873,1227,1536,1552, 
1553; M. Ali ei-Mekki, Teh;;:ibü '1-Furuk ue'l-ka
ua'idi's-seniyye {1 esrari'l-fıkhiyye (Karari. el
Furuk içinde). Beyrut, ts. (Alemü'l-kütüb). 1, 
157-158; ll, 135-137; Zerka, el-Fıkhü'l-islami, 
ll , 1024, 1025; a.mlf .. Şerf:ıu'l-Kaua'idi'L-fıkhiy
ye, Beyrut 1403/1983, s. 207-213; Ali Rıza Ka
rabulut, islam'da Vasiyyet ue isktıt Meselesi, 
Kayseri 1980; Mustafa Baktır. islam Hukukun
da Zaruret Hali, Ankara 1986, s. 39, 78, 196; 
Mehmed Zihni Efendi. f'limet-i islam (s. nşr. 
Mustafa Özcan). istanbul1993 , s. 399-401,558-
559; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük islam ilmi
hali (s. nşr. A. Fikri Yavuz). istanbul, ts . (Bilmen 
Yayınevi), s. 238-242; Hayreddin Karaman, is
lam ' ın Işığında Günün Mese leleri, istanbul 
1996, ı, 90-93; Lütfi Şentürk. " İ skat- ı Salat'', 
Diyanet Dergisi, XV /5-6, f:.nkara 1976, s. 334-
338; "1sl5§.t", Mu.Fi, VIII, 233-365; "lsl5§.t", Mu.F, 
IV, 225-258; "Fidye", a.e., XXXII, 68-69. 

L 

li] ALi BARDAKOGLU 

ISKAT-ı CENIN 

(bk. ÇOCUK DÜŞÜRME). 
_j 

ISLAH 

ı 
ISLAH 

--, 

İslami değerleri, 
inanç ve yaşama biçimini 

yeniden ihya etmeyi amaçlayan 
düşünce ve faaliyetleri 

ifade etmek üzere kullanılan 
bir terim. 

I. KAVRAMlN İÇERİGİ, 

ORTAYA ÇIKIŞI ve GELİŞMESİ 

ll. ARAP DÜNYASI DIŞINDAKi 

ÇEŞİTLİ İSLAM ÜLKELERİNDE 

ISLAH HAREKETİ 
L _j 

I. KAVRAMlN İÇERİGİ, 

ORTAYA ÇIKIŞI ve GELİŞMESİ 

Sözlükte "iyi ve yararlı olma" anlamın
daki sal ah kökünden masdar olan ıslah 
genel olarak "düzeltmek. daha iyi hale ge
tirmek" manasında kullanılır ve bir ölçü
de Batı dillerindeki reform kelimesine te
kabül eder. Çağdaş islami literatürde ise 
daha ziyade Muhammed Abd u h ve M. Re
şi d Rıza' nın öncülüğünü yaptığı dini dü
şünce akımında sistematik anlamını ka
zanmış temel terimlerden biridir. Bu te
rim, esas itibariyle adı geçen akımın Se
lefiyye yanlısı temel fikri tavrını ifade et
mektedir. Islah, Kur'an-ı Kerim'de isim ve 
fiil kalıplarıyla geçtiği kırk ayette "kendi
sini veya insanlar arasındaki ilişkileri dü
f.eltmek; barışmak, barıştırmak" anlamın

pa kullanılmıştır (mesela bk. ei-Bakara 2/ 
228; ei-En'am 6/48; ei-Hucurat49/9-IO}. 
ism-i faili olan muslih de kötülüğe, dü
zensizliğe ve bozgunculuğa karşı barış
tan, dirlik düzenlik ve esenlikten yana bir 
tutum takınan müttaki insanları ifade et
mek üzere çeşitli ayetlerde yer almakta
dır (ei-Bakara 2/1 1-1 2; ei-A'raf 7/1 70; HO d 
ı lll ı 7) . Kur'an terminolojisinde ıslah if
sadın , muslih de müfsidin karşıtıdır (bk. 
FESAD). Islah kavramı aynı anlamda ha
dislerde de geçmektedir (bk. Wensi nck, 
el-Mu'cem, "şll:ı" md.). 

A) Tarih. 1. Tarihi ve Kültürel Arka 
Plan. Modern ıslahçı düşünürler. Kur'an'
da hayatları örnek olarak zikredilen ıslah
çı peygamberlerin ve özellikle de Hz. Mu
hammed'in izinde oldukları iddiasındadır
lar. Modern ıslahçı akımın öncüleri, geliş
tirmek istedikleri fikri hareketin ilkeleri 
itibariyle Kur'an'dan kaynaklandığı ve is
lam tarihi boyunca belli bir geleneğe sa
hip olduğu düşüncesindeydiler. Bu te
mel yaklaşıma göre yeryüzünde islam ' ın 
Kur'an ve Sünnet denilen iki temel kay
nakta ifadesini bulmuş kural ve değerle
rini yerleşik kılma çabası var oldukça ıs-
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ISLAH 

Iahçı tavır da var olmaya devam edecek
tir. Modern ıslah tasawuru çağımııda İs
lami değerleri yeniden ihya amacına yö
nelik olup Kur'an-ı Kerim'in "iyiliği em ret
me ve kötülükten alıkoyma" (Al-i im ran 
3/104, 110) prensibine dayanmaktadır. 
lslahçı tavrı gerekli kılan bu prensip söz 
konusu akımın öncüleri tarafından sık sık 
bu bağlamda değerlendirilmiştir (Mu
hammed Abd u h, Risaletü 't-tevf:ıfd, s. 113; 
M. Reşld Rıza, Te{sfrü'l-menar, IV, 25-47; 
IX, 36) 

Dirlik, barış ve iyiliğe (salah) dayalı müt
taki bir hayatı ahlaki bir ideal olarak be
nimseyen her müslüman gibi ıslahçı akı
mın öncüleri de ıslah eylemini vurgulayan 
Kur'an ayetlerine atıfta bulunmuşlar, 
özellikle, "Tek istediğim gücümün yetti
ğince ıslah etmektir" (Hud 11/88) ayetini 
öne çıkarmışlardı. Bu Kur'anl atıflar, AI
Iah'ın her asırda dini ve ahlaki yenilenme
yi gerçekleştirecek güçte insanlar (müced
did) çıkaracağına işaret eden hadis (Ebu 
Davı1d, "MelaJ:ıim", ı) açısından yorum
lanmaktaydı. 

lslahçı tavrın tarihi bir geleneği oldu
ğu kanaati, İslam ümmetinin bu nebevl 
misyonu kendilerinde gören insanlardan 
hiç yoksun olmadığı olgusuna dayanmak
tadır. Söz konusu nebevl misyon. dini il
kelerden uzaklaşıldığı dönemlerde sün
neti ihya fikriyle özdeşleştirilmişti. Dola
yısıyla modern ıslahçılığın Kur'an-ı Kerlm'i 
en önemli referans noktası almasına kar
şılık tarihi ıslah teşebbüsleri Hz. Peygam
ber'in sünnetine sarılmayı ön plana çıkar
mıştı. Bu etkin bağlılık kendisini bid'at
lara karşı sünnetin müdafaası şeklinde 
göstermekteydi. Sünnete sarılmayı ge
rekli görenler bid'atların şu alanlarda 
yoğunlaştığı kanaatindeydiler: a) İtikad 
esasları. Bu alan kelam tartışmalarının 
başlamasından itibaren nazariyata bo
ğulmuştu; ayrıca Kur'an'ın Batıni bir an
layışla te'vili ile Şla'nın aşırı kollarının id
diaları da önemli meselelerdi. b) ibadet 
alanı. Aşırı zühd ve kaynağını bazı tasav
vufi cereyanlardan alan sünnete aykırı 
ayinlerin isıarn'ın özüne zıt bir davranışın 
göstergesi olduğuna inanılmaktaydı. Bu 
tür bid'atların her birine dalalet ve ilhad 
kaynağı olarak bakılmakta, bunlar ümme
tin itikadl, ahlaki ve siyasi birliğine karşı 
ciddi tehditler olarak görülmekteydi. 

Islah fikrinin tarihi gelişimini, İslam 
ümmetinin kültürel evriminde bid'atları 
ortaya çıkaran gelişmelerle ve bu geliş
melere gösterilen Selefi tepkilerle irtibat
landırmak gerekir. Bu gelişmelerin ilki, 
Sıffin (37/657) ve Nehrevan (38/658) sa-
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vaşlarının ardından ortaya çıkan siyasi ve 
ahlaki bunalımdır. Bu bunalım, Hariciler 
ve Şla ile yerleşik iktidar arasında hara
retli siyasi ve dini tartışmalara kaynaklık 
etmiştir. Bu hizipleşme ortamı da klasik 
Ehl-i sünnet anlayışının "ehl-i bid'at" ola
rak adlandırdığı itikadl akımların yeşer
mesine zemin hazırlamıştır. 

Islah fikrini uyandıran ikinci gelişme, I. 
(VII .) yüzyılın sonunda müslümanların ar
tık daha az mütecanis olan bir topluluk 
görüntüsü vermesiydi. Siyasi gerginliğin 
yol açtığı kaza-kader, irade hürriyeti, şer 
problemi, ilahi sıfatlar ve Kur'an'ın mah
IOk olup olmadığı gibi kelam tartışmala
rında dini ve entelektüel tavırlar keskin
leşmeye başlamıştı. Buna karşılık resmi 
Sünnilik hakim durumuna rağmen yeni 
nesillerin dini ve ahlaki davranışlarını yön
lendirmeye yetecek birlik ve dinamizme 
sahip değildi. Sosyokültürel ve siyasi ma
hiyetteki daha birçok faktör. etnik yapısı 
farklılaşmış ve sınırları artık çok genişle
miş olan devlet yapısı içinde sosyolojik te
melleri zayıflamış olan sünnetin dini ve 
kültürel etkisini tedricen azaltmıştı. Bu

. na, "selef-i salihln" denilen ilk müslüman 
nesillerin yavaş yavaş ortadan kalkması
nı da eklemek gerekir. Dolayısıyla cem a
at. sahabe ve tabillerin sünnetin asıl şek
liyle uygulandığı ilk döneme ait canlı ta
nıklığından gittikçe daha fazla mahrum 
olmaktaydı. 

Üçüncü olarak Hasan-ı Basri'nin ( ö. ı ı O/ 
728) Selefi şahsiyeti ve sünnete dayalı dü
şünüş tarzının önemli bir sembol olması 
sebebiyle belirleyicilik vasfı taşıdığı vurgu
lanmalıdır. Ancak Hasan-ı Basri ile V asıl 
b. Ata arasındaki meşhur anlaşmazlık, ilk 
devrin sünnete dayalı geleneği için sonun 
başlangıcını hazırlamış. Ehl-i sünnet ve 
Selefi ekolün Şla, Haricllik, Cehmiyye, Mu'
tezile gibi ehl-i bid'at sayılan akımlara 
karşı yeniden sistemleştirilip gelişmesi 
süreci başlamıştır. Son olarak Ahmed b. 
Hanbel (ö. 241/855) adının, yeni düşünce 
akımlarıyla hesaplaşmaya iyice hazır du
ruma gelmiş Sünnlliği temsil ettiği hatır
lanmalıdır. Onun er-Red 'ale'z-Zenô.dı
Jsa ve'l-Cehmiyye adlı eseri bu hazırlıklı 
mücadele ruhunun bir göstergesidir. 

İçinde yaşadığı çağdaki bid'atları red
detme, bunları ümmetin arasına sokan 
mezheplerle mücadele etme ve mürnin
leri İslam'ın saf ve asıl şekline yöneltme 
arzusuyla sünneti yeniden ihyaya gayret 
etme tavrı, İslam tarihinde belli aralıklar
la ortaya çıkan birçok ıslah çı için hareket 
noktası olmuştur. Bu hususu vurgulayan 
Reşld Rıza, İbn Hazm'ı V. (Xl.). İbn Teymiy-

ye'yi VII. (XIII.). İbn Hacer ei-Askalanl'yi 
IX. (XV.) ve Yemenli alim Şevkani'yi de XII. 
(XVIII.) yüzyılın ıslahçıları (müceddid) ola
rak anar. Bu alimler kendi çaplarında ıs
Iahçı fikrin birer mimarı olup diğer birçok 
ıslahçı arasında Gazzall adı ilk akla gele
nidir. Bunlar. kendi zamanlarının hakim 
zihniyetine karşı çıkmaları sebebiyle oto
riter gururun, dünyevl şüpheciliğin ve uz
laşmacı ulemanın hedefi durumuna gel
seler de sünneti ve onun yoluyla İslam'ın 
orüinal değerlerinin devamlılığını koru
maya kendilerini adamışlardır. Ümmetin 
dini ve kültürel gelişimine canlılık kazan
dıran bu ıslahçıların ve müceddidlerin 
sünneti ve ümmetin birliğini savunan ta
vırlarına paralel olarak modern ıslahçılar 
kendi misyonlarını bütün ideolojilerin,ye
ni türemiş eğilimlerin ve mezhepçiliğin 
üzerinde görmüş ve uygulamaya giriş
mişlerdir (Selef'ten modern çağın doğuşu
na kadar ıslahın tarihi geleneğiyle ilgili ola
rak bk. Ebü'I-Hasan Ali en-Nedvl, tür.yer.; 
Abdülmüteal es-Saldi, tür. yer.; Ali Merad, 
Le reformisme musulman, tür. yer.). 

Z. İslam'ın Modern Döneminde Islah. 
Yukarıda ana hatları çizilen tarihi-kültü
rel sürecin bir sonucu olarak Mısır mer
kezli modern Selefi hareket ıslahçı tavır 
bakımından en son ve en verimli merha
leyi temsil eder. İlk ortaya çıkışında ele 
aldığı problemierin kapsamı, savunucu
ların enerjik tabiatı, Mısır'dan bütün Arap 
dünyasına ve ötesine yayılma istidadı ve 
hızı gibi özellikler göz önüne alındığında 
ıslahçı hareket, XIX. yüzyıl sonundan gü
nümüze kadar İslami düşüncenin gelişi
mindeki en dikkate değer olgulardan bi
rini oluşturur. Bu hareket. Batı medeni
yeti ve düşüncesinin Doğu-Arap dünya
sına tesiriyle ortaya çıkan fikir akımının 
yol açtığı kültürel bir sonuçtur. Hareke
tin, XIX. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış 
çok sayıda müslüman şahsiyetin faaliyet
leriyle şekillendiği kabul edilmektedir. Ce
maleddln-i Efganl, Muhammed Abduh 
ve Abdurrahman ei-Kevakibl gibi şahsi
yetler bunların en çok zikredilenleridir. 
Müslüman-Arap dünyasında ıslah düşün
cesinin gelişmesinde etkili olan faktörle
rin en önemlileri şunlardır: 

a) Vehhabilik Hareketi. Vehhabllik, İs
lam ahlak ve maneviyatını başlangıçtaki 
saflığı ile yeniden inşa etmek iddiasında
dır. Bundan dolayı söz konusu temayüle 
Selefiyye de denir. Sünnet kavramını sa
vunmada gösterdikleri bazan aşırı görü
nen azim ve gayrete, zaman zaman da 
ortaya koydukları ölçüsüz muhafazakarlı
ğa rağmen Vehhabller modern çağda is-



lam'ın ahlaki ve siyasi anlamda ihyasını 
amaç edinmişlerdir. Onlar. müslüman
lara dini meselelerde yalnızca Kur'an ve 
Sünnet'in otoritesini tanımaları gerekti
ğini söyleyerek tarihten tevarüs edilmiş 
bid'at ve hurafelerin terkedilmesini, za
manla İslam dünyasına iyice hakim olan 
taklit ruhuna karşı tepki gösterilmesini 
ve genel bir eğilim halini almış kaderci 
teslimiyet anlayışının reddedilmesini 
savunuyorlardı. Özellikle müslümanların 
geçmişteki azametlerine denk bir siyasi 
dinamizmi oluşturmak ümidiyle İslam'ın 
ilk devirlerine ait değerleri modern çağda 
geçerli kılma yolundaki teşebbüsleri se
bebiyle Vehhabller ıslah çı düşüncenin ge
lişmesinde önemli bir rol oynadılar. 

b) Matbuatın Gelişmesi . Arapça mat
buatın yaygınlaşmasında Mısır'daki Bu
lak Matbaası'nın önemli rolü öncelikle 
vurgulanmalıdır. 1822'den itibaren mat
baa Arap fikri rönesansının en önemli 
araçlarından biri haline gelmiştir. Mısır 
ve Suriye-Lübnan aydınları , milliyetçi ve 
ıslah yanlısı kesimlerdeki siyasi ve kültü
rel beklentileri yansıtan bilgiyi yayıcı cid
di bir basının gelişmesine katkıda bulun
dular. 

c) Batı Kültürü. XIX. yüzyılın başların
da Arap alemine Avrupalılar'ın girmeleri 
özellikle fikri seviyede kendini hissettir
miştir. 

d) Osmanlı Yönetimindeki Serbestiyet
çi Gelişmeler. Bu gelişmelerin en önem
lisi, 3 Kasım 1839'da Gülhane Hatt-ı Hü
mayunu ile Tanzimat'! ilan eden Sultan 
Abdülmecid'in saltanatı zamanında mey
dana gelmiştir. Batı 'dan mülhem bu re
formlar. özellikle 1856 tarihli Isiahat Fer
manı'nın ardından aşamalı olarak haya
ta geçirilmiş ve bu gelişmeler Yakındo

ğu 'yu modern dünyanın fikir ve etkileri
ne açmıştır. 

e) Doğu Kiliselerinin Batılı Fikirlere 
Açılması. Joseph Haccar tarafından Uni
ate kiliseleri örnek alınarak yazılan L e s 

chretiens uniates du proche -orient 
adlı eser {Paris ı 962 ) bu gelişmeyi yansıt
maktadır. Aynı şekilde mahalli Hıristiyan
lığın dini ve diplomatik olayların kayda de
ğer etkisiyle canlanmasının yanı sıra Pro
testan ve Katalik misyonerierin faaliyeti 
de göz önünde bulundurulmalıdır {i slam 
topra kla rında misyonerlik faaliyetleri için 
bk. Latourette. VI, 6-64; Abdüllatlf et-TI
bavi , s. 316-324) Bu misyonerlik faaliyeti 
basit olarak İslam dünyasında savunma
cı bir tepkiye yol açmakla kalmadı ; birçok 
ulemanın gözünde misyonerlik, inanca 
hizmette çok ciddi bir gayretin kayda de-

ğer örneğini teşkil etmesi ve bizzat teb
liğin fiili muhtevasının bir değer taşıması 
açısından ders alınacak nitelikte görüldü. 

Şark meselesinin genel çerçevesi için
de değerlendirilmesi gereken bu çeşitli 
faktörler, zaman içerisinde İslam dünya
sında entelektüel bir mayanın oluşması
nı sağladı ve yüzyıllar süren kültürel bir 
durgunluktan sonra Doğu'da canlı bir fik
ri tecessüsü harekete geçirdi. XIX. yüz
yılın başlarından itibaren müslümanlar 
bazan tercümeler yoluyla, bazan doğru
dan temasla Avrupa'nın bilimsel kültür 
ve tekniğine aşina olmaya başladılar. Bu 
gelişmelerin kaydedilmesinde Avrupa'da
ki müslüman öğrenciler, Yakındoğu 'daki 

Batı lı okullar ve Avrupa örnek alınarak te
sis edilmiş eğitim kurumları önemli bir 
rol oynamıştır. 

Arap yazariarına göre bu entelektüel 
faaliyete, kendi geri kalmışlıklarının se
beplerini tahlil ve dolayısıyla çarelerini 
tesbit yolunda tarihi ve sosyolojik bir 
araştırma eşlik etmeliydi. Geri kalmışlık 
meselesi el-'Urvetü ' 1-vü,ş~a'daki ve da
ha sonra eJ-Menôr 'daki ( ı 898'den iti ba
ren) yazıların. özellikle de Reşid Rıza ve 
Muhammed Abduh'un yazdığı makalele
rin başlıca konusuydu. Kevakibi de Üm
mü'l-~ura adlı eserinde öncelikle geri 
kalmışlık meselesini ele alıyordu . Eserde 
Kevakibi. XIX. yüzyılda İslam ümmetine 
musaHat olan kötülüklerin ve genel uyu
şukluğun kesin bir teşhisini koymaya ça
lışmıştı. Müslümanların geri kalmışlığı 
üzerinde ayrıca Muhammed Ömer Ha
zırü'l-Mışriyyin ve sırru te'al]l]urihim 
{Kahire ı 3 20/ 1 90 2 ) ve Şekib Arslan Li
Ma~a te'al]l]are'l-müslimun v e li-ma
~a te~addeme gayruhum {Kah i re ı 349/ 
1930) adlı eserleriyle durmuşlardır. Bu se
beple modern dünyada İslam ' ın durumu 
ıslahçı eserlerin en önemli konusu haline 
geldi. Ernest Renan ' ın 29 Mart 1883'te 
Sorbonne'da verdiğ i İsl am ve ilim konulu 
ünlü konferansının ve Cemaleddln-i Ef
gani ile Renan arasında cereyan eden 
tartışmaların ardından {Pakdaman, s. 81 
vd. ) ıslahçı yazarların başlıca meşgalele
rinden biri. İslam'ın ilmi zihniyetle çeliş
tiği ve müslümanların bu yüzden geri 
kaldığı iddiasını çürütmek oldu. 

Islah çı! ar, durum tesbiti ve tahliliyle il
gili görüşlerini temellendirmekle müslü
manlarda yeni bir ruh oluşturarak üm
met içindeki kültürel ve sosyal durgun
luğu ortadan kaldıracak iradeyi harekete 
geçirmeyi tasarlıyor, bu maksatla sürek
li olarak bilhassa şu ayete atıfta bulunu
yorlardı : "Bir kavim nefislerinde olanı de-
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ğiştirmedikçe Allah onların durumunu 
değiştirmez" {er-Ra 'd 13/1 I ; bk. Cemaled
di n-i Efgani- Muhammed Abd u h, s. 65 , 
ı 27; ay rı cabk. M. Reşid R ı za. Te{sfrü ' l-Me
nar, X, 4 I -52; Muhammed Abd u h, Risa le

tü ' t-tevf:ı id, s. ı 78). Islah taraftarları , mev
cut durumu düzeltmek için başta tari
katlar olmak üzere aşırı muhafazakar ve 
gelenekçi güçlere karşı mücadelenin ge
rekliliğini savundular; ayrıca eski öğretim 
usul ve müfredatında ıslahı teşvik edip 
ilmi disiplinlerin ve modern tekniklerin 
yaygınlaştırılmasına destek verdiler. Bu 
son iki alanda herhangi bir eğitim al
madıklarından ıslahçılar. müslümanların 

maddi ve fikri ilerlemeleri için Batı ilim
leri ve tekniğinin vazgeçilmez birer araç 
olarak sağlayacağı yararları vurgulamak
tan başka bir şey yapamazlardı . Dolayı

sıyla onlar gayretlerinin büyük ve verimli 
kısmını ahlaki ve içtimal sahalara hasret
til er. 

lslahçılar iyileştirme, düzeltme. yeniden 
düzenleme. yenileştirme ve tamir etme 
ihtiyacı üzerinde yoğunlaşarak sosyal ve 
entelektüel ilerleme (tekaddüm , terakki) 
fikrini vurguladılar. Aslında söz konusu 
amaçlardan her biri ıslah kavramının an
lamıyla bir şekilde irtibatlıydı {krş Lane, 
Lexicon, IV, ı 714 ı Mesela Muhammed 
Abduh 'un en eski yazılarında bile yönlen
dirici bir fikrin işareti olarak bu terime 
sık sık rastlanmaktadır {ö rnekler için b k. 
M. Reşid Rıza . Taril]u ' l-üst~, ll , 20, 22, 34, 
175-1 81 ). Islah teriminin el-Menar der
gisinde de (ilk s ay ı s ı 22 Şevva l 13 ı 5/ ı 6 
Mart ı 898) her fırsatta kullanıldığı görül
mektedir. Bu kullanımlardan bazıları şöy
ledir : "el-Islahu'd-dinl ve'l-ictimai, ıslah u 
kütübi 'l-ilm ve tarikati't-ta'Iim. ıslanu da
hiliyyati 'l-memleke. ıslahu ' n-nüfGs. ısla

hu'I-kaza". Bu tabirler. ıslah kavramının 
çok çeşitli kullanımları hakkında yeterin
ce fikir vermektedir. 

Görünürdeki bu çeşitliliğe karşılık ıs lah 

ç ı ların yoğunlaştıkları meseleler daha zi
yade eğitim . hukuk ve tarikatlarla ilgili 
olmuştur. Özellikle Ezher gibi yüksek eği
tim kurumlarında sürdürülen İslami eği
timin ıslahı meselesi Muhammed Abduh 
ve Reşid Rıza'nın eser ve faaliyetlerinde 
önemli bir yer işgal etmektedir. Bu mese
l e cami ve vakıfların ıslahıyla irtibatlandı
rılmış , bunların daha iyi yönetilmesi du
rumunda eğitim sistemine yeni imkan
Iarın sağlanabileceği belirtilmiştir { a.g.e. , 
ı. 425-567, 630-645) . Hukuk sisteminin ıs
lahıyla ilgili olarak el-Men ar dergisinde 
çeşitli makaleler yer almış . Muhammed 
Abduh , Mısır müftüsü sıfatıyla Ta~riru 
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müfti'd-diyô.ri'l-Mışriyye fi ışlô.J:ıi'l
mef:ıô.kimi'ş-şer'iyye (Kahire 1318/1900) 

başlıklı bir de rapor yayımlamıştır. Islah
çılar dini hayatta bid'atları devam ettir
mek, halkı hurafelere teşvik etmek ve 
tekkelerde geri kalmış bir sistemi sürdür
mekle suçladıkları tarikatların ıslahı ko
nusunu vurgulamaktan da geri durma
mışlardır. Muhammed Abduh ve Reşld 
Rıza tarafından savunulduğu şekliyle ıs

lah, müslüman hayatının her yönünü ku
şatan kapsamlı bir yenileme hareketini 
zorunlu kılıyordu. Nitekim onlar dil ve 
edebiyat. okulların. idari yapının ve aske
riyenin yeniden düzenlenmesi gibi tama
mıyla dünyevl olan alanlarla ilgili olarak 
da ıslahı gerekli gördüler. 

XIX. yüzyılın sonuyla XX. yüzyılın ba
şındaki bu genel ıslah çağrıları Arap ve 
müslüman entelektüel çevrelerde olduk
ça iyi algılandı. el-'Urvetü'l-vü§~ti'nın 
çıkmaya başladığı dönemden ( 1884) iti
baren Efganl ve Abduh'un çabaları yanın
da Kevakibl ayarındaki öteki ıslahçıların 
da gayretleri sonucu ıslah fikri modern 
islam düşüncesinde belirgin bir yer edin
di. Bu sonucun doğmasından sonra Arap 
dünyasındaki hiçbir e otelektüel ıslahçılık 
olgusuna kayıtsız kalamadı. Nitekim ıslah 
Arap ve Türk basınının başlıca konuların
dan biri haline geldi (krş. "el-Işlal:ıu'l-isla
mi ve'ş-şıl:ıafa", el-Menar 11899], I, 949). 
Edebiyat çevrelerinde fikri temelleri iti
bariyle seküler olan birçok yazar ve şair 
güçlerini ıslahçı hareketin savunucula
rıyla birleştirdi. Fakat onlara duyulan bu 
sempatinin temelinde, savundukları dini 
hareket değil fikirlerinin İslam toplumu 
ve genel olarak Araplar için yeni ufukları 
işaret ediyor olması yatıyordu. Zamanla 
ıslah Allah'a inansın inanmasın, müslü
man olsun olmasın kendi toplumlarının 
sosyal ve kültürel özgürlüğü için müca
dele eden herkesi kendine çeken bir ef
sane haline geldi. 

lslahçılar Ezher. ZeytCıne gibi medrese
leri n ve eski ulemanın geleneğini savu
nanlardan. kitlelerin kayıtsızlığından, si
yasi ve idari mekanizmanın hantallığın
dan b ıkmış olan edip ve gazeteciler ara- · 
sında da ilgi görmüştür. Zira onların gö
zünde ıslahçılar dinamik kesimi temsil 
ediyor ve yabancı hegemonyasının çeşitli 
biçimleri karşısında halklarının eğitim. 
ilerleme ve milli gururlarına ilişkin hakla
rını savunuyorlardı. Yakın yahut uzak bir 
gelecekte toplumun İslam'dan uzakla
şacağı korkusu ve İslam topraklarındaki 
misyonerlik faaliyetleri karşısında bu libe
ral Sünni çevreler de sünnete bağlılığı be-
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nimsemiş. itikadın savunulmasına azmet
miş, aynı zamanda Arap dünyasında içti
mal, ilmi ve teknik gelişme ihtiyacını kav
ramış bir hareketin doğmasından mem
nun olmuşlardır. 

Genç nesille aydınlarda ortaya çıkan bu 
ilgiye rağmen ıslah başlangıçta bazı güç
lüklerle karşılaştı. Gelişiminin ilk safha
larından itibaren bu akım Arapçılığı, pa
nislamizmi yüceltmek şeklindeki kültü
rel ve siyasi yönelişlere sahip olması sebe
biyle Osmanlı, İngiltere, Fransa gibi kuş
kulu göründü; hareketin içtimal ve siyasi 
tavrı statükoyu temsil eden idari otorite
lerio (üniversite, kadı lar, din! hiyerarşi ve 
tarikatlar) tepkisini çekti. Ayrıca her tür
lü bid'at ve hurafeye. Cahiliye adetlerine 
karşı ilan ettiği savaş halkın bazı inanış 
ve uygulamalarında şirk alametleri gören 
katı tevhid anlayışları sebebiyle ıslahçılık 
mevcut gidişle uzlaşmış çevreleri de ra
hatsız ediyor, geleneklere, dinin bütün
leyici bir parçası olarak gördükleri mera
siıniere bağlı olan halk da onları kuşkuy
la karşılıyordu. 

Bunun kaçınılmaz sonucu olarak ıslah 

çılığa birkaç cepheden saldırıldı. Mesela 
Ezher'deki ilim ve eğitim geleneği hak
kında ıslah taraftarlarıyla muhafazakar 
kesim arasında süren uzun tartışmalar 
bu gerginliğin bir göstergesiydi. Reşld Rı 

za bu konuyu el-Menô.r ve'l-Ezher (Ka
hire 1353/1934) adlı eserinde işlemiştir. 
Bunların ötesinde ıslahçılık, Osmanlı'ya 
karşı olmasa bile emperyalizme karşı si
yasi direniş tavrını benimsemiş. islam 
toplumunun geleneksel çerçevesine yö
nelik sosyal değişmeyi gerekli görmüş, 
tarikatlar başta olmak üzere kutsal kabul 
edilen belirli dini yapılanmalara ve halk 
dindarlığının bazı yönlerine saldıran tav
rıyla ahlaki ve manevi ıslahı gaye edinmiş 
bir akımdı. Ümmetin arasında reformcu 
kiliseye benzer manevi bir otoritenin hi
mayesinden mahrum olan Selefiyye, kut
sal Sünni geleneğini değiştirmek ve tah
rip etmekle suçlanmaya müsaitti. Nite
kim niyetlerinin halis olduğunu kabul et
tirmek için büyük gayret göstermelerine 
rağmen muhafazakar Sünniler de tari
kat müntesipleri de onların gayretlerinin 
meşru olduğunu kabule yanaşmıyorlardı 
(krş. el-Menar, ı 11315-13161, s. 807, 822; 
Zfıfir el-Kasım!, s. 594; Reş!d Rızil'nın Şam 

uleması tarafından kötü karşılanmasıyla 
ilgili olarak b k. a.g.e., s. 603-604). "Vehha
bl sapıklığı"nın uyanışıyla ortaya çıkmış 
bir" dalalet yolu" olmakla ve İslam toplu
munda seküler bir yapının oluşmasına 
az veya çok taraftar bulunan ilerici akım-

!ara benzemekle suçlanan Selefiyye hare
keti Cezayir ve Tunus'ta olduğu gibi Mı
sır ve Suriye'de de güçlü bir muhalefetle 
karşılaştı. Klasik Sünniliğinkinden baş
ka bir sünnet tasawuru kabul etmeyen 
muarızları onu sünnet adına reddediyor
du. 

B) Islahın Temel ilkeleri. Islah, çıkış 
noktası itibariyle ilhamını dinden alan bir 
hareketse de taraftarlarınca ileri sürülen 
delillerin ahlaki ve manevi meseleleri sos
yal ve kültürel meselelerden daha az ses
lendirdiği görülür. Nitekim Muhammed 
Abd u h ve Efganl'nin el-' Urvetü '1-vü§
~ti'daki makalelerinde yer alan ilk ıslah çı 
yazılarda sosyal, kültürel ve hatta siyasi 
mülahazalara dini olanlardan daha çok 
önem verilmiştir. Kevakibi Ümmü'l-~u
rô. ve Tabô.'i'u'l-istibdô.d'ında, Reşid Rı
za el-Menô.r dergisinin ilk dönemlerinde 
yine sosyal ve kültürel meselelere ağırlık 
vermişlerdir. 

İslam'ın başlangıç dönemine ve sürek
li olarak ilk kaynaklara yapılan atıf ıslahın 
en çarpıcı özelliklerinden biridir; Selefi ıs
lahçıların zaman zaman maziye düşkün
lükle suçlanmalarının sebebi de budur. 
Islah öğretisinde ilk prensipiere dönüşün 
gerekliliği nakli ve tarihi delillerle temel
lendirilir. Kur'an'dan çıkarılan delil şu şe
kilde özetlenebilir: Bütün yönleriyle İslam 
Kur'an-ı Kerim tarafından belirlenmiştir 
(el-Maide 5/3; el-En'am 6/38). Hz. Peygam
ber'in ilahi kaynaklı öğretisi ise (sünnet) 
vahyin anlaşılmasında tabii bir tamamla
yıcıdır. Din yalnızca Allah ve Resulü aracı
lığıyla anlaşılabilir (en-Nisa 4/59) ve müs
lümanlar Allah'ın resulü tarafından teb
liğ edilen emir ve yasaklara itaat etmek 
mecburiyetindedir (el-Haşr 59/7). Sonuç 
olarak ıslahçılara göre İslam'a sadakat 
"Kur'an ve Sünnet' e bağlılık" olarak ta
nımlanır. 

Islahın tarihle bağlantısı en güzel ifa
desini Malik b. Enes'e nisbet edilen şu 
vecizede bulmuştur: "Bu ümmetin ah iri 
ancak ewelinin salah bulduğu şeyle sa
lah bulur." Dolayısıyla Araplar'ın tarihte
ki başarılarının gerçek temeli sahih ola
rak nakledilmiş ve bütün veeheleriyle ka
bul edilmiş İslam'dır (M. Reş!d Rıza, Tef
sfrü 'l-Menar, X, 437; XI, 21 0). Uzak geç
mişteki selefieri gibi bugünün müslüman
larının da dünyevl güce ulaşabilmeleri için 
yapılacak iş, Selefe güç ve azarnet veren 
ahlaki prensipiere sarılmak ve çağın müs
lümaniarına İslam itikadını ve değerlerini 
aslındaki sahihliğiyle göstermektir (a.g.e., 
II, 339-341; X, 21 O; A Merad, Le reformis

me musulman, s . 287 vd.). 



1. Kur'an 'a Başvurmak. Bu hususta ıs
lahçılar esas itibariyle Selef ile aynı fikir
dedir. Kur'an'ın mahiyeti, şer'! bir delil 
olarak konumu ve Kur'an'ın tefsirinde ta
kip edilecek usul konusunda ıslahçılık ile 
Selefaynı noktada buluşur. lslahçılara gö
re Kur'an-ı Kerim Allah'ın yaratılmamış , 

ilahi ve değiştirilm ez kelamıdır ( ei-Hi cr 
15/9; Fuss ıl et 4 1/42); muhtevası her çağ
da geçerli ve evrenseldir (ei -En'a m 6/90; 
Sebe' 34/ 28; M. Reşld Rıza, Te{sfrü 'I-Me
nar, ll, 163; lll, 289 ) Kur'an'ın gayri mah
IQk olduğu akldesine sıkıca sarılan ıslah
çılar. Selef'in konumunu teyit etmediği 
için Eş'arlliğin uzlaştırıcı sentezini redde
derler (a.g.e., IX, 178). Bu tavır çağdaş İs
lam'daki akılcı yönelişe , bunun yanı sıra 
şarkiyatçılarla bazı müslüman müellifle
rin slret literatürüne dayanarak ortaya 
koyduğu, Hz. Peygamber'in şahsiyeti hak
kında daha çok bilgi edinmeyi mümkün 
kılan tarih araştırmalarına ve psikolojik 
tahliliere rağmen modern Selefiyye'nin 
niçin çağın müslümanına hitap edecek 
orüinal bir tefsir anlayışı geliştiremediği
nin sebebini açıklamaktadır. Geçmişe ve 
Selef'in -bazı durumlarda olumsuz- tav
rına sadık kalmak arzusuyla şekillenen 
öğretileri, onların vahye ilişkin meselele
rio daha doğru biçimde kavranması im
kanını verebilecek olan tarihi, sosyolojik 
ve psikolojik keşiflerin daha derin bilgisi
ni edinmelerini engelledi. Nitekim Reşld 
Rıza Tefsirü 'l-Mendr'ında, Allah'tan in
zal edilen vahiy anlayışını geleneksel tef
sirlerle küçük bir değişiklik bile arzetme
yecek tarzda ortaya koymakta (XI. 146-
1 94) ve mesela Em ile Dermenghem gibi 
kayda değer müelliflerin bu konu üzerin
deki fikirlerini (bk. La uie de Mahomet, 
Pari s ı 929, XVIII. bl.) uzun mütalaalarla 
reddetmektedir (M. Reşld Rıza. Te{sfrü 'I

Menar, XI. 169- ı 78). 

Muhammed Abduh, Risdletü ' t-tev
J:ıfd 'in ilk neşrinde (Bulak ı 3 ı 5) Kur'an'ın 
mahiyetini ele alırken geleneksel aklde
den farklı bir noktaya ulaşmayı denedi 
(Bu kı sım Reşld Rıza ta rafında n neş redilen 

ikinci baskıda [Kahire ı 3 26/ 1 908 J metin
den çıkarılmı ş olup eserin Frans ızca tercü
mes inde [s 33-34; bk. bibi.J ve Mahmud 
EbO Reyye n eş rinde [Kahire 1966, s. 521 
tekrar kitaba a lınmı ştır) . Reşld Rıza , akıl

cı yorumları göz ardı ederek kitabın ilahi 
vasfını ısrarla savunmuştur (a.g.e. , ı . ı 32-
ı 33 , 220; VI, 7 ı ; VIII, I O, 280, 303; IX, I 78; 
XII , 499) Aynı tavır Abdülhamld Badls'in 
şu cümlesinde de gözlenmektedir : "Kur
'an Allah'ın kelamı ve vahyidir" ( eş-Şihab 

[Ocak ı 934 J. s. 55) . 

lslahçı anlayışa göre Kur'an dinin esa
sı , hatta bütün boyutlarıyla dinin ta ken
disidir (M. Reşld Rı za. Te{sfrü 'I-Menar, I. 
369;Vl. 1 54-ı 67 ;V ll . 139, 1 98; 1X , 326 ) . Şu 

ilahi beyana göre din Kur'an vahyiyle ta
mamlanmıştır: "Bugün dininizi tamam
ladım ... " (ei-Maide 5/3 ) Reşld Rıza'ya gö
re ayette geçen "din" kelimesi , İbn Ab
bas ve Selef'in çoğunluğunun da kabul 
ettiği gibi "itikad (akaid), fıkhl hükümler 
(ahkam) ve ahlak (ada b) konuları" anlamı

na gelmektedir (a.g.e., VI, 166'daki dip
not) . Kur'an dininen yüce kaynağıdır ve 
ümmetin tarih boyunca ihtiyaç duyacağı 
her şeyi ilke ve model olarak ihtiva et
mektedir. İslam toplumunun siyasi ör
gütlenmesi ve siyasi işlerin yürütülmesiy
le ilgili olarak Kur'an yalnızca genel ilke
leri vazederek şartlara ve müslümanların 
yararına uygun kararlar alma işini ümme
tin yetkili yöneticilerine (ülü'l-emr) bırakır 
(krş. a.g.e., lll, I O- ı 2; IV. I 99-205; VI. ı 23; 
VII , 140-141. 191 ; Xl , 264; ei-Menar, IV 
[_l 318J, S. 210) . 

Ayetlerin çoğu apaçık anlamlara sahip 
(muhkem) olup tefsir edilmeleri herhangi 
bir problem doğurmaz . Nisbeten müp
hemlik taşıyan (müteşa bih. bk. Al-i im ran 
3/7) ayetlerle ilgili olarak müminin tavrı. 
zikredileni en zahiri anlamıyla geçtiği gi
bi kabul etmek şeklinde olmalıdır. Müte
şabih ayetlerin te'vilini yalnızca Allah bi
lir; mümine düşen idrakini Allah'a teslim 
etme tevazuu göstermekten ibarettir (M. 
Reşld Rıza . Te{sfrü 'I-Menar, ı . 25 2; lll , 167; 
IV, 256; VII, 4 72; VIII , 453; IX. 5 I 3; X, 141; 
XII. 378; eş-Şihab )Ocak I 9341. s. 6; Hazi
ran ı 939, s. 206). 

Kur'an'ın tefsiri konusundaki ıslahçı öğ
reti, te'vil ve tefsir terimleriyle ifade edi
len yorumlama biçimleriyle ilgisi içinde 
ortaya konabilir. lslahçılar, ayetlerin zahi
ri anlamlarının derinlerinde yatan batıni 
anlamı yahut görünür imajların ötesinde 
bulunan sembolizmi ortaya çıkarma iddi
asındaki sübjektif yorumlama (te'vil) bi
çimlerine şiddetle karşı çıkmışlardır. Re
şld Rıza, Al-i İmran süresinin 7. ayetinin 
tefsirini yaparken bu konudaki ı slah çı yak
laşımı şöyle ortaya koymuştur: "Te'vil bid
' atın tipik bir örneğidir" ( Te{sfrü 'l-Menar, 
lll. 166 vd.;X, 141). BuçerçevedeCehmiy
ye, Kaderiyye. Haricllik, Batıniyye, Babiy
ye, Bahaiyye gibi bid'at ehli sayılan fırka
ların te'villeri ve aşırı tasawufi te'viller, 
vahyin zahiri anlamıyla alakasız biçimde 
tamamen keyfi yorumlar olarak görül
müş ve eleştirilmiştir (a.g.e., ı . 252-253; 
lll , 172- 196;1V, l 9 l ; IX, l 31-1 32 ). Butür 
te'vil uygulamaları tahriften başka bir 
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şey değildir. Tahrif teriminin kapsamına 
İsrailiyat tarzındaki gerçek dışı malum at
la doldurulmuş sözde alimane tefsirler de 
girmekte olup bunlar ıslahçı müelliflerce 
sık sık eleştirilmiştir (a.g.e., ı . 8, 18, 347; 
ll, 455 , 471; IV. 466; VI, 332, 355-3 56, 449; 
IX, 190,4 14; X, 384; Xl, 474; eş-Şihab [Tem
muz 1939 1. s. 254) . 

lslahçı yorum anlayışı basit tefsir lehi
ne te'vili ortadan kaldırma eğilimi içinde 
olmuş , özellikle ilahi sıfatlar ve ahiret hal
leriyle ilgili bazı ayetler dışında Kur 'an 
vahyinin Selef için olduğu gibi çağdaş 
müslümanlar için de anlaşılır olduğu ilke
sini getirmiştir. Böylece tefsirin fonksiyo
nu ihya edilmiş olmaktadır. Tarihi ve ma
sals ı kabuğundan, geniş ölçüde grama
tik ve retorik nitelikteki mahiyetinden 
arındırılmış olan tefsir Kur'an'ı okumak 
ve tefekkür etmek için bir hazırlık görevi 
üstlenmiş olacaktır. Başlıca ilgileri tefsir 
ilminin didaktik vechesi üzerinde yoğun
laşmış olan müfessirler müslümanlarla 
kitapları arasına bir perde çekmişlerdir 
(M. Reşld R ı za, Te{sfrü'I-Menar, lll , 302 ). 
lslahçılara göre tefsirin asıl maksadı , din 
duygusunu yeşertecek ve müminin din
darlığına istikamet verecek olan ahlaki 
değerleri ve kılavuz hükümleri açıklamak
tır (a .g .e., 1, 25) . Tefsir akılcılığa meftun 
olmuş modern zihniyeti tatmin etmeye, 
bilimsel ve doğrulanabilir gerçekleri or
taya koymaya yönelik delillerin peşindeki 
bir disiplin gibi görülmemelidir. lslahçı 
müfessirler (hepsinden önce Reşld Rıza ve 
ibn Badls) bilimsel yorumlara hiç meylet
mediler ve birkaç tuhaf istisna dışında 
dönemlerinde yaygın olan, Tantavi Cevhe
rl'nin tipik bir örneğini teşkil ettiği uzlaş
tırmacılık modasına kapılmadılar. Bunun 
bir sonucu olarak Reşld Rıza. Fahreddin 
er-Razl'nin ünlü tefsirini çağının bilimsel 
kültürüyle doldurması türünden ölçüsüz
lükleri eleştirmiş , kendi çağının aynı eği
limi taşıyan ve tefsirler inde okuyucuyu 
vahyin gayesinden saptıran müfessirleri 
hoş karşılamamıştır (a.g.e. , ı . 75 ). Bunun 
ötesinde Muhammed Abduh'tan iktibas
la Kitab-ı Mukaddes'te geçen , Kur'an-ı 
Kerim'de de zikredilen ve üzerlerinde te
fekkür edilmesi istenen kıssaları tarihi 
gerçekleri bakımından temellendirmeye 
çalışanları da eleştirmiştir. Buna göre ih
tiva ettiği kıssalara bakarak Kur'an'ı bir 
tarih kitabı saymak doğru değildir ; çün
kü Kur'an yalnızca bir hidayet rehberidir 
(a .g. e., lll. 471 ) . lslahçı müfessirin görevi, 
her şeyden önce Kur'an'ın mesajını müs
lümanların zihin ve kalplerine mümkün 
olduğu kadar yaklaştırmaktır. Delilini s ün-
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netten almayan herhangi bir tefsir şüp
heyle karşılanır; bu yüzden de reddeditir 
(Muhammed Abd u h, Risaletü 't-teuf:ıld, s. 
129; M. Reşld Rıza, Tefslrü ' l-Menar, l, 8, 
ı 74-1 75; lll, 327). 

2. Sünnet. Islah fikri açısından sünnet 
ikinci şer'! kaynak olarak kitabın hemen 
yanında düşünülmelidir. Bununla birlik
te ıslahçı öğretinin savunucuları, sünne
tin vahiy gibi temel bir kaynak mı yoksa 
basit olarak vahyin açıklaması mı olduğu 
konusunda tam bir görüş birliği içinde 
değildir. Sünnet konusundaki başlıca tu
tumlar şu şekildedir: Sünnet Kur 'an ile 
aynı mahiyettedir. Bu görüş . Kur'an ve 
Sünnet'in temeldeki birliğini öne süren 
İbn Badls'in bakış aç ı sı olup Zahiri İbn 
Hazm 'ınkine benzemektedir. Reşld Rıza 
da bu görüşe kısmen iştirak eder. Sün
netin vahyi açıkladığı konusunda bütün 
ıslahçı müellifler ittifak halindedir. Zira 
Kur'an-ı Kerim, Peygamber'in görevinin 
insanlara Kur'an'ın gerçek anlamını açık

lamak olduğunu bildirmektedir. Ancak 
sünnet açıklayıcı ve tamamlayıcı konum
da olduğuna göre Kur'an'a nisbette ikinci 
plandadır(M. Reş!d Rıza, Tefslrü'l-Menar, 
IV, 18; IX, 326) . 

Sünnet ile kastedilen şey, yalnızca iman 
esaslarından ve ibadet uygulamalarından 
bahseden oldukça sınırlı sayıdaki sahih 
hadis metinleridir. Bunların dışında ka
lan ve sıhhatinden emin olunan edep ve 
ahlaka dair hadislerinse sayısı bir düzine
yi geçmez(MuhammedAbduh, Risaletü't
tevf:ıld, s. 202, dipnot 2; M. Reş!d Rıza, 
Tefsirü'l-Menar, V, 365). Bir hadis, güve
nilir bir muhaddise yahut ünlü bir üsta
dın otoritesine dayandırılmış olsa bile sırf 
Hz. Peygamber'e nisbet edildiği için sahih 
kabul edilemez. Gazzall örneğine de işa
ret eden Reşld Rıza mevzu hadisler mese
lesinde oldukça hassastır (a.g.e., VII, 3 I). 

Hadislerin sahihliği meselesi ı slahçı ba
kış açısından ileri derecede önem taşı
maktadır; zira sünnetin sıhhati onun teş
ri! bir kaynak olarak otoritesinin temelini 
teşkil eder. Dolayısıyla müslümanlar. sıh
hati Kur'an kadar kesin olmayan herhan
gi bir kural koyucu hadisi reddetme hak
kına sahiptirler. Aslında yeni Selefiyye yal
nızca çok az sayıdaki mütevatir hadisin 
kural koyucu değerini tanımaktadır (el
Menar, III [ı 3 ı 8 ı. s. 572) Islah çı lar. müs
lümanların sadece Kur'an ve Sünnet'i ta
kip etmeleri gerektiğini savunurken öğ

retilerini Hz. Peygamber'in Kitap ve Sün
net'e sarılma yolundaki çeşitli tatimatma 
dayandırıyorlardı. Fakat savundukları sün
net kavramının oldukça sınırlı olduğunu 
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daima hatırda tutarak İslam dininin esas 
itibariyle Kur'an'a indirgenebileceği dü
şüncesindeydiler. 

Böylece ıslah öğretisi bir kaynak olarak 
Kur'an'a hadisten daha büyük bir önem 
atfeder. Bu tutum mantık! sonuçlarını . 

yakın geçmişte eser veren ve hadisin oto
ritesini Kur'an ve ictihad lehine azaltan 
müelliflerde göstermiştir. Reşld Rıza'nın 

eski talebesi Mahmud Ebu Reyye'nin 
Eçlvd' 'ale's-sünneti'l-MuJ:ıammediyye 

(Kah i re ı 958) adlı eseri sözü edilen yak
laşıma bir örnektir. Reşld Rıza'nın bir baş

ka talebesi olan Muhammed Tevfik Sıdki, 
el-İslam hüve'l-Kur'dn vaJ:ıdeh başlıklı 
kendi çapında bir program olan çalışma
sında (a.g.e., rx 113241. s. 515-525, 906-

92 5) mantık! olarak İslam'ın Kur'an dışın
da bir şeyle tanımlanarn ayacağı iddiasını 
ileri sürmüştür. Bu müellife göre Kur'an'
da serdediten gerçeklerle yahut aklın ilke
leriyle uyuşmadığı halde İslam'a maledi
len herhangi bir doktriner unsur redde
dilmelidir. Başka bir yerde aynı müellif 
sünneti değerlendirmede tam bir ser
bestlik talebinde bulunmuştur. Yeni Se
lefiyye elbette bu kadar ileri gitmem iştir. 
Nitekim Muhammed Tevfik Sıdk1'nin bu 
tezi klasik anlayışın savunucuları tarafın

dan hemen reddedildi (a.g.e., IX [ ı 3241. 

s. 699-7 ı ı) Selefiyye'nin gözünde İslam 
yalnızca Kur'an'a ve mütevatir habere da
yalı itikad ve ibadet meseleleriyle sınır lı 

değildi; o aynı zamanda siyasi, içtimal bir 
sistem. bir ahlaki ve kültürel değerler 
manzumesiydi. Adetler ve insan ilişkileri 
(muamelat) gibi ilahi buyruğun (nas) değil 
sosyokültürel yapının belirlediği mesele
lerde sünnet ve Selef uygulaması yardım
cı ve yol gösterici olabilirdi. 

3. Selef Geleneği. lslahçılar, büyük öl
çüde Selef geleneğine sünneti açıklayan 
bir kaynak ve İslam'ın genel anlamını kav
ramaya elveren bir atıf noktası olarak 
başvururlar. Onlara göre hem tarihi hem 
de kültürel bir olguyu anlatan "selef" te
rimi. her şeyden önce klasik kullanımda 
tabii olarak otorite ve model olma fikriy
le irtibatlandırılan "önce gelme" fikrini 
ihtiva eder. Selef "erdemli atalar" (es-Se
lefü's-salih) olarak kamil imanları. takva
ları, salih arnelleri ve dini bilgileriyle in
sanlara modellik ve kılavuzluk yapacak 
konumdadırlar. Fakat güvenilir ve yeterli 
biyografik malumatın yokluğu sebebiyle 
bütün bu özelliklerin tahkiki hayli zordur; 
kronolojik tesbitler kesin değildir ve za
man zaman da çelişkilidir. Hatta selef 
kavramıyla kimlerin kastedildiği bile tar
tışmalı olup bu hususta şu görüşler ileri 

sürülmüştür: Mürninterin annesi Aişe, 
Hulefa-yi Raşidln ve Talha ile Zübeyr; ta
bilnin önde gelenleri (Lane, Lexicon, IV, 
1408): ashab-ı kiram; ashap ve tabiln . Mo
dern ıslahçı müelliflerin eserlerinde de 
Selefin tanımı pek belirgin değildir. Re
şld Rıza'ya göre onlar ilk İslam topluluğu
nun en tanınmış temsilcileriydi ve men
sup oldukları ilk dönem, her biri yetmiş 
seksen yılı ifade eden üç nesli kapsıyordu 
(Tefslrü' l-Menar, ll, 81; VII, 143, 198; XI, 
314: XII, ı 90). Bu üç nesil Hz. Peygamber 
ve ashabı, ashabı takip edenler (tabiTn) ve 
onlardan sonra gelenlerden (tebeu't-tabi
Tn) oluşmaktaydı (a.g.e., VIII, 50; eş-Şihab 

[Nisan 1937!. s. 434). 

lslahçı terminolojide selef bazan halef 
teriminin karşıtı olarak da kullanılır. "Son
raki nesiller" anlamına gelen halef -selefin 
aksine- bid'atların, mezhep taassubunun 
ve fırkaların mantar gibi ortaya çıkışı se
bebiyle İslam mesajının müphemleştiği 
sonraki dönemleri ifade eder (M. Re ş! d 
Rıza, Tefsirü ' l-Menar, VIII, 269). Bu tasav
vur, ıslahçtiarın ümmet varlığını asırlarca 
diri tutan kültür geleneğinden kendilerini 
kopardıkları izlenimi verdiği için ilk bakış
ta oldukça basit görünmektedir. Aslında 
yeni Selefiyye'nin konumu daha ince bir 
anlayışa dayanır; yukarıda tanımlandığı 

şekliyle Selef dönemi dışında modern ıs
lahçılar Selef örneğini takip eden mezhep 
ve fırkalardan bağımsız alimierin katkıla
rını değerlendirmeyi de reddetmezler. Zi
ra bu alimler her türlü mezhepçiliği aş
mış. tek endişeleri sünnetin bütünlüğünü 
ve ümmetin birliğini muhafaza etmek 
olan şahsiyetlerdir. Mesela Reşld Rıza, 
Ebu İshak eş-Şatıbl'yi ( ö. 79011388 ı çok 
saygılı bir tavırla değerlendirir (el-İ' tişam, 
giriş, I, I -9;Tefsirü'l-Menar, VI , I 56- 163; VII, 
ı 93) . Hatta modern Selefiyye Gazzall, İma
mü'l-Haremeyn el-Cüveynlve İbn Teymiy
ye gibi Sünni alim ve mutasawıfları Se
lef'ten sonra da gelmiş olsalar saygıyla 
zikreder (a.g.e., XI, 378). Bu alimler "kur
tuluş yolunun kılavuzları " (eimmetü'l-hüda) 
olup İslam maneviyatının her devirde ye
niden tecdidini sağlayan nurun taşıyıcıla
rıdırlar. Modern ıslah taraftariarına göre 
Muhammed Abduh, Selef'in anlayışını as
lma uygun şekilde aktaran ve dolayısıyla 
İslam'ı tecdid eden alimler çizgisi içinde 
XX. yüzyıla girerken İslami tecdidi gerçek 
anlamda başlatan üstat ve imamdır. 

Böylece sünnetin tamamlayıcısı ve dini 
meselelerde olsun dünyevl işlerde olsun 
İslami hayatın yaşanınasında bir ilham 
kaynağı olarak Selef geleneği, ıslahçılar 
için bir hürmet konusu olmaktan daha 



fazla bir anlam ifade etmektedir. Ancak 
modern Selefiyye. islam 'ın Selef uygula
masında yansıyan ideal imajına hayran
lık içinde donakalmış bir grup olmayı da 
istememektedir. Onlar, Selef örneğini ta
kip ederek islam ' ı modern toplum içinde 
basit ve hakiki bir tarzda yaşamayı arzu 
etmektedirler. Islah fikrinin teorisyenle
rine göre bu ideal, onların müslüman şah
siyetini yeniden inşa arzularını yansıt

makta olup bunu da yabancı kültür ve de
ğerleri kop ya ederek değil islam ' ın ilk dö
nemindeki kültür geleneğinden ilham 
alarak gerçekleştirmek istemektedirler. 
lslahçı müellifler Selef'le ilgili tarihi ve 
edebi verileri ahlaki. içtimal ve siyasi 
dersler çıkarmak üzere sistemli bir şekil
de kullanma eğiliminde oldular. islam ' ın 
zuhuruyla ilgili slret dışındaki bibliyogra
fik literatür de ıslahçılar için tükenmez 
bir tarihi ve ahlaki tefekkür kaynağıydı. 

Selef. ıslahçı metodolojide tarihi ve 
kültürel bakımdan kayda değer bir önem 
taşımaktadır. Yeni Selefiyye, önceliği Kur
'an ve Sünnet' e verse bile bu iki kaynağın 
dünya tarihinde yeni bir düzen öngördü
ğü ve bu düzenin tam anlamıyla Selefin 
uygulamaları sayesinde hayata geçirildi
ği ilkesini de benimsemiştir. Dolayısıyla 
ıslahçı islam anlayışı aşağıdaki cümlede 
özetlenebilir : "islam' ın kaynakları Kur'an 
vahyi. resulün sünneti ve Selef-i salih'in'in 
geleneğidir" (a.g.e., VII . ı 43 . ı 98; IX. 132; 
Xl, 378; eş-Şihab J Ş ubat 1934 ı. s. 99). Bu 
önermede gelenek terimi ahlaki ve itika
dl muhtevası bakımından kullanılmakta
dır. 

C) Islahçıların Temel Öğretileri. 1. Dün
yevi Uygulamalarda Islah. Bunun için ca
milerde ve harekete sıcak bakan kültür 
çevrelerinde vaaz ve irşada önem veril
miştir. Eğitim, öğretim ve hayır işleriyle 
ilgili cemiyetler oluşturan ıslahçılar bun
lar aracılığıyla hedeflere ulaşınaya çalış
mışlardır. Bunun yanında ıslah düşünce

si Doğu'da Reşld Rıza' nın çıkardığı el-Me
nar ( 1898- 1935) . Mağrib'de de İbn Badls 
tarafından neşredilen eş-Şihab ( 1925-
1939 ) gibi bir kısmı kalıcı tesirler uyandır
mış olan çok sayıda dergi ve çeşitli neşri
yatla yayılmıştır. 

Kitleler arasında propagandası yapılan 
genel ıslah çı temalar şu şekilde özetlene
bilir : Asli hüviyetine uygun hale getirmek 
üzere ibadet şekillerinin ıslahı; ilk bakış
ta dini gibi görünen. ancak Hz. Peygam
ber'in sünnetinde ve Selef geleneğinde 
sağlam dayanağı bulunmayan kabrin ba
şında açıktan Kur'an okumak. mevlid kut
lamaları vb. bir yığın uygulamaya karşı 

irşad faaliyetinde bulunmak ve modern 
Selefiyye'nin şirk belirtisi olarak gördüğü 
evliyaya aşırı saygı. ölülerden yardım is
teme gibi uygulama ve inanışiara karşı 
uyarıcılık yapmak. lslahçılar ayrıca mü
minleri vahdete, mezhep farklılıklarını 
göz ardı ederek tam bir dayanışma ruhu 
içinde i badete ve geleneksel Sünni-Şii zıt
laşmasını aşmaya teşvik ediyorlardı. Bun
ların yanı sıra hem iyiliği emretme ve kö
tülükten sakındırma hem de müslüman 
toplumu fuhuş . kumar, alkollü içki ve 
uyuşturucudan kurtarmaya yönelik ah
laki çabalara da teşvik etmiş oluyorlardı. 
Müslüman erkeklerin ve özellikle kadın
ların hıfzıssıhha ve ev ekonomisi alanın

da eğitilmesi önemliydi. Eğitimle ilgili 
öteki hedefler. müslümanların modern 
bilimle meşgul olma ve yabancı dil öğren
me yolunda entelektüel ilgilerini uyandır
maktı . Benzeri hedefler arasında Cem'iy
yetü'ş-şübbani'l-müslimln gibi kuruluş ve 
çevrelerde izcilik. kültür ve sanat faaliyet
leri türünden gençliğe yönelik projeleri 
desteklemek de vardır. Bütün bunlar. çağ
daş dünyanın problemleriyle korkmadan 
ve yabancılaşma tehlikesine düşmeden 
yüzyüze gelme kabiliyetindeki yeni müs
lüman insanın doğuşunu çabuklaştırma
ya yönelik teşebbüslerdi. 

2. Teorik Ala nda Islah . Başlıca ıs l ahçı 

müellifler. her şeyden önce hacimli ve ay
rıntılı doktriner eserler yazacak kadar za
manı olmayan aksiyon adamlarıydı. Me
sela Muhammed Abduh'un temel dini 
düşüncelerini ihtiva eden Risal etü 't-tev
]Jid adlı eseri sadece 1 33 sayfa tutuyor
du. Düşüncelerinin geri kalan kısmı Re
şld Rıza'nın hacim li Tefsirü '1-Mendr'ın

da serpiştirilmiş olarak bulunabilir; an
cak onun düşünceleri öğrencisininkinden 
kolayca ayırt edilememektedir. 1902'de 
ölen Kevakibl. teorik düşüncesinin yal
nızca küçük bir kısmını ihtiva eden Ta
ba 'i'u 'l-istibdad ve Ümmü'I-]fura adlı 
iki risaleden başka bir şey yazmadı. Ab
duh gibi hayatı boyunca birçok yeni fikir 
ortaya atmış olan Cezayirli ıslahçı İbn Ba
dls. Kur'an tefsiri üzerine eş -Şihab der
gisinde yayımlanan bir dizi makaleden 
başka bir eser bırakmadı . Geriye Reşld Rı
za'nın kayda değer çalışmaları . özellikle 
de modern ıslah hareketinin temel dü
şüncelerini araştırmada en önemli kay
nağı oluşturan Tefsi rü'l-Menar kalmak
tadır. İkinci planda sayılan çok sayıdaki 
ıslahçı müellif ise genellikle üstatlarının 
fikirlerini geliştirmekle meşgul oldular. 

Yeni Selefiyye'nin gayretleri , özellikle 
dönemlerinde moda olan öğretilerin eleş-
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tirisi üzerinde yoğunlaştı . Bu eleştiriler. 
bir öğretinin ya katı bir taassupla klasik 
Sünni mezheplerin geleneğini izlemesi 
yahut da ana fikirleri itibariyle kuşkulu 
veya ıslahçılığın öngördüğü sahih islam 
anlayışıyla telifi imkansız bir moderniz
min sonucu olarak ortaya atılmış cüret
kar tahliller ve formüllerden ibaret olma
sı noktasında düğümleniyordu . lslahçılar. 

aynı zamanda iki temel kaynakta verilen 
nesnel olguları ve Selef'in temel kavram
larını gündeme getirerek ideal islami ko
numlar belirlemeyi denediler. Selef, on
ların zihninde İbn Teymiyye ve öğrencisi 
İbn Kayyim ei-Cevziyye'nin yorumu aracı
lığıyla şekilleniyordu. Zira onların gözün
de bu iki alim Selef geleneği hakkındaki 
en sağlam oteritelerdi (M. Reşld Rıza , Tef
sfrü'l-Menar, ı. 253 ). lslahçıların tenkidl 
eser ve yorumlarından hareketle aşağıda
ki fikri tavırlar tesbit edilebilmektedir: 

a) Metodoloji. lslahçı tavır yaygın Sün
ni öğretinin Kur' an. sünnet. icma ve icti
haddan oluşan dört temel kaynak (usul ) 
teorisine taraftardı ; ancak bu dört kay
naktan hüküm çıkarmak için fıkıh usulü il
mi çerçevesinde belirlenen geleneksel kri
terleri bütünüyle kabul etmiyordu (a.g.e. , 

V. 187.201.203,208, 417; Xl. 267) Söz 
konusu tavır şu başlıklar altında özetlene
bilir: İki temel kaynağın otoritesi, taklidin 
reddi, yeni bir icma yahut i etihad anlayışı 
ve ibadetlerle adetler arasında zorunlu 
bir ayınma gitmek. 

1. Kur'an ve Sünnet İslam' ın bütün hu
kuk sisteminin temelini oluşturur ve müs
lümanları geleneksel ilim otoritelerine kö
rü körüne teslim olmaktan kurtarır. Böy
lece mezhepler arasındaki ihtilaflar. Sün
nilik ve Şiilik arasındaki dünyevl zıtlaşma
lar ve Sünni çevrelerde bid'at ve dalalet 
ehli olarak nitelenen özellikle Haricilik ya
hut bugünkü şekliyle İbazıyye gibi fırka
lara karşı beslenen olumsuz duygular et
kili bir şekilde silinmiş olacaktır. İlk pren
sipiere dönmekle müslümanlar mezhep
lerio ayıncı etkilerinin üstesinden gele
cek, bununla birlikte her mezhebin olum
lu katkılarından istifade imkanı da bula
caktır (eş-Şihab JMart 1936 J, s. 654; JKa
s ım 1938 1. s. 230) . Onların gözünde mez
hepler. kendilerini genel olarak akla ve 
bilime düşman bir tavırla özdeş hale ge
tirmişler (M Reşld Rı za. Te{sfrü 'l-Menar, 

ll. 91-93). ictihad edip araştırma yapmak
tan alıkoymuşlar ve sonuçta ümmetin 
kültürel ilerleyişine köstek olmuşlardı. 
Kur'an'a, Sünnet' e ve Selef geleneğine 
dönüş ise müslümanlar için birleştirici ve 
uzlaştırıcı olacaktı. Taassup ve önyargıla-
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rından kurtulan müslümanlar, kendi et
nik ve kültürel kimliklerinin üzerine yük
selerek dinde kardeş olduklarını yeniden 
farkedecekler ve böylece ümmetierinin 
vahdeti içinde yeniden birleşebilecekler
di. Bu sebeple ilk kaynaklara dönüş fikri, 
ıslahçı müelliflerin büyük değer verdiği 
panislamizm lehine güçlü bir dayanak 
teşkil etmekteydi. 

Modern Selefiyye'nin ilk kaynaklara dö
nüşle kastettiği şey, daha ziyade müslü
manların modern dünyada karşı karşıya 
kald ıkları ahlai<i problemleri çözmek üze
re Kur'an ve Sünnet'i düşüncelerinin asli 
temeli kılma arzusunu ifade etmektey
di. Kaynaklara dönüş ilkesinin mantıi<i so
nucu taklidin reddedilmesi ve ictihadı 
uygulamada yeni yolların araştırılması 

dır. 

2. Taklide, başka bir ifadeyle gelenek
sel ilim otoritelerine. özellikle de Sünni 
mezheplere köle gibi bağlanma ruhu ıs
lahçılar tarafından şiddetle eleştirilmiş

tir. Taklit kavramı. Kur'an'da emredildi
ği gibi (en-N isa 4/59: el-Ahzab 33/21) Hz. 
Peygamber'in izinden gitmeyi yahut ilmi 
ve manevi otoritesi ıslahçılarca teslim 
edilen Selefin geleneğini güvenle kabul 
etmeyi elbette kapsamaz. ResGl-i Ekrem 
ve Selefin yolunu izleme söz konusu ol
duğunda taklit yerine "ittiba" terimi kul
lanılır. Bu ayırım Reşid Rıza tarafından 
açık bir şekilde dile getirilmiştir (a.g.e., 
V, 238). 

ittibilnın gerektirdiği bağlılık, Hz. Pey
gamber'in yolunu izlemeyi "ilim ve arne
lin ideali" (Laoust , Essai sur /es doctrines 
sociales, s. 226) olarak gören ıslahçı mis
yonu belirlemekte ve ona ilham vermek
tedir. İbn Badis'e göre bu yolda taklit ne 
kadar iyi olursa ıslah çı misyon o kadar ba
şarılı olur (eş-Şihab INisan 19351. s. 8) . Gü
venilir müctehidlerce ortaya konmuş bu
lunan yorumların belli bir değerlendirme
nin ardından kabul edilmesi de taklit sa
yılamaz; çünkü onlar Allah ve Resulü'n
den bağımsız kanun koyucular oldukları 
iddiasında değildirler. Müctehidlerin bü
tün yaptığı, Kur'an ve Sünnet'in daha iyi 
anlaşılması için rehberlik etmekten iba
rettir (M. Reşid Rıza, Tefsirü'l-Menar, V, 
238). Aynı şey normal olarak ülü'l-emre 
itaat etme (en-N isa 4/59) konusu için de 
geçerlidir; nihayet ülü'l-emrin yaptığı da 
islam şeriatını açıklamak, uygulamak ve 
genel olarak Kur' ani değerleri her seviye
de hayata geçirmektir. lslahçı düşüncenin 
taklide yönelttiği eleştiri, hem şuursuz 
teslimiyetçiliğe hem de durağan bir din 
ve kültür anlayışı adına terakitiyi ve şahsi 
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araştırınayı engelleyen içtimal ve siyasi 
yapılar için sağlanan desteğe yöneliktir. 
Şahsi tefekkür ve tecrübe lehine birçok 
delil bulunmakta olup taklit. akıl sahiple
rinin bu melekelerini tam anlamıyla kul
lanmaları gerektiğini öngören İslam'ın ru
huna aykırıdır (a.g.e., XII, 220-22 ı; ayrıca 
bk. Muhammed ikbal, s. 125-129). lslahçı
lar. taklidin batı! ve haram olduğunu ile
ri sürüp İslam itikad ve ahiakl üzerinde 
olumsuz etkileri olduğunu vurgularken 
sürekli bu türlü deliliere müracaat etmiş
lerdi. Taklitçilik. ayrıca İslam dünyasının 
kültürel durgunluğa düşmesinin ve müs
lüman kitlelerin geleneksel dini yapıla
ra (u lema ve şeyhlere) körü körüne teslim 
olmasının suçlusu olarak da görülmüş
tür. 

3. Islah çı düşünce, Reşid Rıza'nın "dini n 
hayat damarı" (Tefsirü'l-Menar, II, 339) 
olarak gördüğü ictihada başvurulmasının 
zaruret ve meşruiyetini teyit etmektedir. 
IV. (X.) yüzyıldan itibaren ictihad kapısının 
kapandığı telakkisinin bir uydurmadan 
ibaret olduğunu düşünen ıslahçılar bu 
kabulü ve onun türettiği fikri mirası ter
ketmek gerektiğini savundular. Ancak on
lar müslüman aklını ictihada açık tutmak
tan, dinin temellerini bile sorgulamaya 
imkan veren sınırsız bir eleştiri hürriyeti
ni de anlamıyorlardı. Çünkü dini mesele
lerde tam bir eleştiri hürriyeti sonu gel
meyen nazari tartışmalara götürebilirdi 
( a.g.e., V lll. 31 7); ayrıca böyle bir sonuç 
hiç de Selefi tavrın ruhuna uygun düş
mezdi. 

Öncelikle ıslahçılar inanç esasları, temel 
ibadetler ve şer'! yasakları ihtiva eden ala
nın tartışılmaz olduğu düşüncesindedir. 

Tamamı Kur'an'a dayanan bu alanda ic
tihad söz konusu olamaz ( a.g.e., ı, ı ı 8: V, 
211 ; VIII, 217: X, 432: Xl, 265, 268) . Bunun 
dışında kalan meseleler Kur'an ve Sün
net'le irtibatını kurmak suretiyle ictihad 
konusu yapılabilir. 

lslahçı tebliğin temel fikirlerinden biri 
müslümanların Kitap ve Sünnet ile şah
sen ilgilenmelerinin gerekliliğidir. Kur'an 
üzerinde sürekli tefekkür etmek, onun 
işaret ettiği bütün kaynakları tahlil ve an
lama yolunda sabırla uğraş vermek, her 
müslümanın kendi başına ilahi mesaja 
nüfuz etmesini ve ondan ruhi ve ahlai<i 
davranış ilkelerini çıkarmasını (hidayet) 
sağlayacaktır. Bu tür ictihadın sonuçları 
büyük ölçüde şahsldir. Ancak ictihad üm
met bakımından da çok önemlidir; çün
kü sosyal, ekonomik, dış işleri gibi alan
larda güdeceği siyasetin genel ilkelerini 
belirlemek üzere Kur'an ve Sünnet'in te-

mel emirleriyle uyum içinde olmak şar
tıyla bu iki kaynağı sürekli olarakyorum
laması gereken ümmettir. 

Pıkhl seviyede ümmeti ilgilendiren uy
gulamalara ait kurucu bir gayret olarak 
ictihad ülü'l-emrin uhdesindedir. Ülü'l
emrin karar ve uygulamaları ümmetin 
manevi iyiliğini (ıslah) ve maddi refahını 
(mesalih) gözetmelidir. Onların yetkileri 
normal olarak siyasi liderlerin sorumlu
luğuna giren işlere kadar uzanır; ancak 
ibadet ve şahıs hukukunu ilgilendiren iş
lere karışmaz. Bu konularda ictihad et
mek tam bir sapıklıktır (a.g .e., V, 211; 
Vlll, 288, 308:Xl, 253) Dolayısıyla, çağdaş 

uygarlığın ruhuyla çeliştiği düşüncesiyle 
müslüman şahıs hukukunun belirli yön
leriyle ilgili olarak ictihad adı altında dü
zenlemelere gidilmesi dinen geçersizdir. 
Modern Selefıyye ictihada yalnızca Kur'an 
ve Sünnet'in, hakkında bir hüküm beyan 
etmediği yahut ashab-ı kiramın icmaıyla 
sabit olmayan bir meselenin çözümünde 
cevaz vermektedir (a.g.e., VIII, 219). 

Ülü'l-emrin normal olarak uygulayabi
leceği ictihadın hangi türden meseleler 
hakkında olduğu hususunda şöyle bir ayı
nma gitmek mümkündür: a) İdare şekli, 
ilmi ve teknik konular, askeri ve diploma
tik işler gibi dünyevl meselelerdeki tercih 
ve kararında ülü'l-emr, ümmetin yüksek 
menfaatleri istikametinde ve İslam'ın te
mel gayeleriyle uygunluk içinde olmak 
şartıyla tamamen serbesttir. b) Öte yan
dan şer'! öğretiyle bir açıdan ilgisi bulu
nan meselelerde ülü'l-emrin ictihadı, de
laleti zannl olan bazı Kur'an ayetlerinin 
tefsirini icap ettirebilir (a.g.e., ı ı. ı 09). 
Böyle bir durumda makbul bir tefsir, 
Kur'an ve Sünnet'in hem lafzı hem de ru
huyla uygunluk içinde olan sonuçlara gö
türmelidir; zira yalnızca bu iki kaynağın 
bağiarnı içinde kalarak ve yalnızca onla
rın sunduğu delil ve karlnelere başvura
rak ictihad edilebilir. Islah çı öğretinin te
mel bir ilkesi de ümmetin yüksek men
faatlerini tesbit ederken hiçbir şekilde 
Kur'an ve Sünnet'in ruhuyla ve objektif 
hakikatiyle çelişmemektir. Kısaca re'y ve 
kıyas ictihadın yalnızca cüz'l yönleridir ve 
tıpkı ictihad gibi "ibadat" alanının dışın
da kalan meselelerde makbul sayılır. Pa
kat bir çatışma kaynağı olmaması için 
Kur'an'da da emredildiği gibi (eş-ŞGra 
42/38) ülü'l-emrin ictihadı şuraya dayan
malıdır. Müctehidlerin birer fert olarak 
ortaya koydukları şahsi görüşleri ümme
ti bağlamaz. İctihadın geçerli olmasının 
vazgeçilmez şartı onun ülü'l-emr tarafın
dan kabul edilmesidir. 



4. lslahçılar. icma konusunda da klasik 
usul alimlerinin öğretisinden farklı anla
yıştadır. Onlar icmaa ne ümmetin genel 
konsensüsü (krş Şafii, s. 403). ne de müc
tehidlerin belli bir dönemde belli bir me
sele üzerindeki ittifakları şeklinde anlam 
verirler. Ahmed b. Hanbel ve yeni Han
beli mektebinin çizgisinde olduğu gibiye
ni Selefiyye de icmaı ashabın icmaıyla sı
nırlandırmaktadır (M . Re ş! d Rıza , Te{sf

rü'l-Menar,ll, l08, 454;V, l87,206;Vll , 118; 
VIII , 254, 428; Abdurrahman ei-Kevakibl, 
s. 118) Ashap döneminden sonraki her
hangi bir icmaın özellikle ashabın gelene
ğiyle çelişen fikirleri tasdik ediyorsa hiçbir 
kıymeti yoktur (M. Reşld Rıza, Te{sfrü'l

Menar, V, 206; VII, 198) Ashabın ibadet
lerle ilgili meselelerdeki icmaı nasıl din
de orta yolun kriteriyse ülü'l-emrin dün
yevl meselelerdeki ittifakı da aynı şekilde 
meşruiyetİn kriteridir; çünkü onlar üm
metin meşruiyetinin gözeticileridir. Üm
met onları yöneticiler olarak ve yönetim
leri hakkında kontrollü bir güce sahip ol
malarıyla tanımaktadır (a.g.e., lll , 12) . 
Ülü'l-emre itaat kavramı yanılmazlıkla (is
met) değil kamu yararı (maslahat) ile te
mellendirilir (a.g.e., V, 208) . Konuyla ilgili 
ıslahçı görüşü özetlemek üzere Reşld Rı
za ülü'l-emrin ittifakını "şeriatımızın te
mellerinden biri olarak kabul ettiğimiz 
hakiki icma" şeklinde tanımlar (a .g .e., V, 
190) 

ŞOranın fonksiyonunu ümmet seviye
sinde görebilecek bir danışma sisteminin 
İslam 'da mevcut bulunmayışı sebebiyle 
ıslahçılar. şekil ve muhtevasını modern
leştirdikleri icma kavramına başvurmak 
suretiyle bu boşluğu doldurma ihtiyacı 
hissetmişlerdir. Fakat yeni Selefiyye'nin 
bu konudaki düşünceleri çağdaş müslü
man dünyada icmaın nasıl uygulanacağı 
hakkında tutarlı bir öğreti ortaya koyacak 
kadar i şlenmiş değildir. Muhammed İ k
bal, icmaın sürekli bir yasama organı ola
rak organize edilmesi gerektiği yolunda 
temennilerini dile getirmişti (The Recon

struction, s. 164) . Reşid Rıza ise "cemaa" 
terimiyle, ümmetin başındaki yöneticiye 
yardım etmek üzere tayin edilmiş bir da
nışma organını kastediyordu (krş. Laoust, 
Le Califat dans la doctrine de Rashid Ri
da, s. 21 vd .); ancak böyle bir kavram yal
nızca hilafetin ıslahı çerçevesinde bir an
lam ifade etmektedir. İbn Badis. hilafet 
konusunu "boş hayal" sayarak bir kenara 
bırakmış; bunun yerine bilgili ve tecrü
beli insanlardan oluşmuş bir tür sürekli 
meclis (cemaatü'l-müslimln) teşkilini daha 

gerçekçi görmüştür (krş Ali Merad, Le 

reformisme musulman, s. 376 vd.) . 

5. Yeni Hanbeli ekolünü takip eden ıs
lahçılar ibadetlerle adetler arasında açık 
seçik bir ayınma gitmek istemişlerdir. Bu 
meselede de kendi fikri duruşlarını. iba
detle ilgili her şeyin Kur'an ve Sünnet ta
rafından belirlendiği ilkesiyle meşrülaş
tırmışlardır. Geriye kalan ne varsa. yani 
maddi hayatın düzenlenmesiyle ilgili her 
konuda esasen ülü'l-emr kendi kararları
nı alma özgürlüğüne sahiptir. Allah'a kul
luk etmeye ilişkin bütün arneller ve hel al 
ve haram şeklindeki sınırlara riayet iba
detler kapsamına girer. Hiç kimsenin iba
detlerle ilgili olarak bir bid'at i h das etme
si söz konusu olamaz. Ad etler. örf ve ge
lenekler ise ferdi olsun içti m ai olsun dün
ya işleri alanına. onun da ötesinde zama
na ve mekana göre değişiklik arzeden si
yasi ve hukukl alana girer. Adetler alanın
da ıslahçılar toleransı tavsiye ederler ve 
bu konuda sivil fertler olmasa bile ülü'l
emrin karar verme ve ictihad etme hür
riyetine sahip olduğunu savunurlar (M. 
Reşld Rı za, Te{sfrü'l-Menar, lll, 327; VII, 
140-141, l9l;Abdurrahman ei-Kevakibl, s. 
67; el-Menar, IV JI318J, s. 210) . 

ibadetler ve adetler arasındaki ayırım. 
yeni Selefiyye'ye bir yandan yüzyıllar boyu 
tasawuf adı altında, Kur'an ve Sünnet'le 
temellendirilmediği halde halkın dini an
layış ve yaşayışında fiilen benimsenmiş 
birtakım ayin ve merasimlerin yaygınlaş
masını eleştirme , öte yandan fetvalar yo
luyla oluşmuş klasik fı kıh ve ahlak öğreti
sinde ayıklama yapılmasını ve ibadet ala
nında görülen bid'atların terkedilmesini 
isteme imkanı verdi. Bu ayırım. hem mo
dern dünyayla çok daha uyum içinde bu
lunduğuna inandıkları disiplinli ve sağ du
yu! u bir din anlayışının geliştirilmesine ze
min hazırlayabil i r hem de bu mahalli özel
lik arzeden hukukl ve sosyal örfleri adet
ler sın ıfında değerlendirerek onlar hak
kında daha mOsamahalı bir görüş geliş

tirme cesareti verebilir ve böylece islam 
dünyasında önemli akımlar arasında vu
ku bulmuş doktriner ihtilaflar hakkında 
tansiyonu düşürücü bir rol oynayabilirdi. 

Ancak Reşld Rıza ve Kevakibi tarafın
dan ibadetler ve adetler arasındaki ayı
rımla ilgili olarak ortaya atılmış kavram
lar, müslüman teşri geleneğinin hangi 
yönlerinin usule ait ve dolayısıyla doku
nulmaz, hangi yönlerinin adetler katego
risinde değerlendirilebileceği hakkında 
kesin bir tahlil yapılmasını mümkün kıla
cak ölçüde net, kesin ve eksiksiz değildir ; 

adetlerle ilgili meselelerde öngörülen mü-
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samaha konusu da belirsizdir. Islah akı
mı , müslüman yaşama biçiminin ve İsla
mi kurumların, Kur'an ve Sünnet'in ihti
va ettiği temel değerlerin tahribiyle so
nuçlanmadığı sürece modern dünyanın 
gerçeklerine uyarlanabileceğini kabul et
mektedir. Mesela feminizm ve kadın-er
kek arasındaki ilişkilerle ilgili olarak mo
dern Selefiyye müslüman kadınların öz
gürlüğü lehinde olduğunu beyan eder; 
ancak bu tolerans kadınların hukukl sta
tülerinin Kur'an'da ortaya konmuş huku
k] sınırlamalara, İslam ' ın aile ve cinsiyet 
ahlakıyla çatışmaya girdiği noktaya ka
dardır ( Te{sfrü'l-Menar; Xl, 283-287; a. mlf , 
Nida' li'l-cinsi'l-latf{, tür. yer. ; A li Merad , 
Le re{ormisme musulman, s. 315-33 1 ). 

Modern Selefiyye. her ne kadar insanın 
Allah'la arasındaki ilişkilerden doğan dini 
meselelerle insanların kendi aralarında 
herhangi bir dini emre konu olmayan iliş
kilerden doğan dünyevi meseleleri birbi
rinden ayırmanın zorunlu olduğunu iddia 
ettiyse de ilahiyat ve hukukun birbirin
den ayrılmasına kayda değer bir katkıda 
bulunmadı . Ali Abdürrazık'ın el-İsldm ve 
uşulü 'l-J:ıükm (Kahire 1343) adlı kitabın
da siyasi ve kurumsal meselelerin ahiakl 
ve teolojik olanlarından ayırt edilmesi yo
lunda ortaya attığı iddialara karşı ıslah
çıların gösterdiği sert tepkiler bilinmek
tedir (Kerr, s. 179 vd ) Reşid Rıza . "din" ve 
" şeria" kavramlarının ayrı ayrı taşıdığı 

değerleri zikrederken bunları birbirine 
karıştırmanın doğru olmayacağını belirt
mektedir. ibadetıer- adetler ayırımından 
hiç de az hayati olmayan din - şeriat ayı
rımı , eğer dini hukukun uygulama alanı
nı kesin bir surette sınırlama ve dolayı
sıyla inanç ve ibadetle doğrudan alakası 
bulunmayan, bu yüzden de ictihadın ko
nusu olan her şeyin "kutsal" alandan çı
karılmasının imkanları konusundaki cid
di araştırmalar için bir hareket noktası 
haline getirilebilseydi bundan önemli so
nuçlar elde edilebilirdi. Bu araştırmaları 

yapmak ise modernizm e kalacaktı. Mese
la Muhammed Ahmed Halefullah ' ın de
nemelerinde böyle bir fikri tavır gözlen
mektedir. Özellikle onunel-Kur'an v e 
müşkilatü ]J.ayatine'l-mu'aşıra (Kah i re 
1967) adlı eserinde şeriatın temel ilkele
rinin modern tecrübe ışığında yeni bir yo
rumun un meşruiyeti savunulmaktadır 
(s. 31) 

b) Savunmacılık . Halk inançlarındaki 
hurafelerdeve tarikat çevrelerinde teza
hür ettiği şekliyle geleneksel din anlayı
şına ıslah çı lar tarafından yöneltilen eleş
tirinin yan ı sıra savunmacı literatür de 
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başlıca ıslahçı eserlerin önemli bir kısmı
nı teşkil eder. İslam toplumunun iç me
seleleri üzerinde yoğunlaşmakve sık sık 
fikirlerini tam bir tebliğ ci gayretiyle sa
vunmakla birlikte ıslahçı savunma tavrı 
doğrudan yahut dalaylı olarak İslam mu
arızlarına da yöneltilmiştir. Abduh'un el
İslam ve'r-red 'ald münte]fıdih (Kahire 
1327) ve 1901 yılında el-Menô.r'da neş
redilen el-İslam ve'n-Naşrô.niyye (bk. 
bibl.) adlı eserleri doğrudan savunmacı 
literatürün ilk örnekleri dir. Dalaylı savun
ma ise Batı medeniyeti ve ideolojilerinin 
ayartmaianna karşı müslümanları uyar
ma şeklinde olmuştur. Her iki durumda 
da ıslahçılar islam'ın bir din, bir ahlak dü
zeni ve hukuki, içtimal ve siyasi bir sis
tem olarak mükemmelliğini ispat etme
ye gayret ettiler. Bu savunmacı tavır ana 
fikirleri itibariyle şu şekilde gelişmiştir: 

1. İslam'ın Özgürleştirici ve Eşitleyici 
Mesajı. Bu konudaki ana fikir tevhidin 
insan özgürlüğün ün bir ilkesi olarakyü
celtilmesiyle sınırlıdır. Allah'ın birliğini 

ikrar ve tasdik etmek. insanın Allah'tan 
başkasına kul olmaması gerektiği anla
mını da taşır. Tevhid, insanla Allah arasın
daki kilise kurumu gibi aracıların meşru
iyetini reddeder ve ermiş yahut veli gibi 
belirli isimlerle anılan kimselerin Allah ile 
kul arasında aracılık yaptığına inanma ih
tiyacını ortadan kaldırır. Bu İslam mesa
jının manen özgürleştirici yanıdır. Onun 
sosyal anlamdaki özgürleştirici yanı ise 
Allah'ın kadir-i mutlak olduğuna inan
ınakla ilgilidir. Bu inanç insanlar arasın
daki eşitliğin temelidir: çünkü bütün in
sanlar birer kul olarak Allah'ın önünde 
eşittir ve hepsi de eşit olarakAllah'a kul 
olmanın onurunu paylaşır (Muhammed 
Abd u h, Risaletü't-tevf:ıid, s. 155-156). İba
detlerin şekli de (mesela cemaatle namaz, 
hac vb.) İslam'ın bu eşitlikçi karakterinin 
önemine işaret etmektedir. İslam'ın öz
gürlükçü mesajı Kur'an ve Sünnet'teki 
ahlaki ilkelerde de kendini göstermekte
dir. Nitekim bu iki ana kaynak insanlığın 
temeldeki birliğini kabul etmekte olup 
ırk ve sosyal konum farklılıklarına dayalı 
her türlü ayırım'cılığı reddeder (a.g.e., s. 
172; Muhammed ikbal, s. 89). 

Z. İslam'ın Evrensel Niteliği. Daha ön
ceki (özellikle Yahudilik ve Hıristiyanlığa 
ait) vahyi içermesi ve mesajlarını tamam
laması sebebiyle İslam'ın tam anlamıyla 
evrensel bir din olduğuna inanan ıslahçı
lar (Muhammed Abduh,Risaletü 't-tevf:ıid, 
s. 166 vd .; M. Reşld Rıza, Tefsirü'l-Menar, 
X, 448-456), daima gözden geçirilmesine 
ve tashih edilmesine rağmen hep kusur-
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lu kalan beşeri yasaların aksine İslam hu
kukunun mükemmel ve evrensel bir ka
raktere sahip olduğunu ileri sürerler. En 
azından vahye dayalı kısımlarıyla şeriat 
bu özelliğini ilahi hikmetten almış, dola
yısıyla bütün zaman ve mekanlar için be
şerin ihtiyaçlarına (mesalih) en uygun şe
kilde vazedilmiştir (a.g.e., VI, 146; eş-Şi
Mb [Ocak 1934], s. 57). Her ne kadar on
lar, şeriatın mesela kadının şahsi mevkii 
gibi konularda getirdiği belirli düzenle
rnelerin Kitab-ı Mukaddes'e dayalı ve Ba
tılı kavramlardan mülhem modern yasal 
düzeniemelerin ulaşamadığı ideal ölçüler 
olduğu düşüncesinde iseler de müslü
manların ileri ülkelerde uygulanan belirli 
öğretileri kabul edebileceği fikrini de göz 
ardı etmezler. Onlara göre ülü'l-emr, İs
lam şeriatı ve ahlakının genel esaslarını 
dikkate almak şartıyla yeni gelişmeleri 
değerlendirerek şura ve ictihada başvur
malı, böylece yasa koyma faaliyetinin ye
ni şartlara uyumlu hale getirilmesini sağ
lamalıdır. 

3. İslam'da Aklın Özgürlüğü. İtikad ve 
akıl problemiyle ilgili olarak ıslah çı ana fi
kir şudur: Kur'an'ın mesajı hem vicdana 
hem de düşüneeye hitap eder. Kur'an'ın 
aklı sınırladığı alanlar gayba ilişkindir ve 
bu konuda getirdiği sınır da insanın Al
lah 'ı tamamen münezzeh olduğu sıfatiar
Ia tavsif etmesini, gayba ait konularda 
kaçınılmaz hatalara düşmesini önleme
ye yöneliktir. Ancak akıl ve itikad konusu 
hakkındaki tartışma ıslah çı düşüncenin 

bir çelişkisine de işaret etmektedir. Bu 
çelişki. ekolün bir yandan modern zihni
yetle uyum içinde olan bir söylemi geliş
tirmesi. öte yandan Selef'in öğretilerine 
tam anlamıyla uygunluk arzettiğini dü
şündükleri ilke ve tavırlarasıkı sıkıya bağ
lanması dır. Bu sebeple belirli ıslahçı mü
ellifler hem liberal eğilimler taşımakta, 
hem de bağımsız akıl yürütmenin haddi 
aşıp itikad alanına tecavüz edeceği ve be
şer! tutkulardan kaynaklanan kışkırtma
ların zaman içinde vahyin hidayet edici il
kelerini istila edeceği kaygısına kapılmak-. 

tadırlar(M. Reşld Rıza, Tefsirü'l-Menar, V, 
416) 

Bununla birlikte ıslahçılar kelam ve fel
sefe tartışmalarıyla özel olarak ilgilen
mezler. Abduh'un bir ilahiyat bütünlüğü 
taşımaktan ziyade temel bir şema ortaya 
koyan Risô.le tü' t -tev J:ıid 'i ile Mü bar ek ei
MIIl'nin Murabıtl inançları reddetmek üze
re kaleme aldığı Risô.letü'ş-şirk ve me
-?ô.hirihi(Kosant'ine 1356/1937) adlı eser 
hariç tutulursayeni Selefiyye'nin doktri
ner sisteminde bütün unsurlarıyla işlen-

miş gerçek bir kelam sistemi bulunmaz. 
Onlar Kur'an metniyle temellendirilmiş, 
kendi açılarından kesinlik arzeden belli 
başlı doğruları dile getirmişler. İslam'ın 
insan aklının işletilmesine büyük önem 
verdiğini ve pratikte olmasa bile teoride 
ilim ve medeniyet sahasında beşeri te
rakkiyi teşvik ettiğini göstermeye gayret 
etmişlerdir. 

ilim ve medeniyet teması ıslahçı teb
liğde önemli bir rol oynar. İnsan. Allah'ın 
kendisine bahşettiği akıl sayesinde bfıtıl 
inanç ve hurafeleri aşabilir, bilimlerde de
rinleşebilir ve sağlıklı inançları benimse
yebilir: ayrıca aklını kullanarak yaratıcı
nın çeşitli kaynaklarından istifade etmek, 
maddi güce erişmek ve man en de mutlu 
bir hayatın gereklerini bilmek üzere ta
biat üzerindeki gücünü arttırınayı da ba
şarabilir. Renan tarafından ortaya atılan 
İslam'ın bilimsel zihniyetle tezat teşkil et
tiği şeklindeki iddialar ve İslam'ın gerici 
bir öğreti olduğu yolundaki Marksist eği
limli eleştiriler karşısında ıslahçılar. İs
lam'ı insanlığın maddi ve manevi terak
kisine özel ihtimam gösteren bir din ola
rak ortaya koymaya çalıştılar. Ayrıca on
lar cehaletin eseri olan bid'at ve hurafe
lere, kötü alimierin sahtekarlıklarına ve 
siyasetçilerin ahlaksızlıkianna dayanarak. 
İslam'ın imajını zedeleyen kimselerin dav
ranış ve aşırılıkları na bakarak İslam hak
kında yargıda bulunulmasından son de
rece rahatsız oluyorlardı (Muhammed Ab
du h, Risaletü 't-tevf:ı[d, s. 195-199). 

4. Allah'a ve Dine Davet. İslam'ın ha
kikatini ortaya koymak müslümanın gö
revidir. Allah'a ve hayradavet mükellefi
yetinin bir parçasıdır (a.g.e., s. 171; M. Re
ş! d Rıza, Tefsirü'l-Menar, IV, 26-46; eş-Şi
Mb [Nisan 1935], s. 6) . Bununla birlikte 
Muhammed Abduh, gayri müslime mü
samaha görevini onu hidayete erdirme 
çabasından önde tutar. Ona göre İslam 
kendi nuruyla insanların kalplerine nüfuz 
etmeye kadirdir (Risaletü't-tevf:ıfd, s_ 172) _ 
Allah 'a davet, uygulamada hem müslü
man hem de gayri müslimlere karşı birta
kım din!. ahlaki ve kültürel tavırlara sev
keder. Şöyle ki: a) Allah'a davet her şey
den önce İslam'ın genel emirlerine tama
mıyla uygun bir hayata sevkedecektir. Bu 
ise Kur'an'daki ideallerin etkisini geliştir
menin en iyi yoludur. Manevi ve ruh! se
viyede Hz. Peygamber ve Selef-i salihln 
örneği müminlere ilham vermelidir. Müs
lümanlar bu örneği ne kadar iyi takip 
ederlerse tebliğde o kadar başarılı olur
lar. b) Kur'an'daki gerçekleri tebliğ et
mek suretiyle vahyedilmiş mesajın insan-



lar arasında neşrine katkıda bulunmak da 
Allah'a davet kapsamındadır. Çünkü bu 
mesaj bütün insanlara hitap etmektedir 
ve herkese bütün veeheleriyle ulaştırıl
malıdır. İbn Badls'e göre konu cihad kap
samında değerlendirilebilir ( eş-Şihab 1 N i
sa n I 932 ı. s. 204 vd.): zira Kur'anl bir te
ri m olan cihad, mücadeleci bir ilahiyat an
layışını ve dini n tebliğinde enerjik bir tu
tumun temellerini ortaya koymaktadır. 
c) Allah'a davet. seküler ideolojiler tara
fından iğfal edilmiş yahut modern bilim
sel bilgiyle sarhoş olmuş ve İslamiyet'in 
emirleriyle alay eder duruma düşmüş 
müslümanları islami çerçeveye yeniden 
döndürme teşebbüsü anlamına da gel
mektedir (a.g.e., s. ı 98) . d) Allah'a davet 
fikri ayrıca modernizm adı altında İslam 
toplumunda yayılan bozgunculuğa karşı 
mücadele etmeyi. her türlü suistimali n 
kaynağı ve Batı'daki manevi buhranın 
müsebbibi olan sınırsız ferdi hürriyete 
karşı müslümanları uyarmayı, ilimperest
liği ve herhangi bir manevi gaye gütmek
sizin çılgın gibi maddi refah peşine düş
mekten kaynaklanan tehlikelere karşı hal
kı bilinçlendirmeyi de gerekli kılar (M. Re
ş! d Rıza, Te{sfrü'l-Menar,Vlll , 530-531: IX, 
322-323: X, 45; XI, 243) e) Dine davet. ik
tidarı ele geçirmek yahut kendi ihtiras
larını tatmin etmek gibi tamamen şahsi 
maksatlarla İslam'ı ve müslümanları kul
lanan gayri samimi profesyonel siyaset
çilerin maskelerini indirmek anlamına da 
gelir (a .g.e., ll, 440) . f) lrkçı modernistle
rin öngördüğü milliyetçilik anlayışına ay
kırı biçimde Allah'a davet. dini kimliği et
nik ve siyasi kimliklerin üzerinde bir onur 
vesilesi sayar. Bu ise islam kardeşliğini 
vurgulamak ve müslümanları büyüklük 
ve onurun İslam ümmetine mensup ol
makta yattığına ikna etmek demektir 
(a.g .e., ll , 304; IV, 2 ı : XI , 256) . Bu modern 
Selefiyye'nin siyasi ve kültürel öğretisini 
oluşturan panislamizm (el-camiatü'I-isla
miyye) ideolojisinin bir veehesini teşkil 
eder. Cemaleddln-i Efganl ve Abdurrah
man el-Kevakibl'den itibaren ıslahçı mü
ellifler. mezhepler arasındaki ihtilafların 
giderilmesi için durmaksızın çağrı yap
makla kalmadılar; din kardeşliği konusun
daki görevlerini onlara hatırlatarak müs
lümanlar arasındaki iş birliğini ve siyasi 
ilişkileri kuwetlendirecek bir politikanın 
davasını da güttüler. 

D) Is lahın Kaydettiği Aşamalar. el-'Ur
vetü'l-vüş~a'nın çıktığı 1884 ve sonraki 
yıllarda Arap dünyası bir yandan Kur'an'ın 
tefsiri ve hadisin sıhhati. öte yandan di
nin özerklik ve işlevi hakkındaki önemli 

tartışmalara sahne olmuş, araştırma ve 
kültürel faaliyetler de az çok siyasi ve iç
timal hedeflere uyarlanmıştı. Kutsal oldu
ğu kabul edilen bu hedefler, geri kalmış
lığı yenerek sosyal ve ekonomik yapılan
maları gerçekleştirmek amacıyla sık sık 

milli enerji ile destekleniyordu. Değişen 
Arap dünyasında ıslahın gelişimi üç önem
li aşama kaydetmiştir : 

Birinci aşama Cemaleddln-i Efganl, Mu
hammed Abd u h ve Abdurrahman el-Ke
vakibl'nin islam'ın topyekün ıslahı proje
sinin temellerini attıkları ilk dönemdir. 
Bu dönemde ıslahçı faaliyet. her şeyden 
önce ümmetin durumunu maddi ve ma
nevi açıdan iyileştirmeyi amaç edindi. Me
sela Kevakibl'nin Ümmü'l-~urd' da ta
nımladığı ıslah programı aynı hedefleri 
öngörüyordu. Modern ıslah projesinin üç 
öncüsü tarafından dile getirilen sosyal, 
siyasi ve kültürel talepler -Abduh'un te
mel bir ilahiyat için kılavuz mahiyetindeki 
Risdletü't-tevf:ıid'i hariç tutulursa- on
ların doktriner çabalarından çok daha et
kili oldu. lslahçıların yazılı ve sözlü propa
gandaları böylece manevi ve tatbiki saha
da tekamül. terakki ve i etihad kavramla
rıyla ilgili olarak müslümanlar arasında 
gelişen bilince katkıda bulundu. XIX. yüz
yılın sonuyla XX. yüzyılın başlarındaki dö
neme hakim olan kültürel iklim bu fikir
lerin müslüman düşünce dünyasınca be
nimsenmesi için müsaitti . çünkü o çağ 
bilimcilik ve teknik gelişmenin doğurdu
ğu iyimserlik çağı idi; verimlilik ve çalış
kanlığın ekonomik refah ve sosyal başa
rının asli unsuru olduğu fikri o çağda re
vaç bulmaya başlamıştı. Yeni Selefiyye'
nin işlevi de başta ictihad olmak üzere bu 
kavramları ümmeti tatmin edecek şekil
de islamlleştirmek yahut islam'ın ahlaki 
ve kültürel açıdan değerlendirilmiş asli 
ilkeleriyle uzlaştırıp onlara meşruiyet ka
zandırmaktı. Çağdaş İslam dünyasındaki 
bu ıslahçı akımın başlangıçtaki biçimi mo
dern dünyada bir Arap-İslam bilincinin 
doğuşunu çabuklaştırmış. fakat aynı za
manda sosyokültürel muhtevadaki yeni 
fikirleri. daha sonraki müslüman neslin 
yüz yüze geldiği yeni meseleleri ilham et
mişti. 

Yaklaşık olarak 1905 -1950 arasına te
kabül eden ikinci aşama. Reşld Rıza ve 
İbn Bactls'in hayati bir rol oynadığı dakt
riner sistemin ortaya çıkışını da içine alan 
dönemdir. Bu iki güçlü şahsiyetin ortaya 
koyduğu örnekel-Mendr, eş-Şihdb, Me
celletü'ş-şübbdni'l-müslimin, er-Risa
le, el-Mecelletü'z-Zeytılniyye gibi der
gilerde yayımianmış çok sayıdaki deneme 
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yazısıyla ıslah düşüncesini zenginleştiren 

ve onun doktriner konumunu sağlamlaş
tıran müelliflere ilham verdi. 

Islah düşüncesi ve hareketinin en 
önemli merkezi ve farklı ölçülerde de ol
sa bütün İslam dünyası için ilham kayna
ğı olan Mısır'da Muhammed Abduh'un, 
üstatlarının özgün fikirlerine değişik öl
çülerde de olsa sadakat gösteren çok sa
yıda "manevi evladı" vardı . Bunlardan Fe
ri d Vecdl uzlaşmacı eğilimlerle yazılmış 
bir Kur'an tefsirinin müellifiydi; el-lfa
ydt, ed-DüstD.r ve Mecelletü'l-Ezher 
gibi dergi ve gazetelerin bu enerjik edi
törü İslam'ın ateşli bir savunucusuydu. 
Muhammed Mustafa el-Meragi Ezher'in 
iki defa (I 928, ı 93 5) şeyh i olmuş. bu ku
rumda ıslahçı ideallerin yaygınlaşmasına 
katkıda bulunmuş ve Sünni mezhepler 
arasındaki 'bağların güçlendirilmesi ko
nusunda mücadele vermişti; ayrıca sele
fi Muhammed Abduh'un fikirlerine pa
ralel reformları Ezher'de gerçekleştirme
ye çalıştı. Mahmud Şeltut ise bir başka 
büyük Ezher şeyhiydi. 1949'dan itibaren 
Kahire'de Risaletü'l-İsldm adlı üç aylık 
bir dergi çıkarmıştır. Fecrü'l-İslam, I)u
J:ıa'l-İslam ve :?:uhrü'l-İslam adındaki 
kitaplar dizisiyle İslam kültür ve tarihinin 
yoğun bir tasvirini ortaya koymuş olan 
Ahmed Emin. Arap- islam dünyasının tec
didi idealinde ilhamını modern ıslah akı
mının öncülerinden alan başlıca müellif
lerden biridir. Ahmed Emin. 1939 yılında 
Kahire'de yayımına başlanan eş-Şe~aie 
dergisindeki yazılarıyla tıpkı Muhammed 
Abduh gibi İslam düşüncesine bir tür ye
ni Mu'tezilllik istikametinde yön verme
ye çalışmıştı. 

Suriye'de Cemaleddin el-Kasıml yeni 
Hanbeli geleneğin sadık bir takipçisiydi. 
Onun yurttaşı olan Tahir el-Cezairl ıslah 
fikrinin özellikle yayıncılık alanındaki tak
diminde etkili oldu. Abdülkadir el-Mağ
ribl gençliğinde Cemaleddln-i Efganl ile 
doğrudan irtibat halindeydi ve ıslah dü
şüncesinin Suriye'deki gelişimine verimli 
katkılarda bulundu. Emir Şeklb Arslan 
parlak bir yazar (kendi sine "em!rü'l-be
yan" ibelagatın sultanı 1 denmekteydil ve 
siyasetçiydi. eJ-Mendr editörüyle şah
sen tanışmakta olup bu derginin neşrine 
önemli katkılarda bulunmuştu. Dımaşk'
taki Arap Akademisi'nin 1920-1953 yıl
ları arasında başkanlığını yapan Muham
med Kürd Ali ise tam manasıyla ıslah çı bir 
müellif değilse de Muhammed Abduh'un 
fikirlerinin sıkı bir takipçisiydi; kendisi. 
ıslah fikriyatma değerli manevi destekler 
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sağlamış olan edebi ve siyasi şahsiyetler 
arasında sayılabilir. 

Tunus'ta siyasi ve idari konularda ıslah 
faaliyeti XIX. yüzyılın ikinci yarısında Tu
nuslu Hayreddin Paşa tarafından başla

tılmıştır. Dini düşünce alanında ise İbn 
Badls ' in hacası Beşir Safer ile ikisi de 
"şeyh" olarak anılan Muhammed Tahir 
b. Aş ur ve oğlu Muhammed Fazıl b. Aş ur 
Sünni ıslahçı geleneğin başlıca temsilci
leridir. Baba İbn Aşur et-Ta]J.rir ve't- ten
vir adlı Kur'an tefsirinin müellifidir; oğ
lunun da el-lfareketü 'l-edebiyye v e 'l
fikriyye fi T ilnis (Kahire 1956) adlı bir 
eseri mevcuttur. 

Cezayir ıslah hareketinin ilk ve en önem
li temsilcisi Abdülhamld b. Badls'tir. Dini 
öğrenimini ZeytQne'de tamamlayan İbn 
Badls 1 91 4 yılından itibaren Kostantlne'
de vaaz ve sohbetleriyle düşüncelerini ge
niş kitlelere yaymaya başladı. 1919'da ga
zetecil iğe yönelerek arkadaşlarıyla birlik
t e en-Necô.]J. ve 1925'te de el-M ünte
l}ıd gazetesini çıkardı. İbn Badls ve çev
resindekiler 1931 'de kurdukları Cem'iyye
tü'l-ulemai'l-müslimln adlı teşkilatla top
luma yönelik projelerini gerçekleştirme

ye çalıştılar. Cezayir'de İbn Badls dışında
ki kayda değer bir ıslah çı Cezayir ekolünün 
ilahiyatçısı Mübarek el-Mill idi. Islahın bir 
başka destekçisi, çocukluğunu Hicaz'da 
geçird iği için Vehhabl eğilimlerden bü
yük ölçüde etkilenmiş olan Tayyib ei-Uk
bl'dir. Ukbl, Biskre'de 1927'den itibaren 
düzensiz aralıklarla çıkan el-Işlô.]J. gazete-

. sinin sahibiydi. Ayrıca İbn Badls'ten son
ra Cem'iyyetü'l-ulemai'l-müslimln'in ba
şına getirilen Muhammed Beşir el-İbra
him! ile tarihçi ve siyasetçi Ahmed Tevfik 
el-Medeni Cezayir milli kültürü davasın
da çok faal olmuşlardı. Aynı zamanda si
yasi kimliği ile de ön plana çıkan Malik b. 
Ne bl Hint- Pakistan çağdaş reformizmi
nin de etkisiyle İslam düşüncesini muha
fazakarlıktan kurtarmaya çalışmış. ente
lektüel kişiliğiyle Cezayir gençliği üzerinde 
büyük tesir bırakmıştır. 

Fas'ta modern Selefiyye'nin Sünni ıslah
çı lı ğı nisbeten geç tarihlerde yayılmış. 
yalnızca birkaç önemli isim ve eser orta
ya çıkmıştır (Berque, ll , 471-494) . Bunlar 
arasında Ebu Şuayb ed-Dükkall. gerçek 
bir İslami tecdid fikrinden ziyade genel 
ahlaki durumu eleştiren İbnü'I-Muvakkit, 
bir Selefi olduğunu öne süren müellif ve 
Hizbü'I-İstiklal adlı siyasi partinin lideri. 
Allal el-Fas! anılabilir. Fas! en-Nal}dü '!, 
~ ô.ti (Kahire 1952) adlı bir otokritiğin de 
yazarıdı r. 
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Islah akımının ilk üstatlarınca ortaya 
konan doktriner ve pedagojik eserlerin 
kendi ülkelerindeki devamını getiren bu 
müellifler dışında anılmaya değer çeşitli 

yazar ve şairler de vardır. Hafız İbrahim , 
Mustafa Lutfi ei-MenfeiGtl, Abbas Mah
mud ei-Akkad, Muhammed el-Id gibi isim
ler, eserlerinde ıslah fikrine has ahlaki ve 
içtimal temaları işleyerek akımın yayılma

sına dalaylı olarak katkıda bulunmuşlar
dır. 

lslahçıların elli yıl boyunca kaleme al
dıkları eserler, inkar edilemeyecek verim
li sonuçlarına rağmen (bir k ı s mı için bk. 
Brockelmann , GAL Suppl., ll l , 310-335 . 
435-436) ümmetiçindeki bütün sosyal sı
nıfların meseleleri için çözüm üretemedi. 
Onların teolojik ve ahlaki olduğu kadar 
içtimal ve siyasi de olan f ikirleri daha zi
yade yeni yeni yükselen şehirli orta sını
fın beklentilerine yakındı. Nisbeten tah
siili olan bu sınıfın bünyesinde yer yer as
gari seviyedeki bir Arap- İslam kültürünü 
modern kültür cilasıyla pariatıp Avrupa 
dillerinden biri içinde birleştirmiş kimse
ler bulunuyordu. Selef geleneğinin yuka
rıda tanımlanan özel biçimine sadakat 
gösterme arzusunda olan ve aynı zaman
da modernliğe de belirli bir alaka duyan 
bu sınıf ideallerini itidal ve uzlaşma te
rimleriyle ifade etmekte olup dini saha
da cehaletin ve gerici zihniyetin bir ala
meti olarak gördükleri yaygın gelenekçi
liği. bunun yanı sıra İhvan- ı Müslimln ta
rafından temsil edilen muhafazakarlığı 
dışlayan "makul" konumlar peşindeydi. 
Ayrıca onlar. tamamıyla seküler bir dev
letin savunuculuğunu yapmak gibi aşırı 
buldukları modernist tavırları da reddet
tiler. Yeni Selefiyye'nin Sünni ıslahatç ılığı 

düzen içinde ve ihtiyatlı evrime inanan. 
dini liderlerin manevi otoritesine saygı 
duyan ve ümmetin kendisini ıslahçı itikad 
uyarınca bir terakki yoluna sevkedecek 
kılavuzlara ihtiyacı olduğunu düşünen bir 
hayli geniş kamuoyunu böylelikle ikna et
mişti. Fakat ıslahçı akımın bu görünürde 
uyumlu gelişmesi ll. Dünya Savaşı'ndan 
kaynaklanan siyasi. içtimal ve ahlaki de
ğişmelerden etkilenecekti. 

Arap dünyasında ıslah hareketinin 
üçüncü merhalesi 1950 sonrasına teka
bül eder. ll. Dünya Savaşı sonrası, Arap 
dünyasının dini özellikler inde topyekün 
bir değişmenin başlangıcı oldu. lslahçı 

akımın özelliği de nitelik ve nicelik açısın
dan derin değişmelere uğradı. Islahın 
sözcüleri artık Reşld Rıza ve Abdülhamld 
b. Badls'in çapında şahsiyetler değildi; bu 
arada İhvan- ı Müslimln hareketi de ön 

plana çıkmıştı . Bu hareket Hasan ei-Ben
na'nın halefierinden Hasan İsmail ei-Hu
daybl, Suriye menşeli yayıncı ve Kahire'
deki ei-Matbaatü's-Selefiyye'nin sabıkyö

neticisi Muhibbüddin ei-Hatlb, Suriyeli 
Mustafa es-Sibal, 1966'da idam edilen 
Seyyid Kutub, İslam ' ı savunmaya ve te
mellendirmeye yönelik eserleri 7000 say
fayı aşmış olan Muhammedei-Gazall ve 
-1951'den itibaren Kahire-Dımaşk'ta. 

1961 'den itibaren de Cenevre'de neşre
dilen- el-M üslimiln adlı derginin kuru
cusu ve editörü olan Said Ramazan gibi 
kayda değer şahsiyetlerin eserleri aracı
lığıyla ve siyasi faaliyet yoluyla dikkatleri 
üzerinde toplamıştı. lslahçı akım iki sa
vaş arası toplumda var olan gücünü kay
betti. Islahın doğrudan doğruya Reşld Rı

za'ya dayanan temel düşüncesine bağlı 
olanlar kısa bir süre sonra "geleneksel" 
olarak nitelendirilen ahlaki ve içtimal dü
zenin mirasçı ve destekçileri olarak yaf
talandılar. lslahçı akımın Cezayir'de ve bir 
noktaya kadar Mısır'da ulaştığı tarihi ba
şarı çelişkili bir surette bu hareketin dağıl

masına ve çökmesine katkıda bulundu. 

Islah akımının iktidarın cazibesine kapı

lan ve bazıları fiilen devlet memurluğun
da etkisiz hale getirilen birçok tebliğeisi 
İslami değerlerin zaferi için daha önce 
gösterdikleri gayretten vazgeçtiler; bun
ların eski tavırlarının yerini ihtiyatlı bir 
fırsatçılık aldı. Bu şahıslar. yapısı ve öğ

retisiyle "resmi" bir din anlayışı tesis et
me yönündeki gelişmelerin dayatmasıyla 
zaman içinde konformist bir güç duru
muna geldiler. lslahçı akımın amacı olan 
saf İslam'ı savunma işi , zalim ve gayri 
meşru kabul ettikleri rejimlerle herhan
gi bir uzlaşmaya karşı olan insanlara. mar
jinal gruplara kaldı; bu kimselere muha
liflerince faşist , gerici gibi sıfatlar rahat
lıkla yakıştırılıyordu . 

Öte yandan Arapça konuşma yeteneği 
bir hayli kısıtlı olan genç nesil sinema, gö
rüntülü basın ve yabancı literatür yoluy
la dünyadaki içtimal ve ahlaki olgular, 
yeni felsefeler (mesela savaş ın sonunda 
revaç bulan varolu şçu felse fe ve Arap ül
kelerinde kom ün ist nüfuzu takip eden yıl 

larda yayg ınlaşa n Marksizm) . az çok dev
rimci yeni ideolojiler (ant ikolonyalizm. an
tiemperyalizm. Arap sosyalizmi , Arap bir
li ğ i) ve 1955 "Bandung ruhu"nun ilham 
ettiği farklı siyasi ahlak hakkında yeni 
yeni düşünceler edinmekteydi. Bütün bu 
am iller genç nesli, ıslah çı düşüncenin eski 
nesli tatmin eden erdem ve ilkeleri hak
kında kuşkuya düşürdü . Bağımsızlığına 

yeni kavuşmuş (Suriye- Lübnan. 1946; Lib-



ya, 1952; Sudan, 1955 ; Fas ve Tunus. 1956; 

Cezayir, ı 962) yahut monarşileri cumhu
riyet rejimleriyle yer değiştirmiş olan ül
kelerde (Mı s ır, 1952 ; Irak, 1958; Tunu s, 
1957 ; Libya, 1969) yeni sosyal güçlerin 
yükselen iktidarı, daha önceki rejimin 
gölgesinde güç elde etmiş bulunan seç
kinleri ve milli burjuvaziyi geri plana itti. 
Genç nesil devlet mekanizmasını devra
lırken tabii olarak "milli yönlendirme"nin 
kontrolünü ele geçirmek amacıyla iktida
rını kamuoyunun çeşitli kesimlerine ka
dar yaymak istedi. Sonuç olarak siyaset
le artan ölçüde içli dışlı hale gelmiş olan 
din kendini -bir devrimin değilse bile
hedefleri faaliyet alanının çok ötesinde 
olan bir mücadelenin içinde buluverdi. 
Diniliderler (müftüler, ulema), tıpkı geç
mişte olduğu gibi ideal islam adına ve 
iktidardaki ideolojiden yahut onun yönlen
dirmelerinden bağımsız olarak mesela 
siyaset ahlaki sahasında öğretiler ortaya 
koyan bağımsız bir sınıfteşkil etmede zor
landı. Siyasi liberasyonun yanı sıra sosyal 
ve ekonomik dönüşüm sürecine girmiş 
olan söz konusu Arap ülkelerinde ıslah 
düşüncesinin reformcu ve ilerici bir ideo
loji olma özelliği ortadan kalktı; sosyal ve 
ekonomik meselelerle ilgili öne sürdüğü 
fikirler demade oldu . Islahın hem özel 
hem de kamu alanına ait faaliyetlerinde 
müslümanları sürekli olarak Kur'an'dan 
ilham almaya çağıran davetine genç ne
sil kulak vermedi; çünkü modern devlet
ler önlerine çok daha önemli -ve hatta ba
zı durumlarda çok daha mecbur bırakıcı
program ve buyruklar koymaktaydı. Islah 
hareketinin yüceltilmiş bir tarzda sun
duğu Selef geleneğine genç insanlar hiç 
de ilgi göstermedi. Onlara göre içtimaL 
meslekl ve maddi problemleriyle somut 
gerçekler ve bu gerçeklerin telkin ettiği 
kolektif görevler, ortaya çıkardığı ihtiyaç
lar (tüketim malları , i şs i zlik vb. ). teklif et
tiği hoş şeyler (spor, seyahat, eğlence ) çok 
daha önemliydi. Kendi çağlarının ahiakl 
ve estetik anlayışını yansıtan gençler. ıs
lah çı düşüncenin ortaya koyduğu hem 
dünya hem ahiret mutluluğunu kazanma 
gayesinden ziyade mutluluğu yalnızca bu 
dünyada aradılar. Gerek savunduğu de
ğerler gerekse ortaya attığı meseleler ba
kımından ıslah düşüncesi ekonomik, siya
si ve kültürel problemleri. ahiakl ve ma
nevi olanlarından daha önemli gören ye
ni nesille uyum sağlayamadı. Genç nesil, 
bugünün müslüman toplumundaki ha
yatın ve insan ilişkilerinin ideal yol göste
rici kudreti olarak gördüğü liberalizm ve 
sekülarizmin ilkelerini gönül rahatlığıyla 

aynı saydı. Bu yeni nesil dini tam olarak 
hesaba katsaydı bile yine de rejimin siyasi 
stratejisinde -özellikle de kitlelerin yurt
taşlık eğitimiyle ilgili meselelerde- din 
ikincil bir etken olur ve milli birliği sağla
mada bir vasıta olarak devreye sokulur
du. Bundan dolayı ıslah düşüncesi temsil 
ettiği dini değerler yahut sahih İslam'a 
yaptığı atıflar sebebiyle değil resmi ideo
lojinin bir payandası olarak gündemde tu
tuldu. 

Son otuz kırk yıldır Arap dünyasının ta
mamında gözlenen karmaşık olgular şu 
iki şeyi açıkça ortaya koymaktadır: Müs
lüman Arap toplumunda "yönlendirici 
güç" olarak ıslahın uğradığı göz ardı edi
lemez zaaf; artık milli hayatın her seviye
sinde harekete geçirici ruh olarak ıslahçı 
anlayışın yerine aktif siyasetin geçmesi. 
Siyaset bugün hayatın en önemli etkeni
dir; çünkü kitle iletişim araçları ve propa
ganda teknikleri yardımıyla kamuoyunun 
bütün dikkati siyasetçilerio yapıp ettik
Iei-i üzerine çekilmekte. bu suretle bütün 
bir milletin hayatı modern zamanların 
kahramanları olan milli liderlerin "tarihi" 
konuşmalarına ve yol gösterici sözlerine 
kilitlenmektedir. Nitekim kitleler tarafın
dan putlaştırılmış olan şu veya bu Arap 
devlet başkanının karizması hakkında ko
nuşurken aynı şeyleri söylemek mümkün
dür. Siyaset dilinin kendisi edebiyat. din 
gibi öteki ifade biçimlerinin üzerinde öy
lesine bir önem kazanmıştır ki kavram ve 
diyalektiğini o ifade biçimlerine de sirayet 
ettirmiştir. Devlet. parti gibi yeni güçler 
ümmetin hayatında öncelikli bir yere gel
miş ve sosyokültürel yönlendirmelerini 
hayata geçirmiştir. Bazan bu güçler to
taliter bir kudretle silahlanarak yurttaş
lıkla ilgili gördüğü görev ve inançları üm
mete dayatmaya çalışmaktadır. 

Bu sosyokültürel gelişmeler karşısında 
ıslahçı akımın sesi etkinlik ve gücünden 
çok şey yitirdi. Bizzat ıslah çı görüş sahip
lerinin kendileri modernizm ve ateizm 
istikametine yöneldiler, yahut modern 
dünyada ıslahın rolüyle ilgili anlayışları 
yeni Selefiyye'ninkinden farklı hale gel
miş reformcu gruplara dönüştüler. As
lında bu eğilimler. XX. yüzyılın başların
dan itibaren ıslahçı düşüncede ortaya çık
mış olan liberal ve muhafazakar denebi
lecek iki ana akımın düşüncelerinde zım
nen mevcuttu. Liberal akım. müslüman 
hayatının modern dünya ile tamamen 
bağdaşık kılınması gerektiğini savunur
ken muhafazakar akım . bütün zıtlık ve 
engellere rağmen çağdaş medeniyet için-
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de İslam ' ın temel mesajının bütünüyle ko
runacağı umudunu taşımaktaydı. 

Liberal eğilim iki savaş arasının birkaç 
müellifinde gizli bir şekilde mevcuttu. 
Muhammed Abd u h zihniyetinin -dini dü
şüncede olmasa bile- mirasçısı oldukları

nı öne süren kimseler. savaştan sonraki 
ıslahçılıkla modernizm arasındaki farkla
rın kendini giderek daha fazla hissettir
diği dönem boyunca bazı başarılar kay
detmişti. Birçok Arap ve islam ülkesin
deki kurumsal ve kültürel gelişmeler so
nucu siyasi ve dini işlerin liberal zihniye
te paralel olarak fiilen birbirinden ayrıl
ması, bazı kimseleri o zamana kadar ta
bu olan İslami konu ve meseleleri sorgu
lamaya sevketti. Artık bu türden serbest 
araştırmalar onları 192S'te Ali Abdürra
zık'ın , 1930'da Tahir el-Haddad'ın başına 
geldiği gibi yönetimin hışmına yahut mu
hafazakar dini çevrelerin tepkisine maruz 
bırakımıyordu . Bununla birlikte Kur'an'ın 
tefsirinin mahiyet ve usulü yahut hadis
lerin sıhhati gibi hassas meselelerde mu
hafazakar ulema ile İslam düşüncesinin 
" ilerici" temsilcileri arasında şiddetli 
tartışmalar devam etti (J omier, MIDEO 
1 ı 954]. s. 39-72) . Sosyal ve kültürel mo
dernizmin şahsi vicdan da şekillenen inan
cı muteber görme fikri tedrlcl olarak ka
bul edildi. Bu liberalizm siyasi organizas
yon meselelerinde de kendini gösterdi; 
hatta iş , dinin İslam toplumunun evrimi
ne engel olduğu düşünülen yönlerini el e
mek için geleneksel öğretiyi reforma ta
bi tutmaya kadar vardı. Bu eğilim dini sa
hada Kur'an 'ın daha esnek yorumlanması 
tavrına zemin hazırladı; bu esnek tavır, 

bir taraftan aklın ve ilmi zihniyetin gerek
lerini karşı la rken diğer taraftan yaşanan 
hayatta şeriatın geleneksel ulema tara
fından ortaya konmuş ve yeni Selefiyye 
tarafından devralınmış prensipleri arasın
da baş gösteren zorlukları giderebilme
liydi. Bütün bunların mantıkl bir sonucu 
olarak liberal eğilim bir zamanlar Reşld 
Rıza , İbn Badls veekollerinin şiddetle mü
cadele verdiği seküler modernizmle öz
deş hale gelmiştir. 

Aynı zamanda İslam toplumunda umur
samazlığın artmasından ve seküler eği
limlerin başarısından endişe eden ener
jik ıslah anlayışının taraftarları fert ve 
devlet planında bir islami tecdidin ger
çekleştirilmesi yönünde tepki gösterdi
ler. Mutedil ıslah anlayışının fikri konumu
na yeniden dinamizm kazandıran bu ıs
lahçılar İhvan-ı Müslimln 'e taraftar ve 
sempatizan kazandırdılar. Bazılarının si
yasi aktivizmi hesaba katılmazsa İhvan-ı 
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Müslimln'in temel prensipleri yeni Sele
fiyye tarafından ortaya konan prensiple
re oldukça yakındır. Bu durumu, İhvan-ı 
Müslimln'in kurucu lideri Hasan el-Ben
na'nın (ö. 1949) İla eyyi şey'in ned'u'n
nas (Kahire 1939 [?J) adlı risalesinde gör
mek mümkündür. Nitekim İhvan-ı Müs
limln hareketi de İslami değerleri orijinal 
saflığına döndürmek üzere ıslah etmeye 
koyulmuş , fakat modern kültür ve me
deniyetin yeni değerlerini kasıtlı olarak 
göz ardı eden bir görünüm sergilemişti. 

Bu eğilim ne sosyokültürel liberalizmin 
ve düşünce özgürlüğünün ateşli savunu
cuları olan modernistlerin ne de hala İs
lam'a bağlılığını sürdüren. ancak etrafia
rındaki içtimal ve siyasi değişimierin de 
farkında olan genç neslin sempatisini 
kazandı. "Tarihin mantığı"na tamamıyla 
inanm ış ve hem kendisine yeterince ile
rici gelmeyen ıslahçılığın muğlaklıkların
dan hem de gerici olduğuna inandıkları 
dini akımların koyu muhafazakarlıkların
dan uzak durmak isteyen genç nesil po
pülist bir ıslahçılığı yeğledi ve daha önce
ki rejimierin uzun süre göz ardı ettiğ i kit
lelerin tarafında yer alarak sosyal adalet 
için mücadele verdi. ll. Dünya Savaşı son
rası siyasi-diniliteratüründe hakim konu
lardan biri sosyal adalet olmuştur. Me
sela Seyyid Kutub'un el-'Addletü '1-icti
md'iyye ii'l-İsldm adlı eseri (Kah i re 1952) 
bu çerçevede değerlendirilebilir. Genç ne
sil , kültürün toplumsaliaşmasını savunup 
sömürü ve baskıyı teröre başvurmadan 
sona erdirecek sosyalist bir devlete da
yalı yeni bir Arap- İslam hümanizm! tesis 
etmeye çalıştı. Baas ideolojisiyle temel
leri atı lan Arap sosyalizminin teorisyenle
ri bu yaklaşımın savunucuları oldular. Me
sela bunlardan biri olan Selahaddin el
Baytar'ın es-Siydsetü '1-'Arabiyye bey
ne'l-mebde' ve't-tatbi~ (Beyrut 1960) 
adlı kitabı Arap sosyalizminin prensiple
rini aynı yaklaşımla ortaya koymaktadır. 
Sonunda bu "ilerici" grubun ıslahçı ya
zarları . Ortaçağ zihniyetinin ürünü oldu
ğunu düşündükleri kolektif kavram ve fi 
kirleri reddettiler; ayrıca Kur'an'ın mesa
jına ait bazı asli unsurları günümüzün di
liyle açıklayabildikleri kadarıyla İslam dü
şüncesiyle çağdaş kültürün önde gelen 
kavramlarını . hatta sosyalizm (iştirakıyye) 
ve devrim (sevra) gibi ateist denilen ideo
lojilerin ürünü olan fikirleri bütün leştir
meye çalıştılar. 

Sonuç olarak artık ıslah düşüncesi iki 
dünya savaşı arasındaki dönemde sahip 
olduğu güç. tecanüs ve birliğe sahip dini 
ve kültürel bir akım olarak görünmese de 
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formlar alarak varlığın ı sürdürmektedir. 
İster İs lam adına müsamaha ve araştır
ma hürriyetini savunan, eğitim ve öğre
tim yoluyla halkların kurtuluşunu arzula
yan. insanın akıl ve bilim yoluyla evrimle
şeceği şeklinde iyimser bir görüşe sahip 
olan ılımlı entelektüellerin liberal ıslahçı
lığını. ister Peygamber yolunda mücade
leye koyulmaları ve İ slam'a yeryüzünde 
etkin bir var oluş kazandırma yönündeki 
arzularıyla İhvan- ı Müslimln'in radikal ıs
lahçılığını, isterse sosyal adalet ve siyasi 
ahlak talebiyle harekete geçirilmiş ve "sol 
kanat"a özgü terimlerleifade edilmiş ide
alist gençliğin ıs lahçılığını göz önüne ala
lım . bu eğilimlerden her biri Cemaleddln-i 
Efganl, Muhammed Abduh ve Abdurrah
man el-Kevakibl tarafından ortaya kon
muş ve onların sadık takipçilerince Doğu'

ya ve Mağrib'e yayılmış temel tercihler
den birini temsil etmektedir. 
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li ALi M ERAD 

ll . ARAP DÜNYASI DIŞINDAKi 
ÇEŞİTLİ islAM ÜLKELERİNDE 

ISLAH HAREKETİ 

A) Türkiye (bk iS lAMCILIK). 

B) İran . XIX ve XX. yüzyıl İran tarihinde 
ıslah kelimesinin daha çok siyasi ve içti
mal reform anlamında kullanıldığı, müs
lüman topluluğun bünyesinden doğup 
gelişen İslami gelenek ve adetlerle ilgili 
reformu ifade eden anlamıyla Arap ülke
leri ve Hindistan- Pakistan alt kıtasından 
daha az seviyede ve önemde olduğu gö
rülür. Mesela Seyyid Kutub ve Muham
med İkbal düzeyinde etkili ve edebi biri
kimi olan ıslah çı şahsiyetler İran'da yetiş
m em iştir. Bunun başlıca sebeplerinden 
biri, Şii olmasının bir sonucu olarak İran'ın 
İslam dünyasının diğer bölgelerindeki en
telektüel hareketlerden bir ölçüde ayrı 
kalmasıdır. Asıl sebep ise İran'da gelenek
sel eğitim öğretim metotları ve müesse-


