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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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bir kısmı sert. bir kısmı daha ı lımlı çeşitli 

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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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-



selerinin öteki islam ülkelerine göre da
ha iyi muhafaza edilmiş olması ve diğer 
müslüman toplumlarda laik aydınlar din 
alimleri karşısında daha bağımsız davran
ma imkanına sahip olurken İran ulema
sının kendi etki gücünü. prestüini ve oto
ritesini büyük çapta koruyabilmesidir. 
Hatta en etkili yenilik hareketlerinin din 
alimleri arasında çıktığın ı söylemek müm
kündür. Bununla birlikte Batı'nın etkisiyle 
oluşmuş. islam'ı her şeyden önce bir içti
mal ve siyasi reform aracı ve modern bi
lim ve rasyonalite ile uyumlu olarak tem
sil etmeye mütemayil belirli bir moder
nist akım iran'da da gelişmiştir. 

iran'daki ıslahın başlangıcı. Feth Ali 
Şah'ın oğlu veliaht Abbas Mirza'nın Batı 
menşeli bir kısım askeri reformlar yapma 
girişiminde bulunduğu Feth Ali Şah ' ın 

devrine ( ı 797- 18 34) kadar gider. Her ne 
kadar yalnızca ordu kesimiyle sınırlı tu
tulmuşsa da bu reform tedbirleri kayda 
değer bir muhalefet doğurdu ; bunların 

d ine karşı olduğu . ayrıca nefret edilen Av
rupalı'ya bağımlılığı benimsernek anla
mına geldiği şeklinde tepkiler görüldü. 
Abbas Mirza bu tür girişimiere karşı, te
sis etmeye çalıştığı disiplinli orduyu be
nimsetmek amacıyla Saf süresinin. "Ger
çek şu ki Allah yalnızca kendi davası uğ
runda, sağlam ve yekpare bir bina gibi 
kenetlenmiş saflar halinde savaşanları se
ver" mealindeki dördüncü ayetiyle mu
kabelede bulunuyordu (H idayet. X, 436) . 

Bundan sonra reformist düşüncede dini 
emir ve yükümlülüklerden hareketle si
yasi ve içtimal değişiklikler teklif etmek 
olağan hale geldi. Ancak bu düşünce hiç
bir zaman sistematik bir açıklamanın ko
nusu olmadı: ayrıca çok defa köklü dini 
inancı olmayan kişiler tarafından günde
me getirildi. Nihayet değişiklikleri dini 
temele oturtma fikri, Batılılaşma ve re
form konusunda halkın ve ulemanın des
teği n i kazanmak için kullanılan . gerekti
ğinde atılabilecek bir araç olarak düşü
nüldü. Bu sınıf içinde en etkili ve önde 
gelen isim Ermeni asıllı Mirza Melkum 
Han'dır (ö. 1908). Bu zat Paris'te okumuş, 
Darülfünun'da hocalık yapmış . 1858'de 
Tahran'da kısa ömürlü bir mason Iceası 
kurmuş ve Mirza Hüseyin Han'ın görev
de olduğu sırada istanbul'daki İran sefa
rethanesi kadrosunda hizmet vermiştir. 
Onun ve fikir arkadaşlarının o dönemde 
Osmanlı Devleti'nde cereyan eden Tanzi
mat hareketinin etkisinde kaldıkları açık
tır. Her ne kadar Melkum. Mirza Hüse
yin'in ıslah perdesi altında şahsi zengin
leşme arzusuna katılmışsa da onun XIX. 

yüzyıl iran'ındaki idari reformu n en önem
li teorisyeni olduğu inkar edilemez. Özel 
ifadelerine (bilhassa arkadaş ı ve s ırdaş ı 

olan Ah undzade'ye söylediklerine) daya
narak onun pozitivist olduğu sonucuna 
varılabil ir. Buna rağmen İslami ıslahın ka
bul edilebilirliği ve hatta zarureti husu
sunda etkili ve kestirme açıklamaları se
bebiyle iran'daki İslam modernizmi tari
hine ait bir şahsiyet olarak görülür. Mel
kum bu konuyu birçok risalesinde. özel
likle Kitabçe-yi Gaybi ve 1890-1898 yıl
ları arasında Londra'da yayımlanan Ka
nun gazetesindeki yazılarında ele almak
tadır. 

Reform ihtiyacını dini yükümlülük ola
rak tanımlamada hukuk önemli bir rol 
oynadı. Devletin yeniden kurulacak huku
ku şeriat mı yoksa Batı'dan mülhem hu
kuk mu olmalıydı? Problem ilk etapta. re
fahın artması için adil ve düzenli işleyen 
bir toplum kurma hedefine ulaşmada her 
iki sistemi de eşit derecede yararlı ve bir
birine uygun görmek suretiyle çözüldü. 
Melkum'un gazetesinin başlığında zımnl 
olarak bulunan bu eşitlik, Mirza Yusuf 
Han Müsteşarüddevle'nin Yek Kelime 
adlı risalesinin başlığında (belki daha çok 
kendi kend ini ikna için) açıkça ifade edil
di (ı 870) . "Tek kelime" anlamına gelen 
bu başlığın işaret ettiği şey iran'ın mese
lelerine yeterli çözümü ihtiva eden hu
kuktur. Söz konusu olan hukuk. Mirza Yu
suf Han'ın Kur'an ve hadisten iktibaslar 
yaparak İslam'a uygun olduğunu ispatla
maya teşebbüs ettiği Fransız kanun udur. 
Mirza Yusuf Han, benzeri bir gaye ile yaz
dığı Rul}.-ı İslfim adlı bir başka eserinde 
şunları söylemektedir: "Kur'an'da ve sa
hih hadislerde medeniyetin ve ilerleme
nin araçlarınadair birilerinin, 'Şu ve şun
lar islam'a aykırıdır' veya. ' İslam 'ın pren
sipleri ilerleme ve medeniyete engeldir' 
demelerini imkansız kılan delil ve işaret
ler buldum." 

Her ne kadar düşüncesindeki dini vur
gu Melkum ve Mirza Yusuf'tan çok da
ha yoğun ise de bütün modern diniıslah 
akımlarının atası olduğu yönünde yaygın 
bir kanaat bulunan Cemaleddln-i Efga
nl'nin iran'daki tesiri Batılılaşma'ya da ve
sile olmuştur. Efganl'nin İran üzerindeki 
etkisi. İran menşeli olmasına ve modern 
İran tarihine dair yazılarda sık sık abartı
larak zikredilmesine rağmen Mısır üzerin
deki etkisinden daha azdır. Onun dini sa
vunduğu önemli eseri l:fa}fi]fat-i Me~
heb-i Neyçeri Haydarabad'da yazılıp 
ilk defa yine orada yayımiandı ( 1298/ 

ı 88 ı). Bu eserin Arapça tercümesi er-
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Red 'ale'd-Dehriyyin belki de Farsça 
orUinalin den daha fazla tanınıp okunmak
tadır. 1886 ve 1889-1891 yıllarında Efga
nl'nin iran'a gerçekleştirdiği iki seyaha
tinde karşılaştığı değişik kesimdeki insan
lar üzerinde ciddi bir etki bıraktığı anla
şılmaktadır. Bunların arasında, meşruti

yet devrimini destekleyen müctehidlerin 
en önde geleni Seyyid Muhammed Taba
tabal'nin babası Seyyid Sı d dik Tabata bal. 
Meşrutiyetçiliğin ünlü savunucusu Mirza 
Nasrullah İsfahanl ve Malik ei-Mütekelli
mln zikredilmelidir. Efganl. 1890'da Tah
ran'ın güneyindeki Şah Abdülazlm Tür
besi'ne sığındığı zaman daha az önemde 
insanlarla karşılaştı. Öldükten sonra hak
kında söylenenler kadar olmasa bile yine 
de onun iran'daki çağdaşlaşma hareke
tini güçlendirdiği düşünülebilir. 

Efganl'nin tesirine bağlanan konuların 
başında İran modernizminde önemli yeri 
olan panislamizm gelir. O zamanlar hem 
Osmanlı Devleti 'nin hem de iran'ın Batı 
emperyalizmi tarafından yok edilme teh
likesiyle karşı karşıya kaldığına inanıldı ve 
Osmanlı hükümdarının hakimiyeti altın
da birleşilmesi uygun bir savunma yön
temi olarak görüldü . Efganl. 1892'de İs
tanbul'da bu fikrin güçlendirilmesi yönün
de propaganda yapmaları için sürgündeki 
iranlılar'dan oluşan bir grup kurdu. İran 
ve Irak'taki kutsal şehirlerde bulunan u le
maya mektuplar gönderildi ve olumlu ce
vaplar alındı. istanbul ile Şii ulemanın ara
sındaki irtibat Efganl'nin ölümüne kadar 
devam etti ve özellikle 1900 ile 1903 yılla
rı arasındaki iran'ın bir kısım meselelerin
de önemli rol oynadı. Farsça'da panisla
mizm konusundaki en ciddi değerlendir
meyi, Kaçar Prensi Mirza Ebü'I-Hasan 
Şeyh er-Rels'in İttilJ_{id-ı İslam başlığıyla 
yazdığı risalede ( Bombay 1894) görmek 
mümkündür. Sonraki yıllarda ve özellikle 
ll. Dünya Savaşı'ndan sonra islam birliği 
hissiyatı iran'da yeni ifadeler buldu . Bu 
fikir, hem siyasi alanda iş birliğini temin 
etme hem doktrin alanında Şiiler ve Sün
niler'in paylaştığı inançları vurgulayarak 
bir dini yakıniaşmayı hedeflemekteydi. 

Özellikle sosyal ve pedagojik reformla
rın dini bakımdan önceliğiyle çağdaş bi
limsel metotları elde etmenin gerekliliği 
gibi belirli modern temalar, Azerbaycanlı 
Talibof'un hem vurgu hem de amaç ba
kımından ilk planda dini sayılmaması 
gereken Kitab-ı Ahmed ( İ stanbul ı 3 ı4/ 
ı896) ve MesaJik-i Muhsinin (Kahire 
ı 32 3) adlı eserleriyle onun hemşehrisi 
Zeynelabidln-i Meragi'ye ait Seyahatna
me-i İbrahim Big (1-111. 1903- ı 909) gibi 
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eserlerde ima edildi. Ulemadan da birkaç 
kişi eğitimde bazı yenilikterin olmasını sa
vunmuştur. 

Belli derecede bir etkilenmeden söz edi
lebilse de işaret edilen eserlerin ve yöne
lişlerin çoğu ulemadan s udur etmemiştir. 
Ancak Meşrutiyet İnkılabı yıllarında ( 1905-
1911) siyasi ve içtimal reform konuların
da ulema sınıfının gerçek bir endişeden 
kaynaklanan ilmi terimlerle ifade edilmiş 
ciddi ve tutarlı açıklamalarına rastlanmak
tadır. Bu konuda kayda değer bir çalış
ma, ŞiTlik açısından Meşrutiyet' i ele alan 
Tenbihü'l-ümme ve Tenzihü'l-mille der 
Esas ve UşCıl-i Meşrutiyyet adlı eserdir 
(İlk defa Necef'te 1327 yılında, daha son
ra Seyyid Mahmud Talikani'nin önsözüyle 
1955'te basıldı) Eserin yazarı, 1891-1892 
yıllarında tütün boykotunda çok etkili 
olan fetvanın sahibi Hasan eş-Şirazl'nin 
talebesi, Necefli müctehid Şeyh Muham
med Hüseyn-i Nalnl'dir. Nain!, aynı za
manda Molla Muhammed Kazım Hora
sani ve Molla Abdullah Mazenderanl gibi 
büyük meşrutiyetçi şahsiyetterin de yakın 
arkadaşı idi. Bazan İranlı ulemadan hatı
rı sayılır bir kısmının Meşrutiyet İnkılabı ' 
na katılmasının genelde bir fikri karga
şanın veya çevreden gelen baskının so
nucu yahut ulemanın devlete karşı gele
neksel düşmanlığının basit bir uzantısı 
olduğuna inanılır. Halbuki Nalnl'nin anı
lan kitabı, u lemanın anayasacılığı destek
lemesinin Kur'an ve Sünnet'e dayandırı
lan müsbet doktrinel sebeplerini ortaya 
koymaktadır. O devletin fonksiyonunu, 
toplum içinde uyumu tesis etmek ve onu 
dış saldırılara karşı korumak tarzında ta
rif etmiştir. Devletin elinde bulunan güç 
sadece bu fonksiyonları icra ile sınırlı ol
malıdır; burada az da olsa aşırılığa kay
mak devleti istibdada götürür; bu ise 
neticede hükümdara ilahi hükümranlık 
sıfatıarını gasbetme eğilimi verecektir ki 
bu da onu şirk denilen büyük günahı iş

lemiş durumuna düşürecektir. Bu tür bir 
sapıklığa düşmek sadece yöneticinin gü
nah ve hatadan masum o lmasıyla engel
lenir. Bu sebeple de meşru hükümranlık 
hayatta oldukları sürece Ehl-i beyt imam
l arına aittir. On ikinci imarnın gaybübe
tiyle birlikte tam meşruiyet dünyevl alan
dan kaldırılmış bulunduğundan hakimi
yeti gasbetme eğilimi az da- olsa bütün 
rejimlerden beklenebilir. Bununla birlik
te yöneticinin gücünün sınırını asgari dü
zeye indirmek hem mümkün hem de is
tenen bir şeydir. Bu ise Kur'an'da belirti
len istişarl prensipleri uygulayacak tem
silcilerden oluşan bir meclis ihdas etmek-
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le başarılacaktır. Böyle bir meclis şeriatta 
bulunmayan konularda kanun yapıcı ola
rak hareket edebilecek, Kur'an ve Sün
net'teki genel düzenlemeleri özel konu
lara uygulamada tamamlayıcı çalışmalar 
yapabilecektir. Meclisin fonksiyonu ise 
anayasa ile düzenlenecektir. Anayasanın 
yeni ve daha şümullü bir kanun olarak 
şeriatla rekabet edeceği itirazı yanlış bil
gilenmeden veya kötü niyetten kaynak
lanmaktadır. Meclise sınırlı kanun yapma 
yetkisinin tanınması dini ve seküler hu
kuk ikilemini ortaya çıkarmıştır; fakat 
mecliste bir müctehidler heyetinin bulun
masıyla seküler kanunların zararsızlığı 
garanti edilecektir. Herhangi bir olayda 
kanuniarına göre hayatın her safhasının 
düzenlendiği bir şeriatın tam uygulan
ması ise ancak gaib imarnın yeniden zu
hur etmesiyle mümkün olacaktır. Nalnl'
nin ŞiTlik açısından anayasal yönetimin 
arzu edilir olduğuna dair ifadeleri, sade
ce ulemanın siyasi otoritenin kaynağı ola
rak hem Kur'an hem de anayasaya nasıl 
müracaat ettiklerini göstermekle kalmaz, 
aynı zamanda ortak politik hedeflere 
ulaşınada seküler unsurlarla uzlaşmanın 
onlar için mümkün olduğunu da gösterir. 
Nalnl'nin bu fikirlerine birkaç din alimi 
katıldıysa da (Resa'il-i Meşrutiyyet, nşr. 

Gulam Hüseyin Zergeri Nejad, Tahran 
1374 hş ./ 1995) Meşrutiyet İnkılabı'nın so
nuçlarından dolayı hayal kırıklığına uğ
rayınca ortaya attığı teoriden vazgeçtiği 
söylenmektedir. 

Himayesinde milliyetçi ve seküler ideo
lojiterin ve İslam karşıtı temayüllerin ge
liştirildiği Rıza Şah dönemi boyunca ( 1925-. 
1941) İslami terminoloji ile ifade edilen 
modernist düşünce ve anlatım arka plan
da kaldı. Bununla birlikte özellikle dini ka
nıtlara başvurarak ŞiTlik'te reforma gidil
mesine yönelik çağrılar ilk defa Rıza Şah 
döneminde yapıldı. 1928'de medeni ka
nun tasarısını hazırlamada Ali Ekber Da
ver' e yardım eden ve Rıza Şah rejimiyle 
dini temaslarını sürdüren Şeriat Senge
leeL on iki imarnın şefaati ve imamların 
Irak ve İran'daki türbelerini ziyaret etme 
inancını tevhidin ihlali sayarak tenkit et
ti; dini uygulamalarda tak! idi Kur'an'a ay
kırı bularak reddetti ; cami inşasında mi
naresi ve kubbesi olmayan basit bir tar
zın uygulanması gerektiğini öne sürdü. 
Bütün bu fikirleriyle SengeleeL daha ön
ce Hicaz'a ziyareti esnasında bilgi sahibi 
olduğu VehhabTlik'ten açık biçimde etki
lenmişti; ancak daima Şii bir kimliğe sa
hip olduğunu iddia etti. Ali Ekber Hake
mlzade, Esrar-ı Hezarsale adlı kitabın-

da çağdaşı olduğu Sengelecl'ninkilerle ay
nı hedeflere saldırdı. Yine Sengelecl'nin 
çağdaşı olan Ahmed-i KesrevL Şi'ageri 
adlı kitabında Şii geleneğine çok daha ge
niş kapsamlı eleştirilerde bulundu ve bu 
onun 1946'da bir suikasta kurban gitme
sine yol açtı. Bu üç kişiden hiçbirinin kay
da değer bir takipçi kitlesi olmadı. Söz ko
nusu polemikterini ilginç kılan başlıca un
sur, onlara Keşf-i Esrar adlı basılmış ilk 
eseriyle İmam Humeyni tarafından top
luca cevap verilmiş olmasıydı. 

Muhammed Rıza Şah'ın tahta geçiril
mesinden sonra o devirden itibaren ala
nı gittikçe daralmasına rağmen dini çev
relerin de kullandığı sınırlı bir ifade hür
riyeti getirildi. İslami çağdaşlık ilk defa 
ll. Dünya Savaşı sonrasında İran 'da geliş
meye başladı. İslami yönelişlere sahip bir 
grup aydın faaliyet içine girdi; bunların 
arzusu Şii İslam'ı reforma tabi tutmak 
değil onun sosyal ve kültürel cazibesine 
yeniden hayat vermekti. Bununla birlik
te meşgul oldukları bilim ve dinin uzlaş

tırılması , temel dini uygulamaların akllli
ği, hurafelerin dinden ayıklanması, iler
lemeye inanma ve sosyal reform arzusu 
gibi konular, Efganl'den itibaren Sünni 
dünyadaki ıslah taraftarlarınca ortaya 
atılan tartışma konularını hatırlatmakta

dır. Söz konusu aydınlar önce Kanün-ı İs
lam adlı bir demekte toplandılar, sonra 
da müslüman doktorlar, mühendisler ve 
öğretmenler gibi çeşitli meslek birlikle
rinde faaliyet gösterdiler. 

Muhammed Rıza Şah ' ın tahta çıkı
şından Başbakan Musaddık'ın Temmuz 
1953'teki aziine kadar geçen sürede hal
kın meselelerinde etkin bir faktör olarak 
İslam'ın yeniden canlanışı siyasi faaliyet
lerin yoğunlaşması şeklinde de görülür. 
Bu tesbitler, Newab-ı Safevi liderliğindeki 
Fidaiyyan-ı İslam teşkilatının ve Ayetullah 
Ebü 'l-Kasım Kaşanl gibi şahsiyetterin fa
aliyetlerinde görülmektedir. Fidaiyyan, 
toplum ve devlet hayatını İslam'a göre ye
niden düzenlemek için öngördükleri ted
birleri Rehnüma-yı lfa)fa'i)f adı altında 
bir beyannarnede ortaya koydular. Onla
rın yayın organları Zelzele ise sadece o 
günün meseleleri hakkındaki geniş yo
rumları ihtiva etmekteydi. Necef'teki Mol
la Kasım Horasa{ll'nin en önde gelen öğ
rencisi olan KaşanL her ne kadar geçici 
bir süre Fidaiyyan 'la iş birliği yap sa da XX. 
yüzyılın başındaki geleneksel anayasacı 
müctehidleri temsil eder. KaşanL konuş
ma ve mektuplarında Nain! gibi Kur'an 
ve anayasayı siyasi otoritenin iki ayrı kay
nağı tarzında kabul etmekle ilk ulema 



nesiinin düşüncesini yansıtır. Bu konuya 
dair ifadeleri o devirdeki aşırı tansiyonu 
yansıtan polemikçi sivriliği ihtiva etmek
tedir. 

Bu devirde iran'ın dini hayatında en ön
de gelen şahsiyet. ilirnde Kaşanl'den üs
tün olduğu herkes tarafından kabul edi
len Ayetullah Hüseyin Burucirdl olmuş
tur. Sessiz ve siyasi tavrında bazan itaat
kar olan Burucirdl. içtimal ve siyasi me
selelerle ciddi tarzda alakadar olmadığı 
için hiçbir anlamda modernist olarak ad
landırılamaz. Her şeye rağmen Burucir
dl, on beş yıl isnaaşeriyyeci Şii topluluğun 
tek merci-i takl1di olarak görev ifa etti. bu 
arada yenilenme ve dini müesseselerin 
kendi kendilerini tenkit etmesi sürecini 
başlattı. Ölümünden sonra daha da hız
lanan bu süreç, iran'daki çağdaş dini ilgi 
ve düşüncenin gelişmesine büyük bir kat
kıda bulunmuştur. Burucirdl, Kum'dan 
ülkenin bütün bölgelerine ulaşan "sehm-i 
imam"ın toplanmasını sağlayan bir ileti
şim ağı kurmuştu. Daha sonra dini reh
berlik ve emirlerin yayılmasında bu ağın 
çok faydalı olduğu görüldü. ilmi sahada 
da bağımsız hadis çalışmalarını canlan
dıran Burucirdl. Hür el-Amill'nin Tatşilü 
vesa'ili'ş-Şi'a adlı temel Şii el kitabının 
tenkitli neşrini teşvik etti. Sünni- Şii ya
kınlaşmasına da ciddi bir ilgi gösterdi ve 
bunun için Ezher Üniversitesi rektörleriy
le yazışmalara girişti. Onların da konuya 
sıcak bakmaları üzerine bir şubesi Kum'
da açılmak üzere, Kahire'de Risaletü '1-
İsldm adlı bir yayın organı olan Darü't
takrlb beyne'l-mezahibi'I-islamiyye adın
da bir müessese kuruldu. Burucirdl'nin 
bu ilgisi ölümüne kadar devam etti. Tah
ran ile Kahire arasında diplomatik ilişki 
bulunmamasından dolayı başlangıçta Ez
her'le bağiantıyı devam ettirmek zor ol
duysa da 1970'te bu engel kaldırıldı. 1971 
yazında Ezher Üniversitesi Rektörü Mu
hammed Fahham. iran'a gerçekleştirdiği 
uzun bir ziyaret sırasında Meşhed'deki 
Ayetullah Muhammed Hadi Milani'nin de 
içinde bulunduğu ileri gelen birçok müc
tehidle görüştü. Burucirdl'nin başlattığı 
diğer bir verimli faaliyet de Avrupa'daki 
iranlılar'ın ihtiyaçlarını gidermek ve ilgi
lenen Avrupalılar'a Şiiliğin tanıtımını yap
mak üzere Batı Avrupa'ya temsilciler gön
dermesidir. 

Burucirdl'nin ölümünün açtığı boşluk
la lidere ve onun yol göstericiliğine duyu
lan ihtiyaç da açıkça ortaya çıktı. Burucir
dl'nin. derin bir saygı görmesine rağmen 
Musaddık devrinde iran'ı sarsan olaylarda 
dirayetli bir rehberlik gösterınede başa-

rısız olması bir eksiklik olarak hissedildi. 
Böylece artık topluma etkili bir rehberlik 
yapmak ve çağdaş problemlere islami çö
zümler üretebilmek için geleneksel dini 
ilimlerde derinleşmiş olmanın yetmediği 
de ortaya çıkmış oldu. Diğer taraftan be
lirtilen gaye için zaruri görülen birçok özel 
ilmi daldayetkin hale gelmek bir tek şah
sın gücünün üstündedir. Bundan dolayı 
bazıları kolektif bir merciin uygun bir çı
kış olduğu sonucuna ulaştılar. Teklif edilen 
diğer çözümlerle birlikte bu fikirlerin bir
çoğu, BaJ:ışi der Bare-yi Merci'iyyet ve 
RU.J:ıdniyyet başlığı ile ilk baskısı 1963'
te yapılan ve o zamandan beri ilave edi
len materyaller le yeniden basılan kolektif 
bir kitapta ifade edilmektedir. Hem ule
madan hem de dini olmayan ilimlerle uğ
raşan uzmanlardan oluşmuş yedi kişinin 
yazdığı bu kitap. N alni'nin anayasal hükü
meti tartışmasından bu yana belki de en 
etkili ve en esaslı dini eserdi. Kitap taklit. 
ictihad ve velayet gibi temel kavramları 
(Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabiilve 
M urtaza Mutahharitarafından ele alınmış
tır) ve genelde din adamları sınıfının. özel
de merciin sosyal fonksiyonu (Mehdi Ba
zergan ve Seyyid Muhammed Bihiştl me
seleyi tartıştılar) hakkında kısa fakat sarih 
açıklamaları ihtiva eder. Bu kitabın belki 
de en önemli bölümü. dini müesseseleri 
devlet ve halkın baskısına karşı korumak 
amacıyla bu müesseselere bağımsız mad
di kaynak temin etmenin gerekliliğini sa
vunan Mutahharl'ye ait bölümle Bazer
gan ve Seyyid M urtaza Cezairi'nin ferdi 
olanın yerine kolektif merciin ( Cezairi'nin 
tabiriyle şOra-yı fetva ) konulmasını savun
duğu bölümdür. 

Şilliğe mahsus bu tür meseleleri tartış
manın yanında, I I. Dünya Savaşı sonrasın
da islam dünyasının başka yerlerinde ya
zılan modernisteserlerin Farsça'ya tercü
mesi de iran'daki dini alana katıldı. Eser
leri sık sık tercüme edilen yazarlardan ba
zıları şunlardır: Seyyid Kutub, Muham
med Kutub. Yusuf ei-Kardavl ve ihvan-ı 
Müslimin ile irtibatlı olan diğer yazarlar. 
Pakistan'daki Cemaat-i islami'nin lideri 
Ebü'I-Ala ei-MevdGdl. Bu çevirilerden et
kili olan kitaplar arasında Seyyid Kutub'un 
el-'Adaletü '1-ictima'iyye ti'l-İsldm adlı 
eseri zikredilmelidir. Bu tercümelerin ih
tiyaç duyulan yerlerinde Şiiler'in ayrıldığı 
noktalar dipnotlarda belirtilmiştir. 

iran'da modernist literatürde etkili ol
muş orüinal ve verimli yazarların başında 
adı geçen kolektif esere de katkıda bulu
nan Mehdi Bazergan gelir. Bazergan. bi
limsel gerçeklikle dini hakikatin uyuştu-

ISLAH 

ğunu akıcı ve ikna edici bir üsiGpla anla
tan bir yazar olarak nitelendirilebilir. ilk 
eseri Mutahhirat der İslam (Tahran ı 322 
h ş.! ı 943; daha sonra tekrar basılmıştır), 
islami emirlerde ve ibadetlerde biyolojik 
ve hüyenik temizliğin yerini ve önemini 
anlatmıştır. Daha sonra yayımladığı 'Iş]S 
ve Perestiş de (Tahran ı 335 h ş. 1 1956) 
anılmaya değer bir çalışmadır. Du' d' (Tah
ran 1343 h ş. 1 ı 964) başlıklı eserinde du
anın psikolojik faydalarından bahseder: 
Ders-i Dindiiri (Tahran ı 344 hş./ı 965) 
adlı kitabında ise modern dünyada insa
nın ve toplumun dine ihtiyacının devam 
ettiğini vurgular. Bazergan, aynı zaman
da Rıza Şah döneminde dini merkezli Nih
dat-i Azadi'nin ilham kaynaklarından biri 
ve islam devriminden sonra iran islam 
Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı olarak po
litik bakımdan da faal bir şahsiyetti. Onun 
bu faaliyetlerindeki arkadaşlarından bi
ri de Cihad ve Şehadet (Tahran ı 385/ 
ı 965) dahil olmak üzere birçok önemli 
eserin yazarı olan u lemadan Seyyid Mah
mud Talikanl'dir. 

Bazergan ve Talikani'nin eserlerinin ço
ğu, Şirket-i intişar diye bilinen ve sık sık 
modernist dini eserler yayımiayan Tah
ran'daki bir basımevi tarafından neşre
dildi. Modern meselelerle ilgili diğer ya
yınlar arasında Ali Gaffürl'nin. islam'ın 
evrensel insan hakları fikrini daha önce
den belirlediğini gösterıneyi hedefleyen 
İsldm ve İ'lamiyye-yi Cihani-yi Iju 
Jsı]Js.-i Be şer (Tahran ı 342 h ş. 1 ı 964) adlı 
eseri: Muhammed Taki Şeriati'nin Kur
'an'ın son cüzünü akılcı bir temayülle yo
rumlayan Telsir-i Nüvin ve Muhammed 
Müctehid Şebisterl'nin islam'ın evrensel
liği ve kardeşliği teşvik eden yönlerini vur
gulayan Cami'a-yı İnsani-yi İsldm (Tah
ran ı 34 7 hş. 1 ı 969) adlı kitapları sayılabilir. 

Burada zikre değer çok özel dini litera
tür alanlarından biri de popüler dini bi
yografilerdir. Bu alanın önemli temsilci
si Zeynelabidln Rehnüma olup onun Hz. 
Peygamber'in biyografisine dair oldukça 
başarılı olan ve ilk baskısı 1937'de yapı
lan Peyamber adlı eseri on beşinci bas
kıyı geçti: eser Fransızca'ya da tercüme 
edildi (Paris ı 957). Rehnüma'nın eserin
de başarılı bir hikaye tekniği ve kendisi
nin kurduğu serbest diyalog üsJQbu kul
lanılmıştır. iki cilthalinde yazdığı Zinde
gani-i İmam Ijüseyin (yeni baskısı Thh
ran ı 345 h ş. 1 ı 966) adlı eseri de benzeri 
bir popülarite kazanmıştır. 

Şla'nın özel kimliğini vurgulamak. ba
zan da Sünni- Şii yakınlaşmasına yardımcı 

olmak için sayıs ı z eser yazılmıştır. Bu ka-
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tegorinin belki de en önemli kitabı Seyyid 
Muhammed Hüseyin Tabatabai'nin Şi'a 
der İslam adlı eseridir {Tahran 134 7 h ş . 1 
1969). Hz. Peygamber'in Gadir-i Hum'da 
Hz. Ali'yi halife olarak tayin ettiği şeklin
de yorumlanan olayı anlatan ve kısmen 
Farsça'ya çevrilen el-Gadir adlı Arapça 
hacimli eseri de Şeyh Abdülhüseyin Emi
ni kaleme almıştır. Bu konuyu daha popü
ler tarzda ele alan kitap ise kolektif tarz
da yazılan Hassaster in Peraz-i Tari]] 
ya Dastan-i Ciadir'dir (Tahran 1347 hş . 1 
1969). Diğer bazı eserler de din adamları 
aleyhtarlığı yapan Ahmed-i Kesrevi'nin 
sık sık basılan kitabı Şi'ageri'deki Şilliğe 
yöneltilen itirazları çürütmek için kale
me alınmıştır. Bunlar arasında Hac Sirac 
Ensari'nin Şi'a çi Miguyed (Tahran 1327 
h ş . 1 1948) ve Muhammed Taki Şeriati'nin 
Fa'ide ve Lüzum-i Din ( 1965) adlı eser
leri sayılmalıdır. Son olarak daha çok Ba
halliği reddetmek için yazılan broşür ni
teliğinde kitaplar da mevcuttur. Kitap
ların yanında dini konulara dair vaaz ve 
konferansları içeren sesli yayınlar İran'
da da çağdaş İslam düşüncesinin yayılma
sında -önemli rol oynamıştır. Muhammed 
Taki Felsefi ve Hüseyin Raşid gibi isimler 
meşhur olan vaizlerdir. 

Savaş sonrası dönemdeki bir başka ye
nilik ise kendisini sesli ve yazılı yayınla di
ni tebliğe adamış teşkilat ve cemiyetlerin 
kurulmasıdır. Mesela 1965'te Kum şeh
rinde, Burucirdi'nin vasiyetini gerçekleş
tirmek için diğer önemli bir müctehid olan 
Ayetullah Muhammed Kazım Şerlatme
dari'nin himayesinde Darü 't-Tebllğ el - İs
lami adında bir müessese kurulmuştur. 
Bu müessese öğrencileri , medreseler gibi 
sadece bilgi vererek değil aynı zamanda 
halk arasında dini yayma fikrini aştiaya
rak dini konularda eğitmeyi gaye edin
mekteydi. Tebliğ faaliyetleri yapmayı 
amaçladığı için İngilizce ' nin de akutuldu
ğu bu müesseselerin kuruluşunun dör
düncü yılı münasebetiyle çağdaş ya
zarların katkılarıyla dini meseleleri ele 
alan Sima-yı İsJCım adlı bir kitap basti
mıştır. Yine 1965'te Tahran'da kurulan 
Hüseyniyye-yi İrşad ise seküler eğitim al
mış genç neslin İslam 'a bağlılığını sağla
mayı hedefliyordu. Faaliyetleri çok başa

rılı olan bu kurumun en etkili şahsiyeti 
Ali Şeriati idi. Köktenci bir yaklaşıma sa
hip olan Şeriati'nin İslam Devrimi'ni ha
zırlayan yıllarda büyük etkisi oldu. Ken• 
disi, geleneksel İran Şilliği 'nin birçok yö
nünü reddetme hususunda açık seçik bir 
tavra sahipti. Ona göre geleneksel Şiilik 
asıl Hz. Ali Şilliğ i'nden bir sapmaydı ve te-
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melleri Safevi hanedam tarafından atıl
mıştı. Onun Teşeyyu'-i ~levi, Teşeyyu'-i 
Şatevi (Tahran , ts.) adlı eseri bu konuyu 
işlemektedir. Şeriati'ye göre Safevi Şlası 
hurafe ve boş bir şekilcilik üzerine, Alevi 
Şlası ise aklilik ve sosyal şuur üzerine ku
rulmuştur. Onun yaptığı bir başka ayırım 
kültür olarak İslam ve ideoloji olarak İs
lam ayırımıdır. Şeriati ilkini faydasız t ari
hi ilaveler dizisi diye reddetmiş, ikincisi
ni ise gerçek İslam kabul etmiştir. Sünni 
dünyadaki birçok ıslah taraftarı gibi Şe
riati de din ilimlerinde sağlam bir temel
den mahrumdu ve onun ulemaya karşı 
tavrı en iyimser yorumla müphemdi. Bu 
yüzden ondan tevarüs edilen fikirlerin İs
lam Cumhuriyeti'nde çatışma konusu ol
ması şaşırtıcı değildir ; bunun sebebi, kıs
men dindar entelektüellerle ulemanın 
söylemleri arasında süregelen rekabet 
problemi gibi daha geniş meselelerle il
gili bulunmaktadır. Bir müddet Hüseyniy
ye-yi İrşad'da faaliyet gösteren Ayetullah 
Murtaza Mutahharl, çeşitli İslami konu
larda verdiği konferanslar ve kaleme al
dığı kitaplarla Şeriati ile aynı yolda çalış

tıysa da bir din alimi olması sebebiyle 
eserleri daha kalıcı olmuş . devrimden 
sonra da okunınaya ve okutulmaya de
vam etm iştir. 

BurOcirdl'nin 1961 'deki ölümünden 
sonra birçok İranlı Şii tarafından merci-i 
taklld kabul edilen İmam Humeyni ile fik
ri ve siyasi mücadelesinde daima onun 
yanında yer alan ve hepsi de ulemadan 
olan Ali Ekber Haşiml Rafsancanl. Hücce
tülislam Cevad BahOner, Ayet ullah Mur
taza Mutahharl, Ayetullah Seyyid Mu
hammed Bihiştl, Ayetullah Hüseyin Ali 
Muntazırl, Ayetullah Muhammed Meh
devl Kani, Ayetullah Seyyid Ali Hamaney 
gibi isiınierin İran'da yürüttükleri ilmi, 
içtimal ve siyasi faaliyetlerin başarısında 
olduğu gibi Humeyni ve arkadaşlarının 
1962'de temellerini attıkları ve nihayet 
1979'da gerçekleştirdikleri devrimin halk 
tarafından büyük destek görmesinde ve 
İran İslam Cumhuriyeti 'nin kurulmasın
da da bu ülkenin kendi şartlarına has olup 
bir asra yakın geçmişi bulunan mezkOr 
faaliyetlerin ihmal edilemez bir rolünün 
bulunduğu muhakkaktır ( geni ş bilgi için 
bk. HUMEYNI). 
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~ HAMİD ALGAR 

C) Hind istan. Hint alt kıtasında (bugün
kü Bengladeş , Hindistan, Paki stan ve Sri
lanka) İslam' ın yayılmaya başlamasından 
itibaren müslümanlar daima azınlık ola
rak yaşamak durumunda kalmış l ardır. 

Birçok farklı din ve inanışın bulunduğu 
bu çevrede kaçınılmaz olarak gerçekleşen 
karşılıklı etkileşim , bazı gayri İslami un
surların müslümanlar tarafından da be
nimsenmesine yol açmış . bu durum, za
man zaman bir kısım ulema ve tasawuf 
erbabı nı İslam inancını yabancı unsurlar
dan temizleme gayretlerine sevketmiş
tir. Kaynaklarda bununla ilgili dağınık 
halde epeyce bilgi bulunmakla birlikte 
teknik anlamda Hindistan'da ıslahın baş
langıcı Şah Veliyyullah 'ın (ö. 1762) çalış

malarına dayandırılmaktadır. 

XVII I. yüzyılla birlikte Hindistan'daki Ba
bürlü hakimiyetinin gerileme ve çöküş sü
recine girmesi müslümanlar üzerinde de
rin tesirler bırakmıştır. Müslümanların ta
rihlerinde ilk defa siyasi hakimiyeti kay
betmeleri psikoloj ik sarsıntılara . bunu 
takip eden iktisadi ve idari güçlükler de 
halkın tatıl inanışlara . hurafelere ve bazı 

büyüklerin mezarlarından medet umma
larına yol açmıştır. Genel olarak bunalım 
dönemlerinde birçok toplumda yaşanan 
bu tür gelişmelerin Hindistan'da fazlasıy
la görülmesi. halkın bu yönelişinden isti
fade etmek isteyen bazı dini kisveli şahıs 
ve müesseselerin de ortaya çıkmasına ze-


