
ve fanatizmin engellenmesi gibi konular 
üzerinde durdular. Radikal Cedldciler ise 
Genç Türkler gibi daha köklü reformlar is
tiyorlardı. Bunlar 1916 yılında Genç Buha
ralılar adlı bir gizli örgüt kurdular. 1917 
Bolşevik ihtilali onların açıktan faaliyet 
göstermelerine müsaade etti. Bunlar ara
sında Abdülvahid Burhanov. Abdürrauf 
Fıtrat ve Osman Hocaoğlu (Hocayev) bulu
nuyordu. 

XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başı 
İslam dünyasında bir değişim döneminin 
de başlangıcıydı. Panislamizm fikri Tatar
lar'a bu dönemde Ortadoğu aydınları va
sıtasıyla ulaşmıştı. Mesela Abdurrahman 
ei-Kevakibl gibi Suriyeli bir ıslahçının. yö
neticilerin despotluğunu bertaraf etmek 
ve müslümanları birleştirmek amacıyla 
toplantılar düzenlenmesi hakkındaki fi
kirleri Rusya müslümanları arasında yan
kı buluyordu. En azından Kırımlı İsmail 
Gaspıralı. Kazanlı Musa Carullah ve Ziya
eddin Keman. Kevakibl'nin fikirlerinden 
haberdardılar. Bunlardan Musa Carullah'a 
göre Kevakibl'nin Ümmü'I-~urô. adlı ki
tabı müslümanları birleştirmek için büyük 
bir konferans düzenlenmesini teklif edi
yordu ve bu fikir Rusya'daki müslüman 
entelektüeller arasında bir hareket uyan
dırmıştı. 

Millet ve milliyetçilik gibi modern kav
ramların bölge müslümanlarının günde
mine girmesi ise daha çok Rusya yoluyla 
olmuştur. Bazı araştırmacıların iddiasına 

göre panslavizm fikri pantürkizm fikri için 
bir model oluşturmuştur. Diğer bir ifadey
le Rusya müslümanları arasındaki pan
türkizm fikri panslavizme bir tepki olarak 
ortaya çıkmıştır. 

Rusya müslümanlarının 1904-1917 yıl
ları arasındaki faaliyetleri o derece yoğun 
ve hızlı geçmiştir ki bu süre içinde Rusya 
müslümanları Rus çarı na sadık bir tebaa 
olmak durumundan otonomi iddia eden 
bir toplum konumuna gelmişlerdir. Yine 
bu dönemde Rusya müslümanlarının ay
dınları tarihlerinde ilk defa ortak mese
lelerini tartıştıkları toplantılar tertip et
mişler, Rusya'da tek bir Türk dili ve di
ni liderlik oluşturma konusunda önemli 
adımlar atmışlardır (ayrıca bk. CEDIDCİ
LİK). 
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Iii AHMET KANLIDERE 

E) Endonezya ve Malezya. Endonezya 
ve Malezya'da ıslah hareketleri XIX. yüz
yılın sonlarından itibaren görülmeye baş
landı. Sömürge yönetimlerinin beraberin
de getirdiği Batılı kültürel değerlerden 
ve hıristiyan misyoner teşkilatlarının yo
ğun faaliyetlerinden rahatsız olan birçok 
Endonezyalı ve Malezyalı müslüman alim 
bunlarla mücadele etmenin yollarını ara
dı. Bu alim ler. hem geçmişin dini mirasını 
keşfederek hem de Batılılar tarafından 
bölgeye getirilen modern metotları uygu
lamaya koyarak toplumda değişim yapıl
ması gerektiğine inanıyorlardı. Bunda. İs
lam dünyasının diğer taraflarında ortaya 
çıkan yenilikçi dini akımların tesiri de bü
yüktür. 

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren ge
rek hac i badeti gerekse dini tahsil sebe
biyle bölgedeki adalarla İslam kültürünün 
merkezi sayılan Ortadoğu İslam ülkeleri 
arasındaki temas hızlanmıştı. Ulaşım ve 
haberleşmedeki gelişmeler sonucu her yıl 
binlerce Endonezyalı ve Malezyalı müslü
man hac ibadetini ifa etmek üzere Mek
ke ve Medine'ye gidiyor. bunların bir kıs
mı tahsil amacıyla Hicaz'da kalıyor. bu ara
da diğer İslam ülkelerinden gelen müslü
manlarla fikir alışverişinde bulunuyordu. 
Kahire'deki Ezher Üniversitesi'nde tahsil 
gören ve çağdaş gelişmelerden etkilenen 
Endonezyalı ve Malezyalı öğrenciler de 
ülkelerine döndüklerinde yenilikçi dini fi
kirlerin gelişmesine ön ayak oldular. Ay
rıca XIX. yüzyılda başta Cava ve Singap ur 
olmak üzere adalara gelip yerleşen Had
ramut kökenli Araplar, kendi ülkelerin
den getirdikleri yeni fikir ve akımları böl
ge halkı arasında yaymaya çalışıyorlardı. 
Bütün bu faktörler, XIX. yüzyılın sonların
da bölgede bir İslami uyanış ve yenilik ha
reketinin doğmasına zemin hazırlamıştır. 

Endonezya. Endonezya'daki ıslah hare
ketlerinin başlangıcını XIX. yüzyıl başla
rına kadar götürmek mümkündür. 1802 
yılında Hacı Miskin. Hacı Muhammed Arif, 
Hacı Abdurrahman adlarındaki üç Endo
nezyalı, Mekke'de bir süre kaldıktan son
ra doğup büyüdükleri yer olan Sumatra'
nın Minangkabau bölgesine Arabistan'
da o dönemlerde ortaya çıkan Vehhabl 
hareketinden etkilenmiş olarak dönmüş 
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ve islamiyet'i bid'at ve hurafelerden arın
dırmak iddiasıyla faaliyete başlamıştı. Bu 
tür faaliyetler, zamanla toplumda gelişe
rek halk arasında "Kaum Adat" diye ad
landırılan geleneksel çevrelerle çatışma
ya yol açtı. Tarihe Pedri hareketi (ı 82 ı-
1837) adıyla geçen bu mücadele, esas iti
bariyle bölgedeki yenilikçi din alimleriyle 
Hollanda taraftarı geleneksel kabile reis
Ieri arasında cereyan etmekteydi. Hollan
dalılar'ın müdahale etmesiyle hareketin 
önderliğini yürüten Tuanku imam Bonjol 
1835 yılında teslim oldu. Bunun ardın
dan bölge doğrudan Hollanda sömürge 
yönetiminin altına girdi. 

XIX. yüzyılın sonlarında Cemaleddln-i 
Efganl ve Muhammed Abduh gibi isim
lerin doğrudan etkisi görülmeye başlandı. 
Islah hareketlerinin doğuşu başlangıçta 
büyük ölçüde dış etkeniere bağlı olmakla 
birlikte bu hareketlerin daha sonra geliş
mesinde bölgenin sosyal, kültürel ve si
yasi şartlarına uygun yeni islami yorum
lar yapabilen modernist eğilimli müslü
man aydınların büyük katkısı oldu. Bilhas
sa Sumatra'nın Minangkabau bölgesin
de doğan ve uzun süre Mekke'de kaldık
tan sonra Mescid-i Haram imamlığına ka
dar yükselen Şeyh Ahmed Hatlb Minang
kabau ve onun yetiştirdiği Şeyh Muham
med Tahir Celaleddin Ezherl, Şeyh Mu
hammed Cemll Cambek, Hacı Resul adıy
la tanınan Hacı Abdülkerlm Emrullah ve 
Hacı Abdullah Ahmed gibi bazıları Ezher 
Üniversitesi'nde tahsil görmüş olan Mi
nangkabaulu alimler bu bölgede islam 
modernizminin ilk öncüleri oldular ve ül
kelerine döndükleri zaman islamiyet'i çe
şitli bid'at ve hurafelerden arındırmak 
için tebliğ faaliyetlerine giriştiler. 

Bunlardan Şeyh Muhammed Tahir, hem 
Sumatra'da hem Singapur adasında fa
aliyet gösterirken diğerleri 1909 yılından 
itibaren Minangkabau bölgesinde dini 
derslerin yanında tarih, coğrafya ve ma
tematik gibi derslerin de okutulduğu 
Adabiyah (edebiyye) adlı modern medre
selerin yanında 1918'de Sumatra Tavali b 
adıyla bir eğitim teşkilatı kurarak faaliye
te başladılar. Ancak daha sonra Persatuan 
Muslimin lndonesia- Permi'ye dönüşen 
Sumatra Tavalib, bağımsızlık hareketle
rini destekleyen siyasi faaliyetlere de ka
tılması üzerine 1933'te Hollanda-Hindis
tan hükümeti tarafından kapatıldı. Adı 
geçen alimler, 1911-1916 yılları arasında 
Batı Sumatra'nın Padang şehrinde el
Münir adlı islami bir dergi çıkararak ye
nilikçi düşüncelerini yaymaya çalıştılar. 
Bu dergi birçok bakımdan Mısır'da neş-
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redilen el-Mendr dergisine benziyordu. 
Bu alimierin ve teşkilatlarının savundu
ğu yenilikçi fikirler kısa zamanda tesirini 
göstererek bölgedeki müslüman toplu
mun Kaum Tua (eski nesil) ve Kaum Muda 
(yeni nesil) olmak üzere iki gruba ayrılma
sına yol açtı. Kaum Tua grubu yerleşik 
dini gelenek ve görenekierin devamını, 
mutlaka bir mezhebe bağlılığı sürdürme
yi ve ictihad kapısının kapandığını savu
nurken Kaum Muda bu alanda reform 
yapılmasını ve müslüman halkın içtimal 
ve dini hayatının geliştirilmesini hedefle
mekteydi. 

Aynı dönemlerde Cava adasında da ye
nilikçi fikirleri savunan hareketler ortaya 
çıkmaya başladı. Bu yöndeki ilk teşebbüs, 
Arap asıllı Endonezyalılar tarafından 1905 
yılında Cakarta'da dini eğitimin gelişme
sini sağlamak için Cem'iyyetü'l-hayr adın
da bir cemiyetin kurulmasıdır. Daha son
ra Cakarta'da bir okul açan ve aynı za
manda istanbul'a da öğrenci gönderen 
bu cemiyet, faaliyetlerini dini derslerin 
yanında diğer kültür derslerinin de oku
tulduğu modern okullar açarak sürdür
dü. Hareketin liderlerinden Sudan asıllı 

Şeyh Ahmed Surkatl, "seyyid" unvanı ta
şıyan Arap arkadaşlarıyla fikri anlaşmaz
lığa düşünce 191 5'te Cem'iyyetü'l-ıslah 
ve'l-irşad adıyla ayrı bir cemiyet kurdu. 
Bu cemiyet de Cava'nın çeşitli şehirlerin
de Endonezyaca, Arapça ve Hollandaca 
eğitim veren modern medrese tipinde 
okullar açtı. 

Cavalılar arasındaki ilk yenilikçi hareket, 
pesantren eğitimini tamamladıktan son
ra üç yıl Mekke'de tahsil gören Hacı Ab
dülhalim'in 1911 'de Batı Cava'nın Maca
lengka şehrinde, daha sonra Persyarika
tan Ulama'ya (ulema birliği) dönüşen Hace
tü'I-kulu b adında bir cemiyet kurmasıyla 
başladı. Bölgedeki birçok alimi bünyesin
de toplayan bu cemiyet, yenilikçi dini dü
şünce ile gelenekçi düşünce akımları ara
sında orta bir yol takip etti. Batı Cava'da 
kurulan diğer önemli bir cemiyet de 1923 
yılında Hacı Zemzem ve Hacı Muhammed 
Yunus gibi tüccarların öncülüğünde oluş
turulan ve bilhassaBandung ve çevresin
de faaliyet gösteren Persatuan Islam idi. 
Bu hareket doğrudan Kur'an ve Sünnet' e 
dönüşü savunmaktaydı. Ayet ve hadisler 
yeni şartlara uygun olarak yorumlanabi
lir ve yetkili alimler tarafından yeni icti
hadlar yapılabilirdi. Persatuan Islam m us
ka kullanımı, tedavi için sihire başvurma, 
. evliyada n şefaat dilerne ve onların türbe
lerine karşı aşırı tazim gibi anlayış ve uy
gulamaları reddetti. Hareket davetçi ve 

tebliğ ci yetiştirmek amacıyla çeşitli kolej
ler açtı ve Pembela Islam adlı bir dergi 
ile birçok risale ve kitap yayımladı. Ayrıca 
çalışma grupları oluşturarak müslüman 
toplumun islami yönden bilinçlenmesini 
sağlamaya gayret etti. 

1912'de kurulan ve Endonezya'nın ilk 
milli' hareketi sayılan Sarekat Islam adın
daki teşkilat da dini bakımdan yenilikçi 
bir çizgi takip etmekteydi. Sömürge hü
kümetince başlangıçta sadece Yogyakar
ta bölgesinde faaliyet yapmasına izin ve
rilen Sarekat Islam, 1916 yılından sonra 
mahalli bir teşkilat olmaktan çıkıp ülke 
çapında faaliyet gösteren siyasi bir teş
kilata dönüştü ve 2 milyon üyesi olduğu
nu ileri süren bir halk hareketi haline gel
di. Ayrıca ilk defa Endonezya için muhta
riyet fikrini ortaya atarak Hollandalılar'la 
iş birliği yapmama politikasını benimse
di; zamanla tam bir siyasi parti hüviyeti 
kazanıp faaliyetlerini bu alanda yoğunlaş
tırdı. 

Fakat Cava'da yenilikçi dini düşüncenin 
iyice kökleşmesinde ve bütün Endonezya 
adalarında gelişmesinde en önemli rolü, 
1912 yılında Kiai Hacı Ahmed Dahlan ta
rafından Orta Cava'nın Yogyakarta şeh
rinde kurulan Muhammediyye adlı teşki
lat oynadı. Bir din görevlisinin oğlu olan 
Ahmed Dahlan, iki defa gittiği Mekke'de 
kaldığı süre zarfında özellikle İbn Teymiy
ye ve İbn Kayyim el-Cevziyye gibi Hanbeli 
alimlerinin fikirlerinden etkilendi ; aynı 
zamanda o dönemde Mısır ve Hindistan'
da ortaya çıkan yenilikçi fikir! erin tesiri 
altında kalarak Endonezya Müslümanlı
ğını dış tesirlerden, islam'ın özüne aykırı 
yerli örf ve adetlerden korumak, islam 
akldesini modern düşüncenin ışığında ye
niden düzenlemek ve din eğitiminde kök
lü değişiklikler yapmak amacıyla faaliyete 
başladı. Ancak onun bu faaliyetleri baş
langıçta muhafazakar çevrelerin muha
lefetiyle karşılaştı. Buna rağmen kendini 
yavaş yavaş kabul ettiren Ahmed Dahlan, 
geleneksel dini eğitim kurumlarının Batı 
tipi sömürge okullarıyla rekabet edeme
yeceğini görerek 1911 yılında Yogyakar
ta'da dini ilimierin yanı sıra tarih, coğraf
ya, matematik, biyoloji, felsefe gibi ders
lerin de okutulduğu Muhammediyye Med
resesi'ni açtı. Ayrıca misyoner teşkilatla
rının müslümanlar üzerindeki olumsuz 
etkilerini gidermek üzere ertesi yıl bir 
grup arkadaşıyla birlikte Muhammediy
ye teşkilatını kurdu. Teşkilatın geniş bir 
alanda faaliyet gösterme arzusundan te
dirgin olan Hollanda sömürge hükümeti, 
22 Ağustos 1914 tarihinde Muhamme-



diyye'nin kuruluşunu resmen tanımasına 
rağmen faaliyet alanını Yogyakarta bölge
siyle sınırlandırdı. Teşkilat bütün Endo
nezya adalarında faaliyet gösterme izni
ni ancak 1920'de alabildi. Bundan sonra 
faaliyetlerini Cava'nın dışındaki adalara 
da yayan Muhammediyye, ortak İslami 
miras vasıtasıyla farklı bölgelerin insan
larını birleştirerek sadece Cava'da değil 
bütün Endonezya'da faaliyet gösteren 
milli bir teşkilat haline geldi. Ahmed Dah
lan 23 Şubat 1923'te öldüğü zaman Mu
hammediyye. kendisini dini hayatın yeni
leşmesine ve müslüman toplumun sos
yal bakımdan gelişmesine adayan moder
nist bir İslami hareket olaraktoplumda 
güçlü bir şekilde yerleşmişti. Nitekim Ah
med Dahlan'ın vefatı sırasında teşkilatın 
Cava'daki şube sayısı on beşe, üye sayısı 
da 3346'ya ulaşmıştı . 

Muhammediyye'nin bünyesinde za
manla çeşitli sosyal alanları kapsayan 
birçok alt birim kurulmuştur. Teşkilatın 

önemli bir faaliyeti de modern eğitim araç 
ve gereçlerini kullanan çağdaş dini eğitim 
kurumları açması idi. Muhammediyye 
okullarında temel dini ilimierin yanı sıra 
Arapça. Hollandaca. islam tarihi, mate
matik ve felsefe gibi dersler okutulmak
taydı. Böylece modern eğitim araçlarının 
kullanıldığı, kitap geçme yerine sınıf geç
me sisteminin uygulandığı, ezbereilik ye
rine akıl yürütmeyi esas alan bir eğitim 
ve öğretim metodu başlatıldı. 

İslam dünyasının çeşitli yerlerinde or
taya çıkan ıslah hareketleri gibi Muham
mediyye de İslamiyet'in Kur'an ve Sün
net'te yer alan iman ve i badetle ilgili te
mel prensiplerine sıkı sıkıya bağlılığı sa
vunmuş. eğitim ve sosyal alanlarda çağın 
gereklerine uygun yeni kurumların oluş
turulmasını hedeflemiştir. Bu çerçevede 
tevhid inancına vurgu yaparak animizm. 
Budizm ve Hinduizm gibi daha önce böl
gede etkisini gösteren diğer dinlerden 
gelen hurafelerle mücadele etmeyi temel 
görevlerinden biri saymıştır. Allah'tan 
başka varlıklara tazirnde bulunmayı ve 
onlardan yardım beklemeyi, bazı mahalli 
halk doktorlarının tedavi yöntemlerini , 
falcılık, sihirbazlık, muskacılık ve büyücü
lüğü şiddetle reddetmiş. ölenin ardından 
mezarın üzerinde yapılan telkini bid'at 
kabul etmiş, doğum. ölüm ve düğün yıl
dönümlerinde icra edilen geleneksel tö
renlere karşı çıkmıştır. Muhafazakarla
rın dört mezhebin koyduğu fıkhi hüküm
lerde ısrar etmesini de tenkit eden Mu
hammediyye bu yöndeki katı tutumları 
benimsememiştiL Taklidi reddederek i c-

tihadı savunmuş ve dini ilimlerde yeterli 
bilgi sahibi olmuş her müslümanın icti
had yapabileceğini, müslümanların is
lam ' ın temel kaynakları olan Kur'an ve 
Sünnet'i dönemin ve çağın gereklerine 
uygun olarak tekrar yorumlamaları ge
rektiği fikrini savunmuştur. Nitekim 
"Kur'an ve Sünnet'e dönüş" Muhamme
diyye'nin temel sloganlarından biridir. 

Diğer hareket ve teşkilatların çoğu et
kilerini zamanla kaybederken Muhamme
diyye daha çok dini. içtimai ve eğitimle 
ilgili alanlara ağırlık veren modernist eği
limli İslami bir hareket olarak bugün ül
kenin çeşitli yerlerinde camileri. mescid
leri, okulları. üniversiteleri, çocuk yuvala
rı , klinik ve hastahaneleri. yurtları , büro 
ve toplantı salonları bulunan bir gönüllü 
kuruluş şeklinde faaliyetlerine devam et
mektedir. 

Malezya . Malezya'da XIX. yüzyılın son
larına doğru ingiliz sömürge yönetiminin 
tam olarak yerleşmesi yeni ekonomik fa
aliyet şekilleri. şehirleşme ve yaygın eği
timin başlaması gibi hususların uygula
maya konmasıyla birlikte Malaylar arasın
da bir şuurlanma hareketinin ortaya çık
masına sebep oldu. Diğer taraftan XX. 
yüzyılın ilk otuz yılında çok hızlı ve yoğun 
biçimde ülkeye gelip yerleşen birkaç mil
yon Çinli ve Hintli göçmenin zamanla ba
zı bölgelerde nüfus çoğunluğuna sahip 
olması. başlangıçta işçi olarak çalışan bu 
göçmenlerin ticarete atılarak zengin bir 
toplum haline gelmeleri Malaylar arasın
da büyi'ık bir rahatsızlık meydana getirdi 
ve bu toprakların gerçek sahiplerinin ken
dileri olduğu bilincine varmalarını sağla
dı. Malaylar'ı hem geri kalmışlıktan hem 
de dini değerlerin erozyonundan kurtar
mak için ısiahat taraftarı müslüman ay
dınlar çeşitli girişimler başlattılar. Müs
lüman aydınlar. gelişmenin ancak mo
dern eğitim sistemiyle mümkün olabile
ceğin i savunuyor. dini ve içtimai alanlar
da yenilik yapılarak geleneksel anlayışın 
ve hurafelerin terkedilmesi ve İslami
yet'in ilk kaynakları olan Kur'an ve Sün
net'e dönülmesi çağrısında bulunuyorlar
dı. Bu anlayış . muhafazakar ulema kesi
minin ve geleneksel din eğitimi kurum
larının muhalefetiyle karşılaşmasına rağ
men bilhassa eğitim görmüş genç nesil
ler üzerinde etkili olmaktaydı. 

Malezya'da yenilikçi islami düşüncenin 
geliştiği en önemli bölge Malaka, Penang 
ve Singapur'dan oluşan Boğazlar bölge
siydi. 1867 yılında İngilizler tarafından 
kurulan Boğazlar bölgesi, işçi ve serma
ye akımının yanı sıra modern düşüncele-
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rio Malay yarımadasına girmesinde bir 
kapı vazifesi görmüştür. ingiliz yönetimi 
altındaki Singapur, Hollandalılar' ın hacca 
getirdikleri kısıtlamalar sonucunda XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında Endonezyalı hacı
lar için hac limanlarından biri haline gel
mişti. Singapur aynı zamanda önemli di
ni eğitim merkezlerinden biriydi ve bu 
önemini XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar 
sürdürdü. Malaylar arasında özel bir sta
tüye sahip olan ve kendilerine daima hür
met edilen Hadramutlu şeyhler ve sey
yidler de din eğitimi alanındaki faaliyet
leri ve inşa etiirdikleri camilerle dini ha
yata canlılık getiriyorlardı. Takımadalar
dan. Ortadoğu ve Hindistan'dan gelen 
müslümanlar yeni fikirleri tartışmakta, 
Arapça dini eserleri Malayca'ya tercüme 
etmekte, dergi, kitap ve gazete basımı
na büyük önem vermekteydiler. Böylece 
ilk olarak Singapur'da gelişmeye başla
yan yenilikçi hareketler ticaret, hac ve 
eğitim yoluyla ülkenin diğer yerlerine de 
yayıldı. 

Yenilikçi dini düşünce akımının gelişme
sinde. bilhassa aslen Sumatralı olan Şeyh 
Muhammed Tahir Celaleddin Ezheri'nin 
büyük rolü vardır. Sumatra'nın Bukitting
gi şehrine bağlı Arnpek Angkok kasaba
sında doğan Şeyh Tahir, ilk tahsilini mem
leketinde yaptıktan sonra öğrenim ama
cıyla Mekke'ye gitti. 1900 yılında Mekke'
den dönüşünde Malezya'ya yerleşti. Bu 
arada islam dünyasının önemli merkez
lerini ve bazı Batı ülkelerinin başşehirle
rini ziyaret ederek bilgisini ve kültürünü 
geliştirdi. Singapur'da 1906-1908 yılları 
arasında Malay dilinde yayımladığı el
İmam adlı dergi geleneksel İslam ' ı sü
rekli sorgulayan bir yayın organı idi. Der
gi dünyadaki önemli olaylar ve güncel ko
nular. özellikle İslam dünyasındaki geliş
meler, sosyal, kültürel ve dini meseleler 
hakkında yazılar ihtiva etmekteydi. Dinle 
ilgili olan hususlarda dergi genellikle Mu
hammed Abduh'un görüşlerinden ve el
Menfır dergisinden alıntılar yaparak çö
züm yolu önermekteydi. Hatta Şeyh Ta
hir, Ezher'e karşı duyduğu sevgi ve bağ
lılıktan dolayı ismine "Ezheri" nisbesini 
eklemişti. Daha çok şehirlerdeki eğitim 
görmüş kişiler arasında okunmasına rağ

men dergi. modern programlara sahip 
medreseterin açılmasıyla geniş halk kit
leleri üzerinde de etkili oldu; aynı zaman
da Endonezya'da da büyük bir okuyucu 
kitlesi buldu. Şeyh Tahir, Singapur'da 
1908 yılında Raca Hacı Ali b. Ahmed adın

daki Arap asıllı bir müslümanla birlikte ei
İkbalü 'I-İslamiyye adıyla bir okul açtı. Fa-
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kat bu okul. mali zorluklar sebebiyle bir
kaç yıl sonra Endonezya 'nın Riau adasına 
taşındı ve burada Şeyh Tahir'in katılımı 
olmaksızın eğitim faaliyetlerine bir süre 
daha devam etti. 

lslahçı eğitime sahip diğer bir alim de 
el-İmam dergisinin yazarlarından Seyyid 
Ahmed el-Hadi' dir. Penanglı Arap asıllı bir 
aileden gelen Seyyid Ahmed, Muhammed 
Abduh ile Cemaleddin-i Efgani'ye karşı 
büyük bir hayranlık duymaktaydı. Malaylı 
müslüman kadınların haklarının savunu
culuğunu da yapan Hadi, 1926'da çağdaş 
fikirleri savunan el-İ]]vfın adlı Malayca 
bir dergi çıkarmaya başladı. Bu dergide
ki yazıların bir kısmı İslam birliği, Malay 
birliği ve sömürge aleyhtarlığı gibi konu
ları işlerken bazıları da Arapça'dan Ma
layca'ya çevrilmiş dini muhtevalı maka
lelerdi. 

Bu dergilerin özellikle federal Malay 
eyaletlerinde temsilciler bulundurması 
ve bir kısım din alimlerinin yenilikçi müs
lüman aydınların açtıkları okullara ilgi 
göstermesi sonucunda yeni İslami fikir 
ve görüşler şehirlerin dışında da taraftar 
buldu. Sultanlıkla yönetilen eyaletlerde 
ise daha çok geleneksel dini anlayış güç
lü idi. islam diniyle ilgili bütün işlerden so
rumlu olan sultanlar, yenilikçi fikirterin 
yayılmasını önlemek amacıyla dini muh
tevalı yayınların kendi eya! etlerine girme
sini yasaklıyor, yabancı eğitimcilere zor
luklar çıkarıyorlardı . Bu arada sürekli se
yahat eden tüccartarla memleketlerine 
yeni fikirlerden etkitenmiş olarak dönen 
Malaylı öğrenciler mahalli din görevlileri
ne ve tarikat şeyhlerine karşı bir tavır al
mışlardı. Sumatra adasında olduğu gibi 
Malay yarımadasında da yenilikçi dini 
düşünceteri yaymaya çalışanlar zamanla 
Kaum Muda, muhafazakar kesimler ise 
Ka um Tua olarak adlandırıldı. 

1920'li yılların sonlarına doğru Kaum 
Muda taraftarı aydınlar İslam birliği, Ma
lay birliği gibi siyasi ve milli konuları gün
deme getirerek sömürge aleyhtarlığı fi
kirleri de toplumda işlemeye başladılar. 
1930'lu yıllarda Kaum Muda, sömürge 
yönetimine karşı okumuş kesimterin milli 
ve dini duygularını uyandıran bir muha
lefet hareketini simgelemekteydi. Ancak 
daha sonraki yıllarda Batı eğitimi almış 
Malaylı aydın çevrelerin sayısının artma
sıyla birlikte siyasi ve milli niteliğe sahip 
teşkilatlar kurulmaya başlandı. Yenilikçi 
müslüman aydınların bazıları bu teşkilat
lar içerisinde görev alırken bazıları da ba
ğımsızlık sonrasında modernist eğilimli 
çeşitli dini teşekküller oluşturdular. 
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Özellikle Osmanlılar'da 
çeşitli alanlarda yeniden yapılanma, 

bozulan kurumları 
çağdaş ihtiyaçlara göre 

eski haline getirme ve yenileme 
faaliyet ve düşüncelerini 

ifade eden terim. 

Osmanlı devlet teşkilatı ve kurumların
da yapılan ıstahat (reform) faaliyetlerini iki 
dönemde incelemek mümkündür. Bun
lardan biri yaygın olarak bilinen, XVIII. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve özel
likle XIX. yüzyılda Avrupa ön planda tu
tularak girişilen ıstahat çalışmaları. diğe
ri ise o döneme kadar Osmanlı Devleti'nin 
kendi değer ve dinamikleri çerçevesinde 
genel olarak Türk- islam geleneği çizgi
sindeki faaliyetlerdir. 

Osmanlı Devleti'nin yükselme ve olgun
luk döneminde esas yapısı . eski Türk tö
resiyle İslam devlet ve medeniyet gelene
ğinin terkibi sonucunda oluşmuştur. Bu
rada padişah merkez olmak üzere divan 
teşkilatı ile devletin idare, hukuk, maliye 
ve bürokrasisini teşkil eden dört rükün 
(erkan-ı erbaa) anlayışı esastır. Osmanlı ge
leneğinde bu zümreler "seyfiye, ilmiye, 
kalemiye" terimleriyle ifade edilmiş, ay
rıca bunlar değişik yetki ve sorumluluk
ları açısından "ehl-i örf" ve "ehl-i şer'" ta
birleriyle metinlerde yer almıştır. Ziraat, 
ticaret ve sanatta meşgul reaya karşısın~ 
da yönetici zümreyi ifade eden "askeri" 
terimi, bu dönem Osmanlı teşkilatının 
üzerinde çok d urulan bir kavramı olmuş
tur. Ancak bu temel yapıda zaman za
man birtakım aksamalar görülmüşse de 
esaslı bir ıstahat anlayışı ve düşüncesi 
XVII. yüzyıldan itibaren etkili olmaya baş
lamıştır. Klasik devir olarak adlandırılan 
dönemdeki teşebbüsler belirli kurum ve
ya alanları kapsam ış. genel bir nitelik ka
zanmamıştır. 

İlk devre ıslahatının mahiyeti hakkında 
fikir vermek açısından Fatih Sultan Meh
med'in uygulamaları örnek olarak göste
rilebilir. Fatih Sultan Mehmed'in. kendi
sinden önceki Osmanlı sultanları tarafın
dan çeşitli sebeplerle ileri gelenlere tern
lik edilerek mülk ve vakfa dönüşen miri 
araziyi, askerin mali kaynak ve gücünün 
zayıftadığı gerekçesiyle yeniden eski ha
line getirtmesi önemli bir ıstahat idi. An
cak vakıf ve mülkleri ellerinden alınan ço
ğu ulema, şeyh menşeli etkili zümre Ba
yezid'in taht mücadelesinde bu hususu 
pazarlık konusu yaparakyeniden eski top
raklarını elde etmişlerdi. Aynı konuda da
ha küçük çaplı olmak üzere Yavuz Sultan 
Selim (ı 5 ı 2- ı 520) ve Kanuni Sultan Süley
man döneminde de (ı 520- ı 566) bazı yeni 
tedbirler alınmıştı. Benzer münferit bir 
uygulama ise ilmiyede olmuş. bu mes
leğin temel ilkesi olan mülazemet siste
minin bozulması ve yanlış uygulanması 
danişmendterin toplu şikayetlerine yol 
açmış. Kanuni, 944'te (1537) çıkardığı 
fermanla o sırada kazasker olan Ebüs
suud Efendi'den sistemi yeniden düze
ne koymasını istemiştir. Bu dönemde bo
zulma olmasa bile yanlış veya eksik bir 
teamütün yerine daha mükemmelinin 
konulması da bir ıstahat kabul edilebilir. 
Nitekim XVI. yüzyıl ortalarında Nevba
harzade defterdar olunca divan teşri
fatma göre defterdarın nişancıya "ta
saddur" etmesi gerekirken o sırada ni
şancı olan hacası Celalzade Mustafa Çe-


