
Malikller -savaşanların maddi çıkar düşün 
cesine odaklanabileceği endişesiyle- bu iz
nin ancak çarpışmanın bitmesinden sonra 
verilebileceği görüşündedir. Selebin genel
likle ganimet mahiyetinde olması , Resu
lullah 'ın konuyu hep gazveterde dile ge
tirmesi (Serahsl , el-Mebsüt, X, 49), gerek 
kendisinin gerek Hulefa-yi Raşidln'in ve or
du kumandanı diğer sahabilerin bazan se
lebi alma izni vermemeleri (SahnGn, ll , 31 ı 
ve tıpkı ganimette olduğu gibi selebin de 
humusunun genel bütçeye gelir olarak 
ayrılması yönündeki uygulamalar (Ebu 
Ubeyd, s. 425-426; krş . s. 431 vd .) konu
nun takdire açık olduğu görüşünü teyit 
etmektedir. 

Düşman askerinin üzerindeki her türlü 
elbisenin ve silahların selebe dahil olduğu 
konusunda hemfikir olan fakihler bunun 
dışındaki eşya ve mallar hakkında ihtilfıf 
etmiştir. Malikller, savaş araç gereci sayıl
mayacağından altın ve gümüş gibi değer
li madenlerle taç, bilezik ve yüzük gibi ta
kılan seleb kapsamına almamış, Hanbeli
ler ise selebi sadece insanın üzerindeki eş
ya ile sınırlandırarak bineği buna dahil et
memiştir. İlgili hadisin genel bir ifade ta
şıdığını dikkate alan cumhur, kişinin yede
ğinde ya da karargahında değil üzerinde 
bulunan her türlü eşyanın seleb sayılaca
ğını söylemiştir. Bu kapsamda ele geçiri
len eşyanın çok değerli veya miktar itiba
riyle fazla olması bunlara seleb hükümle
rinin uygulanmasına engel teşkil etmez; 
bu husus bütün fakihlerce ilke olarak be
nimsenmiştir (Hz. Peygamber'in konuyla 
ilgili bir uygulamas ı için bk. Müslim , "Ci
had", 43). Fakat İshak b. Rahuye gibi bazı 
müctehidlere göre selebin değerinin yük
sek olması durumunda kamu otoritesi hu
mus kesintisine gidebilir. Şafii, Hanbeli ve 
Zahirller, selebden hum us alınmadığını ifa
de eden rivayetlere dayanarak ona vergi 
muafiyeti tanırken Hanefiler'e ve Maliki 
mezhebinde bir görüşe göre kamu otori
tesi humus kesintisi yapıp yapmama ko
nusunda serbesttir. Maliki mezhebindeki 
diğer görüşe göre ise seleb uygulama
sında hum us kesintisi yapılması zorunlu
dur. 

Selebe kimlerin hangi şartlarda hak ka
zanacağı da tartışılmıştır. Hanefı, Şafii , 

Hanbell ve Zeydller'in benimsediği ilkeye 
göre kendilerine ganimet verilen kimse
ler seleb de alabilir. Buna göre fiilen sava
şan müslüman askerler yanında kadın, 
çocuk, köle ve tacir de hak sahibi olabi
lir. Gayri müslimler konusunda Hanefi ve 
Hanbelller olumlu, Şafiiler olumsuz kana-

ate sahiptir. Malikller ise asker olmayanla
rın seleb alamayacağı görüşündedir. 

Cahiliye toplumunda da bilinen (Cevad 

Al i, V, 466) ve Hz. Peygamber tarafından 
belirli bir düzene sokularak devam ettiri
len seleb uygulamasının, savaş teçhizatı
nın daha çok ferdi imkanlarla karşılandı
ğı bir dönemde muhariplerin maddi fe
dakarlıklarını bir ölçüde telafi etmek üze

re meşru kılındığı anlaşılmakta , fakihler
ce genel ilkeler çerçevesinde konuya iliş
kin kurallar geliştirilirken hükmün amacı 
dışına taşınirnamasına ve bu uygulama
nın sırf maddi çıkar amacına dönük hale 
gelmemesine önem verildiği, bu bağlam

da fıkıh eserlerinde, muharip sayılmayan 
veya savaşta öldürülmesi caiz olmayan ki
şilerin ya da savaşamayacak ölçüde yaralı 
olan düşman askerlerinin öldürülmesi ha
linde selebierinin alınamayacağı gibi me
seleler üzerinde de durulduğu görülmek

tedir (İbn Abdülber, rv, 6 1; Serahsl , Şer· 
/:ıu's-Siyeri 'l-kebir, ll , 71 6-71 8). 
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Kur 'an ve Sünnet'in lafzına bağlı olan 
ve te'vili ka bul etmeyen ekol. 

L ~ 

Sözlükte "önce gelmek, geçmek, geç
mişte kalmak" anlamındaki selef (süluf) 
kelimesinden gelen selefiyye "geçmiş in
sanlar, soy, fazilet ve ilim bağlamında ön
ce gelip geçenler" demektir. Selef, terim 
olarak ilim ve fazilet açısından müslüman
ların önderleri sayılan ashap ve tabiln için 
kullanılır. Selefin üstünlüğü ümmetin en 
hayırlısının Hz. Peygamber döneminde ya
şayanlar, sonra onların ardından gelenler 
(sonra da onları takip edenler) olduğu yolun
da rivayet edilen hadise dayanır (Müsned 
[nşr. ArnaGt], IV, 76-77; BuhM, "Şehadat" , 

9, "AşJ:ıabü'n-neb!" , ı ; Müslim, "Feza,ilü ' ş

şaJ:ıabe" , 210-214). "Sahabe ve tabiln mez
hebinde bulunan fakih ve muhaddislerin 
yolu" şeklinde de tanımlanan Selefiyye ay
rıca "Ehl-i sünnet-i hassa" olarak da anılır 
(Gazzal1', s. 53; İ zm i rli , 1, 98). Bu ekolün 
mensupları kendilerini "ehlü's-sünne, eh
lü'l-hadls ve's-sünne, ehlü'l-hak" gibi ter
kiplerle anarken muhalifleri onları Eseriy
ye, Haşviyye, bazan da Müşebbihe diye ni
telendirmiştir. 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra Ara-
. bistan yarımadasının dışına çıkan İslam 
orduları bir asır içinde çok sayıda ülkeyi 
fethederek İslam devletine bağlamış, bu 
ülkelerde yaşayan, farklı din, mezhep ve dü
şüncelere sahip insanlar benimsernek ve
ya eleştirrnek amacıyla İslamiyet'le yakın
dan ilgilenmiştir. ll. (VIII.) yüzyılın başların
dan itibaren Cehmiyye-Mu'tezile mensup
ları İslam'ı eleştiren gruplarla fikri müca
delelerde bulunurken zaman zaman on
ların anlayabileceği üslup ve ifadeler kul
lanmış, görüşlerine temas edip yanlışlık
larını ortaya koymuştur. Bu dönemde ken
dilerine "ashilbü'l-hadls" diyen bazı alim
ler, ashap ve tabiinin meşgul olmadığı bu 
konuların tartışılmasını ve bunları tartışır
ken uygulanan yöntemleri bid'at saymış, 
bu alanda reddiyeler yazmıştır. Bir kısmını 
Ali Sami en-Neşşar ve Arnmar et-Talibl'
nin derleyip yayımladığı reddiyeterin ('Aka'i
dü 's-selef, İ skenderiye I 971) muhtevası bu 
hususa işaret etmektedir. Sonraki illimler 
"ashfıbü'I-hadls" veya "selef-i salihln" adıy
la bu ilk dönem alimlerine sıkça atıflarda 
bulunmuştur. Ancak Selef yolunu izleyen
Ierin eserlerini daha çok reddiyeler halin
de kaleme almaları ve sıfatiarın te'vili gibi 
belli konular dışında Ehl-i sünnet kelamcı-
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larından ayrıldıkları görüşlerin fazla olma
ması onların ayrı bir itikadl mezhep şeklin
de değerlendirilmesini gereksiz kılmakta
dır. Selefıliğin sistemleşip bugünkü görü
nüşüyle bir akım haline gelmesi sonraki 
dönemlerde ve özellikle İbn Teymiyye za
manında gerçekleşmiştir. 

Her ne kadar Ebu Hanife, Şafii ve diğer 
müctehid imamlar itikadl konularla ilgi
lenmiş ve Ebu Hanife'nin dışındakiler Selef 
akaidini temsil etmişse de re'ycilikle bağ
lantıları ve bazı takipçilerinin kelamcı ol
ması onların doğrudan ehl-i hadis içinde 
mütalaa edilmesini engellemiştir. Ancak 
Ahmed b. Hanbel'in Mu'tezile kelamcıla
rıyla olan mücadelesi ve mihne olayında
ki duruşu onu ehl-i hadis 1 Selef ekolünün 
sembol ismi haline getirmiştir. Her devir
de değişik mezheplere bağlı bazı alimler 
itikadl konularda ehl-i hadis metodunu 
kendi eğilimlerine uygun biçimde temsil 
etmişlerse de bu çizgiyi hararetle benim
seyen ve onunla özdeşleşmiş gibi görü
nenler daha çok Hanbel1 alimleri olmuş
tur (Ahmed b. Hanbel sonrası farklı mez
heplere mensup alimierin ve eserlerinin 
bir listesi için bk. Takıyyüddin İbn Tey
miyye, Minhacü's-sünne, II , 363-367). Ah
med b. Hanbel'intakipçileri, imamlarını 
Selef'in itikadl prensiplerini titizlikle koru
yan ve onları Ehl-i bid'at'a karşı savunan ki
şi konumuna çıkarmıştır. İbn Hanbel, ken
disinden sonraki ehl-i hadis literatürü için • 
model olacak şekilde Selef düşüncesinin 
temellerini ortaya koymuştur (er-Red 'ale'z
zenadi~a. s. 53-64) Onun yaşadığı lll. (IX.) 
yüzyılda Buhar! Ijal]fu ef'ô.Ii'l-'ibô.d, İbn 
Kuteybe Te'vilü mul]telifi'l-]Jadi§ ve Ebu 
Saided-Darimler-Red 'ale'l-Cehmiyye 
gibi eserleriyle bid'at mezhepleri ve akaid 
konularıyla ilgilenip reddiyeler telif etmiş
tir. 

Ehl-i hadis çizgisinin III (IX) ve IV. (X.) 
yüzyıllarda Bağdat'taki önemli temsilcile
ri Hanbel1 imamlarından Ebu Bekir el-Hal
la!, Hasan b. Ali el-Berbeharl ve İbn Batta 
el-Ukberl'dir. Hallal, Kitô.bü's-Sünne'sin
de itikadl konularda Selef metodunun yer
leşmesi yönünde önemli çabalar sarfet
miş, Berbeharl, Şer]Ju Kitdbi's-Sünne'
de kelam yöntemini benimseyen hiçbir eği
limi tasvip etmemiş, İbn Batta ise eJ-İbô.
ne'sinde kelamcıların felsefi konularla meş
gul olup bunları dini esaslar haline getir
diklerini, ihtilaf ve çelişkiye düştüklerini , 

bu yüzden dinde problem çıkardıklarını id
dia etmiştir (İbn Batta , I, 221-227, 420-
421; n, 53I-536, 554-555; İbn Ebu Ya'la, II, 
I2, I8-45). Aynı dönemde İran ve Horasan 
bölgesinde de ehl-i hadis hareketi güçlen-

400 

miş ve kelam metoduna muhalif alimler 
yetişmiştir. Bunlar arasında Ebu Süleyman 
ei-Hattabl, Ebu Abdullah İbn Mende. Ha
ce Abdullah-ı Herevi sayılabilir. Hatta bl, el
Gunye 'ani'l-keldm ve ehlih ve Şi'drü'd
din ii uşuli'd-din adlı eserlerinde teşbih 
ve tecsime yol açmamak için haberi sıfat
Iarın te'vili konusunda yumuşak bir tavır 
sergilemişse de kelam tartışmalarını he
def almış; İbn Mende Kitdbü'I-imô.n, Ki
tdbü 't-Tev]Jid ve er-Red 'ale'l-Cehmiy
ye başlıklı eserlerinde insanların Allah'ın 
varlığını kelaml-felsefi delillerle değil fıtri 
kabiliyet ve istidlalleriyle kabul etmekle 
mükellef bulunduklarını söylemiştir. En sert 
muhalefeti yapan HanbeiT mutasawıfı He
rev! ise meşhur Zemmü'l-keldm'ında Mu'
tezile 'nin yanında Eş'ar11er'i de şiddetle 
eleştirerek müteşabih ayetlerin ve haberi 
sıfatiarın te'vil edilmesine karşı çıkmış, iti
kadi konular üzerinde tartışma yapılama
yacağını savunmuştur (Süyutl, s. 33-83, 
9 I- I O I ) . Bu dönemde Hanbel1 olmayan 
farklı mezheplerden birçok alim de itikad
da Selefi çizgide kitaplar telif etmiştir. Ebu 
Ca'fer et-Tahavi el-'A]fide, Acurrl et-Taş
di]f bi'n-na~ar ilailahi te'dld fi'l-ô.l]ire, 
İbn Hazm el- Uşul ve'l-türu', Ahmed b. 
Hüseyinei-Beyhaki Şu'abü'l-imô.n ve el
Esmd' ve'ş-şıfdt adlı eserleriyle bunlara 
örnek olarak gösterilebilir. 

V (XI) ve VI. (XII.) yüzyıllarda ehl-i ha
dlsin, dolayısıyla Selef geleneğinin başlıca 
temsilcileri arasında kelam metodunu kıs
men benimseyip te'vili bazı konularda uy
gulayan ılımlı bir akım gelişmiştir. Kadi Ebu 
Ya'la ei-Ferra ile başlayan bu hareket Ebü'I
Vefa İbn Akil ve İbnü'I-Cevzi ile belirgin ha
le gelmiştir. Nitekim bu alimler, kendi mez
hep mensupları tarafından Selef'in yolun
dan ayrıldıkları ve yanlış görüşlere sahip 
oldukları iddiasıyla eleştirilmiştir. Ahlaki 
meziyetleriyle tanınan Ebu Ya'la ei-Ferra. 
Selef metodunu nazar ve istidlale dayalı 
kelam yöntemiyle uzlaştıran ve bazı ketarn 
terimlerini kullanmaya başlayan alimierin 
ilki sayılır. Cedel ilmiyle de meşgul olan ve 
bunu HanbeiTfıkıh usulüne uygulamayaça
lışan Ebu Ya'la, ayrıca Mu'tezile kelamının 
ana planını oluşturan "usul-i hamse"nin 
muhtevasını Selef görüşüne göre yeniden 
yorumlamasıyla dikkat çekmiştir (el-Mu'
temed fi uşuli 'd·dln, s. 209-22 ı). Ebu Ya'
la'nın akli istidlale yer veren, öğrencisi İbn 
Akli Kitdbü'J-Cedel'inde bu çizgiyi daha 
da olgunlaştırmış, eserlerinde akli yakla
şımlar çerçevesinde te'vile başvurmak su
retiyle bir Selefi-kelaml model ortaya koy
muştur. Onun takipçisi İbnü'I-Cevzi özel
likle Def'u şübheti't-teşbih adlı eseriyle 

bu eğilimi devam ettirmiş, ancak daha son
ra sert muhalifler tarafından etkinliği azal
tılmıştır. 

Temelleri daha eskilere dayanmakla bir
likte VI. (XII.) yüzyılda belirgin hale gelen 
Dımaşk ehl-i hadis çevresi Bağdat alimle
rinin aksine daha sert bir eğilimi temsil 
etmiştir. Bağdat ve Mekke'de Hanbel1 ule
masının yanında tahsil gören Muvaffakud
din İbn Kudame öğreniminin ardından Dı
maşk'a yerleşmiş, Ta]Jrimü'n-na~ar ii kü
tübi Ehli'l-keldm gibi reddiyelerinin yanı 
sıra münazaracı kişiliğiyle ehl-i hadis ha
reketinin bölgede kök salmasına ve güç
lü alimierin yetişmesine zemin hazırlamış
tır. Bunların başında VII. (XIII.) yüzyılın ikin
ci yarısında yetişip çok sayıda eser telif 
eden Takıyyüddin İbn Teymiyye ve onun 
en önemli öğrencisi İbn Kayyim ei-Cevziy
ye gelir. Bu ikisinin çalışmalarıyla ehl-i ha
dis ekolü sistematik Selefiliğe dönüşmüş
tür. Bu alimierin en önemli özelliği, yaptık
ları tahlil ve farklı ilmi çıkışlarla görüş ve 
düşüncelerini etkin bir konuma getirip ke
lam, tasawuf ve felsefe gibi gelenekiere 
alternatif bir seviyeye çıkarma gayretidir. 
önceki temsilciler, ilk dönemden itibaren 
gelen bazı görüşleri savunmakla birlikte 
bunları temellendirme ve yeniden inşa et
me yolunda kapsamlı bir çaba içine gire
medikleri için görüşleri çoğunlukla reddi
ye türü ifadelerden ve birbirini tekrar et
mekten öteye geçmemiştir. Bu sebeple 
İbn Teymiyye hareketi bütün ehl-i hadis 
geleneği içinde ayrı bir konuma sahiptir. 
Haçlı seferleri ve Moğol istilası etkilerinin 
görüldüğü bir dönemde İbn Teymiyye, 
müslümanların inancını ve birliğini güç
lendirmek amacıyla öğrencisi İbn Kayyim 
ei-Cevziyye ile birlikte katı lafızcı bir yakla
şımdan Kur'an ve Sünnet çerçevesi içinde 
dini bir akılcılığa yer veren anlayışa geçiş 
yapmıştır. Bu sırada Selef'in görüşlerine 
vurgu yapıp onlara bağlılıklarını ifade et
tikleri için sonraları ehl-i hadis yerine da
ha ziyade Selefi adıyla anılmışlardır. Müte
ahhirln döneminde İbn Teymiyye'nin yo
lundan gidenlerin Selefilik'le özdeşleşme

sine yol açan hususlar, hem kendisinin hem 
öğrenci ve takipçilerinin İslam ilimlerini 
felsefi düşüncelerden arındırma, ayrıca 
tasawuf adı altında müslüman toplumu 
şahıs veya nesnelere kutsiyet atfeden uy
gulamalardan ve yaygınlaşma temayülü 
gösteren hurafelerden uzaklaştırma ça
baları olmuştur. İbn Teymiyye ve İbn Kay
yim el-Cevziyye'den sonra Yemenli alim 
İbnü'I-Vezlr ve Hint ıslahatçılarından Şah 
Veliyyullah, Kur'an ve Sünnet akılcılığı üze
rine kurulu ilim anlayışını temsil etmişler-



dir. Muhammed b. Ali eş-Şevkanl de Sele
fi yaklaşımı savunan ve modern döneme 
intikal etmesine katkıda bulunan önemli 
şahsiyetlerinden biridir. 

Temel İtikadi Görüşleri. Yüzyıllara ve 
bölgelere göre farklılıklar gösteren ve da
ha çok Hanbelller tarafından sahiptenilen 
ehl-i hadis ve Selef ekolünün temel eser
leri incelendiğinde bunların öncelikle Mu'
tezile ile Cehmiyye'ye ve onlardan dolayı 
kelamcılara karşı olumsuz bir tavır sergile
dikleri görülür. Bununla birlikte Selef yön
temini benimseyenlerin temel görüşleri 
bakımından Ehl-i sünnet'in diğer kollarıy
la önemli bir anlaşmazlık içinde bulunduk
ları söylenemez. Her ne kadar sert bir mu
halefet üslubu kullansalar da Selef yolunu 
izleyenler genel olarak nasların ve özellik
le haberi sıfatiarın te'vili , felsefi delillerin 
ve Aristo mantığının kullanılması. Kitap ve 
Sünnet'te bulunmayan terimiere usulü'd
dinde yer verilmesi gibi konulardaki itiraz
ları dışında itikadl ilkelerde aynı görüşleri 
paylaşmışlardır. Nitekim bazı çağdaş araş
tırmacılar, Selefiliğin mezhep olmaktan zi
yade ilk dönemde akaid alanında benim
senen metodotojik yaklaşıma paralel bir 
akım niteliği taşıdığını vurgulamıştır (M. 
Said Ramazan el -BOtl, s. 23). Selefiler. 
nasların tesbit ettiği saha ve sınırı ölçü 
kabul ettiklerinden Kur'an ve Sünnet'te 
yer almayan bir meselenin din ve itikad 
alanına taşınmasına genelde cevaz ver
memişlerdir. Onlar, Kur'an'ın yanı sıra Hz. 
Peygamber'den -mütevatir olmasa da- sa
hih olarak nakledilen akl d eye dair bütün 
rivayetlere iman etmeyi gerekli görürler 
(Muvaffakuddin ibn Kudame, s. 13) Nas
larda Allah'a nisbet edilen yed (el), vech 
(yüz) , arş (taht. mekan) gibi özelliklerin be
şer! vasıflara benzemediğini söylemekle 
birlikte -ki aslında bu icmall bir te'vildir
bunların keyfiyetierinin tartışılmasına kar
şı çıkarlar. Yine Selefiyye, din ve temel akl
de konularında nasların beyan ve işaretle
ri dışında akıl yürütmeyi uygun görmez. 

Selefiyye'ye göre dinin bütün inanç ve 
ibadet meselelerinin naslara dayanması 
gerekir. Çünkü Allah, inanılması gereken 
hükümleri vahiyle bildirdiği gibi onları is
pat ve takviye edecek akli istidlallere de 
yine naslarda işaret etmiştir. Dolayısıyla 
bunları anlama çabası dışında başka de
liller aramaya ihtiyaç yoktur (Takıyyüdd in 

ibn Teymiyye, Mecmü' u {etava, XVI, 471 ). 
Bu sebeple onlar. deliller arasında akli-nakli 
ayırırnma gitmeyi ve dini bir çerçeveye sa
hip bulunmayan akli bir istidlal alanı oluş
turmayı kabul etmezler. Akıl ve nakil arasın
da çatışma ihtimaline karşı çıkarak apaçık 

akli delillerle sağlam nakil arasında uyum
suzluğun söz konusu edilemeyeceğini söy
lerler (a.mlf., Derü te'aruzi'l-'a~l ve'n-na~L. 

I, 155- 156, 185). Selef'in yolundan gidenler 
ayrıca bid'at ve hurafelere karşı sert eleş
tirileri ve eectel metodu aleyhindeki tavırla
rıyla öne çıkarlar (Müfrih b. Süleyman ei
Kavsl , s. 407-441) 

Ebü'l-Hasan el-Eş'arl, "ehlü'l-hadls ve's
sünne" diye adlandırdığı Selef takipçile
rinin başlıca ortak görüşleri arasında Al
lah'ın arş üzerine istiva ettiği, kulun fiilden 
önce ıstitaatinin bulunmadığı, Kur'an'ın 
gayr-i mahluk bir ilahi ketarn olduğu , ima
nın kalbin tasdikiyle birlikte söz ve arnel
den ibaret bulunduğu ve artıp eksileceği 
yönündeki fikirleri yanında Mu'tezile'ye 
karşı diğer Ehl-i sünnet mensuplarıyla pay
taştıkları görüşleri zikreder (Ma~alat, s. 290-
297). Cüveynl de Selef alimlerinin te'vilden 
titizlikle sakındıklarını . nasların zahiri ma
nalarını kabul edip gerçek muhtevalarını 
Allah'a havale ettiklerini kaydeder (el-'A~i

detü'n·N~amiyye, s. 23) Gazzarı İlcô.mü'l
'avô.m 'ında (s. 53-54) saha be ve tablin 
mezhebi olarak nitelendirdiği Selef mez
hebinin yöntem açısından bazı temel özel
liklerini sayar. Buna göre naslarda yer alan 
müteşabih konularda takınılacak tavır, Al
lah 'ı elsim gibi gösterecek tasvirlerden uzak 
durmak, Hz. Peygamber'in bildirdiği her 
şeyi tam bir teslimiyetle tasdik etmek, 
kavranması zor olan meselelerde acziyet 
ve eksikliği kabullenmek, künhüne vakıf 
olunamayacak konularda gereksiz sorular 
sormamak, manaları aniaşılmayan lafızlar 
üzerinde akli tasarruf ve yorumlar yap
mamak, bu tür meselelerle ilgili araştır
malara girişınemek ve daha çok ilirnde 
derinleşmiş (rasihln) kimselerin rehberli
ğine güvenmektir. Genellikle halkın inan
cını tehlikelerden korumayı ve onları sevi
yelerini aşacak tartışmalardan uzak tuta
rakzihinlerinin karışmasını önlerneyi amaç
layan bu yöntemin istidlal metodunu kul
lanabilen ilim sahiplerini tatmin etmesi 
zordur. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de tefek
kür ve akletmeye sıkça vurgu yapılmış. in
sanlar Allah'a inanmaya yöneltilirken ta
biattaki nesne ve olaylar üzerinde düşün
meleri öğütlenmiştir (mesela bk. en-Nahl 
16/3- 18; er-ROm 30/20-27; el-Vakıa 56/57-
74) . Gazzall'nin sıraladığı bu tedbirler, özel
likle tartışmalı lafızlarda halkın gereksiz 
polemik ve münazaralara girmesini önle
yici niteliktedir. Bu sebeple Şehristanl nas
ların anlaşılmasında Selef metodunun en 
doğru yöntem olduğunu . bu metodu be
nimseyenlerin Allah 'ın mahlukata benze
mediği ilkesini kabul etmekle birlikte teş-
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bih ve tecslmi çağrıştırabilecek ayet ve ha
disleri yorumlamaktan kaçındıklarını be
lirtir. Ona göre Selef'in te'vile karşı çıkma
sının başlıca sebebi , yorumlamanın zan
na dayalı olması ve ilahi sıfatiarın anlamı 
gibi bir konuda zan ve şahsi kanaatle ha
reket etmenin uygun görülmemesidir. Bu
nunla birlikte Haşviyye'den bazıları Allah'a 
beden ve organlar nisbet etmeye varacak 
şekilde teşbihe düşmüşlerdir (e l-Milel, l , 
104- 105) 

Modern Selefilik. XIX. yüzyılın ikinci ya
rısından itibaren ıslah ve tecdit faaliyetle
rini yoğunlaştıran İslam alimlerinin Kur'an 
ve Sünnet'e dönmeyi savunarak taklitten 
uzaklaşmayı öne çıkarmaları Selefiliğin bu 
dönemde daha çok tartışılmasına zemin 
hazırlamıştır. Özellikle İ slam dünyasının 
büyük bir kısmı Batılı ülkeler tarafından 
işgal edilip sömürgeleştirilince bu duru
mun sebepleri ve çıkış yolları hakkında sor
gulamalar ve fikir arayışları başlamıştır. Bu 
bağlamda birçok ilim adamı ilk asırlardan 
sonra dine çeşitli hurafe ve yanlış anlayış
ların girdiğini, ulema arasında taklidin yay
gınlaştığını , nasların ve diğer ilk kaynakla
rın yerine fukahanın , kelamcıların ve mü
fessir lerin şahsi görüşlerinin önem kazan
dığını, tasawuf ve tarikatların halkı mis
kinleştirdiğinl . dolayısıyla yeniden İslam'ın 
özüne dönülmesi gerektiğini ısrarla belirt
mişlerdir. Bu düşünceler kısmen İbn Tey
miyye tarafından savunulan görüşlerle ör
tüştüğü için ıslahatçı alimler Selefilik'le de 
ilişkilendirilmiştir. Sıddlk Hasan Han, Mu
hammed Abduh, M. Reşld Rıza. Cemaled
din el-Kasım! ve Mahmud Şükrl el-Alu
sı bunlardan bazılarıdır. Muhammed Ab
duh'un, otobiyografısinde amaç ve hedef
lerini belirtirken düşünceyi taklit zincirin
den kurtarma ve Selef'in anladığı yolla, ya
ni farklı anlayışlar zuhur etmeden baş

langıçtaki şekliyle dini anlama, dini bilgi
yi ilk kaynaklarından elde etmeye dönüş 
yapma ve evrensel insanlık düzenini ko
ruma hikrneti çerçevesinde dinde hataya 
düşmernek için Allah ' ın bahşettiği akıl öl
çüleri içinde o bilgilere önem verme gibi 
kriterler sıralaması dikkat çekicidir (M. Re
şld Rı za, 1, l l). Aynı şahıslar. dini inanç ve 
ilkelerin geleneksel yorum ve ilavelerden 
temizlenmesi gerektiği görüşünü savun
makta birlikte Batı 'nın bilimsel ve teknik 
ilerleyişinin etkisinde kalarak eğitim . yö
netim ve siyasette modernleşme tarafta
rı olmuşlardır. 

ı. Dünya Savaşı sonrasında İslam ale
minde ekonomik ve sosyal şartların gide
rek ağırlaşması , Batı 'ya bağımlılığın daha 
da artması . ayrıca din ve inanç özgürlüğü 
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üzerinde baskıların görülmesiyle Selefilik 
hareketi sertleşme eğilimine girmiş ve çe
şitli siyasal örgütler halinde kendini gös
termeye başlamıştır. Mısır'da Hasan ei
Benna'nın önderliğinde İhvan-ı Müslimln, 
daha sonra Pakistan'da Ebü'l-A'Ia ei-Mev
dudl.ve onun öncülüğündeki Cemaat-i is
lami ile başlayan bu süreç Selefiliği bir di
ni ideoloji haline getirmiş, böylece Batı ve 
Sovyet blokları arasındaki soğuk savaş şart

larının etkisiyle 1970'lerden itibaren poli
tikyönü ağır basan aksiyonel gruplar orta
ya çıkmıştır. Geleneksel İslam yorumlarına 
olduğu kadar Batı'dan gelen her şeye kar
şı çıkan söz konusu hareket birçok yönüy
le dışa kapalı bir tavır geliştirmiş, bu yön
deki din anlayışının yerleşmesi ve güçlen
mesi için farklı yöntemleri kullanmakta 
sakınca görmemiştir. Filistin sorununun 
kronikleşmesi ve Afganistan'ın Sovyetler 
tarafından işgal edilmesi bu anlayışın Arap 
dünyası ve Hint alt kıtasında yayılmasını 
hızlandırmıştır. Bu süreç, İhvan-ı Müslimln 
gibi nisbeten ılımlı politik hareketlerden 
başlayıp İslami Cihad gibi şiddet yanlısı 
grupların ortaya çıkmasına kadar varmış
tır (Büyükkara, sy 20 120041. s. 218-224) 
Artık Selefilik hareketini bile temsil ede
rneyecek kadar radikalleşen gruplar dinin 
ruhundan ve hedeflerinden ziyade lafzına 
ve şekline vurgu yapan, ahlak boyutunu 
göz önünde bulundurmayan, tarihi tecrü
be ve birikimleri, kültürel ve folklorik zen
ginlikleri reddeden bir söylem geliştirmiş
tir. Ayrıca politik arenada daha çok göze 
çarptıkları için çağdaş dünyada İslam top
lumlarının genel eğilimleriyle bağdaşma
yan bir müslüman imajının oluşmasına yol 
açmışlardır. Bu arada Suudi Arabistan'da 
ortaya çıkan ve Muhammed b. Abdülveh
hab'ın yolundan gitmeyi amaç edindiği için 
Vehhabl diye anılan, ancak kendini daha 
çok Selefi olarak tanıtan hareket de Han
beliliğin literal yorumuna dayalı ve yenili
ğe kapalı bir çizgiye girmiştir. Modernlik
le ilgi kurmayan. siyasi yönü bulunmayan, 
tamamen geleneksel anlamda Selef'in yo
lundan giden veya tasawufun bünyesin
de varlığını sürdüren Selefi cemaatler de 
mevcuttur. Bu sebeple çağdaş Selefi ha
reketi sadece radikalizme veya siyasi an
layışa indirgemek suretiyle tek bir yöne
lişten söz etmek mümkün değildir. Öte 
yandan Selçuklu ve Osmanlı'dan gelen hoş
görü kültürü ve çoğulcu anlayış Anadolu 
ve Balkanlar'da radikal Selefiliğin yayılma
sına izin vermemiştir. Osmanlı tarihinde 
Kadızadeliler hareketi gibi bazı istisnai ha
reketler ortaya çıkmışsa da bunlar taraftar 
bulamamış ve kısa sürede etkilerini kay
betmiştir. 
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S ELEM 
(~1) 

Peşin bedelle 
veresiye mal değişimini konu edinen 

satım türü. 
_j 

Sözlükte "teslim etmek, teslim olmak. 
peşin bedelle vadeli mahsul almak" gibi 
anlamlara gelen selem kelimesi fıkıh te
rimi olarak nitelikleri belirlenen vadeli ma
lın peşin bedelle satımını ifade eder. Ço-


