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KEL.AM KARŞITI EHL .. i SÜNNET'İN 
USÜLÜ'D .. DİN YORUMU VE 
BU YORUMUN AÇMAZLAR! 

İbrahim COŞKUN. 

THE AHL AL-SUNNAH'S INTERPRETATION OF THE REUGIOUS FOUNDATIONS 
AND THE DILEMMAS OF THIS INTERPRETATION 

The meaning of the ahi al Sunnah which is opposed to ai-Kalam is Selefiten. In the 
period of the Sahabi, the Muslims didn't condude the results of loglcal inferences when 
interpreting the religion because they hadn't met the foreign rellgions, philosophies and . 
cultures. 

The members of the Selefiten thought constn.ıcted by the leadershlp of the Ahmad 
bin al-Hanbel pursued the way of the Sahabis in understanding and interpreting the 
rellgion. So, they showed a prohibitive action towards the conditions that appeared later 
or they stayed unconcemed. 

After the Ottoman empire demolished, Westemer forces invaded some muslim 
countıies. As a result, The Selefiten indined towards the violence and going away from 
the main to leave part in interpreting the religion. 

We hope the Selefiten that is transformed as a sect belongs to ahi al Sunnah, force 
and violence and its marginal tendition. 

GİRİŞ 

T evhid dini İslam, inanç alarunda olduğu gibi toplumsal alanda da 
müslümanların birlik ve bütünlüğünü sağlamayı hedeflemiştir. Bunun için 
müslümanların tefrikaya düşürecek amillerden uzak durmaları gerekir.1 Bununla 
birlikte, Hz. Peygamber'in vefatını müteakip iç ve dı§ bazı sebepler sonucu 
müslümanlar arasında çeşitli ihtilafnn zuhur ettiği ve neticede bazı fırkaların ortaya 
çıktığı da tarilll bir vakıadır. Aslında, düşünceyi donukluktan kurtararak dinamik bir 
yapıya kavuşturan ihtilaf, toplumsal, ilahi bir yasadır.2 Her toplumda olduğu gibi 
İslam toplumunda da bu yasa hükmünü icra etmiştir. Hz. Osman (v.35/656)'ın şehit 
edilmesinden sonra yaşanan olaylar, din! inançlarla ilgili birtakım problemierin 
tartışılmasına sebep olmuş, neticede uç fikirleri savunanlar, İslam toplumunu 
oluşturan ana kitleden ayrılarak ayet ve hadislerde eleştirilen utefrikacrlarn olarak İslam 
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dü§ünce tarihindeki yerlerini almı§lardır.3 

T efrik.a çıkaran gruplarm dı§ında kalan ana kitle, sıradan bir fırka konumuna 
dü§meden pek çok farklı eğilimi bünyesinde banndırnu§, farklılıklar bir zenginlik 
olarak sayılmı§, ortaya çıkan her bir farklı eğilim, Hz. Peygamber ile temel dinamikleri 
olu§maya ba§layan İslam uygarlığının geli§ip yayılmasında önemli katkılarda 
bulunmu§tur. Ancak, hicri II. asırd~.n sorıra, kendilerine Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat adı 
verilecek olan bu ana kitle içerisinde; Setef'in -özellikle çle Bi.riİı.ci Nesil Selef (Ashab-ı 
Kirarn)'in ve . İkinci Nesil Selef (fabi.ln)'ten bazılarının- uygularnalarını aynen 
sürdürmek .isteyen bir kesim (Ahmed b. Hanbel (v. ·241/855)'in önderliğinde geli§en 
Selefiyye) kendilerini Ehl-i Sünnet'in hakiki temsilcileri sayarak ana kitleden 
uzakla§ma temayülü göstermeye ba§laını§lardır. 

Esasen üzerinde duracağınuz Aluned b. Hanbel'in önderliğinde ba§layan selefi 
dü§ünceyi, uÖnceki Dönem Selefiyye"den ayırt etmemiz gerekmektedir. Bunun için biz 
Selefiyye'yi u Önceki Dönem Selefiyye" ya da u Ahmed b. Hanbel Öncesi Selefı·yye" ve 
"Sonraki Dönem Selefiyye" ya da aAhmed b. Hanbel Sonrası Selefiyye" olmak üzere ikiye 
ayırmaktayız. Önceki Dönem Selefiyye'den kastımız §udur: Bilindiği üzere, İkinci 
Nesil Selef'in çoğunluğu' §artların değişmesiyle b~rlikte dini anlama, yorumlama ve 
ortaya çıkan problemlere . çözüm bulma noktasında Aslıab-ı Kirarn'ın uyguladığı 
metodun yetersiz kaldığını· görerek, gerektiği kadarıyla aklı ve akli prensipleri devreye 
sokmu§lardı. Ancak onlardan bazılan Hz. Peygamber'in ve Aslıab-i Kirarn'ın 
uygularnalarında akli yöneli§lerin olmadığını savunarak onların yolunu takip etmeye 
çalı§mı§lardı. İ§te, Önceki Dönem Selefiyye diye adlandırdığımız ekol, bu uygularnayı 
savunanlardır. 

Her'ik.i dönem selefi anlayı§ da hem arneli hem de itikadi konularda ortaya çı
kan problemleri çözerken, Birinci Nesil Selef'in uygularnalarını esas almı§İar, özellikle 
itik.adt konularda, akli . prensipleri kullanmamaya öz~n göstermi§lerdir. Aslıab-ı 
Kirarn'ın akü metodu kullanmaması doğaldır. Tablin arasında Aslıab-ı Kirarn'ın 
metodunu uygulamak isteyenlerin (İlk Dönem. Selefiyye) bulunması da bir ölçüye 
kadar makul sayılabilir. Acaba deği§en §artları görmelerine rağmen Ahıned b. Hanbel 
(v. 241/855) ve sorırasında olu§an selefi dü§ünce temsilcilerinin akla ve akli prensipie
rin kullanılmasına kesin bir dille kar§ı çıkmalan makul müdür? İddia ettikleri gibi 
Kur'an ve sünnete uygun olan biricik metot, kendilerinin takip ettiği metot mudur? 

Kaldı J<i, onlann örnek aldıkları sahabe ve İlk Dönem Sel~fiyye akli prensipleri 
kullanmayı tasvip etmeseler de kullanarılan, sonu tekfire kadar varan bid'atçilikle 
suçlamamı§lar; ancak gereksiz (bu anlamda bid'at), yani .yerıi' bir metot kullanınakla 
ele§tirrni§lerdir.4 O halde, kendilerini Ehl-i Sünnet'in esas temsilcileri olarak sayan bu 
Kelam kar§ıtı Ehl-i Sünnet/Sorıraki Dönem Selefiyye kimdir? Acaba Selef'in tamamı, 
onların iddia ettikleri gibi itikadi konuları anlama, değerlendirme ve ortaya çıkan 
problemleri yorumlamada aklı tamamen devre dı§ı' tutarak, sadece naslan mı eşas 
almı§lardır? Hz. Peygamber'in en hayırlılar olarak bildirdiği ilk nesillerin uygularnaları 
bir mezhepsel uygulama mı, yoksa iyi niyetle yakla§an her farklı eği.limiİl kendilerine 
örnek bulabilecekleri mübarek bir dönem midir? Kendilerini ·selefiyye olarak adlandı
ran bu kesim uusulu'd-din"i yorumlarken, hangi temel kriterleri ön plana çıkarrnı§lar-

3 Bkz. Mevlut Özler, İslam Düşü11cesiııde 73 Fırluı Ktıvramı, NOn Yayıncılık, İstanbul ·1996, s. 9 
4 Ramazan el-BOti, es-Sele(iyyt, D4ru'I-Fikr, D~e§k 1998, s. 19. 
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dır? Bu yorumlama biçiminin çıkmazları ve tarih boyunca doğurduğu problemler 
nelerdir? Makalemizde kar§ılığını bulmaya çalı§acağımız sorular bunlardan ibarettir. 

ı,KELAM KARŞITI :EHL-İ SÜNNET KiMDiR? 
A) Effi..İ SÜNNETiN TEŞEKKÜL SÜRECi 

Kelam kaqıtı Ehl-i Sünnet ekolünü tanıyabilmemiz için öncelikle Ehl-i Sünnet 
ile neyi kastettiğimizi ve kimlerin Ehl-i Sünnet olarak kabul edildiğini belirlemerniz, 
daha sonra da metodoloji olarak Ehl-i Sünnet'in geçirdiği evreleri gözden· geçirerek 
Sonraki Dönem Selefiyye'nin, Ehl-i Sünnet'ten nasıl farklıla§ma temayülüne girdiğini 
tespit etmemiz gerekmektedir. 

Sünnet kelimesi lügatte, ister iyi ister kötü olsun, yol, gidi§, tarz, üslup, adet, 
davraru§ manalarma gelir.5 Gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerekse hadis-i §eriflerde bu . 
anlarnda kullanılan sünnet kavramı Allah'a nisbet edildiğinde, Onun hükümleri, emir 
ve yasaklan, yani Onun muamele §ekli ve deği§mez kanunu anla§ılır.6 Istılahl anlamda 
sünnet, Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci temel kaynağıdır. Bu~dan dolayı her ilmirı 
konusuyla ilgili olması açısından deği§ik tarifleri yapılmı§tır.7 

Kelam ilminde sünnet kavramı, bid'atin kar§ıtı olarak kullarulır. Bu anlamda 
sünnet, Hz.Peygamber'in dü§ünce ve davraru§larına uygun bir yolu, Onun emir ve 
yasaklarını, ilk müslümanların Rasulüllah (s.a.v)'tan .tevarüs ederek takip ettikleri 
anlayı§ ve çizgiyi, bu yönüyle övgüye layık, dosdoğq.ı yolu ifade eder.8 Buna gö;e Ehl-i 
Sünnet; Hz.Peygamber ile onun ashabının akaid sahasında takip ettikleri yolu izle
yenlerdir.9 

Lügatte, yukanda zikredilen manalarda kullanılan asünnet" kavramı, İslam'ıİı 
ba§langıcından itibaren hususi bir anlam kazanmı§ ve yine yol, gidi§, tarz gibi lügat 
manalarun korumu§ olmakla birlikte, bu manalar sadece Hz.Peygamber'in yoluna, 
Onun gidi§atına tahsis edilmi§tir. Ancak Hz.Peygamber'in yol ve gidi§atının, Allah'ın 
tebliğine memur ettiği din ile ilgili olması dolayısıyla, kelimenin lügatte görülen "kötü 
yol" manaları ıstılahta kaldırılmı§tır. Çünkü, Hz.Peygamber'in sünneti söz konu§u 
olduğunda, bu sünnetin zemme layık yol ve gidi§ olması dü§ünülemez. Aksine bu yol
ve gidi§, Kur'an'ın açıkça ifade ettiği §ekilde, övülmeye ve örnek alınmaya layıktır. 10 

Hicri ikinci asrın ba§larından itibaren kullanılmaya ba§lanan "Ehl-i Sünnet" kav
ramı, hicri üçüncü asnn ba§lanna kadar bu §ekilde kullarıılmı§tır. Üçüncü hicrl asra 
kadar Ehl-i Sünnet'i ifade etmek üzere, bu tabirle birlikte, onurıla e§ anlamlı olarak, 
''Ashabu'I-Hadls", ''Ashabu's-Sünne", ''Müntehflü's-Sünne" gibi tabirlerin kullanılmı§ 
olduğu da görülmektedir. 11 

5 İbn Manzur, Ebu'1-Fadl Cemalüddin Muhammed b.Mükrim, Lisaııu'I-'Arab,Beyrut, 1388/1968, XIII. 225-
226; Muhammed Murtaza ez-Zebtdi, Tacüi-'ArOs, Beyrut, 1386/1966, IX, 244. 

6 Fahreddin er-RAzi, Tefsir-i Kebir, çev. Heyet, Ankara 1990, XI/313; Zeydan, a.g.e., s. 13. 
7 Seyyid Şerif, Ali b. Muhammed el-Cürcaru, Ta'ri(at, İstanbul 1300, s.82-83; Muhammed 'Ali el-FarUki et

Tahanevi, Ke.şşafu Istıla/ıdıri-FüııOıı, Kalkuta, 1862,1/703. 
8 Bkz. Er-R.3ğıb el-isfahani, e/-Müfreddt (i Garibi'I-Kur'a11, Daru'l-Ma'rife, Beyrut 2001/1422, s. 250-251; İbn 

ManzOr, a.g.e., Xlll/225; ez-Zebidi, Taç, IX/244; 4; İbn ManzOr, a.g.e., xnv 226. 
9 Ebu'l-Yüsr, Muhammed b. Muhammed Sadru'1-İslam el-Pezdevi, Elıl-i Süıtıtet Aktıidi (Usulii d-Din), çev., 

Şerafettin Gölcük, İstanbul 1980, s. 3, 339. 
10 Mevlüt Özler, 73 Fırka, s. 98. 
11 Bkz. İbn Kuteybe Ebu Muhammed 'Abdullah b. Müslim, Te'vilu Mulıteli{N-Hadis, Beyrut, 1393/1973, s. 
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Hicri üçüncü asudan sonra "Ehl-i Sünuet" tabiriyle yine eş anlamlı olmak ve aynı 
zümrelere işaret etmek üzere "es-Sevadu'1-A'zt~m", "Ehlü'1-Hak" gibi kavramların 

kullarulmı§tır. Ayrıca "E/ıl-i Sümıeı" ifadesine bazı kelimeler ilave etmek suretiyle, 
"Eiılü'ıı-Nak/ ve'1-Eser", "Ehlü's-Sümıe ve'I-Cema'a", "Eiılü's-Sümıe ve'1-Asar", "Eiılü's-Sümıe 
ve Muttebi'u'1-Asar'~ "Eiılü'I-Hadls ve's-Sümıe'~ "Eiılü's-Süıme ve'1-İstikame'~ "Eiılü's-Süıwe 
ve'ıı-Nak/'~ "Eiılü'd-Dfıı ve's-Sünııe'~ "Eiılü's-Süıwe ve Aslıabu'I-Hadfs'~ "Eiılü'1-Ceııuı'a"yı 
zikredebiliriz. 12 

Ehl-i Sünnet; Mu'tezile, Şi'a, Havaric, Cebriyye gibi, sonradan ortaya çıkrnı§ 
fırkalardan bir fırka, bir mezhep değildir. Aksine Ehl-i Sünnet, Hz.Peygarnber'in 
yolunu takip eden Ashab-ı Kirarn'dan itibaren, doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim ve 
sünnetin özüne ve aslına sahip çıkan curnhurun, yani müslümanların büyük 
çoğunluğunun yolu 13

, ba§langıçtan itibaren devarn edip gelen ana kol, ana gövde, ana 
yoldur. 14 İslam tarihinde, itikad alanında ortaya çıkan Mu'tezile, Havaric, Şi'a, 
Cebriyye gibi fırkalar ise i§te bu ana yoldan ayrılan mezheplerdir.15 

İslam tarihi boyunca olduğu gihi bugün de akaid sahasında isabetli yolu takip 
ettiği kabul edilen ve müslümanların büyük çoğunluğunu sinesinde toplayan Ehl-i 
Sünnet'in temel prensipleri, ilk önce, tabii olarak Selef döneminde belirlenrni§tir.16 

Hicr1 üçüncü asudan itibaren Ehl-i Sünnet, öncülüğünü Ebu Mansur el
Matur1di (v.333/944)'nin yaptığı Maturidiyye ile Ebu'I-Hasan el-E§ar1 (v.324/936)'nin 
imarnı bulunduğu E§'ariyye tarafından temsil edilegelmi§tir. 17 İlk Dönem Selefiyye'ye 
"Ehl-i Süııet-i Hassa" dendiği gibi, Maturidiyye ve Eş'ariyye'nin temsil ettiği halef 
mensuplarına ise "Ehl-i Süıı11e1-i Amme" denmektedir. Buna göre Ehl-i Sünnet; Selef, 
Maturtdiyye ve E§'ariyye olmak üzere itikad alanında üç ekol ya da mektepten 
müte§ekkildir. Bu anlamda Selef, Maturtdiyye ve E§'ariyye, aslında ayrı ayrı birer 
mezheb olmaktan ziyade; Ehl-i Sünnet'i zamana ve mekana göre temsil eden 
mektepler görünümündedirler. 

Bu üç isim altında mütalaa edilen Ehl-i Sünnet'i Abdulkahir el-Bağdadi (v. · 
429/1037) sınıflar halinde sayar. Ona göre Ehl-i Sünnet §U sekiz zümreden te§ekkül 
eder: 

1- Ehl-i Bid'at'ın hatalarma dü§meyen kelam alirnleri. 2- Ehl-i Hadis ve Ehl-i Re
ye mensup olan ve Selef itikadı üzere bulunan İmam Malik (v. 179/795), İmam Şafi'i 
(v.204/819) Davud ez-Zahiri (v.270/883) ve diğer fukaha ve tabileri. 3- Ehl-i Bid'at'in 
inançlarına meyletmeyen muhaddisler. 4- Ehl-i Bid'at'e meyletmeyen sarf, nahiv, lügat 

82; M.Hayri Kırbaşoğlu, Aslıabu'I-Hadis'e Göre Allalı'm Sıfatları Problemi, ( BasıJ.mamış doktora tezi). 
Ankara 1983, s. 47; İbn Kuteybe. Ebü Muhammed 'Abdullah b. Müslim, el-illlilaf fii-Lafz ve'r-Red 'ale'1-
Celmtiyye ve'l-Mtişebbilıe, nşr. M.Zahid ei-Kevseri. Mısır, 1349, s. 67. 

12 Bkz. İbn Hakim es-Semerkandi, es-Sevt1du'l-A'zmu fi'l-Keldm, Der Seaadet, İstanbul ts., s. 2; Sa'dilddin et
Taftazani, Şerlm'I-'Akaid, İstanbul 1966, s. 15-19; el-Cürc3ni, Ta'rifat, s. 27; Ebu'I-Hasen el-~'ari, 
Makdldtu'I-İsldmiyyill, Kahice 1969/1389, l/65; Adulkhir ei-Bağdadi,. el-Fark bey11e'I-Fırak, Beyrut 
1997!1417, s.11,34; el-Cürcani, Ta'rifat, s. 27. · 

13 Yapılan ara§tırmalar, her devirde Dünya müslümanlannın o/o 90'dan fazlasıru Sünnileriii te§kil ettiğin 
göstermektedir. (Bkz. Bekir Topaloğlu, Kelam İ/mi, Damla Yayınevi, İstanbul1985, s. 148-149) 

14 ei-Pezdevi, a.g.e., s.339 vd; Hüseyin Atay, Aylık Dergi, Eltl-i Sıimıet Dul Sayısı,. Ankara. 1985, I-il. s. 135; 
Özler, 73 Fırka, s.100. 

15 Sabri Hizmetli, Aylık Dergi, Eltl-i Sti1111tt ÖZel Sayısı, Ankara, 19851-11. s. 146-147. 
16 Özler, 73 Fırka, s. 101-102. 
17 Ebu'I-Vefa et-Taftazani, A1111 Ko11ularıyla Kelam, Çev. Şerafettin Gölcük, Konya 2000, s. 70-71. 
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ve edebiyat alimleri. 5- Kur'an'ı Ehl-i Sünnet'in anlayı§ına uygun olarak anlayan 
müfessirler ve kıraat alimleri. 6- Benimsedikleri prensipleri itibariyle §eriata ters 
dü§meyen sufiyye. 7- Ehl-i Sünnet itikadı üzere bulunan dhad ehli. 8- Ehl-i Sünnet 
a.kidesinin yayıldığı memleket ahalisi. 18 

Hicri IV. Yüzyıldan sonra varlığını güçlü bir §ekilde hissettiren ve fırkala§ma 
temayülüne bürünen (Ahmet b. Hanbel ve sonrası) Selefiyye'nin Ehl-i Sünnet 
içerisindeki yerini veya sıradan bir fırka durumuna dü§üp dü§mediğini belirlemek için 
Ehl-i Sünnet'in ba§langıçtan günümüze kadar takip ettiği metodolojiyi kısaca gözden 
geçirmemiz gerekmektedir. İslam toplumlarında ana gövde olarak varlığını hissettiren 
Ehl-i Sünnet'in, tari.hl süreç içerisinde nakle ağırlık vererek ba§ladığını ancak daha 
sonraki dönemlerde sürekli akla ve akü prel'!siplere doğru yöneldiğini, bunu yaparken 
de farklı metodolojiler uyguladıklarını görmekteyiz. Bu a§amalan ana hatlanyla §öyle 
özetiemerniz mümkündür: 

1. Sahabe Nesiinin Çoğunlukta Olduğu Dönemde Kelfııiı: Asr-ı saadette herhan
gi bir eğilirnin ön plana çıkmasından veya tedvin edilmi§ bir ilirnden bahsedilemez. 
Çünkü o dönemde Kur'an-ı Kerim peyder pey nazil oluyordu. Kur'an'ın nüzulü Hz. 
Peygamber'in vefatma kadar devam etrni§ti. Kur'an elirnizdeki mevcııt tertibe göre 
değil, beliren ihtiyaçlara ve hayatın akı§ına göre nazil oluyordu. Diğer sahalarda 
olduğu gibi iman esasları sahasında da bir mesele ile kaqıla§an sahabe, henüz hayatta 
olan vahiy kaynağına ba§vuruyor ve suatinin cevabını Hz. Peygamber'den alarak 
manevi huz\ıruna kavu§uyordu19• 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra Aslıab-ı Kirarn'ın çağuruunun hayatta ol
duğu devirde de müslümanlar arasında akaid sahasında beliren herhangi bir ihtilaf, 
halledilememi§ bir problem yoktu. Çünkü akideler saf, niyetler halisti. Nübüvvet 
nuru, tesirini hala devam ettiriyordu. Bu dönemde Arapların dı§ında fazlaca 
müslüman nüfus olmadığından, Arapça bütün sadeliği ile varlığını sürdürüyordu. Bu 
durum, dini nasların anla§ılmasında oldukça bir kolaylık sağlıyordu. müslümanlar 
arasında furu-ı fıkıhta, birbirinden farklı görü§ler mevcut olduğu halde akaidde ittifak 
vardı.20 · 

Son nübüvvet nurunun indiği mekanın farklı kültürlere kapalı ve olabildiğince 
sade olması da böyle bir tablonun olu§masında .etkiliydi. Böyle olunca bu dönemde 
alim konumundaki sahabe arasında tartı§ılan herhangi bir felsefi konu da yoktu. 
Bundan dolayı on1ar, kitap ve sünnetle yetinrni§ler, akü tartı§ma ve münaka§alara 
girmemi§lerdi. Son derece yeterli olan bu yakla§ırnın dı§ında akü metotları devreye 
sokmaya çalı§an1arı gereksiz i§ler ve dü§üncelerle me§gul alan kimseler/bid'atçiler 
olarak görüyorlardı. Fakat bid'atçi kelimesine yüklenen an1am, daha sonraki dönem
lerde olduğu gibi tamamen olumsuz bir anlaİ:n içerrniyordu. Bu anlayı§ o dönem için 
normal ve geçerli bir metot olup bir akide sistemini değil, sadece bir metodolojiyi ifade 
ediyordu.21 

Bununla birlikte Hz. Peygamber'in sağlığında ve vefatı sonrasında Aslıab-ı Ki
ram'ın, iman konularıyla ilgili olarak hiçbir fikri hareket içerisinde olmadıklarını ve 

18 Bağdadi, a.g.e., s. 276-279. 
19 el-Büti, a.g.e., s. 16-17; Topaloğlu, a.g.e., s. 19. 
20 Topaloğlu, a.g.e., s.20 
21 Mevlüt Özler, İslam Düşü11ctsi11de Elıl-i Sıi1111tt Elıl-i Bid'at Adlaııdırmaları, Ekev Yayınlan, Erzurum 2001, s. 

52; Büti, a.g.e,. s. 13. 
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biçbir konuda istidlalde bulunmadıklarını, her türlü deği§im ve geli§ime kar§ı 
çıktıklarını söylemek de doğru değildir. Sahih rivayetler, Aslıab-ı Kirarn'ın imanlarını 
taklitten tahkik mt:rtebesine yükseltmek için, büyük bir gayret içerisinde olduklarını 
haber vermektedir. Bu durum a§ağıda daha detaylı bir §ekilde değerlendirilecektir. 

2. Eş'ari ve Maturidi Öncesinde Ebi-i Sünnet Kelanu: Hz. Osman (v.35/656)'ın 
§ebit edilmesi, Hz. Ali (v.40/661)'nin Hilafeti döneminde ya§anan Cemel ve Sıffın 
sava§ları esnasında müslümanlar arasında kanlı olayların ya§anması; "mürtekib-i 
kebire''nirı durumu ile ilgili tartı§maları gündeme getirdi.22 Fetihlerle elde edilen 
gelirlerden daha fazla pay elde etmeye çalı§an Bedevilerin/Haricilerin merkeze ula§ma 
ve yönetirnde söz sahibi olma gayretleri siyasi olayların alevlenenesine sebep oldu_. 
Mısır, Suriye ve Irak'ın fethi ile birlikte müslümanlar oralarda ya§ayan Yahudi 
Hıristiyan, Sabit, Mecusi, Zerdü§t vb. din mensuplannın din ve kültürleriyle 
kar§ıla§tılar. Bunlardan bazıları samimi olarak İslam dinine mensup olurken, bir kısmı 
müslüman gözükerek içten içe muhalefet sergiliyordu.23 

Müslümanların kendi aralarında meydana gelen problemlerle birlikte ortaya çı
kan dini ve siyasi tartı§malar, öbür taraftan yabancı din ve kültürlerle temas sonucu 
daha önce hiçbir müslüman'ın söylemeye ve tartı§maya cesaret edemediği pek çok 
konunun tartı§ılmaya ba§lanması, önceki dönemdeki inan~ safiyetinin yava§ yava§ 
bozulmasına sebep olmu§tu.24 

Tabi ki bu süreçte ana kitleden ayrılan fırkalar, kendi durumlarını açıklamak 
için dini kaynaklara yönelmi§ ve kendi me§ruiyet alanlarını olu§turma gayretine 
girmi§lerdi. Farklı fırkalar tarafından ortaya atılan §üphe ve sorular kar§ısında İslam 
akaidinin savunulması ve kar§ıla§ılan problemierin çözümü bağlamında farklı iki 
anlayı§ sergilendi. Bunlardan birincisi İlk Nesil Selef'in uyguladığı yöntemi savunan, 
ortaya çıkan problemierin çözümünü sadece Ku'ran ve hadislerde arayan ve Ashab-ı 
Hadis olarak bilinen (İlk Dönem Selefiyye) kesimdi. İkincisi ise yine tabiin ve etbeu't
tabiin neslinden, yani ikinci ve üçüncü dönem nesilden olu§an Selef uleması, ortaya 
çıkan problemlerili çözümü konusunda sırf nasla yetinrnenin yeterli olamayacağı 
görü§ündeydi. Daha çok "mevali"den olu§an bu kesim, nassın yanında, yeterince aklın 
ve akli delillerin de devreye sokulmasıru savunuyordu. Bunlar daha önce.akli ilimiere 
vakıf nazar ve istidlal yollarına ah§kın kimselerdi. Daha sonraları kendilerine 
Mu'tezile adı verilecek olan bu kesim, Ashab-ı Hadis tarafından iyi kar§ılanrnamı§sa 
da bunlar, diğer din mensuplarından özellikle de Marıiheistlerden ve Zerdü§tlerden 
gelen ve İslam akaidini sarsmaya çalı§an kesimlere kar§ı önemli görevler ifa ettiler .. 25 

Ancak Mu'tezile alimleri ilk ba§ta imanın akille§mesi bağlamında sadece İs
lam'ın çeli§ir gibi görünen naslarıru tutarlı hale getiren akü yorumlar getirmeyi 
hedeflemi§ken, zamanla itikada ili§kirı meseleleri nakilden çok, akü bir temele 
oturtmak için yoğun bir gayrete girmi§lerdi. Onların bu tutumu, geleneğe bağlı 
kesimin tepkisini çekmeye ba§lamı§tı.26 

İ§te bu noktada Ehl-i Hadis'in metodolojisini yeterli görm~yen, ancak 

21 El-Bağdadi, el-Fark, s. 24 vd. 
23 Ebu'I-Vefa et-TeftezAni, a.g.e., s. 26-36; Şerafettin Gölcük-SOleyenan Toprak, Kelam, Tekin Kitabevi, 

Konya 2001, s. 25-32. 
24 Nadim Macit, E/ıl-i Süımet Ekolü11üıı Doğuşu, İhtar Yayıncılık, Ei-z.urum 1995, s. 28-29. 
25 ASami en-Neşşar, Neş'ıu'I-Fikri'/-Felstfi fi'I-İsldm,_ Kahice 1382, 1,57; Macit, a.e., s. 22. 
26 Macit, a.e., s. 26. 
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Mu'tezile'nin akla yüklediği fonksiyonu fazla gören kimseler, yeni bir yöntemi 
savunmaya başladılar. Abdullah b. Ömer (v.74/693), İbrahim en-Nehai (v.96/714), 
Hasan el-Basri (v.ll0/728), Ebu Hanife (v.150/767), İbn Küliab el-Basri (v.240/854), 
Haris el-Muhasibi (v.243/857), Ebu'! Abbas Aluned b.Abdurrahman b. Halid el
Kalanisi (v.255/869) ve Şa'bi (v.104/722) bunlardan bazılarıydı. Bunların bir kısmı 
ayru zamanda fıkıh ile ilgili konularla da meşgul oluyorlar, bu sahada da akla ve kıyasa 
yeterince yer veriyorlardı. Bundan dolayı kendilerine aAshab-ı Rey» de deniliyorduY 
Bunlar ortaya çıkan problemierin çözümünde nassın yanında aklın da kullanılması 
konusunda Mu'tezile alimlerinin ortaya koyduğu kadar derli toplu bir metodoloji 
geliştirebilmiş değildiler. Felsefi konulara fazlaca girmediler, ancak gerektiğinde akli 
prensipler ve deliller kullanmaktan çekinmediler. 

3. Eş' ari ve Maturidi ile Devam Eden Ehl-i Sünnet Kelamı: Bu dönem kendi içe
risinde mütekaddi.min ve mü tahbirin dönem olarak iki kısımda değerlendirilmektedir: 

Mütekaddirnin Dönem: Bu dönem hicri üçüncü yüzyılın sonlarından itibaren 
başlamış ve Gazall (v.505/1111)'nin mantık ilmini İsl.§rn1 ilimiere dahil etmesine kadar 
devam etmiştir. Bu dönernin en bariz özelliği, farklı kültürlere ait felsefi ve kültürel 
eserlerin Arapçaya tercüme edilmesi vb. sebeplerle . felsefi tartışmaların yoğunluk 
kazanmasıdır. 28 Mu'tezile kelamcıları kendilerini bu tartışmanın odağında bulmuşlar, 
yukarıda da ifade ettiğimiz gibi İslam akaidi açısından kabul · edilmesi mümkün 
olmayan inanç ve düşüncelerle mücadele ederken muhataplarının nassı kabul 
etmemesiriden dolayı aklı ve akli delilleri ön plana çıkarrnışlardır. Bu durumu kendileri 
böyle kabul etmeseler de en azından Ehl-i Sünnet taraftarlarınca böyle algılanmıştır. 
Neticede nassın ihmal edildiği görüşünü savunan Ebu'I-Hasen el-Eş'ari (v.324/936) ve 
Ebu Mansur el-Maturidi (v.333/944) gibi alimler, daha önce aklı belli bir metodoloji 
çerçevesinde kullanmasalar da yine de akla gerekli değeri veren Haris el-Muhasibi 
(v.243/857) gibi alimlerin yolunu takip ederek, yeni bir metodoloji geliştirmişlerdiL 
Onlar ve onların yolunu takip eden Kelamcılar, belli bir metodoloji çerçevesinde 
nassın yanında hem nassın daha iyi anlaşılmasında hem de çözümü doğrudan nasda 
bulunm.ayan konuların çözümünde akla daha fazla rol vermişlerdir.29 

Bu dönemde oluşturulan Ehl-i Sünnet kelfunının en bariz özelliği 'delilin butla
ru ile medlül de batı! olur' kaidesi kabul edildiği için mantığın reddedilmesi, dolayısıyla 
felsefi konulara fazla girilmemesidir.3° Fakat değişen sosyal şar.tlar karşısında bu kelam 
metodunun da yeterli olmadığı ortaya çıkmış, İmam Gazall (v.505/1111)'nin ortaya 
koyduğu fikirlerle Ehl-i Sünnet kelanu, Müteahhirin dönem Ehl-i Sünnet kel.§nu 
olarak bilinen yeni bir döneme girmiştir. 

Müteahhirin dönem kelammda mantık kabul edilmiş, felsefe ile kelami konular 
mezcedilrniş, felsefi konular kelfun.i kavramlarla tartışılarak daha geniş bir düşünce 
zemini oluşturulmuştur. Allah'ın varlığı, sıfatları, nübüvvetin gerçekliği" gibi semiyyat 
konularının dışındaki kelfun.i konular, şahidiri gaibe delil getirilmesi, mukaddirneler
den sonuca varılması, sebr ve taksim, ittifak edilenle ihtilaf edilen üzerine istidlalde 
bulunma, bir şeyin benzerinden hareketle doğruluğuna ve imkansızlığına delil getirme 

27 el-BOti, a.e., s. 17-18; Macit, a.e., s. 18. 
28 Ebu'I-Vefa et-Teftezani, a.g.e., s. 31-36, Macit, s. 28-29. 
29 Macit, a.e., s. 57 vd. 
30 Gölcok-Toprak, a.g.e., s. 64. 
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gibi, akll istidlal yolları kullanılarak delillendirilmeye çalışılmıştır.31 Yine bu dönemde 
Ehl-i Sünnet kelamcıları, Kur'an'ın mahluk olup olmadığı konusundaki tartışmalara 
kelam-ı lafzi ve kelam-ı nefs! ayrımını getirerek, kelam-ı lafzinin, yani Kur'an'ın harf 
ve sesleele ifade edilen ve mushaflara yazılan kısımlarının yaratılmış olduğunu, ketam
ı lafzi ile bize ulaşan mananın, yani kelam-ı nefsinin malıluk olmadığını ifade 
etmişlerdir.32 Yine aynı dönemde Ehl-i Sünnet Kelamcılan Allah tasawurunda 
teşbihten tenzihe doğru bir yöneliş sergilemişlerdir. İlk dönemlerde haberi sıfatları 
bildiren ayet ve hadislerin te'viline karşı çıkılırken son dönem Ehl-i Sünnet kelamcıları 
bunun bir zaruret olduğuna inanmışlar ve mecazın sınırlan içerisinde kalarak söz 
konusu ayet ve hadisleri te'vil etmişlerdir.33 

Görüldüğü gibi yaşanan tarihsel süreçte İslam düşüncesi sürekli olarak naklin 
yanında akla daha çok yer vermiştir. Elbette siyasal olayların karmaşık, anlaşılmaz ve 
değişken yapısı, İslam toplumunda engellenemez bir biçimde çatışmaya sürüklemiş ve 
kamplaşmalann oluşumunda birinci derecede rol oynamıştır. İç tutarlılığını kaybet
mekle yüz yüze gelen her fırka bir yöntem çerçevesinde kendini açıklamaya ya da 
meşruiyet arama gayreti içerisine girmişlerdir. Fırkaların akaid ile ilgili meseleleri 
değişik faktörler ekseninde açıklamaları, dini arılama ve yorumlamada farklı modelle
rin devreye girmesine sebep olmuştur. Siyasi çatallanma bir yönden ümmetin birliğini 
tehdit ederken, diğer taraftan eleştirel aklın devreye girmesiyle İsla.m düşüncesinin 
inşasına yol açmıştır.34 Yine bu süreç iyi analiz edilirse, selefi düşünce mensuplarının 
bu sürece katılınama konusunda direnciikieri görülür. Bu tutum acaba bir fırkalaşma 
temayülü değil midir? 

B) SONRAKi DÖNEM SELEFİYYE'NİN FIRKALAŞMA TEMAYÜLÜ 
Bir hadis-i şerifte bildirildiği gibi İslam üı:ı:ıılıeti için Selef, ilk üç nesildir. Fazilet 

sualamasında ise ilk nesil, en faziletli olanıdır.35 İlk Nesil Selef, İslam'ı yaşama tebliğ 
etme ve karşılaştıkları problemleri çözme konularında, yaşadıkları dönernin sosyal 
şartları çerçevesinde en doğru metodolojiyi uygularnışlardır. Orılar fazlaca akll 
istidlallere ihtiyaç duymadıkları için karşılaştıkları problemleri dini naslar ışığında 
çözmüşlerdir. Uyguladıkları metotta orıları.başarılı kılan önemli arniller vardı. Mesela 
o dönemde konuşulan Arapça safiyetinin koruyordu. Aslıab-ı Kiram, Hz. Peygam
ber'den edindikleri kavrama yeteneğiyle dini nasları olabildiğince doğru arılıyor ve 
yorumlayabiliyordu. Fakat bu durum uzun süre devam edemezdi. O halde Selef'in 
uygulamaları, mezhebe dönüştürülecek bir uygulama değil, yaşanmış ve gelmiş geçmiş 
mübarek bir dönem olarak değerlendirilmeliydi. Zaten bu uygulamanın sürdürülebilir
liği mümkün olmadığı için İkinci Nesil Selef'in büyük çoğurıluğu, yaşanan olaylar ve 
ortaya çıkan sosyal ve dini problemler karşısında çözümler üretebilmek için aklı 
devreye sokmanın zorurılu olduğunu görinüşler ve o doğrultuda çözümler üretmişler
dir.36 Fakat İlk Dönem Selefiyye dediğimiz tabiin ve etbau't-tabiin'den bazıları, 

31 Bkz., A.Sami en-Ne§§ar, Meualticu'I-Bafıs 'İude Miifekkiri'I-İslilm, Beyrut 1984/1404; Ramazan Altınta§, 
İslam Düşıiucesiude İşievsel Akıl, Pınar Yayınlan, İsta.nbul2003, s. 281,286,288-290. 

92 Fahreddin er-Razi, Kiıabu'I-Erba'iu fi Usuli'd-Diır, Tahk. Ahmed Hıcazi es-Sek!<A, Daru'l-Ciyl, Beyrut 
2004/1424, I/177; Gölcük-Toprak, a.g.e., s. 243. 

33 Fahreddin er-Razi, Esassıi'ı-Takdts (i 'İimi'I-Kelam, Beyrut 1995/1415, s. 67 vd. 
34 Macit, a.e., s.18. 
35 Bkz., Muslim, Fedllilu's-Sahabe, 210,212,214,215. 
36 el-BOti, a.g.e., s. 17-18. 
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SelePin uygulamalamu esas almaya çalı§mı§lardır. Onlar, ya§anan olaylar ve ortaya 
çıkan problemierin çözümü konusunda sahabenin yolunun takip edilmesi gerektiğini 
savundukları için kendilerine İlk Dönem Selefiyye denmesi gerektiğini yukarıda ifade 
etrni§tik. Ma'mer b. Raşid (v.153/770), Evza.l (v.157/774), Sufyan es-Sevri (v.161!778), 
Malik b. Enes (v.179/795), Sufyan b. Uyeyne (v.198/814) gibi alimler, İlk Dönem 
Selefiye'nin önemli temsilcileri olarak bilinrnektedirler.37 

İlk Dönem Selefiyye'nin yolu, Gazali .(v.505/1111)'ye göre yecii esasa dayan
maktadır: 1- Takdis: Cenab-ı Allah'ı şanına uygun düşmeyen §eylerden tenzih etmek. 
2- Tasdik: Kur'an-ı Kerim ve hadislerde Allah'ın isim ve sıfatları hakkında nasıl bir 
ifade kullanılmış ve ne söylenmişse, onları olduğu gibi kabul etmek; yani, Allah'ı 
bizzat kendisinin ve Peygamberinin tanıttığı gibi bilip tasdik etmek. 3- Aczini itiraf 
etmek: Bilhassa nasta geçen müteşabih ifadeler konusunda te'vil ve yorum yapmadan, 
ki§inin bu konuda aczini kabul etmesi. 4- Sükut (susmak): Yine nasta geçen 
müte§abih ifadeleri anlamayanların, bunlar hakkında soru . sormayıp susmalan. 5-
İmsak: Müte§abih ifadeler üzerinde yorum ve te'vilden kendini alıkoymak, konuşma
mak 6- Keff: Müte§abih olan hususlada zihnen bile me§gul olmamak. 7- Ma'rifet 
ehlini teslim: Müte§abihe giren konuları bilmesi mümkün olan Hz. Peygamber, 
sahabe, evliya ve mütehassıs ilirolerin söylediklerini kabul ve tasdik etmek.38 

Bu ilkeler ışığında hareket eden İlk Dönem Selefiyye, Kur'an ve sünnette belir
lenen esaslara, akıl ve rey'e müracaat etmeksizin ve te'vile ba§vurmaksızın olduğu gibi 
inanmı§larcfır. Allah'ın sıfatları ve sair itikadi konularda taEsilata girişmeyip inceden 
ineeye fikir yürütmerni§lerdir. Nasları aynen kabul ederek müteşabihleri ve zor 
meseleleri çözrnek için aklın hakemliğine veya te'vile yana§mamışlardır. Haberi 
sıfatlar konusunda fikir yürütmenin doğru olmadığına inanmı§lardır.39 

Bu dönemde yabancı din ve kültürlerin henüz müslüman toplurnlara arasında 
fazla yayılmadığıru, belki akaid ile ilgili problemierin müsl~manlann kendi aralannda 
zuhur eden bir düşünce ortamında tartışıldığıru dikkate aldığımızda fazlaca akla ve 
akli prensipiere meyletmediklerini anlamak mümkün olabilir. Zaten bu tür bir eğilim 
içerisinde olanlar her toplumda mevcuttur. Bunlar olaylara fazla rasyonel bakmayan 
her şeyi önceki nesillerin bıraktıklarında arayan geleneğe daha çok önem veren 
insanlardır. Fakat bunlar her toplumda genellikle marjinal bir grup olarak kalırlar.40 

Sahip olduklan dünya görüşü toplumun büyük kesimi tarafından kabul görmez. 
Tabiin'den bazılarının seçtiği bu yolu, yani İlk Dönem Selefiyye'yi de böyle görmek 
gerekir. 

Sonraki Dönem Selefiyye'ye gelince; artık bu dönemde durumun deği§tiğini 
yukanda belirtrni§tik. Fetihlerle İslam toprakları oldukça geni§lemi§, farklı hayat 
tarzlarıyla ve müslümanların önceden hiç tanımadıkları ilirnlerle karşıla§rnı§lardı. Bu 
durum kar§ısında müslümanların da derin dini, edebi ve felsefi konulara girme 

37 Abdulkahir el-Bağdadi, Usulu'd-Di11, Beyrut 1981/1401, s.307-310; İJhami Güler, Sabit Dili Diıuımik Şeriat, 
Ankara Okulu Yayınlan, Ankara 1999, s. 68. 

38 Bkz., Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed ei-Gazali, İlcllmu'I-Avilm a11 'İimi'I-Kefilm, Tashih, ta'lık ve 
Takdim, Muhammed el-Mutasun Billah el-Bağdadi, 'Beyrut 1406/1985, s. 53-86; Isınail Hakkı İzmirli, 
Yerıi Ilm-i Kelilm, Istanbul 1339/1341, I/98 v.d.; Neşet Çağatay - İ. Agah Çubukçu, Isilim Mezlıtpleri 
Tarilıi, Ankara 1976, s. 191. 

39 Gölcük-Toprak, a.g.e., s. 50-51. 
40 Güler, a.g.e., s. 68. 
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zarureti hasıl oldu. Öbür taraftan farklı dinlerden pek çok insan İslam'a giriyordu. 
Onlarla gelen pek çok sorulara cevap verme zarureti vardı. İslam ile yeni taru§an 
kesimlerin önceden sahip oldukları çok farklı örf ve adetleri vardı. isifull kültüründe 
yok denilerek onların tamamı reddedilemezdi. Böyle bir sosyal ve kültürel ortamda 
ortaya çıkan soruların ve soruruarın kar§ılığını doğrudan dini naslarda bulmak 
mümkün değildi. Onların çözümünde akü prensiplerden yararlanma yoluna gidildi. 
Özellikle zındıkların bir takım §üphe tohumları atmaları, önceden uyguladıkları cedel 
yöntemini müslümanların aleyhine kullanmaları, müslümarı ilim adarnlarını benzeri 
metotlar kullanmaya mecbur etti. .Böyle bir süreçte Selef'in ve İlk Dönem 
Selefiyye'nin uygulamalarını esas alarak evrensel bir din olan İslam'ı yorumlamak ve 
ortaya çıkan problemlere çözümler üretmek mümkün gözükmüyordu. Ancak Sonraki 
Dönem Selefiyye bunun mümkün hatta uygulanması gereken biricik metot olarak 
görüyordu. Diğer bir ifade ile onlar selefin uygulamalarını mübarek bir dönem olarak 
görmüyorlar, mezheple§tirmeye çalı§ıyorlardı.41 

Bu iddia ile yola çıkan Sonraki Dönem Selefiyye, hicri üçüncü asrın sonlarından 
· itibaren Ahmet b. Hanbel'in öncülüğünde geli§erek Ehl-i Sünnet'in ana kitlesinden 
ayrılma temayülü göstermeye ba§lamı§tır. O ·zamana kadar marjinal bir ekol olarak 
varlığını sürdüren bu kesim, Ahmet b. Hanbel (v. 241/855) ve onun etrafındaki 
kimselerin Mu'tezileye kar§ı sürdürdükleri mücadele, çektikleri i§kence ve zulümler, 
onların bir taraftan kahraman, diğer taraftan da mazlum pozisyonunda algılanmaları
na vesile oldu.42 Bu algılayı§ onların geni§ halk kesimlerince t.anınmalarına yol açtı. 
Özellikle Ab_basi halifesi Mütevekkil'in, Mu' tezili dü§ünceye soğuk bakması ve Ahmet 
b. Hanbel (v. 241/855)'in öncülüğünü yaptığı, Ehl-i Hadis olarak da bilinen selefi 
dü§ünce mensuplanna kucak açmasıyla selefilik marjinallikten kurtulup geni§ 
kitlelerce benimsendi. Fakat orılar, müslümanların çoğunluğunu olu§turduğu ana 
kitleden, uyguladıkları din yorumuyla yava§ yava§ uzakla§ıyorlardı. Bu ekol, her ne 
kadar kendisini Ehl-i Sünnet'in biricik temsilcisi olarak saysa da hiçbir zaman 
yukarıda ifade ettiğimiz Ehl-i Sünnet ekolü ile tam olarak bütünle§emedi. 

Bu ekol daha sonraki dönemlerde İbn Teyrniyye (v.728/1328) ve öğrencisi İbn 
Kayyim el-Cevziyye (v.751/1350) tarafından sürdürüldü. Her ne kadar İbn T eyrniyye 
ve İbn Kayyim el-Cevziyye, Ahmet b. Hanbel (v. 241/855)'in katı nasçı yakla§ımını 
bazı konularda akli yorumlada yumu§atmaya çalı§mı§sa da temel konularda ana çizgi 
hep muhafaza edildi. Öbür taraftan Moğol istilası ve Haçlı seferleri gibi sosyal 
felaketler, selefiliğin güçlenmesine yol açtı.45 Çünkü selefi söylem sahipleri, kendileri
nin söylediği anlamda müslümanlık ya§anmadığı için Allah'ın bir cezası ve uyarısı 
olarak bu felaketierin müslümanların ba§ına geldiğini ifade etmeye çalı§tılar. Onları 
bu söylemleri, uzun süre devam eden bu sosyal felaketlerle korku ve sığınma 
psikolojisi içerisine giren müstiiz:n9nlar arasında hayli etkili oldu.44 

On altıncı yüzyılın ba§lannda Muhammed b. Abdulvehhab (v .1206/1792)'ın 
dü§ünceleri ve faaliyetleriyle yeni bir görünüme bürünen selefi dü§ünce, Suudi 
Krallığının da desteğiyle45 on sekizinci yüzyılın sorılanndan itibaren daha çok 

41 el-BOtl,·a.g.e., s.221-224. 
41 Alunet Erkol, Kelam İmi11e Yöııtltileıı Eleştiriler, Basılmamı§ Doktora Tezi, Ankara 2002, s. 60-61. 
43 İsmail Raci el-Faruki, Bilgi11i11 İslamileştirilmtsi, çev. Fehmi Koru, Risale Yayınlan, İstanbul, 1995, s. 57-58. 
44 Faruk!, a.e., s. 58. 
45 Ethem Ruhi Fığlalı, Gii11ümüzde İtikAdi İslam Mulıepleri, İzmir 1983, s. 76-77. 
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Vehhabllik adıyla, popüler bir §ekilde hem İslam dünyasında hem de dünya kamuo
yunda varlıklarını hissettirmektedirler. Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsız bir 
devlet kurma sürecinde söylemlerinde cihad kavramına ağırlık veren vehhabi ulema, 
krallığın kurulmasından sonra bu söylemini deği§tirerek kendilerince bid'at saydıklan 
düşünce ve uygulamalarla mücadele etmişlerdir.46 

Bu hareket 1950'li yıllarda Mısır'da da etkili olmaya başlamıştır. İtikad1 mesele
ler konusunda ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle aei-Ceıniyyetü'ş-Şer'iyye" 
teşkilatından ayrılan aEnsaru's-Sütılteti'l-Muhammediyye" cemaati, Mısır'da bu 
hareketin tohumlarını atmıştır. Bu cerİUyet, özel mescitlerin inşası, Abdulvehhab 
(v.1206/1792)'ın eserlerinin basım ve tahkiki, İbn Teymiyye (v.728/1328) ve İbn 
Kayyim (v. 751/1350)'in eserleri başta olmak üzere Hanbeli-Selefi ekole ait bütün 
kitapların yayınlanması gibi faaliyetlerle müslümanlar arasında selefi düşüncenin 
yayılması için çaba sarf et~§tir. Bu cemiyet ayru zamanda bid'at kabul ettikleri 
davranı§lara karşı mücadele vermi§tir. Ancak cemaatm birçok mesele karşısında donuk 
kalan muhtevası, oldukça sınırlı dar çalışma metodu, güncel sorunlar ve olaylar 
karşısında daha aktif bir tutum takırırna zorunluluğu hisseden yeni neslin 1970'li 
yıllarda hareketten ayrılmasına sebep olmuştur. Bu yeni grup çalışmalarında Ensaru's
Sünneti'I-Muhaınmediyye cemaatinin kabullendiği taklitçi çizginin sınırlarını aşarak 

daha geniş bir çerçevede faaliyetlerini sürdürmüştür. Bazı dönemlerde bu cemaat 
Mısır'daki a!hvan-t Müslimin" cemaatiyle de birlikte hareket edebilmiştirY 

Günümüzde Mısır'daki Selefilik, ilmi selefilik olarak nitelenen, bütün çalışma
ları İslam'ın akaid, ahlak ve davranı§ yönleriyle sınırianan bir selefiliğe dönüşmüştür. 
Bu akım, bilhassa zayıf hadislerin belirlenmesi ve sınırlanması kçmusuna önem vermiş, 
bu konuda çağın hadis alimlerinden biri olan Nasuriddin el-Elbaru, Mısır Selefllerini 
önemli ölçüde eğitmiştir. Ayrıca bu akım İslam'ın sahih akidesinin ortaya çıkarılması 
bağlamında Sufiyye ve Şia'ya karşı mücadele vermiştir.48 

Öbür taraftan bu hareketin odağı konumunda bulunan Suudi Arabistan ve Kör
fez ülkelerindeki Vehhabilik ikiye bölünerek, önemli bir kesimi yöneticilerin batılı 
ülkelerle işbirliği yaparak maddi ve manevi alanda müslümanlara zarar verdiklerini 
ileri sürerek hem kendi yöneticilerine hem de batılı güçlere karşı cihad etmeyi en 
önemli görev saymışlardır. Diğer kesim ise yöneticilerin iradesi olmaksızın cihada 
kalkışmanın doğru olmadığı kanaatindedirler. Onlar daha çok selefi anlayışın tebliğ 
edilmesi konusuna ağırlık vermekteler ve cihadı ön plana çıkaran kesimi eleştirmekte
dirler.49 

Mesela Cuheyman el-Uteybi'rıin liderliğinde örgütlenen bir selefi hareket, meş
hur Mescid-i Haram baskınını (1979) gerçekleştirdiğinde ana selefi hai:ekete mensup 
olan liderlerin şiddetli hücurnlarına maruz kalmıştır. Liderler bu olaya karışarıların 
selefi değil, harid olduklarını ileri sürerek sapıklıkla suçlamışlardır.50 

46 Yusuf Ziya YörCıkan, İslam Akaid Sistemiilde Gelişmeler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001, s. 86-88; 
Fığlalı, a.e., s. 78-79; Mehmet Ali Büyükkara, Suudi Arahistali ve Velılıabilik, Rağbet Yayınları, İstanbul 
2004, s.21-25. 

47 Salih el-VerdanJ, Elılu's-Sümıelı, Mektebetu MedbQll es-Sağir, Kahire 1996/1417, s.146. 
48 el-VerdanJ, a.e., s.158. 
49 Mehmet Ali Büyükkara, •ııEylül'le "Deriııleşeıı Ayrılık: Suudi Selefiyye ve Ci/ıadi Selefiyye" , Dini 

Ara§tırınalar Dergisi, VIV20, s. 208-214. 
50 el~VerdanJ, a.g.e., s. 150. 
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Mezhepler tarihi uzmanlanna göre, günümüzde Afganistan, Pakistan ve Kafkas 
ülkeleri başta olmak üzere pek çok İslam ülkesinde örgütlenmiş radikal İslami 
akımların arka planında selefi düşüneeye mensup kişilerin olduğu bildirilmektedir.sı 

fi, SONRAKi DÖNEM SELEFİYYE'NİN USÜLÜ'D,DİN YORUMU 

Bir makale sınırları içerisinde bir ekolün, "usulu'd-diız" ile ilgili anlayışlarını ve 
bu anlayışın metodolojisini bütünüyle açıklamak mümkün değildir. Onun için biz 
Ahmed b. Hanbel'den başlayarak bu oluşumun önderleri durumundaki şahısların belli 
konularda Ehl-i Sünnet'ten ayrışan ve farklılaşan yorumlarını ve yorumları yaparken 
dayandıklan temel ilkeleri açıklamaya çalışacağız. 

Ahmed b. Hanbel (v.241/855), fıkıhta takip ettiği usulü, itikatta. da aynen be
nimsemiştir. Ona göre, delillerin kaynağı, diğer mezheplerde olduğu gibi kitap ve 
sünnettir. Bunlardan sonra sahabenin icmaı gelir. Sahabe fetvası da kabule şayan ana 
delildir. Yerine göre mürsel ve zayıf hadisler de delildir. Kıyas ise onun hemen hiç 
iltifat etmediği bir delil kaynağıdır.52 Bu yüzdendir ki O, itikadi konularda akla ve 
aklın verilerine yanaşmadı ve inanç konularında tartışmaya ve derin açıklamalara karşı 
çıkmıştı. Ona göre akılcılık, İslam'a Yunan düşüncesinin tesiriyle sonradan sokulmuş
tur. Sahabe ve tabiin bunları kullanmarru§lardır; o halde bunlara gerek yoktur. Hiçbir 
müslüman alim bunlara iltifat etmemelidir. Ayet ve hadisleri yorumlamada akıl 
yetkili ve yeterli değildir. Akaid ile ilgili konularda cedel ve akıl yürütme bid'attir. 
Akidenin esasları, sadece Kitap ve sünnetten hareketle tespit ve tayin edilmelidir. 
Yani, inanç esaslarının kaynağı naslar olduğu gibi; bunların delilleri de oradan 
çıkarılmalıdır. Bu sebeple Kur'an ve Sünnette Allah'ın sıfatları ve fiilieri ile ilgili 
hususlar, mecazi manasma bakılmaksızın, olduğu gibi kabul edilmeli, te'vil v~ yoruma 
tabi tutulmamalı ve zahir manasıyla yetinilmelidir. Akıl bu konularda hakem değil 
ancak şahit olabilir. sa 

Ahmed b. Hanbel (v.241/855)'e göre her devirde avam halk vardır. Rasulullah 
(s.a.v.), istidlatde bulunmaksızın veya inandıkları her hangi bir konuya delil getirmek
sizin avarnın imanının sıhhatine hükmetmiştir. Onlara göre itikadi meselelerde 
istidlatin gerekliliği hususunda hiçbir haber de nakledilmemiştir. Eğer olsaydı fıkhl 
meselelerde olduğu gibi mutlaka bize ulaşırdı. Bilakis Rasulullah (s.a.v.) akaid 
konulannda istidlati yasaklamı§tır. Mesela kader konusunda münakaşa eden sahabeyi 
§öyle uyarmıştır: usizden önceki toplumlar bu konuya dalmaları yüzünden lıelak oldular."54 

Ahmed b. Hanbel (v.241/855) ve diğer selellierin en çok delil olarak ileri sürdü
ğü hadis-i §eriflerden biri de Ebu Hureyre (v.S8/678)'nin rivayet ettiği şu hadis-i 
§eriftir: ."Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Şeytan sizden birine gelir de şu1ıu kim yarattı, şunu 
kim yarattı, 11ilıayet Allalı'z kim yarattı der. Böyle bir durumla karşılaşan Allalı'a sığınsın ve 
orayı terk etsin. nss 

Ahmed b. Hanbel (v.241/855)'e göre iman, kalbile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla 

sı BüyOkkara, a.makl., s. 232-233. 
52 Ahmed b. Hanbel, u-Reddt1 ale'I-Ce/ımiyye ve'z-Zeııadılfa, tahk. Sabri b. Selame Şahin, Riyad 1424, s. 56-57; 

M.Ebu Zehra, İslam'da İtikad~ Sivasi ve Fikri Mezlıebler Tari/li, Çev. SıbğatuUah Kaya, İstanbul 2004, s. 
510-513. 

53 Ebu Zehra, a.g.e., s. 501-502; Fığlalı, a.g.e., s. 53-55. 
54 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/419. 
ss Müslim, es-Sahih, el-İman, 212,215; Buhari, es-Sahih, Bed'u'l-Halk, 11. 
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amel etmektir. Allah'ın sıfatları konusunda tartı§maya giri§mek, kesinlikle doğru de
ğildir. Dalalete sürükleyeceği için akla güvenilmez; ancak nassa ve nassın belirttiği 
delillere iman edilir. Ona göre Kur'an malıluk değildir, Allah'ın kelarrudıri Allah'ın 
kazasına rıza, emrine teslimiyet, hükmüne·sabır, emrettiğini yapmak, yasakladığından 
uzakla§mak, hayır ve §erriyle kadere iman etmek, tabiiler, imamlar ve fakihlerin ittifak 
ettiği Peygamber sünnetidir.56 

Ahmed b. Hanbel (v.241/855)'den sonra selefi dü§ünceyi en çok savunan ve ye
ni dü§üncelerle yorumlayan İbn Teymiyye olmu§tur. O, inanç sistemini sahabe ve 
tabitın zamanındaki §ekle çevirmek isteğiyle yola çıkrru§, daima nakli tercih 
etrni§tirtir. Ona göre felsefenin veya teolojik felsefenin akli n;ıetotlarıyla Allah 
hakkında bilgi sahibi olunrnaz, saadet ve kurtulu§ akıldan geçmez. Kur'an ve Kur'an'ı · 
açıklayan Hz. Peygamber'in sünnetinden ba§ka kurtulu§ yolu yoktur. Bu sebeble akıl, 
naklin kar§ısına konulamaz. Esas olan nakildir; akıl ise idrak ve tasdik edicidir. Kur'an 
ve Sünnet'te bulunmayan, Ashab'ın hayatlarında rastlanmayan her §ey bid'attir. 
Nasların zahiri manaları esastır. Bunun için istidailerden, kıyastan ve te'vilden uzak 
d urulmalıdır. 57 

Bu ve benzeri fikirleriyle İbn Teymiyye (v.728/1328), gerek yaşadığı zamanda, 
gerekse daha sonraları, lehinde ve aleyhinde çokça konu§ulan alimlerden biri 
olmuştur. 

İbn Teyrniyye'nin öğrencisi olan İbn Kayyım el-Cevziyye (v.751/1350), saha
beden Hz. ·Ebu Bekir (v.13/634), Hz. Ömer (v.23/644), Hz. Osman (v.35l656), 
Abdullah b. Mesud (v.31/652), Abdullah b. Abbas (v.68/688), Zeyd b. Sabit 
(v.45/665), Sehl b. Huneyf (v.38/659), Muaz b. Cebel (v.18/639), Muaviye b. Ebi 
Süfyan (v.60/680), Ebu Musa el-E§'ar! (v.42/663) ve buna benzer daha pek çok 
sahabenin, "rey"i ilimden sayrnadıklarını, ondan sakındıklarını ve onunla fetva 
vermekten sakındırdıklarını söylemektedir.58 

On altıncı yüzyılda selefi dü§ünce Muhammed b. Abdulvehhab 
(v.1206/1792)'ın görü§leriyle yeni bir boyut kazanmı§ ve "Vehhabilik" adıyla anılmaya 
ba§lanrruştır.59 

Muhammed b. Abdulvehhab' in görü§lerinin merkezinde tevhid anlayı§ı vardır. 
O, §irk, bid' at, §efaat ve benzeri görüşlerinin açıklarken hep tevhid anlayışını dikkate 
alarak yeni yorumlar getirrni§tir. İbn Abdulvehhab'a göre tevhid . üçe ayrılır: İlki 
Allah'm isim ve sıfatlarında tevhid; · ikincisi rububiyyette tevhld; üçüncüsü ise, 
uluhiyyette tevhiddir. Onun anlattığına göre ult1hiyyette tevhid, kulların fiilieri ile 
Allah'ın birlenmesidir. Bu, kulun açık ve gizli söz ve eylemlerine taalluk eder. Öyle 
olunca bir kul, ortağı olmayan Allah'tan başkasına duada bulunamaz, başkasından 
medet umamaz, büyük bir melek ve bir Peygamber için bile kurban kesemez. Allah'tan 
ba§kasııidan yardıin isteyen, Allah'tan ba§kası için kurban kesen ve nezreden kimse 
kafirdir.60 Yine bu tevhid anlayışına göre, Allah'ın emirleri ve Peygamber'inin sünneti 

56 Ebu Zehra, a.g.e., s. 484-485,500-502. . 
57 Ahmed İbn Teymiyye; Mecmuu'l-fetava, III/306-307, IX/144,225; Ahmed İbn Teymiyye, İsim ve Sıfat 

Tevlıidi, Çev. Heyet, Tevhid Yayınlan, İstanbul 1996, s. 59,114,187,464; Abdurrahman b. Hasan, Fetlıu'I
Mecid, Kahire 1957/1377, s. 111. 

58 İbn Kayyim el-Cevziyye, İğaseıü'I-Le/ıvau au Mesdyidi'ş-Şeytaıı, Beyrut 1992/1412, II/82-84. 
59 Yusuf Ziya Yörükan, "Ve/ı/ıabilik", A Ü.İ.F.Derg., Ankara 1953 Sy.1, s.55; Fığlalı, a.g.e., s .75 vd; 
60 Bkz., Muhammed b. Abdulvehhab, Tev/ıid, çev. H. Ünal İstanbul ts. II/5-147; Muhammed b.Abdulvehhab, 
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dı§ında hiçbir emir ve yasak tanımayarak, ·Peygamber devrirıde olmayan her §eyi 
(bid'at) terk ederek Allah'ı birlerneye tevhld-i arneli denir. Esasen iman ile küfrü ayırt 
eden arneli tevhlddir. Bu tevhidi yerirıe getirmeyen, yani Allah'a ortak ko§an, tazim ve 
ibadeti yalnızca Allah'a tahsis etmeyen, yardım ve mededi Allah'tan istemeyen, Onun 
haram kıldığından sakınmayan kimse kafir ve bu gibilerirı malları ve canları helaldir. 
Hakiki muvahhidlerirı, bu mü§riklere hücum ile bunları öldürmeleri ve mallarını 
yağma etmeleri helaldir.61 

İbn Abdulvehhab (v.1206/1792)>a göre Hz. Peygamber'irı bildirdiği en önemli 
farz tevhld olduğu içirı, namazdan, oruçtarı, zekattan ve hacdan daha önemlidir. Ona 
göre Resülullah'ın bütün tebliğ ettiklerini yaptığı halde, bu farzlardan birisini inkar 
eden kafir olduğuna dair bir §üphe yoksa, bütün Peygamberlerin yolu olan tevhidi 
inkar eden veya inkar sayılabilecek bir tutum ve davranı§ sergileyenirı kafir olmasında 
hiç §üphe yoktur. Böyle olunca yalnızca kelime-i tevhidi söylemek ki§inirı malı ve 
kanının korunması· içirı yeterli değildir. 62 Ona göre tevhld, kalple, lisanla ve arnelle 
olmalıdır. Bunlardan birisi eksik olursa, o kimse müslüman sayılmaz.63 O, bu hususta 
cahiliye devri Araplarının davranı§larını misal gösterir. Ona göre Resülullah (s.a.v.)'ın 
kendileriyle sava§tığı mü§rikler de Allah'ın birliğirıe irıanıyorlardı. Bunlardan bazılan 
gece gündüz Allah'a dua ediyor,. bazılan da Allah'a yakınlık veya §efaat niyetiyle 
meleklere, Lat, Menat ve Uzza gibi putlara, salih irısanlara veya Hz. İsa gibi peygam
berlere dua edip onlardan bir §eyler istiyorlardı. İbn Abdulvehhab'a göre cahiliye devri 
Araplarının §irki, ya§adığı dönemdekilerin §irkinden daha hafiftir. Çünkü o dönemde
ki mü§rikler, yalnız bo§ ve kaygısız olduklan zaman §irk ko§arlar; meleklere, evliyaya 
ve putlara iltic:a ederlerdi. Şiddet ve sıkıntı anında ise, yalnız Allah'a samirniyetle 
yönetirler; isteklerini ondan isterlerdi.64 

. İbn Abdulvehhab, peygamberlerin, §ehidlerirı, vellierirı vb ki§ilerirı bazi kulların 
günahlarının affedilmesi için Allah katında· §efaatçi olabilecekleri irıancına da kar§ıdır. 
O, mü§riklerin Allah'ın varlığına irıarıdıklarını; fakat meleklere, peygamberlere, velilere 
sarılıp, i§te bunlar Allah nezdirıde bizim §efaatçimiz, diyerek küfre gittiklerini beyan 
eder. Ona göre 'mü§rikler doğrudan doğruya putlardan istiyorlar; halbuki biz, fayda ve 
zarar temin edenirı, i§leri idare edenirı yalnız Allah olduğuna irıanıyor ve biz her §eyi 
yalnız Allah'tan istiyoruz, salih irısanlar, hiçbir §ey yapamazlar; fakat biz onlara 
yöneliyor ve §efaatlerini Allah'tan bekliyoruz' §eklindeki bir savunmanın mü§riklerirı 

-+ ..... . 

Keşfli'ş-Şübüluıt fi'ı-Tevlıld, Medine 1410, s. 43; Yörükan, a.g.e., s. 90-92. 
6ı A. Vehbi Ecer, Tari/ı te Yelılıabi Hareketi ve Etkileri, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 

Atıkara 2001, s. 64-71; Cevdet Paşa, Tarilı-i Cevdeı, İstanbul, 1292-1303, V/347. . 
62 Mehmet Ali Büyükkara, Suud i Arabistaıı ve Velılıabilik, s.25-28; Abdurrahmah b. Hasan, a.g.e., s. 115. 
63 Bu konuda İbn Abdulvehhlb §öyle bir izah getirir: • Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi, ResüluUah'ın 

harp ilan ettiği mOşriklerin boş zamanlarında Allah' tan başkasına iltica ettiklerini, şiddet ve sıkıntı 
anlarında ise efendilerini unutarak yalnız Allah'a yöneldiklerini ve O'na şirk koşmadıklarını anlayan 
kimse, zamanımızdaki şirkle eskilerin şirki arasındaki farkı da anlarruş olur. İ~ zaman müşrikleri, Allah'la 
beraber Allah'a itaat eder, O'nun emrine boyun eğer peygamberlere, evliyaya, meleklere ya da taşiara ve 
ağaçlara iltica derlerdi. Bunların hiçbiiisi Allah'a karşı gelmezdi. Zamanunız insanlan ise, Allah'la beraber 
fasıkiarın en ~iddetlilerine iltica ederler, onlan yüceltirler. Bunlar, haddi a§an, zina yapan, hırsızlık eden, 
namaz kılmayan kimselerdir. Salih insana yahut ta§ ve ağaç gibi Allah'a karşı gelmeyene iltica etmek, 
fa sıklığı, bozgunculuğu apaçık görülen kimseye iltica etmekten daha hafiftir. • (Muhammed b. 
Abdulvehhlb, Keşfü'ş-Şübülıat, s. 27-29.) 

64 Muhammed b. Abdulvehhlb, Keifıi'ş-Şübiilıdr a.g.e., s. 43. 
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sözlerinden hiç bir farklı yoktur.65 

İbn Abdulvehhab'a göre tarikat, ba§kalarını istismar etmek için bir vasıta ve 
mür§idin kendisini vesile ittihaz ettirmesidir. Mutasawıfların müka§efe dedikleri §ey, 
tamamen asılsızdır. Ba§kalarının kendi yoluna intisab etmelerini ist~mesi ise, din 
içinde din ihdas etmektir. Orılara göre, müslümanlar arasında, velileriİı hayatta iken 
de, ölümlerinden sorıra da tasarruf sahibi olduklarına inarup himmederini dilemek ve 
orılara tevessül etmek, kabirierine gidip, kerametierini delil göstererek dilekleri için 
yalvarmak §irktir. Bu tür söz ve davraru§lar kesirılikle ki§ileri ebedi helaka ve azaba 
götürür.66 

İbn Abdulvehhab, bid'at konusunda önceki selefi imamlardan daha da ileri git
mİ§tir. Ona göre, Allah'ın kitabı ve.Hz. Peygamber'in sünnetinde bulunmayan bir §ey 
bid'attır ve onu ortaya koyan kimse de mel'undur. Aynca akaid konusunda kelamcıla
rın, helal ve haram konusunda fakihlerin sözleri delil olamaz. İbn Abdulvehhab'ın §irk 
olarak gördüğü bid'atlerin ba§ında mezar ta§lan, türbeler ve burılann ziyaret edilmesi 
gelir . .!Bu inanı§ın sonucudur ki Vehhabiler bu hususta son derece radikal davranı§lar 
sergilemi§lerdir. Bu yüzdendir ki onlara, bir kısım yazarlarca "mabed yıkıct!arı 11 adı 

verilmi§tir. Orılar Mekke'ye girdiklerinde pek çok türbe vb tarilll eser yıkmı§lardır. Hz. 
Hatice'nin türbesi, Hz. Peygamber'in ve Hz. Ebu Bekir'in doğduğu evlerin kubbeleri, 
bunların yıktığı kubbelerirı ba§ında gelir. Ona göre Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve 
Mescid-i Aksa dı§ında hiçbir mescid için yolculuk yapılmaz. Aksi durum, peygamber
lerin ve salili kimselerirı mezarlaruiı mabede dönü§türmektir. Hırka-i §erif, sakal-ı §erif 
ziyaretleri, bir bakıma Allah'tan ba§kasına tapmaktır; dolayısıyla §irktir. Mevlid 
okumak, akutmak ve benzeri törenler tertip etmek, camileri süslemek, kubbe ve 
minare yapmak, Hz. Peygamber zamanında olmadığı için bid'attir.67 

Vehhabiler, Kur'an ve sünnetin dı§ındaki her yeni §eyi bid'at saydıklan ve 
bid'atlere kapılmı§ olanlarla sava§manın, Kur'an-ı Kerim'in, "Siz, insanlar için ortaya 
çıkarılan doğruluğu emreden, fenalıktaıı alı koyan, Allah'a inaıran hayırlı bir ümmetsitıiz. "68 

ayetine göre zaruri olduğuna inandıklan için, kendileri gibi dü§ünmeyen 
müslümacılara kar§ı kılıç kullanmaktan çekinmemi§lerdir.69 

Selefiler, usulu'd-din'i yorumlarken veya bu konuda metot belirlerken, Selef'in 
tamamını aynı çizgide saymı§lardır. Halbuki orılar, her toplumda görüldüğü gibi, bilgi 
düzeyi, anlayı§ kapasitesi ve dini ya§ama konusundaki duyarlılıklan itibariyle farklılık 
arzetmekteydi. Bundan dolayı Hz. Peygamber'in, Selef'in hayırla anılmasını ist~mesini 
genel anlamda değerlendirmek lazırndır.70 Selefiyye, Selef'i olu§turan her üç nesli ve 
onları olu§turan her ferdi, aynı derecede Hz. Peygamber'in övgüsüne mahzar olmu§ 
nesiller olarak kabul etmektedir. Böyle olunca Selefiyye nassa daha bağlı gibi gözükse 
de daha çok ki§ilere bağlı kalmı§tır.71 Bu anlayı§ın bir sonucu olarak onlar, Kur'an'dan 
çok, hadis rivayetlerine önem vermi§lerdir. Şimdi selefi dü§ünce~ egemen olduğu 
toplumlarda kabul gören bu prensiplerin, evrensel bir din olan Islam'ı yorulmada 
hangi açınaziara sürüklediğini inceleyebiliriz. 

65 Muhammed b. Abdulvehhab, Keşfii'ş-Şübiilıaı, s.l~-16. 
66 İbn Zeyni Dahlan, ed-Dtirerü's-Seııiyye, Kahice ts., s. 36; Yörükan, a.g.e., s. 97; Ecer, a.g.e., s. 71-76. 
67 Ecer, a.g.e., 77-86; Fığlalı, a.g.e., s. 89. 
69 Al-i İ m ran, 3/110. 
69 Ebu Zehra, a.g.e., s. 221-222; Yörükan, a.g.e., s. 100; Fığlalı, a.g.e., s. 93; Ecer, a.g.e., s.87-90. 
70 er-~zi, Esas, s. 127-128. 
71 ei-Verdani, a.g.e., s. 33-37; BOti, a.g.e., s. 231. 
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m~ soNRAKi DÖNEM SELEFİYYE'ENİN USÜLÜ'D~DİN 
YORUMUNUN AÇMAZLAR! 

Sonraki Dönem Selefiyye'nin usiilu'd-diu yorumunda esas olan metotsuzluktur. 
Onlar sahabe ve tabiinin her hangi bir metot uygulamadıklarını delil göstererek metot 
kullanmayı bid'at olarak kabul etmi§lerdir. Bilindiği gibi metot bir amaca ula§mak için 
takip edilen yoldur. Asr-ı saadette ve onun uzantısı olan sahabe döneminde buna 
ihtiyaç olmadığını daha önce açıklamı§tık. Farklı kültür ve dillerden insaİı.lann Arapça 
öğrenmeleri ve kullanmaları neticesinde Arapça'nın safiyetinin korunamaması, asr-ı 
saadetten uzakla§ıldıkça dini nasları anlamada deği§ik problemierin ortaya çıkması ve 
naslarda doğrudan bulunmayan bir takım problemierin gündeme gelmesi, nasların 
yorumlanmasında sağlam bir metodoloji olu§turulması zamretini doğurmu§tur.72 

Metot, aklın i§leyi§inde kendisine dayandığı, ancak ona göre fıtratın davranı§lar 
sergilediği sabit hakikatlerdendir. 73 Aslında aklın etkile§im içerisine girdiği, nefislerin 
kendisine yaslandığı pek çok h~at, özel gayretler sarf edilmedikçe açığa Çikmayabi
lir. Çünkü onlar fıtratın derinliklerinde gizlenmi§tir. Fıtratın derinliklerinde gizli olan 
bu özellikler, ancak belli bir metot ile açığa çıkarılabilir. Bu hakikatler, sahih dini 
naslarla da bildirilmektedir. Fakat sahabe döneminden sonra ortaya çıkan sosyal 
§artlar dikkate alındığında, dini naslardan yararlanma durumu, artık önceki dönem 
kadar kolay değildir. Öyle olunca böyle bir dönemde nasların anla§ılrnası, ancak belli 
bir metot uygulanarak gerçekle§tirilebilirdi. Uygulanacak metot, öncelikle Hz. 
peygamber'in bildirdiği nassın sübut bakımından sağlamlığını, mana, maksat ve 
muhtevasının iyi anla§ılrnasını ve bu mana ve maksatların akıl ve mantık ölçüleriyle 
çeli§~emesini sağlamalıydı.74 İ§te mütekellirnler bunu gerçekle§tirmeye çalı§rnı§lardır. 
Fakat Sonraki Dönem Selefüer, asr-ı saadetteki uygulamaları esas alarak böyle bir 
metodun ilidas edilmesini bid'at olarak nitelendirrni§lerdir. 

Onların yorumlarında belirleyici olan Selef'in uygulamalarıdır. İlk üç neslin, 
hepsinin aynı düzeyde fazilete sahip olduklarının kabul edilmesi onların örnek 
alınması yerine bütünüyle taklit edilmesi zih.niyetini doğurmu§tur. Belli bir _coğrafya
da ve belli bir zaman diliminde ya§ayan insanların, ya§arnın her döneminde taklit 
edilmesi gerektiğini iddia etmek, zamanı ve ya§amı dondurmak anlamına gelmektedir. 
Bu mümkün olmadığına göre, selefi yakla§ım, gerçekçi ve realiteye uygun değildir.75 

Hz. Peygamber'in getirdiklerinin ve ilk nesillerin uygulamalarının ilkeler düze
yinden çıkarılıp, hayatın tamamına dair detaylı bir prograni §eklinde algılanması, 
müslüman zihnine, her sorunun cevabını orada bulabileceğini yerle§tirmi§tir. Bu 
nedenledir ki, oraya . dayandırılmayan hiçbir dü§ünce kabul görmemektedir. Bu 
anlayı§, selefiliğin egemen olduğu müslüman toplumlarda Hz. Peygamber'in tebliğ 
ettiği Kitap ve sünnetin temel referans alınarak ya§anan, zamana ve mekana göre 
yorumlanması ve kar§ıla§ılacak problemlere zamanında çözümler· üretilmesi yerine, 
ki§ilerin (Selef) referans alınarak onların ya§adıkları çağın gereklerine göre ortaya 
koydukları uygulamaların ve yorumların bütünüyle taklit edilmesini ve mezheple§ti-

72 Zeki Arslan türk, Araştırma Metot ve Teknikleri, İstanbul2001, s.63-64. 
73 el-BOti, a.g.e., s. 6().62. 
74 el-BOti, a.g.e., s. 61. 

.
75 Fazlurrahman, Tari/ı Boywıca İslami Meıedo/oji Sorunu, Çev. Salih Akdemir, Ankara 1995, s. 100, el-BOt!, 

a.g.e., s. 18; Ecer, a.g.e., s. 92-95. 
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rilmesiili doğurmuştur. Oysa aynı suda iki defa yıkanmak mümkün olmadığı gibi, 
tarihin belli bir döneminde yaşamış bir toplumu bütünüyle taklit etmek mümkün 
değildir.76 

Selellierin İlk Dönem Selef'in tamamını aynı çizgide göstermeleri de gerçekçi 
değildir. Mesela Mekkeli Muhacirler, Medine'ye hicret ettikten sonra Mekke'de 
uyguladıklan pek çok örf ve adeti Medine'de uygulamamışlar, Medine'deki hayata 
kısa sürede adapte olmuşlardır. Öbür taraftan fetihlerle geniş bir coğrafyaya yayılan 
Aslıab-ı Kiram, farklı hayat tarzlarıyla yeni ilimlerle karşılaşınca onlarla konuşma, 
tartışma ve derin dini edebi konulara girme zorunluluğu hasıl olunca, onlar bunu 
yapmaktan çekinmediler. Diğer taraftan fetbedilen ülkelerden insanlar, gruplar 
halinde İslam'a giriyorlardı. Aslıab-ı Kirarn onlara sahih olarak İslam'ı öğretrne ve 
onlardan .gelen sorulara cevap verme zorunluluğunu hissetti. Gördüler ki onlar, 
kendilerinin bilmediği tarzda yaşıyorlar, farklı örf ve adetler uyguluyorlardı. Bu durum 
kendilerinin hiç tasavvur dahi etmedikleri bir hayat tarzıydı. Sahabe, bu hayat 
tarzının doğurduğu, hayatın farklı alanlarında, yüzyıllardan beri oplann kendi 
aralarında tartıştıkları problemlerle karşılaştılar. İşte böyle bir tablo karşısında sahabe 
ve tabiin nesiinin büyük bir bölümü, ortaya çıkan problemierin çözümü konusunda, 
aklın ve akli prensipierin devreye sokulması zaruretini gördü ve bunu uygulamaktan 
asla çekinme di. 77 

Öbür taraftan zındıkların İslam toplumu içerisine bir takım şüphe tohumları 
atmaları, bt.ı fikirlerini akü deliller ve cedeVkelam yöntemiyle başarılı bir ~ekilde 
savunmaları, müslümanları da aynı metodu öğrenmeye ve kuUarunaya mecbur etti. 
Bu konuda Hz. Ali (v.40/661)'nin insanların irıkarcılığa sü!iiklenmemesi için onların 
anlayacağı seviyede ve üslupta konuşulmasını tavsiye etmesi, oldukça dikkat 
çekicidir.78 

Selef alimleri, hiçbir şekilde zamanı dondurmadı. Onlar Ku'ran ve sünneti an
lamak için Rasullullah'tan edindikleri yöntemi uyguladılar. T eşekkül döneminde 
Müctehid İmamların farklı fıkıh ve tefsir usulü olu§turmaları bile sahabenin bu 
konularda farklılıklar sergiledikleriili göstermektedir. Çünkü müçtehid imamlar, farklı 
sahabeleri dikkate aldıklan için farklı yöntemler ortaya çıkmıştır?9 

İslam'ın ilk teşekkül ettiği dönem olması sebebiyle Peygamber döneminde tar
tışmaların az olması gayet tabüdir. Yeni oluşan bir devlet ve toplumun enerjisini daha 
ziyade toplumsal ve siyasal yapılanınada harcaması kadar doğal bir durum yoktur. 
Bunu dikkate almayan selefi1er, Peygamber döneminde tartı§manın yapılmadığını 
iddia ederek, özellikle dini dü§ünce alanında tartışmanın doğru olmadığını dolayısıyla, 
bu konuları işleyen kelam ilm.üıin de gereksiz olduğunu iddia etmektedirler. 

Arap coğrafyasının sade ve kültürel/felsefi tartışmalardan uzak bir coğrafya ol
ması nedeniyle Arap insanının da o çerçevede, felsefe ve karmaşık kültürel yapıdan 
uzak olması doğal bir durumdur. Basit ve yalın dü§ünen insanların ve toplumların, 
girift sorunlar ve felsefi tartışmalardan uzak durmaları olağandır. Dolayısıyla böylesi 
bir anlayışa sahip bir toplumun, düşünsel ve kültürel açıdan takındığı tavnn sonraki 
nesiller için de geçerli olmasını istemek, insanlığın gelişmesinin önüne set çekmektir. 

76 Erkol, a.g.e., s.159,169. 
77 el-Butı, a.g.e., 15-16. 
78 Bkz.., Buhari, Veseya, 24. 
79 el-Buti, a.g.e., s. 22-23. 
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Selefilerin, Arap coğrafyası ve Arap düşünce biçimini dikkate almadan böyle bir 
öneride bulunması, düşünce ve gelişimin önündeki en büyük engellerden biri 
olmuştur.80 

Selefilerirı kendi metotlarının doğru olduğunu ispatlamak içirı kendileri gibi dü
şünen belli sayıdaki sahabe ve tabi1nden bazı kişileri örnek göstermişler ve bütün 
sahabe ve tabi1nin ayru şekilde olduklaruu söylemişler. Bu önermeden hareketle Ehl-i 
Sünnet'in gerçek temsilcilerinirı kendileri olduğunu iddia· etmişlerdir. Elbette meşreb 
itibariyle her dönemde ve her toplumda selefe karşı aşırı saygı besleyen veya onları 
kutsayan, yaptıklaruu harfiyen taklit eden belli sayıda insan bulmak mümkündür. 
Burada doğru olmayan, bu tip irısanları örnek gösterip SelePin tamamının aynı şekilde 
dini yorumladığı ve yaşadığı iddiasıdır. Bu durum, ilınl zihniyete sahip olanlar içirı, bir 
konunun değerlendirilmesinde vazgeçilmez bir değere sahip olan objektiflik ve 
kapsamlılık ilkelerine uymamaktadır.81 · 

Selefilerin Kur'an ve hadis metinlerinin özellikle de müteşabih metinlerio 
te'vilinirı doğru olmadığına inanmaları da kabul edilebilir bir durum değildir. Selef, 
Allah'tan gelen ayetler ve Hz. Peygamberin sözünü değerlendirirken illetler ve aklın 
temel yasalarını dikkate alarak yoruınlarnışlar ve ona göre uygularnışlardır. Onlar 
sürekli iyiden en iyiye ulaşmarun yollaruu araıruşlardır.82 

Din dilini dikkate almadan, nassı anlamak bizi yanlış kanaatıere sevk eder. Ke
lime dizgilerinden oluşan ayet ve hadisler bir anlam taşırlar ve anlamı okuyan şu veya 
bu şekilde kendine göre bir anlama ulaşır. Naslar insanlardan bağımsızdır; fakat 
içerikleri ondan bağımsız değildir, bundan dolayı farklı yorumlar mümkündür.83 Dini 
metinlerde Allah, insanbiçimci bir dil kullanarak tabir caizse beşer suretirıe bürünerek, 
insanlardan biri gibi davranarak, onlara hitap etmiştir. Zaten insaı:ı için bu hitabın 
dışında ilahi kelarru anlama biçimi yoktur. Kuran'da sembol, mecaz, teşbih, istiare, 

. kıssa ile anlatım, soru sormak suretiyle izah etme ve buna benzer bir dilde karşılaşılan 
her tür anlatım unsurlarının Kur'arı'da da var olabileceğini görmek istemeyen selefiler, 
'nassın te'vili yapılamaz, o zahiri üzere anlaşılmalıdır' derken, ortaya çıkan sorunları 
görmek istememişlerdir. 

Bunun içindir ki hem Mu'tezile hem de Ehl-i Sünnet kelamcıları Allah'ın celal 
ve azametine uygun düşecek şekilde te'vil etmişlerdir. Ebu'I-Hasen el-Eş'arl 
(v.324/936) bile Mu'tezile saflanndan ayrıldıktan hemen sonra, te'vil konusunda 
Sonraki Dönem Selefiler gibi düşünmüşse de daha sonra bunun kabul edilebilir bir 
anlayış olmadığım itiraf etrniştir.84 Önemli bir Eş'ar! kelamcısı oları Fahreddin er-Razi 
(v.606/1209) "Esasu't-Takdisn adlı eserinde bu konuyu detaylı bir şekilde irıcelemekte
dir. O Allah'ın haberi sıfatlaruu bildiren ayetlerin mutlaka te'vil edilmesi gerektiğini 
şöyle ifade etmektedir: "Kur' atı'da Allah hakkmda yüz, göz, tek bir yan, eller, tek bir baldrr 
gibi ifadeler geçmektedir. Eğer biz Kur'an'daki lafızlamı zahirierini alırsak, bir yüzü olan, o 
yüz üzerinde birçok göz bulunan, tek bir tarafı olan o taraf üzerinde de çok eller bulunaıt ve 
tek bir bafdm olaıı bir şahsr ispat etmemiz gerekir ki bizler, bu düııyada dahi tahayyül 
ettiğimiz bu şahrstan daha çirkin StftetH birisini düşütıemeyiz ve akıllı hiçbir iıısamıı 

80 Gölcük-Toprak, a.g.e., s. 21-22. 
81 Mehmet Aydın, Din Ftlsefesi, İzmir 1987, s. 2-3. 
82 el-BOti, a.g.e., s.15. 
83 Macit, a.g.e., s. 20. 
84 Altın ta§, a.g.e., s. 254. 
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Rabbinin ve bu sıfatlar/a vasıflanmasma razı olacağına da itıamnıyoruz. n as 
Müte§abihat konusunda Kur'an ve Sünnet'in bütünlüğünün ifade ettiği gerçek

liğe uygun akü te'viller yapan Ehl-i Sünnet alimleri olmasaydı, Selef'in teslimiy~tçi 
tutumunu istismar ederek ortaya çıkan te§bihci ve tecsimci anlayı§lar, toplumu hangi 
noktaya götüreceğini kestirrnek bile mümk~n olmazdı. İslam dü§üncesinde Mü§eb
bihe ve Mücessime diye adlandınlan gruplar, Allah'ı adeta eliğer varlıklardan bir varlık 
gibi dü§ünerek, Ona maddi bir suret ve §ekil tayinine kalkı§rnı§lar; Allah'ın eli, ayağı, 
gözüı kulağı, oturup-kalkması, a§ağı yukarı inip çıkması olan bir varlık olduğunu ve 
Onun ar§ üzerinde oturup ayaklanru kürsüye uzattığını söylemi§ler, bununla da 
yetinmeyerek, vücut §eklini tasvire, boyunun uzunluğunu tesbite kalkı§acak kadar 
ileri gitmi§lerdir. Böylece onlar, İmamu'l-Harameyn el-Cüveyni (v.478/1085)'nin haklı 
tariziyle; Allah'ın yolda, her hangi bir yerde rastlanabilecek bir varlık gibi olduğunu 
iddia edecek kadar ileri gitmi§lerdir. e6 

Sonraki Dönem Selefilerin kelam kar§ıtı bir söylem geli§tirmeleri de vakıa ile 
çeli§mektedir. İslam'ın geni§ bir coğrafyaya yayılması sonucunda, kar§ıla§tığı Yunan 
felsefesi, Hint mistisizmi, Fars kültürü, Roma ve etkinlik alanındaki bölgelerde dini ve 
kültürel farklılıklar, Hıristiyanlık, Yahudilik, Sabitlik, Maniheizm, Zerdü§tlük ve buna 
benzer pek çok farklı din, felsefe ve inanı§lar kar§ısında, Sonraki Dönem Selefilerin 
rivayet kültürü ile İslam dü§üncesinin dillendirilmesi ve bdtün bu farklılıklar 
kar§Lsında İslam'ın savunulması mümkün olur muydu? Kanaatirnizce, kelam alimleri 
olmasaydı,· bu geni§ coğrafyada İslam'ın savunulması imkansLZla§trdı. Muhatabın 
sahip olduğu felsefi ve akü yöntemler kullanL!madan, onlara herhangi ·bir dü§üncenin 
izah edilerneyeceği açıkttr. Peygamber ve onun öğretilerini kabul etmeyen bir 
topluma, 1peygamber böyle buyurdu' demek suretiyle onlara bir inancın anlatılması . 
mümkün değildir.'17 

Kaldı ki İslam'ın yayıldığı yeni coğrafyaların pek çoğunda, siyasi yenilgiyi ka
bullenemeyen pek çok devlet ve toplumlar, İslam'a ve müslümanlara kar§ı kültürel 
mücadele vermeye ba§ladılar. Sava§ meydanlarında yenemedikleri müslümanlan, 
dü§ünce ve kültür alanında yenmek istediler. Sahip oldukları zengin kültürel birikim, 
felsefi dü§ünce onlar için bu yönde kullanacakları en büyük araçlardı. Böylesi bir 
mücadele biçimi ile kar§ıla§an müslümanlar, kısa sürede bunlara cevap olu§turacak 
dü§ünce gruplarını da çıkardı. Bilindiği gibi, bu dü§ünce gurubu öncelikle Mu'tezile 
sonra da Ehl-i Sünnet kelamcılarıdtr. Nassı kabul etmekle beraber aklı i§levsel kılan 
Mu'tezile, kısa bir süre içerisinde diğer kültürel birikimleri ve bu arada Yunan 
felsefesini de özümsemek suretiyle kültürel alanda büyük bir mücadele yürüttü ve bu 
alanda büyük bir i§lev gördü. Mu'tezile'deii yakla§ık iki aSLC sonra sistematik bir 
dü§ünce biçimine dönü§en Ehl-i Sünnet kelamı da ayru doğrultuda önemli hizmetler 
ifa etti.88 

Selefiyye'nin kelain ilmini cedel kapsamında değerlendirerek red.detmeleri de 
ba§ka bir yanılgıdtr. Dini dü§ünce alanında her türlü tartı§mayı yasaklayan selefiler, 

65 er-Raz!, Esas, s. 67. 
e6 İmamu'l-Haremeyn Abdulmelik b. Abdullahel-Ciiveyni, eş-Şdmil fi Usuli'd-Diıı, Tahk. Ali Sami en-Ne§§3r

S.M.Muhtar, İskenderiye 1969, s. 412. 
87 es-Seyyid e§-Şerif el-Ciircani, Şerlıu'I-Mevakıf , Beyrut 1997/1417, I/41-42;Topaloğlu, a.g.e., s.51-

52;Gölciik-Toprak, a.g.e., s. 9-10; Erkol, a.g.e., s 147, 169,239,261-262. 
68 W.Montgomeıy Watt, İslam Düşü~tcesillill Teşekkiil Devri, Çev. Ethem Ruhi Fığlalı, Uroran Yayınlan, 

Ankara 1981 s. 229-231; Ziihdi Carullah, Mu'ttzile, Arnman 1990, s. 25,31,33. 
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bu iddialarını da Peygamber ve sahabe dönemine dayandırmaktadırlar. Oysa 
Peygamber, ara§tırma ve öğrenme amaçlı tartı§mayı hiçbir zaman yasaklamamı§tır. 

Hz. Peygamber'in sağlığında Aslıab-ı Kirarn'ın iman konularıyla ilgili hiçbir fikri 
hareket içerisinde olmadığını, hiçbir nassı te'vil etmediklerini, nazar ve istidlalde 
bulunmadıklarını söylemek doğru bir tespit değildir. Sahih rivayetler Ashab'ın imanı 
taklitten tahkik mertebesine yükseltmek için yoğun çaba gösterdiklerini haber 
vermektedir. A§ağıdaki hadisler bunun delillerindendir: 

Ebu Hureyre (v.58/678) §öyle bir hadis nakletmi§tir: "Ashab'tan bir grup Hz. 
Peygamber' e gelerek şöyle dediler: 

-İçimizdeu öyle şeyler hissediyoruz ki her hangi birimiz bunu söylemeyi bile büyük gü-
nçıh addeder. Nebi (sav}: · 

-Hakikaten öyle bir şey hissettiniz mi? 
-Evet. Nebi( sav}: 
-Bu imaımı ta kendisidir. "89 

Abdullah b. Mes'ud (v.31/652)'un rivayeti ise §öyledir: "Peygambere vesvese so
ruldu, 'o immmı halis o/anıdır' buyurdu."90 

İbn Abbas (v.68/688) da §öyle bir hadis nakleder: "Hz. Peygamber'e birisi gelerek: 
-İçimde öyle bir şey hissediyorum ki onu söylemektense yanıp kömür olmayı tercih ede

rim, dedi. Rasullalı (s.a. v.) şöyle buyurdu: 
· -Kulun halini (iman derecesini takfitteıı) vesveseye yükselten Alla/ı'a hamdolsun. "91 

İslam'da her mücadele ve münazara yasak kılınmamı§tır. Ancak dipsiz bo§ ve 
bilgisizce yapılan tartı§malar, gerçek konusunda insanı §üpheye dü§ürerek, ba§tan 
çıkaran mücadeleler yasaklanmı§tır. Allah (c.c.) Kur'an'da "Gerçeği olmayan şeylerle 
gerçeği yok edebilmeleri için savaşıp durdular»91 "İnsaıılar içinde hiçbir bilgi hiçbir rehberi ve 
aydmlatıcı hiçbir kitabı yok ikeız /ıala Allalı hakkında mücadele eden kimseler vardır"93 

§eklinde buyurarak, gereksiz tartı§maların neler olabileceğini açıkça bize bildirmi§tir.94 

Fakat gerçek uğrunda ve gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla olan mücadele ve 
ilmi tartı§malar, İslam'ın ernrettiği konulardır, "İnsaiıları Rabinin yolıma hikmet/e, güzel 
öğütle davet et. Onlarla nıücadeleni eıı giize/ yol hangisi ise onunla yap, "95 ayeti bunun en 
güzel örneklerinden biridir. 

"Siz de Allah'ı bırakıp tapmakta o/duklarınız da hiç şüphesiz ki cehennem odunusu
nuz. Siz oraya gireceksiniz. "96 Bu ayeti kerirne indiğinde Hz. Peygamber, Abdullah b. ez
Zibe'ra (v.24/645) ile münazarada bulunmu§lardır. Abdullah b. ez-Zibe'ra Hz. 
Peygambere gelerek §öyle bir itirazda bulunmu§tu: "Melekler ve Hz. İsa da iıısan/ar 
tarafından tapı/aıt varlık/ardır, anlamı da azap göreceklerine inanıyor musuııuz? Peygamber 
ona şöyle cevap verdi:-Seııi kavminin lisaıımda bilgisiz yapan nedir? Bilmiyor musun "ma" 

89 Ahmed b. Hanbel, ei-Mıisned, VI/106. 
90 Müslim, es-Sahih, el-İman, 60; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, ll/456, VI/106. 
91 Ebu Davud, es-Sünen, el-Edeb, 109; Ahmed b. Hanbel, el-Mtisned, 1/240. 
92 Galir, 40/5. 
93 I.okman,31/20. 
94 Ebu'I-Hasen Ali b. Muhammed b. Selam Seyfeddin ei-Amidi, Ebkilru'I-E{kttr {i UsO/i'd-Diu, Beyrut 

2003/1424, 1/96-97. 
95 Nahl, 16/125. 
96 Enbiya, 21/98-99. 
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harfi Arapça'da akti edemeyen nesneler için kullamlrr. "97 

Bu olay da gösteriyor ki, sahabe arasında istidlili gerektiren tartışmalar olmuş
tur. Eğer istidlaJ. çirkin bir şey olsaydı, onlar tarafından yapılmazdı. .Amidt 
(v.631/1233), 'Kocakarıların dinine uyunuz' diye bir hadisin, hadis imamlarınca tespit 
edilmiş olmadığını da ifade etmektedir.98 

Abdulkahir el-Bağdadi (v.429/1037), Peygamber döneminden başlamak üzere, 
Selef'ten kelamcı olarak nitelendirilebilecek, ya da dönemindeki tartışmalara girmek 
suretiyle kelamcı sayılabilecek olanlardan söz ederken şu isimleri vermektedir: 
"Sahabe'ııin ilk kelamcısı, va'd ve va/d konuları üzeriııde Harici/er/e, meşiet, isıitaat ve kader 
koııularmda K.tıderiyye ile tartışan Ali b. Ebi Talip'tir. Sonra Abdu/la/ı b. Ömer, Ma'bed e/
Cüheııi'ye kader ko11usunda reddiye yazatı ilk kişidir."99 

Bağdadl, sahabeden özellikle bu iki ismi zikrettikten sonra tabi.inden, Ömer b. 
Abdulaziz (v.101/719)'i de ilk Ehi-i Sünnet. kelamcısı olarak nitelendirmiş, 

Kaderiyyeye reddiye olarak yazdığı risalesinden övgüyle söz etmiştir. Ayrıca O, Zeyd 
b. Ali Zeyne'l-Abidin (v.95/713) ve Hasan el-Basri (v.110/728)'nin de Kaderiyye'ye 
reddiyye babından birer risalelerinin olduğunu, Şa'bi (v.104/722) ve Zühri 
(v.124/741)'nin Kaderiyye'ye karşı çok sert bir tutum takındıklarını haber vermekte-
d. 100 

ır. 

Selefilerin tartışmaya yüklediği kötü anlam dolayısıyladır ki, müslüman top
lumlar, bu günün dünyasında bile sorunlarını tartışamamakta ve tartışma kültürü 
gelişememektedir. Ön kabullerin yaygınlığı, yalnızca bir düşüncenin doğru olabileceği 
kanısı, karşıt düşüncelerin mutlaka yanlış olacağı inancını doğurmuştur. Bilirıdiği gibi 
selefiler: "Ümmeıim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, biri lıariç diğerleriııiıı tamanıt sapıklıktadır, 
o da benim ve aslıabınıııı üzerinde bulunduğu yoldur"101 hadisini kendilerine dayanak 
yapmaktalar ve Peygamber ile sahabenin yolunu izleyen tek fırkarun kendileri 
olduğunu iddia etmektedirler. Elbette diğer fırkaların tamarnı da bu iddiaya sahipler; 
ancak bu konuda en çok temayüz eden selefiler olmuştur. Bu ne9~nle kendileri 
dışındaki diğer görüş ve düşünce sahipleri.nip. tamamını bid'at elili olarak nitelendir
mişlerdir. Oysa insanların farklı temayülleri sebebiyle, inanışların da farklı olması tabii 
olmasıydı. Tartışmanın yasaklandığı, sorunların ve soruların serbestçe izah edilemedi
ği toplumların gelişmeleri irnkansızdır. Bugünkü İslam dünyasındaki devletlerin 
çoğunda sorgulanamayan bir emir, kral veya sultanın varlığı, tartışmanın yasaklandığı 
veya en azından kötülendiği bir düşünce mirasına sahip olmaktan kaynaklandığını 
söylemek fazla abartılı bir yaklaşım olmasa gerektir. 102 .... 

Önceki ümmetlerin, Peygamberlerine çok soru sordukları ve tartışma yaptıkları 
için helak olduğunu söyleyen selefiler, aynı sonuçla karşılaşmamak için, 
müslümanların soru sormarnalarını ve tartışmamalarını istemektedirler. Hz. 
peygamber tarafından vahyin nüzulünün devam ettiği sırada şeriatın hüküm 
koymadığı konularda soru sorulmasını istememesi, mahsCısat alemine girmeyen 
mutlak gayb ile ilgili konularda ölçülü olunmasını tavsiye etmesi doğrudur. Ancak bu 

97 er-Razi, Mefdtilw'I-Cayb, Kahire 1278, XXI/223. 
98 ei-'Amidi, a.g.e., l/96. 
99 ei-Bağdadi, Usülu'd-Diu, s. 307-308, 310. 
100 ei-Bağdadi. a.e., s. 309. 
101 Al:uned b. Hanbel, e.I-Nliisued, lll/120. 
102 Erkol, a.g.e., s. 165. 
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müslümanların hiç soru sormamalan her şeyi olduğu gibi kabul etmeleri anlamına 
gelmez. 103 Ne yazık ki istiva konusunu soran kişinin, Malik b. Enes (v.179/795)'in 
emriyle meclisten çıkarılması, sonraki dönem selefiler için örneklik teşkil etmiş, soru 
sormamak bir temel ilkeye dönüştürülmüştür. Nitekim onların etkili oldukları 
dönemlerde kelam ve felsefe ile ilgilenenlerin ve bu alanda çaba sarf edenlerin sürgüne 
gönderilmeleri, ya da evleri yakılarak öldürülmek istenmeleri bu anlayışın bir 
yansunasıdır. 104 . 

Selefiyye'nin, evrensel bir din olan İslam'ın usCılünü, Hz. Peygamber sonrasında 
ortaya çıkan her türlü siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeyi "bid'at" kategorisine alarak 
eecldetmesi acaba doğru mudur? Onların bid'at konusundaki görüşleri şekillenirken 
acaba hangi varsayımlar etkili olmuştur? 

Bid'at kelimesi b-d-a fiilinin mastan olup, bir şeyi benzeri olmaksızın yaratmak 
ilk defa meydana getirmek, yapmak icat etmek anlamlarına gelmektedir.105 

"Bedi" kelimesi, Kur'an'da bid'at mastacından türetilmiş bir kelime olup, Al
lah'ın isimlerinden biridir. Allah Tea.Ia, yeri göğü yaratan olarak zatını "bedf" kelimesi 
ile tarutmaktadır.106 Başka bir ayette ise icat etmek "ibtida"' kalıbı ile kullarulmakta
dır. 107 Bazı hadislerde ise Hz. Peygamber, ibadetlerle ilgili konularda terkedilmiş bir 
sünnetin iliyasını öveken, ibadetler hususunda sonradan ihdas edilen/bid'at uygula
malar konusunda da ümmetini uyarmaktadır. Bazı hadislerde ise bu durum genel 
ifadelerle belirtilmektedir.108 

Bid'at terimi ıstılah olarak deği§ik §ekillerde tanunlanrnıştır. Bunlardan en genel 
olanı şöyledir. Bid'at, din tamamlandıktan sonra Hz. Peygamber'in vefatını müteakip 
ortaya atılan düşünce, amel ve davranı§ biçimleridir. 109 

İbnu'l-Cevzi (v.597/1200) bid'at terimini "şeriata muhalif olması nedeniyle, oııuııla 
çatışan, ona ters düşen ve onda bir fazlalık ya da noksanlığa sebep olan şeynııo diye tarif 
etmektedir. Bazı tariflerde bid'at kavramı sahabeden sonra dinde meydana getirilen 
fazlalık veya yenilik olarak tanırnlanırken111 S. Şerif el-Cürcani (v.816/1413) ise yaptığı 
tarifte, tabiin dönemindeki yenilikleri bu kavramın dı§ında tutmu§tur.m Şatibi 
(v.709/1388)'ye göre bid'at, dinde sonradan icat edilen ve şer'i imi§ gibi görünen bir 

103 el-BOti, a.g.e., s.28-29. 
104 Ebu Zehra, a.g.e., s. 221-222; Yörükan, a.g.e., s. 94-95. 
105 İbn Manzur, a.g.e., VII/6. 
106 bkz. Bakara, 2/117. 
107 Hadid, 57/27. 
108 Bid'at ile ilgili bazı hadis-i §erif!er: "Kim beııden sonrtı terkedilmiş bir süımeıimi ihya ederse, onuııla amel eden 

herkesin ecri kadar o kimseye sevap verilir, hem de onlamı sevabmdau hiçbir şey eksiltilmedeıı. Kim de Allah'm ve 
Rastilıi'uüu rızasma uygu u düşmeyen bir dalalet bid'ati icad ederse, ommla amel eden insaularm günahl~rı kadar 
o kişiye gü11alı ytikleııir, hem de 011larm gtinahlarmdan hiçbir şey eksi/tilmedeli " (et-Tirmizi, Kitabu'1-llm, bab 
no: 16, hadis no: 2676; MOslim, Kitabu'l-İlm, bab no: 6, Hadis no: 16.), "Kim bizim şu dillilllizde ona 
muvafık düşmeyen bir şey ortaya koyarsa o merdutıur, makbul def,ildir • (el-Buhari, Kitabu's-Sulh, bab no:5; 
" ... Sözleriıı eıı güzeli Allalı'm kelamı, yollarm eıı doğrusu Mulıammed'iu yoludur. (Di11de) ihdas edile11 (soııradaıı 
ortaya çıkarıla11) şeylerdeli sakmımz. Mulıakkak ki işlerin eıı {eııası sonradau ortaya atıla11lardır. Her yeui şey 
bid'aıtir, her bid'at dalaleıtir ... " (Ahmed b. Hanbel, MOsned, 4/60). 

109 Muhammed Murtaza e:z.-Zebidi, Tacu'I-Arfis, Beyrut 1386/1966, V/271; Ebu'I-Kemal Ahmed (Asım 
Efendi), el-Okyal/üsu'l-Basid fi Tercemetri-Kaıııüsri-Mulıit, İstanbul 1305, lii/183. · 

11° Cemaluddin Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. el-Cevzi, Telbisu İblis, Kalüre 1928, s. 16. 
111 Abdulhay cl-l..eknevi, Düude11 Bugüue ibadetlerde Bid'at, çev., Harun Ünal, İstanbul1984, s. 27. 
m el-İsfehani, a.g.e., s.49. 
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yoldur ki; onunla Allah'a daha çok ibadet kast olunur ve şer'i yoldan kastedilen şeyler 
onunla gerçekleştirilmek istenir.113 İmam Gazali (v.505/1111)'ye göre Rasulullah 
(s.a.v.)'tan sonra ortaya çıkan her bid'at yasak değildir. Yasak olan bid'at, sabit bir 
sünnetin zıddı olan ve illeti devam eden şer'i bir hükmü kaldıran şeydir.114 

Yapılan tarifiere dikkat edilirse, bunların tamamı dinin arneli yönünü kapsadık
lan, düşünsel alanla ilgili açık bir beyan içermedikleri anlaşılır. Öyleyse bid'at: 
Cabici'nin dediği gibi İslam'ın tamamlanmış ve kesirıleşmiş olan ibadet sistemine yeni 
bir şey ilave etmek ya da o sistemde var olan bir şeyi ondan çıkarmaktır.115 Fakat lügat 
anlamlarından açıkça anlaşıldığı gibi bid'at kelimesi mutlak anlamda yeniliği, önceden 
yok iken sonradan olan şeyleri ifade etmektedir. Dolayısıyla değişen ve zamanın 
ilerlemesiyle birlikte tabii olarak gelişen cemiyetin yapısında -ister zaruri ve ihtiyaca 
mebni olsun isterse olmasın- meydana gelen her yeni müessese, davranış biçimi, 
keşfedilen bul u ş ve teknik, kısaca yeni olan her şey bu kelimenin kapsamına girer. 

O halde lügavi anlamıyla bid'at hususen din alanını ilgilendirmez; aksine haya
tın akışıyla birlikte ferdi ve sosyal hayatta meydana gelen her yeni şey bu kavram 
kapsamına girer. Bu anlamda bid'at kavramı dini bir terim değildir. Bundan dolayı 
Selefiyye'nin yaptığı gibi kelimenin lügat anlamına takılıp kalınarak her yeniliği bid'at 
saymak, sonra da ölçünün kaçırıldığını fark ederek bid'at-i seyyie ve bid'at-i hasene 
veya farz bid'at, vacip bid'at, rnekruh bid'at gibi ayrırnlara giderek çözümler üretmek 
mümkün değildir. O halde "bid'at-r hasene" diye vasıflandırılan şeyleri, hiç böyle bir 
tavsife gerek duymaksızın, bid'at olarak isirnlendirmemek daha doğru ve di.n.iıi temel 
esprisine daha uygundur. Öyleyse bir şey doğru, güzel ve faydalı ise artık ona bid'at 
dememek gerekir. Aksi halde ona bid'at-ı hasene; diğerine bid'at-ı seyyie diyerek 
zihinlerde kavram kargaşası oluşturmaya gerek yoktur. Fakat buna rağmen bu kavram 
kargaşası geçmişte oluşturulmuş ve oldukça enteresan bid'at tanımları ve sınıflandır
maları yapılmıştır. Düşüncenin mahkum edilmesinden başka bir anlam taşımayan bu 
yaklaşım, tarihte oldukça gereksiz münakaşalara ve sonuçta mezhep taassubuna 
neden olmaktan başka bir işe yaramamıştır.U6 

Bid'at kavramına yüklenen olumsuz anlam nedeniyle, İslam düşünce tarihinde 
fırkalaşmaların derirıleşerek çoğaldığı dönemde, kötü niyetli fırkalar belirlenip · 
tanıtılırken bazen ölçü kaçırılrnış, iyi niyetle ortaya atılan yeni yorum ve yaklaşırnlar 
da, İslam düşüncesinin bir açılımı ve ivme kazanması olarak değerlendirilmesi yerine; 
Ehl-i Bid'at olarak isimlendirilmiş; suçlayıcı, dışlayıp mahkum edici . bir anlayışla 
dönüşmüştür. Özellikle bu kavramla eş anlamlı olmak üzere türetilen Fırak-ı daiJ.e 
(sapık fırkalar), Ehl-i dalal (sapkınlar zümresi), Ehl-i ehva (Akıllarına göre hareket 
edenler), Ehl-i zeyğ (saparılar topluluğu) gibi isimlendirmelerin, temel konularda değil; 
içtihada müsaid nasların yorumunda, farklı düşünenler için de kullanılması, düşünce
ye dayalı ilimlerdeki ilerlemeyi yavaşlatmıştır. 117 

İlk Dönem Selefiyye akli metodu devreye sokanlar için bid'at kavramını kul
lanmıştır. Fakat onların bu adlandırması yeni bir metot uyguladıklan arılamında olup 
sadece gereksizliğin vurgularıması bağlamındadır. Çünkü onlar bu adiandırma ile 

113 Ebü İshak İbrahim b. Musa, eş-Şatıbt, el-l'ıisam. Mısır, 1/37. 
ı ı4 Ebu Muhammed b. Muhammed el-GazAlt, llı)'all U/ımıi'd-Diu, Mısır ts., Il/3. 
115 Muhammed Abid el-Cabirt, et-Türas ve'I-Haddse, Beyrut 1991 s. 52; Özler, Ehl-i Sünnet, s. 58. 
116 Özler, a.e., s. 59-60. 
117 Özler, a.g.e., s.71-72. 
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aralarındaki bağları kesmemişler, birbirlerine düşmanca davranmamışlardır. Hatta yeri 
gelince birbirlerinin düşüncelerinden yararlimmışlardır. 118 • 

· Selefiyye'nin peygamber, şehit, veli vb kişilerin kıyamette bazı kimselerin gü
nahlarının affedilmesi hususunda şefaatçi olacaklarına dair Ehl-i Sünnet inancına karşı 
çıkmak için geliştirdiği deliller de tutarlı değildir. Ehl-i Sünnet ekallerinin hepsi, 
şefaatin Allah'a ait ve Allah'ın izniyle .olacağını söylerler. Onlar, şefaatin elbette 
Allah'a ait ve ancak Onun izni ile olacağına, Hz. Peygamber'in büyük ve küçük günah 
işlemiş bazı Mü'minlere şefaatinin hak olduğuna inanırlar. Ehl-i Sünnet'e göre şefaat, 
kitap, sünnet ve icma ile sabittir. 119 

T asavvuf konusunda da selefiler doğru ile yaniışı birbirinden ayırt etme anlayı
şına yönelmemişlerdir. Halbuki İslam'da manevi hayat esastır. Bu yönüyle tasavvuf 
her şeyden önce İslam'ın özü ve ruhu demektir. Özsüz ve ruhsuz din olmayacağına 
göre, İslam'da tasavvufun olması fevkalade tabiidir. Kaldı ki mutasavvıflar, bu öz ve 
ruhun izahını yapmaktan başka bir gayeyi benirnsememişlerdir. Onların bütün hedefi 
Kur'an ve sünnetin, nefsani arzulara göre değil, ilahl iradeye göre izahı ve yaşanması
dır. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek ve· Ona bağlanmak, aslında İslam'ın tam 
anlamıyla içinde olmak demektir. 120 Bütün müesseselerimiz gibi, tasavvuf ve tekkenin 
de, içinde yaşadığı cemiyetin şartlarından tecrit edilmesi elbette düşünülemezdi. 
Cemiyetin diğer müesseselerinde görülen. duraklama, gerileme ve hatta çöküş, 
tekkelerde de görülmüş; bir zamanların bu canlı ve şuurlu kuruluşları, cehalet ve 
ataletin pençesine düşmüştür. Bir müessesenin belli bir devresindeki hatalı tatbikata 
takılarak, onu bütünüyle kötülemek doğru değildir. 

Selellierin mezar ziyaretine karşı çıkmaları, tamamen mesnetsizdir; İslam'ın ilk 
yıllarında ruhlara tapıcılığın önlenmesi bakımından Raslullah (s.a.v·.), kabir ziyaretini 
yasaklarnış daha sonra bu yasağı kaldırmıştır. Hem Hz. Peygamber'in hem de 
sahabenin zaman zaman kabirieri ziyaret ettiklerine dair pek çok rivayet vardır.121 

Elbette kabideri tapınılacak makam haline getirmek haramdır. Ancak unutulmamalı
dır ki, İslam'da arneller niyetiere göredir. Hiç kimsenin bir kabri ziyareti sırasında 
duyduğu huşu ve ta'zim.i, şirk olarak değerlendirmek sığ bir din anlayışıdır. 

iyiliği erneedip kötülüğü yasaklama, bütün İslam mezheplerinin benimsediği bir 
Kur'an emridir. Ancak bunun aniaşılma tarzı, mezhepler arasında farklılık arz 
etmiştir. Ehl-i Sünnet, bu hususta, insanlar arasında nifak doğurmamak, kanşıklığa 
sebep olmamak için makul olan yolu benimsemiş ve bu işi, her müslümanların 
şartlarına uyarak yerine getirmesini istemiştir. Ayrıca Ehl-i Sünnet bu hususta, 
"Allah'm Resulü üzerilıe düşeıı, aııcak tebliğ etmektir ... "122 emrini esas almış ve zora 
başvurmadan yumuşaklık ve gönül boşluğu ile, haram ve vacib olan emir ve yasakları 
yerine getirmeye; mükellefe hatırlatmaya çalışmıştır. Selefiler ise Kur'an ve Sünnet'in 
dışındaki her yeni şeyi bid'at saydıkları ve bid'atlere kapılmış olanlarla savaşmanın, 
Kur'an-ı Keriın'in, "Siz, iıısaıı/ar içiıı ortaya çıkartlaıt doğruluğu emreden, feııalıktan 
alıkoyaıı, Allah'a iııaııaıı hayırlı bir ümmeısiuiz"123 ayeti gereğince zarud olduğuna 

118 el-BOti, a.g.e., s.l9. 
119 Bzk, Taftazani, a.g.e., s. 148-149. 
120 Bkz., Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatfar Tari/ı;, İstanbul1999, s. 17,49,66,76,80. 
121 Kabir ziyaretleri ile ilgili hadisler için bkz., Buhari, Cenaiz, 31; Ebu Davud, Menasik, 96. 
122 Maide, 5/99. 
123 AI-i İmran, 3/110. 
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inandıklan için, zaman zaman kendileri gibi düşünmeyen müslümanlara karşı kılıç 
kullanmaktan çekinmemişlerdir. 

Görüldüğü gibi, selefllerin şirk olarak gördükleri bid'atlerden çoğu, aslında göre
neklerden kaynaklanan ve dlni.n aslı ile ilgileri bulunmayan davranışlardır. 

SONUÇ 

Her dinin müntesipleri için, ilk nesillerin ayrı bir değeri vardır. Çünkü onlar 
kendilerine kadar ulaşan dinin yayılıp gelişmesinde önemli fedakarlıklarda bulunmuş
lardır: Bundan dolayı onlara karşı minnet ve saygı duyg~ları hissedilir. 
Hz.Peygamber'in açıkça övdüğü gibi müslümanların selef olarak kabul ettiği nesiller 
Sahabe, Tabiin ve Etbau't-Tabiin' neslidir. . 

Selef'i faziletli kılan, onların belli bir zaman diliminde yaşamış olmaları değil, 
nübüvvet nuruna olan yakınlıklarıdır. Fakat fazilete riail olma dereceleri toptan 
olmayıp kişilere göre ve nübüvvet nurundan yaradanma durumuna göre değişmekte-
dk . 

Özellikle İlk Nesil Selef'in yaşadığı dönemde Arapça'nın safiyetinin bozulma
mış olması ve saha benin, Hz .. Peygamber'in yanında yetişmiş olmanın getirdiği bir 
özellik olarak fıtraten teslimiyetçi bir yaklaşım ile inanmalan ve dini nasları yine Hz. 
Peygamber'den edindikleri anlama kavrayışı ile isabetli bir şekilde çözüİnlemeleri, 
onlara akli .prensiplerin devreye girdiği her hangi bir metot kullanmaya il}.tiyaç 
bırakmarnıştır. Ancak sonraki dönemde durum değişmiş ve bir metot kullanma 
mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Özellikle belli bir dönemden sorıra mevzu/uydurma hadislerin çoğalması, İs
lam'a karşı muhalefet gösteren kesimlerin ortaya attıkları ba.tıl düşünce ve inançlada 
mücadele edebilmek için aklı devreye sokan metodolojilerin kullanılmasını zorunlu 
kılmıştır. O halde Sonraki Dönem Selefiyye'nin, İlk Dönem Selef'in uygulamalarını 
mezhep haline getirmeleri doğru değildir. Selef'in yaşadığı dönem mübarek bir dönem 
olup onların uygulamaları, bütünüyle mezhep olabilecek uygulamalar değildir. · 

Selef'e olan sevgirniz ve saygırnız, akl-ı selimden uzaklaşmarmza sebebiyet 
vermemelidir. Aşırı sevgi duygusuyla Selef'in uygulamalarının mezhepleştirilmesi, 
aslında . Selef'in tebliğ ettiği İslam anlayışından bir nevi uzaklaşma anlamına gelir. 
Çünkü onlar yaşadıklan dönemde, dönernin sosyal şartlan çerçevesinde İslam'ı 
evrensel bir din olarak algılarnışlar ve ona göre hareket etmişlerdir. Halbuki Sorıraki 
Dönem Selefller, etkili oldukları İslam toplumlarında Selef'in yaşadığı çağdaki 
uygulamalarını dondurmuşlar, sonra da o uygulamaları mezhepleştirerek İslam'ı 
bölgesel ve kapalı bir toplumun dini haline getirmişlerdir. 

İslam akaidi, oldukça sade ve özlü önermelerden oluşur. Anlaşılmasında ve izah 
edilmesinde asla bir zorluk yaşanmaz. Bu şekliyle İslam akaidine inanan insanların, 
tefrikaya düşmeleri bölünüp parçalanmaları doğru değildir. Belli kesimler için dinin 
akaid esaslarına topluca inanmak yeterli olabilir. Ancak evrensel bir dinin inanç 
esaslarının diğer din ve felsefi inançlada karşılaşmaması düşünülemez. Böyle bir 
durumda da akaid ile yetinilmez, bazı teolojik yorumlara gidilir. Yorumların devreye 
girdiği durumlarda ise görüşler farklılaşır ve artık bir tek doğrudan bahsedilemez. İşte 
bu noktada farklı görüşlere ve yorumlara mü samaha ile yaklaşmak gerekir. Aslında bu 
düşünen insan varlığı için vazgeçilmez bir durumdur. Doğruların o.rtaya çıkması 
açısından da son derece gereklidir. Allah'ın gönderdiği ayetlerin bir kısmını muhkem 
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bir kısmını da müte§abih olarak göndermesinin hikmeti de burada gizlidir. Fahreddin 
er-Ra.zi'nin ifade ettiği gibi Kur'an ayetlerinin pek çoğunun müte§abih ayetlerden 
olu§ması, Allah'ın insan aklına verdiği değeri gösterir. Alimler, muhkem ayetlerin ve 
olu§turdukları bilgilerin · ı§ığında, sürekli müte§abih ayetleri dü§ünerek ya§adığı 
dönemde Kur'an'ın kendilerine rehber olmasını sağlayacaklardır. O halde Selefiyye'nin 
akla kar§ı güvensiz davranması, müte§abih ayetleri asla dakunulmaması gereken 
yasak alanlar olarak değerlendirmesi, kabul edilebilir bir durum değildir. 

Selefiyye'nin ayet ve hadisleri parçacı bir yakla§rm sergileyerek kendilerine göre 
yorumlarnaları sığ bir din yorumuna sebebiyet vermi§tir. Özellikle bid'at kavramına 
yükledikleri anlam, kültürden sanata hayatın pek çok alanında müslümanlan pasif bir 
hayat anlayı§ına sürüklemi§tir. · 

Selefi dü§ünce mensupları, zaman zaman İslam'ın iyiliği emretme kötülüğü ya
sakla ilkesini kendilerince yorumlayarak İslam'ı tebliğ etme, ya§ama ve ya§atma adına 
yasakçı, bazen de §iddete ba§vuran uygulamalar sergilemektedirler. Bu durum barı§ 
di.nl olan İslam'ı §iddet dini olarak görmek isteyen çevrelere de fırsat vermektedir. 
Amerika Birle§ik Devle~lerinde 11 Eylül 2001'de ticaret merkezlerine gerçekle§tirilen 
saldınların el-Kaide örgütüyle ili§kilendirilmesi, bu örgütün de fikri iemirıinde 
Selefilik'in olduğu kanaatine varılması, son dönemde bu dü§üncey( yenide~ İslam ve 
dünya kamuoyunun gündemine ta§ımı§tır. 

Maturidiyye ve E§ariyye alimleri eserlerinde "E/ıl-i Süu11et-i Hassan diye isirrılen
dirdikleri Selefiyye'nin di.nl duyarlılığını ve samirniyetini saygı ile kar§ılamı§lardır. 
Ancak Ramazan el BCıti'nin de ifade ettiği gibi, Osmanlı Devletinin yıkılı§ından sonra 
Batı ülkelerinin İslam coğrafyasını istila etmeleri sonucu ortaya çıkan yeni durum 
k~§ısında, gayr-i müslirrılerin hegemonyası altında olmanın.olu§turduğu psikolojisi ile 
Selefiyye, tarih boyunca ana kitleyi olu§turan Ehl-i Sünnet'in sergilediği gelenekten 
uzakla§ma temayülü sergilemi§tir. T emennimiz Selefiyye'nin daha fazla fırkala§ma 
temayülüne dü§meden, Ehl-i Sünnet'in farklı bir ekolü olarak varlığını sürdürebilmesi 
ve bunun için de uyguladığı metodolojiyi gözden geçirmesidir. 


