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ÖZET 

 Çağdaş İslam düşüncesi Avrupa’da aydınlanma dönemi olarak adlandırılan dönemin 

akabinde İslam dünyasında ortaya çıkan krize karşı reaksiyoner olarak gelişen akım olarak 

kabul edilir. Bu düşüncenin öncüsünün Cemaleddin Efganî olduğu yaygın bir kanaattir. 

Cemaleddin Efganî ‘nin Mısırlılara hitaben “Size herhangi bir kitap bırakmadım, ancak kitap 

mukabilinde bir adam bıraktım ki o da Abduh’tur” ifadesi Abduh’un çağdaş İslam 

düşüncesindeki önemini ortaya koymaktadır. 

 Muhammed Abduh, Mısır’da 1849-1905 yılları arasında yaşamış, Mehmet Akif 

Ersoy’a göre “ Mısır’ın en muhteşem üstadı” dır.  Sevenleri ve takipçileri tarafından bu 

övgülere mazhar olan Abduh, bazı çevrelerce sert şekilde eleştiriye tabi tutulmuş, dinde 

reform yapmak istediği, mason olduğu, İngilizlere çalıştığı şeklinde ithamlara maruz 

kalmıştır. Biz ise bu çalışmamızda Mısır’ın ilk çağdaş İslam düşüncesi liderinin İslam’ın 

yenilenme hareketine katkısını incelemeye çalıştık. Abduh’un İslam’ın temel kaynakları olan 

Kur’an ve Sünnete yaklaşım tarzını Müslümanların içinde bulunduğu krize yönelik siyasî 

çözümlerini ve Ezher’in eğitim metoduna yönelik reformcu yaklaşımlarını irdeledik. 

Çalışmamızda Muhammed Abduh’un öğrencisi Reşid Rıza tarafından yazılan Abduh’un 

konuşmaları ve yazılarından oluşan “Menar” tefsirinden sıklıkla yararlanıldığı gibi Abduh 

hakkında yapılan çalışmalardan da istifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çağdaş İslam Düşüncesi, Muhammed Abduh, Kur’an, Sünnet. 
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MUHAMMED ABDUH’UN BİYOGRAFİSİ 

 Muhammed Abduh b. Hasen Hayrullah, Mısır’da 1849 yılında dünyaya geldi. Okuma 

yazmayı kendi köyünde öğrendikten sonra burada Kur’an’ı hıfzetti. Bu arada babasının 

teşvikiyle klasik İslamî ilimlerden fıkıh, sarf, nahiv derslerini okudu ancak okutulan derslerin 

ezbere dayanması Abduh’un eğitimden soğumasına neden oldu. Tanta’da devam eden 

medrese eğitimini yarıda bırakarak köyüne geri döndü. 1865 yılında evlendikten bir süre 

sonra babasının ısrarıyla ilim öğrenmek için tekrar Tanta’ya doğru yola çıktı. Okuma 

konusunda hiç isteği kalmamıştı. Yolda akrabalarının bulunduğu bir köye uğrayarak orda on 

beş gün kaldı. O köyde Senusî Tarikatı müntesiplerinden Şeyh Derviş Hızır isimli bir sufi ile 

karşılaştı. Şeyh Derviş, Abduh’un tekrar ilmi sevmesine neden oldu. Kur’an’ın akla ve selim 

fıtrata hitap ettiği düşüncesini Abduh’un zihnine yerleştirdi.
1
 

 Tanta’da bir süre eğitimine devam ettikten sonra Kahire’ye giderek Ezher’de tekrar 

okumaya başladı. Ezher, dönemin en önemli ilim merkeziydi, orada on iki yıl okudu. O 

sıralarda Ezher’de coğrafya, matematik gibi dersler okutulmuyordu. Sarf ve nahiv ilimleri ön 

plandaydı. O dönemde Ezher’de üç önemli hocanın dersleri mevcuttu: Ahmed Rufaî, 

Abdurrahman Uleyş, Hasan’ut Tavil. Abduh, bu hocalardan dersler aldı. 1877’de Ezher’de 

hoca oldu. Ezher’de Mukaddime’yi okuttu. 
2
 

 1872 yılında Mısır’a gelen Seyyid Cemaleddin Efganî ile tanıştı ve onun sohbetlerine 

katılıp derslerinden istifade etti. Efgani ile kurduğu dostlukla Abduh’un İslami ihya 

konusunda ufku açıldı. Cemaleddin Efganî’nin siyasi aksiyoner yönü de Abduh’u etkiledi.  

Onun şu sözleri kendi üzerindeki Efgani etkisini açıklamaktadır: 

 "Babam; kardeşlerim Ali ve Mahrus gibi, benim de bedeni hayatıma sebep oldu. 

Cemaleddin ise bana Hazret-i Muhammed, Hazret-i İbrahim, Hazret-i Musa ve Hazret-i 

İsa gibi manevi bir hayat verdi, ruh ufkumu açtı."
3
 

 Efgani’den matematik, mantık, hikmet, fıkıh usulü ve kelam dallarında dersler aldı. 

Abduh, Efgani’ye Kur’an’ın tefsiri ile alakalı sorular soruyordu. Efganî, Abduh’la yakından 

ilgileniyor, siyasi ve edebi konular hakkında onu yazmaya teşvik ediyordu. Emperyalizmin 

                                                           
* İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Tefsir Bilim Dalı Doktora 

Öğrencisi. 
1
 Reşid Rıza, Gerçek İslam’da Birlik, s.61. 

2
 Reşid Rıza, Tarih’ul Ustazil İmam Şeyh Muhammed Abduh, c.1, s.16. 

3
 Osman Keskioğlu, Muhammed Abduh, AÜİF, c.18, s.111. 
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Mısır’da yapmak istedikleri hakkında bilgi edinen Abduh bu şekilde siyasi konulara 

eğiliyordu.  

Abduh, Efgani’nin teşvikiyle Ehram Gazetesi’nde yazmaya başladı. Ehram Gazetesi o 

dönemin önemli gazetelerinden biriydi. Abduh’un genç yaşında Ehram’da yazması onun ilmi 

birikimine işaret etmesi bakımından önemlidir.
4
 

Öte taraftan Abduh’un en çok eleştirilen yönlerinden birisi de Mason Locası’na üye 

olmasıdır. Abduh, Efgani ile birlikte, İngiliz mahfiline bağlı Kevkebu’ş-Şark (Şark Yıldızı) 

adındaki bir mason derneğine üye olmuş ancak bir müddet sonra istifa etmişlerdir. Abduh, bu 

cemiyete giriş amacını şöyle ifade etmiştir: “Bu cemiyete girmem, sosyal ve politik 

amaçlarımıza ulaşma çabamızda cemiyeti kullanmak içindi.” Bu savunma Abduh’un 

eleştirilmesini engelleyememiştir.
5
 

 Abduh’un bu dönem Efgani ile beraber hareket ettiğini görmekteyiz. Efgani’nin İslam 

Birliği (İtihadü’l-İslam-Panislamizm) yanlısı düşüncesinin Mısır ayağını Abduh 

oluşturmaktaydı. 1879 yılında Efgani, Mısır’dan sürgün edilmiş, Abduh ise Darul Ulûm’daki 

eğitimcilik vazifesinden azledilmişti. Kendi köyü Mahalletün-Nasr’da zorunlu ikamete tabi 

tutulması dönemin idarecilerini rahatsız ettiğinin göstergesidir.
6

 Muhammed Abduh bu 

dönemlerde bazen idareciler tarafından cezalandırılırken bazen de önemli görevlere 

getirilmiştir.  

Abduh, 1881 yılından itibaren Efgani’nin teşvikiyle siyasi yazılarına ve çabalarına hız 

vermiştir. Mısır halkında vatan bilinci oluşturmak Abduh’un önemli hedeflerinden biriydi. 

Siyasi faaliyetleri sadece yazı yazmakla kalmamış 1882 yılında Urabi Paşa isyanına katıldığı 

gerekçesiyle İngilizler tarafından Beyrut’a üç yıllığına sürgüne gönderilmiştir. 1883 yılında 

Efgani’nin daveti üzerine Paris’e gitmiştir. Abduh, Paris’te Efgani ile birlikte Urvetu’l Vuska 

adlı dergiyi çıkarmaya başlamıştır. Abduh derginin başyazarı, Efgani’den sonra cemiyetin 

ikinci adamı konumunda olmuştur. Derginin Müslüman halkları sömürgecilere karşı uyarması 

üzerine İngiliz ve Fransızlar dergiyi yasaklamışlardır. Dergi, Mısır ve Hindistan’a 

sokulmamıştır. Dergideki fikirler Efgani’ye ait olmakla beraber kaleme alan ve yayımlayan 

Abduh’tur. Derginin bedava dağıtılması bazı spekülasyonlara yol açmıştır.
7
 

                                                           
4
 M. Zeki İşcan, Muhammed Abduh’un Dini ve Siyasi Görüşleri, s.33. 

5
 Reşid Rıza, Gerçek İslam’da Birlik, s.69. 

6
 Muhammed Ammara, el-E’amalü’l-Kamile, c.1, s.27. 

7
 M. Zeki İşcan, Muhammed Abduh’un Dini ve Siyasi Görüşleri, s.52. 
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 1885 yılında önce Tunus’a ardından Lübnan’a dönen Abduh, siyasi çalışmalardan 

umduğunu bulamamanın verdiği etkiyle ilmi faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır. 

Evinde aydın ve âlimlere, camide ise halka tefsir derslerine başlamıştır. Beyrut’taki 

faaliyetlerinde farklı dinlerden insanlarla da bir araya gelen Abduh, üç semavi dinin 

mensuplarını uzlaştırmak için bir dernek kurmuştur.
8
 Bu dernek vasıtasıyla toplumda yaşayan 

farklı dinlere mensup kişiler arasında birlikteliği sağlamaya çalışmıştır. Bu dernekte bazı 

İngilizler de bulunmaktaydı. Müslümanların ehli kitapla evlenebileceğini onların 

yiyeceklerinin yenebileceğini ifade etti.
9
 İngiliz Pastör’e mektup yazan Abduh şunları ifade 

eder: “ İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik birbiriyle uyum halinde olan üç dindir. İnsanlar 

arasında olgun bilginin parlayacağı ve cehalet karanlıklarının yok olacağı günün yakın 

olduğunu görüyorum. İşte o zaman bu büyük üç din birbirlerini takdir edeceklerdir.”
10

 

Abduh’un mason locasına üye olması sonrasında dinler arası diyalog faaliyetlerine katılması 

sevenleri ve eleştirmenleri tarafından farklı şekillerde yorumlanmaya neden olmuştur. 

Takipçileri onun Müslümanların maslahatı için bu yollara başvurduğu şeklinde savunma 

yaparken onu reformist diye nitelendirenler Abduh’un bu ilişkilerinin kirli olduğu şeklinde 

propaganda yapmışlardır. Abduh’un Mısır’a dönünce İngilizlerle Müslümanların lehine olan 

konularda faydalanılabilir şeklinde fetvası da aleyhindeki kampanyalara katkı sağlamıştır.
11

  

 Abduh, Beyrut’taki sürgünü üç yıl olmasına rağmen sürgünde altı yıl kaldı. Bu süre 

zarfında önemli eseri “Tevhid Risalesi”ni kaleme aldı. Çünkü Hidiv Tevfik, Abduh’a 

kızgındı. Hidiv için “dışı Mısırlı içi İngiliz” diyordu. Abduh’un yakınlarının Mısır’daki İngiliz 

komiseri Lord Cromer’e ricada bulunmaları üzerine Lord Cromer, Hidiv’den Abduh’u 

affetmesini istedi. Bu af neticesinde Mısır’a dönen Abduh siyasi işleri bırakarak ilmi 

faaliyetlere döndü. Ezher’de ve devletin değişik kademelerinde önemli görevler üstlenen 

Abduh, İngiliz Lord ile arasını düzeltme yoluna gitti. Bu yönüyle Hindistan’daki Seyyid 

Ahmet Han’a benzer bir şekilde karşılıklı çıkar üzerine bir yol tercih etti.
12

  Mısır yönetimi 

tamamen İngilizlerin kontrolünde olduğundan eğitim ile ilgili raporu Lord Cromer’e iletti. 

Lord Cromer’le yakınlığını ilerleten Abduh, Hidiv Abbas’ın onu azletmesinden bu yakınlık 

sayesinde kurtulmuş oldu. 1892 yılında Mısır müftüsü olan Abduh, Ezher’i ıslah faaliyetlerine 

başladı. Ders ve sınav usullerini düzenledi. Ezherlilere maaş bağladı. Fen derslerini müfredata 

ekledi. Giriştiği ıslahat hareketinden rahatsız olanlar “Transival Fetvası”nı kullanarak 

                                                           
8
 Şerif, İslam Düşüncesi Tarihi, c.4, s.292. 

9
 Muhammed Abduh, Tevhid Risalesi, s.205. 

10
 Muhammed Abduh, Tevhid Risalesi, s.53. 

11
 Osman Keskioğlu, Muhammed Abduh, AÜİF, c.18, s.114-115. 

12
 Osman Keskioğlu, Muhammed Abduh, AÜİF, c.18, s.114-115. 
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Abduh’a karşı saldırılara başladılar. Güney Afrika’nın Transival Bölgesinde yaşayan 

Müslümanlar, Abduh’a üç soru sordular: 

1- Başına tokmakla vurarak mukavemeti azaldıktan sonra ölmeden kesilen hayvanın eti yenir 

mi? 

2- Bir mezhepte olan başka mezhepteki imama uyması caiz mi? 

3- Şapka giymek caiz mi? 

Onun bu sorulara olumlu cevaplar vermesi büyük tepkilere neden oldu. 

1900 yılında Fransız Dışişleri Bakanı Gabriel Hanotoux İslam’a kaza ve kader 

meselesi üzerinden hücum etti. İslam’ın kaderci bir anlayışa sahip olduğunu iddia eden 

Hanoto’ya karşı Abduh, altı makale ile cevap verdi. Kur’an’da 64 ayetin insanın özgür 

iradesine vurgu yaptığını ifade eden Abduh’un makaleleri M. Akif tarafından Türkçe ‘ye 

çevrilerek Sebilür Reşad gazetesinde yayımlandı. Muhammed Abduh, 1901 yılında İstanbul’a 

geldi. Abdülhamid’i ziyaret etti. Hüsnü kabul gördü. Ancak din adamlarına yönelik sert 

eleştirileri yüzünden İstanbul’dan memnun ayrılamadı. Şeyhul İslam ile konuşmasında din 

adamlarına yönelttiği eleştiriler gazetelerde tepki alınca Avrupa’ya geçen Abduh, Fransa’da 

Gustave Le Bone (Irkçı yaklaşımları ile dikkat çeken bu filozof uygarlık gelişiminin akıl 

yürütme gücünden yoksun kitleler tarafından değil entelektüeller tarafından meydana 

getirildiğini iddia eder. Ayrıca akıl yürütme yeteneğinin beyazlarda daha gelişkin olduğu bir 

ırkçı anlayışı savunmuştur. Ancak Arap medeniyeti kitabı Abdülhamid tarafından çevrilmiş 

bu kitabında Müslümanlara övgüler söz konusudur.) ile görüştü.  Filozof Spencer (evrim 

teorisini savunan görüşleri ile bilinir. Ayrıca evrim sadece canlılarda değil uygarlık 

anlayışında da geçerlidir.) ile görüşen Abduh dönüşte önce Cezayir’e sonra Tunus’a 

uğradı.1905 yılında yakalandığı hastalık nedeniyle vefat etti.
13

 

ABDUH’UN YAŞADIĞI DÖNEMDE MISIR 

 Hz. Ali’ye atfedilen bir söze göre “insan zamanının evladıdır.” Bu nedenle İnsanların 

düşüncelerini ve eylemlerini yaşadıkları dönemden bağımsız düşünmek mümkün değildir. 

Dolayısıyla tarihe mal olmuş şahsiyetlerin fikri ve siyasi hayatlarının değerlendirilmesinde 

yaşadıkları dönemki koşulların bilinmesi gerekmektedir. 19. yüzyılda yaşamış 20. yüzyıl 

başlarında vefat etmiş olan Muhammed Abduh için de bu durum aynen geçerlidir. Bilindiği 

                                                           
13

 Osman Keskioğlu, Muhammed Abduh, AÜİF, c.18, s.114-115. 
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üzere 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa, bilim, teknoloji, askeri ve ekonomik alanda hâkimiyeti 

eline geçirmiş durumdaydı. Avrupa’nın maddi alandaki üstünlüğü İslam dünyası üstünde 

hegemonya kurmasına neden olmuştu.  

 İslam dünyası Batılıların sömürgesi durumuna düşmüş, Hollanda Endonezya’yı, 

İngiltere Hindistan’ı, Rusya Orta Asya’yı, Fransa ise Kuzey Afrika’yı işgal etmiştir. İran, 

İngilizler ve Ruslar arasında bölüşülürken; Mısır, Fransız-İngiliz rekabeti sonucunda 

Fransızların işgali altına girmiştir. 

 Mısır’ın Avrupa etkisine girişi Napolyon’un Mısır’ı işgali ile başlamıştır (1798-1801). 

Napolyon Mısır’da eşitliği, adaleti öven bir beyanname hazırlamış, bu beyannamede 

Osmanlılar ve Memluklar eleştirilmiştir. Napolyon Mısır’a sadece askeri bir operasyon 

düzenlemekle kalmamış yanına getirdiği bilginlerle Mısır insanının Fransız kültürüyle 

tanışmasını da sağlamıştır.
14

 

 Fransızların işgali sonrası Mısır’a atanan Mehmet Ali Paşa düzeni sağlayarak, siyasi 

hâkimiyeti ele geçirmiştir. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’ın ilanıyla beraber başlayan batıcı 

anlayış Mısır’da Mehmet Ali Paşa tarafından sahiplenilmiştir. Bedeviler yerleşik hayata 

zorlanmış, kadınlar çiftçileştirilmiştir. Ev hanımları da fabrika işçisi olmuştur.
15

 

 Mısır yönetimini devralan Hidivlerin (kavmin büyüğü) israfa varan harcamaları 

Mısır’ın iktisadi anlamda Avrupa’ya bağımlılığını artırmış, Mısır faiz batağına saplanarak 

İngiliz, Fransız ve İtalyanların ekonomik anlamda kontrolüne girmesine neden olmuştur. 

Ayrıca Mısır’da altyapı anlamında bazı yenilikler olmasına karşın sosyal anlamda kalkınma 

olmayışın nedeni Mısır’ın personel ihtiyacının yabancılara bırakılması idi. Rum, Yahudi ve 

Ermeniler ülke siyasetinde söz sahibi olmuşlardı. Açılan misyoner okulları bu süreç üzerinde 

etkili olmuştur.
16

 

 Borçları karşılamak için halka yüklenen vergiler sonucunda Urabi Paşa ayaklanması 

meydana gelmiş, İngilizler ayaklanmayı bastırarak Mısır’ın yönetimini ele geçirmişlerdir. 

 Bu dönemde Mısır’da bulunan Cemaleddin Efgani sömürü güçlerine karşı direnişi 

başlatmıştır. Öğrencisi Muhammed Abduh, hocasının izinden giderek Urabi ayaklanmasına 

katılmış isyanın sonunda Beyrut’a sürgüne gönderilmiştir. 

 

                                                           
14

  Rahmi Er, Modern Mısır Romanı, Ankara, s.1 
15

  Alev Erkilet Başer, Ortadoğu’da Modernleşme ve İslamî Hareketler, Hece y. Ankara, s.220. 
16

 Alev Erkilet Başer, Ortadoğu’da Modernleşme ve İslamî Hareketler, Hece y. Ankara, s.223. 
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ABDUH’UN GÖRÜŞLERİ 

 Abduh’a göre tevhid ilmi bütün ilimlerin rüknüdür. Allah’ın varlığı birliği noktasında 

akıl, insanlara yol göstericidir. Ancak Allah’ın sıfatları noktasında en doğru metot selefin 

metodudur. Abduh’un seleften kastı ise Gazzâlî ve Eş’ari’dir. Allah’ın sıfatları konusunda 

Eş’ari gibi düşünen Abduh, kader konusunda ise Maturidi çizgisine yakındır. Nitekim 

Hanoto’ya yazdığı reddiyede bunu görmek mümkündür. Allah’ın fiilleri iyi yapmak zorunda 

olduğuna dair tartışmalar ile ilgili de görüş beyan eden Abduh, bu meselelerde aşırıya giden 

insanları tenkit eder. Bu tür insanların Allah’ı basit bir görevle görevlendirdiklerini söyleyen 

Abduh, bu konularda iddialı olunmasına karşı çıkar.
17

 

 Hayatı boyunca taklitle mücadele içinde olduğunu ifade eden Abduh’a göre akıl ve din 

ikiz kardeş gibidir. İkisi de birbirini destekler. Dinin uygulanması ve anlaşılması akıl 

sayesindedir. Dinin Allah tarafından gönderilmesinin kanıtı akıldır.
18

 

 Akıl ve nakil arasında meydana gelecek çatışmada karar vermek akla aittir. Bu ise, 

önemsenmeyecek sayıdaki insanların karşı çıkacakları bir prensiptir. Din tamamen ya da en 

azından büyük bölümü ile aklın nüfuzu altındadır. Bu durum ilim içinde böyledir.  Ancak din 

ile bilim arasında hiçbir düşmanlık mevcut değildir.
19

 

 Hadis konusunda da aklı önceleyen Abduh sahih hadisin mütavatir olduğu zaman 

kabul edilebileceğini savunur. Sadece senedin sağlam olmasının yeterli olmayacağını ifade 

eden Abduh metin tenkidinin de önemli olduğunu belirtir.
20

 

 Abduh’a göre mucizeler akıl yönünden imkânsız değildir. Zira bildiğimiz tabiat 

kanunlarından sapmanın imkânsız olduğuna dair bir delil yoktur. Bu konudaki görüşleri 

Gazzâlî ile paralellik arz etse de Kur’an’daki mucizeler konusunda Abduh’un rasyonalist 

olduğu görülmektedir. Örneğin Hz. Musa döneminde meydana gelen denizin yarılması olayını 

Abduh, gel-git şeklinde izah etmektedir.
21

 Yine Bakara Suresi 65. Ayetteki “maymunlar olun” 

şeklindeki ifadeyi ilk dönem müfessirlerinden de esinlenerek “karakter” şeklinde 

yorumlamaktadır.
22

 Bakara 259. Ayette geçen 100 yıl ölüm üzerinden tekrar dirilen insanın 

kıssası ile ilgili Abduh tevilde bulunarak bu olayı koma hali ile izah eder. Eşeğin kemiklerinin 

                                                           
17

 Muhammed Abduh, Tevhid Risalesi, s.108. 
18

 Muhammed Abduh, Tevhid Risalesi, s.172. 
19

 Muhammed Abduh, Tevhid Risalesi, s.55. 
20

 M. Zeki İşcan, Muhammed Abduh’un Dini ve Siyasi Görüşleri, s.118. 
21

 Bakara 2/50; Tefsir’ül Menar, c.3, s.54 
22

 Tefsir’ül Menar, c.1, s.281. 
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tekrar yaratılması meselesini ise reddeder. Yine Ali İmran Suresinde Hz Meryem’e verilen 

rızık mucizesi/kerametini mucize kabilinden görmediğini ifade eden Abduh, bu olaydan 

müminlerin ders çıkarması gerektiğini belirtir.
23

 Abduh, Hz. İsa’nın babasız doğma 

mucizesini ise psikolojik açıdan tevil eder. İnsanın bir şeye kuvvetle inanması durumunda 

bunun gerçekleşeceği savından hareketle bu olayın da bu türden olduğunu söyler.
24

 

 Abduh’un en fazla tartışılan anlayışı vahiy hakkındaki görüşleridir. Hristiyanlığa göre 

vahiy, tanrının yeryüzüne inmesidir. Vahiy, insan şekline girmiş tanrıdır, bu da Hz. İsa’dır. Bu 

açıklamadan sonra Abduh, Müslümanların genel kabul görmüş vahiy kavramını izah ettikten 

sonra vahyi kendi tanımıyla izah eder: “Biz de vahyi kendi metodumuza uygun olarak, 

insanın kendisinde yakini tarzda bulduğu marifet şeklinde tanımlıyoruz” der. Bu anlayış ile 

geleneksel İslami anlayıştan uzaklaşarak marifetullahı ve ilahi hükümleri insanın 

kendiliğinden bulduğunu söyleyen modern Protestan okullara yaklaşır. Fakat Abduh’un tek 

istisnası vardır: “Her insan, hatta yetenekli olan şahıs bile bu bilgiye erişemez. Vahiy 

konusuna akılcı yaklaşan Abduh’un bu anlayışıyla Fazlurrahman’a yaklaştığını söylememiz 

mümkündür.
25

 

 Yaşantısının ilk dönemlerinde üstadı Efgani ile beraber siyasetle alakadar olan Abduh 

sürgün ve hapis hayatından sonra siyasetle arasına mesafe koyar. “Siyasetten Allah’a 

sığınırım, siyaset sözünden de siyasetin manasından da siyaset kelimesinin söylendiği her 

harften de Allah’a sığınırım” der. Bir defasında Efgani’ye siyaseti bırakıp Sudan’a yerleşmeyi 

ve orada Efganiler yetiştirmenin daha hayırlı olacağını söyleyen Abduh ilmi faaliyetleri 

siyasete tercih eder. Müslümanların geleceğinin inşası için ilmi ve ahlaki erdemin en önemli 

iki unsur olduğunu savunur. Yaşadığı sürece Osmanlı hilafeti ile alakalı güzel ifadeler 

kullanmasına rağmen öğrencisi Reşid Rıza, Osmanlı aleyhine bazı faaliyetlerde bulunur. 

Osmanlı Şeyhülislamı’nı yabancı okullara karşı uyarır. Hükümet için yabancı okulların ve 

şirketlerin tehlike olduğunu belirtir. Ayrıca Osmanlı bünyesindeki askeri okullardaki eğitimin 

dini yöndeki eksikliklerinden yakınarak burada yetişen askerlerin Halifelik makamını 

koruyamayacağını ifade eder. Bütün bunlara karşın hakkında bazı şaibeler bulunmaktadır. 

Abduh’un Arapları, Osmanlı’dan ayırma faaliyetleri içinde olduğunu iddia edenler de vardır. 

                                                           
23

 Tefsir’ül Menar, c.7, s.209. 
24

 Tefsir’ül Menar, c.3, s.258. 
25

 Muhammed Abduh, Tevhid Risalesi, s.60. 
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Arap kavmiyetçiliğinin Milli Mısır Partisi programında olması düşündürücüdür. Onu fitnenin 

kaynağı olarak görenlerden biri de Mustafa Sabri Efendi’dir.
26

 

 Abduh’un mücadelesinin ana ekseni ıslaha dayanmaktadır. Islah hareketini üç temel 

üzerine inşa eden Abduh için dini ıslah, dil ıslahı ve siyasi ıslah en önemli konulardır. 
27

 

 Müslümanların şu anki olumsuz konumlarının iki sebebi olduğunu savunan Abduh’a 

göre Müslümanlar dinlerine hurafeler ve bidatler koymuşlardır. Müslüman ülkelerdeki 

sultanların baskıcı idarecileri de Müslümanların gerilemesine neden olmuştur. Kabir 

ziyaretleri, taşlarla teberrük gibi konularda İbn Teymiyye gibi âlimlerin yolunu takip 

etmiştir.
28

 

 Abduh’a göre Kur’an evrenseldir. Diğer kitaplar belli kavimlere gönderilmiştir. Ancak 

Kur’an bütün insanlara gönderilmiş, herkese hitap etmektedir. Kur’an Müslümanlar için her 

konuda temel kaynaktır.
29

 

 Kur’an’ın asıl gayesinin toplumu aydınlatmak olduğunu ancak müfessirlerin Kur’an’a 

israiliyat soktuklarını ifade eden Abduh, içtimai tefsir ekolünün temellerini atmıştır.
30

 

Tefsirinde akılcı yöntemi benimseyen ve dört evlilik konusunda da klasik tefsirlere aykırı 

yorumda bulunan Abduh, cin ve melek konusunda da akılcı tavrını sürdürmüştür. Yine Fil 

Suresindeki ebabil kuşlarını mikrop şeklinde tevili özellikle Elmalılı tarafından ciddi 

eleştiriye tabi tutulmuştur. 

ESERLERİ 

1- Tevhid Risalesi 

2- Tefsiri Menar Nisa 125. Ayete kadar 

3- El varidat (tasavvufa dair risale) 

4- Şerhu Nechul belaga 

5- Şerhul besairun nasiriye 

6- El islam ven nasraniyye 

7- Er reddu ala dehriyyun 

                                                           
26

 Muhammed Abduh, Tevhid Risalesi, s.64. 
27

 Muhammed Abduh, Tevhid Risalesi, s.171. 
28

 Tefsir’ül Menar, c.2, s.172. 
29

 Tefsir’ül Menar, c.1, s.149. 
30

 Said Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, s.61. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 Muhammed Abduh son yüzyılda üzerinde en fazla konuşulan ilim adamlarından 

biridir. Onu selefi hareketin temsilcisi sayanlar olduğu gibi modernist İslam anlayışının 

temsilcisi kabul edenler de bulunmaktadır. Dinde reform yapmak isteyenlerin üstadı şeklinde 

eleştirenler de mevcuttur. 

 Muhammed Abduh İslam dünyasının siyasi, askeri ve fikri anlamda yenildiği bir 

çağda yaşamıştır. Dolayısıyla bu yenilgiye kendi penceresinden çözümler aramıştır. Hayatı 

boyunca kendi zaviyesinden taklitçiliğe karşı mücadele etmiştir. Siyasi yaşamındaki 

karmaşıklıklar aleyhinde ciddi tenkitlerle beraber soru işaretlerinin oluşmasına neden 

olmuştur. İngilizlerle işbirliği yapması, İngiliz işgali döneminde Mısır müftülüğüne 

getirilmesi hakkındaki soru işaretlerindendir. Hocası Efgani ile beraber Mason Locası’na 

kaydolması Beyrut’ta dinler arası diyalog faaliyetlerinde bulunan bir dernek kurması 

eleştirilere konu olmuştur. Abduh’u Seyyid Ahmed Han’a benzetenler olsa bile onun bu denli 

eleştirilmesinin insafsızlık olduğunu düşünüyoruz. Zira Hint Alt kıtasındaki reformistler 

tamamen İngiliz siyasetine ve kültürüne yamanan faaliyetlerde bulunmuşlardır. Ancak Efgani 

ve Abduh’un siyasi yollardan Müslümanlar lehine faydalanma yoluna gittikleri daha gerçekçi 

görünmektedir. Ancak her insan gibi içtihatlarında fikirlerinde hata yapmış olmaları 

muhtemeldir. 

 Aydınlanmanın etkisiyle aklı öncelemesi tefsirinde akılcı yorumlara giderek 

mucizeleri aklileştirme gayreti haklı tenkitlere neden olmuştur. Avrupa’da görüştüğü bazı 

felsefecilerin etkisinde kalarak insanın yaratılışı ile ilgili konularda evrimci görüşe yakın 

tevilleri ciddi tenkitlere yol açmıştır. Abduh’un takipçisi Muhammed Esed batıni 

sayılabilecek yorumlamalara gitmiştir. 

 Yine Abduh’un vahyi insandaki irfan olarak tanımlaması, Fazlurrahman’ın tarihselci 

Kur’an anlayışının kapılarını açmıştır. Zira Fazlurrahman’a göre vahiy, fikir ve söz olarak 

Peygamber’in ruhunda ve zihninde meydana gelmiştir. Ahkama uygulanan tarihselciliğin 

bugün akaid alanına da taşınma çabalarının altında Abduh’un vahyi akli form içindeki izahı 

onun en fazla eleştiri aldığı noktadır. 

Bu eleştirilere rağmen Abduh’un pozitivizme ve yükselen oryantalizme karşı İslam’ı 

savunmak için verdiği mücadeleyi dönemin koşullarından dolayı anlamak gerekir. Zira 

Batının her alandaki hâkimiyeti ve İslam geleneğinin buna “cevap veremiyor” görüntüsü 
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çizdiği bir dönemde yaşayan Abduh’un ortaya koyduğu reaksiyoner fikirler eleştiriyi hak etse 

de bir parça müsamaha gösterilmeyi hak etmektedir. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  


