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Mustafa Sabri Efendi’nin Modern Bilim ve 
Materyalizm Eleştirileri

Ösman DEMI�R
Doç. Dr., Çanakkale Önsekiz Mart Ü� niversitesi I�lâhiyat Fakültesi/ Çanakkale-Türkiye

M. Sabri Efendi, yazılarında modern dönemde siyası�, kültürel ve psi-
kolojik sebeplerle I�slâm dünyasında -ve özelde Türkiye ile Mısır’da- 
giderek etkisini gösteren, modern bilim zihniyetinin ve buna bağlı 
olarak yaygınlaşan materyalist anlayışların eleştirisine büyük önem 
verir. Öna göre bunun sebebi öncelikle Batılı fikirlerin herhangi bir 
eleştiriye tabi tutulmaksızın körü körüne taklit edilmesi, Avrupa mer-
kezli bilimsel gelişmelerin doğru okunamaması, din, akıl, bilim ve tec-
rübe arasındaki ilişkilerin dinı� ve kültürel müktesebât ile tarihı� tecrü-
be dikkate alınarak doğru kurulamaması ve idrak eksikliği sebebiyle 
Hıristiyanlığa özgü din-bilim çatışmasının I�slâm’a taşınmasıdır. Tüm 
bunların bir hâsılası olarak, varlığı maddeye ve maddı� olana indirge-
yen, âlemi aşkın varlığın etkisine kapatan, ezelı� kabul ettiği tabiı� olu-
şumları ve etkileşimleri tesadüfle açıklayan ve pozitivizm, şüphecilik, 
evrimcilik ve maddecilik adı altında kendisini ifade eden ilhâd cereya-
nı I�slâm ülkesinde yayılmıştır.

M. Sabri Efendi en önemli eseri Mevkıfu’l-akl ve’l-ilm ve’l-âlem’in özel-
likle isbât-ı vâcibe ayırdığı ikinci cildinde; akıl, ilim, din ve tecrübe 
ilişkisinden hareketle muasır bilimi ve yaratıcının reddine götüren 
maddeci teorileri klasik kelâm-felsefe birikimini ve dönemin meyda-
na okumalarını dikkate alarak tenkit eder. Bu amaçla Batı’da şüphe-
ciliğin ve ilhâdın tarihini, önemli kişileri ve fikirleri de dikkate alarak 
özetleyen M. Sabri, Paul Janet ve Gabriel Seailles’e ait olan ve Elma-
lı’nın Metâlib ve Mezâhib adıyla çevirdiği eseri kaynak olarak kullanır. 
M. Sabri’nin Batı düşüncesinin en önemli düşünürlerinden biri ola-
rak gördüğü Kant, dini akıldan, ilmi ise şüpheden kurtarmak isterken 
Rousseau’nun da etkisiyle şuuru akla üstün görerek ilhâda kapı ara-
lamıştır. J. S. Mill’in ayniyet ve illiyet ilkelerini tecrübeye indirgemesi 
ve Hegel’in tenakuz ilkesini reddetmesiyle birlikte, her şeyden şüphe 
eden, Allah dahil hiçbir şeyin zaruri olmadığını iddia eden, klasik aklın 
ilkelerini yadsıyan, hakikati deney ve tecrübeye indiren ve görülenin 
ötesindeki varlıkları yok sayan bir anlayış yerleşmiştir. Bu zihniyet ke-
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mal noktasına ise evrendeki düzeni, onun ilkelerini ve sebebini inkâr 
eden Madde ve Kuvvet yazarı Ludwig Buchner’de ulaşmıştır.

Modern bilimin dayandığı deney ve tecrübenin dine aykırı gösteril-
mesine karşı çıkan M. Sabri, kendisini müşahede ve olgu ile sınırlayan 
bu fikrin, bilimsel kesinliği deney ve tecrübeye indirgemesine, ilâhı� 
varlığa delil getiren aklın değerini düşürmesine, haddini aşarak meta-
fizik hakkında müsbet ya da menfi karar vermesine karşı çıkar. Bunun 
gibi inancın müminin vehmine bağlanmasını, bilime dayalı sözde bir 
ahlâkın ikame edilmesini, ayrıca dinin akıl dışı bir olgu olarak göste-
rilerek kalp boyutuna ya da hayır ve fazilet merkezli bir temele irca 
edilmesini de doğru bulmaz. Bu bağlamda dinin değerini akıl ve ilim 
cihetinden ortaya koymaya çalışan, isbât-ı vâcibi tecrübı� yönteme ya 
da modern psikolojik araştırmalara dayandıran önerileri ve I�slâm’ın 
da diğer dinler gibi akıl ile uyuşmayacağını öne süren Mısırlı aydınları 
sıkça eleştirir.

Dış dünyanın gerçekliğini, eşyanın hakikatinin aklen idrak edilebile-
ceğini ve dinı� ilkelerin akıl ile asla çelişmeyeceğini esas alan M. Sabri, 
deney ve tecrübe kendi mecrasında kabul edildiği ve din, -en büyük 
destekçisi olan akıldan uzaklaştırılmadan- anlama faaliyetinin mer-
kezine yerleştirildiği takdirde, yaratıcı ve âlem arasında ihtilaflı gös-
terilen tüm meselelerin giderileceğini savunur. Bu doğrultuda isbât-ı 
vâcibin aklı� ve tabiı� izahına giden yolda, illiyet ve tenakuz ilkelerinden 
istifade ile hudûs, imkân ve gâiyyet fikirleri üzerine bina edeceği ve 
gerektiği ölçüde bilim ve tecrübeden de faydalanacağı, akıl ve mantık 
merkezli alem anlayışını ispata çalışır.
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Mustafa Sabri Efendi’nin Bilgi Teorisinde Akıl-
Duyu Mukayesesi

I�brahim Bayram
Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Ü� niversitesi I�lâhiyat Fakültesi/Tokat-Türkiye

Son devir Ösmanlı Şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi, hususi 
bir ilgi beslediği kelâm ilminin muhtelif konuları, özellikle de yaşadı-
ğı çağda güçlü etkilere sahip olan ve bir din ve ilâh fikrini reddeden 
çeşitli akımların düşünceleri üzerinde fikir yürütmüş, onlara karşı 
cevaplar vermiş ve yeni yorumlar getirmiş önemli bir âlim ve müte-
fekkirdir. Bilgi elde edilmesini duyu verileriyle sınırlayan ve metafiziği 
kabul etmeyen pozitivizmin güçlü bir şekilde etkisini hissettirdiği bir 
dönemde yaşayan M. Sabri, Batıyı tamamen, I�slâm dünyasını kısmen 
hâkimiyeti altına aldığını düşündüğü bu anlayışla güçlü bir şekilde 
mücadele edebilmek için -ikisi de kelâm sistemine uygun bir bilgi yolu 
olmasına rağmen- aklı duyu karşısında yücelten bir tavır sergilemiş-
tir. Önun buradaki en önemli amacı, bir ilâh fikrini temellendirebil-
mek ve savunabilmek için metafiziği ispat konusunda en güçlü temel 
olan akla yüksek bir paye vermek ve böylece din ve ilâh fikrini yıkma-
ya çalışan anlayışlar karşısında onları müdafaa edebilmek olmuştur. 

I�lmi, klasik kelâm anlayışında örnekleri bulunan çeşitli tarifler üze-
rinden tanımlayan M. Sabri, aklı� delilin tam da ilmin tanımında geçen 
unsurlara uygun bilgiler sağladığını ifade eder. I�lmi, ilâhiyat alanın-
dan dışlayıp tabı�i ilimlere hasreden anlayışlara tepki gösterir. Allah’ın 
varlığını isbat etme konumunda olmayan ilim dallarının -reaksiyoner 
bir tavırla- kanıtlayamadığı şeyin yokluğuna hükmedemeyeceğini be-
lirterek, özellikle tabiat biliminin bu konuda söz söylemesinin kendi 
alanını aşmak olacağını vurgular. Hiçbir bilgiye ulaşılamayacağı şek-
linde bir fikir geliştiren ve tarihi oldukça gerilere dayalı anlayışlara 
tepki gösterdiği gibi, aklın temel ilkeleri olarak bilinen özdeşlik ve çe-
lişmezlik gibi kanunlarına aykırı fikir üreten Batılı filozoflara da karşı 
çıkar. Bilginin kesbı� ve zarurı� şeklinde ikili bir ayrıma tâbi tutulabile-
ceğini belirtip ikincisinin çok önemli ve değerli olduğunun altını çizer. 
Batılı bilginlerce “Mebâdi-i ûlâ” da denilen bu zarurı� ilmin kaynağının 
deney olduğunu söyleyen filozofları reddeder. Bilgiyle alakalı olarak 
idrakin ne olduğu, onun bilgi kaynağı olup olmadığı ve bu bilginin 
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nasıl gerçekleştiği gibi konular üzerinde de duran M. Sabri, kâinatın 
hâricı� bir varlığı olmayıp onun zihnı� suretlerden ibaret olduğu şeklin-
deki fikirlere tepki gösterir. Bu noktada zihnin fâil değil, münfail, yani 
etkin değil, edilgen olduğuna dikkat çekerek evreni onun biçimlen-
dirmesinden ibaret görmenin yanlışlığına vurgu yapar. I�draki dimağın 
bir fiili olarak değerlendiren anlayışlara da cevaplar verir.  

M. Sabri’nin bilgi teorisinde en özel ve en çarpıcı olan husus ise herhal-
de aklı duyunun karşısında oldukça yüksek bir mertebeye çıkarmaya 
yönelik olarak ortaya koyduğu fikirlerdir. M. Sabri, aklı Allah’ın kulla-
rına yönelik en büyük ihsanı olmaktan başka onu kullara gönderilmiş 
ilk elçi ve en büyük mûcize olarak nitelendirir. Aklı böyle mücerred 
olarak yücelttiği gibi onu duyu ile mukayese ederek de taçlandırır. 
Bu mealde aklın zarurı� bilgi sağlarken his ve tecrübenin (duyu) bunu 
temin edemeyeceğine dikkat çeker. Aklı� ilimlerin sağladığı bilginin 
mûcizeyle bile değişmeyeceğini, oysa duyuların ürettiği tabiat bilgile-
rinin ise hiç değilse mûcizeyle, onun bittiği düşünülürse kıyametle de-
ğişeceğini ifade eder. Tecrübenin müphem bir şekilde üst üste yığdığı 
hadiselerin tanziminde aklın ana unsur olduğunu belirtir. His ve tec-
rübe ile idrak edilen alanlarda dahi aklın rolünün ondan daha üst se-
viyede olduğu gibi, doğal olarak hissin sözünün geçmediği yerde tüm 
önceliğin akla ait olduğunu kaydeder. Aklın kullanıldıkça gelişirken 
duyuların aynı durumda zayıfladığına işaret eder. Aklın bazı eksiklik-
leri olmakla birlikte aslında bunların, akıldan ziyade akıl sahibinin ku-
surundan kaynaklandığına dikkat çeker. Dinin değer kazanması için 
tecrübeye dayanması gerektiği düşüncesini çarpıcı örneklerle redde-
derek ona akıl yoluyla inanıldığına vurgu yapar. Allah’ın varlığını tam 
anlamıyla sadece aklın ispat edeceğini, aklın sadece bu konuda değil, 
her alanda duyudan çok daha güçlü kanıt ürettiğini, ilimle çatışma 
içerisine girmediği gibi asla Kur’an’a da aykırı düşmediğini kaydeder. 
Duygular karşısında da aklın çok üst bir konumu olduğunu söyleyen 
M. Sabri böylece dini zaten kendisiyle çatışma içerisine girmeyeceği-
ni düşündüğü vahiyle birlikte akıl üzerine bina ederek, güçlü bir yapı 
oluşturmaya çalışır.    
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Mustafa Sabri Efendi’nin Mûcize Hakkındaki 
Modern Yorumlara Getirdiği Eleştiriler

Merdan Güneş
Prof. Dr., Ösnabrück Ü� niversitesi, I�slâm I�lâhiyatı Enstitüsü/ Ösnabrück-Almanya

Ö� zelde Ösmanlı devletinin ve genelde I�slâm âleminin son iki yüz yıl-
lık serüvenine hayatı, fikirleri ve mücadelesiyle ışık tutan Ösmanlı 
âlim-münevver tipinin en önemli temsilcilerinden birisi, son Ösmanlı 
şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi’dir. Mustafa Sabri Efendi 
I�slâm dininin ve müslümanların maruz kaldığı tehlike ve sıkıntılara 
karşı elindeki tüm imkanları hem fiilı� hem de fikrı� her alanda sonuna 
kadar seferber etmiş büyük bir ilim, fikir ve aksiyon adamıdır. Sür-
günlük döneminin son durağı olan Mısır’da da içerisinde bulunduğu 
tüm zor şartlara rağmen mücadelesinden vazgeçmediğini görüyoruz. 
Ö günün Mısır fikir dünyasına büyük ölçüde hâkim olan “I�slam’da re-
form” hareketinin öncüleri tarafından savunulan temel tez ve fikirleri 
eleştirmek için kaleme aldığı Mevkıfu’l-akl adlı eserinde değindiği en 
önemli konulardan birisi de “mûcize” meselesidir. Biz bu araştırma-
mızda kendisinin bu mevzu hakkındaki görüşlerini ortaya koymaya 
ve değerlendirmeye çalışacağız. Mustafa Sabri Efendi “dinde reform” 
fikrine şiddetle karşı çıkmış ve bu fikrin mensuplarını ya dini, dinin 
temel metinlerini ve esaslarını anlamamakla itham etmiş veya -daha 
ileri giderek- bu kimseleri dine hıyanetle suçlamıştır. Kendisinin re-
formist düşünceleri reddetmek için kaleme aldığı kitabının en önemli 
tezlerinden birisi I�slâm dininin akıl temeli üzerine inşa edildiğidir (I�s-
lâm dininin makul karakteridir). 

Sabri Efendi, –ilk bakışta dinin akıl temeli üzerine inşa edildiği görü-
şüyle çelişik gibi görünse de- mûcizeyi, dinin üzerine bina edildiği en 
önemli umdelerden birisi olarak görür. Dolayısıyla ona göre mûcizeyi 
reddetmek son tahlilde dini de reddetmek gibi bir sonuç doğurabilir. 
Zira dinin, dayandığı gaybiyyât’a iman bir bütündür. Bu bütünün bir 
parçasını inkâr, sonuç itibariyle tümünü inkâra yol açar. Öna göre kâ-
dir-i mutlak olan ve bu âlemi yoktan var eden bir Allah’a iman eden 
kimse, Allah’ın kendi yarattığı âlemde istediği zaman farklı tasarrufta 
bulunabileceğini de kabul eder. Sonuçta sopayı da yılanı da yaratan 
Allah, dilediğinde sopayı yılana, yılanı da sopaya dönüştürebilir. Yine 
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onun tarafından şu husus vurgulanmıştır ki, I�slâm dininin temeli vah-
ye dayanır ve bu husus haddizatında başlı başına bir mûcizedir. Ö� yle 
ki, bir kimse vahye iman etmeden I�slâm dinine girmiş sayılmaz. Bir 
başka deyişle, peygamberin gönderilmiş ve Kur’an’ın da Allah’ın ki-
tabı olduğuna iman etmek her şeyden önce vahye inanmayı gerekti-
rir. Vahye iman eden bir mümin içinse diğer mucizelere inanmak çok 
daha kolay bir durumdur. Şöyle ki, aşkın (transendental) olanla maddi 
varlık alanı arasındaki irtibatı ifade eden vahye inanmak diğer mû-
cizeleri kabul etmekten nisbeten daha zordur. Dolayısıyla inanılması 
daha güç olan vahyi kabul edip daha kolay olan mûcizeyi reddetmek 
makul değildir. Muhtemelen bu mantıksal kabul sebebiyle, mûcizeyi 
reddedenleri eleştirirken Sabri Efendi’nin üslubunun genelde olduk-
ça sert olduğu dikkati çeker. Mustafa Sabri Efendi’ye göre mûcizeyi, 
akla ve modern bilimin verilerine aykırılık iddiasıyla reddetmenin 
arka planındaki asıl sâik/hedef, bir adım sonrasında, yine aynı gerek-
çelerle vahyin ve dolayısıyla da vahyin üzerine inşa edildiği tüm iman 
esaslarının inkârıdır. Kısacası bir vakıa olarak mûcizenin reddi, mû-
cizeye istinad eden vahyin, başta Kur’an olmak üzere vahiy kaynaklı 
tüm bilgilerin ve bu bilgilere aracılık eden Peygamber ile bütün bir 
peygamberlik müessesesininin inkârı gibi bir sonuç doğurabilecektir. 
Bu bağlamda Mustafa Sabri Efendi’nin altını ısrarla çizdiği bir diğer 
husus, -her bir mûcizenin teker teker vukuuna dair haberler konusun-
daki sıhhat tartışmaları bir yana- Muhammed Abduh’a gelinceye ka-
dar mûcizenin hak olduğu hususunda Ehl-i sünnet ulemâsı arasında 
bir ihtilafın söz konusu olmadığıdır. 
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Mustafa Sabri Efendi’nin Varlık Anlayışı ve 
Vahdet-i Vücûd Eleştirisi

Muhammed Bedirhan
Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Önsekiz Mart Ü� niversitesi I�lâhiyat Fakültesi/ 
Çanakkale-Türkiye

Bu çalışmada son dönem Ösmanlı şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri 
Efendi’nin varlık tasavvuru ve bu bağlamda vahdet-i vücûda yönelik 
eleştirileri ele alınacaktır. Yaşadığı dönemde önemli bir kelâm âlimi 
olarak dikkat çeken Sabri Efendi, varlık tasavvurunu kelâm ilminin 
klasik anlayışına uygun olarak inşa etmiştir. Bu anlayış varlığın vâcib/
kadı�m - mümkin/hâdis olmak üzere çift kutuplu bir yapısı olduğu esa-
sına dayalıdır ve varlıktaki vâcib kutbunun vücûbunun varlıktan değil 
mâhiyetten ileri geldiği ilkesi ekseninde inşa olunmuştur. Bu bağlam-
da Sabri Efendi, kelâmın âlem tasavvuru açısından çeşitli sorunlara 
yol açtığı düşüncesinden hareketle, tek kutuplu varlık tasavvurunun 
bir yansıması olarak kabul ettiği vahdet-i vücûd anlayışını eleştirmiş-
tir. 

Sabri Efendi’nin vahdet-i vücûda yönelik bu eleştirileri onun magnum 
opusu diyebileceğimiz Mevkıfu’l-akl ve’l-ilm ve’l-âlem min rabbi’l-â-
lemîn ve ibâdihi’l-mürselîn isimli muhalled eserinin üçüncü cildinde 
yer alır. Sabri Efendi kendisini tasavvuf karşıtı olarak konumlandır-
maksızın kelâm paradigmasına uygun bir çerçevede vahdet-i vücûd 
problemini inceler. Öna göre vahdet-i vücûd anlayışı tasavvufun ec-
nebı� felsefelerle imtizâcından teşekkül etmiştir. Dolayısıyla tasavvuf 
kaynaklı değil, felsefe kaynaklı bir sapmadır ve bütün sûfı�ler tarafın-
dan benimsenmemekte, hatta I�mâm-ı Rabbânı� gibi bazı sûfı�ler tara-
fından reddedilmektedir. Bu nedenle Sabri Efendi vahdet-i vücûd ile 
başta Spinoza gibi Batılı filozoflar tarafından temsil edilen panteizm 
anlayışı arasında paralellikler görür. 

Sabri Efendi’ye göre vahdet-i vücûd metafiziğinin temel ilkesi kabul 
edilen Tanrı’nın zâtının mutlak vücûd olması görüşü I�bn Sı�nâcı “Tan-
rı’da zât-vücûd ayniyeti ve Tanrı’nın zâtının sırf vücûd olması” anla-
yışının doğal sonucudur. Bu nedenle Sabri Efendi vahdet-i vücûd an-
layışını çökertmenin onun asıl dayanak noktası olduğunu iddia ettiği 
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Tanrı’nın zâtının sırf vücûd olması ilkesini geçersiz kılmaya bağlı ol-
duğunu savunur. Dolayısıyla hemen hemen bütün eleştirilerini mâhi-
yetten mücerred olarak vücûdun hâriçte mevcûdiyetinin imkânsızlığı 
iddiası çerçevesinde temellendirir.

Sabri Efendi’nin vahdet-i vücûd eleştirilerinde iki ana yönelim dikkati 
çekmektedir. Bunların ilki vücûd ile ilgili genel tartışmalardır. I�kincisi 
ise âlemin ontolojik değeri konusunda vahdet-i vücûdcu sûfı�ler tara-
fından ileri sürülen görüştür. I�lk yön açısından Sabri Efendi, Tanrı’nın 
zâtının sırf vücûd olmasıyla ilgili filozoflar tarafından ileri sürülen de-
lilleri ele alarak bunları çürütür ve Tanrı’nın zâtının sırf vücûd olma-
sının gerekmediğini kanıtladıktan sonra vahdet-i vücûd metafiziğinin 
ana ilkeleri olan vücûdun vücûbu, hâriçte mevcûdiyeti, müşahhaslığı 
ve birliği gibi hususlarda vücûdiyye diye adlandırdığı vahdet-i vücûd-
cu sûfı�ler tarafından getirilen kanıtları inceler. Bu çerçevede vahdet-i 
vücûda göre Tanrı’nın zâtının mutlak vücûd olması tezini de ele alır. 
Bütün bu kanıtlar açısından eleştirileri dikkate alındığında onun as-
lında asâletü’l-vücûd karşısında asâletü’l-mâhiyet anlayışını savun-
duğu görülmektedir. Nitekim vahdet-i vücûdun temel ilkelerini eleşti-
rirken büyük ölçüde Molla Sadrâ’ya ve onun bu konuda ileri sürdüğü 
burhânlara yönelik itirazlar yapması bundan ileri gelmektedir. 

Eleştirilerinin ikinci yönünü teşkil eden âlemin ontolojik değeri üze-
rindeki tartışmalarda ise Sabri Efendi’nin âlemin ontolojik bir gerçek-
liğe sahip olduğunu kanıtlamaya çalıştığı ve bu hususta sûfı�ler tarafın-
dan ileri sürülen çeşitli iddiaları cevapladığı görülür. Sabri Efendi’ye 
göre vahdet-i vücûd esasına bağlı bu metafizik tasavvur, başta Tan-
rı’nın âlemle ayniyeti olmak üzere Tanrı’nın âlem dışında varlığının 
bulunmaması, gayr-ı müşahhas bir şey olması, şerrin izâfı�liği, her ta-
pınılan şeyin gerçekte Allah olması dolayısıyla bütün âlemin Allah’a 
ortak olması gibi çeşitli teolojik sorunları da peşinde getirmektedir. 

Sabri Efendi’nin vahdet-i vücûd eleştirilerinin kaynağı çoğunlukla bu 
görüşe karşı çıkan kelâm âlimleridir. Bu bakımdan vahdet-i vücûd 
eleştirilerinde önemli bir vahdet-i vücûd karşıtı kelâmcı olan Sa’düd-
dı�n Teftâzânı�’den büyük ölçüde etkilendiği görülen Sabri Efendi, diğer 
taraftan Teftâzânı�’nin önde gelen öğrencilerinden Alâeddin Buhârı�’nin 
vahdet-i vücûd eleştirilerinden de faydalanmıştır. Buhârı�’nin söz ko-
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nusu eleştirilerini ifâde ettiği eseri Fâzihatü’l-Mülhidîn’i incelediği 
anlaşılan Sabri Efendi’nin eserin Teftâzânı� tarafından yazıldığını dü-
şündüğü görülmektedir. Bu iki kelâmcının yanı sıra bir sûfı� olarak 
vahdet-i vücûdu eleştiren I�mâm-ı Rabbânı�’nin görüşlerine de geniş 
biçimde yer veren Sabri Efendi, böylece hem burhânı� hem de irfânı� 
yöntem çerçevesinde vahdet-i vücûdun epistemolojik dayanaklarını 
yıkmayı ve varlıktaki çift kutupluluğun ve Tanrı’nın zâtının mutlak 
vücûd olmadığının hem kelâmı� hem tasavvufı� açıdan kanıtlanmasını 
hedeflemiştir.
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In Defense of Ashʿarism – “Free Will vs. Divine 
Predestination” in the Thought of Muṣtafā Ṣabrī

Mehdi Sajid
Dr., Ösnabrück Ü� niversitesi, I�slam I�lâhiyatı Enstitüsü/ Ösnabrück-Almanya

In the study of Muslim responses to modernity, the significance of 
doctrinal issues has often been underestimated at the costs of other 
disciplines. While most studies tend to emphasize the importance of 
Muslim responses in the fields of Islamic law, Qurʾānic hermeneuti-
cs, or Islamic political thought, the core issue for a Muslim believer 
living in the modern age was – and continues to be – how to hold on 
to the metaphysical teachings of the Quran and the Sunna in the face 
of the negations of modernity. A good example for this is the subject 
of “free will vs. divine predestination” or “al-qaḍāʾ wa l-qadar vs. ikh-
tiyār” (God’s decree and destiny vs. free will/choice of human beings). 
From the very beginning, this issue has always represented a bone 
of contention between Muslim theologians. Even within Sunni Islam, 
the matter was never fully solved. Rather, a modus vivendi was reac-
hed between the three main currents of Sunni theology, i.e. Ashʿarism, 
Maturidism, and Traditionism, which guaranteed a reasonable degree 
of stability in theological matters for many centuries. Yet, in modern 
times this stability was severely shaken by the exposure of the Isla-
mic paradigm to Western philosophical and scientific thought. This 
process triggered both a radical revision of the doctrinal tenets of Is-
lam and a search for solutions outside its traditional norms. The issue 
of predestination re-emerged again as one of the main controversial 
topics. Ashʿarism as the most spread theological doctrine in Muslim 
societies was made particularly responsible for the “ignorance”, the 
“backwardness”, and the “laziness” of Muslims in the modern world. 
The only way to avoid this impasse seemed for some to either ful-
ly renounce the tenets of the Ashʿari theology and replace them with 
modern Western ideas, or to revivify the Muʿtazili position advocating 
that the fate of human beings lay entirely in their own hands, in order 
to cope with the modern zeitgeist.

Against this background, two fundamental question arises: 1. How 
did traditional Muslim theologians defend their beliefs in the face of 
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these fierce attacks? and 2. Did they succeed? Most studies of Muslim 
responses to modernity have been dominated by the focus on refor-
mist and modernist thinkers. This paper wants to do the opposite by 
re-examining the theological contribution of one of the most influen-
tial representatives of traditional religious scholarship in modern ti-
mes. At the center of my story is Mustafa Sabri (1869-1954), one of 
the last scholars to hold the prestigious position of Shaykh al-Islam 
in the Öttoman Empire. During his Egyptian exile (1930-1954), Sabri 
rose to become one of the most vocal defenders of the “old” Sunni the-
ology against the “new” secularist, reformist, and modernist trends 
that dominated the public discussions in the Muslim world. By dis-
cussing his book Mawqif al-bashar taḥta sulṭan al-qadar (The Position 
of Human Beings under the Authority of Divine Destiny), published in 
Egypt in 1933-34, this paper intends to give a comprehensive over-
view on how and why Sabri choose to defend the Ashʿari doctrines on 
predestination and its related matters. 
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Mustafa Sabri Efendi: A Traditional Âlim in a 
Transforming Modern World

Yakoob Ahmed 
Dr., I�stanbul Ü� niversitesi I�lâhiyat Fakültesi/ I�stanbul-Türkiye

By the end of the ‘long nineteenth century’ much of the Öttoman do-
mains and ‘Muslim world’ had gone through a host of political and 
social transformations and reform programmes either to ‘save’ or ‘re-
vive’ the fortunes of the Öttoman State and Muslim ummah by and 
large. With the introduction of the telegram, printed press, new wea-
ponry and technologies, and improved transportation methods such 
as the railways and steam ships, as well as the incorporation and then 
institutionalisation of modern Islamic constitutionalism and its insti-
tutions in the political sphere, the Öttoman world was going through 
a considerable moment of change unparalleled in its 600 year history.  
The speed and nature to which these reforms were undertaken had 
created a dynamic in which state, society and religion where to un-
dergo a host of discursive transformations that on the one hand were 
thought to have brought society, state and religion within the remit 
of the modern world, and yet on the other facilitated a perception by 
some, of a disjunctive break from Islamic tradition that was 1400 ye-
ars old. In particular, Islam and its interlocutors were to face a series 
of challenges in this rapidly changing new world order in which the-
ir ideas, activities and political positions were not only interlaced in 
state, religion and society at the time, but have left a lasting legacy 
up until now. By 1924, the Öttoman world was to collapse as a new 
phase of nation-state politics was initiated in the ‘Near Middle East’. 
The collapse of Empire and Caliphate as well as existing notions of 
the ummah created a new set of traumas to the interlocutors of Islam, 
that has yet to see the region recover from. It was in this environment 
that Mustafa Sabri, an exemplary âlim and intellectual, attempted to 
grasp such fluctuating challenges both as an active political actor and 
Islamic thinker. He was to first produce a series of works during the 
Second Constitutional Period on the need for revitalising the Calipha-
te as a constitutional one, then shifted his emphasis on reviving the 
office after its abolishment by the Kemalist regime in 1924, and finally 
while in exile in Egypt he decisively shifted his focus on first needing 
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to revive Muslim society rather than any political institution as the 
realisation that in his immediate present the nation-state was here to 
stay.

I shall focus on the life of Mustafa Sabri Efendi during the period of 
1908-1940, whose life and career not only challenges simplistic noti-
ons of the ilmiyye class at the time, but also the Öttoman Empire and 
Muslim world in general. Ismail Kara has pointedly suggested that 
this was a period of the ‘intellectualisation’ of the ulema. Mustafa Sab-
ri was indeed reflective and typical of a common trend of high-ranking 
ulema that were products of the traditional ilmiyye environment, whi-
le also enjoining in ‘modern’ journalism and parliamentary activity. 
While Mustafa Sabri belongs to an esteemed list of ulema of the pe-
riod who break the notions of the dichotomy of tradition vs modern, 
there is no doubting however, that Mustafa Sabri was an exception in 
many ways as shall be explained. A constant critic of his opponents 
and adversaries, by examining the works and life of Mustafa Sabri in 
this period, this article will detail how Mustafa Sabri, as one of the last 
great âlims of the late Öttoman Empire left a lasting footprint in to-
days Islamism in which he was a reflection of both the modern and the 
tradition, thus rendering this dichotomy inadequate in understanding 
the ulema of this period. 
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The Political Theology of Mustafa Sabri Efendi

Jusuf Salih 
Doç. Dr., Dayton Ü� niversitesi/ Öhio, ABD

Many traditional Muslim scholars believe that religion and politics are 
inseparable in Islam, and efforts to secularize Muslim societies are in 
contradiction to the core values of Islam itself. Among those scholars 
was Mustafa Sabri Efendi (1869-1954), the highest religious autho-
rity (Shaikh al-Islām) of the Öttoman Empire. He believed that politics 
and religion cannot be divided and if such division occurs, that was 
equal with apostasy. 

Mustafa Sabri was a unique Öttoman thinker who held important po-
litical and religious positions and views: an imām and preacher in the 
mosque, a member of the Öttoman parliament, a librarian in the royal 
library, an opponent to the royal autocracy, and a fierce adversary to 
the emerging new pro-western forces within the Empire. Sabri lived 
in one of the most multifaceted, chaotic and turbulent times of the Öt-
toman Empire. Nationalism, Öttomanism, royalism, Pan-Islamism and 
secularism were powerful ideas that were in constant struggle against 
each other. Mustafa Sabri was not a passive observer, but was actively 
involved and strived to make his ideas come true. Hence, Sabri’s thou-
ght and activities are significant because studying the late Öttoman 
history is not possible without reading and understanding Mustafa 
Sabri. His activities are related to many important events and deve-
lopments of this period of transition from Empire to modern nation 
state. Although held four times the highest position in religious hie-
rarchy, he always resigned when he faced challenges that prevented 
him from ideas. Fazlur Rahman sees him as an influential defender 
of Muslim tradition during that age of transformation, not just within 
the Öttoman society.

Mustafa Sabri’s effort was to defend and protect the Öttoman legacy 
and acknowledged that the Öttoman family was not perfect in their 
governance, but its authority of representing Islam was what matte-
red, and the Öttomans were much better in such representation than 
any other alternative of his time. But, there were times when he had 
disagreements with the members of the royal family.
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Sabri maintained the idea that Muslim unity mattered and opposed 
any kind of union based on Turkish nationality. Due to their natio-
nalistic policies, he severely accused secularists of breaking Muslim 
unity among different ethnic groups who had been living in harmony 
for centuries under the Öttoman rule. Mustafa Sabri’s disapproval of 
nationalism was not only because it ruined the unity among Muslim 
people, but also because it failed to protect the rights of other religi-
ous minorities who lived in the Empire. 

Sabri did not hesitate to disagree with the founders of modern Turkey 
and this opposition eventually would cost him to be regarded as per-
sona-non-grata. He died in exile in Egypt, longing for his native land. 
This paper will shed some light on political and theological ideas of 
Mustafa Sabri, which in essence remain to be one of the major issues 
of contemporary Muslim thought as well. 
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Mustafa Sabri Efendi’nin Hilâfet Anlayışı

Murat Karacan
Arş. Gör, Ösnabrück Ü� niversitesi, I�slâm I�lâhiyatı Enstitüsü/ Ösnabrück-Almanya

Mustafa Sabri Efendi, Cumhuriyetin ilanı öncesi ve sonrasında, özel-
likle siyası� alanda yapılan reform ve değişimlere karşı muhalif tavrıy-
la dikkat çekmiştir. Bilhassa hilâfet ve saltanatın birbirinden tefrikini, 
bu aşamanın devamı olan hilafetin ilgasını, müslümanların ümmet 
bilincini kırma ve kendi aralarındaki bölünmeyi tetikleyecek bir araç 
olarak değerlendirmiş, milliyetçiliği propagandası gibi uygulamaları 
tavizsiz bir şekilde eleştirmiştir. Bu tebliğin esas konusu olan hilafetle 
ilgili görüşlerini ortaya koyarken, dönemin bazı siyası�lerini (örn. I�tti-
had ve Terakki liderleri ve Mustafa Kemal) ve bir kısım ilim adamlarını 
(örn. Mehmet Seyyid ve Ali Abdurrazık) eleştirmiş; onların “hilâfetin 
bir ülke yönetim biçimi olarak devam ettirilmesinin gereksizliğiyle il-
gili görüşlerini, dinı� ve dünyevi otorite ayrımı yaparak hilâfetin siyası� 
alandaki yetkilerini zayıflatmayı veya tamamıyla ortadan kaldırmayı 
hedefleyen söylem ve uygulamalarını” tenkit etmiştir.

Mustafa Sabri Efendi hilâfeti tarihsel olarak Hz. Peygamber dönemin-
den başlatıp gelenek içerisinde I�slâm toplumlarının değişmez umde-
lerinden biri haline geldiğini kabul etmiş, onu kelâmın bir meselesi 
olarak değerlendirmiş ve toplumun dinı� yaşantısını da devletin dinı� 
olmasına, dolayısıyla yegane şer’ı� yönetim şekli olarak kabul ettiği 
hilâfete bağlamıştır. Hilâfete yönelik her türlü etkisizleştirme politi-
kalarının ve kaldırılmasına dönük uygulamaların, bununla sınırlı kal-
mayıp gerek ülkeye gerekse kendini hilâfet makamına bağlı hisseden 
bütün müslüman toplumlara zarar vereceğini ifade etmiştir. Kendisi 
bu gibi büyük risklerden dolayı hilâfetin saltanattan ayrılmasına ve 
doğal olarak ilgasına karşı çıkmış, ilmı� ve siyası� mücadelesinin kayda 
değer bir bölümünü bu meseleye hasretmiştir.

Mebus olarak da bir müddet görev yapan Mustafa Sabri Efendi’nin 
hilâfet tartışmalarında konuyla ilgili mülahazalarının ve mücadelesi-
nin, ilmı� kimliğini gölgede bıraktığı söylenebilir. Bunda karşıt yakla-
şımların yol açtığı/açacağı tehlikeli sonuçlardan, hilâfetin yetkisizleş-
tirilmesi ve daha sonra ilga edilmesinden duyduğu endişelerin etkisi 
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olsa gerektir. Hilâfet meselesine yönelik çokça yazı telif etmiş olması-
na rağmen hilafetle ilgili müstakil bir nazariye ortaya koymamış olma-
sı, onun sosyo-politik önceliklerinin meseleyi kuramsal çerçevede vaz 
etmesinin önüne geçtiğini gösteren hususlardan biri olarak değer-
lendirilebilir. Buna rağmen Mustafa Sabri Efendi’nin hilâfet anlayışını 
derli toplu ortaya koymayı sağlayacak hayli geniş bir görüşler kümesi 
bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen hususların yanında hilâfetle ilgili 
bazı temel düşüncelerini başlıca şu şekilde özetlemek mümkündür: 
Hilâfet, din-dünya ayırımını kabul etmez, bilakis tarihten beri ikisini 
kendinde deruhte etmiştir; her ne kadar örf aynı dönemde sadece tek 
bir hilâfeti öngörse de aynı anda birden çok hilâfet kabul edilebilir 
bir durumdur. Kendisi hilâfeti bu bağlamda kâmile ile sûriye şeklin-
de iki kısımda mütalaa eder ve halifeliklerin yetkinliklerinin şeriata 
bağlılıkları oranında olduğunu söyler. Bununda dışında Mustafa Sabri 
Efendi’ye göre hilâfeti kelâmı� bir mesele olarak değerlendirmek ge-
rektiği gibi, devletin dinı� hassasiyeti ile toplumsal dindarlık arasında 
kaçınılmaz bir bağın mevcudiyetini kabul etmek gerekir. 

Bu çalışmayla amaçlanan şey Mustafa Sabri Efendi’nin hilâfetle ilgili 
görüşlerini gerek teorik açıdan gerekse içinde yaşadığı bağlamı esas 
alarak ayrıntılı bir şekilde değerlendirmektir.     



19

Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi’nin İctihad 
Anlayışı

Nazım Büyükbaş
Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Ü� niversitesi I�lahiyat Fakültesi/ Tokat-Türkiye

Bu tebliğde Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi’nin, Ösmanlı son dö-
neminde ictihad tartışmaları çerçevesinde ortaya koyduğu görüş-
leri incelemeye çalışacağız. Bir âlim ve fakih olarak Sabri Efendi’nin 
eserlerinde ilk göze çarpan, yenilik taraftarlarına karşı savunmacı ve 
reddiyeci tarzıdır. Önun hukuk mantığına olan hakimiyetinde usul il-
mine verdiği önemin rolü tartışmasızdır. Ayrıca konuları ele alırken 
usul anlayışını sağlam bir mantık ve hakkaniyet üzerine kurma çabası 
gösterir. M. Sabri Efendi, safını gelenek tarafında belirlerken kör bir 
taassupla hareket etmez. 

M. Sabri Efendi, döneminde ictihad tartışmalarında aktif olarak yer 
alan C. Efganı� (ö. 1897), M. Abduh (ö. 1905), Kâsım Emı�n (ö. 1907), 
Reşı�d Rızâ (ö. 1935), Cemal Hoca (ö. 1938), el-Merâgı� (ö. 1945), Ferı�d 
Vecdı� (ö. 1954), Muhammed H. Heykel (ö. 1956), Ali Abdürrâzık (ö. 
1966) ve Mûsâ Cârullah’ın (ö. 1947) görüşlerini eleştirme sadedinde 
kendi düşüncelerini açıklamıştır. I�ctihad, taklit, mezhep ve fıkha dair 
genel bir değerlendirme ve sorgulama etrafında gelişen bu tartışma-
larda onun yazıları, kadı�mcilik /gelenekselcilik ve cedı�dcilik/yenilik-
çilik olarak adlandırılan eğilimlerden ilki lehine ortaya konulur. 

Mustafa Sabri Efendi, ictihadın sıhhati için üç hususa dikkat edilme-
si gerektiğini söylemektedir: a. Müctehidin kendisini kanun koyucu 
gibi görmemesi, b. I�ctihada ehil olmayanların bu işe kalkışmaması, c. 
Naslara taşımadığı manalar yüklenerek yanlış yorumlar yapılmaması. 
Sabri Efendi, ictihad kapısının, insana teşri yetkisi verecek kadar açıl-
masının akıl ve nakil açısından bâtıl bir durum olduğunu, nasların, in-
sana böyle bir yetki verilmediğini gösterdiğini söylemektedir. M. Sab-
ri Efendi “kurucu ictihadın” korunması, mezhep içi ictihadın ise ehil 
olanlarca devam ettirilmesi gerektiğini düşünür. Yeni ictihad çağrıla-
rı noktasındaki itirazı ise, hem mezhep ve taklit anlayışını eleştiren 
hem de kendilerinin de müctehid olduklarını savunan, ancak bu işin 
ehli olmayan kişilerin elinde ictihadın “oyuncak” olmasına yöneliktir. 
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M. Sabri Efendi, modernistlerin ictihad kapısını sürekli açık tutma 
taleplerini ölçüsüz bulur; ictihad çağrısının yeni meseleleri Allah’ın 
kitabına göre değerlendirmekten ziyade Kitab’ı o meselelere uydur-
mak şeklinde “keyfı�” bir usule yol açacağı, I�slâm’a fayda değil zarar 
vereceği, bunun da en çok “dinsizlik” çağrısı yapanların işine yaraya-
cağı uyarısında bulunur. Zamanındaki ictihad taraftarlarını, tesettür, 
teaddüd-i zevcât, fâiz, miras paylaşımı gibi meselelerde, Batı’ya karşı 
savunulamaz gördükleri dinı� değerler konusunda Batı’nın beğenisini 
esas alma şeklinde bir zaafa uğramış olmakla suçlar. 

M. Sabri Efendi, ictihadın ehlinden olursa geçerli olacağını, ictihad için 
ilmı� birikim, geniş mütalaa, ihlas, gayret, derin anlayış gibi özellikle-
rin bulunması gerektiğini söyler. Bu bağlamda; a) Müctehidin Kitap/
Kur’an bilgisi, Kur’an tercümesi ile ictihad meselesi, b) Sünnet bilgi-
si, hadisler hakkında şüphe uyandırma çabalarının altında yatan se-
bepler, hadislerin Kuran’a muhalif olup olmamasının bir ölçü kabul 
edilip edilemeyeceği meselesi, c) I�cmâ bilgisi ve modernist ictihadlar 
karşısında “I�cmâ, âyet ve hadı�se takdı�m olunur” kaidesinin önemi, d) 
Kur’an ve Sünnet’ten hüküm çıkarmada Arapça bilgisinin önemi gibi 
konuları ele alır.

M. Sabri Efendi, furû’ alanında mezhep ve taklit taraftarıdır. I�lim sa-
hibi olsun ya da olmasın ictihada ehil olmayan birinin, karşılaştığı bir 
meselenin hükmünü ictihad şartlarını hâiz, ilim ve takvasına güven-
diği bir âlime sorması kadar doğal bir durum olamaz. Herhangi bir 
alanda, ihtisas sahibi olmayanların ihtisas ehline sorması olağandır, 
aksine doğrudan o alanın kaynaklarından meseleleri öğrenip sorun-
ları çözmeye kalkışmak ise -eğer amaç o ilimde yetkinlik kazanmak 
değilse- en hafifinden vakit ve enerji kaybıdır. M. Sabri Efendi, I�slâmi 
ilimler sahasında, herkese, bu ilimleri okumadan istediğini söyleme 
hakkı verildiği ve doğru yanlış demeden bu ilimlere dair eserler yazıl-
dığı halde, gerçek ilim ehlinin eserlerinin gün yüzüne çıkarılamadığı 
için müdafaadan mahrum kalmış olmasından, ilmi usulüne göre öğ-
renme yolunu tutmayan ve dini, sırf dünyevı�-sosyal bir sorun gibi gö-
ren kişilerin zararlarından yakınır. Mezhep ve taklidi, Kur’an ve sün-
netin sahih anlamını beyana çalışan bir usule, metoda eklemlenmek 
olarak görür. 
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