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Günümüzde Selefiyye olarak bilinen dini ve siyasi 
hareketin tarihsel temelleri asırlar öncesine 
dayanmaktadır. Selefiyye sözlükte öncel, ilk gelenler 
ve geçmişte kalan anlamına gelen Selef kavramından 
türemiştir. Geniş manada Selefiyye, Kur'an ve 
hadisle birlikte, ilk üç nesli teşkil eden 
Müslümanların (sahabe, tabiûn ve tebeu’t tabiîn) söz 
ve davranışlarını takip eden kimseler anlamına 
gelmektedir. 

Selefiler, tarihte üç büyük dönem yaşamakla birlikte 
bu dönemler için; “Ehl-i eser”, “Ashab-ı Hadis”, 
“Sıfatiye” ve “İsbatiye” isimleri kullanılır. 
Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail (ö. 935-36) tarafından 
kurulan Eş’ariye ve Ebu Mansur Muhammed b. 
Muhammed (ö. 944) tarafından kurulan Maturidiyye 
mezhepleri gün yüzüne çıkıp kelam niteliği 
kazanmadan önce İslam geleneklerine sıkı sıkıya 
bağlı olarak yaşayan ve Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat 
ismiyle anılan gruplar olarak bilinirlerdi.

Ancak Arap yarımadası dışında yapılan fetihlerle 
birlikte farklı din, dil, mezhep ve düşüncelere sahip 
insanların bir arada yaşamasının bir sonucu olarak; 
Müslümanlar arasında fikri mücadeleler meydana 
gelmiştir. Ashabü’l-Hadis adını kullanan bir kısım 
alimler, Müslüman gruplar arasında kullanılan 
mücadele yöntemlerini bid’at sayarak reddetme 
yoluna gitmişlerdir. 

Bu bağlamda bugünkü İbn Teymiyye’nin fikirleri 
temelinde kendini gösteren Selefiliğin Ahmed b. 
Hanbel’in Selefilik anlayışından farklılaştığı 
söylenebilir. Bugünkü Selefi anlayış geçmişi 
muhafaza etmenin yanında bi’dat olarak kabul edilen 
her türlü yenilik anlayışına karşı mesafeli durmuş ve 
tekfir anlayışını öne çıkarmıştır. Ancak Ahmed b. 
Hanbel, İslam’da tevhid anlayışını öne çıkaran bir 
yaklaşım içinde olmuştur. Selefiliğin günümüzdeki 
haliyle bir ekol haline gelmesinde İbn Teymiyye’nin 
(ö. 1328) ortaya koyduğu öğretilerin çok önemli bir 
payı bulunmaktadır. İbn Teymiyye’yi diğer selefi 
alimlerden ayıran en önemli husus; kendi görüşlerini 
kavramsallaştırarak ve sistemli hale getirerek diğer 
düşünce biçimlerine bir alternatif olarak sunmasıdır. 
O dönemlerde yaşanan Haçlı ve Moğol istilası 
sonucunda İslam dünyası içerisinde meydana gelen 

dini ve siyasi parçalanma durumu karşısında İbn 
Teymiyye, verdiği Mardin Fetvası ile Moğol 
İstilasını ortadan kaldırmak amacıyla Müslümanlara 
birlik çağrısında bulunmuştur. İbn Teymiyye’nin, 
Moğollara karşı verdiği Mardin Fetvası ve onlara 
destek veren Müslümanlara yönelik ortaya koyduğu 
sert tavır, günümüzde Selefi gruplar tarafından 
referans olarak alınmaktadır. 

İbn Teymiyye’nin geliştirdiği düşüncelerin üzerinde 
Haçlı ve Moğol saldırılarının önemli bir etkisi olduğu 
düşünülmektedir. Selefilik düşüncesinin bir ekole 
dönüşmesinde İbn Teymiyye’nin temellendirdiği bu 
görüşler, modern dönemde Vahhabilik hareketi 
içerisinde kendine yer edinmiştir. 

Selefiliğin İdeolojik Dönüşümü

Günümüz Suudi Arabistan sınırları içerisinde ortaya 
çıkan ve Muhammed b. Abdulvahhap’ın (ö. 1792) 
yolunu benimsemeleri nedeniyle Vahhabi olarak 
bilinen ancak kendilerini Selefi olarak tanıtan bu dini 
ve siyasi hareket, Hanbeli mezhebinin yeniliğe kapalı 
bir yorumu olarak meydana gelmiştir. Suudi 
Arabistan’ın kurucu unsurunu içinde barındıran ve 
resmi devlet ideolojisini oluşturan Vahhabilik 
hareketi temelde kendisini, İslam dinine sonradan 
dahil edilen bid’atlarla savaşmak ve Müslümanların 
eski haline kavuşmasını sağlamak iddiasının üzerine 
temellendirir. Bu doğrultuda Vahhabilik hareketi 
bid’at olarak değerlendirdikleri yenilikleri kabul 
eden Müslümanlara karşı “cihad etme” iddiasını 
benimsemiştir. Bugün için Suudi Arabistan, temel 
ideolojisini yansıtan Vahhabiliği devletlerarası 
ilişkilerde politik bir araç olarak kullanmaktadır. Bu 
bağlamda Suudiler, kendi çıkarları çerçevesinde 
ideolojisini oluşturan Selefiliği uluslararası alana 
ihraç etmeye dönük faaliyetler de yürütmektedir. 
Dolayısıyla günümüzde Suudi Arabistan, uluslararası 
alana yayılmış olan radikal Selefi grupların en büyük 
finansörü konumunda olduğu ileri sürülmektedir.

19. yüzyıldan itibaren İslam coğrafyasının büyük bir 
bölümü Batılı emperyalist güçler tarafından işgal 
edilmeye başlandı. Bu doğrultuda Müslüman 
düşünürler, İslam dünyasının içinde bulunduğu bu 
parçalanmış yapıya karşılık kurtuluş reçetesi 
hazırlama yolunda çeşitli görüşler ortaya atmışlardır. 
İslamcılık düşüncesi olarak tezahür eden bu akım 
başlangıçta emperyalist güçlerle mücadele etme; 
bağımsızlık sonrası dönemde ise Batılı değerleri 
kabul eden ulus devletlere karşı “İslamlaşma” iddiası 
çerçevesinde 1960’lı yıllardan itibaren dönüşümünü 
sürdürmüştür. 20. yüzyılın ikinci yarısında 
İslamlaşma düşüncesinin geçirdiği en büyük 
dönüşüm hiç kuşkusuz Mısır’da ortaya çıkan İhvan 
hareketidir. Yerel iktidarlara karşı siyasal 
mücadelesini sürdüren bu gruplar, Seyyid Kutup ve 
Ebul-Ala Mevdudi’nin görüşleri çerçevesinde 
verdikleri siyasal mücadeleyi sürdürmüşlerdir.  
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İslamcılık hareketi, mücadelesini ilk olarak Batılı 
değerleri kabul ettiğini düşündükleri ve “Yakın 
Düşman” olarak adlandırdıkları yerel iktidarlara 
karşı verirken; 1979 yılında İslam ülkeleri arasında 
büyük yankı bulan Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı 
işgali ile Orta Asya’ya mobilize olmuşlardır. Yerelde 
mücadele eden bazı gruplar, Sovyet işgalini 
İslamiyet’e karşı bir savaş şeklinde nitelendirerek 
Afgan Savaşı’na doğrudan müdahil olmuşlardır. Bu 
bağlamda İdeolojik Selefi Hareketi’nin Hint Alt 
Kıtası, Orta Asya ve Kafkasya’ya yayılmasının önü 
açılmıştır. 

Tarihsel Süreçte Rusya’nın Kuzey Kafkasya 
Stratejisi ve Selefi Grupların Bölgedeki Rolü

Tarihte büyük imparatorluklara komşuluk yapan 
Kafkasya coğrafyası önemli yer altı kaynaklarına, 
verimli topraklara ve stratejik öneme haiz yol 
güzergahlarına sahiptir. Kafkasya, bu jeopolitik 
konumu nedeniyle günümüze değin birçok devletin 
rekabet alanı olmuştur. Ruslar, tarihsel süreçte ilk 
olarak 16. yüzyılda bütün Kazan ve Astrahan 
Hanlıklarını işgal ederek Kafkasya’da nüfuz sahibi 
olmuştur. İslam’ın Kafkasya coğrafyasına gelişi ise 
oluşan Rus tehdidiyle yakın ilişkilidir. Rus Çarı I. 
Petro döneminde artan Rus baskısına bir tepki olarak 
İslam dini 17. yüzyılda Kafkasya’da yayılmaya 
başlamıştır. Bölgede İslam’ın oluşturduğu kimliğin 
gücüyle hareket eden Kafkasya halkları, Rus 
tehdidine karşı uzun bir süre aktif olarak bağımsızlık 
mücadelesi vermiş ve varlıklarını tarikat 
yapılanmaları içerisinde korumuşlardır. Bununla 
beraber 19. yüzyılda Müridizm hareketi olarak 
karşımıza çıkan bu dini ve siyasi hareket, bir dönem 
Kafkasya İmamlığı çatısı altında mücadelesini 
sürdürse de 1858 yılında son bulmuştur. Bu durum 
değerlendirildiğinde İslam dininin, tarihsel süreçte 
Kafkasya halklarının varlıklarını sürdürmesinde ve 
Ruslar ile olan mücadelesinde birleştirici role sahip 
olduğu ifade edilebilir.

Sovyetler Birliği’nin 1979’da Afganistan’ı işgal 
etmesiyle bölgeye nüfuz eden İdeolojik Selefi 
Hareketi, elde ettiği başarının ardından popülaritesini 
artırmış ve bu süreçte özellikle Arap milis güçlerinin 
yoğunlukta olduğu El-Kaide örgütünü kurmuştur. İlk 
olarak tarikatlar eliyle 1980’lerde Çeçenistan ve 
Dağıstan’a yerleşen Selefi gruplar, kurulan bu örgüt 
aracılığıyla Kafkasya’daki bağımsızlık hareketlerine 
dahil olmuşlardır. Çeçenler ve Dağıstanlılar 
tarafından Vahhabilerle özdeşleştirilen İslamcı 
gruplar temelde kabul görmezken, bu gruplar 
kendilerini Selefi olarak tanıtmışlardır. Ancak 
süregelen çatışmalar, tarafları verdikleri ortak 
mücadele kapsamında aynı zeminde buluşturmuştur. 
Bölgede artan nüfuzu sonucunda Selefi gruplar, 
Çeçenlerin başlangıçta milliyetçi temelde verdiği 
ulusal bağımsızlık mücadelesini; İslamcı hareketlerin 
bir devamı olarak inşa etmişlerdir. Nitekim II. Çeçen 
savaşı, I. Çeçen Savaşı’nın aksine İslamcı kimlik 

üzerinden verilen bir mücadele olarak cereyan 
etmiştir. Bu bağlamda Usame Bin Ladin’in yakın 
arkadaşı olduğu iddia edilen Ömer İbn-el Hattap’ın, 
Vahhabi gruplar arasında iletişimi sağlamak ve 
mücadelenin seyrini İslamcı gruplar lehine 
değiştirmek amacıyla bölgeye geldiği aktarılmıştır. 

Putin’in 1999 yılında Başbakan olmasının ardından 
Rusya’da istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi 
yönünde ortaya koyduğu siyasetin Kuzey 
Kafkasya’daki istikrarsızlığın artmasında çok önemli 
bir rolü vardır. Bu bağlamda merkezi ve yerel 
yönetimleri yeniden yapılandırma girişiminde 
bulunan Moskova yönetiminin bu tavrının, Kuzey 
Kafkasya’daki güvenlik sorunu ve Selefi grupların 
faaliyetleriyle yakından ilişkili olduğu iddia 
edilmektedir. Putin’in hayata geçirdiği güvenlik 
stratejisi kapsamında Kuzey Kafkasya’ya yönelik 
aldığı sert ve saldırgan tedbirleri meşrulaştıran en 
önemli olay El Kaide tarafından gerçekleştirilen 11 
Eylül saldırılardır. Bu saldırı sonrası ABD Başkanı 
Bush’un terörizmle mücadele adı altında “İslami 
Terörle Mücadele Stratejileri” başlığını taşıyan ve 
temelde İslam’ı hedef alan bir ifade biçimini tercih 
ederek kullanılan saldırgan bir çerçeveye sahip yeni 
dönem stratejisini açıklaması, Moskova yönetimine 
de Kuzey Kafkasya’da Selefi gruplara karşı sert 
tedbirleri artırması için meşruiyet zemini 
oluşturmuştur. Ancak Rusya’nın ağır askeri 
harekatları karşısında Selefi örgütler, Kafkasya’nın 
bütününe dağılarak mücadele alanlarını 
genişletmişlerdir. Bölgede giderek kötüleşen sosyal 
ve ekonomik koşullar karşısında herhangi bir önlem 
almayan ve isimleri yolsuzluklara karışan yerel 
yöneticilerin olması, Selefi grupların taraftar 
bulmasını kolaylaştırmıştır. Bunun yanında Rus 
Hükümeti ve bölgesel yöneticilerin Selefi grupları 
baskı altına almaya yönelik girişimi, farklı Selefi 
grupların kendi içinde yaşadıkları anlaşmazlıkları bir 
kenara bırakarak ortak hareket etmelerine de zemin 
hazırlamıştır.

Ayrıca ekonomik ve sosyal kalkınmanın yetersiz 
olması nedeniyle iş bulmakta, sosyal hayatta yer 
almakta zorlanan gençler, geleneksel yöntemleri terk 
ederek sorunlara karşı daha aktif pozisyon alan Selefi 
gruplara kaymakta ve mücadelesini burada 
sürdürmektedir. Dolayısıyla Selefi gruplar her ne 
kadar baskı altına alınsa da Rusya’nın bölgeye 
yönelik saldırgan tutumu, Müslümanlara yönelik 
değişken tutumu, yolsuzluğun varlığı, ekonomik ve 
sosyal hayatın yetersizliği gibi gerçekler gençlerin 
Selefi gruplara katılmasına yol açmaktadır. Bu 
bağlamda tarihsel süreçte Moskova’nın ortaya 
koyduğu agresif tavır ve radikal Selefi grupların 
kullandığı terör eylemleri, Kafkasya’daki 
istikrarsızlığın ana nedenleri arasında yer almaktadır. 

Rusya ve bölgesel idari yönetimlerin radikal Selefi 
gruplara yönelik koyduğu yasaklar nedeniyle 
faaliyetlerini gizli yürüten bu gruplar, küresel İslamcı 
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mezhepleri gün yüzüne çıkıp kelam niteliği 
kazanmadan önce İslam geleneklerine sıkı sıkıya 
bağlı olarak yaşayan ve Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat 
ismiyle anılan gruplar olarak bilinirlerdi.

Ancak Arap yarımadası dışında yapılan fetihlerle 
birlikte farklı din, dil, mezhep ve düşüncelere sahip 
insanların bir arada yaşamasının bir sonucu olarak; 
Müslümanlar arasında fikri mücadeleler meydana 
gelmiştir. Ashabü’l-Hadis adını kullanan bir kısım 
alimler, Müslüman gruplar arasında kullanılan 
mücadele yöntemlerini bid’at sayarak reddetme 
yoluna gitmişlerdir. 

Bu bağlamda bugünkü İbn Teymiyye’nin fikirleri 
temelinde kendini gösteren Selefiliğin Ahmed b. 
Hanbel’in Selefilik anlayışından farklılaştığı 
söylenebilir. Bugünkü Selefi anlayış geçmişi 
muhafaza etmenin yanında bi’dat olarak kabul edilen 
her türlü yenilik anlayışına karşı mesafeli durmuş ve 
tekfir anlayışını öne çıkarmıştır. Ancak Ahmed b. 
Hanbel, İslam’da tevhid anlayışını öne çıkaran bir 
yaklaşım içinde olmuştur. Selefiliğin günümüzdeki 
haliyle bir ekol haline gelmesinde İbn Teymiyye’nin 
(ö. 1328) ortaya koyduğu öğretilerin çok önemli bir 
payı bulunmaktadır. İbn Teymiyye’yi diğer selefi 
alimlerden ayıran en önemli husus; kendi görüşlerini 
kavramsallaştırarak ve sistemli hale getirerek diğer 
düşünce biçimlerine bir alternatif olarak sunmasıdır. 
O dönemlerde yaşanan Haçlı ve Moğol istilası 
sonucunda İslam dünyası içerisinde meydana gelen 

dini ve siyasi parçalanma durumu karşısında İbn 
Teymiyye, verdiği Mardin Fetvası ile Moğol 
İstilasını ortadan kaldırmak amacıyla Müslümanlara 
birlik çağrısında bulunmuştur. İbn Teymiyye’nin, 
Moğollara karşı verdiği Mardin Fetvası ve onlara 
destek veren Müslümanlara yönelik ortaya koyduğu 
sert tavır, günümüzde Selefi gruplar tarafından 
referans olarak alınmaktadır. 

İbn Teymiyye’nin geliştirdiği düşüncelerin üzerinde 
Haçlı ve Moğol saldırılarının önemli bir etkisi olduğu 
düşünülmektedir. Selefilik düşüncesinin bir ekole 
dönüşmesinde İbn Teymiyye’nin temellendirdiği bu 
görüşler, modern dönemde Vahhabilik hareketi 
içerisinde kendine yer edinmiştir. 

Selefiliğin İdeolojik Dönüşümü

Günümüz Suudi Arabistan sınırları içerisinde ortaya 
çıkan ve Muhammed b. Abdulvahhap’ın (ö. 1792) 
yolunu benimsemeleri nedeniyle Vahhabi olarak 
bilinen ancak kendilerini Selefi olarak tanıtan bu dini 
ve siyasi hareket, Hanbeli mezhebinin yeniliğe kapalı 
bir yorumu olarak meydana gelmiştir. Suudi 
Arabistan’ın kurucu unsurunu içinde barındıran ve 
resmi devlet ideolojisini oluşturan Vahhabilik 
hareketi temelde kendisini, İslam dinine sonradan 
dahil edilen bid’atlarla savaşmak ve Müslümanların 
eski haline kavuşmasını sağlamak iddiasının üzerine 
temellendirir. Bu doğrultuda Vahhabilik hareketi 
bid’at olarak değerlendirdikleri yenilikleri kabul 
eden Müslümanlara karşı “cihad etme” iddiasını 
benimsemiştir. Bugün için Suudi Arabistan, temel 
ideolojisini yansıtan Vahhabiliği devletlerarası 
ilişkilerde politik bir araç olarak kullanmaktadır. Bu 
bağlamda Suudiler, kendi çıkarları çerçevesinde 
ideolojisini oluşturan Selefiliği uluslararası alana 
ihraç etmeye dönük faaliyetler de yürütmektedir. 
Dolayısıyla günümüzde Suudi Arabistan, uluslararası 
alana yayılmış olan radikal Selefi grupların en büyük 
finansörü konumunda olduğu ileri sürülmektedir.

19. yüzyıldan itibaren İslam coğrafyasının büyük bir 
bölümü Batılı emperyalist güçler tarafından işgal 
edilmeye başlandı. Bu doğrultuda Müslüman 
düşünürler, İslam dünyasının içinde bulunduğu bu 
parçalanmış yapıya karşılık kurtuluş reçetesi 
hazırlama yolunda çeşitli görüşler ortaya atmışlardır. 
İslamcılık düşüncesi olarak tezahür eden bu akım 
başlangıçta emperyalist güçlerle mücadele etme; 
bağımsızlık sonrası dönemde ise Batılı değerleri 
kabul eden ulus devletlere karşı “İslamlaşma” iddiası 
çerçevesinde 1960’lı yıllardan itibaren dönüşümünü 
sürdürmüştür. 20. yüzyılın ikinci yarısında 
İslamlaşma düşüncesinin geçirdiği en büyük 
dönüşüm hiç kuşkusuz Mısır’da ortaya çıkan İhvan 
hareketidir. Yerel iktidarlara karşı siyasal 
mücadelesini sürdüren bu gruplar, Seyyid Kutup ve 
Ebul-Ala Mevdudi’nin görüşleri çerçevesinde 
verdikleri siyasal mücadeleyi sürdürmüşlerdir.  

çözümü politikaları geliştirmesi elzemdir. Bunun 
yanında Türkiye’nin bölgede gerçekleştirdiği yapıcı 
faaliyetler, Kuzey Kafkasya’nın istikrarı üzerinde 
oldukça önem arz etmektedir.  

Moskova yönetiminin, Kuzey Kafkasya’da ortaya 
koyduğu baskıcı tutumundan vazgeçmesi ve 
özgürlüklere alan açması halkın, radikal Selefi 
gruplar ile olan ilişkisini gözden geçirmesini 
sağlayabilir. Ayrıca bölgede önemli bir aktör haline 
gelen ve çeşitli terör örgütleri içinde yer almış 
yabancı savaşçıların Kafkasya’dan ihraç edilmesi 
bölge istikrarı açısından önemli görünmektedir.
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ideolojileri kapsamında geleceğe yönelik 
planlamalar gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda terör 
örgütü El-Kaide’nin öncülük ettiği faaliyetler 
doğrultusunda değerlendirilen Kafkasya Emirliği 
Projesi; uluslararası alandan sağlanan finansal 
destek, oluşturulan sosyal yapı ve sahip olunan askeri 
gücün neticesinde 2007 yılında internet tabanlı 
olarak ilan edilmiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki 
Kafkasya Emirliği Projesi, dünya üzerinde internet 
tabanlı olarak ilan edilmiş ilk sanal devlet olma 
özelliğini taşımaktadır. Rusya'nın, Kuzey 
Kafkasya'yı kontrol stratejilerinde ortaya koyduğu 
saldırgan tutum ve Kafkasya halklarını sindirme 
politikası karşısında radikal mücadele yöntemlerini 
tercih ederek Moskova yönetimi ile çatışan yerel 
halk, sorunlara karşı aktif pozisyon alan Selefi 
örgütlere de destek vermektedir. Kuzey Kafkasya’da 
etkin olan bazı radikal Selefi grupların Suriye iç 
savaşına dahil olarak yaşanan çatışmalarda rol 
alması, Kafkasya bölgesi için de geleceğe yönelik 
endişelerin artmasına yol açmaktadır. Özellikle savaş 
sonrası dönemde bu savaşçıların Kuzey Kafkasya'ya 
dönme ihtimalleri, bölgenin geleceği açısından risk 
taşımaktadır.

Sonuç

İlk olarak tarikatlar yoluyla Kafkasya’ya yayılan 
radikal Selefi gruplar, Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasının ardından bölgede yoğunluk kazanmış 
ve son 30 yıllık çatışmanın ana aktörlerinden biri 
haline gelmiştir. Kafkasya’nın verimli arazileri aynı 
zamanda bölgenin enerji dağıtım borularının üssü 
konumundadır. Bu bağlamda Kafkasya’nın stratejik 
önemi göz önünde bulundurulduğunda terör 
saldırıları niteliğinde yaşanan çatışmalar, bölge 
güvenliği açısından risk taşımaktadır. Bölgede 
Azerbaycan-Ermenistan, Rusya-Gürcistan ve son 
olarak radikal Selefi grupların gerçekleştirdiği terör 
faaliyetlerinin etkisiyle artan gerilim hattı, Kafkasya 
coğrafyasının bütünü üzerinde büyük felaketler 
doğurabilir. Bu doğrultuda olası bir çatışma riski 
hesaplanarak Kafkasya’nın istikrarlı bir yapıya 
kavuşturulması büyük önem teşkil etmektedir. 

Kuzey Kafkasya’da gençlerin geleneksel mücadele 
yöntemlerini terk ederek radikal Selefi gruplara 
katılmasının en büyük nedenlerinden biri de bölgenin 
ekonomik ve sosyal imkanlardan yoksun olmasıdır. 
Rusya’nın sağladığı ekonomik desteklerin yetersiz 
kalması, bölge yöneticileri arasında kurumsallaşan 
yolsuzluk ve inşa edilemeyen güçlü kurumlardan 
ötürü özellikle gençler arasında yayılan radikal 
mücadele yöntemi, yapısal şiddeti doğurmaktadır. Bu 
kapsamda bölgede güven ve istikrarın tesis edilmesi 
amacıyla Rusya’nın ekonomik desteklerini 
arttırması, güçlü kurumların inşa edilmesi ve 
işsizliğin sona erdirilmesi büyük önem teşkil 
etmektedir. Ayrıca bölgede yaşanan çatışmalara karşı 
pasif kalan uluslararası çatışma çözüm 
mekanizmalarının, Kafkasya’ya yönelik çatışma 




