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azar günümüzde IŞİD ile birlikte sıkça tartışılmaya başlanan selefilik kavramını ele aldığı
çalışmasını kısa ve kapsamlı olarak hazırlamıştır. Çalışma, selefilik kavramına dair özellikle alan
dışından çalışma yapanlar açısından teknik dilden
uzak, anlaşılır ve sade bir anlatıma sahiptir.
Kitabın giriş kısmında selefilik kavramının tanımını yapan yazar, kavramın tarihsel dönemdeki serüvenini ele almıştır. Önce selefi düşüncenin hangi temeller
üzerine şekillendiğini, arkasından da kavramın birinci
dönem (metodolojik bir ilke olarak selefilik), ikinci
dönem (sistematik nazariye olarak selefilik), üçüncü dönem (dini ve siyasi bir akım olarak selefilik) ve
dördüncü dönem (radikal ve savaşçı bir yapı olarak
selefilik) şeklinde ayırarak selefi düşüncen kavramsal
olarak şekillenme sürecini anlatmıştır.
Birinci bölümde selefiliği genel hatlarıyla ele alan
yazar; selefi düşüncede öne çıkan Ahmed bin Hanbel, İbn Teymiyye ve Muhammed bin Abdülvahhab
gibi bilinen selefi isimlere ve bu isimlerin karşı çıktığı
alimlere yer vererek selefi düşüncenin üzerinde önemle durduğu tevil, tefviz, akıl-nakil tartışması, Kur’an-ı
Kerim ve sünnet ilişkisi gibi başlıklara değinmiştir.
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Re’y, akıl, nas, akıl ve nakil tartışmalarına dair selefiyye içerisindeki tartışmalardan da bahseden yazar,
selefiliğin geçmişe bağlı kalarak şimdi ve geleceği esir
alan koyu bir muhafazakarlık ve katı bir gelenekselciliğe dönüşüm süreci olduğunu selefi düşünürlere atıf
vererek örneklendirmiştir.
İkinci bölümde ise selefi düşüncenin motivasyonları üzerinde durulmuştur. Yazar, selefi düşüncenin
motivasyonlarını farklı disiplinler üzerinden yaptığı yaklaşımla kategorize ederek incelemiştir. Çeşitli
alt-başlıklara da sahip olan selefi düşüncenin motivasyonlarını dini, psikolojik, sosyo-kültürel, siyasi ve iktisadi motivasyonları şeklinde olmak üzere beş farklı üst
başlık aracılığıyla ele almıştır. IŞİD'in söylemlerinde
kendisine yer bulan, selefi düşüncenin dini motivasyonları altında yer alan bidat karşıtlığı ve Şia karşıtlı
gibi başlıklar IŞİD vb. dini motifli terör örgütlerinin
söylemlerini anlamamız açısından önemlidir.
Sonuç olarak kitap selefilik kavramının ortaya çıkışını, tarihsel süreçte ortaya çıkan farklı yaklaşımları ve motivasyonları inceleyen hem her disiplinden
araştırmacıya hem de konuyla ilgilenen alan dışındaki
kişilere yönelik başvuru niteliğinde bir kitaptır.
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