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Özet 

Türk-İslam fikriyatının son döneminin en çok tartışılan 
düşünürlerinden biri olan Musa Kazım, yeni bir medeniyet projesi 
sunma gayreti içerisinde bulunmuş, İslam siyaset düşüncesi 
çerçevesinde bu teklifini danışma usulü, eşitlik, hürriyet ve adalet 
ilkeleriyle desteklemiştir. 

Islahatçı ve yenilikçi bir ulema tipi örneği sergileyen Musa Kazım,. 
medreselerdeki eğitimin kalitesinin arttırılması hususunda 
konferanslar vermiş, dönemın düşünürleri gibi o da yabancı dil 
eğitimini teşvik etmiştir. Bununla birlikte mezhepler arasındaki 
ilişkilerin fanatizme dönüştürülerek bir çatışma alanı oluşturulması 
hususlarında ısrarlı ikazlarda bulunmuştur. · 

Muhafazakar İslamcılarının aksine, Musa Kazım Efendi entelektüel 
birikimi olan ve yeni kamil bir medeniyetin ancak hakiki bir dinle 
gerçekleşeceğini düşünen, Meşrutiyetin terakkici aydın alim tipinin 
önemli bir figürüdür.. · 

Anahtar Kelimeler: Musa Kazım Efendi, Meşrutiyet, Din, Siyaset, 
Felsefe; Medeniyet. 

Abstract 

Musa Kazım, one of the most discussed intellectual of the last period 
of the Turkish-Islamic thought, did his best to present a new 
civilization Project. He supported this offer with the principles of 
consultation method, equality, freedom and juctice in the frame of 
the thought of Islam-politics. 

He exhibited a type of intellectual who favors change anda 
innovation. He gave lectures to improve the quality of education, and 
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encouraged foreign language education such as the intellectuals of 
that time .. However, he made steady warnings so that the relations 
among the religious sects might not turn into an area of conflicts due 
to fanaticism. 

' 
Contrary to the conservative Muslims, Musa Kazım Afandi is an 
important figure of the progressive intellectual type of the 
Constitutional Monarchy period who thinks that the real civilization 
can only be possible with a true religion. 

Key Words: Musa Kazım Afandi, Constitutional Monarchy, religion, 
politics, philosophy, civilization. 

Giriş· 

Osmanlı İmparatorluğu'nun son onlu yılları, çok kırılgan ve 
karışık bir atmosfer içerisinde geçmiştir. Zira bu dönem fikri, 
siyasi, iktisadi ve içtimal sayısız olay, olgu ve kurumsal yapının 
yeşermesi için oldukça önemli fırsatlar yaratmıştır. Böyle 
istikrardan yoksun bir dönemin sayılan alanlarının failierifaktörleri 
de aynı kırılmaları yaşamışlar, ani fikri kriz ve bunalımiara 
girmekten kendilerini alamamışlardır. 

Bununla birlikte ters orantılı olarak bahsi geçen sıkıntılı yıllar, 
Batı'dan gelen düşüncelerin iç hadiselerle buluşması sonucunda 
yeni orijinal kişi ve tefekkür erbabının da oluşması için önemli bir 
katkı yapmıştır denilebilir. Zira bu dönem, tarihimizin son iki 
yüzyılının en "bereketli" ve "velud" düşüncelerine ve fikri 
tartışmaianna, zemin hazırlamıştır. Çalışmamızın ana odağı nı 
oluşturan Osmanlı'nın 121. Şeyhülislam'ı olan Musa Kazım Efendi 
(1858-1920) de, İmparatorluğun gerek ilmi gerekse siyasi 
münakaşaların merkezinde yer alan isimlerden biridir. Hakikatte 
onun hem dini söylemi ve hem de siyasi .. retoriği hep tartışma 
konusu edilmiştir ve edilmektedir. Kendisi hakkındaki mevcut 
durum sebebiyle hakkında çok derinlikli çalışmalar yapılması 
gerekirken, ne yazık ki, Musa Kazım, çok az araştırmaya konu 
olmuştur. Onun hakkındaki "bilin(e)me(me)zlik ve "kuşkucu" tavır 
böyle. bir çalışmayı gündeme taşı mıştır. 

Zikredilen hususların etkisi ve zorlamasıyla, çalışmamızda 
Musa Kazım'ın tartışılan düşüncelerini, çoğunlukla onun dilinden ve 
kaleminden aktaracağız. Bu açıdan düşünürümüzün fikirlerine aşırı 
müdahalelerden, özellikle kaçındık. Diğer taraftan onun ele aldığı 
meselelerin bir çoğu, halen güncelliğini muhafaza eden, "iç 
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tartışmalarımızdan" -buna belki milli tartışmalarımız(!) denilebilir
oluşmaktadır. 

Fikirlerini ele alıp incelemeden öncel Musa Kazım'ın birbiriyle 
girift bir hal almış ilmi ve siyasi hayatının ortaya konulması 
gerekmektedir. 

I. İLMI VE SİYASI HAYATI 

İbrahim Efendi isimli bir zatın oğlu olarak 1858 (1275) yılında 
Erzurum'un Tortum ilçesinde dünyaya gelen Musa Kazım 1 ilk 
eğitimini memleketinde alır. Sonraları Balıkesir'de yaşayan dedesi1 

Nureddin Efendilnin yanında Selahaddin Ali eş-ŞuCırl ve Ali Lütfi 
Efendi 1 akabinde İstanbul 1da Kadıasker Eşref Efendi ve Hoca Şakir 
Efendi ve diğer hocalardan dersler alır. 1888-1889 (1306) yılında 
Ulum-i Aliye ve Aliyye'den icazet aldıktan sonra RLiOs imtihanını 
başararak müderris olur ve Fatih Camiinde ders vermeye başlar. 

Muallim Naci'ye usul-ü fıkıhtan ·Molla Hüsrev'in . Mir'at'ını 
okutan ve Ahmet Mithat Efendi'ye tefsir dersleri veren Musa Kazım, 
1896 (1313) yılında İstanbul ruOs-i hümayununa nail olur. Ayrıca 
1900-:-1901 (1318)'de Hukuk Mektebi 1nde Mecelle1 sonralar-ı 
Mekteb-i Sultanı'nda Akaid 1 Daru'I-FünCın ve Daru'l- Muallim'de de 
hocalığa atanarak dört görevi aynı anda sürdürür. Yine ilmi payesi 
"Mahreç"liğe yükselen Musa Kazını, 14 Şubat 1907 (1 Muharrem 
1325) yılından sonra Haleb Mevlı~viyeti görevine; aynı yıl Bab-ı 
Meşlhat Tedklk-i Müellefat Meclisi Başkitabeti'ne ve sonra da aynı 
meclisin azalığına tayin edilir. 

1908 yılında II. Meşrutiyet'in ilanı akabinde Maarif Nezaretinde 
kurulan Meclis-i Kebir-i üyeliğine1 Heyet-i A'yan'ın teşkili sırasında 
da Meclis-i A'yan a'zalığına tayin edilir.2 

1 Bazı araştırmacılara göre, Musa Kazım'ın Balıkesir'deki akrabası "biraderidir". Bkz. 
Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü'I-Müfessirfn), İstanbul trz, 
II, 774; İsmail Kara, Türkiye'de İslamct/tk Düşüncesi, İstanbul 1986, I, 47; 
Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlt Ulemast, İstanbul 1996, III, 390. Musa 
Kazım'ın Balıkesir'deki akrabasının "amcası" oluduğunu söyleyen araştırmacılar 
da bulunmaktadır. Bkz. Veli Ertan, "Musa Kazım Efendi", İslam (D/ni-İ/mi-Siyasi) 
Ay/tk Mecmua (Gençler ilavesi), s. 95, c. 8, Ankara (1,4. 8.1965), 349. 

2 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü'I-Müfessirin), II, 774-775; İsmail Hami 
Danişmend, İzah/t Osmanlt Tarihi Kronolojisi, XI. baskı, İstanbul 1961 (II.Bsk), IV, 
558, 560; Hasan Basri Erk, Meşhur Türk Hukukçu/an, Basım yeri yok 1954, 317; 
"Musa Kazım Efençli", Türk Ansiklopedisi (MEB), XXIV, 457-458; Ertan, "Musa 
Kazım Efendi", 349; İlmiye Salnamesi, Osmanlt İlmiyye Teşkilatt ve Şeyhu'I
İslamlan, haz: s. A. Kahraman, A. N. Gültekin, C. Dadaş, İstanbul 1998, 507; 

.. --~------ ·-----------------------······· 
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12 Temmuz 1910 ( 4 Receb 1328) yılında Sadrazam İsmail 
Hakkı Paşa kabinesinde, şeyhülislamlık (Meşihat) makamı 
kendisine tevdi edilen Musa Kazım Efendi, 29. Eylül 1911 tarihinde 
hükümetle birlikte istifa eder. Onun birinci meşlhatı 1 yıl 2 ay 18 
gün sürmüştür. 

Dört kez atandığı meşihat makamında Musa Kazım Efendi, 
toplam S yıl 1 ay 4 gün Şeyhülislarrilık görevinde bulunur. Bu 
görevden ayrıldığı dönemlerde, Meclis-i A'yan azalığı, Medresetü'I
Kudat ve Medresetü'I-Vaizln hocalıklarından dolayi, Murassa Meddi 
nişanı ve Altın Liyakat Madalyası ile taltif edilir.3 

Mondros Mütarekesi döneminde, Damad Ferid Paşa Hükümeti 
(kuruluş 4 Mart 1919) tarafından tutuklanan İttihat ve Terakki 
Cemiyeti liderleriyle aynı kaderleri paylaşan Musa Kazım, eski 
sadrazam Said Halim Paşa ve diğer kabine üyeleriyle beraber 
Bekirağa Bölüğü'ne hapsedilir. Ancak Divan-ı Harb-i Örfı · 
mahkemesince yargılanan Musa Kazım, 13 Temmuz (14 Şevval 
1337) yılında, 15 yıl kürek cezasına mahkum edilir, bu ağır ceza 
Sultan Vahdeddin tarafından 3 yıl sürgün cezasına dönüştürülür. 
Edirne'de sürgünde iken 10 Ocak 1920 yılında vefat eden Musa 
Kazım, M uradiye · Camii'nin bahçesine (mihrap önüne) defnedilir. 
Mezar taşı üzerinde, "İngilizler taratmdan maziCımen Edirne'ye 
sürülen ve burada vefat eden Şeyhülislam Musa Kaz/m. Efendi'nin 
kabridir. Ruhuna Fatiha. 10 Kanun-I sani 1920" ifadeleri dikkat 
çeker. 4 . 

Şeyhülislamlığı esnasında, Musa Kazım, önemli olay ve 
şahsiyetlerle karşılaşacaktır. Bu meyanda Sultan Abdülhamit'in 
cenaze namazını kıldıran 5 Musa Kazım, bir diğer padişah Sultan 

Türk . ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, İstanbul 1983, VIII, 4085; Kara, 
Türkiye'de İslametlik Düşüncesi, İstanbul 1986, I, 47; Albayrak, Son Devir 
Osmanlt Ulemast, 390; Ferhat Koca, "Giriş", Kül/iyat (Musa Kazım Efendi) içinde, 
Ankara 2002, 13. : 

3 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü'I-Müfessirin), II, 774; İlhıiye Salnamesi, 
Osman/i İlmiyye Teşkilatt ve Şeyhu'I-İs/amlan, 507; Türk ve Dünya Ünlüleri 
Ansiklopedisi, VIII, 4085; "Musa Kazım Efendi", Türk Ansiklopedisi (MEB), XXIV, 
457-458; Ertan, "Musa Kazım Efendi", 349-350; Kara, Türkiye'de İslamctltk 
Düşüncesi, I, 47; Albayrak, Son Devir Osman/i Ulemast, 390-391; Koca, ·"Giriş", 
14. 

4 "Musa Kazım Efendi", Türk Ansik/opedisi (MEB), XXIV, 457-458; Kara, Türkiye'de 
İslametlik Düşüncesi, İstçnbul 1986, I, 47; Hasan Basri Erk~ Meşhur Türk 
Hukukçu/an, 317; Albayrak, Son Devir Osmanlt Ulemast, 391; İlhıiye Salnamesi, 
Osmanlı İlmiyye Teşkilatı ve Şeyhu'I-İslamları, 507 (Dipnot); Koca, "Giriş", 15. 

5 Ali Fuad Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, IV. baskı, Ankara 1987,129. 

f 
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Reşad'ın da cenaze namazını kıldırmıştır. 6 Diğer taraftan 1909 
yılında Enver Paşa, Abdülmecit'in oğlu ve Abdülhamit'le Reşat'ın 
kardeşi olan Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı Naciye Sultan'la 
nişanlanmıştı. 1911'de Şeyhülislam · Musa · Kazım, onların 
nikahlarını kıymıştır. 7 · 

Tasavvufi Kişiliği 

Tasavvufla ilgisi hiç kesilmeyen Musa Kazım, Nakşjbendl Şeyhi 
Muhammed Efendiye bağlandı.8 Bunu hakkındaki ithamlar için 
kaleme aldığı Beyanname'de görmek mümkündür: 

Bu aciz tahminen on iki yaştmda olduğum halde tarikat-t 
celile-i ilmiyyeye sa/ik oldum. Bi a 'vn-i Huda o zamandan bu 
ana kadar kaffe-i ah va/ ve efa '/imi o meslek-i aliyyenin 
muktazayatma tevfik etmeye vüsO'm yettiği kadar çaltşdtm. 
Talebelik zamantmda daima ciddiyet ve istikamet ve iffetimi 
muhafazaya muvaffak olduğum gibi ondan sonra da gerek tedrise 
me'mOr edildiğim anda ve gerekse sair me'mOriyetlerde 
bulunduğum hengamda yine bi avnihi Teala mesleğime şfn 
verecek, sOr/ ve manevi mucib-i ittiham olabilecek halatdan 
tevakklye cehd ve·ikdam ey/ed im ve halen de etmekteyim. 9 

tasavvufla bağlantısı mensubiyetle sınırlı olmayan Musa Kazım 
Efendi, şeyhülislam olarak sadece müftü ve kadıların bürokratik 
sorumlusu olmamış, aynı zamanda, Şeyhülislam Refik Efendi'nin 
meşlhatı döneminde1866 (1283) Meşihata bağlı bir birim olarak 
kurulan ve bütün tekke ve zaviyeleri şemsiyesi altında toplayan 
Meclis-i Meşayih'in de başkanlığını yürütmüştür. 10 

ı; Tartişilan Eser ve Tercümeleri 

İcazet aldığı 1888 yılından II. Meşrutiyet'in ilanının 
gerçekleştiği 1908 yılına kadar geçen sürede, Musa Kazım, ·aldığı 
eğitimle orç:ıntılı olarak klasik bir İslam bilgini portresi Çizer. 
Bununla birlikte o, İslam felsefesi, tasavvuf, kelam ve tefsir gibi 
alanlara ilgi duyar. 11 Hatta tamamlayamadığı tefsiriyle ilgili olarak 
Ömer Nasuhi Bilmen'in ifadesiyle "Herkes için pek de faydalt 

6 Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, 136. 
7 Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 257-258. 
8 Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisl, VIII, 4085. 
9 Sirat-l Müstakim, c.7, 8. Sayı, 169, 1327, 197-198. 
1° Koca, "Giriş", 20-21. 
11 Koca, "Giriş", 19-20. 
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görülmeyecek olan bu tefs1r-i şerif, ikmal edilmiş olsa idi, nev'i 
şahsma münhas1r, güzlde bir eser meydana gelmiş olurdu. "12 

Eserlerine bakıldığında, Musa Kazım'ın çeşitli konularla 
ilgilendiği görülecektir. Bunlardan bazıları şunlardır: 

Rehber-i Tedris ve Terbiyye. 1310/1855'de taşra maarif 
memurlarına mahsus hazırlanmıştır. 

Muh1t-i İdare ve siyase: 1325/1910'da, Muht1ral Rica/ ve 
Siyaset: 1326/.19ll'de, İstibdad ahvali ve Müsebbibler: 
1327 /1912'de kaleme almıştır. Diğer taraftan Musa Kazım'ın 
Hukema-i Cihan ve Ta/1m-u Terbiyye Tarihi ile İsmail-i Tevar1h-i 
Cihan, Gaza/1'nin Tehafütü'I-Felasifesi'nin Tercemesi ve İbn 
Rüşd'ün "Ecvibe" adlı risalesinin tercümesi13 bulunmaktadır. 

Bununla birlikte onun diğer bir eseri, Mevaiz-i Diniye, birinci 
kısım Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Şehzadebaşı Kulübü 
Heyet-i ilmiyesi tarafından yayımlanmıştır. (İstanbul Daru't
Tıbaati'I-Amire 1328, 136 s.) 

Mevaiz-i Diniye'nin ikinci. kısmı da , Osmanlı İ. T. C. 
Şehzadebaşı Kulübü Heyet-i ilmiyesi tarafından yayımlanmıştır. 
(İstanbul Matbaa-yı Amire 1329, 75 s. ) 14 Bu eserlerle beraber 
Musa Kazım'ın şu eserleri mevcuttur: 

İslamda Usul-i Meşveret ve Hürriyet (1908), İslamda Cihad 
(1917), SOre-i !hlas ve Alak tefsiri (1918), Safvetu'I-Beyan fi 
Tefsiri'I-Kur'an (1919), Külfiyat-I Şeyhülislam Musa Kaz1m - Dini 
İçtimai makaleler (1920), Usul-i F1k1h (Darulfunun dersleri, ts.), 
Varidat tercümesi (Yazma İÜ Ktp.Ty. Nu. 2263), Vahdet-i vücud. 
risalesi tercümesi (İÜ Ktp. Ty. Nu.) Redd-i ebat1/ (Külliyat içinde, s. 
199-240), İbn Rüşd'ün Meslek-i Felsefesi ve İmam Gaza/1 ile Baz1 
Mesai! hakkmda münazaras1 (Külliyat içinde, s.139-196). Ayrıca 
Musa Kaz1m, S1rat-1 Müstakim, Sebilürreşad, İslam ve diğer 
mecmualarda15 dini, hukuki ve sosyal aktüel konularda makaleler 
yazarak neşretmiştir. 16 

12 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü'I-Müfessirln), II, 775. 
13 "Musa Kazım Efendi", Türk Ansik/opedisi (MEB), XXIV, 457-458. 
14 Kara, İslamcilann Siyasi Görüşleri, 92-93. . 
15 Ertan, "Musa Kazım Efendi", 350; Kara, Türkiye'de İslamCIIık Düşüncesi, 47-48; 

Erk, Meşhur Türk Hukukçuları, 317; Albayrak, Son Devir Osmanli Uleması, 391. 
16 Erk, Meşhur Türk Hukukçu/en, 317. 
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Musa Kazım'ın bu eserler içerisinden temas ettiği mevzular 
itibariyle özellikle önemli olanları kısaca ele almak yerinde 
olacaktır: 

a. İslam'da Usul-i Meşveret ve Hürriyet (İstanbul 1324 
yy., 13 s.). Bu eserde istişare, danışma ve hürriyetin İslam'daki 
yeri ve önemi üzerinde durulmaktadır. 17 

b. Safvetü'I-Beyan fi Tefsiri'l -Kur'an (İstanbul 132.5, 
· Matbaa-i Amire 1 I c., '408 s.) (Bakara suresi 73. Ayete kadar). 

Musa Kazım Efendir hocalığı sırasında 1 _meşhur Osmanlı edib ve 
muharriri Ahmed Midhat Efendi'ye tefsir derslerLvermiş ve Ahmed 
Midhat Efendrnin bu dersleri kaydetmesiyle böyle bir eser ortayçı 
çıkmıştır. Eserde Arapça gramer kom,ılarıyla kelaml meseleler ön 
plana çıkmaktadır. 18 

c. İslam'da Cih.ad (Dersaadet 13341 Matbaa-i Hayriyye ve 
şürekası,· 23 s.) Müdafaa-ı Milliyye Cemiyeti kanalıyla ücretsiz 
dağıtılan eser1 ayetler rehberliğinde cihadı ele almaktadır. 

d. İhlas ve Alak Suresi Tefsirleri (Dersaadet 1334, Evkaf-ı 
İslamiyye· Matbaası, 16 s.). Musa Kazım Efendi'nin 1333/1912 
tarihinde kaleme aldığı risale 1 İhlas (s.2-59 ve Alak · (6-16) 
surelerinin kısa tefsirlerini içermektedir. Eser1 ~Vahdet-i vücOdcu bir 
bakış açısıyla kaleme alınmıştır. 

e. ze.vra ve Havra Tercümesi (DarÜI-Hilafeti'I-Aiiyye 1335, 
Şehzadebaşı - Evkaf-ı İslamiyye Matbaasır 62 s.). Celaleddin ed
Devvani'nin (ö. 918-1512) mebde ve maad konusundaki 
görüşlerini içeren Zevra ve Havra ad/1 eserinin çevirisidir. Musa 
Kazım, eserin tercümesinde kendi yorumlarına yer vermiŞtir. 

f. Külliyyat-1 Şeyhülislfim Musa· Kaz1m (İsfanbul 1336, 
EvkM-ı İslamiyye Matbaası, 329 s.) Şeyhülislam Musa Kazım'ın 
çeşitli dergilerde yayımlanan makaleleri, konferansları, 

beyannameleri ve bazı risalelerini ihtiva etmektedir. 

g. ei-Fetava . ei-Kaz1miye fi Islahi'I-fetava et-Türkiye 
(Diyanet işleri Bşk. Ktp., nr.173, yazma, 44 vr.) Babü'I-İ'tikad, 
Kitabü't-Taharet19 ve Kıtabü's.,.Salat bölümleri ve bu bölümleri n. 

17 Koca, "Giriş", 15; "Musa Kazım Efendi", Türk Ansiklopedisi (MEB), XXIV, 457-458. 
18 ilmiye Salnamesi, asmanit İlmiyye Teşkilatı ve Şeyhu'I-İs/amlan, 507; Koca, 

"Giriş", 17; "Musa Kazım Efendi", Türk Ansikfopedisi (MEB), XXIV, 457-458. 
19 Ertan, "Musa Kazım Efendi", 350; Koca, "Giriş", 17. 

~-~--- ------
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çeşitli alt mevzulariyla ilgili olarak Musa' Kazım Efendi'nin verdiği 
toplam 5~r ~retvayı ve bunların Arapça kaynaklarını 
kapsamaktadır .. 20 

h. Tercüme-i Varidat. 

Musa Kazım'ın en çok tartışılan çevırısı de Şeyh 
Bedreddin'in Varidat'ıdır. 21 Düşünürümüz, Şeyh Bedrettin'in 
Varidat adlı bu eserini 1317 yılında Türkçe'ye çevirmiştir. 22 

ı. Tahkik-i Vahdet-iVüciida Dilir Bir Risalenin Tercümesi 

Karamani Mı:ıhammed Cemaleddin Nuri'nin 950/1543 tarihinde 
vahdet-i vücutla ilgili, Risale:-i Tahkik-i Vahdet-i Vücud adlı Arapça 
eserini, Musa Kazım, 1901 (l319)'de çevirmiŞtir. 23 

Bu es~rlerin yanında Musa Kazım Efendi'nin Akdü'I-HakayJk 
adında (Mekteb-i Sultani'de verdiği derslerle ilgili) küçük bir akaid' 
risalesi de bulunmaktadır. ~ 24 · 

· 2. Masonluk iddiaları 

Musa Kazım Efendi'nin, Şeyhülislamlığa atanmadan önce de 
sonra da onunla ilgili yapılan tartışmaların kahir ekseriyeti, 
masoniLiğuna dair iddiaları içermektedir. Bu açıdan onun da içinde 
bulunduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin masonlukla bağlantısı 
önem kazanmaktadır. Masonluğun, İttihat ve. Terakki ile ilişkisini 
ve etkisini ele alırken Sina Akşin'in değerlendirmelerini dikkate 
almak gerekmektedir: 

"Osman/! Hürriyet Cemiyeti'nin istibdat ortami içinde 
çal1şmalanm hayli kolaylaştJrdJğJ anlaşilan bir örgüt de masdn 
/ocalan ·olmuştur. Cemiyetin bir çok üyeleri ma son olduğu gibi, 
localar yeni üye kazanmak için elverişli bir ortam sağtworlardt 
Zira, , ·~Masonluğl.m "dinler aras1 hoşgörü yü dahi içeren liberal 
ideolojisi", zaten özgürlükçülük için elverişli bir başlangiç oluyor, 
masonluğa kabul konusunda ince elenip s1k dokunmasi ise 
masonluğa güvenmeyi kolaylaştmyordu. Bunun da ötesinde, 
masonluktaki gizlilik, örgüt kurmak isteyenler için koruyucu 
oluyordu. Daha önce zaten masaniann baz1 düzenlerine hedef 

2° Koca, "Giriş;', 17; "Musa Kazım Efendi", Türk Ansiklopedisi (MEB}, XXIV, 457-458. 
21 Türk ve Dünya. Ünlüleri Ansiklopedisi, VIII, 4085. 
22 Koca, "Giriş", 19-20. 
23 Koca, "Giriş", 17. 
24 Koca, "Giriş", 18.-
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olmuş olan Abdülhamit yönetiminin /oca/ardan hiç hoşlanmadtğt 
tahmin edilebilir. Ne var ki, loca/ar, Avrupa mason/uğunun 
uzantt/CJrt olarak kapitülasyon düzeninden, · yani yabanct devlet 
himayesinden yararlantyor/ardt. Örneğin, Macedonia Risorta ve 
Labor et Lux /ocalan İtalyandt. Bu localann, özgürlükçü aktma 
Avrupalt masonlar arasmdan duygudaş sağlamak gibi bir yaran da 
oluyordu. Sonuç olarak denebilir ki, masonluğun İttihat ve Terakki 
üzerinde bazt etkileri olmuşsa da, İttihat ve· Terakki-Masonluk 
ilişkisinde .. başitea güdü, masonluğun istibdat ortammda 
özgürlükçü/ere güvenli bir çaltşma ve örgütlenme orj:amt·sağlamasl 
olmuştur. Yani, daha çok İttihat ve Terakkiliferin masaniuğu, araç 
olarak kullanmtş olmalan söz konusudur. Ramsaur, Bektaşilikle de 
benzer bir ilişki olabileceğinden söz ediyor. Rtza Tevfik ve Hüseyin 
Cahit'e göre Talat Paşa, Şeyhülislam Musa Kaztm Efendi, kendisi 
gibi hem mason, hern Bektaş/ imiş/er. ''25 

' 

Masonlukla birlikte anılan Musa Kazım'ın şeyhülislamlığa 
atanmasır medrese hocalarının teklifiyle gerçekleşmez. Hakikatte; 
ulemanın ileri gelenleri, Hakkı Paşa kabin.~sinin kurulma 
aşamasındc:i' şeyhülislamlık için üç aday tekli ederler. İttihat ve 
Terakki tarafından hiçbiri kabul edilmeyen adayların yerine, 
şeyhülislamlığa "mason" diye bilinen Musa Kazım tayin edilir.26 

Musa Kazım'ın şöhret bulmasının sebeplerinden birisi, belki de en 
önemlisi "mason" olduğuna dair yapılan tartışmalardır. 

Ancak hakkında ortaya atılan bu iddiaları hiçbir zaman kabul 
etmeyen Musa Kazım, m ason· olduğuna dair basında yer alan 
haberlere cevap olarak 1911'de bir beyanname neşreder. Bu 
açıklamada, on iki yaşından beri dini ilimierin içinde olduğunu, 
Nakşibendi olduğunu ve ömrünün İslam'a hizmetle geçtiğini 
bildirerek iddiaları şiddetle yalanlar: 27 

5.Zi/hicce. 1329 ve 14 teşrinisani 1328 tarihli Beyanname: 

"Hepiniz habl-i metin-i İtahtye yaptşmtz. Tefrikadan kati'yyen 
ictinab ediniz. Niza' ve husOmetle kuvvetinizi zayi' etmeyin iz. 
Gtybetten, nemfmeden, kizb ve iftiradan son derece hazer ediniz. 
Bir birinize daima muavenet ediniz. Fitne katilden eşeddir. 
Mü'minler ancak kardaşttr, başka türlü olmaz." mallerinde olan 

25 Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İstanbul1987, 62, F4. 
26 Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 180. 
27 Kara, Türkiye'de İslamCJitk Düşüncesi, I, 47; Koca, "Giriş", 24 (naklen; Yakın 

Tarihimiz, s.3, İstanbul ıs Mart 1962, 94). 
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nice ayat-l Kur'aniyyesiy/e ve "bil fiil ittizam o/unmad1kça lüzum-u 
küfür küfür değildir." "Bir kimsenin küfrüne doksan dokuz ve 
lmanma bir de/11 bulunsa lman ciheti terc/h olunarak anm lmanma 
hükmetmek. /azJmdJr," "Bir ehl-i k1bleyi tektir etmek caiz 
değildir." gibi pe~ çok kavaid-i i'tikadiyye ve ahlakwyesiy!e 
diyanet~i c;,e~1/e-i .Isfan;.iyye, b~tün m_ üstüman/ara A n;.edeniyyet-~ 
faz1te-i msamyyenm esaslanm gosterm1ş ve an/an sun ve manev1 
terakki ve tealiferini te'min edecek ahvaf-i seniyye ve ah/ak-1 
ham1deyi iktisaba sevk etmiş ve 1s!amiyetin bekasm1 tehlükeye i/ka 
edecek h.er türlü ahlak-I seh1fe ve efa '/-1 kerlheden şed1d.en men' · 
ey/emiş iken n;aAa 't-t:~Ej,Suf_ bi~~e bir çok asirlardan beri bu din-i 
müb1nin şu işarat-J alwyest h1/afmda hareket olunarak bir tak1m 
menafi'-i has/se-i Siyasiyye te'm/n/ maksad-I mefa'natkarenisiy/e 
din narnma beynelmüslim1n tefrikC}, nifak, şikak ilkasma çaiJşJ!mJŞ 
ve bu yüzden niçe hükumat-1 Islamiyye mahv ve per/ş_an ve 
birkaç yüz milyon eha/1-i müslime eyadi-i ecanlbde duçar-/ 
haze/an olmuş ve bugün dünyada mevcut bütün ehl-i 1s!amm 
istinadkahL olarak yalmz hükumet-i Osmaniyye kalm1ş ve fakat şu 
meslek-i sakim-i yegane me/ce' ve penah1m1z bulunan 
hükümetimizi de tehdld eylemekde bulunmuşdur. 

Meşrutiyetin i'lamm müteakip _u'mum taratmdan edilen izhar
' şadüman1den art1k bütün ehf-i Islam da devr-i intibahm hü/UI 
etmiş olduğuna ve binaen aleyh beynelmüslimln din narnma 
i!kay1 nifak ve şikakra bir daha avdet etmemek üzere zevale 
yüz .tutmuş bul_~n~u_ğuna biraz üm~d h~s~! o!.muş idiyse de 
müahharan bu um1dm pek boş oldugu gorulmuş ve asirfardan 
beri alem-i İslami rabnedar eden ve diyanet-i Cel1!e-i İslamiyye 
narnma siyasi ~ntrikalar ç~virmek isti'dadında bulunan, bu 
suretle alem-i Islamm düçar olduğu felaketleri kati görmeyen 
pek çok eşhasm hala ~çimizde m:~cu~ ol~ukla~J suret-i kati'yyede 
anlaşr/mJşdrr. Otuz brr Mart hadrse-r e!rmes1 b_una pek ·büyük 
şahid-i adildir. 

cenab-J Hakkm 'inayeti ve Rasul-i z1 şanimizin imdad-1 
ruhaniyyeti ve necfb ordumuzun himmetiyfe hadise-i mezkurenin 
izale otunmasr üzerine memlekette biraz sükun ve i'tidal haslf oldu 
ise de bir müddet sonra· o hal-r e?ef-i istimali n tekrar zuhuriyfe 
kema fi's-sabrk diyanet-i ce/11e-i Islamiyyenin siyasi entrikalara 
alet ittihaz ey!ediyi ve bu nam-r celile memleketin her tarafmda 
nifak ve şikak tohumlan saçrldrğr ve mevaki'-i iktidarda bulunan 
her hangi bir zatm mukaddesatma vanncaya kadar taarruz 
edilerek bu yüzden te'm/n-i menatt'-i has1seye ça!JŞJ!dJğJ ve bu 
halin emsali gibi hükümetimizi de o dehşetli uçurumlara doğru 
sürüklemekde olduğu nazar-r i'tibare almmadrğr ve hatta bu 
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stfat-t mekrDhenin esas meseleye asla taaluku olmadtğt halde 
mahkeme salonianna kadar götürüldüğü ve bu vesile ile hakk-t 
a'cizanem de bazt mertebe ta'r1z/ere tesaddi edildiği kemal-t 
teesürle görülmüşdür. 

Ahval-t husOsiyyemden bahsetmek/ meslek ve meşrebime 
dair lzahat vermek dünyada asla hoşlar.ımadtğtm ahvalden ise 
de haiz olduğum makamtn u/viyyeti itibariyle zattma vuku' 
bulan ta'r/zlere karşt ihtiyar-t sükDt eylemek muvaftk-t 
masiahat olamayacağmdan bi.J babda' hulasaten ber veeh-i at/ 
beyan-t hale mecburiyyet hastl o/muşdur. 

. Bu aciz tahminen on iki yaştmda olduğum halde tar/kat-t 
ceJ/Je-i ilmiyyeye sa/ik oldum. Bi a'vn-i Huda o zamandan bu 
ana kadar katfe-i ah va! ve efa '/imi o meslek-i aliyyenin 
muktazayattnci tevfik etmeye vüsO'm yettiği kadar çaltşdtm. 
Talebelik zamantmda daima ciddiyet ve istikamet ve iffetimi 
muhafazaya muvaffak olduğum gibi ondan sonra da gerek tedrise 
me'mur edildiğim anda ve gerekse sair me'muriyetlerde 
bulunduğum hengamda yine bi avnihi · Teala mesleğime ş/n 
verecek/ sOr/ ve manevi mucib-i ittiham olabilecek halatdan 
tevakklye cehd ve ikdam eyledim ve halen de etmekdeyim. 

Herkese katşt borçlu olduğum vazife-i insaniyyeyi bütün 
kudretim/e lfaya ça/tşdtğtm gibi Alemü's-Strr-i ve'I-Haftyyat olan 
Cenab-t hakka karşt mükellef olduğum vezaif-f ubOdiyyetimde 
dahi mümkün olduğu kadar kusur etmemeye son derece ça!tşdtm 
ve halen çaltşmakdaytm. 

• Mücerred tevfik-i Sübhanl eseri olarak sinin-i verireden 
beri "vudu' silah-t mü'mindir" mealinde olan hadls-i Şerifte amel 
ederek taharet-i zahireye i'itinade ber devam olduğum gibi, yine 
bir çok senelerden ben saliki bulunduğum Tar/kat-t a/iyye-i 
nakşibendiyye'nin bu abd-i acize bahşetmiş olduğu fuyOzat-t 
ma 'neviyye sayesinde h asti ey/ediğim_ nezf!ıhet-i kalbiyye ve 
Safvet-i ruhiyyemi kederat-I beşeriyyed_en muhafazaya bezl-i 
mukadderet ey/emekteyim .. 

Bu ahval-i acizaneme evvela Cenab-i Hakkt, saniyen bizi 
yaktndan bilen ve hiçbir garaz ve i'vaz ta 'k/b etmeyen binlerce 
zevatt işhad eylerim. 

Bi i'nayet-i Teala u'/Om-i mertebeyi kema hiye hakkaha 
tahsil ve bu u/Omu gerek cevami'-i şeritede ve gerek mekatib-i 
aliye ve taliyede ta'J/m ettiğim gibi ilm-i tefsir ve ilm-i tasavvuf ile 
de pek çok iştigal ederek bu sayede Kur'an-t Kerim 'in on cüzüne 
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aid.olan ve henüz ğayr-t matbu' bulunan takriben üç bin sahifeyi 
had bir Tefsir-i Şerif vücuda getirdim. Hakaytk-t dlniyyeye 
müteallik bir hayli asar-/ tasavvufiyyenin tedrls ve 
tercemesinde muvaffak olarak bu sebeple lehü'l-hamd ve'l-minne 
hice dekayik-i dlniyyeye ve esrar-t kur'aniyyeye kesb-i vukufla 
İslamiyyetin fevkinde veya ana müsavi hiçbir meslek ve hiçbir 
mezheb bulunmak ihtimali olmadtğma şühOd derecesinde kanaat-t 
vicdaniyye hastl ettim. Bununla da bi hakktn iftihar etmekteyim. 

Bi Lutfihi Tea la. iktisab ettiğim şu hakayik-i diniyye ve 
fuyOzat-t Muhammediyye sayesindedir ki bir çok senelerden beri 
İslamiyyetin ulviyyetini bütün cihana karşt bihakktn tsbata 
çaltşdtm. Ara stra icab ettikçe bu hizmet-i mübecceleyi el-an dahi 
ifadan geri durmadtm ve inşa Allahü'r-Rahman geri durmayacağtm. 
Buna da senelerden beri gerek tahriren ve gerek .takriren neşr 
ey/ediğim inakalat-t dihiyyem şehadet ey/emektedir. Binaen a!eyh 
dln-i İsiama muhalif olu b da /;Jana isnad ·olunan her bir mezheb 

·veya mesleği kemal-i şiddetle reddeder ve selamet-i memleket 
ve siyanet-i diyanet namma bu gibi tesviiata asla ehemmiyet 
vermemelerini ve o gibi ebatl!l bütün kalbieriyle ve lisanlanyla 
reddetmelerini bi'l-cümle ahali-i İslamiyye tavsiyye eyler ve bu 
beyannameyi neşirden maksad muhafaza-i mevki' o/maytp, 
ancak hem bütün halkt düçar olduklan sO-i zandan ha/as etmek, 
hem · de gerek bu acizin yerine gelecek zata ve gerek şair 
inevaki-i iktidarda bulunan ve bulunacak ekabir-i devlete isnad 
olunacak bu gibi akva/-i merdüde ve mentüreye asla havale-i 
sem-i i'tibar olunmamasmtn sOret-i kati'yyede lüzumunu ve çünkü 
selamet-i dln ve dünyanm ancak bu noktada bulunduğunu 
halisane ihtçır ey/eri m. 28 · 

Ancak onunla ilgili bu konudaki iddialar, ilginç bir şekilde ciddi 
veya gayr-i ciddi pek çok eser, hatırat ve makalede ortaya 
atılmıştır. 29 Tarık Zafer Tunaya'nın şu ifadelerini, bir çok 
araştırmacının sözlerinde bulmak mümkündür: "İimiyeci ve Hakkt 
Paşa'nm kabinesinin Şeyhülislamt Musa Kaztm Efendi ftrkaoydt ve 
masondu. "30 

Benzer ve zıt itham ve söylentilerin varlığı, dönemin kırılgan 
şartlarında aramak yerinde olacaktır. Şu cümleler, devrin insan 

28 S~at-1 Müstakim, c.7, sayı: 8, 169, 1327, 197-198. . 
29 Koca, "Giriş", 24 (naklen; Yakın Tarihimiz, s.3, İstanbul ıs Mart 1962, 94). 
30 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler (İttihat ve Terakki), İstanbul 1989, 

III, 217. . ; 
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tiplerinin ne kadar değişim ve dönüşüme yatkın olduğunu çok 
güzel ortaya koymaktadır: 

"Tanzimat döneminde masonluklan, rindlikleri bilinen 
kişilerden tutumunu değiştirip aşm dindar gözükebilenler yakayr 
kurtarabiliyor/ardJ. Kendisi de bir mason olan, meşrutiyet dönemi 
şeyhülis/am/anndan, ulemadan Musa Kaz1m Efendi, a!'IJ!armda bu 
dönüşümü şöyle anlatir: "Mürtekiplerin büyükleri · arasma geçen 
zat/ar, ay1plannr örtmek, günah/anm saklamak için daima namaz 
klfarlar, seecade/erini resmi makamlara bile taşJr!ardJ. Rahmetli 
Abidin Paşa (Kanun-i Esasi Komisyonu üyesi) fey/esof bir zat 
olduğu halde [o zaman feylesof demek dinsiz demektil baş1nr 
seecadeden ka!dJrmazdJ. Mabeyin'de ve· Bab-J Ali'de makbul ve 
beğenilir kişi olmak için mutlaka post-nişin güruhuna katlfmak 
zorunluluğu vardi... Halife/ik, Tann/ik seviyesine yükseltildi. Saray 
dalaylannda dergahlar aÇJ!dJ. Şeyh Zatir, mağripten maşrika 
kondu. Ebü'I-Huda beraber saray1 tehlilhane yaptiiar. "31 

Musa Kazım Efendi hakkındaki "masonluk" iddiasının, onun 
icraatlarının muhaliflerince geliştirilmiş ithamlardan öteye; ,bir 
anlam taşımadığını savunanlar da bulunmaktadır: 

" .... Musa Kaz1m Efendi "mason/uk, itharni ile karş1 karşwa 
kalmlŞtir. Ne var ki, Musa Kaz1m Efendi vakJflann bir genel 
müdürlük altmda toplanarak şeyhülislam!Jğa bağlanmasi 
meselesinin ne kadar önemli ye tarih/ bir karar olduğunun 
farkmdadir ve bu sebeple de kendisine yapJ!abilecek her türlü isnat 
ve iftiraya göğüs germiştir. Yukandaki ifadeleri arasmda geçen 
"Her türlü itham/an göze alarak yapay1m, dedim. Hakikaten bir 
itharn altmda kald1m." sözleri de muhtemelen kendisine yapilan bu 
masonluk ithamma' bir telmih olmafldJr. "32 

' 
Nihayetinde, maalesef bu mevzu gereğinden fazla abartılarak 

büyütülmüş ve Musa Kazım'ın esas tartışılması gereken 
düşüncelerini perdelemiştir. Mason olduğu ile ilgili iddiaları bir 
beyanname ile reddetmesine rağmen, M.usa Kazım'la ilgili 
yazılanlarda, bu husus sürekli bir şekilde tekrarlanmıştır. Ancak 
mason olduğunu ileri sürenler, iddialarını bir belgeye 
dayandırmamaktadırlar. iddialar, daha çok söylenti düzeyinde 
kalmaktadır. Bu sebeple biz, aksi ispat edilene kadar, onun 

31 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaş/aşma, II. baskı, İstanbul 2002, 347-348. 
32 Koca, "Giriş", 36-37. 



88 * Bayram Ali Çetinkaya 

sözlerine itimat edilmesinin daha bilimsel bir yaklaşım olacağını 
düşünüyoruz. 

3. Siyasi Arenadaki Yeri 

Osmanlı imparatorluğunun içinde bulunduğu bunalı~ ve 
inkıraz "kendi aralannda geniş bir uzlaşma vey, kanştkl!k silsilesi 
içinde İslamct/ar ve Battctlar"33 şeklinde fikirl eylem, plan ve 
projelerde, farklı çözüm yöntemlerinin bir sonucu olarak 
kategorikleşmeyi . beraberinde getirmiştir. Ancak düşünce 

··'cephelerinin bölünmesi, bu iki ana damarta sınırlı kalmayacaktır. 

Nitekim · Cemaleddin Efgani'_nin düşüncelerinin kaynaklık 
yaptığı İslamcılık düşüncesi, Mısır'da onun öğrencisi Muhammed 
Abduh. ve bunla-rın takipçileri Ferid Vecdi, Kazanlı Musa Carullah, 
Hindistan'da (Pakistan'da) Muhammed İkbal tarafından 
Sf!hiplenilerek tekamül ettirildi. Bu fikri cereyanın Türkiye'deki 

'tesirleri Sebilürreşad kadrosunu iki bloğa ayırdı. Bir tarafta Ahmet 
Na im gibi gelenekçileri n bulunduğu. İslamcı kanat, diğer tarafta : 
medrese ve mektebi sentezleyenlerin oluşturduğu "modernist" · 
İslamcıların bulunduğu kanat ki, bu ekipte İsmail Hakkı İzmirli ve 
Şemseddin Günaltay gibi münevverler bulunmaktadır. Bunlarla 
birlikte mevcut İslamcılar içerisinde Şeyhülislam Musa Kazım. gibi 
modernizm il~ gelenekçilik arasında orta çizgide bul.ananlar veya 
Mustafa Sabri ·gjbi · modernizme tamamen karşı olanlar da 
mevcuttur.34 

Ancak bu ayrışma, ileriki zamanlarda daha da berraklaşmaya 
ve rafine olmaya doğru gidecektir. Zira "İttihat ve Terakki'nin, 
İslamiyeti u/emanm elinde bulduğu biçimiyle benimsemeye niyeti 
yoktu. Onun !s/amiyeti, çağdaş koşullara uygun, hatta 
çağdaşlaştmct bir İslamiyet olacaktt. Nitekim, gelenekçi 
İslametiann yaym uzvu olan Sebilürreşad'a karştltk, 1914 yt!mda 
İslam Mecmuast çtkart!maya baş/andt. Bu dergide yazan/ar, 
Şerefeddin (Yaltkaya), Musa Kaztm, İzmirli İsmail Hakkt, Ziya 
Gökalp, Ahmet Agayef, Köprü/üzade Fuat gibi ~imse/erdi. "35 

· 

Sosyal, siyasal ve ekonomik kriz ve problemierin kaynağı, 
İslamcı cenahta, din ve onun değerlerinden/ilkelerinden 

33 Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, çev: Metin Kıratlı, Ankara 1996, 233. 
34 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, III. baskı, İstanbul 1992, 

276; krş. Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 246. 
35 Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 257. · 
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uzaklaşmanın bir sonucuydu. Sessiz kitleler ve ulemanın alt 
sınıflarınca dillendirilen bu tespit, Şeyhülislam Musa Kazım 
Efendi'nin yazılarında hayat buldu. 36 

· · 

Abdülhamit dönemine yönelik tepki ve muhalefet, Genç 
Türkler ve bazı tarikatları (Bektaşiler, Melamiler) ortak hareket 
etmeye itiyordu. "Özellikle Bektaşi/er, Talat Paşa ve Rtza 
Tevfik'de ··"olmak üzere, liderlerinin bir çoğu, bu tarikatiann 
mensubu olan 'Genç Türklerle Siki bağlar kurmuş görünüyor, 
ŞeyhOlislam Musa Kaz1m Efendi Nakşibendi idi.· Diğer tarikatlarda 
özellikle ahlaki kanun kayitlamalanna karşi olan Melaml'ler, 
devrimci harekette etkin bir rol oynad1k/anm ileri sürer/er". 37 

Hadiselerin boyutlarının din eksenli çerçeveden bağımsız 
düşünülem~yeceğinin farkında olan İttihat Terakki, İlmiye sınıfıyia 
diyalogunu sıcak v.e yapıcı tutmaya karar verir. Nihayet 1908'de 
Cemiyet için.de bir İl m iye Şubesi teşkil edilir.· İl m iye heyeti 
içerisinde Musa Kazım Efendi, Manastırlı İsmail Hakkı Efendi, (Ayan 
Reisi) M1,1stafa Sabri Efendi görev alırlar. İsimleri zikredilen heyet, 
Meşrutiyet re]ımıne İslami kökenler ve referanslar bulma 
hususlarında çalışmalar yaparlar. 

Ancak İlmiye komisyonu siyasi kaygılar içerisine girince ve bir 
kısmı da İttihat ve Terakki'den uzaklaşınca, İslamcı politikadaki 
"ittihat", yerını bölünmeye terk etti. Bu ayrışma sadece 
İlmiyecilerin tefrikaya düşmesiyle izah edilemez. Zira Cemiyet'in 
hakim olan "milli ve dini" olma ikiliği, milliyetçilikle dinin 
uzlaştırılma problemi, komisyonda bulunanları sıkıntıya sokmuştur. 
"İimiyeci ekip, 31 Mart Hareketi'yle İttihatçifara karşi "irticai" 
(gerici) bir silahil ayaklanmanm yönetici kadrosu olmuştur. Bu 
eylemi bastirmak için, silahil kuvvetiere taviz verilmiştir. Şuras1 bir 
gerçektir ki, İttihatçi/ar için 31 Mart, her zaman bir irtica olay1 
sayiimiştir. "38 

Düşünce ve eylemlerde, istikrarlı duruş ve söylemin güçleştiği 
bu dönemleri, Musa Kazım gibi aydın cephesinin mensuplarınca 
yeni fikir ve düşüncelerin hayat bulduğu zamanlar olarak görmek 
de mümkündür. Ancak yine o, bazı araştırmacılar nezdinde "klasik 
bir İslam alimi" kimliği vasfını taşımaktadır. Bu özelliğine rağmen, 

36 Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, 233. 
37 Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, 404. 
38 Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler (İttihat ve Terakki), İstanbul 1989, III, 308-

309. 
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Musa Kazım, bazı düşünceleriyle ı'yeni fikirlere" açık modern bir 
İslam bilgini profıli çizmektedir. 39 

Musa Kazım'ın ilmi' ve siyasi' potansiyelini tani olarak 
değerlendirirken, aynı zamanda hemşehrisi ve meslekdaşı olan 
ömer Nasuhi Bilmen'in şu sözlerini de göz ardı etmemek 
gerekmektedir: "Bu ktymetdar alim, hayatmt yalntz i/me hasredip 
de siyasete pek dalmamtş o/saydt ilim sahasmda daha büyük 
muvaffakiyetler ihraz edebilirdi. '40 

4. İttihat ve Terakki 

Bir şeyhülislamın siyasetten azade kalmasını Bilmen, kendi 
döneminin şartları içerisinde temenni ederken, Musa Kazım'ın 
yaşadığı devrin koşulları buna elvermemektedir. Zira bu yazının 
konusu olmamakla birlikte Şeyhülislamlık siyasi' bir makam işlevine 
sahiptir. Nitekim Musa Kazım'ın da bu makama atanması İttihat ve 
Terakki'nin müdahalesiyle gerçekleşmiştir. . 

şeyhqlislamlık makamına tayin ~dilmeden önce de, Musa 
Kazım, Ittihat ve Terakki'nin Ilmiye Şubesi içerisinde 
bulunmaktaydı. Bu siyasi' taraf olma durumu, onun İttihat . ve 
Terakki döneminin sona ermesi ve iktidar değişimiyle birlikte, 
mahkeme yargılanma ve akabinde sürgüne gönderilmesine kadar 
işieyecek bir süreci de beraberinde getirmiştir. . 

Bununla birlikte mahkemeEle sorulan bir soru üzerine, İttihat 
ve Terakki fırkasına dini' ve ilmi' konularda konferans verdiğini 

~ . 
beyan etmektedir. 

Musa Kazım, İttihat ve Terakki'nin ilmiye şubesine katılır. 
Meşrutiyet ile ilgili mahkemede söylediği sözler ilginçtir: 

"Çünkü Meşrutiyet ilan olunmuş idi. Şu memlekette 
Meşrutiyet'i alktş/amayan hiç. kimse kalmamtştt. Biz de o zaman 
alktşltyorduk. Ve inamyorduk ki memleket Meşrutiyet sayesinde 
şöyle terakki42 edecek, böyle yükselecek, diye bir taktm hayal/er, 
tasavvurlar takip ediyorduk. Bu yüce ş4be teşekku/ edince biz de 

39 şahin Keskin, Son Osmanlt Şeyhülislaf!llarmdan Musa Kaztm Efendi (Yaşamt, 
Görüşleri, Etkisi), (Ondokuz Mayıs Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Basılmamış Yüksek Lisan Tezi) Samsun 1993, 263. 

40 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü'I-Müfessirin), II, 774. 
4ı Albayrak, Türkiye'de Din Kavgast, 115. 
42 Albayrak, Türkiye'de Din Kavgast, 114. 
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dahil olduk; Arz ettiğim gibi Manastırtı Hoca (İsmail Hakkı), şimdiki 
A 'yan reisi Mustafa Asım Efendi, şimdiki Evkaf Nazırı Ham di (Elma/ı 
Harndi Yazır) Efendi, şimdiki Şeyhü/islam Sabri Efendi (Mustafa 
Sabri Efendi) den ibaret ilmi bir hey'et teşekkül etmişti. Orada 
ça/ışıyorduk. Meşrutiyet'in - faydalarından bahsediyorduk. 
Meşrutiyetin şeriat'a muhalif olmayıp şer-işerife muvafık olduğuna 
dair risale/er yazıyorduk. Kitaplar tertip ediyorduk. Makaleler neşr 
ediyorduk. Yaptığımız herkesin bildiği ve meydanda olan şeylerdir. 
Yani o zaman biz orada çalışırken akla, fikre, şeriata muhalif gibi 
şeyler vaki' olduğuna dair bir şey görmüyorduk. Ama sonra 
muhalifler zuhur etti de onlar attılar, tuttular, biz kendimizce 
diyorduk ki bu her memlekette böyle imiş. Muhalifler, hükümeti 
ellerinde tutan adamlara atar tutarlarmış. Adet böyle imiş. Her 
tarafta böyle yapılırmış. Biz öyle' şeylere inanmadık -ki... Bütün 
dünyada birbirlerinin aleyhine tenkit/er, filan/ar, bilmem neler 
yapılıyor. Yani biz orada cinayetler yapılıyor, diye bilerek kat'iyyen 
durmuş değiliz. Yani biz bunu bir cinayet diye telakki ederek orada 
kasten bulunmadık. Yine tekrar ediyorum Paşa Hazretleri İttihat ve 
Terakkiye isnat olunan o facialara, ·zulümlere, ihtikarlara, bilmem 
neye, kat'iyyen ihtimal vermiyorduk. Böyle bir şeye kat'iyyen 
zihnimiz gitmiyordu. Fakat biz bunları bütün Umum'i 'Harb'in tabir 
neticelerinden olmak üzere kabul ediyorduk. '43 

Musa Kazım tayinler konusunda İttihat ve Terakki konusunda 
İttihat ve Terakki'nin isteklerine uygun haksız tayin yaptığı ile ilgili 
soruyu reddetmektedir.44 

Şu halde, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Musa Kazım'ın ilmi ve 
siyasi kimliği üzerine bina edilmiş zihin dünyasında nerede 
durmaktadır? Sorunun cevabı onun eserlerinde ve mahkeme 
tutanaklarında belirginleşmektedir. 

Mahkemede; İttihat ve Terakki ile ilişkinizi neden kesmediniz 
sorusuna, Musa Kazım, "İttihat ve Terakki iktidar mevki'inden 
çekildikten sonra işittim. İttihat ve Terakki iktidar mevkiinde iken 
kendisine isnat edildiğini ne işittim, ne gördüm. Eğer ben böyle bir 
şeyi hissetmiş olsaydım derhal o zaman çıkardım. Ve yüz bin kere· 
lanet okuyarak çıkardım. Bunu vicdanen söylüyorum. Buna inanın. 

43 Albayrak, Türkiye'de Din Kavgast, 115. 
44 Bkz. Albayrak, Türkiye'de Din Kavgast, 116 . 

. --~- .. -- ... --------------···--· ........ . 
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Buna Allah şahiddir. Bendeniz fttihat ve Terakki, memlekete 
hizmet etmiş fikrinde bulunuyordum. 45

" cevabını vermektedir. 

şu sözler onun İttihat ·ve Terakki 1 . meşrutiyet ve İslamcı 
kimliklerine bir bakış açısı getirebilir: 

"1908 senesinde II. Meşrutiyet'in ilanmdan sonra özellikle 
İttihat ve Terakki cemiyetinin etkin olduğu ve bu cemiyet 
sayesinde hükümetlerde Şeyhülislam olarak bulunduğu 
dönemlerde ise o günkü şartlarda aşm denebilecek bir boyutta 
Meşrutiyet taraf!ar!tğt yapttğt ve böylece bazt "muhafazakar" ve 
"mutlakiyetçi" Islamct aydmlardan farkit bir çizgide ileriediği 

b .,. 46 
söylene 1 tr. 

İttihat ve Terakki'nin içerisinde bulunmasına ve Şeyhülislam 
olmasına rağmen Musa Kazı mr içeriden . birisi olarak eleştirileri 
devrin en güçlü Paşa'sına yöneltebilmiştir. Ancak bu tenkitlerin etki 
derecesi şu örnekte de görüldüğü gibi· tartışmaya açıktır: 

"Ahval-i harbiyyenin fena cereyan almast üzerine Şeyhülisfarn 
Musa Kaztm . Efendi Saray'a geldikçe, "ben neticeyi IY' 
görmüyorum, ah şu işin içinden az zararla çtkabilsek" diyordu. Bir 
gün Baş Mabeyinci de beraber olduğu halde kara taratmdaki 
vükela odasmda otururken efendi yine nakaratmt tekrar edince 
Lütfü Bey, "bunu bize söy/eyeceğinize, Meclis-i Vükelada 
söy7esenize!" dedi. O gün Enver Paşa'da Saray'a gelip ve 
doğrudan doğruya huzura çtktp, büyük binekten otomobiline 
binerek avdet ederken odanm önünden geçiyordu. Musa Kaz1m 
Efendi· eliyle Enver Paşa'yt göstererek " evlat, söylüyorum. 
Söylüyorum ama şu delikanltya söz anlatabiliyor muyuz? 
şeyhülis/am Efendi yine fetva vermeye başladt, diyor"47 

· 

f 

Yine de yargılanma esnasında yöneltilen suçlamalara karşı, 
Musa Kazımr Cemiyeti savunmaktan çekinmez bir tavır 

sergilel)'liştir: 

"24 Haziran 1335 (7 Temmuz 1919) tarihindeki beşinci 
mahkemenin birinci eelsesinde mahkeme reisi İttihat ve Terakki 
cemiyetine men su b bir taktm memur/ann Osmanlt an 'ane/erine ve 
adetlerine hakaret ettiklerini ve bir taktm suçlar iş!ediklerini, buna 

45 Albayrak, Türkiye'de Din Kavgast, 111. 
46 Koca, "Giriş", 58. : 
47 Türkgeldi, Görüp Işittik/erim, 148. 
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rağmen bu cemiyetin içinde niçin bulunduk/anna dair soru/anna da 
Musa Kaz1m Efendi şöyle cevap verdi: · 

"- Efendim affimza mağruren bir şey söyleyeceğim. Bu gibi 
zevat vardir. Ve bu gibi zevattan dünya hali değildir. Şimdi hepimiz 
müslümamz. Müslümanlar içinde türlü türlü adamlar vardir. Katil 
de vardir, can i de vardir. Bun/ann içinde türlü türlü adamlar vardir. · 
HirSlZI da vard1r, dinsizi c1e vardir... diye biz bu cemiyetin içinden 
Çikaiim m1? Ne yapalim? Tabii çJkmayJz. Bu herkesin kendi nefsine 
ait bir şeydir. Bu siyaset bir cemiyet idi. Bu siyaset cemiyete 
milletin ekserisi intisab etti. Yani buna intisab etmeyen zevat pek 
az idi, .. " 48 

s. Şeyhülislamiiğı 
Musa Kazım, Osmanlı İmparatorluğunun 121. 

şeyhulislamıdır.49 Onun şeyhülislamlığa atanması sürecinde, 
sarayda ve siyasi çevrelerde ilginç olaylar ve diyaloglar 
yaşanmıştır. Nitekim Ali Fuad Türkgeldi, Şeyhülislam ··Hayri 
Efendi'nin istifa sebeplerini ve onun selefi Musa Kazım'ın 
meşlhat makamına atanmasıyla ilgili ayrıntılı ve bir o kadar da 
mahrem olayları ifşa etmektedir: · 

"Şeyhü!islam Hayri Ef?ndi bir gün saraya gelerek makami 
Meşlhat ile Evkaf nezaretinden ahval-i sJhhiyyesinden bahisle 
istifa. etti. Zat-1 şahane o gün Eyyub'e ziyarete gittiğinden, Hayri 
Efendi de Evkaf Nazm sJfatJ ile camide haz1r bulunuyordu. Biz 
bunu istifadan, nOkO!e hamlattiğimiz halde "hay1r, istifamdan vaz 
geçmedim; Halife ·ile son defa olarak bir daha eday1 sa/at etmek 
üzere geldim" dedi. Ertesi gün zat-1 şahane, sadr-J azam ve Talat 
Bey'le görüşüp istifasmm adem-i kabulüne göndererek, istifa 
narneyi iade ettiler. Hayri Efendi "ben istifaya suret-i katiyyede 
karar verdim. Geri alamam." deyip ve elimi öpmeye kwam edip, 
·~aman traş Katip Bey, sizden rica ederim, zat-1 şahaneyi 

gücendirmeden beni şu müşkülden kurtanmz. "dedi. Israr ettiğim 
halde gene fikrinden dönmedi. İstifasm1 sebeb-i hakikisini sorduk 
da "geçen gün Enver Paşa'nm ya/Jsmm arkasmdaki köşkte vermiş 
olduğu ziyafette siz de hazJrdinJZ; gördüğünüz O masraffar O 

ihtişamlar ne ile oluyor, ben artik onlarla birlik/e bulunamam" 
dedi. Bunun üzerine ben de İsrardan vaz geçtim ve istifa narneyi 
geri aldim·. 

48 Albayrak, Türkiye'de Din Kavgası, 119. 
49 "Musa Kazım Efendi", Türk Ansiklopedisi (MEB), XXIV, 457-458. 
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Zat-1 Şahane şayetistifasmda Israr ederse yerine kimin tayini 
münasip olacağmm kendisinden sualini de irade etmişti. Bu ciheti 
sorduğumda/ esbak Şeyhülislam Musa Kaz1m Efendi/ EfadJ/dan bir 
zat olduğundan onun/ yahut sudurdan Muhammed Esad Efendi'nin 
veya Necmeddin Molla .ile HacJ Evliya Efendiden birinin tayininin 
muvaf1k olacağmJ söyledi. Saraya avdetle/ keyfiyeti Zat-t 
Şahane'ye arz ettim. 

Sultan Reşad/ "Musa Ka?Im Efendi'nin, evvelki meşlhatinde 
farmason olduğuna dair Saray'a pek çok kağttlar geldiğinden/ o 
olamaz. Mahmud Es'ad Efendi kanlan koltuğuna takarak 
sokaklarda gezermiş/ o ö ... herifi de Istemem. Necmeddin molla ile 
Evliya Efendi den hangisi münasip ise onu intihab etsinler/ git/ 
Sadr-J Azama ·söyle" dedi. Ben de Bab-I aliye gidip/ Said Halim 
Paşaya tebliğ-i keyfiyet ey/ediğim de/ "bu akşam Merkez-i 
Umumideki rufeka· ile görüşürüz. Ya rm Ma beyn-i Hümayun 'a 
gelip neticeyi Efendimize arz ederim. "'Dedi. Ertesi gün vürudunda 
Musa Kaz1m Efendi'nin tayini için ·İsrar eylediklerini bildirmiş ve 
Zat-I Şahane de .bu defa muvafakat göstermiş olduğundan Mabeyn 
Katiplerinden Şevki bey' e .otomobil ile müşarun ileyhin. Topkapt 
hariCindeki köşküne göndererek kendisini ce/b ettik. O gün hatt-1 
hümayun tahr/r ve alay tertib olunarak birlikte Bab-I Aliye azimet 
eyledik. Şevki Bey/ Musa Kaztm Efendi'yi50 Amele kJyafetiyle 
köşkünün bahçesinde soğan tarfasmda soğaA yerken bulmuş ve 
otomobiline alarak ve kJyafetini tebdil ettirerek Saray'a getirmişti. 
Fakat ağzmm kokusunu tebdil ettiremediğinden istinbot ile 
Sirkeci'ye giderken soğan kokusu karnarada bana haylice eza 
vermişti. '151- . · 

Şeyhülislamlık (meşlhat) · makamı, Musa Kazım'ın 
düşüricesinde, siyasi platformdan ayrılmalıdır. Ona göre bu 
makamın ilmi ve dini meselelerle ilgilenmelidir. Hatta o, .bu hususta 
o kadar hassastır ki, m'ahkemede yargılanırken söylediği şu sözler 
buna işaret etmektedir: 

"Ben kendi içtihadirnca şeyhülislam hiçbir zaman Bab-1 Aliye 
gitmeme/idir. Çunkü işi yoktur. Orada/ Bab-I Ali'de hiç bir zaman 
Meşfhat'm işi yoktur. Bab-1 Ali'ye hiçbir evrak götürdüğümü 
bilmiyorum.· Dört buçuk sene Meşfhat'ta bulundum. Benim Bab-1 
Ali'de bir işim olmadi. Yalntz yaşt altmtşJ geçen müftülerin tekrar 

so Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, 122. 
51 Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, 123. 
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vazifelerinde kalmast veyahut değişmesi veya emekliye sevki 
meselelerinden dolayt kagtt yaztltr, Bab-t Ali'ye gider. Sonra 
Meşihat'a ait kanunlar tanzim edilir. O kanunlar Bab-i Ali'ye gider. 
Benim işim on/an götürüp okumak, okutmakttr. Orada dört sene, 
dört buçuk sene bulundum. Meşlhat Makamt'run Bab-i Ali'de başka 
türlü bir işini görmedim. Her şeyden biganedir. Evkaf Nazm iie 
şeyhülislam'm taalluku yoktur. "52 

Bu düşünceler, Musa Kazım'ın din ile siyasi işlerin 
ayrıştırılmasının gerektiği izlenimini vermektedir. Ancak her ne 
kadar Musa Kazım bu düşünceleri taşısa da kaleme aldığı kitap ve 
makaleler bunun aksini göstermektedir. 

Yine o, şeyhülislamlık görevinde hiçbir kusur işlemediğini, 
çalıştığı konularda· başarılı olduğunu belirtirken, bir tek hususu 
bunun dışında bırakıyor ki, o da şer'i mahkemeler meselesidir. 53 

İleride bu konuya d_önülecektir. 

Diğer taraftan, düşünürümüz, şeyhülislamlığın görev ve etki 
alanını- da çizmektedir: 

"Şeyhülislam mes'ul olmaz mt? Olur. Müftülerden, 
müderris/erden, imam/ardan, hatibierden mes'ul olur. Eğer öyle bir 
kusur varsa, vaki' olmuşsa o kusurdan dolayt Şeyhülislam't mes'ul 
tutrr_ıaltdtr. Yoksa böyle siyasi ftrkalara falan giremez. ,r.;4 

Musa Kazım, şeyhülislamlık görevi, Sadrazam olan Talat 
Paşa'dan geldiğinde kendisinin hastalığını gerekçe sunarak görevi 
kabul etmek istemediğini, ancak padişah teklifini reddedemediğini 
bildirmektedir .. 

"Şeyhülislamltğt kabul etmek için köşkünüze gelen ve tekiifte 
bulunan ve tsrar edenler kimlerdi?" sorusuna Musa Kaztm: 
"Efendim, arkadaşlar geldiler. Israr etmediler. Israr değil, yan1tş 
anlaştlmasm. Tal'at Paşa bana iki zat göndermişti. Ta/'at Paşa 
tarafindan geldiler." diye cevap vermektedir. Aynca O~, bu süreci 
hasta olduğu gerekçesini ileri sürerek kabul etmediğini, ancak 

· padişahm teklifini reddetmediğini bildirmektedir. 55 

52 Albayrak, Türkiye'de Din Kavgas~, 112-113. 
53 Albayrak, Türkiye'de Din Kavgasi, 100, 114. 
54 Albayrak, Türkiye'de Din Kavgas1, 113. 
55 Albayrak, Türkiye'de Din Kavgasi, 100, 114. 
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Ancak şu anekdot, Musa Kazım'ın, ,istemediği şeyhülislamlık 
makamını kolaylıkla bırakama-dığını anlatması açısından ilginç 
malumatı içinde barındırmaktadır: 

"2 Şubat 1337 Perşembe; Şeyhülislamltk, Musa Kaztm 
Efendi'den almtp Nesip Efençli'ye verildi. Musa Kaztm Efendi, 
cübbe-yi beyzayt vermediği için Nesib Efendi'ye yenisi yaptlmast 
hakkmda görüşüldü. Baş katip ve Baş mabeynci Efendiler/e bunu 
konuşurken her ikisi de sadaret mührü gibi cübbe-yi beyzanm da 
meşihat makamma ait bulunduğunu binaen-a/eyh geri almmasmt 
söylediler. "56 

Şeyhülislami! k yani meşihat makamına, Musa Kazım dört defa 
gelmiştir: 

"!-Tayini: 1910/1328 senesi 12 temmuz/4 Receb Salı günü. 
İstifası: 1911/1325 senesi 29 Eylül/S şevval Cuma günü. Meş1hat 
müddeti: 1 sene 2 ay 18 gün (I. Meş1hatt) 

2-Tayini: 1914/1329 senesi 30 Eylül/ 6 Şevval Cumartesi 
günü. İstifası: 1914/1330 senesi Kanunuevvel/ 9Muharrem 

·_Cumartesi .günü: Meşihat müddeti üç aydır. (II. Meş1hatt) Bu 
ikinci Meşihat Said Paşa'nın 8. Sadaretine rastgelmek_tedir. 

3-Tayini:1916/1334 senesi 8 Mayıs/ 5 Receb Pazartesi 
günü. İstifası: 1917/ 1335 senesi 3 Şubat 1 10 Rabiulahır 
Cumartesi. Meşih&t müddeti, 8 ay 26 gündür. (III. Meş1hatt) Bu 
da Said halim paşa kabinesinin son zamanlarındadır. 

4-Tayini: 1917/i335 senesi 4 Şubat/11 Rabiulahır Pazar 
günü. İstifası: 1918/ 1337 senesi 8 Teşrlnievvel/2 Muharrem Salı 
günü. Meşihat. müddeti; 1 sene 8 ay 2 gündür. Meş1hatt) Musa 
Kazım Efendi'nin Said Hçılim Paşa Kabinesinden sonra Talat 
Paşa Kabinesi'nde de mevkisini muhafaza edebilmesi, Hayri 
Efendi'nin meşihat teklifini reddetmiş olmasındandır. Musa Kazım 
Efendi'nin toplam m eşihat müd d eti: 5 sene 1 ay 4 gündür. "57 

56 Sultan Reşad'm Baş Mabeyincisi Tevfik Bey'in Günlük Notlam 5, sad: Ş.K.HTM, 
sayı: 4 (Mayıs 1971), 72. 

57 Danişmend, izah/ı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, IV, 558, 560; Akşin, Jön Türkler ve 
İttihat ve Terakki, 187-188, 295. 
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6. Muhakemesi 

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı kaybedip, İtilaf ve 
Hürriyet Cemiyeti'nin hükümeti teşkil etmesiyle, önceki iktidar 
sahiplerinin bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalması kaçınılmaz 
olacaktı. Sadrazam Said Halim Paşa, şeyhülislam Musa Kazım 
Efendi ve diğerleri, Polis Müdüriyeti Umumiyesi Dairesine 
götürüldüler.58 Akabinde 10 Mart 1919 (7 Cumadeiahire 1337 
Pazartesi sabahı) tarihinde, Damat Ferit Paşa Hükümeti, geçmiş 
dönemin . ileri gelen yirmi bürokratını tutuklamıştır. Bunlar 
içerisinde bulunanları, "İngiliz Yüksek Koriıiserliği, o gün 
tutuklanan/an Londra'ya şöyle tamttr: Said Halim Paşa, eski 
Sadrazam, Musa Ka_ztm Efendi, eski Şeyhülislam. '159 

. 

Nihayetinde 8 Mart 1335-21 Mart 1919 tarihinde Padişah 

Sultan Vahidüddin'in emriyle devleti harbe sokup memleketi 
perişan eden ittihad ve Terakki cemiyeti üyeleri hakkında bir 
"Divan-ı Harb-i Örfı" teşekkül ettirilmiştir. Cemiyetin ileri gelenleri 
ile birlikte alınan kararlara müdahil olduğu ve teşkilata üye 
olduğundan dolayı sabık Şeyhülislam Musa Kazım Efendi de 
muhakeme edilmiştir. 60 

Altıncı mahkemede de bazı konular muhakeme edilmiş, 
sonunda yedinci mahkemede (26 Haziran 1335 ~ 9 Temmuz 
1919.) Musa Kazım Efendi'nin ·müdafaa vekili (avukatı) Ali Haydar 
Bey savunma yapmıştır. Ali Haydar Bey, mahkeme sürecinde 
müvekkile yapılan uygulamaları eleştirir: 

". .. Reis Paşa Hazretleri!.. Cinayet mahkemelerinde alelade 
suçlu/ann bile süngüsüz girdikleri şu stralarda süngüler/e giren 
Musa Kaztm Efendi Hazretlerinin öyle .... '161 

Dava avukatı, Musa Kazım'ın ilmi kjlişiliğini ve yeterliliğini över 
ve eserlerinden bahseder. Onun hakkındaki suçlamaların mesnetsiz 
olduğunu söyler. 62 Avukat, Musa Kazım'ı savunan konuşmasında, 

58 İbnül Emin Mehmet Kemal İnal, Bütün Eserleri Son Sadrazam/ar, İstanbul 1982, 
IV, 1909. 

59 Bilal N. Şimsir, Malta Sürgünleri, II. baskı, 1985, 66-67. · 
60 Aibayrak, Türkiye'de Din Kavgast, 98. 
61

. Albayrak, Türkiye'de Din Kavgast, 119. 
62 Bkz. c-Aibayrak, Türkiye'de Din Kavgast, 120; Koca, "Giriş", 30 (naklen; Osman 

Selim Kocahanoğlu, İttihat-Tı:;rakki'nin Sorgulanmast ve Yargtlanmast, İstanbul 
1988, 52-53. 
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tarihte ilk defa bir suçtari şeyhülislamın yargılandığına dikkat 
çeker. 63 · 

Musa Kazım Efendi şahsıyla ilgili iddialarla birlikte içinde 
bulunduğu hükümetlerin bazı uygulamaları sebebiyle de yargılanır.
Nitekim bu kapsamda Said Halim Paşa ve Talat Paşa'ya yöneltilen 

·suçların bir kısmıyla da Musa Kazım muhatap olmuştur. 64 

Mahl<eme; iki ay süren (27 Nisan-26 Haziran 1919) 14 
duruşma neticesinde kararını vermiştir.65 Savunmalardan sonra 
mahkemenin sonuçlanması üzerine 5 Temmuz 1335 (18 Temmuz 
1919)'da mahkeme kararı okunmuştur. Bu kararda Musa Kazım 
Efendi hakkındaki karar~öyledir: 

· "Şeyhülislam ·Musa Kaz1m Efendi'nin A 'yan Meclisi'nde Şer' i 
Mahkemeter'in Adiiye Nezareti'ne nakli müzakere olunduğu s1rada 
iradolunan suale·cevaben: "Benlm, reyimi sormaym1z. Bunu ftrka 
böyle istiyor. Böyle olacak/' demiş olmasi ve mahkeme esnasmda 
m ez kOr durumu da aç1k!ay1p tasdik eylemesi de f1rka 'nt n devlet 
işlerine müdahalesini66 gösterdiği (aşikardir.)... Mezkür Umumi 
Meclis'in azasmdan Musa Kaz1m Efendi'nin her ne kadar müdafaa 
vekili ve savcmm beyanatm da kemal erbabmdan ve ilmiye 
ricalinden olmalan mümtaz vas1flan hasebiyle zikr olunan 
cinayetlere iştirakleri tasavvur edilerneyeceği beyan edilmişse de 
ink1labm başmdan beri mezkOr cemiyetin mühim ve nüfuz sahibi 
erkantndan bulunmasi, müdde-i umumi ve müdafaa vekili gibi 
yüksek .tahsil görmüş zevat1 bile hüsn-ü zanna mecbur ettiği halde 
tahsi/i kafi derecede olmayanlarla cahil halk arasmda cemiyetin 
icraatm1 ma'kul ve meşru' göstererek gidiş ve kanaatlerini · 
değiştirmelerine mani' olacak bir ami! olmuş olmasi ve muhakeme 
esnasmda İttihat ve Terakki Cemiyetin'in ilmi ve dini şubesini idare 
ettiğini beyan ettiği halde muhteviyati şer'i şerife mugaylr bulunan 
baz1 mev'1za ıie eserler hakkmda irad olunan suale eserleri 
görmediğini beyan ederek( ... ) mezkOr husus/ann men'i için hiç bir 
teşebbüste bulunmad1ğtn1 itiraf eylemesi ve yine mahkeme 
esnasmda İttihat ve Terakki'den ç1kmağ1 İslamiyet'ten ç1kmağa 
teşbih etmesi rivayet edilen faz! ve kemali ile tevfik olunamayacak 

63 Bkz. Albayrak, Türkiye'de Din Kavgasi, 121; Koca, "GiriŞ",· 30 (naklen; 
Kocahanoğlrı, İttihat-Terakki'nin Sorgulanmasi ve Yarg!lanmas1, 52~53. 

64 Bkz. Koca, "Giriş", 30 (naklen; Kocahanoğlu, İttihat-Terakki'nin Sorgulanmasi ve 
Yarg1lanmas1, 52-53. 

65 Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler (İttihat ve Terakki), İstanbul 1989, III, 565. 
66 Albayraki Türkiye'de Din Kavgas1, 121. · 
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bir zihhiyete malik olduğuna delalet etmesi şiddetli sebeplerden 
bile sayilabilir/se de verilen cevaplardan ve yaptlan tahkikatlardan . 
müşarünileyh 'in cemiyetin ilmiye şubesi ile fazlaca meşgul 
o/masrndan do/ayt bahsolunan cinayetierin asli mürettip/eri 
arasmda bu/uninaytp ter'an (ikinci derecede) müdahale sahibi 
görülmüş olmakla o şekilde suçluluğuna, suçun sübutunda ittifak 
ve vasfrnda (şeklinde) üçte iki ekseriyetin reyi ile ( ... ) Musa Kaz1m 
Efendi'nin on beş sene. müddet/e küreğe konulmasrna ... " karar 
verilmiştir." 

Nihayetinde Musa Kazım on beş yıl kürek cezasına mahkum 
edilmiştir. Kararın ağırlığı Vahidüddin'in de ·istişareler yapmasını 
gerektirmişti. Danışmalar sonucunda, Musa Kazım Edirne'de üç yıl 
sürgünle cezalandırılmıştır. 67 

Mahkemenin verdiği on beş sene kürek cezası neticesindeki 
saraydaki ve dolayısıyla padişah çevresindeki gelişmeleri 
Türkgeldi tüm açıklığıyla a·nlatmaktadır: 

Mevkufinin Malta'ya izam/anndan sonra burada altkonulup 
Divan-t harpçe muhakemelerine devam olunanlardan 
Şeyhulis/arn-t esbak Musa Kaztm Efendi'nin on beş sene kürek 
cezasrna mahkumiyeti hakkrnda bir kararname geldi. Zat-t şahane 
bu cezayt ağtr görerek benim fikrimi sordu. Ben de alelade bir 
Rum ve Emieni papasrnrn hapsi hükümetçe bir mes'ele-i 
mühimme addedildiği halde iki defa Meşihat-J islamiyyeyi ihraz 
etmiş efadJ!-J ulemadan bir zatrn divan-! harbce on beş sene kürek 
cezasrna mahkum edilmesi, mem/eketçe hüsn-i te'sir has1! 
etmeyeceğinden kanunen haiz olduklan selahiyetin . istimali . ile 
cezasrnrn afv veya tahfifi veyahut Ayan reisi ve reis vekili 
Mustafa As1m ve Abdurrahman Şeref Efendilerin celbiyle bir 
kere de onlarla istişare buyrulmast muvaflk olacağrnJ arz ettim. 

. . .. 
Çünkü Astm Efendi, Musa Kaz1m Elendi'nin talebesinden, 

Abdurrahman Efendi de senelerden beri Ayan arkadaşlan 
olduğundan kendilerinden şefaat me'mul ediyordum. Zat-t şahane 
bu n lan ı:wn ayn ce/b ile evrak/ okuttu. As1m Efendi, cezasrnrn tahfifi 

·yolunda idare-i ketarn ettiyse de "fakat bundcm sonra art1k o 
adam Ayanda aram1zda görmeye tahammül edemeyiz." diyerek 
hakk-I talime riayet göstermedi. Abdurrahman Efendi ise işi 
mülatefeye dökerek "Musa Kaz1m efendi zaten tekalirten sak1t 

67 Albayrak, Türkiye'de D!n Kavgast, 122. 
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addo/unacak bir aaamd1r; sangm1 boynu'na dolayip "Hocam! Sen 
artik memleketinde otur (Erzurum-tortum kazasmda) demeli" 
dedi. VelhasJ! ikisi de ümid ettiğim derecede muzaherette 
bulunmadi. 

On/ann avdetlerinden sonra Zat-I Şahane bu babda tekrar 
bahis açtJğmdan kanun-i c~zada muvakkat nefy cezasmm müddeti 
bir seneden üç seneye kadar olmak üzere muharrer olup hadd-i 
gayesini tayin için bir sebeb de olmadiğmdan, bir sene kadar nefy 
ile kurtulur ümidiyle, 68 mutlak surette nefy-i muvakkate tahvil-i 
cezasi mütalasmda bulundum. Ertesi gün sadaret vek,ili 
Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi gelerek Zat-I Şahane onun da 
mütalasu1I sordu. On beş sene kürek cezasinin mukabi/i olan 
nefy-i muvakkate tahvi/i muvaflk o/acağm1 söylediyse de ben 
kanunda nefy-i muvakkatin hadd-i gayesi üç sene olup on beş 
sene küreğe mukabil olacak nefy-i muvakkat cezas1 yoktur. Nefy-i 
müebbede tahvil ise cezanm ta'dili değil teşdidii dc;mek olur, 
deyince itiraz edemedi. Zat-I şahane de mutlak surette nefy-i 
muvakkate tahvil-i cezasm1 irade etti. Musa Kaz1m Efendi ise üç 
sene müddet/e Tortum'a göndermek istemelerinden dolay1 bir 
telgraf name takdimiyle isti'tafda bulunduğundan hünkar cuma 
selam!Iğmdan sonra Harbiye Nazmm mahfel-i hümayuna çağmp 
bir manevra· icra ederek "Erzurum, harekat-I milliye merkezi 
olduğundan Tortum'a gönderilir ise firar edebilir; göz önünde 
bulunmak üzere Bursa gibi yakm bir yere gönderiniz" diyerek 
ZJmnen himaye eyledi. Bir müddet hanesinde ikamete ses 
çJkanlmadiğJ hCılde muahharen üç sene nefy· suretiyle Edirne'ye 
sevk edildi. Ali R1za Paşa 'n m Sa dareti s1rasmda Musa Kaz Im Efendi 
baş kitabete bir telgraf çekip Edirne'nin havasmm vücuduna sert 
gelerek esir firaş olduğundan bahisle afv-J aliye mazhariyetini
istida eylemesiyle bir çaresine bakmalan için benimle Sadr-I 
azama haber gönderdi. Ali R1za paşa, "Ah. hocam! Sen böyle 
başmdan büyük işlere ne kanşirsm" diyerek 'bir kere rüfekaswta 
görüşeceğini söyledi. Fakat görüştü mü görüşmedi mi? Rufekas1 
tarafindan muvafakat gösterilmedi mi bilemem; herhalde bir netice 
has1! o!mad1. Musa KaZim Efendi aras1 çok geçmeden Edirne'de 
ra hmet-i hakka vas1! oldu. 69

. 

68 Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, 228. 
69 Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, 229. 
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II. MEŞRUTiYET, DANIŞMA USULÜ, HÜRRiYET VE 
İTTiHAT-TERAKKİ 

1. Meşrutiyet'e Destek 

Her mevki ve platformda, Musa Kazım'ın, Meşrutiyet yönetim 
şekline tam destek verdiğini ve bu desteğini dini naslarla 
temellendirmeye çalıştığı görülmektedir: 

"Cenab-1 Hak, bu apaç1k dinin gerçek himayecisr olduğu ve 
ebediyete kadar İslam'In bahşettiği hürriyet hükümlerini koruma ve 
muhafaza etmeyi vaat buyurduğu 1çm, Padişah Efendimiz 
Hazretleri yüce hilafet makamma gelir gelmez, Allah taratmdan 
sorumlu buyrulduk/an hilafet görevini yerine getirmek amaCiyla, 
istişare usulünü meydana koydular, anayasayi (Kanun-1 Esasf) ilan 
ettiler. Fakat, baz1 din ve millet hain/erinin, melanetçi bir şekilde 
kötüyü güzel göstererek aldatmalan ve (anayasayl) hükümsüz 
birakma gayretleriyle, bu yüce kanunun içerdiği hükümleri 
uygulamaya koymayi başaramadiiar. A/lah'a hamd olsun, bugün o 
gibi batlf engeller büsbütün ortadan kaldmidiği ve bertaraf 
edildiğinden, Padişah Hazretleri o yüce kanunu art1k uygulamaya 
koyma zamanm geldiğini anlayarak, Allah taratmdan 
sorum/uluğuna verifen mukaddes bir görevi yerine getirmeye 
teşebbüs ettiler. 70 

Musa Kazım, Meşrutiyet ilanını, dolayısıyla KanOn-ı Esasi'yi 
"esaretten kurtulmanın bir aracı, hürriyet. nişanı ve eşitlik delil i" 
olarak görmektedir. Daha ileri giderek, anayasanın bütün 
·hükümlerine harfiyen uyacağı hususunda yemin ettiğini 
bildirmektedir. 71 

Dönemin uleması, özellikle de İslamcı bloğun ve onuri bir 
mensubu olarak da Musa Kazım'ın meşrutiyetin şeraite uygunluğu 
tezini savunması, sürekli dini referanslarla destekleme ihtiyacı 
hissetmektedir: 

"Meşrutiyet döneminde ulema arasmda meşrutiyetçi yeni 
kuşak yazarlarda meşrutiyetin şeriata uygunluğu tezini 
savunmuş/ardir. S1rat-1 müstakim dergisinin ikinci say1smm 
"Hürriyet-müsavat" " (özgürlük - eşitlik) başlikii başyaz1smda, 
sonradan şeyhülislam olan Musa Kaz1m, eskilerden daha JIJmiJ bir 

70 Musa Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", Külfiyat (Musa Kazım Efendi) 
içinde, Ankara 2002, 311. 

71 Musa Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 313. 

1 
;- . - : 
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dil/e anayasanm, Kur'an'daki dünya işlerine ilişkin temel kurallann 
bir ktsmmt kapsadtğmt bildirdikten sonra, şeriat hem dünya hem 
ahiret işlerine ilişkin eylemler için kurallar koyduğundan, 
kanunlanmtzm çoğu da şeriat yargtfanna göre yaptfmtş 
olduğundan, devletinde din kurallanna uygun olmasmm kaçmtlmaz 
bir gereklilik olduğunu anlattr. Modern devlet İslam'da "teokrasi" 
olabilirdi demek! İslametiara göre anayasa reformu, devleti dinin 
hizmetine koymak, hükümeti ha/km şeriat kurallanna göre 
yaşamasim zorunlu ktfa_n bir araç durumuna getirmek demektir. 
Devletin baş görevi, şeriatt uygulamakttr. "72 

Meclis'te çok partinin olması gerektiğini düşünenleri 
eleştirirken Musa Kazım, meşruti idarenin karar ve uygulama 
mekanizması yerine icranın maksat ve neticelerini, maslahatı öne 
çıkarır. Ona göre: "(. . .) Maksat adaleti muhafaza etmek (. .. ) 
"varidat-t devleti israf ve tebzirden kurtararak maha/-i laytkma sarf 
etmek" ise bunun için Meclis'in bir çok ftrkaya aynlmast gerekmez. 
Yazara göre meşruti idarede münakaşa ve münazara faztmdtr fakat 
bu lüzum da ftrkalann birden fazla olmasmt gerekli kt!maz. Aksine 
meclisin birden fazla partiye bölünmesi, bu ftrkalann birbirlerine 
karşt düşman/tk göstermeleri, her vesiledi:m istifade ederek sürekli 
hükümete hücum etmeleri, icraata mani olmalan ve nihayet 
hükümetin içte ve dtştaki haysiyetini, gücünü kırmalan gibi 
sonuçlar . doğurur. Netice olarak "bu lüzuma . ka i/ olmak akl-u 
manttktan, hikmet-ü masiahattan tegafülden başka bir şey 

değildir. "73 

2. Damşma Usulü ve Hürriyet 

Dünyevl hükümlerin temel esasları, Musa Kazım için, işlerde 
istişare etmek ve her hususta adalet ve hakkaniyet ölçülerine 
riayet etmek, memleket işlerini ve toplumun maslahatlarını liyakat 
sahiplerine vermektir. Zira dini naslar. bunu emretmektedir: "İş 
hakkmda onlara damş" (Al-i İmran, 159), "On/ann işleri, aralannda 
damşma i/edir" (eş-Şura, 38), "Adalet/i olun. Bu, Allah korkusuna 
daha çok yaktşan (bir davramş)ttr." (ei-Maide, 8), "Söz 
söylemediğiniz zaman, yakmlanmz dahi olsa adalet/i olun" (e/
Enam, 152), "Allah size, . mutlaka emanetleri ehli olanlara 

72 Berkes; Türkiye'de Çağdaş/aşma, 432- 433. 
• 

73 Kara, İslamCJiann Siyasi Görüşleri, 216. 
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vermeniZI ve insanlar arasmda hükmettiğiniz zaman adaletle 
hükmetmenizi emreder." (en-Nisa, 58) " 74 

Allah, Resülü/ne her işte ümmetiyle danışmasının gerektiğini 
bildirir. Peygamber/in yalnız başına karar almadığını hatırlatan 
Musa Kazım, bütün Müslümanların ve halifelerin ümmetle ve 
toplumla danışma zorunluluğunda oldUğunu ifade eder.· 

Musa Kazım, ayetlerde bulunari hükumlere şu. noktalarda 
dikkat çeker: İstişare dini bir rükündür ve bütün Müslümanlar bu 
emirle muhataptır. Her işte kişinin ve yakınlarının aleyhine de olsa 
adalet temel esas olarak kabul edilmelidir. Görev ve hizmetlerin 
taksiminde liyakat ölçüleri temel kriter olarak benimsenmelidir ki, 
yöneticilerin en önemli vazifesi bu olmalıdır. Devlet işlerinde soy, 
sap, . asalet ve soyluluğun hiçbir etkisi ve dahli söz konusu 
olmamalıdır. Değerler bağlamında, görevlendirilecek adaylardan 
yetenek, doğruluk, iktidar ve liyakat özellikleri aranmalıdır. 75 Bu 
hususlardaki modeller, Hz. Peygamber/in uygulamalarında 
bulunmaktadır. 76 

. . 

Danışma usulü, eşitlik, hürriyet, adalet gibi insanlığın ve 
medeniyetin temel esaslarını teşkil eden rükünler, Musa Kazım/a 

göre, Allah ta}afından bütün Müslümanlara ve insanlara verilmiş 
birer meşru haktır. Kimsenin bu hakları, verme yetkisi 
bulunmamaktadır. Bunlar ilahi tabii haklardır. Ancak raşit halifeler 
döneminden sonra, hilafet makamına gelenler, şahsi emellerini ve 
menfaatlerini öne alarak doğru istikametlerini yitirdiler. Bunun 
sonucunda Allah/ın insanlara bahşettiği tabii hak, adalet ve 
hürriyetler, yaptıkları hiçbir. zaman onayianmayan kişilerce gasba 
uğradı. Yönetilenler de, istikametlerini kaybeden iktidar sahiplerine 
itaatı terk . ettiler. İslam idare sistemi, yörüngesinden 
çıkarıldığın~an dol,<3yı, sonraki gelenler için, iyi ve ideal modeller 
kayb()ldu. Istenmeyen bu kötü gidişatın diğer olumsuz bir sonucu 
da "İslam'm ilk ytllannm halleri ve apaçik dinin htikümleri hakkmda 
bilgisi olmayan bir tak1m cahil/erin inanCini, 'İslamiyet ilerlemeye 
engeldir' diye ifsat ettiler." şeklinde tezahür etti. 77 

74 Musa Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 307: 
75 Musa Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 308. -
76 Bkz. Musa Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 308-309. 
77 Musa Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 310. 
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3. Hürriyet 

Hürriyet'in azade olmak anlamına dikkat çeken Musa Kazım, 
bunun her kayıttan azade olmak şeklinde algılanmaması 
gerektiğinin de bilincindedir. Çünkü mutlak hürriyetin, hiçbir yerde 
ve hiçbir sistemde karşılığı bulunmamaktadır.78 

Musa Kazım'ın zihninde, hürriyet İslami esaslardan birisidir. O, 
İslam'ın hürriyetten ne amaçladığını şöyle özetler: 

"İnsanltğm felaketinin sebebi, medeniyetin en müthiş afeti 
olan hayvan/ bir hürriyet olmaytp, insan/tk ve medeniyetin gelişme 
ve yükselmesinin sebebi olan yüce bir hürriyettir. O da başkasmm 
hakianna tecavüz etmemek şarttyla, isterse bir hükümdardan 
çtkmtş olsun, herhangi bir hakstz muameleyi reddetmeye, herhangi 
bir hakkt müdataaya bütün milletin yetkili olmasmdan ibarettir ki, 
akti ve hikmetin kabul ettiği hürriyet de budur. İşte, İslam dininin 
bağtşladtğt bu hürriyet sayesinde idi ki, Müslümanlar arasmda 
hakstz bir riwameleye çok az rastlantr, o da derhal giderilir idi. 
Hatta, insanlardan bir kişi bile, hakstz olduğunu zannettiği bir 
mese/enin açtkfanmasmt, bizzat Hz. Peygamber'den veya 
halifesinden ister, onun bu isteği derhal kabul olunur, gerekli 
açtkfamalar yaptfarak, açtkfama isteyen kişi ikna edi/irdi. Çoğu 
zaman bu açtklama meseleleri, Hz. Peygamber veya halifesinin 
Cuma, Bayram ve Arafat hutbelerini verdiği strada meydana 
ge/irdi. 79 

· . İslam toplumundaki, özellikle de Hz. Peygamber'in ve dört 
halifenin uygulamalarına yer veren Musa Kazım, bu hürriyet ortamı 
sebebiyle toplumun en alt katmanındaki bir insanın halifeyle 
aralarındaki anlaşmazlıları mahkemenin huzurunda savunabildiğini 
belirtir. Bu kapsamda İslam dini, hürriyet olgusunu zirveye taşır. 
Zira zalim bir hükümdara karşı hakikatin ilan edilmesini cihadın en 
faziletlisiyle eş değer kabul eden, bu dindir.80 

• 

Ancak hürriyet, ayette ifade edildiği gibi "İnsan zanneder mi 
ki, başt boş olarak btraktlmtşttr" (Kıyame, 36) şeklinde 
yorumlanmamalıdır. Zira " .. .İnsanm hayvan/ kuvvetleri melek/ 
kuvvetlerine galip olduğundan ve bu sebeple mutlak olarak 

78 Musa Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 313. 
79 Musa Kazım, "İslam ve Terakki", Külfiyat (Musa Kazım Efendi) içinde, Ankara 

2002, 344-345. 
80 Musa Kazım, "İslam ve Terakki", 345. 

... 
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menfaati elde etmek ve zaran gidermek (ce/b-i menfaat ve def-i 
mazarat) gerekçesi, herkese fltri bir iş olduğundan, aralannda 

- adalet ve düzenin ihlalden korunmasi için bdtün insanlar, birbiriyle 
yardrmlaşma ve ortc;ık iş yapma konulannda, bir takrm yürürlükteki 
kanuniann hükümlerine itaat etmek zorundadrrlar. Ve bu 
zorunluluk, dünyanm her tarafmda geçerlidir. Şu kadar ki, bu 
kanunlar her yerde aynr derecede, aynr anlamda olmayrp her 
ülkenin, her bölgenin mizacma örf ve adetine, mezhep kurallanna 
göre düzenlenmiştir. Bundan başka, insan şu küçük vücuduyla 
beraber, en büyük bir nüsha ( nüsha-i kübra) olmak ve o küçük 
vücuduna bir de hiçbir hayvan nevinde olmayan yüce bir ruhun 
konulmasr sebebiyle, cismani ihtiyaç/annr temin etmek için bir · 
takrm tabii ve pozitif kanunlara uymaya mecbur olduğu gibi, ruhi 
ihtiyaçlannr karşrlamak için de bir çok dini kanunlarm hükümlerine 
uymakla sorumludur. ,,aı 

4. Hürriyet ve Meşrutiyet 

Musa Kazım, hürriyetin ve ona zemin açan Meşrutiyet ilişkisine 
işaret ederek, mahkemede kendisine yöneitHmiş suç ve iddialardan 
kendisini arındırmak istercesine özgürlüğün sınırlarını çizmektedir: 

" ... Kur'an'm .dünya ile ilgili siyasi hükümlerinin bazr krsrmlannr 
açrklamaktan başka bir şey olmayan Kanun-r Esasf'mizin bize 
bağrşlad1ğr hürriyetten maksat, bundan önce baskr ve zu/mü 
altmda ezi/diğimiz gayr-r meşru ve akla uygun olmayan bir takrm 
yanllŞ kayrtlardan azade bir hürriyettir kr~ o da yürürlükteki 
kanunlar i/e dini kurallanmiZ ve mil/i adet/erimiz çerçevesinde 
serbest bir şekilde hareket etmekten ibarettir. ,,a2 

Yargılanma esnasında, Musa Kazım Efendi, İttihat ve Terakki, 
Meşrutiyet ve bunları savunan aynı cemiyetin bir ilmiye şubesi 
hakkında açık ve net ifşaatiarda bulunmaktadır: 

"Efendim, cemiyete intisabrm Meşrutiyetin ilanrndan sonradrr. 
Cemiyetin bir ilmiye şubesi vardr. O vakit bende o ilmiye şubesinde 
bulunuyordum. Manastrrlr İsmail Hakkr Hoca merhum, şimdiki 
A 'yan Reisi Mustafa Asrm Ef~ndi, birkaç kişi o ilmiye şubesinde 
bulunuyorduk. Meşrutiyetin faydalanndan, şeriata olan 
uygunluğundan bahsediyorduk. Yani bu yolda talimat ve nakliyatta · 

81 Musa Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 315. 
82 Musa Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 315-316. 
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bulunuyorduk. 83 Çünkü biz memleketimizin Terakki ve tea/isi ancak 
Meşrutiyet'in kuruluş ve tatbiki ile. olabileceğlne kani' 
bulunuyorduk. O görüş noktasmdan çaltşttk. O vakit birkaç sene 
çaltşttk. Bütün kuvvetimiz/e uğraşttk. Meşrutiyet meşrudur, 
şeriattmtz emretmiştir, nehy etmemiştir, Meşrutiyet meşveret 

usulü demektir, Meşrutiyet usulü ayet ve hadislerde şöyle 
zikrolunmuştur, böyle buyurulmuştur, diye anlatttk durdur. 
Hürriyetin manast budur, uhuvvetin manast budur, işte adaletşuna 
derler, buna derler. Müsavat buna derler ve müsavat şura/ardad1r. 
Ve bunlar birçok kaytt/ar ile kayttltdtr. Mesela dini hükümler/e 
mukayyettir. Ve daha birçok kaytt/ar ile mukayyettir. Bunu halka 
anlatmak istiyorduk. Yani Avrupa'nm meşrutiyetini _aynen tatbik 
etmesinler, diye uğraşttk. Kitaplar yazdtk, risale/er, makaleler 
neşrettik. Maksadtmtz şeriat dairesinde memleketimizde müşterek 
bir usul kurulmast idi. Bilhassa bendeniz, partilerin aleyhinde çok 
bulundum. Ve İslam 'da parti (ftrka) olmaz dedim. İslam bir ftrka 
(parti) dir. Çünkü Kur'an-t Kerim Müslümaniann kardeş olduğunu 
beyan ediyor. Partilerden ise husumet doğuyor. Binaenaleyh ftrka 
olmaz, diye bendeniz çok bağtrdtm. Sonra bana; cantm bir yerde 
Meşrutiyet oldu mu mutlaka ftrkalar o/acakttr, dediler. Bende böyle 
Meşrutiyet'e ak/tm ermedi ve ermiyor, dedim. Ve ondan sonrast 
doğrusu o kadar çaltşmadtm. Sonra böyle Avrupa'nm meşrutiyetini 
aynen tatbike kalktşmca niza' ve nifak saha buldu. Bunu tabii ben 
isteyemezdim. Müslümanlar birbirlerinin en büyük düşmanlan oldu. 
Bunu tabii istemezdim. Bu ne mesleğime ne makamma ne de 
şahstma yaktşmazdt. Binaenaleyh arttk o işlerden vazgeçiim. 
Kendim, kendi alim/e uğraşmaya baş/adtm. Fakat ftrka bizi böyle 
ara tra makama getirdi. Ge/meyeydin, mukadder suali teveccüh 
eder. Hizmet ey/eyeyim diye geldim. Çaltşttm, zannediyorum· ki 
hizmet de ey/edim. Yani ben bulunduğum zamanlarda memuriyet 
mevkiinde84 ve vaziternde ku_sur etmedim. Ben Meşrutiyet usulünü 
şer-i şerife muvaftk bir surette tatbika çaltşttm. Buna delilimiz 
vardtr. Ve araşttrabilirsiniz. Ben hiçbir zaman muvaftk, muhalif, 
meselesini mevzu'-bahs · etmedim. Falan muvaftkttr, · falan 
muhaliftir, sözünü katiyen söylemedim. Ve onu düşünmedim. 
Fetvahane'de İttihat ve Terakkiye mensup beş altt kişi yahut sekiz 
kişi var. Üst taraft seksen kişiye yakmdtr ki hepsi muhaliftir. Ben 
hiçbir tanesini az/ etmedim. Mademki sizin İttihat ve Terakkiye 
intisabmtz yok buradan defolun, diye hiç birini kovmadtm ve hepsi 

83 Alb.ayrak, Türkiye'de Din Kavgası, 101. 
·
84 Albayrak, Türkiye'de Din Kavgası, 102. 
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hakkinda şayan:-1 muamele ettim. Ve hepsini Jay1k olduğu 
mertebeye ulaşt1rd1m. 85 

· 

Görüldüğü üzere, Musa Kazım, meşrutiyet, hürriyet ve eşitlik 
·ı gibi hususların varlığına inanarak, dini referanslarla savunduğunu 

ve düşüncelerindeki kararlılığını çekinmeden tüm · açıklığıyla, 
mahkeme huzurunda ilan etmiştir. 

5. Şer'i ~ahkemelerin Adliyeye Bağlanma Meselesi 

İslamcı Said Halim Paşa'nın sadrazamlıktan ayrılması ve Musa 
Kazım gibi özgürlükçü bir Şeyhülislamın varlığı da muhafazakar 
çevrelerin sindirilme'sinde ve etkisizleştirilmesinde tesirli oldu. 
Nitekim haftalık Sebilürreşat dergisinin iki yıl kapatılması bunun bir 
örneği olduğu gibi, 1916 yılında İttihat ve Terakki Kongresi'nin 
·kararı üzerine bütün Şer'iye mahkemeleri Meşlhat'tan 
(Şeyhülislamlık) ayrılıp Adiiye Nezareti'ne bağlandı (25. 3. 1917'de 
kanun çıktı). 86 

Şer'i mahkemelerin Adiiye'ye bağlanması meselesi, daha Musa 
Kazım Şeyhülislam olmadan· önce tartışılan önemli mevzulardan 
biridir. Nitekim Musa Kazım'ın selefi olan Şeyhülislam Hayri 
Efendi'nin bu hususta kendisine ağır baskılar yapıldığı için istifa 
ettiği bildirilmektedir. Meşlhat makamına gelmeden önce bu 
meseleyle ilgili kendisine tazyikte bulunulmayacağı yönünde sözlü 
teminat alan Musa Kazım, bir çok şartlar ileri sürmesine rağmen,. 
karşı olduğu bu icraatı istemeyerek yerine getirmek zorunda 
kalmıştır. Şeyhülislamlık görevindeki tek başarısızlığını da Şer'i 
mahkemelerin Adliye~ye bağlanması olduğunu ifade etmiştir. 87 Şer'i 
mahkemelerle ilgili süreci bizzat Musa Kazım'ın dilinden öğrenmek, 
önemli konularda .o dönemde karar alınma şeklini göstermesi 
c:ıçısından ilginç noktalar taşımaktadır: · 

· · "Bir şayia var. Güya Hayri Efendi'ye Şer'i ·Mahkeme/erin 
Adiiye'ye nakli meselesi teklif edilmiş. Ve kabul etmediğinden 
dolayi istifa etmiş. Eğer bu meseleyi bana teklif edecek olursaniz 
ben . katiyyen kabul edemem.... Şer'i Mahkemeleri Adiiye'ye 
vereceksin, dediler. Ben bunu yapamam. Siz de yapamazsinlZ, 
dedim. Ne ben ne de siz yapamazsinlZ. Bu milletin hakk1d1r. Bu alti 

. yüz senelik bir an'anedir. Bunu kaldirmak sekiz kişinin işi değildir. 

85 Al bayrak, Türkiye'de Din Kavgast, 104-107. 
86 Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 302; 
87 Bkz. Albayrak, Türkiye'de Din Kavgast, 100, 114. 
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Millet isterse ona kim ne diyebilir. Siz de bir Şey diyemezsiniz. Biz 
de bir şey diyemeyiz. Fakat sizin arzunuz ile buna imkan yoktur, 
dedim. Ama biz buna vaktiyle karar verdik. Öyle duruyordu. Şimdi 
zamam gelmiştir, bunu tatbik edeceğiz, · dediler. Öyle ise bir 
Şeyhülislam bulursunuz, tatbik edersiniz, dedim. O hiç olmaz, 
dediler. Öyle ise bu da olamaz. Buna çare düşünün, dedim. Ben 
bunu yapamam. Siz de yapamazsmtz. Çünkü hakktntz yoktur. 
Bilmiyorum, eğer memlekette meşrutiyef!18 varsa yapamazşmtz, 
dedim ... Evvela kongre yi çağmrsmtz.. Onlar programa koyarlar. O 
maddeyi Meclis-i Mebusan'a teklif edersiniz. Meclis-i Mebusan da 
kabul ederse o zaman kimsenin bir diyecegi kalmaz. Ben de o 
zaman ya istifa ederim veyahut ka/mm... Meclis-i Mebusan kabul 
ederse pek ala, dedim. Ama bunun te'hire meydant, tahammülü 
yok, dediler. Bu kadar acelesi nedir? Te'hire tahammülü neden 
o/masm? dedim. Onlar da Mahkeme/erin birleştirilmesi olmadtkça 
ecnebi imtiyazlanm kafdtrmayacağtz .... Biz mebuslan iyice tenvir 
ettik -çünkü kongreye mebuslar da dahildir- onlar da bağtrdtfar, 
çağtrdtlar, fakat anlatamadtlar. Öbür taraf galebe çaldt. Ben o 
zaman yine pek hasta idim. Kongreye gitmedim. Gitseydim ihtimal 
ki orada ytktftp kalacakttm. Galeyana gelecek, fena bir şey olacak, 
onun için, gitmedim. Yalmz mebuslara bir çok ·telkin/erde, 
bulundum. Onlar da söylediler, fakat ekal/iyette ka/dt/ar. Ekseriyet 
şer'i mahkeme/erin Adiiye'ye nakline karar verdi. Bunun üzerine 
geldiler, dediler ki; işte dediğin oldu. Kongreyi getirdik, kongre 
buna karar verdi. Daha bir diyeceğin var mt? Var, dedim. 
Kongreden sonra bir de Meclis-i89 Mebusan var ..... Sonra Meclis-i 
M ebusan 'a geldi." Ftrkaya koydular, müzakere ettiler. Onlar da 
pekala, mahkeme/erin tevhidi hakikaten · /aztmdtr, diye karar 
verdiler. Ve hiç bir tane muhalif çtkmtyordu. Biz o zaman 
düşündük. Bunu da kongre kabul etti. Meclis-i Mebusan da kabul 
etti. Şimdi istifa etmek ciheti ka/dt. Fakat ben o zaman bir çok 
işlerle meşgu/düm. Mesela; medreseler ve Daru'I-Hikmetii-İslamiye 
Teşkilati ile uğraştyordum. Vaktflar için bazt gayelerim vardt. Evkaft 
bir umum müdürlük şeklinde Meş1hat Makamt'na bağlamak 

. istiyordum. Medreseterin teşkilatmt tamamlamak ve Evkaft da 
böyle bir müdürlüğe kalbile Meş1hat'a rabt etmek maksadt ile istifa 
etmedim. '80 

88 Albayrak, Türkiye'de Din Kavgasi, 108. 
89 Albayrak, Türkiye'de Din Kavgasi, 109. 
90 Albayrak, Türkiye'de Din Kavgasi, 110. 
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Anlaşıldığı gibi, Musa Kazım, içine sinmeyen bu icraat 
sebebiyle elinden gelen tüm direnç argümanlarını kullanır. Ancak 
bunlar birer birer aşıldığı için, istifa etmeyi düşünür, bu eylemini de 
yapmayı düşündüğü gayelerini gerçekleştirmek adına fiiliyata 
dönüştüremez. 

III. ADALET, HAKLAR VE EŞİTLİK 

ı. Adalet 

İslami esaslardan birisinin ve belki de en önemlisinin adalet 
olduğuna inanan Musa Kazım, bütün Müslümanların her hususta 
adaleti gerçekleştirmek ve zulümden kaçınmakla dinen sorumlu 
olduklarını Kur'an ayetleri ve hadislerle izah eder: "Bir topluluğa 
duyduğunuz kin,.sizi adil davranmamaya itmesin. Adalet/i olun; bu, 
Allah korkusuna daha çok yaktşan (bir davrantş)dtr. 11 (Maide, 8), 
"Cenab-t Hak emaneti eh/ine . vermenizi ve insanlar arasmda 
adaletle hükmetmenizi size emrediyor. Yani bunu size vacip 
ktltyor. ll (Nisa, 58); "Bir saat adaleti gerçekleştirmek, bir ytl ibadet 
etmekten daha fazilet/id ir: ll 

İslam'ın zulme karşı şiddet ve nefretini şu ayetlerle 
temellendirir: 

"Zalim/er için asla kurtuluş yoktur'~ "Hiç kimseye karşt 
düşman/tk caiz değildir. Fakat zalim bu hükümden müstesnadtr. 
Yani onlara karşt düşman/tk göstermek caiz ve bilakis vaciptir", " 
Zalimler benim ahdime yani adtma hükümet olmaya ve hi/afeti elde 
etmeye /aytk değildir. Bu önemli görevi yerine getirecek kişilerin 
zulüm şaibesinden temiz o/mast Jaztmdtr"91 

İslam ahlak ·düşünürleri gibi, Musa Kazım da, adaleti ifrat ve 
tefrit arasında orta_ bir iş olarak kabul· eder. Bu açıdan adalet, 
yüksek bir sıfat ve meziyettir.92 Adalet insanın insan olmasından 
kaynaklanan en önemli vasıftır. Çünkü adaleti yerine getirecek olan 
bizatihl insandır. 93 

Diğer taraftan hükümete de adalet gereklidir. Adaletsiz 
devletler yaşayamadığı gibi adaletsiz hükümetler de varlıklarını 
sürdüremezler. Tarihin gelişim basamakları bunun çok çeşitli 
örnekleriyle doludur. Adaletsiz yönetimlerin akibeti, zalim 

91 Musa Kazım, "İslaı:n ve Terakki", 345. 
92 Musa Kazım, "Adalet", Kül/iyat (Musa Kazım Efendi) içinde, Ankara 2002, 173. 
93 Musa Kazım, "Adalet", 174. 

~·-~-····-·----
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toplulukların ve hükümetlerin müdahale ve saldırısına maruz 
kafmakfa ve nihayetinde memleketlerini ve milletlei-ini kaybetmekle · 
sonuçfanmaktır. · 

İnsanfığın maddi ve manevi kemali, Musa Kazım'a göre, her 
hususta adaleti, hukuku ve hakkaniyeti tüm eylemlerde tahakkuk 
ettirmekfe gerçekfeşmektedir.94 

2. Eşitlik 

Kainatta mutlak hürriyet olmadığı gibi, Musa Kazım için, 
mutfak eşitlik. de düşünülemez. Bunlar göreceli olgulardır. Çünkü 
"mutlak eşitlik bir şeyin diğer şeye her hususta yani zatta, stfatta, 
bütün araz ve niteliklerde denk olmast demektir. Bir şeyin diğer 
şeye her hususta eşitfiğini kabul etmek, farz edilenin aksini 
gerektirir. Çünkü, burada önce iki şey arasmda mutlak eşitlik 
tasavvur ediyoruz. Halbuki, eğer farz ettiğimiz iki şey arasmda 
mutlak eşitlik bulunur, yani onlar zatta, stfatta ve bütün araziarda 
birbirine eşit olursa, bu şekildeki bir. eşitlik, çokluk fikrine 
(teaddüd) aykm olacağmdan, iki farz ettiğimiz şeyin, bir şeyden 
ibaret o/acağt ve bu durumda,. farz edilenin aksinin laztm geleceği 
şüphesizdir. "95 

Musa Kazım'ın zihin dünyasında evrende mutlak eşitliğin var 
olduğunu . iddia etmek, mümkün olmayan bir işin varfığını 
savunmaktan başka bir şey değildir. O kadar ki, zerreler arasında 
bile mutlak eşitlikten söz edilemez. Çünkü zerreferin mahiyet ve 
doğaları bir kabul edilse bile, varlık ve şahsiyetlerinin meydana 
gelmesi yönüyle birbirlerine benzemediği bilinmektedir. "Zira, eğer 
her zerrenin kendine mahsus bir şahsiyet oluşturmast, taayyünü ve 
husus/ bir varltğt bir olsaydt, zerrelerde çokluğu (taaddüd) imkan 
kalmaz ve binaen?J/eyh, dünyada bir zerreden başka, diğer bir 
zerre daha bulunmaz ve bu durumda alemler de meydana gelmez 
idi. Bütün kainatm böyle birbirine aykm olarak vücuda gelmesi, 
Cenab-t Hakk'm varftğma kesin bir . şekilde delalet eden 
de/illerdendir. Zira, eğer bu alemler Alfah'm yaratinastyla olmaytp 
da tabiatm gereği o/saydt, bir tabiatm gereği, o tabiatm eserlerinde 
eşit o/acağmdan ... kainatta arazlar ve nitelikler itibariyle farkltiaşma 
ve ihtilaf şöyle dursun, kainatta cinsler ve nevi/erin varftğma imkan 

94 Musa Kazım, "Adalet",.176. 
95 Musa Kazım, "Güzel Milli Adetler Konusu", Kül/iyat (Musa Kazım Efendi) içinde, 

Ankara 2002, 338. · 
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bulunamaz Vi= bu durumda, bütün varliklar aym mahiyetin 
fertlerinden olarak, alemler şu güzellikle asla vücuda gelemezdi. "96 

Şu halde insanların her türlü hukuk ve muamelelerde yasalar 
karşısında eşit haklara sahip olmasının gerektiğini seslendiren 
Musa Kazım, aksi taktirde insan haklarının ayaklar altında kalacağı 
ve kuvvetiiierin zayıfların hukuklarını gözetnieyeceği konusunda 
uyarılarda bulunur. Dolayısıyla gelişm~ ve uygarlaşmanın önüne 
engeller çıkacaktır. Medenile.şm.ehin tökezlernesi de, insan hayat ve 
neslinin. devam ve bekası için. büyük bir tehlikeyi beraberinde 
getirecektir. Bundan dolayı hukuk ve her türlü işte insanlar 
arasında eşitlik ilkesine uymak , İslam'ın değişmez ilkelerinden 
biridir. Nitekim İslam'ın sayesinde, Müslümanların hüküm sürdüğü 
coğrafyalarda hak ve hukukun adilane bir şekilçle tezahürü tarihi 
uygulama ve kayıtlarla gerçekleşmiştir.97 

Hulasa, eşitliği (müsavaat), Musa Kazım, İslami esaslardan 
birisi kabul eder. İslam'ın eşitlikten kastettiği, mutlak eşitlik 
olmayıp, hukuk vs. tüm işlerde. eşitliktir, ki insanlık için refah ve 
mutluluk getirecek eşitlik de bu noktada eylem alanına 
geçirilecektir. 98 · 

Hukuk ve adaletin hakim olabilmesi için de, iyi bir eğitim 
sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda Musa Kazım, 
medreselerin ıslahına ve ·lisan öğretimine ayrı bir ehemmiyet 
vermektedir. 

IV. MEDRESELERİN ISLAHI VE DİL MESELESi 

1. Eğitim ve Isiahat 

Medreseleri n ıslahı ve geliştirHip hemcinsleriyle rekabet edecek 
bir konuma yükseltilme kaygısı, ·. Osmanlı'nın son dönem 
düşünürlerinin99 ilgilendiği temel konulardan birisi olmuştur. Bu 
çerçevede Musa Kazım aa, medrese eğitiminin kalite sıçraması 
yapması için tekliflerde bulunmuştur. 

96 Musa Kazım, "Güzel Milli Adetler Konusu", 339. 
97 Musa Kazım, "Güzel Milli Adetler Konusu", 339, 346-347. 
98 Musa Kazım, "İslam ve Terakki", 346-347. 
99 Bu düşünürlerden biri Şemseddin Günaltay'ın fikirleri ıçın bkz. Bayram Ali 

Çetinkaya, Turkiye'nin Modern/eşmesi Sürecinde Şemseddin Güna/tay, Ankara 
2003, 58-61. 
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Bu çerçevede Musa Kazım Efendi, DarulfünOn öğrencilerine 
"Medreselerde Tedrisatın 'Islahı" konulu bir konferans vermiş, 
yapılacak iyileştirme ve yenileştirme düzenlemelerinde Onların 
desteklerini talep etmiştir. 100 

Mısır'da, Muhammed Abduh'un, Ezher Üniversite'nde hiç 
okutı,ılmamış derslerin programiarına alınmalarını sağladığı 101 gibi, 
medreselere yeni ilimierin konulmasında ısrarlı olan f\1usa Kazım, 
bu kapsamda en az beş altı dersin müfredatlara konulmasını 
arzular. Bununla birlikte eski usullerin yerini yeni usul ve 
metodolojilerin alması gerektiğini savunur. Haşiye, haşiye üzerine 
notlar vb. usullerin kaldırılmasının gerekliliğine inanan Musa Kazım, 
yapılması gerekeni şöyle özetler: 

"Metinler güzelce okunma/1. Fakat, lügat ve edebiyatla beraber 
okuma/1..... Öncelikle bir defa fisam bilme/i. İyi ama, biz Arapça 
okt..imuyoruz. Belki, Arap dili üzerine yaz1/m1ş bir tak1m ilimler 
okuyoruz ... " deniyor. Bu ne demek? Biz kitab1m1z1, Allah'm kitabm1 
bifmeyeceğiz mi" Dünyada hiçbir toplum yoktur ki, kitabm1 
bilmesin. Tevrat'1 Yahudiler biliyor, çünkü kendi /isanlanyla 
yazilmiş. Kur'an-I Kerim bizim /isamm1z üzere nazif olmamiştir. O 
halde tercüme edelim. Bildiğimiz bir dil var ya, o dile tercüme 
edelim. Tercüme için ne lazim? Arapça'yi iyi bilmek. Eğer Arapça iyi 
bilinmezs~, iyi tercüme de olmaz. Binaenaleyh, alimierin Arapça 
bilmesi zaruti. " 102 

Musa Kazım, Arapça'dan ziyade, Arapça yazılmış ilimierin 
okunduğundan şikayet eder. Yapılması gereken, edebiyatın 
okunması ve kaidelerin de metinlerden öğrenilmesidir. 
Gerektiğinde şerhler de okunmalıdır. Ancak şerhleri öğrenci kendi 
kendine incelemelidir. Ona göre, şu andaki durum metinler 
bırakılmış, şerhler okunma ya başlanmıştır. 103 

• 

Metnin terk edilip, · onun üzerinde yapılan tartışmalarla 
zamanın boşa geçirildiğini düşünen Musa Kazım, şu tespitleri 
dönemin ve bugünkü genel eğitim ve dil öğretiminin içinde 

· bulunduğu problemleri içermesi bakımından önemlidir:: 

10° Koca, "Giriş", 57. 
101 Osman Emin, "Mısır'da Rönesans: Muhammed Abduh ve Ekolü", çev: Erhan 

Eken, İslam Düşüncesi Tarihi (ed: M. M. Şerif) içinde, İstanbul 1991, IV, 292. 
102 Musa Kazım, "Medreselerde Eğitimin Islahı", Kül/iyat (Musa Kazım Efendi) içinde, 

Ankara 2002, 361. · 
103 Musa Kazım, "Medreselerde Eğitimin Islahı", 361. 

r 
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" ... Beytin bir misrastnJ anlamak mümkün değil. Çünkü, ·bütün 
zaman münakaŞalarta geçti ... Hep demiş demiş... Hep "dedi, 
denildi". Pekala. Fakat, biz ne okuyacağ1z?_ Arapça tenkitleri mi? 
Öyle edebiyatmi bilmeyiz. Henüz kaidelerini öğrenmeye çaiiŞJYOruz. 
Gerçekten; bu çok boş değil. Ancak, bıi ne zaman olur? Bir defa dil 
bi/inmeli. Sonra bunlar araştirma kitabi o/mali. Tenkit usulünü, 
daha doğrusu tenkit metodunu öğrenmek için bir takim felsefe 

· düşünmüşler; bunlan tertip etmişler. Maksadi bilme/i de ona göre 
eğitiminde bulunma/I. Her şeyin Sirasi var, zamam var. Fakat, 
maalesef qjz bu sirayi, bu zamam bilmiyoruz" 104 

2. Medreseler ve Dil Meselesi (Arapça) 

İslami ilimierin ana enstrümanı olan Arapça'nın tam ola.rak 
öğrenilmemesi ve bilinmemesi, bugün olduğu gibi, Musa Kazım'ın 
dönemi 105 için de geçerlidir:. · 

".... Arapça bilmiyoruz. Bir beyit gelir, şaş1p ka/mz. Hadi 
söz!üğe müracaat: Sözlükleri ha!ledelim. Onun da aramasi için bir 
çok zaman kaybediyoruz. Ne ise bulduk, fakat olmuyor . ... Çünkü, 
o sözlüğü layikJYia anlamak için edebiyat !az1m. Sonuç oiarak, bu 

. dersleri ISlah etme/i. Me~in/er/e beraber, /ügat ve edebiyat oki..Jma/1. 
Sonra, !ay1k olduğu şekilde flk1h okumuyoruz. Zira, tarnan 
bu/amworuz. Tefsir., hadis. Onlara hiç önem bile vermiyoruz. Bu 
nasil tahsil? .... Çare/er araşt1rma!J. Örneğin, Misir'da güzel program 
yapmişlar, onu getirmeli. Nasil yapmişlar, o program! görme/i. 
DüşÇmmefi. Bugünkü ·ihtiyaçlara göre bir program düzeiı.leme/i. Bir 
defa, bu Arapça yönünü temin etme/i, sonra da i/imler/e. ilgili o/am 
son derece nazar-I dikkate alma/I." 106 

· 

Diğer taraftan hocaların gelirleri ve öğrencilerin bursları ile 
ilgili olarak Musa Kazım, bu işlerin, kurulmuş vakıflar kanalıyla çok 
rahat bir şekilde karŞılanabileceğini, yeter ki bu kurumlar, amaçları 
doğrultusunda verimli kullanılabilsin. 107 

Yabancı di i in . hiçbir. şekilde ihmal ·edilmemesi hususunda 
uyarılarda bulunan Musa Kazım, bu mevzuda taassup 
gösterilniemesini istirham etmektedir: 

104 Musa Kazım, "Medreselerde Eğitimin Islahı", 362 
105 Bkz. Çetinkaya, Türkiye'nin ModernteŞmesi Sürecinde Şemseddin Günaltay, 78-

79. 
106 Musa Kazım, "Medreselerde Eğitimin Islahı", :363. 
107 Musa Kazım, "Medreselerde Eğitimin Islahı", 363. 
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"Arapça aft1 bin senelik bir !isa ndir. -İslam dini ise bin kDsur 
senelik bir dindir .... Bir de özet olarak Girit'te Müslümanlar var, hiç 
Türkçe bilmez/er, Arapça da bilmez/er. Bunlann dili RutJ7ca'd1r. 
$imdi bunlar Müslüman değil mi? Bunlara Müslüman demeyecek 
miyjz? Sonra, biz Türkçe konuşuruz. Kur'an-I Kerim'in nazif olduğu 
bir /isan cfeğif bu. Konuşmaya/Im. .. olur m1? Sonra Arap YahUdifer'i 
Arapça konuşuyor/ar. Fakat, dinleri İslam m1? Hay1r. "108 

Döneminde kendisinin de makaleler kaleme aldığı Sirat-t 
Mustakim ve Sebilürreşad ekindeki yazarlar109 gibi Musa Kazım da, 
Arapça'nın yanında bir Batı dili'nin öğrenilmesinin lüzUmuna işaret 
etmekte ve bu konuyu çok önemsemektedir: . 

. " .... Türkçe ne ise Franstzca da, İngilizce de odur. O da 
Arapça'mn dişmda bir lisand!r. Türkçe caiz oluyor da İngilizce 
neden caiz o/masm. Aym şekilde, camide Türkçe diliyle ders . 
okuiıuyor. Günah oluyor m1? Hay1r .... Frans1zca söy/esek ne olur? 
Arapça'ya nispetle Türkçe ne ise, Franstzca başka bir şey mi? Şu 
halde, neden medresede yabanci bir dil öğrenilmesin? "Türkler 
Müslüman olmuşlar, Türkçe niye olmuş" denirse, içinde Müslüman 
olmayan da çok. İşte Çin bütün Türk'tür. Halbuki çoğu müşriktir. 
Demek ki, dil meselesini dine kanşttrmamalt. Din başka, !isan 
başka, bun/an ay1rt etme/i. Çünkü hem ay!pttr, hem de gülünç 
o/u~uz. Burada taassup, cehalet tzhar etmekten başka bir şey 
değildir. "110 

3. Medeniyet Vasıtası: Dil ve Arapça 

Mevcut diller içerisinde Arapça'nın !isan olarak değeri ve 
zenginliğine dikkat çeken Musa Kazım, bu anlamda onu dillerin en 
güzeli olarak nitelendirmektedir. Düşüntesini hamasi . ve dini 
duygulara . dayandırmadan bir dil uzmanı gibi gerekçelerle 
temellendirmektedir: · 

"M ana hizasma. lafiz tayin edilmesi, ilk önce zarurl ve ad/ 
işlerden başladi. Daha sonra zamanm geçmesi ile pek çok mana, ~ 
lafiz/ar ile ifade edilir bir hale geldi. Hatta ifade ve istifade 
hususunda, lafiz/ar ile meram1 anlatmak mesleği adeta meşhur bir 
yol hükmünü ald!. Daha sonralan insan nevi çoğalarak etrafa 

108 Musa Kazım, "Medreselerde Eğitimin Islahı", 363. 
109 _Bkz. Çetinkaya, Türkiye'nin Modernleşmesi Sürecinde Şemseddin Günaltay, 80-

. 82. 
ıio Musa Kazım, "Medreselerde Eğitimin Islahı", 364. 
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yaytldtğmda mekanlannm; · zamanlannın, · mizaç/im n m 
fark!t!aşmastyla !isan/ara da farklt/tk anz oldu. Bu sebeple çeşitli 
laftzlan muhtelif manalara koyma ve tayin konusunda· kavim ve 
millet gruplan çeşit/endi. Her kavmin lügati diğerinin diline, harfleri · 
harf/erine, terkibi terkibine muhalif &tdu. Her grup kendi !aftzlan ve 
lügati· ile kendi medeniyetini teşkil. etti. İş )talmz bununla çla 
kalmadtj öncekilerin dillerinde ağtrftk ve ka[tşikltk gibi şeyler 
mevcut olduğu halde, daha sonra lafiziann manalar hizasma 
konu/masmda hikmet ve mas/ahat/ara, nüki:.e ve meziyetlere riayet 
olunduğu gibi, laftz/ann kendilerinde.,;:hafiflik, se/amet, tat!tltk, 
ağtr!tğt atmak, kanştk!tğt gidermek vesaire gibi güzel konulara· da 
riayet ed{ldi. Bu hususta Arap kavmi bütün kavimlerden öne geçti. 
Zira, en çok acayip itibar/ara; latifeli hikmet/ere, ince nüktelere 
sahip olmak özelliği ancak Arap dilinde göründü. Bunun için Arap· · 
dill mevcut dillerin en güzeli, beyan ve ifade baktmmdan en genişi 
oldu. "111 · 

Düşünürümüz Arapça'nın ayırıcı· ve seçici bir dil olma · 
özelliklerini değerlendirirken, bu dilde yazılmış herhangi bir edebi 
eserin buna çok güzel kaynaklık yapabileceğini duşünür. Zira böyle 
bir eser baştan sona incelendiğinde ince mecazlar, dakik kinayeler· 
ve latif i.stiareler ile nice yüce anlamlar ifade ettiği görülür. Aynı 
zamanda başka bir dile ait bir kelimeyle de karşılaşılmaz. Bu dil v.e 
anlam zenginliği; başka bir dil ile mukayese edilerneverek kadar 
büyüktür.J12 · 

· Arapça'nın ileri ve gelişmiş bir lisan olması, Musa Kazım için, 
Kur'an'ın b.u dille indirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Çürikü 
Kur'an'ın geldiği· toplum, dil kabiliyet ve · edebiyatı açısından 
çağdaşları arasında zirve idi. Arap toplumunda fesahat ve belağat 
üzerine konuşmak ve söz söylemek birinci sanat ve fazilet o'larak 
nitelendirilirdi. 113 

Arapça o kadar etkili, zengin ve estetik bir dil ki, İslam'ı kabul 
eden toplumlar, bu lisanıri genişlik ve letafetine hayran. kaldılar ve 
onu· ()ğrenniek için· büyük l5ir aşk duydular-. Ancak Musa Kazım, 
yaşadığı dönemin İslam ülkelerinin ·bir çoğunda olduğ_u gibi,
Osmanlı'ac:ı- .. da · Arapça'ya artık eskisi kadar önem verilmediğind-en 
ve ilgi duyulmadığrndan şikayetçidir. Hakikatte Arapça'yı öğrenmek 

... -
111 Musa Kazım, '1 Medeniy~t Yasıtası ve Arap !:liiİ", Kül/iyat (Musa Kazım Efendi) 

içinde, Ankara 2002, 133-134 •. 
112 Musa Kazım, "Medeniyet Yasıtası ve Arap Dili", 134. 
113 Musa Kazım, ''l:"ledeniyet Vasıtası ve Arap Dili", 134. 



·116 *Bayram Ali Çetinkaya 

ve bilmek bir~aç açıdan bizim için vaciptir. Musa Kazım bunları 

şöyle belirler: 

"Birincisi: Bir kavmin maddi ve manevi açtdan hayatmm ve 
kurtuluşunun sebebi din ve ahlak olup, bizim din ve ahlak !isantmtz 
ise Arap dilidir. 

İkincisi: LisaRtmtza tercüme edilmiş olan bugünkü ilimierin pek 
çok kavramlan Arapça /aftzlardan meydana gelmektedir. 

Üçüncüsü: Lisantmtz Türk, Arap, Acem dillerinden meydana 
gelmiş tatlt bir beyan olup, bu zarafet lisant unvanmm en büyük 

, unsurunu teşkil eden şey ise, Arapça kelime/eridir. Bunun içindir ki, 
1simlerini tam bir hürmet/e yad ettiğimiz alimlerimiz ve 
edebiyatçtlanmtz büyüklük admt hep o Arap diline vaktf olmalan 
·sayesinde almtşfardtr. 

· Dördüncüsü: Osmanft hükümetimizin kurtuluş kanatlan altmda 
bulunan Müslüman halkiann çeşitli kavimlerden meydana gelmekte 
olup, genelfiği itibariyle bunlann Hilafet-i uzma (devlet başkan!tğt) 
makamma tam bir sadakat ve bağltitk/an ise ancak din noktasmda 
olduğundan, şüphe yoktur ki, mümkün mertebe o din fisanmm 
·eğitimi · ve geliştirilmesi, Müslümaniann mukaddes hilafet 
makamma olan hem sadakat ve boyun eğme derecelerini 
kuvvetlen&irme, . hem de birbirine olan sevgi ve kardeşliklerini 
takviye ey/eyecektir. "114 

.. 
. Şu halde Musa Kazım için Arapça, din ve ahlak lisanıdır. Aynı 

zamanda Arap olmayan toplumların ilim ve medeniyet dilidir. 
Arapça ile bütün İslam toplumları (ümmet) arasındaki bağ ve 
irtibat gelişecek ve ortak eğitim lisanı olacaktır. İslam 

·medeniyetinde, geçmişte olduğu gibi, tüm zamanlarda Arapça'nın 
faklı kültür ve coğrafyalarından gelenleri birleştiren gücü daima var 
olacaktır. 

Usanın ve özellikle de Arapça'nın bir medeniyet dili olduğuna 
dikkat çeken Musa Kazım/son dönem düşünürlerinin fikirlerinde 

_çok geniş yer alamayan bir medeniyet olgusuna eğilmektedir. 

V. MEDENİYET TASAVVURU 

Medeniyet kavramına, çağdaşları içerisinde Musa Kazım kadar 
vurgu yapan münevverimiz yok denecek kadar azdır. Onun için 

11~ Musa Kazım, "Medeniyet Vasıtası ve Arap Dili", 135. 
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medeniyet, Şehirde veya kentte her nerede olursa olsun bir yerde 
toplu olarak yaşamak demektir. Bu anlamda t"lusa Kazım. da İbn 
Haldun düşüncesinin işaretlerini görmek mümkündür: 

"Medeniyet bir şehirde, bir köyde neresi olursa olsun bir yerde 
toplu olarak yaşamak demektir. Bu da insan nevinin yaratt/iş ve 
tabiat/nt n gereğidir. Çünkü insanlarm geçimi hayvaniann ·o eçimi 
gibi basit ve sade değildir. İnsan yaşayabilmesi için tek baş.na 
temin ederneyeceği bir tak1m şeylere muhtaçtir. Binaer-ı.J!cyh, 
insanlar ta yaratlflşmm başmdan beri birbirine yard1m etmiş ve bir 
yerde toplu olarak yaşaya geimişlerdir ki insanm tabiat bakimmdan 
medeni oimasmm anlam! da budur. "115 

· 

Medeniyet, Musa Kazım'ın fikir dünyasında iki ş~kilde yer 
etmektedir: Kamil medeniyet (medeniyet-i kamile), sahih 
medeniyet (medeniyet-i sahiha) 

Musa Kazım'ın nezdinde, "insanlar tab'an medeni.olduklan için 
her as1rda bir nevi medeniyet doğmuş \.te doğmakta bulunmuş ise 
de kamil (gerçek) medeniyete (medeniyet-i kamile) ulaşabilmek 
her kavme · nasip olmamiştir. Acayip; bu kamil medeniyet denilen 
şey bir toplumun tabii ve matematik ilimlerde ilerlemesi ve çeşitli 
teknolojileri icat ey/emesi; vapur/ar, şimenditer/er icat ederek 
ulaş1m için bunca kolayliklar göstermesi; büyük şehirler, geniş 
caddeler, yüksek binalar meydana getirmesi vs. değil mi? Eğer 
bunlar ise, bu gibi şeylere ulaşmak, pek çok topluma 'nasip olm;Uş 
ve şu anda da olmaktadir. Yaintz bunlar değil. Çünkü medeniyetten 
as1/ maksat, bütün ha/km refah ve saadet üzere yaşamas!d!r". 116

• 

. Sahih medeniyete gelince, "insanlara her türlü saadet ve refah 
yollan nt bahşeden bir medeniyettir ki, o da her işte istikamet her· 
hususta adalet, insan nevine yardim bütün ak/i -ndksan!lk!ardan 
f<açmmakla has1/ ve bunlar da .ancak hak din ( diyanet-i ha kk) ile 
kaimdir.''117 · 

ı. Medeniyetin V esilesi · ve Adaletin Miza.m Olunacc:ıls, 
Nitelikler · · · 

Medeniyet vesile olunacak nitelikler, Musa Kazım için, önemli 
ve kayda değer ölçütlerdir. 

115 Musa Kazım, "Medeniyet-i Sahiha ve Diyanet~i:Hakka;', Kül/iyat (MuS'a Kazım. · 
~Efendi) içinde, Ankara 2002, 67. . · · ·· · · ·-· 

116 Musa Kazım, "Medeniyet~i Sahiha ve Diyanet-i Hakka", 67. 
117 Musa Kazım, "Medeniyet-i Sahiha ve Diyanet.-i .H~kka", 67: 
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. Bunlardan birincisi, nefsi müdafaadır. Herkesin kendi 
tıukukunu koruması ve kendi nefsini koruması onun doğal hakkıdır. 
Hukuk ve nefsin muhafazası· yapılmadığı · taktirde medeniyet 
nimetine nail olmak hayalden öteye geçmeyecektir. Dünya kaos 
içerisinde güçlü ve kuvvetlinin, zayıf ve mazluma hayat hakkı 
tanımadığı bir hale dönüşecektir. Bu halin sonucu, yerküre 
üzerindeki insanoğlunun soyunun tükenmesine kadar 
gidebilecektir. 

M_edeniyet vesilesi olunacak ikinci nitelik, şahsi onurdur. Zira 
nefsin şerefi, öyle bir özelliktir ki, sahibini kötü eylemlerden alıkor, 
çirkin rezaletlerden korur. 118 

"Şeref-i netsin belirtilen· şu manastnt gören bir kimse, ilk 
baktşta onun medeniyetin ölçüsü ve adaletin miyan olabileceğine 

· hükmeder ise de biraz derin düşününce gerçeğin başka olduğuna 
k_endislnde tam bir. kanaatin meydana geleceği şüphesizdir. Zira, 
şeref-i nefs denilen şeyin muayyer bir hakikati yoktur. Mi?acm, 
zaman m, milietierin fafkftlaşmastyla ·o da farkltfaştr. "119 

· 

Şerefve faziletin toplurnlara göre farklılık gösterdiğini düşünen 
Musa Kazım, buna örnek ol~rak gasp, yağmacılık ve hürleri 
köleleştirmenin çöl insanları ".için birer fazilet ve Şereflilik ölçüsü 

. olurken, Şehirliler ve köylüler~ nezdinde bu olumsuz hallerin her biri 
rezalet ve vahşet numunesidir. Hile ve desiseleri de benzer şekilde 

' 1 . 
bir toplumca haset ve aşağılık olarak, diğer bir toplum için akıl ve 
hikmet olarak kabul · ·eder. "Ktsacast, insaniann Stntf!anna, 

· :toplum/ann ·adet/erine, zaman ve mekanm.değişmesine göre şeref
i nefs,de farkit olup her toplum ve her tabaka kendilerince bir şeyi 
·şeref saymtş, diğerininkine o adt vermemiştir. " 120 

. 

Medeniyeı··:~·e.silesi. ve a-daletin mizanı kabul edilecek üçüncÜ 
-nitelik ise, hük"o.~.~tir .. Zira · hükümetsiz hiçbir toplum varlığını 
sürdüremez.' ZuJÖ'i\ti\Sgiderme, düşmaniara mukavemet etme ve 
· memleketi ·. muh~f~,Z.i=l~P:etme hükümetsiz gerçekleşmez. "Eğer 
. hükümet olmasa ".kuf4t_etli/er zaytflan, zenginler fakirleri imha ve 
düşmanlar da memleketferl istila eder. Sevgili Peygamber 
efendirrJiz Hazretlerinin, "Sa/tan yeryüzünde İlahi bir gölgedir. ·Her 

118 Musa Kazım, "Medeniyet~i Şahiha ve Diyanet-i Hakka", 71. 
119 Musa Kazım, "Medeniyet-i Sahiha ve Diyanet-i Hakka", 71. 
120 Musa Kazım, "Medeniyet-i Sahiha ye Diyanet-1 Hakka", 72 

,, 
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mazlum ona iltica eyler." mealindeki bir hadis-i şerifleri de buna 
kesin bir tarzda delalet eder. "121 

Medeniyet vesilesi olunacak niteliklerin dördüncüsü, diyanet ve 
vahye inanmaktır. 122 

2. Hikmet İlmi ve Medeniyet 

Hikmet ilmi, fvlusa Kazım için, başlangıçta manevı ve maddi 
olarak medeniyetin hamisi iken, sonraları hizmetin yalnız maddi 
yönüne hasredilerek, maneviyat tamamen terkedilmiştir. Böyle bir 
sonuçun bütün dünyay_ı vahşet içerisinde bırakması 
kaçınılmazdır. 123 

Hikmet ilimleri ve maddi ilimlerin, Endülüs kanalıyla Avrupa'ya 
geçmesinden itibaren İslam dünyasında bir atafet hakim olmuş ve 

. toplumu rehavet kaplamıştır. Bu da İslam toplumlarının 
gerilemesini beraberinde getirmiştir. Gerilerneyi fırsat bilen bazı 
çevreler, akıllarına gelen her türlü hezeyanları dile getirmeye cüret 
etmişlerdir.124 

Musa Kazım'a göre, medeniyetin devam ve bekasının ve sahih 
medeniyet vasfını almasının, ilim, marifet, sanat ve ticaretle 
meydana gelebileceği açıktır. Fakat ilmin, · marifetin, sanat ve 
ticaretin semavi bir dinle ve yüce bir ahiakla fıarmanlanması 
önemli bir koşuldur. Çünkü medeniyetin özel anlamı "Yardim/aşma 
temel esasma dayantlarak toplumun kurulmasi ve kavmiyetin , 
tanzim edilmesi" demek olup, bu ise o toplumun fertleri arasmda 
sahih kardeşliği ve daimi sevgiyi gerektiren kuvvetli bir rab1tanm 
varllğma bağlidir ki, o da ancak din ve ahlaktan ibarettir. "125 

· 

Musa Kazım, Avrupa'nın din ve ahlaka önem vermediği halde 
ilerlemesinin izahını iki şekilde ifade eder: · 

Avrupa'nın bilim ~~ teknolojideki ilerlemesi, sadece ilim· vb· 
fenler sayesinde değildir. Din ve ahiakın bu. gelişmedeki .buyük 

121 Musa Kazım, "Medeniyet-i Sahiha ve Diyanet-j Hakka", 73; krş. Tarık Zafer 
Tunaya, İslitmCtiJk Cereyam, İstanbul 1962, 26." . · 

122 Musa Kazım, "Medeniyet-i Sahiha ve Diyanet-i Hakka", 1'3-74, · 
123 Musa Kazım, "Hikmete Dair Bir Mütal13a",· Kül/iyat (Musa Kazım Efendi) içinde, · 

Ankara 2002, 141. · 
tı4 Musa Kazım, "Hakikati Beyan", Kül/iyat (Musa Kazım Efendi) içinde, Ankara · 

2002, 148. 
t
25 Musa Kazım, "Medeniyetin Himaye Edicisi", Kül/iyat (Musa Kazım Efendi) içiAde, · 

Ankara 2002, 137. 
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etkisi inkar edilemez. Eğer Avrupa'daki insanlar arasında dinin 
etkisiyle oluşmuş kardeşlik ve kuvvetli sevgi olmasaydı, toplumun 
ayakta kalması imkansız olurdu. 

İkinci olarak; Avrupa'nın maddi ilerlemelerde zirveye ulaşmış 
olmasının, hakikat erbabı nezdinde bu gelişmelerin ve bu 
medeniyetin büyük bir değeri yoktur. Musa Kazım, tezinin 
gerekçesini, Avrupa'da "teavün ve yardımlaşma~~ kaidesinin kötü 
ahiakla bozulduğunu, bunun sonucu olarak ileriemelerin tabii bir 
şekilde, bir . aşağılaşmaya dönüşmesi mukadder olduğu 
düşüncesine dayandırmaktadır. Dolayısıyla ilim, eğitim, sanayi ve 
ticaretin semavl bir din ve yüksek bir ahlak ile birlikte bulunması 
gereklidir. O, Avn,ıpa'da dinsizliğin ilerlemesiyle, toplumsal ve 
insani özelliklerin büyük oranda yitirileceğini tahmin etmektedir. 126 

Akıllı bir kişi, Musa Kazım'a göre, nefsini arındırmaya ve 
rezaletlerden temizlenmeye özen göstereceğinden, meşru kazanç 
yollarını tercih ederek, her türlü hıyanet, yalan, rüşvetten yüz 

· çevirerek insanlığa hizmet ve yardım eder ki, medeniyetin temel 
esası da budur: Bu çerçevede dinin ilkeleri ve ahlak, insana güzel 
inanç ve erdemler kazandırır, dinsizlik ise hayvani şehvetler ve 
nefsani ihtiraslar dünyasına daldırır. Dolayısıyla, birincisi 
medeniyetin himayecisi, ikincisinin ise insanlığın yıkıcısı olduğu bir 
gerçektir. 127 

3. Medeniyet ve Din 

İnsaniyet, Musa .Kazım ıçın, istikameti, ciddiyeti, merhameti, 
şefkati, her hususta adaleti, dolayısıyla yüksek ahlak ve erdemleri 
gerektiren insanlık demektir. Bunu elde etmek ise din ve inançla 
gerçekleşir. Dolayısıyla din ve· itikat olmaksızın insan, kendisini · 
hayvani özelliklerden kurtaramaz. 128 

Nitekim ·medeni hayat din ile varlığını sürdürmektedir. Bu 
kapsamda, Musa Kazım, medeni hayatın teşekkülünün ve 
devamını, insanların birbirlerine yardım ve her hususta adalet ve 
·hakkaniyetin . gerçekleşmesiyle kayıtlı tutmaktadır. Aksi taktirde 
medeniyet yerine vahşetin hakim olması kaçınılmazdır. 129 

126 Musa Kazım, "Medeniyetin Himaye Edicisi", 137-138. 
127 Musa Ka-ım, "Medeniyetin Himaye Edicisi", 140~ 
128 Mtısa Kazım, "Medeniyet-i Sahiha ve Diyanet-i Hakka", 69-70. 
129 Musa Kazım, "Diyanetin Lüzumu", Külfiyat (Musa Kazım Efendi) içinde·, Ankara 

2002, 183. 
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Nihayetinde Musa Kazım'ın düşüncesinde, her ne sıfatta 

bulunurlarsa bulunsunlar, dinsiz bir toplumun sahih bir medeniyet 
teşkil etmesi imkansızdır. Sahih medeniyet, yüksek ahlak ve yüce 
erdemler ile, bunların da hak din ile meydana geleceği bir 
hakikattir. 130 

VI. İSLAM, İLERLEME VE BATIULAŞMA 

Osmanlı'nın toprak kaybetrriesi, coğrafyasının küçülmesi ve 
Batı'nın hızlı bir şekilde ilerleme kaydetmesiyle birlikte İslam ve 
terakki- meselesi, Musa Kazım'ın hem kendi fikir cephesinde hem 
de muhalif cephesinde önemli tartışmalara sebep olmuştur. 

Musa Kazım, ilerleme ile Avrupalılaşma/Batılılaşma arasında 
bağ kurmaktadır. O, hürriyetin elde edilmesiyle örf ve milli 
adetler-in bırakılıp Batı'yı taklide yönelmenin ne hikmete ne d'= 
maslahata (toplumsal faydaya) hizmet etmeyeceği konusunda 
uyarılarda bulunur. 131 

ı. İlerleme ve Japonya 

İlerleme/Terakki, sari dönem her Osmanlı aydını için-örıemli ve 
üzerinde dÜşünceler serdedilecek bir mevzudur. Bu çerçevede 
dönemin münevverleri gibi, Musa Kazım da, gelişmiş Avrupa'yı 
örnek alırken, ilim ve sanayinin kabul .edilmesini ısrarla vurgular. 
Bunun dini referanslarını kaydeder: · 

" .... Hikmet bizim. kaybettiğimiz malimiz olduğu için, onu 
bulduğumuz yerde elbette almz. "Hikmet, müminin kay1p malidir. 
Onu nerede bulursa alir." (Tirmizi, İ/im, 19; İbn Mace, Zühd, 15; 
Aclun1, Keşfü'I-Hafa, I, 435, hadis nr. 1159) Fakat, on/ann bütün 
adet ve ah/akini, geçim yoflannt ve hayat tarz1n1 kabul edemeyiz. 
Zira, sonra zarar görürüz. Bir- _kavmin ilim ve teknolojisini kabul 
etmek; o kavmin bütün adet ve ahlakml~ hayat tarzinf ve geçim' 
şeklini kabul etmeye bağ/1 değildir. Nitekim, biZim gibi Japonlar da 

· bundan otuz yil önce ilimlerden ve bugünkü sanayiden habersiz 
'idiler. Çünkü, gaflette idiler. Birdenbire. gözlerini açt1far. ·Avrupa
ilim ve sanayini alarak memleketleri nde· uygulamaya baŞladiiar. Az 
zaman -içerisinde Avrupalllara eşit oldular ve hatta bir çok 
konularda on/an geçerek, . bütün medeniyet alemini hayrette 
biraktiiar. Halbuki, Avrupa adet ve- ahlakindan h{çbir şeyi 

130 Musa Kazım, "Medeniyet-i Sahiha ve Diyanet-i Hakka", 70. 
131 Musa Kazım, "Güzel Milli Adetler Konusu", 334. 
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memleketlerine kabul etmediler. Hayat tarzt ve geçim şekillerini, 

hatta giyim tarzlan nt bile asla değiştirmed i/er." 132 

Bir memleketin ilim ve sanayisini taklit, aynı memleketin 
ahlakını ve hayat tarzını benimseyip taklit etmeyi gerektirmez. Bu 
düşünceden hareketle Musa Kazım, bu ikisi arasında do'ğrudan bir 
ilişkinin. söz konusu edilemeyeceğini belirtir. Çünkü her toplumun 
kendine özgü bir yaşam tarzı ve geçim yolu ve adeti 
bulunmaktadır.· Fakat memleketin ve toplumun kendine mahsus 
sanatı, fenni ve ll mi . yoktur. İli m ve fenler, bütün insanların ve 
topiumların ·ortak çalışmasının ürünüdür. Dolayısıyla, · ilimler ve 
sanayi ile hayat tarzı, adet ve ahlak arasında bir ilişki kurulması 
makul değildir. 133 

Günümüzde de zaman zaman model ülke gösterilen ülke, 
Musa Kazım'ın döneminde Japonya'dır. Nitekim onun şu sözleri 
bunu yansıtmaktadır: 

"Bize {aztm olan şey, Japonlardan ibret alarak, Avrupa'nm itim 
ve sanayisini bütün kuvvetimiz/e ve. tam bir süratle al tp kabul 
etineye ve bunlan memleketimizde harfiyen uygulamaya çaltştp 
gayret etmekle beraber, on/ann adetleri ve ah/akmt, geçim yollan 
ve hayat.tarzlannt taklit etmekten kaçmmakttr. Çünkü, eğer biz şu 
derin zaaftmlzia beraber, bir de kendi. mill/ adetlerimizi terk ederek, 
Avrupa adetlerini ve hayat tarzlannt taklit etmeye kalkJŞJrsak, 
ilerleme ve . yükselme şöyle dursun, daha sonra kendi 
mevcudiyetimizi temelinden yok edeceğimiz şüphesizdir. "134 

2. Batılllaşma 

Mus.a.· Kazım'ın ·batılılaşma reçetesi, dikkat çekmiştir. O 
batılılaşmanın caiz olacağı alanlarla olmayacağı alanları birbirinden 
ayırarak ortaya bir ölçek keymuştur: "Gelenek (örf), yani üzerinde 
nas (Kur'an ya da hadis yargisi) olmayan işlerde de nas 
hükmündedir. Fakat örf, sadece ·muainelat (sivil hukuk .alant) 
üzerine değil, yaşamm bütün alant üzerine olduğundan onlarda 
nassa dayali şeriatm alanma girer! Ergo: Kur'an · ya da hadis 
yarg1/annm dişmda olduğunu Sait Halim Paşa'nm bile kabul ettiği 
örtler alanmda bile batJ!Jiaşmak olmaz! Örneğin, Kur'an ya da 

132 Musa Kazım,"Güzel Milli Adetler Konusu'!, 336. 
133 Musa Kazım, "Güzel Milli Adetler Konusu", 336-337. 
134 Musa Kazım, "Güzel Milli Adetler Konusu", 337; krş. Berkes, Türkiye'de. 

Çağdaş/aşma, 420. 
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hadiste fes hakkinda tek söz olmadiği halde, yani başa giyilecek 
şey şeriat ç:liŞI bir- konu olduğu halde ve fes giy m ek şunun 
şurasmda 75~80 yillik bir gelenek olduğu halde, onun yerine şapka 

· giyilmesine şeriat cevaz veremezdi!'' 135 
· 

Düşünürümüz batılılaşmanın tamamen bir kopya ve taklitciliğe 
dönüşmesinden kaygılıdır. Bunu da faydalı ve ülkenin menfaati için 
uygun görriıez. Çünkü bir toplumun ve ülkenin kendine ait milli 
adet, ahlak ve hayat tarzını başka bir ülke ve topluma uygulamak 
tabiat kanunlarını değiştirmektir. Bu ise imkansızdır. Musa Kazım, 
bu noktada, örnek olarak Avrupa giyim tarzını vermektedir.--· 
Avrupalı kadınların giyim şeklinin, tesettür sebebiyle, kbndi 
toplumunun kadınlarıyla uygunluk gostermediğini belirtmektedir. 
Aynı şekilde ulema sınıfı, Avrupa ruhani. alimlerinin giydiği elbiseyi 
giyemez. Çünkü 'buna dini hükümler izin vermez. 136 

Batılılaşmanın şekil Üzerinde ·yapılmasına itiraz eden ve bunun 
tehlikelerine dikkat çeken Musa Kazım, hürriyetin milli varlığın 
imhasına kurban edilmemesini ister: ' . 

" .... H ür olduk" diye, bütün kendi mi/ll adet ve hayat tarzi mlZ/ 
terk ederek, Avrupa hayat ve adetini harfiyen takfide yeltenmek, 
kendimizi "Hürriyet" ad1 altmda, müthiş bir · tak1m esaretlere 
atmaya sonra kendi mill/ varllğlmlzl imha etmeye çalişmaktan 
başka bir şey değildir. '1137 

Dolayısıyla onun temel kaygısı, insaniyet ve medeniyet ile 
ilişkisi olmayan çirkin adetterin kabu~ edilmesi, maddi ve manevi 
onarılmaz zarariara sebebiyet teşkil ettiği için terk edilmelidir. 138 

Diğer taraftan Musa Kazım, ülkenin ve toplumun içinde 
. bulunduğu geriliğin ve . bunun neden. olduğu problemierin 
kökeninde İslam'ın değil, bizzat atalet ve tembelliğin yattığını 
düşünür. Zira beşikten. mezara kadar ilmi emreden ve 
kaybettiğimiz · hikmeti nerede bulursak almamızı isteyen bizim 
dinimiz İslam'dır. Ancak Musa Kazım, medeniyet adına, Avrupa'da. 

135 Berkes, Türkiye'de Çağdaş/aşma, 420. 
136 Musa Kazım, "Güzel Milli Adetler Konusu", 337. 
137 Musa Kazım, "Güzel Milli Adetler Konusu", 338. 
138 Musa Kazım, "Güzel Milli Açletler Konusu", 338. 
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her ne rezalet varsa alınıp memlekete ithal edilip halka 
benimsetilmeli diyenlere de şiddet karşı çıkmaktadır. 139 

O, şu soruyu sorarak cevabını vermeye çalışır: "Bu durumda 
Bat1'nm gerek edebiyatmdan, gerek felsefesinden hiçbir şey alip 
iktibas etmeyecek miyiz?Hikmeti nerede bulursak onu kendi 
malimiz gibi almaya ve ilmi Çin'de bile olsa gidip onu tahsil etmeye 
dinen görevli olduğumuz için Bati'da olsun, Doğu'da olsun, bize 
yarar/I olan bir şeyi pekala alip iktibas edeceğiz. Buna kimsenin 
hiÇbir diyeceği yoktur. Fakat ahlak lle mi/11 adet/erimize aykm ve 
zarar/I o!an şeyleri de kesinlikle reddeceğiz. "140 

3. İslam ve Terakki 

Batılılaşmanın olumsuz etkileri hususunda hassasiyeti bulunan 
Musa Kazım, alternatif düşüncelere de kapı aralar. Özellikle de 
dönemin popüler konusu "İslam terakkiye mani midir?" sorusu 
etrafında kümelenen meselelere ilgisi oldukça fazladır. 141 ~. 

Bu çerçevede Muşa Kazım'ın başlıca özelliği, din alanında bir 
takım yeniliklere kapı aralanması gerektiği kanaatini taşımasıdır. 
Zira mevcut uygulamalar, İslam'ın özü ile bağdaşmamakta, çağın 
ilerlemeleri karşısında dine dayalı kurumlar yetersiz 
kalmaktadır:1:"2 

İslam dünyasının gerilemes!nin sebepleri hususunda b·ir 
takım tespitlerde buluncin Musa Kazım, mevcut durumun 
müsebblbi olarak dini değil, Müslümanların uygulamaları görür: 

"Bir çok asirlardan beri, istibdat kabusunun İslam alemi 
üzerinde meydana getirdiği müthiş tahripler sonucu olarak, 
Müslümaniann her yercte1 her konuda diğer toplumlardan geri 
kalmiş ·olmasi ve bu yüzden bir çok İslam devletinin yi kilmiş 
bulunmasi ve islam alemine teselli kaynaği ve dayanak olacak 
ya/mz · Osmqn/1 devleti kalmiş ise de onun da kötü istibdad1 , 
sebebiyle, hayat ve ölüm arasmda bir dereceye düşmüş olmasi ve 
bu devle_tin güç ve kudretini üıde etmek ümidiyle Meşrutiyet elde 

139 ·Musa Kazım, "Hakikati Beyan", Külfiyat (Musa Ka~ım Efendi) içinde, Ankara 
2002, 148. 

140 Musa Kazım, "Hakikati Beyan", 150. 
141 Musa Kazım'la çağdaş olan Şemseddin Günaltay'ın da bu soruya verdiği cevaplar 

bulunmaktadır. Bkz. Çetinkaya, Türkiye/nin · Modernleşmesi Sürecinde 
Şemseddin Günaltay, 56-58. 

142 Türk ve Dünya Ünlüleri Ansikfopedisi, VIII, 4085. · 
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edilmiş ise de Meşru~iyet'in ilamndan sonra rr:ıeydana gelen iç ve 
d1ş ihtiraslar sebebiyle, memleketin her tarafmda nifak ve ikiliğin 
bütün dehşetiyle baş göstermesi ve bu yaygm felaket halinin 
sonunda Balkan savaşma sebebiyet vermesi ve. Devlet~i Aliyye'nin 
ak1/ ve hayale gelmeyen bir yenilgiye uğramasi, İslam dini 
aleyhinde bir tak1m batll düşüncelerin yayJimasma yol açmlŞtir. 
İslam dini ilerlemeye (terakki) m ani imiş! ... Ne büyük bir iftira, ne 
büyük bir bühtan! Zira, İslam dini ilerlemeye engel değil, bilakis 
ilerlemeyi emredici ve yükselmeye yörielticidir. Çünkü bu din, bir 
milletin medenlleşmesi ve ilerlemesi için gereken metot ve 
esasiann tamamm1 içermektedir. 11143 

İslam dünyasını gerileten ve coğrafi olarak daraltan sıkıntılar 
karşısında Musa Kazım, bir noktayı öne çıkarmaktadır ki, bu da 
şOradır. Bu uygulamanın terk edilmesi, İslam ülkelerini geriletmiş 
ve müstebit yönetimlerin başa geçmelerine sebep teşkil etmiştir. 
Yapılması gereken, Musa Kazım/a göre, bir tür yönetim· usulü olan 
şOraya hayatiyet kazand ırmaktır: 

"Gerçekte, bu esaslardan birisi ümmetin şOrasidir (şuray-1 
ümmet). Ümmetin istişare etmesinin meşruluğu, Kur'an-1 Kerim'in, 
"Her işte ümmetin/e müşavere et. ll Al-i İmran,. 159) ve "Bütün 
Müslüman işi, aralannda şuradan ibarettir. Yani Müslümanlar bütün 
işlerini ve muamelelerini damşma ile çözmeye lie halletmeye 
memurdur. ll (Şura, 38) mealindeki iki ayet-r kerimesiyle sabit 
olmuş ve binaenaleyh Hz. Peygamber bu ilahi emre boyun eğerek, 
ümmetin çözümledikleri gibi, kendisinden sonra gelen sahabelerde · 
bu yüce yoldan giderek, insaniann bütün önemli maslahatlanm, ad1 
geçen yolla halletmeye son derece özen göstermiştir. 11144 

Gerçekte, İslam dinin koyduğu ümmetin şuras1, 
zamamm1zdaki ümmetin şuras1 tarzmda degildi. Fakat, netice 
itibariyle şimdikinden daha faydali ve daha yüce idi. Daha yararli 
idi. Zira, o zamanm şura üyeleri vatani görevlerini tam bir 
ciddiyet/e ve ücretsiz yerine getirdikleri halde, zamamm1zm şura 

. üyeleri, verilen görevlerini önemli bir miktara ulaşan ücret ·· 
karşifiğmda yerine getirmektedir/er. Daha yüce idi. Çünkü, onlar 
şahsi veya kavmi ihtiraslardan ve hasis menfaatlerden tamamwla 
temiz iken, şimdikilerden bir çoklan bu gibi kötü hasfetlerden 

143 Musa Kazım 1 "İslam ve Terakki", 343. 
144 Musa Kazım, "İslam ve Terakki", 343. 
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kendilerini bir türlü kurtaramamaktad1rlar ve bu yüzden yarar 
yerine, memlekete zarar vermekten uzak kalamamaktadJrlar. 

Bu iki şura arasmda başka bir açidan da büyük fark vardir. 
Zamamm1zda şOra-yJ ümmetin oluşma yeri saltanat merkeziyle 
smlr/1, husus/ bir yer ve· toplanti süresi y1/m birkaç ayma münhas1r 
olduğu halde, o zamanlarda şOra-y1 ümmetin toplanma mahalli 
bütün mahalle mescitleri, Cuma ve Bayram Cami/eri, namazgahlan 
ve y1!da bir defa İslam aleminin her tarafmdan gelen ve haCJtann 
toplandiği Arafat dağJ olup, bu n/ann her biri şura evi idi . 

. Zaman m geçmesiyle, İslam aleminin başma çöken. istibdat 
kabusu, bu önemli damşma yerlerini yalmz ibadet ve duaya 
hasretti. Ve bu şekilde bütün ümmetin dilini bağladi. İşte bunun 
sonucu olarak nihayet, İslam alemi türlü türlü felaketiere maruz 
ka/dJ. Özet olarak; İslam dini, medeniyetin temelini teşkil eden . 
ümmetin şOras1 sağlam ilkesini, uyulmasi gerekli önemli bir kural 
olmak üzere, gayet geniş bir şekilde koymuş iken,. maalesef 
sonradan ortaya ç1kan baskJcJ!ann, bu sağlam ilke işlerini 
gelmediğinden, bu güzel prensip tamamwta iptal edilmiş ve onun 
yerine keyfi idare ortaya konulmuştur ki, İsttım aleminin başma 
gelen felaketterin yegane sebebi de budur. "145 

Özetle, İslam ilerlemeye engel değildir.· İslam dünyasındaki 
gerilemenin en büyük sebebi, Musa Kazım'a · göre, şOrayı terk 
etmesidir. Dolayısıyla zorba ve baskıcı yönetimlerin panzehiri, 
danışma müessesesine tekrar işlerlik kazandırmaktır. Nitekim 
düşünürümüzün bu temennisi tüm İslam coğrafyasında 
gerçekleşmemiş olsa bile, Türkiye bu hususta önemli mesafeler 
kaydetmiştir. 

VII. DİN TASAVVURU VE FiLOZOFLAR 

Din kelimesi, sözlükte itaat, ceza ve karşılık, alışkanlık ve adet 
gibi birçok manalara geldiğini belirten Musa Kazım, ıstılahi anı·amı 
da şöyle verir: "İnsan/an kendi ihtiyar ve iradeleriyle hayJr/i işlere 
ve güzel davramşlara sevk eden bir vaz-1 ilahi ve bir kanun-I · 
subhani"dir. 

Din, Musa Kazım'a göre, insanların birbirine yardımını sağlar, 
hak ve adaleti qerçekleştirir. Bunu insanlık sevgisi veya· siyaset 

145 Musa Kazım, "İslam ve Terakki", 344. 
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korkusu sağlayamaz. Din, insanı her türlü zulüm, haksızlık, nifak 
gibi rezaletlerden sakındırır. 146 

Din, insanları kendi irade ve ihtiyarları ile kendi haklarında 
sadece hayırlı olan işlere yönlendiren ilahi bir kanun ve düzendir. 
Böyle bir kanunun masiahat ve hikmete uygun olması bir 
hakikattir. islam dini de böyle ilal:ll kanunları vazeden bir dindir. 
"Çünkü bu dinde emredilen şeylerin bütünü insanlar için şüphesiz 
yarar/1 olduğu gibi, yasaklanan şeylerin tamami da bütün insanlar 
hakkmda zararli olduğu apaç1kl1k derecesindedir. Bugün bu hakikat 
bütün akli sahiplerinin kabul ettiği gerçeklerdendir. 11147 

Dini Hükümler, Kurallar ve Filozoflar 

Musa Kazım, din ile felsefeciler arasındaki buluşma noktalarını 
tespite çalışır. Bu çerçevede, insan varlığının bekasını ve mutluluğu 
elde etmesine yegane vesile ve müstakil sebep olan şeyin, 
insanların tedbiri ve yaşam şartlarını düzeltme işi olduğu ve 
dinlerin her şeyden çok bunları korumayı öğrettiğini felsefeciler 
bilmektedir. Yine felsefeciler, insanın ahlaki ve nazari erdemleri ve 
arneli sanatları elde etmeleri için diniere uymanın zaruri bir iş 
olduğunu .. bilirler. "Çünkü, insan hayat/ ya/mz dünyada ame/1 
sanatlarla, hern dOnyada ve hem ahirette ancak nazari faziletler/e 
ve bu iki hayatta ise ancak ahlak/ faziletlerle, ahlaki faziletler de 
s1rf marifetullah He, marifetul/ah da s1rf ibadetler/e ve itaat edilecek 
din/ hükümlere tutunmak/a ve ahiret işlerini hatirlamak ve haram 
kllmm1ş şeylerden kaçmmakla mümkün olabilir. 11148 

Felsefeciler, arnelle ilgili olan bütün dini hüküm ve kuralların, 
medeniyetin meydana gelmesinde gerekli olduğunu bilirler. Bütün 
dinlerin, öte dünyaya ait hayatin varlığı hakkında ittifak içinde 
olduğunu söyleyen Musa Kazım, itilaf noktalarının ahiret 
mutluluğuna ulaştıracak eylemlerde olduğunu belirtir. 149 

Dinler, ortak bir yol ile insanları hikmet ve sa'adet yonune 
sevkeder; felsefe ise yalnız hikmeti öğrenmeye· kabiliyetli insanlara 

146 Musa Kazım, "Diyanetin Lüzumu", Kül/iyat (Musa Kazım Efendi) içinde, Ankara 
2002, 183. . 

. 
147 Musa Kazım, "Eşyanın Hakikatini İspat", Külfiyat (Musa Kazım Efendi) içinde, 

Ankara 2002, 208. · 
148 Musa Kazım, "İbn Rüşd'ün Felsefi Metodu ve İmam Gazall ile Bazı Konulardaki 

Münazarası", Kül/iyat (Musa Kazım Efendi) içinde, Ankara 2002, 256. · 
149 Musa Kazım, "İbn Rüşd'ün Felsefi Metodu ve İmam Gazall ile Bazı Konulardaki 

Münazarası", 2-56-257 ·· · 
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saadet mesleğini öğretir. Dolayısıyla dini hükümlere bağlanmak 
herkese bir zorunluluktur(vacip). ıso 

Nit~kim İskenderiye'de ilim ve fenlerin eğitimi ile meşgul olan 
filozoflar (hükema) kendilerine İslam dini ulaşınca hemen kabul 
ettiler. Diğer taraftan Musa Kazım, vahiy sahibi nebilerin hepsinin 
hakim olduğunu hatırlatır. Hakikatte "Her nebi hakimdir. Her hakim 
nebi değildir." sözü bir gerçeği yansıtmaktadır. Gerçekte her hakim 
ise nebi değildir. ısı 

Bu noktada düşünürümüz, akıl ve din (şeriat) ilişkisine girerek 
kadim meseleyi tartışır: 

"Ancak "Alim/er, nebilerin varisleridir" (Buhari, ilim, 10; Ebu 
Davud, "ilim'~ 1) hadisine uygun olan kişiler, ancak haklm!erdir. 
Geometri gibi burhan!- sanatiann başlangtCinda "Kaynaklar" ve 
"Konu/ann Metodu {Usul-i mevzua) olunca, vahiy ve aktidan alman 
dinlerin başlangtcihda da bun/ann . bu/unmast öncelikle scıbittir .. 
Vahiyden meydana gelen her şeriata akti kanştp hatta ak/m 
zahirine aykin olan yönlerine en güzel şekilde tevil dahi etmiş ise 
de bu dünyada yalntz akti ile bir "şeriat (din)" olabileceğini kimse 
kabul etmemiştir. Zira, strf akti ile olan şeriat; hem akti, hem de 
vahiy ile olan şeriattan çok noksandtr. Binaenaleyh; bütün 
hakimler, "Ame/1 prensipierin yani arnelle ilgili olan şeylerin, 
peygamberleri .taklit yoluyla almmast vaciptir" diye inanmtşlardtr. 
Çünkü, arnelin .· varltğma delil,_şer..J. arnellerden meydana gelen 
faziletierin var!tğmdan başka bir yol yoktur. Yani, adt geçen 
fazilet/er, o arnelferin vacip olduğuna sağlam bir delil olup, ondan 
başka burhan yoktur. "ısı 

İnsan, imanı daima musibet ve sıkıntılı anlarında kendisine en 
şefkatli bir yardımcı ve en merhametli bir destekçi olmak üzere 
kabul etmiŞtir. Eğer iman olmasaydı, elem ve ızdırap çekenler 
sabredemezlerdi. Nite~im iman lütfundan nasiplenmemiş kimseler, 
cismanllezzetlerin esiri olmuş veya onu elde edemem iş. insanlarda 
intihar eğilimleri daha fazla gözükmektedir?s3 

ıso Musa Kazım, "İbn Rüşd'ün Felsefi Metodu ve İmam Gazali ile Bazı Konulardaki 
Münazarası", 257. 

ısı Mtısa Kazım, "İbn Rüşd'ün Felsefi Metodu ve İmam Gazall ile Bazı Konulardaki 
Münazarası", 257. 

ısı Musa Kazım, "İbn Rüşd'ün Felsefi Metodu ve İmam Gazali ile Bazı Konulardaki 
Münazarası", Kül/iyat (Musa Kazım Efendi) içinde, Ankara 2002, 258. 

153 Musa Kazım, "Diyanetin Lü~umu", 184. 
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VIII.· KADIN, EŞİTLİK, TESETTÜR VE TAADDÜD-İ 
ZE'\(CAT 

ı. Kadm ve Tesettür 

Kadın ve tesettür konusu, günümüzde tartışıldığı gibi/ Musa 
Kazımrıiı yaşadığı dönemde münakaşa edilen mevzulardan biridir. 
İslam/ın "liberal 11 açıdan yorumlayan bir kimse olarak Musa Kazım 1 
tesettür· konusunda çok hassastır; Bu konunun ihmal edilmesi ve 
hafife alınmasından oldukça rahatsız olmuş v~ toplumu uyarma 
yolunu sürekli k-ullanmıştır. Onun şu sözleri konuya bakışının ne 
kadar Ciddi olduğunun bir gösterç;ıesi durumundadır: 

"Kanun-1 Esas1'mizin ilan olunmasi üzerine, bazt yerlerde 
kadmlarm örtünmesi emrine uyulmamaya başlandiği, ne· ya,zlk ki 
görülmekte ve bu yüzden Müslümanlar arasmda bir büyük fitnenin 
ortaya ç1kmasmm, şaşiiacak bir kuvvete u/aşt1ğ1 işitilmektedir. Bu 

. da tabi/ bir şeydir. Çünkü, yüzlerce milyon Müslümanm canlanndan 
daha aziz, ruhlanndan daha. mukaddes bildikleri bir yüce dinin 
hükümlerinden şer1 bir hükme karşi, Müslüman. ad1 altmda bulunan 
baz1 kimseler tarafindan, bu· gibj ald1rmazllk gösttarilmesi ve hatta 
bunun tahkire kadar vardmimasi, - bütün Müslüman ha/km 
mukaddes hakianna tecavüz demek olmakla, böyle manastz bir 
işten, bir hiçten dolayt, dünyanm her tarafinda bulunan bütün 
Müslümanlann·din1 hisleriga/s;yana geleceği apaç1k işlerdendir. 

Bununla beraber, baz1 Müslümanlimn böyle bir uygunsuz bir . 
. hale cüret etmeleri, her türlü dünyev1 saadetimize hüccet bildiğimiz 
ve korunmasma yemin ettiğimiz Kanun-t Esas/ hükümlerine de 
aykm olduğundan, hükümetimizin bu konuda etkili tedbirlere 
tevessül etmesi laztmdtr. ··Zira, Kanun-t Esasinin dördüncü ve on 
birinci maddeleri hükmünce, Osmanlt Devleti'nin din/, İslam dinidir 
ve Padişah Hazretleri hilafet sebebiyle, -İslam dinini hamlsidir. Bu 
devletin dini, İsl§.m dini olup, Padişah Hazretleri de bu dinin 
himaye edicisi olunca, yüce devletin vatandaşlanndan olan her 
Müslüman, bu yüce diniD bütün hükümlerine uymaya mec;bur a . . . 

olduğu gibi, aksi taktirde icra kuvveti demf:!k olan hükümetimiz de 
o gibi kimseler hakkmda zorlaytel tedbirler almaya mecbufdur. 
Zira, bu yüce devletin vatandaşl1ğma sahip olan bir Müslümanm, 
din/ hükümlerden binne riayet etmemesi ve o hükmü t-ah ki re kadar 
var[nas1, Kanun-1 Esasi'inizin şu iki önemli maddesi l'ıükümleriyle 
teliii kabil ·ofamayacağmdan, bu gibi kimseleri hükümetimizin 

----·-·---···-········ 
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terbiye etmeye ve haddini bildirmeye mecburiyeti, kendisine düşen 
önemli görevlerdendir. "154 

. · 

Görüldüğü gibi Musa Kazım, örtünme konusunda tavizsizdir. 
Bu hususta haddi aşanların gerekli görülürse cezalandırılmasını 
talep etmektedir. 

· Musa Kazım'a göre, İslam'ın emirlerinden birisi tesettürdür ki, 
bu da Müslüman kadınların mahremlerinin dışındakilerine saçları da 
dahil, vücutlarını zinetten uzak bir şey ile, şehveti çekmeyecek bir 
örtü ile örtrnekten ibarettir. 155 

Musa Kazım, tesettürün hikmet ve maslahata uygunluğunu 
'insani ve medeni zorunluluklarla ilişkilendirir: 

"Dinimizin diğer hükümleri gibi, bu yüce hükmü de hikmet ve 
maslahata uygundur, insani gerek ve medeni zarur_etlerdendir. Bu 
da çeşitli açifardan sabittir: 

Birincisi: Kadmlar yaratiflŞ bakimmdan nazik ve erkeklerin 
taarruz/anna hedef olduklanndan, onlar hakkmda yabanCifardan 
tesettür, kendileri için büyükbir nimet, bilyük bir şefkat eseridir. 
Çünkü, bütün .güzelliği ile bir kadmm, bilhassa genç ve güzel bir 
kadmm şehvetll bakiŞiara kendisini. arz etmesi ve azeilikle bütün 
şehevi kJJvvet/erin insan bedeni üzerinde tam bir dehşet ve 
şiddetle hüküm sürdüğü böyle öir zamanda erkeklerle, hem de 
.kendisi ile gayr-1 meşru münasebetlerde bulunmak arzusuna son 
derece mağlup ve düşkün olan erkekler ile sohbette bulunmasi, 
onun kadmflk değerini noksanlaşt1rmaktan başka hiçbir sonuç 
vermez. 

İkincisi-: bilinmektedir ki, bir ailenin mutluluğunun temini iki 
tür önemli göreve bağlanmlŞtir. Bunlardan biri ev işleri, diğeri ev 
diŞI iş/eridir. Bu iki tür görevi yalmz hamm yerine getiremeyeceği 
gibi, yalmz koca da ifa edemez. Şu halde, bu görevieTi taksim 
etmek gerekir. Ev işlerini kadma, ev diŞI işleri de kocaya yüklemek 
!az1m gelir: Bunun aksi olmaz. Zira kadmlann asli yaratiiişlanndaki 
nezaket ve zarafet gereğince, on/ann bir tak1m güç işlerden olan 
d1ş görevler ile_ meşgul olma/an, hikmet ve maslahata uygun 

154 ~usa Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriy~t", 318. ' 
155 Musa Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 319. 
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olamayacağt gibi, erkeklerin e"v işleri ile meşgul olmaya kendilerini 
hasretme/erini de hiçbir akl-i selim kabul edemez. " 156 

Dönemin toplumsal ve aifevi şartlarinın da etkisiyle Musa 
Kazım, kadınların çalışma alanlarını ve sosyal fonksiyonlarını ihmal 
ederek şu abartılı sözleri ileri sürer: 

· "Bir de kadmlann yarattltş gaye/eri; strf on/ann dünyaya çocuk 
getirmek ve o çocuklan bir süre terbiye etmekten ibarettir. 
Blnfıenaleyh, eğer kadmlar ev dtşt işlerle meşgul olmaya kendilerini 
hasredecek olurlarsa, kadmlann yaratt!tşfanndaki bu önemli hikmet 

. ve büyük maslahatm ortadan kalkacağt ve bu hal daha sonra ins?Jn 
nesiinin dünyadan kesilmesine se!Debiyet vereceği şüphesizdir."157 

• •' r • 

· Anca·k Musa Kazım'ın bu sözlerini kal€me almadan önceki bir 
zamanda (1867), İslami duyarlılığı ·ön planda olan bir başka 
.düşünürütnüz Namık ·Kemal ise, Tasvir-i. Efkar-'da yayımlanan 
makalesinde adeta bu sözleri bir cevap verir. durumdadır: · 

. ~'Günümüzde kadmlanmtz çocuk doğurmak dtşmda. insanftğa 
bir . yararlan. yokmuş gibi. görülüyqr. Müzik aletleri ya da · 
mücevherler gibi yaliuzc? zevk almaya yaradtklan düşünülüyor. 
Ancak türümüzün yansu1t ve belki de yandan failasmt· teşki.l 
ediyorlar. · Kadmlarm başkalannm güç ve gelişimine katktfannm 
onunu almak~ . kamusal işbirliğini(7' temel kural/anna, milli 

: tdplulvğumuzu biT ya m inmeli insa'r1 vücudu gibi sakat/ayacak 
derecede ters düşer. Oysa kadmlar entelektüel ve fizikser · 
·kapi;tsiteleri açtsmdan erkeklerden daha · aşağt değildirler. Eski 
çağlard.a kadmlar, savaş dahil, erkeklerin bütün faaliyetlerine 
Katritr.d1.. Taşrada kadmlar · hala tan tn ve ticaret işlerine. 
katJ!Jr ... aramJzdaki kadmlann sosyal haklardan yoksun olmasmm 

. nedeni, tamamen ·cahil, haktan,. görevden, yarardan, zarardan · 
·anlamaz görülmf?/eridir. · Kadmlann bu durumdan bir çok kötü 
sonuç doğuyor, bu n/ann ilki· de, durumlannm çocuklannm kötü ,' 
yetişm_esine yol açt;nasJdir. "158 

· · 

Görüldüğü gibi, kadın konusunda, İslamcı düşünce taşıyan 
münevverler arasında, birbirinden fç:ırklı ve zıt fikirlerin varlığı söz 
konusudu~ · · · 

156 Musa Kazım, "islam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 319. 
157 Musa· Kcızım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 319. 
158 .Bernard Lewis, 300 Ytldtr Sorulan Soru: Hata Neredeydi?, çev: H.Ö. Turgan, S. 

Bilbaşar, İstanbul 2004, 97. (naklen: Bernard Lewis, A Middle East Mosaic: 
Fragments of Life, Letters and History, New York 2000, 192) 

.. 
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2. Kadm Erkek Eşitliği 
' 

Kadınların, tesettüre dikkat etmeleri hususunda uyarılarda 
bulunan Musa Kazım, aynı zamanda onların hakları konusunda da 
hassastır. Nitekim o, bir kadının örtülü olmakla hiçbir meşru 
hakkını kaybetmeyeceğini hatırlatır. Erkekler hangi haklara 
sahipse, kadınlar da aynı haklara sahiptir. Örneğin bir erkek 
malından istediği gibi tasarruf edebilir, aynı şekilde kadın da kendi 
malından dilediği şekilde tasarruf edebilir. Bir erkek aile görevlerini 
ihmal ve ihlal etmemek koşuyla, meşruiyet dairesinde medeni 
zevklerden alabilir, kadın da benzer şekilde aynı haklara sahiptir. 

Kadınlar, Musa Kazım'a göre, -o dönemin koşullarında
kendilerine ait dir_ılenme yerlerine gidebilirler. Kendi aralarında 
cemiyetler teşkil ederek, birbirlerine konferanslar verebilirler. 
İslam, bu ve benzeri eylemiere kesinlikle mani olmaz; Kadınlar 
tesettüre riayet ettikleri taktirde medeni etkinliklere .katılabilirler. 

·İli m ve eğitim haklarını kullanabilirler. Zira ilim, kadın ve erkeklerin 
her ikisine de farzdır. 159 

Ancak; Musa Kazım, be_lki ·dönemin d_e değer yargılarının 
etkisiyle, kadınların yüksek okula . gitmeleri hususunda bazı 
çekincelere sahiptir: · · 

"İ/im/eri tahsil etme yerleri olan okul/ara devam husw~unda, 
kadrnlar ve erkekler arasmda biraz fark vardtr. Erkekler ilk, orta ve 
liselerde okuduktan sonra, bunlann hepsinin üstünde olan yüksek 
okullarda ve üniversitelerde okumaya da mecburdurlar. Bu 

· mecburiyet, umumi değilse de bir ktstm erkekler hakkrnda 
zaruridir. Halbuki kadrnlar böyle değildir. Kadrnlarrn yarattlişrndaki 
·hikmet, on/ann bir erkekle evlenerek dünyaya çocuk getirmek ve 
sonra o çocuklan terbiye etmek ve ev işlerini düze/tmekten 
ibarettir. Kadrn/ann bu görevleri hakktyla yapabilmeleri ise, öyle 
yt!/arca yüksek okul/ara devam etmelerinigerektirmez. Çünkü, bu 

. görevleri öğrenmek için ilk, orta ve liseler yeterlidir. Ondan sonra, 
bir hamm ktzrn kendine uygun bir erkekle evlenmesi ve boş yere , 
zamanharcamamasi gerekir". 160 • · 

Kcl'dınların üniversiteye gitmeleri konusunda engeller· ve 
ba.haneler ileri süren Musa Kazım, bu konuda kendisiyle bir çelişki 

• is9· Muşa .Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 320-321; ayrıca bkz. 
Berkes, türkiye'de Çağdaş/aşma, 446. 

··160 Musa Kazım; "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 321. 
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içerisinde girmektedir. Zira bir taraftan ilim, kadın ve erkeklere 
farz derken, diğer taraftan kadınların yüksek okul okumalarını 
sınırlar getirmektedir. Aslında Musa Kazım, bu çelişkisini de izah 
etmekte zorlanmaktadır: 

"İ/im tahsi/i kadmlara da gereklidir. Çünkü, cahil bir kadmm, 
gerek ev işlerini layiki şekilde, gerek çocuk · terbiyesini meşru 
metotlar ve koruyucu sağ!Jk kurallan çerçevesinde yerine 
getirmeye gücü yetmez. Fakat, insan nevinin devami ve insaniann 
çoğa!masmm yegane vesilesi oları evlilik meselesi, bir kadma düşen 
görevlerin en birincisini teşkil ettiğinden; ilk, orta ve lise, tahsi/lerini 
yaptiktan. sonra, buna kanaat etmeyip de erkekler gibi 
üniversite/ere devam edecek ve oralardan mühendis, mimar vs. 
olarak Çikmaya ça!Jşacak olursa, yaratifişma terettüp eden görevi 
kötüye ·kullanmiş, daha sonra insanliğa ihanet etmiş olacaği 
şüphesizdir. 

Biz, "Kadmlar üniversitelerde okunan ilim ve· fenleri hiç 
okumaSJJ?Iar." demek istemiyoruz. Çünkü, ilim tahsi/i için. bir sm Jr 
yoktur. En büyük. fazilet de ilim ve marife_ttir. Fak?Jt, erkekler 
hakkmcJa bile herkesin, ayn ayn olarak, bütün ilimleri tahsil etmesi 
imkan d1şmdadJr. Bu mümkün olsa bile, hikmete uygun değildir. · 
Zira, bir memlekette herkes yüksek ilimleri .tahsil etmeye 
kci!kJşacak olursa,· aşağ1 sanatlara rağbet edecekkimse kalmaz ve 
bu durumda o memlekette mutluluktan eser bulunmaz. Bütün 
erkekler için bile yüksek.ilimleri tahsil; hikmet ve.mas/ahata uygun 
olmaymca, bunun kadmlar için hikmet ve . maslahata uygun 
olmayacaği öncelikle ka/Jr. Binaenaleyh, bir hamm kiz kendi asli 
görevleriyle ilgili ilk, orta ve lise tahsi/lerini tamamladiktan sonra, 
hemen- bir erkekle · şvlenmesi, medeniyetin gereklerinden 
bulunmakla, evlendikten $Onra ariu ederse, işlerinden vakit 
buldukça, kendi evinde yüksek ilimleri-de tahsil edebilir. Bu fazla, 
saygwa değer bir meziyettir. Bir kadm eğer.gücü varsa, bunu da 
elde edebilir. Dinimiz buna engel olmaz, bilakis i:eşıiik eder. İslam 
dini, kadm!anm1za son derece. şefkat ve merhamet göstermiş ve 
on/ann bütün haklanm teminat altma afrriiŞtlr. Bundan başka~ bir 
çok imtiyazlar da bağJş/amJştJr. Netice olarak, bir erkek hem kendi 
nafakasm1, hem kansmm ve coçuklannm muhtaç otduklan her şeyi 
temine mecburdur. Halbuki, bir kadm buf)lardan hiçbirini temine 
mecbur değildir. Nafaka, ev vb. şeyleri temin ·etmek, sadece 
erkeklere . yüklenmiştir. Bir kadmm evlenmeden önceki bütün 
masraflan ·babasma aittir. Babasi yok ise kardeşine aittir. O da yok 
ise, babasmdan da kendisine bir mal intikal etmemiş ise devlete 
(b,eytü'l-mal) aittir. Evlenmeden sonra da hüküm böyledi[. Yani: 
kocasina, ölmüş ise~ ma!J da yok ise babasma, kardeşine, yakm 
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"akraba/anna (z1 rahm-i mahrem), bunlann da mali bulurımadiği 
taktirde yine devlete aittir. 

İşte görülüyor ki, İslam dininde bir kadm hiçbir zaman geçim 
konusunu düşünmeye mecbur değildir. Hatta, bir kadm yemek 
pişirmeye, çamaş1r y1kamaya, baz1 şartlarm bulunmasi halinde 
çocuğunu emzirmeye bile -diyanet. aç1smdan mecbursa da
hükmen mecbur değildir. Yi:mi, bun/an yapmak için hakimin 
zorlamaya yetkisi yoktur. 161 

Musa Kazım, kadınlara İslam dininden başka hiçbir. din ve 
ideolojinin bu kadar geniş hak ve imtiyazlar vermediğini ifade eder. 
Bununla birlikte o, dönemin önde gelen kadın münevverlerinden 
olan Ahmet CeVdtet Paşa'nın kızı Fatma Allye Hanım'dan saygı 

· (hazretleri=-ifadesini kullanarak)· ile bahsederek, onun kadınların 
ticaret yapabilecekleri hususundaki görüşlerini nakleder. Tesettüre 
dikkat etmeleri şartıyla kadınların bir çok İslam beldelerinde 
ticaretle uğraŞtığını belirten Musa Kazım, yine de onların dinen bu 
gibi iŞlei-le yükümlü olmadıklarını tekrarlar. Ona göre " ... kadınların 
böyle erkeklere mahsus olan görevlerle meşguliyetleri, kendi asli 
görevlerini ihlale sebep olacağından, onların bu gibi şeylerle 
meşgul olmaları hikmet ve maslahata uygun deği1dir."162 

Musa Kazım Efendi, kadınlar, tesettôr, birden fazla kadınla 
·evlilik (taaddüd-i· zevcat) ve boşanma (talak) gibi konularda niÇin 
· makaleler kaleme aldığının sebebini şu sözlerle anlatır: 

"Kadmlann Tesettürü başflğiyfa, ·s,rat-t Müstaklm adli haftabk 
dergide haftalik dergide makale yazina maksatlanmtzdçın biri, belki 
·de birincisi, hem İslam dininin emir buyurduğu. kadt'nlatm 
örtünmesi, çok kadmla evlilik (taaddüd-i zevcat) ve boşama (t$/ak) 
gibi meselelerine karşt, öteden beri Avrupa edebiyat ve felsefe 
çevrelerinden gosterileh h ücum/ara ve bu . konuda ·aleyhimizde 
ya pt/an a/ay/a,rq ve hatta bu üç meseleden do/ayt, biz Müslümanlan 
bütün medeniyet alemine, "Vahşi bir- kavim, .za.lim bir millet!" diye 
tanttmak /çin·harcanan gayret/ere, yaztian'.sözlere karşi savunmada 
~bulunmak; · hem de şu zay1f fikirleri i'örne/(' edinip de on/ann · 
peşinden gitme meylinde bu.,lanan ve KanOn-t Esasi'nin i/am -üzerine 
bu eğilimlerini ortaya Çikarmaya yeltenen bir stmf, hem cJ.e önemli 
.bir kadmlar ve er~ek/er grubunu insaf~cİairesine .dijlvet etmek ıie ·bu 

161 Musa Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 322. 
162 Musa Kazım, "İslam'da Danışma UsOiü.ve Hürriyet", 323. 
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gibi hükümferin~kadtnfanmiZ ve milletimiz hakkmda bizzat hikmet 
·ve bizzat rahmetin kendisi olduğunu göstermek idi. "163 

Kadınlar konusunda yazılarında onların kendilerine mahsus 
eğlence yerlerine gidebileceklerini ve kendi aralarında cemiyet 
kurarak konferanslar verebilecekleri . ile ·ilgili yazıları nedeniyle 
eleştirilere maruz kaldığını ifade eden Musa Kazım, onlara şöyle 
cevap vermektedir: 

" .... Asil itirazci/anm1zm itiraz!annm bu iki konuya yöneldiğini 
görüyoruz. Halbuki bunda telaş edecek, feryatlar koparacak hiçbir 
şey yoktur. Zira, esasen bu iki konuyu- yazmaktan amaCimiz, baz1 
Müslüman kadm!anm1im ve hatta bir çok erkeğimizin dikkatlerini 
çekmek ve bütün din/ hükümlefimizi onlara sevdirmeye çalişmak 
idi. Qnlara· karşi demek istedik ki, "Müslüman kadmlar, sizin 
zannettiğiniz gibi, esir değildir. Onlar da hürdür. .On/ann örtülü 
olmalanm, bir tavuğun kümese kapatilmasma benzetmemiz 
bati/dir. Dinimiz on/ann bütün tabi/ ve meşru hak/anm teminat 
altma a!m1ş ve kendilerine mahsus bir ed ep ve _terbiye 
çerçevesinde, on/ann da o medeni zevklerden ve dünyevl 
/ezzet!erden hissedar b/ma/anna engel olmamiŞtir. Kadmlanm1zm 
en çok arzu ettikleri şey, erkekler gibi, dinlenme yerlerine gidip 
gelmek ve bazen cemiyetler yaparak, birbirine karş1 konuşmalar 
yapmak, görüşmelerde bulunmak değil mi? Dinimiz, Müslüman 
kadmlann bu gibi hareketlerine engel olmaz. Mesirel{:re 

- gidebilirler; fakat Müslümanllğa !ay1k bir edep ve terbiye 
çerçevesinde, on/ann da medeni zevklerden ve dünyevi. 
lezzetlerden hissedar olma/anna engel olmamiŞtir. Kadmlanm1zm 
en çok arzu ettikleri şey, erkekler gibi, dinlenme _yerlerine gidip 
gelmek ve bazen cemiyetler yaparak, birbirine karş1 konuşmalar 
yapmak, görüşmelerde bulunmak değil mi? Pinimiz, Müslüman 
kadmlarm bu· gibi hareketlerine engel olmaz. Mesirelere 
gidebilirler; fakat _ Müslümanllğa Jay1k bir . edep ve terbiye 
çerçevesinde gidebilirler. Konferanslar verebilir/er; fakat yine 
İslamiyet' e mahsus biredep ve terbiye dairesinde. "164 

. . 

Musa Kazım, kadınların sosyal ve ilmi aktivitelere 
katılmalarının hikmet ve toplum yararına olduğunda şüphe 
etmemektedir. - Eğer ôunun aksini ispatlayan dini naslar varsa, 
kendisinin de haberdar edilmesini muhaliflerinden istemektedir: 

J 
163 Musa Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 323. 
164 Musa Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 324. 
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"Kadmlanmtzm kendilerine mahsus bir . yerde toplantp da 
"müsamere" etmeleri yani sohbette bufunn:ıalan, edebi, dini, 
felsefi, ahlaki, iktisadi vs. gibi meseleler hakkmda araşttrmalan, bu 
yolda konuşmalar yapmalan ve bu gibi meselelerden haberdar 
olmayan kadmlan, böyle yüksek konulqrdan · haberdar· etmeleri, 
şüphe yok ki, masiahat ve . hikmete uygundur. Bunun 
yasaklandtğma dair dini kitaplanmtzda, d/nt bir problem var ise 
meydana konsun. Biz de görelim de hatamtzt düzelte/im. "165 

3. Çok Kadınla Evlilik/Poligami (Taaddüd-i Zevdit) 

Dinin emirlerinden olan örtünme gibi çok kadınla evlenme 
(taaddüd- i zevcat) ve boşanma (tal§k) Mus·a Kazım'a göre, en çok 
i~ira~ların yükseldiği meselelerdir. · 

Evlilikte, Musa Kazım için, iki büyük maksat vardır. Bunlardan 
birisi ürernek (tenasül), diğeri ise iffeti korumaktır. Bu iki amaç 
çerçevesinde evlilik meşru olmuştur. Zira Allah dilediği sürece, bu. 
alemin devam ve bekası, ·insan ·nevinin devamına bağlıdir. İnsan 

.. türünün ""devamr ise ürernekdir (tenasül). Tenasül de, evlilikle 
meydana gelir. ·. "· · · · 

Musa Kazım'ın düşüncesine g-öre, eğer çok kadınla evlilik 
olmasa idi, bir Çok kimsenin nesli sona ererdi. Neslin kesilmesi, 
sadece o kimseler hakkında bir zarar değildir, aynı zamanda bütün 
insanlık bu zarardan payına düşeni alacaktır. İnsan 1türünün 
muhafazası görevinde, bütün insanlar ortak · olquğundan, 
bazılarının önemli olan bu neslin devamı konusunda hizmet(e bu 
görevi getirmemeleri, kendileri için bir zarar ,olmaktan ziyade, 
insan türüne büyük bir ihanettir. · Taaddüd-i zevcat, bu gibi 
kimseler için zorunludur. Bununla birlikte bir milletfn, bir devletin 
yükselmesinin en büyük sebeplerinden birisi nüfusun artrıiasıdır. 
Taaddüd-i zevcatın nüfus artışına etkisi ise tartışılmayı 
gerektirmeyecek ·kadar açıktır. 166 

Nesi in devamı (üreme) dışında, evliliğin diğer gayesi· iffeti 
korumaktır. "Bazı evliliklerde bu tür problemler olabilmektedir .. Bu . 
ifadelerden hareketle Musa Kazım, erkeklerin sıkıntılarını, sadece. 
kadınların karşılaşabileceği hastalık ve za.aflarla sınırlandırmaktadır 
(Halbuki aynı problemler, erkekler için de geçerlidir). Ona göre, 
kadının müzmin bir hastalığa yakalanması veya bir zaafa kapılması 

165 Musa Kazihı,· "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet"·, 324-325. 
' 66 Musa KazımJ ~'İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyef', 326-327. 
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gibi uzun süreli problemler, bu süre zarfında kocanın doğuştan 
getirdiği erkeklik özelliklerinin gereğini yerine getiremernesi ve 

, buna dayanmaması bir takım sıkıntılara sebep teşkil edebilir. Böyle 
durumlarda sayıları az da olsa bazı erkekler, gayr-ı meşru ilişkilere 
başvurarak kendi ailelerini ve aynı zamanda kendilerini de 
sıkıntılara sürükleyebilirler. Bu tür hallerden dolayı taaddüd-i 
zevcatın meşru kılınmasının gerekçeleri daha iyi anla~ılmaktadır. 167 

Evlilik, fıtratın gereği olduğu gibi, Musa Kazım için evlilikte -
çokluk ve çeşitliliğe yönelme_k de tabiatın bir gereğidir. Çok kadınla 
evlilik, İslam'dan önce, belirli bir sayıya bağlı değilken, dinimiz 
bunu dört. ile sınırlamıştır, fazlasına izin vermemiştir. "Öteden beri, 
insaniann hayvan/ hallerini smrrlandrrmakta olan ilahi dinler, insan 
nevine bir lütuf ve merhamet olmak üzere, bunun· cevazmr da bu 
şekilde belirli bir sayrya bağlanmrştrr." 

Diğer taraftan Musa Kazım, erkek ve kadınların sayısal oranı, 
fizyolojik ve anatomik ·özeliiklerinin1 • taadüdd-i zevcatı gerekli 
kıldığını savunur: · · 

··" . 

"Kadm/anri nüfuzlan erkeklerden dahr:ı fazla olmakla beraber, 
kadrnlann hayrz ve gebelik gibi durumlara maruz bulunmalan ve 
adet görmekten kesi/me yaşma yanp, nesilden kesilme/eri de 
taaddüd-i zevcat meselesi için erkeklere bir hak . vermektedir. 
Keşke, müteaddit hanrm/an idare etmeye muktedir. adamlar olsa 
da nesil ye_tiştirme tarlalan olan bir çok kadmlar evlerde işlevsiz 
ka/rp da kocamasalar. " 168 

· 

Düşünürümüz, sosyal açıdan ·da çok kadınla evliliğin 
gerekliliğini ve buna itiraz edenlerin ise, hakikatte kendilerinin 
birden fazla kadınla birliktelik yaşadığına ve ayrıca İslam'ın birden 
fazla· kadınla evliliği vacip kılmadığına ihtiyaç halinde mübah 
kıldığına dikkat çekmekteair: · · · 

"Çok f<..adinta ev/en m eye sözlü olarak itiraz edenlerin fiilen bir 
kadmla yetinmemeleri de çok kadmla evlenmeye rtıey/in fitrattan 
gelen bir ·iş olduğu göstermektedir. Hatta onlara .. · gôre de çok 
kadtn!ÇJ evlilik · gerçek (vaki) ve fakat nesil ve zürriyet zayi 
olmal<tadtr. Şu halde, onlarla Müslümanlar arasmdaki fark, 
Müslümanlar taaddüd-i zevcatm meşrOriyet çerçevesinde olmasma, 
nesil ve zaruriyetin meşru bir şekilde artmasma hizmet ettiği 

. . . 
167 Mosa-ı<azım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet';, 326-327. 
168 Musa Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 327 .. 
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halde, on/ann kabul ettiği taaddüd-i zevdıt' anlaytşt ile bu 
mukaddes hizmet yaptlamamaktadtr . 

. Bununla beraber, İslam dini taaddüd-i zevcatt mutlak olarak 
insanlara vacip ktlmaytp, bilakis ihtiyaç halinde, hantm/ar arasmda 
tam bir adalet ve hakkaniyete riayet etmek şarttyla mübah ktlmtş 
ve şayet hantm/ar arasmda tam bir adalet ve hakkaniyete riayet 
·editeineyeceğinden korku/ursa, tek kadtnla yetinmenin gerekliliğini 
emretmiş ve binaena/eyh, böyle nazik bir meseleyi kötüye 
kullanarak, bu şartlara riayet etmeyen çok eşli kişilerin 
azarlanmalan gerektiği hususu bilinmektedir." 169 

Özetle Musa Kazım, tesettür gibi, taaddüd-i zevcatın ·da 
insanlığcı ve medeniyete aykırı bir _şey olmadığını düşünür. Bu da o 
mesele gibi sadece insanlığa sırf 'bir·yarar olmak üzere meşru ve 
mübah ·kılınmıştır. Dolayısıyla "Erkekleri m izin başkalanntn 
kandtrmalanna kaptltp da gerçek durum/an, mi/11 menfaatleri 
dikkate d'!arak, dinimizin bu. gibi emir:lerine boyun eğmeleri ve 
bunu Kanur-t Esasi'nin bağtşladtğt hürriyete aykm görmemeleri ve 
o hürriyetin bu gibi insan/tk için faydalt · kayttiarta kayttlanmtş 
olduğunu bilmeleri ve ona göre hareket etmeleri insaniyetin huy v~ 
harniyeti icabtdtr. " 170 

4. Boşanma {Talak) 
.·, 

~Oşanma da medeniyet .gereği ve insani zorunlulukların bir 
neticesi olan ortaya çıkmış sosyal bir meseledir. Bu lıkeden 
hareketle Musa Kazım, boşanmanın KanOn-ı Esasi'nin getirdiği 
hürriyet ve adalete aykırı olmadığını ifade -eder. Ancak boşanmakta 
asıl olan haramlıktır. Zira, · boşama nikah akdini geçersiz 
kılmaktadır. ·Bu neticesi ailenin sıkıntılara düşmesi · ve perişan 
olmasına kapı aralar. Hakikatte insanlığın bekledigi mederiiyetin, 
zirveye yükselebilmesi aile bağlarının sağlamlığıyla kayıtlıdır; 

Nikah sayesinde, Musa Kazım'ın da düşündüğu gibi, eşler 
birbirinden istifade eder; ·nihayetinde bir. çok kötülüğün önüne 
geçilir ve meşru olmayan işlerle sosyal hayatta karşılaşılmaz. 
·Evliliğin katkısıyla toplumsal dinamikler güçlenir', ahlak 
güzelleştirilir· ve sosyal sistem düzene girer. Boşanma ise, bu dini . 
ve dünyevl. maksatları ortadan kaldırdığı için, onda esas olan 

169 Musa Kazım, "İslam' da Danışma Usulü ve l:iürriyet", 327. 
170 Musa Kazım, "İglam'da Danışma Usulü ve .. HQrriyet", 327-328. 
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haramlıktır. Bu çerçevede Musa Kazım dini referanslara müracaat 
eder: 

"Nitekim, "Eğer kadmlanmz size itaat ederlerse, on/ann 
aleyhine "bir yol aramaymtz. Yani on/an boşamaym1z. ll (Nisa, 34) 
mealinde olan ayet ve "Kadmlarla evlenin. Fakat sonra 
boşanmaymtz (yani sebepsiz boşanmaymtz). Zira, boşanma öyle 
bir şeydir ki, arş-1 Rahman- ondan titrer. ll "Cenab-1 Hakk'm en 
selimediği he/al talakttr. ll Ve "S1rf zevkinizi yeni/emek için kadm 
altp boşamaymtz. Zira, Slrf~böy/e zevkini yeni/emek için kadm altp 
boşayan . erkekleri ve kocaya vanp · boşayan kadmlan Allah 
sevmez~ ll An/ammdaki hadis-i şerif/er, boşarnada as1/ olanm 
yasak/tk olduğu hususuna aÇik bir şekilde delalet etmektedir._" 171 

Hakikatte, boşanma, bir ihtiyaç ve zorunluluğa b[naen. riieşru 
kılınmıştır. Aksi taktirde eşler arasında ahlak farklılığı sebebiyle kin 
ve düşmanlık ortaya çıkar ve bu halin devamı sosyal problemlere 
neden olabi_lir. Aile huzur ve mutluluğunun tükendiği noktalarda, 
eşierin ayrılmalar zorunlu hale gelir, ·onların boşanmaları gereklidir 
ve hikniete uygundur. 172 

Musa Kazım'ın tesettür, çok kadınla evlenme ve boşanma ile 
ilgili düşüncelerinde bir çelişkinin varlığına işaret eden ve dışarıdan 
bakari birisi olarak Niyazi ·Berkes, onun bu konula-rdaki düşünce 
dünyasını şu cümlelerle değerlendirmektedir: · 

"Kadmfarin örtüninesi konusundan daha ince bir sorun, 
erkeklerin birden çok kadmla evlenmesi (po/igami) konusu üzerine 
çtktt. Bu konuda en aydm kafalt İslamci bile bir santim fedakar/1ğa 
razt değildi... Şeriata uyma zorunluluğunu çok kez bir anayasa 
zorunluluğu olarak gösteren Musa Kaztm, boşanma, çok kanit 
evlenme, peçe ve çarşaf sorunlanm tabiat zorunluluklan saymas1 
yüzünden,· bu n/ann anayasa ve hükümet sorunlan olmad1ğ1m ileri· 
sürerek bir çelişkiye de düşmekteydi. ~~- 173 

Ancak ·Musa Kazım'ın. · söylenilen hususlar.Qaki temel 
düşünceleri, ·. asırlardır devani eden · İslam geleneğinin bir 
şeyhülislam tarafindan dile getirilmesidir. Her ne IG:ıdar Musa 
Kazım'ı, yazarın · en llberc;ıl İslamc(:olarak _değerlendirmesine 
rağmen, onun düşünceleri İslam ·.hukukunun değişmezleri ve 

171 Mus·a Kazım, "İslam'daDanışma Usulü ve Hürriyet", 328-3:29. 
172 Musa Kazım, "İslam'da Danışma Usulü ve Hürriyet", 328-329. 
173 Berkes, TOrkiye'de Çağdaş/aşma, 447 - 448 .. 
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değişebilirferi· arasır1daki ince çizgileri günd~me taşıması açısından 
önemlidir; Ayrıca bu konularla ilgili tartışmalar ve düşünceler 

· aradan geçen bir asırlık zamana karşın, hala güncelfiğini ve 
sıcaklığını muhafaza etmektedir. 

Sonuç 

Osmanlı'yı Cumhuriyet'e bağlayan sancılı geçiş dönemi 
düşünürieri, yaşadıkları zamanda tartışıldıkları gibi, günümüzde de 
ilgi odağı olmaya devam etmektedirler. Bu düşünürler içerisinde, 
Anadolu'dan (Erzurum'dan) gelip de İstanbul'da ilim çevrelerinfn 
arasına girenierin sayısı fazla değildir. İşte Musa Kazım Efendi, 
ilmiyenin katı geleneks.ei anlayışını ve· zırhını aşarak, onların 
arasına dahil olan sıra dışı bir Türk-İslam mütefekkiridir. 

Ulema zümresine · katılmakla kalmayan Musa Kazım, aynı 

zamanda yenileşme dönemi önemli edip . v.e düşcrnürlerinden 
Muallim Naci · ve Ahmet Mithat Efendi'ye dersler verecek kadar 
ke.ndisini kabul ettirir. ,Ayrıca o, devlet bürokrasisinde önemli 
görevlerde bulunur. Nihayetinde II. Meşrutiyet'te, İttihat ve 
Terakki yönetimi tarafından Şeyhülislamlık makamına ·getirilir. Ki, 
padişahların hal edilmesinin bir fetvasına bağtı olan bu makama üç 

·kez daha atanacaktır: 
. . 

"Ma~on Şeyhülislam" diye matbuatta kendisi hakkında çıkan 
yazı ve söylentilerden büyük üzüntü duyan Musa Kazım, uzun bir 
beyanname ile bu itharn ve iddialara cevap verir. Bu ·fl)esele, onun 
hem çok tanınmas.ına ve aynı zamanda tartışılmasına da sebep 
olacaktır. 

Hürriyet, eşitlik, kadın. hakları, medeniyet ile ·.din ilişkisi, 
- medreseler ve eğitim, mezhep taassubu, İslam ve terakki 
·konularını Çeşitli yazılannda tartışır, projeferve tekfi~ersunar. · 

Bu . kapsamda Musa Kazım'ın kadın ve sosyal· hayat; çok 
kadınla evlilik ·ctaı;ıddüd-i · zevcat) ve boşanmayla . ilgili hukuki 
içtihatları, onun bulunduğu zaman ve mekanlar dikkate alın.C!rak, 
hukukçufar tarafından yeniden değerlendirilmelidir: Yine de, 
dönemine göre kadınlarla ilgili "liberal" düşünceler taşımasına· ve 
bunları ifade etmesine rağmerı, .Musa Kazım'ın bu fikirleri, bugün 

_: karşısında şiddetli ·mu.halefet. bulaca~ niteliktedir. Ancak şu da 
belirtilmelidir ki, Musa Kazım'ın kadınların · konferansiara · 
katılmalarıyla ·ve sosyal _·.hayata müdahil . olmalarıyla ilgili 

. düşünceleri, yaşadığı dönemde, bunlara ·eevap~ vermesini 
gerektirecek derecede şiddetli eleştirilere sebep olmuştur. 
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Telif ve tercümeleri de. bulunan Musa Kazım, aynı zamanda 
küçük yaşJardan itibaren pratik olarak Nakşibendi geleneği 
içerisinde sufi yaşantıdan uzak kalmamıştır . 

. Geleneksel mutlakiyet anlayışının egemen olduğu Osmanlı 
toplumunda, bir şeyhülislam olarak Musa Kazım, meşrutiyet ve 
günümüzün demokrasi olgularını, insan hak ve özgürlükleri, adalet 
ve istişare çerçevesinde savunmuştur. Eğer onun bu teklif ve 
projeleri dikkate alınsaydı, günümüzde tartıştığımız f;ıir çok mesele, 
belki de gündemini yitirecekti. Bu bağlamda onu, yaşadığı dönemin 
Türk-İslam düşünürü prototipi vasfını taşıdığını söylemek yerinde 
olacaktır. 

' 
Buna rağmen Musa Kazım içinde bulunduğu İttihat ve Terakki 

hükümetlerinin tasarrufları sebebiyle muhakeme edJimiş ve kürek 
cezasına çarptırılmıştır. Ancak Sultan Vahdeddin, bunu Ec;lirne'de 
sürgün cezasına çevirmiştir. 

Şu halde Türk-İslam fikriyatının son döneminin en . çok 
tartışılan düşünürlerinden biri olan Musa Kazım, yeni bir medeniyet 
projesi sunma gayreti içerisinde bulunmuş, İslam siyaset düşüncesi. 
çerçevesinde bu teklifini danışma usulü~ eşitlik, hürriyet ve adalet 
ilkeleriyle desteklemiştir. Islahatçı ve yenilikçi bir ulema tipi örneği 
sergileyen Musa Kazım, · medreselerdeki eğitimin kalitesinin 
arttırılması hususunda konferanslar vermiş,· dönemin düşünürleri 
gibi o da yabancı dil eğitimini teşvik ·etmiştir. Bununla birlikte 
mezhepler arası"ndaki irfşkilerin fanatizme dönüştürülerek bir 
çatışma _alanı oluşturulması hususlarında . ısrarlı ikazlarda 
bulunmuştur. 

Sonuç olarak dönemin muhafazakar İslamcılarının aksine, 
Musa Kazım Efendi entelektüel birikimi olan ve yeni kamil bir · 
medeniyetin ancak hakiki bir dinle gerçekleşeceği ni· düşünen, 

. Meşrutiyetin terakkici aydırı alim tipinin önemli bir figürüdür. 


