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O
smanlı İmparatorluğu'nun son onlu yıllan, çok 

kınlgan ve kanşık bir atmosfer içerisinde geç
miştir. Zira bu dönem fikri, siyasi, iktisadi ve içti

mat sayısız olay, olgu ve kurumsal yapının yeşerme

si için oldukça önemli fırsatlar yaratmıştır. Böyle İs

tikrardan yoksun bir dönemin sayılan alanlannın Ia.

illeri/aktörleri de aynı kırılmalan yaşamışlar, ani 

fikri kriz ve bunalıınlara girmekten kendilerini ala

mamışlardır. 

Bununla birlikte ters orantılı olarak bahsi geçen sı

kınhlı yıllar, Batı' dan gelen düşüncelerin, iç Mdise

lerle buluşması sonucunda yeni orijinal düşüncelere 
sahip tefeklcür erbabının da oluşması için önemli bir 

katkı yapmışhr denilebilir. Zira bu dönem, tarihimi
zin son iki yüzyılının en "bereketli': ve "velud" dü

şüncelenne ve fıkri tartışmalarına zernin hazırlamış
tır. Çalışmamızın adağını oluşturan Osmanlı'nın 

121. Şeylıülislam'ı Musa Kazım Efendi (1858-

1920) de İmparatorluğun gerek ilm1 gerekse siyasi 

münakaşalann merkezinde yer alan isimlerinden bi

ridir. Hakikatte onun hem .dini söylemi hem de siya

si retoriği hep tartışma konusu edilmiştir ve edil-



mektedir. Kendisi bakkındaki mevcut durum sebe-

' biyle hakkında çok derinlikli çalışmalar yapılması 

gerekirken, ne yazık ki Musa l<iızım, çok az araştır
maya konu olmuştur. Onun hakkındaki "bi
lin(e)me(me)zlik ve "kuşkucu"·tavır böyle bir çalış
mayı gündeme taşımıştır. 

Burada öncelikle belirtmek gerekir ki Musa Ka
zım'ın ele aldığı meseleleri.n bir çoğu, halen güncel

liğini muhafaza eden, "iç tartışmalanmız" -buna bel
ki milli tartışmalanmız(!) denilebilir- oluşturmakta

dır. Fikirlerini ele alıp incelemeden önce, Musa Ka
zım'ın birbiriyle girift bir hal almış il.ı:nl ve siyasi ha
yatının ortaya konulması yararlı olur. 

I. İl mi ve Siyasi Bayatı 

1858 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde dünyaya 
gelen Musa Kazım, ilk eğitimini memleketinde· alır. 

Sonralan Balıkesir ve İstanbul'daki hocalardan isti
fade eder. 1888-1889 yılında müderris olarak Fatih 

Camii'nde ders vermeye başlar. 

Muallirn Naci'ye usfıl-ü fıkıh ve Ahmet Mithat 
Efendi'ye tefsir dersleri veren Musa Kazım, önce 
Hukuk Mektebi 'nde, sonralan Mekteb-i Sul tam, Da

ru'l-Füniln ve Daru'l-Muallim'de hocalığa atanarak 
dört görevi ayru anda sürdürür. Yine ilmi payesi 

"Mahreç"liğe yükselen Musa Kazım, 14 Şubat 1907 
yılından sonra Halep Mevleviyeti görevine; aynı yıl 
Bab-ı Meşihat Tedkik-i Müellefat Meclisi Başkita
beti'ne ve sonra da aynı meclisin azalığına atanır. 
1908 yılında II. Meşrutiyet'in ilanı akabinde Maarif 

Nezaretind~' kurulan Meclis-i Kebir üyeliğine, He
yet-i A'yan'ın teşkili sırasında da Meclis-i A'yan 
a'zalığına tayin edilir. ı 

1 2 Temmuz 191 O yılında Sadrazam İsmail Hakkı 
Paşa kabinesinde, şeyhülislamlık (Meşihat) makamı 

kendisine tevdi edilen Musa Kazım Efendi, 29 Eylül 
19 ı 1 tarihinde hükümetle birlikte istifa eder. Onun 
birine~· meşihatı 1 yıl 2 ay 18 gün sürmüştür. :Qört 

kez atandığı meşihat makamında Musa Kazım Efen
di, toplam 5 yıl ı ay 4 gün Şeyhülislamlık görevin

de bulunur. Bu görevden aynidığı dönemlerde, Mec

lis-i A'yan azalığı, Medresetü'l-Kudat ve Medrese
tü' 1-Va izin hocaLıklanndan dolayı, Murassa Mecidi 
nişanı ve Altın Liyakat Madalyası ile taltif edilir.2 

Mondros Mütarekesi döneminde, Damad Ferid Paşa 
Hükümeti (kuruluş 4 Mart 1919) tarafından tutukla
nan İttihat ve Terakki Cemiyeti liderleriyle aynı ka-

deri paylaşan Musa Kazım, eski sadrazam Said Ha

lim Paşa ve diğer kabine üyeleriyle beraber Bekira
ğa Bölüğü'ne hapsedilir. Ancak Divan-ı Harb-i Örfi 
mahkemesince yargılartan Musa Kazım, 13 Temmuz 
1919 yılında, 15 yıl kürek cezasına mahkum edilir, 
bu ağır ceza Sultan Vahdeddin tarafından 3 yıl sür
gün cezasına dönüştürülür. Edirne'de sürgünde iken 
ı O Ocak 1920 yılında vefat eden Musa Kazım, Mu
radiye Camii'nin bahçesine (mihrap önüne) defiıedi
ür.l 

MasouııUıuıEda ll»fiırDiRde aırnuDaıııı Mıı.nsa IKaznoıııı'orııı 

şeyhıiiıDisDamBnğa aı1auııoııııasu, oııııedırese 

llıocaftaroıımıı iefdnfnyOe geırçeHdeşmez. Öffillıat ve 
Teıra!diÖ taırafimilaıııı 111ôçbiırô kabuD edilmeyen 
adaylarran yeırine, şeyhülislamiağa "mason" 
diye bilinen Musa f(azım tayin edilir. Musa 
Kaztm'm şöhıret l:nıılmasınm sebeplerinden 
birisi, belki de eını öııııemlisö "mason" 
oBdıuığuna dair tarrtoşmaUaırdor. 

İcazet aldığı 1888 yılından II. Meşrutiyet'in ilanının 
gerçekleştiği 1908 yılına kadar geçen s~ede, Musa 
Kazım, aldığı eğitimle orantılı olarak klasik bir İs

lii.ın. bilgini portresi çizer. Bununla birlikte o, İslam 
felsefesi, tasavvuf, kelam ve tefsir gibi alanlara ilgi 
duyar.4 Hatta tamamlayamadığı bir tefsir çalışmasın
dan söz edilmektedir.s Bununla birlikte Musa Ka
zım, Sırat-ı Müs,takim,, Sebiliirreşad, İslam ve diğer 
mecmualarda dini, hul.cukl, sosyal ve aktüel konular
#makaleler yazarak oeşretmiştir.6 

: 

Masooluk İddiaları 

Musa Kazım Efendi 'nin, Şeyhülislamlığa atanma
dan önce de sonra da onunla ilgili yapılan tartışma

larm kahir · ekseriyeti, masonluğuna dair iddiaları 
içermektedir. Bu açıdan onun da içinde bulunduğu 

İttihat ve Terakki Cemiyeti 'nin masonlukla bağlantı

sı önem kazanmaktadır. 
., 

Masonlukla birlikte arulan Musa Kazım'ın şeyhülis-

lamlığa atanması, medrese hocalarının teklifiyle ger

çekleşmez. İttihat ve Terakki tarafındarı hiçbiri ka
bul editmJyen adayiann yerine, şeyhüli~lamlığa 
"mason" diye bilinen Musa Kazım tayin edilir.

7 
Mu

sa Kazım'ın şöhret bulmasının sebeplerinden birisi, 
belki de en önemlisi "mason" olduğuna dair tartış

malardır. 
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Hakkında ortaya atılan bu iddialan hiçbir zaman ka
bul etmeyen Musa Kazun, mason olduğuna dair ba
sında yer alan haberlere cevap olarak 1911 'de bir 
beyanname oeşreder. Bu açıklamada, on iki yaşın
dan beri dini ilimierin içinde olduğunu, Nakşibeodi 
olduğunu ve ömrünün İslam'a hizmetle geçtiğini 
bildirerek iddialan şiddetle yalanlar.s Ancak onuola 
ilgili bu konudaki iddialar, ilginç bir şekilde ciddi 
veya gayr-i ciddi pek çok eser, hatırat ve makalede 
ortaya atılmışttr.9 Benz.er ve zıt itharn ve söylentiie
rin varlığını, dönemin kınlgan şartlannda aramak 
yerinde olacakttr. Şunu da belirtmek gerekir ki Mu
sa Kazllli Efendi hakkındaki "masonluk" iddiasının, 
onun muhaliflerince geliştirilmiş ithamlardan (EK
SİK) öteye bir anlam taşımadığını savunanlar da bu
lunmaktadır. ı o Nihayetinde, maalesef bu mevzu ge
reğinden fazla abartılarak büyütülmüş ve Musa Ka
zım'ın esas tartışılması gereken düşüpeelerini perde

lemiştir. Ancak mason olduğunu ilerl- sürenler, iddi
alarını bir belgeye dayandırmamaktadırlar. İddialar, 
daha çok söylenti düzeyinde kalmaktadır. Bu sebep
le biz, aksi ispat edilene kadar, onun sözlerine itimat 

edilmesinin daha bilimsel bir yaklaşım olacağını dü

şünüyoruz. 

§osyaB, siyasaD ve efionomU{ ~riz ve 
pırobDemlerün kaynağa, fisBarn«:u «:eiiiahta, dhn ve 

orauııB11 değeırlernııııdeını/HkeBer&B1ltdleını 

l!ll:zakBaşmamırıı böır soııııucıuıydıııı . §essiz EdtfieHeır 
ve nııDemamıra aU soıınuflaırmca dDBDeını«:!luırôHeını bll!l 

tespfit, Şeyll:uiiıDôsDam Mıuısa C{azom lı:ffemllfi'mıaırn 

yaznBarnınıda fiııayatt bll!lfidllll. 

Siyasi Arenadaki Yeri 

Osmanlı imparatorluğunun içinde bulunduğu buna

Lım ve inkıraz "kendi aralarında geniş bir uzlaşma 

ve hanşıklık silsilesi içinde İslamcılar ve Batıcı

lar"ll şeklinde fıkir, eylem, plan ve projelerde, fark

lı çözüm yöntemlerinin bir sonucu olarak kategorik

leşmeyi beraberinde getirmiştir. Ancak düşünce cep

helerinin bölünmesi, bu iki ana damada sınırlı kal

mayacaktır. 

İslamcılık cereyanının Türkiye'deki tesirleri Sebi

liirreşad kadrosunu iki bloğa ayırdı. Bir tarafta Ah

met Naim gibi gelenekçilerio bulunduğu İslamcı ka

nat, diğer tarafta medrese ve mektebi sentezleyenle

rin oluşturduğu "modemist" İslamcıların bulunduğu 
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kanat ki bu ekipte İsmail Hakkı İzmirli ve Şerused

din Günaltay gibi münevverler bulunmaktadır. Bun

larla birlikte mevcut İslamcılar içerisinde Şeyhülis

lam Musa Kazım gibi modernizm ile gelenekçilik 

arasında orta çizgide bulananlar veya Mustafa Sabri 

gibi modernizme tamamen karşı olanlar da mevcut

tur.ıı Ancak bu aynşma, ileriki zamanlarda daha da 

berraklaşmaya ve rafıne olmaya doğru gidecektir. 

Sosyal, siyasal ve ekonomik kriz ve problemlerio 
kaynağı, İslamcı cenahta, din ve onun değerlerin
denlilkelerinden uzaklaşmanın bir sonucuydu. Ses
siz kitleler ve ulemanın alt sınıflannca dillendirilen 
bu tespit, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin yazı
larında hayat buldu. IJ 

Hadiseleri~ boyutlannın din eksenli çerçeveden ba
ğımsız düşünülemeyeceğinin farkında olan İttihat 
Terakki, İlıniye sınıfıyla diyalogunu sıcak ve yapıcı 
tutmaya karar verir. Nihayet 1908'de Cemiyet için
de bir İlıniye Şubesi teşkil edilir. İlmiye heyeti içeri

sinde Musa Kazım Efendi, Manastırlı İsmail Hakkı 
Efendi, (Ayan Reisi) Mustafa Sabri Efendi görev 

alırlar. İsimleri zikredilen heyet, Meşrutiyet rejimine 
İslanu kökenter ve referanslar bulma hususunda ça

lışmalar yaparlar. 

Ancak ilmiye komisyonu siyasi kaygılar içerisine 
airince ve bir kısmı da İttihat ve Terakki' den uzakla-o 

şınca, İslamcı politikadaki "ittihat", yerini bölünme-
ye terk etti. Bu ayrışma sadece İlmiyecilerin tefrika
ya düşmesiyle izah edilemez. Zira Cemiyet'in hakim 
olan "milli ve dini" olma ikiliği, rnilliyetçilikle dinin 
uzlaştmlma problemi, komisyonda bulunanlan s ı

kıntıya sokmuştur. 14 

Düşünce ve eylemlerde, istikrarlı duruş ve söylemin 
güçleştiği bu dönemleri, Musa Kazım gibi aydın 
cephesinin mensuplannca yeni fıkir ve düşüncelerin 
hayat bulduğu zamanlar olarak görmek de mümkün
dür. Ancak yine o, bazı araştırmacılar nezdinde "kla
sik bir İslam alimi" kimliği vasfını taşımaktadır. Bu 

özelliğine rağmen, Musa Kazım, bazı düşünceleriy
le "yeni fıkirlere" açık modern bir İslam bilgini pro
fili çizmektedir.l s 

İttihat ve Terakki'nin Seçtiği Şeyhulislam 

Şeyhülislamlık makamına tayin edilmeden önce de 
Musa Kazım, İttihat ve Terakki'nin İlıniye Şubesi 
içerisinde bulunmaktayqı. Bu siyası taraf olma du
rumu, onun İttihat ve Terakki döneminin sona erme-



si ve iktidar değişimiyle birlikte
1 

mahkemede yargı

lanma ve akabinde sürgüne gönderilmesine kadar iş
leyecek bir süreci de beraberinde getirmiştir. 

Bununla birlikte mahkemede sorulan bir soru üzeri
ne, İttihat ve Terakki fırkasına ·dini ve ilınl konular

da konferans verdiğini beyan etmektedir. Bununla 

birlikte Musa Kazım, İttihat ve Terakki'nin İlıniye 
Şubesine katılır. Meşrutiyet ile ilgili mahkemede 

söylediği sözler ilginçtir. 16 

Şu halde, "İttihat ve Terakki Ceıniyeti, Musa Ka

zım 'ın ilmi ve siyasi kimliği üzerine bina edilmiş zi
hin dünyasında nerede durmaktadır?'; sorunun ceva

bı, onun eserlerinde ve mahkeme tutanaklarında be

lirginleşmektedir. 

İttihat ve Terakki'nin içerisinde bulunmasına ve 
Şeyhülislam olmasına rağmen Musa Kazım, içeri

den birisi olarak eleştirileri devrin en güçlü Paşa'sı

na yöneltebilmiştir. Ancak bu tenkitlerio etki derece

si tartışmaya açıktır.'' 

Yine de yargılanma esnasında yöneltilen suçlamala

ra karşı, Musa Kazım, Cemiyeti savurunaktan çekin
mez bir tavır sergilemiştir. 18 

Musa Kazırn, Osmanlı İmparatorluğunun 121. şey

hulislarnıdır.ı9 Onun şeybülislamlığa atarunası süre

cinde, 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 meşihat makamına atan

masıyla il~ili ayrıntılı ve bir o kadar da mahrem 
olayları ·ifşa etmektedir.ıo 

Şeyhülislamtık (meşihat) makamı, Musa Kazım'ın 

düşüncesinde, siyasi platfonndan ayrılmalıdır. Ona 

göre bu makam ilml ve dini meselelerle ilgilenmeli
dir.21 Bu ~üşünceler, Musa Kazım'ın din ile siyasi iş

lerin ayrıştırılmasının gerekliliğini düşündüğü izle

nimini vermektedir. Ancak her ne kadar Musa Ka

zım ]:;ıu düşünceleri taşısa da kaleme aldığı kitap ve 
makaleler bunun aksini göstennektedir. 

Diğer taraftan, düşünürümüz, "rubani ve bürokrat" 

kimlikli olarak tasawur ettiği şeyhülislarnlığın gö

rev ve etki alanını da şöyle belirlemektedir: 

"Şeylıiilisltim mes 'ıtl olmaz mı? 0/w: Miiftiilerden, 

müderrislerden, imam/ardan, hatibierden m es 'u/ 

olw: Eğer öyle bir kusur varsa, va/d' olmuşsa o ku
surdan dolayı Şeylıiilisltim !ı m es 'ıd tuhnalıdu: Yoks~ 

böyle siyasi firkalara falan giremez. "22 

II. Meşrutiyet, Danışma Usulü, Hürriyet ve 
İttihat-Terakki 

Meşrutiyet ve Hürriyet 

Her mevki ve platformda, Musa Kazım'ın, Meşruti
yet yönetim şekline tam destek verdiği ve bu deste

ğini dini nasslarla temellendirmeye çalıştığı görül

mektedir.23 Nitekim o Meşrutiyet ilanını, dolayısıyla 

Kanun-ı Esasi'yi "esaretten kurtulmanın bir aracı, 

hürriyet nişanı ve eşitlik delili" olarak görmektedir. 

Daha ileri giderek, anayasanın bütün hükümlerine 

harfiyen uyacağı hususunda yernin ettiğini bildir

mektedir. 24 

"Rtiihai ııe Teva!,~d Cemiyeiö, Musa t{azBm'm 
iBmi ııe siyasi (dmDüğô üzerine !lııüınıa e([mmiş 
zihin dünyasmda nevede duırmaktadsr?" 
soııurnııı11 cevabn, oııu1ra eserBeriıııırle ve 
mallııH{eme iuiana~daırnmlla !lııeHnrgiuııDeşmeEdeaı'l 

Dönemin ulemasının, özellikle de İslamcı bloğun ve 

onun bir mensubu olarak Musa Kazım'ın meşrutiye

tin şeriata uygunluğu tezini savunması,_. bu düşünce

nin dini referanslarla desteklenme ihtiyacını berabe

rinde getirmektedir.25 

Dünyevi hükümlerin temel esasları, Musa Kazım 

için, işlerde istişare etmek ve her hususta adalet ve 

hakkaniyet ölçülerine riayet etmek, memleket işleri

ni ve toplumlin maslahatlannı liyakat sahiplerine 

yermektir. Zira dini naslar bunu emretmektedir. 

bamşma usulü, eşitlik, hürriyet, adalet gibi insanlı-
. ğın ve medeniyetin temel esaslarını teşkil eden rü

künler, Musa Kazım'a göre, Allah tarafından bütün 

Müslümanlara ve insanlara verilmiş birer meşru 

haktır. Kimsenin bu haklan, venne yetkisi bulunma

maktadır. Bunlar ilahi tabii haklardır. Ancak raşit ha

lifeler döneminden sonra, hilafet makamına gelen

ler, şahsi emellerini ve menfaatlerini öne alarak doğ

ru istikametlerini yitirdiler. Bun~ sonucunda Al

lah'ın insanlara balışettiği tabii hak, adalet ve hürri

yetler, yaptıklan hiçbir zaman onayianmayan kişi

lerce gaspa uğradı. Yönetilenler de istikametlerini 

kaybeden iktidar sahiplerine itaati terk ettiler. İslam 
idare sistemi, yörüngesinden çıkanldığından dolayı, 

sonraki gelenler için, iyi ve ideal modeller kayboldu. 

İstenmeyen bu kötü gidişatın diğer olumsuz bir so-
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nucu da "İslam 'm ilk yıllarının halleri ve apaçık di

nin lıiikümleri hakkında bilgisi olmayan bir takım 

cahillerin inancını, 'İslamiyet ilerlemeye engeldil: ' 
diye ifsat ettile1:" şeklinde tezahür etti.26 

Hürriyet'in "azade olmak" anlamına dikkat çeken 
Musa Kazım, bunun "her kayıttan azade olmak" 
şeklinde algılarımaması gerektiğinin de bilincinde
dir. Çünkü mutlak hürriyetin, hiçbir yerde ve hiçbir 
sistemde karşılığı bulunmamaktadır.27 

Ona göre a,daleisiz devletler yaşayamadığa 
gabi adaRetsiz fiııüriliBıme1Der de v~u·&o~daırmu 

sô.Dr«lliiıreımezHer. Tarüfiııüuıı geDfişim basamaBdaıru 

bl!.!lilluıın çof' çeşütU örne8deıröyle dohadurr. 
Adaietsiz yönetimierin a!dbeti, zalim 

toplulufdarm ve hükümetlerin müdahale ve 
saldn1sma maruz riaDmarda ve nihayetinde 
memBeB<etDeıriının ve nııııDBBeiDeıriillô E'aybeime~'He 

soırıııı.ııçBaırıımaHdnD'. 

Musa Kazun'ın zihninde, hürriyet İslami esaslardan 
birisidir. İslam toplumundaki uygulamalara, özellik

le de Hz. Peygamber'in ve dört halifenin uygulama
lanna yer veren Musa Kazım, bu hürriyet ortamı se

bebiyle toplumun en alt katmanındaki bir insanın 
halifeyle aralarındaki anlaşmazlıklan mahkemenin 
huzurunda savunabildiğini belirtir. Bu kapsamda İs
lam dini, hürriyet olgusunu zirveye taşır. Zira zalim 
bir hükümdara karşı hakikatİn ilan edilmesini ellia
dın en faziletlisiyle eş değer kabul eden, bu dindir. 28 

Yargılarıma esnasında, Musa Kazım Efendi, İttihat 
ve Terakki, Meşrutiyet ve bunlan savunan aynı ce

miyetin (kendisinin de müdahil olduğu) ilmiye Şu
besi hakkında açık ve net ifşaatıarda bulunmaktadır: 

" ... biz memleketimizin terakki ve tea/isinin ancak 

Meşrutiyet'in kuruluş ve tatbiki ile olabileceğine ka

ni' bu/ımuyorduk . ... O vakit birkaç sene çalıştık. Bü

tün kııwetimizle uğraştık. Meşrutiyet meşrudur, şeri

alımız emretmiştit; nehy etmemiştit; Meşrutiyet meş

veret usulü demektir, Meşrutiyet usulü ayet ve hadis

lerde şöyle zikrolwımuştw; böyle bııyurulmuştw; di

ye anlat tık.. Hiirriyetin manası budur, ııhuvvetin ma

nası budw; işte adalet şuna derle1; buna derler ... Bu

nu halka anlatmak istiyorduk .... Maksadımız şeriat 

dairesinde memleketimizde müşterek bir usul kurul
ması idi ... "29 
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Görüldüğü üzere, Musa Kazım, meşrutiyet, hürriyet 
ve eşitlik gibi hususlarm varlığına inanarak, dini re

feranslarla savunduğunu ve düşüncelerindeki karar
Lılığını çekinmeden tüm açıklığıyla, mahkeme huzu
runda ilan etmiştir. 

Şer'i Ma b kernelerin Adliyeye Bağlanma Meselesi 

İslamcı Said Halim Paşa'nın sadrazamlıktan ayrıl
ması ve Musa Kazım gibi özgürlükçü bir Şeyhülis

lfunın 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 Meşihat'tan (Şeyhülislamlık) ayrılıp 

Adiiye Nezareti'ne bağlandı (25. 3. 191 7'de kanun 
çıktı).30 

Şer'i malıkernelerin Adiiye'ye bağlanması meselesi, 
daha Musa Kazım şeyhülisliim olmadan önce tartışı
lan önemli mevzulardan biridir. Nitekim Musa Ka

zım'ın selefi olan Şeyhülislam Hayri Efendi'nin bu 
hususta kendisine ağır baskılar yapıldığı için istifa 

ettiği bildirilmektedir. Meşihat makamma gelmeden 

önce bu meseleyle ilgili kendisine tazyikte bulunul
mayacağı yönünde sözlü teminat alan Musa Kazım, 
birçok şartlar ileri sürmesine rağmen, karşı olduğu 

bu icraatı istemeyerek yerine getirmek zorunda kal
mıştır. Şeyhülisliimlık görevindeki tek b~ansızlığı
oı da Şer'i Malıkernelerin Adiiye'ye bağlanması ol

duğunu ifade etmiştir.31 

m. Adalet, Haklar ve Eşitlik 

İsliinll esaslardan birisinin ve belki de en önemlisi
nin adalet olduğuna inanan Musa Kazım, bütün 

Müslümanların her hususta adaleti gerçekleştirmek 
ve zulümden kaçınmalda dinen sorumlu olduklarını 

Kur'an ayetleri ve hadislerle izah eder. İslam'ın zul
me karşı şiddet ve nefretini ayetlerle temellendirir.32 

Ona göre adaletsiz devletler yaşayamadığı gibi ada
letsiz hükümetler de varlıklarırıı sürdüremezler. Ta

rihin gelişim basamaklan bunun çok çeşitli örnekle
riyle doludur. Adaletsiz yönetimlerin 'akibeti, zalim 
topluluklarm ve· hükümetlerin müdahale ve saldırısı
na maruz kalınakla ve nihayetinde memleketlerini 
ve milletlerini kaybetmekle sonuçlanmaktır. 

İnsanlığın maddi ve manevi kemali, Musa Kazım'a 
göre, her hususta adaleti, h~ ve hakkaniyeti tüm 

eylemlerde tahakkuk ettirmekle gerçekleşmektedir.33 



Kainatta mutlak hürriyet olmadığı gibi, Musa Kazım 
için, mutlak eşitlik de düşünüle~ez. Bunlar göreceli 
olgulardır. Evrende mutlak eşitli~n var olduğunu id
dia etmek, mümkün olmayan bir işin varlığını sa
vunmaktan başka bir şey değildir. O kadar ki zerre
ler arasında bile mutlak eşitlikten söz edilemez. 
Çünkü zerreterin mahiyet ve doğalan bir kabul edil
se bile, varlık ve şahsiyetlerinin meydana gelmesi 

yönüyle birbirlerine benzemediği bilinmektedir. 

Şu halde insaniann lıer türlü hukuk ve muameleler

de yasalar karşısında eşit haklara sahip olmasının 
gerektiğini seslendiren Musa Kazım; aksi taktirde 

insan haklarının ayaklar altında kalacağı ve kuvvet
Iilerio zayıfların lıukuklannı gözetmeyeceği konu
sunda uyanlarda bulunur. 

Hulasa, eşitliği (müsavaat), Musa Kazım, İslami 
esaslardan biri olarak kabul eder. İslam'ın eşitlikten 

kastettiği, mutlak eşitlik olmayıp, hukuk vs. tüm iş

lerde eşitliktir ki insanlık için refah ve mutluluk ge
tirecek eşitlik de bu noktada eylem alanına .geçirile

cektir.l4 

Hukuk ve adaletin hakim olabilmesi için de iyi bir 
eğitim sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsam
da Musa Kazım, medreselerin ıslahına ve !isan öğre
timine ayrı bir ehemmiyet vermektedir. 

IV. Medresellerin lslahı ve Dil Meselesi 

Eğitim ve Isiahat 

Medreseterin ıslahı ve geliştiritip hemcinsleriyle re
kabet ed~cek bir konuma yükselrilmesi kaygısı, Os
manlı 'nın son dönem düşünürlerininlS ilgilendiği te
mel konulardan biri olmuştur. Bu çerçevede Musa 

Kazım da medrese eğitiminin kalite sıçraması yap
ması için tekliflerde bulunmuştur. Darulfünfin öğ
rencilerine. "Medreselerde Tedrisatın Islahı" konulu 
bir konferans vermiş, yapılacak iyileştirme ve yeni
leştirme düzenlemelerinde onlann desteklerini talep 
etmiştir.36 

Mısır'da, Muhammed Abduh'un, Ezher Üniversi
te'nde hiç okutulmamış derslerin programlaona 
alınmasını sağladığıl7 gibi, medreselere yeni ilimle
rio konulmasında ısrarlı olan Musa Kazım, bu kap
samda en az beş altı dersin müfredatlara konulması
nı arzulamıştır. Bununla birlikte eski usullerin yerini 
yeni usul ve metodolojilerin alması gerektiğini sa
vunmuştur. Haşiye, başiye üzerine notlar vb. usulle
rin kaldıolmasının gerekliliğini vurgulamıştır.38 

Medeniyet Vasıtası: Dil ve Arapça 

İslami ilimierin ana enstıümanı olanArapça'nın tam 
olarak öğrenilmemesi ve bilirunemesi, bugün olduğu 
gibi, Musa Kazım'ın dönem.i39 için de geçerlidir. 

Yabancı dilin hiçbir şekilde ilımal edilmemesi husu
sunda uyanlarda bulunan Musa Kazım, bu mevzuda 
taassup gösterilmemesini istirham etmektedir.40 

Döneminde kendisinin de makaleler kaleme aldığı 
Sırat-ı Mustakim ve Sebilürreşad dergilerindeki ya
zarlar41 gibi Musa Kazım da Arapça 'nın yanında bir 
Bah dilinin öğrenilmesinin lüzumuna işaret etmekte 
ve bu konuyu çok önemsemektedir.42 

Ancak Musa Kazım, yaşadığı dönemin İslam ülkele

rinin bir çoğıında olduğu gibi, Osmanlı' da da Arap
ça'ya artık eskisi kadar önem verilmediğinden ve il
gi duyulmadığından şikayetçidir. Hakikatte Arap
ça'yı öğrenmek ve bilmek bizim için vaciptir.43 

Şu halde Musa Kazım için Arapça, din ve ahlak lisa

nıdır. Aynı zamanda Arap olmayan toplumların ilim 
ve medeniyet dilidir. Arapça ile bütün İslam toplum

lan (ümmet) arasındaki bağ ve irtibat gelişecek ve 
ortak eğitim lisanı olacaktır. İslam medeniyetinde, 

geçmişte olduğu gibi, tüm zamanlarda' Arapça'mn 
faklı kültür ve coğrafyalanndan gelenleri birleştiren 

gücü daima var olacaktır. 

Şu halde insanlarm hen- t ürlü Diıu~'ul{ ve 
ırınıl!llameHeDeırtılle yasaı.laır fl<aı.ırşasmdaı. eşit lhıa2daırı 

s~Cuip oHmasnıııım gerektiğhd sesDeınıdirren Mus 
Kazım, a@(§B tafdiırde irasan hakBarman ayafdali 
aftbınıda ~aBa«:ağu ve ~mvvetmen-öırn zayBflaı.rron 
lluıı~uısfl<Barmn gözei!:meye«:eğö ~mınıl!llsu.ııınıldla 

uyavılarda bıılunıuıır. 

Lisanın ve özellikle de Arapça'nın bir medeniyet di

li olduğuna dikkat çeken Musa Kazım, son dönem 
düşünürlerinin fikirlerinde çok ge'~iş yer almayan 

bir medeniyet olgusuna eğilmektedir. 

V. Medeniyet, Din ve A hlak 

Medeniyet kavramına, çağdaşlan içerisinde Musa 

Kazım kadar vurgu yapan münevverimiz yok dene
cek kadar azdır. Onun için medeniyet, şehirde veya 
kentte her nerede olursa olsun bir yerde toplu olarak 
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yaşamak demektir. Bu anlamda Musa Kazımda İbn 

Haldun düşüncesinin işaretlerini görmek mümkün
dür.44 

M edeniyetin Yesilesi ve Adaletin Mizanı Oluna

cak Nitelikler 

Medeniyet vesile olunacak nitelikler, Musa Kazım 

için, önemli ve kayda değer ölçütlerdir. 

Bunlardan birincisi, nefsi müdafaadır. Herkesin ken

di hukukunu ve kendi nefsini koruması doğal hakkı

dır. Hukuk ve nefsin mllbafazası yapılmadığı taktir

de medeniyet nimetine nail olmak hayalden öteye 

geçmeyecektir. Dünya kaos içerisinde güçlü ve kuv

vetlinin, zayıf ve mazluma hayat hakkı tanımadığı 

bir bale dönüşecektir. Bu halin sonucu, yerküre üze

rindeki insanoğlunun soyunun tükenmesine kadar 

gidebilecektir. 
; 

Medeniyet vesilesi olunacak ikinci · nitelik, şahsi 

onurdur. Zira nefsin şerefi, öyle bir özelliktir ki salıi
bini kötü eylemlerden alıkor, çirkin rezaletlerden ko
rur.45 

Medeniyet vesilesi ve adaletin mizanı kabul edile
cek üçüncü nitelik ise, hükümettir. Zira hükümetsiz 

biçbir toplum varlığını sürdüremez. Zul.mü gidenne, 

düşmanıara mukavemet etme ve memleketi muhafa

za etme hükümetsiz gerçekleşmez.46 

Medeniyet vesilesi olunacak niteliklerin dördüncü

sü, diyanet ve vahye inanrnaktır.47 

!Hiııdnııfic ve ııııefsnllil mıınhafazasn yapıuDmaduğo 
taW:iırde medeınıiyet nimetine miiB olmak 

hayalden öteye geçmeyecefdir. Dünya f<aos 
içernsinde güçlü ve kuvvetlinin, zay1f ve 

ırnııazii!Bma liııayai Cııa~dn tanamadığa biır haBe 
«llöııııWışeceBdiır. Bu llııaOöıııı soınıMcl!.!l, yeırHdiııre 

Wızeırindek& iuıısaıraoğBmnm soyıı.mıuııra 
iü!(enmesine riadar gidebilecekiir. 

M edeniyet, İlim ve Ahlak İlişkisi 

Hikmet ilmi, Musa Kazım için, başlangıçta manevi 

ve maddi olarak medeniyetin hamisi iken, sonraları 
hikmet yalnız maddi yöne hasredilerek, maneviyat 

tamamen terkedilmiştir. Böyle bir sonucun bütün 

dünyayı vahşet içerisinde bırakması kaçınılmazdır.48 
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Hikmet ilimleri ile maddi ilimlerin, Endülüs kana

lıyla Avrupa'ya geçmesinden itibaren İslam dünya

sında bir atalet hakim olmuş ve toplumu rebavet 

kaplarnıştır. Bu da İslam toplumlarının gerilemesini 

beraberinde getirmiştir.49 Musa Kazım'a göre, me

deniyetin devam ve bekasının ve sahilı medeniyet 

vasfını a.lmasının, ilim, marifet, sanat ve ticaretle 

meydana gelebileceği açıktır. Fakat ilmin, marifetin, 

sanat ve ticaretin sema vi bir dinle ve yüce bir ahlak

la harmanlanması önemli bir koşuldur. 

Musa Kazım, Avrupa'nın din ve ahlaka önem ver

mediği halde ilerlemesinin izahını iki şekilde yapar: 

Avrupa'nm bilim ve teknolojideki ilerlemesi, sadece 

ilim ve fenler sayesinde değildir. Din ve ahlakın bu 

gelişmedeki,büyük etkisi inkar edilemez. Eğer Avru

pa'daki insanlar arasında dinin etkisiyle oluşmuş 

kardeşlik ve kuvvetli sevgi olmasaydı, toplumun 

ayakta kalması imkansız olurdu. 

İkinci olarak; Avrupa'nın maddt ilerlemelerde zirve

ye 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 alılakla 

bozulduğunu, bunun sonucu olarak ileriemelerin ta

bii bir şekilde, bir aşağılaşmaya dönüşmesi mukad

der olduğu düşüncesine dayandırmaktadır. Dolayı

sıyla ilim, eğitim, sanayi ve ticaretin semav1 bir din 

ve yüksek bir ahlak ile birlikte bulunması gereklidir. 

O, Avrupa'da dinsizliğin ilerlemesiyle, toplumsal ve 

insanı özelliklerin büyük oranda yitirileceğini tah

min etmektedir. so 

Akıllı bir kişi, Musa Kazım'a göre, nefsini anndır

maya ve rezaletlerden temizlenıneye özen göstere

ceğindeo, meşru kazanç yollannı tercih ederek, her 

türlü luyanet, yalan, rüşvetten yüz çevirerek insanlı

ğa hizmet ve yardım eder ki medeniyetintemel esa

sı da budur. Bu çerçevede diniu ilkeleri ve ahlak, in

sana güzel inanç ve erdemler kazandım, dinsizlik ise 

hayvaDi ş~bvetler ve nefsani ilitirastar dünyasıİla 
daldırır. Dolayısıyla, birincisinin ınırdeniyetin lıima

yecisi, lkin.cisinin ise insanlığın yıkıcısı olduğu bir 

gerçektir. sı 

Medeniyet ve Din 

İnsaniyet, Musa Kazım ıçın, istikameti, ciddiyeti, 

merhameti, şefkati, her hususta adaleti, dolayısıyla 

yüksek ahlak ve erdemlen gerektiren insanlık de-



mektir. Bunu elde etmek ise din ye inançla gerçekle

şir. Dolayısıyla din ve itikat olm~ksızın insan, kendi
sini hayvani özelliklerden kurtabmaz. 52 

Nitekim medeni hayat, din ile v~lığını sürdürmekte

dir. Bu kapsamda, Musa Kazım, medeni bayatın te
şekkülünü ve devamını, insanların birbirlerine yar

dım ve her hususta adalet ve hakkaniyetİn gerçekleş
mesiyle kayıtlı tutmaktadır. Aksi taktirde medeniyet 

yerine vahşetin hakim olması kaçınılmazdır.53 

Nihayetinde Musa Kazım'ın düşüncesinde, her ne 

sıfatta bulunurlarsa bulunsunlar, dinsiz bir toplumun 
sahih bir medeniyet teşkil .etmesi imkansızdır. Salıili 
medeniyet, yüksek ahlak ve yüce erdemler ile bunla

rın da hak din ile meydana geleceği bir hakikattir. 54 

VI. İsHim, İlerleme ve Batılılaşma 

Osmanlı 'nın toprak kaybetmesi, coğrafyasının kü

çülmesi ve Batı 'nın hızlı bir şekilde ilerleme kaydet
ınesiyle birlikte İslam ve terakki meselesi, Musa Ka
zım'ın hem kendi fikir cephesinde hem de muhalif 

cephede önemli tartışmalara sebep olmuştur. 

Musa Kazım, ilerleme ile Avrupalılaşma!Batılılaşma 

arasında bağ kurmaktadır. O, lıürriyetin elde edilme
siyle örf ve milli adetterin b ırakılıp Batı 'yı taklide 

yönelmenin ne hikmete ne de maslahata (toplumsal 

faydaya) hizmet etineyeceği konusunda uyarılarda 
bulunur. ss 

İlerleme ve Japonya Modeli 

İlerleme!"ferakki, son dönem her Osmanlı aydını 
için önemli ve üzerinde düşünceler serdedilecek bir 
mevzudur. Bu çerçevede dönemin münevverleri gi

bi, Musa Kazım da gelişmiş Avrupa'yı örnek alırken 
ilim ve sanayinin kabul edilmesini ısrarla vurgular. 

Bunun din~ referanslarını kaydeder. 

Bir memleketin ilim ve sanayisini taklit, aynı mem
leketin ahlakını ve hayat tarzını benimseyip taklit et

meyi gerektirmez. Bu düşünceden hareketle Musa 

Kazım, bu ikisi arasında doğrudan bir ilişkinin söz 
konusu edilemeyeceğini belirtir. Çünkü her toplu

mun kendine özgü bir yaşam tarzı, geçim yolu ve 
adeti bulunmaktadır. Fakat memleketin ve toplumun 

kendine mahsus sanatı, fenni ve ilmi yoktur. ilim ve 
fenler, bütün insanların ve toplumların ortak çalış
masının ürünüdür. Dolayısıyla, ilimler ve sanayi ile 

hayat tarzı, adet ve ahlak arasında bir ilişki kurulma
sı makul değildir. 

Günümüzde de konuşulduğu gibi, o dönemde de 
Musa Kazım da dahil olmak üzere, model ülke ola
rak gösterilen ülke, Japonya'dır.56 

Batılılaşma 

Musa Kazım'ın Batılılaşma reçetesi, dikkat çekmiş
tir. O Batılılaşmanın caiz olacağı alanlarla olmaya
cağı alanlan birbirinden ayırarak ortaya bir ölçek 
koymuştur. 57 

Mıedleırnii C1ıayat, cdluırn nDe 'l!aırDnğnıııın 
§IÜiındhilın-mekiıedôır. Ili tui H'apsaııınıcdla, Muıı§a !Knnm, 
medıeırnô linayatm teşefd,üDıiiıırnü 'lle dlewaıııııımn, 
aırn§aırnBaırm IGnrlhıürDeırhııe yaırdnm 'lle liııer liııllll§illl§t< 

adaDıeit ve liııafdkaııııfiyeinıııı geırçeBdeşııınııe§nyHıe 
fi{ayntth illlltmakiadlorr. Ak§D takinrrdle mıe«iieınınyet 
yeD'oııııe '1/ahşetöını lhıalldm olmaso e(a~omnmazcdlnır. 

···. 

Düşünürümüz Batılılaşmanın tamamen bir kopya ve 

taklitçiliğe dönüşmesinden kaygılıdır. Bunu da fay

dalı ve ülkenin menfaati için uygun görmez. Çünkü 

bir toplumun ve ülkenin kendine ait milli adet, ahlak 

ve hayat tarzını ·başka bir ülke ve topluma uygula
mak tabiat kanunlarını değiştirmektir. Bu ise imkan

sızdır. Musa Kazım, bu noktada, örnek olarak Avru

pa giyim tarzını vermektedir. Avrupalı kadınların gi

yim şeklinin, tesettür sebebiyle, kendi toplumunun 
kadınlarıyla uygunluk göstermediğini belirtmekte

dir. Aynı şekilde·uleına sınıfı, Avrupa ruhani alimle

nıçın giydiği elbiseyi giyemez. Çünkü buna dini hü

lciirnler izin vermez. 

Batılılaşmanın şekil üzerinde yapılınasına itiraz 

eden ve bunun tehlikelerine dikkat çeken Musa Ka

zun, bürriyetin milli varlığın imhasına kurban edil
memesini ister. Dolayısıyla onun temel kaygısı , in

saniyet ve medeniyet ile ilişkisi olmayan çirkin adet
lerin kabul edilmesi, maddi ve ınanevi onarılmaz za

rarlara sebebiyet teşkil ettiği için terk ı;:dilmelidir.ss 

Diğer taraftan Musa Kazım, ülkenin ve toplumun 

içinde bulunduğu geriliğin ve bunun neden olduğu 
problemlerıo kökeninde İslam'ın değil, biz:z;at atalet 
ve tembelliğin yattığını düşünür. Zira beşikten me

zara kadar ilmi emreden ve kaybettiğimiz hikmeti 
nerede bulursak almarrıızı isteyen bizim dinimiz İs

lam'dır. Ancak Musa Kazım, medeniyet adına, Av
rupa' da her ne rezalet varsa alınıp mernlekete ithal 
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edilip halka benimsetilmeli diyenlere de şiddetle 
karşı çıkmaktadır. 59 

O, şu soruyu sorarak cevabını vermeye çalışır: "Bu 
durumda Batı 'nın gerek edebiyatmdan, gerek felse
fesilıden hiçbir şey alıp iktihas etmeyecek mi
yiz? Hikmet i nerede bulursak onu kendi malmıız gibi 
almaya ve ilmi Çin 'de bile olsa gidip onu tahsil et
meye dinen görevli olduğumuz için Batı 'da olsun, 
Doğu 'da olsun, bize yararlı olan bir şeyi pekala alıp 

iktihas edeceğiz. Buna kimsenin /ı içbir diyeceği yok
tw: Fakat alı/ôk ve mi/If adet/erimize aykırı ve za
rarlı olan ş'?'leri de kesinlikle reddeceğiz. "60 

İslam ve Terakki 

Batılılaşmawn olumsuz etkileri hususunda hassasi
yeti bulunan Musa Kazım, alternatif düşüncelere de 
kapı aralar. Özellikle de dönemin popüler konusu 
"İslam terakki ye mani midir?" sorusu etrafinda kü
me1enen meselelere ilgisi oldukça fazladir.6I 

Bu çerçevede Musa Kazım'ın başlıca özelliği, din 
alanında bir takım yeniliklere kapı aralanması ge
rektiği kanaatini taşımasıdır. Zira mevcut uygula

malar, İslam'ın özü ile bağdaşmamakta, çağın ilerle
meleri karşısında dine dayalı kururnlar yetersiz kal
maktadır. 62 

İslam dünyasının gerilemesinin sebepleri hususunda 
bir takım tespitlerde bulunan Musa Kazım, mevcut 
durumun müsebbibi olarak dini değil, Müslümania
nn uygulamalarmı görür. 

İslam dünyasını gerileten ve coğrafi olarak daraltan 
sıkıntılar karşısında Musa Kazım, bir noktayı öne çı
karmaktadır ki bu da şı1radır. Bu uygulamanın terk 
edilmesi, İslam ülkelerini geriletmiş ve müstebit yö
netimlerin başa geçmelerine sebep teşkil etmiştir. 
Yapılması gereken, Musa Kazım'a göre, bir tür yö
netim usulü olan şı1raya hayatiyet kazandırmaktır.63 
Dolayısıyla zorba ve baskıcı yönetimlerin panzehiri, 
danışma müessesesine tekrar işlerlik kazandırmak
tır. Nitekim düşünürümüzün bu temennisi tüm İslam 
coğrafyasında gerçekleşmemiş olsa bile, Türkiye bu 
hususta önemli mesafeler kaydetmiştir. 

Hülasa, Musa Kazım'ın söylenilen hususlardaki te
mel düşünceleri, asıdardır devam eden İslam gelene
ğinin bir şeyhülislam tarafindan dile getirilmesidir. 
Musa Kazım 'ın ele aldığı mevzular ve meselerle ilgi
li tartışmalar ve düşünceler aradan geçen bir asırlık 
zamana karşın, bala güncelliğini ve sıcaklığını muha-

112 ESKIYENI ILKBAHAR 2008 SAYI 9 

faza etmektedir. Bu çerçevede Osmanlı'yı Cumhuri
yet'e bağlayan sancılı geçiş dönemi düşünürleri, ya

şadıkları zamanda tartışıldıkları gibi, günümüzde de 
ilgi odağı olmaya devam etmektedirler. İşte Musa 
Kazım Efendi, ilmiyenin katı geleneksel anlayışını 
ve zırhını aşarak, onların arasına dahil olan sıra dışı 

bir Türk-İslam mütefekkiridir. Geleneksel mutlakıyet 
anlayışının egemen olduğu Osmanlı toplumunda, bir 
şeyhülislam olarak Musa Kazım, meşrutiyet ve gü
nümüzün demokrasi olgularını, insan hak ve özgür
lükleri, adalet ve İstişare çerçevesinde savurımuştur. 

Eğer onun bu teklif ve projeleri dikkate aLınsaydı, gü
nümüzde tartıştığımız birçok mesele, belki de gün

dem olmayacaktı. Bu bağlamda onun, yaşadığı döne
rnin Türk-İslam düşünürü prototipi vasfını taşıdığını 
söylemek yeriiıde olacaktır. 

Sonuç olarak ıslahatçı ve yenilikçi ulegıa grubunun 
içinde yer alan Musa Kazım, yeni bir medeniyet pro

jesi sunma gayreti içerisinde bulunmuş, İslam siya
set düşüncesi çerçevesinde bu teklifini danışma usu
lü, eşitlik, hürriyet ve adalet ilkeleriyle desteklemiş
tir. Dönemin muhafazakar İslamcılarının aksine, 

Musa Kazım Efendi entelektüel birikimi olan ve ye

ni kamil bir medeniyetin ancak hakiki bir dinle ger
çekleşeceğini düşünen, Meşrutiyetin terakkici aydın 

alim tipinin önemli bir figürüdür.ml 
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