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Sunuş

Said Halim Paşa ve Câhilliklerimiz
Talihin cilveleri, tarihin hakikatleri!
Sultan Aziz 1866’da Mısır tahtında veraset için “ekberiyet” yani, hanedanın
en büyük erkek evlâdının hak sahibi olması kaidesini kaldırdı; babadan büyük
oğula geçişi yürürlüğe koydu. Mısır Hıdivi İsmail Paşa böylece, hükümdarlığının oğluna geçmesinin yolunu açtı. Bu geçişi neredeyse on yıl sonra Sultan
Abdülhamid, İsmail Paşa’yı azlederek hızlandırdı!
Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğullarından Mehmed Abdülhalim Paşa,
veraset haklarından mahrum edilince, Mısır’ı terk etti ve 1870’de İstanbul’a
yerleşti. Oğullarından biri, 2. Meşrutiyet döneminde nâzır, yani bakan (Abbas
Halim Paşa, Mehmed Âkif’in yakın dostu), diğeri nâzır ve sadrazam oldu (Sait
Halim Paşa).
Böylece bir anlamda, Mısır’da yitirilen, Türkiye’de ele geçirildi!
Said Halim Paşa Osmanlı sadrazamı olarak böyle ilmî bir derginin konusu
olur muydu?
Olurdu belki. 20. Yüzyılın başında, Osmanlı Devleti’nin en muhataralı
günlerinde, en yüksek siyasî makamda bulunmuş, üç buçuk yıldan fazla sadrazamlık yapmış bir kimse elbette hatırlanması gereken bir şahsiyettir.
Fakat modern Türkiye’nin hâfızası, Cumhuriyet’in zihni, Said Halim Paşa’yı
hatırlamıyor ve hatta tanımıyor! O devirden Enver, Talat ve Cemal paşalar bir
şekilde ayakta tutuluyor.
Oysa, hatırlaması gerek! Said Halim Paşa, Mütareke’den sonra İngilizler
tarafından derdest edilip Malta’ya sürülen isimlerden…Bu sürgün/esaret dönemini boşa geçirmemiş, dünyayı yönetenlere mektuplar yazmış. Türkiye’nin
doğusunda Ermeni devleti kurulmasını destekleyen ABD Başkanı Wilson’un
onun yazdığı mektuptan etkilenerek bu düşüncesinden vazgeçtiği söylenir.
Sürgünden sonra Türkiye’ye dönmesine müsaade edilmemiş ama, kardeşi
Abbas Halim Paşa gibi Millî Mücadele’ye destek vermiş. Gurbette, Roma’da
yaşamaya mecbur olmuş ve orada bir Ermeni komitacı tarafından şehid edil-

miş. Onu şehid eden komitacının gerekçesi dikkat çekici: Paşa İtalyan bankalarından 2 milyon sterlin borç alarak silah temin edecek ve Anadolu’ya gönderecekti.
Süreç tamamlanmadan bir gün önce şehid ediliyor Said Halim Paşa…
Said Halim Paşa’nın TYB Akademi’nin konusu olması, yine ihmal edilen
veya kör kalınan bir yönüyle ilgili. O aynı zamanda çok önemli bir fikir adamı.
Hilmî Ziya Ülken, 1966’da yayınlanan Türkiye’de Çağdaş Düşünce
Tarihi’nde Said Halim Paşa’dan söz etmez. İslâmcılık, modernist islâmcılar ve
hatta geleneksel islâmcılar onun konusu olur; bazılarından uzun uzun bahseder ve fakat islâmcılık fikriyatının belki de en önemli şahsiyetini ıskalar…
Said Halim Paşa, köklü ve derin islâmî kavrayışa sahip. İyi yetişmiş,
İsviçre’de siyasî ilimler tahsil etmiş; okuyan, düşünen ve fikirlerini kayda geçiren bir şahsiyet. Mütefekkir kişiliği devlet adamı kimliğinden önemli. Bu
önemi kalıcılaştıran eserleri. 8 kitabı var. Bu kitaplar çok hacimli değil, fakat
muhtevası güçlü ve etkileyici. Döneminde, belki de siyasî alandaki konumu
yüzünden kendini açıkça ortaya koymadığından ve olayların hızlı akışından
yeterince anlaşılmamış; sonrasında ise, islâmcılık önemsiz sayıldığından, kenarda kalmış olabilir. İyi temellendirilmiş, mantıklı ifade edilmiş bir düşünce
asla değerini kaybetmez. Onu 1970’lerde, eserleri “Buhranlarımız” başlığı altında yayınlanınca keşfetmek zorunda kalırız.
Avrupa medeniyeti karşısında bazı islâmcıların ikircikli tutumu Said Halim
Paşa’da görülmez. Batı medeniyetinin islâmla bağdaşmaz yanları olduğunu,
bazı batılı kavramların İslâm dünyasında karşılığının olmadığını, değişmenin
ille de iyiye işaret sayılamayacağını, eserlerinde sağlam bir mantıkla ortaya
koymuştur.
İslâmcılık artık şu veya bu sebeple önemsiz gösterilemeyecek bir düşünce
akımı. Bugün dünyanın geçirdiği değişim bize bunu istemesek de hatırlatıyor.
Said Halim Paşa, 90 yıl sonra mutlaka dikkate alınması, fikirleri üzerinde düşünülmesi gereken büyük bir şahsiyet.
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 2011 Eylülü’nde Birleşmiş Milletler’deki konuşması dünya sistemine karşı sert (ve yerinde) eleştiriler ihtiva ediyordu ve
bu yüzden “dünya sistemini silkeleyen” bir konuşma olarak nitelendirildi.
Türkiye, Birleşmiş Milletler’e erken zamanda üye oldu, son yıllara kadar
da, daha çok dinleyici, izleyici konumunda kaldı. İlk defa Başbakan Tayyip Erdoğan BM kürsüsünden sağlam bir belagatla Türkiye’nin farklı bir konumda
olduğunu açıkça beyan etti. Başbakan Erdoğan’ın eleştirileri şu şekilde özetlenebilir: BM beklentilere cevap vermiyor, belli ülkelerin çıkarlarına hizmet
ediyor ve onların vesayeti doğrultusunda çalışıyor. Bütün insanlığın hukukunu korumakta bu yüzden âciz kalıyor…

Cemiyeti Akvam veya “Milletler Cemiyeti”, şimdiki Birleşmiş Milletler’in
ceddi. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra galip devletler dünya sistemini kontrol etmek için Avrupa’da böyle bir teşekküle vücut vermişti. Bu sistem iflas ettiği
için veya güç merkezi 2. Dünya Savaşı ile ABD’ye geçtiğinden, bu sefer 1945’te
ABD’de Birleşmiş Milletler kurulmuştur. Her iki milletlerarası teşkilatın şu
ortak amacı gerçekleştirmek için kurulduğunu söylemek mümkündür: Devletler arası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmek ve barışı süreklileştirmek…
21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı Birleşmiş Milletler’i
eleştirirken, ondan doksan yıl önce, Osmanlı’nın eski Sadrazamı Said Halim
Paşa, kurulacak olan Cemiyet Akvam’la ilgili görüşlerini sürgünde bulunduğu
Malta’dan İngiliz başvekiline, ABD başkanına ve Fransız başbakanına kendi
dillerinde mektuplar yazarak iletmişti.
Said Halim Paşa, ancak özeti bugüne ulaşan 30 sayfalık bu mektubunda,
batılı güçlerin bir an evvel parçalamak için çalıştıkları Osmanlı Devleti’nin yerini tek bir devletin doldurabileceğini söylemektedir: Osmanlı Devleti. Yalnız
Osmanlılar, idaresi altına aldığı farklı ırk, din ve dillerdeki insan kitlelerini
örf, hayat tarzı ve mizaçlarına saygı göstererek idare etmiş, bu toplulukların
bir otorite tarafından yönetilmemesi halinde birbirini ifna etmesinin önüne
geçmiştir. Osmanlı, Milletler Cemiyeti ile sadece vaad edilenlerden daha fazlasını uygulamıştır.
Eşref Sencer Kuşbaşı’nın özetlediği metinde yer alan şu ifadeler bilhassa
dikkat çekicidir: “Osmanlı Devleti’ni cihan çok arayacak ve onun elinden
alınmış yerlerde kurulan yetersiz ve sun’î devletler, ne idarelerine tevdi ve
emanet edilmiş halka, ne de devletler manzumesine faydalı, şerefli bir hizmet ifa edemeycekler, bu topraklar üzerinde hâkimiyet ve ayrılık kavgası
son bulmayacaktır.” (bkz. Buhranlarımız. Yayına haz. Ertuğrul Düzdağ)
Bu sene Said Halim Paşa’nın şehid edilişinin 90. Yıldönümü. (6 Aralık
1921’de sürgünden sonra ikamete mecbur kaldığı Roma’da bir Ermeni komitacısı tarafından alnından vurularak şehid edilmiştir).
Said Halim Paşa, fikir adamı kimliği ile Osmanlı Devleti’nin son döneminde İslâm toplumunun farklı bir siyaset ve yönetim anlayışı ile ayağa kalkabileceğini ve dünyanın ihtiyacı olan adaleti böylece temin edeceğini söylüyordu.
3 yıldan fazla sadrazamlık yapmasına ve aynı zamanda birinci sınıf bir fikir
adamı olmasına rağmen, Said Halim Paşa uzun yıllar unutulmuştur. Bugün
ancak tarihle ve fikir hayatımızla yakından ilgilenenlerin önemini anlayabildiği bir şahsiyettir.
Türkiye, artık resmî ideolojinin kalıplarının ötesinde bir merhaleye ulaşmıştır. Dünya sisteminde halefi olduğu Osmanlı’nın oynadığı role benzer bir
rol oynama noktasına yaklaşmıştır.
Son gelişmeler de gösteriyor ki, 20. yüzyılın en önemli siyasî hadisesi, Rus

Çarlığı’nın sosyalist bir devrimle yıkılması değil, Osmanlı Devleti’nin emperyalistler eliyle yok edilmesidir. Osmanlıyı emperyalist emelleri önünde engel
olarak gören batı sistemi, onu yıkmakla kalmamış, mirası üzerinde istediği
şekilde tasarrufta bulunmuş, nihayet Filistin’de sentetik bir Yahudi devletine
vücut vererek bölge üzerindeki tahakkümünü süreklileştirmek istemiştir.
Bugün bu sistemin artık kilitlendiği, işlemez halde geldiği açıkça görülüyor. Batının kurduğu yapılar, batı sistemini de rahatsız edecek bir noktaya gelmiştir. Ortadoğu’yu diktatörler eliyle kontrol eden batı sistemi, bu safralarını
feda ederek farklı bir yapıya doğru evrilmeye razı olmuş görünmektedir. İşte
bu noktada Türkiye’nin nâzım rolü ortaya çıkmaktadır. Fakat asıl mesele, bu
coğrafyaya sentetik olarak sokulmuş olan İsrail devletinin ne olacağıdır.
Said Halim Paşa, fikrî eserleriyle zamanında “islâmcı” olarak adlandırılmıştı. Dış dünyanın Türkiye başbakanını şimdi aynı sıfatla anması tarihin bir
cilvesi sayılabilir mi?
						

D. Mehmet Doğan
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Sadrazam Said Halim Paşa
M. Hanefi Bostan
Yrd. Doç. Dr., M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi

Mehmed Said Halim Paşa 19 Şubat 1864’de Kahire’de dünyaya geldi (Sicilli Ahval, nr. 25, 121). Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunudur.
Babası Şûrâ-yı Devlet (Danıştay) üyesi Prens Halim Paşa, annesi Şevk-i Cedid
Hanım’dır (Yıldız Evrakı, Kısım nr. 31, Evrak nr. 2392, Zarf nr. 65, Kartan nr.
84, V-b/1). Dedeleri Konya’dan Kavala’ya yerleştirilmiş olan bir Türk ailesidir.
Prens Mehmed Said Halim Paşa, Prens Halim Paşa’nın en büyük oğlu olup,
Prens Mehmed Abbas Halim Paşa, Prens Mehmed Ali Halim Bey ve Prens
İbrahim Halim Bey olmak üzere üç erkek kardeşi ile Prenses Kerime, Prenses
Nazlı, Prenses Rukiye, Prenses Emine ve Prenses Zehra olmak üzere beş kız
kardeşi bulunmaktaydı.
Ailesi ile birlikte 1870’de İstanbul’da yerleşen Said Halim, ilköğrenimini özel hocalardan aldı. Küçük yaşta Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce
öğrendi. Kardeşi Abbas Halim Paşa ile yüksek tahsilini tamamlamak üzere
İsviçre’ye gitti. İsviçre’de beş yıl kalarak siyasî ilimler alanında üniversite
öğrenimini tamamladı. İstanbul’a döner dönmez II. Abdülhamid tarafından
kendisine sivil paşalık rütbesi verilerek 21 Mayıs 1888’de ilk görevi olan Şûrâyı Devlet üyeliğine atandı. Şûrâ-yı Devlet’in maliye dairesinde çalıştı. 1895’te
amcası Mısır valisi Said Paşa’nın kızı Prenses Emine Tosun ile evlendi (Şeyhun
2010: 55). Bu evlilikten Prens Muhammed Halim (d. 1896) ve Prens Ömer
İbrahim Halim (1898-1964) adlarında iki oğlu oldu (Bostan 1992: 17-22, 92,
110; Şeyhun, 55).
Prens Mehmed Said Halim, görevindeki başarısından dolayı kısa zamanda Rumeli beylerbeyliği pâyesine yükseltildi (22 Eylül 1900). Böylece sarayın
ve padişahın gözde adamı oldu. Ancak onu çekemeyenler, kendi adıyla anılan
yalısında zararlı evrak ve silah bulunduğu gerekçesi ile saraya jurnal ettiler.
Bu olaydan sonra Şûrâ-yı Devlet’teki göreviyle ilgisini azaltıp Yeniköy’deki yalısına çekilerek bir taraftan kitap okumakla, içtimaî ve tarihî incelemelerle,
diğer taraftan da İslâm ve Osmanlı eski eserlerini toplamakla meşgul oldu.
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Said Halim Paşa 1903’de Jön Türklerle ilişkisi olduğu ileri sürülerek
İstanbul’dan uzaklaştırıldı. İngiliz ve Fransız elçilerinin kendi himayelerinde
ülkeyi terk etme tekliflerini reddetti. Kardeşi Abbas Halim Paşa ile birlikte
Mısır’a, 1905 kışında da Paris’e giderek Jön Türklerle doğrudan ilişki kurdu.
Bunlara maddî ve fikrî yardımda bulundu. 1906’da Osmanlı Terakki ve İttihat
Cemiyeti’nin müfettişliğine getirildi. II. Meşrutiyet’in ilânından sonra diğer
ittihatçılarla birlikte İstanbul’a döndü. Şûrâ-yı Devlet’teki görevi yurt dışına
çıkarılmış olmasına rağmen devam etti. 3 Eylül 1908’de Şûrâ-yı Devletçe yapılan tensikatta kadro azlığı sebep gösterilerek görevine son verildi. Aynı yıl
yapılan belediye seçimlerinde İttihat ve Terakki listesinden Yeniköy Belediye
başkanı seçildi. Ardından İstanbul Belediye Genel Meclisi ikinci başkanlığına
atandı (Bostan, 17-26).
Said Halim, II. Meşrutiyet’in ilanından “birkaç yıl önce” (muhtemelen
1903’ten önce) kendi yalısında, Filozof Rıza Tevfik’ten ders aldığı ve ders konularının da Türk Edebiyatı ve özellikle “filozofik ve içtimaî meseleler” hakkındaki tartışmalara münhasır olduğu anlaşılmaktadır (Rıza Tevfik 1993: 44,
386).
14 Aralık 1908’de Sultan II. Abdülhamid tarafından Âyân Meclisi üyeliğine
tayin edildi. Aynı günlerde Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye’nin (Dârüşşafaka)
idare meclisi üyeliğine seçildi. Âyân üyeliğinden padişahın müsaadesi ile izinli
olarak ayrılarak, bir yılı aşkın süre Paris’te “İslâmcılık” tezi üzerine incelemelerde bulundu (Kutay 1980: 106-107).
Said Halim Paşa, Mart 1909’da Türkiye Merkez Bankası yönetim kurulu üyeliğine tayin edildi (Seyhun. 88). Aynı yıl Selanik’te gizli olarak yapılan
İttihat ve Terakki Kongresi’ne âyân üyesi olarak katıldı. 1912’de ilk Meclis’in
feshedilmesinden hemen sonra kurulan Said Paşa kabinesine Şûrâ-yı Devlet
reisi olarak girdi. Trablusgarb Harbi dolayısıyla İtalyan hükümeti ile sulh
müzakerelerinde bulunmak üzere hükümet tarafından Lozan’a gönderildi
(3 Temmuz 1912). 17 Temmuz’da Said Paşa hükümeti görevden çekildi. Yeni
hükümeti kuran Gazi Ahmed Muhtar Paşa görevini yenilemeyince görüşmeleri yarıda keserek yurda dönmek zorunda kaldı. Aynı yıl İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin genel sekreterliğine seçildi. Babıâlî Baskını’ndan sonra kurulan
Mahmud Şevket Paşa kabinesine Şûrâ-yı Devlet reisi olarak girdi (25 Ocak
1913) ve iki gün sonra da Hariciye Nâzırlığı’na tayin edildi.
Said Halim Paşa 31 Ocak 1913’te kurulan Müdafa’a-i Millîye Cemiyeti’nin
kurucularındandır. İhtiyat-ı Millî adlı bir hayat sigortası şirketinin idare heyeti başkanlığını yaptı. 1913’te Cemiyet’i Tedrisiye-i İslâmiye’nin başkanlığına seçildi. Yerli malının üretimi ve tüketimi amacıyla kurulan İstihlak-ı Millî
Cemiyeti’nin üyesi oldu. Mahmud Şevket Paşa 11 Haziran 1913’de öldürülünce
Said Halim Paşa’ya vezirlik rütbesi verilerek sadaret kaymakamlığına, ertesi
gün de sadrazamlık makamına getirildi, Hariciye Nâzırlığını da üzerine alarak
hükümeti kurdu (17 Haziran 1913).
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1. Sadrazamlık Dönemi (17 Haziran 1913 – 3 Şubat 1917)
Said Halim Paşa kabinesinin ilk icraatı Mahmud Şevket Paşa’nın öldürülmesi
olayına karışanlar için Divan-ı Harb-i Örfî mahkemesi kurmasıdır. Mahkeme
sanıkların bir kısmını idama ve müebbet hapse mahkûm ederken bir kısmına geçici olarak kürek cezası verdi ve sekiz yüz kişiyi bulan diğer sanıkları
da Sinop’a sürgün etti. İçlerinde Şerif Paşa, Prens Sabahattin, eski Dâhiliye
Nâzırı Reşit (Rey) Bey, Kaymakam Zeki Bey, emekli Jandarma Komutanı
Mehmed Bey gibi önemli şahsiyetlerin bulunduğu bir grup sanık gıyaplarında idam cezasına çarptırıldı. Bunun yanında eski sadrazamlardan Tunuslu
Hayrettin Paşa’nın oğlu Damad Salih Paşa, Polis Siyasî Kısım Müdürü Muip
Bey, Miralay Fuat, Yüzbaşı Çerkez Kâzım, Teğmen Mehmed Ali, Jandarma
Kemal gibi isimlerin bulunduğu bir grup da irade-i seniyye gereğince 24
Haziran 1913’te Bayezid Meydanı’nda idam edildi.
Edirne’nin Geri Alınması
Balkan devletleri (Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ) Rumeli’yi
Osmanlı Devleti’nin elinden almak için birbirleriyle çeşitli anlaşmalar yaparak bir ittifak oluşturdular. Balkan İttifakı 17 Ekim 1912 tarihinde Osmanlı
Devleti’ne savaş açtı. Üç hafta içinde İşkodra, Yanya ve Edirne dışındaki bütün Rumeli toprakları kaybedildi. Sırp askerleri tarafından desteklenen Bulgar
ordusu 27 Mart 1913’te Edirne şehrini işgal etti. 30 Mayıs 1913 günü Büyük
Devletlerin zorlaması sonucu Balkan İttifakıyla bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti, Ege Adaları dâhil olmak üzere Midye-Enez hattının
batısındaki bütün topraklardan feragat ediyordu. Londra Barış Antlaşması
ile Edirne’yi ele geçiren Balkan ülkeleri Trakya’nın paylaşımı konusunda ihtilafa düştüler. Zor durumda kalan Bulgarlar birliklerini Edirne’den çekmeye
başlaması ile birlikte bundan istifadeyi düşünen İttihat ve Terakki ileri gelenlerinden Enver ve Talat Beyler harekete geçti. Kabinenin diğer üyelerini
de ikna çalışmaları neticesinde, İngilizlerin tehditlerini de dinlemeyen Said
Halim Paşa hükümeti, Edirne’yi geri almak için 13 Temmuz 1913’te karar aldı.
Osmanlı ordusu büyük bir mukavemetle karşılaşmadan 21 Temmuz 1913’te
Edirne’yi tekrar Osmanlı topraklarına kattı. İngiltere, Faransa gibi devletler
hemen sözlü bir nota vererek Londra Barış Antlaşması’nın şartlarına uyulmasını istediler. Fakat Osmanlı kendisine yöneltilen notaları reddetti. Bunun
üzerine büyük devletler tepkisiz kaldılar. Bu durumda Bulgaristan da aracısız
Osmanlı ile masaya oturmaya karar verdi. Bulgarlarla 29 Eylül 1913’te İstanbul
Antlaşması yapıldı. Bu antlaşmaya göre Edirne, Kırklareli, Dimekota Osmanlı
Devleti’ne verildi ve Meriç nehri iki ülke arasında sınır olarak kabul edildi.
Ege Adaları Meselesi
Trablusgarb harbi sırasında oniki adayı işgal eden İtalya bilahare Uşi (Lozan)
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Antlaşması ile bu adaları geri vereceğini taahhüt etmişti. Ancak 1912’nin sonbaharında Yunanistan’ın bu adaları teker teker işgal etmeye başlaması üzerine
Adalar konusunda son karar büyük devletlere bırakıldı. Bu devletler aralarında süren uzun görüşmelerden sonra yakında doğacak fırsatlardan yararlanıp
Osmanlı Devleti’ni paylaşmak için 14 Şubat 1914 tarihli nota ile Gökçeada,
Bozcaada ve Meis adaları dışındaki bütün adaları Yunanistan’a vermeyi kabul
ettiler. Sadrazam ve Hâriciye Nâzırı Said Halim Paşa 16 Şubat 1914’te bu devletlerin notasına cevap vererek Bozcaada, Gökçeada ve Meis adalarının geri
verildiğini senet sayarken diğer adalar konusundaki haklı ve meşru isteklerini kabul ettirmek için çaba sarf edeceklerini bildirdi. Bu arada Yunanistan,
Makedonya’da yaşayan Türkleri göçe zorlamasıyla iki yüz bine yakın Türk göçmeni Ege kıyılarına yerleşti. Anadolu’nun Ege kıyılarına yerleşen Makedonya
Türkleri bu bölgede yaşayan Rumların evlerine yerleşmeye başlamaları üzerine bölgedeki Rumlar da Yunanistan’a göç etmek durumunda kaldı. Said Halim
Paşa Hükümeti’nin bu politikası, Müslüman Türk’e yapılan zulümleri büyük
devletlerin görmemesine bir misilleme teşkil etmesi bakımından takdire şayandır. Said Halim, adalar meselesini Osmanlı Devleti’nin lehine bir şekilde
çözerek çok etkin bir diploması yürüttüğü ortaya çıkmaktadır.
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ileri gelenleri Edirne’nin geri alınmasından
sonra ordudaki yaşlı subayları emekli edip orduyu ele geçirmeye çalıştılar. Bu
konu ile ilgili olarak kendilerine yakın subayların Edirne’nin geri alınmasında
gösterdikleri başarıları göstererek bu subayların rütbelerinin yükseltilmesini
sağladılar. Bu sayede Cemal Paşa Bahriye Nâzırlığı’na, Çürüksulu Mahmud
da Nâfi’a Nâzırlığı’na ve Enver Paşa da 6 Ocak 1914’de Erkân-ı Harbiyye-i
Umûmiye Reisliği’ne tayin edildi (Bostan, 41-43).
Osmanlı Devleti’ni Paylaşma Teşebbüsleri ve Vilayet-ı Şarkıyye
Said Halim Paşa’nın sadrazamlığı dönemi Osmanlı Devleti’nin en güçsüz
olduğu döneme rastgelmektedir. Bu nedenle yabancı devletler Osmanlı topraklarını paylaşma hevesiyle birbirleriyle yarışmaktadırlar. İtalya ve Balkan
savaşlarından sonra İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya ve İtalya
Osmanlı’yı kendi aralarında taksim etme kavgasına tutuştular. Bu kavgada
özellikle petrol bulunan bölgeler ilk sırayı almaktaydı. Osmanlı Devleti’ni sıkıştırarak petrol bölgeleri ve demir yolları imtiyazlarını almaya çalışıyorlardı.
Bu amaçlarında da büyük ölçüde başarılı oldular. Bu ülkeler yurdun değişik bölgelerindeki gemi ve demir yolu işletmelerini aldılar. Bu şekilde kendilerine imtiyaz sağlamaya çalıştılar. Kendi aralarında da birtakım antlaşmalar
yaparak karşılıklı menfaatlerini koruma altına aldılar. Ancak bu devletler 1913
ve 1914 yıllarının ilk aylarında Osmanlı’yı fiilen paylaşma konusunda hazır
değillerdi. Bir kısmı kendi iç meseleleri, bir kısmı da Osmanlı tebaası içinde
kendine taraftar (Almanya gibi) bulamamaktan korkuyordu. Bu nedenle de ilk
merhalede iktisadî imtiyazlar üzerinde durdular.
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3 Mart 1878’de Rusya ile imzalanan Ayestefanos Sulh Antlaşması
ile Osmanlı’nın Doğu Anadolu (Van, Bitlis, Erzurum, Mamüret-ül Aziz,
Diyarbekir, Sivas) ve Karadeniz’deki bazı vilayetlerinde (Trabzon vilayeti:
Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun ) Avrupa kontrolü
altında ıslahat istenmişti. Bu Osmanlı için ciddi bir sorun teşkil etmekteydi.
O dönemden itibaren göreve gelen hükümetler bu soruna karşı bazı tedbirler
almaya çalışmışlardı. Ancak bu sorun, içerisinde pek çok ülkenin söz sahibi
olduğu çok boyutlu bir meseleydi. Osmanlı hükümetlerinin aldığı pek çok önlem yabancı ülkelerin özellikle de Rusya’nın tepkisi ile karşılaşıyordu. Eylül
1913 ile Şubat 1914 yılları arasında Rus Sefiri Girs ve maslahatgüzarı Gulyeviç
ile Sadrazam ve Hâriciye Nâzırı Said Halim Paşa arasında teklif ve mukabil
teklifler gidip geldi. Rusya, diğer sefirlerin de tasvibini alarak konuyu artık
kendisi yürütüyordu. Sadrazam diğer ülkelerden destek istedikçe, konunun
bir an evvel halledilmesi isteği bildiriliyordu.
8 Şubat 1914’te Said Halim Paşa ile Gulyeviç arasında Doğu Vilâyetleri ile
ilgili antlaşma imzalandı. Rusya bu antlaşma ile Osmanlı Devleti’nin çember
içine alarak Kafkasya’daki Müslümanlarla Türklerin münasebetlerini kesmek
istiyor ve İstanbul hakkındaki planlarını tatbik etmek istiyordu. Bu antlaşma gerçekten ağır hükümler içermekteydi. Antlaşmaya göre; Doğu Vilayetleri
iki bölgeye ayrılıyor ve başına ecnebi genel müfettişler görevlendiriliyordu. Bunların maaşları da Osmanlı tarafından ödenecekti. Ayrıca buradaki
Osmanlı egemenliği neredeyse yok ediliyordu. Bölgelerde her türlü sorumluluğu Osmanlı bu müfettişlere bırakıyordu. Bu bölgeler için belirlenen müfettişler ile 25 Mayıs 1914’te kontratlar imzalandı ancak atandıkları bölgelere
gidemeden Osmanlı’nın I. Cihan Harbi’ne girmesi nedeniyle müfettişlerle yapılan sözleşmeler feshedildi.
Birinci Dünya Savaşı Sırasında Said Halim Paşa Hükümeti
Said Halim Paşa’nın sadrazamlık yılları dünyanın çalkalandığı yıllara denk
gelmektedir. I. Cihan Harbi’nin başladığı ve en sıcak saatlerinin yaşandığı yıllarda Osmanlı Devleti’nin Sadrazamı ve Harâciye Nâzırı pozisyonunda olan
Said Halim Paşa’nın üzerinde son derece ağır bir sorumluluk bulunuyordu.
Dört yıl süren ( 1914 - 1918 ) I. Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı Devleti’nde
İttihat ve Terakki hükümetleri olarak değerlendirilen başta Said Halim Paşa
ile Talat Paşa hükümetleri ve İttihat ve Terakki’nin artçı kabinesi olarak değerlendirilen İzzet Paşa Hükümeti görev yaptı.
17 Haziran 1913’te kurulan Said Halim Paşa hükümetinde zaman içinde bazı
değişiklikler yapıldı. Savaş başlamadan önce Said Halim Paşa, kabinenin hem
Sadrazamı ve hem de Hariciye Nâzırı idi. Kabinede Talat Bey Dâhiliye Nâzırı,
Enver Paşa Harbiye Nâzırı, Cemal Paşa Bahriye Nâzırı, Çürüksulu Mahmud
Paşa Nafia Nâzırı, Cavid Bey Maliye Nâzırı, Hayri Efendi Şeyhülislam, Oskan
Efendi Posta ve Telgraf Nâzırı, Süleyman Bustani Ziraat ve Ticaret Nâzırı,
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İbrahim Bey Adliye Nâzırı ve vekâleten Şura-yı Devlet Reisi, Şükrü Bey de
Maarif Nâzırı olarak görev yapıyordu.
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı patlak vermeden önce dönemin büyük
devletleri ile ittifak yapmak için birçok teşebbüste bulundu. 1913 yılı sonlarında Almanya ile ittifak teşebbüsüne geçildi, ancak Almanya buna yanaşmadı. İngilizlerle ilk ittifak denemesi İtalya Savaşı’nın olduğu ve Rusların
boğazlardan savaş gemilerini geçirmek istedikleri bir sırada yapıldı. İkinci
ittifak denemesi ise Rusların Doğu Anadolu vilayetlerinin ıslahı teşebbüsünü
kendi lehlerine çevirmek için baskıda bulundukları döneme rastlar. Osmanlı
Devleti, İngiltere ile giriştiği bu ittifak girişimlerinden olumlu bir sonuç alamadı. Ayrıca Fransa ve Rusya ile ittifak girişimlerine girilmişse de bunlardan
da sonuç alınamadığı bilinen bir husustur.
28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun veliahdı Ferdinand ve eşi, Saraybosna’da bir Sırplı tarafından öldürülmesi üzerine Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Hükümeti, Osmanlı Devleti’ni
üçlü ittifaka çekmek üzere çalışmaya başladı. Almanya, Osmanlı Devleti’nin
1913’teki teklifini gündeme getirerek 22 Temmuz 1914’te ittifak teklifinde
bulundu. Almanya’nın ittifak teklifi Said Halim Paşa, Enver Paşa, Talat Bey
ve Halil Bey kabul ettiler. Bu teklifini kabul etmelerinin sebebi Rus korkusudur. Almanya’nın o dönemde Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü bozacak veya devleti zayıflatacak bir politikası söz konusu değildi. Almanya’nın
Osmanlı Devletini bir müstemleke gibi eline geçirmesi mümkün bulunmamaktaydı. Almanya, Osmanlı Devletini bir irtibat pazarı olarak görmekteydi.
Osmanlı Devleti güçlü oldukça ve ayakta durdukça bu menfaatleri devam edecekti.
2 Ağustos 1914’te Almanya ile Osmanlı Devleti arasında İttifak Antlaşması,
Sadrazam Said Halim Paşa ve Almanya Büyükelçisi Wangerheim tarafından
imzalandı. Sadrazam’ın Yeniköy’deki yalısında imzalanan antlaşma tecavüzi
ve taarruzî bir ittifak olmayıp, tedafüi yani Rus saldırısına karşı korunmak için
akdedilen bir savunma anlaşmasıdır.
1-2 Ağustos 1914 gecesi Sadrazam ve Hariciye Nâzırı Said Halim Paşa’nın
yalısında toplanan Enver Paşa, Talat Bey, Cavit Bey ve Meclis-i Mebusan Reisi
Halil Bey’den mürekkep bir kısım vekiller, büyük devletler arasındaki siyasî
gerginliği göz önüne alarak genel seferberlik kararı aldılar. 2 Ağustos 1914’te
de padişahın onayı alınarak genel seferberlik ilân edildi ve aynı gün hükümet
Meclis-i Mebusan’ı süresiz kapattığını ve borçlarını tecil ettiğini ilân etti.
Said Halim Paşa Hükümeti, Almanya ile yapılan ittifaktan sonra diğer devletlerle de ittifak teşebbüslerinde bulundu. İlk antlaşma Bulgaristan’la yapıldı.
Said Halim Paşa’nın onayıyla Enver Paşa 5 Ağustos 1914’te Rusya’ya ittifak
teklifinde bulunur. 10 Ağustos 1914’te Göben ve Breslav adlı Alman savaş ge-
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milerinin Osmanlı sularına girmeleri üzerine Said Halim Paşa Hükümeti gemilerin satın alındığını ve Osmanlı Devleti’nin tarafsız olduğunu ilân eder. 17
Ağustos’ta İngiltere, Fransa ve Rusya büyükelçileri sadrazamı ziyaret ederek,
eğer Osmanlı Hükümeti savaşın sonuna kadar tarafsız kalırsa, bunun karşılığında toprak bütünlüğünü taahhüt edeceklerini söylerler. Said Halim Paşa,
İtilaf Devletleri’nin bu teşebbüsü üzerine Maliye Nâzırı Cavid Bey’i bu devletlerin büyükelçileri ile görüşmeye memur eder. Aynı zamanda Cemal Paşa
da İtilaf Devletleri’nin büyükelçileri ile temasa geçer. Osmanlı Hükümeti,
devletin toprak bütünlüğünü, kapitülasyonların ilgası, Yunanlıların işgal ettiği adaların iadesi ve Mısır meselesinin hâllini ister. Bunların karşılığında da
tarafsızlığını muhafaza edecekti. Ancak bu görüşmelerden kesin ve olumlu bir
sonuç alınamadı.
5 Eylül 1914 tarihinde Bakanlar Kurulu toplantısında Sadrazam ve Hariciye
Nâzırı Said Halim Paşa’nın teklifi ile bütün kapitülasyonların kaldırılmasına
karar verildi ve 1 Ekim 1914 tarihinden itibaren bütün kapitülasyonların kaldırıldığı ilgili devletlere resmen bildirildi.
Almanya, Osmanlı Devleti’ni savaşa sokmak için çeşitli tertipler düzenledi. Nitekim Karadeniz olayı bunlardan biridir. Osmanlı Donanması’nın
birinci komutanı Amiral Souchon’a Enver Paşa tarafından 25 Ekim 1914’te
Karadeniz’e çıkıp Rus filosuna saldırma emri verdiği ileri sürülmektedir ki,
Halil Bey ( Menteşe ) bu iddiayı ileri sürenlerin iddialarını ispatlayamadıklarını ve hatta Enver Paşa’nın böyle bir emir vermediğini kendisine söylediğini
belirtmektedir (Menteşe 1986: 208).
Amiral Souchon komutasındaki Osmanlı Donanması 27 Ekim akşamı Karadeniz’e açıldı. 29 Ekim 1914’te sabah karanlığında Sivastopol ve
Novorossisk ve 30 Ekim’de de Ödese limanları bombardıman edildi. 29 Ekim
akşamı olaydan haberdar olan Said Halim Paşa, Babıâli’de bazı Hükümet üyeleri ile bir toplantı yaptı. Kendisinden habersiz işler yapıldığını ve kesinlikle
harbe taraftar olmadığını, eğer kendisinin fikrine iştirak edilmîyorsa hemen
hükümetten çekilmeye hazır olduğunu belirtti. Bunun üzerine Enver Paşa yeminle olaydan haberdar olmadığını söyledi. 30 Ekim günü Said Halim Paşa
istifa etti. Aynı gün kabine üyelerinin tamamına yakını Paşa’nın yalısına giderek istifadan vazgeçmesini istediler. “Hadiseyi tamir etmek ve alâkadarlara
tarziye vermek şartı ile” istifasını geri alabileceğini söyledi. Bu teklifi kabul
edilince istifasını geri aldı.
Said Halim Paşa ilk kabine toplantısında üçlü İtilaf Devletleri ile sulhun
korunması kararlaştırıldı. Rusya Büyükelçisi’ne bir nota verilerek Karadeniz
Olayı’nın sulh yolu ile çözülmesi istendi. Ancak Rusya bu notaya olumlu cevap vermedi. 31 Ekim’de Rus Büyükelçisi, 1 Kasım’da da İngiliz ve Fransız
büyükelçileri İstanbul’dan ayrıldılar. İtilaf Devletleri’nin büyükelçileri gittikten sonra 2 Kasım’da yapılan ilk Bakanlar Kurulu toplantısında Sadrazam ve
Hariciye Nâzırı Said Halim Paşa, Karadeniz Olayı’nı ve sulh teşebbüslerini,
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buna karşılık İtilaf Devletleri’nin olumsuz tutumlarını anlatır. Artık Osmanlı
Hükümeti kendisini Rusya, İngiltere ve Fransa Hükümetleri ile harp halinde
saymak durumunda olduğunu ve durumun yazı ile padişaha bildirilmesi lüzumunu açıklar. Bunun üzerine Posta ve Telgraf Nâzırı Oskan Efendi, Ziraat
ve Ticaret Nâzırı Süleyman Bustani sulh taraflısı olduklarını söyleyerek istifa
ettiler. Nafıa Nâzırı Çürüksulu Mahmud Paşa ise hükümetteki arkadaşlarının
önemli konularda dahi kendisine bilgi vermediklerini ileri sürerek istifa etti.
Cavid Bey toplantıya gelmedi ve istifa edeceğini Talat Bey’e bildirildi. 6 Kasım
1914’te yayınlanan irade-i seniyye ile istifa eden nazırların istifaları kabul edildi ve boş nezaretlere şu isimler atandı: Maliye Nezareti’ne vekâleten Maarif
Nâzırı Şükrü Bey, Ticaret ve Ziraat Nezareti’ne ve Nafıa Nezaret vekilliğine
İstanbul Mebusu Ahmed Nesimi Bey getirildi. 8 Kasım 1914’te Bursa Valisi
Abbas Halim Paşa’ya vekâleten yürütülen Nafıa Nezareti görevi verildi.
2 Kasım 1914’te Rusya, 5 Kasım’da da İngiltere ve Fransa, Osmanlı
Devleti’ne savaş ilân ettiler. Buna karşılık Osmanlı Devleti de 11 Kasım’da
yayınlanan irade-i seniye ile bu devletlere cihat ilân eder. 23 Kasım 1914’te
irade-i seniyye ile Cihat Fetvası yayınlanır. Cihat Fetvası Türkçe, Arapça,
Farsça, Tatarca ve Urduca olarak neşredilir. Cihat Fetvası’ndan başka 29 kişilik Meclis-i Ali-i İlmi tarafından hazırlanıp imzalanan Cihad-ı Ekber hakkında uzun bir beyanname beş dilde yayınlanır. Bu fetva ve beyannameden
milyonlarca nüsha bastırılarak Müslümanların yaşadıkları bölgelere dağıtılır.
Bunların dışında Mısırlı âlim Abdülaziz Çavış da Cihat Fetvası’nı destekleyen
Arapça bir beyannamesi ile Necef’deki Şii Uleması’nın Farsça olarak yazdığı
fetva da dikkate değer.
Osmanlı Devleti beş cephede muharebeye katıldı. Kafkasya, Kanal ve
Filistin cephelerinde başarılı olunamamıştır. Buna karşılık Çanakkale savaşlarında üstün başarılar gösterildi. Yine Irak cephesinde, Kut-el-Amara’da başarılar elde edildi.
Ermeniler’in başka yerlere nakledilip iskân edilmeleri Said Halim Paşa
Hükümeti tarafından gerçekleştirildi. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na
katılmasıyla birlikte, Ermeniler bağlı bulundukları birlikten kaçmaya, orduyu arkadan vurmaya ve İtilaf Devletleri hesabına casusluk yapmaya ve
Müslüman halkı katletmeye başladılar. Hükümet, Ermeni komite üyelerine
ve Ermeni milletvekillerine bu hareketlerden vazgeçmedikleri takdirde şiddetli tedbirlere başvurulacağını ihtar etti ise de bu ihtarlara aldıran olmadı.
Hatta Ermeniler şiddet ve kanlı eylemlerini daha da artırdılar. Bunun üzerine
Dâhiliye Nâzırı Talat Bey, 24 Nisan 1915’te Ermeni Komite merkezlerinin kapatılması, evrakına el konulması ve komite ileri gelenlerinin tutuklanmasını
isteyen bir tamim yayınladı.
Osmanlı Devleti ölüm kalım mücadelesi içinde iken Ermenilerin bu hainane davranışlarının göz ardı edilmesi mümkün değildi. Hükümet’in emirlerine,
memleket savunmasına ve asayişin korunması için alınan tedbirlere karşı ge-

Sadrazam Said Halim Paşa / M. Hanefi Bostan

lenlerle, casusluk yapanların tek tek veya toplu olarak yine Osmanlı Devleti
sınırları dâhilinde bulunan daha güvenli bölgelere nakledilmesi için Dâhiliye
Nâzırı Talat Bey imzası ile 26 Mayıs 1915’te bir tezkere sadarete gönderildi.
Bunun üzerine 30 Mayıs 1915 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında
bu tezkere ele alınarak kabul edildi. Ayrıca nüfus naklinin hangi bölgelerden
yapılacağı ve nakledilenlerin nerelere iskân edileceği karara bağlandı ve alınan kararın yürürlüğe girmesi için 31 Mayıs 1915 tarihinde Dâhiliye, Harbiye
ve Maliye nezaretlerine tebliğ edildi.
Said Halim Paşa, 24 Ekim 1915’te Talat Bey’in hükümet içinde nüfuzunu güçlendirmek için yaptığı baskı sonucunda Hariciye Nazırlığı’ndan istifa
etti. Boşalan nezarete Meclis-i Mebusan reisi Halil Bey getirildi. 24 Nisan
1916’da Adliye Nâzırı İbrahim Bey Şura-yı Devlet Reisliğine getirildi. Adliye
Nezareti görevi vekâleten Hariciye Nâzırı Halil Bey’e tevdi edildi. Bunun üzerine Şeyhülislam Hayri Efendi istifa ederek bu makama 8 Mayıs 1916’da Musa
Kâzım Efendi atandı. Meşihata bağlı olan Vakıflar İdaresi, Evkaf Nezareti
olarak teşkilatlandırılarak bu nezarete Şura-yı Devlet Reisi İbrahim Bey nasb
edildi.
Osmanlı Devleti harbe girdikten sonra 4.Ordu Kumandanlığı’nı deruhte etmek üzere 21 Kasım 1914’te Cemal Paşa Suriye’ye hareket etti. Bahriye
Nezareti görevini vekâleten yürütmek üzere Harbiye Nâzırı Enver Paşa’ya verildi.
Mekke Emiri Şerif Hüseyin Paşa 15 Temmuz 1915’te Osmanlı Ordusu’nun
büyük bir bölümünün Çanakkale bölgesinde olmasının verdiği güvenle
İngiltere’ye askerî işbirliği teklif etti. 11 Ocak 1916’da Tebük’ten Mekke’ye kadar uzanan Hicaz bölgesinde muhtar idaresinin kabul edilmesini ve emirliğin
büyük evlâdına geçmek şartı ile ömrünün sonuna kadar kendisine verilmesini
isteyen bir telgrafı Harbiye Nâzırı Enver Paşa’ya gönderdi. 6 Haziran 1916’da
Şerif Hüseyin’in oğulları Şerif Ali ve Şerif Faysal yönetiminde Kanal Seferi için
Medine’ye gelen Bedevi Ordusu, Medine karakollarına saldırarak fiilen isyan
etti.
2 Temmuz 1916’da Mekke Emiri Şerif Hüseyin Paşa görevinden azledilerek
yerine Meclis-i Ayan üyesi Şerif Ali Haydar Bey tayin edildi. Bunun üzerine
Şerif Hüseyin 29 Ekim 1916’da kendisini Arap Meliki ilân etti.
1916 yılında Said Halim Paşa Hükümeti’ni düşürmek üzere Yakup Cemil
bir suikast teşebbüsünde bulundu. Bu teşebbüs öğrenilince Yakup Cemil 11
Eylül 1916’da tutuklanıp idam edildi.
Said Halim Paşa, İttihat ve Terakki’nin 1913 ve 1916’da yapılan kongrelerinde bu teşkilatın genel başkanlığına seçildi. Ancak aynı teşkilatın başkan
vekili ve kendi kabinesinin Dâhiliye Nâzırı olan Talat Bey’le aralarında ciddi
huzursuzluklar baş gösterdi. Özellikle Talat Paşa ile Said Halim Paşa’nın arası
son Hâriciye Nâzırlığı meselesi yüzünden açıldı. Talat Bey hükümet içindeki
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nüfuzunu arttırarak sadrazam olmak istiyordu. Talat Bey, sadrazamın kapitülasyonlar kalkmış olmasına rağmen bu konu ile ilgili gelen yazılara cevap
verdiğini ve kendisine tevdi edilen yazıları okumamasından şikâyet ediyordu.
Said Halim Paşa da kabinenin başkanı olmasına rağmen umumî işlerden haberdar edilmemekten rahatsızlık duyuyordu. Nitekim kadın efendilere tahsis
olunacak maaş hakkındaki kanun kendisine danışılmadan hazırlandı. Bu olayla son noktasına gelen gerilim Sadrazam Said Halim Paşa’nın sağlık durumunu gerekçe göstererek görevinden 3 Şubat 1917 tarihinde istifa etmesiyle son
buldu. Padişah V. Mehmed Reşâd 4 Şubat 1917’de Talat Bey’e vezirlik rütbesi
vererek sadrazamlık makamına atadı. Said Halim Paşa’nın sadaret müddeti 3
sene, 7 ay ve 21 gün sürdü.
Said Halim Paşa, sadrazamlığı döneminde özellikle Edirne’nin geri alınmasında ve Adalar meselesinde büyük hassasiyet gösterdi. Edirne’nin geri
alınması ile ilgili çalışmalarından dolayı padişah tarafından kendisine murassa’ imtiyaz nişanı verilerek taltif edildi. Ayrıca Alman imparatoru kendisine
Aigle Noire, Avusturya – Macaristan imparatoru da Saint Etienne nişanını
verdi.
Said Halim Paşa’nın sadaret döneminin yarısından fazlası I. Dünya Savaşı
devresinde geçer. Hükümetin Türkiye’yi sebepsiz ve vakitsiz savaşa soktuğu
ileri sürülürse de Paşa bu isnatları kabul etmez. Nitekim “Türkiye’nin Harb-i
Umumi’ye İştirakindeki Sebepler” başlığı ile Sebilürreşad dergisinde ölümünden sonra bir bölümünün yayınlandığı hatıralarında şu hususları gündeme
getirmektedir: Sevr Muahedenamesi ile yağma ve talan edilen “Türk mevcudiyet-i Millîyesinin silaha sarılarak müdafa’a edilmesi mecburiyet-i kat’isinden
şüphe edilemiyorsa” 1914’te de büyük harbe Türkiye’yi iştirak ettiren sebeplerin meşruluğundan şüphe edilemeyeceğini belirtmektedir. Paşa, Rusya’nın
ve diğer İtilaf Devletleri’nin Türkiye için besledikleri menfi niyetlerin yeni
olmadığını, özellikle Osmanlı Devleti’nin harbe girdikten sonra doğmadığına
dikkat çekmektedir. Onların Osmanlı Devleti’ni dağıtma, parçalama ve Türk’ü
tarih sahnesinden silme siyasetlerinin Cihan Harbini doğuran sebeplerin en
önemlisi olduğu gibi, “bugün devam edilen muharebenin-İstiklal Harbi’nin
de sebebidirler”.
Said Halim Paşa, eğer Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda ve Türk
Milleti’nin İstiklal Harbi’nde üzerine düşen ağır vazifeyi yapmaktan kaçınsaydı, kendi izmihlaline bizzat kendisi iştirak etmiş olacağını söylemektedir.
Yine Paşa; “Eğer Türk Milleti bugün - İstiklâl Harbi’nde-hâlâ mücadele
edebiliyor ve Cenab-ı Hakk’ın inayeti muazzez ve mübeccel evlâtlarının havarık-ı fedakariyesi ile kendisine hür ve mümin bir ati temin edebiliyorsa bu sırf
1914’de kendisine terettüp eden vazife-i ulviyeyi idrak ederek mücadele edeceği kuvvetlerin büyüklüğü önünde bir ictinab ve tereddüt…” göstermeden
mücadele etmesinden kaynaklandığını ifade etmektedir.
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Said Halim Paşa, Osmanlı Devleti’nin vakitsiz harbe girmesi meselesi üzerinde de durmaktadır. O, Osmanlı Devleti’nin vakitsiz harbe girdiğini kabul
etmekle beraber, bunun “harb-i umumide takib etmiş olduğu istikametin yanlışlığını” göstermediğini, ancak bu konuda “takip ettiği siyasetin… layıkıyla
tatbik edilemediğini gösterir” demektedir. Yine “Türkiye’nin” Birinci Dünya
Savaşı’nda tarafsız kalmasının mümkün olmadığını çünkü devletin istiklâl ve
istikbalini temin edemeyeceği hakikatini anladığını ve tehlikenin büyüklüğünü hissettiği için harbe girdiğini ifade etmektedir. Devlet’in tarafsız kalması
hâlinde alçakça bir ölümü tercih etmek durumunda kalacağını yazmaktadır.
Said Halim Paşa, sadrazamlıktan ayrıldıktan sonra ayan üyeliği görevine
devam etti. İttihat ve Terakki Partisi’nin 1917 yılı kongresinde merkez-i umumi üyeliğine seçilerek bu parti ile olan bağlarını koparmadı. Yalısına çekilerek
Osmanlı toplumunun meselelerine çare bulmak için eserler yazmaya devam
etti.
Mondros Mütarekesi’nden sonra, Enver, Talat, Cemal Paşa ve ileri gelen
bazı İttihat ve Terakki Partisi mensupları yurt dışına çıktı. Sultan Vahdettin,
Said Halim Paşa ve kardeşi Abbas Halim Paşa’nında yurt dışına çıkmalarını
önerdi, ancak onlar bu öneriyi reddetti. İleri gelen ittihatçıların yurt dışına
çıkması üzerine İttihat ve Terakkinin dağılmak üzere olduğunu gören Said
Halim Paşa, Muhafazakâran Fırkasını kurmaya hazırlandıysa da bu teşebbüsü gerçekleşemedi. Paşa, 4 Kasım 1918’ de savaş ve “Ermeni Kırımı” sorumlusu olarak Dîvân-ı Âlî (Yüce Divan)’ye verildi. 10 Mart 1919’da tevkif edildi
ve Dîvân-ı Harb-ı Örfî’de yargılandı. 28 Mayıs 1919’da İngilizler tarafından
önce Mondros’a, bilâhare oradan da Malta’ya sürüldü. Malta’da Polverista esir
kampında tutuklu bulunan Said Halim Paşa ve 144 arkadaşı savaş sorumlusu ve “Ermeni Kırımı” ile ilgili olarak müttefik mahkemelerinde yargılanmak
istenmişse de böyle bir suçu işlediklerine dair bir delil bulunamadığından
29 Nisan 1921’de Malta’da serbest bırakıldılar. Paşa, Malta’da tutuklu iken,
İngilizler Yeniköy’deki yalısını işgal ederek, yalıdaki bütün değerli eşyaları
yağmaladılar. Said Halim, İstanbul’a dönmek istediyse de Tevfik Paşa hükümeti tarafından dönmesi mahzurlu görüldüğünden bu isteği kabul edilmedi.
İngiliz işgali altındaki Mısır’a da gidemediğinden Roma’da bir konak kiralayarak oraya yerleşti. 5 Aralık 1921’de kiraladığı konağın önünde 57 yaşında
iken Arşavir Şıracıyan adlı bir Ermeni komitacı tarafından alnından vurularak
şehit edildi. Naaşı İstanbul’a getirilerek 29 Ocak 1922’de Sultan II. Mahmut
Türbesi bahçesindeki babasının mezarının yanına gömüldü (Bostan 1992: 26105).
2. Şahsiyeti
Çöküş dönemi Osmanlı fikir adamlarının en önemlilerinden biri olan Said
Halim Paşa, İslâmcı bir devlet siyaset ve fikir adamıdır. Derin bir İslâmî kavrayışa sahip olduğu eserlerinde ve şahsiyetinde açık bir şekilde görülmektedir.
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Paşa’nın hayatı varlık içinde geçtiğinden Malta’daki sürgün hayatı dışında sıkıntı yüzü görmedi. Oldukça okuyan, geniş kültüre sahip bir devlet adamı idi.
Yoksullara yardım elini uzatır ve sanat ustalarını korurdu. Paşa kibar, alçak
gönüllü, sıcakkanlı, iyi ahlâklı, nazik, dürüst ve şahsiyet sahibi bir insandı. O
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kuklası ve esiri değildi. Aksine bu cemiyet içindeki aşırılıkları frenleyen ve özellikle Enver Paşa ile Cemal Paşa’yı barış içinde
tutan bir denge ve itidâl unsuru idi. Paşa’nın siyasî şahsiyeti yanında bir de
mütefekkirliği söz konusudur ki, mütefekkirliği siyasî şahsiyetine oranla daha
önemlidir. Onun en önemli vasfı “düşünen bir kafa” olmasıydı. O aynı zamanda “İslâmcılık” fikir akımının en önemli düşünce önderlerinden biri idi.
Onun eserlerindeki fikirler basit, alışılagelmiş değerlendirmeler değildir.
Eserleri hacim olarak küçük olmakla birlikte insanı tefekküre sevk ederler.
Büyük meseleleri, başarıyla çözümlerken ortaya orijinal fikirler ortaya koyar.
Paşa, batı medeniyeti ve sosyal hayatını yakından tanımış olmasına rağmen, kendi kültür ve medeniyetine, özellikle Türk Milleti’ni yabancı değildi. O
kendi millî değerlerine bağlı aydın bir fikir ve devlet adamı idi.
Said Halim, düşüncesinin tabii bir sonucu olarak Mustafa Kemal’in
Anadolu’da emperyalizme karşı vermiş olduğu Millî Mücadele Hareketini sonradan değil, başından beri açıkça destekleyen bir şahsiyet olduğu ve kardeşi
Abbas Halim Paşa’nın bu harekete maddî yardımlarda bulunduğu kendisine
ait 1921 tarihli mektuplardan anlaşılmaktadır.
Said Halim Paşa, Malta’da sürgünde iken Amerika ve Fransa devlet başkanları ile İngiltere başbakanına yazdığı ve Ermeni meselesini de açıkladığı
teferruatlı mektubunun Amerika Devlet Başkanı Wilson üzerinde büyük bir
tesir yaptığı, bu mektup üzerine Ermenistan Devleti’ni kurmakla görevlendirilen General Harbord’un uyarıldığı belirtilmektedir.
Ermeni terörist Şıracıyan’ın itiraflarına göre; Said Halim Paşa, İtalyan
Millî Bankaları’ndan 2 milyon sterlin borç para bularak, Mustafa Kemal’e sevk
edilmek üzere silah alacaktı. Bu konuda İtalyan bankalarıyla 6 Aralık 1921’de
Said Halim Paşa kontrat imzalayacağından, Şıracıyan acele davranarak bir
gün öncesinde Paşa’yı öldürdüğünü açıklamaktadır (1997:199-200).
3. Eserleri
Said Halim Paşa’nın eserleri olarak sekiz kitabından başka, hâtıraları, mektupları ve Dîvân-ı Âlî’nin sorularına yazılı olarak verdiği cevaplar bulunmaktadır. Onun kitapları hacimli olmamakla beraber, ciltler dolduracak kadar
derin muhtevalıdır. Paşa’nın her eserinde bir yenilik göze çarpar. Bu nedenle
eserleri başlı başına bir değer taşımaktadır. Eserlerinde üzerinde durduğu konulardan biri Batı’nın sosyal ve siyasal özelliklerinin yanı sıra İslâm toplumlarının içinde bulunduğu sorunlar ve bu sorunlardan çıkış yollarıdır. Onun bu
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konudaki düşünceleri İslâm toplumları için canlılığını ve önemini hâlâ muhafaza etmektedir.
Eserleri şunlardır:
1. Ta’assub: Said Halim’in ilk eseri bu olup, 1910 yılında Sırâtımüstakîm
dergisinde “Mehmed” imzasıyla “Ta’assub-ı İslâmî ve Ma’nâ-i Hakikiyyesi”
adıyla yayınlanmıştır. Kitap olarak Taassub adıyla 1917’de iki defa basılmıştır.
Fransızca olarak kaleme alınan eser, Tahir Hayrettin Paşa tarafından tercüme
edilmiştir. Paşa bu eserinde Garp ile Şark arasındaki düşmanlığın sebepleri
üzerinde durmaktadır. Batı’nın Müslümanlara isnat ettiği din taassubunun,
aslında Müslümanlara karşı yapılan haksızlıkların ve zulümlerin bir sonucu
olduğunu belirtmektedir.
2. Mukallidliklerimiz: Eser “Mehmed” imzası ile 1911 ve 1914 yıllarında iki
kez basılmıştır. Paşa, bu eserde Batı’nın siyasî ve içtimaî müesseselerini taklit
etmekle uğradığımız ve uğrayacağımız felaketler üzerinde durmaktadır. Her
değişikliğin iyi sonuçlar getireceğini düşünmenin bir gaflet olduğunu, özellikle örf ve âdetlerin değişmesi ile gerileme ve çöküşlerin başlayacağına dikkat
çekmektedir.
3. Meşrutiyet: Bu eser “Mehmed” imzası ile 1911 yılında kitap olarak yayınlandı. Paşa, bu kitapta meşrutiyet idaresinin tesirleri ve neticelerinin ne
olacağı üzerinde durmakta ve tercüme yoluyla alınan bir anayasanın bizim
siyasî ve içtimaî hayatımızla bağdaşmayacağını belirtmektedir.
4. Buhrân-ı İctimaîmiz: Eser “Mehmed” imzasıyla 1916’da iki defa basıldı.
Aynı eser 1918’de Sebilürreşâd dergisinde “Prens Said Halim Paşa” imzasıyla
tefrika edildi. Paşa bu eserinde, vaktiyle güçlü, kuvvetli ve zinde olan Osmanlı
toplumunun kısa bir zamanda nasıl çöktüğünün sebepleri üzerinde durmaktadır. Ona göre Osmanlı toplumunun kuvvet ve zindeliğini yeniden kazanabilmesi için, ahlâkî meziyetlerin ve terbiyenin ilme, faziletin de bilgiye tercih
edilmesi gerekmektedir.
5. Buhrân-ı Fikrimiz: 1917’de “Mehmed”, 1919’da da “Prens Said Halim
Paşa” imzasıyla iki defa basıldı. 9 Ocak 1919’dan itibaren de Sebilürreşâd dergisinde tefrika edilmeye başlandı. Paşa bu eserinde Türk aydınının Batı hayranlığı üzerinde durmakta, bu hayranlığın bir hastalık olduğu ve bu hastalıktan kurtulmadıkça Türk’ün bağımsızlığına halel geleceğine işaret etmektedir.
6. İnhitât-ı İslâm Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye: Paşa’nın bu eseri
1918’de kitap olarak, 12 Eylül 1918’den itibaren de Sebilürreşâd’da “Akvâmı İslâmiyyenin Esbab-ı İnhitâtı” adıyla tefrika edilmeye başlandı. Bu eserde
Müslümanların gerileme ve özellikle XIX. ve XX. yüzyıllarda felakete düşmelerinin sebepleri tespite çalışılmaktadır. Paşa Osmanlı aydınlarının İslâm toplumunda görülen aristokratik ve demokratik karakterleri geliştirmeye ve yükseltmeye gayret etmeleri gerektiğini ve millî esaslarımızı da, idare edenle edi-
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lenler arasındaki hak ve vazifelerin daha iyi anlaşılıp tatbik olunmasını temin
edecek tâdil ve ıslahat çalışmalarına hasretmeleri gerektiğini belirtmektedir.
7. İslâmlaşmak: Paşa’nın önemli eserlerinden biri olan İslâmlaşmak,
Mehmed Âkif tarafından Fransızca’dan tercüme edilerek 15 Kasım 1918’den
itibaren Sebilürreşâd’da tefrika edilmeye başlandı. Aynı yıl içinde müstakil kitap olarak da basıldı. Bu eserde “İslâmlaşmak” tâbirinin nasıl anlaşılması gerektiği hususu üzerinde durulmakta ve Müslümanlığın inanç, ahlâk, cemiyet
ve siyaset sistemlerini içine alan bir bütün olduğu tezi ortaya konulmaktadır.
Said Halim Paşa’nın adı geçen bu yedi eseri 1919 yılında 183 sayfadan oluşan bir külliyatta toplanarak Buhranlarımız adıyla basılmıştır. Bu eser M.
Ertuğrul Düzdağ tarafından sadeleştirilerek 1973’de Buhranlarımız, 1991’de
de Said Halim Paşa - Buhranlarımız ve Son Eserleri adıyla, N. Ahmet Özalp
tarafından da Toplumsal Çözülme adıyla 1983’de, ikinci baskısı da 1985’te yayımlanmıştır. Paşa’nın Buhranlarımız adlı külliyat içinde yer alan eserlerinden İslâmlaşmak, Meşrutiyet, Fikir Buhranımız, İslâm Âleminin Gerileme
Sebepleri Üzerine Bir Deneme adlı eserleri İsmail Kara tarafından sadeleştirilerek Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi c.I’in içinde 1986’da neşredilmiştir.
8. İslâmda Teşkîlât-ı Siyâsiyye: Said Halim Paşa, Malta’da sürgünde iken
yazdığı bu eser 1921’de Roma’da “Les Instituons Politiques dans la Société
Musulmane” adı ile yayınlanmıştır. Aynı eser, 1922’de Paris’te çıkan Orrient
et Occident dergisinde Fransızca olarak neşredilmiştir. Eser 1927 yılında
Hayarabad’ta Islamic Culture dergisinde “The Reform of Müslim society” adıyla İngilizce ve aynı yıl Urduca ‘ya tercüme edilerek neşredilmiştir. 1935-1940 yıllarında Hindistan’da tekrar İngilizce olarak yayınlanmıştır.
1967 yılında da Karaçi’de bir İngilizce baskısı daha yapılmıştır. Eser, Mehmed
Âkif tarafından Fransızca’dan Türkçe’ye tercüme edilerek Sebilürreşâd’ın
Ankara’da çıkan sayılarında 1922 yılının Şubat-Mayıs aylarında “İslâmda
Teşkilât-ı Siyâsiye” adıyla tefrika edilmiştir. Paşa bu eserinde İslâm’ın siyasî ve toplumsal meseleleri üzerinde durarak; İslâm’ın müesseselerinin Batı
müesseseleriyle aynı olmadığını ve İslâm’ın ayrı bir dünya görüşünün olduğunu belirtmektedir. Yine devlet başkanının millet tarafından seçilmesini,
Meclis-i Mebusan’ın milletin güzide kişilerinden oluşmasını ve bu meclisin
hükümetin çalışmalarını kontrol etmesini gerektiğini belirtmektedir. Paşa’nın
adı geçen eseri M. Ahmet Özalp tarafından sadeleştirilerek 1987’de İslâm ve
Batı Toplumlarında Siyasal Kurumlar adıyla müstakil olarak, 2003’te de
Said Halim Paşa –Bütün Eserleri içinde neşredilmiştir. Yine bu eser
Düzdağ (Said Halim Paşa - Buhranlarımız ve Son Eserleri) ve Kara
(Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi c.I) tarafından sadeleştirilerek yayınlanmıştır.
9. Mektupları: Said Halim Paşa, Malta’da sürgünde iken Amerika Devlet
Başkanı Wilson, İngiltere Başbakanı Loyd George ve Fransa Başkanı Monsieu
Clemencea’ya birer mektup göndermişti. Mektupların muhtevaları aynı olup
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38 sayfadan ibaretti. Paşa mektuplarında Birleşmiş Milletler teşkilatını kurmakta olan bu devlet ileri gelenlerine, Osmanlı Devleti’nin dünya üzerindeki
misyonunu hatırlatıp, Osmanlıyı dışlayarak dünya üzerinde barışın sağlanmasının mümkün olamayacağı ikazında bulunuyordu.
10 Hâtıraları: Said Halim Paşa siyasî hâtıralarını kaleme almış, ancak
bunları şahâdeti dolayısıyla tamamlayamamıştır. O’nun hâtıralarından bir bölümü Sebilürreşâd dergisinin 29 Haziran 1922 tarihli sayısında “Türkiye’nin
Harb-i Umumiye İştirakindeki Sebepler” başlığı ile yayınlanmıştır. Paşa, hatıralarında Osmanlı Devleti’nin harbe girişinin isabeti ve İtilaf Devletleri’nin
takındığı olumsuz tavır ve oyunları üzerinde ve Anadolu’da emperyalizme
karşı verilen mücadelenin önemi üzerinde durmaktadır. Mevcut hatıraların
tamamı 2000 yılında İsis Yayınevi tarafından İstanbul’da Fransızca olarak
L’Empire Ottoman et la Guerre Mondiale adıyla 117 sayfadan oluşan bir kitap
olarak neşredilmiştir.
11. Dîvân-ı Âlî Suallerine Yazılı Olarak Verilen Cevaplar: Paşa, I. Dünya
Savaşı’ndan yenilgi ile çıkılması üzerine, Osmanlı Mebusan Meclis’inde kurulan Yüce Divân’da dönemin hükümetlerinde görev alan diğer üyelerle birlikte
sorgulanmıştır. 5 Kasım - 21 Aralık 1918 tarihleri arasında Divân-ı Âlî’nin sorularına yazılı olarak verdiği cevaplar dönemin Vakit gazetesinde tefrika edilmiş ve 1933 yılında da Harp Kabineleri’nin İsticvabı adıyla yayınlanan kitapta
bir bölüm olarak yer almıştır (bk.246-333). Bu bölüm ağırlıklı olarak, Divân-ı
Âlî tarafından Paşa’ya vakitsiz harbe girilmesi, Ermeni ve Rum tehciri gibi
sorulan sorulara verdiği cevapları ihtiva etmektedir.
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Kökleri Batı Avrupa ülkelerinde filizlenen sanayi devrimi ve bu dönem içerisinde gerçekleşen Fransız ihtilâlinin dönüştürdüğü bir dünya düzeni içinde
bir ada konumunda olan Osmanlı Devleti’nin yavaş yavaş sınırlarını belirleyen suların yıkıcı ve tahrip edici etkisi altına girmeye başladığı bilinmektedir. Bu dönemle birlikte Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde beklenmedik bir
kaos halinin yaşanmasına neden olan söz konusu gelişmelerin yıkıcı etkisini
hafifletmek amacıyla birtakım fikirlerin ileri sürüldüğü görülür. Söz konusu
fikirlerde hakim unsur Batılı ülkelerin ulaşmış olduğu siyasal sosyal ve ekonomik seviyeyi elde etmeye yöneliktir. Fakat Osmanlı devlet erkânı veya aydını açısından bunun nasıl gerçekleştirileceği ya da başarıya hangi yöntemlerle
ulaşılacağı önemli bir sorundur.
Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminin sonuna yaklaşıldığı XVI. Asrın
sonlarıyla birlikte siyasal sistemde gerek sosyal açıdan gerekse ekonomik açıdan yaşanılan aksaklıkların her ne pahasına olursa olsun giderilmesi ve hükmedilen geniş coğrafyadaki milletler topluluğunun kontrol edilmesi istenci
devletin bekası açısından yönetim kademesinde büyük bir kaygı oluşturmuştur. Söz konusu kaygı, Osmanlı devlet ve toplumunu, asırlar boyu süregelen
kendine has yöntemlerle geliştirmiş olduğu geleneksel uygulamalardan vazgeçmeye ve Batı Avrupa ülkelerinde görülen gelişme sürecine dahil olmanın
şartlarını yerine getirmeye zorlayan etkenlerden birisidir. Devlet erkânı kadar
aydın kesimi de ilgilendiren gelişmeler siyasal ve sosyal uygulamalarda ortaya
çıkan aksaklıkların giderilmesi için birtakım önlemler alınmasını gerekli hâle
getirmiştir. Söz konusu önlemlerin sadece siyasal sistemin düzeltilmesine yö	
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nelik olması yeterli görülmemiş, aynı zamanda toplumsal ve kültürel düzenin
temel ilkelerinin de düzenlemeye tabi tutulması gerektiği fikrini doğurmuştur.
Bu dönemle birlikte Osmanlı aydını ve devlet erkânı arasında, siyasal ve
sosyal kalkınma adına ileri sürülen fikirlerin ve bu yönde başlatılan uygulamaların Batı toplumlarının kendi içinde hayata geçirmiş olduğu atılımlarla
örtüşüp örtüşmediği sorununun tartışılmaya başladığı görülür. Tartışmalar
bağlamında oluşan yargı, Osmanlı yönetici ve aydınının hissedilen kaygı noktasında aynı olmakla birlikte sunulan çözümler bağlamında farklılaşmasına
ya da sunulan çözümlerin niteliği doğrultusunda farklı gruplar bünyesinde
anılmasına neden olmuştur. Buna rağmen siyasal ve sosyal sorunlara çözüm
bulma amacını taşıyan fikir hareketleri arasında yöntem farklılığı dışında
büyük bir hizipleşmeye rastlandığı söylenemez. Çünkü ortak amaç, Osmanlı
Devlet ve toplumunun her ne şekilde olursa olsun varlığını koruması ve çağdaş dünyaya uyum sağlayarak, eski siyasal ve toplumsal itibarını yeniden elde
etmesi olmuştur.
Kaynağını Yeni Osmanlılar Cemiyeti tarafından ifadelendirilmiş olan siyasal ve sosyal alanlardaki değişim talebinde bulabileceğimiz fikirlerin çoğunun,
II. Meşrutiyet’in ilân edilmesini takip eden yıllarda daha net ve sistemli bir
şekilde ortaya konduğu söylenebilir. Bu bağlamda mevcut siyasal sistemde
süregelen uygulamalara karşı başlatılan ilk muhalif atılım olarak Osmanlıcılık
Hareketi’ni sonraki dönemlerde oluşacak fikir akımlarının temel tezlerini hazırlayan ana etken olarak görebiliriz. Her ne kadar Osmanlıcılık Hareketi’nin
liderleri, tam bir fikir ve eylem birliği içinde olamamışlarsa da, bu fikir adamlarını bir araya getiren ortak noktanın, Osmanlı Devleti’nin bir bütün olarak
içine girdiği çıkmazla ilgili endişelerin giderilmesi yönünde faaliyette bulunmak ve siyasal düzenin yeniden tesisini sağlayacak Meşrutiyeti ilân ettirmek
olduğu anlaşılır.
1908 yılında ilân edilen II. Meşrutiyet dönemine gelindiğinde ise Osmanlı
Devleti’nin itibarının korunması kaygısının yavaş yavaş devletin varlığının
korunması kaygısına dönüştüğü görülür. Bu nedenle öncelikle siyasal hemen
akabinde de soysal ve ekonomik işleyişte ne gibi tedbirler alınması gerektiğiyle ilgili sorunlara acil çözüm bulmak elzem olmuştur. Hatta farklı fikir akımlarının mensubu olan birçok aydın ve devlet erkânı, gelişen iç ve dış olaylara
bağlı olarak ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi yönünde kendi inancı doğ	
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rultusunda çözüm bulmaya yönelmiştir. Özellikle bu dönemle birlikte, devletin kurtarılması, devletin ve toplumun karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm
üretme, toplumsal âhengi yeniden tesis etme, dış politikalarda tesirli olma vb.
meselelerde idealist yaklaşımlar yerini mevcudu koruma ve istikrarı sağlamanın nasıl mümkün olacağı yaklaşımına bırakmıştır.
Bu bağlamda devletin varlığının devam ettirilmesiyle ilgili duyulan endişenin, ilk dönemlerde ‘Osmanlıcılık’ hareketini hazırladığı, daha sonraki
dönemlerde de temelleri bu harekete dayanan fakat sunulan çözüm yollarının farklılığından dolayı; Osmanlı aydınını, İslâmcılık, Türkçülük, Adem-i
Merkeziyetçilik, Batıcılık vb. farklı ideolojiler bünyesinde gruplaşmaya sevk
ettiği söylenebilir. Hemen hemen bütün Osmanlı aydınının tamamının batı
toplumlarında görülen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ivedilikle takip edilmesinin gerekliliğini ısrarla savunduğu kesindir. Fakat gerek Osmanlıcılık gerekse sonradan ortaya çıkan İslâmcılık ve Türkçülük, hatta kısmen Batıcılık fikir akımı mensuplarına göre; söz konusu gelişmelere ulaşmak adına, Osmanlı
devlet ve toplumunu ayakta tutan değerlerin tahrip edilmesine izin verilmemelidir. Devletin güçlü kalabilmesi için takip edilmesi zorunlu olan bu gelişmeler, toplumun şimdiye kadar yaşadığı dünya görüşünden farklı yeni anlayışları içerdiğinden, siyasal anlamda, bu konuda gereken tedbirler alınmalı ve
her şeye rağmen Osmanlı olarak kalma bilinci korunmalıdır.10
1888’den 1917 yıllarına kadar Şura-yı Devlet (Danıştay) üyeliğinden sadrazamlık makamına11 kadar yükselerek Osmanlı devlet yönetimin çeşitli kademelerinde görev yapan Said Halim Paşa’nın da sözü edilen çerçevede fikir
ürettiği görülür. O da Osmanlı olarak kalma bilincinin toplumun her kademesine yayılması hususunda hiçbir tereddüt yaşamamış ve bu bilincin nasıl geliştirilebileceği konusunda fikir üretmeye çalışan bir düşünür ve devlet
adamıdır. Eserlerinde işlediği sorunlara ve sunduğu çözümlere bağlı olarak
Ercümend Kuran,12 Kemal Karpat13 ve Yusuf Ziya İnan14 gibi araştırmacılar tarafından İslâmcılık fikir akımının önde gelenleri arasında sayılır. Bununla birlikte İsmail Kara, farklı bir bakış açısıyla, araştırmalarda muhafazakâr olarak
değerlendirilen kişilerin, muhafazakârlık vasıflarını fikirlerinden dolayı değil
de yaşayışlarından, davranışlarından ve Cumhuriyet idaresine karşı aldıkla	

İsmail Kara, İslâmcıların Siyasal Görüşleri, İz Yay., İstanbul, 1994, s. 7.

	

Tarık Zafer Tunaya, a.g.e., s.161.; Bernard Lewis, Osmanlı İmparatorluğu ve Sonu (çev: Mine Yazıcı), TTK Yay., Ankara, 1984, s. 353.

10 Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, TTK Yay., Ankara, 1991, s. 19, 20.
11

Kurtuluş Kayalı, “Padişahlar ve Sadrazamlar”, Cumhuriyetten Günümüze Türkiye Ansiklopedisi,
İletişim Yay., c. V, İstanbul, 1985, s. 1304.

12 Ercümend Kuran, “Osmanlı İmparatorluğunda İslâm Düşüncesinin Gelişmesi”, Türk Kültür Dergisi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, c. 203-204, İstanbul, 1979, s. 279.
13 Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihî, Toplumsal, Ekonomik Kültürel Temeller, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1978, s. 24.
14 Yusuf Ziya İnan, a.g.e., s. 149.
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rı tavırlardan kazandıklarını, ancak Said Halim Paşa’nın sosyolojik ve felsefi
düzeyde ileri sürdüğü düşüncelerinden dolayı İslâmcı mütefekkirlerle birlikte
anıldığını ifade eder.15
Birbirine muhalif gözüken fakat temelde aynı kaygının ürünü olan fikir
akımlarından birisine mensup olmaktan ziyade sahip olduğu entelektüel birikim ve devlet adamlığı tecrübesi Paşa’nın, siyasal ve toplumsal olayları tahlil
edebilme yeteneğini geliştirmiştir. Bu özelliği, onu dönemin diğer düşünürlerinden önemli ölçüde ayırmış; siyasal ve toplumsal olaylara soyut bir şekilde
yaklaşıp geçici çözümlere meyletmesine engel olmuştur. O, devlet ve toplumun karşı karşıya kaldığı sorunlar hakkında öne sürdüğü fikirlerde önemsiz
ve geçici ayrıntılar üzerinde durmak yerine daha uzun vadeli çözümler sunmaya çalışmıştır.16 Sırf yenilik yapmak uğruna her türlü değişikliğe açık olmanın,
mahiyet itibarıyla, yenilik olmayacağına; özellikle bu tür değişimlerde toplumun
temel dinamiklerinin dikkate alınması gerektiğine; toplumsal düzenin uyum sağlayamayacağı sistemlerin toplumu çökme tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağına
dikkat çeker. Nitekim II. Meşrutiyet’in ilânından hemen sonra kaleme aldığı
eserlerde, bu anlayışa sahip olduğu açıkça görülmektedir.17
Ayrıca eserlerinde Said Halim Paşa Müslüman kültürün galip millet statüsünde olduğu Osmanlı toplumunda Türkleri, mensubu oldukları devletin kurucusu olmalarına rağmen, kendi kültürel yapılarına ait özellikleri,
Osmanlılık potası içinde eritmeye çalışan bir millet18 olarak değerlendirir.
Bu görüş Türkçülük fikir akımının mensubu aydınların görüşleriyle örtüşür.
Çünkü dönemin Türkçülük hareketinin savunucusu olarak bilinen fikir adamlarının savunduğu millîyetçilik anlayışının da kültür millîyetçiliğine dayandığı
ve söz konusu düşünürlerin yazılarının hiç birinde devletin resmî doktrini haline gelmiş Osmanlıcılık veya İslâmcılık akımına karşı bir meydan okumanın
söz konusu olmadığı19 söylenebilir.
Her ne kadar bazı araştırmacılar; Türkçülerin, ırk nazariyesini reddeden
İslâmcılarla karşı karşıya kaldıklarını, İslâmcılık akımının mensuplarının,
her şeyden önce, kendilerini Müslüman olarak tanımladıklarını ifade etmekte
ve bu nedenle Türkçülükle İslâmcılığı birbirine zıt akımlar gibi göstermekte
iseler de,20 Türkçülük ve İslâmcılık akımına mensup olan fikir adamlarının
çoğunlukla aynı düşünceler doğrultusunda görüş beyan ettikleri anlaşılmak15 İsmail Kara, Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi Metinler/Kişiler, Risale Yay., İstanbul, 1986,
s.XXXIX.
16 Kurtuluş Kayalı, a.g.m., s. 1304.
17 İsmail Kara, “Said Halim Paşa”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar, Yapı Kredi Yay., c. 2, İstanbul, 1999, s. 487
18 Fatma Müge Göçek, “Osmanlı Devleti’nde Türk Millîyetçilinin Oluşumu”, Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce, İletişim Yay., İstanbul, 2003, s. 66.
19 David Kushner, Türk Millîyetçiliğinin Doğuşu (1876-1908), Kervan Yay., İstanbul, 1979, s. 152.
20 Mohammad Sadıq, Türkçülük Cereyanı-Türk Millîyetçiliğinin Eşiğinde (1908-1918), Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1972, s. 18.
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tadır. Gerek İslâmcılık fikir akımı gerekse Türkçülük fikir akımına mensup
aydınların savundukları gibi Said Halim Paşa da, Türk Milletinin benliğini
unutturacak kadar şiddetli bir arzuyla, farklı milletlerin kültürel değerlerini
kabul etmeye sevk eden21 her türlü teşebbüsü eleştirir. Bu gibi savunulardan
hareketle Türkçülük ile İslâmcılık fikir akımına mensup aydınların çoğunun
aynı düşünceler çevresinde öbeklendiği ve özdeş fikirler ürettiğini söylemek
mümkündür.
Ayrıca her iki fikir akımına mensup aydınların bazı dönemlerde fizikî birliktelik içinde oldukları da görülür. Örneğin Türkçülük fikir akımının önde gelen isimlerinden Yusuf Akçura 1908 yılında, İslâmcı yayın organı olarak yayın
hayatına başlayan Sırat-ı Müstakim dergisinde kültürel Türk millîyetçiliğini
destekleyen yazılar yayınlamıştır.22 Aynı şekilde Türkçü aydınlar tarafından
kurulmuş olan Türk Derneği’nin faaliyet gösterdiği dönemlerde, İslâmcılık fikir akımı içinde anılan Said Halim Paşa’nın, söz konusu derneğe fiilî olarak
üye olmamışsa da nakdî yardımlarda bulunduğu da23 bilinmektedir.
Söz konusu eylemler göstermektedir ki her iki fikir akımının mensupları arasında sınırları belirlenmiş ve birbirine zıt düşüncelerden oluşan keskin
bir ayrışmadan söz edilemez. Çünkü Osmanlı devlet ve toplumunun geleceği
konusunda duyulan endişeler her iki akımın mensuplarını aynı derecede ilgilendirmektedir. Söz konusu bu durum Said Halim Paşa’nın eserlerinde net
ifadelerle ele alınmıştır. Zirveye ulaştığı dönemler de dahil olmak üzere, uzun
bir zaman farklı kültürlere sahip toplumların gelişmesine katkı sağlayan, fakat
son dönemlerde bu misyonunu kaybetmeye başlayan İslâm Medeniyeti ve en
önemli temsilcisi sayılan Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya kaldığı sıkıntıların
kesin çözümlerle aşılması gerektiğini düşünür. İslâm Medeniyetini kurtaracak
çözümler, yine bu medeniyetin kendi içinde aranmalı ve Batı Medeniyeti’nden
bu konuda büyük bir katkı beklenmemelidir.
Çünkü farklı coğrafyalarda varlığını sürdüren devletlerin bünyesinde bulunan toplumlar, genel düşünce tarzı, ruh hali ve kültürel yapı bakımından birbirinden farklı özelliklere sahiptir.24 Ve insanları bir toplum veya millet haline
getiren millî esaslar; ülkü birliği, inanç birliği, ortak gelenek ve görenekler, din
ve ahlâk anlayışı vb. gibi unsurlardır. Bir toplumun her bir ferdi, bu esaslara
uygun ve saygılı bir şekilde yaşamakla mükelleftir. Söz konusu esasların tek
tek veya bir bütün halinde ihmal veya ihlal edilmesi, bu toplumun varlığını
devam ettirmesi yönünde büyük sıkıntılar doğurur. Bu yüzden Osmanlı devlet ve toplumunu geliştirme adına başlatılan çalışmalarda, toplumsal ilkeler
ihmal edilemez. Sadece zamanın şartlarına uygun hale getirmek için birtakım
21 Said Halim Paşa, İslâmlaşmak, Darulhilafe Hukuk Matbaası, İstanbul, 1337, s. 18.
22 François Georgeon, Türk Millîyetçiliğinin Kökenleri -Yusuf AKÇURA-(1876-1935) (çev. Alev
Er),Yurt Yay., Ankara, 1986, s. 58.
23 Yusuf Akçura, Türkçülük, Türkçülüğün Tarihî Gelişimi, Türk Kültür Yayını, İstanbul, 1978, s. 210.
24 Said Halim Paşa, Buhranlarımız, Şems Matbaası, İstanbul, 1338, s. 30, 31.
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düzenlemelere tabi tutulabilir.25
Şayet tarih boyunca birbirinden farklı bir şekilde yapılanmış, kendilerine
özgü ilke ve prensipler geliştirmiş toplumlar arasında bir etkileşim yaratılmak isteniyorsa, söz konusu etkileşimin sınırlarının net tespit edilmesi gerekir. Çünkü her toplum önemsediği kültüre göre birtakım ilkelere sahiptir,
ve mensuplarını bu ilkeler doğrultusunda yetiştirir. Toplumlar veya devletler
açısından bu durumu son derece normal karşılayan Said Halim medeniyetler arasındaki bu farklılıkları göz önünde bulundurmadan başlatılan her türlü
girişimi henüz yolun başındayken fiyasko olarak değerlendirir.26 Bu yüzden
toplumu birlik içinde tutan örf, âdet ve gelenekler, istenildiği zaman değiştirilebilecek unsurlar olarak görülmemelidir. Bu unsurların toplum tarafından
sindirilmesi ve birer değer olarak kabul edilmesi nasıl belirli bir süreci gerektiriyorsa, değiştirilmesi de aynı süreci gerektirir. Aynı zamanda bu unsurların
değişebilecek olanları olduğu gibi, asla değiştirilemeyecek olanları da vardır.27
Hatta toplumsal değerlere gereken önemin verilmediği bir medeniyetin varlığını uzun süre koruması mümkün değildir.
Bunun yanında toplumun uymakla yükümlü olduğu ahlâki değerlere verilen önemle, sanayi ve teknoloji alanlarında meydana gelen gelişmeler arasında uyum sağlandığı zaman, medeniyet seviyesinin gelişmişliğinden bahsedilebilir. Bir toplumun ahlâk seviyesi ilim ve fen alanlarındaki seviyenin altına
düşerse, ileri bir medeniyet anlayışının varlığından söz etmek mümkün olmayacaktır.28
O dönem Osmanlı aydını açısından sorun içinde yaşanılan toplumun ileri
medeniyetler seviyesini yakalamasıdır. Fakat söz konusu sorunun varlığından hareketle geri kalmış bir toplumun ileri bir medeniyet haline gelmesi için
alınması gereken tedbirler arasına gelişmiş toplumun birebir taklit edilmesi düşüncesinin yerleştirilmesi içinden çıkılamaz bir hâl doğurmuştur. Şayet
aydınlar bu problemi aşmak için kendisine bir misyon belirlemiş ise toplumsal hassasiyetleri göz önünde bulundurmak durumundadırlar. Çünkü “bir
milletin yaşadığı gerçek hayatın ihtiyaçları kaçınılmaz şeylerdir. Bunların
eksikliği hayatı tahrip eder ve onulmaz yaralar açar. Hayatın suni şeylere
tahammülü yoktur. İhtiyaçlara uymayan her şey kendiliğinden kaybolmaya
mahkumdur.”29
Said Halim Paşa bir milleti millet yapan hassasiyetleri konu edinen sosyoloji vb gibi sosyal bilimler referans alındığında “başka milletlerin tecrübelerinden istifade etmeye kalkışan bir milletin, tamiri imkansız birtakım hatalara
25 Said Halim Paşa, “Buhrân-ı İçtimâ’imiz”, Sebîlürreşâd, c. 15, S. 375, İstanbul, 1337, s. 200, 201.
26 Said Halim Paşa, “İslâmda Teşkîlât-ı Siyâsiyye”, Sebîlürreşâd, c. 19, S. 493, İstanbul, 1340, s. 265.
27 Said Halim Paşa, Buhranlarımız, s. 43.
28 Said Halim Paşa, İslâmlaşmak, s. 23.
29 Said Halim Paşa, Buhranlarımız, s. 34.
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düşmemesini”30 imkânsız görür. Onun açısından bir toplumun siyasal, toplumsal ve ekonomik yapılarında meydana gelen tıkanıklıklar, gerçek hayatta
karşılığı olmayan metotlarla giderilmeye çalışılmamalıdır. Böylesi sıkıntıların
ortadan kalkması için konuya tam anlamıyla vâkıf olunmalı, toplumu bu duruma düşüren sebepler derinlemesine araştırılmalı31 ve toplumsal yapıya en
uygun çözüm yolları üretilmelidir. Yani farklı toplumların siyasal tıkanıklıkları aşma metotları dikkate alınmalı, fakat bütünüyle taklit de edilmemelidir.
Siyasal ve toplumsal alanlarda yapılacak yeniliklerde başarılı olmanın
yolu, “öteki” olan Batı Medeniyetine mensup toplumların uygulamalarının
taklit edilmesinden öte, Türk toplumunun teşvik edilmesine bağlıdır. Çünkü
bu yönde yapılacak atılımlarda yabancı medeniyetlerden örnek alınacak tek
şey, söz konusu medeniyeti temsil eden toplum veya toplumları bu konuma
ulaştıran çalışma tarzı, eğitim usulü ve samimi vatanseverlik duyguları olmalıdır.32 Bu nedenle devlet kurumlarında yapılacak bütün değişikliklerde toplum ve toplumu bir arada tutan unsurlar33 göz ardı edilmemelidir.
Toplumsal huzuru elde etmek iddiasıyla başlatılan atılımlarda, toplumu
birlik ve beraberlik ilkesi içinde yaşamaya sevk eden değerlerin ihmal edilmesi kabul edilemez bir anlayıştır. Bu anlayışla millî ve toplumsal değerlerin
ötekinin uygulamalarına feda edilmesi, toplumun huzursuzluğunu artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Ve kendi özüne ait değerleri hiçe sayan bir
toplumun, ileri medeniyet düzeyine ulaşması mümkün değildir. Tarihte güçlü
medeniyetler seviyesine ulaşma çalışmalarında başarılı olan toplumlar, öncelikle sahip oldukları değerleri koruma yoluna gitmişler ve bu değerlerin
gelişmeye engel olan yönlerini iyi tespit ederek bunları ıslah etmeye çalışmışlardır. Bu yöndeki gayretleri onların hem toplum bilincini korumalarına,
hem de kendi değer yargılarını yaşatmalarına büyük bir katkı sağlamıştır.34
Yaşanılan dönem itibarıyla değerlendirildiğinde Batı Medeniyeti’nin iktisadî yönden kalkınmayı başarmış olmasına rağmen, kendi içinde meydana gelen sınıf çekişmelerine son veremediği görülmektedir. Bunun nedeni Batı siyasetinin kuramsallaştırdığı sosyal adalet anlayışını pratiğe uygulayamamasıdır. Said Halim Paşa’ya göre, Batı Medeniyeti’nde bunun başarılabilmesi için,
bireyleri ahlâki davranış yönünden olgunlaştıracak değerlerin aktifleştirilmesi
gerekir. Çünkü hangi kültürel ortamda yetişmiş olursa olsun bireylerin ahlâki yönden olgunlaştırılması, bütün insanlık adına iyi olanın tercih edilmesini
sağlayacaktır. Batı Medeniyeti, ancak bu idealle nesillerini yetiştirmeyi başardığı zaman, gelecekte hürriyet, eşitlik vb. gibi değerleri daha iyi anlayan ve uy30 Said Halim Paşa, a.g.e., s. 30, 31.
31 Said Halim Paşa, a.g.e., s. 17.
32 Said Halim Paşa, a.g.e., s. 45.
33 Said Halim Paşa, a.g.e., s. 22.
34 Said Halim Paşa, İnhitât-ı İslâm Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye, Matbai Amire,
İstanbul, 1334, s. 13, 14.
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gulayan bir medeniyet haline gelebilir. Mevcut uygulamalar üzerinde detaylı
bir inceleme yapılmadan, Batı toplumlarında hürriyet, eşitlik vb. değerlerin
sadece birtakım kanun değişiklikleriyle kusursuz bir biçimde uygulandığını
iddia etmek yanlış olur.35
Batı Medeniyeti, ekonomik ve politik sıkıntılardan kurtulduktan sonra, geçmişte yaşadığı sıkıntılarla bir daha karşılaşmamak için özelde İslâm
Medeniyeti’nin hâkim olduğu coğrafyayla, genelde de diğer coğrafyalarla ilgili
birtakım planlar geliştirmeye başlamıştır. Batılı toplumların bu planları uygulamaya koyduğu dönemlerde, Müslüman toplumlar arasında yayılan ve İslâm
dininin hükümlerini yanlış yorumlayan sözde ilmî anlayışlar yüzünden ekonomi bozulmuş; iktisadî ve teknolojik açıdan gelişmeye yardımcı olacak bilimsel faaliyetler ise neredeyse yok denecek kadar azalmıştır. İslâm Medeniyetine
mensup devlet veya toplumların siyasal ve sosyal alanlarda başlatmak istediği yenilik hareketlerinin yetersiz kalması yüzünden, bu devlet ve toplumlardan bir kısmının Batılı toplumlar tarafından istila edildiği görülmektedir. Bu
dönem İslâm Medeniyetinin önemli bir parçası olan Osmanlı Devleti’nin de
kendi içinde düştüğü geriliği36 gidermek için çaba sarf ettiği bir dönemdir. Bu
nedenle son yıllarda Batılı toplumların başlattığı ekonomik atılımların, siyasal
ve toplumsal kurumlaşmaların İslâm Medeniyeti ve en güçlü temsilcisi olan
Osmanlı tarafından değerlendirilmesinin ve bundan faydalanılmasının oldukça önem kazandığı anlaşılmaktadır.37
Bu bağlamda Said Halim Paşa, Batı Medeniyetinin gerçekleştirmiş olduğu atılımlardan bilinçli bir şekilde faydalanılmasını şiddetle vurgular. İslâm
Medeniyeti ve en önemli temsilcisi Osmanlı devleti için bu tavır zorunludur.
Hatta, İslâm Medeniyetine mensup toplumlar, kendi yapılarına uygun gelişmeleri millîleştirerek uygulamaya koydukları sürece de, Batı Medeniyetinden
akılcı bir şekilde faydalanmış olacaklardır.38 Özellikle son dönemlerde Batı
toplumlarının uhdesinde daha sistemli hale gelen ve mevcut üstünlüğün kaynağı olan bilimsel mantaliteyle Osmanlı toplumunun sahip olduğu tarihî tecrübelerin gerçekçi bir yöntemle birleştirilmesi sonucunda açığa çıkartılacak
gerçekler, geçmişten beri süregelen hataların telafi edilmesini de mümkün
kılacaktır.39
Said Halim Paşa, kaynağı ne olursa olsun, millî esaslara ve millîyet anlayışına uygun olmayan her türlü yenilik hareketinin sonuçsuz kalacağını ileri
sürmektedir. Çünkü ona göre, millîyeti inkar eden bir medeniyetin ve millî duyguların terki anlamına gelen fikirlerin kabul edilmesi demek, bu unsurlarında terk edilmesi demektir. Millî unsurlara ters ve onları yürürlükten
35 Said Halim Paşa, “İslâm’da Teşkilat-ı Siyasîyye”, Sebîlürreşâd, c. 20, S. 496, s. 17.
36 Said Halim Paşa, “İslâm’da Teşkilat-ı Siyasîyye”, Sebîlürreşâd, c. 20, S. 495, s. 3.
37 Said Halim Paşa, Buhranlarımız, s. 30, 31.
38 Said Halim Paşa, Buhrân-ı Fikrimiz, Dârul Hilafe- Hukuk Matbaası, İstanbul, 1337, s. 13.
39 Said Halim Paşa, a.g.e., s. 14.
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kaldıran hükümler ihtiva eden her türlü teşebbüs, millîyeti ne olursa olsun,
hiçbir toplum tarafından içselleştirilerek uygulanamaz. Uygulanılması mümkün olsa bile, bu unsurlarla uyuşmadığı için başarılı olamaz. Temel prensipleri birbiriyle uyuşmayan toplumların birbirini, karşılıklı veya tek taraflı olarak
ve birebir taklit ederek bütün sistemini değiştirme yoluna gitmesi, sahip olduğu değerlerin tümünü inkar etmesi anlamına gelir. Bu durumla karşı karşıya
kalan, ister toplum, isterse birey olsun, millîyetini kaybetmiş sayılır. Millîyet
meselesini önemsemeyerek hareket edenlerin de, kendi millîyetleri adına söz
söyleme hakları yoktur.40
Hiçbir toplum, başka bir toplumun uygulamalarını rehber alarak kendi huzurunu temin edemez. Bu durum, aynı medeniyete mensup toplumlar için de
geçerlidir.41 Bu yüzden İslâm Medeniyetinin en önemli temsilcisi Osmanlı’nın
gerek siyasal gerekse sosyal alanlarda süregelen uygulamalarının yenilenmesi
ya da geliştirilmesi yönünde başlatılan çalışmalarda toplumsal ihtiyaçlar mutlaka dikkate alınmalıdır. Çünkü Said Halim Paşa’ya göre, toplumsal huzurun,
sosyal dinamiklere bağlı kalındığı sürece daha rahat sağlanacağı kesindir.
Ayrıca devletin geliştirilmesi adına başlatılan atılımların toplum tarafından
kabul görmesi başarılı olmanın anahtarı olacaktır.
Muhtemelen Osmanlı toplumunda sosyal ve siyasal hedefler dahil yaygın
kültürün belirlenmesi hususunda dinî ilkelerin önemli bir payının olduğunu42
düşündüğü için İslâmcılık fikir akımının mensupları arasında anılan Said
Halim Paşa’ya göre, devlet ve toplumun geri kalmışlığının nedenleri söz konusu ilkelerden daha ziyade kökleri geçmişe uzanan yanlış uygulamalarda aranmalıdır.43 Çünkü Müslüman toplumları temsil eden Osmanlı toplumunun da
içinde yer aldığı İslâm Medeniyeti, faydalı olan her şeyi insanlığın hizmetine
sunmaktan hiçbir zaman kaçınmamış ve gerek Müslüman, gerekse gayrimüslim olsun, bütün toplumların kendilerini geliştirmeleri için teşvik edici bir rol
üstlenmiştir.44 Bu nedenle Osmanlı’yı ve diğer İslâm toplumlarını medeniyet
haline getiren ve aynı ideal içinde yaşatan İslâm ilkelerinin bertaraf edilmesiyle gelişmenin sağlanacağını iddia edenler yanılmaktadır.45
Sorunun İslâm dininin ilkelerinde aranması bu nedenle yanlıştır. Asıl üzerinde durulması gereken Batılı ülkelerin genelde İslâm coğrafyasında özelde
ise bu coğrafyayı temsil etme erkini taşıyan Osmanlı devleti üzerinde kurguladığı planlardadır. İslâm medeniyetine mensup olan toplumlara karşı her
dönem pragmatist bir tutum sergileyen Batı siyaseti nasıl geçmişte yaşadığı
ekonomik sıkıntıları gidermek amacıyla ve dinî liderlerin kışkırtmasıyla haçlı
40 Said Halim Paşa, a.g.e., s. 12, 13.
41 Said Halim Paşa, İnhitât-ı İslâm Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye, s. 12, 13.
42 Said Halim Paşa, Buhrân-ı Fikrimiz, s. 14.
43 Said Halim Paşa, İslâmlaşmak, s. 15- 17.
44 Said Halim Paşa, “Ta’assub”, Sebîlürreşâd, c. 15, S. 388, s. 414.
45 Said Halim Paşa, “İslâm’da Teşkilat-ı Siyasîyye”, Sebîlürreşâd, c. 20, S. 495, s. 4.
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seferlerini düzenlemiş ve Doğu toplumlarının huzurunu bozmuşsa son dönemlerde de ürettiği ürünleri tüketecek bir pazar olarak gördüğü için Osmanlı
toplumu üzerinde sömürge düzeni kurmayı hedeflemektedir.46
Osmanlı Devleti ve Müslüman toplumların gelişmesi konusunda başlatılan
çalışmalarda, sonuçlarla sebeplerin birbirine karıştırılması, Said Halim Paşa
açısından siyasal başarısızlığı hazırlayan en önemli hatalardan biri olmuştur.47
Aynı şekilde onun birçok araştırmacı tarafından Osmanlı Devleti’nin yok olma sürecini hızlandırdığı kabul edilen kapitülasyonların kaldırılması konusundaki çabaları48 ile acilen tutarlı bir millî iktisat politikası geliştirilmesinin gerekliliğini
vurgulaması bu noktada dikkate değer bir durumdur.49
İslâm ve Batı toplumlarının birbirlerine karşı yürüttüğü siyasal tavırların
farkında olan bir aydın olarak Said Halim Paşa’ya göre, bir siyasal sistemde
bazı sorunlar yaşanıyorsa bu durumdan sadece bir tek yönetici veya yöneticiler değil tüm toplum sorumludur. Yapılması gereken şey, sistemin bu hale
gelmesine sebep olan etkenleri gerçekçi bir şekilde tespit etmek ve en doğru çözüm yolunu sunarak siyasal sistemdeki tıkanıklığı gidermek olmalıdır.
Bu nedenle mevcut uygulamalarında radikal bir değişime zorlanan bir devlet
veya toplumun sorunlarının, başka toplumların siyasal ve toplumsal uygulamalarının birebir taklit edilmesiyle düzeltileceğine inanmamaktadır. Çünkü
bir toplumun geçmişi ve kendine has özelliklerinin hiçe sayılarak, siyasal ve
toplumsal kurumlarının yabancı bir medeniyetin uygulamalarına göre düzenlenmesi ve bunun sonucunda gelişmiş medeniyetler seviyesine ulaşılacağı düşüncesinin, hayalci bir yaklaşım50 olduğunu ileri sürer.
Son yıllarda Batılı toplumların yıkıcı ve tahrip edici unsurları karşısında
kendinî yenileme ve geliştirme ihtiyacı hisseden Türk Milleti, ciddi şekilde
yıpranmış olan siyasal ve toplumsal düzenini yeniden tesis etmek için Batı
Medeniyetiyle ilişkilerini aşırı seviyede arttırmak zorunda kalmıştır. Geçmişte
ulaşmış olduğu kuvvetin ana kaynağının İslâm kültürüne dayandığı gerçeğini
ihmal eden ve gerçek kurtuluşa ulaşmak için yeniden İslâm esaslarına dayanıp
mevcut siyasal ve toplumsal yapısını bu esaslara göre düzenlemesi gereken
Osmanlı Devleti, Batılı toplumların uygulamalarını esas aldığı noktada büyük
bir yanılgıya düşmüştür. Türk toplumu, varlığını korumaya ve devam ettirmeye yarayan en önemli unsur olan İslâm diniyle olan ilişkilerini koparttığı takdirde, gelişme ve ilerlemeyi elde edeceğini zannetmiş ve bu hususta
son derece yanlış bir düşünceye kapılmıştır. Türk Milleti, önceki dönemlerde
46 Said Halim Paşa, “Ta’assub”, Sebîlürreşâd, c. 15, S. 388, s. 415.
47 Said Halim Paşa, Buhranlarımız., s. 44, 45.
48 Ahmet Bedevi Kuran, Osmanlı İmparatorluğunda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde İnkılap Hareketleri,
Tür Yay., İstanbul, 1959, s. 654.
49 Sina Akşin, Jöntürkler İttihat ve Terakki, Gerçek Yay., İstanbul, 1980, s. 279.
50 Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, yay. haz. M. Ertuğrul Düzdağ, İz Yay., İstanbul,
1998, s. 238.
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şarklı milletlerin hurafelerini almakla hata ettiği gibi, şimdi de Batılı milletlerde gelişen fikirleri takip etmeye çalışmakla aynı hatayı tekrarlamaktadır.
Özellikle Batı toplumlarını taklit ederek geri kalmışlığına son vereceğini
düşünmesi, belki yıkımına sebep olacak unsurlara kucak açması anlamına
gelmektedir. Çünkü Batılı milletlerde görülen gelişme standartlarının ve bu
standartlara ulaştıran ilkelerin stabilize bir durumda olduğu söylenemez. Bu
ilkeler, zamana ve kullanım şartlarına göre çok çabuk değişkenlik gösterebilecek mahiyettedir. Bu yüzden Türk toplumu adına yetkili olanların herhangi
bir uyum sorunu çekilmediği halde, genel geçerliliği olan İslâm dini hükümlerinden vazgeçerek; sürekli değişkenlik gösteren modernleşme ilkelerine aşırı
bağlılık göstermelerinin, hatta bu konuda radikal kararlar almalarının sebebi
olan gelişme gayretleri beklenen sonuçlara ulaştırmamıştır.51
Said Halim Paşa’ya göre; “hakiki bir yenileşme, zaman içinde meydana gelir. Bu durumda, şahsi inanç ve arzular doğrultusunda oluşacak ve alelacele
meydana getirilecek yeniliklerden kaçınılması gerekmektedir. Zira böylesi
inanç ve arzular, çoğu kere sosyoloji ilmî esaslarının bilinmemesinden veya
değişmesi arzu edilen durumun yanlış değerlendirilmesinden ileri gelmektedir.”52 Bu nedenle siyasal, toplumsal ve ekonomik alanlarda geri kalmış olan
Osmanlı Devleti’ni bu durumdan kurtarmak için, Batı Medeniyetine mensup
toplumların siyasal alanda başlattığı uygulamaları takip etmek yerine, bilimsel alanda başlattığı gelişmeleri takip etmek ve bu sayede geri kalmışlığa son
vermek daha doğru olacaktır.53
Devletin bu duruma düşmesinde aydın kesimin olumsuz tavırlarının da
büyük etkisinin olduğu görülmektedir. Osmanlı münevverlerinin, kendi toplum ve medeniyetinin siyasal ve toplumsal alanlardaki yapılanmasını beğenmemesi ve bir zamanlar dünya toplumlarına birçok insanî erdemi uygulamada
rehberlik eden İslâm Medeniyetini küçük görerek başka medeniyetlerin takipçisi olmaya çalışması, devlet ve millet adına bağışlanabilecek bir şey değildir.
Bu yanlış fikirlerin savunucusu aydınlar, toplumları nazarındaki özel statülerini kaybetmekle kalmamış, toplumun ve söz konusu fikirleri kabullenmeyen bazı aydınların nefret ve kinini de üzerlerine çekmişlerdir. Siyasal ve toplumsal alanda ortaya çıkan bu gibi çekişmelerden dolayı hakikatlere ulaşmak
için gerekli olan fikir birliği sağlanamamış, bilimsel ve teknolojik gelişmeler
takip edilememiş,54 çağdaş medeniyetler seviyesine taşınmak istenen İslâm
Medeniyeti ve Osmanlı Devleti’nin geliştirilmesiyle ilgili birçok fikir ileri sürülmesine, birçok alanda yeni uygulamalar başlatılmasına rağmen, geri kalmış olmanın gerçek sebepleri üzerinde detaylı incelemeler yapılamamıştır.55
51 Said Halim Paşa, İslâmlaşmak, s. 18- 22.
52 Said Halim Paşa, Buhranlarımız, s. 43.
53 Said Halim Paşa, , “İslâm’da Teşkilat-ı Siyasîyye”, Sebilürreşad, c.20, S. 498, s. 39.
54 Said Halim Paşa, “Buhrân-ı İçtimâ’imiz”, Sebîlürreşâd, c. 15, S. 374, s. 180, 181.
55 Said Halim Paşa, İnhitât-ı İslâm Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye, s. 3.
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İslâm dinî ve kültürünü, Osmanlı toplumunun üstün bir devlet kurmasına
yardımcı olan önemli etkenlerden biri56 olarak gören Said Halim Paşa’ya göre,
“Bu güne kadar pek haksız olarak hakir gördüğümüz medeniyetimizi sevmek
ve ona hizmet etmek lazım geldiğini sonunda iyice anlayacağız. O medeniyet
ki, hudutsuz bir imparatorluk kurarak, bozkırlarda şehirler meydana getirmiştir. Evvelce ırk tetkiklerinde bir konu olan Türk kelimesinden, Fransız,
İngiliz, Alman kelimeleri kuvvetinde ictimai ve siyasî bir varlık çıkararak
Türk medeniyetini, irfanını ve ruhunu kabul eden her Müslüman’a, Osmanlı
Türküyüm deme ayrıcalığını sağlamıştır.”57
Toplumun manevi inançlara verdiği önemden dolayı ihmal edemeyeceği
toplumsal düzenin devam ettirilmesiyle ilgili sorumluluklar, son dönemlerde
İslâm Medeniyetini oluşturan toplumlara dikte edilen maddî bakış açısının
baskısı altında kalan manevi anlayışın zedelenmesiyle yerine getirilemez olmuştur. Bu durum, İslâm toplumlarında geçmişten beri sürdürülen toplumsal dayanışmayla ilgili anlayış tarzını, yok olmanın eşiğine doğru sürüklemeye başlamıştır.58 Ona göre, bu duruma düşülmesinin sebeplerinden birisi,
“Siyasal müesseselerde olduğu gibi, ictimai faaliyetlerimizde de hayranlık
hastalığına tutulmuş ve İyi ile kötüyü, güzel ile çirkini birbirine karıştıran
yeni zihniyet yüzünden ahlâk anlayışımız da garip bir sarsıntıya uğramıştır.”59 O, Osmanlı toplumunu temsil eden aydınlar arasında yaygınlaşan bu
gibi hastalıkların meydana getirdiği olumsuzluklar yüzünden, toplumdaki bir
çok insanın kendi ahlâkına, şahsiyetine ve toplumu ayakta tutan köklü geleneklere karşı düşmanca bir tavır takınmaya başladığını ileri sürmektedir.
Said Halim Paşa, son dönemlerde karşı karşıya kalınan sıkıntılı durumların, Türk milletinin geçmişiyle bütün bağlarını kesmesi gerektiğini savunanların çoğalmasına sebep olduğu düşüncesini taşımaktadır. Geçmiş dönemlerde
Doğu toplumlarının etkisiyle, sahip olduğu değerlerin tahrip edilmesini engelleyemeyen bu millet, son yıllarda da Batı toplumlarının etkisiyle değerlerinden uzaklaşma noktasına getirilmektedir. Fakat söz konusu ikinci etkinin,
birincisinden çok daha tehlikeli boyutlarda olduğu görülmektedir. Çünkü, bu
durumda Osmanlı toplumunu medeniyet hâline getiren bütün değerlerin kaynağı olan İslâm ilkelerinin yerini, asırlardır rakip olduğu Batı Medeniyeti’ne
ait yabancı faraziyeler almaktadır. Önceki dönemlerde toplumun gerilemesinin sebepleri arasında İslâm’ın gereği gibi anlaşılıp yorumlanmamasını gören
Osmanlı Devleti’nin mensupları, son dönemlerde karşılaşılan geri kalmışlığın
sebeplerinden birisinin de İslâm dini olduğunu iddia etmekte60 ve kendi toplumunu kendi eliyle felaketin eşiğine doğru sürüklemektedir.
56 Said Halim Paşa, “Buhrân-ı İçtimâ’imiz”, Sebîlürreşâd, c. 15, S. 375, s. 201, 202.
57 Said Halim Paşa, Buhrân-ı Fikrimiz, s. 15.
58 Said Halim Paşa, “Buhrân-ı İçtimâ’imiz”, Sebîlürreşâd, c. 15, S. 375, s. 201.
59 Said Halim Paşa, Buhranlarımız, s. 42.
60 Said Halim Paşa, İslâmlaşmak, s. 21.

İslâmcı Bir Düşünür Olarak Said Halim Paşa’da Milliyetçi Yaklaşımlar /Ferhat Ağırman

Konu bu açıdan ele alındığında geçmiş dönemlerde sahip olduğu siyasal,
toplumsal ve ekonomik gücü kaybetmiş olan Osmanlı devlet ve toplumun, gelişmiş toplumların seviyesine ulaşması ve eski gücünü yeniden kazanabilmesi
için, toplumun, kendi adına yetkilendirdiği bütün bireylerin, kendi anlayış ve
değerlerine saygı duyan, mensubu olduğu medeniyeti küçük görmeyen ve güçlü bir özgüven duygusuna sahip olan kişiler arasından seçilmesi gerekir. Bu
bilinçle hareket edilerek gelişmiş medeniyetlerin örnek alınması, gelişmeye
talip olan Osmanlı Devleti’ni hak ettiği yere ulaştıracaktır.61
Said Halim Paşa’ya göre, farklı milletlerden oluşan Osmanlı Devleti’ne
mensup bireylerin, hem kendi milletlerine, hem de devletlerine karşı uymakla
yükümlü oldukları sorumlulukları vardır. Ferdin mensup olduğu devlete karşı
sorumluluğunu yerine getirmesi, mensup olduğu milletine karşı sorumluluğunu yerine getirmesine bağlıdır. Bu yüzden, her ferdin iyi bir insan olması ve öyle kalması için, gereken şartlara uygun yetiştirilmesi ve bu anlayışa
göre yaşamasının sağlanması devletin en önemli gayelerinden biri olmalıdır.62
Toplumun bütün bireyleri, toplumsal yapı tarafından verilen sorumlulukların
tamamını uygulamakla yükümlüdür. Bu sorumlulukların uygulanması bilinmesinden daha önemlidir. Osmanlı Devleti’nde bu sorumluluklar, uyulması
zorunlu hükümler olarak topluma sunulmuş ve toplumun birlik içinde kalması bu sayede sağlanmıştır.
İslâm dininin esaslarını, temiz ve saf bir hayat tarzı sürdürmelerinden dolayı daha çabuk benimseyen ve gerekli hizmeti lâyıkıyla yerine getirme yolunda başarılı olan Türklerin, diğer milletlere karşı kurdukları hâkimiyetle
İslâm dinine en önemli hizmeti gerçekleştirdikleri görülmektedir. Yaşadıkları
ve hâkim oldukları coğrafyada ırk olarak sayıca az olmaları, diğer Müslüman
milletlerin farklı kültürlerinden etkilenmelerine ve İslâm dininin temel kaideleriyle ilgili inançlarında tahribat oluşmasına rağmen, Müslüman toplumlar
arasında özgürlüğünü koruyup devlet olarak varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Bu milletin asırlar boyu sürdürdüğü siyasal ve toplumsal anlayışın küçük
görülememesi gerektiğini ileri süren Said Halim Paşa’ya göre, “Bir gün gelecek, İslâm gerçekleri, Müslümanlığa karşı çıkan sapıklıkları bir kere daha
yenecektir. Hükümdarı, yeryüzündeki Müslümanların halifesi bulunan bu
memleket, bir kere daha Müslüman milletlerin başına geçerek, onları mutluluk yollarına sevk edecektir.”63
Said Halim Paşa tarafından yapılan tespitlerin yaşadığı dönem kadar günümüz açısından da son derece çarpıcı ve etkileyici olduğunu söylemek mümkündür. Eserlerinde inceden inceye işlediği ve bütün vurgularını üzerinde
yoğunlaştırdığı en önemli sorun, devlet ve toplum adına hüküm yürütme ve
karar verme yetkisine sahip olanların sergiledikleri yanlış tavırlardır. Siyasal,
61 Said Halim Paşa, Buhrân-ı Fikrimiz, s. 14, 15.
62 Said Halim Paşa, İnhitât-ı İslâm Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye, s. 30, 31.
63 Said Halim Paşa, İslâmlaşmak, s. 20.
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sosyal ve ekonomik alanda Osmanlı devlet ve toplumunun büyük bir buhran
içerisinde olduğu gerçeğinin inkâr edilmesi mümkün değildir. Fakat bu gerçekliğin arkasına sığınılarak genelde İslâm özelde ise Osmanlı ya da Türk toplumunun hassasiyetleri önemsizleştirilemez.
Bu bağlamda Batılı toplumların elde etmiş olduğu gelişme seviyesini yakalamak adına Osmanlı toplumunun dinî ve millî hassasiyetlerini yok sayan her
türlü girişime eleştiri yönelten Paşa’nın dirayetli bir kültür savunucusu olduğu söylenebilir. Çünkü eserlerinden ve dile getirdiği endişelerden hareketle
İslâm medeniyetinin en önemli temsilcisi ve hâmisi olan Osmanlı, daha özel
anlamda Türk, toplumunun kültürel dokusunun zedelenmesine karşı bir tavır
sergilediği görülmektedir. Ona göre siyasal ve sosyal alanda gündemi meşgul
eden sorunlar büyük önem arz etmektedir. Fakat söz konusu sorunların aşılamaz olduğunu düşünmek yanlıştır.
Said Halim Paşa aydınların bu önemli sorunların nasıl aşılacağı yönünde
ileri sürdüğü fikirlerin farklılığından ziyade çarpıklığı üzerinde durur. Bu noktada onun açısından İslâm medeniyetini belirleyen ve yönlendiren ilkelerden
vazgeçilerek Osmanlı toplumuna sunulan gelişme yöntemi, gerek metodolojik
gerekse kültürel bağlamda çelişkiler içerir. Osmanlı devlet ve toplumu için,
pozitif bilimlere verilen önemin bir sonucu olarak Batı medeniyetinin gelişmişliği ve bu gelişmeye ayak uydurmanın nasıllığı söz konusu ise izlenmesi gereken yöntem bellidir. Buna göre İslâm medeniyeti ya da Osmanlı toplumunda bilimsel yönde görülen geriliklerin bertaraf edilmesi ve eğitim sistemindeki
bozuklukların giderilmesi gerekir. Fakat bu bir bütün halinde toplumsal değer
ve anlayışın değiştirilmesi anlamına gelmemelidir.
Osmanlı devlet ve toplumu açısından tarihsel süreç içerisinde kazanılmış
olan kültürel yapı sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda görülen geriliklerin
nedeni olamaz. Çünkü gerek söz konusu kültürel yapı gerekse bunu destekleyen ilkeler geçmişte Türk toplumunu ileri medeniyet seviyesine taşımıştır. Bu
yüzden bir toplumu zaman mefhumundan bağımsız olarak tarihin bilinen bir
döneminde ileri medeniyet seviyesine taşıyan kültürel doku ya da bu dokuyu
şekillendiren ilkelerin aynı toplumu tarihîn başka bir döneminde gerilettiğini
düşünmek önemli bir yöntem hatası olacaktır.
Bu nedenle Said Halim Paşa siyasal ve sosyal yapının tamamını ilgilendirdiği için, bu yönde başlatılan ya da başlatılması düşünülen her türlü girişimde
tamamen gerçekçi olunması taraftarıdır. Osmanlı devlet ve toplumunun geri
kalmışlığı için sunulan çözüm reçeteleri arasında kültürel dokuyu belirleyen
ilkelerin ya da değerlerin yanlışlığından söz edilemez. Belki bu ilkelerin kültürel etkileşimlerin bir sonucu olarak yanlış uygulanması söz konusu olabilir.
Fakat bu durum uygulamalardaki yanlışlığın sonucudur. Söz konusu ilkelerin
ya da değerlerin değil. Dolayısıyla İslâm medeniyeti ve Osmanlı toplumunun
kültürel yapısını belirleyerek tarihî süreç içerisinde saygınlık kazanılmasına
sebep olan dinî ilkeler ve ahlâkî değerlerin Said Halim Paşa’nın düşüncesinde
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büyük bir yeri olduğu görülür.
Bu ilke ve değerlerin tahrip edilmeden doğru uygulanması sonucunda
toplumların müreffeh bir seviyeye ulaşmasını sağlayacak kültürel bir yapıya
sahip olmaları Paşa açısından kaçınılmazdır. Ona göre Türk toplumu tarihin
belirli dönemlerinde dile getirdiği endişelerden uzak bir şekilde söz konusu
ilke ve değerleri temel alarak kendisine çok saygın bir kültür oluşturmuştur.
Bu kültürel dokunun deforme olmadığı dönemlerde de bütün dünyaya örnek
teşkil edecek siyasal, sosyal ve ekonomik uygulamaların altına imza atmıştır. Uzunca bir dönem İslâm medeniyetinin öncülüğünü yapmış olan Türk
Milleti’nin, bir zamanlar sahip olduğunu düşündüğü, kültür anlayışının özlemini çeken ve bunu her fırsatta dile getiren Said Halim Paşa’nın İslâmcılık
fikir akımına mensup olmasının yanı sıra bir kültür milliyetçisi olduğu da söylenebilir.
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Özet
II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Osmanlı devlet yönetiminde etkili bir siyasal güç haline gelen İttihat ve
Terakki Partisinin üyesi olan ve bu parti adına sadrazamlık yapan Said Halim Paşa, devlet adamı kimliğinin yanı sıra ülke meselelerine kafa yoran önemli bir düşünürdür. Özellikle son dönemlerde Osmanlı
devlet ve toplumunun içine düştüğü darboğazın nasıl aşılması gerektiği sorununu fikirlerinin temeli
yaparak, aynı sorun üzerine yoğunlaşan birtakım yönetici ya da aydın kitlenin söz konusu sorunu çözmek adına önemli bir yöntem hatası yaptığını düşünmektedir. Onun açısından Batılı ülkelerde görülen
gelişmelere ayak uydurmak için başlatılan girişimler gereklidir. Fakat bu girişimler, Osmanlı devlet ve
toplumunun sahip olduğu değerleri yok saymamalı ve onu kendi özüne yabancılaştırmamalıdır. Ona
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göre Osmanlı devlet ve toplumunun hem sahip olduğu değerler korunmalı hem de kendisi olarak kalması sağlanmalıdır. Bunun içinde tarihî süreç içerisinde yıpranmış ya da yanlış uygulamalar sonucunda
tahrip edilmiş olan dinî, millî ve kültürel değerlerin yeniden tesisi sağlanmalı, Osmanlı Türklüğü bilinci
korunmalı İslâm medeniyetinin öncülüğü ideali devam ettirilmelidir. Aynı zamanda da Batılı toplumların ulaşmış olduğu medeniyet seviyesine ulaşmak için gerekli olan her türlü bilgi ve teknik donanımın
elde edilmesi amacıyla sıkı bir çalışma disiplini geliştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Said Halim Paşa, Millîyetçilik, Kültür, Medeniyet, Devlet.
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Abstract
The grand vizier Said Halim Pahsa who is a member of Union and Progress Party which has become
an effective political force of the Ottoman state administration after the declaration of Constitutional
Monarchy II was also a statesman who worries about identity issues in the country, as well as an important thinker. He focused his ideas especially on how to overcome the difficult situation (bottleneck) of
the Ottoman state and society in recent times, he thinks that some administrative or intellectual people
have important method errors for solving the same problem. From his point of view , It is necessary to
continue the initiatives to keep pace with developments seen in Western countries. But these attempts
shouldn’t ignore Ottoman state and society’s values and shouldn’t alienate its essence. According to
him, the values that Ottoman state and society have, both should be protected and must be maintained
as well as itself. Therefore the restitution of religious, national and cultural values which worn-out or
destroyed as a result of misapplication in the historical process, should be provided, the consciousness
of the Ottoman Turks must be preserved and the ideal of leadership in the Islamic civilization must be
maintained. At the same time a strict work discipline should be developed to acquire and achieve any
kind of required information about the level of civilization and the technical equipment that Western
societies have reached.
Key Words: Said Halim Pahsa, Nationalizm, Cultur, Civilization, State.
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Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Giriş
Osmanlı son dönem sadrazamlarından olan Said Halim Paşa, görüşleri
ile dikkat çeken bir devlet adamıdır. Buhranlı bir dönemde yaşayan Paşa,
“Buhranlarımız” isimli bir eser de kaleme almıştır. O, yıkılma sürecinde bulunan Osmanlı devletinin, hangi şartlarda tekrar ihtişamlı günlerini yakalayabileceği veya en azından var olanları nasıl koruyabileceği üzerinde fikir üretir.
Bu noktada, Batılılaşma hareketinin ülkeyi / milleti nasıl bir çıkmaza götürdüğünü delilleri ile ortaya koymaya çalışır. İslâmi esasların; geçici ve hayâli
birtakım amaçlar için nasıl gözardı edildiğini belirterek, bu durumun, ülke /
toplum için daha da olumsuz durumlar ortaya çıkaracağını ileri sürer. İslâm’ı,
hayatın bütününü kuşatan bir inanç sistemi olarak görür.
Talip olunan Batı medeniyetinin, kendi içinde çatışma ve zıtlıklarla dolu
olduğunu ve bunu ithal etmenin yeni problemleri beraberinde getireceğini belirtir. Milleti; “öteki insan topluluklarından ayrılmalarına sebep olacak
ahlâki ve ruhî bir kültür meydana getirmiş fertler topluluğu” biçiminde ele
alarak da, farklı bir milliyetçilik anlayışında olduğunu ortaya koyar. Paşa’nın
görüşleri, farklı olması hasebiyle dikkat çekmektedir. Bahsedilen görüşlerden;
Batılılaşma, İslâmcılık ve milliyetçilik bu yazının konusudur. Bu metin, temelde yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bir çalışmanın** bir bölümünün başlık
ve içeriklerinin değiştirilmesi / geliştirilmesi neticesinde ortaya çıkmıştır.
Said Halim Paşa’yı anlamak için, öncelikle onun düşünce sisteminin anah	

**

M. Cengiz YILDIZ, Said Halim Paşa’da Batılılaşma, İslâmcılık ve Milliyetçilik (Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, 1994.
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tarı olma özelliği taşıyan üç kavram üzerinde durmak gerekir. Bu kavramlar;
sosyal dayanışma (tesanüt), ekonomik tekâmül ve sosyal tekâmüldür.
Sosyal Dayanışma (Tesanüt)
Said Halim Paşa’nın çok sık kullandığı kavramlardan birisi dayanışma (tesanüt) kavramıdır. Ona göre (Halim, 1991: 95 ve 26), “cemiyet bağları, mazide
birlikte geçirilen hayat ile ecdattan kalan manevî ve fikrî mirastan doğar. Yani
cemiyeti meydana getiren fertler arasındaki birlik ve beraberliği temin eden
bağlar, insanlar ile zamanın müşterek eseri olan an’ane ve teamüllerin meydana gelmesi ile teşekkül eder. Bu bağların yerini insanların hayal edecekleri
başka bir bağın tutamayacağını bilmeliyiz”. Milletin dayanışmasında mühim
bir yeri olan örf, âdet ve geleneklerin değiştirilerek yabancılardan alınan değerlerin hiçbir zaman o millete faydası olamayacağını belirtir. Her cemiyet,
belli esasların konulup uygulanması sayesinde ayakta durduğundan, zamanla
bu esasların unutulması durumunda, o cemiyetin çözülüp dağılma ihtimalinin
yüksek olduğunu ifade eder.
Paşa, sosyal dayanışmanın en ideal bir şekilde sağlandığı bir toplum olarak
Osmanlı toplumunu örnek gösterir. Tıpkı Osmanlı toplumunda olduğu gibi,
eşitlik ve hürriyete dayalı bir sosyal yapı oluşmasının, İslâm kardeşliği sayesinde mümkün olabileceğini ifade eder (Halim, 1991: 111). Ancak, ideal bir
dayanışmanın sağlandığı Osmanlı cemiyetinin çöküşünün ve içine düştüğü
bunalımın iki sebepten kaynaklandığı görülür; bunlardan biri, sosyal müesseselerin özel yapısının tam olarak anlaşılmaması sonucu ortaya çıkan yanlışlık,
diğeri ise ülkenin ıslahı ve kalkınması hususunda yapılan hatalardır. Sosyal
kanunların cemiyeti kurduğunu ve koruduğunu, buna karşılık siyasî kanunların cemiyeti nizama soktuğunu ve ilerlemesini sağladığını ifade etmektedir.
Dayanışma kavramını sosyal ve siyasî boyutlarıyla ele alan Paşa, bu noktadan
hareketle, Osmanlı toplumunda hem sosyal dayanışma hem de siyasî dayanışmayı sağlamak gerektiğini ileri sürer.
Ona göre (Halim, 1991: 173), İslâm toplumlarında; Batı’da olduğu gibi, hiç
bir sınıf ve zümre arasında rekabet yoktur. Sosyal rekabetlerin bulunmadığı
İslâm cemiyetinin kurduğu siyasî teşkilat ise, tabii olarak siyasî rekabetlerden
uzaktır. Dolayısıyla, mensuplarının zihniyeti ile mütenasip olarak, tarafsızlık,
insaf ve adalet hislerinin kolayca ortaya çıkması mümkün olur.
Siyasî hâkimiyet ve siyasî müesseseler, toplumdaki siyasî dayanışmadan
kaynaklandıkları için, her ikisi de bu yardımlaşmanın temsilcisidirler. İslâm
cemiyetinde siyasî müessese kurmanın amacı; İslâmî ahlâkın ve cemiyet düzeninin daha sağlıklı işlemesini sağlamaktır (Halim, 1991: 194). Paşa, bir toplumda meydana gelen siyasî birliğin, o toplumun kendine has birtakım esaslarına dayandığını ve bunun diğer toplumlarca taklit edilmesinin yanlışlığına
parmak basar ve bu konuda Osmanlı aydınlarını şu şekilde uyarır (1991: 29):
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“Batılı milletlerin siyasî teşkilatlarını taklit etmek, bizdeki siyasî bağların özel
durumuna dikkat etmemek, netice olarak Osmanlı siyasî birliğini dağıtmak
demektir”.
Said Halim Paşa (1991: 262), “ferdin faydalandığı hürriyet ve eşitliğin derecesi, o toplumdaki sosyal dayanışma ve dengenin devamlılığı, yani orada
mevcut olan sosyal adaletin derecesi ile ölçülmelidir” der. Ziya Gökalp, toplumdaki tesanüt (dayanışma) konusuna daha değişik bir açıdan yaklaşmaktadır. Gökalp, tesanüt kavramına daha çok ekonomik eşitlik gözüyle bakar.
Bunu sağlamak için de meslekî teşekküllerin düzenli olarak kurulması gerektiğini belirtir. Gökalp, bunun gerçekleşmesi için de, Selçuklu’daki “Ahi teşkilatları” ve Osmanlı’daki “esnaf loncaları”nın kuruluşuna bakarak, böyle bir
yapı oluşturmak gerektiğini vurgular (Heyd, 1980: 106).
Said Halim Paşa (1991: 147 ve 180), eserlerinin muhtelif yerlerinde “millî
tesanüt” ve “İslâmi tesanüt”ten bahsederek, bu iki kavramın birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu açıklar.
Millî Dayanışma
Paşa’ya göre (1991: 214) millet, birbiriyle kaynaşabilen çeşitli sosyal ve siyasî
unsurların birleşmesiyle ortaya çıkan bir bütündür. O milleti oluşturan insanlar, uzun süre bir arada yaşamış olduklarından dolayı, ortak his ve fikirlere
sahip olmuşlardır. Bu insanların kendilerine ait bir sanat ve edebiyat oluşturdukları görülür. Bu nedenle milleti; diğer insan topluluklarından ayrılmasına
neden olan ahlâkî ve ruhî bir kültür meydana getirmiş insanlar topluluğu olarak nitelendirmek mümkündür.
Ancak, sadece aynı millî kökten gelmiş olduğuna inanıp, bunun millet oluşumuna yeteceği görüşü yanlıştır (Bilgiseven, 1992: 43). Paşa, Batı’da ortaya
çıkan millî toplumların Osmanlı devletinin yapısına pek uygun düşmediğini ve
Osmanlı birliğini milliyet esasına göre değil, İslâmî birlik ve dayanışma esasına göre ele almanın gerekli olduğu fikrini savunmaktadır. Ancak, her şeye
rağmen; toplumun millî dayanışmasını da sağlamak gerektiğini ifade eder. Bir
bakıma, millî dayanışma fikrinden de vazgeçilemez (Halim, 1991: 27).
İslâmî Dayanışma
Said Halim (1991: 179–180), millî dayanışmanın yanı sıra, İslâm milletlerinin
de birbiriyle dayanışma içerisine girmesinin gerekliliğinden bahseder. Her iki
dayanışma şeklinin sağlanabilmesi için, İslâm milletlerine bazı vazifeler düşmektedir. Ona göre, özel vazifeler; ferdin ahlâk ve fikir seviyesini yükseltmek,
İslâm’ın ahlâkî, içtimaî ve siyasî esaslarını daha tam, daha mükemmel bir
şekilde tatbike çalışmaktır. Genel vazifeler; öteki İslâm milletleriyle tam bir
dayanışma içinde yaşayarak onların hürriyet ve geleneklerine saygı gösterip,
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gelişip yükselmelerine yardımda bulunmaktır. İslâm birliği ve dayanışmasını,
sayısız kuvvetlerin ve faktörlerin tam bir âhenk içinde bulunduğu kâinattaki
birliğe benzetmek mümkündür.
İslâm dayanışmasının temel şartlarından biri de İslâmî bir ahlâkın gerekliliğidir. İnsanlar tarafından ortaya atılan değerler sistemi, hiçbir zaman bu
ahlâkın yerini tutamaz. Batı’da ortaya çıkan medeniyetin ahlâktan yoksun olduğunu ileri süren Paşa (1991: 260); “Batı cemiyeti insan topluluklarına tam
bir düzen ve kararlılık temin edecek olan gerçek ve değişmez ahlâk ve cemiyet esaslarını henüz bulamamış” diyerek İslâmi ahlâkı yaşayan cemiyetlerin
şanslı olduğunu belirtir. Paşa (1991: 270 ve 286), Batı’yı aynen almak isteyen
Batıcı aydınların “Müslümanlar arasında mevcut olan İslâmî sosyal dayanışmayı kaldırarak, yerine Batı’nın sosyal sınıfları arasında hüküm süren kin
ve rekabeti” koymak gibi bir yanlışın içine düştüklerini ileri sürer. Ona göre
İslâm cemiyetinin buhranı; “tabii maddî kanunları” bilmemekten kaynaklanırken, Batı cemiyetinin içinde bulunduğu felaketin nedeni de; “tabii ahlâkî
kanunları”nı bilmemekten dolayıdır.
Ekonomik Tekâmül
Paşa’nın üzerinde önemle durduğu kavramlardan biri de tekâmül kavramıdır. Tekâmül kavramını hem sosyal hem de ekonomik yönleriyle ele alır.
Ekonomik tekâmül kavramını daha çok teknolojik, ekonomik ve ilmî gelişme
anlamında kullanır.
Said Halim Paşa (1991: 56–57), gelişmenin anlamlı olabilmesi için bir gaye
ve hedef tespit etmenin şart olduğunu belirtir. Hedefsiz olarak Batı’yı körü
körüne taklit etmenin bir şey kazandırmayacağını ifade eder. Bilinçli bir şekilde Batı’nın yaptıklarını öğrenmek ve “işimizin güçlülüğünü ve ehemmiyetini daha iyi anlamak ve vazifemizi en güzel şekilde başarmak için” bilginin
arttırılmasının şart olduğunu ileri sürer. Gelişme için Batı örnek alınacaksa,
Batı’nın her zaman önem verdiği “geleceğe doğru mesafe almak için seçtikleri
genel esaslar ve bu esaslara karşı gösterdikleri saygı” dikkate alınmalıdır.
Batı medeniyetinden istifade konusunda, birçok kez hezimete uğranılmış
olmasına rağmen yine de millî gelişmeyi temin için, Batı medeniyetinden faydalanmanın âdeta kaçınılmaz olduğunu vurgular. Tecrübelerden ve nimetlerden yararlanırken, alınacak olan unsurları kendi medeniyetinin kalıpları içinde yoğurmak gerektiğini belirtir (Halim: 1991, 76 ve 159). Ona göre, her millet;
ancak kendi millî esasları sayesinde mutluluğa ulaşacağından, millî esasları
korumak gerekir. Gelişen Batı toplumları, kendi esas ve teşkilatlarını; ihtiyaçlarını karşılayacağı duruma getirinceye kadar ıslah etmek gibi bir yol izlerken,
kendi millî esaslarına sahip çıkmayan milletlerin kullandığı metodun; bu esas
ve teşkilatları tamamen değiştirmek olduğunu belirtir.
Ona göre, herhangi bir medeniyete ve onun ürünlerine ilgisiz kalmak, nasıl
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ilerlemeye mani teşkil ederse, o medeniyet hakkında eksik bilgi sahibi olmak
da ilerlemeye mani olmaktadır. Paşa’ya göre (1991: 97); “gerek âlimlerimiz
ve gerekse bize rehberlik etmek, fikirlerimizi aydınlatmak vazifesi ile yükümlü olanlar, Batı’da ilim ve fen yolunda meydana gelen süratli gelişmeyi takip
edememişlerdir. İlim ve fennin son buluşlarının bize meçhul kalması, millî
gelişmemizi durdurmuş ve bizi Batılı milletlere nispetle geri bir duruma indirmiştir”.
Bir milletin gelişmesi için, öncelikle gelişmiş bir medeniyeti temel alması ve gelişmesini o noktadan başlatması gerektiği ve bundan sonra artık yeni
icatların bulunup ortaya çıkarılması ve bu icadın başka milletlerce de kullanılmasına imkân sağlanması gerekmektedir. Bunun aksi olarak, başka milletlerden devamlı bir şeyler almaya çalışma ve kendi kendine hiçbir şey üretmeme
davranışını eleştiren Said Halim (1991: 73), taklitçilikle hiçbir yere varılamayacağını, dinî ve millî değerleri koruyarak Batı’dan ilim ve fendeki gelişmelerin alınması gerektiğini, ancak taklitçi tutumun buna engel teşkil ettiğini vurgular. Ona göre, ülkenin iktisaden tekâmülü ilim ve fen yolunda ilerlemekle
mümkün olur. Bu da Batı medeniyetinde mevcuttur. Batı’dan bunları almak
gerekir.
Paşa, din ile gelişme arasındaki ilişkiler üzerinde de durmuştur. Dönemin
bazı aydınları, dinî; gelişmeye engel olarak görürken, bazıları ise, dinin gerekli
olduğu görüşündeydiler. İkinci grupta bulunan aydınlar Batı medeniyetinin
ilim ve fennini ülkeye aktarmak gerektiğine inanırken, İslâm Dini’nin bu noktada engelleyici olmadığını savunmaktaydılar (Ak: 1993, 44). Bunlardan birisi
olan Said Halim (1991: 133 ve 153), medeniyeti temsil eden milletlerin, artık
bir dine inanma ihtiyacı olmadığı fikrine karşı çıkarak, dinin gelişmeye mani
olmadığını, aksine beşeriyetin dine olan meylinin, fikri ilerleme ile beraber
geliştiğini belirtir. “Bildiğimiz veya meçhulümüz olan dinlerin meydana çıkışları ve birbirini aralıksız takip etmeleri, milletlerin fikri durumları ölçüsünde
olmuştur. Beşeriyetin tarihi, insanlardaki din inancı ile fikrî gelişmenin, daima birlikte birbiri ile ilgili bulunduklarını bize ispat ediyor” diyerek, dinsiz
bir toplumun hiçbir zaman olamayacağını vurgular. Japonların durumunu;
dinlerine ve geleneklerine bağlı milletlerin de kalkınabileceklerine örnek göstermiş ve İslâm’ın ekonomik kalkınmaya engel teşkil etmediğini ispat etmeye
çalışmıştır.
İslâm ülkelerinin geri kalmasının nedenleri arasındaki en önemlisinin
bilgisizlik olduğunu belirtmektedir. Ancak, bu bilgisizliği ortadan kaldıracak
olanlar aydınlardır. Bu nedenle, aydınlar; üzerlerine düşen görevleri yerine
getirmez ve “sahte ilimleri” ile cemiyete verdikleri zararlara son vermezlerse,
neticede kendileri gibi bu cemiyeti de, Avrupa cemiyetinin bir asalağı durumuna düşüreceklerinden korkulur (Halim, 1991: 71).
Müslümanların gerilemesi konusunda hangi faktörlerin etkili olduğunu
tartışan Paşa; “Müslüman milletler, değişmekte bulunan zamanın zaruretle-
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rini dikkate almamış, bu değişmeyle meydana çıkan yeni ihtiyaçların, ancak
dinlerini daha yüksek ve daha verimli bir tarzda tefsir ve tatbik etmeleriyle
karşılanabileceğini anlayamamışlar, bu yüzden de gerileyip çökmüşlerdir”
tespitinde bulunur. Ona göre İslâm Dünyası; artık ilim ve fenler karşısında
bilgisizliğini gidermek zorundadır (1991: 155 ve 248).
Ahmet Cevdet Paşa da Said Halim Paşa gibi “Avrupa irfanı ile daha yakından temas” etmek ve bu temasta “kökleşmiş toplumsal esas”lardan uzaklaşılmaması gerektiğini belirtir (Yazan, 1992: 35). Ahmet Mithat ise; “Batı
medeniyeti, teknik ve fikir olmak üzere iki kısımdan ibarettir. Teknik, bu medeniyetin dış gelişimini, fikir ise iç gelişimini ifade etmektedir” (Erdem, 1993)
diyerek gelişme karşısında alınması gereken tavrı net olarak ortaya koyar. Bu
dönemin İslâmcı düşünürleri; teknik medeniyetin, gelişmek için alınmasının
şart olduğu, fikir medeniyetinin (manevî unsurların) ise alınmasına gerek olmadığı görüşündedirler.
Sosyal Tekâmül
Paşa; ahlâkî, siyasî, hürriyet ve eşitlik gibi alanlarda mükemmel hale gelmeyi
sosyal tekâmül kavramı çerçevesinde ele almaktadır.
İslâm ahlâkını toplumumuz için vazgeçilemez bir model olarak ele alan
Paşa (1991: 189 ve 191), İslâm ahlâkının esaslarını da; hürriyet, eşitlik ve yardımlaşma gibi temel kavramlar doğrultusunda; “hürriyet, Müslüman’a, kabul ettiği din ve rehber tanıdığı ahlâk tarafından verilmiş bir vazifedir. Çünkü
bütün Müslümanlar, doğruyu bilmeye ve tatbik etmeye mecburdurlar. Bu
sebeple her Müslüman, elinden geldiği kadar hür olmak vazifesiyle mükelleftir” ifadesiyle açıklamıştır. Bu çerçevede O; “İslâm ahlâkından çıkan cemiyet
kaideleri de hem insanlar arasındaki hürriyet, eşitlik ve yardımlaşma esaslarına, hem de şahsî üstünlüğe hürmet esasına dayanmak mecburiyetindedir”
diyerek İslâmi toplumların ahlâk anlayışını ortaya koymuş ve İslâm’ın sosyal hayat anlayışının inançlardan ve bu inançlara dayanan ahlâk nizamından
doğduğunu ifade etmiştir. İslâmî toplumların sosyal hayat anlayışının dinî
inançlardan doğduğunu; Batı toplumlarının rahat ve selametlerini kanunlarda aradıkları halde, İslâm toplumlarının aynı şeyi inanç ve hislerinde, ahlâki
ve fikri terbiyelerinde bulduklarını ifade etmektedir (Halim, 1991: 183).
Ahlâksız bir cemiyetin ihtiyaçlarının tatmin edilmesinin, ahlâklı ve faziletli
bir cemiyetin ihtiyaçlarının tatmin edilmesinden daha kolay olduğunu ileri
süren Said Halim (1991: 81–88), asıl önemli olan şeyin ahlâklı olmak ve ihtiyaçların meşru yoldan sağlanmasına çalışmak olduğunu belirtir. Yıkma ile
yapmanın farklı şeyler olduğuna temas ederek, yıkmanın kısa bir sürede ve az
bir emekle gerçekleşmesine rağmen yapmanın, uzun bir zaman ve emek istediğini belirtir. Ahlâki düzeni bozulan bir toplumun ahlâkının da kolay kolay
düzeltilemeyeceğine dikkat çeker.
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İslâmî bir toplum olan Osmanlı toplumunda ahlâkın son derece zayıflaması karşısında, toplumun kuvvet ve canlılığını tam olarak kazanabilmesi için
ahlâkî meziyetlerin, fazilet ve terbiyenin, ilim ve bilginin önüne geçirilmesi
gerektiğini belirten Paşa (1991: 103–104), bozulmuş olan Osmanlı toplumunun ahlâkî yapısının düzeltilmesinin ilim ve sanattan önce ele alınmasının
lüzumuna işaret eder. Çok önemli ahlâkî hasletlerden mahrum olan bir toplumun, ilim ve sanatta ileri gitmesi hiçbir anlam ifade etmez. Ahlâkî noksanlardan mümkün olduğu kadar çabuk kurtularak toplumda bencillik duygusunun
kaldırılmasının şart olduğuna, bunun da ancak ferdî çaba ile beraber topluca
hareket etmeye bağlı bulunduğuna dikkati çeker.
Batı’nın ahlâk ve sosyal esaslarını almanın yegâne çare olduğunu ileri süren Batıcıları şiddetle eleştiren Said Halim (1991: 67), Batıcıların; kendi milletlerinin manevî ve ahlâkî hayatını, sosyal ve siyasî kanun ve prensiplerindeki
olgunluklarını, yani milletin dehasını gösteren millî, fikrî ve ahlâkî varlığını
meydana getiren değerleri bilmemelerinden dolayı küçümsemelerini ve hakir görmelerini tenkit eder. O (1991: 170 ve 217); “Batılı milletlerin bugünkü
siyasî teşkilatları, sosyal ihtiyaç ve değişmeler karşısında alınmış iyi kötü birtakım günlük tedbirlerden ibarettir. Makul ve tarafsız bir idare temin ve tesis
etmekten çok, bu değişmeleri kolaylaştırmaya hizmet etmektedir. Dolayısıyla
Batılıların sosyal ve siyasî teşkilatlarının mükemmel olduğuna inanmak ve
Batılı milletlerin ilerilik ve refahlarını onlardan bilerek taklide koyulmak, hata
ve gaflet içinde mutluluk aramaktan başka bir şey değildir” diyerek, Batı ahlâkının doğuşuna kaynaklık eden siyasî ve sosyal teşkilatların ortaya çıkışını
açıklar. Ayrıca, Batıcılara karşı; İslâm ahlâkının ve yaşayışının, Batı toplumlarının ahlâk ve yaşayışından her bakımdan itiraz kabul etmez ve sonsuz bir
şekilde üstün olduğunu vurgular.
Siyasî tekâmül konusuna değinen Said Halim Paşa (1991: 55), bu konudaki
görüşlerini şu şekilde özetler: “Tabii şartlar altında olgunlaşamamış, memleketin siyasî ve sosyal hayatına serbestçe katılmamış olan bir millet, hukukî
ve siyasî vazifelerini yerine getirmek zamanı gelince birçok hatalara düşmeye
mahkûmdur”. Ayrıca, “Osmanlı demokrasisi” diye bir kavramdan söz ederek,
bu demokrasinin köklü ve kesinleşmiş bir sosyal durum olduğunu ve yaşanan
hayatın mantıkî bir neticesi sonucunda ortaya çıktığını, Osmanlı toplumunun
ona çok sıkı bağlarla bağlı bulunduğunu, bu bağların kesilmesinin toplum için
bir felaket doğuracağını belirtir. Milletin siyasî ve sosyal hayatına serbestçe
katılmasını, siyasî tekâmülün ön şartı olarak gören Said Halim, Osmanlı demokrasisini bunun en mükemmel örneği olarak tasvir eder.
Paşa (1991: 47), siyasî vaka’ların öyle rastgele ortaya çıkmadığını, bunun
o milletin tarihi geçmişine ve yaşamakta olduğu siyasî ve sosyal esaslara göre
şekillendiğini belirtir. Avrupa’nın uzun süre derebeylik nizamı altında yaşamış olmasının bir sonucu olarak, siyasî yapısının o derece baskıcı bir nitelik
taşıdığını ve Batı’nın siyasî kanunlarının İslâm toplumlarına uygulanmasının
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kesinlikle mümkün olamayacağını vurgular. Ona göre, bizim siyasî yapımızla
Batı toplumlarının siyasî yapısı birbirinden çok farklıdır. Dolayısıyla, onları
taklit etmemiz son derece kötü neticeler ortaya çıkaracaktır.
Said Halim Paşa’ya göre (1991: 12), siyasî bakımdan gerilememize yol açabilecek bir uygulama da Batılıların anayasasının bir benzeri olan Kanun–u
Esasî’nin tatbik edilmesidir. Osmanlı toplumu için uygun olmayan böyle bir
anayasa, uzun süre yürürlükte kaldığı takdirde, toplumda anarşinin ortaya
çıkması kaçınılmazdır. Ona göre, o dönem aydınlarının düşmüş oldukları en
büyük hata; Batı’daki kanunları alıp tercüme etmenin kâfi geleceğini ve bunların Osmanlı toplumunda tatbik olunabilmesi için birkaç değişikliğin yeterli olacağını sanmalarıdır. Hâlbuki Osmanlı toplum yapısı Batı toplumlarının
yapılarından farklıdır. Anayasaların, o toplumun sosyal yapısının bir ürünü
olduğuna dikkati çeken Paşa, Batıcıların bu farklılığı göz önüne almamalarından yakınır.
Eşitliği sosyal tekâmülün önemli bir unsuru olarak gören Said Halim (1991:
189–190 ve 100); “herkesin hür olması demek, herkesin eşit olması demektir”
ifadesiyle, hürriyet ve eşitliğin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu belirtir. Ona göre, eşitliğin teminatı İslâm ahlâkıdır. Bu konudaki görüşünü;
“İslâm ahlâkı, gerçeğe varma ve onu tatbik etme yolunda, insanlara tam bir
hürriyet verir ve aralarında eşitlik tesis ederken, aynı hürriyet sebebi ile ve kabiliyetlerin farklılığı yüzünden insanlar arasında meydana çıkacak olan eşitsizliği de pek tabii kabul eder” sözleriyle açıklar. Buna göre, eşitsizlik de hürriyet ve eşitliğin tabii bir neticesi olarak ortaya çıkar. İslâm Ahlâkı’nın; fertler
arasında eşitliği istediği gibi, bir kısmının diğerlerini geride bırakıp yükselmesini de tabii bulduğunu belirten Paşa, bunun İslâm ahlâkının bir başka esası
olan yardımlaşmayı teşvik ettiğini öne sürer. Ayrıca eşitliğin de bazen zararlı
olabileceğini belirterek, eşitliğin; şahsî hasletlerin tam bir serbestlik içinde gelişip tekâmül etmesine engeller çıkarttığı takdirde, adalete aykırı bir dereceye
varabileceğine, bunun da sosyal bir hastalık olduğuna dikkat çeker.
Said Halim Paşa’ya Göre Batılılaşma
Said Halim Paşa, Batı’yı yakından tanıyan bir düşünürdür. Uzun süre
Avrupa’da bulunduğundan, onların; sosyal, siyasî, ekonomik, hukuki, ahlâki
vs. hayatlarını yakından tanıma imkânı elde etmiştir. Avrupa’yı görüp tanıdıktan sonra, teknolojik yönden gelişmiş bu milletlerin seviyesine çıkmak gerektiğine kanaat getirmiştir.
Paşa (1991: 251), İslâm dünyasındaki Batılılaşma arzusunun ortaya çıkış
nedenini; İslâm toplumunda bir kısım kimselerin, İslâm’ın ibâdetle ilgili esaslarını yerine getirirken, maddî alanda yapmaları gerekenleri yerine getirmemelerinden dolayı, maddî olarak yükselmek için İslâm’ın esaslarından kurtulmanın şart olduğuna inanan bir zihniyete bağlar.
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Said Halim (1991: 98 ve 138), İslâm medeniyetinin aslında Batı medeniyetinin kaynağı olduğunu, insanlığa parlak bir medeniyeti İslâm’ın sunduğunu,
ancak, bunun zamanla unutulduğuna dikkati çeker. Ayrıca Batılıların İslâm’ı
yanlış anladığını, Batı’yı örnek alan aydınlarımızın da onlarla beraber yanıldıklarını belirtir. Said Halim Paşa, Batılıların, İslâm ülkelerinin mevcut durumunu kendi toplumlarının tarihiyle kıyaslayarak geri kalmışlık meselesinin
kaynağı olarak İslâm dinini gördüklerini ifade eder. Hâlbuki Osmanlı toplumunun tarihiyle Batı toplumlarının tarihinin birbirinden tamamen farklı olduğunu ileri sürer.
Osmanlı toplumunda aydın kesimin, Batı medeniyetinin büyüsüne kapıldığını, ancak, bu medeniyete vücut veren nedenleri anlayamadığını ifade eden
Paşa (1991: 84), aydın kesimin; önceleri Batı’yı tanımadığından ona karşı bir
düşmanlık içinde olduğunu, ancak zamanla Batı hayranlığının doğmasıyla
Batı’ya yönelme olduğunu belirtir. Batıcı aydınların, teknolojik yönden medenî milletler seviyesine çıkmak için Osmanlı toplumunun sosyal yapısının
değişmesi gerektiğini savunmalarını büyük bir hata olarak gören Said Halim
Paşa (1991: 22–23 ve 227), başka cemiyetlere ait kanun ve nizamların alınması suretiyle sosyal yapıyı değiştirmeye çalışmanın çare olmadığını söyler.
Çünkü her toplumu oluşturan siyasî ve sosyal müesseseler birbirinden farklıdır. Bunun böyle olması da tabiidir. Batı dünyasıyla Osmanlı’nın sosyal yapısı
arasındaki farkın, Hıristiyanlık ile İslâm arasındaki fark kadar büyük olduğunu vurgular.
Paşa (1991: 6–12 ve 47–49); Batı’yı tanımış olan aydınların, Batı’da olduğu
gibi insanlara geniş hak ve hürriyetlerin verilmesini ve böylece toplumdaki
problemlerin halledileceğini zannederek büyük bir yanlışın içine girdiklerini
söyler. O, 1876 ve 1908’da ortaya konulan anayasaların böyle bir düşünceden dolaya çıkmış olduğunu belirtir. Bu anayasalarla verilen hürriyetin yanlış
kullanılmasının meyvelerini hemen verdiğini ve toplumda büyük bir ahlâkî
çöküntünün yaşandığını ileri sürer. Batı’dan alınan anayasa gereği kurulan
partilerin bir ihtiyaç sonucu doğmadığını, bunun sunî olarak ortaya çıktığını
söyler. Siyasî vaka’ların bir milletin arzusuna göre cereyan etmediğini, tam
tersi o milletin geçmişine ve yaşadığı sosyal nizama göre geliştiğini belirtir.
Batı’da milletvekilliği usulü, partilerin kuruluşundan sonra bir ihtiyaç olarak
doğarken, Osmanlı’da bu usul alınmış, daha sonra parti kurulmuştur.
Siyasî yapı ile sosyal yapı arasındaki ilişkiye dikkati çeken Said Halim
Paşa’ya göre (1991: 42 ve 14–17), Batıcı aydınların; padişahlık yönetiminin
kötülüğüne kanaat getirerek bu yönetimin bir an önce değişmesini istemeleri, bu yönetim tarzının Osmanlı sosyal yapısının bir ürünü olduğunu gözden
kaçırmalarından kaynaklanmaktadır. Ona göre, sosyal yapı ile hukukî düzen
arasında da yakın bir ilişki vardır. Sosyal yapıya uygun düşmeyen birtakım
kanunların olduğu gibi başka ülkelerden alınıp aktarılması, toplumda birçok
sosyal probleme neden olur, millî varlığı tehlikeye düşürür. Kaldı ki, Osmanlı
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toplumundaki çözülmenin önemli nedenlerinden birisi de budur.
Said Halim Paşa gibi, Ahmet Cevdet Paşa da; esas meselenin, devleti kurtarma ve ilerlemesini sağlama olduğunu belirtir (Yazan, 1992: 23 ve 115).
Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı Devleti’nin çöküşüne iki faktörün neden olduğunu belirtir. Birinci faktör; köklü sosyal esaslara uymamak, ikinci faktör ise;
asrın gereklerine uymamaktır. Said Halim de onun gibi, İslâm toplumlarının
yeni ihtiyaçları için çalışmadıkları ve yeni üretim gerçekleştiremediklerinden
yakınır (1991: 185 ve 160–161). Ona göre, İslâm dünyasında farklı iki hedefin güdüldüğü görülür: Birinci hedefi benimseyenler; kendi değerlerine sahip
çıkmak yoluyla ekonomik tekâmülün sağlanmasını öngörürken, ikinci hedefi
benimseyenler, ekonomik gelişme için kendi değerlerinin feda edilebileceğini
savunur. Buradaki esas mesele, toplumun nasıl kalkınabileceği meselesidir.
Paşa (1991: 15 ve 30), toplumun; ekonomik gelişmede önemli bir faktör olan
“devlet adamı”ndan mahrum bulunduğu görüşüne katılmaz. Başarısızlığın temel nedeni; yapılması topluma zarar veren veya imkânsız olan şeyleri yapmaya kalkmaktır. Ancak, toplumdaki bunalımdan en çok sorumlu tutulması
gerekenlerin devlet adamları olduğu da bir hakikattir.
Said Halim’e göre (1991: 252 ve 28), “Batıcı aydınlar” zümresinin ortaya
çıkması tesadüfî değildir. Bu aydınlar zümresi, ya Batı’daki müesseselerden,
ya da kendi memleketlerindeki Batılıların kurmuş oldukları okullardan yetiştiklerinden, Batı kültürünün etkisinde kalmışlar ve çoğunlukla Batı hayranı
olmuşlardır. Batı kültürünü ayniyle kendi toplumlarına aktarmak isteyen bu
aydınlar için bir milletin saâdet derecesi; “Batı’ya olan benzerliği” ile ölçülmektedir.
Paşa’ya göre (1991: 65–71, 84–85 ve 228), Batıcı aydınlar; kendi milletinin
ahlâkına, sosyal ve siyasî hayatına yabancı kaldıklarından / bilmediklerinden
küçümserler ve öğrenmekte de bir fayda görmezler. Onlar kendi toplumlarının cahilidir. Batı’dan edindikleri fikir ve değerler çerçevesinde bir toplum
oluşturmayı hayal ederler. Hâlbuki Osmanlı toplumunun Batı’dan alacağı unsurlar sınırlıdır. Aksine, Batı’nın İslâm’dan alacağı çok şey mevcuttur. Batıcı
aydınların Batı’da görmüş oldukları güzel eserler, o medeniyeti meydana getiren sebepler değildir.
Said Halim Paşa (1991: 72, 89, 18, 54 ve 91), Batılılaşma konusunda yapılan hatalara dikkat çekerek, Batıcı seçkinlerin içine düştükleri en büyük yanlışın; “mutlaka Batılılaşmamız gerekir” düşüncesi olduğunu belirtir. Osmanlı
müesseselerinin özel yapısı bilinmediğinden, çoğu zaman bu müesseseler tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılmış, aksayan yönlerinin giderilmesi yoluna gidilmemiştir. Batı’yı olduğu gibi taklit etme düşüncesi, her yeni şeyi mükemmel addetme saplantısı, sosyal ve kültürel yapının tahrip olmasına neden
olmuştur. Keza, Batılı usulde demokratlaşmak istememiz de siyasî yapımızın
çözülmesine yol açmıştır. Osmanlı toplumunu Batılılaştırmak isteyen aydınların birçoğu nihilist olup herhangi bir değere bağlı değillerdir. Bundan dolayı
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da, Batı’dan; toplumun bünyesine uygun olsun olmasın her türlü müesseseyi
almakta bir beis görmemişler, birçok yerli müessesenin yıkılmasında ve tahrip
olmasında önemli rol oynamışlardır.
Paşa (1991: 39 ve 56–58), Avrupa milletlerinin tecrübelerinden istifade
etmek gerektiğini ancak, Batı’da ortaya çıkan maddî alandaki gelişmelerin
alınması için dahi taklit yoluna başvurmanın bir çare olmadığını, toplumun
gayret göstermesinin ve ilme sarılmasının şart olduğunu belirtir. Özellikle,
eğitim alanındaki Batılılaşmanın ileride önemli sosyal hastalıklara yol açacağını bildirir. Batılı milletlerden alınması gereken prensipler; geleceğe doğru
mesafe almak için seçtikleri genel esaslar ile bu esaslara karşı gösterdikleri
saygı ve bunları korumak için göze aldıkları fedakârlıklardır. Asıl gıpta edilmesi gereken özellikleri; amaçlarına ulaşmak için takip ettikleri kendilerine
özgü metotları, çalışma tarzları, eğitim usulleri ve vatanseverlikleridir. Birçok
İslâmcı aydına göre, Japonlar, Avrupa’dan geri olmasına rağmen onların teknik ve yöntemlerini almışlar ve bunları kendi değerleri doğrultusunda ıslah
etmişlerdir. Bugünkü Japon teknolojisinin temel esprisinin bu anlayış olduğundan şüphe yoktur. Japonların manevi değerleri de belli bir oranda değişime uğramıştır, ancak, bu değişimin diğer cemiyetlere göre çok sınırlı olduğu
söylenebilir.
Said Halim Paşa (1991: 130 ve 162–65), halkın; Batı’dan gelen her şeye ve
Batıcı aydınlara şüphe ile baktığını, bunda da Batı’nın ahlâken düşkünlüğü ile
İslâm dünyası karşısında eskiden beri göstermiş olduğu tavrın (yağma, tahrip ve zulümler) önemli rol oynadığını, hatta Batı’dan gelen maddî unsurlara
bile tepki gösterdiğini belirtir. Ancak, halkla aydın arasında bir yakınlaşmanın
sağlanması gerektiğini, bunun her iki kesim arasında bir “gaye birliği” kurulmasıyla mümkün olabileceğini ifade eder. Ona göre, toplumun “millî ve içtimaî varlığını” korumak için bütün bunların yapılması şarttır.
Batı’nın manevi yönden bir arayış içinde olduğunu, alınan kararların günlük ve değişmeye muhtaç bulunduğunu; İslâm dünyasının, ahlâkî yönden bu
derece bozulmasına rağmen, yine de Batı’ya göre çok şanslı olduğunu söyler.
Batı pozitivizminin İslâm dünyasını tehdit ettiğini, bundan da en çok etkilenen kurumun aile olduğunu ifade eder. İslâm Dünyası’nın, Batı’yla yapılan
mücadelede özellikle manevî alanda mağlup olduğunu, birçok kimse tarafından farkına bile varılmayan bu durumun farkına varılıp düzeltilmesi gerektiğini (Halim, 1991: 170, 87–88 ve 13) belirtir.
Ona göre (1991: 74–76 ve 54), Batılılaşmak zaruretine olan inancımızın bu
kadar kötü neticeler vermesi; milliyetimize aykırı olmasındandır. Çünkü milliyet ile medeniyet aynı şey demektir ve Batılılaşmak, kendi medeniyetimizi
terk veya inkâr etmek manasını taşır. Netice olarak da kendi milliyetimizden
vazgeçmek demek olur. Bunun için Batı’dan alınacak olan şeyleri aynen tatbik
ederek değil de; millileştirerek, toplum bünyesine uygun hale getirerek alınması lâzımdır. “Daha önce aynı yolu denemiş başka milletlerin tecrübeleri de,
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yabancı bir medeniyetin nimetlerinden istifade etmenin, onun kendi medeniyetine uydurarak tatbik etmekle mümkün olacağını göstermektedir”. Paşa’ya
göre, bunun böyle olmadığını iddia edenler sosyoloji ilmînin esaslarından hiç
haberdar değillerdir.
İslâmcı düşünür olarak bilinen Mehmed Âkif’le Said Halim’in, görüşleri
birbirine çok yakındır. Birbirleri üzerinde fikrî etkileri olduğu da bir hakikattir. Mehmet Âkif de ilmîn ve teknolojinin milliyeti olmadığını, bu nedenle ilmî
ilerlemelerin görüldüğü anda alınması gerektiğini belirtmiş (Düzdağ, 1993:
186), Said Halim Paşa gibi taklitçiliği eleştirmiş ve bu tür bir yenilikten hayır
gelmeyeceğini ileri sürmüştür. Mehmed Âkif, bir yerde, Said Halim Paşa gibi
kültürle medeniyeti bir tutmuştur. Japonları örnek vererek; Japonların; medeniyetin yalnız fenle, ilimle ilgili olan taraflarını aldıklarını, ancak Batı’nın
bozulmuş değerlerini almadıklarını ifade eder (Ersoy, 1989: 213, 156 ve 168–
170). Âkif, “mütefekkir” olarak adlandırdığı aydınlara da birçok görev düştüğünü, ama mütefekkirlerin bu görevi hakkıyla yerine getiremediklerini söyler.
Halk, devamlı olarak bu mütefekkirlerin söylediğinin tam tersini yapmaktadır. Çünkü halkın bu mütefekkirlere hiç güveni yoktur. İslâm’ı; Batı gibi ilerlemeye mani olarak gören mütefekkirleri eleştirerek, İslâm’ın; ilmîn ve tekniğin
her zaman destekçisi olduğunu belirtir.
Said Halim Paşa’ya Göre İslâmcılık
Said Halim Paşa, önde gelen İslâmcı düşünürlerden birisidir. O, yaşanan
hayat tarzını, İslâm esaslarının dışında tutmak eğiliminin baş gösterdiği
Osmanlı toplumunda birçok düşünür gibi İslâm’ı savunmuş ve onun gerçek
bir hayat tarzı olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır. İslâm’ı kastederek dini
şöyle tanımlar: “Din, hiçbir zaman “metafiziğin ıssız çöllerinde mahpus muhayyilemizin, tehlikeli tasavvurlarından ibaret boş teselliler, erişilmesi imkansız vaatler veya geleceğe ait emeller vasıtası ile, mevhum bir saâdeti elde
etmeye veya elem ve ıstırapları teskine yardımcı hayali bir vasıta” değildir”.
“İslâm’a göre din, beşeriyetin maddî, manevî ve aklî muvazenesini sağlayan
ebedî kanun ve düsturlara karşı gösterilmesi gereken saygı yoluyla, insanlığın
saâdetini bir hayal olmaktan kurtarıp müspet bir hakikat kılmaktır”. Dinin aslında, “Ademoğlu”na “hayır” ve “hakikatin doğru yolunda rehber” olmak gibi
bir görevinin olduğunu ve insanın her çeşit faaliyetlerinin kontrollü olmasını
sağladığını belirtir (Halim, 1991: 136–137).
Said Halim (1991: 77 ve 95–96), Osmanlı toplumunun idealleri ile sosyal
ve siyasî kanaatlerinin, tamamıyla İslâm dininden kaynaklandığını belirtir.
Bu nedenle dine bağlılık ve hürmet gösterilmesini; en önemli sosyal vazifelerden biri olarak görür. Dini vazifeler yerine getirilirken, farkında olmadan
sosyal vazifelerin de ifa edildiğini vurgular. Din ve maneviyat konusundaki
ihmalin; kurtuluşun maddiyatta aranmasına ve sosyal vazifelerin gereği gibi
ifa edilmemesine neden olduğunu ileri sürer.
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Paşa (1991: 183–185), İslâmlaşmayı; “İslâmiyet’in inanç, ahlâk, yaşayış ve
siyasete ait esaslarının tam olarak tatbik edilmesi” olarak nitelendirmiştir.
Kendini Müslüman olarak kabul eden birisinin bu dinin esaslarına göre düşünmesi ve hareket etmesi gerektiğini belirtir. İslâmlaşmanın sağlanması için
İslâmiyet’in ahlâk ve hayat siyasetine tam olarak uymak gerektiğini, yalnızca Müslüman olduğunu söylemenin hiçbir anlam ifade etmediğini vurgular.
İslâm’ın kendine has inançları, bu inançlara dayalı olarak da bir ahlâk nizamı
ve ahlâkından doğmuş olan bir hayat anlayışının olduğunu söyler. İslâm’ın
kendine has olan siyaset kaidelerinin varlığından da bahseder. Bu hâliyle
İslâm’ın bir bütün oluşturduğunu ve böylece insanlığın da en mükemmel dini
olduğunu belirtir.
Said Halim Paşa (1991: 203–205 ve 212–216), “teceddüt” (yenileşme)
hareketlerine karşı çıkarak, bu tür hareketlerin; asırlardan beri kurulmuş
olan inançları, fikirleri, telakkileri, an’aneleri, hisleri ve ahlâkı tahrip etmiş
olduğunu ve âdeta memleketi bir “manevî anarşi”ye doğru ittiğini belirtir.
İslâm ahlâk, yaşayış ve siyasetinin yegâne kurtuluş yolu olduğunu ifade eder.
Osmanlı müesseselerinin doğuş kaynağı, İslâmî esas ve telakkilerdir. İslâmî
esasların terk edilmesinden sonra bu müesseseler de ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. İslâm ahlâkının, Batı’nın ahlâk ve yaşayışından
itiraz kabul etmez ve sonsuz bir şekilde üstün olduğunu vurgular. Bununla
birlikte, İslâm’ın evrenselliği; ahlâk ve sosyal yapı bakımından İslâmî, ancak,
millî birtakım kültürlerin oluşmasına imkân tanır. Bunun da, İslâm’ın ahlâk
ve beynelmilelciliğinin zaman ve mekân üstü bir yapıya sahip olduğunun bir
göstergesi olduğunu belirtir.
Ona göre (Halim, 1991: 78–79), millî olan ile İslâmî olan imtizaç etmiştir.
Millî değerlerin ister bir ihmal neticesi olsun, isterse bir “darbe zoru”yla olsun, ortadan kalkması esarete düşmek manasına gelir. Ayrıca, “millî kanun
ve an’aneler” insanların üzerinde yaşadığı topraklardan daha kıymetli olan
“manevi vatan”ı meydana getirir. Bunların korunması aynı zamanda bir vatan
müdafaasıdır.
İslâm milletlerinin hemen hepsinin de maddî alanda geri olduğu ve bu duruma İslâm’ın neden olduğu gibi bir yanlış anlayışın ortaya çıktığını ifade eden
Paşa (Halim, 1991: 141–151 ve 163), bu fikri Hıristiyan âleminin ortaya attığını
ve Batıcı olan düşünürlerin de bunu benimsediğini söyler. Ona göre, gerilemenin sebepleri ne “dini taassup” ne de “kadere olan tevekkül”dür. İslâm
esaslarını tam olarak anlayıp kabullenmeyi; Batı’nın “taassup” olarak nitelendirmesi yanlıştır. Taassup gerçekte, Batı’nın Doğu’ya olan eski düşmanlığıdır. Ancak, Müslümanların kendilerini yeterince tanıtamamalarının da bunda
payı büyüktür. İslâm dünyasındaki bir kısım düşünürler, elinden geldiğince
İslâm’ı bir hayat tarzı olmaktan çıkarmaya çalışırken, Batı’daki düşünürler ise
“millî gaye”ye hizmet etmekte ve elden geldiğince de onu yüceltmeyi amaçlamaktadırlar.
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Paşa’ya göre (1991: 79, 98–99, 154–156, 288), Batı’nın ilim ve fen alanındaki gelişmeleri takip edilip gereği yapılmayınca, gerilemeye sebep olarak İslâm
gösterılmıştir. Hâlbuki İslâm dünyasının –özellikle Osmanlı Devletinin– ihtişamlı zamanlarında Batı’ya her türlü yardımı yaptığı bilinmektedir. Bu da,
İslâm’ın gelişmeye mani olmadığının bir göstergesidir. Kaldı ki, Müslüman
olan Türkler, İslâm medeniyeti sayesinde sınırsız imparatorluklar kurmuşlar ve “bozkırlarda şehirler” meydana getirmişlerdir. Ancak, dinin ilerlemeye
mani olduğu görüşü hâkim olunca, yapılan ıslahatlarda din karşıtı bir tavır
takınılmış ve dinî esaslar dışlanmaya çalışılmıştır. Hâlbuki din yegâne kurtuluş çaresidir. Müslüman milletler, bir yerde, İslâm öncesi hayatlarına geri
döndükleri için geri kalmışlardır. Dolayısıyla, Müslüman milletler için çıkış
yolu İslâmcılık siyasetidir. Bunun için din yeni ihtiyaçlara cevap vermek üzere yeniden tefsir edilmeli ve Hıristiyan dünyasıyla İslâm dünyası arasındaki
nefretten dolayı takip edilemeyen Batı’daki gelişmeler yakından takip edilmelidir. İslâm dünyasının kurtuluşu için çare; toplumun bütün sosyal ve siyasî
hayatını, yeniden İslâmiyet’in değişmez ve ebedî hakikatleri üzerine kurmaktan ibarettir.
Said Halim Paşa ile Mehmet Âkif, İslâmcılık düşüncesinin iki büyük zirvesini teşkil ederler. Bu iki önemli düşünürün görüşleri birçok konuda birbiriyle
çakışmaktadır. Mehmet Âkif, Said Halim Paşa’nın “İslâmlaşmak” adlı eserine önsöz yazarak, bu eserin çok mühim bir görevi yerine getirmiş olduğunu
söyler. Âkif, Paşa’nın İslâmlaşmak adlı eserinde ileri sürdüğü birçok görüşe
aynen katıldığını ifade eder. “Masadır–ı Meçhule” (yapma mastarlar) olarak
adlandırdığı, “Avrupalılaşmak, asrîleşmek, Türkleşmek, Osmanlılaşmak” gibi
fikirlerin hakkıyla izah edilemediğini ve bu nedenle de anlaşılamadığını, ancak
Said Halim Paşa’nın İslâmlaşmak adlı eserinin, İslâmcılık fikrini her yönüyle
ortaya koyduğunu vurgular. O’na göre, Said Halim Paşa, tamamen orijinal fikirler serdetmiş bir büyük düşünürdür (Ersoy, 1991b: 297–301).
Mehmet Âkif; doğrudan doğruya Kuran–ı Kerim’den esinlenerek çağımıza İslâm’ı anlatmak gerektiğini, İslâmlaşmanın; İslâm’ı, “asrın idrakine
söyletmek”ten başka bir şey olmadığını, ancak, bunun laf kalabalığıyla değil
ilim ve irfanla olabileceğini belirtir (Ersoy, 1991a: 391). Âkif, dinî gelişmeye
mani olarak gören aydınları da eleştirerek, İslâm dininin birçok milleti medeniyetin zirvesine çıkardığını ve buna en güzel örnek olarak da Osmanlı
Devletinin verilebileceğini söyler (Ersoy, 1991: 101).
Said Halim Paşa’ya Göre Milliyetçilik
Said Halim Paşa’nın üzerinde önemle durduğu kavramlardan birisi milliyetçiliktir. İslâmcı bir düşünür olarak milliyetçiliği belli ölçülerde meşru görmesine rağmen, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında çok büyük etkisinin olduğunu
kabul eder.
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Milliyetçiliğin özellikle Meşrutiyet’ten sonra hızla artış gösterdiğini ve
Osmanlı devletindeki unsurlar arasında ülkü birliği bırakmadığını ifade eden
Said Halim Paşa (1991: 13, 27 ve 94), Osmanlı devletinin kuruluş esasları itibariyle özel bir mahiyet taşıdığını, bu devleti oluşturan milletlerin ırk, dil ve
milliyet bakımından birbirinden çok farklı olduğunu belirtir. Avrupalıların
birliği, siyasî birlik, dil ve mezhep birliğine dayanır. Buna karşın, Osmanlı’nın
birliği arasında ırk, dil ve hatta çoğu zaman gelenek ve âdet birliği bile yoktur. Osmanlı siyasî birliği, “İslâm birliği ve kardeşliği esası”na dayanmaktadır.
Bazı mütefekkirlerin ileri sürdüğü, değişik milletlerin bir arada yaşayamayacağı fikrini eleştirerek, Osmanlı birliğinin bu fikri çürütmüş olduğunu öne sürer. Bu farklı milletlerin “icap ve ihtiyaçları anlaşılmak ve yerine getirilmek
şartı ile” bir arada barış içinde yaşayabileceklerini söyler. Ona göre, “bir insan
topluluğunun millet haline getirilmesinin, fertlerin müşterek his ve âdetlerle,
birbirine uygun fikir ve inançlarla, aynı gaye etrafında birlik halinde bulunmalarına bağlıdır”. Böylesi bir birliğin ortadan kalkması, cemiyetin mahvolmasına neden olur. Çeşitli milletlerin uzun süre bu birliğe sahip çıkmaları ve diğer
milletlerle barış içinde yaşamalarından dolayı, Osmanlı devletinde uzun süre
ırkçılık gibi hareketler görülmemiştir.
Paşa’ya göre (Halim, 1991: 28–30), Osmanlı’nın siyasî birliğine tamamıyla
ters olan bir anayasa (Kanun–u Esasî) uygulamaya konulduğu takdirde, ırkçı
hareketler güçlenir ve yaygınlaşır. Avrupa devletlerinin oluşturmuş oldukları
kanunların alınıp tatbik edilmesi ancak “mütecanis unsurlar”ın oluşturduğu
devletlerde mümkün olabilir. Osmanlı toplumunun şartları Avrupa toplumlarının şartlarından farklıdır, ancak hazırlanan anayasa bu farklılığı göz önünde
bulundurmamıştır.
Meşrutiyet’i gerçekleştirmek amacıyla uygulanan parlamentarizm usulünün, ancak millî birliğin kuvvetle kurulmuş olduğu memleketlerde tatbik
olunabileceğini belirtir. Mütecanis olmayan cemiyetlerde bu usulün yerleştirilmesinin büyük bir yanlış olduğunu söyler. Oluşturulan Osmanlı Meclis–i
Mebusanı’nda ortaya çıkan kin ve düşmanlığı, böyle bir oluşumun yanlışlığını göstermesi bakımından dikkate değer bulur. Bununla birlikte ortaya çıkan
“millî ve ırkî rekabetlere” daha çok yabancıların tesir ve teşviki neden olmuştur. Parlamentarizm usulü ile siyasî partilerin kurulması, toplumu bir çatışma
ortamına sürüklemiştir. Bu çatışma ortamı, Osmanlı toplumunun birliğinin
aleyhinde olmuştur (Halim, 1991: 43 ve 51).
Ona göre (Halim, 1991: 209–210 ve 247), I. Dünya Savaşı’nı, milliyetçi
olmaktan ziyade ırkçı olan milletler çıkarmışlardır. “Millî egoizm” esasına
dayanan Batı medeniyeti, büyük bir vahşete neden olmuştur. Irkçı milletler;
teknolojik gelişimin de yardımıyla, ilim ve sanayide geri olan milletleri sömürmektedirler. Irkçı milletler kendilerinin sahip oldukları bu medeniyetin, insanlığın bir daha göremeyeceği kadar yüksek bir mahiyet taşıdığı konusunda
birçok kimseyi inandırmışlardır. Hâlbuki bu medeniyet adaletsizlik ve felaket
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üzerine kurulmuştur. Paşa, bir başka yerde Batı’daki “zümre kinleri” ve “ırkçılık husumetleri”nin eskisinden daha şiddetli olarak devam ettiğini vurgular.
Bu derece husumet ve düşmanlığın yaşandığı Batı’nın; kendini kurtarabildiği
tek noktanın, iktisadî yönden gelişmişlik olduğunu belirtir.
Beynelmilelciliğin; “aynı cemiyete mensup fertler arasındaki bağları ve
münasebetleri tanzim eden ahlâk kaidelerinin, çeşitli milletler arasında da
kurulması ile milletler arasındaki münasebetlerin yumuşamasını sağlamaktan ibaret” olduğunu belirtir. Ona göre, insan topluluğunun millet haline
gelmesi nasıl fertlerin gelişmesine yardımcı oluyorsa, beynelmilelcilik de milletin mümkün olduğu kadar yükselmesine hizmet eder. İslâm beynelmilelciliği; dünyadaki toplulukları sosyal bakımdan teşkilatlandırmanın en güzel
yolunun, “millet” olduğunu kabul eder. Ama ırkçı bir yola başvurmanın bu
beynelmilelciliği ortadan kaldırabileceğini de gözden ırak tutmamak gerekir.
Milliyetçiliğin, beynelmilelcilik içinde kaybolup gideceği gibi bir fikre kapılmanın hayal olacağını söyleyen Paşa’ya göre; “ahlâkın ve medeniyetin yükselmesi ve insanlar arasında daha müsamahalı düşüncelerin yayılmasıyla birlikte ve bütün bunlara rağmen, milliyet hissi de tamamen yok olmayacaktır”.
Gelecekte medenî milletlerin bugünkü taassuplarının müsamahaya, bencilliklerinin cömertliğe, karşılıklı kin ve rekabetlerinin de anlayış ve dayanışmaya
dönüşeceğini ifade eden Paşa, gelecekten oldukça umutludur (Halim, 1991:
211–213).
İslâm milletlerinin, kendi millî dayanışmasından başka, diğer İslâm milletleriyle de aralarında bir dayanışma kurmaları gerektiğini ve bu dayanışmaların birbirini tamamlayan mahiyette olduğunu belirten Said Halim’e göre
(1991: 213–215), “İslâm; insanlar arasında mevcut olan ırk ve menşe farklılığını kabul etmemek, yani ferdin değeri için bunlara önem vermemekle, insanı
ırka bağlı bir unsur değil, içtimai ve siyasî bir unsur olarak düşündüğünü ispat
eder”. İslâm’ın ferdi; sosyal ve siyasî bir unsur olarak kabul etmesi de milliyeti
istediğinin ve kabul ettiğinin göstergesidir. Milleti; “öteki insan topluluklarından ayrılmalarına sebep olacak ahlâki ve ruhi bir kültür meydana getirmiş
fertler topluluğudur” şeklinde tarif ederken, bu insanların uzun süre bir arada
yaşamış olmalarına, aynı lisanla konuşmalarına, ortak his ve fikirlere sahip
olmalarına ve kendilerine ait sanat ve edebiyat meydana getirmiş bulunmalarına dikkati çeker. İslâm esaslarının; milliyeti inkâr etmediğini, İslâm’ın gerçekte ırkçılığın taassup ve bencilliğine karşı olduğunu belirtir.
Ona göre (Halim, 1991: 220 ve 241–242), insanlık, ilmî esaslar sayesinde
doğru ve faydalı olan milliyetçiliği sonunda anlayacaktır. Önemli olan çeşitli
millet ve ırklar arasında tabii ve insanî kardeşlik münasebetlerinin kurulmasıdır. “İslâm kardeşliği” ilkesinin dünyadaki bütün Müslümanları birleştirme
bakımından çok önemli bir yere sahip olduğunu, Müslüman milletlerdeki
“millî irade”nin de İslâm’ın sosyal ve ahlâkî nizamına göre oluştuğuna dikkati
çeker.

Said Halim Paşa’da Üç Tarz-ı Siyaset: Batılılaşma, İslâmcılık ve Milliyetçilik /M. Cengiz Yıldız

Müslümanlığın ruhuna taban tabana zıt olan ırkî özeliklerin, dine kendi seciyelerinin “mahalli” damgasını vurarak onu yapısından çıkardıklarını,
İslâm’ın bütün milletleri kucaklayan beynelmilel olma vasfını bozduklarını
ileri sürer. İslâm ahlâkının her Müslüman millete göre değiştiğini belirterek
bunun da İslâm beynelmilelciliğini bir yönüyle zayıflattığını belirtir. Ona göre
İslâm ahlâkının amacı; “bütün bu ırkî hasletleri doğru ve faydalı olanın merkezinde birleştirmekten başka bir şey değildir”. Müslüman milletlerin, eksik
anladıkları bu esasları birbirine karıştırdıklarını ve mahallî–millî âdetlerin
tesirlerini göstermesiyle, İslâm görüşünden farklı bir hayat görüşünü benimsediklerini, İslâm ahlâkının, bu milletlerin “ırkî ve irsî hurafeleri” arasında
özelliğini yitirdiğini öne sürer. Müslüman milletler, daha mükemmel olarak
İslâmlaşacaklarına, bunun aksine, İslâm’dan büyük bir hızla uzaklaşmışlardır. Ona göre, Türkler; Müslüman milletler içerisinde İslâm’ı en iyi anlayan ve
tatbik eden millettir (Halim, 1991: 200–203).
Paşa’ya göre (1991: 40 ve 179–180) İslâm, şahsî meziyetleri tabii karşılamış
ve hangi ırktan veya mezhepten olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun,
hangi coğrafî sahada yaşıyorsa yaşasın bütün insanları eşit saymıştır. İslâm,
insanlar arasında “gerçek bir adalet, tabii bir eşitlik ve samimi bir kardeşlik
dünyası” kurmuştur ki bu, “adalet ve eşitlik kanunu” olarak adlandırılır ve
İslâm’ın “hümanizm” yönünü teşkil eder. Müslüman milletler arasında esarete düşmüş olanların, diğer Müslüman kardeşleri tarafından kurtarılmasının
gereği üzerinde durur. Aslında, İslâmî bir dayanışmanın böyle bir duruma izin
vermemesi gerektiğini belirtir. İslâm birliği; “sayısız kuvvetlerin, unsurların
ve âmillerin tam bir bütün ve âhenk içinde bulunduğu kâinattaki birliğin bir
benzeridir”.
Said Halim Paşa (1991: 212–213, 172 ve 293), İslâm cemiyetindeki insanların ancak, ahlâk ve fikir seviyelerine göre birbirinden ayrılabilecekleri fikrini ileri sürer. Eşitlik, adalet ve dayanışma fikirleri bu insanlar arasındaki
münasebetleri nizama koyar. Bu nedenle de herhangi bir ayrıcalık olmaz.
Gayrimüslim topluluklara bile çok hassas davranıldığından, Müslüman olanlar ile olmayanlar arasında herhangi bir problem ortaya çıkmaz. Bunu gerçekleştiren yegâne şeyin de ahlâkî ve fikrî terbiye olduğunu söyler. İslâm toplumundaki üstünlük; ırkî veya şahsî üstünlüğe değil, İslâm’ı daha iyi anlayıp
daha güzel yaşamaya bağlıdır.
Said Halim Paşa gibi düşünen bir diğer İslâmcı düşünür de Ahmet
Naim’dir. Ahmet Naim, Türkçüleri “halis Türkçü” ve “Türkçü–İslâmcı” diye
ikiye ayırır. Halis Türkçüleri, ırkçı bir yol izledikleri gerekçesiyle eleştirir.
Halis Türkçülerin, anâne ve gelenekleri inkâr ederek yeni anâne ve gelenekler
vücuda getirmek yoluyla “yeni bir kavim” oluşturmaya çalıştıklarını ileri sürer.
Türkçülüğün İslâm gayesinden ayrı olarak ele alınmasının gereksiz olduğunu
vurgular (Düzdağ: 1983, 36–57). İslâmcı düşünürlerden Mehmet Âkif de milliyetçilik üzerinde durmuştur. Âkif, İslâm’ı temelinden yıkacak olan zelzelenin
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“kavmiyetçilik” olduğunu belirtir. Millî farklılıkları tabii karşılamakla birlikte,
asıl birleştirici esas olarak İslâm’ı görür (Düzdağ, 1983: 188–204).
Sonuç
Son dönem Osmanlı sadrazamlarından olan Said Halim Paşa, İslâmcı fikir
akımının önde gelen temsilcilerinden birisidir. Paşa’nın düşüncesinin odak
noktası İslâm’dır. Buna bağlı olarak idealinde yatan hayat tarzı ise, “asr–ı
saâdet”teki hayat tarzıdır.
Said Halim Paşa, tekâmül kavramına önem vermiş ve tekâmülü iki yönüyle
ele almıştır. Birinci yönünü, ekonomik tekâmül teşkil ederken; ikinci yönünü, sosyal tekâmül oluşturur. Ekonomik tekâmülden, teknolojik gelişmeyi ve
maddi terakkiyi anlayan Said Halim Paşa, sosyal tekâmül konusunda ise daha
ziyade ahlâki olgunlaşmayı kastetmiştir. Ahlâk kavramı, onun fikir çizgisinin
oluşmasında önemli bir yeri teşkil eder. Çeşitli “buhranlar”dan bahsettiği
eserlerinde, ahlâk ve ahlâksızlık gibi kavramlar belki de en çok yer işgal eden
konulardır. Ahlâksızlığı dinsizlik ve inançsızlıkla bir tutmuştur. Ona göre, sosyal tekâmülün önemli bir unsuru olan eşitlik ile hürriyet birbirini tamamlar.
Eşitliğin teminatı ise, İslâm ahlâkıdır. Sosyal tekâmülün bir diğer önemli unsuru olarak siyasî tekâmülü gören Said Halim Paşa, milletin siyasî ve sosyal
hayata serbestçe katılmasını siyasî tekâmülün ön şartı olarak değerlendirmiş
ve Osmanlı demokrasisini bunun en mükemmel örneği olarak görmüştür.
İslâm dünyasında maddi yönden yapılması gereken şeylerin yapılmadığını
ve bunun da Batılılaşma eğilimini doğurduğunu belirtmiştir. İslâm medeniyetinin Batı medeniyetine kaynaklık edecek bir seviyede olduğunu, ancak, zamanla İslâmî esaslara olan bağlılığın azalmasından dolayı, hem maddi hem de
manevî alanda bir çöküş yaşandığını vurgulamıştır. İslâm’ın; ahlâk, yaşayış,
inanç ve siyaset anlayışının doğru bir şekilde yerine getirilmesini İslâmlaşma
olarak adlandıran Said Halim Paşa, İslâm’ın hiçbir zaman gelişmeye mani
olamayacağını, tam tersine İslâm’ın ilerlemeyi, gelişmeyi teşvik ettiğini ifade
etmiştir.
Milliyetçiliğin, İslâmi esaslar çerçevesinde ele alınmasının şart olduğunu
belirterek, Osmanlı Devleti’nin yıkılışında ırkçı hareketlerin büyük rol oynadığına dikkati çekmiştir. İslâm’ın “millî kimlikler”in oluşumuna imkân tanıdığını ifade ederek millîyetçiliğin; beynelmilelcilik içinde kaybolup gitmesinin
insan fıtratına ters olduğunu savunmuştur. Başkalarının “İttihad–ı İslâm”
olarak adlandırdığı mefkûreyi, O, “İslâmi tesanüt” olarak kavramlaştırmış ve
bu “tesanüt”ün bütün dayanışmalar içinde en geniş kapsamlısı olduğunu ifade
etmiştir. Tesanüt kavramını, İslâmî ve millî tesanüt olarak iki çerçevede ve iç
içe ele almıştır. Sosyal vazifelerden bahsederek, hürriyet ve eşitlik gibi konular
üzerinde durmuş ve bu konuda İslâmi esasların ölçüsünü ortaya koyarak bir
karşılaştırma yapmıştır. Batı’dan gelen millîyetçilik akımının, çok milletli bir
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yapıya sahip Osmanlı Devleti’nde ve İslâm dünyasında çözülmelere yol açtığını, I. Dünya Savaşı’nın çıkışında bu yeni akımın özellikle ırkçılığa dönüşmüş
halinin etkili olduğunu belirtir. Bütün bu tartışmalara rağmen, kendisi; tek
dinli, tek kültürlü, tek milletli devletlerin yerini; Osmanlı Devleti’ni andıracak
bir şekilde çok kültürlü, çok dinli ve çok milletli devletlere bırakacağına inanmaktadır.
İktisâdi yönden geri durumda olan İslâm âleminin bu durumdan kurtulmasının ancak, ilim ve tekniğe önem vermesine ve bu konudaki gelişmeleri fazla
zaman kaybetmeden almasına bağlı olduğunu ifade etmiştir. Batı’nın maddi
alandaki gelişmesinin örnek alınmasına karşılık, manevi değerlerin korunmasının gerekliliği üzerinde durmuştur. Batı’yı olduğu gibi taklit etmek çare
değildir. Batı’dan alınan ilim ve tekniğin geliştirilerek daha ileri götürülmesi
gerekmektedir. “Taassup” kavramı üzerinde durarak, Hıristiyan Batı dünyasının ekonomik bakımdan gelişmemiş İslâm dünyasına bu “damga”yı vurduğunu, ancak, asıl taassubun, Batı’nın İslâm hakkındaki “eski düşmanlığı”nın
kalıntılarından başka bir şey olmadığını ifade eder.
Batı’nın teknolojisinin alınıp, kültürünün alınmaması hususu ise, bugün
bile tartışma konusudur. İslâmcıların ve onlar gibi düşünen bazı Türkçülerin,
“teknolojik hayatın toplumsal değerler üzerindeki etkilerini” hesaba katmadıkları öne sürülmektedir. Çağdaş uygarlığın; millî kültürün temellerini aşındırdığı ve kendine özgü karakteristiklerini ortadan kaldırdığı hususlarının göz
ardı edildiği ileri sürülmektedir. Teknolojinin olumsuz sonuçlarının birçok
kimse tarafından hesaba katılmadığı ve bundan dolayı hataya düşüldüğü ifade edilmektedir. Ogburn’un “kültürel gecikme” kuramında açıklamış olduğu
gibi; manevi değerlerin, maddî değerlere nispeten gecikmeli olarak alınması
gerçeğinin; birçok kimseyi, manevî alanın hiçbir zaman alınmayacağı gibi bir
yanlış fikre sevk ettiği söylenebilir. Bu konuda yapılan eleştirilerden bir diğeri de; her medeniyetin belli bir kültür ortamında ortaya çıkmasından dolayı,
medeniyet alınırken kültürden soyutlanamayacağı gerçeğinin göz ardı edilmesidir. Kültür ve medeniyet birbiriyle iç içedir. Bir toplumun medeniyetinin
alınıp kültürünün alınmaması her zaman mümkün olabilir mi?
Batı medeniyetini iktibas edip kendi kültürünü koruma konusunda, genelde birçok İslâmcı düşünürün de yaptığı gibi, Japon toplumu örnek olarak gösterilir. Hâlbuki Japonların; Batı’yı teknolojik yönden devamlı taklit ettikleri,
teknoloji üretimine geçmelerine rağmen, kültürlerini bir bütün olarak aynen
muhafaza edemedikleri, onları farklı kılan yegâne şeyin “düzenli çalışma” olduğu ifade edilmektedir. Bütün bu tartışmalar çerçevesinde kültür ve medeniyetin aynı kaynaktan beslendiği ve bunların birbirinden ayrılmasının imkânsız olduğu vurgulanmaktadır.
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Three Style of Policy in Said Halim Pasha: Westernization, Islamism and Nationalism
Doç. Dr. M. Cengiz YILDIZ
Abstract
Said Halim Pasha is the beginning of the reviewers of the Ottoman state policy in detail within the framework of the Westernization, Islamism and Nationalism in a fashion similar to Yusuf Akçura’s Three
Style of Policy (Ottomanism, Islamism, Turkism). Pasha emphasized Islamism from above–mentioned
three style of policy and in this aspect he was known as an Islamic savant. While Pasha bring the solutions related to the Ottoman Society’s liberation/development he also stands in detail on whether or not
or in what way to be benefit from the values of the Western world. Pasha is closely acquainted with the
West. In this respect, he does series of analysis which can not do many people. He also directs criticisms
which are monitored carefully by many of intellectuals. In this study, it has been focused on Said Halim
Pasha’s views on politics relating to Westernization, Islamism and Nationalism.
Key Words: Said Halim Pasha, Three Styles of Policy, Westernization, Islamism, Nationalism.
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Said Halim Paşa’da Üç Tarz–I Siyaset: Batılılaşma, İslâmcılık Ve Milliyetçilik
Doç. Dr. M. Cengiz YILDIZ
Özet
Yusuf Akçura’nın Üç Tarz–ı Siyaseti’ne (Osmanlıcılık, İslâmcılık, Türkçülük) benzer bir tarzda, Osmanlı
devlet politikasını Batılılaşma, İslâmcılık ve Milliyetçilik çerçevesinde ayrıntılı olarak inceleyenlerin başında Said Halim Paşa gelmektedir. Paşa, adı geçen üç siyaset tarzından İslâmcılığa vurgu yapmış ve bu
yönüyle de, İslâmcı bir fikir adamı olarak tanınmıştır. Paşa, Osmanlı toplumunun kurtuluşu / kalkınmasıyla ilgili çözüm önerileri getirirken, Batı dünyasına ait değerlerden istifade edip etmeme veya hangi
tarzda istifade edilmesi gerektiği üzerinde ayrıntılı olarak durmaktadır. Paşa, Batı’yı yakından tanıyan
birisidir. Bu yönüyle, birçok kimsenin yapamadığı analizleri yapmakta ve eleştirileri, birçok fikir adamı
tarafından dikkatle takip edilmektedir. Bu çalışmada, Said Halim Paşa’nın Batılılaşma, İslâmcılık ve
Milliyetçilik siyasetine ilişkin görüşleri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Said Halim Paşa, Üç Tarz–ı Siyaset, Batılılaşma, İslâmcılık, Milliyetçilik.
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Said Halim Paşa:
Osmanlı Devlet Adamı ve İslâmcı
Düşünür

Ahmet Şeyhun
Prof. Dr., Winnipeg Üniversitesi, Kanada

Said Halim 28 Ocak 1865 tarihinde Kahire’deki Şubra sarayında dünyaya
geldi. Modern Mısır’ın kurucusu Muhammed Ali Paşa (1805-1849)’nın torunudur. Said Halim’in babası Prens Halim Paşa dönemin hıdivi İsmail Paşa
(1863-1879) ile kimin ondan sonra tahta çıkacağı konusundaki anlaşmazlık
yüzünde 1869 yılında ülkesi Mısır’ı terk etmek zorunda kaldı. Muhammed
Ali’nin küçük oğlu Prens Halim, Osmanlı Sultanı Abdülaziz’in (1861-1876)
verdiği bir ferman ile hıdiv olma hakkını 1866 yılında yitirmişti. Bu fermana
göre tahta geçme en büyük oğlun hakkı oluyordu, böylece hidiv ailesinin diğer
erkek üyeleri tahtla ilgili tüm haklarından yoksun kalıyorlardı. Böylece Hıdiv

	

Said Halim Paşa hakkında daha geniş bilgi için Ahmet Şeyhun’un Said Halim Paşa: Osmanlı Devlet Adamı ve İslâmcı Düşünür (1865-1921). İstanbul Everest Yayınları 2010. adlı eserine bakınız.

	

Sadr-i Azam Fehametlu Devletlu, Prens Said Halim Paşa hazretlerinin Tercüme-i hal-i saileri. Babi Ali Hariciye Nezareti Tercüme Müdüriyeti. Bu kopya, Rukiye Kuneralp’e ait Said Halim Paşa’nın
Özel Evrakları arasında bulundu (bundan sonra bu belgenin adı Tercüme-i Hal olarak geçecektir). Bu malumat Sultan Zeyneb Halim’in verdiği bilgilere dayanmaktadır, ki kendisi Abbas Halim
Paşa’nın kızı ve Said Halim Paşa’nın yeğenidir. Kendisiyle İstanbul, Salacak’taki konutunda bir görüşme yapılmıştır (bundan sonra bu görüşme metinde, Mülâkat, Z. Halim, 2001 olarak geçecektir).
Said Halim’in doğum tarihiyle ilgili farklı yazarlar farklı tarihler önermişlerdir: örneğin Mahmud
Kemal İnal ünlü biyografi çalışması olan Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar adlı eserinde Said
Halim Paşa’nın 1863 (11 Ramazan 1280) yılında doğduğunu yazmıştı. Bostan, Said Halim Paşa,
Bir İslâmcı Düşünür adlı kitabında ise 21 Şubat 1864 tarihini vermiş ve bu iddiasını Sicil-i Ahval
kayıtlarına dayandırmıştır. Benim kaynaklarım ise Said Halim’in Dış İşleri Bakanlığı’nda kendi dikte ettirdiği resmi biyografisi ve ailesinin notları oldu, özellikle de Sultan Zeyneb Halim’e ait Abbas
Halim Paşa’nın notları.
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G. Douin, Histoire du règne du Khédive Ismail (Roma: Instituto Poligrafico della Stato, 1933), cilt
1, s. 218-220. Haleflik kurallarını değiştiren fermanın İngilizce metni için bakınız Thomas Erskine
Holland, The European Concert in the Eastern Question, a Collection of Treaties and Other Public Acts (Oxford: Clarendon Press, 1875), s. 114-116.
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İsmail Mısır tahtını kendi oğlu Tevfik’e (1879-1892) bırakabilecekti. Hıdiv,
sultanın bu konudaki desteğini Osmanlıya birtakım mali ödünler vererek elde
etti. Kendisini Mısır tahtındaki hakkından mahrum bırakan bu değişikliklere karşı Prens Halim hidivi devirebilmek için bir darbe girişiminde bulundu.
Darbe başarısızlıkla sonuçlandı ve Prens Halim’den Mısır’ı terk etmesi istendi.
Mısır’dan ayrıldıktan sonra Prens Halim ve 6 yaşındaki oğlu Salid Halim
İstanbul’a geldiler. Burada Halim Paşa Boğaziçi’nde, Balta Limanı’nda bir
yalı satın aldı. Halim Paşa ayrıca bu mülkün karşısındaki ormanın kenarında biraz daha küçük bir konut daha yaptırdı. Bu köşk mermer duvarlarının
rengi nedeniyle Süngerli Köşk diye tanınıyordu. Bundan başka Halim Paşa,
Boğaz’ın Anadolu yakasında bulunan Alemdağ’da bir av köşkü de inşa ettirdi.
Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) bunun üzerine, Halim Paşa’yı gözetimi
altında tutmak için arazisinin sınırlarının hemen dışında bir jandarma istasyonu kurdurdu. Genç Said Halim babasının yalısında özel öğretmenler vasıtasıyla, başka birçok konunun yanı sıra, Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce
dersleri aldı. 1880 yılında babalari Halim Paşa hem henüz 15 yaşında olan
Said Halim’i hem de, küçük kardeşi Abbas Halimi eğitim amacıyla İsviçre’nin
Cenevre kentine gönderdi. Said Halim bu şehirde beş sene boyunca siyasî
bilimler konusunda öğrenim gördü.
Oğullarının 1885’de İstanbul’a dönmeleri üzerine babaları Said Halim ve
küçük kardeşi Abbas Halim’i sultana şu sözlerle takdim etti: “ Zati-Şahanlerine
iki köle sunuyorum”.10 Sultan Abdülhamid, Said Halim’in Mecidi nişanini
ikinci rütbeden almasını ve 13 Mayıs 1885’de kendisine paşa ünvanını bağışladı.11 21 Mayıs 1888’de Şura-yı Devlet’e atandı. Daha sonra da sultan tarafından çok sayıda nişanlar ve madalyalarla ödüllendirildi. Şubat 1889’da ikinci
rütbeden nişan-i ali-i Osmani ve 23 Nisan 1892’de ise birinci rütbeden nişan-i
ali-i Osmani ile taltif edildi; ve 17 Kasım 1899’da Murassa Mecidi nişan-i zi
sani’yi aldi. 22 Eylül 1900’de, Said Halim Paşa Rumeli Beylerbeyi ünvanına
terfi etti.12 Sultan bu nişan ve madalyaları Said Halim’e vermesindeki amaci
paşanın sadakatini kazanmak ve onun muhalefete katılmasını önlemek idi.
Said Halim’in babası Halim Paşa 1894de vefat etti.13 Bir sonraki sene ise Said
Halim, Muhammed Ali Paşa’nın oğullarından Mısır Valisi Said Paşa’nın kızı
	

Age., s. 205-207.

	

(Mülâkat, Z. Halim, 2001).
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10 Age.
11

İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar (İstanbul: Maarif Matbaası,
1940), s. 1893. (Bundan sonra metinde İnal, Son Sadrazamlar olarak geçecek).

12 Age.
13 (Mülâkat, Z. Halim, 2001).
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Sultan Emine Tosun (d. 1915) ile evlendi.14 Said Halim’in bu evliliğinden iki
oğlu oldu: Şehzade Mehmed Halim (d. Nisan 1896) ve Şehzade Ömer İbrahim
Halim (1898-1864).
1904 yılında Osmanlı hükümeti tarafından sultana karşı siyasî faaliyette
bulunmakla suçlanan Said Halim’den İstanbul’u terk etmesi istendi. Bunun
üzerine paşa ilk önce 1905 kışında15 Paris’e ve daha sonra da memleketi olan
Mısır’a gitti. Burada Said Halim ve İTC ye resmen üye oldu. Paşa kendisine tasarımı İtalyan Mimar Antonio Lasciac tarafından yapılan bir saray inşa ettirdi.
Sarayı İtalyan Mimar Antonio Lasciac.16 Said Halim bu sıralarda Kahire’nin bir
semti olan Uzbekié’de kurulmuş olan Société Belgo-Egyptienne de Ezbekié’nin
en büyük hissedarı oldu.17 Jön Türk hareketiyle de yakın ilişkiler geliştirmeyi
ihmal etmedi ve Osmanlı dergisine mâli destek verdi.18 Said Halim, 1906 yılına
gelindiğinde İTC’de müfettiş olma sorumluluğunu üstlenmişti.19 Büyük bir ihtimalle Said Halim daha İstanbul’dayken bile Jön Türklerle temas içindeydi.20
Kardeşi Mehmed Ali Halim Paşa da, 1899’da İtalya’nın Brindisi şehrinde düzenlenen Yeni Osmanlı Kongresi’nin düzenleyicilerinden biriydi ve diğer kardeşi Abbas Halim Paşa da Jön Türkleri destekliyordu. Jön Türk lideri Ahmed
Rıza Bey’in (1859-1930) Osmanlının Stokholm Sefiri Şerif Paşa’ya 24 Ekim
1901 tarihli Paris’ten yazdığı mektuba bakılacak olursa, Ahmed Rıza Abbas
Halim’le bir görüşme yapmıştı.21 23 Temmuz 1908’de Kanuni Esasi’nin ilânından sonra Said Halim gibi İstanbul’a geri döndü. Sürgünde olmasına rağmen Said Halim’in Şura-yı Devlet üyeliği devam etmişti ve Anayasa’nın ilânından sonra 3 Eylül 1908 tarihinde resmî olarak bu pozisyondan azledildi.22 Said
Halim aynı sene içerisinde İTC listesinden Yeniköy belediye başkanı olarak
seçildi. Anayasal rejimin ilânından sonra siyaset sahnesine geri dönmesi onu
1876 Anayasası’nın yeni rejimin siyasî bildirgesi olarak seçilmesini eleştirmekten alıkoymadı. Said Halim’e göre bu Anayasa Osmanlı İmparatorluğu’nun
koşullarına hiç de uygun değildi.23 Pasa Meşrutiyet adlı makalesinde Kanun-u
Esasi’nin siyasî gelenekleri ve sosyal dokusu Osmanlı İmparatorluğu’ndan çok
farklı olan bir ülke için tasarlandığını yazdı.24 Daha sonra Mahmud Şevket
14 (Tercüme-i Hal).
15 (Tercüme-i Hal), (Mülâkat, Z. Halim, 2001).
16 Said Halim özel evrakına dayalı bilgi. Said Halim’in Kahire’deki sarayı bugün Nasiriya Okuluna ev
sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bakınız “Sadrazam’ın Sarayı”, Samir Raafat, Cairo Times, 7 Haziran
2001.
17
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Hanioğlu, İttihat, s. 387.

19

Kuran, İnkilap, s. 212.

20 Age, s. 131.
21

Age, s. 165-166.

22

Bostan, Said Halim, s. 26.

23

Said Halim Paşa, Buhranlarımız, s. 9.

24

Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, s. 18-19.
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Paşa suikastının olduğu günde bazı İttihatçı bakanlar biraraya gelip özel bir
komite oluşturdular ve Sultan Mehmed Reşad’dan Hariciye Nâzırı Said Halim
Paşa’nın Sadrazam olarak atanmasını önerdiler. Fakat Sultan V. Mehmed
(1909-1918) bu makam için Viyana’daki Osmanlı elçisi Hüseyin Hilmî Paşayı
istiyordu. Sultan bu yüzden, Hüseyin Hilmî Paşa’nın Avusturya’dan dönüşüne
kadar Said Halim’i sadrazam vekili olarak atadı. Bu durum İTC için kabul edilemezdi. Komite Said Halim Paşa’nın sadrazam olarak atanması hususunda
sultana ısrar etti. Nihayetinde 12 Haziran 1913’te sultan geri adım attı ve Said
Halim sultanın verdiği bir irade ile sadrazamlığa atandı.
Said Halim Paşa’nın kabinesinin kurulması Osmanlı İmparatorluğu’nun
geç dönem tarihinde yeni bir dönemi başlattı. Bu olayla Bab-ı Ali’nin siyaset üzerindeki hegemonyası sona erdi. 1908’de Sultan Hamid otokrasisinin
düşüşüyle birlikte Babı-Ali’ye eski iktidarî geri verilmişti. Yeni dönemde ise
1913-1918 arasında hüküm sürecek tek parti otokrasisi kuruldu. Muhalefeti
tamamen bastırmış olan İTC siyaset sahnesine hakim oldu ve Osmanlı siyaseti
üzerinde kendi hegemonyasını kurdu. Tek parti otokrasisi başladı.
Sadrazam Said Halim Paşa 2 Ağustos 1914’de Yeniköy’deki yalısında
Osmanlı-Alman karşılıklı savunma paktını imzaladı. Bu pakt Temmuz ortasında Alman Büyükelçisi Baron von Wangenheim’ın başlattığı bir seri müzarekeyi sonuçlandırmış oldu. Bu paktla ilgili Sadrazam Said Halim Paşa anılarında Temmuz ortasında Avusturya-Macaristan elçisi Marquis Pallavicini’nin
kendisine Alman elçinin hükümetinden Türkiye’yle bir ittifak kurması için
çok kesin emirler aldığını ve bu ittifaka Avusturya-Macaristan’ın da katılmaya istekli olduğunun kendisine söylendiğini yazar. Ertesi gün erken saatlerde
Alman Sefiri Baron Wangenheim kendisine Alman hükümetini Bab-ı Ali’ye
bir ittifak teklif etmesi konusunda ikna edebildiğini bildirdi. Said Halim hatıratında, bu başarısından dolayı elçiyi tebrik ettim diye yazar. Sonrasında sadrazam ve Alman elçisi böyle bir ittifakın koşullarını ve amaçlarını tartıştılar.
Taraflar bu ittifakın Rusya’ya karşı ve kesinlikle savunma amaçlı olması gerektiğinde anlaştılar.25
Said Halim’e göre, Osmanlının takip edeceği en akılcı politika, Bab-ı Ali’nin
savaşta galip gelecek tarafa oynayacağı anı beklemek olacaktı. Kendisine göre
henüz bu an gelmemişti. 29 Ekim günü Yavuz (Goeben) ve Midilli (Breslau)
gemilerinin de dahil olduğu Osmanlı donanması Sivastopol, Novorissisk ve
Odessa limanlarını bombardımana başladı. Bombardıman sonucu askerî ve
sivil tesisler tahrip edildi ve birçok gemi batırıldı. Said Halim Paşa durumu
öğrenince çok üzüldü. Hemen operasyonun durdurulmasını emretti fakat
emir yayınlandığında filo zaten İstanbul’a geri dönmekteydi.26 Said Halim
Pasa kendisinin onayı alınmadan yapılan bu oldu-bittiyi protesto etmek
25

Age., s. 9.
* Ç.n Harekete geçiren neden

26

Trumpener, “Turkey’s Entry”, s. 378.
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için saraydaki kurban bayramı merasimine katılmamaya karar verdi. Paşa
Osmanlı’nın savaşa bu şekilde girmesine kâti suretle karşıydı. Fakat kabinenin diğer üyeleri Said Halim’e Almanya’yla yapılan ittifak anlaşması kendisinin imzaladığını sadrazama hatırlattılar. Dolayısıyla, herkesten çok sadrazam böyle bir askerî ittifakın sonuçlarının farkında olmalıydı. Sonunda, Said
Halim Paşa geri adım attı ve kabinede kalmaya karar verdi.27 Bu şekilde Said
Halim Paşanın Osmanlının savaşa girmesini önleme ve azından geciktirme
çabaları sonuçsuz kaldı. Üçlü İttifak’ın elçilerinin başkentten ayrılmalarını takiben bu devletler Osmanlı’ya savaş ilân ettiler: Rusya 2 Kasım’da, İngiltere
ve Fransa ise üç gün sonra.
Ocak 1915’teki Sarıkamış felaketinden sonra Osmanlı hükümeti yoğun
Ermeni nüfusun olduğu doğu cephesinde savunmasız kaldı. Bâb-ı Âli, yeni
bir Rus saldırısı ve bölgenin Ruslar tarafından olası işgali halinde Ermenilerin
sadakatinden şüphe duyuyordu. 26 Mayıs 1915’te Dahiliye Nâzırı Talat Bey,
savaş bölgelerine yakın yaşayan Ermeni nüfusun tehciriyle ilgili özel bir yasa
tasarısını kabineye iletti. Bu bölgeler çoğunlukla imparatorluğun doğu ve
güneydoğu eyaletlerindeydi. Bu yasa tasarısının görünüşteki amacı bu eyaletlerde yaşayan Ermenilerin düşman güçlerle, özellikle de Ruslarla işbirliği
yapmalarını önlemekti.
Ermeni Patriği Zaven 27 Haziran 1915’te Sadrazam Said Halim Paşa’yı ziyaret etti ve cemaatinin tehcirini durdurması için yardım istedi. Sadrazamla
görüşmesi sırasında Patrik, tehcirin zorlukları ve sefaletinden dolayı acı çeken
Ermenilerin içler acısı durumlarını ve bu durumdan nasıl kederlendiğini anlattı. Said Halim’e, eğer tehcir devam ederse imparatorluktaki Ermeni cemaatin yok olacağını söyledi. Sadrazam ise Ermenilerin şu anki durumlarının gerçekten de bir sefalet olduğu konusunda patriğe katıldığını fakat bu durumun
sebebinin Ermenilerin Osmanlı’ya karşı giriştikleri yıkıcı faaliyetler ve onların
adına duruma karışan Büyük Güçler olduğunu söyledi. Ermeni patriği, bazı
münferit baş kaldırmaların olduğunu kabul etse de, Osmanlı hükümetine karşı
genel bir Ermeni isyanı olduğu şeklindeki suçlamayı kabul etmedi. Sadrazam,
Osmanlı tebasından oluşan Ermeni taburları olduğunu ve bu taburların devlete karşı düşmanla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Patrik ise bu
suçlamayı, kadın ve çocukların da dahil olduğu bir milyondan fazla kişinin
tehcirde hayatını kaybettiklerini ve en azından kadın ve çocukların öldürülmediği Abdülhamid dönemi katliamlarını bu duruma tercih edeceğini söyleyerek cevapladı. Said Halim Paşa ise Osmanlı hükümetinin Ermeni cemaatini
toptan yok etmek gibi niyeti olmadığını cevabını verdi. Fakat tehcirin Ermeni
isyancıları düşmanla işbirliği yapmalarını önlemek için gerekli olduğunu ekledi. Sadrazam “Bu basit bir tedbirdir, bir ceza değildir” diye açıklama yaptı.
Said Halim ayrıca hükümetin tehcir kararının geri dönülemez bir karar olduğunu da Patrik Zaven’e iletti. Her şeye rağmen, göçen bu insanların ihtiyaçla27

Djemal Pasha, Memoirs, s. 131.

71

72

TYB AKADEMİ / Eylül 2011

rını sağlamanın hükümetin görevi olduğunun da önemle belirtti.28
Bu arada Enver Paşa ve Talat Bey Said Halim Paşa’yı hükümette yalnız bırakıp yetkilerini azaltmaya çalışıyorlardı. Haziran 1915’de Talat Bey
Dışişleri’ndeki vazifesini bırakması için Said Halim’e baskı yapmaya başladı.
Talat Bey’in amacı himayesine aldığı ve yakın arkadaşı olan Halil Bey’in Hariciye Nâzırı olarak atanması ve böylece kabinede kontrol sahibi olmaktı.
Önceleri Said Halim Paşa bunu kabul etme taraftarı değildi ve bu konuda
daha fazla baskı görürse sadrazamlık görevinden de istifa edebileceğini söyledi. Sonunda Talat Bey (1874-1921)’in gittikçe artan baskılarına dayanamadı
ve 24 Ekim 1915 tarihinde Said Halim Paşa Hariciye Nâzırlığından istifa etti
daha doğrusu ettirildi.29 Bu şekilde kabinedeki etkisini artıran Talat Bey aynı
zamanda Enver Paşa’nın İTC Merkez Komitesine karşı itaatsizliğini de kontrol altına almaya çalışıyordu. Almanlarla yeni bir ittifak kurmuş olan Enver
Paşa kabineden bağımsız hareket ediyor ve hükümet politikalarına karşı çıkabiliyordu.30 1916 Haziran’ında patlak veren ve Batıda yanlış olarak Arap
İsyanı olarak tanınan Mekke Şerifi Hüseyin’in Osmanlıya karşı isyan etmesi Said Halim’in siyasî kariyeri üzerindeki etkisi son derece tahripkâr oldu.
İslâm dünyasındaki önemli sembolik figürlerden biri olan Mekke Emiri, imparatorluğun cihad ilân ettiği düşmanlarla güçlerini birleştirdiğinde İslâmcı
ideoloji büyük darbe aldı ve İslâmcı hareketin önde gelen savunucularından
Said Halim kabine içerisindeki saygınlığını yitirdi. Sonuçta, 3 Şubat 1917’de
sadrazamlık görevinden istifa etti ve yerine İTC içerisinde Türkçü ve merkeziyetçi eğilimleri temsil eden Talat Paşa geçti. Said Halim istifasının ardından Yeniköy’deki yalısına çekildi ve zamanının çoğunu Müslüman dünyasının
sosyal ve siyasî sorunları üzerine düşünüp yazarak geçirdi. Senatodaki yerini
koruduğundan siyasî meselelerle yakından ilgiliydi. Sadrazamlığı sırasında en
yüksek Osmanlı nişanı olan Murassa İmtiyaz Nişanını almıştı. Ayrıca Alman
imparatoru kendisine Aigle noire nişanını, Avusturya-Macaristan imparatoru
ise Saint Etienne nişanını vermişti.31
1 Şubat 1919 tarihinde ise İstanbul’u işgal altında bulunduran İtilaf kuvvetleri Osmanlı hükümetine bir nota vererek İngiliz savaş esirlerine kötü davranmakla suçlanan yirmi üç kişinin tutuklanmasını yargılanmasını talep ettiler. 32
Bunun üzerine ertesi gün hükümet savaş suçu işlediği iddia edilen otuz iki kişiyi tutukladı. Bu kişilerin arasında eski sadrazam Said Halim Paşa’da vardı.
22 Mayıs 1919 da İtilaf güçleri Bekir Ağa Bölüğü hapishânesini işgal etti
28 Zaven, Memoirs, s. 77-79.
29 Bayur, Türk, 3. Cilt, 2. Bölüm, s. 398-399. Bayur’a göre bu olay “Talat Bey’in bazı sert sözleri üzerine” gerçekleşti; Bostan, Said Halim, s. 66. Bostan Said Halim Paşa’nın Talat Bey’in tehdidi üzerine
istifa ettiğini yazsa da, bu tehditin tam olarak ne olduğunu yazmıyor.
30 Age., s. 400.
31
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ve 28 Mayıs’ta aralarında Said Halim’in de bulunduğu altmış yedi İttihatçı
tutukluyu Princess Ena adlı gemiye bindirip Malta’ya sürdüler.33 29 Mayıs’ta
Said Halim ve diğer 11 önde gelen İttihatçı tutuklu Kuzey Ege’de bulunan
Limni adasına vardılar. Said Halim 22 Eylül 1914 tarihindeki Malta’ya ulaşana kadar bu adadaki Mondros limanında kaldı.34 Said Halim 22 Eylül 1919
tarihine kadar Limni adasında tutuldu ve sonrasında Polverista Kampında
bir savaş esiri olarak hapsedileceği Malta adasına nakledildi. Eski sadrazam
29 Nisan 1921’e kadar Malta’da kaldı. Kendisinin ve Malta’da bulunan birçok önde gelen Osmanlı siyasetçisinin serbest bırakılması Ankara hükümetinin İngiliz hükümeti üzerinde yaptığı baskının ve bunu takip eden müzakerelerin sonucu gerçekleşti. İngiltere ve Ankara hükümetleri arasından 16
Mart 1921’de imzalanan bir anlaşmayla Malta’da tutulan altmış dört Osmanlı
vatandaşı, Ankara’da tutulan İngiliz esirlerin karşılığında serbest bırakıldı.35
Said Halim Paşa Malta’dan ayrıldıktan sonra İtalya’ya gitti. Ne Osmanlı ne
de İngiliz hükümetleri kendisinin İstanbul’a dönmesine izin vermediler. Pasa
aynı şekilde İngiliz işgali altında olan memleketi Mısır’a da gidemiyordu. Said
Halim Paşa bunun üzerine Roma’ya yerleşti ve 6 Aralık 1921 tarihinde burada bir Ermeni militanı ve Taşnak üyesi olan Arshavir Shiragian tarafından
öldürüldü.36 Cenazesi 29 Ocak 1922’de İstanbul’a getirildi ve törenle Sultan II.
Mahmud türbesinde babasının mezarının yanına defnedildi.37
Said Halim Paşa’nın Sosyal ve Siyasî Düşüncesi
Said Halim’in ideolojisini geç dönem İslâm tarihin paradigmalarına cevaben
geliştirdiği söylenebilir ki bu tarih Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında merkezi bir rol oynamıştır. Said Halim Paşa kendi siyasî kuramını saf ve
temiz bir Müslüman toplumu için ideal bir model olarak sunsa da, fikirleri
Avrupalı Aydınlanma dönemi düşünürlerinin siyasî kuramlarının açık izlerini taşır. Bu özellikle Montesquieu ve Rousseau için doğrudur. Said Halim’in
Montesquieu’dan ödünç aldığı en önemli kavramlardan biri güçler ayrılığı ilkesidir.
Said Halim’in görüşüne göre Batı dünyasında tüm yollar Roma’ya çıkıyor
olsa da, Müslüman dünyasında tüm yollar Mekke’ye açılıyordu. Bu yüzden, Les
institutions politiques dans la société musulmane adlı eserinde bu iki dünyanın kendi yollarına gitmeleri gerektiğini, bu yolların da başka yönlerde olduklarını ve başka kaderler taşıdıklarını, insanlığın genel gelişimi içerisinde farklı
33

Age., s. 87.

34

Age., s. 88.

35

Age., s. 102.

36

Arshavir, Shiragian. The Legacy: Memoirs of an Armenian Patriot Çeviren Sonia Shiragian (Boston: Hairenik Press, 1976), s. 109. Ayrıca bkz. Jacques Derogy. Opération Némésis (Paris: Fayard,
1986).

37

Bostan, Said Halim, s. 105.
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misyonlara sahip olduklarını iddia etmiştir. Bu iddiada her toplumun kendi
özgül kurumlarını geliştirdiğini savunan Monstesquieu ve Rousseau’nun fikirlerinin etkisini takip edebiliyoruz. Said Halim’e göre her bir milletin kendi
hissetme, düşünce ve eyleme yolları vardı ve her millet kendine özgü değişik
bir düşünce yapısına sahipti. Said Halim bu konuda şöyle yazmıştır: Doğu ile
Batı arasındaki temel fark Avrupa paganizmden Hıristiyanlığa geçtikten sonra
bile kendi siyasî ve toplumsal kurumlarını korumuşken (örneğin feodalizm)
Doğu’nun Müslüman inancına geçişten sonra İslâm öncesi siyasî ve toplumsal
kurumlarını terk etmiş olmasıdır.
Dolayısıyla Batı’da gelişmiş olan toplumsal ve siyasî kurumların Müslüman
ülkelere ithal edilip oralarda benimsenebileceğine inanmak kesinlikle bir hatadır.38 Bunun sebebi, tüm İslâmî toplumsal düzenin şeriatın mutlak hükmüne dayanıyor olmasıdır diye yazan Said Halim, şeriatı da “la reconnaissance
la plus éclatante de la vérité fondamentale” yani esas gerçeğin en parlak bir
şekilde belirmesi ve kabulü diye tanımladı.39 Said Halim, şeriatın doğanın yasalarıyla mükemmel bir uyum içerisinde olduğunu iddia etti. Hatta şeriatın
insanlığa peygamber tarafından açıklanmış doğa yasaları başka bir şey olmadığını ileri sürüyordu. Doğa yasalarının İslâmiyet tarafından yorumlanması
batıdakinden oldukça farklıdır. Batıda doğa yasalarının kutsal iradeden tamamen özerk olduğu düşünülür.40
Said Halim millî egemenlik ilkesine karşıydı ve bazı Müslümanların bu ilkeyi şeriat ilkelerine tercih etmelerini eleştiriyordu. Onun kaygısı şeriatın içerisindeki ahlâkî ve toplumsal ilkelerin hem modern ulus devlet içerisinde hem
de yasal düzende önemsiz hale getirilecek olmasıydı. Said Halim bahsi geçen
Müslümanların bu tercihlerinin Batının gücünden büyülenmekten ve maddeciliklerinden kaynaklandığını düşünüyordu.
Said Halim kayıtsız ve şartsız millî egemenlik kavramını reddedişi elbette
23 Nisan 1920’de Ankara’da egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu açıklamış olan milliyetçi siyasî liderlere bir cevap niteliğindedir. Said
Halim’e göre millî egemenlik kavramı ancak sınırlı bir şekilde ve ancak şeriatın üstün egemenliğine tabi olursa kabullenilebilirdi.41
Millî egemenlik kavramına karşı geliştirebilecek bir alternatif olarak
İslâm’ın kutsal yasaları şeriat ekseninde kurulmuş sosyo-politik bir düzen
öneriyordu. Ona göre bu mükemmel ve ideal bir düzendi. İslâm ilkelerine dayanan bu düzen tüm sınıf çatışmalarını ve toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldıracak, insanlığın tanık olduğu en gerçek dayanışmayı yaratacaktı. Bu daya38 Said Halim Paşa, Les institutions politiques dans la société musulmane (Roma: Imprimerie Editrice Italia, 1921), s. 3-4 (Bundan sonra metinde Said Halim, Les institutions olarak geçecek).
39 Age., s. 5
40 Mardin, The Genesis, s. 86-89.
41 Age., s. 12.
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nışma en azından o gün için farklı ırklardan gelen, farklı iklimlerde ve birbirlerinden uzak topraklarda yaşan 400 milyon Müslüman’ı geniş bir aile içerisinde birleştirmişti. Said Halim’e göre siyasî otorite o güne kadar İslâmi sosyal
düzenin başarıları sayesinde eşi benzeri görülmemiş bir itibar edinmişti. Bu
itibarın sebebi yönetim şeklinin şeriat ilkeleri üzerinde inşa edilmiş olmasıydı. Bu ilkeler yönetime sarsılmaz bir meşruiyet ve mutlak bir dokunulmazlık
kazandırmıştı. “Müslümanlar tarih boyunca adaletsizliklerin ve baskıların şeriatın hüküm sürmesinden değil de Müslüman yöneticilerin ve hükümetlerin
yoz ve diktatöryel yönetimlerinden kaynaklandığına inanmışlardır.”42
Said Halim Paşa’ya göre Müslümanların yaşadığı çöküşün esas sebebi peygamberin öğretilerinin ilim çalışan muhafazakâr Müslüman din adamları tarafından yanlış anlaşılmasında yatmaktaydı. Bu din adamları ilim kavramını
sadece dinî ve hukukî bilimlere indirgemiş ve fen ve pozitif bilimleri dışarıda
tutmuşlardır.43 Bu da Müslüman dünyanın gelişimine çok zarar verecek belli
bir tür skolastikliğin doğmasına yol açmıştır. İlahiyat dışındaki tüm düşünsel
faaliyetin önüne geçilmiştir. Fen ve pozitif bilimlerin bu şekilde lanetlenmesi
ve İslâmî eğitim kurumlarının müfredatından çıkartılması Müslümanlar doğanın gizli güçlerini keşfetmek için gerekli olan bilgileri öğrenmekten ve böylece iktisadî refaha ve maddi ilerlemeye kavuşmaktan alıkoymuştur. İşte bu
yüzden Müslüman dünyanın mâli durumu kötüleşmiş ve Müslüman ülkeler
dış tehditlere karşı zayıf ve savunmasız bir duruma gelmiştir. Dolayısıyla Said
Halim’e göre fen ve pozitif bilimlere karşı tamamen ilgisiz kalarak Müslüman
milletler kendi iktisadî ve siyasî çöküşlerinden sorumlu olmuşlardır.
Bir Müslüman düşünür ve Osmanlı devlet adamı olarak Said Halim Paşa
toplum ve siyasete ilişkin fikirlerini İslâm dünyasının gerileyişi ve saldırgan
Avrupa emperyalizminin İslâm toplumlarına yönelik tehditi karşısında geliştirmiştir. Öncelikle Dışişleri Bakanı, sonra da Osmanlı İmparatorluğu Sadrazamlığı görevlerinde bulunduğu siyasî kariyeri boyunca emperyalizme karşı
mücadele etmiştir. Said Halim bütün bu çabalarına rağmen son büyük İslâm
İmparatorluğu’nun son demine ve çöküşüne tanıklık etmiştir.
Said Halim Müslüman dünyasının en temel sorununun Müslüman toplumlarına musallat olmuş sorunların yanlış teşhisi ve daha da feci çözümlerinde yattığını düşünüyordu. Yüz elli yıl boyunca ülkelerini geliştirmenin tek
yolunun Batılı kurumları doğrudan ülkelerine uyarlamak olduğunu düşünen
Müslüman yöneticileri onaylamıyordu. Abdülhamid her şeye rağmen bu bakış açısına bir istisna olmuştur. Osmanlı eğitim sistemini yaygınlaştırmış ve
modernleştirmiş olsa da Batı’daki, özellikle de Fransa’daki sistemi körü körüne ve aynen benimsememiştir. Abdülhamid Osmanlı eğitim sisteminin İslâmî
özelliklerini vurgulamayı tercih etmiştir.44 Said Halim’in gözünde Tanzimat
42 Age., s. 12; Said Halim, Pan-Islamisme, s. 8.
43 Age., s. 16.
44 Bejamin Fortna, “Islamic Morality in Late Ottoman ‘Secular’ Schools.” International Journal of
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dönemi devlet adamlarının Batılı kurumları, özellikle de eğitimle ilgili olanları
sorgusuz bir şekilde benimseyerek ölümcül bir hata yapmışlardır: kitleler bu
Batılı kurumları hiçbir zaman anlamadılar ve kabul etmediler. Aksine kendi geleneksel İslâmi değerlerine tutundular. Bu sürecin sonu imparatorluğun
Müslüman tebasının yaygın bir şekilde yabancılaşması oldu. Daha da kötüsü,
yönetici sınıfların Batılı reformlar peşinde olması Müslüman toplumların rehberlik ve aydınlanma için başvurabilecekleri bir İslâmi iktidardan yoksun bıraktı. İşte bu bağlam içerisinde Said Halim Batılılaşmadan fayda sağlamış tek
grubun Avrupalı emperyalist güçler olduğu sonucuna varmıştı. Said Halim’in
gözünde onların stratejisi, Müslüman toplumlara daha kolay nüfuz etmelerini ve onların hükümetleri ve ekonomileri üzerinde hakimiyet kurabilmelerini
sağlamaları için ülkenin Müslüman eliti içerisinde sunduklarının alıcısı olacak bir grup yaratmaktı. Eğer bu Müslüman elit gerilemelerini durdurmak istiyorsa öncelikle İslâm’ın gerçek mesajını anlamalı ve kendilerini İslâm öncesi
geçmişin getirdiklerinden temizlemeliydi. Said Halim’in tavsiyesi buydu.
Said Halim’in toplumsal ve siyasî düşüncesinin birçok unsuru ondokuzuncu yüzyıl ve erken yirminci yüzyıl dönemlerinde yaşamış Müslüman modernist düşünürlerin fikirleriyle bir benzerlik taşıyordu. Örneğin Said Halim, tıpkı
Namık Kemal gibi İslâmi bir parlamenter rejimi savunuyordu (Said Halim’in
bu konuda yazdığı sırada Osmanlı İmparatorluğu bu hükümet biçimini denemişti, önce 1877-1878 –Hamid otokrasisinden önce – ikinci olarak da 1908
Devrimi’nin hemen ardından.) Ayrıca Said Halim Abduh’a benzer bir şekilde
Batılı reformların Müslüman toplumu üzerindeki olumsuz tesiriyle ilgili endişeleniyordu.
Hamid otokrasisinin çöküşünün ve Temmuz 1908’de Anayasanın ilânının
ardından Osmanlı siyaseti üç ana ideolojinin hakimiyeti altına girdi: Batıcılık,
Türkçülük ve İslâmcılık. Her biri siyasete egemen olabilmek için yarışıyordu.
İslâmcılık Sultan II. Abdülhamid’in otuz üç yıllık iktidarı boyunca devletin
resmî ideolojisi oldu. Abdülhamid İslâmcılığı sultan-halife olarak imparatorluğun Müslüman tebasının üzerinde otokratik yönetimini sürdürebilmek için
ve milliyetçilik ve liberalizm gibi Avrupa kökenli siyasî ideolojilerin nüfuzuna karşı bir kalkan olarak kullandı. Abdülhamid’in düşüşünden sonra gelen
İkinci Meşrutiyet döneminde ise İslâmcılık değişecekti hem de barındırdığı
tüm hiziplere rağmen. Dönemin İslâmcı düşünürleri Yeni Osmanlı öncülleri
gibi temsili rejimi oy birliğiyle talep edeceklerdi.
Said Halim bir İslâmcı olmasına rağmen İTC’nin laik eğilimli merkeziyle ülkesine hizmet amacıyla işbirliği yapmaktan çekinmedi. Sadrazamlığı geç
Osmanlı tarihinin en önemli dönemlerinden birine rastladı. Karşılaştığı bir
çok zorluk arasında Ermeni sorununa Rusya’nın müdahalesi de vardır. Doğu
Anadolu’da gözü olan Rusya Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflığından fayMiddle East Studies 32 (2000): s. 375.
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dalandı ve bölgedeki Ermeni nüfus arasında huzursuzluk çıkardı. Said Halim
yılmadan bu Rus isteklerine ve St. Petersburg’un Anadolu’yla ilgili planlarına çok usta bir diplomasiyle karşı koydu. Aynı zamanda Nisan 1915’te Talat
Paşa’nın Doğu Anadolu’daki Ermeni sorununu çözmek için benimsediği zalim
önlemlere de başarısızlıkla sonuçlansa da muhalefet etti.
Said Halim’in ülkesinin Birinci Dünya Savaşı’na katılımındaki rolü de
belirleyici oldu. 2 Ağustos 1914’te imzalanan Osmanlı-Alman Savunma
Anlaşması’nın imzalanmasıyla sonuçlanan Almanya’yla yakınlaşma sürecini
Said Halim Paşa başlatmıştı. Temmuz’un ilk haftalarında Alman Büyükelçi
Baron von Wangenheim’ı çağırmıştı. Said Halim ülkenin bu çaptaki bir dünya
krizinde ancak birbirine rakip iki askerî bloktan biriyle ya Üçlü İttifak ya da
İtilaf devletleriyle ittifak kurarak korunabileceğine kesin bir şekilde inanmıştı.
İtilaf devletleri Bab-ı Ali’nin onlara yönelik tüm girişimleri geri çevirdiğinden
hükümetin Üçlü İttifak’a katılmaktan başka bir çaresi kalmamıştı. Her şeye
rağmen savaşa hemen girilmesini savunan Enver Paşa’nın aksine Said Halim
Paşa Almanya’yla yapılacak askerî anlaşmanın koşullarının Bab-ı Ali’yi böyle
ivedi bir katılıma mecbur bırakmaması gerektiğini düşünüyordu. Onun amacı
Osmanlı İmparatorluğu’nun ittifak içerisinde savaşmayan bir taraf olmasını
sağlamaktı. Buna “silahlı tarafsızlık” ismini vermişti. Böyle bir politika imparatorluğun müttefiklerine büyük hizmette bulunacaktı. Çünkü silahlı tarafsızlık İtilaf Devletleri’nin güçlerini Osmanlı sınırlarında, Mısır’da ve Kafkasya’da
yoğunlaştırmalarını gerektirecekti. Said Halim bu taktiğin müttefikler üzerindeki baskının azalmasına yol açacağını düşünüyordu. Maalesef Said Halim
Paşa kabinede imparatorluğun savaş yanlısı Enver Paşa tarafından savaşa sürüklenmesini engelleyebilecek bir güce sahip değildi. Said Halim’in Osmanlı
İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na girmesini engellemekteki başarısızlığı sadece çok uluslu, çok dinli son Müslüman imparatorluğun çöküşünü
hızlandırmakla kalmadı aynı zamanda Said Halim’in yükselen etnik milliyetçiliğe karşı savunduğu Pan-İslâmizmin de başarısızlığının somut bir örneği
oldu.
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Abstract
This article studies the political thought and career of u leading statesman and thinker of the late Ottoman Empire Said Halim Pasha (1865-1921) who was also one of the best representatives of the Islamist
school during the intellectual and political debates of the Second Constitutional Period (1908-1920). In
his writings, Said Halim Pasha advocated a thorough and radical Islamization of the Muslim world in
order to halt its decline and to ensure its progress. With regard to his political career as Grand Vizir of
the Ottoman Empire, Said Halim Pasha proved himself to be a mastermind of diplomacy. Until his political isolation and deprivation of power by the Turkist wing of the CUP Government, he kept at bay the
aggressive imperialist Powers and frustrated their plans to partition the Ottoman Empire. Said Halim
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Pasha advocated a thorough and radical Islamization of the Muslim world in order to halt its decline and
to ensure its progress. With regard to his political career as Grand Vizir of the Ottoman Empire, Said Halim Pasha proved himself to be a mastermind of diplomacy. Until his political isolation and deprivation
of power by the Turkist wing of the CUP Government, he kept at bay the aggressive imperialist Powers
and frustrated their plans to partition the Ottoman Empire.
Key Words: Büyük Güçler, İhyacılık, İkinci Meşrutiyet Dönemi, İslâm Modernizmi, İttihat ve Terakki
Cemiyeti

Said Halim Paşa: Osmanlı Devlet Adamı ve İslâmcı Düşünür
Dr.Ahmet Şeyhun

Özet
Said Halim Paşa son Osmanlı döneminin en önemli simalarından biridir. 1913-1917 yılları arasındaki
devlet adamlığı (Hariciye Nâzırı ve Sadrazam) Osmanlı İmparatorluğu’nun ve daha geniş bir ölçekle
İslâm Dünyasının siyasî hayatı üzerinde çok önemli ve kalıcı etkiler bıraktı.
Saygı duyulan bir devlet adamı ve yetenekli bir diplomat olan Said Halim, herşeyden önce etkili
bir düşünürdü. İkinci Meşrutiyet dönemi (1908-1920) boyunca İslâmcı ekolün en sözünü sakınmayan
temsilcisi oldu. İslâmcı ekolün içindeki konumu modernist-ihyacı (revivalist) olarak tanımlanabilir:
Modernistti, çünkü söylemi modern Batılı bir üslûptaydı. Ayrıca siyasî kuramının içinde bir çok Batı
kökenli kurum ve kavram bulunuyordu (parlamento ve demokrasi gibi). İhyacıydı çünkü İslâm’ın özüne
dönülmesi taraftarıydı. İslâmlaşmak adlı en ünlü eserinde, İslâm öncesi tarihlerinin unutulması ve İslâm öncesi dönemin miraslarından arınılması da dahil olmak üzere Müslüman toplumların eksiksiz bir
İslâmlaşma sürecinden geçmelerini öneriyordu.
Anahtar Kelimeler: Büyük Güçler, İhyacılık, İkinci Meşrutiyet Dönemi, İslâm Modernizmi, İttihat
ve Terakki Cemiyeti
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Said Halim Paşa’da
“İslâmlaşmak” Düşüncesi
M. Hanefi BOSTAN
Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Said Halim Paşa, 1864–1921 yılları arasında yaşayan, Osmanlı Devleti’nin son
yıllarında Hariciye Nâzırlığı ve Sadrazamlık yapan bir devlet ve fikir adamıdır. İslâmcılık fikir hareketinin önemli temsilcilerindendir. İslâmcılar içinde
muhafazakâr olarak değerlendirilen nadir kişilerden biridir.
Said Halim Paşa, “İslâmcılık” yerine aynı anlama gelen “İslâmlaşmak”
tabirini kullanmıştır. “İslâmlaşma” ve “İslâmlaşmak”tan başka “Vahdet-i
İslâmiyye” (İslâm birliği) kavramını da kullandığı görülmektedir.
“İslâmlaşmak” Ne Demektir?
Paşa’ya göre, “İslâmlaşmak” demek , “İslâmiyet’in inanç, ahlâk, yaşayış ve
	

Said Halim Paşa’nın hayatı, şahsiyeti, eserleri ve devlet adamlığı ile ilgili geniş bilgi için bk. M.Hanefi
Bostan, Said Halim Paşa, İstanbul 1992, s.17-122.

	

Tarık Zafer Tunaya, İslâmcılık Cereyanı, İstanbul 1962, s.12; İsmail Kara, “Said Halim Paşa’nın
Hayatı ve Görüşleri”, Fikir ve Sanatta Hareket, Sayı 11-12 (İstanbul Ocak-Şubat 1980), s.18,19;
a.mlf., “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İslâmcılık Tartışmaları”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye
Ansiklopedisi, Fasikül 45 (İstanbul 28 Nisan 1986), s.1411,1412,1413; Kurtuluş Kayalı, “Said Halim
Paşa”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Fasikül 41 (İstanbul 31 Mart 1986), s.
1304-1306; Mehmet Eminoğlu, “İslâmcılık Akımının İki Amansız Düşmanı”, Girişim , Sayı 20 (İstanbul –Mayıs 1987), s. 17; Hayrettin Karaman, “İslâmcıların Fıkıh Anlayışı”, Girişim, Sayı 20, s.
22; Kudret Bülbül, Said Halim Paşa, Ankara 2006, s. XI, 141-259.

	

Ercüment Kuran, “Osmanlı İmparatorluğunda İslâmcılık Düşüncesinin Gelişmesi”, Türk Kültürü,
c. XVII/203-204 (Ankara 1979), s. 275-281; Kara, Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi- Metinler/Kişiler, c.I, İstanbul 1986, s.XXXIX.

	

“İslâmcılık” kavramı ilk olarak 1913’te Ziya Gökalp tarafından Türk Yurdu dergisinde “Üç Cereyan” başlığı altında yazdığı makalelerde kullanılmış ve bu makaleler bilahare Türkleşmek- İslâmlaşmak- Muasırlaşmak adıyla kitaplaşmıştır (bk. Kara, Aynı eser, c. I, s. XXXIV; Azmi Özcan,
“İslâmcılık”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (=TDVİA), XXIII/62).

	

Mehmed (Mehmed Said Halim Paşa), İnhitat-ı İslâm Hakkında Bir Tecrube-i Kalemiyye, İstanbul
1334, s. 31; Prens Mehmed Said Halim Paşa, İslâmlaşmak, Dar’ül- Hilafe 1337, s. 4; a. mlf., Buhranlarımız, İstanbul 1338. s. 21, 143,146,148.
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siyasete ait esaslarının tam olarak” uygulanması demektir. Bu uygulama, o
esasların zaman ve çevrenin gereksinimlerine en uygun bir şekilde yorumlanmasından sonra yapılmalıdır. Müslüman olduğunu söyleyen kişinin kabul etmiş bulunduğu dinin ilkelerine göre hissetmesi, düşünmesi ve hareket etmesi
gerekir. Kişi, İslâm’ın ahlâk, toplum ve siyaset prensiplerine kendini tümüyle
uydurmadıkça, yalnız Müslüman olduğunu söylemesi, ona bir şey kazandırmaz ve onu hiçbir şekilde mutlu edemez.
Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi Said Halim Paşa için “İslâmlaşmak”
demek; İslâm’ın inanç, ahlâk, toplum ve siyasete ait esaslarını mutlak mânada kabul etmek, zamanın ve ortamın değişmesiyle bu unsurları yorumlayarak
muhtevalarını genişletmek ve bunları tam ve bir bütünlük içinde tatbik ederek
Müslümanlaşmak, yani her yönüyle mükemmel bir Müslüman olmak demektir. Görüldüğü üzere O, içtihat hürriyetinin kullanılmasını istemektedir.
Paşa, İslâmlaşmak adlı eserinin İslâm’da inanç bölümünde şu hususları
dile getirir: “Bir Müslüman her şeyden önce, katıksız bir iman sahibi, gerçek
bir mümindir. Çünkü bir olan hakikî Mabud’u yüceltmek için ona inanmak
lazımdır. Müslümanların en iyisi, en kuvvetlisi bir kanaat ve en sağlam delillerle iman etmiş olanıdır. İnsana, bazı vazifelerle mükellef bir varlık olmak
payesini veren ve onu bütün canlı yaratıklara üstün kılan değer, sadece iman
kuvvetidir. Dinsizlik ise birtakım soya çekiş sebeplerinden veya kusurlu bir
ahlâk terbiyesinden ileri gelen fikri ve ruhi bir çöküştür”.
Yine O, “gerek Cenab-ı Hakk’ın, kendi yüce hakikatine dair Peygamber’i
vasıtasıyla bize bildirdiği, gerek ilahi vahiyden ilham alan o Resül-i güzinin
ebedî saâdetimiz için bizlere öğrettiği şeylerin hepsine, bütün kalbimizle, bütün vicdanımızla inanırız” diyerek hem vahyin ve hem de sünnetin İslâm’ın
temel inanç esasları olduğunu vurgulamayı ihmal etmemektedir.
Hürriyet ve Eşitlik
Paşa’ya göre, İslâm ahlâkının kaynağı, hak olan tek Allah’a imandır ki, bu da
bize; insan mutluluğunun gerçeği sevmek, onu araştırmak ve uygulamakta olduğunu bildirmektedir. Ancak, gerçeğin araştırılması ve uygulanması için bazı
imkânların ve vasıfların bulunması gerekmektedir. Bunlar da hürriyet, eşitlik
(müsavat) ve yardımlaşma-dayanışmadır. İslâm ahlâkı, insana sahip olduğu
tekâmül kabiliyetini gücü yettiği derecede genişletmesi için özgür olma görevini yüklemektedir. İslâm’a göre hürriyet insanların kullanıp kullanmamakta
serbest olduğu veya kanun koyucunun yani devletin istediği zaman alıkoyaca	

Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri (nşr. M. Ertuğrul Düzdağ,), İstanbul 1991, s. 184.

	

Said Halim Paşa, Aynı eser, s. 184-185.

	

Muhammed İkbal, İslâm’da Dinî Düşünce’nin Yeniden Doğuşu, trc. N.Asrar, İstanbul 1984, s. 213.

	

Said Halim Paşa, Aynı eser, s. 187,188; a.mlf., Toplumsal Çözülme (nşr.N.Ahmet Özalp), 2.baskı,
İstanbul 1985, s.154.
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ğı, istediği zaman kısıtladığı siyasî bir hak değildir.
“Hürriyet”, Müslümanlara, kabul ettikleri din ve rehber tanıdıkları ahlâk tarafından yüklenmiş bir görevdir. Çünkü bütün Müslümanlar, doğruyu
bilmeye ve tatbik etmeye mecburdurlar. Bu sebeple, her Müslüman, elinden
geldiği kadar hür olmakla yükümlüdür. Said Halim Paşa, İslâm’da Teşkilat-ı
Siyasîyye isimli eserinde Müslüman’ın en kutsal görevinin özgür olmak olduğunu, insan hür olmadıkça, onun için gerçek mutluluk ve ilerlemenin mümkün olamayacağını belirtir10.
Ona göre, Müslüman’ın hürriyetini kendi kusuru ve liyakatsizliği dışında
hiçbir güç daraltamaz ve sınırlayamaz. Hürriyetin derecesi de şahsın kabiliyet
ve kapasitesi ile eş orantılıdır. Kabiliyeti aşan daha doğrusu hak edilmemiş bir
hürriyet bir mânada diktatörlüktür, istibdaddır11.
Herkesin özgür olması demek, herkesin eşit olması demektir. Özgürlük ve
eşitlik ise birbirimize sevgiyi ve yardımlaşmayı zorunlu kılar. Birey, kendi hürriyetini başkalarının hürriyetine saygı duyarak koruyabilir. Karşılıklı saygı da
fertler arasındaki eşitliği kurar ve devam ettirir.
İnsanların hürriyeti kullanma ve kabiliyetlerinin farklılığından doğacak
olan dengesizlik ve eşitliksiz, gerçek anlamda eşitliği ortadan kaldırıcı bir unsur değildir. Çünkü eşitlik, her bireye, kendi kabiliyet ve arzusuna göre özgürce gelişip ilerleyebilmesi hakkını tanımak demektir.
İslâm ahlâkı, ferdler arasında eşitliği ister. Ancak bunun yanında bir kısım
fertlerin diğerlerini geride bırakıp yükselmesini de doğal karşılar. Bu durum
insanları yardımlaşma ve dayanışmaya götürür. Sonuçta zayıf ve geride kalan
yardım görür ve sınırlandırılmayan özgürlük içinde yükselmeye teşvik edilir12.
Paşaya göre, İslâm toplumu yüksek, orta ve avam (alt) tabakaları olmak
üzere üç kısım hâlktan oluşmaktadır. Bu üç tabakanın ahlâki vazifesi, mümkün
olabildiğince hürriyete hak kazanarak nimetlerinden yararlanmaktır. İslâm
toplumunda yüksek tabakaların demokrasiye, alt tabakaların da aristokrasiye meyilli olduklarını belirtmektedir. Birinciler üstünlüğün temsilcileri, avam
tabakasının da üstünlüğün namzedi olduğunu ifade etmektedir. Bu toplumda
şahsî üstünlüğün ancak İslâmi esasları daha iyi anlayarak ve daha güzel tatbik
ederek (takva ile) elde edilebileceğini söylemektedir. Yine O, toplumun ahlâkı
ve ruhsal düzeyi ne kadar yüksek ise hürriyet ve eşitliğin, refah ve saâdetin de
o oranda mükemmel olacağına dikkat çekmektedir13.

10

Said Halim Paşa , Buhranlarımız ve Son Eserleri, s.188-189, 225.

11

Said Halim Paşa , Aynı eser, s. 192.
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Said Halim Paşa, Aynı eser, s. 189,190,191; a.mlf., Toplumsal Çözülme, s.155-156.

13

Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, s .191-193.
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İslâm’ın Siyaset Anlayışı
Said Halim Paşaya göre, İslâm’ın siyaset ilkeleri, İslâmî ahlâkın yönlendirdiği
bir toplumsal çevrede geliştiği için kin, rekabet ve düşmanlık gibi kötü duygulardan arınmıştır. Bu nedenledir ki, sınıf kavgaları ve geçimsizlikler İslâm
toplumuna yabancıdır. Müslümanlıkta siyasî egemenlik ve siyasî müesseseler
(kurumlar) sosyal dayanışmadan çıktıkları için, her ikisi de bu dayanışmanın
birer temsilcileridir. Şu hâlde İslâm toplumunda siyasî kurumlar İslâmî ahlâkın en mükemmel şekilde uygulanması ve toplum nizamının sağlanması için
kurulur. Siyasî hakimiyet ise bu ahlâk ve toplum nizamının her an uyanık bir
koruyucusu olmaktan ibarettir.
Siyasî egemenliği elinde bulunduran şahıs ve kuruma yerine getirmekle
yükümlü bulunduğu hizmetin gerektirdiği bütün haklar ve yetkiler verilir. Bu
hak ve yetkileri kullananların, İslâmi sınırları ihlal etmedikçe, toplumun da
onlara itaat ve bağlılık göstermesi istenir. Egemenliğe karşı gösterilmesi gereken bağlılığın derecesi budur.
Paşa’ya göre, bu geniş hak ve yetkiler devlet başkanına hâlk tarafından toplum çıkarına en uygun yönetim şartı ile verilir. Bu yetki uygun kullanılmadığı
zaman millet tarafından geri alınır. Dolayısıyla asıl egemenlik milletin elindedir.
Siyasî egemenliği elinde bulunduran devlet başkanı ve idarî kurumun üç
önemli görevi bulunmaktadır.
1- İslâm hukukuna, yani öğretisine ve yasalarına (Şeriat’e) uygun hareket
etmek,
2- İdaresi altında bulunan bireylerin hürriyet ve eşitliğine saygı duymak ve
bu hakları korumak,
3- Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı yaygınlaştırmak.
Bu ana ilkeleri yerine getirmekte kusuru bulunan devlet başkanı ve kurumlar hem üstünlüğünü ve hem de meşruluğunu kaybeder14.
Said Halim Paşa, tarihî seyri içinde İslâm ilkelerinin nasıl tatbik edildiğini,
zaman içinde ne tür zaaf ve sapmaların oluştuğunu ve bunların neticesinde
Müslümanların zihniyet dünyasında ne tür değişikliklerin meydana geldiğini
bir sosyal bilimci olarak değerlendirdikten sonra şu önemli tespitlerde bulunmaktadır:
“Osmanlı Türkleri maddî ve manevi birçok üstünlüğe sahip bir millettir…”. “Müslümanlığı kabul eden milletler arasında, İslâm’ın esaslarını en
iyi anlayan ve en güzel şekilde tatbik eden millet Türklerdir. Bu olay onlara
14 Said Halim Paşa, Aynı eser, s.194-196; a.mlf., Toplumsal Çözülme, s.163-164; Kara, “Said Halim
Paşa’nın Hayatı ve Görüşleri”, Fikir ve Sanatta Hareket, Sayı 11-12, s. 21-22.
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büyük bir devlet kurarak İslâm’a, diğer Müslüman milletlerden daha fazla
hizmet etmek imkânını verdi… Fakat Türkler hüküm sürdükleri memleketler içinde azınlıkta olduklarından zaman içinde onların tesirlerinde kaldılar”. Yine bu uzun zaman içinde Osmanlı Devleti iki ayrı kültürü tatbik ettiği
için İslâm’dan uzaklaşmaya başladı. Bunlardan birincisi ilk zamanda Arap ve
İran kültürüdür. İkincisi ise Avrupa’yı taklide kalkışmalarıdır. Sonunda öteki
İslâm Devletleri gibi gerilediler. Ötekilerden farkları ise istiklâllerini muhafaza etmeleridir.
Said Halim Paşa’ya göre, Batı Medeniyetinin tesirleri ile meydana gelen ve
günümüzde “Osmanlı Rönesansı: Osmanlı Uyanışı” diye adlandırılan hareket, İslâm’dan uzaklaşmaktan başka bir şey değildir. Osmanlı Devleti önceden
bilmeyerek ve istemeyerek uzaklaşıyordu. Hatta bu uzaklaşma sırasında daha
çok İslâmlaştığı kanaatindeydi. Bugün ise (yani Tanzimatla birlikte) bilerek
ve isteyerek İslâm’dan uzaklaşmaktadır. Önceden milletçe geri kalmamıza sebep olarak “İslâmiyeti daha çok anlayıp daha iyi tatbik edemeyişimizi” gösteriyorduk. Kusuru kendimizde buluyorduk. Bugün ise geriliğimizin sebebini
kusur ve ihmallerimizde değil, “Dinimizin bizi bağladığı esasların noksan
oluşunda” arıyoruz diyerek sözde aydınlar tarafından sürüklendiğimiz buhrana dikkat çekmektedir15.
Irkçılık ve Milliyetçilik
Said Halim Paşa, “İslâmlaşmak” tezini ele alırken ırkçılık ve millîyetçilik
üzerinde de durmaktadır. “Tamamen ırki” endişelere dayanan davranışları
İslâm’la bağdaştırmak mümkün değildir. Bir çirkin hareket ırkdaşlardan birine yapıldığı zaman cinayet olarak değerlendi lirken, başka bir ırktan olana yöneldiği zaman fazilet ve şecaat kabul ediliyorsa bu tür bir millîyetçiliğin
İslâm’da yeri yoktur. Paşa’nın diğer konularda olduğu gibi, ırkçılıkla ilgili görüşlerini de Peygamberimizin Hadislerine dayandırdığı ortaya çıkmaktadır16.
O, milliyet gerek bir muhitin çevrenin tarihsel ürünü olmak, gerekse hayatın bir gerçeği olması bakımından ortadan kalkmayacağını ve bu akımının,
gelecekte beynelmilelci cereyan içinde kaybolacağını hayal ve iddia etmenin
de gülünç olacağını belirtmektedir. Böyle bir akıma rağmen Alman Fransız’a
benzememeye ve Fransız ise İngiliz yahut İtalyan’la bir olmamaya devam edeceğine dikkat çekmektedir.
Paşa, şu ilginç tespitlerde bulunmaktadır:

15 Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, s.196-208; a. mlf., Toplumsal Çözülme, s.165172.
16 Kavmiyetçilik (Irkçılık) nedir sorusuna, Peygamberimiz: “Zulümde kavmine yardım etmendir” şeklinde cevap verdi (bk. Seyyid Mansur Ali Nasıf el-Hüseyni, Tac Tercemesi, c.V, trc. Bekir Sadak,
İstanbul 1980, s.91).
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“Beynelmilelcilik, aynı cemiyete mensup fertler arasındaki bağları ve münasebetleri tanzim eden ahlâk kaidelerinin, çeşitli milletler arasında da kurulması ile milletler arasındaki münasebetlerin yumuşamasını sağlamaktan
ibarettir. Beşeriyet, milletlerarası dayanışmayı geliştirmeden, millî dayanışmanın mümkün olmadığını görerek, birincisini geliştirmeye çalışacaktır… Bir
insan topluluğunun millet hâline gelmesi nasıl fertlerin gelişmesini kolaylaştırıyorsa, beynelmilelcilik de her milletin mümkün olduğu kadar çok gelişmesine aynı şekilde yardımcı olacaktır”.

Bununla birlikte millî değerlerin İslâmî kültüre kattıklarında beynelmilellik açısından bir çelişki bulunmamaktadır.”Bütün ilmî gerçekler gibi İslâmi
gerçeklerin de vatanı17 yoktur. Nasıl bir İngiliz matematiği, bir Alman astronomisi, bir Fransız kimyası olamazsa; ayrı ayrı Türk, Arap, Acem yahut
Hint Müslümanlığı da olamaz”.
Millet temeli üzerine kurulan bir toplumun ilerlemesinin bireyin ilerlemesine bağlı olduğu açık bir gerçektir. İslâm öncelikle bireyin gelişmesini esas
alır. Bu birey isterse Türk, Arap, İranlı yahut Hintli olsun, ancak, kendi millî
dayanışmasına verdiği ehemmiyet kadar, İslâm milletleri arasındaki dayanışmaya da önem verirse, o zaman iyi bir Türk, iyi bir Arap, iyi bir İranlı veya iyi
bir Hintli olacaktır. Çünkü millî ve İslâmî dayanışmalar birbirinin tamamlayıcısıdır.
Said Halim Paşa, “İslâm’ın, birey içtimai ve siyasî bir unsur olarak kabul etmesi, millîyeti istediğini ve kabul ettiğini gösterir” demektedir. Paşa
“millet”le ilgili şu tanımı yapmaktadır: “millet, birbiri ile kaynaşabilen birtakım içtimai ve siyasî unsurların birleşmesi ile teşekkül eder. Bu unsurlar
uzun müddet bir arada yaşamış, aynı lisanla konuşmuş, müşterek his ve
fikirlere sahip olmuş, kendilerine mahsus bir sanat ve edebiyat meydana
getirmişlerdir. Kısacası millet, öteki insan topluluklarından ayrılmalarına
sebep olacak ahlâki ve ruhi bir kültür meydana getirmiş bireyler topluluğudur”. Bu tanımdan sonra Said Halim Paşa “İslâm esaslarını, millîyeti inkar ediyor veya kuvvetten düşürüyor diye tefsir etmeye hiçbir şekilde imkan yoktur” demektedir. Yine O, “İslâm’ın hücum ettiği, bugünkü ırkçılığın
sapıklığı, hurafeleri, taassubu ve bencilliğidir, çünkü İslâmi gerçeklerin tek
hedefi, insanların hakikati görmelerine mani olan evham ve zam perdelerini
ebedîyen yırtmaktır. İnsanlık, İslâm esasları sayesinde bir gün gelecek, en
doğru ve faydalı millîyetçiliğin nasıl olacağını anlayacaktır. İslâmiyeti, bütünü ile ve her çeşit millîyetçiliğe muhâlif olarak görmek çok büyük bir hata”

17 Said Halim Paşa’ya göre, üzerinde yaşanılan toprak “maddî vatan”, milletin sahip olduğu kültürel
ve dinî değerler de “manevi vatan”dır. “Müslümanın vatanı Şeriatın hakim olduğu yerdir” sözü
ile manevi vatanı kastedmektedir. Paşa, bu ifadeyi kullnadığı zaman Türklerin asırlarca üzerinde
yaşadıkları maddî vatanları henüz işgal edilmemişti. Ancak manevi vatanları Batı kültürünün istilası altındaydı. Bu yüzden maddî vatanımızı nasıl koruyorsak, manevi vatanımızında korunmasını
istemiştir (bk. Bülbül, Aynı eser, s.229-230).
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olduğunu belirtmektedir18.
Görüldüğü üzere Said Halim Paşa millîyet gerçeğine karşı değildir. Ancak
bunun milletlerarası dayanışmayı engelleyip bir çatışmaya yol açmasına ve
Müslüman milletleri arasında da İslâm birliğine engel olmasına karşıdır. O
İslâm birliği esasına dayalı bir siyasal birlikteliğin uzun süreli olamayacağı
eleştirilerine katılmayarak bu konuda örnek olarak İslâm birliği ve kardeşliği
esasına dayalı Osmanlı Devleti’nin siyasî birliğini gösterir19.
Müslümanların Hakları, Vazifeleri ve Gençlerin Eğitimi
Said Halim Paşa, Müslümanların hak ve vazifelerini bireysel ve toplumsal açıdan ele alarak şu şekilde sıralamaktadır:
a) İslâm toplumu, insanlar arasındaki hürriyet, adalet ve dayanışma-yardımlaşma ilkeleri üzerine kurulmuştur. Müslümanlar bu esasları geliştirmek
ve muhafaza etmekle yükümlüdürler. Onların siyasî davranışlarını bu temel
ilkelere verdikleri önem ve gösterdikleri ilgi belirlemektedir.
b) İslâmî hak ve vazifeler Müslümanlara en iyi şekilde öğretilmelidir.
c) Yapılacak eğitim ve verilecek öğretim İslâm’ın maksat ve gayelerine uygun olmalıdır. Klasik ve teknik eğitim ne kadar çağdaş olursa olsun, İslâm’ın
anlaşılmasını kolaylaştırmıyorsa ve İslâmî değerlere ters düşüyorsa çok fazla
bir değeri ve anlamı bulunmamaktadır20.
Hükümetler, siyasî kurumlar ve toplumun varlıklı kesimleri, kendilerine
emanet edilen gençleri sağlam bir ahlâk ve yüksek bir amaçla donatmakta yükümlüdürler. Eğitimin en önemli görevi “milletimizi ruh ve ahlâkça yüksek
bir terbiye ile donatmaktır. Esaslarını doğrudan doğruya İslâm’dan alarak,
İslâm anlayışına ve gerçeklerine dayanacak olan bu terbiye, zamanın ihtiyaçlarına da en mükemmel tarzda karşılık verecek bir şekilde olmalıdır.
Herkesin de bildiği gibi, bir terbiye metodunun kıymeti, o metod vasıtası ile
elde edilmek istenen maksada göre ölçülür… O hâlde belirli bir maksat yoksa
hakikî bir terbiye de olamaz. Eğer İngiliz, Fransız yahut Alman terbiye metotları iyi iseler, maksatları, iyi İngiliz, iyi Fransız, iyi Alman yetiştirmek olduğu ve bunda muvaffak oldukları için iyidirler. Bu sebeple, bir milletin terbiye metodunun diğer bir millete de uygun gelmesine ihtimal yoktur. Batılı
milletlerin kabul ettikleri eğitim metotlarını inceleyince, bu milletlerin her
birinin, kendi fertlerini insanların en iyisi ve en mükemmel bir Hıristiyan
18 Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, s. 208–215. İsmail Kara, Said Halim Paşa’nın
bir bakıma İttihad-ı İslâmı dışta tutar gözüktüğünü yazmaktadır (bk. “Tazimat’tan Cumhuriyet’e
İslâmcılık Tartışmaları”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Fasikül 45, s.1413).
19

Said Halim Paşa, Aynı eser, s.27; Bülbül, Aynı eser, s. 215.

20 Kara, “Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Görüşleri”, Fikir ve Sanatta Hareket, Sayı 11-12, s. 23.
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saydıklarını görüyoruz. Yani bu milletlerin kendi terbiye metotları ile varmak istedikleri maksat her şeyden önce “Millî”dir”
Paşa’ya göre, iyi bir Müslüman yetiştirmek demek: “her bakımdan olgunlaşmış; yüksek bir anlayışa, yüksek bir irfana ermiş; kendi saâdetini
başkalarının felaketinde veya kendi yükselişini başkalarının alçalmasında
aramayan iyi bir Türk, iyi bir Arap, iyi bir İranlı ve iyi bir Hintli yetiştirmek demektir. O hâlde İslâm terbiyesinin takip ettiği maksat bulundukları
her yerde, gerek mensup oldukları, gerekse içinde yaşadıkları cemiyetlerde
saâdetin kıymetli unsurları, ilerlemenin gerçek âmilleri olacak insanlar” yetiştirmektir.
En iyi Müslüman da: hak ve görevlerini en iyi anlayan, onları en güzel yerine getiren ve savunan kimsedir21.
İslâm’ın Siyasî Kurumları
“Her yol Mekke’ye gider”
Said Halim Paşa, Müslüman aydınların büyük bir çoğunluğunun Batı’da
ne kadar siyasî kurum varsa, bunların tamamını veya bir bölümünü kendi ülkelerine getirmekten başka bir şey düşünmediklerini, yine memleketlerinin
sosyal ve siyasî gelişmesini sağlayabilmek için Batı’nın düşünce ve prensiplerini aynen uygulamaktan başka çarelerinin olmadığına inanmakta olduklarını
üzülerek müşahede ettiğini ifade etmektedir. Müslüman aydınların Batı için
“Her yol Romaya giderse”, İslâm dünyası için de “Her yol Mekke’ye gider”
gerçeğini bilmeleri gerektiğini, çünkü bu iki ayrı dünyanın her birinin “başka bir yol, başka bir istikamet, başka bir talih takip etmeye ve insanlığın
umumi gelişmesinde farklı vazifeleri yerine getirmeye mecbur” olduklarını
anlamaları gerektiğini vurgular. Nitekim her topluluğun kendine has olan karakterinin mensup olduğu dinden doğduğu hakikatini anlamamız gerektiğini
ve Batılıların kendi ihtiyaçlarını göz önüne alarak kurdukları ve kabul ettikleri
sosyal ve siyasî kurumların ne kadar değiştirilirse değiştirilsin bize uygun olamayacakları gerçeğinin ortada olduğunu belirtir.
Paşa, Müslüman aydınların, “sosyal ve siyasî bakımdan Müslüman milletlerin, Batılı milletlerden alacakları bir şey” olmadığını, aksine onların
İslâmiyet’ten istifade edecekleri pek çok yönün bulunduğunu anlamaları gerektiğini kaydeder.
Said Halim Paşa’ya göre, İslâm’ın sosyal yapısı “bütünü ile Şeriat’ın tam
hâkimiyeti esası üzerine” kurulmuş olup, gerçek İslâm toplumu, “bu hâkimiyete uyan ve bağlanan toplumdur”. Şeriat nedir? sorusuna; Peygamber tarafından bizlere Allah adına tebliğ edilen, insanlığın mutluluğunu esas alan “ah21

Said Halim Paşa, Aynı eser, s. 218-222; a. mlf., Toplumsal Çözülme, s. 180-183.
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lâki ve sosyal bir takım tabii gerçeklerin bütünüdür” şeklinde cevap verir.
Said Halim Paşa, “Şeriat kanunlarının bütün kainata hakim olan Tabiat
kanunlarından farkı” olmadığını, “Tabiat kanunlarında olduğu gibi, Şeriat
kanunlarının önünde de bütün insanların eşit” olduğunu, bu kanunlardan
bütün insanların aynı hürriyet içinde faydalandığını ve bu hürriyetin yalnız
“o kanunlara karşı göstermeye mecbur oldukları saygı ve riayetle” sınırlandığını belirtmektedir. Paşa, İslâm’ın “birtakım zümrelerin, kendi heves
ve çıkarları için uydurdukları ve içlerinden bazılarına insan-üstü kudretler
yakıştırmak suretiyle, insanları sindirip, onların üzerinde siyasî, sosyal ve
ahlâki baskılar kurdukları yalancı hâkimiyetlerin saltanatına son verdiğini” kaydetmektedir. İslâm’da hakimiyet mefhumumu “ahlâki gerçeklerin ve
sosyal adaletin tabii koruyucusu olan ilahi kudretin, yani ilmîn, aklın ve hikmetin hayata hakim olması” olarak açıklamakta ve bu ilahi kudretin “Şeriat”
olduğuna dikkat çekmektedir. O, yalnız başına ahlâkın ve kanunların topluma
sağlayacağı mutluluğun, hakikî ve devamlı olsa bile, maddî yönü eksik olması
bakımından noksan olduğunu, tek başına tabiat ve fizik kanunlarına ait bilgilerle elde edilen maddî refah ve mutluluğun da, hem toplumun bütün olarak
refah ve saâdeti, hem de manevî zevkler bakımından çok eksik kalacağını belirtmektedir22.
Millî Egemenlik
Said Halim Paşa, İslâmiyet’in sosyal kurumlar bakımından öteki toplumsal
nizamlardan üstün olduğunu, çünkü İslâm nizamının teşkilatlanma esaslarının “Şeriat prensiplerinden” çıktığını, fakat Müslüman aydınların “Şeriat’ın
egemenliği ilkesi yerine” “Millî egemenlik” ilkesinin Müslüman ülkelerde de
benimsenmesini ve “artık Şeriat’ın Müslüman idarecilerin ölçüsü ve ilham
kaynağı olmaktan çıkmasını” istediklerini, ancak bunun İslâm ülkelerinde
uygulamasının “sun’i olacağı ve bir şekilden ibaret” kalacağını daha önceki
tecrübelerden belli olduğunu kaydetmektedir.
Paşa’ya göre, Millî iradenin gücünü sayı çokluğundan aldığını, dolasıyla
“hakka ve hikmete en az değer veren bir çoğunluğa, kendi kesin iradesini,
azınlığa zorla kabul ettirme hakkını tanımak demektir”. Bütün bunlara rağmen “tam olarak ve gerçekten ortaya konmuş bir millî iradenin değerini kabul etmemek veya küçümseme”nin doğru olmadığını, “toplum şuurunun çok
değerli bir belirtisi olduğunu ve kullanılması, hem hak ve hem de vazife olan
kişisel iradelerin bütününü temsil ettiğini” kabul etmemenin saçma olacağını
yazmaktadır.
Yine Said Halim Paşa, “Millî irade”ye belli ölçüde “bir saygı ve itibar gös22 Said Halim Paşa Buhranlarımız ve Son Eserleri, s. 229–231, 236. Müslümanların Batı’dan alabilecekleri bir şey olmadığına Said Halim Paşa’nın görüşleri için bk. Özcan, “İslâmcılık”, TDVİA,
XXIII/63.
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terilmesi” gerektiğini, ancak “bu dünyada var olan her şey, tabiat kanunlarına, maddî ve sosyal hayatın gerçeklerine tabi” olduğunu ve “insan iradesi,
onlara ait kanunlar tarafından” yönlendirildiğini, dolasıyla “akla ve hikmete
uygun düşen, insan iradesini bu kanunların icaplarına” uydurmak gerektiğini ifade etmektedir. Paşa bununla ilgili şu önemli gerekçeyi gündeme getirmektedir: “Millî irade nasıl tabiat karşısında, kudret ve hüküm sahibi olamayarak, onun kanunlarına itaat zorunda ise, manevi ve sosyal alanda da
aynı şekilde hâkimiyet iddiasında bulunamaz. Bu sahanın kanunlarına da
uymak zorundadır. Üstelik uyulması gereken ahlâki ve sosyal kanunların
tespit edilmeleri dahi tabiat kanunlarının tespiti kadar kolay değildir. Bu
kanunlar, ötekiler gibi insanın müşahede ve akıl yürütmesi yolları ile tespit
olunamazlar”. Bu nedenle millî iradenin “Şeriatın kendisine gösterdiği sosyal ve ahlâki nizama saygı göstermek ve boyun eğmek zorunda” olduğunu
ve bunun neticesinde millî iradenin“ikinci derecede bir yere” konulması gerektiğini belirtmektedir23.
İslâm Hukukunun Egemenliği İlkesinin Sonuçları
Said Halim Paşa, “Şeriatın Hakimiyeti” (İslâm Hukukunun Egemenliği) bütün Müslümanları “İslâm kardeşliği” ve ortak ülkü etrafında birleştirdiğini, sınıf ve parti rekabetlerini kesin bir biçimde sürüp çıkardığını, hürriyet
ve eşitliğe karşı bütün tepkileri ortadan kaldırdığını ve hatta Müslümanların
“Şeriat tarafından kurulmuş olan devletin meşruluğuna itiraz etmedikleri”
gibi, ne şekilde olursa olsun devleti yıkmayı düşünmediklerini, adaletsizliğe,
yolsuzluğa ve kötülüğe son vermek için “devleti temsile ve kanunları tatbik
etme yetkisini ehil olanlara vermekten başka bir yol” aramadıklarını kaydetmektedir.
Paşa, tarihî seyri içinde “Şeriat’ın cemiyete hakimiyeti, öyle bir sosyal
yapı kurulmasını sağlamıştır ki, bu yapı, insana fert ve toplum olarak gerçek bir mutluluk temin etmek için gerekli olan şartların tamamına sahip” bulunduğunu ve bu sosyal yapının “tam bir hürriyet içinde gelişip ilerlemesine
mani olan binlerce engeli” ortadan kaldırdığını söylemektedir. Yine “Şeriat’ın
sosyal nizamı, kısa zaman içinde, hiç yoktan, hayret edilecek bir medeniyet
meydana getirerek, yüz yıllarca insanlığı ilmîn, hikmetin ve adaletin nurları
ile” aydınlattığını ve “sosyal, ahlâki ve maddî bakımlardan benzeri görülmemiş bir saâdet içinde” yaşattığını ifade etmektedir24.
Çöküş ve Çıkış Yolu
Said Halim Paşa, iki asırdan beri İslâm medeniyeti’nin neden bir gerileme23

Said Halim Paşa, Aynı eser, s. 237–241.

24

Said Halim Paşa, Aynı eser, s. 242-244; a.mlf., İslâm ve Batı Toplumlarında Siyasal Kurumlar
(nşr. N. Ahmet Özalp), İstanbul 1987, s. 33–35.
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nin içinde bulunduğunu soruyor ve bu soruya cevaplar arıyor. Paşa’ya göre,
“Müslümanlar yükseliş devirlerinde olduğu gibi, yine dinlerine bağlı bulunuyorlar; fakat eskisi gibi yükselmek şöyle dursun, gerileyip alçalıyorlar. Demek aynı sebepler aynı neticeyi vermiyor”. Bunun sebebi olarak da
Müslümanların, İslâmî görevlerini eskisi gibi iyi anlayamamalarına ve yerine getirmemelerine bağlıyor. Paşa, 1918 yılında yayınlanan İnhitat-ı İslâm
Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye adlı eserinde çöküşün sebebi olarak İslâm
dünyasındaki zihniyet ve ahlâk değişikliği gösterirken, 1921’de yayımlanan
İslâmda Teşkilat-ı Siyasîyye isimli eserinde İslâm dünyasındaki gerilemenin
maddî şartların bozulmasından kaynaklandığını yani çöküşün iktisadî olduğunu belirtiyor. Müslümanların büyük bir gayret ve azimle çalışarak “tabiatın sırlarını” keşfetmelerinin şart olduğunu, çünkü Müslümanların “Şeriat’ın
kendilerine sağladığı sosyal ve ahlâki saâdetin yanında, ona uygun ve yardımcı bir maddî mutluluk da elde etmeleri” gerektiğini kaydediyor. Maddî
kudret ve saâdet için tabiatta bulunan nimetlerden faydalanılmasını, bunun
da ancak “tabiatı idare eden kanunları tanımak ve bu kanunlardan çıkan
ilimlere sahip olmakla” gerçekleşeceğini vurguluyor25.
Mehmed Said Halim Paşa İslâm dünyasının gerilikten kurtulması için şu
çareyi öneriyor: İslâm Dünyasının; “kendisinde bulunmayan ve bulunmaması gerileme ve çökmesinin biricik sebebini teşkil eden ilim ve fenleri durmadan kazanmaya ve elde etmeye” çalışması şarttır. Bu ilim ve fenlerin bugün
Avrupa’da olduğunu, bunları almamız gerektiğini vurguluyor. Bizim Batıdan
almamız gereken şeylerin bunlarla sınırlı olduğunu yoksa onların “iktisadî ilkelerini, çalışma ve sermaye teşkilatına ait usullerini ve bunlar arasındaki
münasebetleri tıpkı orada olduğu gibi kabul etmeye taraftar olmak mânasının” anlaşılmamasını istiyor. İktisadî ilkelerimizi ortaya koymak için yapılacak işin fıkha başvurmaktan başka bir yolun olmadığını belirtiyor.
Yine Paşa, İslâm Dünyasının kurtuluş yolunun “bütün sosyal ve siyasî hayatını, İslâmiyet’in değişmez ve ebedî hakikâtleri üzerine kurmaktan ibaret”
olduğunu, bunun dışında takip edilecek herhangi bir yolun “İslâm dünyasını
devamlı olarak Batı’nın hücumları ve netice olarak da devamlı bir esaret ve
zillet içinde yaşamaya mahkum” edeceğini kaydediyor26.
İslâm’ın Siyasal Sistemi
Said Halim Paşa, İslâm’ın siyasal düşüncesinin, İslâm’ın “sosyal prensiplerden” doğmuş bulunmasından dolayı “siyasette çeşitli parti ve sınıflar arasındaki rekabet ve muhâlefetlere” izin verilmediğini, siyasî dengenin sağlanması
25 Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, s. 245–251; Kara, “İslâm Dünyasının Gerileme
Sebepleri”, Fikir ve Sanatta Hareket, Sayı 14 (İstanbul – Nisan 1980), s. 20–24.
26 Said Halim Paşa, Aynı eser, s. 228, 255-256, 264; Kara, Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi, c.I, s.
94,102.
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için de “idare edenle edilenler arasındaki” ilişkilerin sınırlandırıldığını belirtmektedir. İslâm’ın “insanları belirli bir idare şekline mecbur” etmediğini, “karşılıklı hak ve vazifelere riayet ve hürmet” etmek şartı ile “ihtiyaçlara
göre bir hükümetin” yani siyasal sistem”in kurulması noktasında toplumun
serbest bırakıldığını açıklamaktadır27. Bu sistemin ne olup olamayacağı konusunda şöyle bir açıklık getirmektedir: “Bir cemiyet için en uygun siyasî rejim
onun sosyal yapısının ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayan ve siyaset
esaslarını en doğru olarak ortaya koyabilen yani onu tam olarak ifade eden
rejimdir”28.
Paşa, İslâm toplumunun “Şeriat’ın” hâkimiyetine yani egemenliğine tabi
ve bağlı bulunduğunu, bunun anlamının da; “Şeriat’ın kendisine yüklediği
ahlâki ve sosyal kanunlara” her bireyin ayrı ayrı uyacağını, yine her bireyin
“bu kanunlara bütün toplum tarafından uyulmasını ve saygı gösterilmesini
de kontrol etmekle” yükümlü olduğunu yazar. Bundan da “hükümeti denetleme hakkının” bireylere ait İslâmî bir görev olduğu gerçeğinin ortaya çıktığını
ifade eder29.
Said Halim Paşa, İslâm’da siyasal sistemin, “ancak milleti temsil suretiyle” kurulabileceğini ve bu temsilin Batı’dakinden tamamen farklı olması gerektiğini vurgular. Milleti, “meclis”in temsil edeceğini, meclisin de “milletin
seçkinlerinden meydana geleceğini” ve burada “milletin muhtelif sınıflarını
samimi bir şekilde birbirine bağlayan birliğe yakışır bir sükûnet ve siyasî
âhenk” bulunacağını, dolayısıyla meclisin görevinin de toplumda mevcut bulunan “dayanışmayı siyaset sahasında tatbik etmek” yanında, bir diğer görevinin de hükümeti denetlemektir. Bu meclisin kanun yapma yetkisi bulunmamaktadır30.
Yasama Hakkı
Paşa’ya göre, İslâm toplumunda kanunlar “Şeriat’ın ruhuna vÂkif” kişilerden
oluşan bir heyet tarafından yapılacaktır. Bu heyet “faziletleriyle, tecrübeleriyle, ilimleriyle milletin hürmet ve itimadını kazanmış mütehassıslar”dan
oluşacaktır. Bunlar hukuk âlimlerinden oluşan bir heyettir. Bu âlimler heyeti,
“millet meclisi gibi bağımsız olacak ve Şeriat’ın mutlak hakimiyetini sağlamlaştırmak ve devamlı kılmak” için görev yapacaktır.
O’na göre, hukuk âlimlerine (Fukaha’ya) yaptırılmayan kanunların adaleti temsil edemeyeceğini, bunların olsa olsa zorbalığı temsil ederek, toplumda
27

Said Halim Paşa, Aynı eser, s.167; Bülbül, Aynı eser, s. 238.

28 Said Halim Paşa, Aynı eser, s. 271.
29 Said Halim Paşa, İslâm ve Batı Toplumlarında Siyasal Kurumlar, s. 59–60; Kara, Aynı eser, c.I,
s.103.
30 Said Halim Paşa, Aynı eser, s. 60-61; a.mlf., Buhranlarımız ve Son Eserleri, s. 272-274; Kara, Aynı
eser, c.I, s. 103-104.
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huzursuzluğa yol açacaklardır. Çünkü bu tür kanunların, güçlülerin zayıfları ezmesine, zayıfların da zulümden kurtulmak için kanunlardan kaçmasına
veya kanunları tanımamaya zorlayacaktır31.
Demokrasi
Said Halim Paşa, Mukallidliklerimiz adlı eserinde toplumsal meselelerde yabancılara karşı gösterdiğimiz hayranlığın, esas olarak kendimizi Batı usulünde
demokratlaştırmak istememizden kaynaklandığını hatırlatıyor. Oysa ortaya
çıkışımızdan beri gerçek bir demokrasi içinde yaşamış, esasen “demokrat bir
millet” olduğumuzu belirtiyor. O, uygulamak istediğimiz Batı demokrasinin
henüz dün denilebilecek bir zamanda ortaya çıktığını ve bu demokrasisinin
aristokratik bir geçmişle, bugünkü Batı toplumunu bıktıran ve bazı önlemlere
başvurmaya zorlayan eşitlikçi eğilimler arasında bir dönüşüm durumu olduğunu kaydediyor. Paşa, Osmanlı Demokrasisinin ise “köklü ve kesinleşmiş bir
sosyal durum” olduğunu ve bunun “bizim fiilen yaşadığımız hayat prensiplerimizin mantıki” sonucunda meydana geldiğini ifade ediyor. Bu demokrasinin
kökleşerek asli bir hâl kazandığını, bunun bizim tarihî bir eserimiz olduğunu,
buna asırlık bağlarla bağlı olduğumuzu ve bu bağları kesmemizin bize felaket
getireceğine dikkat çekiyor.
Paşa’ya göre,”tabii şartlar altında olgunlaşamamış, memleketinin siyasî ve sosyal hayatına serbestçe katılmamış olan bir millet, hukuki ve siyasî vazifelerini yerine getirmek zamanı gelince, birçok hatalara düşmeye
mahkûmdur”. Bu hatalardan kaçınmanın ve onları önlemenin tek yolunun da,
başkalarının deneyimlerine başvurmadan önce, çok az da olsa kendi deneyimlerimizden yararlanmanın daha doğru olacağını söylüyor32 .
Paşa, İnhitat-ı İslâm Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye adlı eserinde,
batı toplumlarında aristokrasiyi seçkin bir sınıf, demokrasiyi ise imtiyazlardan mahrum olan unsurların teşkil ve temsil ettiğini yazmaktadır. O’na göre,
“İslâm toplumlarındaki çeşitli sınıflar, ancak ahlâk ve fikir seviyelerindeki
farklarla birbirlerinden ayrılırlar. Fakat eşitlik, adalet ve dayanışma fikirleri bu sınıfların arasındaki münasebetleri tespit ve tanzim ederek İslâm kardeşliğini” kurarak onları birbirine yaklaştırmaktadır33.
Devlet Başkanı ve Hükümet
Said Halim Paşa, İslâm toplumunda devletin (hükümetin) “çıktığı ve dayandığı
31 Said Halim Paşa, Aynı eser, s. 274-277; a.mlf., İslâm ve Batı Toplumlarında Siyasal Kurumlar, s.
63-64. Yasama hakkı konusunda Elmalı Hamdi Yazır, Mustafa Sabri Efendi ve Ali Suavinin benzer
görüşte olduklarına dair bk. M. Âkif Aydın, “İslâmcılık”, TDVİA, XXIII/69.
32

Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, s. 54-55; a.mlf., Toplumsal Çözülme, s. 48-50.

33

Said Halim Paşa, Aynı eser, s.139-140; a. mlf., Buranlarımız ve Son Eserleri, s.166-167,171-172.
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kaynağın Şeriat” (İslâm hukuku) olduğunu, hükümetin de İslâm hukukunun
uygulayıcısı ve bu uygulamanın takibini yaptığını ifade etmektedir. İslâm’da
hükümetin görevi “hâlka mümkün olan refah ve saâdeti temin etmek”tir. Bu
nedenle hükümetin “devlet olarak imkânın son derecesine kadar nüfuz ve
kudret sahibi” olması gerekmektedir. İslâm toplumunda hükümetin “kudretli
ve tesirli olabilmesi için, bu kudret ve nüfuzu temin eden bütün hak ve imtiyazlara sahip olması ve bütün bu salahiyetin yalnız bir şahısta toplanmış
bulunması lazımdır”. Paşa’ya göre bunun gerekçesi de şudur: “şayet bu hak
ve imtiyazlar bölünerek ayrı ayrı şahıslara, yahut değişik siyasî heyetlere
verilecek olursa, bunlar birbirine karşı gelmekten geri durmazlar”. Bu durum kesin biçimde hükümetin güçsüzlüğünü ve yetersizliğini gösterir ki, bu
da toplumsal felakettir.
Başkanlık sistemini öneren Said Halim Paşa, geniş yetkilerle donatılan
hükümet başkanının hâlkın reyleriyle seçilmesinin gerekli olduğunu belirtir.
“Çünkü başkanlık makamına, en fazla layık olan” kimseyi bulup geçirmek,
“millet için kaçınılması mümkün olamayan” bir görevdir. Böyle olunca seçim
de o vazifeden doğan tabii bir hak olur.
Said Halim Paşa’ya göre, hükümet başkanı “icra kuvvetinin en büyük başkanıdır”. Vekil ve temsilcilerinin en iyi şekilde hizmet yapabilmeleri için gerekli olan hak ve yetkileri devrederek görevini yerine getirir. Devlet Başkanı
siyasî yapının düzenleyicisi olduğu için, bu yapının “muntazam bir şekilde
işlemesine nezaret etmek, çeşitli kuvvetler arasındaki âhenk ve ülfeti muhafaza etmek, bunların arasında ortaya çıkabilecek ihtilafları yoluna koymak”
da önemli görevlerindendir. Hükümet Başkanı, İslâm hukukunun (Şeriat’ın)
egemenliğini millî iradenin onayı ile temsil ettiğinden hem kendisi ve hem de
tayin ettiği memurları İslâm hukukuna ve milletin temsilcilerine karşı sorumludurlar.
İcra kuvvetinin başı olan hükümet Başkanı, millet meclisine ve teşri (yasama) kuvvetine karşı olan sorumluluğu, İslâm siyasî sisteminde bu şekilde sağlanmaktadır. Hükümet başkanı ve “icra kuvvetinin” başarısızlıkları hâlinde,
onu hesaba çekecek olan, yalnız şikâyet etmekle yetinecek bir meclis değildir.
“Bu siyasî sistemde, kendisine verdiği yüksek vazifeyi hakkıyla yapamayan
icra kuvvetinin başkanından şikayetçi olan millet olacaktır”. Milletin şikâyeti üzerine Şeriat (İslâm hukukçuları) kendisini dinler ve gerekirse hükümet
başkanının, dolasıyla hükümetin düşürülmesine karar verir34.
Denetleme Kurumu (Millet Meclisi) ve Siyasî Partiler
Said Halim Paşa’ya göre, İslâmî Devletin siyasî yapısında Meclisin kanun yap34 Said Halim Paşa, Aynı eser, s. 277-279; a. mlf., İslâm ve Batı Toplumlarında Siyasal Kurumlar, s. 67-69; Kara, Aynı eser, c. I, s.106-107. Kudret Bülbül, İslâm hukukuna uymayan Hükümet
Başkanı’nın millet tarafından görevden nasıl alınacağı sorusuna Said Halim Paşa’nın yeterli cevabı
veremediğini yazmaktadır (bk. Aynı eser ,s. 248).
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ma yetkisi bulunmamaktır. Meclisin görevi, Devlet Başkanı ve hükümeti denetlemektir.
İslâm’ın siyasî rejiminde denetleme (meclis), yürütme (icra) ve yasama
(teşri) organları sahip oldukları özellikler ve yetkileri sebebiyle birbirinden
bağımsız çalışır yani özerktirler.
Paşa, Ayan Meclisi (Senato’)nin “seçkin şahısların ve sınıfların hak ve imtiyazlarını” korumak için kurulduğunu ve esas itibariyle aristokrat bir kurum
olduğunu, “ilke olarak imtiyazlı kişi ve sınıflar tanımayan İslâm siyasî rejiminde böyle bir müessesenin yeri” olmadığını belirtiyor.
Said Halim Paşa’nın siyasî partilerle ilgili görüşüne gelince, O, Batı toplumlarında siyasî partilerin görevinin mevcut sosyal düzeni değiştirmek olduğunu, biz de ise (Osmanlı Devleti’nde) tam aksine mevcudu “korumak” olduklarına dikkat çekerek İslâm toplumunda siyasî partilerin etkinliğinin Batıdaki
kadar çok olamayacağını yazmaktadır35.
Aydınların Sorumluluğu
Said Halim Paşa, İslâm’da Siyasî Teşkilat’ın yapısını ortaya koyduktan sonra,
İslâm dünyasındaki aydınlara seslenerek “Müslümanları birbirine bağlayan
ortak İslâm ülküsünü; hayali, aldatıcı ve geçici birtakım gayeler uğruna
kurban” etmemelerini, Batı’nın “siyasî sistemini” kabul ve taklit eden İslâm
milletlerinin içine düşecekleri ve düzeltilmesi mümkün olmayan kaosa dikkat
çekerek “Batı’nın siyasî rejimini kabul eden ve müesseselerini taklit edenler,
onun sosyal prensiplerini de benimsemeye mecbur” olduklarının altını çizmektedir.
Paşa, İslâm milletlerinin “Batılılaşması”nın İslâm toplumunu mahvedeceğini, aydınların “İslâm dünyasının selameti için” bütün sosyal ve siyasî hayatın “İslâmiyet’in değişmez ve ebedî hakikatleri üzerine” kurmaları hususunda gerekli çalışmayı yapmalarını istemektedir. Yine fikir adamlarımızın tek
hedefinin, “İslâm prensiplerini bütün hakikati ve mükemmelliği ile ortaya
çıkarmak ve bu uğurda elden gelen hiçbir hizmeti esirgememek” ve görevlerinin “İslâm’ın en saf, en yüksek ruhundan, en güzel geleneklerinden ve en
asil örneklerinden başka hiçbir şeyden ilham almamak” olduğunu belirtmektedir. Ancak bu sayede “kendi kendilerini idare edecek, başkalarının idaresi
altına girmeyecek” ve başkalarını örnek alacak yerde, kendileri başkalarına
örnek olacaklardır.

35 Said Halim Paşa, Aynı eser, s. 70-76; a.mlf., Buhranlarımız ve Son Eserleri s. 280-285; Kara,
Aynı eser, c. I, s.107-110; Bülbül, Aynı eser, s. 245-249, 250-251. Kurtuluş Kayalı, Paşa’nın «siyasî partilere gerek olmadığını» belirttiğini yazmaktadır ki (bk. «Said Halim Paşa», Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Fasikül 41, s. 1305), Paşa’nın ifadelerinden böyle bir sonuç
çıkarmak zordur.

95

96

TYB AKADEMİ / Eylül 2011

Bunun dışında takip edilecek bir yolun İslâm dünyasını, “Batı’nın saldırılarına maruz bırakacak ve bunun sonucunda da sürekli bir esaret ve zillet
içinde yaşamaya mahkûm” edecektir.
Said Halim Paşa bu mücadelenin büyük bir tahammül, sebat, cesaret ve
inanç istediğini, yine bu mücadelenin ancak böyle yüksek ahlâkî özelliklere
sahip fikir adamları tarafından kazanılabileceğini, bu özellikleri taşımayan
“Müslüman fikir adamlarının, varlık iddiasında” bulunmaya hakları olmadığını özellikle belirtmektedir36.
Değerlendirme ve Sonuç
Said Halim Paşa, İslâmcılık fikir hareketi içinde farklı bir yeri ve ağırlığı olan
bir düşünürdür. Nitekim “İslâmlaşmak” kavramını en açık ve anlaşılır bir şekilde tarif eden ve açıklayan odur37. Fikirleri, günlük olayların getirdiği “kavgacı” yaklaşımından uzak, derin bir bakış ve tahlilci bir zihnin ürünleridir.
Devlet adamlığı tecrübesi ve olaylara belli bir perspektiften bakabilme yeteneği onu diğer İslâmcılardan ayıran önemli özelliğidir38.
O “düşünen bir kafa” idi. Kendisine mahsus bir düşünce tarzı vardı. Daha
doğrusu başkasının kafası ile düşünmezdi39. Sosyolojik bir bakış açısıyla, olayların nedenine, niçinine, nasıllığına ilişkin yaklaşımı ve teklif ettiği çözümler
diğer İslâmcılara nazaran daha genel bir nitelik ve evrensellik taşımaktadır40.
Said Halim Paşa, İslâmî olmayan gayelerle bireylerin ve toplumun
İslâmlaşamayacağını, Tunaya’nın ifadesiyle “bütün İslâmcılara öncü olarak”
İslâmlaşan “birey ve Devlet, o kimse ve o teşekküldür ki, siyasî olduğu kadar
sosyal bütün hak ve görevlerini, rejimini, hürriyet ve adaleti İslâmî prensiplerden çıkaracaktır. Bu prensipler ise bizzat İslâm akidelerinden, inanç sisteminden doğmaktadırlar”. Böylece birey de, millet de Devlet de “şuurlarını
tezatlara” kaptırmayacak ve sonuç itibariyle bocalamayacaklar. Doğu, Batı,
Fransız, İngiliz hayranlıkları içinde aşağılık duygusuna düşmeyeceklerdir41.
Osmanlı toplumundaki İslâmcıların büyük bir çoğunluğu II. Meşrutiyet,
Kanun-ı Esasi ve Meclis-i Mebusan’ın kurulması ve diğer kanunlaştırma hareketlerini desteklerken ve bunlara şer’i dayanaklar bulmaya çalışırken, Said
Halim Paşa belirtilen kurum ve kavramların Osmanlı toplumuna yabancı olduğunu ve Müslüman milletlerin Batı’dan beğenip alacağı bir şey olmadığını
36 Said Halim Paşa, Aynı eser, s. 285-289; a. mlf., İslâm ve Batı Toplumlarında Siyasal Kurumlar, s.
77-80; Kara, Aynı eser, c. I, s.110-113.
37 Tunaya, Aynı eser, s. 12.
38 Kayalı, “Said Halim Paşa”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Fasikül 41, s. 1304.
39 Eşref Edip, “Alem-i İslâm için Büyük Bir Ziyâ’”, Sebilürreşad, c. XIX, Sayı 492 (Ankara 17
Cemaziye’l – evvel 1340), s. 257; a. mlf., Mehmet Âkif, İstanbul 1960, s.126.
40 Bülbül, Aynı eser, s. 258.
41 Tunaya, Aynı eser, s. 12-13.
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net bir şekilde ifade etmiş ve bu görüşünü yaptığı sosyolojik tahlillerle savunmuştur42. Yine Paşa, “Osmanlılarda sınıf olmadığı için demokrasi, meclis ve
senato gibi kurumların bütünüyle oturamayacağını, feminist hareketin karşılığında İslâm’da kadın haklarından bahsetmenin abes olduğunu, hürriyet,
eşitlik gibi herkesin bel bağladığı terimlerin İslâm’daki mânalarının ayrı
olduğunu” söylemiştir43.
Said Halim Paşa, hürriyet ve eşitlik kavramlarına İslâmî perspektiften yeni
açılımlar getirerek, bunların İslâm toplumunda Batı’da olduğu gibi olumsuzluk
ve karışıklık ifade etmediğini belirtmiştir. Paşa, Muhammed İkbal’in deyimi
ile “hürriyet, eşitlik ve dayanışmanın esas hakikatlerini yeniden keşfetme”ye
çalışmıştır44.
Said Halim Paşa, Batıyı en iyi tanıyan düşünür45 olarak İslâm dünyasının
“özgün bir medeniyet inşası için” toplumun bütünüyle İslâmlaşmasının dışında başka bir kurtuluş yolunun olmadığını, İslâmlaşmayı sağlayacak en önemli
dinamiğin de eğitim olduğunu ve bu yüzden çocukların ve gençlerin eğitimine
büyük önem verilmesini istemiştir. “Özgün bir medeniyet inşasıyla topyekûn
İslâmlaşma arasında tam bir sebep- sonuç ilişkisi bulunduğunu belirtmekte,
buna karşılık geri kalmışlığın bir sebebi olarak gördüğü skolâstik zihniyeti”
eleştirmiştir46.
Son dönem fikir hareketleri üzerinde çalışanlar, Said Halim Paşa’nın da
içinde olduğu ve başını çektiği, İslâm dünyasının sorunlarını “felsefî ve sosyolojik açıdan” irdeleyip fikir geliştiren İslâmcıların “meseleye daha gerçekçi ve
çözüm getirici olarak yaklaştıklarını” belirtmektedirler47.
Said Halim Paşa’nın diğer önemli bir özelliği, “İslâmî yönetim şeklini çağdaş terimlerle ifade eden ilk başarılı çalışmayı” İslâm’da Teşkilat-ı Siyasîye
eseriyle ortaya koymasıdır48. Bu çalışmayla ayrıntılara girmeden ideal bir
İslâmî devlet modelinin genel esaslarını çizdiği ve Cumhuriyet’e taraftar olduğu ortaya çıkmaktadır49.
42 Özcan, “İslâmcılık”, TDVİA, XXIII/63.
43 Kara, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İslâmcılık Tartışmaları”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye
Ansiklopedisi, Fasikül 45, s. 1411; a. mlf., Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi, c.I, s. XXXIX.
44 İkbal, Aynı eser, s. 213.
45 Cemil Meriç, “Batılılaşma” , Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. I, İstanbul 1983, s.
240.
46 İlhan Kutluer, “İslâmcılık”, TDVİA, c. XXIII/66.
47 Kara, “Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Görüşleri”, Fikir ve Sanatta Hareket, Sayı 11–12, s.18,
19; Kayalı, “ Said Halim Paşa”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Fasikül 41,
s.1304–1306.
48 Meryem Cemile, Aynı eser, s. 198.
49 Benzer değerlendirmeler için bk. Kuran, “Türk Düşünce Tarihînde Arap Kültürlü Aydın: Said Halim
Paşa”, Türk Arap İlişkileri: Geçmişte Bugün ve Gelecekte I. Uluslararası Konferansı Bildirileri,
Ankara 1979, s. 25; a.mlf, “Osmanlı İmparatorluğu’nda İslâmcılık Düşüncesinin Gelişmesi”, Türk
Kültürü, Sayı 203–204, s. 281.
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Said Halim Paşa önerdiği siyasal sistemde; yürütme görevini devlet başkanı ağırlıklı olarak düşünmekte olup, devlet başkanının ve meclisi oluşturan
milletvekillerinin millet tarafından seçilmesini, meclisin yalnız devlet başkanını dolayısıyla hükümeti denetleme görevinin bulunmasını, kanunların da
İslâm hukukuna vâkıf bir hukukçular heyeti tarafından yapılmasını istediği
ortaya çıkmaktadır.
Said Halim Paşa’nın fikirlerinin olgunlaşmasında Tunuslu Hayrettin Paşa
ve Ahmed Cevdet Paşa’nın fikirlerinin kısmen etkili olduğunu söylemek yanlış
olmasa gerekir. Nitekim kimi fikirlerinin özellikle de hürriyet, eşitlik, adalet
terimleri üzerinde durması ve Batılılaşmaya tavır alışı bu iki düşünürün fikirleriyle paralellik gösterdiği görülmektedir50.
Said Halim Paşa’nın düşünceleriyle kime tesir ettiğine gelince; bu konuda Kayalı «ülke sorunlarından kopuk olmayan ve sosyal şartların etkisini
önemseyen her tür İslâmcı akımın» onun «düşüncelerinin doğal uzantısı» olduğunu belirtmekte ve örnek olarak da Mehmet Âkif Ersoy ve Sezai Karakoç’u
vermektedir51. Bülbül ise, Türkiye dışında bir ölçüde etkili olduğunu ve örnek
olarak Muhammed İkbal, Pickhâll ve Meryem Cemile’yi göstermektedir52. Bu
konuda İsmail Kara, Paşa’nın «etkisi olmayan özgün bir düşünür» olduğunu,
bir bakıma İsmet Özel gibi anlaşılamadığını ifade etmektedir53.Yapılan bu tespitlerle birlikte, en azından Said Halim Paşa ile paralel fikirler ileri süren, alıntılar yapan, atıflarda bulunup görüşlerini eleştirmeyen düşünürlerin Paşa’dan
etkilendiğini düşünmekteyiz. Bunların başında da Mehmed Âkif Ersoy, Eşref
Edip Fergan, Muhammet İkbal, Pickhâll, Meryem Cemile, Mümtaz Turhan,
Sezai Karakoç, Cemil Meriç, Erol Güngör, Taha Akyol, Süleyman Hayri Bolay
50 Bk. Kuran, «Osmanlı İmparatorluğu’nda İslâmcılık Düşüncesinin Gelişmesi», Türk Kültürü, c.
XVI/203-204, s. 275-281; Meriç, «Tunuslu Hayrettin Paşa», Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye
Ansiklopedisi, Fasikül 41, s. 1295-1298; Atila Çetin, Tunuslu Hayrettin Paşa, Ankara 1988; Türköne, «Tunuslu Hayrettin Paşa», Osmanlı Ansiklopedisi, c. VII (İstanbul 1993), s. 148-149; Ümit
Meriç, Cevdet Paşa’nın Cemiyet ve Devlet Görüşü, İstanbul 1979; Yusuf Hâlaçoğlu-M. Âkif Aydın,
«Cevdet Paşa», TDVİA, VII/443-450. Ertuğrul Bilican, Said Halim Paşa’nın görüşlerinin, Tunuslu
Hayrettin Paşa ve Ahmet Cevdet Paşa’nın fikirleriyle hemen hemen aynı olduğunu ve Paşa’nın bu
görüşleri geliştirip sistemleştirdiğini ifade etmektedir (bk. Said Halim Paşa’da Doğu-Batı Sorunu
(yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul 1988, s. 128). Niyazi Berkes, Said Halim Paşa’nın Osmanlı Devletinin gerilemekten kurtulması için Batılılaşması değil İslâmlaşması gerektiği fikrinin
Cemalettin Efgani, Muhammed Abduh ve Reşit Rıza’nın düşüncelerinin etkisi ile geliştiğini yazmaktadır (bk. Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul 1978, s. 408). Benzer görüşler için ayrıca bk. Bülbül,
Aynı eser, s. 144, 189–190. İsmail Kara ise Said Halim Paşa’nın İslâm birliği ve millîyet meselelerine
farklı açılardan bakmakla birlikte, genel yaklaşım tarzının Cemaleddin Efgani ile paralellik gösterdiğini belirtmektedir (bk. Aynı eser, c. I, s. XLIII). Mehmed Âkif Aydın da, Ali Suavi’nin yönetimin
denetlenmesi görevinin ulemaya verilmesi gerektiği görüşü ile Said Halim Paşa’nın kanun yaparken
hukuk bilgisine ve hukuk âlimlerine bir diğer ifadeyle ilmîye sınıfına önem vermesi fikri arasında bir
paralellik bulunduğuna işaret etmektedir (bk. «İslâmcılık», TDVİA, XXIII/69).
51

«Said Halim Paşa», Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Fasikül 41, s. 1306.

52

Aynı eser, s. 252.

53 «Türkiye’de Yalnız İslâmcılık Düşüncesi’nin Tam Bir Antolojisi Var» (söyleşi) Nehir, Sayı 8 (İstanbul Haziran-Temmuz 1994) s. 64-67.

Said Halim Paşa’da “İslâmlaşmak” Düşüncesi /M.Hanefi Bostan

ve İsmet Özel gelmektedir54.
Sonuç olarak; Said Halim Paşa, İslâm dünyasının en büyük mütefekkirlerinden olup55, bu dünyaya “akıl hocalığı” yapacak düzeyde geniş bir kültüre,
İslâmî bilgi donanımına ve idarî tecrübeye sahip bulunuyordu. İslâm toplumuna akıl hocalığı yaptığı zaman da onlara tavsiyesi Avrupalılaşmak değil
İslâmlaşmak olmuştur56.

54 İsmail Hakkı Şengüler, Mehmet Âkif Külliyatı, c. VI, İstanbul 2000, s. 443-447, 449; Bostan, «Said
Halim Paşa’nın Eserleri ve İslâmcılık Hareketindeki Yeri», Zaman , Sayı 8407 (İstanbul 15 Aralık
1987).
55

Şengüler, Aynı eser, c. VI, s. 449.

56

Meryem Cemile, Aynı eser, s.197.
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Hayatı
S.Halim Paşa, 19 Şubat 1864’te Kahire’de doğmuştur. Mısır Valilerinden
Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunudur. Babası ise Vezir Halim Paşa’dır.
M.Ali Paşa’nın, bazı kaynaklarda Arnavut veya Arap asıllı olduğu ileri sürülse
de M. Ali Paşa, kendi babasının Konya’dan Kavala’ya gittiğini iddia etmiştir.
Tarihçi Ahmet Cevdet Paşa, İbn’ül Emin Mahmut Kemal İnal, Yusuf Akçura,
Yusuf Hikmet Bayur, Celal Bayar ve Rıza Nur’a göre de M. Ali Paşa Türk’tür.
Osmanlı Devleti’nin ilk Mısır Hıdivi İsmail Paşa’nın S.Halim Paşa’nın babası
Halim Paşa ile arasının açılması Halim Paşa’nın Mısır’ı terk ederek İstanbul’a
gitmesine sebep olmuştur. O sırada küçük Said Halim 16 yaşında idi.
S. Halim, İstanbul’a geldikten sonra Batı ve Doğu dillerinden bazılarını öğrenme imkânı buldu. Bunlardan Arapça ve Farsça ile Fransızca ve İngilizce’yi
özel hocalardan öğrendi. Küçük kardeşi Abbas Halim Paşa ile birlikte
İsviçre’ye giden S.Halim, orada bir kaynağa göre özel bir okulda, bir başka
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kaynağa göre ise İsviçre Darülfünunu’nda öğrenim görmüştür.10 O, İsviçre’de
Siyasî İlimler tahsili gördü. Burada 5 yıl kaldı. Tahsilini tamamlayıp İstanbul’a
geldikten sonra 21 Mayıs 1888’de Şûra-yı Devlet âzâlığına tayin edildi. 23
Şubat 1889’da İkinci Rütbeden Nişân-ı Âli-i Osmanî ile taltif edildi. 23 Nisan
1892’de ise Birinci Rütbeden Nişan-ı Âli-i Osmanî’ye mazhar oldu. Sadrazam
Halil Rifat Paşa’nın tezkiresiyle 22 Eylül 1900’de Rumeli Beylerbeyliği payesine yükseltildi. Bu pâye ile sarayın itibarlı şahsiyeti haline gelen S.Halim Paşa,
kendisine muhalifler tarafından evinde zararlı evrak ve silah bulundurduğu
iddiasıyla saraya jurnal edildi.11 S.Halim Paşa, bu jurnal meselesiyle ilgili olarak şunları söylemektedir: “Ben o jurnal meselesine zerre kadar ehemmiyet
vermedim... Bu jurnal meselesi birbirine garazı olan kişiler arasında uydurulmuş bir mesele olsa gerekir.”12
İkinci Meşrutiyet öncesi Mısır’a giden S.Halim Paşa, burada bulunan
Ethem Ruhi (Balkan)’a Osmanlı Gazetesi çıkarması için maddî yardımında
bulunmuş ve bir müddet sonra da Avrupa’ya giderek Yeni Osmanlılar ile ilişki kurmuştur.13 Bu ilişkinin daha önceden de devam ettiği tahmin edilmektedir. S.Halim Paşa’nın yurt dışında iken Yeni Osmanlılar ile ilişkisi İttihat
ve Terakki Cemiyeti’nin muhaberat kayıt defterinden anlaşıldığına göre
Müfettişlik görevi ile başlamaktadır.14 Onun İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne
maddî yardımda bulunduğu gibi fikrî yardımda da bulunduğu15 iddia edilse de fikrî yardımın mahiyetinin ne olduğu bilinmemektedir. S.Halim Paşa,
II. Meşrutiyet’in ilânından sonra daha önce gitmiş olduğu Mısır’dan döndü. Jurnal sebebiyle Şûra-yı Devlet azalığından açığa alınmış olan Paşa, II.
Meşrutiyet sonrası yapılan belediye seçimlerinde İttihat ve Terakki Partisi
listesinden Yeniköy Belediye Dairesi Başkanı seçildi.16 Said Halim Paşa, 1909
(1325)’da Selanik’te gizli olarak yapılan İttihat ve Terakki Kongresine âyan
azası olarak katıldı.17 Artık İttihat ve Terakki’nin ileri gelenlerinden idi. Yine
İttihat ve Terakki’nin 1912’deki meclis feshi çalışmalarına bilfiil katıldı. 22
Ocak 1912’de daha önce uzaklaştırıldığı Şûra-yı Devlet’e tekrar âyân âzâlığına
tayin edildi.18 Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyanlarla yapılan gizli görüşmelere katıldı.
S.Halim Paşa, 31 Ocak 1913’te kurulan Müdafa’a-i Milliye kurucuların10 Bostan, a.g.e. s.25
11

Türk Ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, İstanbul 1985, s.4863

12 Kuran, Ahmet Bedevi, Osmanlı İmparatorluğunda Ve Türkiye Cumhuriyeti’nde İnkılâp Hareketleri, Tür Yay. İstanbul1953, s.387-389
13 İnal, a.g.e.s.1893
14 Bostan a.g.e.s.23
15 Esatlı, Mustafa Ragıp, İttihat Ve Terakki, İnkılap Yay. İstanbul 1975, s.43
16 İnal, a.g.e.s.1893
17 Esatlı a.g.e.s.43
18 Bostan a.g.e.s..27
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dandır.19 Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesinden sonra toplanan hükümet
üyeleri Said Halim Paşa’nın Sadarete getirilmesini tavsiye ettiler.20 Bu konuda 11 Haziran 1913’te Bâb-ı Ali’ye gönderilen Hattı Hümayun şöyledir: “Veziri me’alisemirim Mehmet Said Halim Paşa, Sadrıazam ve Harbiye Nazırı
M.Şevket Paşa’nın bu kerre vuku’u şehâdeti nezdimizde teessür ve teessüfi
mucib olmuş ve sadaret kaymakamlığı rütbe-i samiye-i vezaretle uhdenize
tevcih kılınmış olduğundan vükelayı hazıramıız ile bil’ittifak umur ve mesalih-i devletin hüsn-i tedvir ve temşitine sarf-ı mezid-i i’tina olunması hasafet
ve hamiyyetinizden muntazırdır. Cenab-ı Hak Tevfikat-ı Semedaniyesine
mazhar buyursun amin 6 Recep 1331 ve 29 Mayıs 1329 Mehmed Reşad.”21
Bu hattı hümayundan sonra kendisine vezirlik rütbesi verilerek Sadaret
Kaymamamlığı’na tayin edilen S.Halim Paşa, Hüseyin Hilmî Paşa başkanlığındaki hükümette Hariciye makamına getirilme teklifini kabul etmedi.
İttihat ve Terakki, saray üzerinde çeşitli baskılar yaparak S.Halim Paşa’nın bir
süre sonra sadrazamlığa tayinini sağladı.22 S.Halim Paşa kabinesinin ilk icraatı Mahmut Şevket Paşa olayına karışanları cezalandırmak oldu.23 Ardından
Birinci Balkan Savaşı’nda elden çıkmış olan Edirne’nin geri alınması için ciddi
teşebbüslerde bulundu. İngiltere’nin tehdidine aldırmayan S.Halim Paşa hükümeti Edirne’nin istirdadı için 13 Temmuz 1913’te hareket kararı aldı.24 Aynı
tarihte padişah da bu kararı onayladı. 21 Tem 1913’te (16 Şaban 1331) Edirne
geri alındı. İngiltere’nin 7 Ağustos 1913 tarihli notasına Osmanlı Hükümeti,
11Ağustos’ta ret cevabı verdi.25 Edirne’nin geri alınmasındaki hizmetinden dolayı S.Halim Paşa ‘ya Murassa İmtiyaz Nişanı verildi.26
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1913’te yapılan kongresinde Said Halim
Paşa genel başkanlığa seçildi. Fakat o, bu vazifeyi 19 Ekim 1913’te Vekil-i
mumi adı altında Dahiliye Nazırı Talat Paşa’ya bıraktı.27 1914 yılına gelindiğinde daha önce ittifak teklifini reddeden Almanya, Osmanlı Devleti’ne ittifak teklifinde bulundu. Bu teklife S.Halim Paşa, Enver ve Talat Paşa olumlu
baktı. Sebep ise muhtemel bir Rus saldırısıdır.28 Bu teklifi Padişahın da onaylaması üzerine 2 Ağustos 1914’te Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki ittifak anlaşması Sadrazam S.Halim Paşa ve Alman Büyükelçisi Wangerheim
tarafından imzalandı. Almanya ile ittifak yapılırken amaç; tecavüzî ve taar19 Tunaya,Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler, C:Iıı Yurt Yayını. İstanbul 1989, S.293-294
20 Türkgeldi, Ali Fuat, Görüp İşittiklerim, Tür Yayını, Ankara 1951, s.94
21 Bkz.Bostan, a.g.e.s.27
22 Abdurrahman Şeref Efendi, Tarih Musahabeleri, Kültür Bak.Yay. Ankara1985,s.216
23 Nur, Rıza, Hayat Ve Hatıratım Iı, Risale Yay. İstanbul 1989, s.428-429
24 Türkgeldi, a.g.e.s.110
25 Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkılabı Tarihi, Ttk Yay. Ankara 1983, s.450-451
26 Türkgeldi, A.G.E. S.1896
27 Kadri, Hüseyin Kazım, (Edit:İsmail Kara) Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e, İhya Yay, İst. 1991s.133134
28 Shaw, Stanford J.,Ezel Kural, Osmanlı İmparatorluğu Ve Modern Türkiye Iı, İst.1983 s.272-273

104

TYB AKADEMİ / Eylül 2011

ruzî ittifak olmayıp tedafüi yani Rus saldırısına karşıdır. Fakat işin tuhaf tarafı 2 Ağustos’ta ittifak antlaşması imzalanırken Osmanlılar, Almanya’nın 1
Ağustos’ta Rusya’ya savaş ilân ettiğini bilmîyordu. 5 Ağustos 1914’te Heyet-i
Vükelâ toplantısında Sadrazam ve Hariciye Nazırı S.Halim Paşa’nın teklifi ile
bütün Kapitülasyonların kaldırılmasına karar verildi. 1 Ekim 1914’ten itibaren ise Kapitülasyonların resmen kaldırıldığı bildirildi. İlginçtir ki Osmanlı
Devleti’nin oldu bittiye getirilerek Birinci Dünya Savaşına girişine sebep teşkil
eden olaylardan Said Halim Paşa’nın sonradan haberi olmuştur. Buna rağmen
Paşa, barış şartlarını muhafaza etmeye çalışarak Rus limanlarını topa tutan
iki Alman savaş gemisinin satın alındığını bildirmiştir. Ayrıca Rus, İngiliz
ve Fransız elçiliklerine Osmanlı Devleti’nin tarafsızlığını bildirerek barışı tamir etmeye çalışmıştır. Fakat olayların mihverinden çıkmış olması Osmanlı
Devleti’nin savaştan uzak kalmasını önleyememiştir. S.Halim Paşa, olaylardan kendisinin geç haberdar edilmesi karşısında sadrazamlıktan istifa etmişse
de gerek hükümet üyelerinin, gerekse padişah V. Mehmet Reşad’ın ısrarı üzerine istifasını geri almıştır.29
Ahmet Bedevi Kuran, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde
İnkılâp Hareketleri ve Millî Mücadele adlı eserinde S.Halim Paşa’nın 1916’da
yapılan İttihat ve Terakki kongresinde 2. defa genel başkan olduğunu yazmaktadır. S.Halim Paşa ile Talat Paşa’nın aralarının açılması, umumî işlerden haberdar edilmeyişi, gittikçe Paşa’nın kabinede yalnız bırakılmasına ve de
Talat Paşa’nın sadrazamlık kulisleri yapmasına sebep oluyordu. Bunun üzerine S.Halim Paşa, sağlık durumunu ileri sürerek sadrazamlıktan istifa etti.30
Yerine Talat Paşa kabinesi kuruldu. S.Halim Paşa, sadrazamlıktan istifadan
sonra da Âyan Âzâlığı görevine devam etti.31 1917’de ise İttihat ve Terakki’nin
merkez-i umumî üyeliğine getirilerek bu parti ile olan bağlarının devamlılığını
sağladı.32 Onun Sadaret müddeti 3 yıl, 7 ay, 21 gündür.33
Said Halim Paşa, sadrazamlıktan ayrıldıktan sonra yalısına çekilerek
Osmanlı toplumunun meselelerine çare bulmak için eserler yazmaya devam
etti.34 Osmanlı Devleti’nin I.Dünya savaşını kaybetmesinin ardından Talat,
Enver ve Cemal Paşalar yurdu terk ettiler. Bunun üzerine S.Halim Paşa,
Meclis-i Â’yan Riyaseti’ne bir takrir verdi. Paşa, takririnde yürekli bir çıkışla
kendisi hakkında Divan-ı Âli kurulmasını talep ederek Heyet-i Celilece konu
ile ilgili acil karar verilmesini istedi.35
29 Çabuk, Vahit, “S.Halim Paşa Ve Talat Paşa Kabinelerinin Divan-I Ali’ye Sevki Ve İlk Soruşturma
Tutanakları”, Belgelerle Türk Tarih Dergisi, Yıl 1986, Ankara s.40-43
30 Bostan a.g.e.s.72
31 Lewis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yay, Ankara 1988, s.224
32 Tunaya, a.g.e.s..241
33 Danişment, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul 1972, C: Iv/2 s.434
34 Eşref Edib, a.g.m.s..257
35 Bostan a.g.e.s.76

Modern Bir Düşünür ve Devlet Adamı Olarak Said Halim Paşa / Adnan Gül

105

28 Mayıs 1919’da aralarında S.Halim Paşa’nın da bulunduğu 78 savaş
suçlusu sanığı Malta’ya gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Gemi 29 Mayıs’ta
Limni Adası’na uğrayarak 12 sanığı Mondros Limanı’na bıraktı.36 Bunlar
arasında S.Halim Paşa, Abbas Halim, Ziya Gökalp, Ağaoğlu Ahmet gibi
önemli şahsiyetler bulunuyordu.37 Daha sonra birinci sınıf tutuklu muamelesi gören bu 12 kişi de Malta’ya götürüldü.38 Bu tutuklular buraya Müttefik
Mahkemeleri’nde yargılanmak için gönderilmişti. 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşması’nda bu konu ile ilgili olarak beş maddelik ayrı bir bölüm
vardı. 7. bölüm, madde 226-230’daki hükümlere göre Türk savaş suçluları
müttefik askerî mahkemelerince yargılanacaktır.39 16 Mart 1921’de İstanbul
İngiliz Yüksek Komiserliği Malta sürgünleriyle ilgili suç delillerini ve iddianameleri Londra’ya gönderdi. Bu iddianamelerin büyük bir kısmı Ermeni
Patrikhanesi’nin raporlarına dayanıyordu.40
Malta sürgünlerinin İngiliz esirleri karşılığında serbest bırakılması meselesi dönemin İngiliz Savunma Bakanı Winston Churchill tarafından 29 Mayıs
1920’de gündeme getirildiyse de Dışişleri Bakanı Lord Curzon tarafından kabul edilmedi.41 Birinci İnönü zaferinden sonra yapılan Londra Konferansı’nda
Malta sürgünleri meselesi ilk defa Türk ve İngiliz delegeleri arasında görüşülmeye başlandı. Fakat yine bir sonuç alınamadı. 11 Mart 1921’deki ikinci
görüşmede İngiliz esirleri karşılığında 64 Türk sürgünü serbest bırakılacak
54 kişi de mahkeme edilmek üzere Malta’da kalacaklar şeklinde bir anlaşma
yapıldı.42 29 Nisan 1921’de aralarında S.Halim Paşa ve kardeşi Abbas Halim’in
de bulunduğu 64 kişilik sürgün gurubu İtalya’ya gönderildi.43 Malta’da kalan
diğer sürgünler de 25 Ekim 1921’de serbest bırakıldı.44 S.Halim Paşa tahliye
olduktan sonra Roma’ya gitti. Paşa’nın sürgün arkadaşları İstanbul’a döndüğü
halde kendisi dönemedi.45 Sadrazam Tevfik Paşa S.Halim Paşa’nın İstanbul’a
dönmesini mahzurlu bulduğu için müsaade etmedi. İngiliz işgali altında bulunan Mısır’a da dönemeyen Paşa, Roma’ya yerleşmek zorunda kaldı.46 6 Aralık
1921’de 57 yaşında iken bir Salı akşamı Ermeni Komitecisi tarafından öldürüldü.47 S.Halim Paşa’yı öldüren Taşnaksutyun Komitecisi Arşavir Çıracıyan
olduğu, bu kişinin Ermeni Komitecileri tarafından millî kahraman ilân edil36

Şimşir, Bilal, Malta Sürgünleri, Boğaziçi Yayını, İstanbul 1985, S.121

37

Yalçın, Hüseyin Cahit, (Yay.Haz.Rauf Mutluay) Siyasal Anılar, İstanbul 1976 s.164

38 Bostan, a.g.e.s..88
39

Şimşir, a.g.e.s.391

40 Şimşir a.g.e.s.266-274
41

Şimşir, , a.g.e.s..371-374

42 Tansel, Fevziye Abdullah, Ziya Gökalp Külliyatı Limni Ve Malta Mektupları İst.1965 S.604-605
43

Şimşir, , a.g.e.s.408-420

44

Bostan, , a.g.e.s.85

45

İnal, , a.g.e.s.1912; Danişment, , a.g.e.s.467

46

Bostan, , a.g.e.s.104

47

İnal, , a.g.e.s.1912
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mesinden anlaşılmaktadır. S.Halim Paşa’yı vurduran gücün İngiliz Entelijan
Servisi olduğu ileri sürmektedir.48 Zirâ Galip Kemali Bey’in (Söylemezoğlu)
ifadesine göre S.Halim Paşa’nın Malta’da sürgün iken devlet başkanlarına
göndermiş olduğu uyarı mektupları Amerika üzerinde büyük tesir yaptı. Hatta
bu mektup üzerine Anadolu’da Ermenistan Devleti’ni kurmakla görevlendirilen General Harbord ikaz edildi. Muhtemeldir ki S.Halim Paşa hayatta olsaydı
bilgi ve tecrübesi ile savunduğu fikirleri yetkili mercilere kabul ettirebilirdi.
Avrupalı devletlerin gizli oyunlarından Amerika’yı uyarabilirdi. İddia edildiği
gibi belki de S.Halim Paşa’nın inandığı gerçekleri Amerika kamuoyuna anlatmasından korkulduğu için İngilizler tarafından öldürtülmüştür49 şüphesi ağır
basmaktadır. Yaşarken kendi vatanına giremeyen S.Halim Paşa’nın ancak cenazesi yurda getirebilmiştir.
Said Halim Paşa, dirayetli olduğu kadar bilge bir devlet adamıydı. Osmanlı
Devleti’ne yön veren İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde de faal görevler aldı.
S.Halim Paşa’nın, sadrazamlığı döneminde Bâb-ı Âli’nin daha cesaretli tavırlar içine girmesinde büyük etkisi olduğu inkâr edilemez. Özellikle Edirne’nin
geri alınması ve Adalar Meselesi’nde gösterilmiş olan sebat ve kararlılık büyük
ölçüde Paşa’nın tavizsiz şahsiyetinden kaynaklanmaktadır. S.Halim Paşa’nın
hasletleri arasında cesaret ve sebatın önemli bir yeri vardır.50 Osmanlı
Devleti’nin gerilemesinde büyük etkisi olan kapitülasyonların kaldırılması ile
ilgili çalışmaları,51 millî iktisat politikası izlenmesi gerektiğine dikkat çekmesi
bakımından önemlidir.52
Hayatı varlık içinde geçen Paşa, Malta’daki sürgün hayatı dışında maddî
zorluk görmemişti. Okuyan bir insan olup geniş bir kültüre sahip, dürüst bir
insandı. Bazı yazarların iddia ettiği gibi53 kibirli, azametli, soğuk ve âciz bir
insan değildi. Tersine kibar, alçakgönüllü, sıcakkanlı, iyi ahlâklı, temiz kâlpli, nazik ve dürüst bir memleket ve halk adamı idi. S.Halim Paşa, İttihat ve
Terakki’nin ileri gelenlerinin bir kuklası değil;54 bilakis İttihat ve Terakki içindeki aşırılıkları frenleyen ve özellikle Enver ve Cemal Paşa’yı barış içinde tutan
bir denge ve itidal unsuru idi. S.Halim Paşa, inançlı bir kişiydi. İslâm Dini’ne
sonsuz hürmeti vardı.55 Farklı inanç mensuplarına karşı İslâm hoşgörüsüyle
bakmak gerektiğine inanırdı.

48 Şimşir, , a.g.e.s.476
49

Şimşir, , a.g.e.s.468

50 İnal, a.g.e.s.1227
51 Kuran, Ahmet Bedevi, Osmanlı İmp. Ve Türkiye Cumhuriyeti’nde İnkılap Hareketleri, Tür Yay.
İstanbul1953, s.654
52

Akşin, Sina, Jöntürkler İttihat Ve Terakki, İnkılap Yayını, İstanbul 1980, s.279

53

İnal, a.g.e.s.1915

54

Bostan, a.g.e.s.109

55

İnal, a.g.e.s.1229
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Said Halim Paşa’nın siyasî şahsiyeti yanında bir de mütefekkirliği vardır. Mütefekkirliği siyasî şahsiyetine göre daha ağır basar. Şüphesiz S.Halim
Paşa, önemli bir Osmanlı mütefekkiridir. Paşa’nın en büyük özelliği kuvvetli
bir muhakemeye, feyyaz bir irfana mâlik ve Re’s-i Mütefekkir yani düşünen
kafa olmasıydı.56 S.Halim Paşa’yı anlamak için onun eserlerini, fikirlerini incelemek gerekir. Paşa, derin bir bakışa ve tahlilci bir zihne sahipti. Kendisine
mahsus bir düşünce tarzı vardı. Daha doğrusu başkasının kafasıyla düşünmez, orijinal bir nitelik taşırdı.57 S.Halim Paşa, İslâmcılık fikir akımının belli
başlı temsilcilerinden idi. O, fikir alanında İslâmcılık’ın lideri sayılıyordu.58
Hüseyin Cahit Yalçın, S.Halim Paşa’yı gericilikle suçlasa da bunun bir dayanağı yoktur. Bilindiği gibi Paşa, hayatının büyük bir kısmını Avrupa’da geçirmiş,
Batı Medeniyetini görmüş ve onunla yakından ilişkide bulunmuştu. Hüseyin
Cahit’in aksine Semiha Ayverdi, Paşa’yı Avrupa sosyetesinin fantazisi olarak
suçlamaktadır.59 Her iki görüşün de birbirine ne kadar zıt olduğu müşahede
edilirse Said Halim Paşa hakkındaki değerlendirmelerin ne derece sathî, sübjektif, yavan olduğu anlaşılır. Evet gerçekten de Paşa, yeterince değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Siyasî olayların tesirinde kalarak Paşa’yı Osmanlının
inkırazını hazırlayan bir hain olarak telakki etmek onun fikri yönünü tekzip etmektir. S.Halim Paşa’nın fikriyatı üzerine yapılacak ciddi bir çalışma, onun tarihteki gerçek yerini belirleyecektir. Ona İngiliz arşiv belgelerine göre yapılan
Masonluk60 isnadına itibar göstermek de sübjektif değerlendirmeden başka
bir şey değildir. Çünkü bu isnada sebep olan söz konusu belgenin İngiliz güdümündeki Hindistan hükümetine gönderilmesi bu düzme belgenin Panislâmist
harekete karşı propaganda aracı olarak kullanılmak istenmesinden ileri geliyordu. Bu konuda bir kayda da rastlanmamıştır. Bu yüzden S.Halim Paşa’ya
yapılan isnadı ciddi görmüyoruz. Ciddi görmemiz gereken şeyin Paşa’nın sadece hayat serancamını öğrenmek değil; eserlerini derin bir vukufiyetle tahlil
ederek anlamaya çalışmaktır. Gerek içinde yaşamış olduğumuz birçok sosyal,
siyasî ve ekonomik problemin anlaşılmasında gerekse de eserlerinin bize o
dönemi anlama idraki kazandırdığını göreceğiz.
Şahsiyeti
Son dönem Osmanlı düşünürlerinin şüphesiz en önemlilerinden biri olan Said
Halim Paşa, İslâmcı bir devlet ve siyaset adamıdır. Derin İslâmî kavrayışı eserlerinde olduğu gibi şahsiyetinde de kendini göstermektedir. Devlet hayatında
ne idiyse esaret hayatında da sadeliğini korumuştur. Her şeyi geniş açıdan
56 Eşref Edib, a.g.e.s.257
57 Bostan, a.g.e.s.109
58 Bkz. Bolay, S.Hayri, Türkiye’de Ruhçu Ve Maddeci Görüşün Mücadelesi, Beyan Yay, İst 1979; Safa,
Peyami, Türk İnkılabına Bakışlar, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara 1988
59 Ayverdi, Semiha, Boğaziçinde Tarih, Boğaziçi Yayını İstanbul 1976, s.243
60 Öke, Mim Kemal, Siyonizm Ve Filistin Sorunu(1880-1914),İz Yayını, İstanbul 1982 S.121
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görüp hiçbir şeyin teferruatıyla uğraşmamaktaydı. Avrupa sanatını yakından
tanımasına rağmen bütün hâl ve tavırları bir Şarklı olarak kalmıştır. Şüphesiz
S.Halim Paşa’nın en önemli özelliği düşünürlüğüdür. Buhranlarımız ana başlığı altında toplanan eserleri Osmanlı toplumunun bir İslâm toplumu olarak
panoramasını çizer. Bu eserler insanı tefekküre sevk eder. Eserlerde bahsedilen fikirler basit, alışılagelmiş mülahazalar değildir. Büyük meseleleri büyük
bir başarıyla çözümlerken ortaya orijinal fikirler sürer. Onun bu fikirleri her
geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Paşa’nın fikirleri üzerinde şimdiye kadar
derinlemesine tam şumûllü bir araştırmanın yapılmamış olması Türk düşünce hayatı için büyük bir kayıptır.61
Said Halim Paşa’nın eserleri tetkik edildiğinde dikkati çeken ilk şey Batı
hakkındaki derin bilgisi ve keskin tavrıdır. Paşa, Batı’yı çok iyi tanımış bütün
boyutlarıyla kavramıştır. M.Âkif Ersoy, onun bu özelliğini Ümmetin en büyük mütefekkirlerinden birisi ifadesi ile anlatmaktadır.62 Said Halim Paşa’nın
eserlerinde Batı toplumlarının tarihî, siyasî ve sosyal özellikleri geniş bir ihâtanın ürünü olarak yer tutar. Buna bağlı olarak İslâm toplumlarının Batı toplumlarından farkını açık bir biçimde ortaya koyar. Onun bu konudaki tutarlı
tespitleri, köklü bilgisi sayesinde, Doğu ve Batı’yı çok iyi değerlendirip tahlil
ve tenkit edebilmesinden kaynaklanır.
İslâmcı modern bir düşünür olarak S.Halim Paşa, İslâm toplumunun yaşadığı meseleleri de hakkıyla kavramış, sebep ve sonuçlarını tespit etmiş, çözüm
yollarını orijinal bir şekilde ortaya koymuştur. Batı hakkında derin bilgiye dayalı eleştirileri ve çözümlemeleri yanında İslâm toplumunun tarihi seyrini de
çok iyi kavrayıp, değerlendirmiştir. S.Halim Paşa, eserlerinde üzerinde durduğu başlıca konulardan biri Batı’nın sosyal ve siyasal özelliklerinin yanısıra
İslâm toplumlarının içinde yaşadığı problemler ve bunların çıkış yollarıdır.
Paşa’nın bu konudaki düşünceleri İslâm toplumları için canlılığını ve önemini
hâlâ korumaktadır.
Eserleri
S.Halim Paşa, alışılmış yazarlar dışında bir üslûpla büyük, kalın kitaplar kaleme almamıştır. Onun eserleri kemiyet itibariyle küçük fakat; keyfiyet itibariyle kütüphane çapındadır. Eserlerinden her biri ciltler dolduracak kadar
muhtevalıdır. Tahlil ve terkip konusundaki vukufiyeti, ele aldığı her mevzuda
kendini göstermektedir. Eserleri şunlardır:
1- Ta’assub-ı İslâmî ve Ma’nâ-yı Hakikiyyesi (Taassub)
Bu eser S.Halim Paşa’nın ilk eseridir. 1910 (1326) yılında Sırat-ı Müstakim mec61 Bu Açığın Kapanmasında Akademi Dergisi’nin S.Halim Paşa Konulu Sayısının Büyük Katkısı
Olacaktır.
62 Bkz. Bostan, a.g.e.s.122-123
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muasında Mehmed imzasıyla yayınlandı. Eser Fransızca olarak kaleme alınmış ve Tahir Hayrettin Paşa tarafından tercüme edilmiştir.63 Bu eser Ta’assub
isimli eserin aynı olup 1917 (1333)’de Ahmed İhsan Şürekası Matbaacılık
Osmanlı Şirketi’nde kitap olarak basılmıştır. Aynı yıl içinde kitabın ikinci baskısı yapıldı. Her iki eser de Mehmed imzasıyla yayınlandı. S.Halim Paşa’nın
bu eseri 23 Ocak 1919’da Sebilürreşad mecmuasında Prens Said Halim Paşa
imzasıyla yayınlandı. 1919 yılı içinde yayınlanan Buhranlarımız adlı külliyat
içinde bu eser beşinci sırayı almaktadır. Bu eserin Ta’assub adlı eserle mahiyet
itibariyle aynı fakat; şekil bakımından farklı olması bu eseri tercüme edenlerin
farklı kişiler olmalarından kaynaklanmaktadır. Zaten Eşref Edip de ilk eserin
Ta’assub olduğunu iddia etmektedir.64
S.Halim Paşa, adı geçen eserde Doğu ve Batı toplumları arasında her türlü husumetin sebepleri üzerinde durmaktadır. Bat’nın İslâm dünyasına isnat
ettiği dinî taassubun, aslında Müslümanlara karşı yapılan haksızlıkların bir
sonucu olduğunu belirtmektedir. Paşa, Müslümanların söz konusu taassup
tavrının haklı bir kinden başka bir şey olmadığını vurgulamaktadır. Batı’da
daha çok din kaynaklı bir bağnazlığın ortaya koyduğu taassubun biçim değiştirerek önce sömürgeciliğe ve sonra da emperyalizme dönüştüğünü belirten S.Halim Paşa, bu aşamadan sonra Doğu’nun artık Haç adına değil; sözde
medeniyet ve insanlık adına tecavüze uğradığını belirtmekte. Ayrıca Batı’daki
bilim ve teknoloji alanındaki birçok gelişmenin Batı’daki dinî taassubun azalmasında büyük rol oynadığını belirtirken ruhbanların bu vesile ile toplum ve
devlet üzerindeki nüfuzlarının kırıldığını ileri sürüyor. Batı’nın kendi tarihinde Hıristiyanlığın ilmî gelişmelere set oluşuna bakarak İslâm için de aynı sonuca ulaşılmasına S.Halim Paşa itiraz ederek Hıristiyanlıktaki din anlayışıyla
İslâm’ın din anlayışının farklı olduğunu, temeldeki yanlış anlamanın bundan
kaynaklandığını belirtiyor.
2. Mukallitliklerimiz
Bu eser Araks Matbaası tarafından 1911 (1326)’de ilk kez olarak yayınlandı.65 Aynı eser Buhranlarımız külliyatı içinde yer aldı.66 S.Halim Paşa, eserde Batı’nın siyasî ve içtimaî müesseselerini taklit etmenin yarar değil zarar
getireceğini ileri sürüyor. Her değişikliğin yenilik sayılamayacağına özellikle
toplumun kendi değerlerinden uzaklaşmakla çöküntüye uğrayacağına dikkat
çekiyor.
Said Halim Paşa, Batılı milletlerin kendilerine pahalıya malolan siyasî tecrübelerinden istifade etmenin ilgi çekici olduğunu, fakat bu noktada Batı’nın
63 S.Halim Paşa, Ta’assub-I İslâmi Ve Ma’na-Yı Hakikiyyesi- Ahmet İhsan Ve Şürekası Matbaacılık,
İst.1333
64 Eşref Edip, a.g.e.s.258
65 S.Halim, Mukallitliklerimiz, Dersaâdet Matbaası, İstanbul 1326
66 S.Halim, Buhranlarımız, Şems Matbaası, İstanbul (1335)1338
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düşünce ve ruh halleri ile Şark’ın düşünce ve ruh yapısı arasındaki ortak noktaların zannedilenin aksine pek az olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgularken bu yüzden böyle bir istifadeye kalkışmanın tehlikeli olacağını ifade
ediyor. Yine bu konu ile ilgili olarak aynı eserinde Şark’ı Garp’tan ayıran en
görünür farkın Avrupa’nın putperestlikten Hıristiyanlığa geçmiş olmasının
yanı sıra, Batı toplumunun ruhbanlık ve asalet gibi çeşitli imtiyazların baskısı
altında yaşayarak zulme ve sınıflar arası husumete ortam hazırlandığını ileri
sürerken İslâm Âleminin ise böyle bir asalet ve imtiyaz sistemini, dolayısıyla
sınıflı toplumu tanımadığını belirtiyor.
3. Meşrutiyet
S.Halim Paşa’nın Meşrutiyyet adlı eserinin ilk baskısı 1911 (1329)’de Araks
matbaası tarafından yapılmıştır. Paşa’nın bu eseri Buhranlarımız adlı eserinde ilk sırayı almaktadır.67 Meşrutiyet adlı eserde Meşrutiyet idaresinin tesirleri ve neticelerinin neler olacağı üzerinde durulmaktadır. Paşa, yabancılardan
tercüme yoluyla alınan bir anayasanın başka bir toplumun siyasî ve içtimaî
hayatıyla uyum sağlayamayacağını savunmaktadır.
4. Buhran-ı İçtimaimiz
S.Halim Paşa’nın sadrazamlığı zamanında neşredilmiş bir eserdir. Eser,
1916 (1332) ‘da Mehmet imzası ile A.İhsan ve Şürekası Matbaacılık Osmanlı
Şirketi’nde iki defa yayınlandı.68 Buhran-ı İçtimaimiz, Buhranlarımız adlı
külliyatta dördüncü sırayı almaktadır.69 S.Halim Paşa bu eserinde daha önce
güçlü ve zinde olan Osmanlı toplumunun kısa bir zamanda nasıl bozulduğunun sebepleri üzerinde durmaktadır. Paşa, Osmanlı toplumunun kuvvet ve
zindeliğini tekrar kazanabilmesi için ahlâkî meziyetlerin ve terbiyenin ilme,
faziletin de bilgiye tercih edilmesi gerektiğini yazmaktadır. S.Halim Paşa, bu
eserinde aynı zamanda bir toplumun sadece o günkü sosyal bağlarla devamlı
olamayacağını, zamanın icaplarına hareketlerini uydurabilmekten başka: ayrıca ihtiyaçlarını tatmin edecek iktidara sahip olmasını, varlığının devamı için
tekâmül etmeye çalışmasını, bugünkü siyasetini tayin ederken maziye saygı
göstermesini ve istikbâlini düşünmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca S.Halim
Paşa, memleketin uğradığı illete deva olacak seçkin sınıfın doğuşunu ancak
bu şekilde görebileceğini iddia ediyor.70 S.Halim Paşa’nın bu eserinde özellikle
vurguladığı unsurlardan birisi de insanın hareket yolunu çizen unsurun akıl
ve bilgiden ziyade onun ahlâkı olduğunu, ilmî kazançlarımızın ahlâkî noksanlarımızı giderebildiğimiz ölçüde faydalı olabileceğini, aksi takdirde ilmimizin
67

S.Halim, Meşrutiyet, Araks Matbaası, İstanbul 1329 (1929)

68 S.Halim,Buhran-I İçtimaimiz, Ahmet İhsan Ve Şürekası Matbaacılık, İstanbul 1332
69 S.Halim, Buhranlarımız, Şems Matbaası, İstanbul (1335)1338
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S.Halim Paşa’nın Kastettiği Seçkin Sınıf Devlet Ve Toplum İdaresinden Sorumlu Aydın Sınıfı Olup
;Avrupa’daki Asiller Ve İmtiyazlılar Manâsına Gelen Seçkinler Sınıfı Değildir.
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kötü temayüllerimizi teşvik edip artırmaktan başka bir işe yaramayacağını
anlatıyor.
5. Buhran-ı Fikrimiz
Bu eser 1917 (1333)’de Mehmed imzasıyla Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaacılık
Osmanlı Şirketi’nde ilk defa basılmıştır.71 Eser, 1337’de S.Halim Paşa imzası
ile ikinci defa basıldı. S.Halim Paşa’nın bu eseri Buhranlarımız külliyatı içinde üçüncü sırayı almaktadır. Cemil Meriç, 1972’de Hisar Dergisi’nde yazdığı
Batı Çıkmazı adlı makalesinde, Paşa’nın bu eserinin bir kısmını sadeleştirerek yayınlamıştır. Meriç daha sonra bu makalesini Umrandan Uygarlığa
adlı eserine de dahil etmiştir.72 S.Halim Paşa, bu eserinde Türk aydınının Batı
hayranlığı üzerinde durmaktadır. Bunun bir hastalık olduğunu ve bu hastalıktan kurtulmadıkça Türkün istiklâline halel geleceğine işaret etmektedir.
Paşa, kurtuluşun kendi medeniyetimize sahip çıkmakla gerçekleşebileceğini
yazmaktadır.
6. İnhitat-ı İslâm Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye
S.Halim Paşa’nın bu eseri 1918 (1334)’de Matba-i Amire’de Mehmed imzası
ile basılmıştır. Bu baskının arka kapağında Fransızca nüshâlârı kayıtlıdır.73
Eser, aynı zamanda Buhranlarımız külliyatı içinde İnhitat-ı İslâm Hakkında
Bir Tecrübe-i Kalemiyye ismi ile altıncı sırayı almaktadır.74 Said Halim Paşa,
bu eserinde Müslümanların gerilemelerinin ve özellikle 19. ve 20. asırlarda felakete düşmelerinin sebeplerini ilmî bir yaklaşımla tespit etmeye çalışmıştır.
Paşa, Müslümanların, İslâm esaslarını daha iyi bir şekilde, daha derin bir bilgiyle ve faziletle tatbik ederlerse gerilikten kurtulacaklarını ifade etmektedir.
7. İslâmlaşmak
Said Halim Paşa’nın önemli eserlerinden biri olan İslâmlaşmak adlı eser
1918’de ilk kez Hukuk Matbaası’nda basılmıştır.75 S.Halim Paşa’nın bu eseri
Fransızca’dan Türkçe’ye Mehmet Âkif Ersoy tarafından tercüme edilmiştir.
Adı geçen eser, Süleyman Hayri Bolay tarafından sadeleştirilerek Bedir yayınları arasında 1965’te 2. defa yayınlandı. M.Ertuğrul Düzdağ, İslâmlaşmak
adlı eserin ırkçılık ve milliyetçilikle ilgili son kısmını sadeleştirip Türkiye’de
İslâm ve Irkçılık Meselesi adlı kitabına dahil etti.76 Yine İsmail Kara, bu eserin
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bazı bölümlerini sadeleştirilmiş şekilde İslâmlaşmak adlı makalesine aldı.77
S.Halim Paşa, bu eserinde İslâmlaşmak tabirinin nasıl anlaşılması gerektiği
üzerinde durmaktadır. Müslümanlığın inanç, ahlâk, cemiyet ve siyaset sistemlerini içine alan bir bütün olduğunu, bunların birbirini tamamladığını ifade etmektedir. Paşa, İslâmiyet’in cihanşümûl ve insanî bir sistem olduğunu
özellikle belirtmektedir. İslâm mütefekkirlerinden Muhammed İkbal, S.Halim
Paşa’nın İslâmlaşmak adlı bu eserindeki fikirlerin doğru tespitler olduğunu
ifade etmektedir.78
Said Halim Paşa’nın yukarıda geçen yedi eseri Buhranlarımız adlı külliyatta toplanmıştır. Bu külliyat Prens Said Halim Paşa imzası ile 1919 (13381335) yılında 183 sayfa olarak Şems Matbaası’nda basılmıştır.79 Bu külliyatın Paşa, Malta’da sürgünde iken yayınlandığı anlaşılmaktadır. Bu eser M.
Ertuğrul Düzdağ tarafından sadeleştirilerek 1973’te Tercüman 1001 Temel
Eser arasında yayınlanmıştır. Düzdağ, Buhranlarımız adlı eseri Paşa’nın
diğer eserleriyle birlikte 1991 yılında İz Yayınları arasında yeniden neşretmiştir.80 Buhranlarımız adlı eser içinden İslâmlaşmak, Meşrutiyet, Fikri
Buhranlarımız ve İslâm Alemi’nin Gerileme Sebepleri gibi eserler İsmail Kara
tarafından sadeleştirilerek yayınlanmıştır.
8. İslâm’da Teşkilât-ı Siyasîyye
Said Halim Paşa, bu eseri Malta’da sürgünde iken yazmıştır. 1921’de Roma’da
Les İnstituons politiques dans la societe Musulmane adı ile ilk kez yayınlanmıştır. Söz konusu eser 1922’de yayınlanan Orient Occident dergisinde
Notes Pour Servir a la Reforme de la Societe Musulmane başlığıyla eser 2.
kez yayınlanmış, aynı zamanda Pikthall tarafından İngilizce’ye tercüme edilerek, The Reform of Muslim Societi adı ile 1927’de İslâmic Culture dergisinde neşredilmiştir. Yine aynı tarihte Cema’atu’d Dave ve Tebliği İslâmî
tarafından Urduca’ya tercüme edilerek Hindistan’da basıldı. 1940 yılında
yine Hindistan’da ayrı bir İngilizce tercümesi daha yayınlanmıştır. 1967’de
ise İngilizce olarak The Reform of Muslim Societi adı ile Bugum Ayşe Beveni
Vakfı tarafından kitap olarak Karaçi’de basılmıştır.81 S.Halim Paşa’nın bu
eseri 1922’de Mehmet Âkif tarafından Fransızca’dan Türkçe’ye çevrilerek
Sebilürreşad’ın Ankara’da çıkan sayılarında yayınlanmıştır.82 Çetin Baydar,
İslâm’da Teşkilat-ı Siyasîyye adlı eserin Garp Cemiyetleri bölümünü sadaleştirerek Batı Toplumları adı ile yayınlamıştır. Bu eserin sadeleeştirilmiş
şekli İsmail Kara’nın Türkiye ‘de İslâmcılık Düşüncesi adlı eserin 1.cildinde ve
77

Kara, İsmail , “İslâmlaşmak”, Fikir Ve Sanatta Hareket, İstanbul1980, 11-12

78

Bkz. Ersoy, Mehmet Âkif, Modernleşmek Mi İslâmlaşmak Mı, İhya Yayını, İstanbul 1983, S.180186

79

S.Halim, İslâmlaşmak, Hukuk Matbaası, İstanbul 1327

80 Düzdağ, S.Halim Paşa Buhranlarımız Ve Son Eserleri, İz Yayını, İstanbul 1991
81

Bostan, A.G.E. S.116

82 S.Halim, Buhranlarımız, Şems Matbaası, İstanbul (1335)1338

Modern Bir Düşünür ve Devlet Adamı Olarak Said Halim Paşa / Adnan Gül

M. Ertuğrul Düzdağ’ın “Buhranlarımız ve Son Eserleri” içinde ve M. Ahmet
Özalp tarafından “İslâm ve Batı Toplumlarında Siyasal Kurumlar” adıyla yayınlanmıştır.83
Said Halim Paşa, İslâm’da Siyasî Teşkilat adlı eserinde İslâm’ın siyasî ve
içtimaî meseleleri üzerinde durmaktadır. Paşa, ayrıca Batı’nın siyasî ve içtimaî
müesseselerini İslâm’ın müesseseleri ile karşılaştırarak bunların birbirinin
benzeri olmadığını İslâm’ın ayrı bir dünya görüşünün bulunduğunu özellikle
belirtmektedir. Paşa’ya göre devlet başkanı hem İslâm esaslarına karşı hem
de millete karşı sorumludur. Milleti temsil eden kişilerin de devlet başkanına karşı sorumlu olması gerektiğini yazmaktadır. Dolayısıyla daha Türkiye’de
Cumhuriyet idaresi kurulmadan önce S.Halim Paşa’nın Cumhuriyet taraftarı
olduğu görülmektedir.
9. Mektupları
Said Halim Paşa, Malta’da sürgün iken ABD Başkanı Wilson, İngiltere
Başbakanı Loyd George ve Fransız Başbakanı Monsieu Clemencea’ya birer mektup göndermişti. Mektupların muhtevaları aynıdır. Paşa, Cemiyet-i
Akvam’ı kurmakta olan bu devlet ileri gelenlerine Osmanlı Devleti’nin dünya
üzerindeki misyonunu hatırlatarak ikazda bulunmaktadır. Malta’daki sürgünden 1921’de kurtulan Said Halim Paşa, İstanbul’a dönemediği için bu mektuplardan Türkçe olanını Hüseyin Cahit Yalçın’a yayınlaması için vermiş, fakat
bu mektubun yayınlanıp yayınlanmadığı bilinmemektedir.
10. Hâtıraları
S.Halim Paşa, devlet adamı olarak siyasî hâtıralarını kaleme almış olmasına
rağmen vefatı dolayısıyla hatıralarını tamamlayamamıştır. Hatıralarından bir
kısmı Sebilürreşad mecmuasında Türkiye’nin Harbi Umumiye İştirakindeki
Sebepler başlığı ile yayınlanmıştır. Hâtıralarının geri kalan kısmının ne olduğunu bilemiyoruz. Mevcut olanlar, M. Ertuğrul Düzdağ tarafından sadeleştirilmiştir. Bunlar ayrıca Belgelerle Türk Tarih Dergisi’nde yedi sayı halinde Vahit Çabuk tarafından yayınlanmıştır.84 Paşa, hâtıralarında Osmanlı
Devleti’nin harbe giriş şartları ve İtilaf Devletleri’nin takındıkları tavır üzerinde durmaktadır. Ayrıca Paşa, Anadolu’da başlayan Millî Mücadele hareketine
de destek vermiştir.
Bir Düşünce Adamı Olarak S. Halim Paşa ve Batılılaşma Sorunu
Osmanlı İmparatorluğu’nda başlayıp Cumhuriyet Türkiyesi’nde yeni boyutlar kazanan; Avrupa’nın sosyal ve fikrî bileşimini ulaşılması gereken bir hedef
83 Özalp, N.Ahmet, İslâm Ve Batı Toplumlarında Siyasal Kurumlar, Pınar Yay. İst. 1987
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olarak gören söz konusu Batılılaşma yaklaşımı, bazen ılımlı bazen de radikal
olarak geleneksel kültür öğelerimizi eleştiren boyutlar kazanan bir cereyan
olmuştur.85 Avrupalılaşma veya Batılılaşma olarak adlandırdığımız çağdaş
olma gayretinin hızı milletlerin durumlarına, tarihlerine ve moral bünyelerine göre farklı olmuştur. Usûlleri ve neticeleri göz önüne alındığında dünyada
iki tip yenileşme modeli dikkatimizi çeker: “Japon Modeli ve Türk Modeli.
Birincisi Batı’yı maddî medeniyet unsuru olarak almış, kendi millî kültürüne
bağlı kalarak çağdaşlaşmıştır. İkinciyi teşkil eden Türk Yenileşme Hareketi
ise Japonlardan daha önce girişildiği halde maalesef yeterli sonuç alınamamıştır. Bunda yüzyıllarca süren İslâm-Hıristiyan zıtlaşmasının itici yönden
büyük etkisi inkâr edilemez. Taassup derecesine varan bu iticilik Doğu-Batı
yakınlaşmasını önlemiştir. Türk toplumundan farklı olarak Japonya’nın Batı
ile tarih boyunca herhangi bir mücadele içinde olmaması Japonya’nın Batı’ya
yaklaşımında, dolayısıyla ilerleme sürecinde başarılı olmasında büyük rol oynamıştır.
Devleti ve toplumu gelişme yolunda âtıl bırakan çeşitli sebepler arasında
hakikî noktanın zihniyet meselesi olduğuna inanan S. Halim Paşa söz konusu problemin içinde yaşayan biri olarak Batılılaşma icraatının araştırma ve
incelemeye dayanmayan her türlü bilimsellikten uzak, kör bir taklitçilik olduğunu vurgularken Batı’dan faydalanmak için önce Batı’yı anlamak lazım
geldiğini, bunun için de önce milletin kendi değerler dengesini kurmuş olması gerektiği üzerinde duruyor. S.Halim Paşa’ya göre: “Batı’ya benzeme isteği
veya Batı’yı taklit bizi tam bir başarısızlığa götürmüştür. Ama yine de bu
medeniyetten geniş ölçüde faydalanmak zorundayız. Ne var ki bunun yolu
ahmakça bir taklit değildir” S.Halim Paşa, yenileşme hareketlerinde bütün
İslâm âlemi başarısızlığa düşmüş olmasına rağmen Batı’ya karşı taassup içine
girilmemesini ve Batı medeniyetinden istifade etmenin gereğini belirtiyor. Bu
yolun taklitçilikle değil; diğer toplumların tecrübelerinden istifade etmekle ve
ayrıca Batı medeniyetini kendimize uydurarak onlara yakınlaşmakla mümkün
olacağını vurguluyor.86 S.Halim Paşa bu düşünceleriyle yenileşme hareketinin Batılılaşma olarak algılanmamasını ve coğrafî bir mekânın ideal bir unsur
olarak telakki edilmemesini vurgularken Batı medeniyetinin evrensel boyutları olan Bilimselliğin örnek alınması gerektiğini belirtiyor. Dolayısıyla Batı medeniyetinin Şarklılaştırılması gerektiğini savunan S.Halim Paşa’nın yenileşme hareketinin esaslarının ancak bilimin gerçek yargılarına dayanan teknoloji
alanında olabileceğini, değer yargıları ve estetik alanında ise Çağdaşlaşmanın
mutlak bir anlamının olamayacağını ileri sürüyor. Bu yüzden Çağdaşlaşmayı
genel ölçüt olarak kullanırsak bulanıklık ve belirsizlikten başka bir şey elde
edemeyiz sonucu çıkıyor.
Batı’nın ilerlemesinin ve üstün bir medeniyet kurmasının bilim ve tecrübe
metodundan ileri geldiğini belirten S.Halim Paşa: “Aynı zihniyet ve metotla
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kendimizi incelersek görürüz ki bizim mütefekkiremiz ahlâki, siyasî ve içtimaî inançlarımız, tamamıyla dinimizden geliyor. O halde dinimize karşı
saygılı olup onun üzerimizdeki bütün haklarını teslim etmeliyiz”87 diyor.
Yenileşme hareketimizin Batıcılık anlayışına kilitlenerek kendi değerlerimizden uzaklaştığımız iddiasında bulunan S.Halim Paşa, Müslüman toplumların
ahlâkî, siyasî ve içtimaî inançlarının İslâm’dan mülhem olduğunu belirtirken
aynı zamanda İslâm’ın fertten topluma ve toplumdan devlete uzanan siyasî
ve içtimaî kuşatıcılığa sahip olduğu gerçeğinin maalesef aydınlarımız tarafından anlaşılamadığını ifade ediyor. S.Halim Paşa, Batı’yı taklit eden aydınların
Batı’nın ilim ve tecrübe metoduyla İslâm’ın fertten devlete uzanan bu ilişki
zincirini göremediğinden dolayı Batı’ya yöneldiğini söylüyor. Gerçekten de
bu konuda Batı âlemi, dinin bütün maddî-manevî esaslar üzerindeki önemini
bildiği için Doğu’nun Batı karşısında ileri olduğu dönemlerde hiçbir zaman
Şarklılaşmayı, Doğulu olmayı düşünmemiştir. Batı, Doğu’dan ders almış; fakat peşinden gitmemiştir. Aldığı etkileri, kendi değerleriyle kendi sentezini
kurmak yolunda kullanmıştır.”88 Türk yenileşme hareketinin bir kısır döngüye girerek Batıcılık Fetişizmine takılması ve meselenin yanlış teşhis edilmesinden dolayı yüzeydeki değişmeler kökün kusuru haline getirilmiştir. Kısaca
çelişkinin sebebi gerek Doğu, gerekse Batı medeniyetinin kaynağının anlaşılamamış olmasıdır
S.Halim Paşa, bu konuda özetle: “Hayatın gerçek yüzü bizi hâlâ kendisine çekemiyor. Biz hâlâ ilmî bir takım umumi görüşlerden çıkmış olan nazariyeleri tercih ediyoruz. Bu nazariyelerin ise zihni birçok mücerret fikirlere bağlamaktan başka faydası olmuyor. Bu mücerred fikirlerden çıkmış
olan düsturların tatbikatta neye yarayacaklarını tahmine imkân yoktur”
S.Halim Paşa, böylece toplumun kendi iç dinamiklerinden beslenmeyen fikirlerin sosyal problemlere çözüm getirmesinin mümkün olamayacağına dikkat çekiyor. Yenileşme sürecine giren bir toplumun fikir kaynakları ile sosyal realitesi arasındaki ilişki konusunda ise: “Bizim zihnimiz henüz eşyadan
fikirlere intikal edemiyor; fikirlerden eşyaya geçmeyi tercih ediyor. Çünkü
bu sayede düşüncelerimiz sonsuz hayaller içinde her şeyi kendi emellerine
göre tertip edebileceği muhayyel bir muhit bulabiliyor. Bu yüzden bizi hiç
bir şey memnun etmiyor. Her şeyde ümitlerimizi kıracak bir noksan buluyoruz. Aydınlarımızın çoğu elde edilmesi imkansız bir takım emeller peşinde yorulup beziyorlar.”89 Batı’nın uzun tecrübeler sonucunda ortaya koymuş
olduğu fikir ve nazariyelerin sosyal yapıyla uyumuna dikkat eden aydınların
bizim toplumumuz için de aynı sonucu doğuracağını umarak yanıldıklarını,
âdeta vücuda göre elbise yerine; elbiseye göre vücut arayışına girdiklerini
ifade ediyor. S.Halim Paşa’nın bu konudaki fikirleriyle ilgili olarak bir Batılı
düşünür, Bertrant Russel: “Batı’da teori tatbikatı takip eder, Doğu’da ise bü87
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tün tatbikatın teoriden çıkartılmasına çalışılır. Bu düşünce Doğulu ülkelerin
Batılılaşma hareketleri için çok geçerli görünüyor.”90 S.Halim Paşa’yı teyit
babından Russel’in ifadelerinde geçen Doğu kavramından maksadın özellikle
bugünkü İslâm ülkeleri olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Çünkü bugün İslâm
ülkeleri haricindeki Doğu ve Uzak Doğu’da kalkınma hamlesini başlatmamış
ülke yok gibidir. O halde S.Halim Paşa’nın bir asır öncesinde söylemiş olduğu
fikirler bugün de birçok İslâm toplumu için geçerliliğini sürdürmektedir.
Doğu’daki yenilik hareketlerinde rol oynayan zihniyetin kalkınma, yenileşme ve gelişme konusundaki tavrını psiko-sosyal açıdan inceleyen bir aydınımıza göre: “Bu zihniyet, sosyal ve iktisadî hayatın kitaba uygun tedbirlerle
istenilen biçimde kazanılacağına inanmıştır. Bütün icraatlarını masa başında düşünerek planlamıştır. Uygulamayı tasarladığı teoriye göre yapar. Bu
özelliği ile zihnindekilerle realitede olanlar arasındaki farkı ayırdedemez.
Onun dünyası realite değil; kendi kafasında kurduğu ütopik dünyadır.”91
Her milletin kendine has fikirleri ve hisleri olmasaydı İçtimaiyyat ilmî
hayvanat ilmî ile içiçe bulunurdu diyen S.Halim Paşa’ya göre başka milletlerin tecrübelerinden istifade etmeye kalkışan bir milletin tamiri imkânsız
bazı hatalara düşmemesi çok zordur. Başka milletlerin çoğu zaman onlara pek
pahalıya malolmuş olan siyasî tecrübelerinden istifade etmek pek çekici bir
şeydir diyen S.Halim Paşa, bu noktaya dikkat çekerek Batı’nın düşünce tarzı ve ruh halleri ile Şarkın düşünce ve ruh yapısı arasındaki ortak noktaların
zannedilenin aksine az olduğunu bu yüzden böyle bir istifadeye kalkışmanın
çok tehlikeli olacağını iddia ediyor.92 Doğu ve Batı toplumları arasındaki düşünce tarzı ve ruh hâllerinin farklılığına işaret ederek yenilik hareketlerinde
taklitçiliğin riskine değinen S.Halim Paşa’nın bu konudaki fikirleri ile ilgili
olarak denebilir ki, Batı tam olarak tanınmadan, genel somut unsurlardan
oluşan bir bütün gibi görülmekte, ayrıca kuşbakışıyla değerlendirilen Batı
tahlil, mukayese, sentez bilincine dayanmaksızın, tenkit süzgecinden de geçirilmeden taklit edilmektedir. Doğu ve Batı toplumları arasındaki münasebetler konusunda S.Halim Paşa’ya göre Şark dünyası, Garp dünyasından o kadar
farklıdır ki gayet basit kelimeler dahi çoğu zaman aynı mânâ ve şumûlü taşımazlar. Teknolojik cihaz alır gibi sadece kültür unsurları alınamayacağı gibi
kavram da alınamaz.93 S.halim Paşa, her medeniyetin kendine uygun kavramlarla teçhiz edildiğini, dolayısıyla Batı kaynaklı kavramların İslâm toplumunda mukayese konusu edilemeyeceğini belirtiyor. Doğu ve Batı toplumlarının
kavramlar düzeyinde dahi farklılıklar taşıdığı konusunda Orhan Türkdoğan
Etniklik, Halklar Teorisi, Kültür Mozayiği, Evrensel Kültür, Küreselleşme,
Hümanizm gibi kavramların İslâm toplumunun yapısıyla uzlaşır mahiyette
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olmadığını ifade ediyor.94
S.Halim Paşa’nın fikirlerinden hareketle, yenileşme gayretiyle başlanılan
Batılılaşma hareketi, tam bir tahlil ve tenkide tabii tutulmadan Batı dünyasının ulaşılması gereken bir ideal olarak görülmesi, Batı’nın her bir unsurunun
iktibas edilmesi gereğinin doğmasına yolaçmıştır. Temel esaslardan ziyade
kavramların dahi farklı mânâlar taşıdığını belirten S.Halim Paşa, Yenileşme
Hareketi’nde Batı’nın sosyal ve siyasî mantığının değil; bilimsel mantığının
örnek alınması gerektiğini savunmaktadır. Paşa, bu konuya özetle bir açıklık
getirerek: “Batılı milletlerin tecrübelerinden istifadenin bize kıymetli bir yardımcı ve rehber olabilmesi son derece dikkatli ve uzak görüşlü hareket etmemize bağlıdır. Yazık ki bu derece bir dikkat, itidal ve basirete sahip olduğumuzu iddia edecek durumda değiliz. Avrupa ve bilhassa Fransa tarihinden
çıkardığımız görüşleri ve esasları kendimize göre değiştirmeden kabul ettik.
Kendi yapımızla gerçekte hiçbir alakâsı olmayan bir takım fikir ve görüşlere
iyi kötü demeden sahip çıktık. Avrupa Anayasalarından herhangi birini kopya etmenin kâfi geleceği zan ve inancına kapıldık..”95 S.Halim Paşa, Batı’nın
sosyal ve siyasî tecrübelerini Şarklılaştıramadığımızdan dolayı yenileşme
hareketinin taklitçiliğe dönüştüğünü iddia ediyor. Batı toplumunun sosyal
ve siyasî yapısının bir model olarak alınması konusunda E.Güngör, S.Halim
Paşa’yı şu şekilde teyit ediyor: “Avrupa çok ızdıraplı bir buhranın içinden
geçti. Fakat sarsılan değer sistemini tekrar yeni baştan düzenlemeyi bildi.
Ne yazık ki bizim model diye bildiğimiz Batı, işte bu toparlanma öncesinde
Batı olmuş ve aydınlarımız demokrasi denince Fransız İnkılâbı’nı görmüştür. Bu model, yapmaktan çok yıkmaya yöneliktir.”96
Bir toplumun sahip olacağı sosyal ve siyasî yapı arasında bir ilişkinin olduğuna işaret eden S.Halim Paşa’ya göre siyasî vakıalar arzulara göre cereyan etmez. Aksine milletin tarihi geçmişine, yaşamakta olduğu sosyal ve siyasî
nizama göre şekillenir. Avrupa’nın bugünkü siyasî durumu Feodalite rejimi
altındaki bir gelişimin neticesidir. Bugünkü durumu geçmişin zarurî bir neticesi saymak gerekir. İşte Avrupa’daki siyasî partileri de eşitsizlik ve keyfî idare
doğurmuştur. Demokrasi usulünü de asırlarca devam eden mücadelelerden
sonra bu partiler kurmuştur. Partiler, demokrasinin dayanaklarıdır. Türk toplumunda da aynı sebeplerin mevcut olması halinde partilerin kurulacağını ve
aynı rolü oynayacağını ifade eden S.Halim Paşa, Türk toplumunda bu sebepler
olmadığı için siyasî partilerin bir ihtiyaç unsuru olarak ortaya çıkmadıklarını,
oysa bizim Demokrasi gereğidir zannı ile sözde siyasî partileri icat ettiğimizi ifade ediyor.97 Dolayısıyla Paşa, devrin şartları gereği siyasî partileri sınıflı
Batılı toplumlar için geçerli bir unsur olarak görüyor. Oysa siyasî partiler ilk
ortaya çıkış itibariyle sınıflı toplumlara hitap etse de günümüzde en homojen
94

Türkdoğan Orhan, “Batılılaşma” Yeni Toplum 2 İstanbul 1992, s. 8

95

S.Halim, a.g.e.s..4

96 Güngör, Erol, Sosyal Meseleler Ve Aydınlar, Ötüken Yayını, İstanbul 1993, s.407-408
97

S.Halim, Mukallitliklerimiz, Dersaâdet, İstanbul 1326, s.7
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toplumlar için dahi bir gereklilik olduğu inkâr edilemez bir gerçektir.
Değişimin tabii seyrini, birtakım usûl ve nazariyeler adına bozarak ne hatanın büyüklüğünün ne de bunun sonucunda zararın genişliğinin idrak edilemeden tehlikeli, meçhul bir yola girildiğini vurgulayan S.Halim Paşa, Batı’da milletvekilliği usûlünün partiler sayesinde kurulmuş iken, bizde ise aksine olarak
bu usûl ile çeşitli partiler kurulmasının temin edildiğini, böylece pek büyük bir
anlayış hatasına düşüldüğünü, tesiri müessir gibi telakki etmek kadar büyük
bir hatada bulunulduğunu belirtiyor.98 S.Halim Paşa’nın son dönem Osmanlı
Devleti için yapmış olduğu bu değerlendirmeler bugün de tetkik edilmesi gereken teşhisler olarak dikkate değer özelliktedir. Partilerimizin birçoğu bugün
bitmiş tükenmiş bir soluksuzluk içinde memleket problemlerine karşı teklif ve
orijinal fikirlerden mahrum bir yığın kısırlık içinde bulunuyor.
S.Halim Paşa, Batı’da siyasî partilerin kurulmasını gerektiren şartların
kendi toplumumuzda ortaya çıkmadığından dolayı bizdeki siyasî partilerden
Batı’daki gibi aynı makûl neticeleri beklemenin çocukça bir şey olacağını ve
bu partilerin toplumun siyasî hayatında Batı’daki seçkin makamını kazanamayacağını ifade ediyor.99 Gerçekten de köklerini Batı’dan alan siyasî partilerin bugün sosyal ve siyasî bünye için millî birlik ve dayanışmaya bir katkıda
bulunduğunu söylemek çok zordur. S.Halim Paşa, son dönem Osmanlı siyasî
yapısındaki çalkantılara parmak basarak: “Meclis-i Mebusan’da cereyan
eden münakaşaların şiddeti, üyelerin birbirlerine karşı gösterdiği husumet
Osmanlı toplumunda tam bir âhenk bulunmadığını ispata kâfidir. Ahengi
bozan şeylere bir takım siyasî ve iktisadî görüşler sebebiyle meydana gelmiş tabii neticeler nazarıyla bakılırsa pek garip bir hataya düşülmüş olur.
Osmanlı Mebusan Meclisi’nde fikir birliği yoksa kin ve düşmanlık mevcut ise
bu hâl meclisin gayri tabii olduğuna ve memleketin menfaatlerine zıt bazı
tesirlere zebun bulunduğuna delildir.”100 Gerçekten de Batı siyasî sisteminin
Osmanlı ülkesine tatbik edilmesiyle birlikte İmparatorluktaki her bir unsurun
tahrik edilmesi söz konusu olmuş ve millî iradeyi temsil ettiği iddia edilen
Meclis de ülke bütünlüğünün parçalamasına sebep olmuştur.101
S.Halim Paşa’ya göre sırf Batı hayranlığı uğruna Batı’da varolduğu için
bizde de olması gerektiğine inanılan siyasî partilerin toplum bünyesinde böylesine bir ayrılıkçılığa ortam hazırlaması düşündürücüdür. Partiler ve partiler üstü çok ciddi bir yeniden yapılanmanın halkın da içinde yer aldığı sivil
demokratik platformda gerçekleşmesi lüzumu vardır. Çünkü bugün milletin
desteğini almadan parti kongrelerinde küçük bir azınlık tarafından seçilen li98 S.Halim, a.g.e.s..8
99 S.Halim, a.g.e.s.9
100 S.Halim Mukallitliklerimiz, Dersaâdet, İstanbul 1326, s.9
101 Osmanlı Meclis-İ Mebusanı İçin Söylenenler Bugünkü Şartlarda Tbmm’nin Yapısında Da Mevcuttur Denebilir. Bu Durum G.Doğu Anadolu’da İzlenen Ayrılıkçı Politikaların Temsilcilerinin Millet
İradesinin Yansıdığı Yer Olan Mecliste Politika Yapmalarından Da Anlaşılmaktadır. Bunun En Somut Örneği, Bazı Bağımsız Milletvekillerinin Özerklik İlanında Bulunmalarıdır.
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derler başkanlık koltuklarını kendi tekellerine alabilmektedirler. Bu durumla
ilgili olarak S.Halim Paşa: “Siyasî partilerimizin durumu o kadar gayri tabiidir ki çoğunluk azınlığın eline geçmiştir102 ifadesinin bugün de geçerliliğini
korumadığını söylemek güçtür. Bu durum yenileşme hareketiyle ulaşılmak
istenen gayenin gerçekleşmediğini göstermektedir. Çünkü Batılı olduklarını
iddia ettiğimiz siyasî müesseselerin ortaya koyduğu bu durumun uygulama
hatasından mı, yoksa sosyal bünyeye uyum sağlama özelliğinde olmayışından
mı ileri geldiği ayrı bir tartışma konusudur. Fakat benzer siyasî dengesizliklerin Batı’da olmadığını görmüş olmamız bir problem olduğu sonucunu ortaya
koymaktadır. Bir günümüz aydını kurumsal ve sosyal yapı arasındaki uzlaşma
konusunda Batı siyasî sistemine özetle şöyle dikkat çekiyor: Bugün bir kimlik
meselesi ile karşı karşıya bulunmayan, en azından hangi kültür ve medeniyet
dairesinde bulundukları konusunda herhangi bir endişeleri olmayan Batılı
toplumlar, kendilerine takdim edilen politik alternatiflere, sadece belli meseleler üzerinde farklı çözümler teklif eden oluşumlar olarak bakmaktadırlar.
Bir İngiliz İşçi Partisi ile Muhafazakâr Parti arasında esas meseleler üzerinde
farklı yaklaşımlar sözkonusu değildir. Kezâ Almanya’daki Sosyal Demokrat
Hareket ile Hristiyan Demokratlar arasında sosyal kimliklerinin ne olması gerektiği konusunda bâriz bir ayrılık yoktur. Fransa’daki farklı siyasî hareketler
için de aynı şeyleri söyleyebiliriz.103
Batı’ya hayranlığın etkisiyle girişilen sosyal faaliyetler tetkik edilecek olursa bunların tenkit olunacak birçok tarafları bulunduğunu kolayca görürüz.
Siyasî kurumlarda olduğu gibi sosyal faaliyetlerde de hayranlık hastalığına tutulduk diyen S.Halim Paşa, şöyle devam ediyor: “İyi ile kötüyü birbirine karıştıran zihniyet yüzünden ahlâk anlayışımız da garip bir sarsıntıya
uğradı. Bu sebeple biz edep ve ahlâkımıza, geleneklerimize ve şahsiyetimize
karşı düşmanlığımızı ilân ettik. Bu köklü esaslarımızı zayıflatmak için şiddet
kullanmaktan kendimizi alamaz hale geldik.”104 S.Halim Paşa, bu fikirleriyle İslâm toplumu olarak Batı’ya hayranlıktan kaynaklanan siyasî müesseselerin taklidinin ardından sosyal hayatta da bu hayranlık hastalığının ortaya
çıktığını belirtirken bu durumun kendi değerlerimize savaş açarak bir nevi
intiharımıza yol açtığını iddia ediyor. Peyami Safa, Batılılaşma olayının genel
bir değerlendirmesi mahiyetinde:”Garpçılık bizde sadece, dağınık bir güzideler âleminin sistemsiz özleyişi halinde kaldı”105diyor. Bu konuyla ilgili olarak
Erol Güngör, sosyal bünyemizde görülen maddî kültürden sapma özelliklerinin manevî kültür sahasında da kendini göstereceğini bunun ardından sosyal
çözülmenin geleceğini şu şekilde belirtiyor: “Sosyal çözülme neticesinde bir
cemiyetin çerçevesi dağılırken bir taraftan da yeni gruplaşmalar ve yeni
sosyal nizam çekirdekleri teşekkül etmeye başlar. Cemiyet çözülüp dağılma102 S.Halim, a.g.e.s.10
103 Bostan, a.g.e.s.30-31
104 S.Halim, Mukallitliklerimiz, Dersaâdet, İstanbul 1326, s.11
105 Safa, a.g.e.s.35
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ya başlayınca değerlerden sapma halleri değil; bizzat bu değerler şüphe ve
münakaşa konusu olur. Bundan sonra değerlere muhalefet zihniyeti belirir
ve sosyal bütünleyici unsurlar artık birleştirici özelliklerini kaybederler.”106
Güngör’ün fikirleri, S.Halim Paşa’nın yukarıda belirttiğimiz “ahlâkımıza, geleneklerimize ve şahsiyetimize düşmanlığımızı ilân ettik” ifadelerini teyit etmekte. Bu konuda: “Hakiki Batı zihniyeti yerleşmediği takdirde hiç bir yapıcı
kültür değişmesi beklenilemez. Bu şekilde bütün teknik gelişmeler yüzeyde
kalmaya mahkûmdur” 107 diyen Hilmî Ziya Ülken de S.Halim Paşa’nın dikkat
çektiği noktaya parmak basarak hakiki Batı zihniyeti ifadesiyle bir toplumun
taklitçilikle yenileşme sürecine giremeyeceği gerçeğini vurguluyor.
S.Halim Paşa, Batılılaşma hareketinin memlekette meydana getirdiği değişim konusunda ise: “Bugün memleketimiz insan düşüncesinden çıkmış ne kadar sosyal görüş ve metot varsa hepsine birden geniş bir tatbik alanı olmuştur. Neticede türlü türlü ve tehlikeli derecede birbirinden farklı ruh halleri
ortaya çıkmıştır. Dışarıdan gelen bu nazariyeler toplumu öyle bir meçhûle
doğru sevkediyor ki bütün umumî ve içtimaî gayeler kaybolarak yerlerini
sosyal bir kargaşa demek olan kozmopolitizme bırakmaktadır. Zaten oldukça çeşitli cinslerden meydana gelmiş olan İslâm cemiyeti, kendisine has
mahiyetini de gittikçe kaybederek çökmeye doğru sürükleniyor.”108 S.Halim
Paşa, bu fikirleriyle aynı zamanda Batıcı yenileşme hareketlerinin ülke çapında meydana getirdiği fikrî, siyasî ve sosyal yöndeki olumsuz tesirlerin Osmanlı
toplumunun yıkılışında nasıl bir rol oynadığına değiniyor. Gerçekten de şüphesiz yenilenmek gerekiyordu. Fakat yenilenmekle yenilik aramak arasında
bir mahiyet farkı olduğunu bilmek gerekir. Yenilenmek bir inanç tazelenmesi,
kendi uygarlığının köküne inerek yeni terkipler oluşturmak, inançlı ve hamleli bir derleniş ve toparlanışa gitmek demektir.”109
İki asırdır bir problem olarak yaşanmakta olan Batılılaşma hareketinin bir
metod hatasından kaynaklandığını ifade eden S.Halim Paşa bir milletin örf,
âdet ve geleneklerinin bir günde değiştirilmeye kalkılmasının temel içtimaî
kanunlara zıt olacağını belirtirken, âdetlerin değişmesinin bir ilerleme eseri
olabilmesi için değişikliğin muayyen şartlar altında cereyan etmesine, yani
manevî ve fikrî gelişmenin güzel bir neticesi olmasına bağlı olduğunu söylüyor.
S.Halim Paşa’ya göre âdetlerin yenileşmesi fikirlerin yenileşmesinden evvel
değil; sonra olmalıdır. Bundan dolayı hakikî bir yenileşme zamanla meydana
gelir. Öyleyse şahsî inanç ve arzuların tesiriyle çarçabuk meydana getirilecek
yeniliklerden kaçınılmalıdır.110 Yenileşmenin belli bir süreci ve birikimi gerektirdiğini ifade eden S.Halim Paşa: “Temelsiz, birikimsiz, acele ile meydana
getirilecek yenileşme hareketlerinden kaçınılmalıdır” diyor. Bu fikirlerin ar106 Güngör, Türk Kültürü Ve Milliyetçilik, s.68
107 Ülken, Hilmî Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayını, İstanbul 1979, s.452
108 S.Halim Mukallitliklerimiz, Dersaâdet, İstanbul 1326, s.11-12
109 Özdenören, Alaaddin, Yakınçağ Batı Dün. Ve Türkiye’deki Yansımaları, Akabe Yay, İst 1986, s. 6-7
110 S.Halim, Mukallitliklerimiz, Dersaâdet, İstanbul 1326, s.12-13
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dından denebilir ki: “Yenileşme hareketimize başlamadan önce, toplumun
ve kültürün ciddi bir tahlilinin yapılması, temel unsurların tespit edilmesi,
kültür boyutlarından her birine içlerindeki ilerlemeyi engelleyici unsurlar
ayıklanarak, eşit gelişme imkanları sağlanması, yaratıcı düşüncenin, ilim
zihniyetinin hâkim kılınması gerekirdi. Fakat bunlar yapılamamıştır.”111
Tabii şartlar altında olgunlaşmamış olan ve bir memleketin sosyal ve siyasî
hayatına serbestçe katılamamış olan bir milletin, hukukî ve siyasî vazifelerini yerine getirmek zamanı gelince birçok hataya düşmeye mahkûm olacağını vurgulayan S.Halim Paşa, Batı’daki cereyanlara kapılarak yaptığımız,
ilerlemeyi hedef alan çalışmalarımızın neticesiz kalmasının sebebinin Batı
medeniyetini doğuran temel sebeplere nüfûz edemeyerek esasta yanılmış
bulunmamızdır diyor. Bu konuda ayrıca: “Biz Batı medeniyetinin parlaklığı
karşısında o derece hayran ve hayrette kalmışızdır ki onu meydana getiren
temeldeki gerçek sebepleri kavrayamayıp gördüğümüz neticeleri bu medeniyetin sebepleri sanıp, görünüşe aldanmışızdır”112 vurgusunu yapıyor. Türk
yenileşme hareketinin bir problem olarak yaşanmasındaki temel felsefi yanlışlığa parmak basan S.Halim Paşa: “Batılı milletlerin hiç birinin bizim yaptığımız gibi, komşusunun siyasî ve sosyal müesseselerini kabul etmeye teşebbüs etmediğini ve kendi esaslarını onunkine göre oluşturmaya çalışmadığını
veya kendi manevî şahsiyetinden vazgeçip, komşusunun fikir ve hareket tarzını tam bir teslimiyetle taklide girişmediğini”113 belirtiyor.
Böylece Türk yenileşme hareketinin S.Halim Paşa’ya göre taklitçilik olduğu
vurgulanırken bu durumun milletin kendi özünden kopması neticesini verdiği
iddia ediliyor: “Batılı milletler ilerlemek için önce suistimallere, adaletsizliğe
ve cehalete karşı savaş açmışlardır. Bu yolda tam bir inançla gerektiğinde
can ve mallarını fedadan çekinmeden mücadele etmişlerdir”. Kısaca Batılı
milletler meselelerini kendi vasıta ve temayüllerine göre halletmişlerdir. Batı
toplumlarında görülen değişik şekiller işte bu yüzden meydana gelmiştir. Bu
sebeple Batı’nın gıpta edeceğimiz özellikleri; terakki için seçtikleri esaslar
ve bu esaslar için gösterdikleri saygı ve fedakârlıklardan ibaret kalmalıdır.
Onların hedefe varmak için kullandıkları metotlara bakmamalıyız. Asıl gıpta verici şeyler onların çalışma tarzı, eğitim usûlü ve samimi vatanperverlikleridir.”114
Bir memleketin müesseseleri ihracat maddesi olmadığı gibi bunları ithal
etmenin de pek utanç verici bir iş olduğunu bir ferdin veya bir cemiyetin düzelmesi, mânen ve fikren yücelmesi ancak kendi gayretleri sayesinde olur”
diyen S.Halim Paşa’ya göre Batılı müesseseleri bilmezlikten gelmek, gelişmelerinin tarihine önem vermemeyi gerektirmez. Aksine “Batı âlemini mümkün
111 Yediyıldız, Bahaeddin, “Batılılaşmanın Temelleri Üzerine Bazı Düşünceler,” Birinci Millî Türkoloji Kongresi (Tebligler), Kervan Yayını, İstanbul 1980, s.333
112 S.Halim, a.g.e.s.15-16
113 S.Halim, Mukallitliklerimiz, Dersaâdet, İstanbul 1326, s.17
114 S.Halim, a.g.e.s.18-19
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olduğunca dikkatle takip etmeli icraatlarını yakından izlemeliyiz. Bundan
da maksat; Batılıların yaptıklarını aynen almak değil; kendi yapılanmamıza gereken bilgileri kullanmak tarzında olmalıdır. Kısaca kendi kendimizi
bile tanımamıza engel olan bu taklitler ve iktibaslarla durumumuzu düzeltmemiz mümkün değildir. Bu işin sonu sosyal bir kargaşa ve bir siyasî anarşi
olacaktır.”115
Sonuç
Dünya tarihinde bilge krallara çok istisnaî olarak rastlanır. S.Halim Paşa da
yıkılışa geçen bir devletin küllerinden doğan yeni bir filiz, yeni bir sentezdir.
Fakat ne yazık ki o kendi devrinde anlaşılamamıştır. Ölümünden yaklaşık yüz
yıl sonra hakkında Master ve Doktora tezleri yapılmakta ve dergilere konu olmaktadır. Gerçekten de o klasik memur zihniyetli statükocu bir devlet adamı
değil; yeniliklere açık, dünyayı kavramış bir şahsiyettir. Eserlerinde toplumsal
ve siyasî problemlere analitik yaklaşımı ve bunlara karşı geliştirdiği kapsamlı ve sentezleyici çözümler onun akademik olarak entellektüelliğini de ortaya
koymaktadır.
İki yüzyıla yakın bir süredir yaşanmakta olan Batılılaşma Problemi, aydınları zihnî olarak, halkı ideal, hâl ve tavır olarak bir ikilem içerisine sokmuştur. Üzerinde çok şey söylenen Batılılaşma, Avrupalılaşma, Modernleşme,
Muasırlaşma ve Çağdaşlaşma vb. kavramlarla ifade edilen bu problemle ilgili olarak, henüz kavram boyutunda dahi uzlaşılamadığı ve mahiyetinin ne
olduğu konusunda çelişkilerden kurtulunamamıştır. Yenileşme Hareketi,
ilerlemeye model olarak görülen Batı’nın tam bir değerlendirmeye tabii tutulamamasından dolayı Batı taklitçiliğine dönüşmüştür. İlerleme kavramının
Batıcılık kavramıyla karıştırılması Batılılaşma olgusunun bir ideoloji gibi telakki edilmesine sebep olmuştur. S.Halim Paşa, berrak zihni ve net fikirleriyle
Türk Yenileşme Tarihi’nin bu siyasî ve sosyal sorunlarına analitik yaklaşımlarla çözümler geliştirmiştir.
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Said Halim Pasha, As A Modern Thinker and Statesman: Life, Works and Ideas
Yrd. Doç. Dr. Adnan Gül
Abstract
Said Halim Pasha was one of the latest Ottoman statesmen and intellectuals. Said Halim Pasha knew
both Eastern and Western philosophy and culture. He completed his education in Europe and learned
many European languages. He had a Western mentality, but his conscience and culture were Eastern.
His works were compiled under the name of “Our Crises Buhranlarımız.” He claims that the Ottoman
version of westernization has continued for the last two hundred years based only on imitation. Thus,
the Ottoman society fell behind in development. According to Said Halim Pasha the cure for a society’s
political and social ailments is the accommodation of science, and technology along with historical values.
Key Words: Said Halim Pasha, The Union and Progress Party, Our Crises, Westernization, Malta Relegations

Modern Bir Düşünür ve Devlet Adamı Olarak Said Halim Paşa: Hayatı, Eserleri ve
Fikirleri
Yrd. Doç. Dr. Adnan Gül
Özet
S.Halim Paşa, son dönem Osmanlı toplumunun önemli bir devlet adamı ve düşünürüdür. Doğu’nun
olduğu kadar Batı’nın kültür ve felsefesini de çok iyi bilen S.Halim Paşa, eğitimini Avrupa’da tamamlayan, birçok Batı dilini bilen bir şahsiyettir. O, Batı zihniyetli; fakat Doğulu kültür ve vicdan taşıyan bir
aydın ve devlet adamıdır. Eserleri Buhranlarımız adlı kitapta toplanmıştır. Son iki yüz yıldır devam
eden Batılılaşma hareketinin taklitçiliğe dayandığını, bu yüzden devlet ve toplum olarak geri kalındığını
vurgulamaktadır. S.Halim Paşa’ya göre bir toplumun siyasî ve sosyal hastalığının çaresi bilim ve teknolojiyle kendi tarihsel değerlerini uzlaştırmaktır.
Anahtar Kelimeler: S.Halim Paşa, İttihat ve Terakki Partisi, Buhranlarımız, Batılılaşma, Malta
Sürgünleri.
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Giriş
Said Halim Paşa Meşrutiyet döneminin önde gelen İslâmcı düşünce adamlarından birisidir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin geleceğini şekillendiren
1. Dünya Savaşı yıllarında bu devletin uzunca denebilecek bir süre sadrazamlık görevini üstlenmiştir. 1912 ve 1913 yılları, Said Halim Paşa’nın Osmanlı
Devleti’nde oldukça önemli görevlere getirildiği yıllardır. Yaklaşık yüzyıl önce,
Paşa sırası ile Şurayı Devlet Reisliği, İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez-i
Umumi Katipliği, Hariciye Nâzırlığı ve son olarak Sadrazamlık görevlerine
getirilmiştir.
Bu çalışmada, aradan yaklaşık yüzyıl geçtikten sonra, Meşrutiyet döneminin önemli bir devlet adamı ve siyasal düşünürünün, Said Halim Paşa’nın
yazdıkları üzerine yeniden odaklanılacaktır. Çalışmanın amacı, Said Halim
Paşa’yı, düşüncelerini tekrar analiz etmek ya da tanıtmak değil, yaklaşık yüz
yıl geçtikten, yönetim biçimleri ve meşruiyet kaynakları, içerisinde yaşanılan
ortam, geleceğe ilişkin beklentiler, korkular ve umutlar değiştikten sonra Said
Halim Paşa’nın düşünceleri üzerinden bugüne ya da bugün gündemde olan
konular üzerinden Said Halim Paşa’ya yeniden bakmaktır. Yüzyıllık süreç
içerisinden değişen, değişmeyen durumlara bir göz atmak, yapılabilirse eğer,
Said Halim Paşa’nın bazı düşünceleri üzerinden bugünkü tartışmaları değerlendirmektir. Seçilen konular doğal olarak subjektif olacaktır.
Tunaya’nın dediği gibi Meşrutiyet dönemi gerek Osmanlı son dönemini,
Cumhuriyeti ve sonrasını anlamak için bir laboratuvardır (Tunaya, 1995: 750).
Dolayısı ile bu döneme ilişkin yapılan çalışmalar günümüz Türkiye’sindeki
pek çok tartışmanın, çatışmanın, uzlaşmanın kökenlerini görebilmek açısın	

Başbakanlık, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı. Bu çalışma esas olarak yazarın Bir Devlet
Adamı ve Siyasal Düşünür Olarak Said Halim Paşa isimli eserine dayanmaktadır.
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dan anlamlıdır. Bugünün tartışmaları üzerinden Meşrutiyet dönemine, Said
Halim Paşa’ya tekrar dönmek, bir anakronizm riski içerse de, ilgili tartışmalardaki kopuşları, değişimleri ve süreklilikleri görmek açısından faydalı olacaktır.
1. Geleceğe Bakış
Böyle bir çalışmada belki de ilk değerlendirilmesi gereken nokta Said Halim
Paşa’nın ve dönemindeki aydınların geleceğe nasıl baktıkları, nasıl bir gelecek
tasavvuru içerisinde olduklarıdır. Çünkü dönemin devlet adamları ve düşünürlerini şekillendiren en etkin unsurlardan birisi bu tasavvur, geleceğe ilişkin
taşınan umutlar, korkular ve beklentilerdir. Bu noktada Said Halim Paşa’nın
ve dönemindeki önde gelen isimlerin geleceğe pek de umutlu baktıklarını söyleyemeyiz. Malta sürgünü sonrasında İstanbul’a dönemediği için gittiği ve şehit edildiği Roma’da tehditler alırken, İzmit mebusu İsmail Ziya Bersis’e söyledikleri, aslında Said Halim Paşa’nın hâleti ruhiyesini ortaya koymaktadır:
Yaş altmışa yaklaştı, muazzam ve muhteşem bir İmparatorluk elimizde
can verdi. Bu şeâmette şahsî bir günahım olmadığından vicdanım müsterihtir. Fakat ne de olsa o tehdit altında iken ve ben bu vatan-ı azîze hizmet etmekten men edilmiş iken zâten mevtâ halinde değil miyim? Mukadderât ne
ise o olur. Belki daha hayırlısıdır. Şehadetin nevileri vardır. Cenab-ı Hak beni
ve mesai arkadaşlarımı af buyursun. Tarih de hakkımızda insaf ile, adl ile,
hakkâniyet ile ve bîtaraf ile hüküm versin. Bundan sonra yegâne temennim
ve emelim budur (Kutay, ty: 10275)
Bu hâleti ruhiye, umutsuzluk ve pişmanlık hali sadece Said Halim Paşa’ya
özgü değildir. Devlet adamları yanı sıra dönemin pek çok önde gelen şair ve
yazarlarında da çok benzer bir ruh hali gözlemlemek mümkündür. Bu nedenle
Tanpınar bu dönemdeki yazılanları “medeniyet buhranı edebiyatı” olarak tanımlar (Bağcı, 2007). Tanpınar’ı haklı çıkarırcasına Namık Kemal,
“Ölürsem görmeden millette umut ettiğim feyzi
yazılsın seng-i kabrime vatan mahzun ben mahzun” der.
Tevfik Fikret, “Bu memlekette de bir gün sabah olursa Haluk” diye umuda
dair şiirler terennüm ederken, M. Akif, “Hüsran” şiirinde
“Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı
İslâmı uyandırmak için haykıracaktım” diye serzenişte bulunur. (Ersoy,
1987: 527)).
	

Bu dönemdeki haleti ruhiyeyi Mehmet Akif’in aşağıdaki dizeleri çok hüzünlü bir biçimde ortaya
koymaktadır:
“Ya Rabb bu uğursuz gecenin yok mu sabahı/ Mahşerde mi biçarelerin yoksa felahı
Nur istiyoruz … Sen bize yangın veriyorsun!/Yandık diyoruz… Boğmaya kan gönderiyorsun
Yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi/ Ağzım kurusun … Yok musun ey adl-i ilahi” (Ersoy,

Said Halim Paşa’yı Yüz Yıl Sonra Yeniden Okumak / Kudret Bülbül

Bugün Türkiye’de geleceğe ilişkin beklentinin çok daha olumlu olduğu söylenebilir. Gün batımında, batmakta olan değil; şafak vaktinde, doğmakta olan
bir Türkiye algısı söz konudur. Avrupa’nın 6., Dünyanın 16. büyük ekonomisi
olarak, on bin lirayı aşan kişi başına GSMH ve Dünya Mutluluk Endeksi’ndeki
yeri ile bugün Türkiye yakın tarihinde olmadığı kadar olumlu göstergelere sahiptir.
2.Medeniyet merkezli açıklamalar
Medeniyet kavramı 19. yüzyıldan beri gerek Osmanlı aydın ve devlet adamlarının ve gerekse Batılı düşünürlerin temel referans kavramlarından birisidir.
19. yüzyıldan günümüze, medeniyet kavramı kadar Doğu ve Batı düşüncesinde yer tutmuş başka bir kavram yoktur dense yeridir. Said Halim Paşa’nın
eserlerinde önemli bir yer tutan medeniyet kavramı, Günümüz Türkiye’sinde
de yakın dönemlerde oldukça revaçta olan bir kavramdır.
Kavram son olarak Huntinton’un “Medeniyetler Çatışması” tezi ya da çalışması ile güncellik kazanmıştır (Huntington, 1993). Bu çalışmada Huntington
dünyada “yedi ya da sekiz” medeniyetin bulunduğundan bahseder.
Medeniyet kavramına ilişkin 19. yüzyıldaki tartışmalara bakıldığında
Huntington’un “yedi ya da sekiz medeniyet” bulunduğu yaklaşımı Batı düşüncesinde bir ilerleme olarak görülebilir. Çünkü 19. ve 20. yüzyılda Batı düşüncesinde çoğul medeniyetlerden bahsetmek yaygınlıkla kabul edilen bir görüş
değildi. Tek bir medeniyetin bulunduğu, bunun da Batı medeniyeti olduğu,
İslam dünyasını geri bırakan unsurun bizatihi İslâm’ın kendisi olduğuna dair
görüşler o dönemlerde oldukça yaygındı. Örneğin 1914’te İstanbul ve Konya’yı
ziyaret eden Andre Gide, şöyle demekteydi:
… Türk kıyafetleri aklınıza gelebilecek en çirkin kıyafetler; doğrusunu
söylemek gerekirse (Türk) ırkı da bunu hak ediyor. …(Egzotikliğe olan muhabbetimden, kendi kendimi şovenist bir şekilde mutlu ettiğim korkusundan
ve belki de tevazudan dolayı) uzun bir süre birden fazla medeniyet olduğunu, sevgi ve heyecanımızı hak eden birden fazla kültürün bulunduğunu düşünmüştüm. … Şimdi görüyorum ki bizim Batı (az daha Fransız diyecektim)
medeniyetimiz sadece en güzel değil, inanıyorum ki aynı zamanda ‘yegane’
medeniyettir, yani sadece bizlerin tevarüs ettiği Yunan medeniyeti (Kalın,
2007: 121)
Kendilerine “Müslümanları medenîleştirmek” gibi bir misyon yükleyen
Arminus Vambery, makalesinde Mısır örneğinden hareketle Müslümanların
kendi kendilerini yönetmekten yoksun olduğunu, zaten bunun sonucu olarak
da ezilmiş olduklarını, bu nedenle İngiliz yönetiminin Mısır’a çok şey kazan1987: 273-274).
	

Kavramın Batı’da ve bizdeki gelişimine ilişkin detaylı bir tartışma için bakınız: Bülbül, Kültür ve
Medeniyet Tartışmalarına Türkiye’den Bakmak, 2009)
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dırdığını, kendi deyimiyle “Mısır’lıların bu derece bir hürriyet ve zenginlik
seviyesini hayal bile edemeyeceklerini” (Vambery, 1993: 47) ifade etmektedir. 1893’de yazılmış olan ve Avrupalılara ve İngilizlere karşı bağımsızlığı ve
özgürlüğü öne çıkaran Mısır millî marşına tepkisini de şöyle dile getirmektedir: “Sağlam, oturmuş bir yönetim düzenine alışık olmayan Doğulu bir halkın,
İngiliz işgalinin getirdiğini kavrayamamış bir halkın, isyana hazır olmasında
şaşılacak ne var?” (Vambery, 1993: 53).
İslâm dini ile bilimin ve felsefenin çeliştiği, bir İslâm Medeniyeti, İslâm
Sanatı, İslâm Felsefesinin olamayacağı, halkı Müslüman olan ülkelerin hepsinin geri kalmış durumda olmalarının İslâm’la ilerlemenin uzlaşamayacağının
somut örneği olduğu görüşünde olan ve kendisi ile ilgili olarak Sebîlü’r-Reşâd
ve diğer İslâmcı dergilerde pek çok makaleler/reddiyeler yazılmış olan Fransız
düşünür Ernest Renan’ın “bu görüşleriyle Müslümanlara düşmanlık ettiği”
şeklindeki eleştirilere verdiği yanıt ise içerisinde yaşadığı hastalıklı ruh halini
ele vermektedir:
Bu hiç de böyle değildir. İslâmlığın en büyük kurbanları Müslümanlardır.
Doğu seyahatlerimde kaç kere gördüm ki, taassup, insanları terörle ibadete sevk ederken az sayıda insanlardan gelmektedir. Müslümanı dininden
kurtarmak ona yapılabilecek en büyük hizmettir. İçinde nice iyi unsurlar
bulunan Müslüman milletlerin kendilerinden ağır gelen bu boyunduruktan
kurtulmalarını temenni etmekle, kendileri için kötü bir dilekte bulunduğumu
sanmıyorum. (Şahoğlu, ty: 18-20).
Türklerin sürekli faaliyet gösteren bir devlet kurmaktan yoksun olduğunu
belirten Paris Üniversitesi Profesörlerinden Paul Hory ise 1913 yılında yayınladığı “Türkiye Nasıl Paylaşıldı” adlı eserinde “Türkler dört asır, hatta daha
fazla bir süre Avrupa’da çadır kurmuşlardır” (Alıntılayan, Şahoğlu, ty: 23) demektedir.
Son dönem Osmanlı aydınının temel gündemini esas olarak yukarıdaki
Batılı eleştirilerin oluşturduğu söylenebilir. Bu durum devrin düşünürlerinin
neden özellikle bazı konularda yoğunlaştıklarının, bazı konular karşısında ilgisiz kaldıklarının da bir cevabıdır. Gerek Sırat-ı Müstakim, gerek Sebîlü’r-Reşad
ve gerekse dönemin diğer dergilerine bakıldığında Batılı düşünürlerin iddialarına karşı yazılmış çokça makalenin varlığı dikkati çeker. Örneğin Şeyhülislâm
Musa Kâzım Efendi “İslâm ve Terakki” adlı makalesinde, İslâm’ın ilerlemeye
engel olduğu şeklindeki eleştirilere yanıt vermek gayesi ile “Dîn-i İslâm mâni-i
terakki imiş! Ne büyük bir iftira, ne azim bir bühtan. Zira Dîn-i İslâm terakki-i
mâni değil, bilâkis emr-i terakki ve sâik-i teâlidir. Çünkü bu din bir milletin temeddün ve terakki etmesi için iktiza eden usul ve esâsâtın cümlesini havîdir”
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demektedir. Mustafa Sabri’nin Sebîlü’r-Reşad’da da yayınlanmış olan “Dînî
Müceddidler Yahud Türkiye’nin Necat ve İ’tila Yollarında Bir Rehber” adlı
eserine “Son zamanlarda ihtiyacâtımızın tatmini veya noksanlarımızın ikmali
maksadıyla her şeye aid yenilikler vaz’ ve ihdas etmek isteyenlere tesadüf edildiği gibi bu meyanda dinimizin ahkâmı hakkında da tâdilat icra etmek, yâni
asrımıza göre muhtaç olduğumuz yeniliklerden dinimize de hisse çıkarmak
lüzûmunu iddia edenler vardır” diyerek başlaması Osmanlı düşünürlerinin,
eserlerini verirken Batılı ya da Batıcı düşünürlerin kendileri hakkındaki düşüncelerini çokça önemsediklerinin bir ifadesidir. (Mustafa Sabri, 1340-1338: 3)
Osmanlı düşünürleri, “medeniyetin tek olduğu, bunun da Batı medeniyeti olduğu” yaklaşımına ilişkin farklı tutumlar geliştirmişlerdir. Said Halim
Paşa’nın konu ile ilgili yaklaşımına ve bu farklı tavır alışlara bir sonraki başlıkta değinilecektir.
Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile medeniyet kavramı Doğu ve Batı toplumlarının gündemine yeniden girmiş durumdadır. Kavram tekrar çatışma ve
bir arada yaşama arayışlarının temel referansı haline gelmiştir. Bir taraftan
Huntington gibi düşünürlerce neden çatışacağımız bu kavram üzerinden
temellendirilirken diğer taraftan yine aynı kavram üzerinden tam tersi bir
yaklaşım geliştirilmektedir. Medeniyetlerin bir arada yaşayabileceğine dair
Fransa, Mısır, İran merkezli oluşumlar da büyük gayret göstermesine rağmen
bu konuda en bilinen girişim Birleşmiş Milletler’in çatısı altında, Türkiye ve
İspanya’nın eş başkanlığı altında yürütülen Medeniyetler İttifakı Projesi’dir.
Bugün medeniyet kavramı ülkemiz aydınlarının da yoğun şekilde gündemindedir. Ama medeniyet merkezli açıklama ve yaklaşımlar meşrutiyet döneminde ve günümüzde farklılıklar içermektedir. Meşrutiyet döneminde daha
savunmacı ve dışlamacı perspektiften bir refleks geliştirilmiştir. Bu refleks gerek Mehmet Âkif’in “tek dişi kalmış canavar” ifadesinde ve gerekse Said Halim
Paşa’nın “Osmanlı medeniyetini daima akvam-ı Garbiyenin medeniyeti dûnunda zan eylemek bir zehâb-ı batıldan ibarettir. Zira bir zamanlar onlarınkine her veçhile fâik idi” (Buhran-ı Fikrîmiz, 1338-1335: 58) şeklindeki ifadesinde daha iyi görülebilir. Cumhuriyet döneminde ise Türkiye bu konudaki bütün
iddialarından vazgeçmiştir.
Ama bugün böyle bir öykünmeye ya da reddiyeye gerek duyulmadan medeniyet kavramı sahiplenilmektedir. Medeniyet kavramı üzerinden Türkiyeli
aydınlar, yazarlar ve devlet adamları Doğu ve Batı toplumlarının sorunlarına çözüm üretmeye çalışmaktadır. Bu konuda geniş bir külliyat oluşmuş durumdadır. Kendisini ve İslam Dünyası’nı temsilen Türkiye’nin Medeniyetler
	

İslam Mecmuası, 1329, C. 1, , sayı 1. Ayrıntılı bilgi için bkz. sayı 1, s. 1-2, sayı 2, s. 34-36, sayı 3 s.
75-77.

	

Bkz. C. 16, sayı 410-424, 1335.

	

Medeniyetler İttfakı projesi ve bu konudaki girişimler için bkz: Özipek ve Bülbül, From the Dialogue
to the Alliance of Civilizations, A Collective Initiative For Universal Peace, 2007.
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İttifakı projesinin öncülüğünü ve eş başkanlığını yapması ise geçmişten farklı
olarak Türkiye’nin bu konuda taşıdığı özgüvenin bir ifadesidir; Savunmacı ya
da reddiyeci bir refleksin ifadesi değil.
3.Batı Karşısında Kendini Konumlandırma
Gerek Osmanlı son dönemi, gerek Cumhuriyet dönemi düşünürlerinin ve gerekse günümüz aydınlarının temel tartışma noktalarından birisi de Batı’ya
ilişkin olarak nasıl bir tavır geliştirileceği, ne tür bir yaklaşımın benimseneceğidir. Tanzimat’a, Batı medeniyetine, Avrupa Birliği’ne ve son dönemlerde de
küreselleşmeye ilişkin farklı kavramlar altında yürütülen tartışma esas olarak
Batı’ya ilişkin kendimizi konumlandırmaya dair temel tartışmanın uzantılarıdır.
Osmanlı son dönem düşünürlerinin Batı’ya, Batı medeniyetine ilişkin esas
olarak üç farklı tepki geliştirdiği söylenebilir. (Daha sonraları, Batılılaşma,
Avrupa Birliği ve küreselleşme tartışmalarında da oldukça benzer tepkilerin
gözlemlendiği söylenebilir). Teslimiyetçilik olarak ifade edilebilecek ilk yaklaşımın en tipik örneği dönemin İctihad dergisinin sahibi ve yazarı Abdullah
Cevdet’in yaklaşımıdır. Cevdet’e göre tek bir medeniyet vardır. O da Batı Medeniyetidir. Batı medeniyeti dikeni ve gülü ile kabul edilmelidir. Aksi takdirde
yok olmamız kaçınılmazdır (Hanioğlu, 1985: 1384-1386). İkinci yaklaşım ise
tepkisel yaklaşım olarak adlandırılabilir. Bu yaklaşım bugün Batı Emperyalizminin insan hakları ve demokrasiyi kendi çıkarları doğrultusunda bir araç
olarak kullanmalarına tepki olarak insan hakları ve demokrasinin reddedilmesine benzetilebilir. Iraklı bir aydının Irak işgal edilirken insan hakları ve
demokrasi kavramına sempati duymaması, Mehmet Âkif’in Kurtuluş Savaşı
yıllarında “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” tepkisi vermesi gibi. Bu
yaklaşımda içerisinde yaşanılan koşullar nedeni ile Batı medeniyetinin reddedilmesi söz konusudur.
Üçüncü yaklaşım ise sağduyulu yaklaşım olarak adlandırılabilir. Bu yaklaşımda Batı’nın emperyalist kaygıları, medeniyet kavramını belirli amaçlar
doğrultusunda kullanmak isteği görmezlikten gelinmez. Bununla birlikte teslimiyet ve reddiye arasında sağduyulu bir yaklaşım geliştirilir. Batı’ya olan kızgınlığımızın Batı’nın olumlu yönlerini ve kendi olumsuzluklarımızı görmemizi
engellememesi istenir. Bu yaklaşımın en somut ifadesi Said Halim Paşa’da net
olarak gözlemlenebilir: Said Halim Paşa’ya göre geçmişten günümüze gelen
Avrupa’nın Doğu hakkındaki taşıdığı duygular çokça değişmemiş, şekil değiştirmiştir. Önceden Doğu haç adına tecavüze uğrarken şimdilerde insanlık ve
medeniyet adına tecavüze uğramaktadır:
Âlem-i Şark artık sâlib namına değil, medeniyet ve beşerîyet uğrunda düçar-ı târiz oluyor. Müslümanlar artık dinlerinden dolayı hedef tayin ve teşnî
edilmiyor, lâkin buna mukabil Avrupa pazar ihtirasâtında lâzımelvücud-u
mahlûkat hükmünde tutuluyor (Taassub, 1338-1335: 106).
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Bütün bunlara rağmen bu iki milletin birlikte yaşaması, birbirlerini iyi tanımaları gerektiğini söyleyen Said Halim Paşa, Doğu ve Batı arasındaki karşıtlıktan sadece Batının suçlu olmadığını, bu sonuçta Doğunun da payı bulunduğunu ifade eder. Ona göre Batı Doğuyu tanıyamamıştır. Fakat Doğu da
kendini tanıtmak için yeterince çaba göstermemiştir. Paşa Taassub isimli eserinin sonunda, bu eseri yazmasının nedeninin bu iki toplum arasındaki kin ve
düşmanlığı arttırmak değil, yan yana yaşamaya mahkûm ve birbirini tanıyıp
öğrenmeye aynı derecede mecbur iki toplum arasında iyi ilişkiler kurulmasını engelleyen bir takım yanlış fikirlerin ve gafletlerin giderilmesi olduğunu
belirtir. Artık bundan sonra olması gereken, bu düşmanlığın devam ettirilmesi değil, her iki topluma da eşit ve âdil bir şekilde mutluluk getirilmesinin
amaçlanmasıdır. Aksi takdirde komşunun mutsuzluğu üzerine kurulmuş bir
mutluluk anlayışı gizli bir mutsuzluktan başka bir şey değildir (Taassub, 13381335: 106-115).
Said Halim Paşa’nın, Batı’ya ilişkin olarak, yoğun eleştirilerine rağmen,
bugün bile pek çok düşünürün erişemediği, tepkisellikten uzak sağduyulu
bir yaklaşımı o gün dile getirmesi altı mutlaka çizilmesi gereken bir noktadır. Çünkü Tanzimat ile girilen süreçlerde gösterilen tepkiler genellikle tepkisellik ve teslimiyet arasında salınmaktadır. Bu bağlamda Tanzimat’a ilişkin
değerlendirme ve yaklaşımlar sadece o döneme ilişkin değildir. Tanzimat’la
girilen bir sürecin bugün de sonuçlarını yaşamaktayız. Günümüzde yaşanılan
süreçlere de çoklukla Tanzimat’a gösterilen tepkiler gibi tepki gösterilmektedir. Tanzimat ve sonrasında Batılılaşma süreci, hayatı çok yönlü olarak üreten ve değiştiren süreçler karşısında Osmanlı devlet adamlarının geliştirdiği bir formdur. Bazı adımlar belki rahatlıkla eleştirilebilir. Fesin getirilmesi,
sonra fesin kaldırılıp şapkanın getirilmesi biçimsel değişiklikler olarak görülebilir. Nitekim Erol Güngör, Osmanlı ve Cumhuriyet modernleşmesinde
Osmanlı’nın daha kalkınmaya öncelik veren, Cumhuriyet’in ise daha kültürel
değişimi önemseyen bir modernleşme modeli benimsediğini belirtir (Güngör,
2001: 114). Ama hayatı çok yönlü olarak üreten ve değiştiren süreçler karşısında sürekli olarak izleyici kalınamaz. Bu süreçler bireyleri, grupları, kurumları
ve ülkeleri etkileyen ve zorlayan süreçlerdir. Bu perspektiften baktığımızda
gerek geçmişte Batı modernliğine gerekse günümüzde Avrupa Birliği ve küreselleşme süreçlerine ilişkin çok anlamlı bir tutum geliştirilebildiği söylenemez. Burada bilinçli bir biçimde alternatif geliştirmekten bahsedilmemiştir.
Çünkü her durumda alternatif geliştirmek kendimizi ötekileştirmenin ve gelişmelerin dışında kalmanın bir ifadesidir. Bazı durumlarda kuşkusuz alternatif geliştirilecektir. Ama bu arayış bizi her durumda Batıya karşı kendimizi
konumlandırmaya götürmemelidir. Kendi özgünlüğümüzün, değerlerimizin
farkında olarak Batı medeniyeti ile bir ilişkiye girmeliyiz. Batı, Doğu, Güney
ya da Kuzey, nereye ilişkin olursa olsun, kendimizi bir karşıtlık içerisinde konumlandırırsak, bu tepkisellik içerisinde zaten “kendimiz” değil, farklı bir şey
olmuşuz demektir. Böyle bir tepkisellik içerisinde kendi eksikliklerimizi, yan-
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lışlarımızı da görebilmemiz mümkün değildir. Said Halim Paşa’nın yaklaşık
yüzyıl önce yazdıkları, bugün yeni yeni ulaşılan bu yaklaşıma kapı aralamaktadır.
4. Kanûn-i Esâsi, Anayasa tartışmaları
Yüzyıl öncesinin Türkiye’si ile günümüz Türkiye’sinin değişmez gündemlerinden birisini de Kanûn-i Esâsi ya da Anayasa tartışmaları oluşturmaktadır.
Var olan anayasaya yönelik eleştiriler, yeni anayasa arayışları, bu arayışlarda
başka ülkelerin deneyimlerinin ne kadar yol gösterici olacağı temel tartışma
konularıdır.
Said Halim Paşa 1908 Meşrutiyeti’nin temeli olan 1876 Kanûn-i Esâsi’sinin
halkı yönetime iştirak ettirmek, halka dayalı bir yönetim kurmak amacıyla hazırlanmadığı düşüncesindedir. Ona göre bu anayasa büyük nâzır ve memurlarca, hükümdara karşı kendi çıkarlarını korumak amacıyla hazırlanmıştır.
Anayasa gereği olarak kendisine yüklenen vazifeleri milletin yerine getirmekteki aczini, uzun yıllar geçmeden milletin bu vazifeleri yerine getirmeye muktedir olamayacağını iyi bilen bu bürokratların, mutlakiyet idâresi temsilcilerinin, hürriyet taraftarı olmalarının gerçek nedeni, taşıdıkları “devlet mümessili” sıfatına, bir de “hukukun ve milletin koruyucusu” sıfatını ilave etmekti.
Böylece hükümdara karşı yürüttükleri mücadelede milleti kendi çıkarları için
bir araç olarak kullanıyorlardı:
“İşbu 93 Kanun-i Esasîsi hakikat halde bizzat idâre-i mutlaka memurîninin, hükümdarının istibdâdını tenfığ etmek ve ânın hüküm ve nüfuzuna
karşı bir kuvve-i mütekâbile ve mütevâzene vucuda getirmek maksadıyla beyinlerinde mukadderâtına hâkim olan idâre-i şahsîye ve keyfiye, memleketin husul-ü terfisine haylûlet eden mevaliğden ad olunuyordu. O vakitki müceddidlerimiz şu idâre-i müteessifeyi tağyir ve tâdil için o vakte kadar îmal
edilmiş ve mensi hükmünde tutulmuş olan üçüncü anâsırın yâni milletin işe
karıştırılmasının kifayet edeceği ve memleket de işlerin safhası(nın) derhal
tebdil etmesi için Millet-i Osmâniye’ye bir takım hukuk ve hürriyet-i siyasiye verilmesi, tâbir-i âhirle efkâr ve muğtiyât-ı Garbiye üzerine mübtenî bir
Kanun-i Esasî ahkâmının vaz’ ve tatbik edilmesinin kâfi olacağı fikrine sahip
olmuşlardır. Halbuki tecdidperver olan bu nezar ile ekabir-i memurîn kendi
memleketlerini pek iyi tanıdıkları cihetle memleketin işbu Kanun-i Esasî ile
kendisine tahmil olunan vezâif ve taahhüdâtı, aradan uzun müddet geçmedikçe îfaya muktedir olamayacağına ve binâenaleyh milletin haber ve mâlumatı olmaksızın kendisine bahş olunan şu hukuk-u siyasiyenin, çekmekte
olduğu istibdâda karşı bir salah-ı müessir makamına kâim olamayacağına
elbette vâkıf idiler. Binâenaleyh 93 senesi müceddidinin takip etmiş oldukları
suret-i hareket sebebi ve hikmeti, milletin Kanun-i Esasî iktizasınca kendisine
tahmil olunan vezâif ve taahhüdâtı ifadaki aczi sayesinde işbu hukuk ve hürriyetden daha bir çok seneler Milleti Osmâniye’nin değil belki yine memurîn-i
Osmâniyenin eyleyeceklerine kanaat hasıl etmiş olmalarından olsa gerekdir.
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Şu halde idâre-i mutlaka mümessillerinin izhar ettikleri hürriyetperverlik
hakîkat halde hâiz oldukları mümessil-i devlet sınıfına hakkın ve milletin müdafii sıfatını dahi ilave etmekten ve hükümdâr-ı müşterekeye karşı milleti alet
ittihaz , eylemekten ibaret idi. ” (Said Halim Paşa, 1329: 3-4).
Said Halim Paşa’nın Kanûn-i Esâsi’ye ilişkin yaklaşımı, Kanûn-i Esâsi hazırlanırken devlet memurlarının taşıdığı temel kaygının saraya karşı kendilerini güçlendirmek olduğu vurgusu oldukça çarpıcıdır. Çünkü Paşa adeta 1876
ya da 1908 değil, 1982 Anayasasının hazırlanış biçimini, hazırlanırken taşınan
temel kaygıları ortaya koyar gibidir. 2000’li yıllarla birlikte yaşanan krizler
1982 Anayasasını hazırlayanların temel kaygılarının, korkularının, anayasanın içerdiği tuzakların daha net bir biçimde görülmesini sağlamıştır. Paşa’nın
Kanûn-i Esâsi’nin saraya karşı memurları güçlendirmek amacıyla yapıldığını
söylediği Kanûn-i Esâsi’den farklı olarak 1982 yılında değişen neredeyse tek
şey Osmanlı memurinin yerini alan Cumhuriyet memurinin kendisini saraya
değil millete karşı koruma amacı taşımasıdır. Bu bağlamda Kanûn-i Esâsi de
saraya karşı, 1982 Anayasası’nda millete karşı taşınan korkular ve bu korkuları aşmak için memurların yasal düzenlemeleri sürekli kendi lehlerine düzenlemeleri açısından, rejimler değişse de, yüzyıl içerisinde fazla bir değişimin
olmadığı söylenebilir.
Bu çerçevede Paşa’nın Kanûn-i Esâsi’ye ilişkin uyarılarından bugünlerde
yoğun olarak yürütülen yeni anayasa arayışlarına ilişkin dersler çıkarılabilir.
Bu derslerden ilki belki de sadece anayasa değiştirmekle her şeyin değişmeyeceği, siyasal mekanizmaların değişimi ile toplumsal yapının da kendiliğinden değişmeyeceğidir. Said Halim Paşa’ya göre içerisinde yaşanılan durumun
esas sorumluları, her şeyden önce, ülkeye, dışarıdan kendi sosyal gerçekleriyle
uyuşmayan düzenlemeler aktarmaları nedeni ile son devir devlet adamlarıdır (Said Halim Paşa, 1329: 23). Paşa’ya göre bu devlet adamlarını bu hataya
düşüren şey onların memleketin siyasal yapısını değiştirmekle toplumsal yapısını da değiştirebileceklerini sanmalarıdır. Ona göre bu nedenle yaşanılan
sorunları bir tek sorumlu ile açıklamak mümkün değildir. Paşa kendisini çok
ağır eleştirmesine rağmen yaşanılan sorunların tek sorumlusu olarak Sultan
Abdülhamid’in de görülemeyeceğini belirtir. Çünkü bir yönetim sadece bir kişinin ya da bir partinin eseri olamaz. Eğer Abdülhamid gelmemiş olsaydı aynı
anlayıştaki çağdaşları başka bir Abdülhamid yaratırlardı (Said Halim Paşa,
1329: 24-25).
Said Halim Paşa’nın Kanûn-i Esâsi’ye ilişkin yazdıklarından çıkarılması gereken ikinci ders bürokratik oligarşinin kendi çıkarları için neleri göze
	

Müceddidlerimizi bu kadar hata-yı fahîşeye düşüren şey onların memleketin ahvâl-i siyasiyesini istedikleri gibi değiştirmekle ahvâl-i ictimâiyesini tahvil ve tegallübe muvaffak olabilecekleri
îtikâdında bulunmuş olmalarıdır. Bunlar sadece bir takım kavânin ve nizâmât metinlerinin, bir
milletin hâl-i ictimâiyesini, istenildiği vechile tebdil edebileceği ve heyet-i ictimâiyenin hükümâtın hevesât ve hissiyâtına tabi bulunduğu gibi sadedlâne bir fikirde bulunmak hatasına düşmüş
olmalarıdır(oldular) (Said Halim Paşa, 1329: 17).
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alabileceğine dair yaptığı uyarı olabilir. Gerek Kanûn-i Esâsi ve gerekse 1982
Anayasası’nın esas olarak bürokratik oligarşinin çıkarlarını korumak amacını
taşıdığına yukarıda değinilmişti. Yeni anayasa çalışmaları yapılırken dikkat
edilmesi gereken en önemli noktalardan birisinin bu durum olduğu söylenebilir. Yüzyıllık süreç içerisinde rejimler, kurumlar, kurallar ve meşruiyet kaynakları değişmiş olmasına rağmen bürokratik mekanizmaların kendi çıkarlarını esas kabul etmeleri neredeyse hiç değişmemişse bu nokta üzerinde özellikle durmak gerekir. Bu çerçevede Said Halim Paşa’nın “memurlar sınıfı”na
ilişkin uyarısını sürekli olarak göz önünde bulundurmak gerekir. Ona göre
Osmanlı toplumunda en faal ve aydın sınıf memurlardır. Avrupa’daki soylular
ve burjuvazinin serbest, bağımsız ve girişimci bir sınıf olmasına karşılık bizdeki memurlar kayıtsız, sorumluluktan kaçınan, fedakârlık ve özel teşebbüs
duygularından yoksundurlar. Paşa’ya göre; “meslekleri icâbatından olarak
memleketin zararına yaşayan böyle bir alay memûrîn-i hükümet(in), başka
memleketlerde(ki) teşebbüs-ü şahsîyeleriyle, o memleketin saâdet ve mâmuriyetini tehiye ve iğzar eyleyen asilzâdegân ile burjuvazinin hâiz oldukları kıymete hâiz olamayacakları tabîîdir” (Said Halim Paşa, 1329: 16).
Son olarak alınması gereken bir başka ders yeni anayasanın başka ülkelerin
deneyimlerinden faydalanmakla beraber ülkenin toplumsal koşullarına ve değerlerine uygun olarak hazırlanması gerekliliğidir. Aksi takdirde, başkalarının
deneyim ve kanunları ile sorunlarımızı çözmeye kalkışmak Said Halim Paşa’ya
göre ülkenin toplumsal gerçeklerinden uzaklığın ve onlardan habersizliğin bir
ifadesidir. Bu duruma düşülmesinin nedeni ise Batı medeniyetinin anlamadan
taklit edilmesidir. Başkalarının deneyim ve birikimleri ile sorunlarımızı çözme
anlayışı bizde pek çok kötülüklere yol açmıştır. Her şeyden önce kendimize olan
güvenin yok olmasına yol açmıştır (Said Halim Paşa, 1329: 13).
5. Aydınlar
Münevverler, Aydınlar ya da entelektüeller, sahip oldukları ya da olmadıkları
nitelikleri nedeniyle, her devrin, her ideolojinin ve toplumun temel tartışma
konularındandır. Rejimler, ideolojiler, çağlar değişse de aydınların taşıdığı rol
vazgeçilmezdir.
Günümüz Türkiye’sinde olduğu gibi Osmanlı son döneminde de, toplumu
yönlendirebilme potansiyelleri nedeniyle aydınlara yönelik geniş bir tartışma
yürütülmüştür. Said Halim Paşa toplumların ilerleyebilmesi için aydın sınıfına özel bir önem verir. Bozulan Osmanlı toplumunun düzeltilebilmesi için
toplumu aydınlatacak böyle bir seçkin sınıfın ihtiyacını şu sözlerle ortaya koyar:
Bu sâike-i mecburiyetle vazife-i siyasiye ve idâresine meclis-i millisinin
murakebesi tahtında ifa ettiren idâre-i Meşrutiyetimiz, memleketin terakki
ve umranı içün cemiyet-i avama muvafık bir vasıta vücuda getirmesi, yâni
zatî, ahlâki, aklî meziyetleri ile temâyüz eden eşhasdan, maddî ve manevî
servet müstahsillerinden, memleketin bîpayan servet-i tabiiyesinden istifade
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edebilecek erbab-ı sanatdan, vicdanlarından tenvir ve terakki-i müştereki
temin suretiyle hükümran olmak isteyen erbab-ı faziletden mürekkeb bir
sınıf-ı mümtaze teşkil etmesi lazım gelir (Buhran-ı İctimaîmiz, 1338-1335:
74).
Fakat Said Halim Paşa bu kadar önemsediği aydın sınıfından oldukça müştekidir. Toplumsal ilerlemenin gereklerini yerine getirsin diye yetiştirilmek istenilen aydınlarımızın kendilerini tanımaktan yoksun olduklarını, kendi toplumlarının değerlerini tanımadıklarını, bundan dolayı da Batı’ya hayran olarak, milletinin örf, âdet ve geleneklerine düşman olduklarını belirtir. İmandan
mahrum karanlık ruhlarına sinmiş kötümserliklerinden dolayı da milletleri
adına her şeyi kötü gördüklerini ifade eder (Buhran-ı Fikrîmiz, 1338-1335:
49-50). Paşa’ya göre Aydınlar tamamen Batı düşüncesinin etkisine girince,
halk ile aydın arasında bir yabancılaşma başlamış oldu. Birbirini anlamayan
ve birbirine gittikçe yabancılaşan aydın ile halk arasındaki uçurum zamanla
daha da arttı ve sonuçta: “Artık bir tarafda her şeyi kabul ve tecviz eden en âlî,
en münevver sınıf-ı halkın milel-i muhtelifeyi ifratkârâne bir suretde temsil ve
taklidi hareketi, diğer tarafda da kısmen münevver sunuf-u mâdunun her türlü teceddüde karşı itilâf-nâpezir adem-i tecvizi. Nefret-i şedîde ve mütevahhişânesinin âsarı icra-yı hüküm ediyordu” (Buhran-ı İctimaîmiz, 1338-1335:
68).
Aydınların memleket üzerinde büyük bir tesire sahip bulunduklarını, hiçbir denetleyici ve rakiplerinin de bulunmadığını ifade eden Said Halim Paşa
aydın sınıfın ülkenin kurtuluşu için çözümü, kendilerinin de tutulduğu bir
hastalığı bütün millete yaymakta gördüklerini, böylelikle ülkeyi korkunç bir
sonuca doğru sürüklediklerini belirtir:
Halbuki bu zümre-i münevvere medeniyet-i Garbiyenin tesirâtı altında
şahsîyetini gâib ederek mefrut bir Garbperestşigârlığına müptelâdır ki selâmet-i milliyeyi ancak kendisinin dûçar olduğu bu ibtilay-ı merzubu memlekete sirâyet ettirmekte görüyor ve terakki ve teâli nâmına vijdan ve efkârda
envâî buhranlar tevellüd ederek memleketi mezâlim-i mechulâta doğru sürükleyib götürüyor (Buhran-ı Fikrîmiz, 1338-1335: 49).
Paşa’ya göre Batı hayranı aydınlar, manevî, toplumsal ve siyasal konularda
iki önemli özellik gösterirler: “Evvelâ bu vesâilden her hangisine dahil olsa
bize taalluk eden cihetlerini bilmemek ve öğrenmeğe tenezzül etmemek, sâniyen bize taalluk olanlar haricinde bir çok usuller, mübdeîler ve ihâtalara vakıf
bulunmak” (Buhran-ı Fikrîmiz, 1338-1335: 53)
Bu kendini bilmemekten dolayıdır ki Batı hayranları henüz yeni bağımsızlığını
kazanan bir milletmişiz gibi geçmişimizin görkemliliğinden şüphe ediyor ve bizi
hakir görüyorlar.
	

“Bundan nâşîdir ki Garbperestşigarları kendimizi henüz tesis ederek mevcudiyet-i milliyesini istihsale çalışan yeni doğmuş bir cemaat farzedecek derecede geçmişimizin ve eslafımızın azîmetinden
şübhe ediyor ve bizi hakir görüyorlar” (Buhran-ı Fikrîmiz, 1338-1335: 53).
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Said Halim Paşa Batı hayranı aydınları hastalıklardan korunmak için tıp
kitapları okuyan kimselere benzetir. Sonunda kendilerini bütün hastalıklara
tutulmuş olarak gören bu kimseler gibi, bu aydınlarımızın bilgileri de onlara
vatanlarını bir elem ve ızdırap kaynağı olarak göstermektedir.
Batı hayranlığı her alanda etkisini göstermekte olduğundan, edebiyat, sanat ve düşüncede tam bir durgunluk yaşandığı görüşünde olan Paşa’ya göre
aydınların kendi toplumları ile ilgili olarak bu kadar karamsar ve kötümser
düşünmelerinin nedeni vatanlarındaki her şeyi ıslah ve düzenlemelerle kurtarılamayacak kadar bozuk görüyor olmalarıdır. Bu nedenle, başka ülkelerde
görülen herhangi bir bozukluk düzeltilme yoluna gidilirken, bizim aydınımız
her şeyi yıkarak yeniden yapma iddiasındadır. Batılı aydınlar yok olmaktan
kurtarmak için düzeltip korumaya çalışırken bizde kurtarmak için yok edilmeye çalışılmaktadır. Said Halim Paşa’ya göre bu örnek bile Batı’yı taklit etme
iddiasındaki aydınlarımızın gerçekte Batı’yı anlamaktan ne kadar uzak olduklarını göstermeye yeter (Buhran-ı Fikrîmiz, 1338-1335: 50-51).
Said Halim Paşa, “kendini iyi tanıyan fakat Batı’yı tanımayan eski aydınlar” ile “kendini tanımayıp Batı’yı tanıma iddiasında olan yeni aydınlar” arasında bir kıyaslama yaparak bu iki kötü durum arasında yeni aydınları daha
zararlı bulur;
“Ezmine-i sâbıkada sunuf-u münevverimizin en büyük kusurları medeniyet-i Garbiyeyi tanımamaları ve bu bilmemezlik yüzünden ona karşı
husûmetperverde eylemeleri idi. Halbuki Garbperestşigarlarının bu hâle tamamen zıd bir derekeye düştüklerini görüyoruz. Onlar tanımadıklarından
dolayı memleketlerine yabancı kalıyorlar ve şi’r-ü hayal ile muttasıl şayab ettikleri medeniyet-i ecnebiyeye karşı mefrutâne bir meftuniyet içinde
kendi(leri)ni unutuyorlar. İzdâdın gaye-i nihâiyede ictima etmesi hasebiyle
unsur-u medeniyet olmak üzere netice-i hesabda bu mütefekkir(inin) eski
mütefekkirînden daha muzır oldukları anlaşılır” (Buhran-ı Fikrîmiz, 13381335: 56-57)
Paşa’ya göre Batı medeniyetinin etkisi ile meydana gelen aydın-halk ikiliği biran evvel ortadan kaldırılmalıdır. Aksi takdirde bu durum daha tehlikeli
sonuçlara ulaşabilir. Bu ikiliğin ortadan kaldırılması gerektiğini söylerken aslında Said Halim Paşa aydından ne beklediğini ortaya koymaktadır. Ona göre
aydın sınıfı ancak üyesi olduğu İslâm toplumunun millî gayelerine hizmet etmeleri durumunda üzerine düşeni yerine getirmiş olacaktır (İnhitâtı İslâm
Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye, 1338-1335: 134).
Osmanlı aydınlarına yönelik olarak halkına yabancılaştığı, milletinin te	

“ Medeniyet-i Garbiyenin te’siri ile âlem-i İslâmın her tarafında görülen bu halet-i gayr-i tabiiyeye
bir nihayet verilmesi mukteziyât-ı âciledendir. Her şeyden evvel halk ile tabaka-i münevveresi beyninde vücudu zaruri bulunan Vahdetî gaye te’sis etmelidir. Vâkıâ medeniyet-i Garbiyenin te’siri,
ezmine-i kablel İslâmın te’sirinden daha meş’um olacaktır” (İnhitâtı İslâm Hakkında Bir Tecrübe-i
Kalemiyye, 1338-1335: 130)
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mel ihtiyaçlarından ve düşüncesinden uzaklaştığına dair eleştirileri sadece
Said Halim Paşa yöneltmemektedir. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında görev
üstlenmiş kumandanlardan birisi olan Hafız Hakkı Paşa da 1913’de yazdığı
eserinde kendi alanıyla ilgili olarak benzer eleştirileri dile getirir. Eserinde
orduda yüzyıllardır süren bozgunun gerek asker disiplini, gerekse toplumsal
nedenlerini bir Koçibey, bir Kâtip Çelebi yaklaşımı ile çözümlemeye çalışan
Hafız Hakkı Paşa münevverlerimizin en basit harp ve ordu bilgilerinden bile
yoksun olduğundan şikayet ederek şu eleştiriyi getirir:
Bizim münevverlerimiz cihanın her türlü felsefesinden, Fransız ihtilâlinden, Amerika’nın fikrî medeniyetinden bahsederler de, sonra devletin hayatı
mevzuubahs olduğu dakikalarda milletin ruhunu takviye etmek, harbin dehşetli kasırgaları arasında zavallı mehmetçikleri ilmin nuru ile aydınlatmak
hususlarında tamamen âciz kalırlar. Son felaketimizde (Balkan savaşı, K. B.
) karşımızdaki ordularda o milletlerin doktorları, edibleri, şairleri, filozofları, yedeksubay, astsubay, er olarak ateşler içinde ordunun düşünce ruhunu
teşkil ederken, bizim mehmetçikler arasında alimlerimizden, edebiyatçılarımızdan bir fert bulunmuyordu. İstanbul’da kalıp yazı yazanlar ise milletin
ruhundan uzak kaldığı için bir tesir yapamıyor yahut zararlı fikirleriyle millete bozgunluk tohumları veriyordu (Hafız Hakkı Paşa, ty: 77-78)
Said Halim Paşa’dan çok sonra gelen Cemil Meriç ve Kemal Tahir gibi aydınlar da Osmanlı aydınlarına yönelik olarak benzer eleştiriler yöneltmektedirler. Meriç’e göre;
Bâb-ı Âli, Reşid Paşa’dan îtibaren Avrupa’yı temsil eder. Saraydan da
halktan da kopmuş bir bürokrasi, aydın da bürokrattır. O da mütevâzi bir
temsilcisi bulunduğu ictimâî zümre gibi şöhret ve îtibarını yeni efendilerine,
yâni Avrupa’ya borçludur (Meriç, 1974: 23).
Kemal Tahir’e göre Batılılaşmanın zararları ortaya çıkmasına rağmen Osmanlı aydını yolunda ısrar etmiş, karşı çıkanları gericilikle suçlayarak ilericiliğe sığınmıştır. Devletin çöküşüne de çokça üzülmemiş, bir nevi kader gibi
karşılamışlardır10.
Said Halim Paşa’nın, Hafız Hakkı Paşa’nın, Cemil Meriç ve Kemal Tahir’in
aydınlara ilişkin dile getirdiği eleştirilerin bugün için geçerli olmadığını söyleyebilmek oldukça zordur. Kendi toplumunu ve devletini nevzuhur bir ulusdevlet ve toplum gibi görerek, bununla avunan, toplumdan kopuk, Said Halim
Paşa’nın ifadesi ile “kendini iyi tanıyan fakat Batı’yı tanımayan” ve “kendini
10

Batılıllaşmağa Osmanlı aydın-bürokratları Osmanlı İmparatorluğunu batmaktan kurtarmak için
girdiler. Bu yeni sapılan yolun zararları elle tutulur hâle gelip, Batılılaşmaya Osmanlıların çoğunluğu (Osmanlı milleti) karşı çıkınca artık geri dönmediler. Karşı çıkanları gericilikle suçlayarak ilericiliğe (uydurma bir ilericiliğe) sığınarak inad ettiler. Bir anlamda böylece ihanete kadar tekerlendiler.
Bu açıdan bakılırsa bu Batılılaşmacı Osmanlı aydın, bürokrat ilericiler 1918 çöküşünü bir çeşit kader
sonucu gibi karşıladı. Haklı çıkmanın kasıntısına bile kapıldı denebilir (Bir imparatorluk batıranların bir Anadolu devletiyle bunca yıl öğünmeyi utanılacak bir durum saymamaları bundandır) (Kemal Tahir, 1992: 164).
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tanımayıp Batı’yı tanıma iddiasında olan” aydın tipolojilerinin geçmişte kaldığı söylenemez. Tersine bu aydın profillerinin en az geçmişteki kadar günümüzde de yaygın olduğu ifade edilebilir. Oysa küreselleşme süreçleriyle iç içe
geçmiş bir dünyada sadece bir tarafı bilen aydın tipinin rehberliği ülkeler için
çok daha zararlı olacaktır. Bugün kendi tarihini, birikimini, medeniyetini ve
dünyadaki gelişmeleri çok iyi bilen aydınlara, yol gösterilere fazlasıyla ihtiyacımız vardır. Ahmet Davutoğlu’nun çok haklı olarak belirttiği gibi, ulusal,
evrensel ve alt kültür bağlamında “artık bizim sadece kendi dünyası ile ilgilenen bir insan tipine ihtiyacımız” bulunmamaktadır. Yetiştireceğimiz insanlar, bir taraftan, bir Hintli, bir Afrikalı, bir Batılı ile aynı kurumda çalışabilme
kabiliyeti ve etiğine sahip olabilmeli iken “aynı zamanda geri dönüp bir Urfa
kahvesinde, bir Edirne kahvesinde oradaki halkla hemhâl olabilecek şekilde” davranabilmelidir. Yine Davutoğlu’nun belirttiği gibi bizim ‘Yaban’daki,
‘Zeytindağı’ndaki kopuklukları, yabancılaşmaları değil bütünleşmeleri öne çıkaran farklı kaynaklardan beslenebilen bir elit yetiştirmemiz gerekmektedir.
“O zaman halk bunlarla bütünleşeceğinden toplumda bir parçalanmışlık veya
kopukluk da olmayacaktır” (Davutoğlu, 2002: 161).
Bitirirken
Said Halim Paşa’nın düşünceleri üzerinden bugüne bakmak, ya da bugünkü
tartışmalar üzerinden Paşa’yı yeniden okumak kuşkusuz yukarıdaki başlıklarla sınırlı değildir. Bu başlıklar yanı sıra Paşa’nın, bugün belki de bir ölçüde
insanlarımızın gittikçe artan özgüvenleri nedeniyle, eskisi kadar gündemde
olmayan İslâm dünyasının geri kalma nedenlerine ilişkin yaklaşımı ve bu
yaklaşıma ilişkin eleştiriler yeniden tartışılmaya değer niteliktedir. Osmanlı
son dönem düşünürleri ve Said Halim Paşa’daki vatan kavramı, bu kavrama
ilişkin algıdaki değişimler, kültürel işgale dikkat çekmek için yapılan maddi
vatan-manevi vatan ayırımı, milliyetçiliğe ilişkin yaklaşımı bugünün Türkiye
gündemini de oluşturan önemli konulardandır. Avrupa’da uzun yıllar yaşamasına, yükseköğrenimini orada yapmasına rağmen Batıcı bir düşünür olmaması dikkat çekilmesi gereken bir noktadır. Bu durum Turgut Özal’ın katkıları ile
Avrupa’ya ve ABD’ye gönderilen öğrencilerin orada uzun yıllar kalmalarının
sonrasında yüzeysel hayranlık ve reddiyenin ötesinde, Batı’yı sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerine benzetilebilir (Türkiye’nin yakın dönem gelişiminde,
ülkeye döndükten sonra bürokraside ve üniversitelerde görev alan bu öğrencilerin katkıları yadsınamaz). Kısacası bahsedilen bu konular çerçevesinde Said
Halim Paşa’ya ilişkin daha geniş okumalar yapılabilir. Ama daha geniş okumalar bu çalışmanın sınırlarını aşacaktır.
Diğer taraftan bugünün gündemi ve koşulları üzerinden, yüzyıl öncesine
giderek Said Halim Paşa’nın düşüncelerini okumak çok anlamlı görünmeyebilir. Bununla birlikte, varsa eğer, süreklilikleri, değişimleri ve dönüşümleri
gözlemleyebilmek için yüzyıllık bir süreç içerisinden bu okumayı yapmak büyük resmin daha iyi görülmesini sağlayabilir.
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Bu perspektiften bakıldığında süreklilik açısından Said Halim Paşa’nın
devrinin bürokrasisi için yaptığı eleştirilerin, devlet şekilleri, yönetim biçimleri, meşruiyet kaynakları değişmiş olmasına rağmen, bugün de büyük oranda
geçerli olduğu söylenebilir.
Medeniyet, Vatan, Demokrasi, Aydınlar gibi kavramlar günümüz
Türkiye’sinde de üzerinde oldukça durulan kavramlardır. Bununla birlikte bu
kavramların tanımı, kavramlara ilişkin değerlendirmeler yüzyıllık süreç içerisinde aynı kalmamıştır.
Batı’ya bakış, İslâm dünyasının geri kalmasına yönelik analizler, Batı karşısında kendisi konumlandırma kuşkusuz yüzyıl öncesindeki gibi değildir. Bu
konularda Türkiye’de önceki dönemlere göre çok daha fazla bir özgüvenin
gözlemlendiği rahatlıkla söylenebilir.
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Re-discovery Of Said Halim Paşa After A Whole Centuary Passed Away
Kudret Bülbül
Abstract
In this paper we will be focusing on the works of Said Halim Paşa after a century has passed between the
years that he created his works. The aim of this study is not to re-analyze his thoughts and introduce
them; but to re-discover Said Halim Paşa in the circumstance of his thoughts which are applicable to our
lives after many of the conditions have changed as the time went by and discover the continuity of his
philosophy. If we analyze him in this perspective we can find out that his critics on the state bureaucracy
are still applicable although governance methods of the state, criteria of legitimacy have been changed.
The concepts of civilization, country, democracy, intellectual are still emphasized in today’s Turkey. On
the other hand the definitions of these concepts and their interpretation have not remained the same.
Turkey’s approach to west today has more of the implications of self-confidence in comparison to the
situation about hundred years ago.
Key Words: Said Halim Paşa, Age of Parlamentarizm, Civilization, Intellectuals, Kanûn-i Esâsi

Said Halim Paşa’yı Yüzyıl Sonra Yeniden Okumak
Kudret Bülbül
Özet
Bu çalışmada, aradan yaklaşık yüz yıl geçtikten sonra, Meşrutiyet döneminin önemli bir devlet adamı
ve siyasal düşünürünün, Said Halim Paşa’nın yazdıkları üzerine yeniden odaklanılmaktadır. Çalışmanın
amacı, Said Halim Paşa’yı, düşüncelerini tekrar analiz etmek ya da tanıtmak değil, yaklaşık yüz yıl
geçtikten, yönetim biçimleri ve meşruiyet kaynakları, içerisinde yaşanılan ortam, geleceğe ilişkin beklentiler, korkular ve umutlar değiştikten sonra bugün gündemde olan konular üzerinden Said Halim
Paşa’ya yeniden bakmak ve süreklilikleri görmektir. Bu perspektiften bakıldığında süreklilik açısından
Said Halim Paşa’nın devrinin bürokrasisi için yaptığı eleştirilerin, devlet şekilleri, yönetim biçimleri,
meşruiyet kaynakları değişmiş olmasına rağmen, bugün de büyük oranda geçerli olduğu söylenebilir.
Medeniyet, vatan, demokrasi, aydınlar gibi kavramlar günümüz Türkiye’sinde de üzerinde oldukça durulan kavramlardır. Bununla birlikte bu kavramların tanımı, kavramlara ilişkin değerlendirmeler yüz
yıllık süreç içerisinde aynı kalmamıştır. Batı’ya bakış, İslam dünyasının geri kalmasına yönelik analizler, Batı karşısında kendisi konumlandırma kuşkusuz yüzyıl öncesindeki gibi değildir. Bu konularda
Türkiye’de önceki dönemlere göre çok daha fazla bir özgüvenin gözlemlendiği rahatlıkla söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Said Halim Paşa, Meşrutiyet Dönemi, Medeniyet, Aydınlar, Kanûn-i Esâsi
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Giriş
Yerlilik, Türkiye’nin kendine has modernleşme tecrübesinin önemli meselelerinden birisi olagelmiştir. Değişmek ve mevcut hâlinden kurtulmak isteyenlerin nasıl kendileri olarak kalabilecekleri ve yeni bir kimlik benimsemeleri ciddi
bir meseledir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde beliren ana düşünce akımlarını temsil eden aydınların tartışmalarını bir yönüyle yerlilik meselesi etrafında dönen bir tartışma olarak görmek de mümkündür. Bu tespit,
düşüncede İslâmcılık, Batıcılık ve Millîyetçilik akımlarının farklılıklarının ve
“memleket nasıl kurtulur?” sorusuna sadece yerlilik meselesi etrafında cevap
ya da cevaplar aradıkları anlamına gelmemektedir. Yine de farklı akımlardan
düşünürlerin katkılarını yerlilik meselesi bağlamında ele almak mümkündür.
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde entelektüel hayatın en
önemli üç tarz-ı siyasetinden birisi olan İslâmcılık düşüncesini benimseyen
entelektüeller, özellikle yerlilik ve İslâm arasında yakın bir bağ kurmuşlardır.
Bu düşünürlerin genel kabulüne göre İslâm, farklı etnik unsurlardan oluşan
Osmanlı toplumlarını bir arada barış içerisinde tutacak yegâne unsurdur ve
özellikle de bu yönüyle yerli bir duruşa kaynaklık edebilir. Batıyı yakından
tanıyan bir İslâmcı fikir adamı olarak Said Halim Paşa’nın yerlilik meselesine
yaklaşımı özellikle dikkat çekmektedir. Onun düşüncesinde Batı ile İslâm iki
ayrı medeniyettir ve toplumlar ait oldukları medeniyeti kolayca terk edemedikleri gibi, bir başka medeniyetin unsurlarını da hemen benimseyemezler.
Said Halim Paşa, taklitçi bir Batı hayranlığının ve aşağılık kompleksinin sıkıntılarını fikrî olarak tespit ettiği gibi yaşamış da bir düşünürdür. Batıcılara
karşı savunduğu İslâmlaşma anlayışı, yerliliği inşa eden bir siyaseti de hedeflemektedir.
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Türkiye’de Modernleşme, İslâmcılık ve Yerlilik Meselesi
Osmanlı Devleti’nin son döneminde farklı kültürel ve siyasî çevrelerde yetişen aydınlarımız yirminci yüzyıla girerken öncülerinden pek çok fikrî, siyasî
ve kültürel meseleyi kendilerine miras kalmış hâlde buldular. Bu meselelere
kafa yordular ve çözüm aradılar. Pek çok yönden farklı görüşlere sahip olsalar da memleketin nasıl kurtarılacağı ve geri kalmışlığın nasıl aşılacağı temel
meseleler olarak kabul edilmekteydi (Bkz. Safa, 2010). Tanzimattan itibaren
adı konulmuş bir şekilde Türkiye’nin yönü resmî olarak da tayin edilmişti. Yirminci yüzyıla sadece siyasî olarak değil; pek çok bakımdan büyük bir varoluş
mücadelesi ile giren Türkiye, kendisi kalarak ya da kendisi olmaktan çıkarak
bir değişim yaşama durumu ile karşı karşıya kalmıştı. Değişmek ve yenilenmek, ordusuyla, kurumlarıyla devletin de izlediği siyasete uyuyordu. Ancak bu
değişme, ne kadar kendi özüne bağlı bir değişim olarak gerçekleşebilecekti?
Ya da bu değişim için toplumun temel inançlarının ve değerlerinin tamamen
terk edilmesi mi gerekliydi? Bu dönem aydınlarının fikri çatışmalarının temelindeki meselelerden birisi budur. Bu tartışmanın ve tartışmaya bağlı fikrî,
siyasî ve kültürel ayrılıkların izlerini sürmek bugün bile mümkündür.
İslâmcılık, özellikle İslâm’a referansı dolayısıyla tanımlanması güç bir
düşünce ve siyaset hareketidir (Bkz. Aktay, 2004: 13-16). Genel bir tanımla
“İslâmcılık, XIX-XX. Yüzyılda, İslâm’ı bir bütün olarak (inanç, ibâdet, ahlâk,
felsefe, siyaset, hukuk, eğitim...) “yeniden” hayata hakim kılmak ve akılcı bir
metotla Müslümanları, İslâm dünyasını Batı sömürüsünden, zalim ve müstebit yöneticilerden, esaretten, taklitten, hurafelerden... kurtarmak; medenileştirmek, birleştirmek ve kalkındırmak uğruna yapılan aktivist, modernist ve
eklektik yönleri baskın siyasî, fikrî ve ilmî çalışmaların, arayışların teklif ve çözümlerin bütününü ihtiva eden bir hareket olarak tanımlanabilir (Kara, 1997:
16). Modernleşme döneminin bir ürünü olarak Osmanlı düşünce ve siyasî hayatına önemli etkilerde bulunmuştur. Tanzimat sonrasında İslâmcılık ile yerlilik arasındaki ilişki konusunda Türköne (2003: 23-24), Batılı ideolojilerden
etkilenen Jön Türklerin İslâm’ı millîyetçi bir ideolojinin ana unsuru haline
getirmeye çalıştıklarına ve burada İslâm’ın yerliliği temsil ettiğine dikkat çekmiştir. Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi gibi isimler, batılılaşmanın önemli
temsilcileri olmalarına rağmen Batılı düşünürler tarafından İslâm’a getirilen
eleştirilere karşı yaklaşımlarıyla ilk dönem İslâmcılığın en önemli temsilcileri
olarak kabul edilmişlerdir. I. Meşrutiyet döneminde İslâm, fikrî olarak güçlü
bir etkiye sahip olmuştur. Bu dönemde var olan düşünce geleneğinin ana kaynağı olarak İslâm’ın, dönemin ilmî ve siyasî tartışmalarında belirleyen konumunda bulunmasına şaşmamak gerekir.
Hem var olan gelenek bakiyesi hem de II. Abdülhamit’in Pan-İslâmcı anlayışının ve siyasetinin de etkisiyle İslâmcılık, II. Meşrutiyet döneminin en kuvvetli siyasî hareketi haline gelmiştir (Tunaya, 1962: 1-4). Bu dönemde İslâmcılığın önde gelen isimleri arasında Said Halim Paşa, Mehmet Âkif (Ersoy) ve
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Mehmet Şemseddin (Günaltay) gibi isimler vardır. İslâmcılar, seleflerinin tartıştığı meseleler üzerine kafa yormuşlar, makaleler kaleme almışlar, Batıdan
ve Doğudan pek çok önemli eserleri tercüme etmişlerdir. Bu arada Türkçüler
ve Garpçılar ile fikrî tartışmalara da girmişlerdir (Bkz. Kara, 1997; Safa, 2010:
43-49; Tunaya, 1962: 67-88; Akçura, 1998: 19-36). Bu dönem, Türkiye’de İslâmcılığın en aktif dönemlerindendir. Hem Batıyı tanıyan ve takip eden hem
de İslâm konusunda bilgili bir nesil İslâmcılığı temsil etmiştir.
İslâmcılık, bir yönüyle muhafazakâr bir hareket olarak ortaya çıkmıştır.
Çünkü o zamana dek topluma yön veren en önemli hayat kaynakları, doğrudan İslâm’a dayanmaktadır. Aynı zamanda İslâmcılık, Müslüman toplumların
İslâm’ı anlamaya ve yaşamaya ilişkin durumlarına karşı eleştirel bir duruşu
da temsil etmektedir. İslâmcılar, İslâm karşıtı Batılı düşüncelere karşı durdukları gibi pek çok bakımdan gelenekle iç içe geçmiş, asıl kaynaklarından
uzaklaşmış ve çağın gerisinde kalmış, geleneksel İslâm anlayışlarının da devrimci bir anlayışla değiştirilmesi gerektiğini şiddetli bir şekilde savunmuşlardır (Bkz. Türköne, 2003: 86). Dolayısıyla İslâmcılık, yenilikçi bir öze dönüş
projesi olarak değerlendirilebilir. Batı karşısındaki muhafazakâr tavrı dolayısıyla İslâmcılığın yerli bir karaktere sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Hatta İslâmcılığa yerli karakterini kazandıran en önemli özelliklerinden birisinin muhafazakâr karakteri olduğu da söylenebilir. Ancak geleneksel din
anlayışının dönüşmesi talebinin aynı zamanda yerliliğin dönüşmesi ve hatta
tahrip edilmesi talebi olduğu da pekâla iddia edilebilir. Burada dikkat çeken
bir nokta, İslâmcılar arasında yerliliğin kaynağının İslâm olduğu konusundaki uzlaşmadır. Buna göre, gelenekçi ya da yenilikçi bütün İslâmcılar için
İslâm, her durum ve şart altında toplumsal ilişkilerin en temel belirleyicisi
olmalıdır. İslâm milletlerinin geri kalmalarının ve Batılı milletler karşısındaki
mağlup durumlarının sebebi İslâm değil; tersine İslâm’ın uygun gördüğü bir
toplumsal hayattan uzaklaşmalarıdır. İslâmcılar için (bugün bile) “İslâm terakkiye mâni değildir” bir slogan haline gelmiştir. Türk modernleşmesi sürecinin tamamında her nesilden İslâmcının üzerinde ısrarla durduğu, sayfalarca
metnin kaleme alındığı en önemli konulardan birisi ilerilik-gerilik meselesi
olmuştur.
İslâmcılar, İslâm’ı hem ulaşılması gereken bir ideal olarak kabul etmişler,
hem de bütün toplumsal, siyasî, ahlâkî vb. kurumlar ve örgütlenmeler için
kurucu bir akıl olarak tanımlamışlardır. Aynı kurucu akıl ya da temel ilke,
yerlilik açısından düşünüldüğünde yerliliğin hem kaynağıdır, hem de yerliliği
inşa eden asıl unsurdur. Bu düşünce hareketi açısından gerek gelenek yoluyla gerekse başka türlü sapmalarla İslâm’ın gerçek ilkelerinden uzaklaşmış bir
toplumun sahih yerliliğinden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Başka bir
deyişle İslâmcılık için İslâm’dan sapma, yerlilikten de sapma anlamına gel-
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mektedir. İslâm’a uygun olmayan her türlü hareket yerliliğin tahrif edilmesi
ve yabancılaşma olarak görülmüştür.
Said Halim Paşa’da İslâmcılık ve Yerlilik Meselesi
Prens Said Halim Paşa (1863-1921), yaşadığı dönemde İslâmcı düşüncenin
öncü isimlerinden birisi olarak kabul edilmiş ve farklı görüşlerden insanların da takdirini kazanmış bir aydındır. Sadece düşünce alanında değil, siyaset
alanında da önemli yerlere gelmiş; sadrazamlığa kadar ulaşmış birisidir. İlmî
birikimi ve akîl duruşuyla devletin en zor dönemlerinde sadrazamlık görevini
yerine getirebilecek en uygun kişilerden birisi olarak görülmüştür. Said Halim Paşa’yı yaşadığı dönemin aydınlarından ayıran en önemli özelliklerinden
birisi, kendi kafasıyla düşünebilen bir entelektüel olarak düşünce üretmeyi
başarmış olmasıdır. Bu önemli özellik, Paşa’yı İslâmcıların en önemli fikir önderlerinden birisi haline getirmiştir (Bostan, 1992: 109). Özellikle eleştirel bir
kafa yapısına sahip olması ve kendisinin de içinde yer aldığı İslâmcılığın fikrî
meselelerine de aynı eleştirel üslupla yaklaşması, önemsenmesi gereken bir
özelliktir.
Said Halim Paşa aynı zamanda ilk Türk sosyologlarından birisidir. İslâmcı
bir bakış açısıyla, kendi toplumunun özgün yanlarını tespit etmeye ve yaşadığı
meselelere çözümler üretmeye çalışmıştır. O, bir toplumun değişim yönünü
belirleyen asıl unsurların yine o toplumun kendi kaynaklarında aranması gerektiği tespitini yaparken, II. Meşrutiyet döneminde bu gerçeğin görülmemesinden dolayı büyük sıkıntıların yaşandığına dikkat çekmiştir. Bu yüzden onun
düşüncesinde yerlilik, değişimin sabit zemini; başka bir deyişle pergelin sabit
ayağıdır. Said Halim Paşa, meşrutiyet dönemi aydınlarının, insanların kanun
ve nizamlar için değil, kanun ve nizamların insanlar için meydana getirilmiş
olduğunu hiçbir zaman anlayamadıklarını ve bütün fenalıkların asıl sebebinin
yabancı kanun ve kurumları taklit ederek yenilik ve ilerlemenin gerçekleşeceği
inancından kaynaklandığını söylemiştir (Said Halim Paşa, 1973: 56). Dikkat
edilecek olursa Paşa, bir toplumda kurumlaşan kanunların başka bir topluma
gelişi güzel adapte edilmesinin en başta sosyolojik olarak mümkün olmadığı	

Yakın dönemde sosyal bilimcilerin tartıştığı önemli kavramlardan birisi de yerliliktir. Yerliliğin bir
düşünce tarzı ya da zihniyet olarak kabul edilip edilemeyeceği meselesi de bu konuda yapılan önemli tartışmalardandır. Elbette bu tartışmalarda görüş bildirenler yerliliği kendi durdukları yerden
değerlendirmekte ve yorumlamaktadırlar. Bu duruma bağlı olarak yerliliği tanımlamak da zorlaşmaktadır. Bütün bu tartışmalarda yabancılaşmaya karşı olarak yerliliğin aidiyete ve kimlik korumasına güçlü bir vurgusunu tespit etmek mümkündür (Bkz. Erol, 2010: 37-39). Hatta yerlilik, pek çok
farklı ve çelişik ideolojik oluşumlarda bile ortak bir payda olarak işleyebilmektedir (Öğün, 1999:
106). İslâmcılık ile yerlilik arasındaki ilişkide ise aidiyeti İslâmî temelde tanımlamak ve bu temel
üzerinde, sağ ve solun ötesinde bir siyaset inşa etmek esastır (Bkz. Çağan, 2010: 145-146).

	

Bir İslâmcı olarak Said Halim Paşa’nın İttihat ve Terakki ile ilişkisi özellikle İttihatçılık’a mesafeli
sonraki dönem İslâmcıları ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Aynı durum Mehmet Âkif’in İttihat ve
Terakki üyeliği için de geçerlidir. Yaşadığı dönemde Said Halim Paşa da bizzat benzer eleştirilerle
karşılaşmış olmalı ki İttihat ve Terakki ile ilişkisinden kendisini savunur bir durumda bahsetmiştir
(Said Halim Paşa, 1973: 69-71).
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na dikkat çekmektedir. Kaldı ki hem özelde II. Meşrutiyet tecrübesi hem de
genelde iki asırlık Türkiye’nin batılılaşma macerası onu haklı çıkarmıştır.
Said Halim Paşa’nın batılılaşma/modernleşme konusundaki tespitlerinin
temelinde önemli sosyolojik analizler bulunmaktadır. O, kendisi olmaktan
kurtulmaya çalışan bir zihniyetin sonuçta ne kendisi olarak kalacağını, ne de
olmak istediği gibi olacağını; sadece model aldığı medeniyete bir asalak gibi
yapışacağını ve onunla bütünleşemeyeceğini ısrarla vurgulamıştır. Bu yüzden
de Said Halim Paşa, sağlıklı bir modernleşme hareketinin ancak ve ancak kendi kaynaklarından beslenen, köklerinden kopmamış bir anlayışla mümkün olduğunu iddia etmiştir. O, bu görüşleriyle özellikle Batıcıları hedef almıştır.
Bir toplumda geçerli kanunların, bir başka toplumda da aynı şekilde geçerli
olacağını düşünmenin temelinde toplumsal kanunları ve olayları tıpkı fizikteki kanunlar ve olaylar gibi kabul etme anlayışı yer almaktadır. Said Halim
Paşa bu anlayışa şiddetle karşı çıkmıştır. Ona göre, toplumsal şartların kendine özgü durumları, fizikteki kanunlar gibi genel geçerliği sosyolojide üretmez.
Çünkü toplumların yönetim tarzları, kurumları kendi toplumsal şartlarının
bir sonucudur ve bu unsurların farklı bir ortama taşınması imkânsızdır (Kara,
1994: 121). 
Said Halim Paşa, (1973: 76-80), sosyoloji anlayışında çok temel bir ilke
tespit etmiştir. Ona göre “her milletin kendine has fikirleri ve hisleri olmasaydı, sosyoloji ve zooloji ile garip bir şekilde iç içe bulunurdu. Bunun içindir ki,
başka milletlerin tecrübelerinden istifade etmeye kalkışan bir milletin tamiri
imkânsız birtakım hatalara düşmemesi güçtür.” Bu yüzden onun sosyolojisi
teşhis, İslâmlaşma tezi ise bir tedavi gibidir. Sosyoloji, mevcudu ve yaşayan
gerçeği öğretir. Taklitçi aydınların düştükleri en büyük yanlışlardan birisi de
mevcudu ve yaşayan gerçeği bilmeden, görmeden topluma yön vermeye çalışmalarıdır (Said, Halim Paşa, 1973: 97). Milletlerin sadece kanunları, kurumları ve yaşayışları birbirlerinden ayrılmamakta, aynı zamanda bu sosyolojik
unsurlara bağlı olarak ihtiyaçları da birbirlerinden farklılaşmaktadır. Said
Halim Paşa, Osmanlı toplumunun ihtiyacı olmayan bir kurumlaşma için çabalamanın boşa olacağına ve yaşadığı dönemdeki batılılaşmanın bu şekilde
devam ettiğine dikkat çekmiştir.
Said Halim Paşa’ya göre Batıcılar, taklitçiliğin kaçınılmaz bir sonucu olarak hem kendilerine hem de taklit ettikleri zihniyete yabancı kaldıkları gibi
sürekli bir yabancılaşmayı da tecrübe etmeye devam etmişlerdir. Onun deyimiyle “yabancılardan çok yabancılık” Batı hayranlarını kendi memleketlerinden gitgide uzaklaştırmıştır (Said Halim Paşa, 1973: 102-103). Zihniyetlerinin
biricik meşruiyet kaynağı taklit ettikleri yabancı medeniyet olduğu için de bu
iki taraflı yabancılaşma, taklitçileri bir asalak haline getirmiştir. Said Halim
Paşa’nın (1973: 105) dikkat çektiği önemli bir başka nokta ise Batıcıların ik	

Bu görüşlerine atıfla Said Halim Paşa’nın sosyoloji anlayışının yerli bir sosyolojiye kaynaklık edebileceğini söylemek mümkündür.
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tidar elde etmesi durumunda aynı asalak akıbetin bütün toplum için geçerli
olacağıdır. Böyle bir zihniyet yapısına sahip olmaları ve bu zihniyetle siyaset
üretmeleri dolayısıyla taklitçiler, iktidar elde ettikleri zaman sadece kendilerine zarar vermekle kalmayacaklar; aynı zamanda bütün milleti de yabancılaşmaya ve arada kalmışlık durumuna sürükleyeceklerdir. Paşa, körü körüne,
ayakları yere basmayan bir Batı hayranlığını ve taklitçiliğini tam bir hastalık
olarak nitelemiştir (Bkz. Bostan, 1992: 114). Hatta bu hastalık, zamanın gerçeklerine aldırmayarak aydınları çeşit çeşit nazariyeler peşinde koşturan bir
hayalperestliğin içine de düşürmüştür (Said Halim Paşa, 1973: 75). Yeniliklerin başarısızlığının sebebi de burada aranmalıdır. Üstelik, yapılması zararlı
veya imkânsız olan şeylerin yapılmasının sıkıntılarını bütün toplum çekmektedir (Bülbül, 2006: 168).
Bütün yaşanan olumsuzlukların temelinde Said Halim Paşa’ya göre Batı
Medeniyeti ile İslâm Medeniyeti’nin iki ayrı medeniyet olması vakıası bulunmaktadır. Osmanlı Devletinin asıl tebaası olan Müslümanların kendi medeniyetlerini terk etmemeleri; tam tersine zaman içerisinde kendilerinin de uzaklaştıkları medeniyetlerine bir dönüş yapmaları gerekmektedir. Bunun yolu
da İslâmlaşma’dan geçmektedir. Said Halim Paşa’da İslâmlaşmak amacı da
esas Batılılaşma meselesini çözmeye yöneliktir (Kayalı, 2000: 36). Ona göre
İslâmlaşma, yabancılaşmadan kaynaklanan hastalıkların tedavisi ve bir tür
kendisi olmaya dönüştür. Bu hareket, yerli bir hareket olduğu gibi Müslüman
toplumlara ne olduklarını ve ne yapmaları gerektiğini gösteren de bir siyasettir. Dolayısıyla Said Halim Paşa, İslâmlaşma anlayışı bağlamında millîyet gerçeğine karşı çıkmamıştır. Fakat bu gerçeğin milletler arası dayanışmayı engelleyip bir ulusal benliğe dönüşerek evrensel bir çatışmaya yol açmasına, İslâm
milletleri arasında ise İslâm dayanışmasına engel olmasına karşı çıkmıştır
(Bülbül, 2006: 215). Farklı zamanlarda yaşamış pek çok İslâmcı entelektüelde görüldüğü gibi Said Halim Paşa’da da İslâmlaşma, yeryüzündeki bütün
Müslüman toplumlar için kendine dönüş çağrısı olarak okunabilir. Paşa’ya
göre kendisine dönen ve kendisi olarak yabancı bir medeniyet ile ilişki kuran
bir zihniyet taklitçiliğe ve yabancılaşmaya da saplanıp kalmayacaktır.
Said Halim Paşa’nın düşüncesinde yerliliğin çok önemli bir tavır olduğunu
tespit etmek mümkündür. Onun düşüncelerine yön veren anlayış, toplumsal
durum ve şartların toplumların karakterlerine göre özel olmasıdır. Bu tespit,
yerliliğe özel ve merkezî konum tayin etmektedir (Bkz. Ağırman, 2007: 183).
Elbette bu tavrın asıl kaynağı İslâm’dır. Bu bağlamda Said Halim Paşa, “biz”
ve “onlar” ayrımını çok net yapmıştır. Ancak Paşa’nın İslâmcılık anlayışında
yerlilik, donmuş bir muhafazakâr siyaset değildir. Kendisi olmak ve asıl kay	

Said Halim Paşa’nın Batı medeniyeti ile İslâm medeniyeti arasında yapmış olduğu net ayrım dolayısıyla en önemli İslâmî muhafazakârlardan birisi olduğu iddia edilmiştir (Bkz. Duran, 2004:
131). Paşa’nın bu sosyolojik tezine, Batılılaşma karşısındaki muhalefetine ve cumhuriyet sonrası
izlenen siyasetlere karşı gelişen İslâmcılık-muhafazakârlık ilişkisine dayanarak bu tespitin doğru
olduğunu söylemek mümkündür. Ancak söz konusu muhafazakâr tepki Türkiye’nin kendine has
muhafazakârlığı bağlamında anlaşılmalıdır. Kaldı ki bu tarz bir muhafazakârlığın Türkiye’de oldukça devrimci ve değişimci olduğunu söylemek de mümkündür.
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naklara dönmek için harekete geçmek, onun İslâmcılık anlayışında bir hedeftir. Bu yüzden Osmanlı toplumu, İslâm’dan uzaklaştıkça, bizatihi kendisinden
uzaklaşmıştır. Said Halim Paşa, önce “biz”i tanımlamıştır. Biz’i sosyolojik olarak tanımlamak dolaylı olarak “onlar”ı tanımlamaktır. Böylece hem bizim kim
olduğumuz, hem de kim olmadığımız ortaya çıkmaktadır. Paşa, tam anlamıyla
bir Batı karşıtı değildir. Kayalı’nın da belirttiği gibi o, Batının gelişen bir medeniyet olduğu ve bazı özellikleri bakımından örnek alınabileceği, dolayısıyla
Batı medeniyetinin doğru kavranması halinde yararlanabilecek bir potansiyel
oluşturduğu görüşünü benimsemiştir (Kayalı, 2000: 35). Yine de bu durumun
ancak kendisi kalarak gerçekleşeceği tezinde özellikle ısrar etmiştir.
Said Halim Paşa’da evrensel bir dinin nasıl olup da yerliliğe kaynaklık
edebileceği meselesi, önemli bir mesele gibi gözükmektedir. Bu konuda o,
İslâm’ın evrenselliğine rağmen İslâmlaşmanın millet gerçeğini yok etmediğini söylemiştir. Said Halim Paşa’ya göre (1973: 227) “İslâmî gerçekler, ahlâk ve
sosyal yapısı bakımından tamamen İslâmî fakat millî olan birtakım kültürlerin
meydana gelmesine imkan tanırlar. İslâmî hakikatlerin vatanı yoksa da, izah
ve tatbik edildikleri muhite bağlıdırlar.” İslâmlaşmada iman, ahlâka; ahlâk,
toplumsal yapıya, toplumsal yapı da siyasal yapıya kaynaklık etmektedir (Said
Halim Paşa, 1973: 203; Bülbül, 2006: 151; Ersoy, 2010: 102). Dikkat edilirse bu
silsile, evrenselden toplumsal olana ve yerli olana doğru gitmektedir. Özellikle
iman ve ahlâk konusundaki hükümlerin bütün İslâm milletlerini bağladığını,
millî ve kültürel olarak şekillenen toplumsal yapı ve siyasetin ise bu hükümlere göre belirlenmesi gerektiğini savunan Said Halim Paşa, İslâm’ın evrensel
hükümlerine bağlı bir yerlilik anlayışına sahiptir. İman-ahlâk-toplumsal yapısiyaset silsilesi tersine dönecek olursa İslâmlaşma’dan sapma gerçekleşecektir
ve pek çok İslâm milletindeki mevcut durum budur. Hâlbuki onun düşüncesinde İslâm’ın iman ve ahlâk boyutlarının belirleyiciliği esastır ve bu durum
yerliliği tahrip etmediği gibi İslâmî bir karakterle inşa etmektedir.
Sonuç
Said Halim Paşa, pek çok çağdaşının tersine kendisi olarak fikir yürütebilmiş
bir aydındır. Onun düşüncelerinin yerlilik bağlamında ele alınmasının bir
sebebi de Batılı bir eğitim almasına rağmen Paşa’nın özgün bir şekilde eserler üretmesidir. Bu elbette onun bir yerden etkilenmediği anlamında gelmemektedir. Nitekim dönemin etkili akımlarından pozitivizmin, ilerlemeciliğin
ve liberalizmin etkisini yazılarında görmek mümkündür. Said Halim Paşa da
içinde yetiştiği şartların ve sınırların ötesine geçmemiştir. Ancak o, eserleriyle
“neden geri kaldık, nasıl ilerleriz, İslâm ilerlemeye engel midir, İslâm ile bilim
bağdaşır mı?” gibi bugün hâlâ geçerliliği olan sorulara özgün cevaplar vermeye çalışmıştır. Üstelik yerli bir sosyoloji anlayışına dayanarak tutarlı kalmayı
başardığı da söylenebilir.
Said Halim Paşa’nın vefatının ardından Türkiye’nin yaşadığı modernleş-
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me tecrübesinde onun fikirlerinin etkili olduğunu söylemek mümkün değildir.
Hatta onun fikirleri dikkate alınmadığı gibi ayrıca ötelenmiştir. Ancak siyasî
ve fikrî elitlerin görmezden geldiği bu meseleler, Türkiye’nin gündemini sürekli meşgul etmiştir. Bu yüzden Paşa’nın eserlerini okuyan birisinin resmedilen toplumsal ve siyasal durumun bugünkünden çok da farklı olmadığını
fark etmesi neredeyse kaçınılmazdır. Bu tespit de onu haklı çıkarmaktadır.
Çünkü toplumların kurumları, değerleri, inançları özel olduğu gibi meseleleri
de özeldir, kendine hastır. Bir toplumun belli bir konudaki meselesi başka bir
toplumdaki örneğine bakılarak çözülemez. Toplumlar da insanlar gibi kendi
tecrübelerini yaşarlar. Bu tezler Said Halim Paşa’nın sosyoloji ve İslâmcılık
anlayışının temelinde yer almaktadır. Yerlilik de onun İslâmcı düşüncesinden
yansıyan bir tavır olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yerli tavır, kendisi olmak için
yerliliğin İslâmcılık temelinde sosyolojik olarak inşa edilmesine bağlıdır.

Kaynakça
Ağırman, Ferhat, (2007), Yaşadığı Dönemdeki Fikirler Işığında Said Halim Paşa ve Düşünceleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Akçura, Yusuf, (1998), Üç Tarz-ı Siyaset, 4. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Aktay, Yasin, (2004), “Sunuş”, İslâmcılık, (Der. Yasin Aktay), İstanbul: İletişim Yayınları, s. 13-25.
Bostan, M. Hanefi (1992), Bir İslâmcı Düşünür Said Halim Paşa, İstanbul: İrfan Yayınları.
Bülbül, Kudret, (2006), Bir Devlet Adamı ve Siyasal Düşünür Said Halim Paşa, Ankara: Kadim Yayınları.
Çağan, Kenan, (2010), “İdeolojierin Yerlilik Algısı: Ya Da ‘biz’ ve ‘Herkes’ Üzerine”, Hece, Yerlilik Özel
Sayısı, Sayı: 162/163/164, Ankara: Hece Yayınları, s. 142-149.
Duran, Burhanettin, (2004), “Cumhuriyet Dönemi İslâmcılığı: İdeolojik Konumları, Dönüşümü ve Evreleri”, İslâmcılık, (Der. Yasin Aktay), İstanbul: İletişim Yayınları, s. 129-156.
Erol, Murat, (2010), “Yerlilik İçin Kavramsal ve Anlamsal Bir Çerçeve”, Hece, Yerlilik Özel Sayısı, Sayı:
162/163/164, Ankara: Hece Yayınları, s. 33-50.
Ersoy, Mehmet Âkif, (2010), “İslâmlaşmak”, Düzyazılar: Makaleler, Tefsirler, Vaazlar, (Yayına Haz. A.
Vahap Akbaş), İstanbul: Beyan Yayınları, s. 101-104.
Kara, İsmail, (1994), İslâmcıların Siyasî Görüşleri, İstanbul: İz Yayınları.
Kara, İsmail, (1997), Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi, Cilt: 1, 3. Baskı, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
Kayalı, Kurtuluş, (2000), Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, İstanbul: İletişim Yayınları.
Öğün, Süleyman Seyfi, (1999), “Yerlici Kültüralizm: Kıyaslamalı Bir Değerlendirme”, Cogito: Yerli Malı
Yurdun Malı..., Sayı: 21, İstanbul: Yapı ve Kredi Yayınları, s. 103-143.
Safa, Peyami, (2010), Türk İnkılabına Bakışlar, 3. Baskı, Ankara: AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi.
Said Halim Paşa, (1973), Buhranlarımız, (Yayına Haz. M. Ertuğrul Düzdağ), İstanbul: Tercüman 1001
Temel Eser.
Tunaya, Tarık Z. (1962), İslâmcılık Cereyanı, İstanbul: Baha Matbaası.
Türköne, Mümtaz’er, (2003), Siyasî İdeoloji Olarak İslâmcılığın Doğuşu, 3. Baskı, Ankara: Lotus Yayınevi.

Said Halim Paşa Düşüncesinde Yerlilik Meselesi /Mahmut H. Akın

149

Said Halim Paşa Düşüncesinde Yerlilik Meselesi
Mahmut H. AKIN

Abstract
Said Halim Pasha (1863-1921), one of the pioneering figures of İslâmist thought in Turkey, was also one
of the first Turkish sociolgists. He had considerable sociological analysis on to identify and solve social
issues that spread many years. Authenticity is one of the most important features of these analysis. As an
intelectual, Said Halim Pasha knows İslâm and West closely. And also he did not fall into a conterfiting
such as his contemporaries did blindly and could succeed to be himself. So that, he was against alienation based counterfiting and indicated how they could be and remain themselves. It is possible to find a
nativeness that depends on Islamism in his thought.
Key Words: Said Halim Pasha, nativeness, Islamism,
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Özet
Türkiye’de İslâmcılık düşüncesinin öncü isimlerinden birisi olan Said Halim Paşa (1863-1921), aynı zamanda ilk Türk sosyologlarındandır. O, uzun yıllara yayılan toplumsal meselelerin tespiti ve çözümü
noktasında dikkate değer sosyolojik analizler yapmış bir düşünürdür. Bu analizlerin en önemli özelliklerinden birisi özgünlüğüdür. İslâm’ı ve Batıyı çok yakından tanıyan bir aydın olarak Said Halim Paşa,
pek çok çağdaşının aksine, körü körüne bir taklitçiliğe düşmemiş ve kendisi kalmayı başarabilmiştir.
Bu yüzden o, taklitçiliğe dayalı bir yabancılaşmanın karşısında toplumuna nasıl kendisi olabileceğini
ve kalabileceğini göstermiştir. Onun düşüncesinde İslâmcılık temelinde bir yerlilik anlayışını bulmak
mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Said Halim Paşa, yerlilik, İslâmcılık

Said Halim Paşa Yalısı

151

Fark Düşünürü ve İslâmcılık Üzerine Dolaylı Açılımlar /Asım Öz

Fark Düşünürü ve İslâmcılık
Üzerine Dolaylı Açılımlar
Asım Öz

“Yüzlerce sayfayı tamamen dolduracak kadar geniş bir konunun büyük bir
maharetle otız sayfaya sığdırılmış olduğunu söylersek, bu büyük eserde yer
tutan büyük konuları özetlemenin mümkün olamayacağı kabul edilir kanaatindeyiz.”
							

Mehmed Âkif

Günlerden bir gün sormuşlar Heidegger’e: “Aristo’nun hayatı nasıldı?” Klasik
felsefenin biyografiyi dışlamasından ötürü böyle bir soruya nasıl yanıt verilebileceği hakkında fazla düşünmemiş olan Heidegger basit biçimde “Aristo
bir filozoftu” demiş. Ardından da şunları eklemeyi ihmal etmemiş: “Doğdu,
düşündü ve öldü. Gerisi anekdottan ibaret.” Neresinden bakılırsa bakılsın
üretimlerine yaşam öyküleri bir biçimde akan düşünürlerin de diğer insanlar gibi anekdotlarla bezeli olan “tartışmalı” hayat hikâyeleri vardır ve biz
bunlar karşısında sessiz kalmayı beceremeyiz. Muhakkak her düşünürün bir
sosyal hayatı, bir de entelektüel hayatı vardır. Bu ikisi arasında köprüler olanları da vardır ama aşılmaz setlerle ikisini ayıranlar veya bu yöndeki kanıların
ortaya saçıldığı varsayımlar da mevcuttur. Elbette her düşünür düşüncelerini
dünyaya ilişkin kavrayışların temeli olan belli bir zaman ve mekân içerisinde
yapılandırmıştır. Zaten deneyim bunlar olmaksızın mümkün olmaz. Düşünce
tarihînde bazı düşünürlerin düşünceleri hayat hikâyelerini gölgede bırakır.
Onların hayat hikâyelerini okurken düşünür şu tarihte doğdu şu tarihte öldü
diye okuruz. Anekdotlara pek aldırmayız. Başka düşünürlerin hayat hikâyeleri
ise ortaya atmış oldukları düşüncelerinin aksini söyler. Düşünür düşünmüştür
ama o doğrultuda bir hayat sürdürmemiştir. Az ya da çok çelişkileri olmuştur.
Somut koşullar soyutun canına okumuştur tabir caizse. Kimi düşünürler de
vardır ki, onların hem hayat hikâyeleri hem de düşünceleri aralıksız değişimlerin görüldüğü kayıplarla dolu zamanlarda bir arada ve yan yanadır.

152

TYB AKADEMİ / Eylül 2011

Müslüman düşünür ve Osmanlı devlet adamı olarak Said Halim Paşa(
Kahire 186?- Roma 1921)’yı bu çerçevede düşünmeye çalıştığımızda hayat
hikâyesinden çok toplum ve siyasete ilişkin düşüncelerinin daha çok bilindiği yanılsamasına hemen kapılıvermek mümkündür. Soğuk nesnelliğin diliyle ifade edilemeyecek olan kişisel izlenim, anı ve öznel tecrübelerini anlattığı
hatıratını tamamlayamadan vefat etmiş olan bu düşünürün, hayatı kadar düşünceleri üzerinde de çok düşünülmediği hele karşılaştırmalı çalışmaların hiç
yapılmadığı söylenebilir kolaylıkla. Çünkü İslâmcılık içinde gelişen ve yekûn
tutacak bir Said Halim Paşa literatürü yahut farklı İslâmcı kuşakların yahut
entelektüellerin belirgin kıldığı özel yorumlar yoktur. Yani kenarda kalmış
ihtilaflı birkaç yorumun ya da belleklerin güvenilmez evi hatıratlarda dile getirilen çelişkili kişilik tasvirlerinin ötesine taşınabilmiş bir düşünür değildir.
İslâmlaşmak adını taşıyan eserinin içeriğinden habersiz biçimde sadece adı
ile İslâmcı entelektüeller arasında üne kavuşmuş olması dışında deneme kabilinden de olsa heyecanlı sözlere/yazılara konu olmayışı onun etkisi olmayan
özel bir düşünür olarak algılanmasına da sebep olmuştur. Durum bu minvalde olunca kimin onun görülebilene ve söylenebilene müdahale tarzını doğru
anladığı, kimin kişilik tasvirlerin gerçek olduğu, kimin onun hakkında doğru
düşündüğü, kimin onun düşüncelerini sürekli kıldığı gibi düşünce tarihî bakımından temel olan soruların cevabının da oldukça müphem olduğu görülür.
Oysa, müphemliğin mutabakatının nesnesi kılınan bu düşünür yaşadığı
yüzyılda Müslüman Osmanlı toplumunun ilk kez karşılaştığı bir deneyimin
ilk eleştirel yorumcularından ve Meşrutiyet devrinin önemli siyasî ve düşünce
akımlarından biri olarak öne çıkan İslâmcılığın önemli isimlerindendi. Dahası
Osmanlı Devleti’nin en buhranlı ve istikrarsızlaşmanın had safhada olduğu
imparatorluğun en uzun yüzyılında yetişti. Üstelik bu buhranlı dönemde “yabancılaştığını” düşündüğü devlette etkinliğinin sınırlı kalacağını bile bile,
ardında herhangi bir ordu gücü olmaksızın asaletinden dolayı görev aldı ve
birçok önemli hatta temel meselede Mısır, Osmanlı İmparatorluğu ve İsviçre
başta olmak üzere pek çok farklı ülkede bulunmuş olmanın getirdiği görgülü
entelektüel birikimi esaslı sosyolojik tahlillere dayanan geniş bir yazı tayfını
önümüze serdi. Yazılarının konu evrenine bakıldığında bugün anlaşıldığı anlamıyla belirli bir disiplinin sınırlarına sığmayacak kadar geniş bir çerçevede,
güncel olayların geçiciliğinin ardına bakmaya gayret eden, kişisel polemiklerden uzak özlü bir biçimde yazdığı fark edilir. Bütün bu yazı verimleri ışığında
Said Halim Paşa için, İslâmcılık fikir akımının belli başlı temsilcilerinden ama
aynı zamanda Müslüman aydınlarının arasındaki önemli ve özgün konumu
	

Said Halim Paşa’nın doğum tarihî hakkında farklı tarihler gündeme getirilir: Ahmet Şeyhun 1865,
M. Ertuğrul Düzdağ, Kudret Bülbül ve M. Hanefi Bostan 1864, İsmail Kara ise 1863’ü işaret eder.

	

Tarık Zafer Tunaya, Said Halim Paşa’nın İkinci Meşrutiyet döneminin kurumlarını şiddetli biçimde eleştirmesi ile bu dönemin hararetli olayları içinde sadrazamlığı uzun zaman deruhte etmiş olması arasında çelişkiye dikkat çeker. Siyasalın Kıyısında müellifi Jacques Ranciére boşuna demiyor: “ Siyaset paradoksal
bir eylem türüdür” ve “Siyasetin özü bir tek dünyada iki dünyanın mevcudiyeti olarak uyuşmazlığın açığa
vurulmasıdır” diye.
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ile farklılaşan bir kişilik olarak différance yaratmış öncü bir düşünür tanımı
yapılabilir. Bu öncülüğü nedeniyle Said Halim Paşa, sadece siyaset alanıyla
sınırlı kalmamakta, kültürel alandan İslâmî ilimlere, Batı ile Müslüman dünya
karşılaştırmasından toplumsal buhranlara hatta feminizmden eleştirel teoriye
kadar daha genel olarak da sosyal teoriye oradan da felsefeye uzanan geniş bir
alanda söz almaktadır. Düşünce dünyasını bütünüyle ele alan karşılaştırmalı
bir çalışma yapmanın özellikle sınırlı bir evrene sahip olan bir dergi değerlendirmesinin boyutlarını fazlasıyla aşacağı düşüncesi ile, tartışmayı Said Halim
Paşa’nın düşün dünyasını ve onu anlama çabalarının bir boyutunda hep öne
çıkan birkaç tema ve anlamlı karşılaştırmalar ve tabii suskunluklara da değinerek yürütmek doğru olacak gibi görünüyor. Demem o ki bu yazının amacı,
metinlerindeki haliyle onun dilinin bilincinin modern durumla karşılaşmasından söz etmek ve ondan kalan mirasın kültürel coğrafyadaki artı değerinin
nasıl temellük edildiğine ya da edilemediğine dikkat kesilmektir.
Temel Meseleler
İçinde bulunulan zor durumda ne gibi siyasal ve entelektüel imkânların yaratılabileceğini gündemine alan İslâmcılık çağ ile olan ilgisi bakımından, her
bölgenin ve siyasî ortamın şartlarına uygun olarak çeşitlilik göstermekle beraber temelde iki yönelime sahiptir. Birincisi, çoğunluğu elinde bulunduran
geleneksel ve muhafazakâr akım, İkincisi ise, diğerine göre daha azınlık olan
ıslahatçı akımdır. Bu iki akım arasında uzun zamandır devam eden bir çatışma da mevcuttur. Bu çatışma esas itibariyle iki kutup arasında biçimlenmiş
olmakla birlikte çok farklı versiyonlarının olduğu da unutulmamalıdır. Zira
güçlü bir ahlâkî ve siyasî anlam -ahlâkî dekadans, yolsuzluk ve usulsüzlükler, geleneklerin çözülmesi veya çarpıtılması- ile işlerin olması gerektiği gibi
gitmediği yönündeki daha genel halin içinde konumlanır bu düşünsel zemin.
Said Halim Paşa’nın düşüncelerinin özgünlüğü, içinde yaşadığı dönemin sorunları ile İslâmi arka plandan hareketle oluşturduğu yaklaşımlarını ustalıkla bağdaştırılmasında yani ortaya koyduğu ıslahatçı bakışında bulunabilir.
Zaten düşünce yalnızca gelenekle ilişkili kavramların tartıldığı bir alan değildir, karşılaşma ile karşılaşılanın zihinde meydana getirdiği uyarıyla başlayan,
yaşam tecrübelerinin en nihayetinde bizzat dünyada olmanın kendisinin düşünülmesidir.
Kahire’de dünyaya gelen, İstanbul’da yaşayan, İsviçre’de eğitimini tamamlayan Said Halim Paşa’nın siyasî ve entelektüel kariyeri hem Avrupa emperyalizmine hem de Müslüman dünyanın iç çöküşüne düşünen Müslümanların
verdiği cevaplardan birini temsil eder. Müslüman toplumların bir felç durumu yaşadıklarını ve bunu Batılı sömürgecilerin işgalleri ile fark ettiklerini belirtmekten çekinmeyen bir samimiyeti olduğu hemen fark edilen Said Halim
Paşa, Müslümanların yaşadığı gerilemenin sebebinin Müslümanların yaşadığı
toprakların Batılılar tarafından işgal edilmesi olmadığını, tam tersine gerilemenin işgalle sonuçlandığını düşünmektedir: “Müslüman dünyanın çöküşü
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tüm gerçekliğiyle ve tüm sonuçlarıyla öylesine ortaya çıkmıştır ki bu süreç
sonunda Hıristiyan halklar, Müslüman halkları boyunduruğu altına almıştır.
İçinde bulundukları ahvali umumiyenin aşikâr bayağılığı işgalcilerin ilgisini
çekmiştir.”
Kuşatıcı bir dille çağın sorunlarına yaklaşmaya çalışan Said Halim Paşa
düşüncelerini Müslüman dünyanın gerileyişi ve saldırgan Avrupa emperyalizminin Müslüman toplumlara yönelik tehdidi karşısında, bir kriz ortamında geliştirmiştir. Yani paradokslar içinde yer bulmaya çalışır kendine - hem
kaybedilenler konusunda duyulan endişelerin boyutu gündeme getirilir hem
de bu kayıpların bizi ne gibi arayışlara zorladığına odaklanarak olanaklılığın
fitilini ateşler. İnsanların maslahatlarını savunan bir “çağdaş” olarak diğer
aydınlar gibi Osmanlı devletinin nasıl kurtulacağı üzerinde düşünür. Oldukça
ateşli tartışmalara neden olan bu temel konuda insanlar genellikle söylenenlerle yetinmişlerken, Said Halim Paşa söylenenle değil, söylenenin ardında yer alanı keşfetmeye çalışır. Söz konusu meselelerde kaleme aldığı yazılı
metinlerde satırları bırakın “satır araları”nı okumaya çalışır. Bu okuma sürecinde ortaya çıkan metinlerin zor ve muğlak olmayışı da dikkate değerdir.
Kurtuluşun Walter Benjamin’in geçmişin “etkinleştirilmesi” dediği şey aracılığıyla “şimdi”de yeni olanaklara kapı aralamak için gerçekleştirilmesi vazgeçilmezdir Dönemin İslâmcı entelektüellerinin ve siyasetçilerinin daha iyi günler
görmek için dönüp geriye bakıyor olma hâlinin yansımaları onda da görülür.
Var olan durumda önemli bir istikrarsızlaşma olduğunun düşünülmesinden
kaynaklanır bu mirasa bakma durumu.
Öte yandan bütün bu vukufiyetine karşın bir düşünür olarak yükselişi yahut öne çıkışı ne yaşadığı dönemde ne de sonraki dönemlerde bir türlü gerçekleşememiştir. Cumhuriyet devrinde Eşref Edip tarafından gerçekleştirilen
katıksız Tanzimat eleştirisinde payı olduğu düşünülmesi bir tür aşırı yorum
olarak okunabilir. Çünkü böyle bir etkilenme olmuş olsaydı Eşref Edib’in çok
eklektik bir yorum kipine sahip olan tarzından bir nebze de olsa uzak kalmayı
başarabilmesi gerekirdi. Onunla ilgili yazılanlara yahut yaşadığı döneme bakanların görecekleri olgu, beklentilerin tersine yaşadığı dönemde Said Halim
Paşa’nın, politik ve kuramsal etkisinin çok düşük olduğu gerçeğidir. Nitekim
düşüncelerini toplu hâlde sunan metinleri yayımlandığı yıllarda çok az ilgi
çekmiş, bu metinler hakkında pek fazla yazı yazılmadığı gibi kitleler üzerinde
de çok az etki yapabilmiştir. Dolayısıyla bu açıklamalar çerçevesinde, aradan
geçen uzun zamanın ardından İslâmcılığın önde gelenlerinden biri olarak nitelendirilen Said Halim Paşa başarısızlığın yahut ilgisizliğin parlak bir örneği
	

Mesela Müslüman halkların çöküşünü açıklarken Müslümanların geleceklerini güvence altına almak için İslâm öncesi miraslarını ve geçmişlerini kurban etmeyi ve unutmayı öğrenememeleri z
rinde durarak asli kaynak doğrultusunda arınmaya özel bir önem atfeder.

	

Bu yönüyle fena halde Karl Marks’a benzer Said Halim Paşa. Hatırlanacağı üzere bilimsel sosyalizmin basitleştirilmiş metni olarak anılan Komünist Manifesto, ilk yayımlandığında ciddi bir ilginin
konusu olmamıştır.
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olarak görülebilir. Aynı düşünceleri savunan Mehmed Âkif’in ondan daha fazla
tanınmakta oluşu ve hemen eli kalem tutan pek çok yazar tarafından hakkında
bir değininin yazılmış olmasından dolayı oluşan geniş bir yorum antolojisinin
varlık kazanması Türkçe kültür dünyasında edebiyatla ilgili isimlerin siyasî
ve toplumsal düşüncelerin yayılmasında büyük etki yaptığının göstergesi olarak görülebilir. Bu durum sadece belli çevrelerle de sınırlı değildir. Mesela II.
Meşrutiyet dönemi İslâmcılığını Sırat-ı Müstakim özelinde irdeleyen akademik çalışmalarda bile Said Halim Paşa’nın dışarıda tutulduğunu görmek bu
ilgisizliğin yansımalarından biridir. İslâmcı düşüncenin önde gelen isimlerinin hiçbirinin onu yorumlamaması yahut yazılarında değinmemesi düşünce
tarihçisi Kurtuluş Kayalı’nın Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri(2009)’nde
Said Halim Paşa hakkında ifade ettiği “İslâm sorununu öncelikli bir sorun
olarak ele alan hemen her çevrede Said Halim Paşa’nın etkisinin söz konusu” olduğu kanısını ‘sorunlu’ kılmaktadır. Belki şöyle de denilebilir: Altmış
sonrasındaki İslâmcı çevrelerin atıfsız olarak kaleme aldıkları yazılarda dile
getirdikleri genel Batı/Batılılaşma eleştirilerinin temelinde bulunan isimlerden biri Said Halim Paşa’dır. Velev ki durum böyle olsa bile bunu kanıtlayacak
somut açıklamalar olmadığından, bu etkinin var olup olmadığını varsa bile
mahiyetini ve miktarını tespit etme imkânından yoksun olduğumuz söylenebilir. Diğer yandan Muhammed Marmaduke Pickthall İslâm Medeniyetinin
Dinamikleri(2011) adlı eserinde çok fazla açmamakla beraber Said Halim
Paşa’nın İslâmlaşmak adlı eserini en büyük etkiye sahip olan fıkıh kurallarını
entelektüel biçimde yorumlayan küçük bir şaheser olarak görmekte ve bu eser
hakkında şu olumlayıcı ifadeleri kullanmaktadır: “Said Halim Paşa’ın bu kitabı, şeraite göre modern/çağdaş devletin nasıl olması gerektiğini izah eden ve
Müslümanların hakîkî İslâm’dan uzaklaşmaları, felâket ve yıkımla karşı karşıya kalmalarının yegâne nedeni olduğu için Müslümanlara yeniden dirilişlerinin yegâne yolunun işte bu hâkîkî İslâm’a tekrar dönmelerinden geçtiğini
söyleyen [dolayısıyla Müslümanların içine sürüklendikleri çıkmazdan nasıl
çıkabileceklerinin yollarını yeni bir dille ifade etmeyi başaran] bir kitap olduğu için büyük bir yankı uyandırmıştır.” Müslümanların modern literatürüne
Said Halim Paşa’nın yapmış olduğu entelektüel katkıyı gayet güzel özetleyen
Pickthall, kitabın çok büyük bir yankı uyandırdığını söylemesine karşın bununla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamaktadır. İster etki denilsin isterse yankı denilsin Sait Halim Paşa’nın metinlerinin yansımaları konusunda
zanların ötesinde birkaç kanıt/yazı dışında herhangi bir veri yoktur.
Entelektüel Dünyanın Görünümleri
Meşrutiyet dönemini başta anayasa çalışmaları olmak üzere erken tarihlerde
eleştiri konusu edinerek epistemolojik meşrulaştırma biçimciliğinin yüzeyselliğini ortaya çıkarmıştır. Anlamları onarmak ya da yenilemek için kavramlarla mücadele etmeyi öncelemiştir. İlerlemeye, Avrupa merkezciliğe, gelişim
teorilerine ve modernliğe dair yapmış olduğu sofistike eleştirileri aracılığıy-

155

156

TYB AKADEMİ / Eylül 2011

la Osmanlı toplumunun ortak geleceğini inşa etmek üzere herkesin üzerinde uzlaşabileceği tek bir tarihsel blok inşa etme imkânını sağlayacak “ortak
noktalar” aramıştır. Bunu yaparken de fark düşünürü oluşunu kanıtlayacak
biçimde Batı ile Müslüman dünya arasındaki temel farklara sürekli olarak
vurgu yapmış ve bu farkları gündemde tutmaya çalışmıştır. Diğer bir deyişle
Batının görünen yüzü şöyle bir sıyrılıp alınırsa, ortaya bambaşka bir gerçeklik çıkacağını bundan dolayı Batıyı içselleştirmenin mümkün olamayacağını
önemsemiştir. Bu noktada Türkiye’de daha çok “İslâm’da Teşkîlât-ı Siyâsiyye”
adıyla bilinen ve ilk olarak 1921 yılında Roma’da Les İntitutions Politiques
dans la Société Musulmane adıyla yayımlanan eserinde yer alan şu satırları
okumakta fayda var: “Bize öyle geliyor ki, aydın dediğimiz o kimseler, şu gerçeği de akıllarına getirmiyorlar: Batı için “Her yol Roma’ya gider” se, İslâm
dünyası için de “Her yol Mekke’ye gider”. Yâni bu iki âlemden her biri, başka
bir yol, başka bir istikamet, başka bir tâlih takip etmeye ve insaniyetin umûmî
gelişmesinde farklı vazifeleri yerine getirmeye mecburdurlar.
Batı dünyası, gâyesi, telâkkileri, meyilleri, ihtiyaçları ve bunları tatmin için
başvurduğu vasıtalar bakımından, İslâm dünyasından çok farklıdır. Bunu hiç
kimse inkâr- edemez. İki dünya arasındaki bu fark, Hıristiyanlığın cemiyet ve
ahlâk telâkkileri, gelenekleri ve esasları ile İslâmiyet’in arasında mevcut olan
fark kadar büyüktür.
Zaten bundan başka türlü de olamazdı. Çünkü her topluluğun kendine has
olan karakteri, mensup olduğu dinden doğmaktadır. O halde, Batılıların, sırf
kendi ihtiyaçlarını dikkate alarak kurdukları ve kabul ettikleri sosyal ve siyasî
müesseselerin, ne kadar değiştirilseler de, bize uygun olamayacakları meydandadır. Bunun aksini zan ve iddia etmenin yanlışlığı ise açıkça görülmektedir.
Gerçekten de bu iki âlem arasında o kadar esaslı ayrılıklar vardır ki, hiçbir
tâdil veya değiştirme, bu farkları ortadan kaldırmayı veya azaltmayı başaramaz.”
Batıda gelişen sosyal ve siyasî kurumların çözmeye çalıştığı problemlerin
Müslüman dünyadaki problemlerle benzerlik taşıdığını düşünenleri eleştirerek bunun bir yanılgı olduğunu hemen her metninde fark ettirmek için gayret
sarf eden Said Halim Paşa’nın bundan dolayı İslâm’ın özüne dönülmesi yönünde baskın bir çabası vardır. İslâmlaşmak adlı metninde, İslâm öncesi tarihîn
unutulması ve İslâm öncesi dönemin miraslarından arınılması da dâhil olmak
üzere Müslüman toplumların eksiksiz bir İslâmlaşma sürecinden geçmelerini önerirken Müslüman dünya içerisindeki Müslüman toplumları arasındaki
farklıkların da farkında olduğu görülür. Müslüman dünyayı büyük bir aile
	

Said Halim Paşa, Roma’da bir Ermeni milliyetçisi tarafından suikasta uğradığı 1921 yılında yayımlanan en önemli fakat en az bilinen eseri olarak takdim edilen Les institutions politiques dans la
société musulmane (Müslüman Toplumlarda Siyasî Kurumlar) adlı eserinde kullandığı Le Prince
Said Halim Pacha; anden Grand-Vezir adını diğer eserlerinde hiç kullanmadı. Bu son çalışması
ölümünden bir sene sonra Orient et Occident [Doğu ve Batı] dergisinde yayımlandı.
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olarak gören Said Halim Paşa, bu aileyi meydana getiren milletlerin, bu soylu ailenin çeşitli şubelerini teşkil ettiğini düşünür. Batılı fikirlerin zedeleyici
etkileriyle daha da kışkırtılmış bir şekilde Müslümanlara ölümcül bir tehdit
teşkil eden milliyetçiliği dönemin İslâmcıları gibi yıkıcı bir ideoloji olarak görmektedir. İslâm toplumlarında sınıf mücadelesinin zayıflığıyla ilgili argümanı
hem İslâm’a içkin toplumsal eşitlik ve adalet ilkelerine bağlılığını hem de Batı
bilgisinin yetkinliğini gösterir. Evrensel aileye dâhil olan şubelerin her birinin
hem kendine karşı özel hem de başka şubelere karşı genel vazifeleri olduğunu
düşünür. Bu bakımdan Celâl Nuri’nin onun düşünce dünyası üzerine yapmış olduğu şu tespitler bir gerçeğin ifadesidir: “Avrupa’yı birçok ecânibden iyi
bildiği halde halde, bîtarafâne muhâkeme ile ulviyet-i islâmiyyeyi, mecâbet-i
Türkiyeyi perestîde-i vicdânı edecek derecede bir mevkî-i bülende çıkarmıştır.
Paşa evvelâ, Müslüman sâniyen Türk, sâlisen Osmanlıdır. Efkârını kendi imâl
eder, hazır emtiayı hiç sevmez.” Bu tespitlerin önemi toplumsal sorunlara bir
çare olarak Müslüman toplumunun ve kurumlarının yani toplumun bütün
unsurlarını kapsayacak bir İslâmlaşma siyasetini öneren Said Halim Paşa’yı
sistemli bir biçimde sunmasında yatmaktadır.
Benjamin “Düşünme sadece düşüncelerin akıp gitmesi değil, aynı zamanda
akışın durdurulup düşüncelere el konmasıdır” der çığır açan “Tarih Kavramı
Üzerine” başlıklı metninde İslâmcı düşünce ve siyasî hakikat prosedürünün
parçası olmaya karar vererek diğer politik öznelerden farklılaşan ve kimi gelişmeleri teorik olarak kesintiye uğratan Said Halim Paşa fark hakikatinin
militanı olarak akışı durdurma gayreti içinde olmuştur. Yeni takvimleri yürürlüğe konduğu, böylece hem tarihîn akışının kesildiği, hem de başka türlü
bir akışın başlatıldığı modernleşme zamanlarında Müslümanların ahlâkî, sosyal ve siyasî vazifelerini tam olarak yerine getirebilmeleri için yetkinleşmeleri
gereken esaslar üzerinde ısrarla duran Said Halim Paşa, düşüncelerini ifade
etme biçimi bakımından da dönemin pek çok düşünüründen farklılaşır. Genel
olarak Osmanlı entelektüel dünyasının sivilleşmesinin getirmiş olduğu klasik
yazım tarzı dışında modern bir üslûpla meseleleri ele alan ilk İslâmcı kuşağın
temsilcisi olan Said Halim Paşa düzyazının imkânları ile hem modern hem de
geleneksel yaklaşımlardan arınılarak esaslara dönülmesi üzerinde durmaktaydı. Dönemin üst düzey ulemasının kendisini modern dünyadan habersiz
olarak sadece Batılılaşma sürecinde gerçekleştirilenleri onaylamak ve desteklemekle yükümlü görmesi ulema dışında söz alan bir entelektüel havzanın oluşumunu da beraberinde getirdi. Medreselerin eski işlevini yitirmesinin de tesiriyle İslâmî meseleleri geniş bir yorumla ele almayı önceleyen bu
kültürel süreç aynı zamanda entelektüel düzlemde yenilenmeyi de içeriyordu.
Çağının entelektüellerini hâkimiyeti altına almış olan, düşüncelerini Osmanlı
matbuat kapitalizminin yeni iletişim aracı olarak öne çıkan gazeteler yoluyla
insanlara iletme yolunu tercih etmemiş, o dönemde yayınlanan gazetelerde
yazılar kaleme almak gibi gazete yazarlarına yüklenen zorunlulukları yaşamamıştır. Gazete yazarlığına direnen yazı yazma biçimiyle de eser veren istisnaî
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bir konumun sahibi olmuştur. Said Halim Paşa döneminde aydınlar arasında
yaşanan polemiklere açıktan dâhil olmamış yaşanan sorunlar ve tartışmalar
hakkında düşüncelerini makale boyutundaki küçük kitaplarla ortaya koymaya
çalışmıştır. Bu yönüyle çağdaşı olan ya da kendisiyle aynı topluma mensup
olan yazarların yazı hayatlarıyla zıtlık teşkil eden bir hayat hikâyesine sahip
oluşu onun hayatını eser kılan temel noktalardan biridir. Eserlerinden hareketle cevap verdiği isim ve çevreler hakkında yorum yapmak mümkün olsa
da metinlerinde herhangi bir isme cevap niteliği taşıyan somut göstergeler
yoktur. Yine aynı şekilde düşünsel olarak etkilendiği yorumu yapılan isimlere
de somut olarak eserlerinde rastlanmaz. Said Halim Paşa’nın bu yazı üslubunun Cumhuriyet devri İslâmcılığın önemli isimlerinden Sezai Karakoç’la benzerlik taşıdığı düşünülebilir. Sadece yazılarını kamusallaştırma biçimi değil
yazılarını yazdığı dili de dönemin genel eğiliminin dışında olan Said Halim
Paşa eserlerini Fransızca yazacak derecede bu dile vâkıftı. Türkçeyi kusursuz
yazamadığı, bu dili kendinin kılamadığı yahut onda rahatça ikamet edemediğinden eserlerini Fransızca olarak kaleme aldı. Said Halim Paşa’nın eserlerinin çoğu Osmanlı Türkçesine hemen çevrildi ve kendisi hayatta iken dönemin etkili İslâmcı dergisi Sebilürreşad’da yayımlandı. Fakat orijinal Fransızca
baskıların çoğu ancak kendi el yazmalarında ya da daktilo edilmiş şekilleriyle mevcuttur. Onun eserlerini Fransızca olarak kaleme almış olmasını nasıl
açıklamak gerekir? Anlaşılabilir yanları var mıdır bu tercihin? Yoksa basit bir
özentinin sonucu mudur? Sanırım bu konuya Cemil Meriç dışında yaklaşmayı
deneyen herhangi bir isim olmadı. Avrupa’nın hanedan imparatorlukların	

Niyazi Berkes Türkiye’de Çağdaşlaşma adlı eserinde Said Halim Paşa’nının İslâmcı düşüncesinin
kaynağının Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh ve Reşit Rıza olduğunu ifade ederken, Ahmet
Şeyhun Said Halim Paşa’nın İbni Teymiyye ve Muhammed Bin Abdulvvahhap’tan etkilendiğini belirtirken somut bir kanıttan ziyade düşünsel benzerlik unsurlarından yararlanmaktadırlar. Elbette
bu Said Halim Paşa’nın bu düşünürlerin fikirleriyle ciddi bir benzerlik hatta akrabalık taşıdığı
yönündeki yargıyı tümüyle geçersiz kılmaz.

	

Said Halim Paşa’nın eserlerinin tercüme edilmiş olması meselesi üzerinde durulması gereken bir
konudur. Bazı eserlerinin mütercimlerine duyulan güven bugüne kadar bu eserlerin tercümelerinin niteliği üzerinde düşünülmesini engellemiştir. Hatta mesele o raddeye varmıştır ki, tercüme
edilip yayımlanan kitap ve yazılar asıl olarak kabul edilmiştir. Said Halim Paşa: Bütün Eserleri, N.
Ahmet Özalp (ed.) (İstanbul: Anka Yayınlan 2003). Ne kadar doğru bilinmez ama Ahmet Şeyhun
“Meşrutiyet” ve “Mukallitliklerimiz” adlı iki metninin “kısmen ve hatalı olarak Türkçeye çevrilmiş”
olduğunu belirtir. Bundan dolayı Said Halim Paşa’nın eserlerinin Fransızca asıllarıyla Osmanlıcaya
yapılan çevirilerinin ve bu çevirilerden hareketle oluşturulan transkripsiyonları ile sadeleştirilmiş
hallerinin tahkikli bir neşrinin yapılması gerekliliği vardır.

	

Cemil Meriç “Batı Çıkmazı” adlı yazısının sonunda şöyle der: “Tanzimat sonrası Osmanlı irfânının
dikkate lâyık bir tezâdı: Avrupa’nın kültür emperyalizmine cihad açan Osmanlı sadrâzamı, yazılarını fransızca kaleme alırmış” Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa(1974) Ötüken Yayınları, İstanbul, s.44. Cemil Meriç’in bu ifadelerini “tefsir” eden İsmail Kara’yı da burada zikretmek gerekir.
İsmail Kara, Said Halim Paşa’nın düşüncelerini konu edinen ve 1980 yılında Fikir ve Sanatta
Hareket dergisinde yayımlanan yazısında onun Fransızca yazmasını Tunuslu Hayreddin Paşa ile
karşılaştırarak şöyle eleştirir: “Milliyet ve ümmete çok gerçekçi ve İslâmî olarak yaklaşan Said Halim Paşa’nın eserlerini Fransızca yazması dikkat çekicidir. Tunuslu Hayreddin Paşa aynı gaflete
düşmemiş,Türkçeyi iyi bilmediği için Arapça yazmayı tercih etmiştir. Said Halim Paşa’nın da Türkçeyi iyi bilmediğinden Fransızca yazdığını bilmekteyiz. Fakat aynı şahıs çok iyi Arapça ve Farsça
bilmektedir. Kahire doğumludur.”
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da Osmanlı İmparatorluğu ve Doğu’da yükselen milliyetçilik dalgasında ve
bunların dile getiriliş biçiminin merkezinde folklorcu, tarihçi, sözlükbilimci,
şair, romancı ve müzisyenlerin millî kimlikler inşa etmek için bilhassa yerel
anadillerini emperyal dillerin yerine ikame ederek utanç veren şimdinin ardındaki şanlı geçmişi diriltme çabasının belirginlik kazandığı yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde metinlerini kaleme alan Said Halim Paşa’nın yazım tercihi farklılaşıyordu. O, 1910 ile 1921 yılları arasında kaleme aldığı İstanbul
ve çeşitli Avrupa başkentlerinde yayımlanan çalışmalarında Türkçeyi çok iyi
bilmediğinden Fransızcayı kullanmaktaydı. Dile ilişkin hararetli tartışmaların yaşandığı söz konusu zaman aralığında emperyal bir dilde; Fransızcada
yazan Said Halim Paşa’nın metinlerini yazdığı dönemde muhatap kitlesi
esas olarak Batılılardı belki de. Dillerini kullanıyordu çünkü. Bundan dolayı
Türkçeyi çok iyi bilmemesi durumu kadar bu hususun da dikkate alınması
gerekir. Dillerini kullanmadığı halkı arasında gündelik tartışmaların hayhuyu içinde onun metinlerini okuyabilenler/anlayabilenler oldukça azınlıktaydı. Bu yönüyle diğer Osmanlı aydınlarından ayrılıyordu. Onlar sadece millî
ajitasyon amacıyla kendi halklarına dönük olarak yazarken Said Halim Paşa
kendini içinde bulduğu küresel bir dilde yazıyordu. Belki ona göre Fransızca
millî değil uluslar arası bir dildi. Onun zamanında bu dilin karşısına geçirilebilecek bir dil de yoktu. Kanaatimce Said Halim Paşa’nın eserlerini Fransızca
olarak kaleme alması dönemin küresel kültürel tartışmalarına katılmanın bir
biçimiydi. Küresel kültürel tartışmalara katılma konusunda yaşadığı dönemden sonra bir nebze de olsa başarılı olduğu da söylenebilir Said Halim
Paşa’nın. Muhammed İkbal İslâm’da Dinî Düşüncenin Doğuşu(1984)’nda
onun eserlerine atıfta bulunurken, Muhammed Marmaduke Pickhtall İslâm
Medeniyetinin Dinamikleri’(2011)nde Said Halim Paşa’nın düşüncelerine yer
ayırır, Meryem Cemile ise İslâm ve Çağdaş Öncüleri(1986)’nde Said Halim
Paşa’nın kritik zamanlarda kaleme aldığı İslâmlaşmak adlı eserine değinerek
onun Müslümanlar arasında gerekli rağbeti göremediğini belirtir.
Farklılığın Belirginleşmesi
Said Halim Paşa’nın Batılılaşmaya her zaman mesafeli oluşu eleştirelliği de
mümkün kılan bir mesafedir aynı zamanda. Batılılaşmanın hizmetinde olmanın bu eleştirel mesafeyi kaybetmek olduğunu fark ettiğinden Buhrân-ı
Fikrimiz adlı eserinde “İlim, kıyas ile beraber olursa faydalı olur. Çünkü insan
ancak, varlıklar arasında mukayeseler, benzetmeler yaparak ve tabiat hadiselerini daha iyi anlayarak, onlara göre hareketlerini tanzim eder. Bilmek, kıyas
etmek, benzeterek hüküm vermek demektir” diyen Said Halim Paşa toplumsalı yorumlamak için bu yöntemi başarılı bir biçimde kullanmıştır. Yazılarının
dikkat çeken bir yanı da kullanmış olduğu bütün kelimelerin bildik kelimelere
dayanmış olmasının neticesi olarak esoteriklikten uzak oluşudur. Eşref Edib
	

Mesela Ahmet Davutoğlu’nun temel metinlerinin İngilizce olarak yazılmış olması onu yerellikten
kurtararak küresel tartışmalara dâhil olmasını kolaylaştıran bir faktör olmuştur.
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onun düşünür yönü hakkında şu önemli tespitleri yapar: “Said Halim Paşa’nın
mütefekkir şahsiyeti, siyasî şahsiyetine nisbetle elbette daha mühimdir. Zaten
merhumun en büyük mümeyyiz vasfı bir “düşünen kafa” olmasıydı. Onu tam
olarak anlamak için eserlerini, fikirlerini tedkik etmek lâzımdır. Ortaya koyduğu her eser, vaz’ ettiği her düstur, kendisinin ne kadar derin bir bakışa ve ne
kadar tahlilci bir zihne sahip olduğunu pek açık bir şekilde gösterir. Kendisine
mahsus bir düşünce tarzı olduğu gibi, ortaya koyduğu düsturlar da bütün
İslâm âlemine şâmil bir mâhiyet taşırlar.
Merhum hiçbir zaman başkasının kafasıyla düşünmezdi. Fikirlerinin isabetli olduğundan son derece emin idi. Bu emniyetin kendisine verdiği cesaret
ile daima çevresine hâkim olurdu. Bütün eserlerinde, ele aldığı meselelerin
esasına, rûhuna, lübbüne bakardı. Doğuştan sahip olduğu zekâsı, tamamıyle
Müslüman olan hisleri, meziyet ve kabiliyetlerinin gelişmesi yolunda mazhar
olduğu fırsatlar sayesinde, büyük büyük meseleleri tahlilde muvaffakiyet göstermiştir.”
Tarık Zafer Tunaya II. Meşrutiyet döneminde İslâmcı düşüncenin ve sonraki kırk senede Cumhuriyet Türkiye’sindeki İslâmcı siyasî etkinliklerin eleştirel bir incelemesinden oluşan İslâmcılık Cereyanı (1962) adlı çalışmasında
Said Halim Paşa ile Musa Kâzım, Ahmed Naim, Mustafa Sabri ve Mehmed
Âkif gibi çağdaşlarının siyasî ve toplumsal düşünceleri, geç Osmanlı dönemi ile cumhuriyet dönemi arasındaki sürekliliği vurgulamak amacıyla kısaca
özetler. Cumhuriyet devrinin öncesinde vefat eden Said Halim Paşa’nın hayat
hikâyesi çağının İslâmcı düşünürlerinin serencamı ile kıyaslandığında da kesin bir farkla ayrılır; O aynı zamanda yöneticilik tecrübesine de sahip olduğundan pratiğinde yaşamış olduğu çelişkiler bir yana bırakılırsa düşünce dünyası
bakımından herhangi kırılganlık yaşadığından söz edilemez. Batı ile esaslı bir
hesaplaşmaya giren Said Halim Paşa daima farklara odaklanan bir bakışla
yazar. Pozitivizm ve idealizm karşılaştırması özelinde kusursuz bütün olarak
İslâm’ın dünya ve ahret dengesini gözeten yönünü açıklığa kavuşturduğu şu
satırları önemlidir: “İslâm, tam olarak ne idealist ne de pozitivisttir. Fakat her
iki görüş de onda mevcuttur. Sadece bir tanesinin özelliklerini taşıdığını söylemek bir gerçeği inkâr etmek demektir. Çünkü idealist görüş tek başına hiçbir fayda sağlamayacağı gibi, mevcut da olamaz. İdealizmden tamamen ayrı
olarak düşünülen pozitivizm de böyledir. Çünkü bunların biri ötekinin neticesidir.” Entelektüel ufku sınırlı veya bölük pörçük olarak nitelenemeyecek boyutlardadır. Osmanlı dönemi düşünce dünyasındaki entelektüel öbeklerden
Jön Türklerin tamamen propaganda amaçlı olarak istihdam ettikleri İslâmi
temalardan veya Genç Osmanlıların düşünce dünyasına damgasını vuran ve
onların liberalizmlerini besleyen İslâmî temalı araçsal entelektüel yönelişten
de esaslı farklılıklar taşımaktadır. Dolayısıyla onun yazı dünyasında İslâmî temaların yer alma biçimi İslâmcılığının derin ve ihata edici bir düşünsel zeminden beslendiğini işaret eder.
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Kimilerinin Marksist etkiye bağladığı somut koşulların somut tahlilini
özellikle İslâm ve Batı dünyasının sorunları hakkında gerçekçi fikirler ileri sürerken yorumlama gücünü işlevsel kılarak gerçekleştirmeye çabalaması onun
düşünsel ve siyasal istikrarının önemli bir nedenidir. Müslüman dünyasının
geri kalmışlığının kökenlerinin dinden ziyade Müslümanların zayıflamalarında yani tarihsel koşullarda yattığına ilişkin düşünceleri dönemin hâkim
düşünceden temel bir farklılık taşımaktadır. Müslümanların zayıflığını kabul
ederek kevni ayetleri okuyabilecek bir kudrete ulaşmanın gerekliliğine temel
İslâmi kaynaklardan hareketle vurgu yapması onu hem maddî uygarlığa kavuşmak için çalışıp çabalamayı olumsuzlayan muhafazakâr zihinden hem de
maddî uygarlığa sahip olmak için İslâm’ın istediği amelleri terk etmeyi savunan Batıcılardan da farklılaştırır. Said Halim Paşa’ya kulak verelim yeniden:
“Şu halde İslâm dünyasının gerilemesi, maddî şartlarının bozulmasından ileri
gelmiştir. Bu imkânsızlık onu, Batılı milletlerin hücumlarına karşı istiklâlini koruyamaz hâle düşürmüş, onların hâkimiyeti altına girmekten kendisini
kurtaramıvacak kadar zayıf bir hâle getirmiştir.
Gerçi bu gerilik, İslâm dünyası için büyük belâdır. Fakat bu geriliğin, varlığımızı yok edici olmadığını söyleyebilmek, bize biraz teselli vermektedir.
Gerçekten de bu gerileme ahlâkî ve ictimâî değildir, sadece iktisâdi yani maddîdir ve telâfisi mümkündür.
Müslüman, devamlı bir gayret ve azim ile çalışmalı, tabiatın sırlarını keşfetmeli, onun insanlar için sinesinde sakladığı sonsuz nimetlerden istifade
etmelidir. Böylece Müslümanların, Şeriat’ın kendilerine sağladığı sosyal ve
ahlâkî saâdetin yanında, ona uygun ve yardımcı bir maddî mutluluk da elde
etmeleri gerekir.”
Emperyal bir güç olarak Roma İmparatorluğu’nun çöküşünün sebeplerini
ortaya koymak için her devirde, pek çok çalışma yapılmış olmasına karşın
artık bu meselede her şeyin halledildiğinin düşünülmediğini, hâlâ bitmez
tükenmez araştırma ve tartışmaların yapılmakta oluşunu Müslüman dünyanın çöküşü hakkında ortaya atılan yaklaşımların kısırlığını belirtmek için
gündeme getiren Said Halim Paşa Müslüman dünyanın çöküş sebeplerinin
aydınlatılmasının pek önemli olduğu halde, bu konuda ciddi hiç bir girişimde
bulunulmadığını belirtir. Bu mesele etrafında tarihî tetkik denebilecek hiçbir
külfet göze alınmadığından bilgi eksikliğinin süreklilik kazandığını vurgular.
Müslüman dünyanın gerilemesi meselesi etrafında ortaya koymuş olduğu ilk
tespitler dönemin genel İslâmcı yaklaşımlarıyla paraleledir. Müslüman dünyanın haç adına değil kapitalist medeniyet ve insanlık yahut hümanizm uğruna saldırıya uğradığını belirttiği bölümler Mehmed Âkif’in “tek dişi kalmış
canavar” olarak andığı medeniyet yorumuyla ortak vurguları taşır: “O derin
düşmanlık görünüşte biraz hafifledi. Fakat “maddeci” düşüncenin neticesi
olan “sömürgecilik” fikrinin hızla gelişip şiddetlenmesi, dinî düşmanlıktaki
azalmanın yerini fazlası ile doldurdu.
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Mutaassıp zihinlerde din uğruna can vermiş “azizler” in yerini, uzak
kıt’aların kâşifleri, kaba ve katil çapulcu şövalyelerin yerini de müstemleke
askerleri aldı. Bu değişiklikler, eski düşmanlığın sadece yeni bir şekle girdiğini
gösterdi.”
Avrupa düşüncesinin yüzyıllar boyunca, hem din adamlarının hem de yöneticilerinin yaygınlaştırdığı yalanlarla karmakarışık hale geldiğini ve bunun
neticesinde zihinlerinde Müslümanları, zararlı ve aşağılık bir varlık olarak
canlandırdıklarını da açıkça ifade eden Said Halim Paşa’nın hem Batılıların
eski atalarından devraldığı Müslümanlara yönelik bir düşmanlığa yakalanmış hallerinin neticesi olan oryantalizmin çarpıtmalarını hem de Batının sömürgeci dünyasını açık biçimde ortaya koyduğu bu eleştirel düşüncelerinden
hareketle genel olarak erken garbiyatçılık çerçevesinde de değerlendirilmesi mümkündür. Batılı siyasî ve kültürel normların hegemonyasına meydan
okuyan bir biçimde siyasal ve toplumsal yaşam konularını ele alan güncel bir
muhalefet ve tartışma söylemi geliştiren Said Halim Paşa’nın Batı eleştirilerinin tarihî ve sosyolojik derinliği onun Batı düşüncesini eleştirilerinin, aynı
zamanda bir tarih teorisi olarak okunmasını da mümkün kılar. Tarihe bakışını
birkaç cümleyle özetleyecek olursak şunları söyleyebiliriz: Öncelikle tarih görüşü, hakikat görüşüyle doğrudan ilgilidir. Biz hakikati tarihîn düzeni içinden
anlayabiliriz. Toplumlar hakkındaki hakikati, tarihsel tecrübelerden hareketle bilebileceğimizi düşünen Said Halim Paşa için böbürlenen Batıyı anlamak
daima geçmişi ve bugünü bir düzen içinde anlamaktır. Hepsinden önemlisi
genel olarak Edward Said’den Oryantalizm kitabından haberdar olan ortalama okuryazar dünyasının Said Halim Paşa’nın derinlikli Batı eleştirilerinden
habersiz olduğunu da belirtmek gerekir. Bize özgü yabancılığın örnek göstergelerindendir bu bilgisizlik.
1908 sonrası süreç Tanzimat reformlarının getirdiği örtük sekülerleşme
sürecine nazaran daha açık bir sekülerleşme politikasının uygulandığı yıllar
olarak anılır. Said Halim Paşa’nın bu yıllarda sadrazamlık yapmış olması da
üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir başka konudur. Bu görevi üstlenmiş olması ve uzun yıllar devam ettirmesi Said Halim Paşa’nın özgünlüğünü
sadece Meşrutiyet eleştirisi üzerinden kurmayı deneyen yaklaşımlar açısından ciddi bir nakısadır. Müslümanların batılılaşma sürecinde yaygın bir şekilde yabancılaşması sorunu üzerinde dururken sadece kültürel bir karşı koyuşla
yetinmeyişi meseleyi sömürgecilik bağlamında anlamlandırması önemsenmelidir. Osmanlı’nın Tanzimat sonrasında içerisine girmek durumunda kaldığı Batılılaşma sürecinden fayda sağlamış tek grubun Avrupalı emperyalist
güçler olduğu sonucuna ulaşan Said Halim Paşa’nın gözünde onların stratejisi, Müslüman toplumlara daha kolay nüfuz etmelerini ve onların maddî dünyaları üzerinde hâkimiyet kurabilmelerini sağlamaları için ülkenin entelektüelleri içerisinde sunduklarının alıcısı olacak bir grup yaratmaktı. Hayatının
bir kısmını Avrupa’da geçirmiş, Batı medeniyeti denilen bugünkü medeniyeti,
içinden ve gerçekten görmüş, onunla yakından temasta bulunmuş olmanın
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getirdiği kapsamlı eleştirel bakışın farkını Mehmed Âkif İslâm’ın inanç, ahlâk, yaşayış ve siyasete ait esaslarının tam olarak tatbik edilmesi konusunu
irdeleyen İslâmlaşmak eseri üzerine kaleme aldığı yazısında dönemin entelektüel çevreleriyle hesaplaşarak şöylece ortaya koyar: “Bazıları bu hali bizim
anlayışımızın kıt olmasına veriyorlardı. Şimdi kesin olarak gördük ki, ortada anlayamamaktan çok, anlatamamak felaketi varmış. İşte Said Halim Paşa
Hazretleri tarafından “İslâmlaşmak” konusuna dair ileri sürülen fikirleri pek
güzel anlıyoruz. Çünkü bu düşünceler sağlam, sabit, gerçek bir görüşü savunmak için büyük bir samimiyetle ifade ediliyor. Yazar, başkasının görüşlerini
değil, kendi görüşünü ortaya sürüyor. Duyguları, düşünceleri tamamıyla kendisinin. Ortada iğreti, sahte hiçbir şey yok.”
Miras ve Tamamlanmamış İşler
İslâmcılık içerisinde özel isimlerin sahip olduğu hayatî önemi düşünmek ve
kabul etmek gerekiyor. Mehmed Âkif, Said Halim Paşa, Said Nursî, Seyyid
Kutup, Ali Şeriati, Hayreddin Karaman ve diğer birçoklarının adını niye biliyoruz? Sebep şu ki bütün bu özel isimler hakikatin kıymetli sekanslar ağını tarihsel olarak ve elbette güncel olarak simgelemektedirler. Sıradan bireyler bu
özel isimler de kendi bireyselliği için bir aracı olarak parıltılı insanları keşfeder.
Her özel ismin ve düşüncelerinin keşfinin aynı olmadığı da unutulmamalıdır.
Cumhuriyet öncesinde yayımlanan eserlerinin yeniden gündeme gelmesi ve
kültürel alana dâhil olması Türkiye’de İslâmcılığın bununla birlikte Batı’nın ve
Batılılaşma sürecinin yeniden eleştirel biçimde konuşulmaya ve tartışılmaya
başlandığı altmışlı yıllarda gerçekleşir. Bu boyutu dikkate almadan onun anlaşılma seyrini anlamaya teşebbüs etmek, onu anlamaya teşebbüs etmemekle
neredeyse aynı kapıya çıkar. Bizden öncekilerin onu fark etmelerinin tarihîne
bakıldığında kültürel alana yahut ortak zenginliğe ikinci defa dâhil olan Said
Halim Paşa’dan altmışlı yıllarda yayımlanan üç metnin anılmaya değer olduğunu düşünüyorum: İslâmlaşmak (İstanbul: Bedir Yayınları, 1965), Fikir
Buhranımız, Ed. Hüseyin Rahmi Yananlı (İstanbul: Bedir Yayınları, 1966)
Buhranlarımız, Ed. Ertuğrul Düzdağ (İstanbul: Kervan Kitapçılık A.Ş). Daha
sonra uzun süre gündeme gelmeyen Said Halim Paşa tekrar seksenli yıllardan
itibaren hem akademik dünyada hem de akademi dışı kültürel dünyada yüzeysel de olsa okunmaya ve konuşulmaya başlanır.
Müslüman toplumların bir felç durumu yaşadıklarını ve İslâm öncesinden artakalanlar ile hâkiki bir İslâmî düşünce arasında atıl kaldıklarını, bu
durumun da Müslüman toplumlarının gelişiminde sürekli bir engel oluşturduğunu düşünen Said Halim Paşa’nın uzun yıllar ve belki de hâlâ gündeme
gelmeyişinde bununla bağlantılı olarak da bir tesir tarihinden söz edilemeyişinde Cumhuriyet dönemi İslâmcılığının düşünsel tembelliği ve muhafazakâr
morfolojisi etkili olmuştur. Tabir caizse onun nasıl anlaşıldığı ile alakalı yol
gösterici yorumlar antolojisi hep eksik kalmıştır. Bundan dolayı onun eserlerinin bize ulaşma şeklini tesir tarihî üzerinden takip etmek mümkün değildir.
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Said Halim Paşa’nın metinlerin Türkçe literatürde ağırlanması âdeta yer altında gömülü bir şehirde bulunan bazı bina ve sanat eseri kalıntılarının bize
ulaşmasından farklı değildir. Eserlerini kaleme alışından günümüze değin
İslâmcılık içerisinde özellikle de kültür siyaseti alanında önemli bir düşünür
olarak algılanamadığı rahatlıkla ifade edilebilecek olan Said Halim Paşa’nın
siyasî yaklaşımlarının siyasete doğrudan odaklanan kişilerce bile okunup tartışıldığı söylenemez. Bunun yanında süreci daha iyi anlamak için bir başka
hususa da dikkat çekmek gerekir. Said Halim Paşa’nın düşüncelerinin tekrar
hatırlanarak yayımlandığı 1960 sonrası yıllarda Müslüman dünyadan yapılan ve siyasî farka odaklanan kitapların tercüme edilmiş olması Said Halim
Paşa’ya dönük muhtemel yönelişin de bir türlü gerçeklik kazanamamasına
sebep olmuştur. Bunun farkına varanların Müslüman dünyadan yapılan tercüme hareketlerini tümden olumsuzlamaya girişmeleri ise işleri hepten çetrefilleştirmiştir. Bu ortam içerisinde erken dönemlerde Said Halim Paşa’nın
metinlerini okuyanların son derece az olması gayet tabiidir. Onu okuyanların
çoğunun fark odaklı siyasî yaklaşımlarını bir tür hazır bulunuşlukla kolaylıkla
kabullenmeleri yani siyaseten ona yakınlık duymaları da meselenin bir başka
boyutudur. Bundan dolayı Said Halim Paşa’nın düşünce dünyasını belirgin kılan metinleri genel İslâmcı kesimden neredeyse hiç olumsuz tepki almayacak
niteliktedir. Diğer taraftan burada ifade edilmesi gereken sorulardan biri de
şudur: Said Halim Paşa’nın dönemindeki özgünlüğü altmışlı yıllar sonrası için
ne ifade etmektedir? Ya da farkı ortaya koymak için anılması gereken tek düşünür müdür? Bu sorular çerçevesinde bakıldığında altmış sonrasında İslâmcı
teorinin ana damarının “suçluluk devri” algılarını terk etme bakımından ortaya koymuş olduğu eklektik bakışların terk edilmesi noktasında önemli çabalar
ortaya konmuş olmasından dolayı Said Halim Paşa’nın farka odaklanan bakışının dönemindeki kadar çığır açıcı nitelik taşımadığı da söylenebilir.
Said Halim Paşa hakkında yazan entelektüellerin bir kısmının kafasını
mütemadiyen kurcalayan cevabı tartışmalı en mühim meselelerden birini
Türklükle alâkalı meseleler oluşturmaktadır. Şu sorular kılavuzluğunda yol
alınabilir bu mesele için: Said Halim Paşa’da Türklüğün yeri nedir? Bu çetin
soru karşısında Said Halim Paşa’nın metinlerinde neler vardır? Metinlerde
bulunan ifadelerden hareketle Türkiye merkezlilik yorumuna ulaşılabilir mi?
Said Halim Paşa öncelikle Türklerin İslâm’dan uzaklaşmaları meselesine eğilir ve Türklerin “eksik” farklılığı üzerinde durur. Ona
göre Türklerin Müslümanlaşma süreci diğer İslâm milletlerinden az
çok farklıdır. İslâm’ı kabul etmiş diğer toplumlar eski uygarlıkların
mirasçısı olduklarından, geçmişlerinin onları güçlü bir şekilde etkilemesi
kaçınılmazdır. İslâm’dan önce medeniyet anlamında zengin mirasları bulunmayan Türkler bağlandıkları yeni dine çok büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Ancak Arap ve Farslarla yakın ilişki geliştirince onlarla aynı akıbete
düşerek İslâm öncesi mirasları ile ilişkiye geçmeye başlamışlardır. Bu tespitlerin ardından Said Halim Paşa, Müslümanların ilerlemesinin tek yolunun,
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İslâmi prensipleri rehber olarak benimsemeleri olduğunu belirtir. Said Halim
Paşa bu konudaki düşüncelerini şu şekilde açıklar: “Osmanlı Türkleri, maddî ve manevî birçok üstünlüklere sahip bir millettir. Fakat İslâm’dan önceki
medeniyetleri pek az ilerlemişti. Bu sebeple İslâm’ı kabul ettikten sonra, bu
dinin esaslarını kolayca benimsediler ve başarı ile tatbik ettiler. İslâm’dan önceki devirlerde, ilerlemiş medeniyetler kurmuş olan milletler ise, İslâm’ı kabul
ederken, eski medeniyetlerinin zararlı tesirleri altında kalmışlardı.
Müslümanlığı kabul eden milletler arasında, İslâm’ın esaslarını en iyi anlayan ve en güzel şekilde tatbik eden Türkler oldu. Bu da onlara büyük bir devlet
kurarak, İslâm’a, bütün öteki Müslüman milletlerden daha fazla hizmet etme
imkânım verdi. Türkler hâkimiyetlerini, yıkılmış olan devletlerin enkazıyla
kurdular ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun hükümet merkezini kendilerine
pâyitaht yaptılar. Fakat hüküm sürdükleri memleketler içinde azınlıkta idiler. Bu yüzden, hem son derece çeşitli ırklarla dolu olan bu muhitin, hem de
İran ve Arap muhitlerinin tesirleri altında kaldılar. Bu tesirlerle hiç farkına
varmaksızın Müslümanlık’tan uzaklaşmaya başladılar. Sonunda ötekiler gibi
gerilediler. Fakat ötekilerden farklı olarak istiklâllerini korumayı başardılar.”
Bu süreci tahlil ederken Türklerin İslâm’ı en iyi anlayan millet olduklarına
vurgu yapması eleştiri konusu edilebilir. Öte yandan Batılılaşmanın eleştirildiği bir metinde bu düşüncenin dile getirilmiş olması dikkate alındığında bunun
özgüven kaybını gidermeye dönük bir niyet taşıdığı yahut Jacques Ranciére’in
Siyasalın Kıyısında(2007) ifade ettiği evrenselliğin yani tümelliğin tikel kategorilerin dolayımıyla geliştirilebileceği yönündeki yaklaşımı çerçevesinde de
düşünülebilir.10 İslâmcılığının beynelmilel mahiyette olduğunu daha da belirginleştiren Kudret Bülbül’ün Bir Devlet Adamı ve Siyasal Düşünür Olarak
Said Halim Paşa(2006) kitabındaki şu yorumunu çapaklı görme biçimleri
ile hesaplaşabilmek için dikkatle okumak gerekir: Önerdiği çözümlerin diğer
İslâmcılara daha bir genel nitelikte ve daha bir evrensel boyutta olduğu söylenebilir. Önerileri kimi İslâmcılarınkinin aksine ülkesellik boyutunun ötesindedir.Bakış açısının her noktasında etkisi görülebilen İslâm inancı,her ulusa
özgü ya da İslâm’ın ulusallaşmış bir görünümünden çok uzak olarak bütün
İslâm toplumlarını kuşatıcı boyuttadır. Dinin “Türkî, Arabî, Farsî” bir nitelik
kazanmasına şiddetle karşı olduğu ve vatan kavramını ulusal nitelikte değil
“şeriatın hâkim olduğu yer” olarak tanımladığı düşünülürse, “uluslaşmış bir
İslâm” düşüncesinde olan bazı İslâmcılardan ne kadar uzakta olduğu teslim
edilir.”
Ne var ki onun hakkında yazan isimler arasında, o böyle bir sorunu bütün bütüne öne çıkarmamış olsa da Said Halim Paşa’yı Anadolucu tezlerin
politik şablonuna uygun bir pozisyona yerleştirme teşebbüsü aşina olunan bir
10

Avrupa emperyalizminin Müslüman topraklara sokulmasında potansiyel bir tehlike gören Said
Halim Paşa emperyalizm karşısında Müslüman dünyanın son kalesi olarak gördüğü Osmanlı
İmparatorluğu’nun İttihat Terakki Cemiyeti liderliği ile korunabileceği düşüncesindedir.
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tutumdur. Bu yorum tarzı Said Halim Paşa ile İsmet Özel arasında paralellik
yahut dışsal bir yan yanalık kurarak İslâmcılar içerisinde modernliğe yakın
duran çizgiye ilk önemli ve etkili eleştirinin önce Said Halim Paşa tarafından
sonra İsmet Özel tarafından yapıldığının altını sürekli olarak çizmektedirler. Oysa bu yaklaşımda iki açıdan ciddi bir değerlendirme sorunu vardır. İlk
olarak İsmet Özel’e gelmeden örneğin Mehmed Âkif’ten Hasan el-Benna’ya,
Mevdudi’den Seyyid Kutub’a değin kimi özel isimlerin modern çizgiye yakın duran kriz düşüncelerini eleştirdiği kasıtlı olarak göz ardı edilmektedir.
Meselenin ruhunun bütün olarak anlaşılabilmesi için sadece misakı millî sınırları içerisinden İslâmcılığın anlaşılmaya çalışılmasının meydana getirdiği
sıkıntılar üzerinde özellikle durulması gerekmektedir. İkinci olarak sömürgecilik döneminde çökmüş halleri fark edilen Müslüman halkın batının teknolojik olarak ileri düzeyde silahlarına ve “cehennemi savaş makinelerine” sahip
işgalcilerine karşı kendilerini donanımlı kılmalarının gerekliliği noktasında
“Batı uygarlığının Doğululaştırılması” kavramını geliştiren Said Halim Paşa
İsmet Özel’in tam karşısında, bu meselede sürekli olarak eleştirilen Mehmed
Âkif’in ise yanında yer alır. Müslüman toplumlara musallat olmuş sorunların
önemli sebeplerinden biri olan koşulsuz kabul kadar koşulsuz reddin de karşısında duran Said Halim Paşa bu noktada insanların lehlerine ve aleyhlerine
olanları bilmeleri gerekliliği üzerinden çıkarımlar yapmıştır. Diğer yandan
Said Halim Paşa’nın siyasal yön sapmasının yoğun bir biçimde yaşandığı bir
çağın siyaset teorisi pratiği olarak meşrutiyete dönük eleştirilerinden hareketle onunla diğer İslâmcı düşünürler arasında - nihayetinde sorunlu bir ailenin iç farklılıklarından daha fazlası olmayan düşünceleri sebebi ile- esaslı bir
fark oluşturmaya çalışan yüzeysel yorumlama biçimi ile huzur bulma halinin
de sorunlu olduğu gözden kaçırılmamalıdır. İlk olarak 1911’de yayımlanan
Meşrutiyet metni meşruti idarenin Osmanlı İmparatorluğundaki meşru olmayan uygulamaların ayyuka çıkmaya başladığı bir zaman diliminde yayımlanmış olması göz ardı edilmekte sanki bu metin Meşrutiyetin ilânından önce
yayımlanmış gibi bir hava oluşturulmakta bu noktadan hareketle de onun
Mehmed Âkif’e göre daha özgün bir düşünür olduğu ifade edilmektedir. Ne
var ki burada apaçık bir gerçek olan temel bir mesele atlanmaktadır: Onun
meşrutiyet izahını yaşadığı devir için dikkat çekici kılan şey, bir zamanların
büyük politikalarından birinin yozlaşmasını ve çöküşünü tasvir etmesidir. Bir
kere Said Halim Paşa’nın meşrutiyet eleştirisi kesinlikle kurtulunduğu varsayılan boyun eğme ve tahakküm düzenine geri dönmeyi istemek anlamına
gelmez. Öyle olsaydı bu devirde uzun zaman sadrazamlık görevinde bulunmazdı. Aksine, meşruti yönetimin ötesinde İslâmcı bir siyasî idare için temel
esaslarla irtibatlı yeni yollar açmayı hedefler.11 Meseleye bu çerçevede bakıldığında, Said Halim Paşa’nın meşrutiyet eleştirisini sahiplenen bakışın veya di11

Said Halim Paşa Batılı sömürgecileri güçler yanında despot yöneticileri de Müslümanların o günkü
gerileme ve çöküşünden doğrudan sorumlu görmesi ile muhafazakâr yorumculardan ayrılmaktadır.
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ğerlerinin Meşrutiyet öncesinde bu yönetime ilişkin iyimserliklerini eleştiren
bakışın bizzat İslâmcılık perspektifiyle yapılması anlamlıdır. Yoksa tümüyle
devlet vizyonuna yaslanan otorite kutsayıcısı yaklaşımların acımasız politik
eleştirilerinin bu mesele özelinde herhangi bir değeri olmadığı gibi Said Halim
Paşa’nın meşrutiyete dönük eleştirilerini diğer İslâmcı düşünürlerin eklektiklerini ortaya dökmek için sürekli hatırlatan kibirli bakışın son yıllarda hakkında en fazla olumsuz fikir bildirdikleri kelimelerden biri olan içtihat yani
yeni zorlu başlangıçlar hakkında Said Halim Paşa’nın serdettiği düşünceleri
konuşmamaları da meselenin bir başka boyutudur. Zamanındaki Müslüman
düşünürlerin genel olarak çok hatalı bir yolda olduklarını belirten Said Halim
Paşa’nın düşünce dünyasına tavsiye ettiği zorlu başlangıç hâlâ günceldir: “
Fikir adamlarımız, kendi varlıklarının yegâne hedefinin, İslâm prensiplerini
bütün hakikati ve mükemmelliği ile ortaya çıkarmak ve bu uğurda elden gelen
hiç bir hizmeti esirgememek olduğunu bilmiyorlar. Onların vazifesi, İslâm’ın
en saf, en yüksek ruhundan, en güzel geleneklerinden ve en asil örneklerinden başka hiçbir şeyden ilham almamaktır. Ancak bu suretle kendi kendilerini idare edecek, başkalarının idaresi altına girmeyecek ve başkalarını misal
alacaklarına kendileri başkalarına nümûne-i imtisal olacaklardır.” Said Halim
Paşa’nın çalışmalarının çok sınırlı bir kısmıyla özellikle de 1908 anayasasına
yönelttiği eleştirilerle ilgilenmekle yetinen isimlerin Said Halim Paşa konusunda oluşturdukları tek boyutlu hegemonyanın sorgulanarak kırılabilmesi
için onun farklı yönleri özellikle gündeme getirilmelidir.
Said Halim Paşa ortaya koyduğu yazılı eserlerde kendisinin de ait olduğu/
içinde bulunduğu düşünce dünyasında Müslüman’ca bir bakışla İslâmi olanı
yakalama çabası içerisinde olmuştur. Burada “öteki”nin/”başkası”nın gözüyle
değil, “Müslüman’ca bir bakışı” önemsemesi üzerinde durulması gereken bir
husustur. Birtakım “hatalar”, “eksiklikler”, “abartılar” ve “boşluklar”ın olduğu da unutulmamalıdır tabii. Fakat bütün bunlar tamamen olumsuz şeyler
değildir. Hatta bunlar daha kapsamlı, derinlikli ve gerçek bir diyalogun kapısını aralamayı mümkün kılacak hususlardır. Kavramların değişiminden onun
düşünce dünyası da etkilenmiştir. Sözgelimi Müslüman milletler ifadesinin
İslâmlaşmak’ta yer alıyor olması millet kavramının İslâm cemaatinin ifadesi
olarak değil muhtemelen nation yani ulus anlamında kullanıldığının bir işareti olarak okunabilir. Müslüman milletler şeklindeki kavramlaştırma daha sonraki yıllarda Eşref Edip tarafından Müslüman Türk milleti şeklinde bambaşka
bir terkip halinde kullanılacaktır. Bu şunu gösterir; artık millet kavramı bir
atıfla birlikte kullanılmaktadır. Millet kavramındaki bu dönüşümün serencamını serilmemek için yola çıkan çalışmaların Said Halim Paşa’nın metinlerine
de uğraması kavramların değişimini anlamak için yapılan çalışmaları bereketli kılacaktır. Meşrutiyet meselesini tartışırken meselenin derinliklerine inmeyi hedeflemiş, asılsız ve temelsiz fikirlere dayanan yanlış algı ve anlamaların
kökenleri tespit etme gayreti içerisinde olmuştur. Onun bu noktadaki düşünceleri kendi bağlamı içerisinde bir “epistemolojik kopuş” idi. Bunu mümkün

167

168

TYB AKADEMİ / Eylül 2011

kılan ise onun usûli bir bakışa sahip olmasıydı. Eğer Said Halim Paşa için
usûli bir düşünür ifadesini rahatlıkla kullanmak mümkün ise buradaki usûl
kelimesi, Müslümanların ilim geleneğinde İlmu Usûli’d-Dîn (Kelam) ve İlmu
Usûli’l-Fıkh (Fıkıh usûlü) gibi iki köklü ilme dayanmaya ve ondan hareketle
içinde bulunulan şartları algılamayı, anlamlandırmayı ve bir hüküm vermeyi
işaret eder. Seküler kanunların hukuk sisteminde gittikçe ağırlık kazanması
karşısında güçsüzleşen fıkhın itibarını da iade eder. Said Halim Paşa, fıkhın
İslâmî değerleri yüzyıllar boyu korunabildiğini ve Müslüman halkların fıkıh
sayesinde yabancıların hakimiyetinin yozlaştırıcı etkilerine karşı direnebildiklerini düşünür: “Fıkıh ilmî, hiç şüphe yoktur ki, sosyal ve ahlâkî ilimler sahasında, insan düşüncesinin ortaya koyabildiği en mühim ve en mükemmel bir
müessesedir. Fizik ilimleri sahasında deney metodu ne ise, sosyal ve ahlâkî
ilimler içinde fıkıh da odur. Bu ilim sayesindedir ki, İslâm dünyası, aradan
asırlar geçmiş olmasına, bu zaman içinde yabancı hâkimiyeti altında kalmasına ve bu sırada binlerce devrimin hücumuna uğramış bulunmasına rağmen,
hâlâ ayakta durmaktadır. Müslümanlar bu sâyede hâlâ, İslâmî imanlarını, düşünce tarzlarını, dinin esaslarını, kendi ruhlarını ve gâyelerini bütün temizliği
ve saflığı ile muhafaza etmektedirler. Bu ilim sayesinde Müslümanlar, tamiri
ve telâfisi mümkün olmayan sosyal ve ahlâkî bir çöküşe, hiçbir zaman kendilerini kaptırmamışlardır.(…)
O halde, bütün teşkilâtımızı, bütün iktisâdî esaslarımızı, Şeriat’ın tamamen
hikmet ve isâbet olan ruhuna uygun bir şekilde ortaya koymak için, kendisine
başvuracağımız bir ilim varsa, o da fıkıhtır.” Bu yönüyle Tezâkir’de başka bir
kültürün hukuk formlarını devralmayı “o milletin imhası” olarak gören Ahmet
Cevdet Paşa ile paralellikler de kurulabilir. Zamanın ihtiyaçları vurgusunda
belirginlik kazanan düşünce dünyası fıkıh temelli olduğu için zamanın olumsuzluklarına da sınır çizmeye çalışır. Zaten zamanın ihtiyaçları vurgusunda
onu Batıcı düşünürlerden ayıran İslâm’ın maksat ve gayesinden kaynaklanan
bu ölçülü sınırlardır. Söylemdeki benzerlik kesinlikle aynılık anlamına gelmez; çünkü nihaî olarak İslâmcılıkla Batıcılığın düşünsel farkı iki akım arasındaki görünüşteki benzerliklerden ziyade ulaşılmak istenen maksatla ortaya
konulabilir.
Siyasî Düşünce Bakiyesi
Hamit İnayet Çağdaş İslâmî Siyasî Düşünce (1988)’de Müslüman dünyanın
modern seferberlikle karşılaşmasından sonra Müslümanların entelektüel hayatlarının en aktif tartışma alanlarından birinin siyasal düşünce alanı olduğunun altını özellikle çizer. Siyasî tartışmaların anlaşılması bakımından insan
hayatını düzenleyen kapsamlı bir sistem olarak İslâm ile buna uyulmasını
mümkün kılacak bir araç olarak siyasetin arasında doğal bir bağ olduğunu düşünen Said Halim Paşa’nın çağdaş Müslüman siyasî düşünceye yapmış olduğu
önemli katkılardan birini içinde yaşadığı çağın siyasî tartışmalarına yapmış
olduğu eleştirel katkı oluşturmaktadır. Müslüman dünyanın hem siyaset anla-
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yışı bakımından hem de kurumsallaşma bakımından Batı dünyasından farklı
olduğu onun siyasal düşüncelerini ortaya koyduğu metinlerinin ana kaygısıdır; hatta aslî parçasıdır. Modernliğin mümkün kıldığı yeni stratejiler ile İslâmi olan arasındaki uyuşmazlık onun siyasal düşüncesinin temeline meydana
getirir. Bundan dolayıdır ki o Aydınlanmanın ve Batılılaşmanın engellenemez
evrenselliği düşüncesini kıyasıya eleştiri konusu edinir. Reformlar yoluyla Osmanlı toplumuna taşınan millî irade, anayasa, siyasal partiler gibi modernite
unsurlarına genel olarak eleştirel yaklaşır. Osmanlı düşünce dünyasında bu
konuların bu kadar kuvvetle ifade edildiği başka bir örneğe rastlamak zordur.
Siyaseti sadece iktidara sahip olma mücadelesiyle ve iktidar pratiğiyle özdeşleştirmeyen Said Halim Paşa’ya göre aristokrasi ve demokrasi gibi Batılı
siyasî ve toplumsal kurumların Müslümanların siyasal tarihinde ve toplumsal
bilincinde bir benzerleri veya gerçek bir karşılıkları yoktur. Osmanlı demokrasisi kavramını kullanmış olmasına karşın demokrasinin Batı’daki oluşum sürecini Avrupa’nın aristokratik rejimi ile açıklayan Said Halim Paşa Müslüman
toplumların hiçbir zaman böyle bir aristokrasiye sahip olmadıklarından,
Batılı demokratik kurumları benimsemelerinin gerçekçi olmayacağı noktası
üzerinde ısrarla durarak siyasal bir farkın altını sürekli olarak çizmektedir.
Mukallidliklerimiz metninde Batı demokrasisi kavramına karşı Osmanlı demokrasisi gibi ‘araçsal’ bir terkip kullanmış ve bu kavramdan ne anladığını
ya da neyi murat ettiğini belirginleştirmemiş olsa da genel olarak bu temel
fark üzerinde ısrar eden bir bakışı vardır onun. Şu satırlar bunu düşünmek
için önemlidir: “İslâm cemiyeti, kendisini teşkil den ferdlerin eşit kabiliyetlere sahip olmayışları sebebi ile teşkil ettikleri yüksek, orta ve alt tabakalara
tabiî olarak ayrılır. Ferdler kendi akıl, gayret ve çalışmaları sayesinde yükselebilirler. Fikrimizi Batı tâbirleri ile söylersek, diyebiliriz ki, İslâm cemiyeti
aynı zamanda hem demokratik, hem de aristokratiktir.” Osmanlı devletinde
1908’de meydana gelen devrimin toplumun benzer bir dönüşüm geçirmemiş
olmasından dolayı dönemin Osmanlı toplumunu temsil etmediğini düşünen
Said Halim Paşa bir toplumun siyasî düzeninde radikal bir değişikliğin ancak
o toplumun toplumsal-siyasî değerlerindeki benzer bir değişiklikle meşru görülebileceğini belirtir. Onun bu teorik yaklaşımının gerçekliği yansıtıp yatmadığı konusunda eleştirel yaklaşımlar da dile getirilmiştir. Ahmet Şeyhun Said
Halim Paşa Osmanlı Devlet Adamı ve İslâmcı Düşünür(2010) adlı eserinde
Said Halim Paşa’nın bu düşüncesinin dönemin gerçeklerini yansıtmadığını
dönemin aydın örgütlenmeleri üzerinden ortaya koymaya çalışır: “Bu dönem
içerisinde baskıcı bir rejime rağmen birçok yeraltı ideoloji harekeden, düşünce okulları Osmanlı aydınları çevrelerinde yayılmış ve kendilerine dinleyici
bulabilmişlerdir. Bir yandan da aynı dönem içerisinde (19. yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın ilk on sene) imparatorluğun iktisâdî ve altyapısı çok önemli
dönüşümler geçirmiştir.”
Meşrutiyet devri başta olmak üzere çağının siyasî tartışmalarına onun
yapmış olduğu katkıları anlamak kadar onun fikirlerinin oluşum seyrinin en
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az fikirleri kadar önemli olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Çünkü bir yazarın
epistemolojik ve usulî öncüllerinin ne ölçüde Müslüman düşüncenin uzantısı
mahiyetinde olduğunu belirlemeksizin, içinde bulunduğu çağın egemen ve eklektik yeni halleri ile eleştirel bir biçimde uğraşma cesaretini kavramak mümkün değildir. Neyin Müslüman’ca neyin yabancı olduğu ayrımı yapılmadan,
sonu gelmez bir yenilik furyasında veya eskilik kalıbında kaybolmak engellenemez. İslâmlaşmayı bir dünya görüşü olarak algılayan Said Halim Paşa, dinin gerektirdiği inanç, yaşayışı ve siyasete ait esasların bütün olarak uygulanması gerektiğini ifade ederken, İslâm’ın sahip olduğu esasların her zamanda
uygulanabilmesi için eklektik anlayıştan uzak uygun bir biçimde açıklanması
gerektiği düşüncesindedir. İslâmlaşmakla neyi kastettiğini açıklayan şu ifadeler oldukça önemlidir:
“ Bir Kant’ın yahut bir Spencer’in ahlâk görüşüne inanan, sosyal hayatta Fransız, siyâsette İngiliz usûlünü kabul eden bir Müslüman, ne kadar bilgili olursa
olsun, ne yaptığını bilmeyen bir kimseden başka bir şey değildir.

Bir adamın zihninde, uyuşmaları imkânsız bunca zıt fikirler bulunur ve
çatışıp dururlarken, o adamın kafası ve vicdanı nasıl bir şey olur, tasavvur
edilsin!” Said Halim Paşa’nın sorunsallaştırma performansı olarak okuyabileceğimiz bu metinlerinde İslâmî olan ile olmayanı ayıran sınırın net yahut
kesin olduğu görülür. Eklektik bakıştan uzak olan bu önemli tespitler yanında
çağın kimi kavramlarına bakışta herhangi bir mesafenin konulmamış olması
da üzerinde durulması gereken hususlardan biridir. Mesela hürriyet, eşitlik,
beynelmilelcilik gibi kavramlar eleştirilmeden kabul edilir. Kimi noktalarda
sınır çizilerek İslâm içinden tanımlanmaya çalışılsa bile hürriyet ve eşitlik
kavramları genel olarak kabul edilmiştir. Döneminde sosyalizmden de haberdar olduğunu anlamak mümkündür Said Halim Paşa’nın. “İslâm beynelmilelciliği ise, zamanımızda sosyalizmin kurmak istediği beynelmilelciliğe benzer.
Ancak onun en mükemmel ve en son şeklidir” biçiminde ortaya konan yaklaşımda hem haberdarlık hem de kurulan benzerlik üzerinde de durulmalıdır.
Haklar ve vazifeler konusunda öncelikle insanın vazifeleri üzerinde durarak
hakları bunun ardından zikretmesi de dönemin düşünce dünyasının kimi
noktalarına nüfuz etmek bakımından önemlidir. Elbette bu genel yaklaşımın
“O halde en iyi Müslümanlar, hak ve vazifelerini en iyi anlayanlar, onları en
güzel şekilde yerine getirenler ve koruyanlardır” şeklinde önemli bir istisnası
da olsa genel düşünce seyrinde vazifenin öncelendiği görülür. Haklar söyleminin öne çıkarıldığı günümüz dünyasında vazifeleri önceleyen bir düşünce
siyasetinin eleştiriye konu olmasa bile görmezden gelineceği ortadadır. Siyasî
düşüncesi bakımından önemli bir noktada “İslâm’da Teşkîlât-ı Siyâsiyye”
adıyla yazmış olduğu metindir. Said Halim Paşa bu metninde düşünce ile
siyaseti birbirine teğellemekte, Batı’dan tercüme ile oluşturulan siyasî kurumların sorunları arttırmaktan başka bir işe yaramayacağını ortaya koymaktadır. İslâm toplumu, şeraitin hâkimiyeti ilkesinin sonuçları, gerilme ve çöküş
dönemi, Batı toplumları ve siyaset yöntemleri, İslâm’ın siyasal yönü, yasama,
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yürütme, hükümet başkanı gibi birçok konuya değinen metinde Said Halim
Paşa Müslüman dünyada özellikle de aydınlar arasında görülen bilinçlenme
halinden duymuş olduğu sevinci belirterek başladığı metninde Müslüman aydınların Batı’daki siyasî kurumları kendi ülkelerine taşımak için duydukları
iştiyakı eleştirmekte ve eserini kaleme alma gerekçesini şöyle açıklamaktadır:
“Benim bu eseri yazmaktan maksadım, Batı’nın siyasî rejimini kabul ve taklit eden İslâm milletlerinin, içine düşecekleri, düzeltilmesi imkânsız büyük
yanlıştan Müslüman okuyucularımı korumaya çalışmaktır. Çünkü Batı’nın
siyasî rejimini kabul eden ve müesseselerini taklit edenler, onun sosyal prensiplerini de benimsemeye mecburdurlar.” Siyasî sessizlikçiliğin güvenli, orta
karar bir konumu değildir buradaki düşünceler. Batılı modern siyasî formları
taklit etmenin gerekliliğinin hatta zorunluluğunun güvenli biçimde dillendirildiği yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde yazılan bu metin Batılı normların
doğal olmadığını, kaçınılmaz olmadığını açığa çıkartan eleştirel teorinin de bir
parçası olarak okunabilir.12 Politik bir söylem olarak İslâmcılıkla eleştirel bir
angajman, küresel kültür pratiğinin sorgulanması için bugün de değerli olan
bu metnin tartışılması gerekmektedir.
Siyasî olanı dinî olandan ayırmayan bütüncül bakışın bu metinde açıkça ve tereddütsüz bir biçimde işlenmiş olması onun siyasî düşünce tarzının
dönemin zor koşullarına karşın İslâmî hassasiyetlerini yitirmediğini siyasal
dünyanın farklı bir biçimde iskân edilmesine hazırlık kabilinden kısmi bir yönelimin alâmeti olan; farklı türden bir siyasî bilinç ve siyasî amacı resmeden
düşüncelerle hemhâl olduğunu göstermektedir. Batılı yaklaşımları elden geçirerek bu tezler doğrultusunda gündeme getirilen siyasal tezleri İslâm nokta-i
nazarından radikal biçimde sorgulayan “İslâm’da Teşkîlât-ı Siyâsiyye” metninin bazı noktalarının atlanarak veya “sansürlenerek” Mehmet Âkif’in çıkardığı
Sebilürreşad dergisinin Ankara devrinde yayımlanmış olması da önemlidir13.
Siyasî olana ilişkin metinlerinin dokusunu aralamak ve hiç olmazsa kısmen
nüfuz etmeyi başarabilmek uyumluluğa endekslenmiş İslâmcı siyasal düşünce bakımından önemli imkânları ama aynı zamanda ciddi düşünsel sorunları
12 İslâmcılığı Müslüman dünyanın kendi entelektüel kapasitelerini, yeteneklerini ve maddî koşullarını
iyileştirerek kendilerini cehaletin ve köleliğin prangalarından kurtarmaya kararlı dünya Müslümanlarının İslâmi vicdanlarının sesi olarak gören Said Halim Paşa’nın düşünceleri Susan Buck Morss
tarafından yazılan ve siyasî bir söylem olarak İslâmcılığın Batıda-geliştirilmiş formuyla modernitenin eleştirisi olarak Eleştirel Teori ile birlikte beraber göz önünde bulundurulabileceğini işleyen
Küresel Bir Karşı Kültür(Çeviri: Süreyya Evren, İstanbul: Versus Yayıncılık, 2007) kitabında varlık
kazanan söylemin oldukça erken tarihli bir habercisi olarak okunabilir.
13 Said Halim Paşa millî irade/ millî egemenlik ilkesine karşıydı ve bazı Müslümanların bu ilkeyi şeriat ilkelerine tercih etmelerine hayıflanmaktaydı. Ankara’da TBMM’nin 23 Nisan 1920’de
açılışının hemen ardından yazılan metnin bu kısımlarının çıkarılarak yayımlanması da dikkate değer bir husustur. Millî egemenlik anlayışının geleceğini parlak görmeyen Said Halim
Paşa’nın bu noktadaki yaklaşımlarının oldukça erken tarihli olması hem Batı hem de Müslüman dünya açısından önemlidir. Çoğunluğun diktatörlüğüne dikkat çeken yazarın faşizmin yükseldiği yılları görmesi halinde bu noktadaki düşüncelerini daha da derinleştirebileceği ihtimali hiç de uzak değildir. Belki modern demokrasinin ilk eleştirilerinden biridir.
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barındırmaktadır. Mesela şu ifadeleri bugünün melez zamanlarının uyuma
endeksli İslâmcı entelektüellerin çoğunun kabul etmesi mümkün değildir:
“Müslümanların millet meclisinde ne komünist, ne sosyalist fertler görülecek; ne cumhuriyet ve ne de saltanat taraftarı bulunacaktır. Bu mecliste
bulunan milletvekilleri, ortak bir gayeye hayatlarını vakf etmiş, aynı maksadı takip eden insanlar olacaklardır. Bu gaye ve maksat ise: Şeriat’ın isabetli
yüce emirlerini en mükemmel bir şekilde tatbik etmektir. Meclis üyelerinin
aralarında anlaşmazlık çıkacak olursa, bu da ancak ortak gâyelerine daha fazla hizmet etmek ve hedefe varabilmek için seçilmesi gereken en uygun yolun
seçimi meselesinde çıkabilecektir.” Said Halim Paşa’nın düşünce ve siyaset
arasında kurmuş olduğu güçlü entelektüel bağı siyasî pratiğinde kurup kuramadığı da sorunsallaştırılabilir. Düşünce siyasetini etkin hâle getirmenin
yolunu açmasına rağmen pratiğinin düşünce dünyası kadar başarılı olamayışı
aynı zamanda çağdaş Müslüman düşüncenin siyasî pratik bakiyesi açısından
da düşünülmelidir.
Müslüman bir siyasal kapasite icadı için yola çıkan İslâmcılık için kesin
bir bozgun ve demoralizasyon döneminin öncesinde vefat eden Said Halim
Paşa’nın radikal düşüncede katı olan her şeyin buharlaştığı melez zamanlarda
özellikle bir siyasal fark düşünürü olarak hatırlanması ve tartışılması gerekmektedir. Hatırlamak ve tartışabilmek için ise onun düşünce dünyasının ciddiye alınması yani bir şekilde incelenmesi lazımdır. Tabii bunun için öncelikle
duyulanlardan kaynaklanan yüzeysel bir ilgi yerine okunanlardan ve karşılaştırmalardan kaynaklanan esaslı ve farklı bir ilginin oluşumunu beklemek zorunludur. Bu açıdan kaybedilmiş düşünsel istikametin kimi kavramlarını onararak yerli yerine koymaya yönelik bir çaba ortaya koyan Said Halim Paşa’nın
Said Halim Paşa sonrasında yaşayanlar olarak bizlere birçok alanda ve birçok
düzeyde araştırılacak çok zengin bir tartışma gündemini miras olarak bıraktığını söyleyebiliriz. Onu an/ımsa/manın geviş getirmek olmadığını düşünen
çevrelerin bu tartışma gündemini şimdileştirmeleri gerekmektedir.
Şimdide İslâmcılık karşısında zafer kazandığı hissini yaşayanları bu histen
mahrum bırakacak ama aynı zamanda İslâmcılığın “çelişkileri”ni davul zurnayla ortaya döken günümüz anti-İslâmcılarına karşıt bir Said Halim Paşa
okuması mutlaka gerçekleştirilmelidir.

Fark Düşünürü ve İslâmcılık Üzerine Dolaylı Açılımlar /Asım Öz
Kaynakça
Bülbül, Kudret. Bir Devlet Adamı ve Siyasal Düşünür Olarak Said Halim Paşa, Ankara: Kadim
Yayınları, 2006.
Bostan, M. Hanefi, Bir İslâmcı Düşünür, Said Halim Paşa (İstanbul: İrfan Yayımcılık ve Ticaret, 1992
İnal, Mahmud Kemal, “Mehmed Said Halim Paşa”, Son Sadrazamlar, İstanbul: Maarif Matbaası, 1940
İnayet, Hamit, Çağdaş İslâmi Siyasî Düşünce, Türkçesi: Yusuf Ziya, İstanbul: Yöneliş Yayınları, 1988.
Kara, İsmail, “Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Görüşleri, 1. İslâmlaşmak”, Fikir ve Sanatta Hareket, 11-12
(İstanbul, 1980).
Kara, İsmail “Said Halim Paşa’nın, Az Tanınan Son Eseri”, Tarih ve Toplum, 8 (Kasım,
1987), Amel Defteri, İstanbul: Kitabevi Yayınları,1998.
Kayalı, Kurtuluş Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.
Mardin, Şerif, Türkiye, İslâm ve Sekülarizm, Çevirenler: Elçin Gen- Murat Bozluolcay, İstanbul: İletişim
Yayınları, 2011.
Meriç, Cemil Umrandan Uygarlığa, İstanbul: Ötüken Yayınları,1974.
Mehmed Âkif, Düzyazılar, Hazırlayan: A. Vahap Akbaş, İstanbul: Beyan Yayınları,2010.
Pickthall, Muhammed Marmaduke, İslâm Medeniyetinin Dinamikleri, Çeviren: Yusuf Kaplan, İstanbul:
Külliyat Yayınları, 2011.
Ranciére Jacques Siyasalın Kıyısında Çeviren: Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Metis Yayınları, 2007.
Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, Ertuğrul Düzdağ (ed.), İstanbul: İz Yayıncılık, 1993.
Şeyhun, Ahmet Said Halim Paşa Osmanlı Devlet Adamı ve İslâmcı Düşünür, Çeviren: Derya Göçer,
İstanbul: Everest Yayınları, 2010.
Tunaya, Tarık Zafer, İslâmcılık Cereyanı II. Meşrutiyetin Siyasî Hayatı Boyunca Gelişmesi ve Bugüne
Bıraktığı Meseleler İstanbul: Baha Matbaası, 1962.

Fark Düşünürü ve İslâmcılık Üzerine Dolaylı Açılımlar
Asım Öz
Abstract
Said Halim Paşa was never a thinker whose thoughts are traced by a great amount of followers, although
he has a unique position among muslim intellectuals in the field of contemporary muslim phylosophy.
The unique side of Said Halim Paşa’s thoughts depends on his advanced interpretation of his age with an
Islamic perspective and his critical attitude. The fundament of his phylosophy depends on islamization
as a primary aspect. In this paper, the political life of Said Halim Paşa (186?-1921)who can be considered
as one of the most important intellectuals of Turkey as well as the general outline of his thoughts and the
perception of his thoughts in Turkey will be analyzed with a critical approach. Also his way of writting
and the properties of the style in his writting will be taken into consideration. The limits of conservative
reading will also be analyzed in the scope of the causes why Sairt Halim Paşa’s Works are not discussed
in the intellectual world as well as general public. This paper is a summary of the writters’ politics as it
doesn’t only choose Said Halim Paşa as a problematic but also the perception of intellectuals in understanding Said Halim Paşa.
Key Words: Said Halim Paşa, Islamizm, modern state, thinker of disparities, criticism, history of impact, inheritage, political thinking, global culture, Mehmet Âkif, knowledge on western world, fıkıh,
understanding, language
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Özet
Said Halim Paşa çağdaş Müslüman düşüncede ve Müslüman aydınları arasındaki önemli ve özgün konumda yer almasına karşın gerek döneminde gerekse sonraki yıllarda düşüncelerinin geniş bir takipçisi
olan bir düşünür olmamıştır. Said Halim Paşa’nın düşüncelerinin özgünlüğü, İslâmcı bir perspektifle
içinde bulunduğu dönemi yetkin bir biçimde yorumlayabilmesinde ve eleştirel bakışından kaynaklanır.
Düşünsel çabasının temelinde, kurucu bir ilke olarak İslâmlaşmak vardır. Bu yazıda hatırı sayılır bir entelektüel olan Said Halim Paşa’nın (186?-1921) siyasî hayatı ve düşüncelerinin genel seyri ve Türkiye’de
ele alınma biçiminin eleştirel bir açıklaması sunulacaktır. Yazı yazma biçimi yazılarında kullanmış
olduğu dilin mahiyetine de özellikle değinilecektir. Düşüncelerin toplumsal ortamda olduğu kadar
entelektüel muhitlerde de fazla tartışılmamasının sebepleri üzerinde durularak onun özellikle siyasal
düşünce bakımından bırakmış olduğu miras üzerinden sürdürülen muhafazakâr okumanın sınırlarına
da temas edilecektir. Said Halim Paşa’nın kendisi kadar anlaşılma biçimlerini de sorunsallaştıran yazı
Said Halim Paşa’ya ilişkin yazı siyasetlerinin de özeti mahiyetindedir.
Anahtar Kelimeler: Said Halim Paşa, İslâmcılık, modern durum, fark düşünürü, eleştiri, etki tarihî,
miras, siyasal düşünce, küresel kültür, Mehmet Âkif, batı bilgisi, fıkıh, anlama, dil.
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Türk düşüncesinde üslup sahibi yazarlara, düşünce adamlarına rastlamak her
zaman mümkün olmuyor. Özellikle akademik çalışmalarda, inceleme türü
yazı ve kitaplarda üslup sahibi olmak derin bir kültür ve entelektüel alt yapıyı gerekli kılıyor. Akademik incelemelerde üsluptaki kıvam, yazarın kendi
metodolojisini oluşturmasıyla da yakından ilgilidir. Yazarın ele aldığı konuyu
ne kadar ciddiye aldığı ve bu yöndeki meselelerle kurduğu ilişki biçimi sahih
bakış açısı ile birlikte sahici bir üslubu da peşinden getirir. Çağdaş İslâm Düşüncesi üzerine çalışmalar yapan İsmail Kara bu sahayı yalnızca “konu” olarak
seçmemiş aynı zamanda bu meseleleri kendine “dert” edinmiştir. İşte genel
olarak bu sebeplerle çağdaş İslâm düşüncesi üzerine söz söylemek, kıyısından
köşesinden bazı yargıları dile getirmek isteyenlerin mutlaka uğradığı kaynakların başında İsmail Kara gelir.
En baştan söylemek gerekir ki, İsmail Kara’nın çalışmaları, ilmî sahadaki
derinliği, çeşitliliği ve geliştirdiği hassasiyet Türkiye’deki akademinin çok ilerisindedir. Çağdaş İslâm düşüncesi üzerine yaptığı çalışmalarda İsmail Kara
yalnız “envanter” ortaya koymakla kalmayıp İslâmcı fikir ve şahsiyetlerin kendi aralarındaki ilişkileri, paradigmanın genel karakteristiğini, İslâm düşüncesinin tarihsel yapısını, başka disiplinlerle münasebetini, yerleşik sistem /
devletle ilişkilerini ele almaktadır. Bu bakımdan bütüncül bakış açısını geliştirmektedir. Kara’nın ilmî yazılarındaki üslup, akademinin kuru dilini aştığı
gibi esasında belirgin teklif getirir. Zira Kara’nın yazı ve düşünce alanındaki
birikimi onun sanat, edebiyat ve musiki sahâlârındaki ilgileriyle bağlantılıdır.
Dolayısıyla tek başına akademik tez yazmanın Türkiye’nin fikir hayatına katkı
sağlamadığı İsmail Kara örneğinde daha net anlaşılabilir.
İsmail Kara özellikle Dergâh ve Yeni Şafak’taki yazılarında Türk kültür hayatıyla ilgili önemli tespitlerde bulundu. Farklı kaynakların akademik çalışmalarda kullanılabileceğini gösterdi. Hatıratların ilmî çalışmalardaki önemini
belirginleştirdi. Yayımladığı biyografiler, hazırladığı hatıratlarla çalıştığı alanı
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zenginleştirdi. Bu zenginliği yalnız malzeme yığınına münhasır kılmamak gerek. İsmail Kara kendi yaşamından aktardığı pasajlarda, ilim adamlarını ve
onların birikimlerini anlattığı yazılarda, kültür dünyasının farklı cephelerini
okuyucuya sundu.
Bir solukta okunan, başarıyla hikâye edilmiş yazıları aynı zamanda üslup
sahibi akademisyen kuşağının İsmail Kara nezdinde sürdürüldüğünün açık
işaretleridir.
İsmail Kara’nın çağdaş İslâm düşüncesi araştırmalarına en belirgin katkısı, İslâmcılık literatürünü “derli toplu” ortaya koymasıdır.
Çağdaş İslâm düşüncesinin çıkışını, ilk izlerini, tarihlendirmesini, kadro
yapısını, kaynaklarını, İslâmcı yayınları, İslâmcıların tezlerini yazar kavramsal
çerçeve içerisinde belirginleştirdi. Bu bütüncül bakış açısını geliştirirken esasında önemli teklifler de getirdi. Bir kere Kara “çağdaş” akımların genel geçer
özelliklerini belirledikten sonra, İslâmcılığın modernliğini öngören fikirlere
yer verdi. İslâmcı fikirlerin modern kaygılarla ortaya konduğunu, tarihsel birikimdeki kesintiyi açıklayarak yaptı. Dolayısıyla kaynaklara dönüş temasının
“modern söylem” olduğunu dile getirdi. Kuşkusuz bu geleneksellik biçiminde
algılandı. Fakat İslâmcıların “aşırı modern” fikirleri bu ithamı düşürecek denli kuvvetliydi. Zira Kara entelektüel birikimi yüksek elitin İslâmcılığı kadar,
imparatorluk bünyesindeki milletin din anlayışını dikkate alan metoda ağırlık
verdi. O bir anlamda geleneksel İslâm’ın milletin, avamın nezdindeki değerini göstermeye çalıştı. Bu, çağdaş İslâm düşüncesi araştırmalarında ihmal
edilmiş bir cepheydi. İkincisi Kara’nın araştırmaları Anadolu coğrafyasındaki
“yerli” damarları, kaynakları gündemimizde tuttu.
İsmail Kara’ya göre İslâmcılığın temel metinleriyle beraber batılılaşma sürecinde üretilmiş diğer fikir akımları ve Cumhuriyet idaresi, milletin arasında
yaşayan inanç dünyasını göz ardı etmiştir. Modernleşme sürecinin tersten işlemesi yani milletin içinde yaşayan İslâm’ın öne çekilmesi din – devlet ilişkilerinin gözle görülür gelişme göstermesine sebep olur.
Bizim yaşadığımız din tecrübesinin Afrika, Ortadoğu veya Asya’dakilerle
benzerliği üzerinde duran İsmail Kara, bilhassa siyasî hareketlerin ve yöntemlerin Türkiye’de ve bir başka yerde uygulanabilirliğini mesele haline getirdi.
İslâmcıların modernliği coğrafya ve tarih hudutları koymaksızın dışarıda üretilenlerin kendi süzgecimizden geçmeksizin benimsenmesine dayanmaktadır
biraz da.
İsmail Kara daha ilk ürünleriyle birlikte çalışma alanını din – devlet – millet
ekseninde kurduğu için, bu üç unsurun kendine has özelliklerine metinlerinde
ağırlık verir. Dolayısıyla İslâmcılık çalışmaları bu eksenin tam ortasında başlar ve gelişir. Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi başlığı altındaki üç ciltlik eseri,
çağdaş İslâm düşüncesinin belirli aşamalarını, karakteristik temsilcilerini ve
bunların temel metinlerini ihtiva eder. Bu çalışma çağdaş İslâm düşüncesinin
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yekpare yapıda olmadığını göstermesi bakımından önemli temeller atmıştır.
Mesela kitapta yer alan Seyyid Bey’in Meclis’te yaptığı konuşma İslâmcı tezlerin ve şahsiyetlerin “teşkilatlı” olmadığının, son derece modern söylemler
barındırdığının kanıtıdır.
Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi temel metinlerin, dönemlerin ve fikir
adamlarının ortaya konulmasıyla İslâmcılık çalışmalarındaki savrukluğu gidermiş, ilgililere kılavuzluk etmiş, temel bir kaynak eser konumuna gelmiştir. Benzer çabayı Kara, Hilafet Risaleleri’nde de göstermiş, artık İslâmcıların
gündeminden tamamen kalkan hilafet mevzuunun dökümünü çıkarılmıştır.
İsmail Kara’nın erken dönem eserleri İslâmcılık çalışmalarının girizgâhı
mesabesinde, umumî ve temel noktaları ortaya koyma şeklindedir. Bu çalışmalar aynı zamanda çağdaş İslâm düşüncesine yaklaşımlardaki metodolojik
sorunlara karşı alternatif bir yöntem geliştirir. Bu çalışmalardan olan “İslâmcıların Siyasî Görüşleri” İmparatorluğun son yıllarının siyasî hareketleri içerisinde İslâmcıların geliştirdiği tezleri verir. Dolayısıyla İslâmcılık düşüncesinin
doğuş şartları, ilk temsilcileri, tarihlendirilmesi, önemli tartışma ve tezleri genel olarak bu kitapla belirlenmiştir. Siyasî kavramları, bunların İslâm düşüncesindeki karşılıkları ve İslâmcıların kavramları kullanma bağlamları kitapta
sarih bir şekilde aktarılırken yine Kara’nın metodolojisine uygun olarak “metin alıntıları” merkeze yerleşmiştir.
İsmail Kara yalnız çağdaş İslâm düşüncesine değil Türk düşüncesine de
benzer metodolojiyi taşır.
Türk düşüncesinde temel metinleri belirleme çabası ağırlık kazanırken,
sonraki yıllarda meselelerin temellendirilmesi, ayrıntılı bir yapıyı kurma çabasına giriştiği gözlenir. Bu bakımdan “temel kavramlar” ve “metodoloji” üzerine mühim yazılar kaleme alır. Bir Felsefe Dili Kurmak kitabını, Türkiye’de
eksik olan ve eksikliği nedeniyle hemen tüm alanlara sirayet eden, dil ve felsefe problemini aşma / açık etme gayretlerinin ürünü şeklinde görmek gerekir.
Bu “inşacı” tutum İslâmcılık çalışmalarında gittikçe ağırlık kazanmış, “İslâm Düşüncesinde Paradigma Değişimi” (Kara, 2003a, 234), “İslâmcı Söylemin Kaynakları ve Gerçeklik Değeri” (Kara, 2004a, 34) gibi metinlerle beraber
“Çağdaş Türk Düşüncesi Nasıl Ele Alınabilir?” (Kara, 2003, 11) sorusu da Türk
düşüncesine hasredilebilecek önemli yöntem problemlerini aşmaya yöneliktir.
İslâmcılık İncelemelerinde Metodolojik Problemler
Peki İsmail Kara niçin metodoloji üzerinde bu kadar durur? Niçin Türk ve
çağdaş İslâm düşüncesinin ele alınış yöntemlerini temel sorun haline getirir?
“Esas itibariyle dinî alanı tahrip etmeye (…) dönük olan modernleşme
teşebbüslerinin nasıl olup da bizde aynı zamanda dinî bir hüviyete bürün-
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düğü” sorusunu mihver alırsak, sorunun cevabına yaklaşabiliriz. (Kara,
2003a, 234) Kara’ya göre, Türkiye’deki modernleşme ve İslâm mevzularının
etkileşimi, hep bir yerlerde kesişmesi dikkatlerden kaçırılmış bir husustur. Bu
nedenle de metodolojik sorunlar aslında hayatî önem arz eder.
İsmail Kara çağdaş İslâm düşüncesinin ele alınmasında, bu düşüncenin
gelişmesinde “dış” etkilerin önemli olduğu tespitini yapar.
Kara metodolojik sorunlardan birincisinin Türk modernleşmesindeki din
unsurunun Batılılar tarafından “ittihad – ı İslâm”, içerde ise “irtica” şablonları üzerinden incelenmesi olduğunu vurgular. İkinci sorun ise buna yakın bir
tanımlama gayretinin ürünüdür. Türk ve İslâm düşüncesinin kalıplaştırılmış
tasnifleri bunların incelenmesini belli bir noktadan sonra tıkar. Bizde din ile
devlet hep bir arada algılanır. Ancak devletin çöküşünü İslâm’ın çöküşüne
münhasır kılmakla, devleti çöküşten kurtaracak tedbirlerin dinî de ayağa kaldıracağı sonucuna varmak çağdaş İslâm düşüncesinde ve bizdeki modernleşme hareketlerinde telafisi zor hasarlar bırakmıştır.
Yalnız Osmanlı dönemi İslâmcılık düşüncesinde değil, sonraki dönemlerde her Müslümanın dilinde pelesenk haline gelmiş olan “yanlış olan İslâm
değil, İslâm anlayışımız, Müslümanların İslâm’ı yaşama biçimleri” sözleri
önemli metodolojik sorunların en başında gelir. Kara bu eleştirilerin hep yeni
bir “gerçek İslâm” çıkışına vardığını, tarihsel birikimi ortadan kaldırdığını ve
tevekkül, sabır, kanaat gibi kavramları hırpaladığını belirtir. Bu kavramlar söz
konusu olduğunda bugünkü Müslümanların izahlarını modern anlayış çerçevesinde vermeleri, kendilerince açıklamalar getirerek geleneksel ve anlamsal
bağlamı göz ardı etmeleri, o günkü metodolojik sorunun nelere yol açtığını
görmemize vesile olur.
İsmail Kara’nın çağdaş İslâm düşüncesinin önemli problemlerinden gördüğü “savunmacı tutum” ve “oto sansür mekanizması” bugün bile önemini
korur. Osmanlı’nın batış yıllarında “fen” hususunda gösterilen kompleks ve
savunma psikolojisi, 1990’lı yılların sonunda Batılıların insan hakları, demokrasi, sivil toplum gibi kavramlar karşısında gösterilmeye başlanmıştır.
İlk dönem İslâmcıları Batılı teknik ve ilmîn aslında İslâm’da da var olduğunu
kanıtlamaya çalışmışlardı. Kompleks bu şekilde aşılmaya çalışılmıştı. Son dönemde de insan hakları, demokrasi gibi ifadelerin yine İslâm’da bulunduğu
kanıtlanmaya gidilmiş, 2000’lerden sonra artık Batılı değerleri mutlaklaştırmıştır.
Kara son olarak modern dönemde üretilen metinlerin İslâm tarihinde hangi yere oturtulabileceğini sorar?
Çünkü bu metinlerin fikir ve muhteva açısından geçmişi yoktur, geriye
doğru da uzatılamaz. Sonuçta Kara umumî bir kanaate ulaşır ve çağdaş İslâm
düşüncesinin “tarih” telakkisinde önemli kaymalar taşıdığını bu durumun da
büsbütün İslâm tarihini zan altında bırakacak derecede tahrif ettiğini söyler.
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Siyasal bir hareket olarak şekillenen İslâmcılık, tasavvuf ve ahlâk merkezli tarihsel yapıyı bozduğu için “millet”i oluşturan esaslardan sonraki yıllarda mahrum kalmamıza neden olmuştur.
Çağdaş İslâm düşüncesinin erken döneminde oryantalistlerin getirdiği
eleştiriler, bu eleştirilere yanıtlar oldukça etkili olmuştu. Hatta oryantalistlerin ithamları birçok hususta İslâmcılık fikirlerine tesir etmiş, modern etkiler
paradigmanın oluşmasında belirleyici hal almıştır. Oryantalistlerin ithamları
ve İslâmcıların bunları bir başka şekilde dönüştürerek sistemli hale getirmelerini derli toplu halde sunan İsmail Kara olmuştur. Çağdaş İslâm düşüncesi
üzerindeki tüm “temel” tartışma konuları yine onun metinlerinde gösterilmiştir Dolayısıyla İslâmcılık ele alınırken menşei hakkında tereddüde mahal
bırakacak eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. “İslâmcı söylemin kaynakları
ve gerçeklik değeri” ve CTBMOİ’deki metinlerde zikredilen bütünlüğü takip
etmek mümkündür.
Kavramları Yerli Yerine Oturtmak
Çağdaş İslâm düşüncesi çalışmalarının ilerlemesiyle İsmail Kara erken dönem
çalışmalarının üzerine, detaylı yorum ve tespitler içeren çıkarımlar yaparak
meselelerin farklı boyutlarını değerlendirme alır. Bilhassa çağdaş İslâm düşüncesini ilgilendiren konuların ve kavramların algılanışı ve kökeni, meselenin kavranılmasında can alıcı bir konumdadır. Modern düşüncenin açtığı
dertlerin başında kavramların tahrif edilmesi gelir.
İsmail Kara çağdaş Türk ve İslâm düşüncesi çalışmalarında millet olmanın
temellerini atan, gündelik yaşamımızda ve İslâmi algımızdaki bazı kavramların değişimlerini, ortadan kaldırılmasını ve dönüştürülmelerini ele alarak
öncelikle bunların yerli yerine konulması işini yerine getirmeye çalışır. Çağdaş
İslâm düşüncesi üzerine yorum yapma, bazı modern kavram ve siyasal ideolojilerle mukayeselere girişme işinden daha ehemmiyetlisi, deforme olmuş
kavramları yerli yerine oturtmaktır. Bu kavramlarla geliştirilen düşünceler
yabancı kalacaktır zaten. Kara, kavramlara bakarken kelimelerin kökeni ve
süreç içerisindeki kullanımını göz önüne alır.
Çağdaş Türk düşüncesinin meselelerini ele alan İsmail Kara, işe ilkin bu üç
kelimenin manalarıyla başlar. Çünkü bunların anlamları düşüncenin kendisi
kadar önemlidir. Dolayısıyla bu kavramların geçmişine bakarak hangi saik ve
niyetlerle kullanıldığı belirginleşebilir: “millet din-mezhep ekseninde, kavim,
kabile-kanbağı-mahalli kültür ekseninde, cins ise ırk ekseninde tanımlanan
kavramlardı. Millet kelimesi muhtevası ve istikameti itibariyle giderek nation
karşılığında kavime doğru kayarken (eski) millet kelimesinin yerini giderek
ümmet almaya başlayacak, buna bağlı olarak dinî vurguların giderek daha
fazla ümmet üzerinden yapıldığı müşahede edilecektir. Fakat İslâm dünyasındaki milliyetçilik hareketleri, meşruiyet problemi ve kültürel kodlar itiba-
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riyla –modernleşme teşebbüslerinin diğer alanları gibi – aynı zamanda bazı
açılardan dinî hareketler oldukları için daha ‘laik’ ve kuru anlamlara sahip
olan kavim – kavmiyetçilik yerine daha ‘dinî’ ve munis anlamlara sahip millî
– millet – milliyetçilik kelimelerinin kullanılmasında siyaseten ısrar edilecektir.” (Kara, 2003, 16)
Türk modernleşmesinin her ne kadar “askerî” sahada geliştiği fikri yaygınsa da İslâm özelinden yürümüştür aynı zamanda.
Türk modernleşmesi, İslâm’ın her planda dışlanarak, kültürel form halinde örgütlenmesiyle icra edilmiştir. Kavramlar bu anlamda önemini korur.
Çünkü kavramlar, düşüncelerin temelleridir. Kara, düşünce tarihi çalışmaları
açısından birinci derecede mühim saydığı kavramların dünyasına kronolojik
ve tematik olarak daha “hiç” girilmediğini söyler. Bunlara örnekler veren Kara
(Kara, 2003, 69) terakki, medeniyet, müsavat, hurafe, irtica başta olmak üzere
birçok kavramın başta süreli yayınlar olmak üzere kaynaklardan taramalarla
incelenmesi gerektiği fikrindedir.
İsmail Kara, başta İslâmcılık düşüncesinin etki alanına girenler olmak üzere birçok kavramı makalelerinin içinde detaylandırarak açıklarken, köşe yazılarında da bazı kavramların üzerinde durmuştur.
Din ile Modernleşme Arasında da batılılaşma dönemimizin önemli kelimeleri olan “ulûm ve fünûn”u değerlendirdiği müstakil yazılar kaleme almıştır. Yine aynı kitapta “ıslah ve taklit” üzerine müstakil bir metin ve tasavvuf
ve tarikatlara ilişkin yazısında da birçok kelime ve kavramın geçirdiği süreci
araştırmıştır.
Söz konusu İslâmcılık düşüncesi olduğunda araştırma yapanların
“niyet”lerine de bakmak gerekir. Kalblerdekini yaratılmış olanlar bilemez ama
ürünlerden kimin hangi niyetle donanmış olduğunu kestirebiliriz. Türk düşüncesi batılılaşma sürecimiz boyunca “kendinden” bir şeyler üretemedi. Türk
düşüncesi üzerine yazılanlar da “kendisi için” olmadı. Çağdaş İslâm düşüncesi
üzerine yazılanların “odak”lardan salim kalmadığı geçen zaman içerisinde iyice gözlendi. Yalnızca ilim adına, tarihsel rolünü oynama ya da sorumluluğunu
ifa etme kastıyla düşünce dünyasının içinde yer almak da bizde ender rastlanan durumlardandır.
Bunları söylememizin önemli nedenlerinden birisi de Türkiye’de din
– devlet ilişkileri… İsmail Kara bilhassa CTBMOİ’nde İslâm ile erk arasındaki ilişkileri incelerken ihtiyatı elden bırakmaz ve kati yargılara varmaktan
sakınır. Çünkü genel olarak Cumhuriyet’in gerçekleştirdiği inkılâplar karşısında İslâmcıların niçin sessiz kaldıkları, bunları kabul ettikleri eleştirileri
hemen bir anda cevaplanıverecek, tek yönlü bir husus değildir. İsmail Kara
CTBMOİ’nde daha önceki temellendirmelerin verdiği rahatlık ve birikimle
Cumhuriyet – İslâmcılık – din arasındaki irtibatı çözecek verileri daha rahat
ifade edebilmektedir.
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İsmail Kara kitabın başında (Kara, 2008, 13) taraflardan biri olarak
Cumhuriyet’i ilân eden kadroyu tanıtır. Ve bu kadronun İstiklal Harbi’yle birlikte Osmanlı’nın devamı olabilecek “İslâmcı ve hilafetçi” söylemi, Anayasaya “Devletin dinî din-i İslâmdır” ibaresini koyduğunu belirten Kara, sonraki
siyasal gelişmelerle dar bir kadronun bilinen “katı laikliği” getirdiğini ifade
eder. Buna göre, Lozan görüşmelerinin de içinde bulunduğu dış ve iç hadiseler “Birinci Meclis’i” dağıtmış, devletin şekillenmesindeki etkilerini sıfırlayıp
köşelerine çekilmeye neden olmuştur. Artık “dar kadro” ülkenin yönetimini
eline almıştır. Kara, bu kadronun aktif siyasal hareketlerle (İslâmcılık) ilgilenmediğini, doğrudan halkın Müslümanlığıyla, İslâm’ı dönüştürmeye niyetlendiklerini vurgular. Cumhuriyet inkılapları bu dar kadronun işi olduğu kadar
tarihseldir ve bir zaman sonra yanlış olduğu görülecektir.
Cumhuriyetin idare planında İslâm’ı dikkate almaması halkın İslâm’ı yaşama biçimiyle paralel gitmek zorunda mıdır? Cumhuriyet inkılapları milletin
dinî yaşayışını kısıtlayacak kadar sert midir? Bu da entelektüel tartışma konusudur. Yazar, bu çekirdek yapının ve zihnin karşısına, din cephesinde Osman
Turan’dan İsmet Özel’e kadar uzanan ve İslâm’ı varoluşsal bir satha yerleştiren isimleri koyar, onların fikirlerini aktarır.
İsmail Kara Cumhuriyet dönemi İslâmcılığını üç döneme ayırır: Birinci dönem 1919 – 1924 yılları arasındaki İstiklal Harbi’nin panislâmist ve hilafetçi
tavrı; ikinci dönem 1950 yılına kadar uzatılabilecek baskı, mahkeme, idamlarla örülen tek parti dönemi ve son olarak üçüncü dönem dünya sisteminin
de icbar etmesiyle hayata geçirilen çok partili demokratik hayatın başlangıcından bugüne kadar uzanan zaman dilimi. İstiklal Harbi’ni veren (yani dinî
mübini gavurdan kurtaran) kadronun birinci dönemde de görüleceği gibi dine
mugayir iş çevirmesi beklenemez. İsmail Kara ikinci ve üçüncü dönemler
için CTBMOİ’nde resimli, kaynak metinli analizler gerçekleştirir. İsmail Kara
Müslümanlardan inkılâplara karşı yekpare bir ses, karşı çıkış olmamasının
nedenlerini çok yönlü olarak tartışır.
İslâmcılar İnkılâplara Niçin Karşı Çıkmadı?
Cumhuriyet idaresinin eylemleri ve inkılâpları karşısında Müslümanların takındığı pasif tavrın nedenlerini ele alan İsmail Kara, bunu daha çok geleneğimizle irtibatlandırır ve tekke – tarikat kültürüne bağlar.
Kara’ya göre birinci neden tasavvufun “kader, küllî irade, ilahî hikmet, tevekkül, sabır… kavramları zaviyesinden yapılan bakış açısıdır. Bu çevrelere
göre olan-bitene sadece görünürdeki aktörlerin irade ve fiilleri şeklinde bakmak yanlış, en azından eksiktir; onlar da olsa olsa iyi veya kötü birer vasıta, birer kukladır. Bunların ötesine geçmek lazım: Her şeyi yaratan ve öyle olmasını
murad eden sadece Allah’tır. İrade edip yarattıklarının bir hikmeti vardır; ister
ceza isterse belâ ve imtihan için olsun kula düşen razı olmak ve sabretmektir.
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Ayrıca başımıza gelen kötülükler, kötü kişiler layık ve müstehak olduğumuz
duruma işaret ederler; Allah kuluna zulmetmeyeceğine göre olanlar bizden
dolayı, bizim yaptıklarımızdan ötürü olmuştur…” (Kara, 2008, 186)
Bu görüşe bakılırsa tarikat ve tasavvuf çevresi Cumhuriyet’in yapmak istediklerini yalnız kendilerine münhasır kılmış ve büsbütün bir İslâm projesi
olduğunu kavrayamamışlardır. Kara’nın çeşitli vesilelerle üzerinde durduğu
gibi Türkiye’de sistem, cemaat ve tasavvuf çevresini kontrol etmede hiçbir
zorluk çekmemiştir. 80’li yıllarda “şirketleşen cemaatler”de meşrulaştırmalarını mezkûr kavramlar üzerinden gerçekleştirmişti.
İsmail Kara’nın “Müslüman / İslâmî” endişe sahibi “halkın” Cumhuriyet’in
din politikalarına karşı geliştirdiği tavır hususundaki tespitleri çok başarılıdır. Altı maddede topladığı unsurlarla Kara yalnız halkın tavrını göstermekle
kalmaz; Anadolu coğrafyasındaki İslâm anlayışının, “Türk ruhu”nun da izlerini açığa çıkartır. Bu kesimin tepkileri aynı zamanda çağdaş İslâm düşüncesi
mevzuunda modern tahayyüle karşı geleneksel olanı ön plana çıkaran tutumu
yansıtması bakımından önemlidir. Bu hususiyet ayrıca değerlendirilecektir.
Zor dönemlerde “iş”i yüklenecek kimselerin vasıfları üst seviyede olmalıdır. Çünkü “Avamın karakteri öneriler getirmeye değil, getirilen öneriler kabule müsaittir. Yüksek değerleri bir yerden bir yere taşımak ve onların varlığını yaygın alanlarda hissettirmek tarih boyunca ancak üstün niteliklere sahip
kişilerin altından kalkabilecekleri bir iş olagelmiştir.” (Özel, 2001) Çağdaş
İslâm düşüncesi incelemelerinde bu husus hep atlanır. Bu üstün nitelikli kişilerin, toplum önderlerinin Batılı dünya sistemine ne kadar uyum sağlayıp
sağlayamadıkları araştırılmalıdır.
İsmail Kara İslâm düşüncesi mevzubahis olduğunda önde gelen kişilerin
Cumhuriyet inkılâpları konusundaki tavırlarını ele alarak bunları üç kısımda değerlendirir. Birincisi Ahmet Hamdi Akseki tavrıdır. İstiklal Mahkemesi
kendisini “inkılâbın esaslarına en ufak bir uygunsuzluk yapmamalısınız.” şartıyla serbest bırakmıştır. Akseki’nin “yeni rejimle bir şekilde uzlaşarak İslâma hizmet etmekte / İslâma karşı olanlarla mücadeleye devam” kararı alması
(Kara, 2008, 197) Cumhuriyet İslâmcılarının da en büyük şiarı olmuştur. Bu
şiar ne kadar tutmuştur, o da ayrı bir araştırma nedenidir.
İkinci örnek Meclis’te Mustafa Kemal tarafından hoş geldin merasimi yapılan, yazdığı bir beyannameyle Atatürk’e “saltanatı devraldın Hilafeti de devral” diyen, 1925 yılından sonra zorunlu ikamete mecbur tutulan ve bu safhayla
birlikte siyasetten elini eteğini çekip iman ve ibâdet merkezli bir dindarlığı
	

Tek Parti yönetiminin son yıllarında yapılan “Din açılımı” esnasında okullara din dersi konulması
ve İmam Hatip okulları açılması gündeme gelmiş ve ders kitabı eksiği hâsıl olmuştur. Ders kitaplarının yazımı da yine Akseki’ye havale edilmiştir. Fuad Köprülü’nün bu süreçte Akseki’ye “Hoca yazma! Biz sana ferve-i beyzâyı (beyaz kürkü, Şeyhü’l-İslâm’lık kisvesini) giydireceğiz.” sözleri dikkate
alınırsa (Banguoğlu, 1984, 99 – 100) Akseki Cumhuriyet dönemi boyunca çok ağır yüklerin altına
girmiştir.
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seçen fakat 1950 ve 54 seçimlerinde zımnen, 1957 seçimlerinde alenen DP’yi
destekleyen, Akseki’ye yazdığı bir mektupta Risale-i Nurlar’ın Latin harfleriyle basılıp dağıtılmasını isteyen Said Nursi’dir.
Kara, vaziyet karşısında “Eski Said geri mi dönmüştü acaba? Döndüyse
Yeni Said’in en tipik göstergesi olarak elini eteğini çektiğini beyan ettiği siyaset alanı şimdi nerede duruyordu? Bugün Risâle-i Nur takipçileri acaba hangi
Said’in peşinden gidiyorlar?” (Kara, 2008, 208) diye sorarken, Said Nursi’nin
Teşkilat – ı Mahsusa’nın aktif bir üyesi, II. Abdülhamit’in ateşli bir muhalifi (Cumhuriyet idaresinin din politikalarını destekleyen / belirleyen –aktif /
pasif – kişilerin ortak özelliği bu olsa gerek!) olduğu gerçeğini göz önünde
tutmaktadır.
Üçüncü örnek ise görsel malzemeyle desteklenerek anlatılmıştır. İsmail
Kara CTBMOİ’de yer yer fotoğraflarla ve diğer başka görsellerle bilhassa din
adamlarının inkılâplara, Frenk gömleği ve şapka giymeye ne kadar alıştıklarını giderek yatkın olduklarını gösterir. “Matruş bir yüz, fötr şapka, kravat,
modern bir eda...”, Kur’an ilimlerine, İslâmî ilimlere, tasavvuf kaynaklarına,
Arapça’ya, eski yazıyla yazı yazmaya, hat, ebru gibi sanatlara vs. yatkın, gündelik hayatında bunları kullanmaktan çekinmeyen ama aynı zamanda Cumhuriyet ideolojisinin de önemli destekçileri… İslâmcılar kadar hatta daha ileri
bir din anlayışına sahip, geleneksel yaşama pratiği açısından Cumhuriyet elitlerini aratmayacak bir çağdaşlık sergileyenler…
Cumhuriyet dönemindeki din politikalarıyla Müslümanların / İslâmcıların ilişkisi 27 Mayıs sonrasında farklı kulvarlarda devam etmiştir. Bunun için
muhtemelen CTBMOİ’nin ikinci cildini beklemek zorunda kalacağız. Ancak
11 Eylül şartlarının doğurduğu, dünya sisteminin farklı bir evrede devam ettiği
günümüze kadar İslâmcılık hareketinin kimler tarafından yönlendirildiğini en
sarih biçimde Kara’nın “yeni Akseki tipleri” dediği, İlahiyat ve İmam – Hatip
okulu mezunlarına bakmak gerekecek. (Kara, 2008, 218-219)
Modernist İslâmcılığa Karşı Yerli Halk İslâmı
İsmail Kara’yı çağdaş İslâm ve Türk düşüncesi içerisinde “orijinal” kılan unsur onun düşüncenin modernliği karşısında, ölçüyü “gelenek” olarak koyması
ve “elitlerin” yönsemelerine karşın Türkiye’de yaşayan “halkın” inançlarını
önemseyerek, Anadolu topraklarının Müslüman kalmasında bu inançların
büyük önem arz ettiğini farklı mecralarda göstermiş olmasıdır. Mevzu hakkında müstakil bir eser kaleme almayan Kara, çağdaş İslâm düşüncesinin bilhassa hurafe / bidat türü tezleri üzerinden geliştirdiği yapı ve bazı yazılarında
bu hususun elle tutulur bir önemde olduğunun altını çizer.
	

“Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslâm” kitabının oluşum sürecindeki başlığının “Cumhuriyet Türkiyesi’nde İslâmi Haraketlere Nasıl Bakılabilir?” olduğunu göz önüne alırsak (Kara,
1998b, 7) Türkiye ve İslâmcılık hareketindeki değişimi daha sağlıklı izlemek mümkün olabilir.
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Cumhuriyet’in din ile ilişkisini açıklarken İsmail Kara halkın inkılâplar
karşısındaki tavrını altı maddede özetler. İslâmcılığın modern yapısı karşısında, halkın İslâm algısını müstakil bir bölüm veya eserde incelemeyen Kara,
Kemalist inkılâplar sürecinde halkın davranışlarını açıklarken aynı zamanda
milletin hangi zihin yapısı içinde olduğunu ortaya koymuş olur. Buna göre ilk
olarak halk, laiklik bağlamında devletin dininin olup olmadığını sorgulamaz.
Çünkü devlet demek biraz da dine şemsiye olmak demektir. Halk Cuma namazına giden yöneticiyi, kendisi gitmese bile sever. Laiklik bahsinde idarecilerin
bu tür dindarlık ritüelleri geliştirmesi halk için kâfidir.
İkincisi din kurucu ve yaşatıcıdır, aydın kompleksi halkta görülmez ve din
tartışma alanı olmadığı gibi tereddütler mahalli de değildir. “Müslüman olmayan Türk” fikriyatı halkın nazarında imkân dâhilinde görülmez. Cumhuriyet’in
dine yaptıkları da sabır gerektiren geçici uygulamalardır.
Üçüncü planda ise yapılanlar, inkılâplar devletten değil, onun başında
bulunan idarecilerden kaynaklanır. “Devlet bizim idareciler değil, idareciler
kötü” fikri yalnız halkın değil, tarikat ve cemaatlerin de anlayışını oluşturur.
İslâmcılık düşüncesi içerisinde cemaat ve tarikatların bu anlayışla destek verdiği dindarlar ve uygulamaları ayrıca araştırılmaya değer görünüyor.
Dördüncüsü “çevre”nin “muhitin” dindarlığıdır. Toplumun dindar olması
insanların tek tek dindar olmasından daha ehemmiyetlidir. “Elhamdülillah
Müslümanım” diyenden, “Şeriat isteriz”e kadar ki sahada geniş bir dindar
portremiz vardır. Ancak Kara’nın tespitlerine göre radikal İslâm, siyasal İslâm, asma / kesme, şiddet, terör gibi propagandalar; Müslümanlar arasındaki
uzlaşma ve birlik ortamını dağıtmıştır.
Beşinci ve altıncı maddelerde halkın din – siyaset ilişkisindeki kendi ölçüleri devreye girer. “Müslüman Türk halkı Cumhuriyet devrinde din meselesinin ciddi olduğu kadar hassas ve nazik bir mesele olduğunun nerede ise
insiyakî olarak tamamen farkındadır. Bu derinden farklılık onu dinî konularda kapıları zorlamaktan, dini doğrudan bir çatışma ve muhalefet aracı olarak
görmekten / kullanmaktan alıkoyar. (…) Büyük şehirlerin ve Anadolu taşrasının yüksek kubbeli ve gökdelenlerle yarışan minareli câmilerle dolması, İmam
Hatip okullarının, Kur’an kursu bina ve yurtlarının yapılması, buralara öğrenci temin edilmesi, Cuma ve bayram namazlarında her yaştan cemaatın şehir
sokaklarına taşması, seçimde dindar kişileri ve muhafazakâr partileri desteklemesi vd. halkın bu kendine mahsus din – siyaset anlayışının, yorumunun
ve mücadele biçiminin tezahürleri arasında mütalaa edilmelidir. Müslüman
Türk halkı kendine göre dine karşı yapılanlar için ‘kâfirlik, küfür’ gibi doğrudan itikatla alakalı, sert ve Müslüman cemaattan dışlayıcı kelimeleri kullanmaktan ziyade daha çok tarihî, sosyal ve kültürel mânası olan ‘gavurluk ve
gavur’ kelimelerini kullanmayı tercih etmiştir.” (Kara, 2008, 190 – 193)
Bu tespitlerden de görüleceği gibi İsmail Kara siyasal İslâm ile halkın
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inançları arasında bir ayrıma gider. Kuşkusuz Nurettin Topçu ekolünden
gelen Kara, Topçu gibi Anadolu topraklarının İslâmlaşması, İslâm kalması
bağlamındaki inanç ve din payına büyük önem verip, bunu varoluşsal kıldığı
kadar; İslâm’ın Cumhuriyet döneminden itibaren siyasal her türlü aktif / pasif etkinlikle bir arada anılmasını temkinli karşılar hatta tehlikeli bulur. “Dinî
sömürme yolunda İslâmcılar İslâm’ın içteki düşmanları ile yarışmaktadırlar.
Dine karşı olanlarla birlikte onlar da halkı büyülemek için radyoda mevlid ve
Kur’an okutuyor, Allah’ın nefret ettiği iğrenç haykırışlarla dua diye ısmarlanmış kimseleri bağırtıyorlar. Seçimlerden önce erkânlarıyla birlikte maruf câmilerde namaz kıldıklarını halka gösteriyorlar. Fayda umdukları yerde başta
bulunan din adamını seçim propagandası olarak kullanıyorlar.” (Topçu, 2002,
107; 1999, 134)
İsmail Kara’nın cümleleri bu keskinlikte olmasa bile sorduğu sorular benzer etkileri bırakacak niteliktedir: “Cumhuriyet ideolojisinin ve aydınların
tehlike olarak gördükleri şey İslâm ve halkın Müslümanlığı mı yoksa aktif ve
‘örgütlü’ dinî hareketler, moda deyimiyle ‘siyasal İslâm’ mıdır?” (Kara, 2008,
17)
Sorunun cevabı tabii ki Topçu’nun belirttiği ilişkilerde yattığı için memleketteki İslâm ve Müslümanlıktır.
Çağdaş İslâm düşüncesi halkın içinde yaşayan / aktif Müslümanlığı, Anadolu topraklarındaki İslâm’ı modern tezleri arkasına alarak, tahrif eden düşünceler barındırır. Çağdaş İslâm düşüncesinin “sorunun dinde değil din anlayışında olduğu”, “kaynaklara dönme” tezleri tüm tarihsel birikimi ve İslâmi
yaşayış pratiğini “sildiği” için aslında büsbütün modern ve modernleştiricidir.
Cumhuriyet’in yapmak istediği de modernin / batılılaşmanın yapmak istediği
de bundan ibarettir. (Kara, 2003, 92 – 95)
Anadolu coğrafyasındaki halkın kaynakları arasında mevlid, menkıbeler,
kerametler, mucizeler, batıl inanç ve manzumeler gelir. Bu İslâm anlayışı, halkın arasındaki aktif dinsel ritüeller Cumhuriyet döneminde yine Müslümanların Müslümanlıklarını korumada, inkılâpların yıkıcı etkilerini büyük oranda
göğüslemede en büyük faili oluşturur. Bugün için hurafeler, türbe ziyaretleri,
menakıblar vs. “avam”ın İslâmla irtibatını okumuş yazmışlardan daha reel ve
sağlam kılabilmektedir.
Kara’nın belirttiği tarzda Cumhuriyet idaresinin siyasal İslâm hareketlerinden ziyade, yerleşik İslâm ve Müslümanlıktan çekinmesi boşuna değildir.
“Avam cahil olduğu için bu gibi yobazlardan kolayca etkilenir. (…) İslâm asr-ı
saâdetteki şeklini kaybetmiştir. İran’ın, Yunan’ın, Hind’in ne kadar karışık ve
eski hurafeleri varsa bize intikal etmiştir. (…) Elde riya tesbihi ile miskin miskin sokaklarda dolaşanlar; biraz da Kur’an-ı Kerim’in çalışma, gayret, sanat
ve ticaret hakkındaki emirlerini nazarı dikkate alsalar, (…) evliyaya, ulemaya
ibâdet etme bidatı, meşrû bir şekil aldı.” (Günaltay, 1997, 313 – 320)
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Çağdaş İslâm düşüncesinin geleneksel İslâmî yapıyla ilgili en belirgin tezlerine İsmail Kara, kendine özgü metodolojisiyle yaklaşır. Çünkü Kara modern
olan hiçbir veriyi üzerinde düşünmeden, incelemeden kabullenmek istemez.
İslâmcıların bidat, hurafe eleştirilerine ilkin bunların “gerçekten” hurafe olup
olmadığı sorusuyla başlar. Çünkü Kara’ya göre hurafe, bid’at diye tavsif edilen düşünme ve yaşama kalıplarının çoğu bu sınıfa girmeyip, “dinin kendisi”
olabilir. (Kara, 1998, 25) En nihayetinde İslâmcılık da bu konuda “ideolojik”
davranmaktan kendini alamaz, çünkü hedefini “muasır Avrupa medeniyeti”ne
göre ayarlamış, dinî bu cepheden ele almış bir düşünme tarzıdır. Kara için,
gündelik yaşamın içine dâhil edilerek, itikaden bozuk, yanlış ve sapık olarak
gösterilen, zayıflatılan, kenara itilen inanç, kabul ve algılar esasında modernleşmenin önünü tıkayacak en büyük enstrümanlardır. (Kara, 1998, 34)
Zaten bu nedenle tarihsel birikim, bu “yaftalarla” Müslümanların gündeminden çıkarılmak istenmiştir.
İslâmcılarla Kemalistlerin Birleştiği Yer
“Teferruat ve hurafeler altında boğulmuş olan dinin asıl ruhu kalplere kadar varmıyor. Onun için de, din adî kelimelerden, bir takım dış görünüşe ait
âdetlerden ibaret kalarak, içimize kadar girmiyor.” (Ağaoğlu, 1972, 60)
Seküler Cumhuriyet aydınıyla çağdaş İslâm düşüncesi taraftarını aynı kapta
birleştiren “hurafe / modernleşme” odağı, Müslümanların bir şekilde zayıflaması, toprağa ve tarihe yaslanan köklerinin zedelenmesi saikini de barındırır.
Doğrudan İslâm’a saldıramamak da (Özel, 1977) halkın inançlarına yöneltmiştir, batılılaşma taraftarlarını. Seküler ve modern maddi medeniyetin argümanları, zaman içerisinde halkın arasında yaşayan aktif İslâm nezdinde her
zaman geçerli olmayabilir. Cumhuriyet’in laikleşme programı kapsamındaki
devrimlerinin gerekçesiyle İslâmcıların tezleri aynı koşutlukta ilerler: “gerçek
İslâm’ın anlaşılması”. “Ehli İslâm’ın duçar olduğu zulüm ve sefaletin elbette
birçok müsebbipleri var. (…) Bizim dinimiz milletimize hâkir, miskin ve zelîl
olmağı tavsiye etmez. Bilakis Allah da Peygamber de insanların ve milletlerin
izzet ve şerefini muhafaza etmelerini emrediyor.” (Atatürk, 1989. 80-81) diyen
Mustafa Kemal’le birlikte Said Halim Paşa’da aynı kanaattedir. (Said Halim
Paşa, 1993, 180)
İslâmcıların önemli isimlerinden örnekler veren İsmail Kara modernist
zihnin çalışma tarzını daha net gösterme hedefindedir. Çağdaş İslâm düşüncesinin önde gelen temsilcilerinden Mehmet Âkif’in, hastalıkların tedavisi hususundaki fikirlerini bu eğilime örnek gösterir. Sırat-ı Müstakim dergisinin
idarehanesine bir gün bir mektup gelir. Mektup sahibi kolera, veba gibi hastalıkları defetmek için bir zamanlar yapıldığı gibi memleket dahilinde Kur’an-ı
Kerim okumayı teklif eder. (Kara, 2003, 210-211) Mehmet Âkif buna karşılık mektup sahibine hastalıkların pozitif bilimlerle iyileşeceği yanıtını verir.
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Âkif’in modernist eğilimi, böyle bir hükme varması esasında Yıldız’da okunan
Buhari’lerin halkın hissiyatını okşayarak Padişah’a güven tazelettiği gibi siyasî
bir eğilime de bağlıdır. İsmail Kara bu cevabıyla Mehmet Âkif’i sekülerizmin
merkezine yerleştirir. Çünkü Kara’ya göre “inanç” bilhassa halkın imanı, aydınlarınkinden farklı bir mecrada seyreder.
Sekülerleşme, modernleşme ve insanın kendi güvenlik şemsiyesini başkalarına devretme yöntemi geliştikçe bize has varoluşsal güvenlik anlayışı sahneden çekilmeye başlamıştır. Kara, “Üzerlik, Nal, Sigorta ve Güvenlik” başlıklı
yazısında (Kara, 1998a, 19 – 20) geleneksel sigorta anlayışının nasıl değiştiğini örnekleriyle izah eder. Kılıçzâde Hakkı’dan yaptığı alıntıyla Kara, Türklerin
modern gelişmeler çerçevesinde “maddi tedbirlerini” aldıktan sonra tevekküllerini ifade eden, “Ya Hâfız”, “Tevekkeltü alellah” levhâlârıyla, güvenliklerini
garanti altına aldıklarını aktarır. Buna göre modern hayatın kabul etmesi zor
ve modernistlerin algılamaları çetrefilli olan irrasyonel bazı olaylar, inanç sahasında ve gündelik yaşamda hayatî önem kazanabilir.
İsmail Kara “Gök Kapısı Açıldı!” (Kara, 1998a, 85) yazısında da bu tezlerini
güçlendirir. Pozitif anlamda karşılık oluşturmayacak gök kapılarının açılması
hadisesi Müslümanlar için bir “imkân”, “hayır vesilesi” iken, buna şahit olmak
“şerefli” bir haldir aynı zamanda. Yazar bu yazıda kendi annesinin, bir sabah
vakti gök kapılarının açılışına, göğün kıpkırmızı kesilişine şahit oluşlarını anlatır. Gök kapılarının açılışını görmek herkese kısmet olabilecek bir hadise değildir. Çünkü bu kapıların açılışıyla birlikte edilen dualar geri çevrilmez.
İsmail Kara’nın hurafe ve bidatlara yaklaşımı, yaptığı incelemeler neticesinde Türkiye’nin yapısının bunlarla bezendiğini göstermesi bakımından orijinalliğini ortaya koymaktadır.
İsmail Kara halkın inanç değerlerini yansıtan kurumlar için önemli çalışmalar yapmıştır.
Tasavvuf ve tarikatlar, son yıllarda cemaatler özelinde önemli dikkatleri
geliştiren Kara, bu yapıların çalışmaları, bilhassa sistemle ilişkileriyle ilgili
eleştirilerde bulunur. İsmail Kara bunları gerçekleştirirken yine kendi metodolojisini en belirgin bir şekilde işletir. Öncelikle çağdaş İslâm düşüncesinin
belirtilen yapılara yönelik eleştirilerinin umumi dökümünü verir. Tembellik,
pısırıklık, cahillik, kadercilik aynı zamanda medreselerin ve diğer dinî kurumların da vasıfları içerisindedir. (Kara, 2003, 358-385)
İtikadi, ilmî / metodolojik, ahlâki eleştiriler aslında İslâmcılık hareketinin
menşei ile örtüşür. Böylece İslâmcıların tarikat, tasavvuf çevresine yönelttikleri oklar, çağdaş İslâm düşüncesinin en belirgin tezleri arasına girmiştir.
	

Burada belirtilmesi gereken noktalardan birisi de İslâmcıların İslâm tarihine yönelttikleri eleştiriler, geri kalma nedenlerimiz ile tasavvuf, tarikat yapılarına yüklenmeleri aynı içeriktedir. Bu toprakların davranış ve inanış örüntülerinin büyük oranda tasavvuf, tarikat paradigmasıyla belirlendiği
gerçeği de kendiliğinden ortaya çıkıyor böylece.
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Kara, bu eleştirileri verirken ayıklamalar yapmayı tercih eder. Bu eleştirilerin, modern hassasiyetle geliştirilenlerini titizlikle ayırır. Hususen 1980’li
yıllardan sonra cesamet kazanan cemaat yapılanmalarını gündemine alan
Kara, bu müesseseleri savunma konusunda geleneksel kurumlara gösterdiği
inceliği göstermez. Para ve maddi medeniyetle ilişkileri bahsinde cemaatleri
“halkın kurumları” vasfından ayırarak, çağdaş İslâm düşüncesinin kategorisi
içerisinde düşünür. Kara’nın özellikle Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe ve
CTBMOİ’deki metinleri bu yapının her türlü niteliğini ele alan önemli birer
kaynak olarak temayüz etmiştir.
İslâmcılık düşüncesi araştırmalarında biyografilerin ehemmiyeti çok fazladır. Daha doğrusu “piyasa”daki İslâmcılık incelemeleri biyografilere, hatıratlara, nitelikli eleştiriler ve tekliflere kapalı olduğundan, İsmail Kara inceleme
metodolojisi içerisinde birçok biyografiyi ele almış, daha önce yazılan biyografilere “engin arşivinden” çıkardığı belgelerle katkıda bulunmuştur. Biyografi
yazıları, Kara’ya İslâmcılık düşüncesinin gelişimi ve mevzularını ele almada,
olayların cereyanı ve gidişatını vukufla değerlendirmede yol gösterici olmuştur. Birgivi Mehmed Efendi, Babanzade Ahmet Naim Efendi, Ahmet Hamdi
Akseki, Osman Niyazi Efendi, Hüseyin Kâzım Kadri, Osman Nuri Ergin, Mehmet Hulusi Efendi vd. Kara’nın incelediği bazı şahsiyetlerdir.
Biyografi incelemelerinde Kara, metin “keşifleri”ne de yer verirken, şahısların yaşamları, gündelik hayatlarındaki tavırları, sözleri ve davranışlarıyla
İslâmcılık düşüncesi arasında mukayese etmekten de geri kalmaz. Dolayısıyla
biyografi sahiplerinin, açıkladıkları görüşlerindeki “samimiyet, ciddiyet, sahicilik” bize İslâmcılık düşüncesinin seyriyle ilgili önemli ipuçları verir.
Kara, yalnız bilinen isimler değil; fakat memlekete, dine ve çevresine büyük
hizmetleri geçmiş yerel isimleri de anlatır. Bunu aktarırken, kamuya açarken
hem Türkiye’nin hem de İslâmcılık düşüncesinin paradigmasına yönelik bir
çabayı geliştirir. Onun İlk Rize Müftüsü Mehmet Hulusi Efendi Rize Hadisesi
kitabı Cumhuriyet’in inkılâplarının seyrine ışık tutarken aynı zamanda iki hocaefendinin Mustafa Kemal’e bizzat itirazda bulunduğu vakasını gündemimize
yerleştirir. Cumhuriyet’e bir teklif getiren istidanın yankıları aslında Kemalist
söylemin, klişenin değişmediğinin bir göstergesidir. Cumhuriyet gazetesinde
Mustafa Kemal Paşa’ya atfen yazılan “Bu adamlar burasını İran mı yapmak
istiyorlar?” (Kara, 2004, 16) ifadesi İslâmcılık düşüncesinin Cumhuriyet serüveninde peşini bırakmamıştır.
Şerif Mardin, Ruşen Çakır gibi İslâmcılık üzerinde araştırmalarda bulunan
isimler hakkında tenkit yazıları kaleme alan Kara, burada da yine metodolojik önerilerde bulunarak, yazıları yalnız “tenkit” değil; aynı zamanda “teklif”
hâline getirmiştir. İslâmcılık hareketi kapsamındaki yapılar için kaleme aldığı
	

İslâmcıların bu ahlâki tutumlarını ele alan çalışmalar yok. İslâmcılık hareketinin mevzuları için ayrı
ayrı telif eserler yapılmayı bekliyor.
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metinleri, fikirleri ve eleştirileri ise yine yapıcılığını korurken, paradigmanın
yanlış bir çatkıya sahip olduğunu gösterme niyetindedir. Turgut Özal algıları,
Bediüzzaman’ın söylem ve eylemleri, cemaatlerin bilhassa 80 sonrasındaki
para ve şirket kültürleri, bazı şeyh portreleri, Diyanet İşleri, hoşgörü / bir arada yaşama çağrıları, Patrikhane, İslâmcı aydınlar ve diğer konularda getirdiği
eleştiriler de yine İslâmcılık hareketinin başlıklarından bazılarıdır.
İsmail Kara’nın kaynaklarındaki çeşitlilik, farklı ilgi alanları ve din meselesini varoluşsal kılması, hadiseleri ve mevzuları algılama ve yerli yerinde değerlendirmesinde etkili olmuştur. Türk düşüncesi içerisinde etkisi fazla olan
akademisyen kliğinde kaybolmaya başlayan bu hasleti sürdüren ender yazarlardandır Kara.
Klasik kaynak taramaları, kütüphaneler, sahaflar, fotokopiler, günlük yayınlar bir yana, “keşf süreci” ve “rüya”lar da Kara’nın dikkate aldığı unsurlardandır. Keşf süreci bu kadar çok maddi malzeme ve “gönül zenginliği” biriktiren bir düşünce adamının “kendinde” metodudur. Bir kitabına da ismini
veren rüya ise Kara’nın birkaç yazısında dile getirdiği membalardandır. Şeyh
Rahmi Baba’nın gördüğü rüya (Kara, 2002, 15) üzerinden tarikat çevrelerinin Cumhuriyet’e karşı bakışlarını anlatır İsmail Kara. Anlatması bir tarafa
CTBMOİ’de bu çevrelerin, Müslümanların devletle geliştirdikleri ilişkileri bildirirken kullandığı teknik, bu rüyanın bağlamıyla birebir örtüşür. Rüyaların
hakikati gösteren yollardan biri olduğu, ehlince takdir edilmiştir zaten.
İsmail Kara ilkin “iyi / halis niyetli”dir.
Ele aldığı konular, bunlara verdiği emek, titizliği, araştırma ve arşivciliği,
“ihtiyatlılığı” ile bu ihlâsı gösterir. İşbilirliği temel kaynaklarla ve tarihle kurduğu illiyet bağıyla alakalıdır. Mevzulara gösterdiği titizlik bir tarafa, hamasi
yorumlar ve konjonktürel eğilimlere kapılmadan, gündelik olanı takip ederek
ama bunu genel yargıların içerisine oturtan anlayışıyla “temellendirmelere”
gitmesi; meşakkatli hususların altına girerek bunu fikir ahlâkıyla birleştirmesini hüsnüniyetinin nişanesi olarak alabiliriz. İlmi öncelemesi, ilimden başka
hususlarda yönlendirmelere girişmemesinden bellidir.
Zaman zaman yayımladığı hatıralarında bir makalenin, belgenin veya kitabın kaderini nasıl takip ettiğini anlatır. Zor beğenirliği, eleştirideki nokta
vuruşları “literatüre” tam hâkimiyetinden gelir. Bu kadar belge ve bilgi yığını,
yönlendirme bombardımanı karşısında itidali ve teenniyi elden bırakmaması
ilim karşısında diz çöküp, hıfzını tamamlamasıyla ilgisi olsa gerek. Bu derece
modern ilmî yöntem karşısında, geleneksel olanı muhafaza ettirerek, tarihsel
ve yerli damarı korumak eğitim ve yaşamı buradan devşirmekle mümkün olabilirdi zaten.
Üslubunun gün geçtikçe daha da rafine hale gelmesine, İslâmcılık üzerine
detaylı ve kapsayıcı yazılar kaleme almasına karşın Kara, metin alıntılarının
yanında dil konusundaki tutumunu terk etmemiştir. Osmanlı dönemi metin-
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lerinin dilini ve kavramlarını sıkça kullanan Kara Cumhuriyet Türkiyesi’nde
Bir Mesele Olarak İslâm (CTBMOİ)’da da bu tavrını sürdürür. Kuşkusuz bunu
bir ilim adamının yaptığı işe verdiği ehemmiyet şeklinde algılamak gerekir.
İsmail Kara bu tutumuyla, akademik metodolojiyi çağının akademik dünyasından daha disiplinli ve işler kullandığı gibi, entelektüel birikim bakımdan
da muadillerinden çok önde görünüyor. İsmail Kara gerek gazetede yazdığı
dönemde gerekse makalelerinde farklı disiplinler ve değişik kaynaklardan yararlanır.
Halk arasındaki rivayetleri yazılarına yansıtmakta bir beis görmez.
İsmail Kara’nın ilmî mevzulardaki hazıra ve kolaya kaçmayan çabası bir
tarafa çetrefilli, ihtilaflı konulardaki “ihtiyatı”, kati hükme varmaması ve popülist bir açıklamaya gitmemesi dikkate alınacak bir vasıftır.
Yakın tarih konularında da çalışmalar yapan ve yakın tarihin İslâm/cılıkla
ilgili kompartımanları hususunda bu temkinli tavrı, konuların yetkin biçimde
değerlendirilmesini sağlamıştır. Hatıraları yakın tarih sözkonusu olduğunda
daha işlevsel hale getiren İsmail Kara, “empoze” edilme gayretlerini bu sayede boşa çıkarmıştır. İslâmcılık hareketi ve Türkiye’de din – devlet ilişkileri
hususundaki klasik yaklaşımlar, kalıp ifadeler, İsmail Kara’nın çalışmaları,
disipliniyle kırılmıştır.
İsmail Kara’nın ilim sahasında gösterdiği titizliğin hikâyesini kitaplarında
görmek mümkün. Onun bazı eserleri araştırma süreciyle ilgili yazdığı yazılar
hem belgesel değer taşırken hem de zevkle okunacak, sağlam deneme yazıları kategorisindedir. İlmi dilin dışında kendisini okutan ve keyf veren yazıları
Türk düşüncesinde temayüz eden İsmail Kara, yatağını bulmuş üslubuyla ender yazarlardan biridir. Aramakla Bulunmaz kitabındaki yazılardan bazıları
bu çabaların kayıtları mesabesindedir. Ulemâ’yı Din-i İslâma Davet-i Şer’iye
risalesini arama çabasını anlattığı yazı (Kara, 2006, 33) örneğinden hareketle
hem ilimdeki polisiye takibi, keşf çabasının kendine özgü tadına varabilir hem
de ilmîn biraz da cefa, sabır ve inat olduğunu takip edebiliriz. Bu metinlerle
ayrıntıların hayatî önemini, Türk ve çağdaş İslâm düşüncesinin ayrıntılarla
bezendiğini kayıtlara geçirebiliriz.
Düşünce Adamı Olarak İsmail Kara
Aslında İsmail Kara’nın yalnız akademisyen veya entelektüel değil bir “düşünce adamı” olarak temayüz etmesinde içinde doğduğu aile ve yetiştiği coğrafi
çevre ile Dergâh yayınlarındaki vazifesinin etkisi büyüktür. Topçu ekolünün
etkisi bir yana bir “odak” etrafında düşünce serdetmenin getirdiği ahlâkı edinen Kara, Sözü Dilde Hayali Gözde’deki metinlerde görüleceği gibi, “ilim adamı” kavramının tüm içeriğini, “eski adamların” ve âdetlerin, ilimdeki titizliğin
kaidelerini öğrenmiş, bu ortamın keyfini tatmıştır
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“Hareket – Dergâh camiası, bayramların ikinci günü mutad hoca ziyaretlerine çıkardı. Heyecanla, zevkle, neşeyle… Cağaloğlu’nda önceden tesbit edilen bir yerde buluşurduk; Sultan Ahmet Camii dış duvarına bitişik – şimdi
bambaşka hallere giren – çayhanede (…) Ziyaretgâhların bir halkası Çemberlitaş Şatır Sokak’ta (Nurettin Topçu. – Hoca’nın vefatından sonra ilk durak
medfun oldukları Kozlu mezarlığı olmuştu-), diğeri İçerenköy Kartallı Köşk’te
(Ali Nihat Tarlan). Arada Levent Manolya Sokak (Hüsrev Hatemi), Çengelköy (Tahsin Bahnguoğlu), Bahariye Şifa Sokak (Mehmet Kaplan), Ayşekadın
/ Kazasker (Osman Turan), Göztepe (Cemil Meriç), Çemenzar (Orhan Şaik
Gökyay)… var.
Bir de yemek ve namaz molaları. Ezel ağabey bir yerlerden mutlaka güzel
peynir, turşu, pastırma almalı, Cahit Bey de fırından yeni çıkma ekmek ve simit… yaz ayları ise karpuz ve kavunsuz olmaz, onlara da Mustafa Kutlu bakar,
herkesin aldığı kavunu beğenmez çünkü.” (Kara, 2005, 58)
İsmail Kara yaptıklarıyla İslâmcılık’ta eksik olan “inşa” fikriyatının vücud
bulabileceğine, konjonktüre rağmen “kendi gündem”ini oluşturulabileceğine,
çağın (modern) yöntemlerine karşı bu gündem üzerinde sapmadan yürünebileceğine sarih bir örnek teşkil eder.
Tüm bunlardan sonra İsmail Kara’nın bu derece üstün vasıflı bir ilim adamı olmasında ailesinin çok büyük etkisi vardır. Babası Kutuz Hoca’nın tedrisatından geçen Kara, babasından gördüğü ahlâktan da önemli paylar almıştır.
Kutuz Hoca emekli olduktan sonra kendisine bağlanan emekli maaşını çalışmadığı için reddedecek bir ilim ahlâkıyla donanmıştır. İsmail Kara’nın “hafız
ocağı”ndan yetişmiş olması, abisi Mustafa Kara’nın etkisiyle birçok dergiyi takip edebilmesi ilmî anlayışını muhkem kılmıştır.
İsmail Kara yalnız İslâmcılık çalışmalarıyla değil, geniş kültürüyle, geliştirdiği hassasiyetlerle ve “İsmail Kara duruşu” ile önemli bir entelektüel, düşünce
ve kültür adamı kimliği kazanmıştır. Çağdaş İslâm düşüncesinin modern tarafını her daim dile getirmiş ve verdiği ürünlerde modern her türlü düşünceye
karşı yerli, Anadolu’nun ruhunda olan ve tarih içinde kimliğini ve varoluşunu
bulmuş düşünceleri, tavırları gündemimize getirmiştir.
“İlmi” eserlerinde bile kendini okutan bir dili yakalamış, İslâmcılık düşüncesinin çıkışından itibaren, temel konuları, sorunları açıklamıştır. Bizde eksik
bulunan düşüncenin yekpare olmayacağı metodunu eserlerinde göstermiştir.
Kara, yalnız, yaptığı çalışmalarla değil; sorduğu sorularla da İslâmcılık düşüncesinin yapısına, paradigmasına vurgu yapmış, hareketin yönünü belirlemiştir. “Siyasî merkezle uzlaşma arayışı mecburiyeti hâlâ devam ediyor mu?
Bugün rejimle uzlaşan / uzlaşma yolları arayan İslâmî endişe sahiplerinin elde
etmek istedikleri ‘meşru’ talepleri var mı?” (Kara, 2004b, 129) soruları geçen
dönemlerde İslâmcıları kaygılandırmaya yetecek tarzdaydı.
Bugün için sorulabilecek; “Bugün böyle bir endişe / uzlaşma arayışı / talebi
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kalmış mıdır?” Daha da ileride “İslâm ile var olma çabası güden bir çevreden
söz etmek mümkün müdür?” sorularıyla telaşlanacak, kaygılanacak İslâmcılık
hareketinden söz etmek mümkün görünmüyor.
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Islamic Thought In Turkey and İsmail Kara
Ercan Yıldırım
Abstract
Researches on contemporary Islamic thought contain several methodological problems in Turkey. Islamic movement and particularly its relations with the modern paradigm of knowledge have not been
evaluated consciously in studies. Ismail KARA has overcome many methodological problems in his early
modern Islamic studies and he has put forth an orderly sight from the emerging date of the movement
to the sources of scholars. In his texts belonging to his maturity period, he defends the “living Islam”
among people against the criticism of historical Islamism with modern principles, indicating that the
accusations such as superstition and bidat can coincide with the religion itself in most cases.
Kara receiving the morals and the characteristic of scientific rigor from his fâmily and culture has
combined these values with good manners, patience, and diligence. He was seen as a “man of thought”
thanks to his intellectual background and point of view exceeding beyond the academical manner in
that period.
Key Words: Islamism, Ismail Kara, methodology, public Islam, scientific ethics.

Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve İsmail Kara
Ercan Yıldırım
Özet
Türkiye’de çağdaş İslâm düşüncesi üzerine yapılan incelemeler metodolojik birçok sorun ihtiva eder.
İslâmcılık hareketinin bilhassa modern paradigmayla olan ilişkileri yapılan çalışmalarda vukufla değerlendirilmemiştir. İsmail Kara erken dönem çağdaş İslâm düşüncesi üzerine yaptığı çalışmalarda
metodolojik sorunların çoğunu aşmış, hareketin menşei ve ortaya çıktığı tarihten genel tezlerine, fikir
adamlarından kaynaklarına kadar derli toplu bir manzara ortaya koymuştur. Olgunluk dönemi metinlerinde İslâmcılığın modern ilkelerle tarihsel İslâm’ı eleştiren yönlerine karşı halkın içinde “yaşayan
İslâm’ı” öne çıkaran Kara, hurafe, bidat gibi ithamların çoğu zaman dinin kendisiyle örtüşebildiği tezini
savunur.
Yetiştiği aile ve kültür çevresinden aldığı ahlâk, ilmî görgü gibi hasletleri titizlik, sabır, çalışkanlıkla
birleştiren Kara, döneminin akademisyenliğini aşan dikkatleri, kültür adamlığı ve entelektüel birikimiyle “düşünce adamı” olarak temayüz etmiştir.
Anahtar Kelimeler: İslâmcılık, İsmail Kara, metodoloji, halk İslâm’ı, ilmî ahlâk.
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Ömer Faruk Altıparmak
Yrd. Doç. Dr., Harran Üni., İlahiyat Fakültesi
Cüneyd Altıparmak
Hukukçu

“…evlâdın pek noksan olan bilgisi ile babanın cehalet derecesine inmiş köhne
malûmatı karşı karşıya gelince, evlâdın saygısı ve babanın haysiyeti ortadan
kalktı..” S.Halim Paşa

Genel Olarak
Said Halim Paşa, entelektüel kişiliği ile hayatı iyi takip eden çalışmalarında
bilimselliğe önem veren birçok konuda bilimsel açıdan uzmanlık kazanmış
kişidir. Yani tam anlamıyla bir münevverdir. O yeni Müslüman Türkiye’nin

	

Wasti, Tanvir Syed, “Said Halim Pasha – Philosopher Prince”, Middle Eastern Studies,Vol.44,No.1,
2008, p.85-104: Said Halim Paşa, Mısır doğumlu olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunudur. ilk
ve orta tahsilini Kahire’de tamamlamıştır. Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dilerine hakimdir.
Daha sonra İsviçre’de beş yıl siyasal bilgiler öğrenimi görmüştür. 1888’de Mîr-i Mîran rütbesi ile ve
Mecîdî nişanı ile Şûra-yı Devlet (Danıştay) âzâsı olmuştur. 1889’da II. ve 1892’de I. rütbe Osmânî ve
1899’da murassa Mecîdî nişanı, 1900’de de Rumeli Beylerbeyi pâyesi verilmiştir. 1908’de ise bulunduğu Şûrâ-yı Devlet âzâlığından kadro dışı bırakılmış fakat aynı dönemde Belediye genel seçimlerinde Yeniköy belediye dairesi reisliğine seçilmiştir. Daha sonra ise Cemiyet-i Umumiye-i Belediye
ikinci reisliği, 1908’de de Âyân Meclisi âzâlığı yapmıştı. 1912 tarihlerinde Şura-yı Devlet reisliği de
kendisine verilmiş ancak bu görevden yine aynı yıl kendi istediği çekilmiştir. Bu sırada İttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin genel sekreterliğine getirilmiş, Mahmut Şevket Paşa’nın sadrazamlığı döneminde 1913’de de ikinci kez Şûrâ-yı Devlet reisliğine ve üç gün sonra Hariciye Nezareti’ne atanmıştır. Mahmut Şevket Paşa’dan sonre 1913’de sadrazamlığa makamına getirilmiştir. Said Halim Paşa,
1913 Eylülünde, Bulgarlarla Edirne’nin Osmanlı Devleti’nde kalması ve Meriç nehri hudut olmak
üzere sulh imzalanması hizmeti sebebi ile Padişah tarafından İmtiyaz Nişanı ile ödüllendirilmiştir.
I. Dünya Savaşı sürecinde Almanya sefiri Baron Wangenheim ile Yeniköy’de Said Halim Paşa Yalısında ittifak anlaşmasını kendisi imza edilmiştir (1914). 1915 yılında Hariciye Nazırlığından, 1917
yılında Sadrazamlıktan görevinden çekilmiş ve yerine Talat Paşa geçmiştir. 1919 Mart ayında harp
ilânı sırasında Said Halim Paşa ve bazı kabine üyeleri tutuklanmıştır. Paşa, diğer milletvekilleri ile
beraber tahliye olunduktan sonra Roma’ya gitmiştir. 6 Aralık 1921’de bir Salı günü akşamı araba ile
evinin kapısına geldiği sırada silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmiştir.
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en parlak temsilcisidir. Osmanlı’da ulemalar (alimler) bilgiyi kuran, taşıyan,
egemen hale getiren bir sınıftı. Ulema sınıfının yanında -tıpkı bu yüzyılda
“bilge kral” olarak bilinen Aliya gibi- bazı devlet adamlarının da olduğunu
bilmekteyiz. Bunlardan hiç şüphesiz kendinden bahsedilmesi gereken “filozof
prens” olarak nitelenebilecek Said Halim Paşadır.
Bilindiği gibi siyaset felsefesi içinde sürekli aydın/seçkin kavramlarında
değinile gelmiştir. Bir kısım düşünürler, devlet yönetiminin gerçekten seçkinler tarafından yürütülmesini gerekli görmektedir. Platon’un “bilge-kral” örnekliği bunun en bariz örneğidir. Platon, yönetimi seçkinlere verebilmek için,
toplumu statüler katmanı halinde ele alır. Ancak siyaset felsefesi açısından
bu önermenin aksine siyasal iktidarîn ortadan kaldırılması için “iyi doğmuş”
bireylere görev veren düşünürlerde bulunmaktadır . Ancak her iki görüşün
ortak noktası, seçkin veya aydın ya da ne isim verilirse verilsin, halk üzerinde
düşünceleri ile olumlu ve yön verici kimselerin olabildiğidir. Zira risk üstlenebilen konjonktürel olarak hareket etmeden söylenmesi gerekeni söyleyen ve
yapılması gerekeni hiç tereddüt etmeden yapan ideal insanlar toplumu daima
yönlendirmişlerdir.
Politik bir figür olarak ortaya çıkan Paşa’nın düşünsel anlamda kendisinden sonraki bir çok İslâm münevverini etkilediğini söyleyebiliriz. İslâm’ın batı
ile ilişkisinin medeniyet bağlamında ele alınması gerektiği, “İslâm nedir?” sorusunun sorularak, batılılaşma serüvenin başlatılması gerektiği konusunda
ciddi düşünceler serdetmiştir. İslâm medeniyetinin gerilediği, zayıfladığı dönemde, söylenecek yeni söz ve uygulanması lazım gelen yeni fikirler serdeden
Paşa’nın, Müslümanlığın sosyal alandaki fonksiyonunu önceleyen yaklaşımı

	

İkbal, Muhammed, Cavitname, Ankara 1989 s.173 (Kültür Bakanlığı Yayınları), s.191



Bu konularla ilgili ayrıca “Yıldız, M.Cengiz, Said Halim Paşa’da Batılılaşma, İslâmcılık ve Milliyetçilik (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim
Dalı, Elazığ, 1994.” Yine aynı yazara ait “ ‘Osmanlı’nın Son Dönemindeki Üç Düşünce Akımının
Sosyolojik Analizi: Batılılaşma, İslâmcılık ve Milliyetçilik’, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 7, 1995.” isimli eserlere bakınız.

	

Bu kavrama (birinci dipnotta belirttiğimiz) Wasti’nin makalesinde rastlamaktayız.

	

The Reform of Muslim Society, Islamic studies Y. 2008, vol. 47, No. 3, pages 379-404 (Islamic
Research Institute)

	

Aydın, entelektüel ve münevver kavramları aynı anlamdadır. Nitekim TDK Sözlüğünde kavramların
“bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver” şeklinde tanımlandığını görmekteyiz. Köken itibariyle Fransızca olan “intellectuel” kavramından gelmektedir. (Bkz. http://tdkterim.gov.tr/bts/) Bunun yanında “Entelektüel” kavramının sosyolojik
alandaki tahlili konusunda Genç, Ernur, Sosyolojik Açıdan Entelektüel Kavramlaştırmaları, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2006 bakınız.

	

Eflatun, Devlet, IV.Bölüm, İstanbul 1980, s.163. (Remzi Kitabevi) Ayrıca Bkz. Ağaoğulları M.Ali/
Köker Levent, Tanrı Devletinden Kral-Devlete, Ankara 1997 s.282 (İmge Yayınları)

	

Kara, İsmail, Türkiye’de İslâmcılık Düsüncesi, Cilt I, 1986, İstanbul, (Risale Yayınları), Mardin,Şerif
Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish Political
Ideas (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962); Türköne, Mümtazer Siyasî İdeoloji Olarak
İslâmcılığın Doğuşu İstanbul, 1991, İstanbul (İletisim Yayınlar).
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gerçekten çok önemlidir. Aydının toplumdan kopuşunu ciddi bir illet olarak
ele alır10. “münevver ile millet” zıtlaşmasından kendi ananesinden uzak yaşayan aydını sorumlu tutar11. Belki de bu yönüyle Cumhuriyet Dönemi “sırça
köşkte mukim” bir takım aydınlarından ayrılır.
Bu “etkili” insan, hızla gelişen toplumsal olaylara tarihi ve sosyolojik açıdan değerlendirme gayretinde olan bir düşünürdür. Toplumun ihtiyaçlarını
karşılamayan hiçbir hareketin yaşayamayacağına inanan Said Halim Paşa,
özellikle aydınlara bu yönde önemli vazifeler düştüğünü belirtir. Paşa, bir
devlet adamı olmasının yanında, İslâm ve batı dünyasının sorunları hakkında
gerçekçi fikirler ileri süren bir düşünürdür. Onun devlet adamlılığı tecrübesi,
sosyal ve toplumsal olayları tahlil edebilme yeteneğinin gelişmesine neden olmuştur. Bu özellik onu döneminin düşünürlerinden ayırmış ve toplumsal ve
siyasal olaylara soyut bir şekilde bakmasına ve geçici çözümlere rağbet etmediğini gösterir. O, devlet ve toplumun karşı karşıya kaldığı sorunlar hakkında
öne sürdüğü fikirlerde önemsiz ayrıntılar üzerinde durmak yerine, uzun vadeli çözümler sunma gayretinde olmuştur.12
Siyasî birisi olmasının yanında mütefekkir kişiliğiyle de ön plana çıkan
Said Halim Paşa aynı zamanda İslâmcılık akımının da önde gelen isimlerinden birisidir. Kendisi batı kültürünü bütün detaylarıyla bilip tetkik etmesine rağmen kendi değer yargılarını inkar etmeden yaşayan ve temsil eden bir
aydınımızdır. Ona göre batının Müslümanlara lanse ettiği din taassubunun,
Müslümanlara karşı yapılan en büyük haksızlık olduğu görüşündedir. Özellikle
batı taklitçiliğine ciddi eleştiriler getiren Said Halim Paşa, örf ve âdetlerin çökmesiyle çöküşün mukadder olacağını hararetle savunmuş ve her değişikliğin
iyi sonuçlar getireceğine inanmanın çok büyük gaflet olacağını belirtmiştir.
İslâmlaşmak
Onun ilkesi, ahlâk ve faziletin önceliğidir. Onun idealleri arasında bağımsız olmak gereği vardır. Ona göre bağımsızlığın yolu batı hayranlığına son vermekle mümkün olur. Müslümanların geri kalış nedenlerini “İslâm toplumunda
görülen aristokratik demokratik karakterleri geliştirmeye, millî kurumları,
idare edenlerle edilenler arasındaki hak ve vazifelerin daha iyi anlaşılıp uygulanmasını sağlayacak şekilde ıslah etmeye çalışmaları gerekir” şeklinde
belirtir.13
	

Dağı, İhsan D., Transformation of Islamic Political Identity in Turkey: Rethinking the West and
Westernization, Turkish Studies Vol 6, No 1, 2005, s. 2

10 Usta, Niyazi, “Osmanlıda Siyaset Sosyolojisi Tarihçesine Kısa Bir Bakış”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/2001, s. 61-73 (s.70-71).
11

Usta, s.71

12 Kayalı, Kurtuluş, “Padişahlar ve Sadrazamlar” Cumhuriyetten Günümüze Türkiye Ansiklopedisi, s.
1304
13

İslâm Ansiklopedisi, Said Halim Paşa maddesi
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Müslümanların kurtuluşlarının ancak onların İslâmlaşmalarıyla mümkün
olacağına inanan Said Halim Paşa, “İslâmlaşmak” kavramının içini dinin kendine özgü inançlarına dayalı ahlâk nizamı ve bu ahlâktan doğmuş bir “sosyal
hayat tarzı” ile doldurur. Doğal olarak içkinlik nevi şahsına münhasır bir siyaseti de beraberinde getirecektir.14 Paşa’ya göre kendisini “Müslüman olduğunu söyleyen bir adamın”, bu dinin esaslarına göre; hissetmesi, düşünmesi ve
davranması elzemdir. Bunu yapmadıkça, dermeyan edilen bu iddianın bireye
“huzur” getirir mahiyette olamayacağını belirtir15. Müslüman her şeyden önce,
katıksız bir iman sahibi, gerçek bir mümindir. Çünkü bir olan hakiki Mabud’u
yüceltmek için ona inanmak lazımdır. Müslümanların en iyisi, en kuvvetli bir
kanaat ve en sağlam delillerle iman etmiş olanıdır. İnsana, bazı vazifelerle
mükellef bir varlık payesini veren ve onu bütün canlı yaratıklara üstün kılan
değer, sadece iman kuvvetidir. Dinsizliği ise fikri ve ruhi çöküş olarak görür16.
Ona göre;“İslâm dünyasının selameti için çare, bütün sosyal ve siyasî hayatını İslâmiyet’in değişmez ve ebedi hakikatleri üzerine kurmaktan ibarettir.”17
Said Halim Paşa, ciddi bir entelektüel olarak, ülkemizde bir aydın sorunu
olduğu düşüncesindedir. Özellikle yeni oluşturulmuş bu aydınlar sorunları
çözme yerine daha problemli hale getirdiği kanaatindedir. Bu türdeki aydınların, ülkemizin ilerlemesi ve yükselmesini sağlamak için Batı medeniyetinin
şart olduğu düşüncesine bağlı kalmaya şartlanmışlardır. İlerlemeye olan ihtiyacımızın icaplarını yerine getirmek üzere yetiştirilen bu aydın sınıf, maalesef
bugün (kendi dönemini kasdederek) memleket idaresinde büyük bir etkiye
sahip olup, hiçbir denetleyici rakibi de yoktur.
Oysa bu aydın sınıf, batı medeniyetinin tesiri altında kişiliğini kaybetmiş ve
aşırı derecede Batı hayranlığına müptela olmuştur. Daha da kötüsü bu aydınlar, millî kurtuluşumuzun çaresini, kendilerinin tutulduğu bu hastalığın bütün
memlekete yayılmasında görmektedir. Bu yüzden aydınlarımızın, yükselme ve
ilerleme adına, vicdanları bulandırıp, fikirleri karıştırarak buhranlara sebep
14 Said Halim Paşa, Buhranlarımız, s.183 (Kısaca. Buhranlarımız). “Günümüz İslâm Dünyasında, yaşanılan en ciddi mesele, hiçbir şeyin yerli yerinde olmayışı ve tamamen kaygan bir zeminde bulunuyor olmamızdır. Bu durum, uzun süreden beri devam eden bir krizin hem en bariz işaretleri
hem de neticeleridir. Bu kriz 19. ve 20. yy.da yaşayan birçok devlet adamı ve mütefekkirin zihnini
meşgul etmiş ve bunun aşılması için bir dizi tedbirler alınmaya çalışıldığı gibi, bir dizi fikir de beyan
edilmişti. Said Halim Paşa da, bir devlet ve fikir adamı olarak bu krizin farkına varmış ve görebildiği
kadarıyla, bu durumu ‘Buhranlarımız’ isimli eserinde dile getirmişti”: Görgün Tahsin, İslâmi Tefekkür Geleneği ve Önemi, Bilimname, C.VI, 2004/3, s.87- 115.(s.89)
15

Buhranlarımız, s. 184 Sait Halim Paşa hakkında siyasî ve düşünsel eseler için; Öksüz, Melek, Amerikan Belgelerine göre I. Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemlerinde Osmanlı HükümetleriJournal of
Turkish Studies, Cilt 5, Yıl 2010, Sayfa 1248 vd. Küçük Sevil, Hülya, İttihat ve Terakki Döneminde
İslâmcılık Hareketi (1908-1914), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış
Doktora Tezi) Ankara 2006. Korkmaz, Hüseyin. Sait Halim Paşa’nın Dinî ve İçtimai Görüşleri,
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1994, Şenlik, Mehmet. Sait Halim Paşa’da
Din-Devlet İlişkisi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 1998 isimli çalışmalara
bakınız.

16

Buhranlarımız, s. 187

17

Buhranlarımız, s. 288
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olduğunu ve memleketi karanlık, meçhul bir geleceğe sürüklediklerinden bahsetmektedir. Bu aydın sınıfı, böylesine karanlık bir kötümserliğe düşmesinin
sebebinin, vatanındaki her şeyi ıslah ve düzeltmelerle kurtulamayacak kadar
bozuk görüyor olmasına dayandırır. Bu yüzden, kurtuluşu, mevcut olanı tamamen yıkmakta bulan bu anlayışın, yeni ikame edeceği toplumun bilgi, mantık
açısından “az”, ancak ahlâk anlamında neredeyse “tam” batılılaşmış olacağına
vurgu yapmaktadır.18 Bu durumda Paşa’nın batılılaşma tesirinin hayatın tüm
alanlarına tesir ettiğinden, giyime, günlük hayatın hemen her alanında yaygınlaşmasından doğan bir sorunsala dikkat çektiğini söyleyebiliriz19.
Batılılaşmanın Dayanak Noktaları
Said Halim Paşa’ya göre; kendi dönemindeki aydınlar “batıya çok bağlıdır”.
Bu bağlılık öyle bir taassup halini almıştır ki; batının kendi içerisinde “hatalı”
olduğunu düşündüğü hususlar bile aynen iktibas edilir hale gelmiştir. Fakat
aslolan ıslah/tanzim etmektir. Batıyı bu durumuna getiren sebebin ortadan
kaldırma, yok etme, yöntemini seçmeden ıslahata sıkı sıkıya bağlı olmalarına
bağlar. Halim Paşa, düzeltmek, ıslah etmek yerine değiştirme yoluna gitmenin, “tamamen yeni bir şeyi denemek” olduğuna vurgu yapar ve bu durumda
ise insanlar, eskiden kazanılmış ve birçok zahmet ve acılara mal olmuş olan
bilgi ve tecrübelerden mahrum kalacaklarını belirtir, bu ise çok tehlikelidir.20
Paşa’ya göre, “tahakküm”, “yerinde” ve “haklı” değilse; yapılan tahakküm
zulme dönüşür ve bu da iktidarîn meşruiyeti sorunu çıkarır. Böyle keyfi hareketlerin “hakim-i mutlak” kesildiği bir yerde, akıl, hak ve kanun susar; tecrübe, hikmet ve itidal tesirsiz kalır. Bu durumda inkılapçı, zararlı kimse olur,
yaptıkları ise az veya çok felaket sebebi olur.21
Said Halim Paşa’ya göre, bilmek; kıyas etmek, benzeterek hüküm vermek
demektir. Bu nedenle, kendi toplumumuzla diğerleri arasında mukayese yapabilecek kadar kendimiz hakkında bilgi sahibi olmamız gerektiğini vurgular.
Böyle olmayınca bizden ileride bulunan yabancı milletler arasında ne kadar
kıyaslar yapsak, ne kadar ilmî ve mantıkî neticelere varacak bir iktidar da
göstersek, bununla kendi toplumumuzun kusurlarını bulmaya ve gidermeye
muvaffak olamayız. Döneminin batıcılarının zihniyeti çok değiştiğini belirten
Paşa, batılılardan öğrendiklerinin çoğunu asıl manalarından farklı biçimde
tefsir edildiğini belirtir. Hatta şöyle der; “bu yabancıdan çok yabancı oluştur”22.
Asıl sorun batı medeniyetinden istifade etme lüzumuna angaje olmamız18

Buhranlarımız, s. 61-63

19

Görgün, s.89, 2.dipnot.

20 Buhranlarımız, 63-64
21

Buhranlarımız, s. 64-65

22

Buhranlarımız, s. 67-68
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dan kaynaklıdır. Öyle ki bu “kurtulmak için her bakımdan Batı milletlerini
taklide mahkumuz” düşüncesinin ortaya atılmış olmasının ve bir çok aydının
buna inanmasının o kadar güzel şeylerin başarıldığı, bilim alanında önemli safhâlârın aşıldığı İslâm medeniyetini âdeta reddetme anlamına geldiğine
dikkat çekmektedir. “Tatbiki mümkün olan eski bildiklerimizle iş görecek,
onları daha iyi bir hale getirip, daha çok netice alacak yerde; aksine, hiçbir
zaman öğrenemediğimiz, bilmediğimiz şeyleri, tatbik için, kıymetli vakitler
ve gayretler harcayıp gidiyoruz” der23
Peki ne yapılmalı? sorusunun cevabını arayan Paşa’nın yaklaşımı günümüzde dahi üzerinden durulmayı gerektirir mahiyettedir.
İlkin batı hayranlarının düşünce dünyamızda gösterdikleri yıkıcı tesirlere
karşı, batı zihniyetinin kendi çevresini nasıl diriltip tazelediğini dikkatle izlemek gerektiğini belirterek batının ihraç ettiği fikirler ile kendi muhitlerindeki uygulamasının karşılaştırılması gerektiğinden bahseder. Bunun bir “asalaklaşma” olduğunu, düşüncel bazdaki yıpranmanın, siyasî iktidar, iktisat ve
din alanında da “zihniyet yabancılaşması” getireceğinin görülmesi gerektiğini
vurgular. Bunun için tarihsel bir yorum getirir. Önceki aydın sınıf “batıya tanımadan düşman olduğunu”, çağdaşı aydınların ise “yine tanımadan hayran
oldukları” şeklindedir. Her iki grubun eksiklerinin olduğuna ancak bir kıyaslama yapılınca aralarında en tehlikelisinin “tamamen korumasız olan ikinci
grup aydın tipinin olduğunu” belirtir24. Yani ona göre aslolan batının iyice tetkik edilmesidir.
İkinci olarak ise, ilerleyen bilim ve teknoloji ile irtibatımızın eksik kalmasıdır. Batıdan alınmasını gerekeni almak yerine, tarihsel süreç içerisinde
zaten bir biçimde var olan “kültürel” değerlerin ikamesi yoluna gitmek, hem
yine –tıpkı eskisi gibi- bilimsel ilerlememeyi getirmekte ve buna ek olarak da
kültürel erozyonu doğurmaktadır. Ona göre öncelikler iyice seçilmeli ve tüm
detayı ile uygun şekilde iktibası sağlanmalıdır 25.
Üçüncü olarak “taklit” kavramı üzerinde durur. Zira taklit etmek, yeni
şeyler üretmeye, yeni söz söylemeye engel olduğu gibi, aslının aynısı değildir.
Bunun yerine memleketin; kültürel değerlerini, medeniyetini, irfanını inkâr
etmeden, iktibas edilecek hususun toplumsal faydasını analiz ederek sonuca ulaşmak gerekmektedir26. Gelişimimizi sağlamak için batı medeniyetinden
büyük ölçüde faydalanma gereği olabileceğini de kabul etmiştir. Ancak bunun
için ön şart taklit ederek değil tahkik ederek alınmasıdır 27.
23 Buhranlar, s. 72-73 Bu zihniyet yanılsamasının, edebiyat alanına da sirayet ettiğinden dem vurmaktadır. (Buhranlar, s. 69-70)
24 Buhranlar, s.70-71
25 Buhranlarımız, s. 72
26 Buhranlarımız, s.75-76
27 Buhranlarımız, 76-77
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İslâm Birliği ve “Milliyet”
Batı medeniyetinin yapısına ve siyasî iktidar alanına karşı; “İslâm Birliğini”
ön plana çıkarması da dikkat çekicidir. İslâm birliği olmadan millî birliğin kurulamayacağından bahseden Said Halim Paşa, millî kimliğini (etnik bir millilik kavramından bahsetmemektedir) ön plana çıkaran bir ferdin İslâmi dayanışmaya önem verdiği oranda iyi bir insan olacağı görüşündedir28. O aynı
zamanda İslâm âleminin büyük bir aile gibi olduğunu ileri sürer ve İslâm’ın
katı ve bencil milletçiliğe karşı olduğunu belirtir 29.
Said Halim Paşa, Batı ile Osmanlı toplumu arasındaki bazı temel farklılıklara da değinerek, Batı’yı bir Hiristiyan medeniyeti şeklinde nitelemiş, ancak
temelde İslâm Medeniyetine düşman olduğuna inanan biridir30.
“Millî iradeye dayalı hakimiyet ilkesini” benimseyen Said Halim Paşa’nın
siyasî görüşleri de İslâmî’dir. Kendisi 1876 Anayasasını usul ve millî âdetlerimize ve toplumsal ve siyasî düşüncelerimize uygun görmediği için karşı
çıkmıştır.31 Ona göre meşrutiyet Anayasasını hazırlayanlar mutlakıyet idaresinin memurlarının aralarında gizlice anlaşarak, millî iradeye rağmen hareket
etmişlerdir.
Batıdan alınan fikir ve ilhamlar üzerine kurulacak olan bir Anayasa, o güne
kadar unutulmuş olan üçüncü bir unsuru, yani milletin işe karıştırılması ile
durumların düzeleceği zannı ile hazırlanmıştır. Anayasa gereği olarak kendisine yüklenen görevleri, milletin yerine getirmekteki aczi sonucunda bu hak
ve hürriyetlerden daha birçok seneler “millet” değil, başka kimselerin yararlandığını belirtmektedir.
Buna göre, bu konulara gerçekten millî iradeye deruhte edilmesi istenseydi, milletin yönetime müdahalesini daha net ve doğrudan sağlayabilirlerdi.
Böyle bir grup insan, Padişaha bir Anayasa kabul ettirip, Padişaha; Anayasa
hükmündeki millet kavramı ile de millete dayanarak “imkânsız” hale gelmiş
olan ıslahatı da tatbik mevkiine koyulmaktaydılar. Ne var ki bu senaryo tutmadı.32 Zira ona göre “...alınmasına ihtiyaç duyulan hürriyet, ait olduğu iş
ile onun yerine getirilmesi imkanı arasındaki dengeyi kurmak için, daima
kendi kendine meydana gelir.”33
Sözün Özü
Kendi şahsına özgü bir düşünce sistematiği geliştiren Paşa’nın, toplumu di28 İkbal, s.173
29 İslâm Ansiklopedisi İlgili madde
30 Tunaya Tarık Zafer, Türkiyenin siyasal Hayatında Batılılaşma Hareketleri ve Kaynakları, (Yedigün
Yayınları). İstanbul,1960, s. 84
31

Bülbül, Kudret, Bir Devlet adamı ve Siyasal Düşünür Olarak Said Halim Paşa, Ankara 2006,s.171

32

Buhranlarımız, s. 5-8

33

Usta, s. 72
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namik ve belirleyici unsur olarak gören yaklaşımının günümüzde dahi “elit”
olarak nitelenen kişilere bile ders verir mahiyette olduğunu söyleyebiliriz.
Ona göre, toplum yapısal olarak bütünsel ve ilintilidir. Süreç içerisinde ihtiyaçları değişir, bakış açısı farklılaşabilir. Bu dönüşüm doğurduğu “yeni” ihtiyaçları karşılamak, siyaset başta olmak üzere yine toplumun kendisinin görevidir. Ancak yeni bir hususun ikamesi asla, eskinin ilgası biçiminde tezahür
etmemelidir. Günümüzün “toplum mühendisi” kavramını o günlerden gören
Paşa’nın, değişim ve dönüşümü tertipleyen kimselerin taleplerinin doğru olsa
bile halk nezdinde sahiplenilmediği müddetçe “hiç” hükmünde olacağını söylemesi ilginçtir.
Paşa’nın dönemindeki olaylara “sebep-sonuç” dolayımdaki yaklaşımında;
dinin alacağı yaşam karakterinin bulunduğu muhite göre şekilleneceği fikri
çok önemlidir. Müslümanların gerileyişinin “dinin içsel bir sorunu olmadığını” aksine müntesiplerinin tutarsızlıkları sonucunda gerileyişin oluştuğunu
belirtmesi de günümüze ışık tutacak bir diğer önemli tespitidir.
Münevver – Millet, Doğu – Batı, Dindar – Dindar olmayan çatışmasının
en büyük sebebinin “tanımamak ve tanımadan davranmak” olduğunu düşünmekteyiz. Bu açıdan Paşa’nın serdettiği fikirlerin bu “diyalektikle” ele alınmasının faydalı olacağını söyleyebiliriz.

“Said Halim Paşa Düşüncesi” Üzerine Bir Derkenar
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Altıparmak
Cüneyd Altıparmak

Abstract
This article is a study of the political career and thought of Said Halim Pasha who is prominent Islamist
thinker and eminent Ottoman statesman, set against the historical and ideological background of his
time. His ideologies has two keypoint: Westernism and Islamism. Said Halim Pasha, one of the best
representatives of the Islamist school, made important contributions to the ideological debates which
were raging. On the other hand, in tihs study is taken hand Pasha’s “etiquette consept” and “enlightened
description”
Key Words: Said Halim Pasha, İslâmism, İslâmist Thinker, Etiquette, Enlightened, Enlightened
Person of Ottoman
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Özet
Bu makalede, Osmanlı Devlet adamı ve bir düşünür olan Said Halim Paşa’nın düşüncesinin arka planı
üzerinde kendi yaşadığı dönem çerçevesinde durulmaya çalışılmıştır. Onun ideolojisinin üç önemli noktası vardır: Batılılaşma ve İslâmcılık. Paşa İslâmcı akımın en önemli temsilcilerindendir. Bunların yanın
bu makalede, onun “ahlâk anlayışı” ve “aydın tanımı” üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Said Halim Paşa, İslâmcılık, İslâmi Düşünce, Ahlâk, Aydın, Osmanlı Aydını
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Said Halim Paşa (1865 – 1921)
İkinci Meşrutiyet döneminin siyasal veya tarihsel olaylarını inceleyen ya da
bu dönemdeki İslâmcılık akımına değinen hemen hemen tüm eserlerde Said
Halim Paşa’nın ismine rastlanmakla birlikte, doğrudan doğruya onun üzerine
çok çalışma yapıldığı söylenemez. Said Halim Paşa hakkında yapılan çalışmalar maalesef sınırlı sayıda kalmıştır. Said Halim Paşa’nın hayatı, eserleri
ve fikirleri üzerinde bazı araştırmalar yapılmışsa da bütün yönleri ile tanıma
bakımından kesinlikle yeterli değildir ve hatta verilen bilgilerde de maalesef
büyük yanlışlıklar bulunmaktadır.
Burada Said Halim Paşa’nın eserlerinden değil, hakkında yapılmış çalışmalardan söz edilecektir. Said Halim Paşa ile ilgili olarak gerek lisans, gerek
yüksek lisans ve doktora seviyesinde yapılmış, fakat yayınlanmamış çalışmalar olmasına rağmen bunlardan uzun uzadıya bahsedilmeyecektir. Ayrıca Said
Halim Paşa hakkındaki makale ve bildiriler de bu yazının konusu değildir.
Bununla birlikte incelenecek olan eserlerde Said Halim Paşa’nın hayatını ve
yaşadığı dönemi inceleyen bölümler çok kısa bir şekilde ele alınacak olup, esas
olarak onun toplumsal ve siyasal düşüncesini inceleyen bölümler üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
“Buhranlarımız ve Son Eserleri”
Said Halim Paşa ve onun düşünce dünyasının günümüze taşınmasında M. Ertuğrul Düzdağ’ın çalışmalarının
önemli bir yeri bulunmaktadır. M. Ertuğrul Düzdağ, Said
Halim Paşa’nın 1919 yılında basılan “Buhranlarımız” isimli eserini sadeleştirerek, Latin harfleri ile Türkçe’ye aktaran ilk kişi olma özelliğini taşımaktadır. Daha sonra yine
M. Ertuğrul Düzdağ tarafından hazırlanan ve geliştirilerek
basılan “Buhranlarımız ve Son Eserleri” isimli çalışmada
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Said Halim Paşa ile ilgili kısa bir değerlendirme bölümü de bulunmaktadır.
M. Ertuğrul Düzdağ bu eserde, 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Yakınçağ
Tarihi Kürsüsünde yapılmış ve basılmamış bir mezuniyet tezinden bahsetmektedir. “Said Halim Paşa” isimli bu çalışma M. Ertuğrul Düzdağ’a göre üniversite bazında Said Halim Paşa ile ilgili yapılmış ilk çalışma özelliğini taşımaktadır. Bununla birlikte Ertuğrul Bilican tarafından 1988 yılında İstanbul
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan “Said Halim Paşa’da Doğu Batı Sorunu” isimli kısa
ve öz bir çalışma da maalesef henüz yayınlanmamıştır.
“Bir İslâmcı Düşünür Said Halim Paşa”
Said Halim Paşa hakkında yazılmış ansiklopedi maddeleri ve bazı makaleler dışında basılan ilk kitap M.
Hanefi Bostan’ın yüksek lisans tezine dayanmaktadır.
Halen Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten M. Hanefi Bostan’ın Marmara Üniversitesi
Fen–Edebiyat Fakültesi’nde yüksek lisans tezi olarak
1986 yılında hazırlamış olduğu “Bir İslâmcı Düşünür
Said Halim Paşa” isimli çalışması bazı çıkartma, düzeltme ve ilaveler ile 1992 yılında İrfan Yayınevi tarafından basılmıştır. Kitabın en temel özelliği Said
Halim Paşa’nın yaşamını tarihsel planda kapsamlı
bir şekilde inceleyen ilk çalışma olmasıdır. Bu eserin
başlığında “Bir İslâmcı Düşünür” ifadesi yer almasına karşın, çalışma Said
Halim Paşa’nın fikirlerini değil, hayatını ve yaşadığı dönemi ayrıntılı olarak
incelemektedir. M. Hanefi Bostan da Said Halim Paşa’nın yakın tarihimizde
oynadığı önemli role dikkat çekmiş olup, Said Halim Paşa’nın özellikle Birinci
Dünya Savaşı döneminde siyasal tarihteki önemine ve Türk düşünce hayatındaki önemli etkilerine rağmen yeterince incelenmediğini ve hakkındaki araştırmalarda bile büyük yanlışlıklar olduğunu belirtmektedir.
M. Hanefi Bostan’ın yazmış olduğu bu kitapta her ne kadar Said Halim
Paşa’nın hayatı ve eserleri ele alındığı belirtilmişse de eserleri çok kısa ve yüzeysel olarak incelenmiştir. Kitapta devrin siyasî hayatı ve bu bağlamda Said
Halim Paşa’nın hayatı incelenmiştir. Bununla birlikte siyasî olayların incelenmesinde Said Halim Paşa’nın söz ve yazılarına da yer verilmiştir. Dört bölümden oluşan kitabın ilk bölümü Said Halim Paşa’nın sadrazam olmasından
önceki hayatını, ikinci bölüm sadrazamlık dönemini, üçüncü bölüm ise Said
Halim Paşa’nın sadrazamlıktan sonraki hayatını kapsamaktadır. Kitabın dördüncü ve son bölümü ise Said Halim Paşa’nın şahsiyeti ve eserlerini incelemekte, fakat yukarıda da değinildiği üzere bu bölüm çok kısa kalmaktadır.
Yazar kitabın sonunda Said Halim Paşa’nın fikirlerinin çöküş dönemi karmaşasında anlaşılamadığını, onun gibi bir aydının değerinin, geç kalınmış olsa
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da, daha iyi anlaşılması gerektiğini ve çağın meselelerine getirmiş olduğu çözümlerin hâlâ geçerliliğini koruduğunu belirtmektedir.
“Bir İslâmcı Düşünür Said Halim Paşa” isimli kitabın belki en büyük özelliği 122 sayfalık metnin arkasında yaklaşık 50 sayfalık bir dipnotlar ve yaklaşık
24 sayfalık kaynakça kısmının bulunmasıdır. Bu da kitabın hazırlanması sırasında geniş bir araştırma yapıldığının ve çeşitli kaynaklara ulaşıldığının göstergesidir. Bu durum bibliyografya kısmında kendini göstermektedir. Bununla
birlikte kaynakçada sadece Türkçe eserlere yer verildiği ve yazarın kitabı hazırlarken yabancı dillerdeki kaynaklardan yararlanmadığı anlaşılmaktadır. Bu
durum da kitabın belki de en önemli eksiği olarak görülebilir.
“Bir Devlet Adamı ve Siyasal Düşünür Olarak Said Halim Paşa”
Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’nde görev yapmaya devam eden Kudret
Bülbül’ün 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Anabilim Dalında
yüksek lisans tezi olarak hazırladığı “Bir Devlet Adamı
ve Siyasal Düşünür Olarak Said Halim Paşa” isimli çalışması, 2006 yılında Kadim Yayınları tarafından basılmıştır. Kudret Bülbül kitabın önsözünde çalışmanın
üzerinde tekrar durulacağı ve geliştirileceği düşüncesiyle yaklaşık on yıl bekletildiğini, fakat fazlaca bir değişiklik yapılmadan olduğu gibi yayınlandığını belirtmektedir.
Üç ana bölümden oluşan kitabın birinci bölümü İkinci Meşrutiyet’e kadar
Osmanlı Modernleşmesi konusunu işlemektedir. Bu bölüm İkinci Meşrutiyet’e
kadarki sürecin genel bir özeti niteliğinde olup, büyük bir ölçüde siyasal tarih
niteliğini taşımaktadır. Bu bölümde açıklayıcı olmaları ve kolay okunmayı
sağlayan küçük yan başlıklara da yer verilmiştir. Kudret Bülbül, esas olarak
18. yüzyılın başından itibaren başlayan Osmanlı modernleşmesinin, “askerî
yenilgilerin nedenlerini belirlemek ve bu durumu ortadan kaldırmak” amacı
ile başlamış olduğunu ve Osmanlı yöneticilerinin batıya yönelmeleri şeklinde
ortaya çıktığını belirtmektedir. Yazara göre zamanla modernleşme düşüncesi
yönetici sınıfı ile kalmayıp, büyük oranda aydınlar arasında taraftar bulduğunu, hatta aydınların Batılılaşmayı başlatan devlet adamlarına karşı savunulduğunu ifade etmektedir. İkinci Meşrutiyet dönemine gelindiğinde ise baştaki
amacından çok farklı bir noktaya ulaşan Osmanlı Modernleşmesi, gerek taraftarları gerekse karşıtların tutumunu belirleyen temel bir olgu olmuştur. Bu
nedenle gerek Said Halim Paşa’nın ve dönemin diğer aydınlarının düşüncelerini daha iyi anlaşılabilmesi için çalışmanın birinci bölümü İkinci Meşrutiyet’e
kadar Osmanlı modernleşmesi konusunu incelemiştir.
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Kitabın ikinci bölümünde ise Said Halim Paşa’nın siyasal yaşamı konu
alınmıştır. Kudret Bülbül, mümkün olduğunca arşiv kaynaklarından yararlanmaya çalıştığını belirtmiştir. Kitabın bibliyografya bölümü incelendiğinde ise
yazarın sadece Osmanlı ve Türkçe kaynaklara ulaştığı ve yabancı kaynakları
kullanmadığı görülmektedir. Bu durum maalesef çalışmanın eksikliği olarak
ortaya çıkmaktadır. Yazar Said Halim Paşa’yı siyasî ve idarî olarak farklı görevlere taşıyan teşkilatın İttihad ve Terakki Cemiyeti olması nedeniyle, Said
Halim Paşa’nın bu cemiyet ile olan ilişkilerine özel bir önem verdiğini belirtmekte ve bu dönemin siyasî olaylarına Said Halim Paşa’nın etkinliği açısından
ayrıca değinildiğini ifade etmektedir. Kudret Bülbül, bu bölümde Said Halim
Paşa’nın eserlerine ve onun üzerine yazılmış eserlere de yer vermiştir. Yazar
bu bölümde Said Halim Paşa’nın kişiliğine değinmekte, kişiliği ile ilgili olarak
çelişkili yaklaşımları da belirtmektedir. Hakikaten Said Halim Paşa hakkında tamamen zıt fikirler, birbirleri ile oldukça çatışan, çelişen yaklaşımlar sergilenmektedir. Kudret Bülbül, Said Halim Paşa’nın genel düşünce yapısının
daha iyi anlaşılması için eserlerinin genişçe tanıtılacağını belirtmesine rağmen çok fazla ayrıntıya girmemiş, eserleri yüzeysel olarak incelemiştir. Ayrıca
eserlerin incelenmesi sırasında çoğunlukla alıntılar kullanılmış, özgün düşünceler sınırlı kalmıştır. Yazar Said Halim Paşa üzerine yapılmış çalışmalara da
kısaca değinmiştir. Gerçi yazarın belirttiği üzere Said Halim Paşa hakkında
doğrudan yapılan çalışmalar sınırlı sayıda kalmıştır, bununla birlikte yazarın
yabancı kaynakları incelememesi de bir eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır.
Kudret Bülbül’ün eserinin üçüncü ve son bölümünü ise Said Halin Paşa’nın
siyasal düşüncesinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu bölümde öncelikle
Said Halim Paşa’nın düşünce yapısının oluşumu ele alındığını belirtmektedir. Yazar Said Halim Paşa’nın neden başka konularda değil de eserlerinde
değindiği konularda görüş bildirme gereksinimi duyduğunu sorguladığını ifade etmektedir. Kudret Bülbül, bu bölümde Said Halim Paşa’nın genel düşüncesi içerisinde siyasal düşüncesinin yerini daha iyi tespit edebilme amacının
güdüldüğünü, devrin genel tartışma konularının unutulmayarak Said Halim
Paşa’nın siyasal düşüncelerinin ortaya konulmaya çalışıldığını ifade etmektedir.
Kudret Bülbül, değişik yazarlarca Said Halim Paşa’nın düşüncesini ortaya
koyarken, kendisinden önceki bazı yazarlardan etkilendiğinin ileri sürüldüğünü belirtmektedir. Yazara göre, dönemi inceleyen araştırmacıların bazıları
tarafından Said Halim Paşa’nın düşüncelerinin çağdaşı sayılabilecek Tunuslu
Hayreddin Paşa ve Ahmed Cevdet Paşa’nın düşüncelerine benzerlik ve devamlılık gösterdiğini söylense de, Said Halim Paşa’nın kendisinden önceki hangi
düşünürlerden etkilendiğine dair somut örnekler verilememektedir. Yazara
göre de Said Halim Paşa’nın düşünsel yapısının oluşumunda Doğulu ya da
Batılı pek çok düşünürün etkisi olmakla birlikte, somut olarak kimlerden etkilendiğini belirtmek mümkün değildir.
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Yazar Said Halim Paşa’nın düşünce yapısının oluşumunu ele almadan önce
20. yüzyıl başlarında Batının İslâm ve Müslümanlara bakışını incelemiştir.
Yazar Osmanlı aydınları arasında Batıya dair tartışmaları, farklı bakış açılarını daha iyi kavrayabilmek için, aynı yıllarda Batılı aydınların özelde Osmanlı,
genelde İslâm dünyası, İslâmcılık düşüncesi ile ilgili olarak ne düşündükleri,
nasıl bir tutum içerisinde oldukları konusunu kısaca ele almaktadır. Kudret
Bülbül, Said Halim Paşa’nın düşünce yapısını belirleyen temel referansların
İslâm inancı, ahlâk ve toplumsal farklılıklar olduğunu ifade etmektedir. Yazar
Said Halim Paşa’nın düşüncesinde İslâm dininin çok önemli bir yer tuttuğunu
belirtmektedir. Said Halim Paşa’ya göre, Batı için her yol Roma’ya giderse,
İslâm dünyası için de Mekke’ye gitmektedir. Yazar Said Halim Paşa’ya göre
dinin toplumun harcı olduğunu ve dinî vazifeler yerine getirilirken toplumsal
görevlerin de yerine getirildiğini ve İslâm’ın insanlığın doğal yapısından doğmuş olduğundan sonsuza dek onun sorunlarını çözme gayesinde olduğunu
belirtmektedir. Kudret Bülbül Said Halim Paşa’nın her şeyi İslâm inancı temeli üzerine oturttuğunu iddia ederek, Said Halim Paşa’ya göre İslâm, ahlâkı;
ahlâk toplumsal yapıyı, toplumsal yapı da siyasal yapıyı belirlediğini ifade etmektedir. Ayrıca Said Halim Paşa’da ahlâk konusu da bakış açısındaki önemli
belirleyici unsurlardan birisidir. Said Halim Paşa’da ahlâk unsuru siyasal yapıdan çok önce, İslâm inancından hemen sonra gelmekte olup, başarısızlığımızın bir nedeni de ahlâkî hislerimizin eksikliğidir. Kudret Bülbül, Said Halim
Paşa’nın her toplumun geçirdiği farklı tecrübeler, sahip oldukları farklı kültürel miraslar, farklı örf, âdet, gelenek ve dinleri nedeni ile farklı gereksinimlere sahip olacağını, aynı gereksinimlerin bile farklı şekillerde karşılanacağını
inandığını belirtmektedir. Said Halim Paşa’ya göre eğer toplumlar arasında
bu farklılıklar olmasaydı sosyoloji ile zooloji arasında bir farklılık olmazdı.
Yine Said Halim Paşa’ya göre bu farklılıklar dolayısı ile her milleti mutluluğa
götüren yollar ve her millet için mutluluk düşüncesi farklı farklıdır.
Said Halim Paşa’nın siyasal düşüncesinin temel eksenini Kanun-i Esasi,
İkinci Meşrutiyet ve II. Abdülhamid’e olan karşıtlığı oluşturmaktadır.
Yazara göre Said Halim Paşa 1908 Meşrutiyeti’nin temeli olan 1876 Kanun-i
Esasisi’nin halkın yönetime katılımını sağlamak, halka dayalı bir yönetim kurmak amacıyla hazırlanmadığı düşüncesindedir. Ona göre bu anayasa yönetici sınıfın padişaha karşı kendi çıkarlarını korumak amacıyla hazırlanmıştır.
Kudret Bülbül Said Halim Paşa’nın, ülkenin toplumsal koşullarından hareketle ve ona uygun olarak değil de, Avrupa ülkelerinden hazırlandığını söylediği
1876 Anayasasına şiddetle karşıdır. Bilindiği gibi bu anayasa Fransa, Belçika
ve Prusya anayasalarından esinlenerek hazırlanmıştır. Said Halim Paşa’nın
eserlerindeki eleştirilere bakarak onun Meşrutiyet fikrine karşı olduğu düşünülebilir. Kudret Bülbül’ün de belirttiği üzere esasında onun karşı olduğu,
ülkenin toplumsal gerçeklerinden tamamen uzak bir Meşrutiyet ve Anayasa
anlayışıdır.

210

TYB AKADEMİ / Eylül 2011

Yazara göre Said Halim Paşa Kanun-i Esasi’yi toplumsal yapımızın yanı
sıra siyasal yapımıza da uygun bulmamakta, çünkü Osmanlı toplumunun
dil, din, ırk bakımından siyasî yapısı ve anlayışı Batılılarınkinden çok farklı olduğunu düşünmektedir. Said Halim Paşa, siyasal birlikleri farklı temel
ilkeler üzerine kurulmuş olan Osmanlı toplumuna Batıdaki meşruti idareyi
uygulamaya kalkışmak Osmanlı siyasal birliğini dağıtmaktan başka bir işe yaramayacağını ve her anayasanın ilk görevinin siyasal birliği kuvvetlendirip,
geliştirmek olduğunu ifade etmektedir. Kudret Bülbül, Said Halim Paşa’nın
bu eleştirilerine bakarak onun Meşrutiyet ya da Kanun-i Esasi fikrine karşı olduğunun düşünülebileceğini, fakat onun karşı olduğu şeyin ülkenin toplumsal
gerçeklerinden tamamen uzak bir Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi anlayışı olduğunu belirtmektedir. Gerçekte ise Said Halim Paşa Meşrutiyetten başka bir
yönetimin işe yaramayacağı görüşünde olup, devrin diğer İslâmcı düşünürleri
de ağırlıklı olarak meşruti bir yönetime taraftardırlar. Yazara göre gerek II.
Abdülhamid, gerekse II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı aydınları Meşrutiyete
çok büyük anlamlar yükleyerek, onun tek başına pek çok sorunun çözümünü
sağlayacağını düşünmüşlerdir.
Said Halim Paşa da, devrin birçok aydını gibi II. Abdülhamid’e sert eleştirilerde bulunmuştur. Ona göre iktidara II. Abdülhamid geçmemiş olsaydı
özgürlüklerin önünde herhangi bir engel söz konusu olmayacaktı. Uzun mücadelerden sonra II. Abdülhamid tahtan indirilmiş, fakat Said Halim Paşa’ya
göre, sonuç hiç de beklendiği gibi olmamıştır. Sonuçta iktidar kuvveti baskıcı
bir padişahın boyunduruğundan, kendisine lütfedilen yetkileri suistimala hazır baskıcı bir meclisin boyunduruğunun altına girmiştir. Yazar Said Halim
Paşa’nın II. Abdülhamid yönetiminden Osmanlı ülkesindeki tüm ırkların eşit
oranda zarar gördüğünü, istibdadın her çeşit kurtuluş ümidini ortadan kaldırdığını, Osmanlılar arasında asırlardır devam eden bağların gevşemesini neden
olduğunu ve bu nedenle II. Abdülhamid’in kendinden sonraki dönemde bozuklukların düzeltilmemesinde büyük sorumluluğu olduğunu düşündüğünü
belirtmektedir. Bununla birlikte Said Halim Paşa, II. Abdülhamid ve dönemini değerlendirirken tek sorumlu olarak onu görmemekte, Meşrutiyetin başarısızlığından ve olumsuz olarak gelişen olaylardan en fazla sorumlu olanların,
içimizde en fazla aydın ve tecrübeli geçinenler olduğunu işaret etmektedir.
Kudret Bülbül, devrin diğer düşünürleri gibi Said Halim Paşa’nın da
Osmanlıların geri kalma nedenlerini, İslâm dünyasının geri kalma nedenlerini içine aldığını belirtmektedir. Ona göre İslâm dünyasının geri kalmış olduğunu anlayabilmesi Batılılar sayesinde olmuştur. Said Halim Paşa’ya göre
böylelikle tartışma din boyutuna taşınmış ve bu yanlış tespitten dolayı geri
kalmamıza neden olan gerçek sebeplerin araştırılması uzun zaman almıştır.
Said Halim Paşa’ya göre ilerlemek isteyen milletlere din engel teşkil etmemekte, farklı dinlerden milletlerin ilerlemiş olmaları da bunun somut örneği
olmaktadır. Yazara göre Said Halim Paşa Müslümanların geri kalma nedenlerini; İslâm öncesi hayatın etkileri, Batının etkisi ve geri kalmaya değil belki
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ama ilerlememiş olmamıza bir etken olarak aydın–halk farklılaşması olarak
üçe ayırmaktadır. Yazarın belirttiğine göre Said Halim Paşa’nın bu görüşlerine o dönemde karşı çıkılarak, belirtilen ilk nedenin doğru olması halinde
bu durumun en fazla etkisinin İslâm’ın ilk yıllarında olmasının beklenmesi
gerektiği ileri sürülmüştür. Said Halim Paşa’ya göre geri kalınmasında ikinci
etken İslâm âlemi ile Batılı Hıristiyan milletler arasındaki din düşmanlığıdır.
Bu düşmanlıktan doğan sonu gelmez savaşlar Müslümanların ilerlemesi ve
gelişmesine gözle görülür bir şekilde engel olmuşlardır. Said Halim Paşa’ya
göre İslâm dünyasında büyük halk kitlelerinin gayesi ile küçük bir azınlık olan
aydınların amaçları birbirinden farklıdır. Böylelikle halk ile aydınlar arasında
bir uçurum meydana gelmiş, aydın tabaka önemli bir yenilik getirememiş, bu
nedenle ilerleme yolunda sarf edilen bütün çabalar kısır kalmaya mahkûm olmuştur.
Yazar Said Halim Paşa’nın Türklerin İslâm’dan uzaklaşmaları ve geri kalma nedenlerinin öteki kavimlerden farklı olduğunu düşündüğünü belirtmektedir. Türkler, İslâm’dan önceki medeniyetleri, İslâm’dan sonraki hareketlerini kısıtlayacak kadar ileri olmadığından, onun etkisi altında kalmamışlardır.
Türklerin İslâm’dan uzaklaşmalarının ikinci bir nedeni de Batı taklitçiliğidir. Said Halim Paşa’ya göre Osmanlı Rönesans’ı denilen hareket ikinci bir
İslâm’dan uzaklaşma hareketidir.
Yazara göre Doğu ile Batı arasında bir düşmanlık değil bir yardımlaşma
gerçekleşmiş olsaydı her iki tarafın da çok şey kazanmış olacağını düşünen
Said Halim Paşa eserlerinde, tarihsel süreç içerisinde var olduğunu söylediği bu karşıtlığın nedenlerini araştırmaktadır. Said Halim Paşa Batılıların
Doğulularda gördüklerini söylediği ve şiddetle eleştirdikleri “taassup” üzerinde bu kadar durmalarını onların iyi niyetleriyle yorumlamamakta, ona göre
Batılıların bu taassuptan anladıkları kendi menfaatlerine karşı gösterdikleri
tepki olmaktadır. Batılıların Doğuya karşı düşmanlıklarının gerçek nedeni ise
onların dünyayı “medenileştirme” politikalarına Doğunun engel olmak istemesi olduğunu düşünmektedir. Said Halim Paşa bu durum karşısında kendilerinin Batıya karşı takındıkları ve Batılıların “taassup ve irtica” diye nitelendirdikleri tavrın meşru müdafaadan başka bir şey olmadığını söylemektedir.
Kudret Bülbül’e göre Said Halim Paşa, eserlerinde yer verdiği konuları, sosyolojik bir yaklaşımla, toplumlar arasındaki farklılıkar üzerinde ısrarla durarak ele almaktadır. Bu nedenle eserlerinde sıklıkla İslâm ve Batı toplumları
karşılaştırmalarına rastlanmaktadır. Yazara göre bu karşılaştırmaların bazen
doğrudan bu isim, bazen Doğu ve Batı toplumları, bazen de İslâm ve Batı
medeniyetleri kavramları altında yapıldığı dikkat çekmektedir. Said Halim
Paşa’ya göre Doğu, Batıdan o kadar farklıdır ki çok defa aynı kelimeler iki toplumda farklı anlamlar taşımaktadır. Doğuyu Batıdan ayıran en önemli özellikse Avrupa’nın putperestlikten Hıristiyanlığa geçmesine rağmen, ruhbanlık ve
soylular sınıfının devam etmesi, bununla birlikte Doğunun, Müslüman olması
ile bunların tamamen kalkması, hangi mezhep ve ırka sahip olursa olsun in-
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sanlar arası tam bir eşitliğin sağlanmasıdır. Yazara göre Said Halim Paşa’da
demokrasi ve aristokrasi kavramları alışılmışın dışında karşılık bulmaktadır.
Kudret Bülbül, Said Halim Paşa’ya göre İslâm toplumları ve Batı toplumlarının bunalımlarının nedenleri ve çözüm yollarının farklı olduğunu ifade etmektedir. İslâm toplumunun geriliğinin maddi, Batı toplumlarının içerisine
düştüğü bunalımın ise manevi olduğunu söylemektedir. Özetle İslâm toplumu
maddi mutluluktan, Batı toplumu ise manevi mutluktan yoksundur. Yazara
göre Said Halim Paşa’nın İslâm ve Batı toplumları ile ilgili tahlilleri, onun
Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için önerdiği çözümlerin temelini oluşturmaktadır. Said Halim Paşa’nın eserlerinde kurtuluş için iki fikir önemsenmektedir; Batılılaşmak ve İslâmlaşmak. Yazar bu nedenle Said Halim Paşa’nın eserlerinde bu kavramlar üzerinde durulmakta olduğu belirterek, Türkçüleşmek
düşüncesi üzerinde fazla durulmadığını ve bu tutumun da eleştiri konusu
olduğunu ifade etmektedir. Kudret Bülbül, Said Halim Paşa’nın kültürel değerleri de içeren bir Batılılaşma anlayışının ülkeyi anarşiye sürükleyeceğini,
bu şekilde bir anlayışla ne kadar Batılılaşırsak felaketimizin de o kadar büyük
olacağını düşündüğünü belirtmektedir. Said Halim Paşa’ya göre Batılılaşmak,
kendi medeniyetimizi terk ve inkâr anlamı taşımaktadır. Bununla birlikte Said
Halim Paşa ilerleyebilmek için Batıdan yararlanılmak mecburiyetinde olunduğu görüşündedir.
Yazara göre Said Halim Paşa ırkçılıkla İslâm’ın bağdaşmadığı görüşündedir ve bu nedenle eserlerinde sıklıkla ırkçılığın zararlarından bahsetmektedir.
Said Halim Paşa bireylerin kendilerini düşünmelerini, kendi çıkarları peşinde koşmalarını yanlış bulurken, aynı şeyin ulus bağlamında doğru bulunması
şeklindeki ulusçuluk anlayışına da karşı çıkmaktadır. Ona göre ulusların bencilliği Müslümanca bir düşünce ile bağdaşmamaktadır. Said Halim Paşa ulusların bencilliği fikrinin yanlışlığını ve dünyayı nasıl bir uçuruma sürüklediğini 1. Dünya Savaşı’nın açıklıkla öğrettiğini belirtmekte ve bu nedenle İslâm
evrenselliğini savunmaktadır. Said Halim Paşa milliyetçiliğin ortadan kalkmayacağını düşünmekte, fakat gelecekten de umut duymaktadır. Said Halim
Paşa’ya göre gelecekte daha insanî birtakım duygular “ırkçılık hurafeleri” ve
ulus bencilliğinin yerini alacaktır. Kudret Bülbül, Said Halim Paşa’ya göre
Osmanlı Devleti’nin siyasal birliği Batıdaki gibi milliyet esasına değil, İslâm
birliği esasına dayanmaktadır. Yazara göre Said Halim Paşa milliyet gerçeğine karşı değildir, fakat bu gerçeğin milletlerarası dayanışmayı engelleyip bir
ulusal benliğe dönüşerek evrensel bir çatışmaya yol açmasına, İslâm milletleri
arasında ise İslâm dayanışmasına engel olmasına karşıdır.
Kudret Bülbül, Said Halim Paşa’nın toplumların yükselebilmesi için aydın
sınıfına özel bir önem verdiğini, bozulan Osmanlı toplumunun düzeltilebilmesi için toplumu aydınlatacak böyle bir seçkin sınıfın ihtiyacını ortaya koyduğunu ifade etmektedir. Fakat Said Halim Paşa bu kadar önemsediği aydın
sınıfından aynı zamanda oldukça da şikâyetçidir. Yazar, Said Halim Paşa’nın

Kitabiyat /Remzi Toprak

213

toplumsal ilerlemenin gereklerini yerine getirsin diye yetiştirilmek istenen aydınlarımızın kendilerini tanımaktan yoksun olduklarını, kendi toplumlarının
değerlerini tanımadıklarını, bundan dolayı da Batıya hayran olarak, milletin
örf, âdet ve geleneklerine düşman olduklarını, imandan mahrum karanlık
ruhlarına sinmiş kötümserlikten dolayı da milletleri adına her şeyi kötü gördüklerini ifade ettiğini belirtmektedir. Said Halim Paşa aydın sınıfın ülkenin
kurtuluşu için çözümü, kendilerinin de tutulduğu bu hastalığı bütün millete
yaymakta gördüklerini, böylelikle ülkeyi korkunç bir sonuca doğru sürüklediklerini düşünmektedir.
Kudret Bülbül eserinin bu bölümünde ayrıca Said Halim Paşa’da vatan,
hürriyet ve eşitlik kavramlarının nasıl tanımlandığını eserlerinden örneklerle
açıklamaktadır. Yazara göre Said Halim Paşa, Doğu ve Batı toplumlarında bu
kavramların farklı anlamlar taşıdığını ve bu nedenle bu kavramlara verilen
anlamların kendi anlayışına göre tanımlandığını belirtmektedir. Said Halim
Paşa’nın kendi anlayışına göre tanımladığı kavramlardan birisi de vatan kavramıdır. Said Halim Paşa maddi ve manevi vatan kavramlarından bahsetmektedir. Yazara göre Said Halim Paşa üzerinde yaşanılan coğrafyayı “maddi vatan” olarak nitelendirmekte ve bir milletin sahip olduğu toplumsal, kültürel
ve dinsel değerleri de “manevi vatan” olarak adlandırmaktadır. Said Halim
Paşa’ya göre asıl sahip çıkılması gereken maddi değil, tehlike altında bulunan
manevi vatanlarıdır. Yazar, Said Halim Paşa’nın Doğu ve Batı toplumlarında,
eşitlik ve hürriyet kavramlarının da farklı anlamlar taşıdığını ifade ettiğini belirtmektedir. Said Halim Paşa, İslâm toplumunun insanlar arasında eşitlik ve
hürriyeti sağlarken, bireyler arasında bulunan doğal dengesizliklerin de korunmasına dikkat ettiğini düşünmektedir. Kudret Bülbül, Said Halim Paşa’ya
göre bir diktatörü tahtından indirmekle bir toplumun hürriyetine kavuşamayacağını, asıl önemlisinin istibdadın tekrar gelmesini önleyecek kurumlara sahip olmak olduğunu ifade etmektedir. Said Halim Paşa pek çok konuda olduğu gibi ahlâkı, hürriyet ve eşitliğin de temeline yerleştirmekte, bir toplumdaki
hürriyet ve eşitliğin derecesinin, gerek o toplumun ve gerekse bireylerinin sahip olduğu ahlâk ve toplumsal değerler ile ölçüldüğünü düşünmektedir.
Yazar son olarak Said Halim Paşa’nın İslâm ve Batı siyasal sistemlerinin
değerlendirmesine yer vermektedir. Bu bağlamda Said Halim Paşa’nın siyasal
partiler, parlamento, yasama, yürütme mekanizmalarını nasıl değerlendirdiği, İslâm siyasal sistemi ile ilgili asıl düşüncelerini de incelemektedir. Yazar,
Said Halim Paşa’ya göre Batı toplumunun siyasal rejimi “Millî Egemenlik”
ilkesine dayandığını belirtmekte ve sınıf çatışmasına dayalı Batı siyasal sisteminin parlamentolar ve partiler aracılığı ile yürütüldüğünü ifade etmektedir.
Kudret Bülbül, Said Halim Paşa’nın teorik olarak yasama yetkisinin halkta
olmasına rağmen siyasal partilerden oluşan parlamentolarda olduğunu, realitede ise bu yetkinin parlamentoya egemen olan parti ya da partilere ait olduğunu düşündüğünü belirtmektedir. Said Halim Paşa’ya göre yasa koyma
gücünün fiili olarak bir partide bulunması arzu edilmeyecek bir durum olarak
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ortaya çıkmaktadır. Yazar, Said Halim Paşa’ya göre temeli siyasî çatışmaya
dayanan bir ya da birkaç siyasal partinin oluşturduğu yürütme, iktidar partilerinin kendilerinin ve kendilerini iktidara getirenlerin çıkarlarının korunduğu
bir mekanizma haline geldiğini düşünmektedir.
Kudret Bülbül, Said Halim Paşa’nın İslâm siyasal düşüncesi, İslâm toplumsal düşüncesinden doğmuş olduğundan, kin, rekabet, nefret ve düşmanlık gibi duygulardan uzak olduğunu ifade ettiğini belirtmektedir. Ona göre
İslâm toplumsal yaşantısında olduğu gibi siyasal yaşamında da rekabet ve
muhalefete izin verilmemektedir. Dolayısıyla Said Halim Paşa’ya göre İslâm
toplumunda siyasî kurumlar İslâm ahlâk ve toplum anlayışının sürekli daha
mükemmel bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kurulmuştur. Yazara
göre Said Halim Paşa doğal yasalar–toplumsal yaşamın yasaları ayrımını
yapmakta ve bu iki tür yasanın da değişmez olduğunu ifade etmektedir. Said
Halim Paşa’ya göre bu toplumsal hayatın yasaları şeriattır. Ona göre İslâm
siyasal sistemi milleti temsil usulüne dayanacak, fakat bu sınıf çatışmasına
dayanan Batıdakinden çok farklı olacaktır. Yazar Said Halim Paşa’nın millî
egemenlik ilkesinin Batıda daha önce ortaya çıkmış pek çok ilke gibi yanlış
olduğunu düşündüğünü belirtmektedir. Said Halim Paşa millî iradeye belli
bir saygı göstermek gerektiğini, bununla birlikte bu iradenin ilahi idarenin
önüne geçemeyeceğini düşünmektedir. Kudret Bülbül, Said Halim Paşa’nın
demokrasi kavramını da Batılı anlamda ele almadığını ifade etmekte, onun bu
kavramla kastettiği şeyin bir tür toplumsal eşitlik olduğunu iddia etmektedir.
Said Halim Paşa’ya göre İslâm toplumu taşıdığı dayanışma, adalet ve insancıl
duygulardan dolayı demokratik; yasaya, geleneklere ve yöneticilere itaat ve
bireysel yeteneklere, ilme, fazilete gösterdiği hürmet açısından da aristokratiktir. Yazar Said Halim Paşa’nın Batıdaki anlamı ile gerek parlamentarizmin
gerekse siyasal partiler şeklindeki bir örgütlenmenin bizim siyasal yapımıza
uygun olmadığını söylediğini belirtmektedir. Ona göre bizim gibi çok farklı
etnik unsurlardan oluşan bir siyasî yapıda partiler dağılmayı hızlandırmaktan
başka bir şey yapmazlar. Said Halim Paşa’ya göre bizde partiler doğal bir süreç
halinde değil, bir zorlama sonucunda kurulmuştur. Kudret Bülbül, Said Halim
Paşa’nın devlet başkanının, İslâm toplumunda siyasal kurumların, İslâm ahlâkı ve toplum anlayışının sürekli daha mükemmel bir şeklide uygulanmasını
sağlayan bir destekçi ve koruyucu olarak düşündüğünü belirtmektedir. Ona
göre devlet başkanı halkın oyları ile belirlenmeli ve kendisine yerine getirmekle yükümlü olduğu bütün haklar verilmelidir. Yazara göre Said Halim Paşa’nın
düşüncesinde yürütme, devlet başkanı ağırlıklı olarak düşünüldüğünden ayrıca üzerinde durulmamaktadır. Bununla birlikte Said Halim Paşa’da yasama
organı herkesin anladığı anlamda seçimle oluşan millet meclisi olmayıp, yasa
koyucu sıradan insan değil, belirli niteliklere sahip bir insan olmalıdır. Ona
göre bu hak sadece yeterliliğe sahip bir topluluk, Âlimler Heyeti, tarafından
yerine getirilmeli, millet meclisinin ise devlet başkanını ve hükümeti denetleme yetkisi olmalıdır. Yazar ayrıca Said Halim Paşa’nın âyan meclisinin (sena-
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tonun), Batıda seçkin kimse ve sınıfların hak ve imtiyazlarını koruma zaruretinden doğduğunu, bu nedenle İslâm toplumunda böyle bir kurumun yerinin
olmayacağını düşündüğünü belirtmektedir.
Kudret Bülbül, Said Halim Paşa’nın siyasal sisteme yönelik düşüncelerinin
birçok soruyu yanıtsız bıraktığını, konuları çokça detaylandırmamış olduğunu
ve bunun Said Halim Paşa tarafından da reddedilmediğini iddia etmektedir.
Yazar Said Halim Paşa’nın düşüncelerinin Türkiye dışında, bir ölçüde daha
fazla etkili olduğunu ifade etmektedir. Kudret Bülbül eserin sonuç bölümünde
yakın tarihin daha çok düşünce adamları ile değil eylem adamları tarafından
şekillendirildiğini, bu nedenle Said Halim Paşa’nın düşüncelerinin karşılık
bulamadığını belirtmektedir. Yazar Said Halim Paşa’nın düşüncelerinin soyut
kaldığını, güncel siyasal arayışlar arasında yeterince ilgi çekmediğini ve bu
ilgisizlik nedeni ile Said Halim Paşa’nın görüşlerinin gerektiği kadar eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulmadığını ifade etmektedir. Kudret Bülbül
son olarak, Said Halim Paşa’nın gerek devlet adamlığı yönü ve gerekse siyasal
düşünceleri ile devrinin diğer birçok devlet adamı ve düşünüründen farklılık
gösterdiğini, şahsına münhasır bir düşünür–devlet adamı olduğunu söylemektedir.
“Said Halim Paşa Osmanlı Devlet Adamı ve İslâmcı Düşünür
(1865–1921)”
Said Halim Paşa hakkında inceleyeceğimiz son kitap, Ahmet Şeyhun tarafından 2002 yılında McGill
Üniversitesi, İslâm Çalışmaları Enstitüsü’ne yazılmış olan bir doktora tezine dayanmaktadır. Orjinal
dili İngilizce olan ve 2003 yılında The Isis Press tarafından basılan bu çalışma, Deniz Göçer çevirisi ile ve
“Said Halim Paşa Osmanlı Devlet Adamı ve İslâmcı
Düşünür (1865–1921)” başlığı altında 2010 yılında
Everest Yayınları tarafından basılmıştır. Said Halim
Paşa’nın daha önce Osmanlı Türkçesine çevrilmiş
olan eserleri kimi zaman bazı hatalar ve eksiklikler
bulunduğu tespit edilmiştir. Ahmet Şeyhun ise hazırladığı bu çalışmada, Said Halim Paşa’nın orijinalleri Fransızca olan ve daha
önce hiçbir araştırmacının orijinallerinden incelemediği eserlerinin Fransızca
orijinallerini karşılaştırmalı olarak kullandığını belirtmektedir ki, hakikaten
bu önemli bir konu olmaktadır. Bununla birlikte yazar daha önce incelenen
çalışmaların aksine sadece Osmanlıca ve Türkçe kaynakları değil, İngilizce ve
Fransızcada bulunan ilgili tüm kaynaklara da başvurduğunu belirtmekte ve
bu durum kaynakça bölümünde kendini hissettirmektedir. Ahmet Şeyhun bu
çalışmanın amacının, dönemin siyasî ve entellektüel arka planı içinde Said
Halim Paşa’nın siyasî hayatı ve düşüncelerinin eleştirel bir açıklamasını sun-

215

216

TYB AKADEMİ / Eylül 2011

mak olduğunu belirtmektedir. Yazar neden Said Halim Paşa konusunu incelediği sorusuna ise, bunun Said Halim Paşa’nın düşüncelerinin özgünlüğü,
reformcu ve modernist fikirlerin ustalıkla bağdaştırmasının, onu Müslüman
aydınların arasındaki önemli ve özgün bir konuma yerleştirmesi olarak cevaplıyor.
Ahmet Şeyhun, Said Halim Paşa’nın ideolojisinin temelinde, reformcu bir ilke olan İslâmîleştirme olduğunu ve bu noktada ilhamını Ortaçağ’ın
Müslüman düşünürlerinden İbn Taymiyye’nin görüşlerinden aldığını ifade
etmektedir. Yazar saygı duyulan bir devlet adamı ve yetenekli bir diplomat
olduğunu vurguladığı Said Halim Paşa’nın her şeyden önce etklili bir düşünür
olduğunu belirtmekte ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca İslâmcı ekolün
en sözünü sakınmayan temsilcisi olduğunu ifade etmektedir. Ahmet Şeyhun,
Said Halim Paşa’nın İslâmcı ekolün içindeki konumunu modernist–reformcu olarak tanımlamaktadır. Yazara göre Said Halim Paşa söylemi modern bir
Batılı üslupta olduğu için modernist, İslâm’ın özüne dönülmesi taraftarı olduğu için reformcudur. Ayrıca yazar Said Halim Paşa’nın siyasal kuramının
içinde parlamento ve demokrasi gibi birçok Batı kökenli kurum ve kavram bulunduğunu belirtmekte; Said Halim Paşa’nın İslâm öncesi tarihin unutularak,
İslâm öncesi dönemin miraslarından arınılması dâhil olmak üzere Müslüman
toplumların eksiksiz bir İslâmlaşma sürecinden geçmeleri gerektiğini savunduğunu öne sürmektedir.
Ahmet Şeyhun kitabın ilk bölümünde 18. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak Müslüman toplumlarda İslâmcılık düşüncesinin ortaya çıkmasını başta
Osmanlı olmak üzere diğer Müslüman toplumları da göz önüne alarak incelemiştir. İslâmcılık düşüncesinin tarihsel ve düşünsel alt yapısını inceleyen yazar,
Said Halim Paşa’nın Müslüman toplumların gerileme ve çöküşü hakkındaki
fikirlerini büyük ölçüde İbn Teymiyye ve Muhammed İbn Abd ul–Wahhab’ın
fikirlerini andırdığını belirterek, Said Halim Paşa için Müslümanların ilerlemesinin tek yolunun İslâmi prensipleri rehber olarak benimsemeleri olduğunu
ifade etmektedir. Ahmet Şeyhun Osmanlı İmparatorluğu’nda reform hareketinin başlangıcını ele alarak Tanzimat ve Islahat Fermanları ile toplumda meydana gelen değişimleri, Tanzimat’a tepki olarak ortaya çıkan Yeni Osmanlılar
Hareketi’ni de bu bölümde incelemektedir. Yazara göre Tanzimat’ın siyasî ve
iktisadi başarısızlığı İslâmi düşüncelerin Osmanlı İmparatorluğu’nda canlanmasına yol açmış ve Yeni Osmanlılar Hareketi ile İslâmcılık siyasî bir ideoloji
olarak yükselişe geçmiştir. II. Abdülhamid döneminde Pan–İslâmist politikalar daha sistemli bir şekilde geliştirildiğini belirten Ahmet Şeyhun, imparatorluk içinde ve dışında Müslümanlar arasında Pan–İslâmist fikirlerin yaygınlaşmasında basının önemini de vurgulamaktadır. Yazar, II. Abdülhamid’in basın
dışında elçileri de Pan–İslâmist propaganda aracı olarak kullandığını belirterek, II. Abdülhamid’in bu politikaları yürütürken sufi tarikatlar, şeyhler, emirler ve diğer Müslüman liderlerden de yardım aldığını ifade etmektedir. Ahmet
Şeyhun, Said Halim Paşa’nın Müslüman dünyasındaki bu genel canlanmaya
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rağmen, Avrupa emperyalizminin Müslüman topraklara sokulmasında potansiyel bir tehlike gördüğünü belirtmektedir. Said Halim Paşa için Pan–İslâm
fikri, İslâmî dünyanın kurtuluşunu hürriyet ve ilerlemede gören Müslüman
entelektüel elitlerinin arzularını temsil etmektedir. Yazara göre Said Halim
Paşa, Müslüman halkları ezenlerin sadece Batılı sömürgeciler olmadığını düşünmekte ve kendi despot yöneticileri de Müslümanların gerileme ve çöküşünden doğrudan sorumlu tutmaktadır. Said Halim Paşa, Pan–İslâmist reformun İslâm dünyasını, medeniyetinin gerileme ve çöküşünü durdurarak eski
güç ve görkemine kavuşturacağını öne sürmektedir. Ahmet Şeyhun yaptığı bu
çalışmanın geç Osmanlı dönemi üzerine genel bir çalışma olarak planlandığını ve dolayısıyla diğer İslâmcı düşünürlerin yanında Said Halim Paşa’nın
düşüncelerine ancak kabaca değinildiğini ifade etmektedir.
Ahmet Şeyhun kitabın ikinci bölümünde ise tarihsel bağlamı içinde Said
Halim Paşa’nın hayatını ve siyasal kariyerini incelemiştir. Said Halim Paşa’nın
siyasî kariyeri ve düşüncelerinin zamanın siyasî ve ideolojik arka planı dışında incelenemeyeceğini belirten yazar, Osmanlı İmparatorluğunun çökerken,
birbiriyle rekabet halinde olan çeşitli ideolojilerin olduğunu vurgulamaktadır. İslâmcı bir düşünür olan Said Halim Paşa’nın aynı zamanda da sadık bir
İttihatçı devlet adamı olduğunu vurgulayan yazar, Said Halim Paşa’nın Talat
Paşa ve Enver Paşa gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin laik liderleri arasında
ideolojik farklara rağmen, siyasî olarak onların yanında olduğunu belirtmektedir. Bu tür hareketlerin çelişki olarak gözükebileceğini ifade eden yazar, her
şeye rağmen, İslâmcı bir vatansever olan Said Halim Paşa’nın İslâm’ın son
kalesi olarak gördüğü Osmanlı İmparatorluğu’nun ancak İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin güçlü liderliği sayesinde canlandırılıp kurtulabileceğine ve böylece devletin Avrupa emperyalizmi tarafından fethedilmesinin önlenebileceğine
inandığını belirtmektedir. Ahmet Şeyhun geçerli tarihsel görüşün aksine, Said
Halim Paşa’nın, Talat, Enver ve Cemal Paşaların üçlü hükümdarlığında sadece göstermelik bir şahsiyet olmadığını ifade etmektedir. Yazar, Said Halim
Paşa görev yaptığı süre boyunca, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Türkçü ve
Merkeziyetçi kanadının yükselen iktidarînı dengelemek ve dizginlemek için
çok çaba harcadığını, laik reformları önünde engel teşkil ettiğini iddia etmektedir.
Said Halim Paşa’nın siyasî düşüncelerinin daha iyi anlaşılması için,
hem kendi siyasî hayatının hem de geç II. Abdülhamid (1895–1908) ve II.
Meşrutiyet (1908–1920) dönemlerindeki belli başlı entelektüel akımların çerçevesi içerisinde anlamın önemli olduğunu belirten yazar, bu 25 senedeki üç
ana ideolojiyi (İslâmcılık, Türkçülük ve Batıcılık)kitabın üçüncü ve son bölümünde incelemektedir. Bu bölümde Said Halim Paşa’nın Türkçü ve Batıcı yazarlara karşı sunduğu savunmalara da yer veren Ahmet Şeyhun, özellikle Ziya
Gökalp ile yaptığı tartışmanın üzerinde durmaktadır. Yazara göre bu tartışma
millî, folklorik ve İslâm öncesi kültürlerin, Müslüman halkların ilerlemesi ve
gelişmesi üzerindeki etkisi etrafında gerçekleşmiş olup, bu tartışmanın analiz
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edilmesi, bu ideolojik çatışmanın temelinde yatan milliyetçilik ve İslâm konularının anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Ahmet Şeyhun, Said Halim Paşa’nın toplumsal ve siyasî düşüncelerinin geç
dönem Osmanlı tarihinin en önemli olayları ve dönüm taşlarını tecrübe etmiş olan siyasî kariyerinden ayrı olarak anlaşılamayacağını ifade etmektedir.
Yazara göre Said Halim Paşa kendi siyasî kuramını saf ve temiz bir Müslüman
toplumu için ideal bir model olarak sunsa da, fikirleri Avrupalı Aydınlanma
dönemi düşünürlerinin, özellikle Montesquieu ve Rousseau, siyasî kuramlarının yadsınamayacak izlerini taşımaktadır. Said Halim Paşa’nın görüşüne göre
Batı dünyasında tüm yollar Roma’ya çıkıyor olsa da, Müslüman dünyasında
tüm yollar Mekke’ye açılmaktadır. Yazara göre, Said Halim Paşa bu yüzden bu
iki dünyanın kendi yollarına gitmeleri gerektiğini, bu yolların da başka yönlerde olduklarını ve başka kaderler taşıdıklarını, insanlığın genel gelişimi içerisinde farklı görevlere sahip olduklarını iddia etmektedir. Said Halim Paşa’ya
göre her bir milletin kendisini hissetme, düşünme ve eylem yolları vardır ve
her millet kendine özgü değişik bir düşünce yapısına sahiptir. Dolayısıyla
Batı’da gelişmiş olan toplumsal ve siyasî kurumların Müslüman ülkelere ithal
edilip oralarda benimsenebileceğine inanmak kesinlikle bir hata olarak ortaya
çıkmaktadır.
Ahmet Şeyhun, Said Halim Paşa millî egemenlik ilkesine karşı olduğunu
ve bazı Müslümanların bu ilkeyi şeriat ilkelerine tercih etmelerine hayıflandığını belirtmektedir. Said Halim Paşa bahsi geçen Müslümanların bu tercihlerinin Batı’nın gücünden büyülenmekten ve maddecilikten kaynaklandığını
düşünmektedir. Said Halim Paşa egemenliğin meşrutiyetinin tartışılamaz bir
hak olabileceğine de inanmamakta; aksine kendisini zor gücüyle dayattığını
düşünmektedir. Yazara göre Said Halim Paşa millî egemenliğin geleceğini
de parlak görmemekte, aksine bu siyasî kavramın düşüşe geçeceğini düşünmekte ve bu kavramı demokrasiyle ilişkilendirmemektedir. Said Halim Paşa
millî egemenliğin içinde çoğunluğun diktatörlüğü tehlikesinin barındığını
görmektedir. Said Halim Paşa’ya göre millî egemenlik kavramı ancak sınırlı
bir şekilde ve ancak şeriatın üstün egemenliğine tabi olursa kabul edilebilmektedir. Yazara göre Said Halim Paşa millî egemenlik kavramına karşı geliştirilebilecek bir alternatif olarak İslâm’ın şeriat yasaları ekseninde kurulmuş
soso–politik bir düzen önermektedir. Ona göre bu mükemmel ve ideal bir düzendir. Said Halim Paşa’ya göre Müslümanların yaşadığı çöküşün esas sebebi
peygamberin öğretilerinin muhafazakâr Müslüman din adamları tarafından
yanlış anlaşılmasında yatmaktadır. Bu durum da Müslüman dünyanın gelişimine çok zarar verecek belli bir tür skolâstiğin doğmasına yol açmıştır. Yazara
göre Said Halim Paşa bu yanlış teşhisin Müslüman eliti iki zıt gruba ayırdığını
düşünmekte ve ona göre bu iki görüş de yanlıştır, çünkü İslâm iktisadı, refahı
ve ilerlemeyi kınamak bir yana tam tersi teşvik etmektedir. Ahmet Şeyhun,
Said Halim Paşa’nın Müslüman ülkelerdeki Batıcılık savunucularının sayısı
az olsa da, bu küçük azınlığın eğitimli tabakanın içinde çoğunluk olduğunu,
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dolayısıyla da karar verme süreçleri ve Müslüman toplumun kaderi üzerinde
etkili olduğunu düşündüğünü eklemektedir. Said Halim Paşa Batılı fikirlerin
Müslüman ülkelerdeki temel yayılma kanalının eğitim olduğunu inanmakta
ve bu Batılı kültürel hâkimiyetin Müslüman düşünürleri kendi kültür ve toplumlarına yabancılaştırdığını, kendi dinlerinin esas anlamını anlayamaz hâle
geldiklerini düşünmektedir.
Ahmet Şeyhun, Said Halim Paşa’nın eserlerinde Batı’daki toplumsal düzenlerin sürekli bir değişim halinde olduklarını ve bu değişimlerin ise Batılı
toplumsal yapının dengesiz doğasını yansıttığını yazdığını belirtmektedir.
Dolayısıyla Said Halim Paşa İslâm dünyasının aksine Batı’nın kendi evrimine ilham verip ona rehberlik edecek sabit ve değişmez bir toplumsal fikre hiç
sahip olmadığını söylemektedir. Said Halim Paşa’ya göre Batı toplumlarında
toplumsal fikirler yöneticinin, yönetici grup ya da sınıfların ihtiyaç ve ilgileri
doğrultusunda değişmektedir. Yazar, Said Halim Paşa’ya göre insanın bir toplum içerisinde sahip olduğu özgürlük ve eşitliğin boyutunu o toplumun eriştiği
toplumsal adalet düzeyinin belirlediğini söylemektedir. Bu toplumsal adaleti
ise ancak o toplumdaki dayanışma ve istikrar sağlayabilmektedir. Said Halim
Paşa Batı toplumunda toplumsal dayanışmanın ancak belirli toplumsal sınıfların üyeleri arasında gerçekleşebildiğini savunmaktadır. Ahmet Şeyhun Said
Halim Paşa’nın Batı demokrasisinin kökenlerinin Avrupa’nın aristokratik
rejiminde yatmakta olduğunu, dolayısıyla Müslüman toplumların hiçbir zaman böyle bir aristokrasiye sahip olmadıklarından, Batılı demokratik kurumları benimsemelerinin gerçekçi olmayacağını düşündüğünü belirtmektedir.
Yazara göre Said Halim Paşa, döneminin Müslüman dünyasını incelerken en
yaygın kullanılan kelimelerin reform, ilerleme, gelişme ve bağımsızlık olduğunu gözlemlemiş, bu duruma rağmen kimsenin İslâm uygarlığını saran çöküşün kökenlerini ciddi bir biçimde araştırmaya çalışmadığına dikkat çekmiştir.
Yazar aynı zamanda Said Halim Paşa’nın azgelişmişlik sorununun dinle bir
ilgisi olmadığını, daha çok sosyolojik bir olgu olarak görülmesi gerektiğini düşündüğünü söylemektedir. Bu tezini sağlamlaştırmak isteyen Said Halim Paşa
Avrupa’daki Hıristiyan toplumlarıyla Doğu’da bulunan Hıristiyan toplumları
arasındaki farklılıklara dikkat çekmektedir.
Ahmet Şeyhun, Said Halim Paşa’nın iddiasına göre Müslüman halkların
yaşadığı gerileme ve çöküşün İslâm öncesinden gelen miraslarını reddetmemelerinden kaynaklandığını ve bu mirasın onların ilerlemesini zapt ettiğini
iddia ettiğini belirtmektedir. Yazara göre Said Halim Paşa’nın bu konudaki
fikirleri önemli bir ölçüde İbn Temiyye’nin fikirlerini yansıtmaktadır ki İbn
Teymiyye de İslâm öncesinden gelen etkilerin İslâm’a zarar verdiğini düşünmektedir. Ziya Gökalp ise bu görüşü açıkça reddetmekte, toplumun millî kültürünün çöküşün sebebi olmak bir yana tam tersi toplumun yaşaması için elzem gücü olduğunu düşünmektedir.
Yazar, Said Halim Paşa’ya göre ideal siyasî sistemin bir toplumda bulunabilecek en iyi toplumsal düzene karşılık gelmekte olduğunu belirtmekte
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olup, bu görüş Montesquieu’nun en iyi siyasî düzenin doğasıyla ilgili fikirlerini yansıttığını ifade etmektedir. Said Halim Paşa en uygun olmayan siyasî
rejimin ise yönettiği toplumu değiştirmek için zorlayan rejim olduğunu düşünmektedir. Said Halim Paşa ideal Müslüman toplumunun şeriatın egemen
olduğu bir toplum olması gerektiğini iddia etmektedir. Bu konuda da Said
Halim Paşa’nın siyasî kuramı İbn Taymiyye’nin düşüncelerini anımsatmaktadır. Yazara göre Said Halim Paşa böyle bir İslâmi siyasî rejimin temsili olması
gerektiğine inanmaktadır. Said Halim Paşa’nın çerçevesini çizdiği bu siyasî
düzende İslâmi Parlamento’nun tüm üyeleri aynı siyasî inanca, yani şeriat ilkelerine hizmet etmeyi paylaşacaktır. Said Halim Paşa bu parlamentonun ana
işlevinin hükümetin eylemlerini ve hareketlerini denetleme olması gerektiğini
düşünmektedir. Yazar Said Halim Paşa’ya göre yasama işlevi hukukçulardan,
ulema ve hukuk doktorlarından oluşan bir grubun sorumluluğunda olacağını
ifade etmektedir. Said Halim Paşa’nın gözünde bu işbölümü klasik İslâmi hukuk doktrini ve pratiğine tekabül etmektedir.
Ahmet Şeyhun, 1877 yılında ilk Osmanlı meclisinin kurulmasını imparatorluk içerisindeki anayasacılık mücadelesini taçlandıran bir başarı olduğunu
vurgulayarak, bu başarının Yeni Osmanlı düşünür ve siyasetçilerinin sayesinde olduğunu vurgulamaktadır. Yazara göre bu düşünürler, özellikle de Namık
Kemal, imparatorlukta meclisin kurulmasının ve temsil hükümetinin gelişinin ilk savunucuları olmuşlardır. Yeni Osmanlı düşünürleri de Said Halim
Paşa’dan pek de farklı olmayan bir şekilde İslâmi hukuk ilkelerinin yani şeriatın da önemli olduğunu düşünmektedirler. Said Halim Paşa’nın siyasî otoriteye verdiği rolün büyük ölçüde ortaçağ Müslüman düşünürleri andırdığını
belirten yazar, halifelik kurumunu siyasî düşüncelerinin merkezine koyan bu
düşünürler gibi Said Halim Paşa’nın da siyasî kuramını devlet başkanında yoğunlaşmış otorite üzerine inşa ettiğini ifade etmektedir. Buna göre Said Halim
Paşa Müslüman toplumunda iktidar çok sayıda insanın karar verme sürecine
katıldığı bir yürütme meclisinin elinde olmaması gerektiğini ve kalabalık bir
meclisin yerine tek bir kişinin elinde olmalıdır. Yazara göre Said Halim Paşa
İslâmi bir siyasî düzende en yüksek otorite merciinin seçimle gelen bir kişi olması gerektiğini öne sürdüğünü belirtmektedir. Sonuç olarak Said Halim Paşa
Müslüman toplumların devlet başkanları tarafından yönetilmeleri gerektiğini, devlet başkanlarının ise doğrudan halk tarafından seçileceği ve sadece bu
başkanların yürütme gücünü kullanmaya hakları olacağını savunmaktadır.
Yazar Said Halim Paşa’nın anayasa kuramında ise devlet başkanının şeriattan
kaynaklanan bir iktidarı temsil ettiğini ve bu iktidarın ise ona seçimle verildiğini ifade etmektedir.
Said Halim Paşa’nın görüşüne göre İslâmî toplumlarda siyasî partilerin
rolünün Batı’daki rolden farklı olmaya mecbur olduğunu ifade eden Ahmet
Şeyhun, Said Halim Paşa’nın Batı’da partilerin farklı toplumsal sınıfların çıkarlarına hizmet ettiğini düşündüğünü, İslâmî bir toplumda ise siyasî partilerin işlevlerinin İslâm’ın yarattığı toplumsal kurumları korumak olduğunu
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belirtmektedir. Said Halim Paşa Müslüman toplumlarda siyasî partilerin
Batı’daki karşılıkları gibi siyasî hayatta önemli bir rol oynamayacaklarını, dolayısıyla ideal bir İslâmi toplumda siyasî partilerin başarılı olmak istiyorlarsa
Batı’dakilerden farklı olmaları gerektiğini iddia etmektedir. Yazar, Said halim
Paşa’nın parti siyasetiyle ilgili fikirlerinin, kendisinin 1913–1917 yılları arasında İttihad ve Terakki Cemiyeti başkanı olarak görev yaptığı düşünüldüğünde
tutarsız olarak gözükebileceğini, bu bağlamda İttihad ve Terakki Cemiyeti’ne
ve yönetilişine getirdiği eleştirilerin Said Halim Paşa’nın siyaset kuramı hakkında daha net fikirler vereceğini ifade etmektedir. Ahmet Şeyhun bu çerçeve
içerisinde Said Halim Paşa’nın 1908 Devrimi’yle kurulan parlamenter rejimin
Osmanlı İmparatorluğu’nun gerçeklerine uymadığının ortaya çıktığını iddia
ettiğini belirtmektedir. Said Halim Paşa yararlı olmak bir yana bu hükümet
şeklinin toplumsal barışa zarar verdiğini ve imparatorluğun siyasî mevcudiyetini tehdit ettiğini ifade etmektedir.
Yazara göre Said Halim Paşa, Abduh gibi, Müslüman ülkelerin Batılı kurumları hiç koşulsuz bir şekilde benimsemesinden şikâyetçidir ve Batı’dan
ancak yararlı olabilecek ve Müslüman toplumuna uyarlanabilecek unsurların
alınmasını istemektedir. Tanzimat devlet adamları Osmanlı âdetlerini, siyasî
ve toplumsal kurumlarını, hatta his ve inançlarını Batı’dan gelenlerle değiştirdiklerini belirten yazar, bu Batıcı politikaların Osmanlı İmparatorluğu’nun
sorunlarına çare olarak uygulanmasından hayırdan çok şer getirdiği Said
Halim Paşa için tartışılmaz bir gerçek olduğunu ifade etmektedir. Said Halim
Paşa’nın II. Abdülhamid dönemi boyunca Osmanlı toplumunun neredeyse
hiç değişmediği kanısında olduğunu belirten yazara göre Said Halim Paşa’nın
bu iddiası dönemin gerçeklerini yansıtmamaktadır. Yazar bu dönem içerisinde baskıcı bir rejime rağmen birçok ideoloji hareketleri, düşünce akımları
Osmanlı aydınları arasında yayılmış olduğunu, bir yandan da aynı dönem içerisinde imparatorluğun iktisadi ve altyapısı çok önemli dönüşümler geçirdiğini
belirtmektedir. Ahmet Şeyhun ayrıca, Said Halim Paşa’nın senato kurumunun
Batı’da üst sınıfların haklarını ve ayrıcalıklarını korumak için tasarlanmış bir
kurum olduğunu düşündüğünü, ilk Osmanlı anayasal rejiminin mimarlarının
ise tam da Said Halim Paşa’nın ideal bir İslâmi düzen için uygunsuz bulduğu
bu kurumu gerekli gördüklerini ifade etmektedir.
Ahmet Şeyhun kitabının sonuç bölümünde, bir Müslüman düşünür ve
Osmanlı devlet adamı olarak Said Halim Paşa’nın toplum ve siyasete ilişkin
fikirlerini İslâm dünyasının gerileyişi ve saldırgan Avrupa emperyalizminin
İslâm toplumlarına yönelik tehdidi karşısında geliştirdiğini öne sürmektedir. Yazara göre Said Halim Paşa, Müslüman dünyasının en temel sorununun Müslüman toplumlarına musallat olmuş sorunların yanlış teşhisi ve daha
da feci çözümlerinde yattığını düşünmektedir. Said Halim Paşa’nın gözünde
Tanzimat dönemi devlet adamlarının Batılı kurumları, özellikle de eğitimle
ilgili olanları sorgusuz bir şekilde benimseyerek ölümcül bir hata yapmışlardır. Yazarın görüşüne göre II. Abdülhamid her şeye rağmen bu bakış açısına
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bir istisna oluşturmaktadır. Ahmet Şeyhun, Said Halim Paşa’nın toplumsal ve
siyasî düşüncesinin birçok unsurunun 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl dönemlerinde
yaşamış modernist Müslüman düşünürlerin fikirleriyle bir benzerlik taşıdığını ifade etmektedir. Yazara göre Said Halim Paşa, tıpkı Namık Kemal gibi
İslâmi bir parlamenter rejimi savunmakta, Abduh’a benzer bir şekilde Batılı
reformların Müslüman toplumu üzerindeki olumsuz tesiriyle ilgili endişelenmektedir.
Ahmet Şeyhun, Said Halim Paşa’nın bir İslâmcı olmasına rağmen İttihad
ve Terakki Cemiyeti’nin laik eğilimli merkeziyle ülkesine hizmet amacıyla işbirliği yapmaktan çekinmediğini iddia etmektedir. Sadrazamlığının Osmanlı
tarihinin en önemli dönemlerinden birine rastladığını belirten yazara göre
Said Halim Paşa, Talat Paşa’nın Doğu Anadolu’daki Ermeni sorununu çözmek
için benimsediği sert önlemlere de, başarısızlıkla sonuçlansa da, muhalefet etmiştir. Ayrıca yazar Said Halim Paşa’nın ülkenin Birinci Dünya Savaşı’na katılımındaki rolünün de belirleyici olduğunu ifade etmektedir. Ahmet Şeyhun
Almanya ile yakınlaşma sürecini Said Halim Paşa tarafından başlatıldığını
belirterek, imparatorluğun savaşa girmesini engellemekteki başarısızlığının
sadece çok uluslu, çok dinli son Müslüman imparatorluğun gerileme ve çöküşünü hızlandırmakla kalmayarak, aynı zamanda Said Halim Paşa’nın yükselen etnik millîyetçiliğe karşı savunduğu Pan–İslâmizmin de başarısızlığının
somut bir örneği olduğunu öne sürmektedir.
Said Halim Paşa’nın hayatı, toplumsal ve siyasî düşünceleri hakkında yazılmış ve bu yazı kapsamında inceldiğimiz dört kitaptan Ahmet Şeyhun’un
yazmış olduğu “Said Halim Paşa Osmanlı Devlet Adamı ve İslâmcı Düşünür
(1865–1921)” isimli çalışma öne çıkmaktadır. Bunda yazarın Osmanlıca ve
Türkçe kaynakların yanı sıra, İngilizce ve Fransızca kaynakları da incelemiş
olmasının büyük bir etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte yazar Said Halim
Paşa’nın eserlerini yazılmış olduğu Fransızca orijinallerinden karşılaştırmalı
olarak incelemiş ve eserini görsel malzeme ile de zenginleştirmiştir. Kitabın
sonunda verilmiş olan kaynakçadan yazarın ciddi bir araştırma yapmış olduğu ve konu hakkındaki hemen hemen tüm çalışmalara ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu arada kitabın Derya Göçer tarafından, yazıldığı İngilizce’den Türkçeye
başarılı bir şekilde tercüme edildiğini de belirtilmesi gereklidir.
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Siyaset ile etik alanın birbirini bütünleyen, ayrılmaz yapısına vurgu Platon’un
Devlet’inden beri yapılmaktadır. Bir bakıma, bu vurgu, hangi alanın önce geleceği meselesi değil; alana dair soruların, sorunların, bu sorulara ve sorunlara
verilen yanıtların siyasete de etiğe de dâhil olması ile ilgilidir. Benzer bir yaklaşımı Aristoteles’te ve hatta faziletli devletin yapısını anlatan eseriyle Farabi’de
de görmek mümkündür. On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı dönemi, önemli fikir
adamlarından Said Halim Paşa’nın da eserlerini bu bakış açısıyla kaleme aldığı söylenebilir. Eserlerinde öne çıkan bir diğer konu ise, içinde bulunulan
sıkıntılı ortamın, keşmekeşin gerekçesini batı taklitçiliğinde aramaktır.
Paşa’nın eserleri sadeleştirilmiş hali ile M. Ertuğrul Düzdağ’ın hazırlamış
olduğu Buhranlarımız ve Son Eserleri adıyla İz yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. Kitabın “Giriş” bölümünde M. E. Düzdağ Said Halim Paşa’nın hayatı ve eserleri hakkında oldukça geniş bir açıklama yapar. Sonrasında ise Said
Halim Paşa’nın ölümünün ardından ilk kez Sebilürreşad’da yayımlanan Eşref
Edip Bey’in kaleme aldığı İslâm Alemi İçin Pek Büyük Bir Kayıp başlıklı yazısı
yer alır. Bu yazıda Eşref Edip Bey, paşanın özel ve siyaset hayatı, fikrî şahsiyeti, eserlerinin değeri gibi konular üzerine durmaktadır. Kitap, Said Halim
Paşa’nın Buhranlarımız başlığı altındaki sekiz eseri ve son eseri olan İslâm
Devletinin Siyasî Yapısı ile Divan-ı Ali’ye verdiği cevaplardan oluşan I. Dünya Harbine Neden ve Nasıl
Girdik? adlı yazı ile son bulmaktadır. Paşanın hacim
olarak küçük; fakat fikrî derinlik olarak geniş manalar taşıyan eserleri, başta İslâmî fikir adamları olmak
üzere gerek dönemi, gerek sonrası için oldukça önemlidir. Sadrazamlıktan İttihad ve Terakki Cemiyet’inin
başkanlığına dek süren çalkantılı hayatında yaşadığı
sürgünler, hapis cezaları, içinde bulunulan siyasal
karışıklıklara çözüm arama niyeti eserlerin alt yapısını oluşturur. On dokuzuncu yüzyılın hızla kapitalistleşme ile ulus-devlet sürecinin başlangıcına
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tekabül eden bu dönemde siyasal değişim ve sosyal hayattaki batılılaşma,
paşanın hedefinin batı olmasını yadırgatmayacaktır. Eserleri Buhranlarımız
adı ve sırası ile “Meşrutiyet”, “Mehmet” imzası ile 1911 yılında yayınlamdı.
1918’de kitabın son iki bölümü iki makale olarak Sebilürreşad dergisinde çıktı. Taklitçiliğimiz “Mukallidliklerimiz” adıyla ve “Mehmed” imzasıyla 1910 ve
1913’te iki kere çıktı. Fikir Buhranımız “Burhan-ı Fikrimiz” adıyla, birincisi
“Mehmed” imzasıyla 1917’de ve ikincisi “Prens Halim Paşa” imzasıyla temmuz 1919’da olmak üzere iki kere yayımlandı. İkinci baskısından önce aynı
yılın ocak ayı sayılarında Sebilürreşad’da yazarın asıl adı ile tefrika edilmiştir.
Cemiyet Burhanımız ise “Burhan-ı İctimaimiz” adıyla ve “Mehmed” imzasıyla
1916’da çıktı. Sebilürreşad’ın ekim 1918 sayılarında “Prens Said Halim Paşa”
imzasıyla tefrika edildi. Taassup “Mehmed” imzasıyla 1917 yılında yayınlandı.
Daha önce Sıratımüstakim dergisinin 26 mayıs 1910 tarihli nüshasında yine
“Mehmed” imzasıyla, fakat başka bir tercümesi, tek makale halinde çıkmıştı.
Daha sonra Sebilürreşad’ın 23 ocak 1919 tarihli sayısında “Prens Said Halim
Paşa” imzasıyla, kitaptaki metin yeniden yayımlandı. İslâm Dünyası Neden
Geri Kaldı? “Mehmed” imzasıyla ve “İnhitat-ı İslâm Hakkında Bir Tecbübe-i
Kalemiyye” adıyla 1917 yılında yayımlandı. Aynı yılın eylül ayında Sebilürreşad
dergisinin üç sayısında “Prens Mehmed Said Halim Paşa” imzası ve “Akvam-ı
İslâmiyyenin Esbab-ı İnhitatı” başlığıyla da çıktı. İslâmlaşmak, kasım-aralık
1918 aylarında Sebilürreşad’da Mehmet Âkif’in tercümesi olarak çıktı. 1919
yılı nisan ayı başında da kitap olarak yayımlandı. Her iki neşirde “Prens Said
Halim Paşa” imzası kullanıldı. Buhranlarımız (yedi küçük kitap) 1919 yılı kasımının ilk yarısı içinde bir araya getirilerek, Sebilürreşad Kütüphanesi neşriyatı arasında, tek cilt halinde yayımlandı. İslâm Devletinin Siyasî Yapısı ise
paşanın Malta sürgünlüğü günlerinde yazılmıştır. Şubat-mayıs 1922 ayları
içinde Sebilürreşad’da “İslâmda Teşkilat-ı Siyasîyye” adı altında, Mehmet
Âkif tarafından tercüme edilerek tefrika olunmuştur. Türkçe neşrinden önce
Roma’da Fransızca baskısı yapıldığı gibi, 1922’de bir Fransız dergisinde yayımlanmış ve daha sonraki yıllarda İngilizce olarak da basılmıştır. Said Halim
Paşa’nın Sebilürreşad dergisinde kısa bir bölümü yayımlanan hatıralarının
tamamlanıp tamamlanmadığı malum değilse de, bilinen o parçadan ibaret olmadığı da muhakkaktır. (Düzdağ, 1991:27-28)
Buhranlarımız’ın ilk kitabı olan Meşrutiyet, on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı
siyasal hayatındaki gelişmelerle ilgilidir. Bu gelişmelerin başında 1876
Anayasası gelmektedir. 1876 Anayasası’nın ne şekilde çıkartıldığı, bu anayasaya dayandırılarak oluşturulan 1908 Anayasasının nasıl kabul edildiği, etkileri
ve sonuçları gibi konular işlenmiştir. Paşa’ya göre 1908 Anayasasının kabulü
siyasî, iktisadî ve hatta sosyal anlamda ciddi sıkıntılara sebep olmuştur. Sarf
ettiği “Memleketi yenilik ve ıslahat yoluna sokmak için yarım asırdan beri kabul ve tatbik etmekte olduğumuz metod yanlıştır” (Said Halim Paşa, 1991:13)
cümlesiyle kullanılan yöntemin yanlışlığına dikkat çekmiştir. Anayasanın büyük bir hata olduğunu vurgulayan Said Halim Paşa, ne siyasî ne sosyal durum
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ne de inanç ve geleneklerle uyuşmadığını ve ayrıca Osmanlı millî varlığı için
ciddi bir tehlike hali aldığını söyler. Görüldüğü üzere, burada aslında rejim ile
ilgili çözümleme yapılmaktadır. Osmanlı toplumu ile batı toplumunu karşılaştıran Paşa, öncelikle iki toplumun farklı tarihsel gelişmeler gösterdiğini, bu
farklılığa bağlı olarak da sosyal ve siyasal alanlarda da farklılıkların oluştuğunu söyler. Bu bağlamda, batı tipi siyasal yapıların Osmanlı toplumuna faydalı
olamayacağı tespitinde bulunur. Paşa’ya göre Osmanlı devleti kuruluş esasında “İslâm birliği ve kardeşliği” vardır. Oysaki Avrupalıların siyasî birliğini, dil
ve mezhep birliği ve buna ek olarak birbirine bağlı olan kimselerin birleşmesi
oluşturur. Bu aslında bir anlamda imparatorluk ile ulus-devlet yapılarının karşılaştırılmasıdır. Farklı temellerde şekillenen siyasal yapılar her anlamda (tarihî, kültürel, ekonomik, sosyal) farklılık arz edeceklerdir. Sonuçta, Osmanlı
devletindeki anayasa girişimleri yalnızca batılı taklitler oldukları için başarılı
olamayacak ve hatta Osmanlı siyasî birliğini dağıtmak anlamına gelecektir. Bu
halin sorumluları ise, son asır devlet adamlarıdır.
İkinci kitap olan Taklitçiliğimiz ilk kitabın devamı niteliğindedir. Bu kitap, doğu ile batı karşılaştırması, 1908 anayasasının, içinde bulunulan sıkıntılı duruma çare olmak bir yana; daha da kötü durumlara sebebiyet vereceği
görüşü, siyasî partilerin ilerlemeye değil ayrışmalara sebep oluşturduğu gibi
konular merkeze alınarak yazılmıştır. Her türlü değişikliğin, yeniliğin; “ıslah”,
“koruma, muhafaza etme” niyetiyle değil tepeden inme bir şekilde olduğunu
vurgular. Said Halim Paşa’nın “bir ferdin veya cemiyetin düzelmesi, manen ve
fikren yücelmesi, ancak kendi gayretleri sayesinde mümkündür. Bu, nasıl bir
hakikat ise; başkasının kendisi için, kendi hesabına sarfettiği gayret ve çalışmaların, bize bir faydası dokunmayacağını kabul ve itiraf etmek de bir zarurettir.” (Said Halim Paşa, 1991:57) sözü kitabın özeti niteliğindedir.
Üçüncü kitap olan Fikir Buhranımız’da ise batı hayranı olan, şahsiyetlerini kaybeden Osmanlı aydın sınıfı, yapılan yanlışlıklar ve bunlardan kurtulma
yolları, edebiyat ve fikir hayatımız, batıdan istifade edilecek yönlerin neler olduğu gibi konular işlenmiştir. Bu kitapta önceki iki kitaba ilaveten öne çıkan
durum, Said Halim Paşa’nın karşıt bir kutup olarak gördüğü batı medeniyetinin faydalanmaya uygun bulduğu taraflarını belirtmesidir. “İşimiz, medeniyetimizin gelişmesi için gerekli ve ona uyabilecek olan şeyleri Batı’dan alarak,
kendimize tatbik etmekten ibaret olmalıydı” (Said Halim Paşa, 1991:77) derken de meşru metodun ne olduğunu belirtir. İlim ve fen alanındaki gelişmeler, teknik ilerlemeler alınması uygun olan şeylerdir. Bu noktada şu sorgulanabilir: Tekniğin gelişimi siyasal ve ekonomik gelişmelerle birlikte olmuştur.
Kültürel yapı, siyasal gelişmeler, teknik birbiri içine geçmiş bir yapı arz eder.
Bu çeşit, âdeta seçici bir metodun uygulanması çok da mümkün görünmemektedir. Said Halim Paşa’ya göre, “içinde ümitsizce çırpınıp durduğumuz
şu elemli buhranın tek sebebi, Batı medeniyetine kayıtsız, şartsız girmek ve
kendi medeniyetimizi tanımak istemeyişimizdir.” (Said Halim Paşa, 1991:79)
Paşa, istifâdeyi lüzumlu bulurken, teslimiyeti kabul etmez.
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Dördüncü kitap Cemiyet Buhranımız’da ise, Osmanlı toplumunun içinde
bulunduğu tehlikeli buhranı tespit etme, bu buhranın sebebi olarak dış tesirler, aydınların yabancılaşması, bozulan toplum/aile yapısı ve ahlâkî yapı,
sosyal yapıdaki değişim; eşitlik, hürriyet fikirlerinin Osmanlı toplumundaki
karşılığı, kadın sorunu gibi konular işlenmiştir. Ayrıca ahlâka yapılan vurgu
öne çıkmaktadır. İnsanın hareket yolunu çizenin, akıl ve bilgiden ziyâde ahlâk
olduğunu düşünen Paşa, kişinin ahlâkî noksanlarını bilmesiyle felaketlerden
kurtulacağını söyler. Ona göre, “her ferdin, mevcut kötülüklerden kendi hissesi kadar mesul olduğunu ve bu kötü durumun, ancak kendini düzeltmeye
çalışması ile ortadan kalkabileceğini kabul ve itiraf etmesi lazımdır. Bunun
gerçekleştiği gün, kurtuluş yoluna doğru büyük bir adım atmış olacaktır.”
(Said Halim Paşa, 1991:105) Sonuç olarak, bu eser için, önceki üç kitaptaki
görüşlerin detaylandırılması tespitinde bulunmak yanlış olmaz.
Beşinci kitap olan Taassup’ta, doğu ile batı toplumlarının tarihselliğe vurgu yapılarak karşılaştırılması, “Müslüman” doğu toplumlarının batı karşısındaki gerilemesinin sebepleri (Müslümanlığın da bu gerilemenin sebebi olup
olmadığı), İslâm dininin ne olduğu, batının kendi içinde geçirdiği dönüşüm ve
batının doğu toplumlarına düşmanlığının kaynakları gibi konular işlenmiştir.
Altıncı kitap İslâm Dünyası Neden Geri Kaldı?’da ise, Müslüman doğu
toplumu ile batı toplumu karşılaştırmasının bir kez daha işlendiği görülür. Bu
bağlamda, batı toplumlarının doğu toplumlarına dair yaptıkları kritikler, doğunun geri kalmasını dinîn neticesi olarak göstermeleri, dinin çeşitli ve farklı coğrafyalarda aldığı karakter, İslâm’ın gayesi ile millî gayenin bir ve aynı
olması, İslâm toplumunun nasıl kurumlaşacağı, İslâm’ın oluşturduğu sosyal
yapının özellikleri, kurtuluşun İslâmiyet’te görülmesi gibi konular anlatılmıştır. Bu eserde öne çıkan, buhrana çözümün İslâmiyet’te bulunmasıdır. Said
Halim Paşa’ya göre “İslâm esaslarını daha güzel anlayıp, daha derin bir bilgi
ve faziletle tatbik ve icra eder, onlara daha ciddi ve daha samimi bir bağ ile
bağlanırlarsa, bugünkü gerilik çukurundan yükselerek, şimdiki medeniyetin
de üstünde yeni bir medeniyet kuracaklardır.” (Said Halim Paşa, 1991:180)
Buhranlarımız’ın yedinci ve son kitabı İslâmlaşmak, Paşa’nın, üzerine en çok söz söylenen kitabıdır. Bu eserde İslâmlaşmak ne anlama geldiği; Müslüman ahlâkının ne olduğu; hürriyet, eşitlik, eşitsizlik, yardımlaşma
kavramlarının anlamı; Müslüman siyasî ve sosyal hayatının nasıl olduğu;
Müslümanlığın tarihsel gelişimi ve bu gelişmelerle beraber zamanla ruhanîliğin kaybedilmesi; ırkçı görüşlerin eleştirisi; Müslümanlık ve millîyetçilik
kavramlarının birlikte nasıl anlaşılması gerektiği; iyi bir Müslümanın nasıl
olduğu gibi konular kritik edilmiştir. Said Halim Paşa’ya göre İslâmlaşmak,
İslâmiyet’in inanç, ahlâk, yaşayış ve siyasete ait esaslarının tam olarak uygulanmasıdır. (Said Halim Paşa, 1991:184) Bu minvalde “kendisinin Müslüman
olduğunu söyleyen bir adamın, kabul etmiş bulunduğu dinin esaslarına göre
hissetmesi, düşünmesi ve hareket etmesi gerekir. Bunu yapmadıkça, yani
İslâmiyet’in ahlâk ve hayat siyasetine kendini tamamıyla uydurmadıkça, yal-
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nız Müslüman olduğunu söylemek, insana bir şey kazandırmaz ve hiçbir mutluluk sağlamaz.” (Said Halim Paşa, 1991:185) İslâmiyet’in oluşturduğu sosyal tabakalaşmanın esası da, İslâm’a dayalı siyasetin de ahlâk merkezli oluşu
Said Halim Paşa’nın vurgu yaptığı konulardandır. Ona göre, Müslümanlıktan
uzaklaşma ise geriliğin asıl sebebidir.
Paşa’nın son eseri İslâm Devletinin Siyasî Yapısı’dır. Bu kitapta Müslüman
toplumun bugünkü durumu, aydınların batı taklitçiliğine kaçan yaklaşımları,
İslâm’ın sosyal yapısı, Müslümanların geri durumda olmalarının tarihsel ve
sosyolojik sebepleri, batı toplumunun bugünü, batı ile temasta Müslüman
doğu toplumunun batılılaşması ve bunun sonuçları, geri durumdan kurtulmanın çareleri, batı toplumlarının sınıflı sosyal yapısı, siyasal farklılıklar gibi
konular işlenmiştir. Paşa’ya göre batılılaşma İslâm dünyasını mahvedecektir
ve “İslâm dünyasının selameti için tek çare, bütün sosyal ve siyasî hayatını,
İslâmiyet’in değişmez ve ebedi hakikatleri üzerine kurmaktan ibarettir.” (Said
Halim Paşa, 1991:288)
Kitabın son bölümünde ise Paşa’nın Divan-ı Ali’ye verdiği cevaplardan oluşan I. Dünya Harbine Neden ve Nasıl Girdik? başlıklı yazısı yer alır. Savaşa
katılma sebepleri, itilaf ve ittifak devletlerinin durumu, Osmanlı Devleti’nin
konumu, savaşa katılmaya mecbur bırakılması gibi konular işlenmiştir. Ayrıca
I. Dünya savaşından yenik çıkılması üzerine, harp içinde başta bulunan hükümet mensuplarının sorguya çekilmesi için, meclis içinden kurulan Divanı Ali’nin 5 kasım-21 aralık 1918 sorgulaması da kitabın sonuna eklenmiştir.
Cevaplar Vakit gazetesi tarafından tefrika edilmiş ve ayrıca 1933 yılında kitap
olarak yayımlanmıştır. Bu bölüm tarihî bir belge niteliği taşıması açısından
hayli önemlidir.
Yukarıda kısa başlıklar halinde sunulan Buhranlarımız ve Son Eserleri adlı
eser, imparatorluğun hem tarihî hem de siyasal anlamda önemli bir dönemini
anlatması bakımından büyük önem arz etmektedir. Üç tarz-ı siyaset anlayışının İslâmcılık kanadına yerleştirilen Said Halim Paşa’nın yazılarında yazının
giriş bölümünde de değinildiği gibi iki başlık öne çıkar: İlki siyaset ile ahlâkın birbirinden ayrılmaz bütünlüğü ve bu bütünlükle İslâm ahlâkının içinde
bulunulan sıkıntılı duruma çare bulacağı inancıdır. İkincisi ise sıkıntının ve
buhranın sebebinin batı taklitçiliğinde görülmesidir. Aydın sınıfının bir zaafı
olarak batı hayranlığını tehlikelerine dikkat çeken paşanın uyarıları bugünün
entelektüellerine uyarı niteliğindedir demek uygun olacaktır. Bir dönemi tarihsel bir portreden okumak, şimdiye dair ufuk açıcı, faydalı olacaktır.
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