
(KıptTier). Türkler, Hintliler ve Çinliler'dir. Bu 
milletierin hepsi pagan olup bir kısmı put
lara, bir kısmı yedi gezegenden birine tap
maktaydı (a.g.e., s. 34 ı-344 ). Müellif, bun
ların yaşadığı ülkelerin sınırlarını belirttik
ten sonra belli başlı şehirlerinden, dilleri 
ve dinlerinden söz etmektedir. Kadi Said, 
yaptığı bir başka tasnifte milletleri bilime 
önem verip katkıda bulunanlar ve kayda 
değer herhangi bir katkısı olmayanlar şek
linde ele almaktadır. Bilime değer verme
yen milletierin başında Çinliler ve Türkler 
gelmektedir. Her ne kadar Çinliler sanat
ta ve özellikle resim gibi görsel sanatlar
da, Türkler ise savaşta, savaş araç gereç
lerinin yapımında başarılı iseler de bilime 
katkılarından söz edilemez. Bilime önem 
veren milletler Hintliler, Persler, Kaldeliler, 
Yunanlılar, Romalılar, Mısırlılar, Araplar ve 
israiloğulları'dır. Müellif. ırkları ve dilleri 
esas alarak yaptığı bu tasnifteki sekiz mil
letin dışında İslam toplumunun ve bilhas
sa Endülüs'te yaşayan müslümanların bi
lime katkıları üzerinde de durur. Bu mil
letlerden çeşitli ilim dallarında yetişen bil
gin ve filozofları tanıttığı için TabaMtü'l
ümem'in bilim ve düşünce tarihinde özel 
bir yeri vardır. 

Luvis Şeyho 1911 yılında eseri el-Meş

ri]f dergisinin XIV. sayısında neşretmiş, ar
dından kitap halinde yayımiarnıştır (Bey
rut ı 9 ı 2). Bu baskı Kahire'de tarihsiz ola
rak, daha sonra Kahire baskısı esas alına
rak Necef'te tekrarlanmıştır (ı 387). Hay
yat el-Id BO Alvan, Luvls Şeyho'nun gör
mediği dört nüshadan hareketle yeni bir 
metin elde etmiş ve Şeyho'nun neşrinde
ki yanlışları göstermeye çalışmıştır. Ardın
dan Gulam Rıza eserin on sekiz nüshasını 
tanıtmış ve on nüshaya dayanarak daha 
sıhhatli bir metin hazırlayıp et-Ta'rif bi
tabaMti'l-ümem başlığıyla yayımiarnıştır 
(Tahran ı 374 hş.). Gulam Rıza, Kadi Said'in 
bu çalışmayı yaparken yirmi dört kaynak
tan yararlandığını tesbit etmiştir. Regis 
Blachere, Şeyho neşrini esas alıp eseri Liv
re categories des nations adıyla Fran
sızca'ya çevirmiş (Paris ı935) , Seyyid Ce
laleddin et-Tahrani, Luvls Şeyho neşrinden 
Farsça'ya (Tahran ı3IO hş.), I. Sernaan ve 
Alok Kumar Sicience in The Medieval 
World adıyla İngilizce'ye (Austin ı 99 ı) ter
cüme etmiştir. E. L. Lavero Ruiz kitabı is
panyolca'ya çevirmiş ve A. Martinez Lar
ca'nın takdim yazısıyla neşretmiştir (Mad
rid 2000) Kadi Said'in TabaMtü 'l-ümem'
de atıfta bulunduğu eserleri de şunlardır: 
Ma]flilatü ehli'l-milel ve'n-niJ:ıal, IşlaJ:ıu 
J:ıarekati'n-nücilm ve JJ.ata'i 'r-raşıdin, 

Cevami'u aJJ_bari'l-ümem mine 'I-'Arab 

ve'l-'acem (müel life isnat edilen d i ğer 

eserler için b k. et-Ta' rf{ bi-tabakati 'l-ümem, 
S. 55-58) 
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(bk. EBÜ ZEYD el-ENSARI). 

SAİD HALiM PAŞA 
(1864-1921) 

~ 

Osmanlı sadrazaını ve fikir adamı. 
L ~ 

Kahire'de dünyaya geldi (ı 9 Şubat 1864) 
Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa' nın 

tarunu olup babası Şura-yı Devlet üyesi 
Mehmed Abdülhalim Paşa'dır. Ailesiyle bir
likte 1870'te istanbul'a yerleşti. İlköğreni
mini özel hocalardan yaptı. Küçük yaşta 
Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce öğ
rendi. Üniversite tahsilini İsviçre'de siyasi 
ilimler alanında tamamladı. ll. Abdülha
mid tarafından kendisine sivil paşalık rüt
besi verilerek 21 Mayıs 1888'de Şura-yı 
Devlet üyeliğine tayin edildi. Görevindeki 
başarısından dolayı kısa zamanda Rumeli 
beylerbeyliği payesine yükseltildi (22 Eylül 
1900). Böylece sarayın ve padişahın göz
de adamı oldu. Ancak onu çekemeyenler, 
Yeniköy'deki yalısında zararlı evrak, ayrı
ca silah bulundurduğu gerekçesiyle sara
yajurnal ettiler. Bu olaydan sonra Şura-yı 
Devlet'teki göreviyle ilgisini azaltıp yalısı
na çekildi. Bir taraftan kitap okumakla, iç
timai ve tarihi incelemelerle, diğer taraf
tan eski eserleri toplamakla meşgul oldu. 

1903'te Jön Türkler'le ilişkisi bulundu
ğu ileri sürülerek İstanbul'dan uzaklaştı
rıldı. Önce Mısır'a, ardından Avrupa'ya gi
dip Jön Türkler'le doğrudan münasebet 
kurdu, onlara maddi ve fikri destek ver
di. 1906'da Osmanlı Terakki ve İttihat Ce
miyeti'nin ( 1906- ı 907) müfettişliğine ge
tirildi (Bostan, s. 23) ll. Meşrutiyet'in ila
nından sonra diğer İttihatçılar'la birlikte 

SAiD HALiM PAŞA 

istanbul'a döndü. Şura-yı Devlet'teki gö
revi yurt dışına çıkarılmış olmasına rağ
men devam etmişti, fakat 3 Eylül 1908'
de ŞOra-yı Devlet'te yapılan tensikatta kad
ro dışı bırakıldı. Aynı yıl belediye seçimle
rinde İttihat ve Terakki Fırkası listesinden 
Yeniköy Belediye Dairesi başkanı seçildi. 
Ardından istanbul Belediye Genel Meclisi 
ikinci başkanlığına getirildi. 14 Aralık 1908'
de ll. Abdülhamid tarafından Ayan Mecli
si üyeliğine tayin edildi. Bu sırada Cem'iy
yet-i Tedrisiyye-i İsla.miyye'nin (Darüşşafa
ka) idare meclisi üyeliğine seçildi. Padişa
hın izniyle Ayan Meclisi üyeliğinden ayrıla
rak Paris'te İslamcılık üzerine inceleme
lerde bulundu. 

1909'da Selanik'te yapılan İttihat ve Te
rakki Kongresi'ne ayan üyesi sıfatıyla katı
lan Said Halim Paşa, 1912'de meclisin fes
hedilmesinden sonra kurulan Said Paşa 
kabinesine Şura-yı Devlet reisi olarak gir
di. Trablusgarp Savaşı esnasında İtalyan 
hükümetiyle barış müzakerelerinde bulun
mak üzere Lozan'a gönderildi (3 Temmuz 
1912). 17 Temmuz'da Said Paşa hüküme
tinin görevden çekilmesiyle yeni hüküme
ti kuran Gazi Ahmed Muhtar Paşa göre
vini yenilemeyince görüşmeleri yarıda ke
serek yurda dönmek zorunda kaldı. Aynı 
yıl İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin genel 
sekreterliğine seçildi. Babıali Baskını'nın 
ardından kurulan Mahmud Şevket Paşa 
kabinesine Şura-yı Devlet reisi olarak gir
di (25 Ocak ı 9 13), üç gün sonra da Hari
ciye nazırlığına tayin edildi. Mahmud Şev
ket Paşa 11 Haziran 1913'te öldürülünce 
Said Halim Paşa'ya vezirlik rütbesi verile
rek sactilret kaymakamlığına, ertesi gün 
de sadrazamlık makamına getirildi, Hari
ciye nazırlığını da üzerine alıp hükümeti 
kurdu (I 7 Haziran ı 9 ı 3). 

Said Halim Paşa, sadrazamlığı dönemin
de özellikle Edirne'nin geri alınmasında ve 
Adalar meselesinde büyük hassasiyet gös
terdi. Edirne'nin geri alınmasıyla ilgili ça
lışmalarından dolayı padişah tarafından 

kendisine Murassa' İmtiyaz nişanı verildi. 
2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile it
tifak antiaşması onun yalısında yapıldı. Sa
dareti dönemindeki en önemli olay, ken
disinin onayı alınmadan Rusya'ya yapılan 
saldırı sonucu Osmanlı Devleti'nin I. Dün
ya Savaşı'na girmesidir. Bu gelişmenin ar
dından sactareti göstermelik hale geldi. 
15 Ekim 191S'te Hariciye nazırlığından is
tifa edince yerine Halil Bey (Menteşe) geti
rildi. İttihat ve Terakki'nin 1913 ve 1916'
da yapılan kongrelerinde teşkilatın genel 
başkanlığına seçildi. Ancak teşkilatın baş
kan vekili ve kendi kabinesinin Dahiliye na-
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Said Halim Paşa 

zırı olan Talat Bey'le aralarının gittikçe açıl
ması neticesinde daha önce de çekilmek 
istediği , ancak padişahın ricasıyla devam 
etmek zorunda kaldığı sadiket makamın
dan rahatsızlığını ileri sürerek ayrıldı ( 3 Ş u
bat 1917). 

Mondros Mütarekesi'nden sonra savaş 
ve "Ermeni kırımı" sorumlusu iddiasıyla DI
van-ı Aıt'ye verildi. 10 Mart 1919'da tevkif 
edildi ve Divan-ı Harb-i Örfi'de yargılandı. 
28 Mayıs 1919'da İngilizler tarafından ön
ce Mondros'a, ardından Malta'ya sürül
dü. Malta'da Polverista esir kampında tu
tuldu. 144 arkadaşıyla birlikte savaş so
rumlusu ve "Ermeni kırımı"yla ilgili olarak 
müttefik mahkemelerinde yargılanmak is
tendiyse de suç işlediğine dair bir delil bu
lanamadığından 29 Nisan 1921'de Malta'
da serbest bırakıldı . İstanbul'a dönme is
teği sakinealı görülüp reddedildi. İngiliz iş
gali altındaki Mısır'a da gidemediğinden 

Roma'da bir konak kiralayıp oraya yerleş
ti. S Aralık 1921 'de konağın önünde Erme
ni Arşavir Şıracıyan tarafından öldürüldü. 
Naaşı İstanbul'a getirildi ve 29 Ocak 1922'
de ll. Mahmud Türbesi bahçesinde baba
sının yanına gömüldü. 

Çok okuyan, geniş kültür sahibi bir dev
let adamı olan Said Halim Paşa kibar, al
çakgönüllü, iyi ahlaklı , nazik ve dürüst bir 
kişi olarak tanınmıştır. İttihat ve Terakki 
Cemiyeti'nin kuklası olmamış, cemiyet için
deki aşırılıkları frenleyen ve özellikle Enver 
Paşa ile Cemal Paşa'yı denge halinde tu
tan bir siyaset gütmüştür. Cemiyetin ön
de gelenlerinin saygısızlıkianna karşı Sul
tan Reşad ' ın yanında yer almıştır. Siyasi 
şahsiyetiyle birlikte mütefekkir kişiliği de 
büyük önem taşıyan ve İslamcılık akımı
nın en önemli fikir önderlerinden biri olan 
Said Halim Paşa , Batı medeniyetini ve sos
yal hayatını yakından tanımasına rağmen 
kendi kültür ve medeniyetine bağlı aydın 
bir fikir adamı olarak kalmıştır. 

Eserleri. Said Halim Paşa' nın genellikle 
Mehmed imzasıyla kaleme aldığı sekiz ki-
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tabı yanında hatıraları , mektupları ve m
van-ı All'nin sorularına yazılı olarak verdiği 
cevaplar bulunmaktadır. Kitapları hacimli 
olmamakla beraber derin muhtevaya sa
hiptir. 1. Taassub. 191 O yılında Sıra t-ı 

M üstakim'de yayımlanan "Taassub-ı İs
lami ve Ma'niH Haklkiyyesi" başlıklı yazı
larından oluşur; kitap halinde 1917'de ba
sılmıştır. Müellifin Fransızca kaleme aldı
ğı eseri Tahir Hayreddin Paşa tercüme 
etmiştir. Eserde Batı ile Doğu arasındaki 
düşmanlığın sebepleri irdelenmekte, Ba
tı 'nın müslümanlara isnat ettiği din taas
subunun aslında müslümanlara karşı ya
pılan zulümlerin bir sonucu olduğu belir
tilmektedir. 2. Mukallitliklerimiz ( 1911 . 
1914). Kitapta Batı ' nın siyasi ve içtimal 
müesseselerini taklit etmekle uğradığımız 
felaketler üzerinde durulmakta, her deği
şikliğin mutlaka iyi sonuçlar getireceğini 
düşünmenin bir gatlet olduğuna, özellikle 
örf ve adetlerin değişmesiyle gerileme ve 
çöküşün başlayacağına dikkat çekilmekte
dir. 3. Meşrutiyet ( 1911 ). Bu eserde de 
meşrutiyet idaresinin tesirleri ve netice
leri incelenmekte, tercüme yoluyla alınan 
bir anayasanın siyasi ve içtimal hayatla 
bağdaşmayacağı ifade edilmektedir. 4. 
Buhran-ı İçtimaimiz . 1916'da iki defa ba
sılan eser 1918'de Sebilürreşad'da "Prens 
Said Halim Paşa" imzasıyla tefrika edil
miştir. Vaktiyle güçlü olan Osmanlı toplu
munun çöküşü üzerinde duran Said Halim 
Paşa'ya göre toplumun eski gücünü yeni
den kazanabilmesi için ilimden önce ah
lak ve fazilete önem verilmesi gerekmek
tedir. s. Buhran-ı Fikrimiz. 1917'de "Meh
med", 1919'da "Prens Said Halim Paşa" im
zasıyla basılmış, ayrıca 9 Ocak 1919'dan 
itibaren Sebilürreşad'da tefrika edilme
ye başlanmıştır. Eserde Türk aydınının Ba
tı hayranlığının bir hastalık olduğuna , bu 
hastalıktan kurtulroadıkça bağımsızlığın 

tehlikede kalacağına işaret edilmektedir. 
6. İnhitat-ı İslam Hakkında Bir Tecrü
be-i Kalemiyye. 1918'de kitap halinde 
yayımlanan eser, 12 Eylül 1918'den itiba
ren Sebilürreşad'da "Akvam-ı İslamiy
ye'nin Esbab-ı İnhitatı" adıyla tefrika edil
meye başlanmıştır. Müslümanların geri 
kalmasının, özellikle XIX ve XX. yüzyıl

larda felakete düşmesinin sebeplerinin 
araştırıldığı eserde, Osmanlı aydınlarının 
İslam toplumunda görülen aristokratik ve 
demokratik karakterleri geliştirmeye, mil
ll kurumları, idare edenlerle edilenler ara
sındaki hak ve vazifelerin daha iyi aniaşılıp 
uygulanmasını sağlayacak şekilde ıslah et
meye çalışmaları gerektiği belirtilmekte
dir. 7. İslamlaşmak. Said Paşa'nın önem-

li eserlerinden olup Mehmed Akif (Ersoy) 
tarafından Fransızca'dan tercüme edile
rek 15 Kasım 1918'den itibaren Sebilür
reşad'da tefrika edilmiş. aynı yıl içinde ki
tap olarak da yayımlanmıştır. Eserde Müs
lümanlığın inanç, ahlak, cemiyet ve siya
set unsurlarını içine alan bir bütün olduğu 
tezi ortaya konmaktadır. Said Halim Pa
şa'nın bu yedi risalesi 1919'da 183 sayfa
dan oluşan bir kitapta toplanarak Buh
ranlanmız adıyla basılmıştır. M. Ertuğ
rul Düzdağ tarafından sadeleştirilen eser 
1973'te aynı isimle. 1991 'de Said Halim 
Paşa-Buhranlanmız ve Son Eserleri 
adıyla, ayrıca N. Ahmet Özalp tarafından 
1983'te Toplumsal Çözülme ismiyle ya
yımlanmıştır. Buhranlanmız içinde yer 
alan eserlerden bir kısmı "İslamlaşmak", 
"Meşrutiyet" , "Fikir Buhranımız", "İslam 
Aleminin Gerileme Sebepler i Üzerine Bir 
Deneme" başlıklarıyla İsmail Kara tarafın
dan sadeleştirilerek Türkiye'de İslamcı
lık Düşüncesi adlı eser içinde neşredilmiş
tir ( İ stanbu l 1986) . 8. İsl{im 'da Teşkilat-ı 
Siyasiyye. Said Halim Paşa'nın Malta'da 
sürgünde iken yazdığı eser 1921 'de Ro
ma'da Les instituons politiques dans la 
societe musulmane adıyla , ayrıca Paris'
te çıkan Orient et occident dergisinde 
yayımlanmıştır. Sonraki yıllarda İngilizce 
ve Urduca olarak da neşredilen eser, Meh
med Akif tarafından Fransızca'dan tercü
me edilip Sebilürreşad'ın Ankara'da çı
kan sayılarında 1922 yılının Şubat-Mayıs 
aylarında "İslam'da Teşkilat-ı Siyasiyye" is
miyle tefrika edilmiştir. Said Halim Paşa 
bu eserinde İslami müesseselerin Batı ku
rumlarıyla aynı nitelikte olmadığını . İs
lam'ın ayrı bir dünya görüşünün bulundu
ğunu belirtmekte; devlet başkanının mil
let tarafından seçilmesini, Meclis-i Meb'Q
san'ın milletin seçkin kişilerinden oluşma
sını ve bu meclisin hükümetin çalışmala
rını denetlemesini istemektedir. Eser sa
deleştirilerek N. Ahmet Özalp tarafından 
İslam ve Batı Toplumlannda Siyasal 
Kurumlar adıyla (İstanbul 1987), M. Er
tuğrul Düzdağ tarafından Said Halim 
Paşa-Buhranlanmız ve Son Eserleri is
miyle (İ stan bul 1998) ve İsmail Kara tara
fından Türkiye 'de İslamcılık Düşünce
si içinde (İstanbull986) yayımlanmıştır. 9. 
Mektuplar. Said Halim Paşa, Malta'da sür
günde iken Amerika Birleşik Devletleri Baş
kanı Thomas Woodrom Wilson, İngiltere 
Başbakanı Loyd George ve Fransa Başka
nı Clemencea'ya otuz sekiz sayfalık birer 
mektup göndermişti (bk. bibl.) . Mektup
larda Osmanlı Devleti'nin dünya üzerinde
ki misyonu hatırlatılmakta ve Osmanlı'yı 



dışiayarak dünya barışını sağlamanın müm
kün olmadığı bildirilmektedir. 10. Divan-ı 
Ali Suallerine Yazılı Olarak Verilen Ce
vaplar. I. Dünya Savaşı yenilgisi üzerine 
Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kurulan DI
van-ı All'de sorgulanan Said Halim Paşa'
nın S Kasım - 21 Aralık 1918 tarihleri ara
sında Divan-ı All'nin sorularına verdiği ce
vaplar Vakit gazetesinde tefrika edilmiş 
ve Harp Kabineleri 'nin İsticvabı adıyla 
yayımlanan kitapta da yer almıştır (İstan

bul 1933, s. 246-333) Said Halim Paşa ha
tıralarını kaleme almaya başlamışsa da ölü
mü dolayısıyla tamamlayamamıştır. Ha
tıraların bir kısmı Sebilürreşad dergisinin 
29 Haziran 1922 tarihli sayısında "Türki
ye'nin Harb-i UmGmlye iştirakindeki Se
bepler" başlığıyla neşredilmiştir. 

Düşünceleri. Said Halim Paşa, çöküş yıl
larında öne çıkan İslamcı düşünürlerin baş 
temsilcilerinden biri olarak tanınmış ol
makla beraber döneminin şartları içinde 
kaleme alınan ve bu şekilde değerlendiril
mesi gereken eserlerinin günümüzde et
kili olduğundan söz etmek pek mümkün 
değildir. isıarn aleminin bugün içinde bu
lunduğu durum, kaynağını geçen asra na
zaran bambaşka bir istikamette gelişen 
dünyanın oluşturduğu yeni meselelerden 
almaktadır; dolayısıyla Said Halim Paşa'
nın eserlerinde dile getirdiği görüşler dö
neminin tarihsel tanıklığını yapmaktan 
öteye geçemez. Böyle bir değerlendirme , 

kendisinin entelektüel kapasitesinin tak
dirle karşılanmasına engel teşkil etmese 
de o dönemde tartışılan konular ve ileri sü
rülen fıkirlerin büyük bir kısmının bugün 
artık geçerliliğini kaybetmiş olduğu açıktır. 

Said Halim Paşa fikirleri ve çözüm öneri
leri bakımından döneminin diğer düşünür
leriyle aynı dramı paylaşır: Batı karşısın
da İslam aleminin geri kalmışlığı ve esa
rete sürüklenmiş hali; bundan kurtuluşun 
mümkün olabileceğinden derin bir şüphe 
duyularak ümitsizlik raddelerine gelen çı
kış arayışları. 

Said Halim Paşa, islam'da cemiyet ahla
kı ve hayatı, hürriyet, eşitlik, yardımlaşma 
ve sosyal sınıflar, demokrasi, vatan kavra
mı, İslam hukuku. anayasa, devlet idare
si, gelişme ve geri kalmışlık, eski ve yeni 
aydın, müslüman aydını, Batılılaşma ta
raftarı aydın gibi konulardaki görüşlerini. 
XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren bü
yük ölçüde hıristiyan Batı'nın sömürgesi 
haline gelen İslam dünyasının bu durum 
karşısındaki ezikliğinin giderilmesi ama
cını taşıyan bir idealleştirme gayreti için
de anlatır. Mazinin yüce ve üstün halinde 
halihazırın perişanlığına teselli aranması , 

o dönemdeki birçok düşünürün takip et
tiği bir yol olmuştur. Fakat Batılılaşma'
nın hedef olarak gösterilmesi de hemen 
hepsinin iştirak ettiği ortak bir kanaattir. 
Paşa da, "Milletçe ilerlemek ve yükselrnek 
için mutlaka Batılılaşmamız gerekir, kur
tulmak için her bakımdan Batı milletlerini 
taklide mahkGmuz" demekle beraber edi
nilen tecrübelerden hareketle Batı mede
niyetinden gerçek anlamda istifade edil
mesinin onu aynen uygulamaya sokulma
sıyla mümkün olmadığını ileri sürer; do
layısıyla Avrupa medeniyetinin "milllleşti
rilerek" kendimize uygun hale getirilmesi 
gerektiği kanaatindedir (Said Halim Paşa
Buhranlarımtz, s. 76-77) . 

Kadın-erkek ilişkileri dönemin tartışma 
konularından olarak paşanın da önemse
diği meselelerden biridir ve bu iki cins ara
sındaki eşitliğe, kadın hakları, kadın hür
riyeti ve feminizim gibi akımlara karşıdır. 
Paşaya göre hiçbir medeniyet kadın hür
riyetiyle başlamamış. aksine medeniyet
lerin çöküşü kadınların hürriyetlerini tam 
olarak ele geçirmeleri sonunda olmuştur 
(Said Halim Paşa-Bütün Eserleri, s. 100) . 

Bu akımlar takdir ve teşvik edilmesi gere
ken ulvl bir iş olduğu zannıyla revaç bul
maktadır. Said Halim Paşa bunun yanlış
lığını vurgular. Toplumun geri kalmışlığı
nın başka sebepleri olduğuna değinirve 
asıl etkenin eğitimdeki zafiyetten kaynak
landığını tesbit eder. Ruh ve ahlakça yük
sek fertler, İslami değerlerle yetiştirilerek 
oluşturulur. Toplumu meydana getiren 
fertlerin İslami esaslar dahilinde yaşama
larını ve şeriatı uygulamalarını bekler. Pa
şa etnik kimliğe özellikle karşıdır. Dini te
mellere dayanan bu görüşünün dağılmak
ta olan bir imparatorlukta daha yakın bir 
şekilde gözlemlenerek güçlendiğini ileri 
sürmek mümkündür. Kendi ifadesiyle is
lam ırki özelliklere uymak değil onları ken
dine uydurmak durumundadır. Mahalli ve 
milli adetlerin islam'ın içine girmesi so
nucunda islami cemiyet nizamlarının da 
etnik ahlaka göre şekil değiştirdiğini , bu 
durumda islam'ın tarafsız ve milletlerara
sı olma özelliğini kaybettiğini ileri sürer. 

Dönemin Türkçü düşünürü Ziya Gökalp, 
islam birliğine milli devlet aşamasından 
sonra yönelmek gerektiği düşüncesindey
ken, Said Halim Paşa. islam birliği ideali
ni ön plana alır ve islam birliği olmadan 
milli birliğin kurulamayacağını savunur. is
lam beynelmillelciliğini zamanındaki sos
yalizmin kurmak istediği beynelmilelcili
ğe benzetir. Milli kimliğini öne çıkaran bir 
ferdin İslami dayanışmaya önem verdiği 
oranda iyi bir insan olacağı görüşündedir. 
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islam aleminin büyük bir aile gibi oldu
ğunu ileri sürer ve islam'ın katı ve bencil 
milletçiliğe karşı olduğuna inanır. 

Hakimiyet anlayışını şeriata dayanmış 
olarak görmek isteyen ve milli iradeye da
yanan bir hakimiyet ilkesine karşı çıkan 
Said Halim Paşa'nın siyasi görüşleri de do
layısıyla İslami bir boyut taşır. Meşruti bir 
idareyi kaçınılmaz görmekle beraber 1876 
anayasasına hazırlanış sebepleri, amacı, hü
kümleri vb. hususlar itibariyle karşı olan ve 
bunu "usul ve adat-ı kavmiyye ve efkar-ı 
ictimaiyye ve siyasiyyemize muvafık" bul
mayan paşa (Bülbül , s. ı 7 ı). İslam'ın ce
miyet hayatında olduğu gibi siyasette de 
çeşitli parti ve sınıflar arasındaki rekabet 
ve muhalefete izin vermediğini söylemek
tedir. Bu inanış, gerçek durumların ifade
si olmaktan ziyade siyaset ve sınıf çatış

maları içindeki Batı karşısında idealize edil
miş bir dünya görüşünün takdimi gibidir. 
Batı karşısındaki geri kalışta dinin payının 
ne olduğunun uzun zamandır yoğun bir 
tartışma konusu yapıldığı bir dönemde 
müslümanların geri kalmışlığının dinden 
değil kendilerinden kaynaklandığını ileri 
sürmesi doğru bir teşhis olmakla beraber 
döneminde Batı 'nın azameti karşısında ge
niş çevrelere pek de inandırıcı gelmemek
teydi. Said Halim Paşa. 1 SO senedir de
vam etmekte olan gerilemenin sebebini 
şeriat hükümlerine aykırı davranılmaya 
bağlayan 1839 Tanzimat Fermanı'ndaki 
gerekçeyi tekrarlarcasına İslami vazifeie
rin eski zamanlarda olduğu gibi gerektiği 
şekilde yerine getirilmemesini bunun se
bebi olarak öne çıkarır. Ancak yine de mad
di şartların bozulmuş olmasının Batı kar
şısındaki mahkGmiyetin ve sömürge hali
ne gelişlerin esas sebebini teşkil ettiğinin 
idraki içindedir. Batı Doğu'nun zenginlikle
rinden istifade etmesini bilmekte, müslü
manlar ise bilimiere yüz çevirdiklerinden 
cahillik sebebiyle bugünkü durumlara düş
müş bulunmaktadır. Sonuç olarak paşa
ya göre ger ileme ahlaki ve içtimal değil 
yalnızca iktisadi yani maddidir ve telElfisi 
mümkündür (Said Halim Paşa-Buhranla
rımtz, s. 249) . Çaresi de nerede olursa ol
sun aranıp bulunması emredilen ilimdir 
(a.g.e. , s. 255) . 

Batı ile İslam arasındaki derin zıddiyet 
ve Batı'nın bunu taassup içinde ve bir düş
manlık halinde sürdürmesi geri kalmışlığı 
körüklemiştir. Batı'da müsbet ilimler ge
lişmenin anahtarı olmuş. Doğu ise son yüz
yıllarda saplanıp kaldığı metafizik ve fel
sefe dünyasından çıkma becerisini gös
terememiştir. Batı'da eğitim gören müs
lümanların da bu sonuçta şeriatın payı ol-
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duğu ve dinin ilerleme ve gelişmeye engel 
teşkil ettiği yanılgısı içine düşmüş olma
ları meseleye ayrı bir vahamet katmakta
dır. Bu durum, üç dört yabancı dil bilgisiy
le bütün eğitimini Avrupa'da yapmış ve 
uzun yıllar oralarda kalmış olmasına rağ
men kendisini bu gibi etkilerden müstes
na kılan paşaya şaşırtıcı gelmektedir. Onun 
samimi görüşü islami kurumların değişim 
kabul etmemesi, gelişme kabiliyetinden 
yoksun olmasından değil mükemmel bir 
halde bulunmasından kaynaklanmaktadır. 

Said Halim Paşa'nın imparatorluğun yı
kılış aşamasında yetişmiş aydınların önde 
gelenlerinden biri olduğuna ve geride bı
raktığı eserlerin devlet adamı kimliğini göl
gelediğine şüphe yoktur. imparatorluğun 
son döneminde yer aldığı yüksek siyaset 
sahnesindeki konumu sebebiyle, savaşa 
giriş ve tehcir gibi hayati konulardaki so
rumluluğu itibariyle sorgulanıp. doğru bir 
yol takip edip etmediği sorusu ortaya atıl
makla beraber. "Bir milletin gerilemesi, ek
seriya uzun bir hadiseler zincirinin ve in
sanlığın genel gelişmesinin bu cemiyetin 
içinde ve dışında meydana getirdiği bir
çok sebep ve arnillerin neticesinde ortaya 
çıkar" yargısına varması (a.g.e., s. 139). 
kendisine ele aldığı konuları genelde bu 
anlamda işleme imkanı vermemiş olsa da 
metot olarak doğru yolda bulunduğunun 
göstergesi sayılmalıdır. 
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Suriyeli illim ve İhvan-ı Müslimin 

L 
Teşkilatı'nın ideologu. 
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27 Eylül 1935'te Suriye'nin Hama şehrin
de doğdu . Küçükyaşta annesini kaybet
ti. Babası Muhammed Dib'in bir kan da
vasına karıştığı için dört yılını şehir dışın
da geçirmesi, ardından hapiste kalması 
sebebiyle zor günler yaşadı. ilk öğrenimi
ni Hama'daki Darü'l-ensar gece okulunda 
tamamladı. ibn Rüşd Lisesi'nden mezun 
oldu. Lise öğretmenlerinden Şeyh Muham
med el-Hamid vasıtasıyla Suriye Müslü
man Kardeşler Teşkilatı'nın üyeleriyle ta
nıştı ve 1952'de örgüte katıldı. 1956'da 
Şam Üniversitesi'nde yeni açılan Külliyye
tü'ş-şeriati'l-islamiyye'ye kaydoldu. Fakül
tenin kurucu dekanı ve Suriye Müslüman 
Kardeşler Teşkilatı'nın lideri olan Mustafa 
es-Sibai ile tanıştı . Derslerinin yanı sıra ih
van-ı Müslimln içindeki faaliyetlerde gö-

rev aldı, ayrıca Şam'da faaliyet gösteren 
çeşitli tarikat önderlerinin derslerine ka
tıldı. Üniversite dışında Şeyh Abdülkerim 
er-Rifai, Muhammed el-Haşiml ve Abdül
vehhab Debus gibi alimlerden ders aldı. 
1961 'de mezun olduktan sonra Hama'da 
öğretmenliğe başladı. 1964'te askerliğini 
tamamlayıp Hama'ya döndü. Bu sırada 
ihvan-ı Müslimin ile Baas rejimi arasında 
anlaşmazlık çıkmış, yine bir Hamalı olan 
Mervan Hadid'in liderliğindeki örgüt şe
hirde rejime karşı bir ayaklanma başlat
mıştı. Said Hawa, Hadid'in militarist tav
rına mesafeli yaklaşmakla birlikte grevie
rin düzenlemesinde rol aldı , silahlı çatış

maların önlenmesi için şehrin ileri gelen
leriyle yapılan toplantılara katıldı . Fakat is
mi çatışmalara karışanların arasında zik
redildiği için lrak'a kaçtı. Bu sırada Baas 
rejimi tarafından gıyabında idam cezası
na mahkum edildi. Kırk gün sonra genel 
af ilan edilmesi üzerine Suriye'ye döndü. 
1964 hadiselerinden sonra yeni bir orga
nizasyona giden Müslüman Kardeşler Teş
kilatı ' nın Hama Şubesi'nin başına Mısır'

dan yeni dönmüş bulunan Abdülkerlm Os
man seçildi. Fakat ülkeyi terketmesi iste
nince yerini Said Hawa'ya bıraktı. Bu ara
da örgütün programını hazırlama görevi
ni Said Hawa üstlendi. Suriye'de Müslü
man Kardeşler' e uygulanan baskı yüzün
den 1966'da Suudi Arabistan'a giderek 
burada beş yıl öğretmenlik yaptı ve ilk 
eserlerini yayımlamaya başladı . 

Hafız Esed'in 1970'te yönetime el koy
masının ardından ihvan-ı Müslimin'in sür
gündeki mensupianna Suriye'ye dönme iz
ni verilmesi üzerine Said Hawa da 1971 '
de ükesine döndü. Fakat Hama'da çıkan 
olayların sorumluları arasında o da tutuk
landı. Beş yıl süren hapis hayatı boyunca 
ilmi çalışmalarla meşgul oldu. On bir ciltlik 
Kur'an tefsirini hapiste iken yazdı , mah
puslardan oluşan talebe grubuna ders ver
di. Ocak 1978'de hapisten çıktıktan iki ay 
sonra Suriye'yi terketti ve Ürdün'e yerleş
ti. Suriye'deki ihvan-ı Müslimin Teşkilatı 
ile ilgisini bundan sonra da sürdürdü. Çe
şitli islam ülkelerine, Amerika Birleşik Dev
letleri'ne ve Avrupa'ya seyahatlerde bu
lundu. iran'da Humeyni ile, Pakistan'da 
Mevdudl ile tanıştı. 1980'li yılların başla
rında islami örgütlerin birleşmesi için ça
lıştı. Uluslararası Müslüman Kardeşler Teş

kilatı 'nın kuruluşunda ve yönetim kadro
sunda yer aldı. Adnan Sa'deddin ve Mu
hammed Ebu Nasr el-Beyanuni ile birlik
te el-Cebhetü'l-islamiyye fı Suriye'yi kur
du. Hafız Esed rejiminin i hvan-ı Müslimin 
üzerindeki baskılarının iyice artması üze-


