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BİR n ABDÜLHAMİD DEVRİ A YDINI'NIN 
PROFİLİ: LASTİK SAİD BEY 

Mehmet Ali Beyhan 

Tarih ar3.§bnnalaruıda, incelenen dönernin külti,ir, politik ve sosyal ha
yatında belirli bir rol üstlenen şahısların tanınması ve karakteristik özellikle
rinin b~esi büyük bir ehemmiyet arzeder. Tarih! olayların kahramanlan, 
yaşadıidan dönemin şu ya da bu şekilde önde gelen insanlandır. Bu bakım
~. tarih! bir olayın anlaşılabilmesi, sosyal bir hareketin, bir çöküntüDün 
veya bir yükselişin tahlil edilebilmesi, bir devrio her yönüyle aydınlatılabil- ·. 
mesi, bu gelişmelerde rol oynamış şahısların yakından tanınınası ile müm
kündür. 

MeşrOtiyet Devri Osmanlı entellektüel dünyasının renkli ve çok cepbeli 
simalanndan 'biri olan-Lastik Said__Bey, devrio kültür hayatında önemli bir 
yere sahip olduğu kadar, dönemin aydınlan ve devlet adamlannın da bir pro
totipidir. Buna rağmen, İbnü'l-Emtn'in "Son Asır Türk Şairleri"ne tahsis etti
ği kıymetli eserindeki inceleme dışındaO>, Said Bey hakkında bilinenler, bir 
'iki ansiklopedik malfunatının ötesine geçmemektedir. Bu bilgiler ise eksik ve 

.. yanıltıcıdır<2>. , ' 
. Bu incelememizde Said Bey'in hayatı, bilinmeyen yönleri, tanınınayan 

eserleri, dÜşünceleri ve ll. Abdülhamid ile ilişkileri üzerinde duracağız. 

I- SAİD BEY'İN HAYATI: 
. Said Bey, 5 Safer İ264/12 Ocak 1848. tarihinde İstanbul'da doğdu(3>. 

(1) İbnü1-Emi.n Mahmud Kemal Ina!. Son Asır Tiirk Şairkri, İstanbul 1940, cüz 9, s. 1614 · 
(2) İbrahim Alaeıtin, Meşhiir Adamlar, İstanbul, 1933-1936, IV, 1403-1404; Meydan L4rousse, is
tanbul, 1972, X, 856: Her iki ansiklopedide Said Bey'in doğum tarihi verilm.emiştir, haldondaki bilgi
ler eksik ve muğlaktır. Mesela Said Bey'in sürgün edilmesi "ileri fıkirli ol~u·na bağlanmaktadır. 
Oysa durumun tamamen farldı olduğu görülecektir. · 
(3) BOA, Sicill-i ahvaı Defteri, 200,159; Hilmi Ziya Ülken, Said Bey'in doğum tarihini 1858 olarak 
vennektedir. Bkz. Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi. İstanbul, 1979, s. 145. 
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Tanzimat dönemi diplomat ve devlet adamlanndan Ahmed Kemal Paşa'nın 
(1808-1886)<4> oğludur. Asıl adı Mehmet Said olmakla beraber, babasına nis
betle "Kemal Paşa-zade Said" diye tanınmıştır. Daha çok "Kemal Paşazade" 
olarak anılmasına rağmen, muhtemelen tahkir edici bir gayretin eseri kendisi
ne takılan "lastik" lakabıyla, "Lastik Said" diye de bilinmektedir. Ahmed 
Rasim'e göre, yaz ıctş ayağına lastik giydiği için "Lastik Said Bey" denilmiş-
tlı(S>. ·. 

Babası, devrinin birçok devlet adarnma nazaran ileri görüştü ,. kültürlü 
ve dil bilen bir zattı(6)_ Oğlunun küçük yaşlanndan itibaren tahsiline önem 
verdi. Babasının tahsiline gösterdiği bu alaica ile küçük Said, ilk eğitimini 
özel-hocalardan aldı(7)_ Arapça'yı Amasyalı Hoca Mecid Efendi'den öğrendi 
(8)_ Kendi ifadesine göre, çalışkanlığı ve okumaya olan merakından çok hoş
lanan babası, Farsça'yı bizzat kendisi öğretmiştir. Hatta bu okuma merakı o 
derece ileridir ki, babası, oğlu Said'e gezdiği yerlerde dahi boş durmaması, 
sürekli kitapta meşgul olması maksadı ile Ar~pça'dan Binbir Gece ve Fars
ça'dan Kelile ve Dimne masal kitaplannı vermiştir<9>. · , 

Bu masal kitaplan büyük formada basıldıktan için, hergün beşer onar 
sahife kopararak, cebine koyar, gezdiği yerlerde onlan okuyarak hem eğlenir 
ve hem de vaktini boş geçirmemiş oluyordu. Öyle ki, bu okuma alışkanlığı, 
Said Bey'in hayatında "okumaksızın geçirilen vakit, boşa geçirilmiş vakittir" 
gibi bir düstur haline gelmiş, yaşlılık yıllannda bile bu okuma alışkanlığı 
devam etmiş, mesire ve eğlence yerlerinde dahi okumaktan kendini alama
mıştır<10>. 

1885-1888 yıllannda Hukuk Mektebi'nde Said Bey'in derslerine devam 
eden bir öğrencisinin ifadesine göre; elinde daima kitap bulunur. geniş palto: 
sunun ceplerinde mutlaka yeni çıkan bir Fransızca eser taşırdı. Tramvayda . 
otururken ya da her akşam uğradığı "Beyoğlu'ndaki Yani'nin birabari.esinde, 
kitabını çıkarır, oturduğu sürece kaldığı yerden mütalaa ya devam eder, "kolu
nun yenlerinde bulunan küçük cep"ten kurşun kalemini çıkararak okuduğu 
kısmı işaret ederdi(ll)_ 

Said Bey'in çocukluk yıllarının bir kısmı, babasının ortaelçi olarak Ber
lin Setiri olması münasebetiyle Almanya'da babasının yanında geçti. Kemal 
Paşa, 12 Eylül 1854 tarihinde Almanya'daki memuriyetine tayin edilmiş, oğ
lunu, Şark kültür ve terbiyesinde biraz daha mesafe alması için geçici olarak 

(4) Mehmed Süreyya, SiciU-i Osman;, IV, 81. 
(5) Ahmed Rıtsim, Muharir Bu Ya, İstanbul, 1926, s. 140. 
(6) İbmü'I-Emin, Aynı Yer, cüZ 5, s. 811. 
(7) Senet-i FünQn, 16 Teşrin-i evvel 1919, s.7. 
(8) Meclis-i Maarif üyeliğinde de bulunan Mccid Efendi, devrin önde gelen aJi.mlerindendii: Bkz. M. 
Sürcyya,AynıYer,IV,1911 "·'··· •·· • - --·- ·- - ~·: .. / -
(9) Servet-i FünQn, aynı nüsha ·• 
(lO) Servet-i PünQnl aynı nüsha. . c 
(ll) Abdurrahman Adil, Hôılisfil-ı Hukilkiyye ve Tarihiyye, Istanbul, 1922, .s. 21 

' 
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İstanbul'da bırakmıştır. Ancak bir sene sonra, eşinin vefatı üzerine(I2), anne
siz kalan Sai'd'i yanına aldırmak zorunda kalmıştır. Kemal Paşa'nın bu memu
riyeti Ağustos 1857'de sona erdiğine göre(I3), Satd Bey'in Almanya'daki kalış 
süresi iki yıl kadar olmalıdır. O halde 1855'de A.lmanya'ya gitmiş olması ge
rektiğine göre, çocukluğunun 7 ila 10 yaş arası orada geçmiştir. Bu hesaba 
göre, Sal~ Bey'in Almanya'daki tahsil süresi iki yıldan fazla olm~alıdı:r. 

Bu süreyi bir "hüstı-i tesadüf' olarak tavsif eden Said Bey, Almanya'da 
kendisi için iyi bir öğrenim gönne fırsatı bulduğunu belirtir. Küçük yaşına 
rağmen Alman mekteblerinin tedris sisteminden çok iyi istifade ettiğini ifade 
eden Said Bey, burada Almanca öğrenim görürken, bir yandan da İstanbul'da 
öğrenmiş olduğu bir miktar Fransızca'yı, Alman okullarınm bu dile verdikleri 
ehemmiyete binaen iyi bir düzeye çıkarma imkanmı elde eder<I4). 

İstanbul'daki tahsil hayat.ıı:ıın daha çok özel ders almak suretiyle geçtiği
ni bildiğimiz Satd Bey'in, Almanya'daki 'tahsil derecesi ve aldığı diplomaya 
dair elimizde bilgi bulunmamaktadır. Bununla beraber, çok iyi derecede öğ
rendiği Almanca ve Fransızca'nın temellerini, Almanya'daki bu tahsil devre
sinde atmış olduğu bir gerçektir<l5). 

a- Memuriyen ve Hocalığa: 
Sicill-i ahval Defteri'ndeki sicil özetine göre; Sai'd Bey ilk memuriyeri

ne 18·Ternmuz 1868 (1284) tarihinde dörtbin kuruş maaşla Şfira-yı Devlet'de 
"birinci smıf muavin" ünvanı ile başladı.'·Oradaki memuriyeti, bu kurumun 
muhtelif dairelerinde 1874 tarihine kadar muavin, katib ve başkatib olarak 
devam etti. .1874 tarihinde, Sadrazam Hüseyin Avni Paşa (1820-1876) tara
fıiıdan(l6) Haneiye Nezareti Matbuat Kalemi'nde müdür muavini olarak gö
revlendirildi. Aynı yıl Matbuat Kalemi Müdürü Arzuman Efendi'nin yaşlılı
ğından dolayı görevinden ayniması üzerine<17>, Said Bey,' 10 Kanun-ı evvel 
ile 21 Şubat 1875 tarihleri arasında adı geçen kalem müdürlüğünü deruhde 
etti. Bilahare Hariciye Nezareti Kitabeti'nde bulundu. 

Said Bey'in Haneiye Nezareti'ndeki memuriyet hayatı, 1885'de ilk me
muriyet yeri olan ŞOra-yı Devlet'e, Muhakemat Dairesi üyesi sıfatıyla tayin 
edilişine kadar sürdü. Daha sonra, Muhakemat Dairesi Reisi Sahib Bey'in, 
Haleb Valisi Cemil P.aşa aleyhindeki şikayetlerinin tahkiki için Haleb'e gön
derilmesi üzerine, bu dairenin boşalan riyasetine terfi etti(l8). 2 Ocak 1894'te 
<19) ŞO.ra-yı Devlet bünyesinde teşkil olunan Bidayet Mahkemesi başkanlığı
(12) Servel-i Filnı2n, aynı nüsha. 
(13) Dışişleri Bakanlığı/967 Yıllığı, Ankara, 1968, 838. 
(14) Servel-i FilnQn, aynı nüsha .. 
(15) Servet-i Fiinün, aynı nüsha 
(16) VakiJ, 22 Teşrin-i evvel, 1920, s. 2. 
(17) Vakit, aynı nüsh:ı.. 
(18) VakiJ, 31 Kanun-ı evvel 1917. 
(19) BOA, Dutr, 37-2./9-14. 
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na tayin edildi. Bu görevinin dördüncü yılında, 2 Ekim 1898'de maaş1 onbin 
kuroşa çıkanldı(20) ve bu memuriyeti 1899 yılında Yemen'e sürülmesine 
kadar devam etti. 

Said Bey'in memuriyet hayatının önemli bir merbalesi de, şüphesiz ma
arif sahasındaki hocalığıdır. O, devrio önemli, önemli olduğu kadar ·gözde üç 
mektebinde hocalık yapmıştır Bu mekte~lerden biri Mekteb-i Sultani'dir (ku
ruluşu 1868)(20 a) ve Said Bey burada, "UsUl-i killibet" ve "Usul-i terceme" 
dersleri vermiştir<21). Said Bey'in ders verdiği diğer mektebler ise, Osmanlı 
Devleti'nin iki önemli yüksek tahsil ocağı olan "MekJeb-i Mülldye" ve 
"M eldeb-i Hukuk" tur. 

Mülkiye Mekteoi'nde Said Bey, "Usul-i killibel-i ·resmiye" dersi ile 
beraber "Hukuk-ı düvel" i okutmuştur. Bu melctebde okuttuğu devletler hu
kuku ders notlannı, daha sonra gözden geçirerek kitap halinde 1884'de bastır
mıştı.r. Mülkiye'de okuttuğu "Kitôbet-i resmiye" nin ders olarak, muhteme
len dersin özelliğinden dolayı , pek parlak geçmectiği anlaşiımaktadır. 
Nitekim, Mülkiye'nin ikinci sınıfında Said Bey'in öğrencisi olan Ali Kemal 
(22); "Doğru söylemek lazım ise Said Bey'in tedrisatı ne irfaru, ne de şöhreti 
nisbetinde değildi. Bize o zaman büyükçe bir hizmeti olmadı. Öğrettikleri 
(olduğundF, bulunduğundan) tabirlerile ufak tefek resmi tezkereler yazdır
maktan ibııret kaldı" ifadeleriyle hocası hakkındaki kanaatlerini beJirtir<23>. 
Ancak devletler hukuku dersiyle ilgili bilgi vermeyen Ali Kemaı·, gazetecilik 
cephesine işaretle Said Bey'in, "biZde gazeteciliğin, mubarrirliğin bir ptri" ol
duğunu if~de etmektedir<24). 

Hukuk Mektebi'nde ise dersleri pek parlak geçmiştir. Burada okuttuğu 
"Hukuk-ı Siyasiye-i dahiliye-i Osmaniye" yani Anayasa ve İdare Hukuku 
dersidir. ~defa Said Bey-tarafından ihdas edilmiş ve okutulmuştur<25>. 

-.Said'13ey'i Hukuk Mektebi'nde bu dersi okutınaya sevkedenin Cevdet 
Paşa olduğunu belirten Abdurrahman Adil, Said Bey ve dersleri hakkında · 
şöyle yazmaktadır: "1301 senesinde Prusyalı Emin Efendi'nin idaresinde bu
liman Mekteb-i Hukuk'a dabil oldum. İki tarafına sallanarak yürüyen, kışın 
kukulatalı kalın bir palto iktisa eden, kırpık bıyıklı, kırmızı yüzlü, sanşın 
tüylü bir muallim her hafta Çarşanba günleri öğleye yakın muntazaman mek
t~be gelir, üst kata çıkar, güzel ve tatlı bir ders takrir ederdi. Bu muallim, 

(20) BOA, t. Dahiliye, 16 Ca 1316, No.29. 
(20a) Adnan Şişman, Galatasaray Mekteb·i Su/Jiinisi'nin kuruluş ve ilk eğilim yıllan (1868-
1971), İstanbul, 1989 s. 23. . 
(21) Vakit, aynı nüsha. 
(22) 1867-1922 yılilan aıasında yaşayan, gazeteci, yazar, edip ve siyaset adamı. Sabah Gazetesi'nde 
anılan m tefri.ka etmiş, daha sonıa bu am lar, oğlu Zeki Kuiıeralp ıarafuıdan aynı isimle 1 9B5;de kitap 
olarak neşredilmiştic. · - ~ · . · · · .• " . 
(23) Osman Nuri Ergin, Türkiye MaarifTarilıi, İstanbul, 1940, n. 506. 
(24) Ali Kemıi!, Sabah, 17 Mart 1921. 
(25) Va/cü, aynı nüsha. 
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mektebin bağçe kapusından girerken bütün falebe sevinir, güler yüzle vaz'-ı 
ilitirarn alurlar, hace-i danaya yol verirler idi. Bu muallim Faziiil-i Ahüikıyye 
ve Kema.Mt-ı ilmiyle mütercimi Kemal Paşa-zade Said Bey idi. Tak:rir ettiği 
ders de Hukuk-ı Siyasiye-i Osmaniye dersi idi: Ehl-i Salih'in Osmanlılar hak
kındaki teşebbüsatından tutturarak devr-i Tarizlrrıat'ı açar, Reşid Paşanın 
devr-i Tanzlrrıatı nasıl ve niçün yapdığını hikaye eder, Rusya'nın vaz'iyyet ve 
menviyyatını tasvir eder, Gülhane Hatt-ı humayu.nunu teşrih eyler idi. O 
zaman ve belki bugün Reşid Paşa'yı bu memleketde yegane anlamış ve 
yegane anlatmış adem Said Bey'dir. O cil:ıetle Hukuk-ı Siyasiye-i Osmaniye 
dersinin bugüne kadar yetişmiŞ yegane muallim-i ilmisi Said Bey olmuŞtur." 
(26) . . : 

Bu müellife göre Said Bey Hukuk Mektebi'ndeki derslerine 1301 sene
sinde (1885) başlamış ve 1302 senesinde son verdirilmiştir<:Z>. Haİbuki bu 
derslerin 1304 (1888) tarihine kadar devam ettiği ve bu tarihde son verildiği 
anlaşılmaktadır. Derslerinin birinde Said Bey, Fransız İhtilali'nden bahseder
ken. ihtilal devri Fr~sız meşhurlarından birinin Hz. Peygamber bakkındaki 
"Ey Arab-ı ali-şan! Aşk olsun sana ki adai~tin ta kendini bulmuŞsun" şeklin
deki övücü sözlerini bilmünasebe nakletmiş ve zamanın Dabiliye Nazırı 
Münir Paşa'nın bunu, Hz. Peygamberi küçük düŞürücü addetmesi üzerine, 
Said Bey'in Şiira-yı Devletdeki vazifesi. ileri sürülerek, hocalığın bu vazifeyi 
aksatacağı bahanesiyle derslerine son verilmiştir. , 

Bu sı'rada Ekıem B~y (Recai-zade, 1847-1914) Mekteb-i Sultani ve 
Mülkiye'den, Midhat Efendi (Ahmed Midhat, 1844-1912) Hukuk Mekte
bi'nden uzaklaştinlmıŞtrr. Bunun üzerine üçü bir araya gelerek vaktiyle Fuad 
Paşa'nın Üçler Mahiıllesi'nde, Şucauddin mabedini tamir ederek kendisi için 
de yaptırdığı türbe müiıasebetiyle dtişüfdüğü; 

. .: . . 

·_ "Dedi üçler çıkup tfirih-i ZJÖa kilk-i btiniilen 
. · Futld Paşa Şuciluddin'in eldi ina'bedin b'ünylid'"· · 

tarih beytine nazire yaparak; ' ı 

"Dedi üçler çıku'p_ tfirih-# zibti kilk-i lditibden . 
Said u Ekren) u Midhat koğuldlf hep mekati.bden". 

beyti ile bu durumlan için~ düşürmüşlerdir.(28). _ 
Bu beyit gazetede Sultan Abdülbamid tarafından görülünce· S~"d Bey 

Saray'a çağnlır, bir daha "koğulmak" sözünü kullanmamak şartıyla Şfi.ra-yı 
Devlet'deki beşbin kuruşluk maaşı yedibinbeşyüz kuruşa çıkanlır ve aynca 
Padişah tarafından her ay kendisine yirmi lira ilisan edilir<29)_ Said Bey'in 
(26) Abdurriıhman Adil, aynı yer, s. 18-19. 
(27) Abdurrahman Adil, aynyer, s. 19. · 
(28) Vakit, aynı nüsha. 
(29) VakiJ, 2 Kanun-ı sam, 1918. 



172 

maaşının yedibinbeşyüz kuroşa ibiağı tarihi 1304 senesidir0°?. O halde Said 
Bey'in 1301-1304 yıllan arasında Hukuk Mektebi'nde ders venniş olması ge- · 
rekmektedir.Hukuk Mektebi'nde aynca Fransızca dersleri de veren(Jl) Said 
Bey'in çok çalışkan bir zat olduğu ve kuvvetli bir hafızaya sahip bulunduğu 
bilinmektedir: "Said Bey çalışkan bir adein idi. 1301-1302 senesi Mekteb-i 
Hukuk talebesi Said Bey'i her sabah şafak ile beraber evinden çıkmış görür
ler idi. Sa1d Bey o zaman Çukurçeşme'de ikamet ederdi. Pederi Kemal 
Paşa'nın konağı orada idi. Sabah kahvesini ekseriyetle .Çukurçeşme kahvele
rinden birinde içer, derhal yola düzülür, gider idi... Said Bey'in kuvve-i 
hafızası barikulade idi ve gayet sür'atle her şeyi tahattur eder idi"(32)_ 

Said Bey'in Mülkiye Mektebi'ne hoca olarak tayin edilmesinin, Ekrem 
ve Murad (Mizancı) beylerle beraber, Kamil Paşa'nın teklifiyle olduğu bilin-
mektedi.r<33)_ -. 

b- Gazetecilik Hayatı, Qil ve Üshlbu: 
.. Sa1d Bey, çok genç yaşl~ndan itibaren gazetecilik hayatma atılmıştır. 
Once Tasvir-i Ejkiir (1862-1870) da Namık Kemal'in yanında çalışmaya 
başladı(34>. Bilahare; ilk defa resimli olarak çıkan(35) Ayine-i Vatan gazetesi 
(14 Kanun-ı sani - 9 Şubat 1867)<36) sahibi Hacı Arifin, kendisinden bir 
yazar istemesi üzerine, Namık Kemal'in tavsiyesiyle bu gazeteye geçti. Daha 
sonra Said Bey; Filip ve Rüşdi efendilerin çıkardıklan İstanbul gazetesi'nde 
(1867-1869) başyazar olarak yazı yazdı. 1870-1873 tarihleri arasında yine 
Filip Efendi ile beraber "Hakayiku'l-Veldiyi" gazetesini Çıkardı. Bu ga.Zete
nin "tatil edilmesi" üzerine Vakit gazetesi'nin (1875-1883) neşrine başyazar 
olarak yardım etti. Vakit 'in isminin "i.raqe-i seniyye" ·mucibince değiştirife
rek "Tarik (1884-1898) adıyla neşrine "müsaade .edilmesi" üzerine, kendi · 
ifadesine göre "ref'ık-i mesaisi" Filip Efendi ile bu gazeteyi neşretti(37). 

Said Bey, Vakit 've Tarik gazetelerinde başyazarlık yaptığı sıralarda, 
aynca "Şark" ünvaniyle Beyoğlu'nda bir gazete çıkardığını yazmaktadır(38)_ 
Ancak Şark isminde İstanbul'da çıkan dört ayn gazetenin hiçbirinde, 
"imtiyaz sahibi" veya "mes'ul müdür" olarak Said Bey'in ismi geçmeınekte
di.r<39)_ Muhtemelen Said Bey, 1873-1875 tarihleri arasında Bordeano'nun 
(30) Sicill-i ahval Defteri, aynı yer. 
(31) Ergin, aynı yer. 909. 
(32) Abdurrahman Adil. aynı yer, 20-21. 
(33) Bi rol Emil, Mizancı Murad Bey, Rayatı ve Eserleri, İstanbul 1979, s. 616. 
(34) Servet-i FünOn, aynı nüsha. · 
(35) Servet-i FünOn, aynı nijsha. ... 
(36) Gazete adlannın önündeki tarihler, gazetelerin ne~ir dönemi tarihleridir. Biı tarihler, Hasan 
Duman'ın hazırladığı istanbul Kütüphaneleri Arap Raıjli Süreü Yayınlar Toplu Kata/oğu 1828· 
1928 İstanbul 1986 adlı çok değerli çalı~masından alınmıştır. . , · .· 
(37) VakiJ, 22 T~rin-i evvel 1920. "··" · 
(38) Servet-i FünOn, aynı nüsha. 
(39) Bkz. Hasan Duman aynı yer s. 370..37 ı. 
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patronajmda ve Dimitraki Efendi'nin idaresinde günlük olarak çıkan Şark 'ta 
yazar olarak çalışmıştır. V aldt gazetesinin intişar dönemine yakm olarak 
neşriyatına devarn eden Şark gazetesi de bu olmalıdır . . 

Said Bey yazılarmda imza kullanrnamıştır. Başyazar olarak çalıştığı ga
zetelerde "İcmai-i Ahval" başlığı altında, umumiyetle ilk sahifede; devletler 
aras~ münasebetler, Osmanlı Devleti'nin iç ve dış politikası ile siyasi gelişme
lere dair yazılar yazdı. İki önemli Batı dilini çok iyi bildiğinden , yabancı neş
riyatı takib edebiliyordu. Bu itibarla Avrupa'daki siyasi gelişmeleri, cereyan 
eden savaşların seyri ve dünya devletlerinin durumu ile ilgili konuları rahat
lıkla yazılarında işleyebilmiştir. 

Sald Bey'in parlak bir üsliibu, akıcı bir ifadesi vardır. Arap dilinin üs
tünlüğünü savunan ve bu dil hakkındaki düşünceleriyle iki yıl kadar süren bir 
dil münakaşası başlatan Hacı İbrahim Efendi(40) ile kalem tartışmalarma gire
rek dilde Türkçülüğü, yabancı kelime ve terkiplerden armdırılmış bir Türk
çe'yi savundu. Türkçe için yazdığı şiiri meşhurdur: 

"Arabca isteyen Urban'a gitsün 
Acemce isteyen İran'a güsün 
Frengiler Frenğistan 'a gitsün 

Bunufehm etmeyen cahil demekdir 
Ki biz Türk'üz bize Türki gerekdir." (41). 

İbrahim Efendl ile aralarındaki bu münakaşaların birinde Said Bey'in 
Hacı İbrahim "Efendi için kullandığı "kör" lakabına karşılık aldığı cevap, bu 
tartışmalann vardiğı boyutu vermesi bakımından çok jlginçtir: 

"Aybını gönneyelim böyle birbirimizin · 
Bende var za'f-ı basar, sen de bakar kör gibisin" (42). . . 

Fakat Sald Bey'in yazdıkları, hiçbir zaman Türkçe~nin sadeliğine dair 
yazdığı bu şiir kadar sade değildir. Yazılarmda her zaman Arabca- Farsça 
kelime ve terkiblerle yüklü ağır bir üslOb kullanmıştır: "Hakikaten en mühlın 
umiir-ı dahiliyemizden olarak tasfiye ve istikraz-ı daııili tahviHitının 
muhafaza-i i'tiban ne gibi esbaba menut idüğü hakkında bame-ran-ı bahs u 
makat olmakda bulunduğumuz ma'lOm-ı karl tn-i kiramdır"(43)_ 

Said Bey doğru bilindiği y~maktan çekinmez, yanl.ışları da acımasızca 
tenkid etmekten geri durmaz. Bunu kendi ifadesiyle "rast-gllluk" o~arak te
lakki eder. İyi bir cidalcidir, muhtelif konularda kalem müriakaşasına girmek
< 40) 1826-188 yıllan arasında ya§amışbr. Osmanlı ca ve Arııbca haklanda birçOk eser kaleme almıştır. 
Bkz. Ergin aynı yer, 777-779. . . _ 
(41) Kemal Pa§a-zide Said, Diiru'l-kütub, Aded 2 (İkinci Risile) Istanbul 1303, 130. 
(42) Ergin, aynı yer, 783. 
(43) Tarik (İcmaJ-i AhvaJ'dcn) 9 Safer 1304, no. 939. 
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ten çekinmez ve bununla da övünür. Bilhassa Tarik gazetesi'nde yazdığı sıra
larda bu tür münakaşalara çokça girdiği anlaşılan Said Bey, bu durumuyla 
övünür görünmekle beraber pişmanlığıru da gizleyememektedir. Nitekim şu 
satıri~ Said Bey'in yazı üslubu ve bu üslubuyla ilgili düşüncelerini çok güzel 
özetler: "Taıik Gazetesi'nde iken pekçok · mebahisat meydanlanna girtip 
lehü'l-hamd her · mebhasde galebeye nailiyetim dahi nice erbab-ı kalemin 
husOmetlerini dai olduğuna binaen yirie o pasbihalde: · 

Cümle ihvan-ı killibel hasm-ı can olmuş bana 
Hep salii-han olduğumdan sahne-i akJQma ben" (44). 

Yazılannda asıl isıliini kullanmadığı gibi müstear ·isim de kullanmaz. 
Ama üslubundan yazının Said Bey'e ait olduğu anlaşılır. Bir gün Said Bey, 
Midhat Efendi ve Muallim Naci üçü bii- arada sohbet ederken Naci; "ben 
Said Bey'in ki tabetini zirinde imza vaz' olunmuş gibi tanının" der .. Midhat 
Efendi, "hata ediyorsun, imza taklid olunur amma o kitabet taldid olunmaz" 
diye mukabelede bulunur (45). 

Edebiyana gerçekci olmayı, his ve hayale değil, müşabede ve realiteye 
dayalı yazı yazmayı savunur. Serbest düşünce ye açık fikir taraftandır. Bu se
bebten edebt mesleklerden realizm ve romantizmi benimsediğini ifade eder 
(46)_ Bu cihetden, devcin birçok yazar ve edibiyle P.Olemiğe girişir. Ahmed 
Midhat Efendi ile "sanatta realizm ve ahlaki gaye"(47) konusundaki tartışması 
hayli meşhurdur. Said Bey, Midhat Efendi'yi, romanlannda "eski masal dün
yasının yerine koyduğu yeni ahiili kahramanlar ve şaşılac* vak'alar" ı (48) 
gerçekçi bulmadığından tenkid etmişti. Keza Abdülhak Hamid'in yazdığı bir 
piyesde (Duhter-i Hindu olmalı) şahıslardan birinin, Hindistan'da volkan bu
lunmadığı halde volkandan bahsetmesini<49) garib ve gerçek dışı bularak 
eleştirir. 

Bir perşenbe günü Tercüman-ı Haki/aıt 'te<50> çıkan iki şarkıya, 
Ahmed Midhat Efendi'ye ait olduğu zannıyla Said Bey, Vakit 'te 
(5l)metinlerini aynen v-erdikten sonra Midhat Efendi'yi kastederek, "böyle . 
şarkılar bir aşık ile ma'ştika arasında şayan-ı teati olduğundan, biz bu şarkıla
ra acizane tanzim ettiğimiz naztreleri o zeminde tertib ettik" notuyla yaptığı 
naztreleri Cuma günü neşreder. Ahmed Midhat Efendi, Said Bey'in kendisini 
"sarhoşlukla, fubşiyyatla, rezruetle" itharn ettiğini ileri sürmüş ve bunu bir 
(44) Servet-i FiJnQn, aynı nüsha, 
(45)Servet-i FünQn, aynı nüsha, 
(46) Servet-i FünQn, aynı nüsha, 
(47) Üllcen aynı yer; 107. 
(48) Ülken aynı yer, 110. , . -
(49) M. Kaplan - İnci Enginün " Birol Emil - Zeynep Kennan, Yeni Türlc Edebiyatı Anlo./ojisi,lsıarı-
bul 1982, IV, 211. · · ~ .~ 
(50) 16 Şaban 1295 (1878) sayı 43. • 
(51) 17 Şaban 1295, sayı 1013. 
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namus meselesi yaparak Said Bey'i karşılaştığı Babtali Caddesi'nde dövmüş, 
hadise Tercüman-ı Hakikat 'da<S2>. "Said Bey'e Dayak" başlığıyla neşredil
miştir. Bunun üzerine Said Bey Ceza Mabmesi'nde, Ahmed Midhat Efen
di'nin iki yıl hapis ve iane-i Muhacirin Komisyonu'na verilmek üzere beş lira 
para cezasına çarptırılması istemiyle dava açmıştır. · 

23 Şaban 1295 (Ağustos 1878) PerŞenbe günü dava görülmeye 
başlamış, Said Bey'in kendisinin bulunduğu, Midhat Efendi'nin ise vekili 
Tarus Efendi tarafından savunulduğu mahkemede dava karar aşamasına gel
miş, ancak müşterek dostlannın araya girmesiyle ikisi barıştırılarak Said 
Bey'in hazırladığı "ferağname" mahkemeye verilmek suretiyle dava düşürül
müştür(53). 

Aslında hadiseye sebeb olan şarkılar, İcra Cemiyeti Mümeyyizi Nazun 
Bey' e ait olup Ahmed Midhat Efendi'nin bı-!nunla bir ilgisi bulunmamaktaydı. 
Tercüman-ı Hakikat'da(54) "Edebiyat" başlığı altında ve "bir edip tarafından 
tanzim olunup besteleri derdest bulunan" ibaresiyle neşredilen bu iki şarkı ile 
Said Bey'in bunlara yazdığı nazirelerin metinlerini aynen veriyoruz. 

Beni mehcur-ı lütjün eyledin id ile memnun ol 
F erahniik ol safiı vü zevk u şfıdi ile meşhtın ol 
Fakatfirkatle her gün bi-huz.Ur ol.zôr u dilhtın ol 
Benim gönlüm nasıl mahziln ise sen dahi mahz.Un ol 

.Ben artık lütjüne ey bi-mürüvvet iğtirfır etmem 
Benimçün ba'dez-in senden mahabbet intizôr etmem 
Hele ahd u vefa ki hiç inanmam i'tibfır etmem 
sana ey merha"!etsiz başka dür~ü inkisar etmem 

Safaltir ile zevk et afiyetle fart-ı rahatla 
Zamanın geçsün ey semin-beden zevk u mese"etle 
Benim yansun tlertınum fıteş-i hicran u hasretle 
Demem imrfır-ı eyyam ile endtıh u meşaklaıtle 

Diğer Şarkının sözleri de şöyle: 

Beni zlir u perişan eylesün hicranın isterse 
(52) 17 Şaban 1295, sayı 1013. .. 
(53) Ttrcüm8n-ı Haldk.ai, 24 Şaban 1295; keza Vakit'in aynı tarihli nüshası. Her ilci gazetede 
muhakeme safahatı geniş şekilde yer almıştır" 
(54) 16 Şaban 1295. 
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Karanm alsun elden fikr-i hüsn ü anın isterse 
Sahih olsun inanmam ba'dez-in peymilnın isterse 
Sılalma gez, gül, eğlen her kimi~le canın isterse 

Binli-yı kalbi yıkdın bir dahi i' man müşkildir 
Dil-i himlin yakdın sevdiğim liman müşkildir 
Neier ettin bana izhlin güc iz:man müşkildi; . . 
Seninçün sevmek artık ben gibi gam-hlin müşkildir. 

Said Bey'in bu iki şarkı ya yazdığı 'nazirelerin metni: 
Beni zencir-i bend-i aş/an e~#n·sen de mecnun ol . 
Beğenmezsen beni var başkalarla şlid u memnun ol 
Hudfidan isterim bir şık beye mecbur u meftun ol. 
Beni mi nuş ettin mübteüi-yı beng ü afyon ol 

· Muharrirlikten özge şeyle artık i.(tihlir etmem 
Hillif-ı mesleğim şıklar ile geşt. ü güzlir etmem 
Ben artık matbaamdan gayri yerlere karar etmem 
Tarik-i nlizenin aşka asla i'tiblir etmem 

Eğlesün sürdüğüm zevk ü safa ülfetle işretle 
Zarar yok kalsam artık matbaamda hüzn ü mihnetle 
Seni zikr eylesünler her bilenler nam-ı midhatla 
Beni de ylid edenler ylid eder iffetlejitnatla . 

Cevab-ı ma'şuka: 

Sema ya çıksun artık Sit u nam u şiinın isterse 
Telattuf elverir ver gayriye ihslinın isterse · 
Ben arhk yariyim her cahil u nlidlinın isterse 
Bana ta'n eylesün varsun bilen alaanın 'isterse 
Hakikatde beni la'netle ylid et canın isterse 

Cihanda klitiblin-ı bi-seblihn kan müŞkildir . 
Nice şey varki hem ilalin hem in.kan mUşkildir 
Vefakar eylemek bir sahib-i e]k.an müşkildir 
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Serıirıçun seYmek.artık ben gibi dildan müşkildir 

Said Bey'in şiirle ülfeti, kendisine "şair"· dedirtebilecek kadardtr. Ancak 
şiirleri ekseriyetle ~eyit ve kıt'alardan ibaret kalmışttr. Hiç bir şiir kitabı 
intişar etmediği gibi, "vadi-i hezl u hiciv"de neşredilen pekçok bendieri ve şi
irleri gazete ile matbu eserlerinin sahifeleri arasında kalmıştır. Mesela 
"Fazôil-i AhMkıyye ve KemaMt-ı İlmiyye" adlı terc;ümesinin 5. sahifesinde 
yer alan ahlaka dair şu şiiri çok güzeldir: 

Ahtak iledir kemal-ı iidem · 
Ahtak iledir nizDm-ı alem 
Ah/lika nazar edilmeyince 
Semt-i edebe gidilmeyince 
A.lemde nice maarif ehli 
Tercih ediyor uluma cehli 

Said Bey'in üslubu, devlet ricatini ince espirilerle eleştirmekten, küçük 
düşünnekten ve zaaflarını ortaya koymaktan çekinmemesi, bunun yanında 
hiciv gücü, çoğu zaman Said Bey'i, gerek devlet adamları ve gerek matbuat 
dünyası için "ke~disin~en sakınılması gereken adam" haline getirmiştir. 

ll- SAİD BEY'İN SARAY İLE İLİŞKİLERİ: 
Said Bey, Abdülharnid tahta çıktığı zaman henüz yinniseki~ yaşıf!daydı 

ve muhtelif dairelerde olmak üzere sekiz yıllık bir memuriyet hayatı vardı. 
Bununla beraber, Said Bey'in renkli kişiliği Abdülhamid'in tahta çıkışıyla ön 
plana çıkacaktır. : 

a- II. Abdülhamid ile İlişkileri: ;:: 
Said Bey Abdülbamid tarafından takdir edilmektedir. ilim ve irtanını, 

Fransızca bilgisini takdir ettiği için II. Abdülhamid, Avrupa neşriyatındaki 
Osmanlı Devleti aleyhinde olan yazılara cevap verilmesi maksadiyle, Said 
Bey'i sık sık Saray'a çağırtlf, bu yazılan inceletir ve uygun cevaplar y~dınr
dı. Ayrıca Said Bey'in hicivdeki gücünü, deyrin devlet ricalini eleştiren yazı
larını zevkle dinler, çoğu ·zaman, tatsızlıklara sebeb olmasın diye bu yazıların 
neşredilmeıİıesini ihtar ederdi(55). Gençliğinde Kemal Paşa'dan Farsça dersler 
almış olduğundan(56), Abdülhamid'in eski hocasının oğlu.na gösterdiği bu il
gide hocatık hatırasının büyük payı olsa gerektir. 

Fakat bu ilginin zaman zaman azaldığı, Said Beiin gözden düştüğü an-

(55) Sultan Abdülhamid, Tahsin Paşa'nın Yıldu. Hatıralan, İstanbul 1990. 
(56) Tahsin Paşo, aynı yer. 
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laşılmaktadır. Böyle durumlarda Padişah'a sitemkarane duygularını bildir
mekten çekinmemektedir. Nitekim Saray'a yazdığı 4 Mart 1309/1893 taİihli 
bir arizada; " ... muğayir-i sadakat hiç bir hal ü hareketim meydana konulamı
yacağı bedihi olduğu halde, bütün bütün' mehcOr-ı ihsan ü iltifat tutulmak, 
kullannca na-kabil-i tahammül bir hal olduğunu ve artık terk-i ben
deganemde arzetmişdim. O ma'ruz-ı bendeganem de cevabsız kaldığından, 
bu adem-i cevabın ma'nası vatandan n,ıündefi' olarak azimetirn · fermanı ise 
şimdilik Mısır'a azlınet-i kemteraneme müsaade buyrulmasını istid'a eylerlin 
(57). 

Bu arizadan . yirmidört gün sonra (28 Mart) Sadrazam'a (Cevad Paşa) 
takdim ettiği anlaşılan diğer bir arizada Said Bey, bu defa damadı Mazhar 
Bey için tavasSULLa bulunmasını istemektedir: "Damad-ı çakeri izzetlü Maz
har Bey bendeleri bir. arlza.sının takdim i niyaziyle nezd-i samilerinde vesatet 
etmekliğimi reca eyledi .. zat-ı ma'a.Ii-simat-ı hazret-i veliyyü'n-ni'aminin te
veccühat-ı celtlelerinden killliyen mahrum olduğumu dela.atle. söyledimse de 
lsma' edemed,im. Resmi ve gayr-ı resmi lütUflar artık hakk-ı kemtende bi'l
killliye münkati' iken, bir de adem tavsiyesine kıyam eylesem, yatağı dışanya 
atılan suhtenin istiskaJ. anişmamasından ziyade, istiskaJ.-na-şinaslık göstermiş 
olacağım derkar idüğine mebni yalnız muma-ileyh bendelerinin kullarına 
olan mensObiyyetinden dolayı mahrum-ı avatıf kalmaması çaresi var ise ariın 
istihsalini ni yaz ile· hatm-ı kelama mücaseret eyledim ... "(58) 

Said Bey'irı bu tür müracaatlan'nın karşılıksız kalmadığı, her defasında 
maksadına ulaştığı ve birçok ihsane nail olduğu görülmektedir. İhsanların, 
çoğu ZaıJJan, o devi[de ikiy_üz lira gibi hatırı sayılır bir meblağ olduğu görü-

. lür. Said Bey' in, g~nellikle bu gibi "avatıf.:·ı seniyyelere" · mukabil; "Dün 
akşam taraf-ı eşref-i MülUkane'den jpsan · buyrulan ikiyüz lira çaker-i 
keininelerince'fevka'l-gaye mikib-i fahr u mesarr ·olarak ... '1 anianiında meni., 
nuniyetini ve teşekkürleriyle beraber Padişah'a duada herdevam olduğunu 
bildiren anZa.l.arına da rastlıyoruz(59). . 

Teracim-i Ahval-i Muasırin (60) adindaki eserinin ilk cildini 21 Tem
muz 1893'de takdim ettiğinde, yirıe Padişah'dan ihsan istemektedir. Ancak bu 
defa ihsarun adım da kendisi koymuştur: "bir atiyye-i mükemmele" ve ceyb-i 
hümayO.ndan her ay verilmekte olan "yirmi lira maaşın krrk liraya iblağı." 

Bu eserin takdimi esnasında, bazı isteklerini havi bir arizelsını da eser 
ile birlikte Abdülhainld'e sunrnuŞtur. Bu arizanın metni, Said Bey'in Abdül
harnid ile ilişkilerine dair iyi bir fıkir vermektedir: "Ban teaıa hazretleri Veli 
ni'met-i'bi-mirınet efenğimiz hazretlerini dünyalar durdukça serir-ara-yı şan u 
şevket buyursun, amın. Pek büyük bir eser-i ·ahd-ı h umayOn-ı · cenab-i 

(57) BOA, Yıldız Esas Evrakı, 15-1150-74-14/98-24. 
(58) BOA, YEE; 15-1150-74-14/98-38. 
(59) BOA, YEE, 15-1150-74-14/98-31. 
(60) Said Bey'in Eserleri bahsinde bu eser hakkında ge,ni§ iıahat verilmi§tir. 

/ 
../. 
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şehryarueri olmak üzre tertib ettiğim Teracim-i Ah·val-ı Mu&ırfn nam ese
rin müsveddesini ferman-ı humayunlanna iıntisaten atabe-i seniyyelerine 
takdim eyliyoru~. Teracim-iAhvtil 'den haricde hiç bir müsvedde kalmayüp 
Almanya'ya gönderilen ve ,kalıblara ifrağ tecrübeleri icra kılınan bir iki re
simden başka resim dahi kalmadı. Canımla beraber evvela teveccühat-ı se
niyye asanndan olarak buna mukabil ne istid'a-yı kemteranem var ise arzı 
irMe buyrulduğundan ber-vech-i ztr arz-ı müsted'ayat ederim. Çünki hakika
ten bu eser .esaslı bir teşebbüs olduğUndan malısOsan resimler içün AlDlan
ya'ya ademler i'zamı gibi tekellüflü masraflar ihtiyar olunmuş ve binaen
aleyh ianatın tazmini infiyet-i veliyyü'n-niamiye kalmışdır. Hiç bir masraf 
kullarına aid olmamak üzre açıkdan · bendelerine her cild içün ikişeryüz lira 
i'ta etmeğe müteaddid tatibler zuhOr eylediğinden, bu mahrOmiye~e muka
bil bir atıyye-i m~kemmele-i veliyyü'n-niaınlye muntazınm. Bir de böyle 
şeylerle adem-i iştigal içün ceyb-i humayUnlarından ihsan buyrulmakda olan 
yirmi lira maaşın kırk liraya ibiağını istid'a ederim. Atıyye-i seniyyelerini ahz 
edince küçük mahdOm kölelerini sünnet ettireceğiınden, sünnetde bulunmaR 
üzre Petersburg'da bulunan mahdum kölelerinin iki senedir mütehassiri oldu
ğum müla.tcatiyçün iki mail me'zOniyyet ihsanmı kemat-i suz u güdaz ile 
istid'a edüp bu istid'a-yı bendeganem is'M buyrulmaz ise hiç bir atıyye kabUl 
etmiyeceğimi arz eylerim. Baki emr u ferman ve lütfu ihsan veliyyü'n-ni'met 
efendimincii.r<61 >. 

21 Temmuz 1309/1893 Çak:er-i Şehr-yan Said 

. Hiciv . sanatındaki mahareti de Said Bey için pekçok nimetler temin et
miştir. Devlet ricalini eleştirmekten çekinmez, durumlannı tahlil eder ve bu
lunduklaiı makamlara geliş maceralannı yazılarına konu yapar. Hakkında 
kalem oyuattığı şahıslan küÇük düşürdüğü gibi bazen bu ·dozu kaçırarak işi 
.hakarete kadar vardınr. Çok defa yaptıklan yanına kar kaldığı ve hatta sus
ması için kendisine sus payı verildiği olmuştui. Said Bey'in bu durumunun, 
Abdülhamid'e olan yakınlığından kaynaklanôığı düşünülebilir. 

Tercüman Münir Paşa hakkında yazdıklan, Said Bey'in bu yönünü çok 
güzel yansıtır: "Tercüman Munir Paşa Tercümanlığa ve o esnada ilave-i me
muriyyet olan Teşrifat-ı Umumiyye Nezireti'ne gelen zevat içinde en ehliyet
sizi idi. Hatta· mail-i istihza bazı yararı kendisine (bilatefıik-i penc u şeş 
kebş)<62> derler idi. o zatın öyle mesanide gelmesi hayat u hatıra bile gelmez 
idi. Latcin bazen yıl uğursuzuodur derler, işte o sırra mazhariyyetinden nıişi 
Abdülaziz Han merhOmun Avrupa seyahati esnasında, Münir Paris Sefar~t-i 
seniyyesi'nde adi ataşe imiş. Hakan-ı sabıkın maiyyetine verilüp ikisi birlikde 
gezerler imiş: İşte sebeb-i asü-i münasebet bu olmuş"<?3~. . 

(61} BOA, YEE, 16-2070-161-ll. 
(62} kebş: koç. 
(63} VakiJ, 31 Kilnun-ı evvel l917, no. 71. 
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Yine Münir Paşa hakkında gazetede ftrsat düşürerek; "Tercüman", 
"Münir", "Tercüman Efçndi", "Tercüman ve sair ağavat" gibi küçük düşürü
cü bir üslUpla bahsettığinde, kendisine sus payı olarak beşbin kuruş maaşla 
Şura-yı Devlet Muhakemat Dairesi üyeliği verildiğini ve Saray tarafından sık 
sık "sükutu için böyle çarelere tevessül olunduğunu" açıkça ifade eder<64>. 

b- Said Bey'in n. Abdülhamid Hakkındaki Düşünceleri: 

Kendi ifadeleri ışığında ll. Abdülhamid ile ilişkilerini tesbit etmeye ça
lıştığımız Satd Bey, Abdulhamid'in otuzüç yıllık iktidarı döneminin yirmiüç 
·yılını kendi hesabına iyi değerlendirmiş, iktidara yakın olmanın avantajlarını 
iyi kullanmıştır. Bu dönemin bir simgesi ha!ine gelmiş "jumalizm"in temel 
unsuru olan jurnalciter listesinde de kendisine yer verilen<65) bu meşrutiyet 
aydını, pek çokları gibi, ilcbal günlerinde Padişah'a "ubiidiyyet ve sadakat"ini 
sıkça bildirmekten bir beis görmemiştir. 

Bir gün gelmiş, kendi hatalarının sonucu olarak gözden düşmüş, örnrü
nün ·dokuz yılını sürgünde geçirmek zorunda kalmıştır. Bu idbar günlerinin 
neticesinde de, yirmiüç yıl boyunca nimetlerini paylaştığı devre, "yirmiüç 
yıl"ı dahil olmak üzere, "devr-i istibdad" demekten bir mahzur görmemiştir: 
"Suver-i gGna gun ile devr-i istibdadu~ hakkımda reva gördüğü meza.Iim ve 
akıbet uğradığ~. dokuz sene kal'a-bendiilc belası gördüğü mezilim ve ak.ıbet 
uğradığım dokuz sene kal'a- bendlik belası dahi yine o rast-gUluğun 
netayicinden(66) "dir. Zulm-ı istibdad, ben menfada iken kitabiarıını 
müsadere edüp hem perlerimden kalan kitablar ve hem çocukluğumdan berü 
yegane sermaye olarak topladığım eserler, bir rivayete göre Çenberlitaş Ha
mamı'nın külhanında ihrak otunmuş ve diğer bir rivayet~ göre Beşiktaş'dan 
çuvallarla ~enize ilka edilmiştir<67). 

Padişaha dair "İsti'fa-yı humaylin Şayiatı" başlığı ile l317/1899'da, yani 
sürgüne gönderildiği ser:ıe kaleme aldığı bir makale, Said Bey'in Abdülhamid 
hakkındaki düşüncelerini serd etmekte·n çok, Abdülhamid'in bazı zaafların
d~ istifade etmenin yolunu gösteren iyi bir örnek teşkil eder. Muhtemelen 
sürgünün sebeblerinden biri olan bu makale neşredi.lmemiş olup yairnası Yıl
dız Evrakı arasındadtr<68): 

İsti'~·Y• humayftn Şayiah (Birinci Makale) 
Padişahların pekçok düşmenleri bulunmak ez-kadim adet-i delır-i leim 

olduğundan Padişabtrnız AbdüUıamid Efendimiz hazretlerinin dahi dua-guy-ı 
humayanları adedinden kat kat ziyade bedbablan bulunduğuna mebni hakk-ı 
(64) Vakit, aynı nüsha. 
(65) AsafTugay, ibret, Abdiilhamid'e Verihn] umaller ve Jurnolciler, İsıanbul (Tarihsiz}, s. 309. 
(66) Servet-i Fünun, aynı nüsha. .. • 
(67} Servet-i Fünun, aynı nüsha. 
(68} BOA, YEE, 35-1465-98-94. 
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şahanelerinde dürlü dürlü eracif ihdas ve işa'a kılındığı gibi bu· kerre dahi 
bar-ı giran-ı mesaiib-i dahiliye ve haneiyeden bi-tab ve bi-huzur ve artık 
arnat-ı humayfinları vechile idare-i sükkan-ı sefine-i devlet erkfuıı hakkında 
dilçar-ı fütfir oldukları beyaniyle taht-ı saltanatdan isti'fa ve te'mtn-i can u 
mallarıyçün düvel-i muazzama süterasının kefalet-i müştereketerini bi'l
istihsai münasib bir mahalde ihtiyar-ı inziva buyurmak yolunda bir tasavvur 
ve tasmim-i kat'lleri olduğu işa'a kılınmışdır. Tacidar-ı ma'ai1-girdar efendi
miz hazretleri sinnen ihtiyar-ı inziva arzusun,da bulunacak derecede olmadık
ları gibi sıhhatca dahi dai-i iştika bir halde bulurunadıklarından bu isti'fa 
şayiasının esası su-i garaz u nefsaniyyet eseri olduğu ehl-i dikkate hafi ola
maz. 

Sıkiet-ı bar-ı mesilih na-kabil-i inkar mevaddan ise de veliy
yü'nni'metimiz iştigali sever, her dürlü müşkilata tab-aver, herkesden ziyade 
me'asir-i ulvtye izharına hatıişkar bir Padişatı-ı mülk-perver olduklarından ve 
etrafın enva'-ı şerr ü şürôşı böyle bir padişatıın mficib-i ye' s ü fütfin olamıya
cağından Abdülhamid Han hazretlerine ye's ü fiitfira ibtina bir isti'fa icadı 
pek cahilane ve na-vaic.ıfane isnad ü tcaddır. 

Cinnetle tavstf edilen Abdülaziz Han merbfimun pekçok evza'-ı garibesi' 
ma'Ium-ı alemiyan iken bile hakkındaki cinnet isoadının sırf kizb ü dürfiğdan 
ibaret olması müşarun-ileyhi hal' edenlerin narnlarını ile'l-ebed la'netle yad 
ettireceği gibi şimdi de urour-ı devletce ba'zı iceaat-ı na-beca iraesiyle 
padişatıımızın şu'fir-ı humayfinları tam olmadığı yolunda iddialarda bulunan
lar, nankörane bühtaruanyla nefrin-i ammeden başka bir şey kazanamazlar. 

Çünki hakikat-i halde ba'zı icraat tahtie olunabilür ise de cesim bit cfev
letin zirnam-ı uroOrunu yed-i isti.klaiinde tutan bir zat içün her işin müf
redatını tedkik mümkin olamıyacağı ve külliyat-ı u~ur içinde müfredatın 
mazarratı görünemiyeceği nazar-ı çeşm-i insat önüne · getürülünce böyle 
bühtanlar hükümsüz kal ur. 

Harici politikaca padişatıımıza isnad olunan hataların en büyüğü İngi
lizlerle ittitak edilmemesi maddesi olup halbuki İngilizlerle hiç bir devletin 
ittifak edememekte bulunması ve vaktiyle Şark'da Fransıztarla beraber İngi
lizlerin bize himaye göstermeleri m. Napolyon'un muvaffakıyyatıru çekerne
rnekden münbais olup Fransızların mağlubiyetleri üzerine İngilizlerin bize 
husumetden başka bir şey göstermemeleri sebebiyle ne yolda arz-ı ilitas edil
se İngiltere'den zarardan maada bir şey görülemiyecek mertebe-i bedatıete 
çıkması bu isnad-ı hatada isabet olmadığını umfir-ıişinayan indinde isbata 
kafidir . . 

Dahili politikaca Meclis-i Meb'fisan bulunması bir vakitler sermaye-i 
i'tiriz idiyse de, muahharan bizim içün şu vakitde Meclis-i Meb'usan teşkll 
etmek hayatımızı tehlikeye koymak demek olduğu artık sathi nazaran indiİl
de bile tahakkuk ettiğine mebni o·mebhasdan keffi lisan ve zat-ı şahanenin 
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iceaat-ı şahsiyye-i hwnayfuılanna yegw yega.n ta'riz olunmak cihetine irha-yı 
ınan edilmişdir. 

zat-ı hazret-i padişahinin icraatca miicib-i kıl u kal olan harekat-ı 
humayiinlan na-ehilleri zengin etmek ve rütbe ve nişaruan mashara eylemek 
ve maarif-i umOmiyyeyi batırmak gibi şeyler olup rast gele herkes bu yolda 
reh-küşa-yı ta'riz oluyor. 

Ragıb Bey gibi bir oğlaru şedda.dme pina.Iar sahibi etmek bahriyece en 
adi devlet haline geldiğimiz halde Kapudan Paşa'yı dünyanın en mütemevvil 
ademieri sırasll'!a geçirmek aklı başında bir padişabın işi midir? diye her gün 
ferya.d edenler Ragıb Bey'in "Kapudan Paşanın hidemat-ı ma'neviyyesini bil
miyenler ve bir padişaba göre hidema~-ı ma'neviyyenin ehemmiyetini takdir 
etmiyenlerdir. Zira işitildiğine göre bu ademler padişabın hayatını muhafaza 
etmekde olup bir padişabın hayatını her şeye tercth etmesi ve husiisan devlet 
ve memleket uğrunda feda-yı can nev'inden olmayüp mesela Sa1d Paşa'nın 
bir entrikası uğrunda kurbw olmağı istememesi nasıl ta'yib olunabilür? 

Jumalcilik sebebiyle Ga.Iib Bey gibi bir alçak ademe. Toıpido Tevf'ık'e 
ve Harunaçi gibi yahudiler indinde bile rezil olan bir deniye rütbe-i ba.Ia 
veren pa.dişaha mecniin demiyelim de kime diyelim? teranesiyle nefha
perdaz olanlar dahi garezkarlar olup rütbe ve nişaruarla taltif-i· bendegan 
ınuvatık-ı şm olarak erbabda kayd u şart vaz'ı çendan ehemmiyet verilecek 
şeylerden değildir. 

Saye-i Şahane'de pekçok rnekatih te'sis olunmuş ve bunların tedrisat ve 
intizfunatı muhtac-ı ıslah olmakla beraber ma'3.rifin tedennisirıi iltizam yolun
da muamelat görülmemiş olduğundan (Abdülhamid ma'3.rifi batırdı) iddiası 
dahi erbab-ı vukfıf indinde na-kabil-i kabiildür. 

"Şiira-yı Devlet Ri yaseti gibi mühim bir makamı alçak na-ehil bir kah
vehane masharasma hıi.va.Ie cinnet alarneri değil midir" iddiasında buiunanlar 
dahi haksız olup Şiira-yı Devlet kurulmuş bir makine gibi işlemekde oldu
ğıından riyasetde bulunan zatın odacılar kethuda.Iığı nev'inden bir vazife-i 
malıdildesinden başka hizmeti olmadığı· cihetle padişaha isoad-ı cinnet dere
cesinde ta'arruzatdan ise Şiira-yı Devlet Riyaseti'nin lağvı ve o külli ma'3.şın 
hazine-mande edilmesi re'yinde bulunma,k rehin-i evleviyyetdir. 

. ı•sadaretde mağşiiş-r bi-hOş bir sal-hurde bulundurm* ve bunca 
ma3.şatdan .başka beytü'l-ma.I-ı rnüsliminden o ma'tOha onbeşbin lira hane 
babası verdirrnek ihtila.I-ı şuiir alarneri addolunmal•dır" diye.feryad edenlerin 
zann u zehablan dahi batıl olup sadaretde Rıfat Pilşa gibi ihtiyar ve mücer
reb-i rüzgar bir adem bulundurmak Sa1d. Kfunil paşaların ağızlan kokusunu 
çekmekden hayırlı ve onbeşbin lira beytü'l~m~-ı müslimine göre bir ~eblağ-
ı cüz'idir. , . . ~· .. ·- . .., ··' . .;.,_ ._., ... / 

zabıta tarafından bir takım ademlerin·. tevkif ve fazyik olwııri"akda ,bu
lunmasını ser-rişte-i i't:iraz edenler dahi na-beca mu'terizler olup a'd3.mızm 
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burada ihtilalat-ı dahiliye ihdasına çalışmakda olmalari ma'liim olmasiyle 
bunlara karşu takayyüdat-ı inzibatiyye icrası lüziimu lişikar ve kurunun ya
nında y~da yanar medliilünce bu sı.rada ba'zen erbab-ı namusdan ademler 
tevkif olunması dünyanın her tarafında vili' şeylerden olup öyle ademiere 
tarziyeler verildiği cihetle bunda i'tiriz edilebilecek bir cihet olmadığı 
bedidardır. 

Tophane ve Mekatib-i askenyye Nazırı Zeki P~a bi-günah yüzlerce ta
lebeyi nefy ettirmektedir. Bunlardan hafıyyen i'darn olunanlar dahi vardır. 
Eviad-ı milleti padişliha kurban mı edelim? diye zeban-dırlizlık edenlere dahi 
Mekatib-i askeriyye talebesi miyanına bir takım müfsidler girmiş olduğunu 
ve sade-dil etialı iğfal ile devlet ve memleket ve saltanatıl\ bilaf-ı menfaat ve 
selameti ·olarak ihtilale da'vet i çü n bu müfsidlerin mesaisine mukabil tedabir
i şedide ittihazına ihtiyac-ı kat'~ bulunduğunu beyan ile iktifa eyleriz. 

zahiri ve batıni aslıab-ı ağrazın tesviiatma müstenid olan bu i'tirazata 
verdiğimiz ecvibe erbab-ı dikkat nazarında rehin-i ki.Iayet olup bu i'tirlizlarla 
padişaba ihtilal-ı şuô.r isnadı sırf na-bemabal ve isti'laya mecbô.riyyet kizbi
nin ilavesi ağrliz ve nefsamyata delil-i mükemrneldir. 

Aceba Abdülharrud hazretleri isti'fa ederler ise devlet gavrul-i 
hazırasından kurtulacak mıdır? Gavrul-i hazıranın muhdisleri olan düvel-i ec
nebiyyenin Abdülharnid Han hazretleri isti'fa ettiler diye devletimiz üZerine 
ma'tUf olaiı nazar-ı tama'-ı ma'lumileri münkati'mi olacak? · 

Farzen Abdülharnid hazretleri gibi fatin ve gayretli bir padişaba gavail-i 
dabiliye ve haneiyenin vehameti fütOr veriyor ise yeni padişlih nasıl 
mukaveme~ edecek? 

Kapudan P~a mürtekib ise anın aleyhinde padişliha şikayet ve tebyin-i 
vehamet mümkin olup fakat Mabeyn-i humayun'un nüfOzu dest-i ecanibe ge
çerek Beyoğlu'nda aİtı Mabeyn hasıl olur ise o zaman·mevki'i iktidara gele
cek mürtekib ecnebi mahmileri aleyhinde nereye arz-ı şikayet edebileceğiz? 

Kimseyi kınnamale istedikleri cihetle Abdülhamhid hazretleri tarafın
dan müşirlerin, feıiklerin, livaların adedi teiCsir. ve hatta en herbad halde bulu
nan Bahriyemizin bile p~ai~nl tevfir eylemiş olmak en büyük i'tirizatı dat 
olmakda olup vakıa büdçeniiı müsaadesi haneinde rüteb-i askeriye verilmesi 
tensib edilec~k bir şey değilse de Serasker ve Kapudan Paşalar tarafından bu 
babda tenkis-i tahsisat yolunda tedbirler bulunabileceği ve bu sebeble 
padişlihın cinnetini bi'l-iddia hal'ini isteQıek veya isti'fa şayiaları çıkarmak 
hamiyyetsizlik addolunmak lazım geleceği dfirendişan-ı vatan indinde hu
veydadır.· 

Gerçi birçok jurnalciler külle yevm padişam su-i kasd tertibatı haberleri 
vererek ihafeden hali kalmıyorlar ise de padişab teşebbüsat-ı tıflaneyi teşeb
büsat-ı ciddiyeden · tefrika muktedir ve teşebbüsat-ı ciddiye ister han~en · 
olsun ister dlihilden olsun n~ sô.retle müretteb ise ana karşu tedabir-i marua . 
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ittihazına her zaman hazırdır. 
Li-haza Abdülbarrud Han hazretlerinin gavail-i haneiye ve dahiliyeden 

bizar ve isti'faya kadar rehin-i ıztLrar olmalan kabil-i tasavvur ve tefekkür 
ihtirnat.atdan hancdi.r. 

Maaşatın zammı yolundaki ihsanat-ı şahane dahi dili-i ta'rizat olmakda 
ise de teşvik-i l;>endegan yolundaki ilisanat-ı şahaneye mukabil bendegan 
vazife-i me'mfuiyyetlerini ifada tezyi'd-i gayrete bezl-i tab ü tüvan etseler 
zamaimin kat kat fevkinde menari'-i devlet hasıl olacağı nümayan idüğine 
binaen bu babda ta'rizi padişah-ı civanmerde değil tezyid-i gayre·t etmiyen 
me'mur-ı na-merde tevcih etmelidir. 

Nice tecrübeler, nice işler, nice ademler görmüş bl!_ padişah elimizden 
gider ise ha.J.imiz yamandır. · 

Vakıa bunca mu'zılat-ı umur içinde hatasız iş görmek mümkin değil ise 
de tecrübe-i umur etmiş ademin edeceği hata ile tecrübesizlerin edecekleri 
ha~ ve pederimiz makamında olan padişahımızdan gördüğümüz cefa ile 
makam-ı bilMetin nüfuzuna halel gelür ise ecnebilerden göreceğimiz cevr ü 
eza arasında dünyalar kadar fark vardır. 

Hele Abdülhamid-hazretlerinin te'min-i can ü mat. içün kefalet-i müşte
reke-i süferaya iltica.J.an ihtima.J.at-ı akliyye haneinde bir keyfiyyet ve buna 
inanmak izar-ı hamakatdır. 

Laf u güzaf-ı dürfiğ-arniz ile tahdiş-i ezhan ve her gün başka tarzda 
ihtira'-ı bezeyan eden herze-karanın bu isti'fa bezeyanlarını kat'iyyen red ede-
riz. 

Yazacağımız ikinci makalede bu babda cat.ib-i nazar-ı dikkat olacak sair 
cihetlerden bahs etmekliğimiz musammemdir. 

ID- SÜRGÜN HAYATI: 
Kendisinin sık sık ifade ettiği gibi, Said Bey'in çektiği sıkıntıların kay

nağı, karakter zaafiyetinin bir -silahı haline getirdiği dili ve kalemi olmuştur. 
Yemen'e sürgün edilmesinin ve burada dokuz yıl sürgün hayatı yaşamasının 
sebebini de söyledikleri ve yazdıklanyla açıklar. 

Kaleminin, nesrinden ve nazmından neler çektiğiniı sürgünde iken yaz
dığı ve daha sonra "Hasbiha.J." başlığıyla Sabah 'ta neşrettiği şiirinin şu beyti 
ile özetlemektedir: 

"Zabt olunmaz at gibi urdun beni yerden yere 
N esr u nazmı~dan neler çekdim senin ey h1ime ben" (69). 

a- Sürgüne G_9~~~r_ilmesi: 

(69) Servel-i Füntın, aynı nüsha. 
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Encümen-i Mahsus-ı Vükela'da hakkında alınan sürgün kararı mazbata
sında(70), "Kasideci-zade Ziya Efendi'nin alıval-i mefsedet iştirnaline dair ve
rilen ihbamamede, efendi-i mfima-ileyhin, Avrupa'da Hilafet-i uzma-yı Os
maniye ve Saltanat-ı seniyye aleyhinde neşrolunmakda olan evrak-ı 
muzırraya delalet ve muaveqet ve matbuat-ı muzırrayı memalik-i şaMnede 
neşre cilr'et etmekde bulunduğu arz u beyan olunması üzerine, Zabtiye 
Nezaretince ol babda icra olunan taharriyat sırasında mfima-ileyhin kayın 
biraderi olan Şura-yı Devlet Bidayet Mahkemesi azasından Ferdi Bey'in(71> 
hanesinde birçok evrak-ı muzırra bulunarak bunların kamilen mfima-ileyh 
Ziya Efendi ve Ferdi Bey ile mahkeme-i mezkfire reisi Said Bey tarafından 
müştereken tertlb ve tahrir ikrarlanyla mütebeyyen ve sabit olmak ... " savıyla 
Said Bey ve suç ortaklarının memuriyetden tardlarıyla, Osmanlı Ceza Kanu
nunun ell ibeşinci ve ellis.ekizinci maddeleri gereğince müebbed hapis ile ka
lebend edilerek Fizan veya Taife sürühneleri kararlaştınlmış, ancak sürgün 
mahalli daha sonra Yemen'e çevrilmiştir. 

· 16 Receb 1317 (20 Kasım 1899) tarihini taşıyan sürgün kararı mazbata
sında ifade edilen, "devlet ve saltanat aleyhine neşrolunan muzır neşriyata 
muavenet" ve dedikoduya sebebiyet gibi suçlamalar, Said Bey'in, sürgünden 
bir yıl kadar önce kaleme aldığı "İntihab-ı Memılrln Komisyonu Mazbatası 
Uyihası" ve bilahere, sürgünden birkaç ay önce yazdığı "İsti'fa-yı humayan 
Şayiatı" adlı makalesinin muhtevaları ile paralellik arzetmektedir. Sürgünden 
döndükten sonra 1326 (1908)'da "Teşhir-i İzmihlal" adıyla neşrettiği İntihab
i MemOıin Komisyonu Uiyihası'nda Said Bey'in, dönemin bütün üst düzey 
devlet memurlarını ağır bir dille eleştirdiği görülmektedir. Bu layihayı adeta 
bir silah gibi kullanmış, İstanbul dışında neşretmek tehdidiyle Abdülha
inid'dim "inayet" elde etmeyi başarmıştLr: "İntihab-ı Me'mOıin Komisyonu 
Mazbatası . Uyihası'nı Filibe'de tab' ettirmek üzre Ebuzziya'ya(72> müracaat 
etmiş idiysem de muahharen şayan buyrulan inayet-i seriiyye üzerine bu ta
savvurdan külliyyen sarf-ı nazar ettiğimi ve bendelerinden ruhsat almaksızın 
Ebuzziya'nın :bir harf bile o· mazbatadan basması mumkin alamıyacağını arı 
eylerim. Ferman veliyyü'l-emr efendimindi!'. Çakerleri Said"(73>. 

Bu arlıanın aJtında tarih bulunmamaktadır. Ancak Padişah'a ·takdim 
edildikten sonra, evrakın arka yüzüne 22 Cemaziyyelevvel 1316 (7 Kasım 
1898) tarihi ile beraber "Lastik Said Bey" ibaresi yazılmıştır .. 

"İsti'fa-yı humayfin Şayiatı" başlığını taşıyan makalesi, devletin harici 
(70) BOA, YEE, 35-1755-98-94. 
(71) Said Bey ilc ncfycdilcnlcr, mazbaı.ada görüldüğü gibi, Kasidecizade Ziya Efendi (Ziya Molla) ve 
kaym biraderi Ferdi (Mchmcd Ferdi) Bcy'dir. Ziya Efendi bu sırada Şehrcmancti'ndc "Meclis-i 
Emanet" üyesidir. Bkz. 1317 DePfet SalnQnıesi, s. 368. M. Şükrü Hanioğlu, Ziya Molla'yı Şiiri-yı 
Devlet üyesi gösterdiği gibi iki kardeşininin de beraberinde sürüldüğünü yazmaktadır. Bkz. Bir Siya
sal Örgüt olarak Osmanlı İ ttihad ve Terakki Cemiyeti ve J ön Türklük (1889-1902), İstanbul, 1985, 
s. 338. 
(72) Ebuıziya Tevfik ( 1848-1913) 
(73) BOA, YEE, 15-1150-74-14. 
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ve dahili politikalanru eleştirdiği gibi, jurnalcilikten devlet memurlannın yol
suzluklanna kadar bir dizi eleştiriyi ihtiva etmektedir. Said Bey'in bu makale
sindeki eleştiri ve suçlamalann asti hedefi, devletin tepe noktasında olması 
hasebiyle, Sultan Abdülhamid'dir ve makale, istidriik sanatının (över gibi gö
rünerek zımnen kötüleme) bir şaheseridir. 

Öyle anlaşılıyor ki gerek matbuat. çevresinde ve gerek devlet ricali ara
sında dostundan çok düşmanı olan Said Bey'in bu tür yazılan, kendisini iste
meyenierin ekmeğine yağ sürmüş ve dokuz yıl gibi insan ömrü için epey bir 
zaman sürgün hayatı yaşamasına neden olmuştur. Sürgün hayatını Yemen'in 
San'a şehrinde mabpus olarak<74> geçiren Said Bey'in, sürgün günlerine dair 
ne yazıkki elimizde bilgi bulunmamaktadır;- -

b- Sürgün Dönüşü ve Sonun Başlaligıcı 
İkinci Meşrutiyet'in ilaomdan hemen sonra, Kanun-ı Esasi hükümleri

nin tatbiki zunnında çıkan irade-i seniyye gereği bütün siyasi suçlular hak
kında bir iıniumi af ilan ediJmiş(75) ve bu aftan yararlanarak Said Bey sürgün
den kurtulmuştur. İstanbul'a Hidiviye vapuruyla geleceği telgtafla bildirilmiş 
ve Said Bey'in İstanbul'a dönüşü basında yer almıştır .. Vaktiyle hocalık yaptı
ğı Mekteb-i Sultani mezunlannca tertib edilen bir heyet, karşılama töreni için 
Şirket-i Hayriyye'nin 49 no'lu vapurunu kiralayarak hazırlıklara başlamışlar
dır. Said Bey ve Ziya Molia'nın aileleri de başka tekneler kiralayarak karşıla
ma törenine iştirak etmişler ve 30 Ağustos 1908 Pazar günü, Şirket-i Hayriy
ye'nin 49 no'lu vapurunda Hassa Ordusu 1. Alayı'na ait mızıka takımının 
çaldığı Vatan Marşı eşliğinde, Küçükçekmece'ye kadar gidilerek burada Said 
Bey'leri getiren vapur karşılanmıştır. 

31 Ağustos 1908 tarihli Sabah, Said Bey'in dönüşünü şu satırtarla ver
miştir: "ŞUra.-yı Devlet İstinat Mahkemesi (Bidayet Mahkemesi olacak) 
riyasetinde bulunrnakda iken Yemen'e nefyedilmiş olan ve senelerden beri 
orada bubinan meşlihir-i muharririn-i Osmaniye'den Said Beyefendi hazretle
ri Hidiviye Vapuruyla dün Dersaadet'e muvasalat eylemiş ve birçok evidda 
vü ehibbasiyle"ahrar-ı ümmet tarafından istikbat edilerek alkışlafi!IUştır. 

Müşarunileyh vapurdan çıkdıkdan sonra Kadıköy Altıyolağzı nam ma
halde damadları Mazhar Beyefendi'nin hanesine gitmiştir." Mezkur vapur ile 
Yemen'de menfada bulunan Kasideci-zade Ziya Molla Beyefendi(76) dahi 
gelmiştir." ·' 

Aynı gazetenin 7 Eylül1908 tarihli nüshasında, aradan bir hafta geçme
sine rağmen, bu karşılama törenine dair teferruatlı bilgi verilmiştir. Öyle an
laşılıyor ki Meşrutiyet'in ilaomın vermiş olduğu sarhoşlukla bu· tören,:siyasi 

1 

(74) Ahmed Rasim, aynı yer, s. 140. 
(75) Sabah, 26 Temmuz 1908. 
(76) Sürgün arkadaşlanndan Ferdi Bey'e dair bilgi yok. 

' ... ·" . . 
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bir boy gösterisine dönüştürülmüştür. 
Said Bey'in, muhtemelen uzun deniz, yolculuğunun etkisiyle hastalana

rak hitap düştüğü anlaşılmaktadır. Nitekim karşılama töreni esnasında, kendi
lerini karşılayanlan Ziya Molla selfunlıyarak bir teşekkür konuşması yapmış 
ve Said Bey ise, bir sedye ~zerinde eski öğrencilerinin ellerind~ Kadıköy'den 
Altıyol'a kadar taşınmıştır<77>. · 

Said Bey İstanbul'a döndükten üçbuçuk ay sonra, 14 Aralık 1908 tarl
hinde(78) Ştira-yı Devlet Tanzimat Dairesi riyasetine tayin edilmiş ve burada 
beş yıl daha çalıştıktan sonra 3 Şubat 1913'de altmışbeş yaşını doldurmuş ol-
duğundan yaş haddinden emekliye sevkedilmiştir<79>. · 

Said Bey'in emeklilik hayatı sekiz yıl sürmüştür. ·su dönemde daha çok 
okumak ve yazmakla meşgul olmuş, matbuatla da ilgisini devam ettirmiştir. 
Bu, daha çok mül§katlar vermek ve bazı k~nulardaki arulannı yazmak şeklin-. 
de olmuştur. Matbu eserlerinin bir kısmı emeklilik döneminin mahsulüdür. 

· Said Bey 15 Mart 1921 Salı günü vefat etmiştir. 17 Mart 1921 tarihli 
gazetelerin<80) "niüessif bir zıya' ", "büyük bir zıya' " başlıklanyla verdikleri 
Said Bey'in ölüm haberinde, . "dün kemal-ı teessürle .haber aldığırmza göre 
meşahir-i üdebadan Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi Reisi Hacı Kemal Paşa
za~e Said Bey eyvelki gün irtihal etmiştir" ifadeleri kullanılmıştır. Bundan 
anlaşılıyor ki 17 Mart Perşenbe günü yazdıklan haber, bir önceki gün yani 16 
Mart Çarşanba günüİle ait olup, "evvelki gün" ise 15 Mart Salı gününe 
tesadüf etmektedir. 

Ölümünden önce Üsküdar- Sultantepe'de d~adının evinde kaldığı an
laşılan Said Bey'in cenaze merasimi ile ilgili İkdam 'ın haberinde<81>, "Kemal 
Paşa-zade Said Bey'in cenazesi bugün (18 Mart Curiıa) Üsküdar'da Sultande
pesi'nde dan:ıadı Üsküdar Müdde-i umumi'si Mazhar Bey'in hanesinden kaldı-
rılarak" ifadeleriyle bu husus tasrih edilmiştir. · · · 

. ı 

73 yaşında vefat eden Said Bey'in cenazesi bir istiriıbotla Sirkeci İskele-
si'ne getirilmiş, öğleden önce saat onbuçukda Yeni Cami'de cenaze namazı 
kılındıktan sonpi, kalab~ bir topluluk 'tarafından Süleymaniye Camii 
haziresinde babası Kemal Paşa'nın . yanına defnedilmişt4"<82>. Süleymani-· 
ye'deki hazireye defın iÇin irade-i seniyye sadır olrriuş<83>, basın dünyasının 
önde gelen isimleri, Osmanlı Matbuat Cemiyeti adına Ercümend Ekrem ve 
Giridli Slli Bey ile dost ve yakınlan, cenaze merasiminde kalabalık bir top-

(77) Sabah, 7 Eylül 190B. . 
(78) Sicill-i Ahval Defteri, aynı yer. . 
(79) Sicill-i AhvaJ Defteri, aynı yer. 
(80) V aldi, 17 Mart 1921; İkdarn, 17 Mart 1921. . 
(81) İkdam, IS Mart 1921. · 
(82) İkdam, 18 Mart 1921; keza aynı gazetenin 19 Mart nüshasL 
(83) İkdam, 18 Mart 1921. 
(84)İkdanı, 19 M<1!1192l. 
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luluk: oluştuımuşlardu<84)_ 
Süleymaniye haziresinde müteaddid aram!Uanmıza rağmen, maalesef 

ne Satd Bey'in ve ne de babasının kabıine tesadüf olunınarnı ştır. 
Tari.hl şahsiyetterin yaptıkları, yazdıklan ve söyledikleri alt alta konu

lunca, profilden de olsa zaaflarıyla, çelişkileriyle, erdemleriyle hata ve sevap
lanyla ortaya ilginç bir tablo çıkmaktad,ır ve sanının Tarih'in enteresan yön
lerinden biri de budur. 

IV- SAİD BEY'İN ESERLERi: 
Said Bey çok velfid bir_ yazard ır. Muht~lif .konut~~ te'lif ye tercüme 

olmak üzere 17 adet eser kaleme almıştır. B~;~ eserlerden 15 tanesi matbu olup 
kütüphanelerde mevcuttur. Biri ise Teraci_~-i Ahval-i Mu'asırin adıyla ha
zırlanmıştır ve yazma halindedir. Bu eseri tamamlanmamıştır. Diğer bir eseri 
Fransız hukukcusu Ortolan'ın (Joseph Lou.is Eliear Ortolan 1802-1873) Ceza 
Hukuku adlı tercümesidir: Bunun ·müsveddeleri, Said Bey'in ifadesine göre, 
sürgünde olduğu sıralarda; kendisinin topladığı ve babasından kalan kitapla
nyla beraber müsadere edilerek Beşiktaş'da denize atılmış veya Çenberlitaş 
Hamarnı külhanında yakılmıştır (85). 

Said Bey'in eserleri hukuk ağrrlılClı olmakla beraber; iktisat. hukuk, 
ceza hukuku, adli tıp, devletler hukuku, siyasi ve idari hukuk, etnografya, 
sosyoloji, dil ve biyografi gibi muhtelif sahatarla ilgilidir. 

İlk basılan eseri tercüme olup kendisine "Rousseau Mütercimi"(86) diye 
şöhret kazandıran Jean Jacques Rousseau'nun Fazliil-iAhiiliyye ve Kemallit
ı İlmiyye adı ile çevirdiği eseridir. 1299/1284 yılında bası~ıştır. Eserleri, al-
fabetik sıra ile aşağıya çıkanlmıştır. · · · · · · · 

1- Ahmed Midhat Efendi Hauetleri'ne Arizadır; Said, Rets-i Mahke
me-i Bidayet der ŞOra-yı Devlet, İstanbul, 1315,40 sahife. 

Bu risalede Said Bey, yabancı dillerden yapılan tercümelerde düşülen 
hatalara değinmiş, bilhassa Avrupa klasiklerinin tercüme edilmelerinin iorlu- . 
ğu bir tarafa, m~hzurları üzerinde durmuştur. Esasen bu risale, Said Bey'in, 
"Galetat-ı Terceme" adlı eserirıin 14. Defter'i üzerine Aluned Midhat Efen
di'nin kaleme aldığı bir makalesine cevap teşkil etmektedir ve adı geçen ese
rin 15. Defter'inden ayn olarak neşredilmiştir: " ... pek büyük zahmet ve kül
fetler ihtiyariyle klasij< denilen o heyilil-i ma'neviyyeyi tercemeye 
çalışmaklığımız abesle iştigaldir ... Terakki-i hakiki, maarif-i umumiyyemizin 
her kısmını, mematiki mütemeddinece el-yevm can ve mu'teber olan .fıkirlere. 
teviıkan mülküroüzde tevsi' u ta'mtme Çalışınakla biisıl olup, zat-ı valiilannın 
klasikleri bu kadar şiddetle ittizam buyurmalan, klasik )afzına 

• n ~,.. • • ,1' ., 

(85) Servet-i PünQn, 16 Teşrin-i evvel, 1919. s. 8. 
f86) Yusuf Akçura, Oç Tarr.-ı Siyaset. AnJsara 1976, s. 39. 
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meftfiniyyetden 'classicomanie' denilebilecek bir illetden başka bir sebebe 
hami olunamaz." s. 40 

2- Daru'l-Kütftb: İstanbul, 1303. Üç risale halinde Satd Bey'in muhte
lif ~onularda kaleme aldığı ve tercüme ettiği makalelerden oluşmaktadır. 

· I. Risale; onüç adet makaleden ibarettir, 1-80 sahifeler. 
a- İlın-i Servet 
b- Menfaat ve Kıyınet 
c- Ma'den Kömürü 
d- Sanayi' · 
e- Vergi 
f- Menfaat-ı ikdam u gayret ve Mazarrat-ı teseyyüb ve adem-i hlınmet 
g- Japonya 
h- Küçük küçük ma'lfimat: Bu makalede yazar, kendisine göre önemli 

gördüğü veya "ma'lfimat-ı nadire" olarak telakki ettiği bilgileri, "bunu biliyor 
muydunuz" kabilinden birer ikişer cümle ile venniştir: 

"Dünya'da en büyük ve musattah kubbe İstanbul'da Ayasofya Cami'-i 
şerifinin kubbesidir. ".s. 49 

"Avrupa akvamı içinde en çok vergi veren kavim İngiliz Kavmi olup, 
en az veren kavir_n dahi İsviçre Kavmi'dir." s. 50. · 

"Dünya'da ulilm ve füniln ve sanayi'-i mütenevvia ve elsine-i muhtelife 
üzerine en çok kitab tab' ve fünlht olunan şehir, Almanya'da Leipzig şehri 
olup mahall-i mezbOr küçük bir şehir iken anda dörtyüz-altmış sahbaf mağa
zası mevcild ve her sene birkitab panayın kurulmak mu'taddır." s. 50-51. 

"Şimdiye kadar vukil'ı ma'lUın olan hareket-i arzların .nüfOsca itiMatma 
nazaran en vahimi, Milad'ın 526 satinde Antakya'da vukil' bulan hareket-i 
arzdır ki, bunda üçyüzbin nüfUs vefat etmişdir." s. 52. . 

"En çapek lakırdı söyleyenler bir saatde nihayet yedibinbeşyüz kelime 
telaffuz edebilüp, ale'l-ilde tekellüm olunur ise ikibin lakırdı söylenilür." s. 
56. 

"İsm-i camid olarak lisan-ı Arab'da yüzonbin ve Alınan lisilnında sek
senbin ve Rumca'da- ell!bin ve İtalyan ·lisanında kırkbeşbin ve Fransız 
lisanında otuzbin ve İngiliz Jisanında yirmibeşbin ve İspanyol lisanında yir
mibin kelime vardır." s. 56. 

ı- lrad Vergisi 
i- Teksir-i mahsillat 
j- Beliyye-i harilc yahut sigorta 
k- Garrub-i Mat-ı ~am 
1- Enva'-ı mesaicin ve ol babdaki adat 
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ll. Risale; 82-158 sahifeler arasında oniki makaleden ibaret. 
a- Ticaret-i Bahriyye 
b- Terakld-i ziraat · · 
c- Maarif 
d- Garaib-i Mat-ı akvame- Enva'-i. me'kUlat 
e- Enva'-ı me'killat 
f- Müski.rat 
g- Elbise ve Tezxmat 
h- Fa.zail-i Ahiliyye ve Kemalat-'ı İlmiyye'de ifade-i mahsOse ünvaruyle 

muharrer bir benddir. 
ı- Terakki-i Ziraat 
i- İstatistik 
j- Ticaret 
k- Müsademat-ı B~yye ve Halic-i Kostantiniyye 

lll. Risate; 162-272 sahifeler arasında oniki makale. 
a- Ticaret-i Berriye ve Bahriyye . . . 
b- Vücuduna muhtac olduğumuz bir hey'et. (Bu makalede yazar, bir 

umumi istatistik hey' etinin kurulması üzerinde dunnaktadır) 
c- Ma'denlerimiz 
d- Terakld-i Ziraat 
e- Zürra'~mız 
f- TurOk-ı mevaridat · 
g- Islahat-ı Sanaayi'· . · 
h- Vesait-i İstilisat-i mahsOlat 
ı- Terakld-i Ziraat · 
i- Ali FerrOh Bey'in. "KanOn-ı Tabi'at" hakkında "Hikmet-i Ahlak" 

narnındaki kitabı üzerine yazılan mütaıaaname. (Adı geçen eserin tenkidi) 
j- Sa'adetlü Ali Sedad Beyefendi hazretlerinin "Mlzanü'l-ukill fi'l

Mantık ve '1-usfrl" nammdaki kitab-ı müstetab-ı atüeri hakkında yazılan 
mütaıaanfunedir. (Ahmed Cevdet .. Paşa'nın oğlu Ali Sedad Bey'in 1303iı888 
tarihinde neşredilen Mantık ve Metodoloji'ye dair:ı5Q s!lhlfelik kitabına yaz-
dığı takriz) ~ 

k- Nahv-ı Türki'ye yazılan mııkaddeme .. ':;./ 
ı- İngiliz MektObları; 1288/1871'de "Hakayıku'l~Vekayi' Gazetesi~'ne, 

İstanbul'da bulunan bir İngiliz diplomatının İnğiltere Dışişleri Bakarn'na gön-
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derdiği mektubların tercemesi ünvanı altında dereedilen onbir aded 
mektabdur. 

Mektupların münderecatı Osmanlı Devleti'nin iç ve dış meselelerine ait 
olmakla beraber ağırlık, Fransa'nın Alı'nanya'ya mağlfibiyetinden · bilistifade, 
Rusya'nın Paris ahidnamesini .bozdunnağa ve Karadeniz'in tarafsızlığını ilga
ya kalkışma teşebbüsleri üzerinedir. 

3- Faziil-i Ahlakiyye ve Kemalat-ı İlmiyye; (86a) Bu risaıe, Fransız 
(Dijon) Akademisi'nin vaktiyle ortaya attığı, "İlimlerin ye11iden temellend~-: 
mesi ahiakın tasfiyyesine hizmet etti ıİıi etmedi mi?" sorusuna, Rousseau'nun 
(1712-1778) verdiği cevabı ihtiva eden ve 1750'de kaleme aldığı etüdün 
Türkçe'ye çevirisidir. İstanbul, 1299; 60 sahife. 

4- Galetat-ı Terceme; Said Bey'in bu eserinin tamarnı 18 defter, yani 
risale olup, ilki 1306/1889'da İstanbul-Mahmud Bey Matbaası'nda ve 18. 
Defter ise · l324'de yine İstanbul-Hil3.I Matbaası'nda basılJl1ıştır. Yazar, 
Galetat-ı Terceme'yi "mütercimlere bir hizmet olmak üzere" kaleme aldığını 
ifade etmektedir. 18 defter halinde neşrettiği bu çalışmanın 19. Defter'ininde 
basılacağını(87) haber veren müellifin bu ba5ım işini gerç~kleştiremediği an-
laşıhnaktadır. . 

L Defter'in mukaddimesinde müellif, aynı zamanda mütercimlere de 
bir duyuru olmak üzere, bu eserin 25 yıllık bir çalışma hayatı esnasında kayd 
edilen bazı kelime ve ıstılahiann ·ve bunlara dair bazı mütalaaların bir araya 
getirilmesiyle meydana geldiğini y~aktadır. Kelime ve terimler, Fransız 
alfabesindeki harf sırasına göre verilmiş, tercüme hatalan ile yanlış kullanım
lar, bilhass.a müteradif kelimelerin tercümesinde düşülen hatalar inisallerle 
ortaya konulmuş ve doğrulan cümlelerle izah edilmiştir. 

· 5- Garaib-i Adat-ı Akvarn: Eser 64 küçük boy sahifedir. İstanbul -
Şirket-i Mürettebiyye M~tbaası'nda 1303 taİihinde baş'ılniıştır. Osmanlı K.ü
tübhanesi serisinin 5. kltabıdır. Aynı serinin 12. kitabı olarak ve aynı adla 
Ahmed Rasim'in de bir kitabı vardır. Bu kitah, yine Şirket-i Mürettebiyye 
Matbaası'nda 1304 tarihinde basılmış olup; yazar; Said Bey'in eserine zeyl 
olarak kaleme aldığını ifade .etrriektedir (88). . 

Said Bey'in bu eserinde, muhtelif kavimlerin adetlerinden, yaşayış tarz
lanndan, mesken, yemek ve di..ill merasimlerihden bahsedilmektedir. 
· Bu kitap~i konu başlıkİan: 

a- Enva'-ı mesaJcin ve ol 9abdaki adat; bu başlık '!ltında (s.4-12) Afrika 
. Zenci kabileleri, Arab kabileleri, Eskimolar, Rusya, ~sviçre, Fransa, Alman-

(86a) Rousseau'nun "DiscllfS Sur les Sciences et les Arts" orjinal adlı bu eserin, daha sonra Sabahat
tin Eyüboğlu tarafından yapılan tercümesi 1942 ve 1943'de "İlimler ve Sanatlar Hakkında Nutuk" is
miyle basılınışur. Aynca 1959'da yine aynı adla Osman Yiik.scl Serdengeçti'nin takdim yazısıyla bir 
baskısı daha yapılmışur. Ancak her üç baskıda da Sai'd Bey'den bahsedilmemiş tir. 
(87) s~TIIet·i Fünun. 
(88) Ahmed Rasim, Garaib-iAdıU-ıAkviim. İstanbul, 1304, s. 67. 
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ya, İtalya, İspanya, Hindistan, Çin ve Japonya'da meskenlerin özellikleri ve 
yapı tarzlan anlatılmıştır. · · 

b) Enva'-ı me'kôlat; (s. 13-18) muhtelif kavimlerin yemek adetleri ve 
.yiyecekleri hakkında bilgi veriliyor: " ... Sudan'da bazı cezair abalisi dahi 
çamur ekliyle me'lQf olup fakat bunlarin bir gOna mecbiiriyeti ve çamurun ise 
asla leizeti o~madığından bu iştiha bir hastalık sayılabilir. " · 

"İkiyüz sene evveline (kitabın basıldığı tarihe göre) gelinceye kadar 
Avrupa'da-dahi herkes el ile taam etmekde iken muahharan herkesin yekdiğe
rinden istikrahına ve ba'zı ilel-i sariyyeden ihtirazına m~bnt el değdimieyerek 
taamı herkes kendi tabağına alup çatal ve bıçak ile eki etmek kaidesi"ittihaz 
ve ta'mlm ve sair ba'zı akvam tarafırı!i_a.n .mehaş!ı:ı:-LJ11~zb0r:t;Y~ b!nae_n _Av.ru
palulann adet-i mezbhuresi taklld edilmiştir." 

c- Müskirat; {s: 18-37) yer yüzünde bul~nan medeni ve vahşt topluluk
larda hemen herkesin müskidit kullandığı, Sibirya'da· keten tohumundan, 
Tatar kavimlerinin sütden, Hindistan cevizinin bulunduğu coğrafyadaki ka: 
vimlerin bu cevizden Şarap ürettikleri, Amerika'da rakının şeker kamışı şire
sinden, Macaristan ve Hırvatistan'da ise mürdüm eriğinden üretildiği anlatılı
yor. 

d-. Elbise ve Tezyinat, (s. 37-44) 
e- Afrika'nın batısındaki kavimlerin adetleri, (s. 45-52) 
f- Japonya ahvaı ve adatma dair ma'Himat, (s. 53-61) 
g- Çiniiierin intiharlan, (s. 6 I -62) 
h- Çiniiierin ma'IUmat-ı tıbbiyyeleri ve suret-i tedavileri, (s. 63-64) 

6- Hukuk-ı Düvel; (O~brail Gregör ile beraber) Kitap_ Devletler Huku
ku aJanında ülkemizde ilk basılan eser özelliğini taşımaktaciır<S9) .Bu eser, 54 
sahifelik bir mukaddime ile iki bölümden oluşmaktadır. Kitabın mukaqdime
sinde; Devletler Hukuku'nun tarifi, kısımlan, kaynaklan ve tarihi üzerinde 
durulmuş, devlet, saltanat, eyalet-i mümtaze, millet, kavim, ırk gibi kavram-
lar izah edilmiştir. · . : 

Birinci kısımda "Hat-i hazar" (s. 55- ı ı Ö), ikinci kısımda ise "Hal-i 
harb" (s. 111- 152) konulan işlenmiştir. Kitap Satd Bey'in bir beyti ile son 
bulmak!adır: · 

"Hi mmet az olsa dahi jiiide külli görünür 
İhtiyiiciita muviiftk gelen listira çalış" 

- .:. - . . • _. ·• /1~ 

(89) Bkz. M. Scyfenin Özcgc, Eski Harflerle Basılmıf Türkçe Eserler Katalogu, lstanliiil 1974 •. C. 
ll, s. 592. 
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İstanbul, Matbaa-i Ebuzziya, 1299/1882, 156 sahife. 

7- Hukuk-ı Siyasiye-i Osmaniye; İstanbul, Alemdar Matbaası, 1329, 
160 sahife. 

Bu kitap, Said Bey'in 1301-13041 1883- 1886 yıllan arasında Hukuk 
Mektebi'nde okuttuğu Anayasa 've İdare Hukuku ders notlannın daha sonra 
neşrinden meydana gelmiştir. Kitap basıldığı sırada Said Bey Şura-yı Dev
let'de Tanzimat Dairesi başkanıdır. 

Kitabın girişinde dersin tarifi üzerinde duruluyor ve hukukun nev'ileri 
anlatılıyor. Birinci kısımda (3-24 sahifeler) Hukuk-ı Siyasiye hakkında geı.el 
bilgiler verilmektedir. İkinci kısımda ise (24-160 sahifeler) Tarızimat'ır. se
bebleri anlatılmakta ve bu dönemin geniş bir tahlili yapılmaktadır. 

8- Kamus-ı Said, Musavver, Fransızca'dan Türkçe'ye, ı. Cild, Cüz 1, 
İstanbul, Matbaa-i Amire, 1334/1918, 4 320 sayfa. 

Büyük boy kağıda basılmış olup, birinci cildin birinci cüz'ü "A" harfın
den "Arnphotere" sözcüğüne kadar olan kelimeleri ihtiva etmektedir. Bu öl
çüler çerçevesinde düşünüldüğünde lügatin çok geniş olarak tasarlanmış ol
duğu anlaşılmaktadır. Resimli olan bu lügat ne yazıkki tarnamlanamamıştır. 

9- Medhal-i UsUl-i Mes'Uliyyet-i Vükela; Matbaa-i Amire, İstanbul, 
1326, 46 sahife. · 

Said Bey'in bu çalışması bir giriş ve iki bölümden ibarettir. Kitabın giri
şinde (1-30 sahifeler) devlet hizmetinde bulunan vekillerin - bakaniann -
gerek devlet hizmetindeki faaliyetleri esnas·ında resmi sıfatlan ile işledikleri 
suçlardan dolayı meydana gelen sorumluluk ve gerek ferd olarak işledikleri 
kabahatlardan doğan mes'uliyetleri anlatılmıştır: 

"Hidemat-ı umumiyyede bulunan her me'mura ve hususiyle vükelaya 
terettüb eden mes'uliyyet i.ki nev'idir. Yükefa .evvela hey'et-i ictimaiyyenin 
her ferdi gibi me'muriyyetleri haricindeki · efallerinden mes'Uldürler. Bu 
halatda kendileri kavanin-i umOmiyye-i cezaiyyeye tabi' ve hatalariyle' 
zuhOra getürdükleri zarari~ t:;ı.zmine mecburdurlar. Bu mes'Oliyyete 
'mes'Oliyyet-i adiye' ve· yahud 'hukuk-ı müştereke-i umOmiyyeden münbais 
mes'Oliyyet' derler. Lakin vükel§., me'mOriyyetleri iktizasınca mahiyyet-i 
mahsOsayi haiz bir takım efalde bulunabil ider. Bu sebeble bir' mes'Uiiyyet-i 
mahsusa terettüb eder ki, ana mes'uliyyet-i siyasiyye veya tahsis-i ma'na ile 
'mes'Oliyyet-i vükela' denilür" (s.3) 

Bu bahisde, işlenen suçlardan dolayı, suçun cinsine göre davanın ika
mesi, muhakemenin görülmesi ve verilecek cezalar üzerinde durulmuştur. 
Konu ile ilgili, Belçika, Fransa ve İngiltere gibi . Avrupa ülkelerindeki tatbi
kattan söz edilmektedir. Keza girişte, vekillerin istinadgalu olan kurcıl ve kai
deler üzerindeki muhtelif görüş ve düşünceler ileri sürülerek "İdare Huk ı-
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ku"nun felsefi boyutu üzerinde durulmuştur. 
Birinci bölümde (s.3 I -34) "Vükela kimlerdir" sorusu ile konuya girile

rek vekillerin tarifi yapılmış~ır: "Vükela şol zatlara denilmeli ki, şuabat-ı 
uroOr-ı hükumetde kendilerinin fevklerinde hükümdardan başka kimse olma
ya ... " 

İkinci bölümde (s. 34-46) "MesaiH mahsusa" başlığı altında, üç önemli 
mesele gündeme getirilerek tartışılmıştir: . . · 

1- B ir vekili n mes'uliyyeti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer? 
ı-· Memuriyyetden çekilmiş bir vekil, sıradan bir insan mı sayıimalı ve 

onu umumi mahkemeler mi inubakeme etmeli? 
3- Mes't1liyyeti'olrui vekillerin, vükeladan olmayan suç ortaklarının cü

rümleri hakkında ne yapmalı? 

10- Mehakim; İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, 1306-75 sahife. 
Kitap altl fasıldan ibarettir. Sırasiyle mahkemenin tarifi ve mahkemele

re dair umumi bilgiler verilmiş; mahkemeler ile hükumetidaresinin yekdiğe
rine karşı görev ve yetki sınırları tartıştlmıştır. Memurların muhakeme 
usulleri anlatılmış; kanunların izahı ile ilgili, l?ilhassa izaha ve tefsire muhtaç 
kanunlara dair açıklarnalarda bulunulmuştur. Kitabın son faslı hapishanelere 
tahsis edilmiştir. 

11- Sefirler ve Şehbenderler; Kostantiniyye, Matbaa-i Ebu'z-ziya, 
1307, 88 sahife. . .... . _ .. 

Eser iki kısımdan oluşuyor. · Birinci kısım; "Hukuk ve Vazaif', ikinci 
kısım "Fıkarat ve Letaif'. Birinci kısımda diplomasi n'ıesleğinin tarifi, mesle
ğin özellikleri, rütbeleri ve devletlerarası münasebetlerde diplomatlaiın.fonk
siyonlan üzerinde durulmuştur: "Yeni çıkma ta'btratdan olmak üzere (diplo
masi) ta'btriyle yad olunan bir ilim mevcud olup, ilm-i mezbt1ra (ilm-1 
münasebat-ı düveliyye) demektiğimiz münasibdir." 

"Uyıkıyla·. vakıf-ı ıi:u,ıamelat ve münasebat-ı düveliyye olan erbab-ı 
iktidara vasıf olarak diplomat denildiği gibi, mesaiili-i haneiye-i düveli tem
şiyete vasıta olan zevata sıfat-ı me'miiriyyet olarak diplomat derler ... " (s. 7-~) 

Müellif, diplômasi kelimesinin kullanılış tarihini, devletlerarası elçi 
teatisi ve bu müessesenin önem kazanmasını, bir diptomatın hususiyetlerini 
ve neleri bilmek zorQnda olduklannı izah eder: "Yeni çıkma olduğunu beyan 
eylediğim (diplomasi) ta'btrinin Avrupa ricai-ı devletin~e isli'ınali karn-ı 
sabık<90) evabirinde taammüm eylemeğe başlarnışsa d!! mevz~'un-lefıi olan 
diplomasi ilmini n . vücudu nev'-i . beşerin milel ve alçvaina münkasİl)l olması _ 
zamanı kadar kadtmdir ... Ya'ni milel ve ·düvelin harb-i'lan etmek"veya _sulh 

(90) XVID. Asnn son çeyreği. 
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veya initak veya sair bir şey teklif eylemek içün yek diğerine sefır veya 
münMi irsal etmeleri en kadim adatdandır." 

"Onbeşinci asırda Avrupa'da ulum ve ma1iri.fin yeniden intişara başla
ması ve barotun icadiyle Amerika'nın keşfi gibi halat-ı fevka'Hide zuhilra gel
mesi diplomatlığın revacına bai~ olmuşdur." (s. 8-9) 

Diplomasi mesleğinin tarihi gelişimi hakkinda bilgi veren müellif, bir 
diplamatın neleri bilmesi gerektiği hususunda da şunları söylemektedir: "Bir 
diplomat ilm-i hukuk-ı düvele ve Avrupa devletlerinin kavanin-i 
esasiyyesiyle usUl-i idarelerine ve tarih-i umfuniye ve birkaç elsineye herhal
de vakıf olmak lazımdıı:. Pek. lazıqı şeylerden biri de diplomasi ilminde 
mütemayiz ve meşhilr zevatın asar-ı kalemiyyeleriyle terceme-i halleri~ bil
mektir." 

Diplomatlanrı. rütb~ ve ünvaruap ile statülerine dair kitapta şu bilgiler 
yer almaktadır: "Teşrifat-ı süfera usUiünce (büyükelçiler) sınıf-ı evvel, (orta
elçiler) sınıf-ı sani, (mukim elçiler) sınıf-ı salis, (mashalat - güzarlar) · sınıf-ı 
rabi' addolunur." (s. 9) 

Bir diplamatın sahip olması gereken iktidar şu cürnlelerle ifade edili
yor: "Devletlerin İstikiali kaidesince her müstakil devlet hudila-ı müHGyyesi 
dahilinde hukuk hilimiyyetini isti'mal ettiği gibi, emr-i i!tiban olarak 
hanedeki seflirethanesi dahi kendi mülkü addolunduğundan oradaki sefıri 
kendi memleketinde mukim hükmünde bi'l-istiklal hareket eder. Zatınca 
sef'ır, her dürlü taarruzdan azade olmaz ve devletinin ister lütUf ister kahrı 
mutazammın olsun, nezdinde bulunduğu devlete ettirmek istediği tebligatı 
bi-perva icra edemez ise bihakkın ifli-yı vazifeden aciz addolunmak lazım 
gelür." (s,-13) . 

Kitapta şehbend~rler, konsoloslarla ilgili bilgilerle beraber bunların 
rütbe ve statüleri haklanda geniş izahat verilmiştir. İkinci bölümde, "Mebhas
i sani" de "Fıkarat ve Letaif' başlığı altında (s.·58- 88) diplomasi mesleğine 
ve diplomatlara ait fıkralar ve bu meslekte ün yapmış kişilere dair sözler ve
rilmektedir: "Viyana Kongresi'nde Prens Metternich, yirmidört saat uykusuz 
kaldığından artık müzakereyi kesrnek maksadıyla, 'halkın hab-ı gafletinden 
istifade içün terk-i hab u rahat bu kadar olabilür, haydi yatalım 'deyü bağır-
mışdır." (s. 66) - · · 

"Napolyon Bonapart Meme iş ararnamalı işe adem aramalı kaide-i 
meşhuresinin vazı' u n1işiri olup, fakat süfera hakkında bu kaideyi tatbik ede
mediğini ve ekseri Meme iş bulmak veyahud başından adem savmak kabilin
den olarak sefırler nasb ettiğini defaatle i'tiraf etmişdir." 

Mustafa Reşid Paşa'nın ölümü üzerine düşülen tarih, ki herhalde Said 
Bey' e ait olmalıdır, bu kitapta yer almaktadır: 
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"Hasta oldukda Reşfd Paşa'ya 
Gitmişidi vüzerfi-yı devlet 
Muntazırken haber-i sıhhaıine 
Bendegan ve uzema-yı devlet 
Birde geldi bu haber hatifden 
.Mate sadru'l-vükeM-yı devlet" (s. 74-757) 

1274 . 

12- Teşhir-i İzmihlal; Dersaadet, İkdam Matbaası, 1326, 30 sahife. 
Said Bey ŞOra-yı Devlet'de Bidayet Mahkemesi Reisi iken aynı zaman

da İntihab-ı Me'murin Komisyonu üyeliğinde bulunmuştur. İşte bu sırada 
Said Bey, bu komisyona dair kaleme aldığı ve Sadrazam'a takdim etmek iste
diği HiyihayıC9I), kaleme alınış tarihinden on yıl sonra "Teşhir-i İzmihlal" adı 
ile neşretmiştir. Teşhir-i İzmihlal, İntihab-ı Me'miirin Komisyonu için, bu ko
misyonda görevli bulunan bir üyenin yazdığı bir tenkid yazısıdır. Aslında gö
revi, liyakat sahibi ve rniıktedir insanlan devlet memuriyetlerine tayin etmek 
olan bu komisyonun, nasıl dejenere edildiğini ve gayesinden saptınld~ğını 
"Teşhir-i İzmihlaJ" o_rtaya koymaktadır. 

13- Teşebbüsat-ı Cürmiyye; İstanbul, Şirket-i Mürettebiyye Matbaası, 
1308, 66 sahife. · · · 

Kitabın isminden de anlaşılacağı üzere müellif, suça . sevk~deri arniller 
üzerinde durmuş, tarihin muhtelif devirlerinden misaller verilmek siiretiyle 
bu arniller tabiile tabi tutulmuştur. . 

14- UsUl-i Maişet-i İnsan; Dersaadet - Kasbar Matbaası, 1307, 5Z ~_ahife. 
Said Bey'in muhtelif kitaplardan tercüme ve derleme yoluyla elde etti

ği; insanoğlunun yaşayışı ile ilgili bilgileri ihtiva etmektedir. Bu risalede bu-
lunan konu başhklan: · 

a- Ecnas:ı _Beşer 

b- Mikdar-ı Nüfus 
c- Maide-i Hazret-i Rabb-i Kerim 
d- Matbalılar 
e- ihtiyac-ı def -i cu' (açlık ihtiyacının giderilmesi) 
f- Müskirat 
g- Uyuşturucu veya tahrik edici mevadd 
h- Rikkat-ı havvas; (Seziş ve duygu kabiliyetinin gelişmesi) 

1 
--- -; -- 1 1 ~ ,., 

(91) Tesbit ettiğimiz bu Hiyiharun yazması, "İntihôb-ı Me'murin Komisyonu ve bu KomisyoTUl dair 
Bir Lliyiha" adlı çalı§maınız ile beraber ne§redileccktir. 



ı- Tezyinat 
i- FünOn-ı Nefise 
j- Raks 
k- Nağme- ~an-i dehani' 
1- Beste - kan-i aıat-ı mOsiki 
m- Hazz u zevk-i mOsiki 
n- Resme dair fünOn 
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·· Müellif, muhtelif kontilarda eserler yazıldığı ve fakat insanoğlunun ya
şayış tarziarına dair eser yazılmadığından, bu boşluğu doldurmak maksadiyle 
bu risaleyi kaleme aldığını ifade etniektedir. (s. 52) · 

15- V azife-i Adliyye-i Etibba; İstanbul, Alem Matbaası, I 306, 72 sahi-
fe. 

Adli' tabibierin görev ve sorumluluklarıyla ilgili bu kitap beş fasıldan 
meydana gelmiştir: 

a- Umumi bilgiler 
b- Tabibierin sorumlulukları 
c- Sır saklamak 
d- Tıbbiye:..i Mülkiye'nin adli doktorların görevleri ile ilgili talimatı 
e- Tabibierin ücretleri 
Said Bey'in muhtelif tarihlerde neşredilen bu onbeş eseri dışında, bir de 

yazma halinde ve sadece biıjnci cildi hazırlanmış bulunan biyografık bir ça
hşmas! mevcuttur. Başbakanlık Osmanh, Arşivi'nde Yıldız Esas Evrakı ara
sında bulunan bu eser (92) 128 büyük boy sahife olup resi~lidir. 

21 Temmuz 1309/1893 tarihinde Padişah'a takdim edilen bu eserin ka
pağında; "Kainat, Ma3.ri.f-i Şarkıyye ve Garbiyye'yi Cami' MecmOadır. Kısm
ı Evvel, Teracim-i Ahvai-ı Muasıri'n, Mütehayyizan-ı rical ve Erbab-ı 
kemal in Terceme-i hailerini havidir" ibaresi' yazllıdır. 

Cild-i ' Evvel olarak ittihai edilen eserin bu cildinde müellif, ifade-i 
mahsusa baŞlığı altında çalışması hakkında şu bilgileri vermektedir: 

. "Padişahımız padişah-ı maarif-perver ve şehinşah-ı terakki-güster efendimiz 
hazretlerinin ahd-ı humayOn-ı cenab-ı şehryanleri cümlemiz içün bir devr-i 
terakki olduğunu hiç kimse inkar edemez. Terakkiyat-ı asriyye-i şehryan 
kaffe-i aksam-ı ikdamat-ı beşerriyeye şamil olup, saye-i şahanelerinde maz
har-ı teşvik ve terakki olmayan hiç bir kısım mesai medi'deye kalmarruşdır. 
Servet-i maddiyye ve ma'neviyyemiz saye-i inayet-vaye-i veliyyü'n-niamide 
calib-i takdir-i ec1inib olacak derecede müterakki olup, mülküroüzün her tara-. . . 
(92) BOA, Yıldız Esas Evrakı, Kısım No. 16, Evrak No. 2070, Zarf No. 161, Karton No. D; Bu eser, 
20x30 cm. ebadında, bej renkli bez kaplı bir dosyadan ibarettir. 
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fında asar-ı uroran nümayandır. 

Cümle asar-ı celile-i asriyye-i veliyyü'n-niamlye bir zanıllne-1 naçiz 
olmak üzere fakir dahi, cami'-i maarif-i şarkıyye ve garbiyye olarak (Kainlit) 
namıyla bir KamOs-ı Ebhas neşrini arzu eyleyüp bunun kısm-ı evvelini 
(Teracim-i Ahval-ı Muasırin) ünvanlı bir mecmua-i mükemmeleye tahsis ey
ledim. 

Çünki halcikaten terncim-i ahval riıadc;fesi şu asırda en ziyade i'tinaya 
mazhar olmuş aksam-ı maarifden biridir. Hususiyle muasır bulunan zevlitın 
teracim-i ahvaline dair memalik-i mütemeddinede nice nice asar münteşir-i 
Mak ve ebna-yı cinsinin terceme-i haline vakıf olmak maddesi herkese büyük 
bir merak olmuş ve her sınıf zevata mahsus olarak bu yolda eserler çıkarmak 
hususunda erbab-ı kalem arasına ve talibler mi yanına rekabetler girmişdir. 

Devletirnizce dahi (Sicili-i Ahval) madde-i mühirnmesine i'tina olunına
ğa bed' huyurulup bu cihet (Kainlit} içün (Terncim-i Ahval-ı Muasırin)ı kısm
ı evvel ittihaz etrnekliğime sebeb oldu. 

zat-ı maall - simat-ı hazret-i padişahinin eser-i riıahsOs-ı hurnliyOnlan 
olan (Sicili-i Ahval) bizce bir birnınet-i bl-misal olduğundan yine eser-i 
mahsus-ı ahd-ı hurnayOn olacak bir Kamus-ı Ebas iç~ o himrnet-i eelllenin 
asan mukaddeme ittihaz kıhnmakdak.i isabet ve hikmet aşikardır." (s.2) 

Müellif bu eserinde, kimlerin biyografilerini vereceğini ve nele~den 
bahsedeceğini şöyle ifade etmektedir: 

"Saye-i feyyaz-vaye-i cenlib-ı veliyyü'n-niamide ibraz-ı merlitib v~ 
menasıb ve mezarud etmiş vükela ve vüzern ve süferii ve her sınıf vülat-ı 
izam, mutasarrıf'ın-i kirarn ve kajmmakam-ı benarn ve her dürlü idare 
me'mOriyyetlerinde, umfu-ı belediye, zabtiye, askeriye, adiiye ve kalemiyede 
tahayyüz eylemiş bendegan-ı şehinşah-ı saltanat-pira ve bunlardan maada 
hayriit, hasenlit, asar-ı hamiyyet ve me'ser-i ikdamiyyat ile şöhret bulmuş ve 
ilim, faZı, ihtirii', te'lif ve tedris gibi şeylerle ve asaletle tahayyüz eylemiş 
suleha, üdebli, ulema ve nücebanm terceme-i halleri sırasıyla ve her kısım 
içün hürOf-ı hecaya göre isimleri i'tibanyle dere edilecekdir. 

Ş9hret-girari-ı ecanibden dahi terceme-i hilleri bizce neşre seza· olanla
rın terncim-i ahvati ilerüde yazılacakdır. 

Sıdk u istikarnetle i.braz-ı nameylemiş zevatın me'ser-i sıdk u istikamet-
leri lisan-ı sitayişle yad olunacakdır. · · ,. 

Zabt u rabta muktedir taşra me'mfularının umfu-ı inzibatiyyece asar-ı 
muvaffakıyyetleri başka gösterilecekdir. ' . 

·Tunık u meabire ve sair umfu-ı nlifıaya sOret-i mahsusada hizmet eden 
vulat-ı izfun ve mutasamfin-i k.iram ile kairnmakarnların .asar-ı ~y}teleri 
lede'l-hace ebniye ve turuk ve liman ve nhtım gibi şeylerin resi.rriferi dahi 
dere ile nazar-ı takdir-ı ammeye konulacaktır. 
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zahiri ve batınİ her dürlü umOrda melce ü penarumız padişabunız efen
dimiz hazretlerinin himem-i mahsusa-i şehryaruerini mübeyyin ve müfessir 
nutukJar ve eş'ar ve inşad edenlerin ve evsaf-ı celile-i veliyyü'n-niamiyi mu
tazammın makalat tahrir eyleyenlerin nutuk ve şiir ve makaleleri müzeyyin-i 
ten:;eme-i hal olarak aynen basılacakdır. 

ilim ve fetine dair ki tab: risa.Ie yazan kişilerin isim ve eserleri zikredile
ceği gibi o zatların eserlerinde önemli olan, bahse değer kısımları da ayrıca 
yiı.zılacakdır. 

Servetini hayır işlerine sarfedenlerden, mesela cami', çeşme, medrese, 
köprü yapanların, fakiriere maddi ve ma'nevi yardımda bulunanların da bu 
eserde yeri olacak." 

Önemli sanayi mamullerinin resimlerini de eserine alacağım belirten 
müellif, sonunda eserin devamının neşrini, eğer ömrü vefa etmeyecek olur 
ise eviadına vasiyet edeceğini ifade etmiştir. Ne yazık ki, eserin devamı hak
kında elimizde bilgi bulunmamaktadır. Birinci cildi Padişah'a takdim ettiği 
1893 yılından sürgün ediliş tarihi olan 1899 yılına kadar geçen altı senede 
Said Bey bu eserin devamı üzerinde çalıştı mı? çalıştıysa hazırladıkları n~ 

oldu? Bu soruların cevabı şimdilik bilinmemektedir. 
Said Bey'in "İfade-i Mahsusa" sı şu beyitle sona ermektedir: 

"Layık-ı asr-ı Şehinşah değilse eserim 
Yine ol asırda neşrehnek ile kiim-verim." 

·Birinci' cild ittihaz edilen bu dosyada biyografıleri bulunan şahıslıınn 
isimleri, · doğum tarihleri ve baba adları ile buiiındukJarı memiiriyet ve 
memuriyet mahalleri, araştıncıların dikkatine sunulmak üzere bir liste. halin-
de buraya alınmıştır: ;. - , 

1- Londra Sef'ıri Rüstem-Paşa, 1230 Hamburg doğumlu, İtalyan asıllı. 
2-- Göric-e Mutas"aiT:ifı Hıfzı. Paşa, vüzeradan Eğriboyuolu müteveffa 

Qmer Paşa'nın oğlu, 1262 (hicri) Selanik doğumlu: 
3--Suriye Valisi Osman Paşa, miralay-ı müteveffa Ahmed Şükri Bey'in 

oğlu, 1256 İstanbul doğu~u. . . 
4- Kütahya. Mutasarrifı Ahmed Harndi Paşa, Abaza Halil Efendi'nin 

(Cezzar Ahmed Paşa'nın kölelerinden) oğlu, 1246 Sayda doğumlu. 
5- Karahisar-ı Sahib Mutasarnfı Celal Bey, Ali Tevfık Paşa'nın oğlu, 

1263 Siroz doğumlu. 
6- Korfu Başşehbenderi Maksim Efendi, (Latin Katolik) Corci Vartali

li'nin oğlu, 1265 İstanbul doğumlu. 
7- Ma'mfiratü'l-aziz Valisi Rauf Paşa, Bosna valilerinden Osman 
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Paşa'nın oğlu, 1254 İstanbul ~o~mlu. 
8- Malatya Mutasamfı Mehmed Emin Bey, Keban Madeni Meclis-i 

İdare hasından Mustafa Ş~endi'ninoğlu, 1249 doğumlu. . 
10- Hakidiri Mutasamfı Mehm~d Enver Efendi, Mekke-i Mükerreme 

Emici sabık Şerif Abdullah Paşa merhOmun Divan Katibi Ahmed Ziver Efen
di'nin oğlu, 1251 A!abgir doğumlu. ..: 

11- Belka Sancağı(93) Mutasarrıfı Hüseyin Şükri Efendi, 1251 Ke~giri 
Sancağı Dalkuz Köyü doğumlu. 

12- Berat Sancağı Mutasarrıfı Ahmed Ferid Paşa, Karsh Yusuf Şani 
Bey'in oğlu, 1247 Kars doğU!J!Iu. 

13- Bombay Başşehbenderi .Mehmed Kadri Bey, Feshane Nazın müte
veffa Ahmed Efendi'nin oğlu, 1273 Dersıı:ildet doğumlu. 

14- Kudüs-i Şerif Mutasamfı İbrahim Paşa, Tüccardan Moralı Ali 
Efendi'n~n· oğlu, 1252 İzmir ·doğumlu. · · 

15- Midillü Mutasamfı Mustafa Tevfık Paşa, Rumeli Beyelerbeyi 
payetüterinden müteveffa Yaver Paşa'nın oğlu, 262 Şam doğumlu. 

16- Muş Mutasamfı Mehmed Enis Efendi, Selanikli Salih Efendi'nin 
oğlu, 1259 Selanik do~mlu. 

17- Gene Sancağı Mutasamfı Rıfkı Paşa, Topçu yüzbaşılarından Musa 
Ağa'nın oğlu, 1257 senesi İstanbul doğumlu. 

18- Leryos Kazası<94> Kaimmakamı Mehmed Rauf Bey, Giridli Bedri
zade Hasan Sım Bey'in oğlu, 1262 Kandiye doğumlu. 

I 9- Manastır Vilayeti Zabtiye Kumandanı Mehmed Rüşdi Paşa, Prezrin 
Mutasamfı esbak müteveffa Hacı Hasan Paşa'nın oğlu, 1272 Kalkandelen 
doğumlu. · 

20- Siroz Mutasarrıfı Halil Hıimdi Bey, Mirliva Semavi-zade müteveffa 
Süleyman Paşa'nın oğlu, 1267 Pirot(95) doğumlu. 

21- Gemlik Kaimmakamı Mehmed Said Efendi, Hazbine-i Celile-i Ma
liye Muhasebe Kalemi hulefasından müteveffa Hacı Sa'duddin Efendi'nin 
oğlu, 1266 Dersaadet doğumlu. · · 

22- Hamİdabad Mutasamfı Mustafa Zihni Paşa, Necid Mutasarrıfı 
sabık Baban hanedarundan (Irak'ta) ·müteveffa Hüseyin Bey'in oğlu, 1266 do
ğumlu. 

23- İlbasan Mutasamfı Yunus Zühdi Efendi, Debre-i bala Kasabası · 
vücOhundan ve kuzatdan müteveffa Hacı Davud Efendi'nin oğlu, 1249 do-

(93) Beyrut Vilayeti'ne bağlı. 
(94) Veya Lcryoz (Lcro, Ecros), Ege'de Sakız Sancağı'na bağlı kaza merkezi bir nda 
(95) Sırbistan'da sancak merkezi bir kasaba (Şarlcöy). 

1 
. / 
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ğumlu. o 
24- Bitlis Valisi Tahsin Paşa, Y anya eşrafından ve kuzatdan Mustafa 

Ragıb Efendi'nin oğlu, 1261 doğumlu. 
25- Adana Valisi Hacı Mehmed İzzet Efendi; Edimeli Seyyid Ahmed 

Efendi'nin oğlu, 123Ş (hicri) Edirne doğumlu. 
o 26- Şam Mekteb-i İ'dadisi Müdiri Ahmed Fevzi Efendi; Emir-zade 

Hafız Hüseyin Efendi'nin oğlu, 1275 Manisa doğumlu. 
, 27~ Adana Mahkeme-i İstinar Reisi Hüseyin Şük.ri Efendi; Ohrevi-zade 
Hacı Bekir Efendi'nin oğlu, 1265 Ohri Kazasına mülhak İstruga(96) doğumlu. 

28- Suriye Jandarma l(,umandanı Şahin Paşa; Dağıstan 
muhacirlerinden, 1287 tarihinde Teftiş Sınıfı'nın teşkilisırasında üçüncü sınıf 
müfettiş olarak devlet hizmetine girmiştir. Doğum tarihi ve baba adına dair 
herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

29- Demirhisar Kaimmakamı Hayn Bey; Topçu yüzbaşılanndan Preve
zeli Murad Efendi'nin oğlu, 1266 Preveze doğumlu. 

30- Sultanyeri Kaimmakamı Nuri Bey; Amedi-i Divan-ı humayan hule
fasından Raif Bey'in oğlu, 1270 Dersaadet doğumlu. 

31- Akşehir Kaimmakamı Mustafa Edib Bey; Yüzeradan Y ozgatlı Ab
dülcebbar-zade Mehmed Celaleddin Paşa merhômun torunu Osman Bey'in 
oğlu, 1274 Yozgat'do~mlu. 
, 32- Tarsus Kaimmakamı Mehmed Ziya Bey, Haderne-i Şahane emekli-
lerinden Hüseyin Hüsnl Efendi'nin oğlu , 1277 Dersaadet doğumlu. 

33- Mudanya Kaimmakamı Hasan Fehmi Efendi; Kal'a-yı Sultaniyeli 
müteveffa Halil Efendi'nin oğlu, 1270 Kaol'a-yı Sultaniye doğumlu. 

o 34- Preveze Mutasamfı Abdürrefi' Efendi; Şişman Mustafa Ağa'nın 
oğlu, 1253 yenişehir-Fener doğumlu. o o 

35- Beyrut Vilayeti Maarif Müdürü Halil Kemal Bey; Hacı Musa Ağa

nın oğlu, 1277 Tarsus doğumlu. 
36- Alaşehir Kaimmakamı Mehmed Said Bey; Sadr-ı esbak müteveffa 

Ali Paşa'nın Kavasbaşısı Hüşeyin Ağa'nın oğlu, 1260 Dersaadet doğumlu. 
37- İşkodra Vilayeti Valisi ve Fırka Kumandanı, Yaveran-ı hazret-i 

Padişahl'den Abdülkeri!n Paşa, Sipahipaziın Kethüdası Said Ağa'nın oğlu , 
1255 Bursa doğumlu, Ha1biye mezunu. 

38- Devlet-i aliyye'nin Mısır Fevka'l-ade Komiseri Gazi Ahmed Muhtar 
Paşa; 1255 Bursa doğumlu. (Babasına dair kayıt yok) · 

39- Cide Kazası Kaimmakamı Mustaf;ı Rıfat Bey; Erzurum ve Bitlis 
vilayetleri Kapu Kethudası Hüseyin Hadi Bey'in oğlu, 1268 Dersaadet do
ğumlu. 

(96) Strouga, Ohri Kazasına bağlı nahiye merkezi. 
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40- Yozgat mutasamfı Yusuf Ziya Paşa; İslimiye Mutasamfı esbak, 
müteveffa Meluned Raif Bey'in oğlu, 1251 Dersaadet doğumlu. 

41- Ergani Madeni Sancağı Mutasamfı Mehined Arifi Bey; Cebel-i be
reket ümerasından Karabey-zade müteveffa Halil Bey'in oğlu, 275 Hassa 
Kasabası doğumlu. 

· 42- ~imni Mutasamfı Fazlı Bey, ;Yanya Valisi esbak Eğrili Gilizot 
Paşa'nın torunu Feyzullah Bey'in oğlu, 1250 Eğri doğumlu. 

43- Zor Sancağı Mutasamfı Ahmed Tevfık Paşa, Es-seyyid Aödülkadir 
Gazavi'nin oğlu, 1254 Trablusşarn doğumlu. 

44- Eğin Kazası KaJmmakarnı Mustafa Sabri,~fendi, 1266 Harput Ka-
sabası doğumlu. · '-

45- Yeni Pazar Mutasamfı Halil Paşa;· İpekli Mehmed Bey-zadelerden 
vüzeradan Mahmud Paşa'nın oğlu, 1258 İpek Kazası doğumlu. 

46- Viyana Sef'ıri Ziya Bey; Meclis-i Maliye Reisi esbak Müfti-zade 
müteveffa Mehmed Şaıdr Bey'in oğlu, 1265 Dersaadet doğumlu. 

47- Halilürrahman Kazası Kaimrtıakarnı Mehmed Ferid Efendi; Meh
med Hurşid Efendi'nin oğlu, 1271 Beyq.ıt doğumlu. 

48- Giresun Kaimmakamı Bekir Sıdkı PaŞa', Çerkes ümerasından Hacı 
Elhaz Bey'in oğlu, 1261 Çerkesistan doğumlu. 

49- Sinop Sancağı Mutasamfı· Reşid Paşa; aslen Çerkes olup 260 do-
ğumlu, baba adı ve doğum yeri ile ilgili kayıt yok. · 

50- Eskişehir Kaimmakarnı Mehmed Hayri Efendi; ,P79 Priştine do
ğumlu, Harbiye'yi son sınıfa .kadar.okumuş, fakat diptorna almadan aynlmış
tır. Baba adı yok. 

51- Basra Vilayeti' Mektubcusu Ali Gatib Bey; Gaii Kösemihal Bey 
süHllesinden Mustafa Lütfuilah Efeiıdi'nin oğlu, 1271 İzmir doğumlu. 

52- Kavala Kaimmakarnı Ahmed Said Efendi; Konyalı Kara Halil-zade 
Hacı ~alil Efe~di'nin oğlu, 1248 İzmir doğumlu. · 

53- Adana. Vilayeti Defterdan Mehmed Midhat Efendi; Karştı Hasan 
Bayrakdar-zadelerden Hüseyin Ağa'nın oğlu, 1262 Erzurum doğumlu. 

54- Kudüs-i Şerif Serkomiseri Ahmed Rafet Bey; Trabzon Vilayeti 
Fırka Müfettişi Hüseyin Bey'in oğlu, 1273 Dersaadet doğumlu. · 

55- Menteşe Sancağı Mutasamfı Cafer Bey; Kalkandelenli Receb Paşa- ,.../ 
zade Köstendil Kaimmakarnı esbak, müteveffa Hasan Paşa'nın oğlu, 1250 
Köstendil doğumlu. 

56- f.kka Sancağı Mutasamfı Sadık Paşa; Kıbns Topçu yüzb~ıların-
dan müteveffa Salih Ağa'nın oğ\u, 1262 Lefkoşe doğu~u. · .. / 

57- Haleb Vilayeti İdare Meclisi Başkatibi Mehmed Sami Efendi; Mü
derris-zade Hacı Ataullah Efendi'nin oğlu, 1279 Haleb doğumlu. 
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58- Kalkandelen Kazası Kaimmakamı İsmail Mahir Bey; Arnavud 
eşrafından müteveffa Zeynelabidin Bey'in oğlu, 1269 Yanya-Koniçe doğum
lu. 

59- Y anya Vilayeti Mektubcusu Hasan Faiz Efendi; mevaliden Cabi
zade Mehmed Arif Efendi'nin oğlu, 1273 Şam doğumlu. 

60- inebolu Kaimmakamı Halil Nahifi Efendi; vüzeradan Veeibi Meh
med Paşa merhfimun daire müdürü Mehmed Efendi'nin oğlu, 1257 Belgrad 
doğumlu. _ 

61- Baba-yı Atik Kazası Kaimmakamı Hatiz Abdurrahman Bey; Trab
lusşam Muhasebecisi esbak, mütevetla Silih Şerif Efendi'nin oğlu, 1274 
Sofya doğumlu. -

62- Preveze Sancağı İdare Meclisi Başkatibi Mehmed Kani Efendi; 
Dramalıdır, baba adı ile doğum tarihi hakkında bilgi yok. 

63- Haleb Vilayeti Emlak-i Şahane Komisyonu Reisi Yusuf Ziya Efen
di; Tüccardan Hızır Ağa'nın oğlu, 1255 Kerkük doğumlu. 

64- Suriye Vilayeti İdare Meclisi azasından Mehmed Yusuf Paşa; 
ümera-yı Ekrad'dan mütevetla Ahmed Yusuf Paşa'nın oğlu, 1254 Şam do
ğumhi. 

65- Dördüncü Ordu-yı Humayun'un Otuzdördüncü Harput Fırkası Ku
mandanı Perilc El-Hac Salih Ahmed Paşa; mütevetla İmam Mehmed Said 
Efendinin oğlu, 1241 Dersaadet doğumlu, Harbiye mezunu. 

66- Salihli Kazası Kaimmakamı Osmanı Nuri Efendi; zurra'dan Musta
fa ağa nam kirnesnenin oğlu, 1279 doğumlu. 

67- ş·am-ı Şerif İstinaf Mahkemesi a'zasından Mehmed Hikmet Paşa; 
Şam-ı Şerif hanedanından Mürdüm Bey-zade Ali Bef~n oğlu, 1268 Şam do-
ğumlu. · · ı 

68- Taşhca Mutasamfı ve Kumandanı Ferik Süleyman Hakkı Paşa; 
Baki Bey'in oğlu, 1257 Kolonya<97) Kasabası doğumlu. Harbiye mezunu. 

69- Beyrut Vilayeti Mektfibcusu Abdullah Necib Efendi, 1255 Gelibolu 
doğumlu. Babasına dair bilgi yok. 

70- Yarıya Valisi ve Hudfid-ı Yunaniyye Umfim Kumandam Ferik 
Ahmed Hıfzı Paşa, Sipahi alay katibi Hacı Selim Efendi'nin oğlu, 1248 Ma
nastır doğumlu, Harbiye mezunu. 

71- Adapazarı K~mmakamı Mehmed Nüzhet Bey; ŞOra-yı Devlet 
a'zasından ve Gazi Mih'al Bey ahfadından müteveffa Fazıl Bey'in oğlu, 1275 
Tırnovi doğumlu. , 

72- Mamuratü'l-aziz Vilayeti Vilayeti Valisi Mehmed Enisi Paşa; İZmir 
·eşrafından Rıdvan Abidin Efendi-zadelerden, 1257 İzmir doğumlu. 

(97) Manaslıt Vilayetine bağlı Görice Sancağı'nda k.ıua merkezi. 
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· 73- Kıratova Kaimmakarnı Salih Vasfi Efendi; 1265 Berkofça Kasabası 
doğumlu, babasının adı belli değil. 

74- Hamİdabad Mutasarrıfı Dede Paşa; aslen Gürcistanlı ve 1237 yılın
da Girid Valisi olan Şerif Paşa'nın ahiadından Mehmed A~iz Bey'in oğlu , 
1249 Batum-Livane Kazası doğumlu. 

75- Berlin Sef'ıri Ahmed Tevfık Paşa; Fecikandan İsmail Hakkı Paşa'nın 
oğlu, 1260 Dersaadet doğumlu. 

76- Basra Vilayeti Valisi Hafız Mehmed Paşa; 1263 Erzurum.- Pasinler 
doğumlu, babası hakkında bilgi yok. 

77- Basra'da Korna Kazası Kaimmakariı veklli Mehmed Şefıle Efendi; 
Basra'ya bağlı Ebu'l-hazib Aşireti'nlrı lider ailesi Şeyh Yasin Efendi-
zadelerden, 1249 Basra doğumlu. -

. 78- Lapeski Kaimmakamı Mustafa Cemal Efendi; "Hacı Ali Efendi'nin 
oğlu, 257 Dersaadet doğumlu. · · 

79- Bilan Kazası Kaimmakamı Hasan Tahsin Efendi; Nüvvabdan Mus
tafa Şükri Efendi'nin oğlu, 1266 doğumlu, doğum yeri hakkında bilgi yok. 

80- Zile Kazası Kaimmakamı Ali Nevzad Bey; Ereğiili ·müteveffa 
Naim Bey'in oğlu, 1276 doğumlu. 

81- Bandırma Kazası Kaimmakamı İsmail Şevki Efendi, 1275 Rumeli 
doğumlu, Mülkiye mezunu. Babası hakkında bilgi yok. . ' 

82- Küçükçekmece Kazası ·Kaimmakamı Mehmed Rasih Efendi; Midil-
lilili Feyzi Efendi'nin oğlu, 1260 doğumlu. . 

83- Berat Sancağı Belediye Reisi Alıdülaziz Bey; Berat Mutasamfı 
es bak Viryün zade Hüseyin Paşa'nın oğlu , 1277 Berat doğumlu. 

84- Necef Kazası Kaimmakamı Mehmed Hayri Efendi; Seyyid· Ahmed 
Efendi'nin oğlu, 1257 doğumlu. 

85- Arapgir Kazası Kaimmakamı _Osman Fehmi Efendi; 1265 Urfa do
ğumlu, babası hakkında bilgi yok. 

86- Suriye Vilayeti ileri gelenlerinden Muhammed b.el-Mupammed; 
Kürt aşiretlerinden Beni Mer'ab _kabilesi ümerasından Osman Paşa'nın oğlu, 
1246 doğumlu. Suriye çevresindeki eşkıyalık hareketinin tenkilinde önemli 
roller üstlenmiştir. . 

87- Erbil Kazası Kaimmakamı Abdullah Paşa; Ravandfiz Paşa-
zadelerden Bekir Bey'in oğlu, 1285 Ravanduz doğumlu. . . 

88- İşkodra Defterdan Osman Feôd Bey; Mehmed Ga.Iib Bey'in oğlu; 
doğum tarihi belli değil. 1280 tarihinde Maliyye Mektfibi Kaleemi'nd~ göre
ve başlamış, 1285'de Adana Sancağı Tahrirat Müdürlü~üne atanmış!ır'. . . 

89- Adana Vilayet Zabtiye Alaybeyi Abdurrahman Bey; Sivas Vilayeti 
dahilinde Niksar Kazası ahalisinden Mu.stafa Ağa'nın oğlu, 1257 doğumlu.-
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90~ Ordu Kazası Kalınmakarnı Mehmed Ali Rıza Efendi; Lazistan 
hanedanından (Curdan-zade) Hasan Bey'in oğlu, 1267 doğumlu. 

91- Aclun Kazası Kaimmakamı Hüseyin Avni Bey; (Övenç) kabilesi 
ümerasından Çerkes Hacı Mustafa Bey'in oğlu, 1254 doğumlu. 

Dosyada esasen, giriş kısmındaki üç sahifenin dışında 1 19 biyografık 
madde başlığı olmasına rağmen 91 şahıs yer almaktadrr. 28 şahsın yeri boş 
bırakılrnıştır. Mevcud şahıslardan bir kısmının "resmi yoktur" veya "göndere
cektir" diye kayıt konulmuştur. 

91 aded biyografık künyenin dışında, 90 numaralı sırada kayıtlı Ordu 
Kazası Kaymakamı Mehmet Ali Rıza Bey'in, Ordu'da Padişah adına inşa 
ettirdiği Hamidiye Camii'nin ve meşrutasının resimleri ile memur ve halkın 
yardımıyla yaptınlan kız-erkek ibtidai mektebinin resimleri bulunmaktadrr. 
Aynca Ordu Hükumet Konağı ile Ordtfda bulunan Kadiri ve Rufai 
tarikatianna mahsus tekkelerin resimleri yer almaktadrr. 


