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Midilli adasının Sarlıca köyünde doğdu . 

Babası tüccardan Kütahyalızade Musta
fa Efendi'dir. Midilli'nin Ulucami Medre
sesi'nde okudu. Bu arada rüşdiyeden de 
mezun oldu. Özel hocalardan Fransızca ve 
fıkıh dersleri aldı. Cezayir-i Bahr-ı Sefid 
vilayeti Adiiye Encümeni'nde imtihana 
girerek birinci sınıf dava vekilliği diploma
sını kazandı. 

Hüseyin Hilmi ilk memuriyete Midilli 
Tahrirat Kalemi'nde başladı. Sırasıyla Mi
dilli Tahrlr-i Emlak Dairesi seyyar fırkası 
mukayyitliğine, Tahrlr-i Emlak Kalemi vu
kuat kitabetine ve aynı kalemin başkita
betine yükseltildi. Bu sırada M idiili'de göz 
hapsinde tutulan Namık Kemal ile tanıştı. 
Nam ık Kemal'in hürriyetçi düşüncelerin
den etkilendi. Kemal Bey'in bütün eserle
rini okuyan ve yeni fikirlerine hayran olan 
Hüseyin Hilmi Efendi Namık Kemal'in çö
mezi olarak anıldı (Abdurrahman Şeref, 

VIII-XI/49-621 ı 335-13371. s. 64). Namık 
Kemal Midilli mutasarrıflığına tayin edi
lince Hüseyin Hilmi'yi Midilli tahrirat mü
dürlüğüne getirdi ( ı 881 ) . Çalışkanlığı ile 
amirlerinin dikkatini çeken Hüseyin Hilmi. 
memuriyet hayatının dokuz yılını doğdu
ğu adada geçirdikten sonra 1883'te terfi 
ederek Aydın vilayeti mektupçuluğu na 
ve 188S'te Suriye vilayeti mektupçuluğu-
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na tayin edildi. Aynı zamanda padişahın 
Suriye'deki arazilerini yöneten komisyona 
fahrl üye oldu ve altı yıl bu görevde kaldı. 
Mektupçuluktan istifa ettikten (ı 891) 
sonra geçici olarak padişahın Burdur san
cağındaki çiftliklerinin idareciliğine geti
rildi. Ertesi yıl padişahın Bağdat'taki ara
zisinin idare müdürlüğüne gönderildiyse 
de (ı 892) hastalığını ileri sürerek istifa 
etti. 1893'te Mersin mutasarrıfı oldu. iki 
ay sonra Maan (Kerek) mutasarrıflığına 
nakledildL Nablus ve Süleymaniye mu
tasarrıflıklarında da bulunduktan sonra 
Adana valiliğine tayin edildi ( 1897). Bu gö
revi ancak dokuz ay sürdü. Zararlı faali
yetleri tesbit edilen Avusturya'nın Mersin 
konsolasunun yurt dışına çıkarılması sıra
sında meydana gelen olaylar yüzünden 
Avusturya'dan özür dilemediği için azie
dildi ( 17 Kasım 1897). ll. Abdülhamid, Ye
men'de İmam Yahya'nın sebep olduğu 
olayları bastırmak üzere Hüseyin Hilmi'yi 
Yemen valiliğine gönderdi (21 Nisan ı 898). 
Yemen halkını kazanmak ve bu yolla 
burada iyi bir yönetim kurmak isteyen 
padişah. vali başta olmak üzere bütün vi
layet memurlarının sarık sarmasını. cüb
be ve şalvar giymesini emretti. Vali Hüse
yin Hilmi'yi vezirlik payesiyle ödüllendirdi 
( 3 ı Mayıs 1899) 

Beş yıl kadar Yemen'de kalan Hüseyin 
Hilmi Paşa. aziettiği bir kaza kaymakamı
nın tahrik ettiği bir kişi tarafından girişi
len suikastta ağır yaralandı, uzun süre gö
revini yapamadı. Aynı zamanda ordu mü
şiri Abdullah Paşa ile arasının açık olması 
yüzünden aziedildi (Kasım ı 902) . On gün 
sonra yeni kurulan Rumeli genel müfet
tişliğine tayin edildi (2 Aralık ı902) . Altı 

yıl bu görevde kalan Hüseyin Hilmi me
muriyet hayatının en parlak ve en faydalı 
hizmetlerini yaptı. Manastır, Kosova ve 
Selanik vilayetlerini içine alan Rumeli mü
fettişliği. Bulgar çetelerinin faaliyetlerini 
önlemek ve Makedonya'da iyi bir idare 
oluşturmak amacıyla kurulmuştu. Bir nevi 
idari muhtariyet demek olan genel mü
fettişlik teşkilatının başında Hüseyin Hil
mi Paşa'nın bulunması bölgede yabancı 
güçlerin faaliyetlerini önledi. Paşa şahsi 
gayretiyle Fransızca öğrenmişse de ya
bancılarla sıkı ilişkiler kurmuyor. milli his
leri daima ön planda geliyordu. Müfettiş
lik bölgesinde karışıklıkları tam olarak ön
leyememekle birlikte iyi çalışan bir idare 
kurmayı başardı. Yabancıların gözüne 
girdiği gibi padişahın da büyük itimadını 
kazandı. Hiçbir yazısı Babıali'den redde
dilmeyecek derecede nüfuzu arttı. Aylık 
tahsisatı30.000 kuruştan 50.000 kuruşa 

çıkarıldı. ll. Abdülhamid'e çok bağlı ol
makla birlikte İttihatçılar'la da iyi ilişkiler 
kurmayı başardı. ll. Meşrutiyet'in ilanın
dan sonra Rumeli genel müfettişliği kal
dırıldığı için Hüseyin Hilmi Paşa'nın da gö
revi sona erdi. Fakat paşa üç ay kadar da
ha Rumeli'de kaldı. Yeni kurulan Kamil 
Paşa kabinesine Dahiliye nazırı olması üze
rine İstanbul'a döndü (27 Kasım 1908). 
Paşanın nazırlığa tayininde İttihatçılar'la 
olan yakınlığının rolü büyüktü. Hüseyin 
Hilmi Paşa kısa zamanda Kamil Paşa'ya 
rakip olduğunu ortaya koydu. Harbiye ve 
Bahriye nazıriarının değiştirilmesi usulü
nü meşrutiyet sistemine aykırı bularak is
tifa edince diğerleri de onu takip etti ve 
Kamil Paşa kabinesi düşürüldü. Ardından 
Dahiliye nazırlığı da kendisinde kalmak 
üzere Kamil Paşa'nın yerine sactarete ge
tirildi (ı3-14Şubat 1909). 

Hüseyin Hilmi Paşa, Rumeli genel mü
fettişliğinde gösterdiği başarıyı sactaret
te gösteremedi. Hoş geçindiği İttihat ve 
Terakki Cemiyeti ekseriyetine nüfuzunu 
geçiremedi. İttihatçılar'a karşı oluşan 
muhaliflerin şiddetli saldırısına uğradı. 
Bulgaristan'ın bağımsızlığı meselesini ve 
Bosna-Hersek'i ilhak eden Avusturya ile 
çıkan anlaşmazlıkları kısmen halletmeyi 
başardıysa da iç durumu düzeltemedi. 
Muhalif basının devamlı saldırıları ve şah
sına karşı asılsız dedikodular huzurunu 
kaçırdı. Meşrutiyet kurallarına bağlı olan 
hükümetin iftiracılara karşı tedbir ala
maması yüzünden Otuzbir Mart Vak'ası 
patlak verdi ( 13 Nisan ı 909). Hüseyin Hil
mi Paşa. isyanın ilk günü öğleden sonra 
Yıldız Sarayı'na giderek hükümetin istifa
sını sundu. Böylece bir ay yirmi yedi gün 
devam eden bu ilk sactareti son bulmuş 
oldu. Sactarete Ahmed Tevfik Paşa geti
rildi. Hüseyin Hilmi Paşa da isyancıların 
tehlikesinden uzak kalmak için bir süre 
Yüsuf Razi Bey'in evinde gizlendi. Hare
ket Ordusu'nun İstanbul'a girmesinden 
ve ll. Abdülhamid'in yerine Sultan Re
şad'ın tahta çıkarılmasından (27 Nisan 
ı 909) sonra ortaya çıktı. Dahiliye nazır
lığına getirilmek istendiyse de kabul et
medi. İttihatçılar'ın devlet işlerini doğ
rudan doğruya ellerine almak istemeleri 
karşısında istifa eden Tevfik Paşa'nın ye
rine ikinci defa sactarete getirildi (5 Ma
yıs 1909). 

Hüseyin Hilmi Paşa'nın bu sadrazamlı
ğı da pek başarılı olmadı. İkinci sactareti 
Bosna-Hersek ve Bulgaristan meselele
rinin halli, Adana'da çıkmış olan olayları 
yatıştırmak, asayişi sağlamak, Divan-ı 

Harb-i Örfi'nin kararlarını uygulamakla 



geçti. Fakat İttihat ve Terakl<i Cemiyeti'n
den birkaç kişiyi kabineye almasına rağ
men bu partinin müdahalelerini önleye
medi. Otuzbir Mart Vak'ası'nı bastırmak
la gururlanan küçük subayların taşkınlık
ları had safhaya ulaştı. Bütçeyi ve diğer 
kanunları meclisten geçiremeyen Hüse
yin Hilmi Paşa yedi ay yirmi dört gün son
ra istifa etmek zorunda kaldı (28 Aralık 

1909). Yerine getirilen Roma Sefiri İbra
him Hakkı Bey(Paşa) görevine başlayınca
ya kadar ( 12 Ocak ı 91 O) vekaleten vazife
sine devam etti. 

Sadareti sırasında tayin edildiği ( 14 Ka
sım 1909) Ayan Meclisi azalığına devam 
eden Hüseyin Hilmi Paşa Avrupa seyaha
tine çıktı. Bu seyahatisırasında Rusya'ya 
da gitti, 15 Nisan 191 O' da Kazan'ı ziyaret 
etti. Burada N. İvonoviç, Aşmirin . F. Ka
tanov gibi tanınmış Türkologlar'la görüş
tü, şehrin önemli yerlerini dolaştı . Üç gün
lük Kazan seyahati Rus ve Tatar basınında 
geniş şekilde yer aldığı gibi küçük bir risa
le olarak da Kazan'da yayı miandı ("Tu

retskiy sled v arhivah Tatarstana". Gasır
lar Avazı, l/2 1 Kazan 19981. s. 165-177) Bir
kaç yıl Ayan Meclisi Maliye Encümeni baş
kanlığı yapan Hüseyin Hilmi Paşa . mali iş
lerin düzeltilmesinde ve israfın önlenme
sinde önemli rol oynadı. Gazi Ahmed Muh
tar Paşa tarafından kurulan (22 Temmuz 
1912) "Büyük Kabine"de Adiiye nazırı ola
rak görev aldı. Bu kabine görünüşte ta
rafsız olmakla birlikte hükümet üyelerinin 
çoğunluğu muhalefete mütemayil kim
selerdi. Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Hüse
yin Hilmi Paşa' nın da yardımıyla ekseriye
ti İttihatçılar'dan oluşan Meclis-i Meb'Cı
san ' ı dağıttı. Hüseyin Hilmi Paşa hükü
met içinde en etkili kişi olarak görülüyor
du. Bu sebeple hükümetin hatalarından 
da o sorumlu tutuluyordu. İttihatçılar 
meclisin feshinden dolayı kendisini suçlu
yorlardı. Paşa ise yaptıklarından pişman

lık duymuyor ve şikayet edenleri ikna et
meye çalışıyordu. Fakat Rumeli'de birbi
ri arkasına gelişen olayların Balkan Sava
şı'na yol açması (8 Ekim 1912) karşısında 

hükümette kalmanın uygun olmayacağ ı 

nı anladı . Viyana sefirliğine tayin edilerek 
İstanbul'dan ayrıldı (28 Ekim 1912) 

Hüseyin Hilmi Paşa diplomasi konusun
da hiçbir bilgi ve tecrübeye sahip değildi. 
Avrupa konusundaki bilgileri de birkaç 
yıl önceki beş altı aylık seyahatinden ve 
günlük gazetelerden topladığı bilgilerden 
ibaretti. Mülkiyede gösterdiği başarıyı 

diplomaside gösteremedi. Tekrar İ tti hat
ç ılar'la arasını düzetten paşa onların sa-

vaş taraftarı politikalarına destek verdi. 
1. Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı se
faretlerinin ilgasına kadar Viyana sefir liği 

görevini sürdürdü. Mütareke'den sonra 
İstanbul'a dönmeyerek Viyana civarında 
kiraladığı bir köşkte ailesiyle birlikte otur
maya devam etti. 3 Nisan 1923'te bura
da vefat etti . naaşı İstanbul'a getirilerek 
Beşiktaş'ta Yahya Efendi Dergahı hazire
sine defnedildi. 

Hüseyin Hilmi Paşa' nın sadaretine ka
dar geçen otuz beş yıllık memuriyet ha
yatı genel olarak başarılı geçmiştir. Kay
naklarda kendisinden dürüst, gayretli ve 
aydın bir kişi olarak söz edilir. Bulunduğu 
görevlerde yenilik yapmakla ün kazanmış
tır. Fakat aynı başarıyı sadarette göste
remediği ve İ stanbul'a gelir gelmez hiçbir 
görevde bulunmadan sadarete getirilme
sinin başarısızlığında büyük rol oynadığı 
belirtilir. En ayrıntılı işlerl e dahi bizzat 
kendisi uğraştığ ı için muarızları tarafın
dan hala mektupçuluğu bırakamamak

la itharn edilmiştir. Ancak ll. Abdülha
mid'in güvenini kazandığı gibi Sultan Re
şad'ın da takdir ettiği bir sadrazam ol
muştur. 
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Amasya Tarihi adlı 
eseriyle tanınan araştırmacı 

ve ilim adamı. 
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Kasım 1869'da Amasya'da Çeribaşı ma
hallesinde doğdu. Abdizade Hacı Mehmed 
Ağa'nın oğ ludur. İlk öğrenimine 1879'da 
mahalledeki Balcı Mektebi'nde başlayıp 
Kur'an ' ı ezberledikten sonra 1883'te gir
diği Mekteb-i Rüşdiyye'yi 1887'de bit irdi. 
Amasya Tarihi'nde (ı. 3 34-340) yer alan 
otobiyografiyesine göre rüşdiyede okur
ken aynı zamanda Fars dili ve edebiyatıy
la ilgili özel dersler al mış. Abdüllatif Efen
di Kütüphanesi'ndeki birçok kitabı ince
leme fırsatı bularak bilgisini geliştirmeye 
çalışmış . Amasya tarihine dair ilk bilgi
leri de bu sırada toplamaya başlamıştır. 

1889'da tahsilini ilerietmek için İstan 
bul'a giderek Kalenderhane Medresesi'n
de ikamet etti: aynı zamanda Tokadizade 
Ahmed NCıreddin Efendi'ye mülazım oldu. 
Kendi ifadesine göre tatillerde bütün İs
tanbul kütüphanelerini dolaşarak bilgi 
toplamaya gayret etti. 1894'te Girit 'e, 
189S'te Şam'a , oradan da Hicaz'a gitti: 
Hanya ve Şam'daki kütüphanelerde çalış
tı : daha sonra İstanbul'a döndü ve ardın
dan Amasya, Vezirköprü, Ladik, Çorum, 
Merzifon. Bursa ve Selanik'te malzeme 
toplamayı sürdürdü. Biyografisinde adla
rını verdiğ i hocalardan on yıl süre ile ders 
okuduktan sonra nihayet 1899'daAhmed 
NGreddin Efendi'den icazetname aldı. 
Bundan biraz önce de 1898'de feraiz oku
duğu hacası Kısmet-i Askeriyye Mahke
mesi mukayyidi Perşembeli Ahmed Rem
zi Efendi'nin muavinliğine getiril mişti. Bu 
memuriyetini İstanbul ve civarındaki me
hakim-i şer'iyye sicillerini incelemek için 
bir fırsat olarak değerlendird i ve Amasya 
ricaline ait bunlardan bilgi toplad ı. 1 90 1'
de Şeyhüli slam Mehmed Cemaleddin 

Hüseyin 
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