
dır sürdürdüğü başvezirlikten istifa et
mek zorunda kaldı ve Hayreddin Paşa 
başvezirliğe getirildi. Mehmed Sadık Pa
şa . başlangıçta yabancı devletlerin Hay
reddin Paşa'ya yakın ilgi göstermesine 
bakarak eyaletin konumunun yeniden 
düzeleceğine inanıyordu . Ancak kendisi
ne verdiği destek kısa sürdü. Dolayısıyla 
Hayreddin Paşa'nın giriştiği ısiahat arzu 
edilen sonucu vermedi. Hayrettin Paşa 
yönetim. maliye, hukuk, tarım gibi alan
larda gerçekleştirdiği ısiahatlar yanında 

eğitime yönelik faaliyetleri çerçevesinde 
1875'te Mehmed Sadık Paşa'nın adını 
verdiği Medresetü 's-Sadıkıyye'yi açtı. 

Geleneksel dini eğitim yanında Batı tarzı 

eğitimin de verildiği bu modern okulda 
bağımsızlık mücadelesine öncülük eden 
birçok 1\.ınuslu devlet adamı ve aydın ye
tişti. 

1\.ınus'taki Avrupalı konsolosların kendi 
vatandaşları için özel haklar elde etme
leri yeni sıkıntılar doğurdu. Mehmed Sa
dık Paşa'nın etrafındakilerle onun yerine 
geçme ihtimali olan Mustafa b . İsmail 
tarafından çıkarılan , Sultan Abdülaziz'in 
tahttan indirilmesi gibi Hayreddin Paşa'

nın da Mehmed Sadık Paşa'yı tahttan in
direceği şeklindeki söylentiler giderek 
yayıldı. Mehmed Sadık Paşa 21 Temmuz 
1877 tarihinde Hayretlin Paşa'nın istifa 
etmesini sağladı. Hayreddin Paşa'yı önce 
Osmanlı . ardından Fransa taraftarı ol
makla suçlayan Mehmed Sadık Paşa. 
1878 Ağustosunda artık iyice yaşlanmış 
olan Mehmed Haznedar' ı. daha sonra da 
Mustafa b. İsmail'i (Genç Musta fa Paşa ) 
başvezir tayin etti. Yabancı devletlerin 
kendi vatandaşları için talep ettikleri im
t iyazlar karşısında yönetim tekrar Mus
tafa Haznedar zamanındaki sıkıntılı du
ruma düştü . Bundan faydalanmak ist e
yen Fransa, Nisan 1881'de Cezayir sınırın
daki karış ıklıkları bahane ederek 1\.ınus' u 

işgal etmeye başladı. Mehmed Sadık Pa
şa . 12 Mayıs 1881 tarihinde Fransa ile bir
çok hakkını kısıtlayan Bardo Antlaşma
sı'nı imzalamak zorunda kaldı . Kendisi
nin uzun ve karışıklıklarla dolu iktidarını 
sarsan bu antlaşma ile Fransız işgalin i ve 
ardından himayesini kabul etmiş oluyor
du. Mehmed Sadık Paşa bu olaylardan 
kısa bir süre sonra 27 Ekim 1882 tarihin
de vefat etti, yerine kardeşi Seydi Ali Bey 
geçti. 
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MEHMED SAİD DEDE 
(ö. 1803 [7]-1853) 

Mevlevi şeyhi, 
ney virtüozu ve bestekar. 

~ 

İstanbul'da dünyaya geldi. Doğum ta
rihi belli olmamakla beraber 1803 yılında 
doğduğu tahmin edilmektedir (Aksüt. 
Öztuna; bk. bibl) . Beşiktaş Mevlevihanesi 
şeyhi Trablusşamlı Mahmud Dede Efen
di'nin oğludur. Tahsiline burada başladı . 

Babasının 1819'da vefatı üzerine henüz 
yaşı küçük olduğundan mevlevihanenin 
postnişinliğine Ermenek Mevlevihanesi 
şeyhi Seyyid Ali Dede'nin oğlu Mehmed 
Kadri Dede getirildi. Mehmed Said. Meh
med Kadri Dede'nin gözetimi altında eği
timini tamamladı. Bu arada başladığı ney 
çalışmalarını devam ettirdi ve iyi bir ney
zen olarak tanındı ; uzun süre mevlevi
hanenin neyzenbaşılığını yaptı . 11 Eylül 
1851 'de Mehmed Kadri Dedevefatedin
ce mevlevihaneye şeyh t ayin edildi. Ancak 
şeyhliği kısa sürdü ve iki yıl sonra vefat 
etti. Mevlevihanenin haziresine defnedi
len Mehmed Said Dede'nin naaşı bu mev
levihanenin önce Maçka'ya . ardından 
Eyüp'te Bahariye'ye nakledilmesiyle Ba
hariye Mevlevihanesi'ne getirildi ve bu
raya gömüldü. Yerine oğlu neyzen Yusuf 
Paşa geçmek istediyse de Muzıka-i Hü
mayun hocalarından olduğu için saray
daki görevinden ayrılmasının Sultan Ab
dülmecid tarafından uygun bulunma
ması üzerine şeyhliğe Hasan Nazif Dede 
tayin edildi. 

MOsikiyle ilgili çalışmaları konusunda 
kaynaklarda bilgi olmamasına rağmen 

MEHMED SAiD EFENDi, Halilefendizade 

Mehmed Said Dede'nin döneminin en 
önemli birkaç ney virtüozundan biri ol
duğu belirtilmektedir. Ayrıca iyi bir ney 
hacası olan ve pek çok öğrenci yetiştiren 
Said Dede'nin talebeleri arasında üvey 
kardeşi Salih Dede. oğlu Yusuf Paşa ve 
bestekar Hacı Faik Bey'in ağabeyi Üskü
darlı Salim Bey gibi ünlü neyzenler bulun
maktadır. Mehmed Said Dede'nin beste
lediği eserlerden günümüze şevkefza. 
tarz-ı cedid ve tarz-ı nevin makamında 
üç saz semaisi ulaşmıştır. Bunlar arasın
da özellikle şevkefza saz semaisi klasik 
üslübun zarif bir şekilde işlendiği sanat
karane bir eserdir. 
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MEHMED SAİD EFENDi, 
Halilefendizade 

(ö . 1168/ 1 755) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
~ 

İstanbul'da doğdu . İki defa Anadolu ka
zaskerliği yapan Birgili Kara Halil Efendi'
nin oğludur. Karahalilzade diye de anılır. 

Medrese tahsilinin yanında babasının ilim 
meclisinde de bulunarak kendini yetişti r

di. Eğitimini tamamlamasının ardından 

1118'den (1706) itibaren sırasıyl a İbra
him Paşa . Hoca Hayreddin, Davud Paşa. 
Sahn-ı Sernan ve Süleymaniye medrese
lerinde müderrislik yaptı. 1133'te ( 1721) 
Yenişehir bab naibliğine, iki yıl sonra aynı 
yerin mevleviyetine tayin edildi. 1141 'de 
( 1728-29) Bursa kadılığına getirildi. aynı 
yıl Mekke kadılığı payesine ulaştı. 1148'
de (1735) tayin edildiği İstanbul kadılığın
daki başarısı sebebiyle 11 52' de ( 1739) ye
niden getirildiği bu görevde dört yıl daha 
kaldı. 13 Zilkade 11 52' de ( 11 Şubat 1740) 
Anadolu kazaskerliğiyle görevlendirildi; 
Rebiülahir 11 54'te (Haziran 1741) azi edil
di. Şevval 11 59'da (Kasım 1746) Rumeli 
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kazaskerliği payesi aldı ve 28 Rebiülewel 
1161'de (28 Mart 1748) fiilen bu göreve 
tayin edildi. Her iki kazaskerlik müddeti 
on altışar ay sürmüştür. 

1. Mahmud tarafından 27 veya 28 Şa
ban 1162'de (12 veya 13 Ağustos 1749) 
şeyhülislamlığa getirilen Mehmed Said 
Efendi, aynı yıl Bahçekapı ' da oturduğu 

evinde çıkan yangında bütün eşyasını ve 
kitaplarını kaybetti. 26 veya 27 Cemazi
yelahir 1163'te (2 veya 3 Haziran 1750) 
Selanik kadısı bulunan oğlu Abdürrahim 
Efendi ile birlikte şeyhülislamlık maka
mından aziedilerek oğluyla beraber Bur
sa'ya sürgün edildi. Şeyhülislamlıktan az
ledilmesinin sebepleri olarak kaba ve ha
şin mizaçlı olması. diğer ulema ile geçi
nememesi. gerektiğinden fazla mülaze
met tevcihi ve bazı usulsüz muameleleri 
sayılmaktadır. Nitekim yerine geçen Sey
yid Murtaza Efendi'nin nasbı esnasında 
çıkarılan hatt-ı hümayunda müstahak ol
mayanlara medrese ve mülazemet veril
memesi ve işlerin ehil olan kişilere tevdi 
edilmesi istenmiştir. 

Şeyhülislamlık müddeti dokuz ay yirmi 
iki gün süren Mehmed Said Efendi aziin
den sonra Bursa'ya yerleşip kendini ilm e 
verdi ve eser telifiyle meşgul oldu. 28 Ce
maziyelewel1168'de (12 Mart 1755) Bur
sa'da vefat etti. Mezarının Emir Sultan 
Türbesi civarında bulunduğu nakledilirse 
de bir başka kayıtla Üftade Camii Kab
ristanı'na defnedildiği belirtilir. Üzerine 
aldığı vazifeyi yerine getirme hususunda 
çok titiz davrandığı belirtilen Mehmed 
Said Efendi'nin alim ve adil bir kişi oldu
ğu. ancak kabalığı ve haşinliği sebebiyle 
pek sevilmediği kaydedilmektedir. Yazı
daki mahareti sebebiyle ilim ve edebiyat
ta akranları arasında temayüz etmiştir. 
Mehmed Said Efendi'nin soyundan çok 
sayıda ilim adamı yetişmiştir. 

Eserleri. 1. Tercüme-i Şerhu'l-uyun 
ii Şerh-iRisale-i İbn Zeydun. İbn Zey
dGn'un risalesine İbn Nübate el-Mısri'nin 
yaptığı şerhin tercümesidir (İ sta nbul 
1257) . Z. Tercüme-i Sülvan-ı Mutô'. İbn 
Zafer'in menkıbe ve hikayelerden oluşan 
Sülvanü'l-mutô' ii <udvani'l-etba< adlı 
eserinin Türkçe tercümesidir (İstanbul 
1285). 3. Ayni Tarihi Tercümesi. Lale 
Devri'nde Sadrazam Damad İbrahim Pa
şa'nın gayretleriyle gerçekleştirilen ter
cüme faaliyetleri içinde önemli bir yer tu
tan Bedreddin ei-Ayni'nin <i]fdü'l-cüman 
ii tôri}Ji ehli'z-zaman adlı umumi tari
hini Türkçe'ye çeviren heyetin içinde yer 
alan Mehmed Said Efendi eserin 387-
430 (997-1 039) yılları olaylarını ihtiva eden 
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Mehmed Said Efendi'nin tercüme-i hali ile bir fetvası (Mec

müa-i Fetflva, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplıgı, Muallim 

Cevdet, nr. 576, vr. 69') 

dördüncü bölümünü tercüme etmiştir 
(Süleymaniye Ktp., Beşir Ağa, nr. 469). 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde 
kayıtlı bulunan (Revan Köşkü, nr. 1465) ve 
Halil kıssasından Yahya b. Zekeriyya kıs
sasına kadar olan hadiseleri ihtiva eden 
bir nüshanın başında Mehmed Said' e ait 
olduğu kaydı varsa da muhtevasından 
ona ait olmadığı anlaşılmaktadır. Meh
med Said Efendi'nin bir tefsirinin bulun
duğu kaydedilmekle beraber (İA, VII, s. 
160) kaynaklarda böyle bir bilgi yer alma
maktadır. 
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li] TAHSiN ÖZCAN 
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MEHMED SAİD EFENDi, 

ı 

Mirzazade 

(bk. MiRZAZADE 

L 
MEHMED SAİD EFENDi). 

_j 

r 
MEHMED SAİD PAŞA, Küçük 

--, 

{bk. SAİD PAŞA, Küçük). 
L _j 

r 
MEHMED SAİD PAŞA, 

--, 

Yirmisekizçel ebizade 
(ö. ll 75/1761) 

Osmanlı sadrazamı. 
L _j 

istanbul'da doğdu. Yirmisekiz Çelebi 
Mehmed Efendi'nin oğludur. Sadaret 
Mektubi Kalemi'nde memuriyet hayatına 
başladı ve burada halifeliğe kadar yüksel
di. Babasının Paris elçiliği sırasında onun 
kethüdası olarak Fransa'ya gitti. Fransa'
da iken bu ülkedeki gelişmeleri izledi ve 
Fransızca öğrendi. Geri döndükten sonra 
İbrahim Müteferrika ile birlikte Osmanlı 
ülkesinde ilk Türk matbaasını kurdu. Me
muriyet hayatında ilerlemeye başlayınca 
matbaacılıktan ayrıldı. 

Üst dereceli memurlar sınıfına yükse
len Mehmed Said Efendi. 1 S Şewal1141 -
13 Şevval 1142 ( 14 Mayıs 1729 -1 Mayıs 
1730) tarihleri arasında Bursa mukataacı
lığı, 16 Muharrem- 20 Rebiülewel1143 
( 1 Ağustos 1730- 3 Ekim 1730) tarihlerin
de küçük kale tezkireciliği görevlerinde 
bulundu. 1143 Rebiülahirinin ortalarında 
(Ekim 1730 sonları) 1. Mahmud'un cülGsu
nu bildirmek üzere Rusya'ya şıkk-ı salis 
defterdan payesiyle elçi olarak gönderildi. 
İki yıl sonra kısa bir müddet küçük rGz
namçeci oldu. Ardından 1. Mahmud'un 
cüiGsunu tebrik için gelen Şerbatofa kar
şılık fevkalade elçi sıfatıyla önce Rusya'ya 
ve oradan sefaretle İsveç'e gitti. isveç'e 
görünürde XII. Şarl'a verilmiş parayı tah
sil için gönderilmişti. Ancak elçiliğinin asıl 
sebebi İsveç ile Rusya arasında bir ittifa
kın yapılıp yapılmadığının araştırılmasıy

dı . İsveç'in mali durumunun bozukluğu 
sebebiyle XİI. Şart'ın borcunu tahsil ede
medi. Fakat onun gayretleri neticesinde 
daha sonra Osmanlı- İsveç ittifakı gerçek
leşti. İsveç 'ten gelirken Lehistan'dan geç
ti ve Rusya-Lehistan ilişkilerine dair ma
IGmat toplayarak 18 Rebiülahir 1146'da 
(28 Eylül 1733) İstanbul'a döndü. 

1 S Şevval 11 46 - 19 Şewal 114 7 (21 
Mart 1734-14 Mart 1735) ve 14 Muhar-


