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MUSTAFA PAÞA, Zurnazen

terdarlýðý ve kaptan-ý deryâlýðý sýrasýnda
yapmýþ, hazine gelirlerini kýsmen de olsa
arttýrmayý ve Benefþe Kalesi’ni kuþatma-
dan kurtarmayý baþarmýþtýr. Kaynaklar-
da iþ bilir, cesaret sahibi, fakat hilekâr ve
kurnaz diye kaydedilir. Çaðdaþý Karaçe-
lebizâde onu övücü ibarelerle anar, Ter-
sane iþlerini yoluna koyduðunu ve Girit’-
te önemli hizmetleri bulunduðunu yazar
(Ravzatü’l-ebrâr Zeyli, s. 248).
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Osmanlý sadrazamý,
Tanzimat döneminin önde gelen

devlet adamlarýndan.
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16 Þevval 1214’te (13 Mart 1800) Ýstan-
bul’da Davutpaþa mahallesinde doðdu.
Koca ve Büyük lakaplarýyla anýlýr. Babasý
II. Bayezid evkafý rûznâmçecisi Mustafa
Efendi’dir. Ýlk eðitimini babasýndan aldý. Bir
süre mahalle mektebine devam etmekle
birlikte düzenli bir öðrenim görmedi ve

kendi kendini yetiþtirdi. Küçük yaþta ba-
basýný kaybedince eniþtesi Ispartalý Sey-
yid Ali Paþa tarafýndan himaye edildi; pa-
þanýn serasker olarak Mora’ya ve ardýndan
Hüdâvendigâr ve Kocaeli mutasarrýflýðýna
tayininde onun yanýnda bulundu. Eniþte-
sinin kýsa süren sadâreti sýrasýnda (1820-
1821) mühürdarlýk vazifesini üstlenip dev-
let memuriyetine girdi. Seyyid Ali Paþa’-
nýn görevden alýnmasýndan sonra Davut-
paþa mahallesindeki evine çekildi, geçim
sýkýntýsý içinde geçen bir dönem yaþadý.
Ardýndan Beylikçi Âkif Efendi’ye intisap et-
ti ve Bâbýâli Mektûbî Kalemi’ne tayin edil-
di. Onun aracýlýðýyla 1828-1829 Osmanlý -
Rus savaþý esnasýnda orduyla hareket eden
Sadrazam Sýrrý Paþa maiyetine mühürdar
olarak verildi. Ordudan yazdýðý tahriratta-
ki sade anlatýmý ve terkip kudreti II. Mah-
mud’un dikkatini çekti. 1829 Edirne ba-
rýþ görüþmelerine baþkâtip sýfatýyla katýl-
dý. Daha sonra âmedî odasýna geçti. Bu-
rada, yeteneklerini takdir eden Reîsülküt-
tâb Pertev Efendi’nin þahsýnda kendisine
bütün ömrünce baðlý kalacaðý önemli bir
hâmi buldu ve Kavalalý Mehmed Ali Paþa
ile yapýlan görüþmelerde ikinci kâtip ola-
rak onunla beraber Mýsýr’a gitti (1830).
Böylece ileride devleti çok zor durumda
býrakacak olan Mýsýr meselesiyle tanýþmýþ
oldu. Dönüþünde âmedî vekili (1831) ve
Haziran 1832’de asaleten âmedî oldu. Mý-
sýr kuvvetlerinin Konya’daki galibiyeti üze-
rine Halil Rifat Paþa maiyetinde tekrar Mý-
sýr’a gitti. Kütahya’da Kavalalý Ýbrâhim Pa-
þa ile yapýlan görüþmelere katýldý (Mart-
Mayýs 1833). Adana muhassýllýðýnýn Kava-
lalý Ýbrâhim Paþa’ya býrakýlmasýnýn önlene-
memiþ olmasý sebebiyle gözden düþtü.

1830’da Fransýz iþgaline uðrayan Ceza-
yir’in durumunu görüþmek ve tahliyesini
saðlamak amacýyla âmedîlik üzerinde kal-
mak üzere Temmuz 1834’te fevkalâde or-
ta elçi sýfatýyla Paris’e gönderildi. Viyana’-
da Prens Metternich ile görüþme fýrsatý
buldu, Mýsýr ve Cezayir meselelerinde Avus-
turya’nýn desteðini kazanmaya çalýþtý. Özel-
likle Fransýz basýnýnda Osmanlý Devleti le-
hinde propaganda yapýlmasý ve Mýsýr Va-
lisi Mehmed Ali’ye karþý kamuoyunun ka-
zanýlmasý yönünde giriþimlerde bulundu.
Mart 1835’te Ýstanbul’a döndü ve Tem-
muz ayýnda Paris’e dâimî elçi olarak tayin
edildi. Eylül 1836’da Londra elçiliðine ge-
tirildi. Özellikle devrin büyük askerî ve eko-
nomik gücü olan Ýngiltere’nin yardýmýnýn
saðlanmasý için çalýþtý. Ýngiltere’nin Ceza-
yir’in iþgali hususunda tarafsýzlýktan ay-
rýlmamýþ olmasýna raðmen Mehmed Ali
Paþa’nýn ihtiraslarýna gem vurulmasý ko-

nusunda Osmanlý Devleti’nin yanýnda yer
almasýný teminde baþarý kazandý.

Paris’te ve Londra’da geçirdiði üç yýl
içinde Avrupa diplomasisini yakýndan ta-
nýyan, Fransýzca’sýný ilerleten ve önde ge-
len devlet adamlarýyla görüþmeler yapa-
rak tecrübe kazanan Mustafa Reþid 1836
sonbaharýnda Hariciye müsteþarý, 13 Ha-
ziran 1837’de Hariciye nâzýrý oldu. Mehmed
Ali Paþa’ya karþý askerî ve siyasî desteðin
saðlanmasý amacýyla Ýngiltere ile devlet
tekelinin kaldýrýlmasýný ön gören bir ticaret
antlaþmasýnýn imzalanmasýnda (16 Aðus-
tos 1838) önemli rol oynadý. Ardýndan bu
devletle bir ittifak oluþturulmasý göreviyle
Londra büyükelçiliðine tayin edildi. Devlet
yapýsýnýn geniþ ölçüde ýslah edilmesine da-
ir görüþleri sebebiyle þahsýna karþý oluþan
muhalefet yanýnda padiþahýn da bu konu-
daki tavrýnýn deðiþebileceði endiþesi yü-
zünden bu tayinin bizzat kendisi tarafýn-
dan istendiði ileri sürülür (Kodaman, s.
128).

Abdülmecid’in tahta çýkmasý üzerine Ýs-
tanbul’a dönerek huzura kabul edildi (8
Eylül 1839). Nizip’teki yenilgi sebebiyle had
safhaya ulaþan Mýsýr meselesinin çözü-
münde etkin bir rol üstlendi ve Tanzimat
Fermaný’nýn ilân edilmesini temin etti (3
Kasým 1839). Ýngiltere’nin yardýmýyla Meh-
med Ali Paþa’nýn yalnýzca Mýsýr’la yetin-
mesi ve hukukî yönden devlete sýkýca tâbi
olmasýný saðladý. Mýsýr’ýn ödeyeceði yýllýk
vergi miktarýný belirledi. Malî iþlerin Ýstan-
bul’dan gönderilecek bir defterdar göze-
timine býrakýlmasýnda ýsrar etti. Ancak bu
husus, anlaþmazlýðýn uzamasýna yol aça-
caðý endiþesinden dolayý azline sebep oldu
(31 Mart 1841) ve Paris’e dördüncü defa
elçi sýfatýyla gönderildi (16 Temmuz). Bu
elçiliði esnasýnda Suriye’de Mýsýr iþgalinin
sona ermesiyle ortaya çýkan meseleler ve
özellikle Cebelilübnan’ýn yeni bir düzene

Mustafa

Reþid Paþa



349349

MUSTAFA REÞÝD PAÞA

kavuþturulmasý üzerinde çalýþtý. 3 Mart
1843’te Ýstanbul’a döndü. Ardýndan Edir-
ne valiliðine tayin edildiyse de kabul etme-
di ve bir süre sonra tekrar Paris elçiliðine
gönderildi. 25 Ocak 1844 – 24 Ekim 1845
tarihleri arasýndaki bu elçilik döneminde
de Lübnan’a verilen yeni statünün belir-
lenmesiyle ilgilendi (a.g.e., s. 164 vd.). 24
Ekim 1845’te Hariciye nâzýrlýðýna getirildi.
Mýsýr valisinin baðlýlýðýný arzetmek üzere
Ýstanbul’a gelmesinin bu nâzýrlýðý esnasýn-
da gerçekleþmiþ olmasý kendisine sadâret
kapýsýný açtý (28 Eylül 1846). Kýsa süren bu
ilk sadâretinde ýslahat çalýþmalarýna devam
etti. Karma ticaret mahkemesi ihdasý, iþ-
kencenin yasaklanmasý, Mekâtib-i Umû-
miyye Nezâreti’nin kurulmasý, Hazîne-i Ev-
râk binasýnýn yapýmý bu zamana rastlar.
Serasker Damad Said Paþa’nýn önderlik et-
tiði muhaliflerine karþý verdiði mücadele
neticesinde 28 Nisan 1848’de azledildiyse
de 12 Aðustos’ta ikinci defa sadârete ge-
tirildi. 26 Ocak 1852’de görevden alýndý. 5
Aðustos 1852 tarihine kadar sürmek üze-
re üçüncü defa sadrazam oldu (5 Mart
1852). Bu sadâretleri esnasýnda kurulma-
sý düþünülen Encümen-i Dâniþ’in açýlma-
sýnda etkili rol oynadý (Temmuz 1851). An-
cak bu kurumun Avrupa’daki örnekleri gi-
bi bir ilimler akademisi þeklinde geliþmesi
mümkün olmadý. 1848 ihtilâlleri sebebiy-
le Avrupa’da yayýlan karýþýklýklarý yakýndan
izledi. Macar ve Leh milliyetçilerinin Os-
manlý Devleti’ne ilticasý ve bundan ötürü
Rusya ve Avusturya ile ciddileþen siyasî
münasebetleri Ýngiltere ve Fransa’nýn da-
yanýþmasýný saðlayarak aþmaya çalýþtý. Bun-
larýn iade edilmesiyle ilgili baskýlara karþý
çýkýp Avrupa’da Türkler’e yönelik olumlu bir
havanýn meydana gelmesine vesile oldu.
Bu durum Kýrým savaþý esnasýnda (1853-
1856) söz konusu devletlerin, Avrupa’da-
ki liberal kesimlerin ve geniþ halk oyunun
desteðini saðlayýp Osmanlý Devleti’nin ya-
nýnda savaþa katýlmalarýný kolaylaþtýrdý.
Sadrazamlýktan azlinin ardýndan Prens
Mençikof’un Ýstanbul’a gönderilmesiyle
baþlayan krizin aþýlmasý için Hariciye Nezâ-
reti’ne getirildi (14 Mayýs 1853). Ortodoks-
lar üzerindeki hâmiliðinin resmen bir an-
laþmaya baðlanmýþ olarak teminini iste-
yen Rus tekliflerinin reddedilmesinde esas
âmil oldu.

23 Kasým 1854’te dördüncü defa sadra-
zamlýða getirildi. Süveyþ Kanalý projesine
karþý çýkmasý Fransa’nýn tepkisine yol aç-
týðýndan bir müddet sonra dýþ politika ge-
reði vazifesinden alýndý (2 Mayýs 1855). Ký-
rým savaþýnýn devamý, 18 Þubat 1856 ta-
rihli Islahat Fermaný’nýn hazýrlanýþý ve Pa-

ris Antlaþmasý (30 Mart 1856) gibi önemli
geliþmeleri dýþarýdan takip etmek zorunda
kaldý. Islahat Fermaný’nýn antlaþma met-
ninde zikredilmesini eleþtirmesi biraz da
bu durumundan kaynaklanan bir davranýþ
olarak deðerlendirilir. Mýsýr’a yaptýðý se-
yahat dönüþünde beþinci defa sadârete
getirildi (1 Kasým 1856). Paris Antlaþma-
sý uyarýnca Memleketeyn’de yapýlan divan
seçimlerini birleþme aleyhtarý kesimlerin
kazanmasýna itiraz eden Fransa’nýn bas-
kýlarý sonucunda, kararý meþrû saymakta
ýsrar etmesi sebebiyle yine siyaseten azli
gerekli görüldü (1 Aðustos 1857). Krizin
Fransa’nýn arzusuna göre geçiþtirilmesin-
den sonra altýncý defa sadrazam oldu (22
Ekim 1857). Kýsa süren bu son sadâreti,
baþta yetiþtirmeleri olan Mehmed Emin
Âlî ve Keçecizâde Fuad paþalar olmak üze-
re bütün siyasî rakipleriyle barýþýklýk içinde
geçti ve bir kalp krizi neticesinde 21 Ce-
mâziyelevvel 1274’te (7 Ocak 1858) vefat
etti. Türbesi Beyazýt Camii Külliyesi yanýn-
dadýr.

Mustafa Reþid Paþa, Tanzimat dönemi-
nin az sayýdaki misyon sahibi devlet adam-
larýndandýr. Cevdet Paþa’nýn deyiþiyle “ef-
kârý neþr-i maârif, ta‘mîm-i terbiye ile ve
devleti usûl-i cedîde-i Avrupa’ya tevfîkan
tanzim etmek” kanaatine sahipti. Bunu
devletin ayakta kalmasýnýn baþlýca þartý
olarak görmekteydi. Dolayýsýyla ýslahatçý-
lýðý III. Selim devrinden beri kendisini his-
settiren zaruretin kaçýnýlmaz bir sonucu-
dur. Bu anlamda II. Mahmud tarafýndan
cesaretlendirilmiþ ve halefi Abdülmecid de
onu desteklemiþtir. Ýcraatýnda Koca Hüs-
rev, Fethi, Damad Said ve Mehmed Ali pa-

þalarýn baþýný çektiði eski düzen ve zihni-
yet taraftarlarýnýn düþmanlýðýný çekmiþ,
siyasî hayatý büyük ölçüde bunlarla uðraþ-
makla geçmiþ, göreve tayin ve azillerinde
bu çekiþmelerin önemli payý olmuþtur. Âlî
ve Fuad paþalar tarafýndan da zihniyet iti-
bariyle olmasa bile þahsî çekiþmelerden
ötürü yeterince desteklenmemiþtir. Reþid
Paþa, özellikle Koca Hüsrev Paþa’nýn nüfu-
zuna ve temsil ettiði zihniyete karþý mü-
cadele etmek zorunda kalmýþtýr. II. Mah-
mud devrindeki üstün konumunu Abdül-
mecid döneminde de sürdürmeye çalýþan,
muhafazakâr cephenin yenileþme karþýt-
larýný etrafýnda toplayan Koca Hüsrev Pa-
þa, Reþid Paþa’nýn reformcu zihniyet ve
giriþimleri karþýsýnda önemli bir engel teþ-
kil etmiþtir.

Reþid Paþa’nýn en çok dikkat çeken özel-
liklerinden biri Tanzimat Fermaný’nýn ilâ-
nýný saðlamýþ olmasýdýr. Bu önemli iþin so-
rumluluðunu, toplanan bir genel meclis-
te fermana esas teþkil etmek üzere kabul
edilen metnin altýnda imzasý bulunan otuz
sekiz devlet ricâliyle paylaþmýþ olmasýný
(Baysun, Tanzimat I, s. 709), kabul edilen ve
dolayýsýyla ilân edilen metnin bizzat padi-
þahýn ve iþtirak eden ricâlin yeminli ona-
yýndan geçtiðini dikkate almak gerekir.
Ancak bu husus kendisinin fermanýn ilâ-
nýndaki etkin rolünü ve önemini azaltmaz.
Bununla beraber Tanzimat’a giden yola II.
Mahmud devrinin son dönemlerinde gi-
rildiði, “Tanzîmât-ý Hayriyye” binasýnýn te-
melinin II. Mahmud devrinde kurulduðu
(Lutfî, VI, 36) gözden kaçýrýlmamalýdýr.
Mustafa Reþid Paþa’nýn o sýrada sadrazam
bulunan Koca Hüsrev Paþa ve çevresinde-
kilerin samimi olmayan tutumlarýna karþý
direnmesi fermanýn ilâný kadar uygulan-
masýyla ilgili giriþimlere damgasýný vur-
muþ, kendisini haklý olarak öne çýkarmýþ-
týr. Tanzimat’ýn, devlet ricâlinin önemli bir
kýsmý tarafýndan Mýsýr meselesinin arzet-
tiði sýkýþýklýktan kurtulmanýn bir çaresi ola-
rak görülmesi, benimsenmesindeki sami-
miyetsizliðin ve uygulanmasýndaki istik-
rarsýzlýðýn sebebini oluþturacaktýr. Ayný za-
manda Reþid Paþa’nýn uðradýðý aziller se-
bebiyle de hýzýný ve özünü giderek kaybe-
decektir. Bu anlamda daha sonralarý Re-
þid Paþa’nýn “medeniyet peygamberi, sul-
tana haddini bildiren kanun adamý” gibi
sýfatlarla takdim edilmesi, Genç Osmanlý-
lar’dan Jön Türkler’e kadar uzanan zaman
dilimi içindeki siyasî söylemlerdendir. Bu
dönemlerde reformculuðu itibariyle II.
Mahmud’dan üstün gösterilmeye çalýþýl-
masý ise abartýdan baþka bir þey deðildir.
Bu tür söylemler, onun baþýný Koca Hüs-

Mustafa Reþid Paþa’nýn Beyazýt Külliyesi içindeki türbesi
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rev Paþa’nýn çektiði muhafazakâr kesim
karþýsýnda oturtulmasý halinde doðru ola-
bilir.

Mustafa Reþid Paþa’nýn devletin beka-
sýný büyük devletler arasýndaki dengede
görmesi dýþ siyasetin ana çizgisinin belir-
lenmesinde hayatî bir önem taþýr. Diðer
devletlere nazaran Ýngiltere’nin ekonomik
ve askerî üstünlüðüne inanmaktadýr ve ik-
tidarda bulunduðu sýralarda icraatýna bu
gerçek doðrultusunda yön vermiþtir. Bu
anlamda da Ýngiltere tarafýndan himaye
edilir (Cevdet, IV, 59). Kýrým savaþý sýrasýn-
da ve savaþtan sonra Fransa etkisinin his-
sedilir derecede artmasý söz konusu oldu-
ðundan iktidardan uzaklaþtýrýlmasý kaçý-
nýlmaz olmuþtur. Rusya’nýn zararsýz halde
tutulmasý, bu iki devletin siyasetine itibar
gösterilmesi yoluyla saðlanmaya çalýþýldý-
ðýndan hem iç ve dýþ politikada hem dev-
let ricâli arasýnda Ýngiliz ve Fransýz yanlýsý
olma hali giderek artan bir þekilde kendini
göstermiþtir. Bu devletlerden birine da-
yanýlmasý, özellikle þahsî ikbal kapýsýnýn da
açýlmasýna yarayan bir hizipleþme olarak
aðýrlýðýný hissettirmeye baþlamýþ ve impa-
ratorluðun son dönemlerindeki çaresizlik
aþamalarýna kadar artan bir þekilde devam
etmiþtir. Reþid Paþa ile açýlan yolun bu gi-
diþin baþlangýcýný teþkil ettiði söylenebilir.
Paþanýn devlet politikasý yanýnda þahsî ik-
bali için iþ birliði içinde bulunduðu Ýngiliz
elçisi Stratford Canning ile olan yakýnlýðý
da buna bir delil þeklinde ileri sürülür.

Tanzimat’ýn ilâný dýþýnda 1848 mülteci-
ler meselesindeki tutumu ve 1853 Kýrým
savaþýnda Ýngiltere ile Fransa’nýn mütte-
fik olarak kazanýlmasý önemli baþarýlarýn-
dandýr. 1856 Islahat Fermaný’nýn Paris Ant-
laþmasý’nda zikredilmesine yaptýðý tenkit
Âlî Paþa’ya duyduðu þahsî rekabet hissiyle
abartýlmýþtýr, zira böyle bir fermanýn ilâ-
nýna kendisi de olumlu bakmaktaydý. Bu-
nunla beraber onun fermanýn içeriðiyle
ilgili görüþ ve tenkitlerindeki haklýlýk payý
yüksektir. Mustafa Reþid Paþa, gayri müs-
lim tebaaya tanýnan haklarýn beklenenin
ve gerekenin çok üstünde olduðu kanaa-
tindedir. Müslümanlarla olan dengenin
âniden bozulmasýný sakýncalý görür ve tep-
kilere yol açacaðý hususunda uyarýlarda
bulunur. Bu baðlamda hýristiyanlara ta-
nýnan “müsâvât-ý kâmile” ve “âzâd-ý tam”
üzerinde özellikle durmuþtur. Paris Ant-
laþmasý metninde yer alan müsâvât-ý kâ-
mile ifadesini siyasî haklar cümlesinden
görür ve müslümanlarla hýristiyanlar ara-
sýnda her hususta eþitlik bulunmasýnýn
devletin geleceðini tehlikeye sokacaðýný

ileri sürer. Gayri müslim halka tam ser-
bestlik tanýnmasýný ise devletin 600 yýllýk
rengine tamamen zýt ve muhalif olan di-
ðer bir renge sokacaðý ve müslümanlarla
hýristiyanlar arasýnda kavgalara yol aça-
caðý öngörüsünde bulunmuþtur. Gerçek-
ten 1856 Islahat Fermaný’nýn tatbiki se-
bebiyle çýkan meseleler ve çatýþmalar Re-
þid Paþa’nýn endiþelerini haklý çýkarmýþ-
týr.

Devlet imkânlarýnýn þahsî zenginlikler
için istismar edilmesi Tanzimat ricâlinin
önlemeye azmettiði ilkelerinden olmakla
beraber bu hususta kendisinin de iyi bir
örnek teþkil ettiðini söylemek mümkün
deðildir. Saraya yaklaþarak nüfuz ve zen-
ginlik saðlama temayülü dikkati çeker. Oð-
lu Ali Galib Paþa’nýn damatlýðý da bu an-
lamdadýr. Þahsen sakin tabiatlý ve nazik,
zeki ve yetenekli bir idareci olmakla bera-
ber kendisine yapýlanlarý unutmaz ve fýrsat
çýktýkça karþýlýk vermekten kaçýnmazdý.
Abdülmecid’in zayýf þahsiyeti ricâlin açýk
bir þekilde birbiriyle çekiþmesine imkân
vermiþtir.

Mustafa Reþid Paþa, resmî yazýþmanýn
sadeleþtirilmesinde ve herkesin anlayaca-
ðý þekilde “kaba Türkçe” olarak yazýlma-
sýnda (a.g.e., IV, 58, 72, 75) öncülük et-
miþtir. Ýki evlilik yapmýþ olan paþanýn ilk
eþi Mýsýr divan efendisinin kýzý Emine Ha-
ným’dýr. Ýki yýl sonra zengince bir kadýn
olan, eniþtesi Ali Paþa’nýn hânesinden çýk-
ma Âdile Haným’la evlenmek üzere ilk eþin-
den ayrýlmýþtýr. Mehmed Cemil (ilk eþin-
den), Mahmud Mazhar, Ahmed Celâl, Ali
Galib ve Sâlih adlý beþ oðlu olmuþtur. Meh-
med Cemil Paþa üç defa Paris sefirliðinde
bulunmuþtur. Küçük oðlu Sâlih Bey, Hari-
ciye Mektûbî ve Âmedî kalemlerinde çalýþ-
mýþtýr. Âli ve Fuad paþalar dýþýnda Ahmed
Vefik Paþa’nýn ve özellikle Cevdet Paþa’-
nýn da hâmiliðini yapmýþtýr. Devrin önemli
isimlerinden Þeyhülislâm Ârif Hikmet Be-
yefendi kendisinin önemli dayanaklarýn-
dan biridir.
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ÿKemal Beydilli
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MUSTAFA SABRÝ EFENDÝ

(1869-1954)

Osmanlý þeyhülislâmý.
˜ ™

12 Rebîülevvel 1286’da (22 Haziran 1869)
Tokat’ta doðdu. Öðrenimine memleketin-
de baþladý. On yaþýnda hâfýzlýðý bitirdi, Ýs-
lâmî ilimlerde Zûniyezâde Ahmed Efendi’-
den icâzet aldý. Ardýndan Kayseri’de Div-
rikli Mehmed Emin Efendi’nin derslerine
devam etti. Bir süre sonra Ýstanbul’a gi-
dip meþîhat-ý Ýslâmiyye’de ders vekili Gü-
mülcineli Ahmed Âsým Efendi ile Mehmed
Âtýf Efendi’nin öðrencisi oldu. Ahmed Âsým
Efendi’nin kýzý Ulviye Haným’la evlenip Ýs-
tanbul’a yerleþti. Genç yaþta ruûs imtiha-
nýný kazanarak Fâtih Camii müderrisliði-
ne tayin edildi (1890). 1896 yýlýnda Beþik-
taþ Âsâriye Camii imamlýðýna getirildi. Ýki
yýl sonra II. Abdülhamid’in katýldýðý huzur
derslerine en genç üye sýfatýyla iþtirak et-
ti. 1899-1904 yýllarý arasýnda Yýldýz Sarayý
Kütüphanesi’nde “hâfýz-ý kütüb” olarak ça-
lýþtý, bu sýrada Köse Niyazi Efendi’den kýra-
at ilmi okudu. Medresetü’l-vâizîn’de tef-
sir, Medresetü’l-mütehassisîn ile Süley-
maniye Medresesi’nde hadis müderrisliði
yaptý ve Tedkîk-i Müellefât-ý Þer‘iyye’nin
kurucularý arasýnda yer aldý. Cem‘iyyet-i Ýl-
miyye-i Ýslâmiyye’nin reisliðine seçildi ve
bu cemiyetin çýkardýðý Beyânülhak adlý
dergide baþyazar sýfatýyla makaleler yazdý.
Bir dönem Silistre müftülüðü yaptý. Pe-
yâm-ý Sabah, Ýkdam, Yarýn ve Alemdar
gibi mevkutelerde yazýlar kaleme aldý.

II. Meþrutiyet’in ilânýnýn ardýndan Tokat
mebusu olarak Meclis-i Meb‘ûsan’a girdi.
Siyasî hayatýnýn baþlangýcýnda Ýttihat ve
Terakkî Cemiyeti’ne ilgi duymakla birlikte
kýsa bir müddet sonra bu harekete karþý
mücadeleye giriþti. 1910’da Ahâli Fýrkasý’-
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