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PRENS SABAHADDİN 
(1878-1948) 

So n devir 
Osmanlı siyaset ve fik ir adamı. 

_j 

Asıl adı Mehmed Sabahaddin olup ba
bası Damad Mahmud Celaleddin Paşa, an
nesi Sultan Abdülmecid'in kızı ve ll. Ab
dülhamid'in kız kardeşi Seniha Sultan'dır. 
Annesinden dolayı yerli kaynaklarda "Sul
tanzade" denilmekte, Batı kaynaklarında 
ise "Prens" olarak anılmaktadır. Kardeşi 
Ahmed Lutfullah'la birlikte Kadıhanlı Emin 
Efendi, Adanalı Hayret, İsmail Safa, Sa
dık Bellğ, Muallim Feyzi ve Hüseyin Daniş 
gibi şahsiyetlerden Arapça, Farsça, Fran
sızca, fen bilgisi, resim ve piyano dersleri 
aldı ; Osmanlı , Arap-Fars ve Fransız edebi
yatlarını öğrendi. Küçük yaştan itibaren 
evlerine gelen devrin önde gelen edebi
yatçı ve fikir adamlarıyla tanıştı; onların 
bilgi, kültür ve tecrübelerinden yararlan
dı. Daha gençlik yıllarında, biraz da aile 
üzerindeki baskı dolayısıyla, Osmanlı Dev
leti'nin içine düştüğü felaketiere ancak 
yurt dışında yürütülecek bir mücadeleyle 
çare bulunabileceği düşüncesini benimse
di. Ailevl bir mesele yüzünden babasının 
padişahla arasının açılması üzerine baba
sı ve kardeşi Lutfullah'la birlikte Paris'e 
kaçtı (Ekim 1899) Orada ll. Abdülhamid 
idaresine karşı mücadele eden Jön Türk
ler'e katıldı. Ancak Paris'teki Jön Türkler'in 
lideri Ahmed Rıza Bey'le birçok konuda 
ihtilafa düştü. Bu arada Le Play sosyoloji 
ekolü temsilcilerinden Edmond Demolins'in 
kurduğu La Science Sociale cemiyetinin fa
aliyetlerine katıldı. 4-9 Şubat 1902'de, Av
rupa'nın çeşitli ülkelerinde faaliyet göste
ren Jön Türkler'i birleştirmeyi hedefleyen 
I. Jön Türk Kongresi'nin toplanmasında 
önemli rol oynadı. Kongrede başkan se
çilmesine rağmen nihai hedef konusunda 
gruplar arasında uzlaşma sağlanamadığı 

için arzu ettiği sonucu alamadı. Daha son
ra, Ahmed Rıza ile Mizancı Murad Bey 
grupları yanında üçüncü bir Jön Türk gru
bu olan Teşebbüs- i Şahsi ve Adem-i Mer
keziyyet Cemiyeti'ni oluşturdu. Cemiyetin 
yayın organı olarak Paris'te Ahmed Aga
yef, Reşad Mehdiyef ve Emir Hüseyinof ile 
birlikte Terakki gazetesini çıkarmaya baş
ladı ( 1906) l l. Abdülhamid yönetiminin so
na erdirilmesi amacıyla 27 Aralık 1907'de 
ll. Jön Türk Kongresi'nin toplanmasına ön
cülük etti. 

Prens Sabahaddin, bu sırada yayımla
dığı yazılarında daha ziyade Edmond De
molins'in etkisi altında geliştirdiği liberal 
(teşebbüs-i şahsi) ve adem-i merkeziyetçi 

görüşleri savunuyordu. ll. Meşrutiyet'in 
ilanı üzerine diğer yönetim muhalifleriyle 
birlikte o da İstanbul'a döndü. Görüşlerini 
benimseyen Ahrar Fırkası mensuplarının 
ısrarlarına rağmen aktif politikaya girme
di. 1909'da 31 Mart Vak'ası'ndan sonra 
iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki yö
netimine karşı açıkça muhalefete geçti. 
31 Mart Vak'ası'na karıştığı ileri sürülerek 
bir süre hapsediidiyse de annesinin rica
sı ve Mahmud Şevket ile Hurşid paşaların 
araya girmesiyle serbest bırakıldı. İttihat 
ve Terakki yönetiminin siyasi ve iktisadi 
görüşlerini şiddetle eleştirmekten geri dur
madı. Onun fikirlerini benimseyen genç
ler Nesi-i Cedld Kulübü adıyla bir cemiyet 
kurdularsa da kulüp 1911 'de yönetim ta
rafından kapatıldı. 

Balkan Savaşı sırasında Sultan Reşad'a 
hitaben yazdığı bir makalede düşmanın 
dışarıda değil toplumsal yapımızda oldu
ğunu vurgulayarak tembelliğin ve merke
ziyetçi yönetimin Osmanlı Devleti 'ni yok 
edeceğini açıkça dile getirdi. Gerek bu ya
zısı gerekse Mahmud Şevket Paşa suikas
tına adının karışması yüzünden tekrar 
tutuklandı, serbest kalınca Paris 'e kaçtı 
(ı 913). I. Dünya Savaşı'nın ve İttihat ve Te
rakki yönetiminin sona ermesi üzerine İs
tanbul'a döndü ( 1919). Bu sırada Anado
lu'da başlayan Milli Mücadele hareketini 
destekler bir tavır sergilemesine rağmen 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ar
dından Osmanlı hanedam mensuplarını sı
nır dışı eden kanunun yürürlüğe girmesiy
le bir daha geri dönmernek üzere yurt dı

şına çıkmak zorunda kaldı ( 1924). Bundan 
sonra da Avrupa gazetelerinde Türkiye'
nin siyasi ve iktisadi meseleleri hakkında 
çeşitli yazılar yayımladı. Hayatının son yıl
ları İsviçre'de yoksulluk içinde geçti. 30 
Haziran 1948'de İsviçre'nin Neuchatel ka
sabasına yakın bir köyde vefat etti; bir sü
re sonranaaşı İstanbul'a getirilerek Eyüp
sultan'daki aile kabristanına defnedildi. 

Prens Sabahaddin liberalizmi savunan 
bir fikir adamı , Ziya Gökalp tarafından be
nimsenen Durkheim'in toplumculuğuna 
karşı daha çok Le Play ekolünün ve özel
likle bu ekaiden Edmond Demolins'in sa
vunduğu ferdiyetçi anlayışı Türkiye'de ge
liştirmeye çalışan bir sosyolog olarak tanın
maktadır. Ona göre millet ve devlet esas 
itibariyle fertler üzerine kuruludur; millet 
denilen varlığı meydana getiren ve ona 
güç kazandıran asıl unsur kişiler olduğu

na göre toplumun gelişmesi için öncelikle 
tek tek fertlerin geliştirilmesi gerekmek
tedir. Devletin görevi ise milleti oluşturan 
fertlerin refah ve mutluluğunu sağlamak
tır. Fertler devletin temel taşlarıdır; bunun 
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için devlet vatandaşlarının başarılı olması
nı temin etmek zorundadır. Prens Saba
haddin, çözüm için daha önce Fransa'da 
denenmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmış 
olan Ecole des Roches'un eğitim sistemi
ni tavsiye etmiştir. 

Çeşitli makale ve eserlerinde şu görüş
lere de yer vermiştir: Osmanlı Devleti'nde 
yapılması gereken iş , ll. Abdülhamid is
tibdadına son verilerek Meşrutiyet'in ilfm 
edilmesini ve Kanun-ı Esasi'nin yeniden iş 
lerlik kazanmasını sağlamakla bitmemek
tedir; çünkü istibdat yönetimi büyük öl
çüde toplumsal şartların sonucunda orta
ya çıkmıştır. Çözüme mevcut şartları de
ğiştirerek başlanmadığı sürece yeni bir is
tibdat kaçınılmaz olacaktır. Meşrutiyet'in 
ilanıyla birlikte istibdadın kökünü kazımak 
için devlet yönetiminde esaslı bir reform 
gerçekleştirerek adem-i merkeziyet sis
teminin kurulması , vatandaşlar arasında 

şahsi teşebbüsü geliştirmeye yönelik şart

ların hazırlanması gerekir. Meşrutiyet'in 
gayesi halkın hükümeti kontrol edebilme
sidir. Eskiden beri doğrudan merkezi yö
netim şekli ve özel mülkiyet sisteminin bu
lunmaması Osmanlı Devleti'nin geri kal
masına ve dağılmasına sebep olmuştur. 
Adem-i merkeziyetçilik otoriteyi bölen, böy
lece süratle işleyişi sağlayan bir sistemdir. 
Bu tür yönetirnde esas olan fertler in ser
best çe davranabilmesidir. Ülkede asırlardır 
tüketici memur sınıfı üretici ve faal yeni 
sınıfların doğmasını engellemiştir. Bunun 
için her şeyi devletten bekleyen zihniyet
ten kurtulmak lazımdır. öte yandan kom
şu devletlere karşı dikkatli bir politika ta
kip edilmelidir. Fransa ve İngiltere ile dost
ça ilişkilerin sürdürülmesi Ruslar'ın Kara
deniz üzerindeki emellerine karşı kuwetli 
bir engel teşkil edecek ve Balkanlar'da ba
rışın sağlanmasını temin edecektir. Prens 
Sabahaddin'in başta Ziya Gökalp olmak 
üzere devrinde birçok fikir adamı ve poli
tikacı tarafından ütopik bulunan, hatta va
tan hainliğiyle itharn edilen görüşleri Tür
kiye'de kısmen 1950'den itibaren taraftar 
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bulmaya başlamış. ancak 1970'li yıllara ka
dar uygulanma imkanı bulamamıştır. 

Eserleri. Um um· Osmanlı Vatandaşla
rımıza (Paris 1901 , Prens Lutfullah 'la bir
likte, I. Jön Türk Kongresi'ne davet broşürü), 
Teşebbüs-i Şahsi ve .Tevsi-i Me'zuniy
yet Hakkında Bir izah (İstanbul 1324), 
Teşebbüs-i Şahsi ve Tevsi-i Me'zuniy
yet Hakkında İkinci Bir izah (İstanbul 
1324), Mesleğimiz Hakkında Üçüncü 
ve Son Bir izah (İstanbul 1327), Türkiye 
Nasıl Kurtanlabilir: Meslek-i İçtimô.ive 
Programı (İstanbul1334) . Eserlerinin ta
mamı Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sür
güne - Bütün Eserleri (haz. Mehmet Ö. 
Alkan, istanbul 2007) adıyla tek bir ciltte 
yayımlanmıştır. . 
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PRETZL, Otto 
(1893-1941) 

Kur'an tarihi ve kıraat ilmine dair 
araştırmalarıyla tamnan 

Alman şarkiyatçısı . 
_j 

20 Nisan 1893'te Bavyera eyaJetinin In
golstadt şehrinde doğdu . Öğrenimini bu
rada tamamladı ve Münih Üniversitesi'n
den mezun oldu. Lisans üstü çalışmalarını 
Kitab-ı Mukaddes üzerine yaptı. Schüler 
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Hommel'den Yahudilik ve Hıristiyanlık ta
rihiyle ilgili bilgiler yanında Akkadca, Ha
beşçe. İbranice, Süryanice; Wilhelm Spi
egelberg'den Mısır Arapça'sı ve Kıptice; 

Karl Süssheim'den Farsça ve Türkçe öğ
rendi. Septuagintaprobleme im Buch 
der Richter adlı doktora çalışmasını (Ro
me 1926) Münih Üniversitesi ilahiyat Fa
kültesi'nde tamamladı. 1928'de aynı fakül
tede, Ahd-i Atik'in bir heyet tarafından ya
pılan Yunanca çevirisi hakkında Die gri
echischen Handschriftengruppen im 
Buche Josue adıyla (Rome 1929) doçent
lik tezi hazırladı (Spitaler, XCVI ı 1942 J, s. 
I 68). Hacası Gotthelf Bergstrasser tarafın
dan Bavyera eyaleti hükümeti desteğiyle 
başlatılan Kur'an'ın tenkitli neşrini yapma 
programı dahilinde 1928'de Türkiye'ye git
ti ve yazmalar üzerinde çalıştı. Ortadoğu 
ve Afrika'da pek çok Arap ülkesine seya
hatler yaptı. buralarda. Kur'an tarihi, kıra
at vb. konulara dair yazma eserler, mik
rofilmler ve fotoğraflar elde etti. Şam'da
ki el-Mecmau'l-ilmiyyü'l-Arabl'de Münih'
teki Kur'an arşivi projesinin önemini an
lattı. Bu kurumun dergisinde yayımlanan 
mektubundaki ifadelerinden onun bu ça
lışmalardaki asıl maksadını gizlediği an
laşılmaktadır (Pretzl , XIII/11-12 ıi933J, s. 
490-491) . 

Pretzl, 1933 yılında Münih Üniversite
si'ne Sami dilleri ve şarkiyat hacası olarak 
tayin edildi. 193S'te Bergstrasser'in yerine 
kürsü başkanı oldu. Aynı zamanda Bav
yera Bilimler Akademisi üyesi seçildi. Ar
dından Kur'an tarihi ve kıraat üzerindeki 
çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Ho
casının ölümünden ( 1933) sonra onun ta
rafından başlatılmış olan eserlerin neşri 
çalışmalarını üstlendi. Özellikle hocasının 
başlatıp Arthur Jeffery'nin destek verdiği 
Kur'an arşivi oluşturma işinde önemli me
safe katetti. Pretzl'in kütüphanelerde yaz
ma eser tesbiti için gittiği Paris'te 1933 
yılında yaptığı bir konuşmaya göre o ta
rihte arşivde 42.000 nüsha kitap vb. mal-

zeme bulunuyordu (Ahmed Abdülkadir, s. · 
294). ll. Dünya Savaşı çıkınca 1939 yılı so" 
nunda orduya katıldı . 28 Ekim 1941'de 
içinde bulunduğu uçağın SivastopaJ'da düş
mesi üzerine öldü. Münih şehrinin bom
balanması sırasında kurduğu arşiv isabet 
aldı ve tamamen yandı (Jeffery, Materials 
for the History, s. 4; . The Qur'an as Scrip
ture, s. ı 03). Otto Pretzl'in diğer bir ilgi 
alanı kelam ve mezhepler tarihi olup İs
lam atomculuğu ve Allah'ın sıfatları üze
rinde durmuştur (aş .bk. ) . 

Eserleri. A) Telifleri. 1. Geschichte des 
Qorans. Theadar Nöldeke'nin Latince dok
tora tezinin 1860 yılında basılan Almanca 
adaptasyonu üç ayrı yazar tarafından ge
nişletilerek yayımlanmıştır. Bu çalışmayı 
ilk defa Nöldeke'nin öğrencisi Friedrich 
Schwally başlatarak I ve ll. ciltleri yeni
den neşre hazırlamıştır. II . cilt henüz basd
madan Schwally ölünce (Şubat ı 9 ı 9) Die 
Geschichte des Qorantexts başlıklı III. cil
din ilk iki bölümünü Gotthelf Bergstrasser 
yayımlamış (1926, 1929), onun da 1933'
te ölmesi üzerine eserin tamamlanması 

· işi Otto Pretzl'e kalmış. o da son bölümü 
neşrederek planlanan seriyi tamamlamış

tır (Leipzig ı 938). Eseri Muammer Sencer 
Kur'an Tarihi adıyla kısmen Türkçe'ye 
çevirmiştir (İstanbul 1970). 2. Die Frühis
lamische Attributenlehre. İlk kelamcıla
ra göre Allah'ın sıfatları konusuna dairdir 
(München 1940, dosya nr.4). 3. "Die Früh~ 
islamische Atomenlehre" (Isi., XIX ı 1931 J, 
s. ı ı 7-130). İslam'ın ilk asırlarında müslü
manlardaki atom düşüncesiyle ilgilidir. 4. 
Die Fortführung des Apparatus criticus 
zum Koran (München ı934) . Bergstrasser 
tarafından kaleme alınan Plan eines Ap
paratus criticus zum Koran adlı (M üne
hen 1930), Kur'an'ın tenkitli neşri için na
sıl bir yol izleneceği hususundaki çalışma
ya yazılan tekmiledir. S. "Muhammed als 
geschichtliche Persönlichkeit" (Historische 
Zeitschrift, CLXI ı ı 940J, s. 457-476) . Eser
de tarihi bir şahsiyet olarak Hz. Peygam
ber konu edilmiştir (Spitaler, XCVI ı ı 942), 
S. 170). 

B) Neşirleri. 1. Ebu Amr ed-Dan!, et
Teysir fi'l-lp.rô.'ô.ti's-seb' (İstanbul 1930). 
2. a.mlf., el-Mu]fni' ii resmi meşô.]J.ifi'l
emşô.r ma'a Kitô.bi'n-Na]ft (İstanbul 
1932). 3. Ahi al-ebaha: Die Streitschrift 
des Gazali gegen die Ibi'ihija (Muenchen 
ı 93 3). Gazzall'nin Farsça risalesinin tahkik
li metni ve Almanca çevirisidir. 4. İbnü'l
Cezer'i, Gi'iyetü'n-Nihô.ye ii taba]fi'iti'l
]furrô.. Kitabın neşri Gotthelf Bergstrasser 
tarafından başlatılmışsa da onun ölümü 
üzerine eserin Il. ciltten itibaren tashihini 


