
SADlK ei-MÜEYYED PAŞA 

1904 yılında Habeş Hükümdan ll. Me
nelik'in iki devlet arasında ilişki kurmak 
üzere İstanbul'a gönderdiği elçisine karşı
lık ll. Abdülhamid tarafından aynı yıl elçi 
olarak Habeşistan'a gönderildi. Elçilik he
yeti Adisababa'ya giderken uğradığı Ha
rar'da müslüman halk tarafından coşku
lu bir merasimle karşılandı. Habeş hüküm
dan kendisine ll. Abdülhamid'in namesi
ni, hediye ve nişanını sunan Sadık ei-Mü
eyyed'e birinci rütbeden hatem-i Süley
man! nişanı, reisiere ait üniforma, iki mız
rak, kılıç ve katır, yanındakilere de rütbe
lerine göre hediyeler verdi. Sadık ei-Mü
eyyed, Habeşistan'da gittiği her yerde çok 
sıcak ilgi gördü. Adisababa'daki müslüman 
cemaatin burada bir cami yapılması konu
sundaki isteklerini dinledi. Bu arada diğer 
devletlerin elçileriyle de görüşmeler yaptı. 
üç ay süren bu seyahatini daha sonra ka
leme aldığı Habeş Seyahatnamesi adlı 
eserinde anlattı . Cengiz Orhonlu'nun Ha
beşistan takvimini dikkate almadan Ha
beşistan seyahati için verdiği 1896 tarihi 
(Osmanlı imparatorluğu 'nun Güney Siya
seti, s. 165) doğru değildir. 

26 Ekim 1904'te Bulgaristan başkami
serliğine tayin edilerek Bulgaristan mese
lesinin çözümlenmesinde görev alan Sa
dık ei-Müeyyed 1904-1908 yılları arasında 
bu görevine devam etti. Birinci ferik rüt
besiyle piyade sınıfından yaverlik görevini 
14 Eylül 1908 tarihine kadar sürdürdü ve 
bu tarihte alınan , yaverlerin sayısının sınır
lanmasına dair karar gereği görevine son 
verildi. Şam'da vefat eden Sadık ei-Müey
yed Arapça, Fransızca ve Almanca biliyor
du. Dört Osmanlı, dört Mecldl nişanı, bir 
altın liyakat, bir gümüş imtiyaz, bir Yunan 
harbi madalyası sahibiydi. 

Eserleri. 1. Afrika Sahra-yı Kebirin
de Seyahat (istanbul 1314 ). Sadık ei-Mü
eyyed'in 1895 yılında Senüs1 şeyhi Mehdi 
es-Senüsl'yi ziyaret etmek maksadıyla çık
tığı seyahati anlatan eserin sonunda Su
dan bölgesindeki Kavar, Veday, Bornu, Zin
der ve Sokoto hakkında bilgi verilmiş , Ba
girmi ve Bornu'nun hakimiyetini elinde tu
tan Rabih'e ve bölgedeki mücadelesine de 
temas edilmiştir. Sadık ei-Müeyyed'in, 1897 
yılında Bir Osmanlı Zabitinin Afrika Sah
ra-yı Kebirinde Seyahati ve Şeyh Senu
si ile Mülakatı adıyla kaleme aldığı ese
ri (İÜ Ktp., TY. nr. 4526) yazma ve matbu 
haliyle padişaha takdim ettiği 15 Şubat 
1314 (28 Şubat 1899) tarihli maruzatından 
anlaşılmaktadır (BA, Y.PRK. MYD, nr. 21 / 
106). Eser Cem11 ei-Azm tarafından Arap
ça'ya tercüme edilerek istanbul'da el-Ma'
IUmatü '1-'Arabiyye gazetesinde yayım-
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lanmıştır (Serkls, II, 1342). z. Habeş Se
yahatnamesi (Dersaadet 1322). Sadık ei
Müeyyed'in bu eseri Bulgaristan komiser
liği görevinde iken yazdığı anlaşılmakta
dır. Bu eseri de Cemll ei-Azm kısmen ter
cüme ederek Beyrut'ta çıkan el-İ]fbdl ga
zetesinde yayımlamış, daha sonra Suriye 
başbakanlarından Hakkı ei-Azm ile ilim ve 
siyaset adamı Refik Bey ei-Azm tarafından 
Ri]].letü'l-Habeşe adıyla (Kahire 1326) 
Arapça'ya çevrilmiş (a.g.e., ll , 1343), eser 
yeni harfiere de aktanımıştır ( Habeş Seya
hatnamesi, haz. Mustafa Baydemir, istan
bul 1999). 3. el-Kimya ii tahlili'l-heva 
ve.'l-ma' (İstanbull301). Daha çokArap
ça kaynaklara dayanılarak hazırlanmış bir 
genel kimya kitabıdır. 4. Tdrih-i FütUhu'ş
Şam (istanbul ı 302). Vakıdi'ye nisbet edi
len FütU]].u'ş-Şam adlı eserin muhtasar 
tercümesidir. Sadık ey-Müeyyed'in Fran
sızca'dan çevirdiği çocuk hikayelerinden 
oluşan iki kitabı daha vardır (Fernando, is
tanbul 1300; Küçük Henri, istanbul 1297, 
1307). 
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SADlK RİFAT PAŞA 
(1807-1857) 

Viyana sefiri 
ve Hariciye nazırı . 

_j 

25 Şaban 1 222 (28 Ekim 1807) tarihinde 
İstanbul'da doğan Mehmed Sadık Rifat, 
Masarifat Nazırı Hacı Ali Bey'in oğludur. 
Öğreniminin ardından 1821 'de girdiği En
derun'daki Hazine Odası'nda bir yıl görev 

yaptıktan sonra Sadaret Mektüöı Kalemi'
ne geçti. Çalışkanlığı sayesinde iki yıl için
de haceganlık rütbesine yükseltilerek sal
yane mukataacılığına tayin edildi. 1828'
de önemli bir makam olan Arnedi Kalemi 
halifeliğine getirildi. ll. Mahmud'un Edir
ne ve Gelibolu seyahatlerine katıldı. Yunan 
sınırının düzenlenmesi ve Mısır meselesi 
görüşmelerinde zabıt katibi olarak bulun
du. 28 Aralık 1833 tarihinde Küçük Evkaf 
muhasebeciliğine ve Haziran 1834'te Mus
tafa Reşid Bey'in Paris sefaretine gön
derilmesi üzerine arnedi vekaletine tayin 
edildi. 

Bu görevi esnasında dönemin önemli 
şahsiyetlerinden olan Pertev Mehmed Sa
id Paşa'ya intisap etti ve "mahrem-i esra
rı" oldu. 23 Kasım 1836'da Mustafa Reşid 
Bey'in Hariciye müsteşarlığına tayini üze
rine Rifat Bey de amedciliğe getirildi. Ha
misi Pertev Paşa'nın gözden düşüp Edir
ne'ye sürgün edilmesi ve yerine amansız 
rakibi Akif Paşa'nın Umür-ı Mülkiyye nazı
rı olmasıyla onun için zor bir dönem başla
dı. Öncelikle dokuz aydan beri sürdürdü
ğü amedcilik görevinden azledildi; ardın
dan orta elçilik ve bir ay sonra büyükelçi
lik unvanıyla Viyana sefirliğine gönderile
rek İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Bu görev
de iken Avusturya Başvekili Metternich ile 
iyi ilişkiler kurdu; ayrıca İstanbul'da sür
dürülen reformlar için teorik alt yapıya yö
nelik yardımlar sağladı . Sultan Abdülme
cid'in tahta geçmesi üzerine Hariciye Na
zırı Mustafa Reşid Paşa'nın telltiniyle Ekim 
1839'da Hariciye Nezareti müsteşarlığına 
getirildi. 1839 Aralık ayının başında İstan
bul'a geldi ve Londra Konferansı gereği 
Mısır meselesinin sonuçlandırılmasıyla il
gili kararları Kavalalı Mehmed Ali Paşa'ya 
bildirmek üzere Ağustos 1840'ta İskende
riye'ye gitti. Mehmed Ali Paşa'yı ikna ede
mediyse de bu esnada sadaret müsteşar
lığına getirildi. İstanbul'a döndü ve diğer 
devlet ricaliyle birlikte Tanzimat'ın uygu
lanmasıyla uğraştı. 

30 Mart 1841 tarihinde paşalık unvanı 
ile vezaret rütbesi verilerek tayin edildiği 
Hariciye Nezareti'nden idaresizliği gerek
çe gösterilerek aziedildi ( 2 2 Aral ı k 1841 ) 
Sekiz ay devam eden mazuliyetinde sıbyan 
mektebi talebelerine yönelik olarak sade 
bir dille kaleme aldığı Ahlak Risalesi'ni 
tamamladı. Eylül 1842'de Meclis-i Vala 
üyeliğine ve yaklaşık iki ay sonra üyelik 
üzerinde kalmak kaydıyla ikinci defa Viya
na sefirliğine getirildi. 8 Mayıs 1843'te Sa
rım Paşa'nın yerine tayin edildiği Hariciye 
Nezareti'nden 2 Kasım 1844 tarihinde az
ledildi. Bir hafta sonra Meclis-i Vala üyeli-



ğine ve 19 Ağustos 1845'te meclis başkan
lığına getirildi. Bu görevi esnasında Maliye 
Nazırı Nafiz Paşa ile birlikte ülkenin imar 
işlerine harcanmak üzere Meclis-iVala'ya 
bağlı Nafia Hazinesi adıyla bir fon oluştur
du. Bu birim daha sonra Hazine-i Nafia 
Müdürlüğü'ne ve arkasından kısa bir süre 
faaliyet gösteren Nafia Nezareti'ne dönüş
türüldü. Yine bu dönemde eğitimle ilgi
li reformları görüşmek amacıyla kurulan 
Meclis-i Maarif-i Umümiyye, Meclis-iVala 
ile Hariciye Nezareti'nin ortak sorumlulu
ğuna verildi. Rifat Paşa , iki buçukyıl kadar 
başkanlık görevinde kaldıktan sonra 29 
Şubat 1848'de Maliye nazırı oldu. 23 Ni
san 1848'de üçüncü defa Hariciye nazırlığı
na, 14 Ağustos 1848'de de tekrar Meclis-i 
Vala reisliğine getirildi. Bu görevinden 26 
Nisan 1849'da aziedildi ve Ocak 1850'de 
Mecalis-i Aliye memuriyetine tayin edildi. 

29 Nisan 1850'de üçüncü defa Meclis-i 
Vala reisliğine getiriidiyse de 5 Haziran'
da Mustafa Reşid Paşa'nın bu göreve ge
tirilmesi üzerine vazifesinden ayrılmak zo
runda kaldı. 5 Nisan 1853'te Fuad Paşa'
nın istifasıyla boşalan Hariciye Nezareti'
ne tayin edildi. 15 Mayıs 1853'te Mustafa 
Reşid Paşa'nın bu defa Hariciye Nezareti'
ne tayiniyle tekrar görevini bırakmak zo
runda kaldı ve dördüncü defa Meclis-i Va
la reisliğine getirildi. 23 Mart 1854'te bu 
görevinden alındı . 8 Ekim 1854 tarihinde 
bu sırada yeni kurulmuş olan Meclis-i All-i 
Tanzimat üyeliğine getirildi, bir ara bu mec
lisin reis vekilliğinde bulundu. Rifat Paşa, 
kalp hastalığına bağlı olarak ayağında mey
dana gelen şiddetli ağrılardan kurtulmak 
amacıyla geçirdiği ameliyattan dört ay son
ra 16 Cemaziyelahir 1273 (12 Şubat 1857) 
tarihinde vefat etti ve Eyüp'te Bostan is
kelesi'nde Mihrişah Valide Sultan Türbesi 
haziresindeki mezarına defnedildi. Edip, 
zeki, halim selim, kitabette mahir, açık söz
lü, yenilikçi, cömert, nüktedan ve ihtiyatlı 
bir kişiydi. 

Metternich'in et kisinde kalmış ıslahat

çı bir devlet adamı olan Sadık Rifat Paşa, 
bazı yeni kanunların çıkarılması ve kısmi 
ıslahatla devletin Avrupa devletleri seviye
sine ulaşabileceği kanaatindeydi. Savaştan 
mümkün mertebe kaçınılması, bununla 
birlikte askeri gücün sürekli savaşa hazır
lıklı bulundurulması, üretimin arttırılarak 
masrafların kısılması, zaruret olmadıkça 
iç borçlanmaya gidilmemesi, yeni vergiler
den kaçınılması , can ve mal güvenliğinin 
sağlanarak müsaderenin kaldırılması, eği

timin yaygınlaştırılması , Avrupa'dan uz
manlar getirtilerek tarım, sanayi ve tica
retin geliştirilmesi, büyük devletlerin mer-

kezlerinde daimi elçi bulundurulması , rüş

vetin önlenmesi ve devlet politikalarının 
kalıcı olmasını savunan Rifat Paşa mede
niyetİn yeni binalar inşa etmek, adet, kıya
fet ve ziynet değiştirmekle mümkün ola
mayacağını ifade eder. Ayrıca padişahın 
ve sarayın giderlerinin belli bir bütçe da
hilinde hükümetin kontrolünde bulundu
rulması ve nizarniara aykırı çıkan padişah 
iradelerinin uygulanmaması gibi dönemi 
için hayli radikal olan ilkeleri dile getirebii
miş bir devlet adamıdır. Devletin esası ola
rak belirttiği adaletin yönetimdeki önemi
ne işaret eden Rifat Paşa, Avrupalı dev
letlerin reformlar konusunda tavsiyelerde 
bulunmasına değil bunu bir tahakküm ve 
devletin iç işlerine müdahale vasıtası ha
line getirilmesine karşıdır. 

İyi bir gözlemci olan Sadık Rifat Paşa 
gezip gördüğü ülkeler hakkındaki izlenirn
Ierini kaleme almıştır. Oğlu Mehmed Rauf 
Paşa, babasının ölümünden sonra yazıla

rından yaptığı seçmeleri Müntehabô.t-ı 
Asô.r adı altında toplayıp yayımlamıştır. 
Hisaleler şeklinde neşredilen bu yazılar 
Rusya Muharebesi Tarihi, Gülbün-i inşa, 
Avrupa Ahvaline Ait Risale, İtalya Seya
hatnamesi, Ma'rüzat, Mustafa Reşid Pa
şa'ya Yazdığı Mektuplar, Viyana'dan Babı
ali'ye Yazdığı Mektuplar, İskenderiye'den 
Babtali'ye Yazdığı Mektuplar, Tanzimat-ı 
Hayriyye'ye Dair Valilere Gönderilen Fer
man ve Siyasi Yazılar, Resmi ve Husus! 
Mektupları, Meclis-i Vala Reisi ve Meclis-i 
Tanzimat Azası iken Kaleme Aldığı Maz
batalar, Devlet İşlerinin Düzeltilmesi İçin 
Muhtelif Zamanlarda Yazılan Layihalar ve 
Mazbatalar, Bazı Islahata Dair Kaleme Al
dığı Layihalar, Risale-i Ahlak, Zeyl-i Risa
Ie-i Ahlak, Asar-ı Rifat Paşa, Siyaset-i Esa
siyye ve Dahiliyye başlıklarını taşımaktadır. 
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SADlK VİCDANI 

SADlK VİCDANI 
(1866-ı 939) 

Tarikat silsilelerine dair 
Tomar-ı Turuk-ı Aliyye adlı 

eseriyle tanınan müellif. 
_j 

9 Kasım 1866'da Safranbolu'da doğdu . 

Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi İdare 
Meclisi katibi Kayıkçızade Mustafa Sadık 
Efendi'nin oğludur. Kastamonu Rüşdiye
si'nde iki yıl okudu. Sülüs ve nesih hatla
rından icazet aldı. Kadiriyye tarikatına men
sup bir aile çevresinde yetişmesine rağ
men Nakşi-Ha!idl şeyhi Ahmed Mahir Efen
di'ye intisap etti. Kastamonu Vilayeti İstl
naf Mahkemesi'nde başkatip olan baba
sının yanında kalem mülazımı olarak ça
lışmaya başladı (Temmuz ı 880). İki yıl son
ra aynı mahkemenin ceza dairesinde za
bıt katipliği görevine tayin edildi. 1887'de 
Merkez-i Bidayet Mahkemesi Hukuk Dai
resi aza mülazımlığına seçildi. Aynı yıl Kas
tamonu Mülki Rüşdiyesi'nde hüsnühat. 
askeri rüşdiyede imla dersleri verdi. Erte
si yıl Kastamonu Vilayeti Mektupçuluk Ka
lemi'nde müsevvidliğe geçerek hayatı bo
yunca sürdürdüğü mektupçuluk görevi
ne başladı. 1893'te seyrü sülükünü tamam
layarak Ahmed Mahir Efendi'den Nakşi
Halidl icazetnamesi aldı. Mektupçuluk gö
revinin yanında 1894'te Kastamonu vila
yet gazetesinin başmuharrirliğine getirildi. 
1312 (1894) tarihli Kastamonu Salname
si'ni hazırladı. Kastamonu Telgraf başmü
dürünün saraya gönderdiğijurnalin ardın
dan valinin tasdikiyle vilayet memurları

nın dağıtılması sırasında Diyarbekir Mek
tübl mümeyyizliğine tayin edildi. Tayini ka
bul etmemesi üzerine aynı görevle Göri
ce'ye gönderildi. Kastamonu'daki vilayet 
mektupçuluğu ve vilayet gazetesindeki gö
revi, Rumeli-Manastır vilayetindeki Görice 
sancağı tahrirat müdürlüğüne tayiniyle 3 
Mart 1897'de sona erdi. 

Sactık Vicdani'ye Görice'deki yeni göre
viyle birlikte Rumeli kazalarından Kolon
ya, lstarve, Kesriye ve Komanova'nın aşa

rını toplama görevi verildi. Bu sırada Ar
navutlar arasındaki kan davası gütme ade
tinin ortadan kaldırılması için kurulan Mu
salaha-i Dem komisyonlarında görev aldı. 
Mayıs 1900'de Kosova Vilayeti İdare Mec
lisi başkatibi oldu. Mayıs 1902'de Basra vi
Iayeti mektupçuluğuna tayin edildi. Bas
ra'da Hamidiye Hicaz demiryolunun inşa

sı için halktan yardım toplamada göster
diği başarıdan dolayı çeşitli nişan, derece 
terfii ve maaş artımıyla ödüllendirildi. Ocak 
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