
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 
(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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1904'te yeniden Manastır vilayet mektup
çuluğuna gönderildi. Basra'dan dönerken 
deniz yoluyla Bombay'a gitti. Bir hafta ka
dar burada kalarak Kadiriyye'nin Hindiyye 
koluna mensup dervişlerle tanıştı. Manas
tır vilayeti mektupçuluğu esnasında hür
r iyet yanlısı bir tavır sergilediğinden 11 
Temmuz 1908'de Manastır'dan Trabzon 
mektupçuluğuna sürgün edildi. Meşruti
yet'in ardından bazı yüksek memurların 
tasfiyesi sürecinde Ocak 1909'da Trabzon 
mektupçuluğundan aziedildL Dört yıl ka
dar mazuliyet maaşıyla geçindikten son
ra Ocak 1913'te Ankara Vilayeti Tahrirat 
müdürlüğüne getirildi. Temmuz 1919'da 
Hudavendigar (Bursa) vilayet mektupçu
luğuna tayin edildi. Bursa'da vali vekilliği 
yaptı . Bursa işgal edilince görevinden ay
rılarak istanbul'a döndü. 7 Mart 192S'te 
yeni bir vazifeye tayinini istemesi üzerine 
Aydın'da Tasfiye Komisyonu üyeliğine gön
derildi, bu görevden emekli oldu. 1934'te 
soyadı kanunu çıktıktan sonra aile takap
ları olan Kayıkçıoğlu soyadını aldı. 22 Ekim 
1939'da istanbul'da vefat etti ve Merke
zefendi Kabristanı'na defnedildi. Oğlu Meh
met Rıdvan 'ın iki yaşında iken ölümünden 
büyük üzüntü duyan Sadık Vicdani, ilk 
eserlerinde Kastamonulu Sadık Vicdani. bu 
tarihten sonra EbO Rıdvan Mustafa Sa
dık Vicdani adını kullanmıştır. Sadık Vicda
ni'nin bürokrasideki faaliyetlerinin yanın

da memleketi Kastamonu'da vilayet ga
zetesinde başlayan verimli bir yazı hayatı 
vardır. Mektupçuluk vazifesi gereği tayin 
edildiği illerdeki vilayet gazetelerinde di
ni, ahlaki ve içtimal konularda makaleler 
ve şiirler yazmış , eserlerini görev yaptığı 
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vilayetterin matbaalarında bastırmıştır. Ce
ri de-i Sufiyye mecmuasında şiir ve ma
kaleleri yayımlanmıştır. 

Eserleri. 1. Tomar-ı Turuk-ı Aliyye*. 
Tarikatlar, silsiteleri ve şubeleri hakkında 
dört kitaptan oluşan külliyat (MeUimWk, 
istanbul 1338- 1340; Kadiriyye Silsilena
mesi, istanbul I 338-1340; Haluetiyye Sil
silenamesi, istanbul 1338- 1340; Safi ve Ta
sauuuf, istanbul 1340- 1342) Sadık Vicda
ni'nin en önemli çalışmasıdır. Eser İrfan 
Gündüz tarafından sadeleştirilerek Tari
katlar ve Silsil el eri adıyla neşredilmiştir 
(İstanbul 1995) 2. Perişan (İstanbul 1308) . 

İlk dönemlerde yazdığı şiirlerin i, Gülis
tan ve Baharistan'dan yaptığı şiir tercü
melerini, Kastamonu gazetelerindeki ba
zı yazılarını, şeyhi Ahmed Mahir Efendi'ye 
takdim ettiği mektupları ihtiva etmekte
dir. 3. Nağamdt-ı Vicdaniyye (Kastamo
nu ı 31 2). Eserde Ahmed M ahir Efendi'
nin gazellerine ter bl', tahmis ve tesdlsler, 
yakınları için yazdığı mezar taşı kitabele
ri, tarihler, önemli siyasal ve sosyal olay
lara dair şiirler, İkinci Perişan ya da Kah
kaha adlı basılmamış şiir kitabından alı
nan manzumeler yer almaktadır. 4. Cen
netmekan Murad Han-ı Hamis Haz
retlerinin Hapis Hali ve Son Vedaı (İs

tanbul 1326). s. Berk-ı Feza (İstanbul 
1327). Eserin mukaddimesinde kitaptaki 
yazıların edlbane dörtlüklerden ibaret olup 
toplumu ilgilendiren ciddi konuları, sızla
nış ve serzenişleri , garamiyyatı ve kendi 
hayatına dair manzum ve mensur yazıla
rı içereceği belirtilmektedir. Kitapta ayrı
ca 1324 (1906) tarihli "Hürriyet", "Sürüd-i 
Hürriyet", "Padişah ve Millet" ile Midhat 
Paşa için söylenmiş "Tazmin" başlıklı şiir
ler yer almaktadır. 6. Fihrist-i Kur 'an-ı 

Kerim (İ stanbul 1330). 7. Mahallat ve 
Kura Hey' at-ı İhtiyariyyesinin Bahusus 
Muhtarların Kavanin-i Devlet ve Eva
mir-i Hükumet ile Muayyen Vezaif-i 
Umumiyyesini Cami ve Muvazzah Ta
limatnô.medir (Ankara 1329- 133 1 ). 8. Ne
şide-i Cihad-ı Ekber (Ankara 1330). 9. 
Dastanname-i Vicdani (Ankara 1330) 10. 
Musahhah ve Muvazzah Tefe'ülname-i 
Muhyiddin-i Arabi ( 1332) Muhyiddin İb
nü'I-Arabl'ye nisbet edilen eserin tahkik ve 
açıklamasını, tefe'ül adabı ve usulünü içer
mektedir. 11. Gülbang-i Cihdd-ı Ekber 
(Ankara 1333). 12. Cuma Namazı ( İ stan

bul 133 5-1337) . 13. Bayram Namazları 
( İ stanbul 1335-1337). 14. Parasız (İstanbul 
1337- 1340). Eski jandarma kumandanla
rından Agah Paşa'nın aynı vezin ve kafiye
de söylediği şiirden uyarlanan "parasız" re-

difli şiirini ihtiva etmektedir. ts. Hitabiy
yat (Bursa 1336- 1338). Ankara'da verdiği 
bir konferansın genişletilmiş şeklidir. 16. 

Hazret-i Muhammed (a.s.) Niçin Çok 
Evlendi? (İ stanbul 1928). Ahmet Kara
dut tarafından sadeleştirilerek aynı adla 
(Ankara 1998) ve Dursun Gürtek tarafın

dan Peygamberimiz Niçin Çok Evlen
di? ismiyle (İstanbul 1993) neşredilmiştir. 

17. Lübbü'l-ahzab li-cemii'l-ihvan ve'l
ahbô.b (istanbul , ts.) . Birçok defa basılan 
bir hizb mecmuasıdır. Şeyhülislam Ebüs
suüd Efendi'nin hizbiyle (Vird-i Ebüssuüd) 
sıkıntılı zamanlarda okunan salat- ı nariy
yenin metin ve tercümelerini ihtiva eder. 
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Abdurrahman b. Abdiilah 
b. İmran b. Amir es-Sa'dl 

(ö. 1066/ 1656) 

Tari!Ju's-Siidfin adlı eseriyle tanınan 
Tinbüktülü tarihçi. 

_j 

30 Ramazan 1004'te (28 Mayıs I 596) 

Tinbüktü'de doğdu . Ailesi muhtemelen 
Arap asıllıdır. Öğrenimine bölgenin tanın
mış ilim adamlarından olan babası Abdul
lah ile Muhammed Kurdl'nin yanında baş
ladı . Muhammed b . Muhtar ile Maliki fa
kihi ve muhaddis Ebü'l-Abbas Ahmed Ba
ba et-Tlnbüktl'den ders aldı. Ardından kar
deşleriyle birlikte bölgenin diğer önem
li şehri Cenne'ye gitti ve 1036'da (1627) 

Senküri Camii'ne imam tayin edildi. 1 047'
de (1637) imamlıkgörevinden alımnca Tin
büktü'ye döndü. Bir müddet sonra şehrin 
kumandanı Said b. Ali el-Mahmud tarafın
dan imam tayin edildi. Sa'dl, bu dönemde 
Fas adına Tinbüktü'de hüküm süren Tin
büktü Paşalığı yönetimi nezdinde büyük 
itibar kazandı. 1 056 ( 1646) yılında katiplik 
görevine getirildi. Bölgedeki diğer hüküm
dartarla yapılan barış görüşmelerine ve 


