
Ebu Sufre ile Resulullah'ın amcazadesi Ku
sem b. Abbas gibi önemli şahsiyetler de 
vardı. önce selefi Ubeydullah b. Ziyad'ın 
S3 (673) yılında vergiye bağladığı Buha
ra'ya yöneldi. Bu sırada kocası öldüğü ve 
oğlu da küçük olduğu için şehrin yöneti
mini üstlenen Bldun Hatun daha önce im
zalanan barış antlaşmasına bağlılığını bil
dirdi ve antlaşmadaki vergi yükümlülüğü
n ün gereği olarak 300.000 dirhem gön
derdi. Bldun Hatun, bu sırada Semerkant 
ve Soğd şehirlerinden kalabalık birliklerin 
kendisine yardım için gönderileceğine dair 
haberler üzerine Said b. Osman'a karşı sa
vaşa niyetlendiyse de bunu göze alamadı . 

Ya'kübl ise Said b. Osman'ın ona yardım 
için gelen orduyla savaştığını ve onları ye
nilgiye uğrattığını bildirmektedir (Taril], ll, 
237). 

Daha sonra Semerkant üzerine yürü
mek isteyen Said b. Osman antlaşma ge
reği Buharalılar'dan asker yardımı ve kıla
vuz desteği aldı. Ayrıca onların, ordusuna 
arkadan saldırmalarını önlemek için hane
dan üyeleri, üst düzey yöneticileri ve şeh
rin ileri gelenlerinden bir grup Buharalı'yı 

rehine olarak yanında götürdü (İbn A'sem 
ei-Kufl, ll , 28) Semerkant'ı kuşatan Said, 
üç gün süren şiddetli çatışmaların ardın

dan Semerkantlılar'ın barış teklifini kabul 
ederek şehre girdi. Yapılan antlaşmaya gö
re yıllık 700.000 dirhem vergi ödemeyi ve 
ileri gelenlerden rehineler vermeyi kabul 
ettiler. Çatışmalar sırasında şehid düşen
ler arasında Kusem b. Abbas da bulunu
yordu. Said b. Osman, Mühelleb b. Ebu Suf
re ve Ahnef b. Kays da birer gözlerini kay
betmişti. Ordusuyla Semerkant'tan ayrılan 
Said b. Osman, Ceyhun üzerinde önemli 
bir kale olan Tirmiz'i alıp burada da bir 
antlaşma imzaladı , Huttel'den de bağlılık 
sözü aldı, ardından Buhara'ya döndü. 

Said b. Osman bu başaniarına rağmen 
bir yıl sonra valilik görevinden aziedildi 
(57/677) Görevden alınmasında Muaviye'
nin onun hilafet iddiasıyla isyana kalkışabi
Ieceği kaygısının rol oynadığı belirtilmek
tedir (Belazürl, Ensab, VI, 247). Bu arada 
Said'in kendi isteğiyle valilikten ayrıldığı da 
söylenmektedir (ibn A'sem ei-Kufl, II, 31 ). 
Said b. Osman, Muaviye'nin ölümüne ka
dar Dımaşk'ta kalmayı tercih etti. Orada 
bir ikta arazisinin bulunduğu ve Muaviye'
nin kendisine 1 00.000 dirhem verdiği zik
redilir. Ardından Buhara ve Semerkant'
tan aldığı ve söz verdiği halde serbest bı
rakmadığı rehinelerle birlikte Medine'ye 
gitti. Medine'de rehinelerin silah ve elbi
selerini, altın ve gümüşlerini alıp azatlıla-

rına dağıttı ; onları hurma bahçelerinde ve 
tarım işlerinde çalıştırdı. Rivayete göre, 
her biri aristokrat bir aile çocuğu olan re
hineler kendilerine reva görülen bu mua
meleyi hazmedememiş. bahçede oturdu
ğu bir sırada Said'in üzerine hücum edip 
onu öldürdükten sonra intihar etmiştir. 

İbn A'sem ei-Kufi'nin aktardığı bir rivaye
te göre ise Sald'i öldüren rehineler kaçıp 
dağa sığınmış, etrafiarını saran Medine
liler'e teslim olmayıp bir süre sonra aç
lık ve susuzluktan ölmüştür (a.g.e. , II , 
3 ı) . Said b. Osman'ın 61 (680-81) yılı ci
varında öldürüldüğü anlaşılmaktadır. Ba
bası Hz. Osman, Talha b. Ubeydullah ve di
ğer birkaç sahabiden az sayıda hadis riva
yeti bulunan Said, Medineli tabiinin ilk ta
bakasından sayılır. İyi bir hatip ve aynı za
manda şair olduğu ifade edilmektedir. 
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SAİD PAŞA 
(1822-1863) 

Mısır valisi. 
_j 

Kahire'de doğdu . Mısır Valisi Kavalalı 
Mehmed Ali Paşa'nın dördüncü oğludur. 

İyi bir eğitim aldı. Çocuk yaşta denizciliğe 
merak sardığı için öğrenimini daha çok bu 
alanda yapması sağlandı. 1832-1835 yılla
rında danışman sıfatıyla Mısır'da bulunan 
Perdinand de Lesseps onun hem hacası 
hem arkadaşı oldu. Özellikle aşırı kilolan
ma eğilimi gösterdiği için onun teşvikiyle 
spora yöneldi. Bu vesileyle ikisi arasında
ki arkadaşlık bağı kuwetlendi ve bu du
rum Said Paşa'nın daha sonraki pek çok 
kararını etkiledi. 

Öğrenimini bitirip bahriye subayı olan 
Mehmed Said, Mısır bahriyesindeki ba
samakları geçerek babasının ölümünden 
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(ı 849) kısa bir süre önce Mısır donanma
sı seraskeri oldu. Henüz genç yaşta iken 
Mısır vergisi konusunda görüşmeler yap
mak üzere babasının fevkalade elçisi sıfa
tıyla İstanbul'a gitti. Mısır meselesinin hal
ledilmesi üzerine padişaha teşekkür et
mek için 1841 'de babası tarafından tek
rar İstanbul'a gönderildi. 6 Eylül 1842'de 
Fenerbahçe'de padişahın huzurunda icra 
edilen piyade, süvari ve topçu talimlerini 
görmek için tekrar İstanbul'a geldi. 1841 
tarihli fermana göre Mısır valisinin ve
rebileceği askeri unvanlar albay rütbesiy
le sınırlı idi. Bu ziyaretinde kendisine de
niz işlerindeki bilgisinden dolayı bahriye 
ferikliği rütbesi verildi. 

Mısır valisi olan yeğeni 1. Abbas Hilmi 
Paşa'nın 1 S Temmuz 1854 tarihinde öldü
rülmesinin ardından verasette ekberiyet 
usulünü getiren 1841 tarihli ferman ge
reği Mısır'a vali tayin edilmesi gerekirken 
Abbas Paşa'nın oğlu İlhami Paşa'yı valiliğe 
getirmek isteyenlerin direnciyle karşılaştı. 
Sekiz gün kadar devam eden bir karışık
lıktan sonra valilik görevine başladı ve ken
disine Mısır valilerinin taşıdığı sactaret-i uz
ma rütbesi tevcih edilip ( ı ı Eylül ı854) ta
yin beratı gönderildi. Bu arada adet oldu
ğu üzere Kasım 18S4'te İstanbul'a gide
rek bağlılığını arzetti. Bu vesile ile sactır 
olan Hatt-ı Hümayun'da Mısır'da Tanzi
mat'ın uygulanmasında hala bazı aksak
lıkların bulunduğu hatırlatılarak bunların 

giderilmesi, ayrıca kanun ve nizarnların ic
rası için beş altı kişiden oluşacak bir Mec
lis-i Cedld teşkil etmesi istenmişti. Said 
Paşa vali olduğu sırada Kırım'da Osmanlı
Rus Harbi sürüyordu. O da selefi gibi ba
zı Mısır kuwetlerini Kırım ' a cepheye gön
derdi. Mısır askerleri özellikle Silistre sa
vaşında önemli başarılar elde etti. Bun
dan dolayı Abdülmecid, Mısır'ın bulundu
rabileceği 18.000 askerin 30.000'e kadar 
çıkarılmasına göz yummuştu. 

Batı tesirlerine açık bir kişiliğe sahip olan 
Said Paşa, gerek padişah tarafından ken
disine verilen talimatlar icabı gerekse ba
basının Mısır'da başlattığı reformları ha
yata geçirme isteğiyle Mısır eyaletinde bir 
dizi ısiahat başlattı. Batılı finansörleri Mı
sır'a çekmek için 18S4'te Mısır Bankası'nı 
kurdu. Ayrıca Perdinand de Lesseps'e Kı

zıldeniz ile Akdeniz arasında Süveyş Ka
nalı'nı açma imtiyazını verdi. İcraatları ile 
bir taraftan Mısır'ı geliştirdiği kabul edi
len Said Paşa'nın bu iki girişiminin ülkeyi 
Batı tehditlerine ve uluslararası çekişme
lere açık hale getirdiği belirtilir. Abbas Hil
mi Paşa zamanında başlatılan Kahire-İs
kenderiye demiryolunu tamamlayarak hiz-
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mete açtı. Yabancı bir şirkete imtiyaz ve
rip Kahire, İskenderiye ve Süveyş arasın
da telgraf hatları döşetti, demir yolunu da 
Süveyş'e uzattı. 

1854 yılında Perdinand de Lesseps'e ver
diği Süveyş Kanalı imtiyazı Fransa, ingil
tere ve Osmanlı devletlerinin itirazıyla kar
şılaştı, bu yüzden inşaat başlatılamadı. 
Said Paşa 1856'da bu imtiyazı yenileyip 
Süveyş Kanalı şirketinin kurulmasına im
kan tanıdı. Perdinand de Lesseps aldığı 
imtiyazı onayiatmak için birkaç defa İstan
bul'a gitmesine rağmen başarılı olamadı. 
Paris Antiaşması'nın ardından oluşan at
mosferden ve Fransa'nın muhalefetini çek
mesinden sonra Osmanlı Devleti ve ingil- . 
tere'ye rağmen 1858 yılında şirket kuru
larak sermaye toplanmaya ve 1859 Nisa
nında kanalın kazılmasına başlandı. Said 
Paşa ayrıca Nil Nehir Taşımacılığı Şirketi 
imtiyazını da 1854'te Avrupalılar'a vermiş
ti. 1857'de Mustafa Fazıl Paşa'nın önder
liğinde Mısır'ın ikinci nehir ulaşım şirketi 
olan Mecidiye Kumpanyası'nı kurdurdu. 
Özellikle demir yolu Süveyş'e uzatıldıktan 
sonra Süveyş Limanı büyük ticaret gemi
lerinin yanaşabileceği bir şekle döndü. Ak
deniz' deki bir Mısır Limanı da onun adıy
la anıldı (Port Said). 

öte yandan 1858'de Osmanlı Devleti'
nin neşrettiği arazi kanunnamesine para
lel olarak "Saldiye Layihası" diye tanınan 
kanunu çıkarıp Mısır çiftçilerinin mülk edin
mesini mümkün kıldı. Çiftçilerin ürettiği 
mahsul üzerindeki devlet tekelini kaldırıp 
ziraatın gelişmesini sağladı. Ayrıca birta
kım vergi ve angaryaları ilga edip halkın 
takdirini kazandı; daha önce açılmış, an
cak zamanla dolmuş olan sulama kanalla
rını temizletti. Orduyu yeniden tanzim et
ti. Askeri rütbelerin ve maaşların verilme
sini düzene koydu. Askerlik süresini kısaı
tarak zorunlu askerliği getirdi. 

Mısır üzerinden idare edilmekte olan 
Sudan'a özel ilgi gösteren Said Paşa, ba
basının zamanından beri yapılamayan bir
çok ıslahatı burada da gerçekleştirdi. Vali
liğinin akabinde Çerkez Ali Paşa'yı Sudan 
işlerinden sorumlu hakim olarak tayin et
tiği gibi kardeşi Halim Paşa'yı Sudan'a 
müfettiş tayin etti. Hartum'da yeni bir 
okul açtırdı. 1857'de kalabalık maiyetiyle 
Sudan'ı ziyaret etti. Ahalinin müracaatını 
dikkate alıp birtakım vergileri kaldırdı. Ay
rıca sahrada kontrol istasyonları ve ko
naklar kurdurarak posta hizmetlerini ko
laylaştırdı. Köle ticaretini yasakladı ve uy
gulamayı kontrol etmek için Sobat nehri 
üzerinde askeri bir karakol tesis etti. 
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Mısır ve Sudan'da yaptığı idari düzen
lemelere rağmen Mehmed Said Paşa ay
nı özeni eğitimde gösteremedi. Babasının 
zamanında açılan birçok okul kapatıldı . Tıp 

mektebi gibi bazıları yeniden açıldıysa da 
eski seviyesine ulaşamadı. Buna karşılık 
askeri eğitimi geliştirmek amacıyla birta
kım girişimlerde bulundu. Kahire'de Ri
faa Bey'in (Rifaa et-Tahtavi) nezaretinde 
Medrese-i Erkan-ı Harb adıyla bir okul ve 
1857'de bir mühendishane açtı. İskende
riye'de Medrese-i Bahriyye adlı bir deniz
cilik okulu kurdu. Onun tenkit edildiği en 
önemli ikinci mesele, Babıali'nin itirazla
rına rağmen 1862 yılında Avrupa'dan% 7 
faizle aldığı 3 milyon küsur sterlinlik borç
tur. Bu durum Mısır maliyesinin yabancı
ların kontrolüne girmesine yol açmıştır. 
İyi kalpli, hoşgörülü ve adaletperver ola
rak tanınan Mehmed Said Paşa 18 Ocak 
1863'te İskenderiye'de vefat etti. Halka 
dönük pek çok icraat yapmasına karşılık 
idarede mutlakiyetçi bir yönetim benim
semişti. Buna rağmen iradesi zayıftı ve 
mütereddit bir kişiliğe sahipti. Onun sık 
sık fikir değiştirmesi Avrupalı danışman
larının ve dostlarının istediklerini yaptır
malarına imkan tanımıştır. 
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~ ZEKERİYA KURŞUN 

SAİD PAŞA, Eğinli 
(1831-1896) 

L II. Abdülhamid' in milbeyin müşiri. _j 

İzmit'e bağlı Çarşambapazarı'nda doğ
du. İngiliz ve "Büyük" lakaplarıyla da anılır. 
Babası İzmit mütesellimliği görevinde iken 
vefat eden Eğinli Seyyid Mustafa Ağa' dır. 

Mühendishane-i Berrl-i Hümayun'dan yüz
başı rütbesiyle mezun oldu ve burada mu
allimyardımcılığına başladı (1852). Bu gö
revini sürdürürken müstakbel kayınpede
ri Tophane Müşiri Fethi Paşa'nın arzı üze
rine eğitimini tamamlamak için İskoçya'
nın Edinburg şehrine gönderildi (Haziran
Temmuz 1854). Edinburg'da Wollwich Top
hanesi, Waltham Baruthanesi, Enfield Tü
fenkhanesi ve Greenwich Rasathanesi'n
de uygulamalı eğitim gördü. 1860'ta Edin
burg Üniversitesi'nden mezun oldu ve ay
nı yıl İstanbul'a döndü. Fethi Paşa'nın ilk 
eşinden olan kızı Güzide Hanım ile evlen
di. Binbaşı rütbesi verilerek Mekteb-i Bah
riyye'de görevtendirildi (ll Ağustos 1861 ). 

Ardından kendisine kaymakamlık rütbesi 
tevcih edilip (5 Ağustos 1863) Tophane-i 
Amire'nin İngiltere'den sipariş ettiği silah
ların yapımına nezaret etmek üzere erte
si yıl bu ülkeye gönderildi. Burada lnsti
tution of Mechanicanal Engineers'e üye 
oldu. 1867'de İngiltere'den dönünce mi
ralay oldu. Ertesi yıl Bahriye Meclisi üye
liğine getirildi. 1869'da mirliva rütbesini 
alarak Mekteb-i Bahriyye nazırlığına ta
yin edildi. Okulların ders programını ve 
okututacak kitapları tesbit için oluşturu
lan komisyonda görev aldı ( 1873). Daha 
sonra Tophane-i Amire Tecrübe ve Mua
yene-i Ma'mGiat-ı Harbiyye Meclisi reisi 
oldu ( 1876) . 

Sultan V. Murad'ın tahttan indirileceği 
söylentilerinin yoğunlaştığı dönemde ll. 
Abdülhamid cülusunda kendisini mabe
yinde görevlendirmek için tekiifte bulun
du. Teklifi kabul ederek mabeyin feriki ol
du (2 Eylül 1876). Yaklaşan Osmanlı-Rus 

savaşında düşman ordusunun durdurul
ması amacıyla Çekmece ve Terkos gölleri 
önünde istihkam yapılmasının gerekliliği 
konusunda padişaha telkinlerde bulun
ması Sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa ile 
aralarının açılmasına yol açtı. Sadrazarnın 
onu Sırbistan'la devam eden harp sebe~ 
biyle bu bölgeye göndermek için yaptığı 
girişimler ll. Abdülhamid tarafından en
gellendi. ll. Abdülhamid, bazı değişiklikler
le kendisine sunulan Kanun-ı Esasi metni 
hakkında görüşlerini istediği Said Paşa, 
Başkatip (Küçük) Said Bey ve Süleyman Pa
şa metinle ilgili düşüncelerini hazırladık
ları bir layiha ile padişaha arzettiler. Said 
Paşa'nın, Kanun-ı Esasi'nin padişahın şüp
he ettiği kişiyi ülkeden sürebileceği şeklin
deki 113. maddesinin kabulünün kanunu 
tamamıyla hükümsüz bırakacağı yolun
daki görüşü padişahın nezdinde tesirli ol
madı. Büyük devletlerin Bosna-Hersek ve 


