
SAiD PASA, Küçük 

r -, mekte olan Osmanlı basını idi. Kendisine Esasi'nin hazırlanmasına katkıda bulundu 
SAİD PAŞA, Küçük 

(1838-1914) 

Osmanlı başvekili ve sadrazamı. 
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Erzurum'da doğdu. Ankaralı Seb'azade 
ailesine mensuptur. Asıl adı Mehmed Said 
olup diğer Said Paşa ile karıştınlmaması 
için boyunun kısalığından dolayı "Küçük" 
lakabıyla bilinir. Babası ulemadan Hasan 
Efendi'nin oğlu Ali Namık Bey'dir. İlk öğ
renimini Erzurum'da yaptı ve buradaki 
İbrahim Paşa Camii Medresesi'ne devam 
etti. Babasının ölümü üzerine ( 1853) ailesi
nin geçimini sağlamak için Erzurum Tah
rirat Kalemi'ne memur olarak girince eği
timi kesintiye uğradı. Görevi 18S6'da Ana
dolu Ordu-yı Hümayun Tahrirat Kalemi'ne 
nakledildL İki yıl sonra ordu heyetiyle bir
likte İstanbul'a gitti ve Maliye Nezareti'n
de bazı hesapların kontrolü işiyle görev
lendirildi. 1858 Aralığında Meclis-iVala'da 
memur oldu; ardından Erzurum'daki aile
sini İstanbul'a getirtti. Bir taraftan memu
riyetini sürdürürken bir taraftan öğreni
mini tamamlamaya çalıştı. Ayasofya Ca
mii'nde derslere başladı; zaman zaman dış 
görevleri sebebiyle kesintiye uğramasına 
rağmen buradaki eğitimini yedi sekiz yıl 
sürdürdü. Arapça ve Farsça'nın yanı sıra 
Fransızca öğrendi. 

İlk görevleri sırasında Anadolu ve Ru
meli'yi dolaştı . Keçecizade Fuad Paşa'nın 
birinci sadaretinde oluşturulan Yedinci Da
ire-i Belediyye (Adalar) başkanlığı ek gö
rev olarak kendisine verildi. 1864'te Yanya 
Vilayeti Meclis-i Keblr Başkitabeti'ne ta
yin ediidiyse de istifa edip İstanbul'a dön
dü. 1866'da Selanik vilayeti mektupçulu
ğuna gönderildi, ancak maaşının arttırıl
maması üzerine görevine gitmeyip istifa 
etti. Niyeti istanbul'da kalarak bürokrasi
nin basamaklarında yükselmekti. Bu se
beple taşra görevlerinden mümkün oldu
ğunca uzak durdu. Onu İstanbul'a bağla
yan bir başka sebep de yeni yeni geliş-
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gazetecilikten yetişme sadrazam unvanını 
kazandıracak bu heves erken bir dönem
de başlamıştı. Bir süre Ceride-i Havadis'
te musahhihlik yaptı. Ağustos 1864'te Ruz
name-i Ceride-i Havadis'in yayın hayatı
na girmesiyle burada imzasız yazılar yaz
dı . Gazetecilikle uğraştığı yıllarda dikkati 
çeken en önemli yönü, aynı sıralarda Tas
vir-i Efkôr gazetesini çıkarmakta olan Şi
nasi ile başlattığı edebi tartışmadır. "Meb
hüsetün anh 1 anha meselesi" diye meş
hur olan bu tartışma Türk basın tarihinin 
de ilk yazılı polemiğidir. 

Basınla olan bu yakınlığı dolayısıyla Saf
fet Paşa'nın Maarif nazırlığı zamanında 
186Tde Matbaa-i Amire müdürlüğüne ge
tirildi. Ayrıca Takvim-i Vekdyi' müdürlü
ğü de kendisine havale edildi. Önce Mat
baa-i Amire için bir nizarnname hazırlattı, 
ardından Takvim-i Vekdyi'in düzenli çık
ması için gerekli tedbirleri aldı . ŞOra-yı 

Devlet'in kurulması üzerine 1 Ağustos 
1868'de ŞOra-yı Devlet Adiiye Dairesi baş
muavinliğine terfi etti. Bir süre sonra aynı 
kurumun Dahiliye ve Muhakemat dairele
rinin başmuavinliklerini de üstlendi. Özel
likle bu ikinci görevi sırasında mülki ida
re. maarif ve nafia işleriyle ilgili birçok ni
zam name ve layiha kaleme aldı . ŞOra-yı 

Devlet'te yapılan bazı teşkilat değişiklikle
ri sırasında 1871'de Divan-ı Ahkam-ı Ad
liyye başkitabetine tayin edildi. 187 4'te Ti
caret Nezareti mektupçusu olduysa da bu 
görevi uzun sürmedi. Sadrazam Hüseyin 
Avni Paşa'nın isteğiyle sadaret mektupçu
su Zihni Efendi ile becayiş ettirildi. Ekim 
187S'e kadar sürdürdüğü bu görevinde üç 
sadrazamla çalışma imkanı buldu. Yakla
şık üç ay açıkta kaldıktan sonra sadraza
rnın muhalefetine rağmen Ticaret Nazırı 
Damad Mahmud Paşa'nın teklifiyle yeni 
oluşturulan Meclis-i Ticaret ve Ziraat üye
liğine getirildi. Bu görevi sırasında Ticaret 
ve Ziraat Nezareti'nin teşkilat nizamna
mesiyle Ticaret. Ziraat ve Sanayi odaları
nın kuruluşu için layihalar hazırladı. 

31 Ağustos 1876'da ll. Abdülhamid tah
ta çıkınca onu mabeyin başkatibi tayin 
etti. Midhat Paşa ve ekibi Mabeyin Baş
kitabeti'ne Ziya Paşa. Namık Kemal veya 
Sadullah Paşa'nın getirilmesini istiyordu. 
Bu göreve tayini dikkatierin onun üstün
de toplanmasına sebep oldu. Bundan do
layı pek çok muhalif kazanmasına rağmen 
ll. Abdülhamid'in vazgeçemediği danış
manı oldu. 8 Kasım 1876'da bu görevine 
ilaveten Hazine-i Hassa Nezareti de ken
disine verildi. Bir yıl dört ay yirmi gün sü
ren başkitabet görevi sırasında Kanün-ı 

ve bizzat kendisi bir anayasa taslağı kale
me aldı. 11 Ocak 1878'de kurulan Harndi 
Paşa kabinesine Dahiliye nazırı olarak gir
di. Ancak Harndi Paşa'nın sadareti sadece 
yirmi üç gün sürdü. Onun yerine geçen 
Ahmed Vefik Paşa da sadaretini Said Pa
şa'nın Dahiliye nazırlığından alınması şar
tına bağladı ve bu durum iki paşanın ara
sında husumetin doğmasına yol açtı. Ah
med Vefik Paşa'nın isteğiyle nazırlıktan 

aziedilen Said Paşa'yı ll. Abdülhamid yakı
nında tutmak için 14 Şubat 1878'de ikinci 
defa Hazine-i Hassa nazırlığına tayin etti. 
Bu görevi de uzun sürmedi ve 18 Nisan'da 
Ayan reisliğine getirildi. Çırağan Vak'ası 
sonrasında merkezden taşradaki görev
Iere gönderilenler arasında yer aldı. S Ha
ziran 1878'de Ankara valiliğine gönderil
di. Tayinini durduramadıysa da görev yeri
ni Bursa valiliğine çevirmeyi başardı. Onun 
merkezden uzaklaştırılmasında Sadrazam 
Ahmed Vefik Paşa'nın etkisi olduğu anla
şılmaktadır. Said Paşa Bursa'da altı ay 
kadar valilik yaptı. Bu sırada l l. Abdülha
mid'in Berlin Antiaşması gereği Anadolu'
da yapılacak ısiahat için birçok yerden gö
rüş istemesini fırsat bilerek gerek Bursa'
nın gerekse diğer vilayetlerin idaresi için 
fikirlerini ihtiva eden uzun bir layiha kale
me aldı. Muhtemelen bu layiha ile kendi
sini tekrar padişaha hatıriatmayı başardı. 
Nitekim padişah da ilgisinin devam etti
ğini belirten bir tezkire gönderdi. Nihayet 
İstanbul'a dönmesi için gerekli izin çıktı 
ve İstanbul'a gelerek 28 Kasım 1878'de 
üçüncü defa Hazine-i Hassa nazırlığına ta
yin edildi. 

ll. Abdülhamid, Tunuslu Hayreddin Pa
şa'yı 4 Aralık 1878'de sadarete getirince 
Said Paşa'nın da kabinede Adiiye nazırı 
olarak görev yapmasını istedi. Zira Ber
lin Antiaşması'nda talep edilen ıslahatın 
önemli bir bölümü adli meselelere dairdi, 
ayrıca padişah onun alınması gereken ted
birlerle ilgili layihasından etkilenmişti. Bu 
layiha, ll. Abdülhamid döneminin eğitim 
başta olmak üzere bütün uygulamalarına 
rehberlik etti. Said Paşa . 24 Aralık 1878'
de on yedi maddeden oluşan ve bugün bi
le geçerli olan Adiiye Teşkilatı Nizamna
mesi'ni hazırlayıp ŞOra-yı Devlet'e sundu. 
Burada kabul edilen nizamnamede Adli
ye Nezareti'nin merkez ve taşra teşkilat
ları yeniden oluşturuldu, nizarniye mah
kemelerine işlerlik kazandırıldı. Said Paşa'

nın bu dönemde yaptığı diğer bir önemli 
düzenleme de Osmanlı adliyesinde ilk de
fa olarak savcılık kurumunu ihdas etme
sidir. Adiiye nazırlığ ı sırasında ayrıca lsla-



hat-ı UmOr-ı Maliyye Komisyonu'nda üye. 
aynı komisyonun varidat şubesinde baş
kan sıfatı ile yer aldı. 

Said Paşa, 18 Ekim 1879'da Ahmed Ari
fi Paşa'nın azlinden sonra başvekil unva
nı ile sadrazamlığa getirildi. İlk sadareti 9 
Haziran 1880 tarihine kadar sürdü. Bu dö
nemde mali konularda çeşitli hizmetlerde 
bulundu. Azil sebebinin ll. Abdülhamid'in 
o dönemde devletlere karşı takip ettiği si
yasetten kaynaktadığı düşünülmektedir. 
Bunun önemli bir göstergesi, azlinden kı
sa bir süre sonra padişahın kendisinden 
devletler in müdahalesine karşı alınabile

cek tedbirleri ihtiva eden bir ıstahat layi
hası hazırlamasını istemesi, ardından dış 
tehditierin artması ve Sadrazam Kadri Pa
şa'nın yetersizliği sebebiyle onu 12 Eylül 
1880'de tekrar başvekalete getirmesidir. 
Said Paşa bir yıl yedi ay yirmi gün süren 
bu ikinci görev süresi içinde Karadağ me
selesi, DüyOn-ı UmOmiyye'nin akdi, Tütün 
ve Tekel İdaresi'nin tesisi, Rusya'ya öde
necek savaş tazminatı ve Tunus meselesi 
gibi birçok önemli mesele ile uğraştı . Bu 
sadareti sırasında devletlerin Berlin Ant
Iaşması'na dayanarak yaptıkları baskıla

rın had safhaya ulaşması ve istekierinin 
önünün bir türlü alınamaması karşısında 
görevinden istifaya teşebbüs ettiyse de is
tifası padişah tarafından kabul görmedi. 
Ancak bu olaydan üç ay sonra 12 Nisan 
1881 'de Mısır' da meydana gelen U ra bl Pa
şa hadiselerinde ll. Abdülhamid'in öngör
düğü tedbirlere karşı çıktığı için aziedil
di (2 Mayı s 1882). Yerine getirilen Abdur
rahman Paşa olayları durdurmakta başa
rısız olunca Said Paşa 12 Temmuz 1882'de 
üçüncü kere sadarete getirildi. Bu defa sa
dece Mısır meselesinin halli için sadarete 
getirilmişti. Nitekim dört ay kadar süren 
bu görevinde Urabl Paşa meselesini ba
hane ederek Mısır' ı işgal eden İngilizler'le 
işgali kaldırmak için uğraştı , ancak başa
rılı olamadı. Ayrıca bu sırada oluşturulan 
KanOn-ı Esasi'yi değiştirme komisyonun
da ileri sürdüğü görüşlerden dolayı padi
şahla ihtilafa düştü. Bu sebeple görevin
den ayrılmak istediyse de talebi padişah 
tarafından kabul edilmedi. Bununla birlik
te 1 Aralık 1882 gecesi ll. Abdülhamid onu 
ansızın saraya çağırarak sadaret mührü
nü aldı. Bunun sebebi Ahmed Vefik Pa
şa'nın bazı mesnetsiz jurnallerine yoru
lur. Nitekim onun yerine Ahmed Vefık Pa
şa başvekalete getirildi. Ancak kırk sekiz 
saat sonra ll. Abdülhamid her iki paşayı 
huzuruna çağırarak yüzleştirdi ve Ahmed 
Vefık Paşa'yı aziedip Said Paşa'yı başvekil
liği kaldırıp sadaret makamına getirdi. Pa-

şanın en uzun sadaret dönemi olan dör
düncü sadareti iki yıl yirmi üç gün sürdü. 
Bu dönemde başta hariciye konuları ol
mak üzere birçok meseleyi halletme fırsa
tı buldu. Birtakım siyasi çevrelerden gör
düğü muhalefet karşısında her zaman ol
duğu gibi 27 Mart 1884'te istifaya teşeb
büs ettiyse de kabul görmedi. Eylül 1885'
te Şark-ı Rumeli'de çıkan olaylara askeri 
müdahale yapılmasını isteyince padişah
la yine ihtilafa düştü . Bu yüzden 25 Ey
lül'de aziedilerek yerine Kıbrıslı Kamil Pa
şa getirildi. Aralarındaki ihtilafa rağmen 
l l. Abdülhamid'in onu bundan dolayı de
ğil devletlerin muhtemel baskılarını önle
mek için aziettiği anlaşılmaktadır. 

Küçük Said Paşa bu tarihten itibaren 
yaklaşık on yıl resmi görevlerden uzak kal
dı. Bu süre zarfında konağında bir nevi 
uzlet hayatı yaşadı . Görevden uzak olma
sına rağmen sık sık padişahın iltifatlarını 

görüyor, zaman zaman devlet meselele
rinde kendisine görüş soruluyordu. 1895 
yılı ortalarında büyük devletlerin ıstahat 
meselesinde yeniden ültimatomlar ver
meye başlaması ve baskılarını arttırması 
karşısında Sadrazam Cevad Paşa aciz ka
lınca 8 Haziran 1895'te beşinci defa sa
darete getirildi. Ağırlıklı olarak dış mese
leler ve özellikle devletlerin uygulatmak is
tedikleri Berlin Antiaşması'nın 61 . mad
desi ve eğitimin geliştirilmesiyle uğraşan 
Said Paşa, İstanbul'da Ermeniler'in çıkar
dığı olayları erken haber alıp önleyememe
si yüzünden 1 Ekim'de aziedildL Sadaret
ten ayrılmasından bir ay sonra kendisinin 
saraya davet edildiğinin bildirilmesi üze
rine telaşa kapıldıysa da sarayda o günkü 
bazı meselelerle ilgili görüşlerine başvu
ruldu; hatta sadarete getirilebileceği umu
dunu taşıdı. Ertesi gün kendisine Çit veya 
Merasim köşklerinden birinde oturarak pa
dişaha danışmanlık yapma görevi teklif 
edildi. Osmanlı geleneğinde olmayan böy
le bir görevden dolayı korkuya kapılıp ha
yatından endişe etti; 4 Aralık 1895'te kü
çük oğlunu alarak İ ngiliz sef arethanesine 
sığındı. Onun bu beklenmedik davranışı pa
dişahı telaşlandırdı . Uzun pazarlıklar ve ve
rilen güvencelerden sonra 8 Aralık'ta evi
ne döndü. Ardından altı buçukyıl süren sı
kıntılı bir mazuliyet dönemi başladı. Sürek
li kontrol altında tutulması hayatını zor
laştırdı. Bu arada tekrar devlet meseleleri 
hakkında fikirlerine başvurulduysa da ke
sin çözümler önermekten hep kaçındı. ll. 
Abdülhamid zaman zaman kendisine sa
daret tekliflerinde bulunuyordu. Nitekim 
Sadrazam Halil Rifat Paşa'nın ölümü üze
rine 18 Kasım 1901 tarihinde altıncı defa 
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sadarete getirildi. Bu sırada devletin ma
ll sıkıntıları had safhada idi. Ayrıca Rume
li'de anarşi ve asayişsizlik hakimdi. Bu du
rumu fırsat bilen Avrupalı devletler Ana
dolu ıslahatının dışında bir de Arnavutluk 
ve Makedonya'da ısiahat yaptırmak için 
baskı uygulamaktaydı. Said Paşa'nın tec
rübeleriyle bu problemierin üstesinden 
geleceği beklenmekteydi. Nitekim hızla işe 
başlayarak öncelikle mali alanlarda aldığı 
tedbirlerde bir hayli başarılı oldu. Fakat 
onun gayreti bazı kimseleri rahatsız etti. 
Bu yüzden kabinesi içinde başta Serasker 
Rıza Paşa olmak üzere bazı kişiler ona mu
halefet etmeye başladı . Bu durumu daha 
fazla sürdüremeyeceğini düşünerek isti
fasını sundu. Görevinde kalması için ısrar 
edilmesine rağmen istifada direnince 14 
Ocak 1903'te görevden alındı . Aziedildik
ten sonra İstanbul'da , hatta mümkünse 
uzak bir diyarda yaşamak için ll. Abdül
hamid'den izin istedi ; ancak kabul gör
medi ve gözetim altında yeni bir döneme 
başladı. 

Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 
Rumeli'de sebep olduğu olaylar ve Meş
rutiyet'in yeniden ilanı konusundaki bas
kıları üzerine 22 Temmuz 1908'de Said 
Paşa tekrar sadaret görevine getirildi ve 
ll. Meşrutiyet'in ilk sadrazamı oldu. Çok 
çalkantılı bir ortamda İttihat ve Terakki'
nin muhalefetiyle karşılaşınca 4 Ağustos'

ta istifa etti. Bu arada Meclis-i A'yan ye
niden açıldı ve Said Paşa 19 Aralık'ta Ayan 
reisliğine getirildi. Otuzbir Mart Vak'ası'
nın yaşandığı sırada bu görevi sürdüren 
paşa. aynı zamanda otuz yıldan fazla be
raber çalıştığı ll. Abdülhamid'in hal' kara
rını veren Meclis-i Milli'nin de başkanlığı
nı yaptı ve bu durum onun vefasızlığı ola
rak yorumlandı. 

İtalya, Babıali'ye bir ültimatom vererek 
Trablusgarp'a asker çıkaracağını bildirin
ce çaresiz kalan Sadrazam İbrahim Hak
kı Paşa kabinesi ist ifa etti ve yeni kabine
yi kurma görevi 30 Eylül 191 1'de Said Pa
şa'ya verildi. Said Paşa iyi bir kabine oluş- -
turmasına rağmen Trablusgarp meselesin
de hiçbir sonuç alamadı. Bu arada mec
listeki muhalefet savaşın sorumlusu ola
rak hükümeti ve İttihat ve Terakki Fırka
sı'nı görmekteydi. Siyasi geleceklerini teh
likede gören İttihatçılar meclisi feshetiir
mek istiyordu. Bunun için anayasanın 35. 
maddesinin değiştirilmesi gerekiyordu. 
Said Paşa. ortaya çıkan durumdan rahat
sız olanların aslında meclisin feshi düşün
cesinin de ondan geldiği yolundaki söy
lentileri üzerine 30 Aralık 1911 'de istifa 
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etti. Bir gün sonra hükümeti kurma göre
vi yine kendisine verildi, böylece dokuzun
cu sadareti başladı. Fakat meclisteki çe
kişmeler sürüyordu ve İttihatçılar'ın orta
ya attığı 35. maddenin değiştiriterek mec
lisin feshedilmesi konusu gündemde kal
mış, fakat bir netice alınmamıştı. Sonun
da Meclis-i A'yan baskılara daha fazla da
yanamadı ve meclisin feshine karar vermek 
zorunda kaldı. Bunda Said Paşa'nın belir
gin bir rolü yoktu, ancak kabinesi ağırlıklı 
olarak İttihatçılar'dan oluştuğu için ciddi 
tenkitlere uğradı. Tarihe "sopalı seçimler" 
diye geçen 1912 seçimleri bu şartlar altın
da ve Said Paşa'nın sadrazamlığında ger
çekleşti. İttihatçılar'ın politik baskılarına se
yirci kalmaktan başka bir şey yapamayan 
paşa 16 Temmuz 1912'de istifa etti ve si
yasi hayatı bu tarihten sonra bitmiş oldu. 
Her ne kadar 31 Ocak 1913'te Şura-yı Dev
let reisliğine, 12 Haziran 1913'te Ayan re
isliğine getiriidiyse de kayda değer bir fa
aliyet gösteremedi. 29 Şubat 1914'te ve
fat etti ve Eyüp'te türbe çıkış kapısı önün
deki çınarın altına defnedildi. 

En çalkantılı dönemlerde devlet idare
sinde bulunan Said Paşa parlak bir ze
kaya ve güçlü bir hafızaya sahipti. Yarım 
asır boyunca fiilen devlet hizmeti yapa
bilen nadir kimselerdendir. Ancak karar
larında ve fikirlerinde aşırı derecede ih
tiyatlı ve vehimli idi. Bu özelliğiyle ll. Ab
dülhamid ile benzeşir. Pek çok defa sada
rete getirilmesi ikisi arasındaki bu uyumla 
da ilgili olsa gerektir. Özel hayatında ha
sis denilecek kadar tutumlu olan paşa aile
sine çok düşkündü. Devlet adamlığının ya
nı sıra bir fikir adamı idi. Fikirlerini görev
de iken kaleme aldığılayihalarda ve ll. Meş
rutiyet yıllarında yazdığı kitaplarda gör
mek mümkündür. Nerede ise her konuda 
fikirleriyle ll. Abdülhamid ve ll. Meşruti
yet dönemlerinin en parlak siması olmuş
tur. Eğitimin geliştirilmesi konusundaki 
görüşleri ve uygulamaları ile Türk eğiti
mine önemli katkılar sağlamıştır. Said Pa
şa'nın, hayatının tehlikede olduğu vehmiy
le İngiliz elçiliğine sığınınası bazı son dö
nem Osmanlı devlet adamlarının içine düş
tükleri acı duruma bir örnektir. Onun gibi 
rakibi Kamil Paşa'nın da Fransız elçisine 
sığınması, sadaret makamını işgal etmiş 
olan bazı ricalin hastalık derecesindeki ka
rakter zafiyetinin devlet adamlığı vasıfla
rına gölge düşürdüğü açıktır. 

Eserleri. 1. Mektuplar (İstanbul 1324) . 
ll. Meşrutiyet'le birlikte aleyhinde başla
yan yayınlara cevap vermek için gazete
lerde neşrettiği, daha sonra kitap haline 
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getirilen mektuplarıdır. Z. Said Paşa'nın 
Kamil Paşa'nın Hatıratlarına Cevap
lan (İstanbul 1327). Said Paşa'nın en bü
yük rakibi durumunda olan Kamil Paşa'
nın Şark-ı Rumeli, Mısır ve Ermeni mese
leleri konusunda kendisine yönelttiği it
hamlara cevap niteliğindedir. 3. Gazete
ci Lisanı (Dersaadet 1328). Resmi kita
bet üslubunu konu edindiği önemli bir 
eseridir. 4. Said Paşa'nın Hatıratı (I-lll , 
Dersaadet 1328). Hatırat yazan nadir dev
let adamlarından biri olmakla birlikte ha
tır atı daha ziyade kendisine yapılan eleş
tirilere cevap niteliğindedir. Eserin "hatı
rat" başlığı taşıması yanıltıcı olup "evrak-ı 
metruke" anlamına daha uygun şekilde 
çeşitli meselelerle ilgili olarak kaleme alı
nan layihalardan oluşur. Dolayısıyla kendi 
icraatını gözler önüne seren bir belge kül
liyatı özelliği taşır. Bu eserde yer almayan, 
ancak konu itibariyle birbiriyle ilgili olan 
layihalarının bir kısmı Osmanlı Arşivi Yıl
dız Tasnifi'nde bulunmaktadır. Bunların 
matbu metindekilerle eşleştirilerek hep
sinin tekrar basıma hazırlanması önem 
taşımaktadır. 
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SAiD PAŞA İMAMI 

(bk. HASAN RizA EFENDi, 

Said Paşa İmamı). 

SAID b. SULTAN 
(uıw...~~) 

es-Seyyid Said b. Sultan 
b. Ahmed el-Bu Saldi 

(ö. 1856) 

Uman-Zengibar sultanı 
(1804-1856). 

_j 

_j 

1791'de Maskat'ta doğdu. Babası Sul
tan b. Ahmed'in 1804 yılında bir deniz sa
vaşında korsanlar tarafından öldürülme
sinin ardından kardeşi Salim ile birlikte 
Uman, Hürmüz Bağazı 'ndaki bazı adalar, 
İran'ın güneyindeki liman şehri Benderab
bas ve Zengibar'dan oluşan ülkenin yöne
timini üstlendi. 1806 yılında, Suudller'in 
tahtı ele geçirmesi için destekledikleri ku
zeni Bedir b. Seyf'i bertaraf ederek yöne
timdeki gücünü pekiştirdi. Kardeşi Salim 
1821 'de ölünce yalnız başına ülkeyi yönet
tL Önceleri Uman'da istikrarı sağlamaya ve 
Benderabbas'ı almayı hedefleyen iran'ı Bas
ra körfezinin dışında tutmaya çalıştı. Bu 
arada büyük bir deniz ticaret filosu ve onu 
koruyacak güçlü bir donanma kurdu. Dış 
tehditler ve kabile reisieri arasındaki çekiş
meler yüzünden zaman zaman Maskat'ı 
bırakarak Suhar bölgesine çekildi. 1828'
de sultanlığın Doğu Afrika'daki toprakla
rının merkezi Zengibar'a gitti. Zengibar'ın , 

Afrika'nın iç bölgelerinden fildişi ve köle
lerin sahile taşınıp Hint Okyanusu ticaret 
ağı ile dünyaya pazarlandığı önemli bir ti-

Said b. Sultan 


