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Mahmud Þevket Paþa’nýn katlinden (11 Ha-
ziran 1913) sonra gýyabýnda idama mah-
kûm edildi ve iki defa öldürülmek isten-
di. Yayýmladýðý bütün dergi, risâle ve kitap-
larýn Türkiye’ye sokulmasý yasaklandý. I.
Dünya Savaþý baþlayýnca siyasî faaliyetine
ve yayýnlarýna son verdiði halde Ýttihatçý-
lar tarafýndan sürekli izlendi.

Þerif Paþa’nýn savaþ esnasýnda Mezo-
potamya’da Kürtler’i kazanmalarý yolun-
da Ýngilizler’e hizmet teklif ettiðine dair
bir bilgi varsa da bunun ayrýntýlarý bilin-
memektedir. I. Dünya Savaþý’nýn son yýlýn-
da Ýttihat ve Terakkî önderleriyle arasýnýn
düzeldiði anlaþýlmaktadýr. Bilhassa Câvid
Bey’le haberleþen paþa Cenevre’de Prens
Sabahaddin, Ahmet Reþit (Rey), Cemil Pa-
þa (Topuzlu), bazý Türk subay, gazeteci,
memur ve talebelerin de aralarýnda bu-
lunduðu kongreye katýldý. Kongre, 12 Ocak
1919’da toplanan Paris Konferansý’na su-
nulmak üzere bazý kararlar aldý ve bu ko-
nuda teþebbüste bulunmasý için Þerif Pa-
þa’ya tam yetki verdi. Bu kararlarda Tür-
kiye’nin baðýmsýzlýðýnýn ve hukukunun ko-
runmasý, Türkiye’deki azýnlýklarýn huku-
kuyla birlikte baþka ülkelerde kalan Türk
azýnlýklarýnýn hukukunun da gözetilmesi,
Türk esirlerinin iadesi ve yabancý ülkeler-
de yaþamak zorunda kalan Türkler’in ül-
kelerine dönmesine izin verilmesi isteni-
yordu. Paris’e dönen Þerif Paþa, Kürt Hal-
kýnýn Talepleri Üzerine Muhtýra (Mémo-
randum sur les revendications du peuple
kurde, Paris, 22 Mart 1919) adýyla on dört
sayfadan oluþan bir metin neþretti. Günü-
müzde Kürt ayrýlýkçýlarýnýn çok önem verdi-

ði, deðiþik kitaplarda yayýmlanan bu muh-
týrada nüfus istatistiklerine dayanýlarak
Kürtler’in yoðun biçimde yaþadýklarý bölge-
lerin sýnýrlarý çiziliyordu. Þerif Paþa Urfa’nýn
bir kýsmý, Diyarbakýr ve Tunceli’nin doðusu,
Van gölünün doðusu ve güneyi ile Kirman-
þah’tan daha kuzeydeki Irak topraklarýna
Kürdistan adýný veriyordu. Kürt Teâlî Cemi-
yeti tarafýndan konferansta Kürtler’in hu-
kukunu savunmak için delege seçilen pa-
þa, ayný bölgede kurulmak istenen Erme-
nistan’la sýnýrlarýnýn ayrýlmasý için Ermeni
temsilcisi Nubar Paþa ile de anlaþmýþtý.

Mehmed Þerif Paþa, Kürtler’in yaþadý-
ðý vilâyetlerin Osmanlý idaresinde kalmasý
halinde hiçbir iddiada bulunmayacaklarý-
ný, kendisinin de bu konuda bir teþebbü-
sünün olmayacaðýný, fakat bu vilâyetler Er-
menistan’a verilecek olursa Kürtler’in de
baðýmsýz bir Kürdistan kurmalarýnýn lâ-
zým geleceðini Avrupa siyasî çevrelerine
anlatmaya çalýþtýðýný söylüyordu (“Reþid
Beyefendi’nin Beyanatý”, Ýkdam, 3 Aðustos
1919). Ayrýlýkçý diye suçlanan Þerif Paþa’-
nýn bu açýklamalarý onun ayrýlýkçý düþünce-
lerinin sürekli olmadýðýný ortaya koymak-
tadýr. Nitekim Yunan isteklerine karþý Türk-
ler ve Yunan Talepleri (Les turcs et les re-
vendications grecques, Paris 1919) adýyla
on altý sayfalýk bir muhtýra yayýmladý. Bu-
rada Yunanlýlar’ýn hak iddia ettikleri Ýstan-
bul, Doðu Trakya, Ýzmir, Ege adalarý, Trab-
zon ve Adana’nýn Türkler’e ait olduðunu
çeþitli tarihî delillere dayanarak ileri sürü-
yordu. Yine Pierre Loti’ye yazdýðý mektup-
larda Türk haklarýný savunmaktaydý (Ko-
loðlu, bk. bibl.). Ayrýca Hintli Muhammed
Ali ve Aða Han tarafýndan Ýslâm âlemini
müdafaa için Paris’te çýkarýlan Echos de
l’Islam (daha sonra Echos de l’orient) ga-
zetesine nakdî yardýmda bulunuyordu. Ah-
met Reþit, Þerif Paþa’nýn gerçekleri Avru-
palýlar’a anlatmak için olaðan üstü bir gay-
ret gösterdiðini, Paris’teki Türkler’den bir
heyet oluþturup Rum ve Ermeni istekle-
rine karþý belgelere dayanan iki risâle neþ-
rettiðini kaydetmektedir (Ýkdam, 3 Aðus-
tos 1919). Þerif Paþa, Paris Konferansý’na
sunduðu Kürt muhtýrasýný sadece kendi-
si imzaladýðý halde Türk muhtýrasýný ken-
disiyle birlikte Nihat Reþat (Belger), Refik

– —
ÞERÝF PAÞA, Mehmed

(1865-1951)

Türk siyaset adamý.˜ ™

13 Ocak 1865’te Ýstanbul’da doðdu. Kürt
Þerif Paþa adýyla da bilinir. Babasý Harici-
ye Nâzýrý ve Þûrâ-yý Devlet Reisi Kürt Said
Paþa’dýr. Ýlk öðrenimini tamamladýktan son-
ra girdiði Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’-
ni bitirmeden ayrýldý. Ardýndan Fransa’ya
giderek Paris Saint-Cyr Harp Okulu’ndan
mezun oldu (1884). Burada okurken Paris
Sefâreti ikinci kâtipliðinde memuriyete baþ-
ladý (1882). 1888’de Brüksel Sefâreti ataþe-
militerliðine getirildi. Ýstanbul’a dönünce
Sadrazam Said Halim Paþa’nýn kýz kardeþi
Emine Halim Haným’la evlendi (1890). Fe-
rikliðe yükseltilip (1896) Stockholm orta-
elçiliðine tayin edildi (1898). Avrupa’daki
Jön Türkler’e yardýmda bulundu. II. Meþ-
rutiyet’in ilâný üzerine (1908) Ýstanbul’a
döndü. Ýttihatçýlar tarafýndan iyi karþýlan-
dýðý halde kendisine önemli bir görev ve-
rilmedi; teklif edilen ýstabl-ý âmire müdür-
lüðü görevini de kendisi kabul etmedi. Ýt-
tihat ve Terakkî Cemiyeti’nin Pangaltý Ku-
lübü reisliðini yaptý. Kürt Teâvün ve Terak-
kî Cemiyeti kurucularý arasýnda yer aldý.
Londra’ya veya Paris’e büyükelçi olma ar-
zusu gerçekleþmeyince Ýttihat ve Terakkî
Cemiyeti’nden ayrýlara Paris’e gitti (1909).

Ýttihatçýlar’ýn eski devrin adamý ve jur-
nalci diye suçladýðý Mehmed Þerif Paþa,
babasýnýn býraktýðý ve hanýmýnýn sahip ol-
duðu büyük servetle Paris’te Ýttihatçýlar’a
karþý neþriyata baþladý. Bir taraftan yurt dý-
þýna kaçan muhaliflere para veriyor, bir ta-
raftan da Ýttihat ve Terakkî aleyhindeki
neþriyatý destekliyordu. Mevlânzâde Rifat’ýn
çýkardýðý Serbestî gazetesinde ve Paris’in
ünlü dergilerinden La Revue’de yazýlar
yazdý. Bu arada aylýk Meþrutiyet mec-
muasýný yayýmladý. Islâhât-ý Esâsiyye-i Os-
mâniyye Fýrkasý’ný kurup (Aralýk 1909) neþ-
riyatýný bu fýrka adýna yaptý. Paþanýn mu-
halifleri, yakýþýklýlýðýndan dolayý kendisine
takýlan Fransýzca “Beau Þerif” (güzel þerif)
lakabýný “boþ herif”e çevirerek onu yermek
için kullandýlar. Süleyman Nazif, Boþ He-
rif adýyla bir de kitap yazdý (Ýstanbul 1910).
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sýlmýþtýr. Paþa bazý fikirlerini ve polemik-
lerini þu kitaplarda toplamýþtýr: Þûrâ-yý
Ümmet yahut Numûne-i Denâet (Pa-
ris 1909, 16 sayfa); Ýttihat ve Terakkî’nin
Sahtekârlýklarýna, Denâetlerine Bülent
Bir Sadâ-yý La‘netimiz (Paris 1910, 51
sayfa); Meþrutiyete Doðru-Ben ... ve
Hayatým (Ýstanbul 1911, 62 sayfa; Paris
1912, 63 sayfa); Ahvâl-i Hâzýra (Ýstan-
bul 1330/1912, 15 sayfa); Tehlike Daima
Tehlike (Ýstanbul 1330/1912, 15 sayfa);
Bir Hasbihal (Ýstanbul 1330/1912, 15 say-
fa); Quelques réflexions sur la guerre
turco-balkanique (Paris 1913, 73 sayfa);
Îkaz: Millet-i Osmâniyye’ye Bir Hitabe
(Paris 1914, 28 sayfa).
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26 Kasým 1826’da Ýstanbul’da dünyaya
geldi. Büyük dedesi Zaîm Ali Aða, dedesi
Cidde Valisi Þerif Muhammed Paþa, baba-
sý çeþitli yerlerde kadýlýk yapan Said Sîret

Bey’dir. Bazý kaynaklarda doðum yeri Ka-
hire ve doðum yýlý 1823 diye gösterilir (C.
Zeydân, I, 216; EI 2 [Ýng.], IX, 340). Ancak
bu bilginin belgelerle uyuþmadýðý ve doðu-
mu sýrasýnda babasýnýn Galata kadýlýðý gö-
revinde bulunduðu tesbit edilmiþtir (Tal‘at
Ýsmâil Ramazan, s. 25-31). Babasý 1829’da
Mekke kadýlýðýna tayin edilince ailesini de
beraber götürmüþ, Mekke’ye giderken Ka-
hire’ye uðradýðýnda Mehmed Ali Paþa’nýn
misafiri olmuþtur. Rivayete göre Muham-
med Þerif, henüz çok küçük yaþta olmasý-
na raðmen zekâsýyla Mehmed Ali Paþa’-
nýn dikkatini çekmiþ ve Mehmed Ali Paþa
onun eðitimini üstlenmiþtir. Muhammed
Þerif ilk tahsiline Mehmed Ali Paþa’nýn sa-
rayýnda onun çocuklarý, torunlarý ve üst dü-
zey bürokratlarýn çocuklarý için açýlmýþ olan
Medresetü’l-hâniketi’l-askeriyye’de baþla-
dý. Birkaç yýl sonra Cîze Süvari Okulu’na git-
ti. Mehmed Ali Paþa bu sýrada Avrupa’ya
öðrenci göndermeye baþlamýþtý. Muham-
med Þerif de 1844’te Fransa’ya gönderi-
len, özel þekilde oluþturulmuþ denebilecek
bir öðrenci grubunda yer aldý. Bu grupta
Mehmed Ali Paþa’nýn oðullarý Hüseyin ve
Abdülhalim, torunlarý Ýsmâil (daha sonra hi-
div) ve Ahmed Rifat ile Ali Paþa Mübârek
gibi ileride önemli görevler üstlenecek þah-
siyetler de bulunmaktaydý. Paris’te Saint
Cyr Harp Okulu’nda iki yýl askerî eðitim al-
dý ve bunun bir devamý olarak Fransýz or-
dusuna katýldý. I. Abbas’ýn Mýsýr valisi ol-
masýnýn ardýndan Avrupa’daki öðrencile-
ri geri çaðýrmasý üzerine Muhammed Þe-
rif de 1849’da Mýsýr’a döndü ve o sýrada
Mýsýr ordusunun baþýnda bulunan Fran-
sýz asýllý Süleyman Paþa el-Fransevî’nin (de
Sèves) yaverliðine tayin edildi. Bir müddet
sonra askerî hayata ara verip Prens Ab-
dülhalim ile birlikte Ýstanbul’a gitti, bura-
da birkaç yýl geçirdi. 1853’te yine prens ile
beraber Kahire’ye dönünce bir yýl kadar
onun bürosunda sekreter olarak çalýþtý.
1854’te Said Paþa’nýn valiliðe tayin edil-
mesiyle tekrar askerî hayata döndü, vali-
nin özel ordusunda miralay rütbesiyle gö-
revlendirildi. Ardýndan livâ, 1857’de paþa
rütbesine yükseltildi. Þerif Paþa’nýn 1856’-
da Süleyman Paþa el-Fransevî’nin kýzý Naz-
lý Haným’la evlenmesi onun meslekî haya-
týnda etkili oldu.

Þerif Paþa 1857’de siyasî hayattaki ilk
görevini üstlendi ve hariciye nâzýrý oldu; ký-
sa sürede devlet iþlerine nüfuz ederek yö-
neticilerin güvenini kazandý. 1861-1863 yýl-
larýnda ve 1867’de Meclisü ahkâmi’l-Mýs-
riyye’nin baþkanlýðýný yaptý. 1863’te bir sü-
re maarif nâzýrlýðý görevinde bulundu. Fran-

Nevzat, Ali Galib, Diran Edouard, Albert
Fua, Süleyman Midhat, Mehmed Galib ve
Abdurrahman Pohh da (Polar) imzaladý.
Onun Kürt delegeliðine soyunmasý ve ken-
di imzasýyla konferansa muhtýra verme-
si Kürtler arasýnda da tepkiyle karþýlandý.
Kürt Teâlî Cemiyeti ile Vilâyât-ý Þarkýyye
Müdâfaa-i Hukuk-ý Milliyye Cemiyeti’nin þu-
beleri paþanýn Kürt delegeliðini kabul et-
mediler. Halk tarafýndan protesto edilen
Kürt Teâlî Cemiyeti dar bir Kürt aydýn ha-
reketi durumuna düþtü. Ýstanbul gazete-
lerinde her gün Þerif Paþa ve Kürt Teâlî Ce-
miyeti aleyhinde yazýlar çýkýyor, Kürt ile-
ri gelenleri gazeteler aracýlýðýyla Osmanlý
Devleti’ne olan baðlýlýklarýný bildiriyordu.
Babanzâdeler gibi en meþhur Kürt hâne-
danlarý da Þerif Paþa’ya delege yetkisi ve-
ren Kürt Teâlî Cemiyeti’yle iliþkilerini kes-
miþlerdi. Kürt Teâlî Cemiyeti ise aleyhin-
de yapýlan neþriyatý samimiyetsizlikle suç-
luyordu. Þerif Paþa, tartýþmalarýn yoðun-
laþtýðý bir sýrada Monte Carlo’dan Türk ga-
zetelerine kýsa bir telgraf gönderdi (21 Ni-
san 1920). Paþa telgrafýnda, hilâfet ve sal-
tanata olan baðlýlýðýndan dolayý zararlý fi-
kirleri ve ayrýlýkçý düþünceleri reddederek
barýþ konferansý nezdindeki Kürt delege-
si baþkanlýðýndan istifa ettiðini, bir müs-
lüman olarak hiçbir siyasî fýrkanýn tesir ve
nüfuzuna kapýlmadan bütün gayret ve me-
saisini hilâfet hukukunun korunmasýna
harcayacaðýný bildiriyordu. Ýstanbul gaze-
telerinde neþredilen bu telgraf (24 Nisan
1920) paþanýn siyasî mücadelesinin sonu
oldu. Böylece Þerif Paþa’nýn Ýttihatçýlýk’la
baþlayan siyasî hayatý bir yýl bile dolmadan
muhalefete dönüþmüþ, özel þartlarda mu-
halefetten ayrýlýkçýlýða geçmiþ, bu da an-
cak iki yýl sürmüþtür. Bundan sonra ölün-
ceye kadar ciddi bir siyasî faaliyette bu-
lunmamasý bunun açýk delilidir. Þerif Pa-
þa, ayrýlýkçý neþriyatta yazýldýðý gibi Kürt
diplomasi tarihinde önemli bir isim deðil
çok özel þartlarda siyasî tavýr koyan bir-
çok Osmanlý aydýnýndan biridir. Eduvige
Pairani ile ikinci evliliðini yapan Þerif Paþa
(1921), ömrünün son yýllarýný bu evliliðin-
den olan ve Ýtalyan asilzadesi Kont Pelori-
ni Manzoni ile evlenen kýzý Melek Haným’ýn
Ýtalya’daki evinde geçirdi ve burada öldü
(22 Aralýk 1951). Naaþý bir müddet aile an-
laþmazlýklarýndan dolayý gömülemedi; da-
ha sonra Kahire’de Þübra’daki aile kab-
ristanýna defnedildi.

Eserleri. Mehmed Þerif Paþa’nýn yayým-
ladýðý Meþrutiyet mecmuasýnýn birkaç sa-
yýsý Ýngilizce, otuz altý sayýsý Türkçe (Þu-
bat 1910 – Temmuz 1912) ve elli beþ sayý-
sý Fransýzca (Ekim 1909 – Nisan 1914) ba-


