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Özet: Said Halim Paşa İslam dünyasının büyük filozoflarındandır. O Osmanlı İmparatorluğu-
nun içine düştüğü buhranı analiz etmiştir. Ona göre İslam dünyasının batıyı taklit etmesi buhran-
larımızın en büyüğüdür. Çünkü batının kendisi gerçekte hakikati bulmuş değildir ve sürekli bir
arayış içerisindedir. Oysaki biz hakikatin bilgisine sahibiz. Yapmamız gereken değerlerimize dönerek
sorunlarımıza çözüm bulmaktır. Bu çalışmanın amacı temelde İslam dünyasının yaşadığı bu kri-
zleri Said Halim Paşa’nın bakışıyla analiz etmektir.

Anahtar Kelimeler: Said Halim Paşa, Buhran, Osmanlı, Uygarlık.

Chaos-Ottoman and Our Depression

Abstract: Said Halim Paşa is an important philosopher. He analyzed crisis of Ottoman Empire. According
to him big crisis of İslamic World is that admire to West World. Otherwise West world is in real crisis. Be-
cause it has sought truth every time. But we have epistemology of truth. Then we must turn back our val-
ues. This study will help us to examine the solutions to our crisis via of Said Halim Paşa’s approaches. 

Keywords: Said Halim Paşa, Crisis, Ottoman, Civilization.

Va ro lu şun ken di si, bir buh ran ola rak te cel li ede rek fe nâ dan sâ dır olur. İf -
nâ ol mak, na sıl var lık tan kri tik/kriz bir ay rı lı ğı ifa de eder se; va ro luş da,

yok luk tan âli ol ma nın buh ran hâ li ola rak gö rü le bi lir. On to lo jik buh ran, fel -
se fî ve ya di nî mü na ka şa nın çok öte sin de, ras yo nel bir acı nın/acı ma nın ese ri
ola rak te ba rüz et mek te dir. İs lam ve bü tün na ki sa la rıy la bu gü ne ge le bil miş
di ğer din le rin yü ce ya ra tı cı nın is min den ev vel “rah man/ ra him” hu su si ye ti ne
vur gu ya pa rak ha ya tı baş lat ma sı, bu acı nın/acı ma nın te şek kül et tir di ği ese -
rin se beb-i te li fi ni iza ha müs te nit tir.

“Var lık san cı sı” baş lı ba şı na bir buh ran şek lin de ha ya tı mı za dâ hil ol mak -
ta dır. Esa sen in san tü rü nün epis te mik kud re ti ve ya mah kû mi yet le ri sa ye sin -
de te ba rüz eden bu buh ran dan si ra yet eden tra je di nin ver di ği eza, an cak
dün ya ha ya tı nın bir oyun ve eğ len ce ol ma sın dan ötü rü bi raz ol sun ha fif le ye -
bil mek te dir. Bu oyun; in san nes li nin me kân ve za man la be ra ber, için den çık -
tı ğı ta bia tın, ce mi ye tin, kül tü rün, me de ni ye tin vb. bağ la yı cı sos yal/ta bii
şart la rın bir bi rin den fark lar arz et me siy le çeş ni hâ li ni al mak ta ve böy le in sa -
noğ lu bi le is te ye oyun cu ol mak tan im ti na et me mek te dir. Bel ki de bü tün ta -
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rih bu “oyun”dan iba ret ola rak te lak ki edi le bi lir. De mek ki bü tün ta rih, hat ta
var olu şa mâ nâ zer ket me da va sı, sö zü edi len oyun cu la rın ku ral ve ka ide ler
üze rin de yap tık la rı mü na ka şa lar dan iba ret tir. Bu se bep le dir ki, sü re ge len bu
oyu nun ma hi ye ti ve ku şa tı cı lı ğı nın far kın da olan bü yük ka fa lar; ya şa nan ve
ya şa na cak tüm ha di se le rin sır rı na vâ kıf ola rak tan “kıyl-u kâl” de yip geç me yi
yeğ le miş ler dir: On lar da, böy le ce oyu nun bir par ça sı olur lar ya hut du ru mun
bun dan iba ret ol du ğu nun acı sı nı bel ki de bi le rek ten...

On tik ve epis te mik buh ran (Tan rı’dan), ta bia tın ve sos yal şart la rın be lir -
le yi ci çiz gi le ri sa ye sin de her coğ raf ya ve ya kül tür hav za sın da de ği şik şe kil -
ler ala rak; ha yat tar zı ve dü şün ce fark lı lık la rı nın mey da na gel me si ni te min
eder. Bun dan son ra bu fark lı lık la rın za mâ ne gö rü nüm le ri de şe kil ve ma hi -
yet nü ans la rı na se be bi yet ve re rek in sa nın oyun da ki sır rı gör me si ne mâ ni
per de ler olur lar. Ta rih, bu per de le ri çe kiş tir me nin öte sin de bir mâ nâ dan
faz la bir şey de ğil dir.

İn san yat tı ğı yer den doğ ru lan var lık tır. İn san, kar şı laş tı ğı fer dî, mü te al,
ta ri hî, iç ti ma î... ilh. her me se le si ni; ya şa dı ğı top rak la rı, o top rak la rı ku şa tan
ta ri hî ve kül tü rel fik ri esas ala rak hal let me ye ça lı şır sa ye rin de bir tu tum ta -
kın mış olur. Her kes ba ba sı nı oğ lu, her yap rak kö kü ne...

21. as rın ilk çey re ğin de ma vi ge ze ge nin için de bu lun du ğu buh ran, bü tün
ma zi nin kin den da ha de rin ve da ha kap sam lı dır. Zi ra dün ya üze rin de dü şü -
nen hiç bir ka fa, me se le le ri ar tık sa de ce ken di coğ ra fi sı nır la rı ve kül tür hav -
za sıy la al gı la ma ve tet kik et me lük sü ne sa hip de ğil dir. Bu gün dün ya sat hın -
da ki her han gi bir ül ke nin pa ra bank not la rı üze rin de ki sı fır ve ya sı fır lar, yi ne
ay nı dün ya sat hın da ki her han gi bir ül ke nin ik ti sat teo ris ye nin den ba ğım sız
ola rak ele alı na maz hâ le gel miş tir. Rek lam la rın öte sin de ve be ri sin de bir ha -
yat ya şı yo ruz; ya öte sin de ya be ri sin de. İn san, Tan rı laş ma ya en ya kın yer de -
dir; ya ni en uzak yer de.

‘Bu ül ke’, sö zü edi len “oyun”un, hâ sı lı ta ri hin en mü him oyun cu la rın dan bi -
ri ola rak zor lu bir mu kad de ra ta ma lik tir. Bu nun ilk ve en önem li se be bi, ile ri
sü rü len bu öner me nin saç ma ol ma sın da ile ri gel mek te dir: Esa sen hiç bir ül ke
(ara zi), yu ka rı da fel se fî maz mun la rı te kel lüm edi len “var lık san cı sı”nın, oyu -
nun et ken bir oyun cu su ol ma ma lı. Öy le ol say dı, her mem le ket ten ay rı ve öz -
gün eser le rin, ha yat ele man la rı nın fış kır ma ma sı îcab eder di. Ger çi Me zo po -
tam ya için (pey gam ber ler kas rı) ay rı ve özel etüt ler ya pıl mak ta dır, fa kat İs kan -
di nav mem le ket le ri nin ha yat için mey da na ge tir di ği eser le ri, ya şa ma bi çi mi ni
ya hut gü ney Ame ri ka yer li le ri nin, çöl de ki be de vi nin ha yat ve öte ta sav vur la -
rı nı göz ar dı ede mi yo ruz. Do la yı sıy la bir ül ke nin (bu ül ke) yu ka rı da tav sif edi -
len mü him bir ta rih oyun cu su ol ma sı nı, onun, in san-me kân bi re şi min den
mey da na ge tir di ği vah det te gör me li dir. Dün ya nın bü tün mem le ket le ri ni, üze -
rin de ya şa dık la rı in san fak tö rüy le izah ede bi li riz; ama bu ül ke, ken di si ol mak -
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sı zın üze rin de ya şa yan in san lar la izah edi le me ye cek, üze rin de ya şa yan in san -
lar ol mak sı zın ken di si nin bir mâ nâ ifa de et me ye ce ği bel ki de dün ya da ki ye gâ -
ne mem le ket tir. Ha di se yi şöy le for mü le et mek im kân dâ hi lin de dir: Bu ül ke ne -
den var? Çün kü “on lar” or da. On lar ne den or da? Çün kü “bu ül ke” var.

Bu ül ke’nin te mel buh ra nı, yak la şık iki yüz se ne dir de vam et mek te dir ve
bu nun, müf lis tüc car sen dro mu ol du ğu nu söy lü yo ruz. Bu ül ke, 19. ve 20. asır
pa ra dig ma la rıy la şe kil len di ri len bir “ge ri kal mış lık/az ge liş miş lik” buh ra nı
için de de ğil dir; o man za ra, ha ki ki es ba bı per de le yen bir al gı me se le si ola rak
gö rül me li dir. Esas me se le; ev re ne va zet me, nü fûz et me ka bi li ye ti ni ha iz ve
bin yıl da imar edil miş in san ti po lo ji si nin “sah ne nin dı şın da ki ler”den sa yıl mış
ol ma sı dır, yi ti ril me si dir. Bu ül ke, yi ti ği nin buh ra nı için de dir. Kay bet ti ği tah -
tı nı, şa nı nı tek rar ele ge çir mek ba sit bir ga ye dir; po li tik, ik ti da rî bir ana liz dir.
Onun buh ra nı, bu ül ke’yi var eden in san ti po lo ji si ni ye ni den ya ra ta bil me nin
lü zum et ti ği fe da kâr lı ğın ra kam la ra sığ ma ya cak kud ret te ol ma sı dır.

Özel, ka fa sı ka rı şık bir ül ke nin pa ra dan sı fır ata ma ya ca ğı nı, söy ler di. Bu ül -
ke, pa ra sın dan sı fır ata bil miş bir ül ke dir. Ka fa sı ka rı şık, bu ül ke için ev ve li teh -
dit tir, fa kat bu amel buh ra nın ol ma dı ğı an la mı na gel mez. Bu ül ke’nin buh ra nı -
na bir der man bu la bil me si için düş tü ğü ye ri iyi ana liz et me si el zem dir. İş te Sa -
id Ha lim Pa şa’ya bak mak, po li tik şah si ye ti nin öte sin de, “buh ran”ımı zın dü nü
ve bu gü nü için de mü him bir fik rî ber rak lık sağ la ya bi lir. Bu nun se be bi, dün -
ya da ki her fik rî ve mo ral buh ran da ol du ğun dan da ha faz la ola rak; bi zim buh -
ra nı mı zın te va rüs ede bil me me zi ye ti dir. Bu ül ke, 18. asır dan 20. as rın so nu na
dek te va rüs ede rek kat lan mış bir buh ran de ni zin de ya şa dı. Bu na rağ men Ha -
tay ve Kıb rıs’ı bün ye si ne ka ta bi le cek kud re ti ni, Garb’la ko nu şa bil me ce sa re ti -
ni/ iti ma dı nı mu ha fa za ede bil di. Bu gün için Garb ile ko nuş mak, bu ül ke için
sı ra dan bir iş ha li ne gel miş tir. Fa kat te va rüs et miş buh ran, za ma ne te sir ler le
ma hi yet düz le min de in ti kal ler ge çir mek te ve ha riç ten dâ hi le bir se yir iz le mek -
te dir. Sa id Ha lim Pa şa’ya, onun buh ran la rı na ba ka rak; çök mek üze re olan bir
ci han dev le ti ile di ril mek te olan bu ül ke’nin buh ran la rı hu su sun da sa hi ci fi kir -
ler edi ne bi li riz. Bu ül ke, te kâ mül et miş mev cu di yet le na kı sa hâ lin de ki be kâ nın
a’ra fın da ola rak bir “ge le cek” buh ra nı ya şa mak ta dır. Bu buh ra nı, “ka os man lı”
şek lin de ter kip et tir mek müm kün dür.

Çün kü ma vi ge ze ge nin için de bu lun du ğu buh ra nın bu ül ke’nin buh ra -
nıy la doğ ru dan bir il li yet in ti sa bı var dır. Muh te şem Sü ley man’ın bı rak tı ğı
ha ri ta dan gü nü mü ze ka dar gör müş ge çir miş ol du ğu muz buh ran la rın ana
ka rak te ri ne ve ev re le ri ne bak tı ğı mız da; ha di se yi “ka os man lı” şek lin de izah
et mek müm kün gö rün mek te dir. Çün kü bi zim; in san, eş ya ve âlem le ala ka -
lı ola rak kar şı laş tı ğı mız her me se le nin se be bi ora da dır, der di ve de va sı da
ora da dır. Bu gün bu ra da zu hur eden bü tün me se le le rin hal li için, se vim li ve
kü çük bir adım at mak is te yen her kes; si lik ayak iz le ri ni ta kib ede rek o me -
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zar lı la ra, ha mû şa na, Os man lı’nın na’şı na var mak mec bu ri ye tin de dir. Dos -
to yevs ki, ru hu nun de rin le ri ne bak tık ça kor ku su nun ço ğal dı ğı nı, söy ler;
biz ler ce sa re ti mi zi ka zan mak için ora ya bak ma lı yız. Sa id Ha lim Pa şa, Garb
tec rü be si ni ha iz, “Ba tı lı laş ma nın ve Ba tı’ya ben ze me nin” kar şı sın da ola rak
kök le ri ne bağ lan ma yı ümid eden bir mü te fek kir ve Os man lı’nın son dö ne -
min de ön pla na çık mış ve buh ra nı ya şa mış, yaz mış mü him bir ka fa ola rak
tet kik edil me yi hak et mek te dir.

Prens Sa id Ha lim Pa şa, ken di şah sî ha ya tı ba kı mın dan bi le, gör müş ge çir -
di ği miz buh ra nın bir mü mes si li ola rak te lak ki edil me li dir. De de si Ka va la lı,
Mak ya vel’in Prens’ini Er me ni bir mü ter ci me ter cü me et tir di ği za man, to ru -
nu nun na sıl bir buh ran dan söz ede ce ği nin de to hum la rı nı ek ti ği nin far kın -
day dı: Ka ra’nın de di ği ne gö re Ka va la lı, bir kaç kı sım ter cü me den son ra mü -
ter ci me “ta mam, bu ka dar ye ter, biz bun la rı bi li yo ruz” de miş tir.

Prens Sa id Ha lim Pa şa’nın buh ran la rı mı zı de ğer len di ri şi, ay nı za man da
meş ru ti yet mü nev ve ri nin sos yo lo jik ba kış açı sı nı an la mak ba kı mın dan da
mü him bir mev ki tut mak ta dır. Ken di öz gün ka rak te ri de dâ hil ol du ğun da,
onun sos yo lo jik ana liz le ri nin ta rih fel se fe si me sa be sin de ol du ğu gö rü le bi lir.
Müs lü man top lum la rın var lık ve be kâ en di şe si nin iza le si için fık hı esas ve
mer ke zi bir ye re in ti kal et tir me si, onun Garb’da tah sil gö ren bir mü nev ver
ol ma sı na rağ men ori ji na li te ye bağ lı lı ğı nın is pa tı gi bi dir.

Gü zi de-i Vü ze ra Prens Sa id Ha lim Pa şa Ça ğı

Prens Sa id Ha lim Pa şa’nın şah si ye ti ve fi kir le ri ni tet kik et mek, ay nı za -
man da Os man lı’nın çö küş ça ğı nı da id rak et mek mâ nâ sı na gel mek te dir.
Prens, bir im pa ra tor luk at la sı nın bü tün ni met le ri ve şah sî ka de ri nin bir cil -
ve si ola rak iyi bah tı nın da lüt fuy la Ka hi re’de dün ya yı teş rif et miş, Pâ yi -
taht’ta baş ba kan lık yap mış ve Ro ma’da şe hid ol muş tur. Bu bi le, Prens’in
ha ya tıy la im pa ra tor lu ğun çö kü şü ara sın da ki buh ra nî iz di va cı kâ fi de re ce -
de iza ha ye ter dir.

Er furt Mü lâ ka tı (1808) ile Os man lı’nın ha ri ta dan si lin me si si ya se ti ni ana ga -
ye ola rak te lak ki eden Garb âle mi, im pa ra tor luk ha ri ta sın da ki gayr-ı müs lim
ka vim le ri ha re ke te ge çir mek su re tiy le bu he def le ri ne ulaş ma ya ça lış tı lar. Bu -
nun ne ti ce si ola rak 1826’da Sırp lar muh ta ri yet el de et miş, 1830’da Yu na nis tan
ba ğım sız lı ğı nı el de et miş tir. Ay nı se ne Ce za yir Fran sız lar ca iş gal edil miş ve
bun dan bir se ne son ra ise Prens Sa id Ha lim Pa şa’nın de de si Meh med Ali Pa şa
(Ka va la lı) Dev let-i Âli’ye is yan et miş tir. 1839’da Sul tan Ab dül me cid Tan zi mat’ı
ilan et ti. Ay nı se ne Ni zip Boz gu nu vu ku bul du ve Mı sır Me se le si tek rar baş gös -
ter di. 1840’ta Ka va la lı Meh med Ali Pa şa’ya ve ra set im ti ya zı ve ri le rek Mı sır Me -
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se le si hal le dil miş tir! Ma rû ni ler ve Dür zî ler Lüb nan’da is yan et ti ler. 1854’te Kı -
rım Har bi pat lak ver di. İki se ne son ra Is la hat Fer ma nı ilan olun du. Bu fer man -
la Garb, Os man lı dah lin de ki gayr-ı Müs lim le rin hâ mi si ha li ne gel miş ol du.

1863-4-5’te Prens Sa id Ha lim Pa şa dün ya ya gel di. Fer ma na rağ men
Garb’ın öf ke si din di ri le me miş ti ve 1876’da Ber lin No ta sıy la Garb, Os man -
lı’nın Av ru pa’da ka lan top rak la rı nı fii len is te me cür’eti ni gös ter di. Ay nı yıl II.
Ab dül ha mid tah ta (1876-1909) otur du. Pa di şah, ilk iş ola rak re jim de ği şik li -
ği ne git ti ve I. Meş ru ti yet ida re si ne ge çil di ği ni ilan et ti. Garb’ın İs tan bul Kon -
fe ran sı ve Lon dra Pro to kol le riy le Os man lı’nın Ru me li top rak la rı na muh ta ri -
yet is te ği red de di lin ce Rus ya Os man lı’ya sa vaş aç tı ve Ayas te fa nos im za lan -
dı. Bu ant laş may la Os man lı, Garb’ın mer ha me ti ne terk edi len bir has ta adam
hü vi ye ti ne bü rün dü. Jön Türk ha re ke ti vu ku bul du. Bun lar, esas ola rak Meş -
ru ti yet’i ge ri ge tir me ye ma tuf fa ali yet ler yü rü tü yor lar dı. Pa di şah ce mi ye ti
da ğı tın ca, 1895’te İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti te şek kül et ti.

İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti’nin Prens Se ba had din, Ah med Rı za, İb ra him
Te mo, Ab dul lah Cev det, Mi zan cı Mu rad Bey gi bi şah si yet le rin ya nın da, ku -
ru cu la rın dan bi ri si de Prens Sa id Ha lim Pa şa idi. Ce mi ye tin fa ali yet le ri kı sa
sü re de ne ti ce ver di ve 1908’de II. Meş ru ti yet ilan edil di, İt ti hat ve Te rak ki ik -
ti da ra gel di. Ni san 1909’da bir dar be so nu cu (31 Mart Vak’ası) II. Ab dül ha -
mid dev ril di ve İt ti hat ve Te rak ki dik ta sı baş la dı. Su ri ye ve Ye men’de is yan -
lar çık tı. İtal ya, ön ce Trab lus garb’ı, son ra sın da da 12 Ada’yı iş gal et ti. I. Bal -
kan Har bi pat lak ver di. Os man lı, Ru me li’yi Edir ne de dâ hil kay bet ti. Edir ne
an cak II. Bal kan Har bi sı ra sın da ve Prens Sa id Ha lim Pa şa’nın sad ra zam lı ğı
dö ne min de ge ri alı na bil di (BOS TAN; 1992).

19. as rın ba şın dan be ri sü re ge len Os man lı’nın çö kü şüy le Prens Sa id Ha -
lim Pa şa’nın 1921’de Ro ma’da vu ku bu lan şe ha de ti ne ka dar mey da na ge len
ha di sa tın ba sit bir kro no lo ji si bi le, Pa şa’nın ya şa dı ğı ça ğın va ha me ti ni gös -
ter me ye kâ fi dir. Sa id Ha lim Pa şa, Os man lı’nın en buh ran lı dö ne min de doğ -
muş, tah sil gör müş, baş ba kan lık ve dı şiş le ri ba kan lı ğı yap mış, teh cir ha di se -
sin de mü es sir ve çö kü şün son nok ta sın da bir Er me ni ta ra fın dan ha ya tı na
kas de dil miş; bü tün bu buh ra nı, yük sek fi kir le ri sa ye sin de ana liz et miş, hâl
ça re le ri öner miş mü him bir dev let ada mı ve mü te fek kir dir. Ya şa dı ğı çağ,
ken di şah sî ha ya tı gi bi buh ran lı ve ka os yük lüy dü. Ka os man lı, bir ba kı ma
Prens Sa id Ha lim Pa şa’nın ha ya tı ve fi kir le ri de de mek tir.

Ken di si ve Dev let

Prens Sa id Ha lim Pa şa’nın ha ya tı ve fi kir le ri hak kın da ya pı lan kıy me tâ -
miz ça lış ma la ra ba kıl dı ğın da, onun te vel lü dü için üç fark lı ta ri hin (1863-4-5)
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zik re dil di ği ni gör mek te yiz. Umu mi ka bul gö ren ta rih 1865’tir (Şey hun;
2010). Prens Sa id Ha lim, Ka va la lı Meh met Ali Pa şa’nın to ru nu ola rak Ka hi -
re’de dün ya ya gel di. Ba ba sı ve zir Ha lim Pa şa, 1830’da doğ muş ve Sa id Ha -
lim Pa şa 30 ya şın day ken ve fat et miş tir. Bü yük ba ba sı Meh met Ali Pa şa, Mı -
sır’da va li li ği sı ra sın da aç tı ğı mek tep ler de ve dev let da ire le rin de Türk çe yi
res mi dil ta yin et miş bi riy di. Sa ra yın da Arap ça ko nuş ma ya sa ğı koy muş ve
ilk Türk çe ga ze te yi de o neş ret tir miş ti.

Sa id Ha lim Pa şa’nın İs tan bul ha ya tı al tı yaş la rın day ken baş lar. Pa şa,
özel ho ca lar dan Arap ça, Fars ça, İn gi liz ce ve Fran sız ca öğ re nir. Da ha son ra
İs viç re’ye gön de ril miş ve si ya si ilim ler tah si li yap mış tır. Prens, İs tan bul’
dö nü şün de ba ba sı Ha lim Pa şa ta ra fın dan mil li se ci ye si nin zaa fa uğ ra mış
ola bi le ce ği en di şe si ile im ti ha na ta bi tu tul muş tur. Dö ne min pa di şa hı
1876’da tah ta çı kan II. Ab dül ha mid’dir. Pa şa 13 Ma yıs 1888’de ikin ci rüt be -
den Me cî dî ni şân-ı ila nı tal tif edi lir. He men ar dın dan yir mi beş ya şın da
iken Şû râ-yı Dev let â’zâ lı ğı na ta yin edi lir. Pa şa, sı ray la ikin ci rüt be den ar -
dın dan bi rin ci rüt be den ni şân-ı Âlî-i Os mâ nî ile tal tif edi lir. Da ha son ra da
gö re vin de gös ter di ği ba şa rı lar da do la yı ken di si ne Mu ras sa’ Me cî dî ni şâ nı
zi-şa nı ve ri lir.

Sa id Ha lim Pa şa’nın dev let ida re sin de ki yük se li şi de vam eder; 22 Ey lül
1900’da Ru me li Bey ler be yi pâ ye si ne yük sel ti lir. Bu sı ra da Jön Türk ler le iliş -
ki si ku rar. Pa şa’nın ken di adıy la anı lan ün lü ya lı sı nın ya pım ta ri hi de bu za -
man la ra rast la mak ta dır. Pa şa, bu ya lı yı Ye ni köy’de yap tı rır ve içi ni an ti ka
eser ler le do na ta rak ade ta bir mü ze ye çe vi rir. Bu ra da sü rek li oku ya rak sos yal
ve ta ri hi mev zu lar da araş tır ma lar ya par, öte yan dan İs lam ve es ki Os man lı
eser le ri ni top la ma ya gay ret eder. Bu eser ler le ya lı sı ade ta bir mü ze ha li ni alır.
Mû si kî ye me rak lı ol du ğu için bu nun la ala ka lı eser ler top la ma ya baş lar.

Ru me li Bey ler be yi olup sa ray da önem li bir ko nu ma gel dik ten son ra ba -
zı ki şi ler ta ra fın dan if ti ra la ra ma ruz kal mış tır. Sa ra yın da za rar lı ev rak ve
si lah bu lun dur du ğu id di a edi le rek sa ra ya jur nal edi len Sa id Ha lim Pa şa,
Av lon ya lı Meh med Fe rit Pa şa’nın sa dâ re ti dö ne min de İs tan bul’dan uzak -
laş tı rıl mış tır.

Mı sır’a gi den Sa id Ha lim Pa şa, bu ra da bu lu nan Et hem Ru hi’ye Os man lı
Ga ze te si’ni çı kar ma sı için pa ra yar dı mın da bu lun muş ve bir müd det son ra
da Av ru pa’ya gi de rek Jön Türk ler le doğ ru dan te mas kur muş tur. İt ti hat ve
Te rak ki Ce mi ye ti’nde mü fet tiş ola rak va zi fe gö rür. “Ekâ bî ri Os mâ nî ye den bi ri”
ola rak İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti’ne adım adan Sa id Ha lim Pa şa, or ta sı nıf
ve me mur ke sim den te şek kül eden ce mi ye tin dev let iş le ri için dü şün dü ğü
ilk isim ola cak tır. Pa şa, 23 Tem muz 1908’de II. Meş ru ti yet’in ila nın dan son ra
İs tan bul’a dön müş, 1908’de ki be le di ye se çim le rin de mu hi ti olan Ye ni -
köy’den İt ti hat ve Te rak ki lis te sin den Be le di ye Da ire si Baş ka nı se çil miş tir. Bu
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gö rev den 1911 yı lın da alı nın ca da bi la ha re Ce mi yet-i Umu mi ye-i Be le di ye
İkin ci baş ka lı ğı na se çil di. Ara lık 1908’de Ce mi yet-i Ted ri si ye-i İs lâ mi ye’nin
ida re a’zâ lı ğı na se çil di.

Bu se ne ler Pa şa’nın ce mi yet le olan iliş ki si nin en sı cak ol du ğu yıl lar dır. Pa -
şa 1909’da Se lâ nik’te giz li ola rak ya pı lan İt ti hat ve Te rak ki Kon gre si’nde
âyân a’zâ sı ola rak ka tıl dı. Pa şa ar tık İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti’nin ile ri ge -
len le rin den di. Ce mi ye tin 1912’de ki mec li si fes het me ça lış ma la rı na bil fi il ka -
tıl dı. Mec li sin fes hin den son ra İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti’nin ba zı üye le ri nin
ka bi ne ye gir me si için ça lış tı. Bu ça lış ma nın so nun da Sad ra zam’ın (Sa id Pa -
şa) tek li fi ile ka bi ne ye gir di.

İt ti hat Te rak ki’nin gi ri şim le ri ile ya pı lan Bâ bıâ lî Bas kı nı so nu cu hü kü met
is ti fa et ti ril di ve Mah mud Şev ket Pa şa hü kü me ti kur mak la gö rev len di ril di.
V. Meh med’e tak dim edi len hü kü met üye le ri lis te sin de Sa id Ha lim Pa şa’nın
is mi de yer al mak tay dı. Pa şa, bu ka bi ne de Şû ra- yı Dev let Rei si ola rak gö rev
al dı. An cak iki gün son ra Ocak 1913’te Ha ri ci ye Ne zâ re ti’ne ta yin edil di. Bu
hü kü met, ek se ri yet le İt ti hat ve Te rak ki eği lim li in san lar dan ku ru luy du.

Sa id Ha lim Pa şa Hâ ri ci ye Ne zâ re ti’ne ge lir gel mez, bü yük dev let ler ta ra -
fın dan 17 Ocak 1913’te Ka mil Pa şa hü kü me ti ne ve ri len no ta yı 30 Ocak
1913’te red det ti. Mah mud Şev ket Pa şa’nın öl dü rül me si nin ar dın dan Pa di -
şah, ve kâ le ten 11 Ha zi ran 1913’te Sa id Ha lim Pa şa’yı sad ra zam lı ğa ta yin
eder. 12 Ha zi ran 1913’te ise asa le ten Sa id Ha lim Pa şa’yı sa da ret ma ka mı na
ta yin et ti ri lir. Sa id Ha lim Pa şa sad ra zam lık gö re vi nin ya nın da Ha ri ci ye Nâ -
zır lı ğı gö re vi ni de üst len miş tir.

Sa id Ha lim Pa şa ka bi ne si nin ilk ic raâ tı Mah mud Şev ket Pa şa’nın öl dü rül -
me si ola yı na ka rı şan lar için Di van-ı Harb kur mak ol du. Bu da vay la il gi li ola -
rak yüz ler ce ki şi idam, kü rek ce za sı ve sür gün gi bi ce za la ra çarp tı rıl dı lar. İç -
le rin de Şe rif Pa şa, Prens Sa ba hat tin, es ki Dâ hi li ye Nâ zı rı Re şit Rey Bey, Kay -
ma kam Ze ki Bey, emek li Jan dar ma Ko mu ta nı Meh med Bey gi bi in san la rın
bu lun du ğu bir grup sa nık gı yab la rın da idam ce za sı na çarp tı rıl dı lar.

Lon dra Ba rış Ant laş ma sı ile Edir ne’yi ele ge çi ren Bal kan ül ke le ri Trak -
ya’nın pay la şı mı ko nu sun da ih ti la fa düş tük le rin de, zor du rum da ka lan Bul -
gar lar’ın bir lik le ri ni Edir ne’den çek me ye baş la ma sı ile bir lik te bun dan is ti fa -
de et me yi dü şü nen İt ti hat ve Te rak ki’den En ver ve Ta lat Bey ha re ke te geç ti -
ler. Ka bi ne nin di ğer üye le ri ni de ik na ça lış ma la rı ne ti ce sin de, İn gi liz le rin
teh dit le ri ni de din le me yen Sa id Ha lim Pa şa hü kü me ti, Edir ne’yi tek rar ele
ge çir mek için, 13 Tem muz 1913’te ka rar al dı. Ön ce lik le bir no ta ve ril di. Os -
man lı or du su bü yük bir mu ka ve met le kar şı laş ma dan 21 Tem muz 1913’te
Edir ne’yi tek rar Os man lı top rak la rı na kat tı. İn gil te re, Fran sa gi bi dev let ler
he men söz lü bir no ta ve re rek Lon dra Ba rış Ant laş ma sı nın şart la rı na uyul ma -
sı nı is te di ler. Fa kat Os man lı ken di si ne yö nel ti len no ta la rı red det ti. Bu nun
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üze ri ne bü yük dev let ler tep ki siz kal dı lar. Bu du rum da Bul ga ris tan’da ara cı -
sız Os man lı ile ma sa ya otur ma ya ka rar ver di. Bul gar lar la 29 Ey lül 1913’te İs -
tan bul Ant laş ma sı ya pıl dı. Bu ant laş ma ya gö re Edir ne, Kırk la re li, Di me to ka
Os man lı Dev le ti’ne ve ril di ve Me riç neh ri iki ül ke ara sın da sı nır ola rak ka -
bul edil di. Sa id Ha lim Pa şa’ya Edir ne’nin ge ri alın ma sın da gös ter di ği ba şa -
rı dan do la yı mu ras sa im ti yaz ni şa nı ve ril di. Bu ni şan ya pı lan özel me ra sim
ile biz zat pa di şah ta ra fın dan Pa şa’ya ta kıl dı.

İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti’nin 1913’te Kon gre si’nde Sa id Ha lim Pa şa ge -
nel baş kan lı ğa se çil miş tir. Sa id Ha lim Pa şa’nın sad ra zam lık yıl la rı I. Ci han
Har bi’nin baş la dı ğı yıl lar dır ve Os man lı Dev le ti nin hem Sad ra za mı ve hem
de Hâ ri ci ye Nâ zı rı olan Sa id Ha lim Pa şa’nın üze rin de son de re ce ağır bir
mes’uli yet var dır. I. Ci han Har bi’nin baş la ma sıy la Avus tur ya-Ma ca ris tan, Os -
man lı Dev le ti’ni üç lü it ti fa ka çek mek için gi ri şim le re baş lar. Ay nı za man da
Al man ya da Os man lı’nın 1913’te yap tı ğı tek li fi de ğer len dir miş ve 22 Tem -
muz’da Os man lı’ya it ti fak tek li fin de bu lu nur. Al man ya’nın it ti fak ta le bi ni
Sa id Ha lim Pa şa, Ta lat Bey ve Ha lil Bey ka bul eder ler. Bu tek li fin ka bu lü nün
ana se be bi Rus kor ku su dur.

Sa id Ha lim Pa şa Al man ya ile it ti fak ko nu sun da Pa di şah Meh med Re -
şat’tan ruh sat na me is ter. 25 Tem muz 1914’te is te ni len ruh sat na me alı nır.
Avus tur ya 28 Tem muz’da Sır bis tan’a sa vaş ilan eder. 1 Ağus tos’ta Al man -
ya’da Rus ya’ya harp ilan eder. Os man lı ile ya pı lan ant laş ma 2 Ağus tos’ta ya -
pıl mış tır ve Os man lı’nın Al man ya’nın har be gir di ğin den ha ber siz dir. Hâl bu -
ki Al man ya ile im za la nan ant laş ma as lın da te ca vü zî ve ta aru zî bir it ti fak ol -
ma yıp te da fü i; Os man lı’nın ken di ni Rus sal dı rı sı na kar şı ko ru mak için ak de -
di len bir sa vun ma ant laş ma sıy dı. Ant laş ma nın im za lan dı ğı ay nı ta rih ler de
Sa id Ha lim Pa şa ka bi ne si nin ile ri ge len le ri Pa şa’nın ya lı sın da top la na rak
mev cut du ru mu de ğer len di rip ül ke de ge nel se fer ber lik ilan et ti ler. Hü kü met
Mec lis-i Me bû san’ı sü re siz ola rak ka pat tı ve borç la rı nı te cil et ti ği ni ilan et ti.

5 Ey lül 1914 yı lın da He yet-i Vü ke lâ top lan tı sın da Sad ra zam ve Hâ ri ci ye
Nâ zı rı Sa id Ha lim Pa şa’nın tek li fi ile bü tün ka pi tü las yon la rın kal dı rıl ma sı na
ka rar ve ril di. Ge rek li no ta lar ha zır lan dı ve Os man lı Hü kü me ti 9 Ey lül
1914’te 1 Ekim’den ge çer li ol mak üze re tüm ka pi tü las yon la rı kal dır dı. 13
Ara lık 1914’te ka bul edi len “Kâ nûn-ı Mu vak kat” ile ya ban cı şir ket le rin ay rı ca -
lık la rı na son ve ril di.

Al man la rın sa vaş ge mi le ri Gö ben ve Bres lav 10 Ağus tos 1914’te Os man lı
su la rı na gir miş ve Ça nak ka le bo ğa zı na gel miş ti. Bu ge mi ler kı la vuz bir ge mi
eş li ğin de bo ğa zın gü ven li bir ye ri ne ge ti ril di ve bu iş le min En ver Pa şa’nın
em riy le ger çek leş ti ril di ği fa kat Sa id Ha lim Pa şa’nın bu olay dan ha be ri ol ma -
dı. Bu olay üze ri ne Ye ni köy’de ki ya lı da top la nan hü kü me tin ile ri ge len le ri
ge mi le rin sa tın alın dı ğı nı ve Os man lı Dev le ti’nin ta raf sız lı ğı nı ko ru du ğu nu
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ilan et miş ler dir. Ge mi le re Ya vuz ve Mi dil li adı ko nu la rak bo ğaz lar ge mi ge -
çi şi ne ka pa tıl mış tır. Bu ara da es ra ren giz bir ha di se ola rak, Os man lı Do nan -
ma sı’nın bi rin ci ko mu ta nı Ami ral So uc hon ne re den gel di ği bel li ol ma yan bir
emir le 29 Ekim 1914’te sa bah ka ran lı ğın da Si vas to pol ve No vo ros sisk ve 30
Ekim’de Ode sa li man la rı nı bom ba lar.

29 Ekim ak şa mı bu ola yı ha ber alan Sa id Ha lim Pa şa, Bâ bıâ lî’de hü kü me -
tin ile ri ge len le ri ile bir top lan tı ya par. Sa id Ha lim Pa şa ken di sin den ha ber -
siz iş ler ya pıl dı ğı nı ve ka ti yen har be ta raf tar ol ma dı ğı nı söy ler. Eğer ken di -
si nin fik ri ne iş ti rak edil mi yor sa he men çe kil me ye ha zır ol du ğu nu ve harp ta -
raf tar la rı nın mem le ke tin mu kad de ra tı nı el le ri ne al ma la rı nı is ter. Bu nun üze -
ri ne En ver Pa şa ye min le olay dan ha ber dar ol ma dı ğı nı ve şim di ye ka dar bir -
şey yap ma mış ol du ğu nu söy ler. Top lan tı bir ne ti ce ye va ra maz.

Pa di şah V. Meh med olay dan 30 Ekim gü nü, ya ni Kur ban Bay ra mı’nın ilk
gü nü ha ber dar ol muş tur. Bay ram ala yı na ve Mu âye de Res mi’ne Sa id Ha lim
Pa şa ra hat sız lı ğı ne de niy le ka tı la ma ya ca ğı nı bir tez ki re ile bil di rir ve ar dın -
dan da is ti fa eder. Mu âye de den son ra bü tün na zır lar Sa id Ha lim Pa şa’nın ya -
lı sı na gi der ler ve is ti fa sı nı ge ri al ma sı nı is ter ler. Sa id Ha lim Pa şa an cak “ha -
di se nin ta mi ri ve ala ka dar la ra tar zi ye ver mek şar tı ile” is ti fa sı nı ge ri alır.

Pa şa is ti fa sı nı ge ri al dık tan son ra ya pı lan top lan tı lar da sul hun ko run ma -
sı be nim se nir. Rus ya bü yü kel çi si ne bir no ta gön de ri le rek Ka ra de niz’de ya şa -
nan ola yın ba rış içe ri sin de çö züm len me si is te nir. An cak Rus ya bu no ta ya
olum lu ce vap ver mez ve 31 Ekim’de Rus ve 1 Ka sım’da da İn gi liz ve Fran sız
bü yü kel çi le ri İs tan bul’dan ay rı lır. 2 Ka sım 1914’te Rus ya, 5 Ka sım 1914’te de
İn gil te re ve Fran sa Os man lı’ya sa vaş ilan eder. Os man lı da bu ül ke le re ci had
ilan eder. Ci had fet va sı pek çok di le çev ri le rek dün ya nın dört bir ya nın da ki
Müs lü man la ra gön de ri lir. Os man lı Dev le ti böy le ce bir an da beş cep he de sa -
va şa da hil olur.

Os man lı Dev le ti I. Dün ya har bi sı ra sın da ba zı za ru ret ler den do la yı Er me -
ni le rin bir kıs mı nı bu lun duk la rı yer ler den ala rak, yi ne dev le tin sı nır la rı içe -
ri sin de baş ka ma hal le re yer leş tir miş tir. Os man lı Dev le ti’nin sa va şa gir me siy -
le bir lik te Er me ni un sur lar bağ lı bu lun duk la rı bir lik ler den kaç ma ya, or du yu
ar ka dan vur ma ya ve ya İti laf dev let le ri ne ca sus luk yap ma ya baş la mış lar dı.
Bu un sur lar ba zı Türk köy le ri ni ba sa rak kat li am lar yap tı lar. Bu nun üze ri ne
Sa id Ha lim Pa şa Hü kü me ti, Er me ni Pat rik ha ne si’ne, Er me ni mil let ve kil le ri -
ne bu olay la rın der hal dur du rul ma sı nı ak si tak dir de şid det li ted bir le re baş -
vu ru la ca ğı nı bil dir di. An cak bu ih tar Er me ni ler ta ra fın dan dik ka te alın ma dı.
Hat ta kan lı olay lar art ma ya baş la dı. Bu nun üze ri ne Dâ hi li ye Nâ zı rı Ta lat
Bey, 24 Ni san 1915’te Er me ni Ko mi te mer kez le ri nin ka pa tıl ma sı nı ve ev rak -
la ra el ko nul ma sı nı ve ko mi te nin ile ri ge len le ri nin tu tuk lan ma sı na da ir bir
ta mim ya yın la mış tır. Er me ni un sur lar 15 Ni san 1915’te Van böl ge sin de,
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17’sin de Ça tak, 18’in de Bit lis ve 20’sin de de Van’ın için de ayak lan ma lar dü -
zen le di ler. 6 Ma yıs 1915’te Er me ni ler Van’ı Rus la ra tes lim edip, Rus la rın
kon tro lün de Aram Mo nok yan baş kan lı ğın da 17 Ma yıs 1915’te bir Er me ni
Hü kü me ti Kur du lar.

Teh cir ka ra rı alı nın ca Dâ hi li ye Nâ zı rı Ta lat Bey, Er me ni le rin sev ki sı ra sın -
da or ta ya çı ka bi le cek ba zı so run la ra kar şı tek rar bir ta li mat na me ha zır la ya -
rak sevk sı ra sın da kim se nin mağ dur ol ma ma sı nı is te di. On la rın her tür lü ih -
ti yaç la rı nın sağ lan ma sı na yö ne lik alı nan ka rar lar dan ay rı ola rak sevk işi ni
ya pan me mur lar la da il gi li cid di kı sıt la ma lar ge ti ril di ve va zi fe si ni iyi yap -
ma yan lar hak kın da tev kif ka ra rı alın mış tır. Pek çok vi la yet te bu nu ih lal eden
1397 ki şi çe şit li ce za la ra çarp tı rıl mış lar dır. Bu ce za la rın içe ri sin de idam da
var dır. Bü tün bun la ra rağ men tra jik bir teh cir ha di se si ya şa na cak ve bu olay
da ha son ra da de ği ne ce ği miz gi bi Sad ra zam ve Ha ri ci ye Nâ zı rı Sa id Ha lim
Pa şa’nın bir Er me ni ko mi te ci ta ra fın dan öl dü rül me si ne yol aça cak tır.

1915’in so nu ve 1916 yı lı Sa id Ha lim Pa şa ve hü kü me ti için son de re ce zor
yıl lar ola cak tır. Ta lat Pa şa ka bi ne için de ken di nü fu zu nu art tır mak için Hâ ri -
ci ye Nâ zır lı ğı na Mec lis-i Me bû san Rei si Ha lil Bey’i ge tir me yi dü şün mek te -
dir. An cak Sa id Ha lim Pa şa bu nu tas vip et mez. Ül ke nin sa vaş ta ol du ğu ve is -
tih ba ra tın pek güç lü ol ma dı ğı bir dö nem den ge çil mek te dir. Sa id Ha lim Pa şa
Mı sır’da ki ar ka daş la rı va sı ta sıy la ba zı is tih ba rat lar al mak ta dır. Me se la Ça -
nak ka le har bi ni bu sa ye de öğ ren miş tir. İş te böy le bir du rum da Pa şa, Hâ ri ci -
ye Nâ zır lı ğı nı eh li yet siz el le re bı rak mak is te mez. An cak Ta lat Pa şa’nın teh di -
di üze ri ne Sa id Ha lim Pa şa Hâ ri ci ye Nâ zır lı ğın dan is ti fa eder. Bu de ği şik li ği
ka bi ne için de baş ka ba zı de ği şik lik ler iz ler.

1916 yı lın da Sa id Ha lim Pa şa hü kü me ti Ya kup Ce mil ta ra fın dan bir dar -
be ye ma ruz kal dı. 1916’da Pa şa, İt ti hat ve Te rak ki Par ti si’nin baş kan lı ğı na
ikin ci de fa ge ti ril miş tir fa kat hü kü me tin du ru mu be lir siz dir, ka bi ne de ih ti -
laf lar baş gös ter miş tir. Sa id Ha lim Pa şa sa dâ ret ten is ti fa eder. Pa şa, İt ti hat ve
Te rak ki Par ti si’nin 1917’de ki kon gre sin de mer kez-i umu mi üye li ği ne se çi le -
rek par ti ile olan bağ la rı nı de vam et tir miş tir. Pa şa’nın sa dâ ret müd de ti 3 se -
ne 7 ay 21 gün ola rak te cel li et miş tir.

İn zi va

Sa id Ha lim Pa şa sad ra zam lık tan ay rıl dık tan son ra ya lı sı na çe ki le rek, Os -
man lı top lu mu nun buh ra nı na ça re bul mak için eser ler yaz ma ya de vam et ti.
Bu sı ra da sa vaş son lan mış ve Os man lı Dev le ti ve müt te fik le ri sa va şı kay bet -
miş ler di. Bu nun üze ri ne gö rev de olan Ta lat Pa şa 8 Ekim 1918’de is ti fa et ti ve
14 Ekim’de sa da ret ma ka mı na Ah med İz zet Pa şa ge ti ril di. Sa id Ha lim Pa şa
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İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti’nin da ğıl mak üze re ol du ğu nu gör dü ve Mu ha fa -
za kâ ran Fır ka sı’nı kur ma ya ça lış tı an cak ba şa rı lı ola ma dı.

Sa vaş cep he de bit miş ti an cak ma sa da de vam et mek tey di. Os man lı, 30
Ekim 1918’de Mon dros Ateş kes Ant laş ma sı nı im za la dı. Bu nun üze ri ne Ta lat,
En ver ve Ce mal Pa şa lar İs tan bul’dan fi rar et ti ler. Bu fi rar ola yı ile zor du -
rum da ka lan Ah med İz zet Pa şa ka bi ne si Sul tan VI. Meh med’in taz yi ki ile is -
ti fa et mek zo run da kal dı.

Sa va şın kay be dil me si so nu cu ül ke yi sa va şa sü rük le yen ve sa vaş sı ra sın -
da yan lış ka rar lar ve ren in san lar için ağır ten kit ler ya pıl ma ya baş la dı. Sa id
Ha lim Pa şa ve Ta lat Pa şa ka bi ne si ten kid le rin he de fiy di. Ta lat Pa şa bu tar tış -
ma lar baş la mak üze rey ken İs tan bul’dan fi rar et miş ti. 1918’in son ay la rın da
A’yan Mec li sin de dev le ti sa va şa sü rük le yen ler için bir “En cü me ni Mah sus”
ku rul ma sı nı ve ge rek li gö rü len ki şi le rin Di van-ı Âli ye sevk edil me si ne ka rar
ve ril di. Bu gö rüş or ta ya atıl dı ğın da Sa id Ha lim Pa şa yü rek li bir çı kış ya pa -
rak ken di si için Di van-ı Âlî ku rul ma sı nı is te di. Bu ara da Pa di şah VI Meh -
med, İt ti had ve Te rak ki ile ri ge len le ri nin yurt dı şı na çık ma sı nı is ti yor du. Sa -
id Ha lim Pa şa bu nu ka bul et me di.

Sa id Ha lim Pa şa Os man lı Dev le ti’nin va kit siz har be gi ril di ği ni ka bul et -
mek le bir lik te, bu nun, harb-i umû mi de ta’kib et miş ol du ğu is ti kâ me tin yan -
lış lı ğı nı gös ter me di ği ni an cak bu ko nu da ta’kîb et ti ği si ya se tin lâ yı kıy la tat -
bîk edi le me di ği ni, Tür ki ye’nin Bi rin ci Dün ya Sa va şı’nda ta raf sız ka la ma ya -
ca ğı nı çün kü dev le tin is tik lâl ve is tik bâ li ni te’min ede me ye ce ği ha ki ka ti ni
an la dı ğı nı ve teh li ke nin bü yük lü ğü nü his set ti ği için har be gir di ği ni ile ri sür -
müş tür. Dev le tin ta raf sız kal ma sı ha lin de al çak ça bir ölü mü ter cih et mek du -
ru mun da ka la ca ğı nı söy le miş tir. O dö nem ler de sa va şa gi rip gi ril me me si ko -
nu sun da cid di tar tış ma lar ya şan mış tır. Si ya set ola rak Sa id Ha lim Pa şa so nu -
na ka dar sa vaş ta ta raf sız kal ma ya ça lış sa da mey da na ge len olay lar Os man -
lı’yı sa va şın içe ri si ne çek miş, ni ha ye tin de de Os man lı sa va şa Al man ya saf la -
rın dan ka tıl mak du ru mun da kal mış tır. Mus ta fa Ke mal, bu ko nu da ki gö rü şü -
nü He yet-i Tem si li ye adı na 10 Ekim 1919’da Si vas’tan Har bi ye Nâ zı rı Ce mal
Pa şa’ya yaz dı ğı bir mek tup ta, Os man lı’nın Ci han Har bi’nde ta raf sız kal ma -
sı nın müm kün ol ma ya ca ğı, şek lin de be yan et miş tir.

Ah met İz zed Pa şa’nın is ti fa sın dan son ra 11 Ka sım 1918’de Tev fik Pa şa sa -
da re te ge ti ril di. 13 Ka sım’da İn gi liz, Fran sız, İtal yan ve Yu nan harb fi lo la rı
Pa di şa hın otur du ğu Dol ma bah çe Sa ra yı önün de de mir le di ler. Ar tık İs tan bul
İti lâf Dev let le ri’nin de ne ti mi al tı na gir me ye baş la mış tı. 21 Ara lık’ta İti laf
Dev let le ri’nin zor la ma sı ile Mec lis-i Me bû sân fes he dil di.

12 Şu bat’ta İs tan bul’da ki Fran sız Yük sek ko mi se ri Ge ne ral Franc het d’Es -
pe rey, Sad ra zam Tev fik Pa şa’dan, bir çok üst dü zey bü rok rat ve dev let ada -
mıy la be ra ber Sa id Ha lim Pa şa’nın da tev ki fi ni is te di. Bun la rın ara sın da
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Mus ta fa Ke mal, Ka zım Ka ra be kir ve İs met Pa şa lar da bu lu nu yor du. 10 Mart
1919’da Da mad Fe rid Pa şa Ka bi ne si harb so rum lu su ve “teh cir” ola yı na ka rı -
şan lar dan oluş mak üze re es ki na zır la rı, su bay la rı ve İt ti hat ve Te rak ki’nin
ile ri ge len le rin den 66 ki şi yi tev kif et tir di. Tev kif edi len ler ara sın da sa bık Sad -
ra zam Sa id Ha lim Pa şa da var dı. Tu tuk la nan lar Be ki ra ğa Bö lü ğü ne ge ti ril di -
ler. Be ki ra ğa Bö lü ğü bu gün İs tan bul Üni ver si te si av lu sun da bu lu nan ve vak -
tiy le as ke ri ha pis ha ne ola rak kul la nı lan bir bi na dır.

Sa id Ha lim Pa şa’nın avu kat la rı Ha san Hay ri (Tan) ve Ce la let tin Arif
Bey’di. Yar gı nın asıl ko nu su “Er me ni kı rı mı” idi. 13 Ma yıs 1919’da Aş çı yan
isim li bir Er me ni, Di van-ı Harb-i Ör fi’nin is tic vab hâ kim li ği ne atan dı. 15
Ma yıs’ta İz mir’e Yu nan lı la rın çık ma sı üze ri ne, Türk ile ri ge len le ri nin “Er -
me ni kı rı mı ve teh cir den” mah kûm edil me le ri im kân sız ha le gel di. An cak
İn gi liz ler ve Da mad Fe rit Pa şa, İt ti hat çı la rı ser best bı rak ma yı gö ze ala ma -
dı ve on la rın Mal ta’ya sü rül me le ri gün de me gel di. İn gi liz ler ilk etap ta 59
ki şi nin Mal ta’ya gö tü rül me si plan lan mak tay dı. Bun la rın içe ri sin de 19 ki -
şi “azı lı lar” ola rak tes pit edil di. Bu “azı lı la rın” içe ri sin de Sa id Ha lim Pa şa
da var dı.

Sa id Ha lim Pa şa’nın sür gün ha ya tı, hü kü me tin ta li mat la ra uy ma dı ğı ge -
rek çe si ile İn gi liz le rin Be ki ra ğa bö lü ğü nü bas ma la rı ile baş la mış tır. Tu tuk lu -
lar ara sın da Sa id Ha lim Pa şa ile be ra ber kar de şi Ab bas Ha lim Pa şa, Zi ya Gö -
kalp, Fet hi (Ok yar), sa bık şey hü lis lam Hay ri Efen di gi bi isim ler de yer al -
mak tay dı. İn gi liz ler tu tuk lu la rı sı nıf la ra ayır mış lar dı. Sa id Ha lim Pa şa, es ki
nâ zır ve bir kı sım si ya set çi nin bu lun du ğu bi rin ci sı nıf tu tuk lu lar ara sın da
yer al mak tay dı. 29 Ma yıs’ta Pren ses Ena ge mi si Mon dros li ma nı na uğ ra dı ve
bi rin ci sı nıf tu tuk lu la rı bu ra da bı ra ka rak ay rıl dı. Böy le ce Sa id Ha lim Pa -
şa’nın sür gün ha ya tı nın ilk du ra ğı Mon dros ol du. Mon dros’ta ilk sür gün
gün le ri ni ge çi ren Sa id Ha lim Pa şa da ha son ra Mal ta’ya sü rül dü. Pa şa’nın
sür gün ha ya tın da ki mü him olay, sa bık Os man lı Sad ra za mı ola rak, bü yük
dev let le rin baş kan la rı na yaz mış ol du ğu mek tup lar dır.

Pa şa’nın yaz dı ğı en önem li mek tup lar dan bi ri si, Sevr Gö rüş me le ri sı ra -
sın da Hi lal-i Ah mer ar ma sı ve kö şe sin de Türk Bay ra ğı olan kâ ğıt la ra yaz -
mış ol du ğu 38 say fa lık mek tu bu dur. Pa şa bu mek tu bu İn gi liz ce, Fran sız ca
ve Türk çe ola rak ka le me al mış tır. Pa şa bu mek tu bu Ame ri ka baş ka nı Wil -
son’a, İn gi liz Baş ba ka nı Lloyd Ge or ge’a ve Fran sız Baş ba ka nı Cle men cea -
u’ya gön der miş tir. Pa şa, mek tu bun da Os man lı Dev le ti’nin ye ri ni ala bi le -
cek tek bir dev le tin ol du ğu nu, onun da yi ne Os man lı Dev le ti ol du ğu nu
yaz mış tır. Pa şa bu mek tu bun da, dün ya nın Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nu çok
ara ya ca ğı nı, onun elin den alın mış yer ler de ku ru la cak ki fa yet siz, su’ni
dev let le rin, ne ida re le ri ne tev di ve ema net edil miş hal ka, ne de dev let ler
man zu me si ne fay da lı ola bi le ce ği ni ve şe ref li bir hiz met ifa ede me ye cek le -
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ri için bu top rak lar üze rin de hâ ki mi yet kav ga sı nın as la son bul ma ya ca ğı -
nı di le ge tir miş tir. Gü na hın mes’ul le ri, bu ha ki kat le ri bil me den ve ya unut -
muş ola rak ha ta yı ir ti kâb eden ler dir, di yor du. Mil lî Mü ca de le’nin mu vaf -
fa ki yet le ne ti ce len me sin den ümi di ni hiç kes me miş olan Pa şa, tu tuk lu luk
sü re cin de ar ka daş la rı na yü rek len di ri ci ko nuş ma lar ya pı yor ve on la ra sa -
bır tel kin edi yor du.

Sa id Ha lim Pa şa, yaz dı ğı bir mek tup ta sür gün de ki iki yı lı nı: “Azi zim...
İki se ne dir çek ti ği miz ha ka ret li mu ame le le ri bir gün ge lir sa na an la tı rım. Fa kat
şim di sa na söy le ye bi le ce ğim bir şey var sa, o da, böy le bir mu ame le ye ma ruz kal dı -
ğım dan do la yı duy du ğum if ti har dır. Çün kü ben bu ha ka ret le re, her Müs lü man
için mu kad des olan mak sa da elim den ge le bil di ği ka dar hiz met et ti ğim den do la yı
ma ruz kal dım” şek lin de de ğer len di ri yor du (Düz dağ; 2009).

Bi rin ci ve İkin ci İnö nü Mu ha re be le ri nin ka za nıl ma sı er te sin de 29 Ni san
1921’de Sa id Ha lim Pa şa, Mal ta’dan İtal ya’ya gön de ri le rek tah li ye ol duk -
tan son ra ön ce Si cil ya’ya ar dın dan da Ro ma’ya git ti. Pa şa’nın sür gün ar -
ka daş la rı İs tan bul’a dön me le ri ne rağ men ken di si dö ne me di. Mal ta’da sür -
gün de bu lun du ğu sı ra da Taş nak sut yan ko mi te si Pa şa’yı ida ma mah kûm
et ti ği ne da ir bir mek tup gön der miş ti. Sa id Ha lim Pa şa’nın ken di sin den
son ra sad ra zam lık yap mış olan ar ka da şı Ta lat Pa şa Ber lin’de öl dü rül dü.
Pa şa bu nu ser best kal dık tan son ra öğ re ne bil di. Sa id Ha lim Pa şa 57 ya şın -
da iken 6 Ara lık 1921’de Sa lı ak şa mı evi nin önün de Ar şa vir Çı ra cı yan
isim li bir Er me ni ko mi te ci ta ra fın dan al nın dan vu ru la rak şe hit edil miş tir.
Sa id Ha lim Pa şa’nın öl dü rül me sin de İn gi liz En te li jans Ser vi si’nin par ma -
ğı var dı. Pa şa’nın yaz mış ol du ğu mek tup la rın özel lik le Ame ri ka lı lar üze -
rin de te sir uyan dır dı ğı bir ger çek ti ve İn gil te re’nin bu mek tup lar dan ra -
hat sız ol du ğu bi li ni yor du. (Bos tan; 1992) Sa id Ha lim Pa şa’nın ce na ze si İs -
tan bul’a ge ti ril di, 29 Ocak 1922’de Ye ni köy’de ki ya lı sın dan alı na rak bü -
yük bir me ra sim le Sul tan II. Mah mud Tür be si bah çe sin de ya tan ba ba sı nın
ya nın da top ra ğa ve ril di.
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