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AL~~AKYILDIZ, Sürgün Sefir Sadullah Pa~a Hayata, :Intihara, Yaz~lar~,
Türkiye ~~~Bankas~~Kültür Yay~nlar~, ~stanbul 2011, 488 s.
Tarihçi Ali Aky~ld~z, Sürgün S~fir Sadullah Pa~a Hayat~, intihar', Yaz~lar~~ adl~~kitab~yla
önemli bir Tanzimat pa~asuun birinci elden malzemeye dayanarak biyografisini yazm~~t~r. On
dokuzuncu yüzy~l~n en kar~~~ k dönemlerinde bürokrasinin içinde bulunan bir yandan sarayda
padi~ahm yak~n~nda çal~~~rken bir yandan da Genç Osmanhlara yak~nl~k duyan, bir ikile~ni
ya~ayan Sadullah Pa~a Lamartine'den manzum olarak çevirdi~i "Göl" ~iiri ve on dokuzuncu
yüzy~la kasidesi olan "On Dokuzuncu As~r" ~iiri ile edebiyat ara~ur~cdanmn hiçbir zaman
ihmal edemedilderi bir ~ahsiyet olmu~tur. Ancak onun hakk~nda bilinenler fazla de~ildir.
18 Kas~m I838'de babas~n~n görevli oldu~u Erzurum'da do~an, 18 Ocak 1891'de Viyana'da ölen Sadullah Pa~a sadece bir bürokrat de~ildi. Edebiyatla da u~ra~an bu bürokrat~n az
çok bilinen hayat~n~n saklad~~~~trajik olaylar~~zamanla 45~rendikçe, çok az say~daki yaz~slyla
edebiyat tarihine girmeyi ba~aran bu ~ahsiyete kar~~~duydu~um ilgi artm~~~ve bir ara üzerinde
çal~~mak istemi~tim. Pa~an~n intihar' ile, ~stanbul'daki Sadullah Pa~a yalis~nda onu hasretle
bekleyen e~inin çdd~rmas~na ra~men onu beklemeye devam etmesi, o~lunun intihar, hayat~n~n
kendi ~ahs~yla ilgili trajik olaylanyd~~ve bunlar bat~; sürecindeki Osmanl~~Devled'nde vuku
buluyordu Zaman zaman önünden geçti~imiz, bir ara sanat faaliyetlerine aç~lan bahçesinde
konser dinledi~imiz, içini gezdi~im bu yalida, kim bilir neler geçmi~~oldu~unu, Bo~aziçi'nin
dillere destan mehtap alemlerinde burada ne tür çilelerin dolduruldu~unu hep hayal etmi~tim. Emel Esin, Münevver Aya~l~'da belgeler olabilece~ini söyledi~inde kendisi aram~~~ve bu
belgelerin art~k onda olmad~~~n~~ ö~renmi~tim. Belgelerin korunmas~~konusunda kuru~nla~amama= zararlar~, meslek hayat~m~n sonraki y~llar~nda, her ad~ nda kar~~ma ç~km~~t~.
Ali Aky~ld~z bir tarihçi olarak pa~an~n hayat~n~~dönemi içinde ele almakta, ar~iv belgelerini kullanmakta ve Sadullah Pa~a'n~n resmi hayat~n~~ortaya koymaktad~r. Ancak özel evrak~~ve
mektuplaruun her halde büyük bir k~sm~~henüz ortada yoktur. Resmi evralun incelenmesi her
zaman yeterli olmamakta, özel belgelerle de desteklenmesi gerekmektedir. Buna dair çarp~c~~
durum Sadullah Bey'in Divan-~~Hümayun Amedcili~i'ne tayin tarihinin ferman ile sicil-i ahval
kayd~ndaki farkta görülmektedir (s. 25). Ali Aky~ld~ z bu nokta dolay~s~yla, 101 nolu dipnotunda hakl~~olarak, "sicill-i ahval kay~tlar~n~ n bile gayet itinah, dikkatli ve mukayeseli kullan~lmas~n~n gereklili~ine" dikkat çeker (s. 411).
Ailesi, e~itimi, mabeyn ba~kâtipli~i, Filibe Ola~anüstü komisyonu ba~kanl~~~, ilk öç bölümde ele almmakta, onu Berlin Sefirli~i ve Ayastefanos muahedesi murahhasli~~, Viyana
sefirli~i bölümleri ile ~ndhara giden süreç ve intihar' ile intihar soru~turmas~~bölümleri takip
etmektedir. Sekiz bölümü olu~turan bu bölümlerden sonra sekizinci bölüm olarak Sadullah
Pa~a'n~n eserleri ve görü~leri ele al~nm~~, sonucu takiben de Sadullah Pa~a'n~n yaz~lar~, ~iirleri
ve mektuplar~~Ekler (s. 247-296) olarak verilmi~tir.
Pa~an~n yumu~ak ve ketum bir mizaa oldu~u Nam~k Kemal ve arkada~lar~na yak~nl~~~~
anla~~lmakla birlikte, bir noktada çaresizii~i veya do~rudan do~ruya sorumlu saydmas~~da
Sadullah Pa~a'n~n çevresini saran esrar~~artt~rmaktad~r. Gönlü arkada~lar~nda olan bir devlet
adam~n~n kanunlar çerçevesinde i~~görmeye çal~~~rken, bizzat kanunlar~n sert bir ~ekilde
uygulanmas~n~~isteyen pacli~ahm emrinden ç~kamamas~ , Tanzimat döneminin en trajik noktalar~ndan birini verir. ~inasi'nin adeta kutsalla~upd~~~~kanunlarda ~eklini bulan adalet anlay~~~,
uygulamada keyfile~erek Tevfik Fikret'in "Kanun diye kanun diye kanun tepelendi" m~sram-
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da ifadesine ula~~r, ki bir kavramm içinin bo~almas~yla ilgili, belki de en etkili m~srad~r. Sadullah Pa~a'n~n hayat hikayesinde bu sürecin baz~~noktalar~~da kendisini göstermektedir.
Osmanh Devleti gibi büyük bir devletin y~k~l~~~sürecinde, dönemin aydmlarm~n çabalar~~
tamamen iyi niyede hareket edenler ve kendi ç~karlar~n~~kullananlar aras~ndaki fark~n zaman
zaman ortadan kaybolmas~na yol açmaktad~r. Tamamen kendi ihtiraslar' u~runa, dönemin
güçlü kalemlerini Avrupa'da gazete ç~karmaya ça~~ran, sonra da hükümdarla anla~~r anla~maz
onlar~~yüz üstü b~rakan Mustafa Faz~l Pa~a ile Nam~k Kemal'in çabalar~~ayn~~seviyeye inivermektedir. Mustafa Faz~l Pa~a'n~n ünlü mektubunu Sadullah Bey'in çevirdi~i üzerinde duran
Ali Aky~ld~z, bunun Nam~k Kemal ve arkada~lar~n~n iste~i üzerine oldu~unu belirtir. Nam~k
Kemal'in iyi bilinen üslubu, onun bu çeviriyi yapmas~n~~engellerni~tir. Sadullah Bey'in Ebuzziya Tevfik'e dikte ettirerek yapt~~~~çeviri bas~l~p da~~t~lm~~t~r (s. 7). "Padi~ahlann sarayma en
güç giren ~ey do~ruluktur" diye ba~layan mektup, sade bir dille, k~sa cümlelerle yaz~lm~~t~r.
Sadullah Bey'in bu mektubu dikte ettirerek çevirmesi, o devrin ileri gelenlerinin ve Nam~k
Kemal'in de ba~~vurdu~u bir yoldur ve san~r~m üslubu konu~ma diine yakla~t~rma çabasmdan
kaynaklanmaktad~r.
Matbuat Müdüriyednde bulundu~u s~rada Sadullah Bey ~breein kapat~lmas~~dahil, kendi
arkada~lar~na kar~~~nice yasaldamaklarda bulunmak zorunda kalm~~t~r (s. 11-14). Sansürden
geçen veya sansüre tak~lan eserler, zaman zaman tereddüt uyand~rmaktad~r, mesela Nam~k
Kemal'in
sansüre tak~hrken ~emsettin Sami'nin G~lve'sinin neden tak~lmad~~uu hep
merak etmi~tim. Bu gibi meseleler hakk~nda yap~lacak yorumlar~n, sarih belgelerle desteklenmesi güç olsa da, Sadullah Bey gibi baz~~dostlar~n yard~m~~olmu~~olmal~d~r. Sadullah Bey'in
görev süresinde (8 Ekim 1871-10 Nisan 1873) bas~lmas~na izin verilen ve reddedilen eserler
üzerinde bir incelemenin ne kadar ilgllç sonuçlar verecektir. Sansür ve matbuat kanununun
tart~~malar~n~~da çok aç~k ~ekilde özetlemi~~olan Ali Aky~ld~z, ayn~~ba~ar~y~~öteki bölümlerde de
göstermi~tir.
Sadullah Bey'in ba~~nda bulundu~u komisyonun "s~byan mekteplerinden yüksek okullara kadar e~itimin bütün kademelerinin ders programlar~m" düzenleyip, örnek olarak da
Nuruosmaniye Camii'nde bir ibtidaiye mektebi kurmas~~da önemli faaliyederindendir ki (s.
16) bu örne~in k~sa sürede yayg~nla~t~~~~görülecektir.
Devleti zorlayan konular biter tükenir gibi de~ildir. 1873-74'te Anadolu'da görülen lutl~k halk~~zor duruma sokmu~, Ölümler, göçler birbirini takip etmi~, mahalli idareciler vaziyete
hakim olamamam~~lar, konunun geni~leyerek yard~m komisyonu kurulmas~na, gazetelerin
yard~m ça~r~lar~na, misyoner ve yabanc~~diplomadarm yurtiçi ve yurtd~~~~yard~mlar toplamalanna yol açm~~t~r. Ali Aky~ld~z, bu konudaki belgeleri konu~turmas~n~~ve ustaca yoru~nlamasm~~
bilmi~tir (s. 18-25). Y~llar sonra Mehmet Emin Yurdakul'un ç~kard~~~~Türk Saz~'da yer alan
"Anadolu" ~iirinin
"Ba~~nda bir eski pü~kü pe~temal;
Koltu~unda bir yamah bo~~çuval,
-Ne o baa?
-Ot yiyoruz nolacak."
nusralannda tesbit etti~i hal sava~lar~n, luthldann sonucudur.'
Halide Edib, "Edebiyat~m~z~n Son Sirnalan ve Safhalan" (Blyük Meam~a, nu. 2, 4, 6, 7; 13, 27, Mart,
Nisan, 8 May~s 1919, s. 53-54, 100-102) adl~~yaz~s~nda bu dört ~n~sra~n okuyucuyu "Anadolu ile yüz yüze ge-
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Bu görevierden sonra getirildi~i Sultan V. Murat'~n Mabeyn ba~katipli~i, onun hayat~n~~
etkileyen en önemli görevidir. 30 May~s 1876'da Abdülaziz'in tahttan indirilerek yerine V.
Murat'~n getirilmesi ve k~sa bir süre sonra rahats~zl~~~~dolay~s~yla tahttan indirilerek yerine II.
Abdülhamit'in geçirilmesi Osmanl~~ Devleti'nin de gelece~ini belirlemi~tir. Ali Aky~ld~z "ihtilalci
kadro aras~nda bir fikir birli~i olmad~~~"na inceledi~i belgeler sonucu kanaat getirmi~tir (s.
39). Abdülhamit V. Murat'~n mabeyn ba~kâtibi Sadullah Bey'i suçlamak için elinden geleni
yapm~~~olsa da "aleyhinde bir ipucu" yakalayamam~~t~r (s. 50). Böylece yarg~lay~p cezaland~ramamakla birlikte, onu bundan sonra hem çe~itli görevlere getirmi~, hem de ~stanbul d~~~nda
tutmak için özel bir gayret sarfetmi~tir. ~lk önce Filibe fevkalade komisyonu ba~kanl~~~~görevine atam~~t~r. 1876 ilkbahar~nda Bulgaristan'da ba~layan terör olaylar~, sadrazam Mahmut
Nedim Pa~a'n~n Rusya'n~n ~stanbul büyükelçisi ~gnatiyev'in etkisinde, Bulgaristan'da olup
bitenlere göz yummas~~ yüzünden artm~~t~r. Bulgarlar~n isyan, isyana kat~lmayan Bulgarlar~~ve
Türkleri yok etme planlar~~ (s. 58) uygulanmaya konmu~tur. Mahmut Nedim Pa~a'n~n tedbirleri almamas~, bölgedeki Bulgar çetecileriyle, Müslümanlar~~kendi ba~lar~na b~rakm~~t~r. Bulgaristan'daki olaylar ~ ngiltere ba~ta olmak üzere yabanc~~ülkelerin bask~lar~na da yol açm~~t~r.
18 Eylül 1876'da Filibe'ye hareket eden komisyon üyelerinin ilk gördükleri, yeterli güvenlik
gücünün bulunmamas~d~r. Fakat istenilen yard~m gelmez. Ölü ve zararlar hakk~ndaki rakamlar birbirini tutmamakta ve tart~~mal~d~r. Tahkikat s~ras~nda do~rularla yalanlar~n nas~l birbirine kar~~t~~~na dair ilginç bir vak'a anlat~l~r: "Batak hadisesinde o~lunu kaybetti~ini bildirerek
ba~vuran bir Bulgar kad~n~~komisyona davet edilmi~, ancak, kad~ n~n yerine öldü~ünü söyledi~i o~lu gelmi~ti" (s. 63). "Üç Bulgar k~z~n~n ihtida edip evlenmeleri" de önemli bir hadisedir.
Despot vekilinin de bulundu~u komisyona ça~r~lan k~zlara, tercihleri soruldu~unda, bunlardan biri "H~ristiyanl~kta kalmak istedi~ini" bildirince despota teslim edilmi~tir. Öteki ikisi
e~lerini tercih etmi~lerdir. Sadullah Bey bu i~i de ba~ar~yla bitirdikten sonra Berlin Sefirli~ine
gönderilir. Bu görevdeyken çökü~ün tescili anlam~ndaki Ayastefanos ve Berlin murahhasl~klar~nda da bulunup devletin aleyhindeki kararlar~~ imzalamak zorunda kalan Sadullah Pa~a'n~n
duygular~n~~yans~tan nadir cümle ve beyitleri bulunmaktad~r.
Ali Aky~ld~z bu bölümün ba~~na onun,
"Ey sevgili vatan, kerem et, gel hitabete;
Bu dü~dü~ün felaketi nakl eyle millete"
beytini alm~~t~r (s. 67).
Filibe'den döndükten sonra 24 Nisan 1877'de Rusya Osmanl~~Devleti'ne sava~~ilan eder
ve devletin y~k~l~~~m, Türklerin Rumeli'den at~lmalar~~ sürecini ba~latan 93 Harbi ya~an~r.
Sadullah Bey, çok kar~~~k bir dönemde bu görevdedir. Hariciye naz~r~~Safvet Pa~a'n~n o~lu
Refet Bey Sadullah Pa~a'n~n yak~n arkada~~d~r. Duydu~u rahats~zl~~~~mektubunda ~öyle yazar:
"Bizans tarihini okudu~umuz vakit, 'Bunlar ne hamiyetsiz adamlarm~~, memleket ellerinden gidiyor, bunlar menfaat-i ~ahsiyyeleriyle u~ra~~yorlar' dedi~imiz ~eyleri bugünkü gün
tir"di~ini belirterek ~öyle devam eder: "i~te Anadolu. Resmi yap~lm~~~iki m~sra ile facias~~ ba~tan ba~a kar~~m~za
at~lm~~, ~~te diyann~n yüzünün ve kalbinin resmini size dört çizgi ile veren bir sanatkar. Hiçbir devir ve milletin
bu kadar az hadarla yap~lm~~~portresini ben henüz görmedim.
"Anadolu" ve Mehmet Emin Bey ~u dört çizgi ile Türk sanat~nda saltanatlann~~ o kadar kavi kurmu~lard~~
ki bu hakiki Anadolu'yu her Türk ister istemez görme~e, kalbi kar~~s~nda burkuhr~a~a; resminde, musikisinde,
~iirinde eski püskü pe~temal örtülü, siyah feraceli, eli nas~rh, beli bükük kad~n~n ilahi gözler ve ilahi cümlesiyle:
"—Ot yiyoruz nolacak "dedi~ini i~itme~e mecburdur." bk. Yeni Türk Edebiyat: Melinleri Nesir c.3/ 2, hzl. ~nci Enginün-Zeynep Kerman, ~stanbul: Dergah Yay~nevi, 2011, s. 115-116.
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reyü'l-ayn mü~ahade etmekteyiz. El-has~l vatan~n tehlikede bulundu~unu hisseder vükelâ
görmedi~imi maatteessüf arzederim; hemen Cenab-~~Hak encanum hayreylesin" (s. 73).
Tarihin çe~itli dönemlerinde kar~~la~~lan bu durum insan~n kan~n~~donduracak bir ~ekilde tekrar tekrar görülmektedir. Ali Aky~ld~z, bu büyük faciay~~aç~k seçik ifadesiyle özetlemi~tir.
Bir yanda facialar ya~an~rken, öte yandan Istanbul'daki ç~kar hesaplar~~yap~lmaktad~r. Kar~~l~kl~~mektuplar~n tamam~n~n bulunmay~~~~birçok nokta= belirsiz kalmasma yol açmaktad~r.
"Sadullah Bey'in, Ruslar~n Balkanlar'da yapm~~~olduklar~~ zulüm ve eziyetleri Avrupa kamuoyuna izah etmek amac~yla Berlin'de Frans~zca olarak Ru,syahlar~n Hareldt-~~Vah~iyaneleri isimli
bir risale bast~rm~~" olsa da, ne yaz~k ki bu eserin metni bulunamam~~~olmal~~ki, kitaba al~nmam~~ur. Sadullah Pa~a bu kitab~~Safvet Pa~a'ya da göndermi~~ve onun 21 Kas~m 1877 tarihli
mektubunda eseri ba~tan sona kadar okudu~unu ve "eseri-i himem-i celile-i vatanperveranelen' oldu~unu yazmas~~üzerine, kitapla ilgili olarak 17 Aral~k 1877'de ~u bilgiyi vermi~tir:
"Risale-i mezkfire kulunuzun tertip eyledi~im programa göre Almanyaca kaleme ald~nlarak
ve bir taraftan dahi Frans~zcas~~yap~larak ikisi birden ne~redilmi~tir. Bugünkü gün nüseh-i
müteaddidesi Avrupa'n~n her tarafinda devr ve seyreyledi~i gibi Amerika'ya dahi gönderilmi~dr. Sefaret-i seniyyelere gönderildi~i s~rada Musurus Pa~a hazrederine dahi gönderilip ald~~~m cevaba göre irsal k~l~nan nüshalar baz~~ zevat-~~mutebereye ve gazetelere verilmi~~oldu~u
anla~~hru~t~n Ve Avrupa'n~n sair gazetelerinde dahi Menunial diplomatique'te bile risale-i
mezhirenin hülâsa-~~ mündericau mebhustur" (s. 296). Sadullah Pa~a bu metni ~ngilizceye de
çevirtip ne~retmeyi dü~ünmektedir. Bu kitab~n nüshalar~~ mutlaka bir yerlerde olmal~d~r.
Ruslar~n hareketinin Müslümanlar~~tahrik edici olmas~, bu tahrikten do~acak sonuçlar~n
Rusya'ya ait olaca~~n~n elçiliklere bildirilmesi s~ras~nda ~ngiltere sefiri Layard'~n "e~er siz
bunu men'e muktedir de~il iseniz biz kab~na bakar~z" cevab~n~~vermi~~olmas~, Osmanl~~uyruklu H~ristiyanlara bat~n~n bak~~~aç~s~n~~da göstermektedir (s. 279). Askeri harekata ve d~~~politikaya dair müdaheleler, Hariciye naz~n Safvet Pa~a'y~~ bezdirmi~tir (s. 280). Safvet Pa~a 21
Kas~m 1877 tarihli mektubunda "art~ k devletimizin hayat ve mematma yakinen hükmolunamayan bir zamanda halka-i yekciheti ve ittihada sar~l~ p mülk ve milletin husul-i selâmeti nuhbe-i âmâl ve eficânm~z olmak" lâz~m gelirken "Bizans Devleti vükelâ ve rüesa-y~~ruhaniyyesinin
dillerde destan olan sandalye kavgalann~"n~n ay~planmas~na art~k imkan görmedi~ini yazar (s.
291). Sadullah Bey'in Safvet Pa~a'ya 16 May~s 1878'de yazd~~~~mektuptaki "devletin istildal ve
bekas~m muhatara-i âtiye-i karibeden kurtarmak muhâldir" cümlesi dönemin sorumlu devlet
adamlar~n~n gelecek hakk~ndaki görü~lerinin bir ifadesi olarak çarp~c~d~r (s. 306). Bu durumdan kurtulmak ancak devletin kendisini savunacak askeri gücünü kazanmas~~ve
medeniyete esas olan ~slahata ~imdiden te~ebbüs" edilmesiyle mümkün görünür (s. 306). Sadullah Bey'in Rusya'ya kar~~~Avrupa devletlerinin, özellikle ~ngiltere'nin deste~ini arad~~~~da bu
mektuplarda kendisini hissettirmektedir. Bu sat~rlar~~okurken tarih bilincinin kazan~lmas~nda
bu tür metinlerin önemi bir kere daha belirmektedir.
Bu arada baz~~görü~lerini de yad~rgamamak imkans~z. Ba~ta Nam~k Kemal olmak üzere
mevcut dilin fikri ifadeye yetersiz oldu~u, bunun okullarda ö~renilmesinin de neredeyse
imkâns~zl~~~~üzerinde ~srarla durulmu~, dilin sadele~mesi, cümlelerin k~salt~lmas~, harfierin
de~i~mesi konusunda çe~itli dü~ünceler ortaya at~lm~~, k~smen taru~~lm~~~olmakla birlikte,
Sadullah Bey'in, "efkar-~~çakerânemce dahi bizim için maarifçe evvel be-evvel yap~lmas~~lâz~m
gelen ~eylerden biri Frans~zcan~n rü~diyelere kabulü maddesidir. Zira sahihen terakki-i maarifi baz~~eficâr-~~asriyyeye göre temeddünü iltizam etsek vas~ta-i istihsali yaln~z lisamm~za hasreyledi~imiz surette yine madup tamamen has~l olamaz ve sair memleketlerin derecesine var~lamaz" (s 314) hayli ileri bir görü~tür. Zaten askeri okullarda bu tür e~itim ba~lam~~t~r. Sadullah
Bey'in istedi~i, Frans~zcan~n küçük ya~tan itibaren okullarda ikinci dil olarak ö~retilmesidir, ki
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asl~nda bunun öteden beri devam eden bir al~~kanl~k oldu~u aç~kt~r. Medreselerde Arapçan~n
hakimiyeti de böyle bir ihtiyaçtan ba~lam~~~olmal~d~r. Yeni bir medeniyet dairesini girildi~inde
Arapça= yerini Frans~zcan~n almas~n~~istemek ayn~~zihniyetin devam~n~~göstermektedir.
Sadullah Bey'in en büyük endi~esi, Osmanl~~Devleti'nin milletler aras~~ili~kilerde yerini kaybeder yaln~zla~mas~d~r ve bunu mektuplannda s~kça dile getirir. Vatan hasretinin artt~~~~gösteren saurlan (s. 331, 354), çoculdanmn e~itimi, kendi sa~l~~~ndaki aksamalar özel hayat~yla
ilgilidir. Avrupa sanat~~ve medeniyetiyle ilgili olarak hemen hemen bütün mektuplannda
ilginç gözlemler yer almaktad~r. Hele Cevdet Pa~a'ya yazd~~~~mektup ile cevab~~tam anlam~yla
bir özele~tiri niteli~indedir.
Bir edebiyat ara~t~r~c~~olarak beni en çok ilgilendiren bu kitapta toplanm~~~olan edet~l parçalard~r, fakat ne yaz~k ki bu bölümde bilinenlere eklenen ve ar~iv belgelerinden ç~kar~lm~~~yeni
mektuplar d~~mda, umdu~um yeni malzemeyle karpla~mad~m. T~pk~~~iirleri gibi. Eklenen birkaç
beytin d~~~nda da yeni bir ~iir yoktu. Sudullah Pa~a'mn nesri olgun bir nesirdir. Devrin en önemli
iki ~iir çevirisi ayn~~tarihlerde ya~am~~~olan Edhem Pertev Pa~a ile Sadullah Pa~a'ya aittir. Tanzimat döneminin sevilen ~airlerinden Lamartine'in "Görü, ~inasi'nin manzume çevirikrinden
hemen sonra gelir.2 "On Dokuzuncu As~r" ise Nam~k Kemal'in "Vatan Kasidesi" gibi ki~iye
de~il, kavrama hitap etmektedir. Ali Aky~kdn'~n da belirtti~i üzere, ~üphesiz ki Sadullah Pa
~a'n~n varhrp bilinen ama nerede oldu~u bilinmeyen -t~mahm ki yok ohnam~~ur- iki ~iir defteri
ortaya gkmad~kça onun ~airli~inin boyutlar~~hakk~nda bilgimiz sadece bu iki &den ibaret kalacakt~r. Ama bu iki ~iir de onun edebiyat tarihine girmesine yetmektedir. ~lyada çevirisine gelince
bu çeviriden çok geç haberdar olunmas~~gerçekten üzücüdür.
Mustafa Faz~l Pa~a'n~n ünlü mektubunun çevirisi, Nam~k Kemal'in okuyucusunu saran
heyecanl~~üslubunu ta~~mazsa da k~sa, etkili cümlelerle haurcian kolay kolay gkmayacak özdeyi~ler havas~ndad~r ve bir noktada ~inasi'nin üslubunu hat~rlatmaktad~r. Mektubun "Padi~ahlar~n saray~na en güç giren ~ey do~ruluktur." (s. 250), "Adalet dünyada bir ney'dir. Politika
dedi~iimiz de adalet-i sahihad~r" (s. 261) bu tür cümlelerdendir. Ülkenin yenile~me ihtiyac~n~~
anlatan sat~rlar birer program niteli~i ta~~r ve hemen hemen bütün Tanzimat yazarlar~~tarafindan da i~lenir. Maarif, vergi, hukuk pa~an~n özellikle üzerinde durdu~u noktalard~r. Bunlar~~anlat~rken Fransa'n~n ancak ihtilalden sonra kendisini geli~tirecek hale geldi~ini ifade
ederken hafiften bir tehdit havas~~da bulunur. Mamafih Mustafa Faz~l Pa~a Avusturya'n~n Islav
milletlerini kendine çekme siyasetini ve Avrupa'da kamuoyunun Türklerin aleyhine dönmekte oldu~unu gelece~e yönelik ciddi tehlikeler olarak i~aret eder ki bunlar~n ne kadar gerçek
oldu~u k~sa sürede ortaya ç~kacakur.
Türkleri küçümsemek bat~da o kadar yayg~nd~r ki Pa~a "bizim milletimiz askerlikten
ba~ka ~eye elvermez" diyorlar diyerek ~ikayet eder (s. 258). Bu ifade, y~llar sonra Yahya Kemal'in bütün alanlarda ayn~~derecede geli~menin, mükemmelle~menin ~art oldu~unu anlatan
"Askerlik Türklerin tek meziyeti de~il, inkar olunamayan tek meziyetidir" cümlesini haurlaur.
"1 Eylül 1869 Tarihli Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi" ise uygulanmas~~sonraki y~llarda da görülen çok önemli bir programd~r. Sekiz maddede toplad~~~~umdeler (s. 266) sonraki
sayfalarda geni~letilirken, mekan, ö~retmen, kitap temeline bir 'de "her milletin maarifçe
husul-i terakkisini kendi lisan~nda aramak laz~m gelip bir kavme aher bir lisan-~~ ecnebi ile
2 Emel Kefeli, 1854-1993 T~llan Aras~nda Lamartine'den Türkçeye Yap~lar Tenümekr t~zetiade Bir Ara~t~ran;
M.O. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993, metin, 239-268 ; Inceleme k~sm~~268-300 (Bas~lmam~~~doktora tezi).
' Yay~nlar~, 19 b. 2004, s.70-75.
3 Bu ~iirin tahlili için bk. Mehmet Kaplan, ~iir Tahlillen, Istanbul: Derg'ah
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fünun ve marifetçe tarik-i terakki iraesi mü~kil ve müteassir oldu~u derkârd~r" (s. 268) cümlesi, bugün de üzerinde dü~ünülmesi gereken önemli görü~lerdendir.
Sadullah Pa~a'n~n Safvet Pa~a, o~lu Refet Bey ve Kemalpa~azade Said Bey ile olan yak~n
dostlu~u ve yaz~~malar~~da dikkati çekmektedir. Bu ~ah~slar~n da Sadullah Pa~a'ya yazd~klar~~
baz~~ mektuplar eldidir. Osmanl~~tarihinin dönüm noktas~~ olan 93 Sava~~'n~n yurt içi ve d~~~ ndaki yanlulann~~dile getiren, y~k~l~~~~hissettikleri halde çaresiz kalan üst tabaka idarecilerinin
peri~anliklan, bat~l~~devletlerin politikalarmdaki Osmanl~~ aleyhindeki de~i~ikli~e ra~men,
Avrupa'y~~Rusya'dan ay~rma çabalar~, Rusya'ya yenildikten sonra Yunanistan ve ~ ran'~n da
sava~~sonunda pay istemelerine kar~~~duyulan öfke hep bu mektuplarda bulunmaktad~r. Hele
sava~~kararlar~n~n Istanbul'daki toplant~larda al~nmas~n~n -bu sat~rlar~~ okurken Süleyman
Pa~a'n~n Un~detia-Hakay~k'~ndaki nice sayfay~~haurlamaktan kendimi alamad~m- felâketleri
nas~l do~urdu~u ve buna sebep olanlar~n onlar~~anlamak istememeleri, kitab~n iç burkan
belgeleri aras~ndad~r (s. 276-338)
Kemalpa~azade Said Bey ile Sadullah Pa~a'n~n Türkçeyi kullanmaktaki ustal~ klar~~ onlar~~
birle~tiren bir ba~ka nokta olmahd~r. Ne yaz~k ki bu iki arkada~~n mektupla~malar~n~ n da
birço~u yok edilmi~tir.
Daha önce ç~kan Sadullah Pa~a yahud Mezardan Bir Nida adl~~kitab~nda, pa~ay~~yak~ndan tan~yan Mehmet Galip onun hakk~nda hayli bilgi vermi~tir.4 Ali Aky~ld~z da bu eserden yararlanm~~t~r. ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~~ onun özel mektuplann~~ve intihanyla ilgili uzun yaz~s~n~~ne~retmi~ti.5 Bunlar ve çe~itli antoloji ve çal~~malarda zikredilen çeviri ve yaz~lar~~onu onun sadece
Osmanl~~ tarihinin de~il edebiyat tarihinin de önemli ki~ileri aras~na sokmu~tu. Bunlar~n hepsinin
Ali Aky~ld~z'm derlemesiyle bir arada getirilmesi, onlar~n arka arkaya okunmas~n~~ sa~lad~~~~için
son derecede yararl~~olmu~tur. (Bu derlemede sadece a~abey kelimesinin "abi" ~eklinde yaz~lmas~n~~çok yad~rgad~~u~n belirtmek isterim.) Yine de eldeki belgelerin eksik olu~u, gelecekte, onlar~n da bulunabilmesi durumunda Sadullah Pa~a hakk~nda, özellikle edebiyat aç~s~ndan yeni bir
de~erlendirmeyi gerektirecektir. Bugün eldeki bilgileri, derli toplu, okunabilir nitelikteki bir
kitapta sunan Ali Aky~ld~z'a sadece te~ekkür borçluyuz. Bu kitap belki Sadullah Pa~a hakk~nda
yeni baz~~yap~mlar~n da yolunu açacakur, zira onun ya~am~ndaki trajik durum, görev bilinci ile
duygular~, döneminin hayli ilersindeki ~slahat9 dü~üncelerini asla dile getirip uygulayamayaca~~~
ortam, kendisinden her an ~üphelenen bir hükümdann vehim gölgelerinin üzerinden eksik
olmad~~~m bilmekten kaynaklanan tedirginli~i, devletin h~zla y~k~ma gitti~ini yak~ndan görmenin
-Safvet Pa~a ve o~lu Refet Bey de ayn~~ görü~tedir- ve hiçbir ~ey yapamaman~n yaratt~~~~iç-y~k~m,
nice sanatkar~n i~lemek isteyece~i bir ki~ili~i de if~a etmektedir.
Bu kitap dolay~s~yla ~unu da belirtmek isterim ki, Sadullah Pa~a'n~n benzeri daha nice
~ahsiyet, böylesine ciddiyetle ele al~nmay~~beklemektedir. Onlar~ n incelenmesi ve eserlerinin
ortaya ç~kmas~~sonucu, tarihimiz üzerinde daha ciddiyetle dü~ünüp, tarihin içinden geçmesini
ö~renmemiz de mümkün olacakt~r.
PROF. DR. ~NCI ENG~ NÜN
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