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A SATIRICAL POEM OF HODJA TAHS�N: BIOGRAPHY AND DEATH OF THE LATE ME�HUR SAID 
A�A 
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Öz 

XIX. asır Türk fikir ve edebiyat hayatında Batı tesirinin arttı�ı bir zamandır. Bu dönemde muhtelif gaye ve 
vasıtalarla Avrupa’ya giden Türkler Batı kar�ısındaki geri kalmı�lı�a çareler aramı�lardır. Bu çalı�mada bilgin, �air ve 
e�itimci olan Hoca Tahsin’in 1851’de Avrupa’ya teknolojik yenilikleri takip etmesi için gönderilen Türklerden Said 
A�a’ya dair biyografik �iiri incelenmi�tir. �iir, o dönemin me�hurlarından Said A�a’nın vefatını müteakip 
ne�redilmi�tir. Said A�a, devrin düalizmini yansıtan tiplerden biridir.17 yıl orada ya�amasına ra�men Avrupa’nın 
ya�am tarzına kapalı ama fikirlerine açık bir tiptir. Onun Paris’teki siyaset ve edebiyat çevreleriyle münasebetleri 
oldukça ilginçtir. Said A�a okuma yazma bilmemesine ra�men hemen her konuda fikir beyan eder. Batı’nın bilim ve 
teknoloji sahasındaki geli�melerini Osmanlı’ya nakletmek arzusundadır. Siyasî ıslahatlara dair fikirleri fıkralara konu 
olan Said A�a’nın �ahsında Osmanlı’nın Batılıla�ma macerası da görülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Batılıla�ma, �iir, ıslahat, Hoca Tahsin, Paris Türk Kolonisi, Londra 
Sergisi. 

Abstract 

Ottoman thinking and literature beag to affected by Europe in XIX. century. Turkish people who went to 
Europe tried to find solution for backwardness. In this study we analyzed Hodja Tahsin’s biographical poem which 
talks about Said Aga who was sent to Europe in order to investigate technological innovations. The poem puplished 
after the death of Said Aga. Her reflects the dualistic structure of that era. He never practices European life, but in 
theory level he is agree with it.  Moreover he wants to apply scientific and technological developments to the Ottoman. 
Although he was illiterate he has idea about everything. In Said Aga’s life, Ottoman’s westernization adventure can be 
seen as well. 

Keywords: Westernization, poetry, reform, Teacher Tahsin, Turkey Colony Paris, London Exhibition. 

 

 

Giri� 
On dokuzuncu asırda Osmanlı toplum ve siyaset hayatını etkileyen hususların ba�ında 

Batılıla�ma’nın geldi�i cümlenin malumudur. III. Selim ve II. Mahmud devrinde bariz �ekilde devlet 
politikası hâline gelen Batılıla�ma çabaları Tanzimat Fermanı’nı (1839) müteakip yapılan reformlarla hız 
kazanmı�tır. Bu asırda devleti kurtarmak, Avrupa devletlerinin �slâm co�rafyasındaki sömürgele�me 
politikalarının önüne set çekmek, gayrimüslimler üzerindeki ecnebi nüfuzunu azaltmak, ilim ve teknikte 
ilerlemek gibi gayelerle devletin belirli ıslahatları uyguladı�ını görürüz. Hiç �üphesiz Batılıla�ma çabalarının 
arkasında bilim, teknoloji ve maarif sahalarındaki gerilemeden mütevellit icbarlar ile istikamet arayı�ları 
vardır.1 Hususen Türk siyaset, dü�ünce ve e�itim hayatında ba�layan bu yeni anlayı�tan edebî eser ve 
�ahsiyetler de payına dü�eni almı�tır. Batılıla�ma’nın Osmanlı’da vücut bulması muhtelif vesilelerle 
olmu�tur. Bu vasıtaları; devletin resmî politikası, matbuatın yaygınla�masıyla birlikte görülen yayın bollu�u, 
sefaretler, Avrupa dü�üncesini benimseyen aydınların çeviri veya telif yoluyla ne�rettikleri fikir ve eserler, 
Fransızca üzerinden yabancı lisan ö�renmeye devlet nezdinde verilen ehemmiyet, mekteple�me gibi 
unsurlar olarak zikredebiliriz. Makalemizin mevzuuyla ba�lantılı olanı ise muhtelif vesilelerle Avrupa’ya 
gidenlerin orada i�tigal ettikleri hususlardır. �brahim Müteferrika, Hâlet Efendi gibi Osmanlı’da Batı 
kar�ısındaki “geri” kalmı�lık” psikozuna henüz girilmedi�i devirler ile 1830 sonrası Avrupa’ya 
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• Dr. 
1 Devrin icbar ve istikâmetinin genelde Türk dü�üncesi, özelde edebiyat âlemindeki akisleri/tesirleri hakkında ayrıntılı bir mütalaa için 
bkz. �smail Kara, (2005). “Ça�da� Türk Dü�üncesi Nasıl Ele Alınabilir?”, Din ile Modernle�me Arasında, 2. Baskı, �stanbul: Dergâh 
Yayınları, s. 11-71; a.g.y., “Modernle�me Türkiyesi’nde ‘Ulûm, Fünûn’ ve ‘Sanat’ Kavramlarının Algılanı�ı”, a.g.e., s.126-192. 
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gönderilenlerin meselelere bakı�ı, oraları tavsif �ekli birbirine zıttır. Daha önceki asırların aksine Halet 
Efendi’nin dü�ü�ünü müteakip Osmanlı rical, ulema ve üdebasının Avrupa’ya bakı�ı de�i�mi�, eski kendine 
güven yerini daha çok hayranlık, geri kalmı�lık psikozuna bırakmı�tır. 

Sultan II. Mahmud devrinde “devletin ihtiyacı olan ashâb-ı malûmâtı yeti�tirmek” gayesiyle 1930’da 
Avrupa’ya talebe gönderilmeye ba�lanır.2 1850 sonrası gidenlerin umumen siyasetle i�tigali yeni ve farklı 
fikirlerin Osmanlı’da ne�et etmesini de beraberinde getirmi�tir. 1850’de gönderilen talebelerin ba�ında onları 
manevî bakımdan korumakla görevli �ahıs Hoca Tahsin ve Selim Sabit’tir. Daha sonraları tahsil için 
gönderilen talebelerin memleketin ihtiyacı olan ilimleri ö�renmek yerine siyasî faaliyetlerde 
bulunmalarından ötürü Sultan II. Abdülhamid devrinde, 1892’de, talebelerin Avrupa’ya tahsile 
gönderilmesinden vazgeçilmi�tir. 

Avrupa’ya giden Türklerin buradaki tecrübelerine, gözlem ve de�erlendirmelerine dair eserler Türk 
edebiyat ve dü�ünce tarihi için oldukça kıymetli bilgileri ihtiva eder. Son zamanlarda bu gibi konulara dair 
eser ve etütlerin ne�ri, ilgililere modernle�me macerasını daha ayrıntılı görme fırsatı sunmaktadır. 
Makalemize bahis mevzuu etti�imiz manzume XIX. asırda Avrupa’ya gönderilen ve geri dönmeyen ilginç 
bir �ahsı, Tarakçı Said A�a ve onun biyografisini hâvidir. Bu çalı�mada Hoca Tahsin’in �iirinden hareketle 
Osmanlı me�âhir-i meçhulesinden Tarakçı Said A�a’nın biyografisi ortaya konulacaktır. Yayıma 
hazırladı�ımız bu manzumedeki Said A�a’nın hâl tercemesinin eksik tarafları hususî kütüphanemizde 
fotokopi nüshası bulunan �bnülemin’in Me�âhir-i Kemâl isimli yazma eserinden de istifade edilerek ikmal 
edilmi�tir. 

1. Hoca Tahsin Efendi 
Osmanlı’nın son devrinde medresede yeti�ti�i halde müspet ilimler sahasında eserler kaleme alan, 

dersler veren, talebeler yeti�tiren Hoca Tahsin, bu asra ruhunu veren “düalizm”in hem hayatında hem de 
eserlerinde görülebildi�i ki�iler arasındadır. �yi bir medrese tahsili görmesi; uzun süre Avrupa’da bulunarak 
politika, edebiyat ve ilim mahfillerinde tebarüz etmesi; Darülfünûn Müdürlü�ü; ansiklopedik bilgileri 
Osmanlı kamuoyuna ne�redenler arasında yer alması; �ttihad-ı �slâm’ı savunması; Arnavutça’nın alfabesini 
hazırlama te�ebbüsü; ulemayla ini�li çıkı�lı bir grafikte seyreden münasebetleri; aklî ve dinî ilimlerin 
yanında müspet ilimlerle de u�ra�ması; dini felsefe ve müspet ilimlerle örtü�türen tavrı; Yeni Osmanlılar 
gibi ihtilâlci gençlerle dostlu�u Hoca Tahsin’in renkli dünyasını - �ahsiyetini verecek özellikleri arasındadır. 

“Batı’nın modern ve müsbet ilimlerine geçi� süreci içindeki Türk bilgi dünyasının XIX. asırdaki 
orijinal bir siması olarak görülen”(Akün, 1998: 202) Hasan Tahsin 1811’de Yanya Vilâyetinin Filat kazasına 
ba�lı Ninat Köyü’nde do�ar. �lk tahsilini müftü olan babası Osman Efendi’den almı�tır. Fatih Camii’nde 
Vidinli Hoca’nın (Hoca Mustafa Efendi) derslerine devamla icâzetnâme alır. 1856’da tahsil için Avrupa’ya 
gönderilen Türk ö�rencilere “Arapça ve Farsça ile dinî bilgilerini geli�tirmelerine yardımcı olmak, aynı 
zamanda gayrimüslim tebaadan orada tahsilde bulunanlara da Türkçe’yi ö�retmek yolunda devletçe alına 
karara” (Akün, 1998: 199) binaen Selim Sabit’le birlikte3 Paris’e gönderilir. 20 Mart 1857’de Paris’e varır. 
Paris’te açılan Mekteb-i Osmânî’de hocalık yapar. Medreseli Hoca Tahsin burada astronomi, jeoloji, 
mekanik, fizik, kimya gibi modern ilimlerle i�tigal eder. Paris’in ilim ve siyaset çevreleriyle tanı�ması 
Akün’ün deyi�iyle “fikrî hayatına yepyeni bir istikamet” çizer. 1861’de yurda döner. 1862’de Abdülhak 
Hâmid ve a�abeyi Nasuh Bey’le uzun bir yolculuk sonrası yeniden Paris’e gider. Bu seferki görevi sefaret 
imamlı�ıdır.4 Bir dönem adeta darb-ı mesel hükmünde bulunan ve Avrupa hayranlı�ını gösteren me�hur, 

“Paris’e git hey efendi akl u fikrin vâr ise 

Âleme gelmi� sayılmazlar gitmiyenler Paris’e” 

beytini bu yıllarda söylemi�tir. 1867’de Paris’e gelen Yeni Osmanlılar (Ziya Pa�a, Namık Kemâl, Ali Suavi, 
Menâpirzâde Nuri, Kayazâde Re�ad, Ayetullah Bey), �air Hoca Hayâlî ve Hindli �skender ile dostluk kurup 
Paris’te Türk kolonisini te�kil ederler (Kuntay, 1944: 576-579; Ülken, 1966: 298-299). “Cennet”5 olarak 
nitelendirdi�i Paris’te bulundu�u bu ikinci dönemde materyalizme merak salan (Akün, 1998: 199) Hoca 
Tahsin kıyafetini tebdil eder, ba�ındaki sarı�ın yerini �apka alır. Bu de�i�im, “mösyö Tahsin” veya “gâvur 
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2 Bu hususta bkz. �bnülemin, �bnülemin Mahmud Kemâl (1940-1953). Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar, MEB: �stanbul, s. 601-602; 
Enver Ziya Karal, 1988). Osmanlı Tarihi, C. V, Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 162; Adnan �i�man (2001). Tanzimat Döneminde Fransa’ya 
Gönderilen Osmanlı Ö�rencileri, s.4-6; Yahya Akyüz, Türk E�itim Tarihi, �stanbul, s. 141-142. 

3 Necip Asım, (1341). “25 Sene Evvelki Hatıralardan: Selim Sabit Merhum Hakkında”, Tedrisat Mecmuası, S. 68, s. 365. 
4 Kemalpa�azâde Said, (1307). Sefirler ve �ehbenderler, �stanbul, s. 77 
5 Pairs’e tahsil için gönderilen Hâmid, hâtıralarında “cenneti ne vakit nerede görece�iz” yolundaki sualine Hoca Tahsin’in “Paris’e 
vardı�ımız zaman orada görece�iz” cevabını verdi�ini belirtir. Abdülhak Hamid (1994). Abdülhak Hâmid’in Hatıraları, (Haz. �nci 
Enginün), �stanbul: Dergâh Yayınları, s. 29. 
Paris’e git hey efendi…’nin sahibi için normal oldu�unu söyleyebiliriz. 
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Tahsin” diye anılmasına sebep olur.6 Fuad Pa�a’nın Paris’te vefatı üzerine (28 �ubat 1869) cenazesiyle 
birlikte �stanbul'a döner (Lütfî, 1989: 40). 8 Nisan 1869’da padi�ahın iradesi ile “Dârülfünûn-ı Osmânî 
müdîri” sıfatıyla açılması plânlanan Darülfünun’un ba�ına getirilir. Burada halka açık konferanslar tertip 
eder. 1870’de resmen açılan Darülfünûn’da, yine Ramazan ayında halka açık konferanslar vermeye devam 
eder. Burada serd etti�i fikirleri ve Cemaleddin Efgani’nin konu�masındaki “nübüvvet sanattır” ifadesinin 
dini akidelere uygun bulunmamasından ötürü ulemanın yo�un tepkisine maruz kalır, Darü’l-Fünûn 
kapatılır ve görevden uzakla�tırılır. “Ta�mektep” namıyla maruf sıbyan mektebine çekilen Hoca Tahsin 
burada dileyenlere felsefe, riyaziye, astronomi, kimya, tabii ilimler gibi dersler vermeye ba�lar. Buradaki 
dersleri de dinî akidelere ters bulunarak Me�ihat’e �ikâyet edilmesine ra�men devrin Maarif Nazırları Safvet 
ve Münif Pa�aların himayesiyle bu dersleri okutmaya devam eder. “Cemiyeti �ttihad-ı �slâmiyye” ismiyle 
kurmak istedi�i cemiyetin Avrupa’da do�uraca�ı tepkilerden çekinilerek “Memâlik-i �slâmiyye Co�rafya 
Cemiyeti” adı tercih edilir. 1879’da Cemiyet-i �lmiye’nin kurulu�una önayak olur. Cemiyet adına çıkartılan 
Mecmua-i Ulûm’u arkada�larıyla birlikte çıkartır. Hoca Tahsin bu yıllarda vereme yakalanır ve 3 Temmuz 
1881’de misafir olarak bulundu�u Münif Pa�a’nın Erenköyü’ndeki kö�künde vefat eder.7 

Hoca Tahsin, Medrese tahsilinin yanında �ahsî merak ve gayretiyle naklî bilimlerde de kendi 
kendini yeti�tirir. Devirde hemen herkes gibi �slâmiyet’in ilerlemeye mani olmadı�ı fikirlerini savunur. 
Matbu ve yazma eserlerinden bazıları vefatından sonra talebesi Nadiri Fevzi vasıtasıyla Külliyât-ı Hoca 
Tahsin adıyla bastırılır. 

Hoca Tahsin bir ilim adamı olmasının yanında �iirle de i�tigal etmi�tir. �lhamını ilmî konulardan 
alan felsefî ve ilmî �iirler kaleme almı�tır. Bunun yanında tarih dü�ürmeler, lügazlara verdi�i cevaplar onun 
�iir dünyasının hususiyetlerini verecek evsaftadır. �ncelememize bahis konusu olan manzumesi de 
Avrupa’da birlikte bulundu�u Said A�a’nın hâl tercemesini havidir. 

2. Manzûme Hakkında 
Hoca Tahsin’in Paris Türk kolonisinde uzun süre birlikte bulunup garip tavır ve hususiyetlerine 

yakından �ahit oldu�u Said A�a’nın vefatını müteakip yazıp ne�retti�i bu kaside8 onun fıkralara konu 
edilen9 hayatı hakkında ayrıntılı bilgileri içerir. 

112 beyitten müte�ekkil bu manzume kaside formunda olup aruzun�mefâîlün mefâîlün mefâîlün 
mefâîlün kalıbıyla yazılmı�tır. �ekl� hususiyetleri itibariyle Kl	sik �iir gelene�i içinde yer alan bu manzume, 
muhteva yönünden birçok farklılıklar ta�ımaktadır. Kl	sik edebiyatta mersiyeler ya da vefat için kaleme 
alınan tarihler, ölen ki�inin ardından duyulan teessürü ve merh
mun sahib oldu�u iyi hasletleri dile getiren 
�iirlerdir. Hoca Tahsin Efendi’nin Tarakçı Said A�a’nın ölümü üzerine kaleme aldı�ı manzumesi mersiye 
havasından oldukça uzaktır. Tarizk	r bir üslubun h	kim oldu�u bu manzume, Said A�a’nın �ahsında belli 
bir zümrenin hicvi olarak görülebilir. �air, manzumesinde �mâm-ı Birgivî, �bni Sina, Ar�imed, Napolyon, 
Deli Petro, Kanunî Sultan Süleyman gibi siyaset, ilim ve felsefe sahalarında tebarüz etmi� tarihî ki�ilere Said 
A�a’nın �ahsına tariz maksadıyla telmihte bulunur. 

Manzume, Hoca Tahsin’in tarih dü�ürmeye ilgisini göstermesi Avrupa ile ilgili görü�lerini 
aksettirmesi bakımından da ilginçtir.10 Hoca Tahsin’in hayatına dair etraflı bir etüd kaleme alan Ömer Faruk 
Akün bu manzumeyi �öyle takdim eder: 

“Tarih dü�ürme yolundaki manzumelerinin en ilgi çekici olanı, Paris’te dost oldu�u Tarakçı Said 
A�a’nın 1868’de orada vefatı münasebetiyle yazdı�ı 112 beyitlik biyografik tarih kasidesidir.” (Akün, 1998: 
206). 

Hayatı hakkında �bnülemin’in yazma nüshası �Ü Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan Me�âhir-i 
Kemâl’i11 ile birlikte asıl kaynak olarak görülebilecek bu manzumeye göre Said A�a �stanbul’da do�ar. Anne 
ve babasının ihmalinden ötürü iyi bir tahsil ve terbiye göremez. Yeniçeri Oca�ı’na intisap eder. 1826’da 
oca�ın la�vına, yeniçerilerin sürülmesine ra�men bu karga�adan kurtularak askerlik hizmetine devam eder. 
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6 Hoca Tahsin’in Paris hayatı hakkında Abdülhak Hâmid’in verdi�i bilgiler için bkz. “Abdülhak Hâmid’in Hatıraları (1994). (Haz. �nci 
Enginün), �stanbul: Dergâh Yayınları, s. 25-27; 29-33. 
7 Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. �bnülemin Mahmud Kemâl (1930-1942). Son Asır Türk �airleri, MEB: �stanbul, s. 1871-1882; 
�emseddin Sami (1308). “Tahsin - Hoca Hasan”, Kâmûsu’l-A�lâm, III, �stanbul, s. 1268-1269; Necip Âsım, (1923). “Hoca Tahsin Efendi 
Hakkında”, �ctihad, S. 152, 1 Nisan, s. 3145-3146; Ömer Faruk Akün, (1998). “Hoca Tahsin”, D�A, c. 18, s. 198-206. 

8 Manzume, Cemiyet-i �lmiye’nin yayın organı olan Mecmua-i Ulûm’da ne�redilmi�tir. Bkz. [Hoca Tahsin], (1297).“Me�hur Said A�a 
Merhumun Tercüme-i Hâl ve Târîh-i Vefatı”, Mecmûa-i Ulûm, S. 3, s. 230-234. 
9 Abdurrahman �eref, (1339). “Pariste Bir Ramazan Bayramı”, Tarih Musahabeleri, �stanbul, s. 183-186. 
10 Yukarıda da bahsedildi�i üzere Hoca Tahsin’in �iirlerin tarih dü�ürme önemli bir kısım te�kil eder. 
11 �bnülemin’in bu eserinin fotokopisi muhibb-i kitap Sayın Ahmet �yimaya Beyefendi vasıtasıyla bize intikal etmi�tir. Eseri, Prof. Dr. 
�smail Kara ile birlikte yayına hazırladı�ımızı belirtelim. 
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Osmanlı’da toplumsal muhalefetin ni�anesi olarak devirde selamlanan yeniçerileri Hoca Tahsin de devrinin 
ruhuna uygun olarak tebcil eder. Ona göre oca�ın kaldırılması “vak�a-i ma�hûde”dir. O, yeniçerileri 
manzumenin 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nini müteakip ne�redildi�i dikkate alınırsa kahramanlık ve 
cihana deh�et saçmalarıyla övgüye de�er bulur: 

“O devr-i kahramânînin kemâl ü ha�meti me�hûr 

Yeniçeryândan ditrerdi Yunan u Avusturya.” (Tahsin, 1297: 231) 

Harp sırasında Mora’da sava�an Said A�a, daha sonraları bu günleri adeta yeniden ya�ayarak 
etrafındakilere heyecanlı bir surette tasvir eder: 

“U�ûr-ı millet içün çok �ecâatlar edip ibrâz 

Varıp gâzîleriyle eylemi�dir Mora’da gavgâ 

Kılıç çekdikçe arslana dönerdi fart-ı savletle.” (Tahsin, 1297: 231) 

Askerlik hizmetinden sonra tulumbacı olur, buradaki ba�arısı ödüllendirilerek terfi eder. 
Emeklili�inde “Tarakçı” sınıfına geçer. Burada emsalinin fevkinde bir maharet sergiler. Nitekim mükafatını 
1851’de “bâ-irâde”, “Emîn-i Mâl-i Sergi-i Umûmî” olarak Londra’ya gönderilerek alır. Bu sergi onun 
hayatındaki bir ba�ka devrenin ba�langıcıdır. Sergideki muhtelif makineleri görünce heyecanlanır ve Deli 
Petrovari12 bir gayretle buradaki makineleri, özellikle “tarak makinesini cümleden ala” bulup memlekete bu 
gibi sanayii ürünlerini nakletmek ister. �stanbul’da bir fabrika kurmak hülyasıyla eskici dükkânlarını 
dola�arak buralardan e�ya toplar. Parayla arasında daimî bir mesafe olan Said A�a’nın bu te�ebbüsleri 
Ermeni Konsolos’un aleyhinde bulunmasıyla akim kalır. Yekünü 950 altın sermayesine ve mallarına el 
konulur. Bu hadise üzerine Londra’da be� parasız kalır. O da solu�u mahkemelerde alır. Lisan bilmemesine 
ra�men davasındaki ısrarı avukatları �a�ırtır. Hatta i�i Londra Meclîs-i Vâlâ’sına intikal ettirir (Tahsin, 1297: 
232). Paris Sergisi’ne giden bir muhallebicinin Paris’e gidi�inin 16. senesinde Rûznâme-i Cerîde-i Havâdis’e 
yazdı�ı mektubunda bu dava biraz daha farklı anlatılır: 

“Said A�a bundan on altı sene evvel Londra’da açılan sergide esnaflarına dair yeni çıkma bazı 
�eyleri görüp geri �stanbul’a gelerek yapmak üzere esnaf tarafından tevkil olunup Londra’ya gönderilmi�. 
Sergide tarak îmâline mahsus bir nev�i makine gördü�ünden �stanbul’a götürüp saç ve sakalını yeni 
tarakdan geçirmek ümidiyle �u makineyi almak sevdasına dü�mü� ise de parası olmadı�ından Londra’daki 
Osmanlı Konsolosu’ndan yüz lira ödünç alarak tarak makinesini mübâya�a etmi�. Fakat makineyi çevirecek 
yüz elli kuru�luk bir kayı�dan dolayı bir sebeble münâza�a ederek davaya tutu�mu�. Ve mahkemeden 
mahkemeye dola�ıp durmu� oldu�u hâlde bitiremeyip hâlâ davası sürmekde oldu�undan ve bir de bu 
aralık âb u havâsıyla galiba güzelce uyumu� bulundu�undan bir kayı� sayesinde burada kalmı� ve her ne ise 
�imdi makine verildi�inden i�imize yaramı�dır.” (Rûznâme, 1283: 64-68). 

Onun bu peri�an hâli üzerine cebren �stanbul’a getirilmesi için bir istid�a Bâbıâlî’ye yazarlar. O da 
e�inden ayrılır, memuriyetinden istifa eder ve Paris’e yerle�ir. 

Paris’teyken kimseye minnet etmez, Türk yemekleri yapıp sokak ve kahvelerde satarak geçimini 
sürdürmeye çalı�ır. Ömrünün sonlarına do�ru minibüs çarpması neticesinde bir gözünü kaybeder. Bu 
“illet”ten muzdarip olarak yatarken çıkan bir yangında eli ve yüzü yanar. Bu sırada Hüseyin Pa�a’nın 
himmetiyle Mekteb-i Osmanî’ye nakledilir. Tedavisi için ısrar ederler, lâkin din zaruri hâllerde cevaz 
vermesine ra�men içkinin necis, habis ve haram oldu�unu ısrarla belirterek kabul etmez. Manzumede bu 
süreç �u mısralarla ifade edilir: 

“Tedâviyçün etıbbâ �urb-i hamrı etdiler teklîf 

Kızıp bintü’l-�ineb ümmü’l-habâisdir dedi bâbâ 

Bana bak dedi yüz bin kerre ölsem irtikâb etmem 

Ki kat�â girmemi� câm-ı tenimde katre-i sahbâ 

Keçiboynuzu kâbızdır o bûn b….kdan devâ ummam 

Bür’e ber’ oldu�un bildikde andan etdi istibrâ 

Bu içki dînimizde nass-ı kâtı�la harâm olmu� 

Necisdir hîç vücûda nef� eder mi hamr-ı kınkına.” (Tahsin, 1297: 233) 

Nihayet hastalı�ı �iddetlenir ve 1284 Zilkade’sinde (�ubat/Mart 1868) vefat eder. Ölmeden evvel 
Paris Türk kolonisinden bulunanlarla vedala�ır ve Hoca Tahsin’den �slâm üzere defnini vasiyet eyler. Hoca 
Tahsin’in kıldırdı�ı cenaze namazından sonra Paris’e defnedilir (Tahsin, 1297: 234). 

������������������������������������������������������������
12 Me�hur Rus çarı Pedro da Avrupa’da tahsil görmü�, saltanatı sırasında buradaki uygulamaları memleketinde tatbik etmi�tir. 
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Manzumede nakledildi�ine göre Said A�a, Nasreddin Hoca’nın torunudur. Devrin muhitlerinde 
Nasreddin Hoca misali garip ahvali ve fıkraları nakledilir. Avrupa’da 17 sene kalmasına ra�men, ne 
Fransızca ne de �ngilizce, bir kelime ö�renmez. Meramını i�aretle anlatır. Hoca Tahsin’in onun bu tavrını 
�iirde �öyle ifade eder: 

“Bu kavm-i �arlatânı sevmeyip fart-ı �adâvetden 

Bu müddetde Frenkce bir kelâm bellemedi aslâ 

��âretlerle anlatırdı derdin ahz ü i�tâda 

Otelde restoranda akçe etmez lâf-ı bî-mânâ 

Lisân yok akçe yok su yok acep iksire mâlik mi?” (Tahsin, 1297: 233) 

�unu da belirtelim ki Said A�a her �eyden evvel vatan-perver, ve müttakî bir insandır. �nancında o 
derece musırdır ki “�eytan gelse” onu yolundan döndüremez. Avrupa hakkında “Ebussuud Efendi 
tarzı”nda fetvalar verir. Nitekim Hoca Tahsin de tarizkâr bir �ekilde bu hususu vurgular: 

“Diyâr-ı Avrupa’nın Bû Suûd-i vakt idi merhum” (Tahsin, 1297: 231) 

Sırf merak saikiyle hakkında ayrıntılı bir ara�tırma yapan �bnülemin onun hususiyetlerini Me�âhir-i 
Kemâl’de �öyle ifade eder: 

“Said A�a pek mütedeyyin ve hamiyetli bir âdem oldu�undan Avrupa’da bulundu�u müddetçe 
�apka giymemi�, kıyafetini de�i�dirmemi�, müsekkirât içmemi�, namazını terk etmemi�. O kadar garîbü’l-
ahvâl imi� ki okumak yazmak bilmedi�i hâlde diplomasiden, kavânin ve nizâmâtdan, riyâziyâtdan, 
nücûmdan, hey’etden, ekonomiden bir tavr-ı feylesofâne ile dem urur ve bu yolda serd etdi�i mütalaât-ı 
acibe ile muhatabını vakf-ı hayret edermi�.” (�bnülemin, MK: 72). 

Hoca Tahsin de onun bu cephesini biraz ironik bir dille �öyle anlatır: 

“Hülâsâ ümmî iken böyle bin esrara vâkıfdı 

Görüp de bahr-ı hayretde kalırdı Bû� Alî Sînâ.” (Tahsin, 1297: 231) 

Yeni Osmanlılar Cemiyeti reislerinden Menâpirzâde Nuri Bey ise Paris’teyken tanı�tı�ı (�eker, 2012) 
Said A�a’nın hususiyetlerini �bnülemin’e nakletti�i hatıralarında �öyle anlatır: 

“Said A�a –yukarıda söylendi�i veçhile- Londra Sergisi’ne gönderilip orada elinde ne varsa yitirir. 
Gâh Paris’e gider gâh Londra’ya gelirdi. Paris’e geldikçe Fransız, Londra’ya gitdikce �ngiliz gazeteleri alarak 
kafelerde filanlarda güya okuyormu� gibi bir tavır gösterirdi. Londra ve Paris’de dolma, baklava yapar ve 
bunları Sefâret memurlarına satarak karnını doyururdu. Beyne’l-halk maruf oldu�undan nereye gitse 
hürmet görürdü. Hatta Fransız �mparatoru kendisini bildi�inden zokaklarda tesadüf etdikce –sûret-i 
mahsûsada- selam verirdi. Paris’de “Bulvar …?” denilen caddenin tevsî�i içün oradaki bir çe�menin 
yıkılması hükümetçe dü�ünüldü�ünü Said A�a haber alınca çe�me yıkdırılmaksızın suyuyla beraber Paris’in 
-tensîb oluncak- di�er bir mevkiine nakledilebilece�ine dair �ehremaneti’ne bir arzıhâl i�tâ ve o bâbda 
müsaade istid�â eder.” (�bnülemin, MK: 71-72). 

Ümmî olmasına ra�men hemen her meselede söyleyecek bir sözü olan Said A�a, emsali ki�iler gibi 
politikayla i�tigal eder, memleketin kurtulu� ve terakkisi için kendince çözüm yolları ileri sürer. Bir yandan 
bazı cihetlerine hayranlık beslerken bir yandan da Avrupa ahvalini be�enmeyerek onları alt etmenin 
yollarını ara�tırır. “Serbestiyet” taraftarı olan Said A�a, Hoca Tahsin’in tavsifiyle Napolyon gibi bir 
“kavânîn-i cedide” in�a eyler. Ömrünün son zamanlarındaki bu mesaisi hem e�lendirici hem 
dü�ündürücüdür. A�a’nın hâlet- ruhiyesini de bu kanun meselesinde mü�ahede ederiz. O ise Hoca 
Tahsin’in aksine kendisini Kanuni’yle mukayese eder: 

“Bu te’lîf-i latîfim bastı kânun-ı Süleymân’ı” (Tahsin, 1297: 331). 

Medrese kökenli Hoca Tahsin’in “kanun” deyince aklına Napolyon gelirken, Anadolulu bir Türk’ün 
(A�a’nın) ise Kanuni Sultan Süleyman’ı tahatturu zihniyet farklılı�ını göstermesi bakımından manalıdır. 
Said A�a, Yeni Osmanlılar’ın siyasî fikirlerini kendisinin kitabından aldı�ına inanır ve bunu savunur. Devlet 
ve milletin kurtulu�una vesile olaca�ına inandı�ı için bu hadiseye ses çıkartmadı�ını iddia eder. 
Menâpirzâde Nuri Bey bu hadiseyi �bnülemin’e �u cümlelerle nakletmi�tir: 

“Devletin ıslahıyla terâkkiyâtına dair koca bir cild ve musavver bir nizamnâme lâyihası tertip ederek 
Sefâret kâtiplerinden birine yazdırmı�. Nuri ve Kemâl Beyler bir ak�am Paris’de Ziya Pa�a’nın oturdu�u 
hânede yemek yedikden sonra tiyatroya gitmek üzere iken Said A�a tela�la gelerek Ziya Pa�a’yı sorar. 
Sebeb-i ziyareti sorunca Said A�a kendisinde bir hastalık hissetmekde oldu�undan �ayet vefat ederse hayât-ı 
devlete dair –senelerce u�ra�arak- vücuda getirdi�i kitabı Ziya Pa�a’ya emanet bırakmak içün geldi�ini 
söyler. Kemâl Bey bin dürlü nâz ve ibrâm ile kitabı okuma�a müsaade alır. Mukaddimede, ıslah-ı devlete 
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dair vaktiyle �stanbul’da dermiyân etdi�i efkâr-ı mühimmeyi Âlî ve Fuad Pa�alar çalmı�lar ve mevkii-i fiile 
koymak içün u�ra�mı�lar ise de hiçbir �eye benzetemediklerinden dolayı bast-ı �ikâyet ve ba�dehu devletin 
bir zamandan beri u�radı�ı inhitâtın �ilel ü esbâbı ile yeniçerilerin askerli�e îrâs etdikleri fıkarâtın izâlesi ve 
askerin tanzim-i ahvâli içün birtakım te�ebbüsât-ı cedîdede bulunulması mesela Prusyalıların icad etdikleri 
tüfekler gibi esliha vücuda getirilmesi lüzumundan iyice âkılâne bahsetdikden sonra ıslahatın tafsiline 
giri�mi�. Kitabın bir sahifesinde bir at resmi ve en arka tarafında neft ya�ı dolu bir matara ve ba�dehu kanca 
�eklinde bir de�ne�in resmi alınıp altında izâhât-ı âtiye varmı�: 

Piyade askeri büsbütün la�v ve yerine süvari ikâme olunacak. �u hâl vehleten garip görünüyor ise 
de a�a�ıya do�ru mütalaa edilince isti�râba mahal kalmayıp süvari yüzünden ne dürlü fevâid hâsıl olaca�ı 
anla�ılacak. Bu süvari dü�men ordusuna takarrüb edince kumandan tarafından “ba�lık al” emri verilecek.13 
O anda hayvanların ba�lıkları alınacak. Müteakıben ‘de�nekler mataraya’ kumandası verilir verilmez her 
süvari de�ne�in sivri tarafını mataraya batıracak. ‘De�nekler kıça’ emri üzerine de�nekler hayvanların 
kıçına sokulacak. Atlar cû� u hurû�a gelip dü�men ordusuna hücum edecek, altı üstüne gelecek. 

Yine bu kitâb-ı acîbde umûr-ı Maliye hakkındaki mülâhazât sırasında ta�radan gelen paraları mal 
memurları çalmakda ve devlet de bunun men�ine çare bulamamakda oldu�undan vilâyetden para geldikçe 
esvâk ve bâzarda davullar zurnalar çalarak geçirilmesi ve gelen nükûdun halka böyle ilan edildikden sonra 
hazîne-i Maliye’ye getirilmesi emvâl-i devletin muhafazası içün tedbir-i yegâne olarak beyân olunmu�.”14 
(�bnülemin, MK: 72-73). 

�bnülemin onun bu garip ahvaline dair �u de�erlendirmeleri yapar: 

“Merhûmun ıslâh-ı devlete dair -serd etdi�i mütalaat-ı muharrere bittabi bir akıllı âdem tarafından 
dermiyân olunamaz. Fakat bir mecnun da devlet ve milletini de�il kendini bile bu derecelerde dü�ünemez. 
Mütalaalardan anla�ılıyor ki Said A�a pek akıllı de�il. Lakin mecnun da de�il. Biçare gayetle cahil ve 
maazalik pek hamiyetli bir âdem oldu�undan Avrupa’nın terakkiyât-ı medeniyesini görmü�. Bir de kendi 
memleketinin tedenniyâtını dü�ünmü�. O terakkiyâtdan vatanını müstefîd etmek içün i�mâl-i efkâra 
ba�lamı�. Cehl ve acizden mürekkeb bir vücudun böyle büyük �eylere te�ebbüs eylemesi kâbil 
olamayaca�ını anlamamı�. Vatanını, ailesini terk etmi�. (…) Islah-ı devlet hakkındaki mütalâtı ve ulûm ü 
fünûn-ı mütenevvi�adan –bir cür’et-i cahilane ile- bahse kalkı�ması vâkıâ �âyân-ı handedir. Fakat kemâl-i 
cehliyle beraber Avrupa’nın fuh� u rezaletinden i�mâz-ı �ayn edip de maarif ve sanayiine vakf-ı zihn etmesi 
ve o maarif ve sanayiiden kendi vatanını da müstefîd eylemek gibi bir sevdaya dü�mesi her hâlde ibret 
alınacak ahvâldendir zannederim. Binâenaleyh böyle sevk-i hamiyet ve hulûs u safvet ile vatanının saadetini 
dü�ünenler –ister Tarakçı Said A�a olsun, isterse �uuruna halel gelmi� zannolunacak derecede garîbü’l-
ahvâl bulunsun- tarih sahifelerinde ihrâz-ı mevkii edebilmek hakkını hâizdirler.” (�bnülemin, MK: 74-76). 

3. Der-�Aliyye’den Londra Sergisi’ne E�ya Nakli Memuriyetiyle 1851 Sene-i Mîlâdisinde ��zâm 
Kılınan Me�hur Said A�a Merhumun Tercüme-i Hâl ve Târîh-i Vefâtı 

1. Tarakçiyân sınfından vatan-perver Said A�a 
Ki me��ât-ı ezel kılmı� anı himmetle müstesnâ 
 
2. Saâdet addederdi millet içün cân fedâ etmek 
Bilürdi kadr-i �slâmiyet’i ol zât-ı bî-hemtâ 
 
3. Umûr-ı dinde sâbit idi bir zerre �a�[ır]mazdı 
Tarîk-i müstakîm-i �er� ü râh-ı Hak’dan kat�â 
 
4. Rütbe i�tikâdında salâbet vardı anın kim 
Azâzil kendisi gelse edemezdi anı i�vâ 
 
5. Diyâr-ı Avrupa’nın Bû Suûd-i vakt idi merhûm 
Muhakkak gelmemi�di bunda öyle sâhib-i takvâ 
 
6. Okur yazar de�il ümmî idi ammâ açıldıkda 
Bulurduk ders-i ahvâl-i politikiyyede deryâ 
 

������������������������������������������������������������
13 Yazma nüshada “Der-�akab asker atın kuyru�una merbut olan kancayı yine oradaki matara içindeki neft ya�ına batıracak kemâl-i 

sür�atle atın kıçına sürecek” ifadelerinin üzeri çizilmi�tir. 
14 Said A�a bu kitabı bilahare Ziya Pa�a’ya vermi�. Kitabın Pa�a’nın vefatında Adana Mektupçusu olan Nazım Pa�a’nın nezdinde 

bulunması muhtemel oldu�unu Ziya Pa�a’nın o�lundan naklen Nuri Bey’in söyledi�ini ifade eder �bnülemin (�bnülemin, MK: 73).  
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7. Tehî sanma cihânın germ ü serdîn cümlesin görmü� 
Edip dikkatle hep Avrupa’nın efkârın istiksâ 
 
8. Bu asrın ka�bü’l-ahbâr-i havâdisiydi her bâbda 
Soruldukça vukûât-ı cihânı hep eder inbâ 
 
9. Sebak-hân-ı kitâb-ı ittilâ�ı olamaz Bismark 
Napolyon-ve� kavânîn-i cedîde eylemi� in�â 
 
10. Bil[ir]di diplomasi â�inâyânı anın kadrin 
Ederdi parlamento meclisinde müntehib â�zâ 
 
11. Taraf-dâr-ı tarîk-i serbesiyyet idü�ü zâhir 
�bârâtında etmi� konstüsyon meylini îmâ 
 
12. Büyük bir zât -derdi- eyledi izinsiz istinsâh 
Salâh-ı milletimçün oldu�undan eylemem �ekvâ 
 
13. Yeni Osmanlılar efkârı kânûnumdan almı�lar 
Buna sirkat denilmez etmesinler bâri isti�nâ 
 
14. Bu te’lîf-i latîfim bastı kânun-ı Süleymân’ı 
Aceb mi olsa memurîn içün bir �urve-i vüskâ 
 
15. Ta�allümsüz kemâlât u fünûna â�inâ olmu� 
Garîb kim var idi her bir maârifde yed-i tûlâ 
 
16. Hesâb ü hendese görmü� de�ilken cerr-i eskâlde 
Cihânı kaldırır bir Ar�imed’di asrının gûyâ 
 
17. Nücûmdan dem urur hey’etde Her�el’den geri kalmaz 
Ekonomide artık misli yok bir ârif-i dânâ 
 
18. Usûl-i galvanoplasti ile tezhîbi ö�renmi� 
Aceb ilhâm mı idi ezberinde san�at-ı simyâ 
 
19. Hulâsâ ümmî iken böyle bin esrâra vâkıfdı 
Görüp de bahr-i hayretde kalırdı Bû �Alî Sînâ 
 
20. Anın yârânına bir yâdigâr olsun bu destânı 
Olundu terceme ahvâli manzûme vü icmâlâ 
 
21. Mücelledler yazılsa �erhe imkân yok tamâmiyle 
Büyük ibret-nümâdır sergüze�tin edemem ihsâ 
 
22. Bin iki yüz otuz sâl-i garâ’ib-fâl-i hicretde 
Sitanbul’da tevellüd eyleyüp olmu�du mehd-ârâ 
 
23. Büyüyüp vâlideyni terbiyesinde kusûr etmi� 
Velâkin Hızr-isti�dâdı olmu� feyzine pi�vâ 
 
24. ��itmi� vâlide merhûmesinden nakl-i ensâbin 
Var imi� Hâce Nasreddîn’e mensûbiyeti neslen 
 
25. Menâkıb-hânı naklin sıhhatinde15 i�tibâh etmez 
Garîb etvârı da te’yîd eder da�vâsını hakkâ 

������������������������������������������������������������
15 �iirin gazetedeki ne�rinde “zımnında” kelimesinin üzeri çizilmi� ve yerine “sıhhatinde” yazılmı�, do�rusu da sıhhatindedir. 
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26. Cerîdelerde ne�rolunmu� idi ba�zı ahvâli 
Hep okuyanlara ma�lûmdur ol vak�a-i zibâ 
 
27. Yeniçer Oca�ı’nda girmi� idi �âb-ı emredken 
Orta’larla içmi� bir kazandan çok sene çorba 
 
28. Devr-i kahramânînin kemâl ü ha�meti me�hûr 
Yeniçeryândan ditrerdi Yunan u Avusturya 
 
29. Nasılsa kurtulunca vak�a-i ma�hûdeden girmi� 
Cünûd-ı muntazamada etdi asker hidmetin îfâ 
 
30. U�ûr-ı millet içün çok �ecâatlar edip ibrâz 
Varıp gâzîler ile eylemi�dir Mora’da gavgâ 
 
31. Kılıç çekdikçe arslana dönerdi fart-ı savletle 
Elektrik zannederdi �u�le-i �em�îrini a�dâ 
 
32. Bitince müddeti çıkmı� nihâyet silk-i askerden 
Tulumbacı olup onlarla ko�du bir zamân hattâ 
 
33. Semender zannederlerdi harîkde cism-i üryânın 
Ederdi bahr-i seylâb-ter ile âte�i itfâ 
 
34. Bu hidmetde dahi terfî�-i kadr ile �alâ buldu 
Harîk bekçileriyle kıldı yangın kullesin süknâ 
 
35. Tekâ�üd olunub âhir Tarakcı san�atın tutmu� 
Bu hırfetde dahi �öhretle etmi� nâmını ibkâ 
 
36. Rütbe pür-mehâbet idi esnâfı arasında 
Ki tevsîm eylemi�ler �eyh �âmil ibn Ejderhâ 
 
37. Senesi bin sekiz yüz elli bir mîlâd-ı ��sânın 
Sitanbul’dan metâ�la itdi azm-i sûy-ı Avrupa 
 
38. Emîn-i Mâl-i Sergi-i Umûmî oldu ol târih 
Ana teslîm olunmu� her ne var defter ile kâlâ 
 
39. Olunmu� bâ-irâde intihâb esnâmı içinde 
Kılındı Londra’ya emvâl-i Türkistan ile isrâ 
 
40. Vüsûlünde girip devr eyledi etrâf-ı sergîyi 
Görüp billûr sarâyın dolmu� emvâl ile ser-tâpâ 
 
41. Kama�dı gözleri dîvânenin yangın kıyâs etdi 
Tutu�du nâr-ı hasretle yanıp mânendiyân-ı molla 
 
42. Hele ma�inlere [machine] pek imrenip zabtetmedi nefes 
Edip pervâne-ve� kendin o parlak çarklara ilkâ 
 
43. Dedi gelmi� iken bu yerlere bir vakt-i fırsatdır 
Kılıp �stanbul içün bâzısının naklini hülyâ 
 
44. Sezâdır bezl-i nakd-i makderet etsem bu hidmetde 
Edeyim mülk-i Türkistân’da bir yâdigâr ibkâ 
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45. Tarayıp mu�t-ı müjgân ile ol âletleri bir bir 
Tarak makinesin buldu müfîd ü cümleden a�lâ 
 
46. Giri�di âcizâne topladı her bir tetimmânın 
Çalı�dı gice gündüz etdi gayretke�li�in icrâ 
 
47. Dola�ıp eskici dükkânların her yerde cem� eyler 
Demir âlâtla etmi� derûn-ı hücresin imlâ 
 
48. Tasavvur eyledikçe fabrikanın çarh-i devvârın 
Dönerdi halkaya dü-dîdesi hâbı olur imhâ 
 
49. Kurardı zihnle makinesin kurb-ı Sitanbul’da 
Görürdü kendini fabrikacı der-âlem-i rü’yâ 
 
50. Firengistan tara�ı girmez artık dâr-ı �slâm’da 
Dedi sâyemde kurtulsun mübârek lihyeler hakkâ 
 
51. Habîsler müflis etmi� bilirim esnâfımı ammâ 
Bununla eylerim Avrupa’nın faturasın ilgâ 
 
52. Terakkî evcine pervâz içün kânûn u fabrikam 
�ki a�lâ kanaddur devlet ü mülkü eder ihyâ 
 
53. Aceb mi eylese bu dest-gâhım milleti ma�mûr 
Çatal ka�ık gibi bir nice �eylerden eder i�nâ 
 
54. Deli Petro gibi gizlice bir âlâtın ö�rensem 
Yana�dırmam firenk üstâdını fabrikama aslâ 
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55. Hakîmâne güzel tedbîr ü tertîb eyledi lâkin 
Yazık kim bâzı zevzekler bu sırrın etdiler if�â 
 
56. Kuruntusu �uyû� buldukda tüccârân beyninde 
Ana dü�man oldu ittifakla cümle kumpanya 
 
57. Hafiyyen ol cühûdlar bir yere cem� oldular derhâl 
Jouf Aran gibi men� eylemekçün etdiler �ûrâ 
 
58. Dediler kovalım geldikde seyre dest-gâhlarda 
Gözünden edelim bu san�atın i�mâlini ihfâ 
 
59. Ba�ından etmesin eksik belâ bârânını bir dem 
Ki fırsat bulmasın makinenin itmâmına kat�â 
 
60. Hele milyonlar sarf etdiler dâvâlar açmı�lar 
Bakılsa nakline a�dâsı ta�kib etmekde hâlâ 
 
61. Olup onlar ile bîçârenin gasp eyledi mâlın 
Oranın konsolosu Ermeni Zehrâb-ı bî-pervâ 
 
62. Ticârethânenin defterlerin ketm etdi ol mel�ûn 
Satıp hep dest-i tezvîrinde geçmi� kıymet-i e�yâ 
 
63. Dolandırdı dokuz yüz elli altun hissesin eyvâh 
Bu mebla�dan fakîre etmediler bir �ilin i�tâ 
 
64. Metâ�-ı hüsne meyli yo� iken bir pâresiz kalmı� 
Sanırsın duhterân-ı Londra etmi� mâlını ya�mâ 
 
65. Rütbe ızdırâbda kaldı kim servet olur ma�dûr 
Kemâl-i aczine nisbetle fakr-ı Hazreti ��sâ 
 
66. Dedi hem�ehriyâne ahdim olsun ey karında�lar 
Yed-i beyzâm ile olmazsam ol Fir�avunlara Mûsâ 
 
67. Bana bak bana yâhu bu husûsda fart-ı ısrârım 
De�il sâmânım içün intikamdır maksad-ı aksâ 
 
68. Zarûret haddesinden tel gibi bin kez mürûr etsem 
Yine izn-i Hudâ-vend ile kalmam hasımdan ednâ 
 
69. Cihândan vaz geçer ammâ bu matlebden ferâ� etmem 
Ma�in yolunda âhir mâl u cânım ederim ifnâ 
 
70. Lisansız pâresizken avukatlar �a�dılar andan 
Cevâbdan kaldı âciz Londra’daki meclîs-i vâlâ 
 
71. Mirâren dediler �stanbul’a gitmekçün ehibbânı 
Velâkin etmedi hiç kimsenin akvâline isgâ 
 
72. Sefîrândan mükemmel harcırâhlar va�d olunmu�ken 
Anı da reddedip bir vech ile hîç olmadı ırzâ 
 
73. ��yâli arz-ı hâl takdîm etdi Bâbıâlî’de 
�ikâyet ederek cebr ile celbin etmi� istid�â 
 
74. Bu bâbda pend ü ibrâm eyleyenden münkesir olmu� 
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Nihâyet ayrılıp familyasından etdi isti�fâ 
 
75. Asâkirle dolu zırhlı sefâyin Londra’ya gelmi� 
Muvaffak olmadı cünd ile nakle amiral pa�a 
 
76. Hulâsâ on yedi yıl kaldı tahsîl-i maârifde 
Ne mihnetle olup çille-ke� esfâr-ı Avrupa 
 
77. Bu kavm-i �arlatânı sevmeyip fart-ı �adâvetden 
Bu müddetde Frenkce bir kelâm bellemedi aslâ 
 
78. ��âretlerle anlatırdı derdin ahz ü i�tâda 
Otelde restoranda akçe etmez lâf-ı bî-mânâ 
 
79. Lisân yok akçe yok su yok aceb iksire mâlik mi? 
�talyan kahvesinde kurulur idi Ro�ild-asâ 
 
80. Kerâmetden de�il mi nefs-i Londra ile Paris’de 
Uzun müddetle etmi� birtakım mahzenler istikrâ 
 
81. Nice gamlar yiyip etmi� orucla cismini vîrân 
Dönerdi zehre a�zında ma�insiz yapdırdı�ı helvâ 
 
82. Satardı lokmasın gurmanlara geçmez bo�azından 
Yalancı dolmasıyla râhatü’l-hulkûm u baklavâ 
 
83. Nasılsa kendi[ni] raportör(?) ile koydu meydâna 
Me�akkatle çürütdü cisminin mâkinesin ammâ 
 
84. Bu matlûbun çıkardı dest-gâh-ı kuvveden fi�le 
Henüz bitmi� gibi aksesuarda kaldı bir da�vâ 
 
85. Geçende Câmi�-i Sergi-i Paris’de imâm oldu 
Bu unvânıyla hep akrânına eylerdi isti�lâ 
 
86. Sanırsın i�tikâf etmi� [de] züvvârı beklerdi 
Cemâatçün anın hâzır idi cem�iyyet-i kübrâ 
 
87. Mukîm-i hücre-i sabr u tahammül idi mahfelde 
Anı me�gûl etmezdi gam u endî�e-i ferdâ 
 
88. Ederdi âr u mahviyyet imâme cübbe giymezdi 
Cemâ�atden biri kayyum sanıp zangoç dedi hattâ 
 
89. Büyük sergi-i mah�erde behi�ti eylesin yâ Rabb 
�mâm-ı Birgivî-mânend �mâm-ı Sergivî me’vâ 
 
90. Çeh-i lahde girince olmadı sâlim belâyâdan 
Ecel-âsâ bir ân terk etmeyip ta�kib eder a�dâ 
 
91. Cihândan bezmi� âhir nûr-ı çe�min dökdü bu yolda 
Olup bir omnibüsde elli santim-çün gözü a�mâ 
 
92. Harîk oldu firâ�ında esîr-i kayd-ı illetken 
Görür kim hücrenin etrâfın âte� etmi� istîlâ 
 
93. Yatakdan atdı mânend-i �erâre kendisin lâkin 
Kebâb oldu yüzüyle elleri âte�de vâveylâ 
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94. Bununla oldu külçe pota-i gufrânda artık 
Harîki kıldı Hak keffâret-ı nâr-ı hamîm ona 
 
95. Yazık bîçârenin ol çekdi�i derd ü me�akkatden 
Teninde bir ka�ık kan kalmayıp olmu� hilâl-âsâ 
 
96. Salıp mercân-ı cismi âdetâ fil-di�e dönmü�dür 
Bükülmü� kalmadı farkı keçiboynuzdan hayfâ 
 
97. Kayı�-âsâ serâ-ser gev�eyip pûlâd-ı âzâsı 
Kemi�ine dayanmı� âre-i mihnet anın zîrâ 
 
98. Bu hâl-i pür-melâlin hep görenler pek hazîn olmu� 
Ana rahm eyleyip mektebde yatırdı Hüseyn Pa�a 
 
99. Tedâviyçün etıbbâ �urb-i hamrı etdiler teklîf 
Kızıp bintü’l-�ineb ümmü’l-habâisdir dedi bâbâ 
 
100.  Bana bak dedi yüz bin kerre ölsem irtikâb etmem 
Ki kat�â girmemi� câm-ı tenimde katre-i sahbâ 
 
101.  Keçiboynuzu kâbızdır o bun b…kdan devâ ummam 
Bür’e ber oldu�un bildikde andan etdi istibrâ 
 
102.  Bu içki dînimizde nass-ı kâtı�la harâm olmu� 
Necisdir hîç vücûda nef� eder mi hamr-ı kınkına 
 
103.  Ku�ûd etdi bu yıl zi’l-ka�dede seccâde-i lahde 
Karîni hûr u gılmân ola câyi cennet-i a�lâ 
 
104.  Cihânda �öhret-i kânûnıla bir ismi kalmı�dır 
 Olup �imden gerû cismi menend-i tâir-i �ankâ 
 
105.  Misâl-i müctehid âsârını terk eyleyip gitdi 
�ehâdet parma�ı kânûn-ı mevtin eyledi imzâ 
 
106.  Firâkından [yazık] gayet mükedder oldu hullânı 
�di ol nükte-gûnun meclisi �evk ü ne�ât-efzâ 
 
107.  Anadollu idi ammâ türâbı Avrupa denmi� 
Göçüp Paris civârı Perla�ez (Père Lachaise) kıldı eyvâh câ 
 
108. Vedâ�ında dedi hep âhiret hakkın helâl etsin 
Bana kânun-ı �slâm üzre defnin eyledi îsâ 
 
109.  Behi�t-i Paris’i terk etmedi�imden hîç esef etmem 
Muhakkak sicn-i mü’min cennet-i küffârdır dünyâ 
 
110.  Zavallı görmedi bir ân-ı râhat dâr-ı fânîde 
Ola âram-gehi gül�en-sarây-ı âlem-i �ukbâ 
 
111.  Birisi tâm biri menkût iki târihimiz Tahsîn 
Hayâlim dest-gâhında müretteb oldu pek ra�nâ 
 
112.  Cesed makinesi girdi anın fabrika-i kabre  (1284) 
Bu kez sır-bend-i kânûn-ı ecel oldu Saîd A�a   (1284) 
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Sonuç 

Hoca Tahsin’in kaside türünde kaleme aldı�ı bu biyografik manzume onun Avrupa hakkındaki 
dü�üncelerini gösterdi�i gibi Paris ve Londra’da hayatını idame ettiren Tarakçı namıyla maruf Said A�a’nın 
ilginç ve renkli ki�ili�ini çarpıcı ifadelerle gözler önüne sermektedir. On dokuzuncu asırda memlekete 
faydası olaca�ı dü�ünülen e�yaları tedarik etmesi için Avrupa’ya gönderilen Türkler arasında yer alan Said 
A�a, devrin buhranını, Tanpınar’ın ifadesiyle “ikizli zihniyetini” yansıtan birisidir. Said A�a, bir taraftan 
Batı’nın ya�am tarzına, lisanına, kılık-kıyafetine, ahlakî de�erlerine kar�ı çıkarken di�er taraftan bilim, 
teknoloji, siyasî ıslahatlar noktasında Avrupaî fikir ve uygulamaları tatbik eder. Ziyadesiyle dindardır. 
Hususî hayatında haram ve helal mefhumlarına azamî derecede riayet eder. Hem dindar hem de dinî 
de�erlere lakayt bir muhitte hayatını idame ettirmesi halet-i ruhiyesi üzerinde derin tesirler icra eder. 
Ya�adı�ı bu buhran ömrünün son demlerinde dima�ını ve fizi�ini çok yormu�tur. Okuma yazma 
bilmemesine ra�men önemli meseleler hakkında fikrini beyan etmekten geri durmaz. ��itti�i meseleleri 
“kendine mahsus” bir tarzda yorumlar. Özellikle siyaset ve edebiyat çevreleriyle münasebetleri iyi olan ve 
Paris’te gördüklerini devletin ıslahat politikalarıyla ba�lantılı de�erlendirmeye çalı�an A�a, bilim ve 
teknoloji transferi için gönderildi�i Avrupa’nın büyüsüne kapılarak memlekete dönmeyen, Batı’da kaybolan 
Türklerden birisidir. Millet ve memleketin terakkisi için kendine mahsus bir tarzda mesaisi olan Said 
A�a’nın menakıbı, Batı’yı merkeze alan Osmanlı-Türk tipinin ibretlik bir öyküsüdür aynı zamanda. 

 

KAYNAKÇA 

�EREF Abdurrahman (1339). “Pariste Bir Ramazan Bayramı”, Tarih Musâhabeleri, �stanbul, s. 183-186. 
Ahmed Lütfi Efendi (1989). Târih-i Lütfi, C. XII, (Haz. M. Münir Aktepe), TTK: Ankara. 
AKÜN, Ömer Faruk (1998). “Hoca Tahsin”, D�A, c. 18, �stanbul, s. 198-206. 
AKYÜZ, Yahya (2001). Türk E�itim Tarihi, �stanbul. 
AYNÎ, Mehmed Ali (1927). Dârü’l-Fünûn Tarihi, �stanbul. 
ERG�N, Osman Nuri (1961). Türkiye Maarif Tarihi, C. I-II, �stanbul: Osman Bey Matbaası. 
[Hoca Tahsin], (1297). “Me�hur Said A�a Merhumun Tercüme-i Hâl ve Târîh-i Vefatı”, Mecmûa-i Ulûm, S. 3, s. 230-234. 
�NAL, �bnülemin Mahmud Kemâl (1930-1942). Son Asır Türk �airleri, MEB: �stanbul. 
�NAL, �bnülemin Mahmud Kemâl (1940-1953). Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar, MEB: �stanbul. 
�NAL, �bnülemin Mahmud Kemal, Me�âhir-i Kemâl. �stanbul. 
KARA, �smail (2005). “Ça�da� Türk Dü�üncesi Nasıl Ele Alınabilir?”, Din ile Modernle�me Arasında, 2. Baskı, �stanbul: Dergâh Yayınları. 
KARA, �smail (2005). “Modernle�me Türkiyesi’nde ‘Ulûm, Fünûn’ ve ‘Sanat’ Kavramlarının Algılanı�ı, Din ile Modernle�me Arasında, 2. 
Baskı, �stanbul: Dergâh Yayınları, s. 126-192. 
KARAL, Enver Ziya (1988). Osmanlı Tarihi, C. V, Ankara: Türk Tarih Kurumu. 
Kemalpa�azâde Said (1307). Sefirler ve �ehbenderler, �stanbul. 
KUNTAY, Midhat Cemal (1944). Namık Kemal, Devrinin �nsanları ve Olayları Arasında, C. I, �stanbul. 
Necip Âsım (1923). “Hoca Tahsin Efendi Hakkında”, �ctihad, S. 152, s. 3145-3146. 
Necip Asım,  (1341). “25 Sene Evvelki Hatıralardan: Selim Sabit Merhum Hakkında”, Tedrisat Mecmuası, S. 68, s. 365. 
�simsiz, (1283).  “Mektup”, Rûznâme-i Cerîde-i Havâdis, S. I, s. 64-68. 
�EKER, �emsettin (2012). Sadık Bir Muhalif Yeni Osmanlılar’dan Menâpirzâde Nuri Bey, �stanbul: Dergâh Yayınları. 
�emseddin Sami (1308). “Tahsin - Hoca Hasan”, Kâmûsu’l-A�lâm, III, �stanbul, 1268-1269. 
���MAN, Adnan (2004). Tanzimat Döneminde Fransa’ya Gönderilen Osmanlı Ö�rencileri (1839-1876), Ankara: TTK Basımevi. 
TARHAN, Abdülhak Hamid (1994). Abdülhak Hâmid’in Hatıraları, (Haz. �nci Enginün), �stanbul: Dergâh Yayınları. 
ÜLKEN, Hilmi Ziya (1966). Türkiye’de Ça�da� Dü�ünce Tarihi, Konya.  

 


