ABDÜLHAMID FERID PASA'NIN
RUZNAMESINDEN
Ord. Prof. I. H. UZUNÇAR~ILI
Ruznâme (gündem) sahibi Abdülhamid Ferid Pa~ a K astamonu'lu debba~~esnaf~ndan Mustafa Efendi'nin o~ludur, Istanbul'da
do~mu~tur. Sadaret mektubi kalemine girmi~~ve devlet ricalinden ~air
ve alim me~hur ve matbû
Cevahir-i Mültek~ta) mütercimi
Lebib Efendi'ye° damad olmu~~ H. 1255 (1839) de Amecli hülefal~~~na ve sonra mabeyn kâtipleri aras~na al~narak 1264 Recep
(1848 haziranda) Tersane Nezaretine tayin edilen Ali ~ efik Bey'in
yerine mabeyn ba~kâtipli~ine getirilmi~tir. 1271 cumadelah~r'da (1855
Ocak) MM rütbesiyle Serasker müste~arl~~~na ve 1279'da Meclis-i
Vala azal~~~na ve 1280 rebiulah~rda (1863) Evkaf naz~rl~~~na tayin
olunmu~tur.
Abdülhamid Ferid Efendi 1282 cumadelah~r'da (1865 Eylül)
ikinci defa Meclis-i Vala azas~~olmu~~5 rebiülevvel ~~283 te ikinci defa
Evkaf-~~hümayun nezaretine tayin, ayn~~ay~n ondokuzunda padi~ahm
[Abdülaziz'in] k~z karde~i Adile Sultan kethüdal~~~, memuriyetine
ilave k~hr~m~~~ve 1284 senesi ~~zilkadesinde (1868 mart) Sultan kethüdal~~~~üzerinde kalmak üzere ~uray-~~Devlet azal~~~na ve ayn~~
sene sekiz gün sonra Sadaret müste~ar~~ve daha sonra Mahkeme-i
N~zamiye reisi ve Icra Cemiyeti reisi ve 15 ~evval 1286 senesinde
(18 Ocak 1870) Sultan Abdülaziz'in valdesi [Pertevniyal] kethüMehmed Lebib Efendi, Tophane ruznamçecisi Mustafa Efendi'nin
o~ludur. Muhtelif mühim devlet hizmetlerinde bulunmu~~H. 1273 (1856) Takvimhane naz~rl~~~ndan ayr~ld~ktan sonra H. 1284 (1867) de vefat etmi~tir. ~air, edip,
rindme~rep bir zat olup hanesi edip ve ~airlerin toplant~~ yeri idi. Arap edebiyat~ndan Tu~rarnin Lâmiyetü' 1-acem isimli eserinin ~erhi, Cevahir-i Mültek~ta isimli eserleri
matbû olup bas~lmam~~~olarak da telif ve tercümeleri vard~r. Hayli ~iirleri varsa da
da~~n~k olup mürettep bir Clivan vücuda gelmemi~tir.
De~ildir mevki-i hüsn-ü nazar jenk olsa ayine
Bu yüzdendir ki dâim lehçe-i hasid be~u~~olmaz
Beyti Lebib Efendi'nindir. Sultan eçüncü Selim'in bir na't~n~~muvaffakiyetle
tahmis etmi~tir.
Belleten C. XXVII,
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das~~olarak Icra cemiyeti reisli~inden al~nm~~~ve 29 rebiulevvel 1288 de
(1871 haziran) vezir ve Valde kethüdal~~iyie beraber Hazine-i hassa
naz~r~~ ve ayn~~senede kethüdali~a ilaveten Bahriye naz~r~~ve ikinci
defa Hazine-i hassa naz~m olmu~tur.
Abdülhamid Ferid Pa ~ a 1291 senesi son ay~nda (1875 Ocak)
yine Valde kethüdal~~~~üzerinde olarak Bahriye naz~r~~vekili iken 29
Muharrem 1292 senesinde (1875 Mart) vefat ederek Sultan Mahmud
Türbesi bahçesine defnolunrnu~tur. Memleketini çok seven bir zat
oldu~u hat~rattaki tenkitlerden anla~~l~ yor.
Abdülhamid Ferid Pa~ a'n~n ruznamesi merhumun torunu
Abdürrahim ~ adan Bey'in o~lu say~n Doktor Izzeddin ~ adan
Bey'de olup ben oradan ald~~~m baz~~ k~s~mlar~n~~ a~a~~ya naklediyorum. Ferid Pa~ a'n~n kendi el yaz~siyle olan bu gündem'in Kurum
kütüphanesi için al~nmas~n~~tavsiye ederim.
* **

29 RECEP 1269 PAZAR (1853 MAy~s)
Mesele-i mezhebiyeden dolay~~Rusya elçisi (Mençikof) sal~~gününe kadar bir cevap isteyip red ile cevap verildi~i halde sefareti
tak~miyle avdet edece~ini ifade eylemesi üzerine Sadr-~~âzam 2 ve Serasker 3 Pa~a ve Hariciye naz~r~~ Rifat Pa~ a Mabeyn-i hümâyuna gelmi~lerdir. Mösyö K anin 4 mesele-i malûme üzerine Hariciye naz~r~~
oldu~u halde min-gayr-i resmin mülakat etmi~tir.
2 ~ABAN 1269 SAL1
Umûr-~~mezhebiyeye dair Rusya sefiri M ençikof'un tekâlifi
kabul ol~marruyaca~uu ve h~ristiyan tebea hakk~nda teminat-1 lazime, Devlet-i aliyyenin eva~nir-i mahsusasiyle ne~r ve ilan olunaca~ma
ve kilise ve hastahane misillü ~eylerin müzakeresine giri~ilece~ine dair
prens-i mürnaileyhe takrir-i resmi verilmi~tir.
5 ~ABAN 1269 CUMA
Mençikof min-gayr-i resmin mülakat edip mesele-i malüme üzerine ifadat icra etmi~~ve bugün mesned-i sadaret, reis-i meclis (Meclis-i
O tarihte sadr-~~ .zam damad Mehmed Ali Pa~a idi.
O tarihte serasker Mütercim Mehmed Rü ~ tü Pa~a idi.
4 Ingiltere'nin Istanbul'daki elçisi.
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Vala reisi) Mustafa (Naili) Pa ~ a'ya tevcih ve sadr-~~ esbak Re~ id
Pa~ a Hariciye nezaretine ve sadr-~~sab~k Mehmed Ali Pa ~ a Seraskerli~e ve serasker Mehmed (Rü~tü) Pa~ a Hassa mü~irli~ine memur
buyrulmu~~ve hariciye naz~~-~~Rifa t P a ~~a'ya Meclis riyaseti ihale
olunmu~tur.
9

~ABAN

1269

SALI

Mesele-i haz~ra üzerine kâffe-i vükelâ ve mazulin-i sudûr (Kazaskerler) haz~r olduklar~~halde bugün meclis akdolunmu~ tur.
I I ~ABAN

1269

PER~ENBE

Mençikof dünkü çar~anba günü kat'-~~muhabereyi havi takrir
vermi~tir.
13

~ABAN

1269

CUMARTESI

M en çikof avdet etmi~tir.
I ~EVVAL

1269

Cuma gecesi mühr-i hümayun Mustafa (Naili) Pa~~a'dan is.tirdad olunmu~tur.
2

~EVVAL

1269

Hariciye nezaretinden infisaline dair R e~ i d P a ~~a'ya kablesalât tezkire tahrir olunmu~tur.
3

~EVVAL

1269

Hassa mü~iri Mehmed (Rü~tü) Pa ~ a sadr-~~azam ve Trabzon
valisi Sar ~ m Pa ~ a'n~n hariciye naz~r~~nasb ve tayin olunmalar~~serasker Mehmet Ali Pa~ a'n~n reyi üzerine derdest-i icra oldu~u ve
mü~arünileyh Mehmed (Rü~tü) Pa~ a ile ~eyhulislâm (Arif Hikmet Bey) efendi hazretleri Mabeyn-i hümayuna celb buyrulmad~~~~halde bila-istizan saraya azimetle mü~ariinileyhima Mustafa
Pa~ a ve R e~ i d Pa~ a'n~n memuriyetlerinden infisalleri münasip olnuyaca~ma dair vuku bulan ihtarât üzerine rnü~arünileyhima celb ile
memuriyetlerinde ibka buyrulmu~tur.

260

I. H. UZUNÇAR~ILI
21 Z~LH~CCE 1269 CUMARTES~~

Sadr-~~âzam, ~eyhülislâm, hariciye naz~r~, serasker Fethi Pa~ a,
Kaptan Pa~a, Rifat Pa~ a, Maliye naz~r~~ Safveti Pa ~ a, Hassa
mü~iri, Mabeyin-i hilmayuna celb buyrulup muharebeye karar verilmi~tir.
26 Z~LH~CCE 1269 PER~ENBE
Rumeli ordusu (mu~iri) Ömer Pa ~ a'ya taltifi havi hatt-~~hümayun tastir buyrularak yaver binba~~~Mustafa Efendi'ye tevdiau
irsal buyrulmu~~ve hatt-~~hümayuna "22 zilhicce 69" tarihi vazolunmu~tur.
6 SAFER 1272 (1855 M.) PER~ENBE
Kars'ta vukubulan muzafferiyet-i seniyyeden dolay~~ Anadolu
mü~iri Vas~ f Pa~ a hazretleriyle ümera-i zabitan ve neferat-~~askerisyenin taltif ve Kars ahalisinin üç sene müddet kâffe-i tekâliften ve
bu müddet zarf~nda kendulerinden kur'a ile asker al~nmas~ndan muafiyetleri z~mn~nda evâmir-i aliyye tesyir ve mü~ir-i mü~arünileyh ile
sairlerir~e vükela canibinden te~ekkürü hâvi bir k~ta tahrirât irsal k~ l~nd~~~~haber al~nm~~ t~r.
27 SAFER 1272 PER~ENBE
Istikraz maddesinden yâni bunun sarf~~ için Ingiltere ve Fransa
devletleri cânibinden tâyin k~l~nan memurlardan dolay~~Tersane-i
âmirede meclis-i has akdolunup serasker bulunan Mehmed Rü~ tü
Pa~ a taraf~ ndan buna muvafakat olunmam~~~ oldu~u istifsar k~lmm~~t~r.
27 REB~ULEVVEL 1272
Kars'~n Rusyaluya teslimi hakk~nda vukubulan müzakerat~~hâyi
Feyzi Pa~ a ve Macarl~~ Ismail Bey taraf~ndan hassa mü~iri olup
Erzurum'da bulunan Selim Pa~ a'ya ka~~ t gönderilmi~~oldu~una
dair Erzurum valisi R e~ id Pa~ a cânibinden taraf-~~ sadaret-penahlye
ve seraskeriye tahrirat vürûd etmi~~ise de mü~arünileyh Selim Pa~ a'n~ n bir i~'ar~~ zuhur etmemi~tir.
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28 RA 1272

Sadr-~~.zam Ali Pa~ a hazretlerinin valdesi vefat etmi~tir.
6 REB~ULAII1R 1272
Hassa mü~iri olup Erzurum canibinde bulunan Selim Pa~ a hazretlerinin ~ehr-i rebiulevvelin yirmi biri tarihiyle müverrah olup bugün
topçu miralay~~(Albay) ~ brahim Bey vas~tasiyle vürud eden tahrirat~~
mealinde Kars'~n mali~m olan ahvali cihetiyle bundan böyle ne asâkir
ve ne ahali de tab ve takat kalmay~p açl~ktan telefat vuku bulma~a
dahi ba~lam~~~oldu~undan Vily ams Pa~ a baz~~memurIn ile Rusya
ceneraline giderek yedi madde üzerine mukavele bine çâr-nâçar
Kars'~n Rusyaluya teslimine karar verilmi~~ve mevadd-~~seb'ay~~hâvi
milmaileyh taraf~ndan 'ita olunan memhur varakay~~irsal eylemi§
oldu~u rnuharrer olup muharrerat-~~sairesi dahi Erzurum için gerek
asker ve gerek mühimmatça taleb-i muavenetten ibaret bulunmu~~ve
mün~aileyhin ifadat-~~~ifahiyesi dahi Kars'a ~imdiye kadar bir
günü imdat ve iâne olunmam~~~oldu~undan ve zehir-i mevcude dahi
tükenerek pek a~ur~~s~k~ lm~~~idü~ünden herkes âlem-i hayrette kal~ p
egerçi hücum ile Kars'tan ç~kmak tasavvur olunmu~~ise de Rusyalunun elhaletühazihi Kars civar~nda onsekiz binden mütecaviz askeri
oldu~una ve Kars'ta bulunan asâkir-i ~âhanenin açl~ktan dolay~~harekete mecali kalmay~p dört bin ~u kadar hastas~~bulundu~una binaen çaresiz Kars'~n teslimi s~~retine izhar-~~muvafakat olundu~unu beyan demek olarak süret-i hal ve mir-i mumaileyhin vuku bulan ifadesine nazaran asâkir-i redife ve muvazzafa ile ketebeden ba~ka kâffe-i
asâkir-i nizamiye ve memurin-i saire esarete duçar ve bilcümle top ve
esliha ve mühimmat Rusyalunun yed-i istilâs~na giriftar olup memleketin ve emval ve e~yây-~~asâkir ve ahalinin ya~ma ve garet olunm~yaca~~~misillu, istihkâmat ve cerai-i cephane ve mühimmat ve sairenin
tahrip olunmaks~z~n Ruslayuya teslim k~lmaca~~~ve ahalinin istedikleri
mahallere azimetlerine ruhsat verilece~i misillu redif ve ba~~~bozuktan hasta olarak orada kahp kesb-i ifakat edenlere dahi bâdehu irae-i
ruhsat olunac2 ~~~ve fakat zabitan-~~askeriyyeden çavu~tan yukar~~
bulunanlar~n seyflerinin ahz~ndan sarf-~~nazarla kendulere ibka k~hnaca~~~mukavele iktizas~ndan oldu~u tebeyyün etmi~~ve egerçi ruhsat verilecek asâkir-i redife ve muvazzafa ile saireye Rusyalu taraf~ndan araba ve sairece muavenet olunmad~~~~halde bunlar~n yollarda
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telef olaca~~~dahi derkâr bulunmu~~olup Anadolu'nun ahvali bu merkezde iken bu tarafça yine hiç bir tedbir ve tedarike sarf-~~zihin olunmayarak herkes zevk ve sefasmda kimi ebniye in~as~~ve kimi dü~ün
icras~~gailesinde oldu~u cündenin malümu olan mevaddan oldu~undan ~imdilik bu kadarla iktifa olunmu~~ise de tafsil-i keyfiyet rabt ve
sebki yolunda daha etrafl~ca olarak kaleme al~n~p nasa bir ibret b~rak~lmas~~mutasavverdir.
IO

REB~ULAHIR 1272 PER~ENBE

Kars vukuat~ ndan dolay~~düvel-i müttefika memurlar~~ haz~r
olduklar~~halde Bab-~~seraskerlde bir meclis akdolunup Hariciye naz~n
mevcud bulunmu~tur. Ve bu hususa dair dün gece naz~r-~~mü~arünileyhin hanesinde dahi tekrar birle~ilerek kaptan-~~derya Mehmed
Ali Pa~ a hazretlerinin orada bulundu~u istihbar k~lmm~~~ise de bugün Bab-~~âlide bulunmad~~~~tahkik k~lunp adem-i tedbirden yâni
Kars'~n istihlas~~zunn~nda Serdar-~~ekremin Sohum'a gitmesinden ve
buna sebep dahi Serdar-~~ekrem ile serasker Mehmed (Rü~tü) Pa~ a
ve hariciye naz~r~~Fuat Pa~ a olmasiyle bu babta mü~arünileyhimin
bir vartaya u~rad~klar~~agleb-i memul idügi.
17 REB~ULÂHIR I 272

Bir müddettenberi hasta olarak geçenlerde fer'iye daire-i hümayununa ç~km~~~olan ikinci Ikbal C eylanyar H an~ mefendi irtihal-i
dar-~~beka edip naa~~~Fatih civar~nda kin türbeye defnolunmu~~ve
mü~arünileyha, Adile Sultan hazretlerinin takdimesi ve 8. ~. 68
tarihinde vefat etmi~~olan ~ehzade Mehmed Rü~ tü Efendi'nin valdesi olup verem illetinden müteveffiye oldu~u tal~kik kilmm~~t~r.
~~8

REB~ULAHIR I 272

Cennet-mekan efendimiz kad~nlanndan ve Beylerbeyi'nde Nafiz
Pa~a merhumun mübayaa olunan sahilhanesinde mukime Hacce Ba~kad~n efendi vefat etmi~~ve naa~~~Bahçekap~s~na ç~kanlarak cennetmekan (yani Ikinci Mahmud) türbesine defnolunmu~tur. Mü~arünileyha hem~ire-i hazret-i sultani Adile Sultan hazretlerinin üvey
valdeleri olup beraberce saraydan ç~km~~~ve bir müddet, Sultan-~~
mü~arünileyha ile oturup muahharen aynlm~~t~r.
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19 REB~ULLSIR CUMARTES~~

Merhume Hacce Ba~kad~n efendi hazretlerinin Beylerbeyi'nde
kin sahilhaneleri serasker-i sâb~k R~ za Pa~ a hazretlerine ihsan-~~
~âhane buyrularak mü~arünileyhin dünkü cuma günü li-ecli't-te~ekkür
Mabeyn-i hümayun canib-i âlisine gitmi~~ise de selâml~k resmi münasibetiyle zât-~~ ~âhane ile görü~emeyip te~ekkürü hâvi evvelce yazm~~~
oldu~u arizay~~ba~kâtip Hakk~~Efendi'ye ita ile avdet eyledi~i istihbar olunup mezkür sahilhane, mukaddema i~tirâ etmek niyetinde
bulundu~u halde bi'l-mübayea kad~n-~~mü~arünileyhaya verilmi~~olmas~ndan bahis ile Mabeyn-i hümayuna ariza takdim eylemesi ve
bir takrib ele getirmek niyet ve err~.elinde bulunmas~~ve bunun evvelce
davranmas~ndan nâ~i mü~arünuileyh R~ za Pa~ a hazretlerine ihsan
buyurulmas~~cây-i taaccüp bir keyfiyettir. Zira Devlet-i aliyyenin ~u
esnada derkâr olan hal-i müzayekas~~cümlenin malümu oldu~u ve
istikraz akçesiyle kendüsür~.ü idare eylemekte bulundu~u ve harb ve
orduy-~~hümayunda bulunmakta olan asâkir-i islâmiyenin rnüterakim
olan maa~lar~~ve elbise ve ~itâiyeleri verilemeyip ç~r~l, ç~plak çad~r alt~nda olduklar~~halde bu nas~l al~~~veri~tir? Buna nazar-~~ibret ve hakkaniyet ile dikkat olunmal~d~r. Zira yak~n vakitte Devlet-i aliyye
bunun seyyiâtma giriftar olacakt~r.
25 REB~UCAHIR 1272

Sadr-~~esbak Devletlu R e~ id Pa~ a hazretlerinin yine makam-~~
sadarete getirilmesiyle beraber elyevm mesned-i sadarette bulunan
Ali Pa~ a hazretlerinin hariciye nezaretine ve kaptân-~~derya Mehmed Ali Pa~ a hazretlerinin seraskerli~e tahvil-i memuriyetleri ve
hariciye naz~r~~F u ad Pa~ a hazretleriyle serasker Rü~ tü Pa~ a hazretlerinin ~imdilik hanelerinde ikamet eylemeleri tashih-kerde-i âli
iktizas~ndan oldu~u ve bu maddeden dolay~~mü~arünileyhima Ali
ve Rü~ tü Pa~a hazerât~~beynlerinde Beylikçi Afif Bey vas~tasiyle
baz~~muhaberat vukuundan sonra mü~arünileyh Ali Pa~ a hazretlerinin Rü~ tü Pa~ a hazretleri tarafmdan temin k~l~nd~~~~i~itilmi~~ve
buna vücud verilmenn~~idi.
Tahkikat-~~sahihaya göre mâh-~~hâlin onikinci günlerinden birinde mâbeyn-i hümayunda bu hususa dair zât-~~~âhane ile serkurena
~ zzet Efendi beyninde baz~~sohbet cereyan etmi~~ve rnü~arünileyh
R e~ id Pa~ a hazretlerinin istihdam~na karar verilmi~~oldu~undan
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mabeyn-i hümayuna memur F erik E dhem Pa~ a yevrn-i mezkûrda
huzur-~~ ~âhaneye celb ile R e ~ i d Pa~ a'n~n istihdam~na lüzum görünüp egerçi buna karar verilmi~~ise de evvel-i emirde bir kere Fransa
sefaretiyle istimzac-~~keyfiyet olunmas~~icap edece~inden ve kendisine
birgüna mesuliyet olmad~~~ndan sefaret-i merkumeye gidip mü~arünileyhin istihdam~, ittifaka dokunup dok~mm~yaca~~n~n anla~~larak haber verilmesi Ferik-i mü~arünileyhe emrü ferman buyrulmu~~ve mü~arünileyh bundan bihaber olarak mabeynce dahi bir ~eyi
tahkik edemiyece~ini bildi~inden do~ruca Tophane-i ârnireye azimetle
Fethi Pa~ a hazretleriyle, yollanan memuriyet-i valuas~ndan dolay~~
istifsar-~~keyfiyet etmi~~ise de hakikat-i hale kesb-i vukuf edemeyip fakat Re~id Pa~a hazretlerinin istihdam~na Fransa sefiri canibinden
izhâr-~~muvafakat olunrruyaca~~~mü~arünileyh Fethi Pa~ a hazretleri canibinden ima olunmasiyle Ferik-i mü~arünileyh oradan canib-i
sefarete azimet ve elçi beyle 5 görü~üp memuriyetini beyan ve hikâyet
eylemi§ ve bunun üzerine elçi-i n~umaileyh bu misillu zevat~n nasb ve
azli yed-i istildâl-i ~âhanede olmasiyle buna kimesne taraf~ndan müdahale olunmas~~icap etmeyip ~u kadar ki mü~arünileyh eski tabiatlar~ndan vaz geçmiyecc~i ve ~ngiltere taraftarli~~ndan geri durm~yaca~~~
cihetle ~imdi kendisinin mans~ba ça~~r~lmas~~baz~~ mü~kilât~~ ve zat-~~
~âhanece bertaraf olmu~~olan suda~~davet edece~inden. ba~ka Mehmed Ali (damad) Pa~a hazretlerinin nasb~~maddesi ~ngiltere sefiri
K anin'in muamelât-~~gayr~~lâyikas~~üzerine icra olunmasiyle bunun
Avrupaca hüsn-i tesiri olarak bu babta zât-~~~âhane namusunu vikaye
etmi~~ise de mü~arünileyh R e ~ id Pa~ a hazretleri buna malus olmay~p zira kendisi daima bir donanm~~~sofray~~bozup yeniden tanzim
etmek yâni mans~ba geldi~i gibi tebeddülât ile u~ra~mak efkâr~nda
bulunmasiyle ~u aral~k kendinin istihdam~~münasip olmayaca~~~misulu K an in'in entrikas~na haml ile bilâkis Avrupaca dahi sûy-i tesiri
istilzam edece~ini ve devletinin efkâr~~dahi bu merkezde bulundu~undan i~tibah olumnamasnu irad ve beyan ve vükelây-~~haz~radan ba~kaca izhar-~~ho~nudi ve memnuniyet ile beraber Rü~ tü Pa~ a ve Fu a d
Pa~ a gibi zatla= sokakta bulunur adamlar olmad~~~m ve R e~ id
Pa~ a elli ya~~n~~mütecaviz olarak tabiat~ndan yaz geçmiyece~ini dahi
ifade ve ityan edip Ferik-i mü~arünileyh bu haber ile Tophane'ye avdet ve zat-1 ~âhane orada bulundulZlar~ndan Fethi Pa~ a hazretleri
5

0 tarihte Fransa'n~n Türkiye elçisi Mösyö Tovnel idi.
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haz~ r oldu~u halde elçi-i mumaileyhin ifadat~n~~ber-veçh-i rnuharrer
hikâyet etmi~~ve Ferik-i rnü~arünileyhin ibtida Tophane'de huzur-~~ ~ahaneye vüsulünde "la ve neam" haberinin istifsar olunmas~~cay-~~dikkat
oldu~u rnisillu bu babta ~ zzet Efendi'nin mahcub olaca~~~keyfiyetinin m.uahharen irad buyru~ rnas~~dahi dikkate ~ayan bir keyfiyet
olarak bu hususta meydana ç~k~~~~Re~id Pa~a hazretlerinin Fransalu
ile uyu~tu~u Ali Galip Pa~ a taraf~ndan zat-~~ ~âhaneye isma olunmas~ndan ne~et edip mü~arünileyh Re~ id Pa~ a'n~n istihdam~~ zat-~~
~âhanece mültezem olmad~~~~ve bu dahi Fethi Pa ~ a talimiyle bir
entrika oldu~u revi~-i halden istidlal olunmu~ tur.
25 CUMADELAHIR 1272 (1856 M)
Sadr-~~azam Ali Pa~ a hazretleri konfransa tayin buyrularak
tanzimat meclis reisi K~br~si Mehmed Pa~ a kaymakam nasb buyurulmu~ tur. Kaymakamlik memuriyetinin serasker Mehmed Rü ~ tü
Pa~ a, ve seraskerlik kaymakaml~~unn Rumeli orduy-~~hümayunu
kumandan~~kaymakam' olup Dersaadet'te bulunan ~ smail Pa~ a
hazerat~na ihalesi mukarrer oldu~u halde rnü~arünileyh Rü~ tü
Pa~ a hazretlerinin vukubulan istinkafina mebni kariha-i ~ahaneden
olarak Mehmed Pa~ a memuriyeti icra k~l~nm~~t~r.
24 CUMADELAHIR 1272 PAZAR
Sudür-~~ ~zamdan Gelenbevi zade Mehmed Said Efendi
irtihal-i dar-1 beka edip naa~~~ Rumeli hisar~'nda Kayalar nam mahalde
kahn makbere-i mahsusas~na naklolunmu~tur.
26 CIIMADELÂHIR 1271
Kaptan-~~derya sab~k Halil Rifat Pa~ a pazartesi gecesi vefat
edip naa~~~Hazreti Halid
i
Radiyallahü anh rabbihü'l-vedud civar~na defnolunmu~tur.
4 RECEP 1272
Hakk~~ Bey, Re~ id Pa~ a hazretlerine gönderilmi~~Mecalis-i
âliye memuriyeti için.
5 RECEP 1272 ÇAR~AMBA
Safvet Efendi'nin dahiliye müste~arli~ma ve Hayreddin Pa~a'ya maa~~tahsisine dair vuku bulan ifade-i ~ifahiyesinden dolay~~
zat-~~ ~ahane kaymakam Mehmed Pa ~~a'ya igbirar buyurup Fuad
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Pa~ a'n~n kaymakaml~~~na mütedair mabeyince baz~~ lak~ rd~~cereyan
etmi~~oldu~u i~itilmi~tir.
16 ~ABAN 1272 PAZARTES~~
Birbirini müteakip akdolunan Mecalis-i âliyede K~r~m m~ntakas~nda bulunan asâkir-i ~âhane ile K~r~m ahalisinden hicret etmek isteyenlerin nakli ve ahali-i merkunkenin Dobruca ovas~na iskan' rnünasip
olaca~~ndan bunlardan on sene müddetle vergi ve yirmi sene müddet
hisse-i askeriye al~nruay~p kendilerine arazi irae olunmas~~ve teferruat~~
maddeleri müzakere olun.arak iktiza eden sefainin tedarikine te~ebbüs olunmu~~ve Nusretiye ve Mukaddeme-i Hayr kalyon-~~hümayunlariyle Rehber ve Necm-i ~eref nam vapur-~~hümayunlar Be~ikta~~pi~gahma ihraç olunup oradan Karadeniz canibine Izam k~l~nm~~~
oldu~u.
20 ~ABAN 1272
Üsküdar'da Hüdayi Hazretleri dergah' reside-i hitam oldu~undan oraya selâml~k resmi icra buyrulmu~tur.
24 ~ABAN 1272 SALI

Serasker Mehmed Rü~ tü Pa~ a hazretleri li-ecli'l-istifa mabeyn-i hümayuna azimet etmi~~oldu~u i~itilmi~~ve sebeb-i istifas~~dahi
kaymakam Mehmed Pa~ a hazretleri taraf~ndan geçende tersane-i
âmirede akdolunan mecliste asakir-i ~âhaneye layikiyle bak~lm.arnakta
oldu~una dair vukubulan ifadâttan ne~et eyledi~i rivayet olunmakta
bulunmu~tur. Mü~arünileyhin mabeyin-i Inimayuna azimeti mekâtib-i ~âhane i~ntihanunn istizan~~için olup zat-~~~âhane ile görü~emeyip
Hakk~~Bey vas~tasiyle
26 SAFER 1273 CUMARTESI
Zat-~~sadaret-penahinin (Ali Pa~a'n~n) Mabeyn-i hürnayuna azimetiyle istifa etmi~~oldu~u istimâ olunmu~tur. Sebeb-i istifa, Büyükdere'de bulunan Ingiltere donanmas~n~n Paris'te mün'akit olan muahede iktizas~nca bu günlerde bo~azlarm cer~k sefâinine insidad~~maddesinin icras~~ laz~m gelece~inden elhaletühazihi Büyükdere'de bulunan Ingiliz donanmasuun Halic-i Kostantinye'den Bahr-i Sefid'e avdet
eylemesinin Ingilterelüye ifade olunmas~~ve bu suret kabul olunmad~~~~
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halde protesto k~l~nmas~~Fransa imparatoru canibinden beyan olunmu~~ve ~ngiltere donanmas~n~n burada bulunmas~~ Y~lan adasi'yle
Polgrad ~ehri ve Memleketeyn'in birle~mesi maddesinin men'i hususundan ibaret olmasiyle ve bunlar~n Fransalu'nun dedi~i gibi tesviyesi
Devlet-i aliyyeye muz~ r olarak kendileri dahi hay~r-hah bulunmasiyle
mevadd-~~mezkûreye bir hüsn-i suret verilmedikçe donanma= avdet
edemiyece~i cevab~~verilmesinden ne~et etmi~~oldu~u.
29 SAFER 1273
Hariciye naz~r~~ F uad Pa~ a'n~n sahilhanesinde hususat-~~mezkûre için akd-i mükâleme olunmu~ tur.
3 REB~ULEVVEL 1273 CUMARTES~~
Ali Pa~ a hazretlerinin makam-~~sadaretten infisaliyle R e~ id
Pa~ a hazretleri i~ bu sebt günü def'a-i hamis olarak mesned-i sadarete te~rif buyurmu~~ve serkurena Ne~ et Bey ile Bâbffili'ye gelip
~ngiltere devleti tarafindan zat-~~ ~evket-simat-~~ ~âhaneye irsal olunan
ni~an bugün takdim olunaca~~~ve havass-~~vükelây-~~fiham mabeyni
hümayunda tecemmû eylemi§ olmas~~cihetiyle mü~arünileyh hazretleri dahi hatt-~~hümayun luraatinden sonra Mabeyn-i hümayuna azimet buyurmu~lard~r. Sadr-~~sab~k-~~mü~arünileyhin müddet-i sadareti ondokuz mah on bir gün olup bu müddetin elli dört günü ~ efik
Pa~ a hazretlerinin ve yüz otuz sekiz günü K~ br~ sl~~ Mehmed Pa~ a
hazretlerinin kaymakaml~~~~ile idare olunmu~~ve bu cihetle mü~arünileyh on üç mah yirmi be~~gün Der-i saadette bulunmu~tur.
22 REB~ULEVVEL 1273 PER~ENBE
Sadr-~~sab~k Ali Pa~ a, F u ad Pa~ a'n~n yerine hariciye naz~r~~
nasb buyrulup sadr-~~esbak Giridi Mustafa (Naili) Pa ~ a Mecalis-i
âliyeye ve serasker-i sab~ k R~ za Pa~ a seraskerlik memuriyetine ve
V as~~ f Pa~ a, Selim Pa~ a'n~n yerine Hassa mü~irli~ine ve hassa
mü~iri esbak R e~ id Pa~ a (darbhur) Dersaadet ordusu mü~irli~ine
memur buyrulmu~lard~ r. Mesmuat; Hariciye naz~r~~F u ad Pa~ a bir
kaç defa ~ifahen istifa edip taraf-~~sadaretten geçi~tirilmi~~oldu~u halde
sal~~günü istifay~~havi resmen bir ve mahremane olarak di~er bir k~ta
tezkire tahririyle hakipây-~~vekâlet-penahiye bi'l-irsal mahremâne tezkiresine azl ve nasb maddesi emr ve fermân ~âhaneye menut oldu~un-
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dan bu babta ~erefsudur buyrulacak irade-i serliyyeye de~in memuriyetine devam eylemesi cevaben yaz~l~p keyfiyet taraf-~~e~ref-i ~âhaneye ~ifahen ifade ve mü~arünileyhin istifas~~kabul buyruldu~u halde
yerine sadr-~~sab~k Ali Pa~ a'n~n memuriyeti münasip olaca~~~misillu
Serasker Pa~a'n~n dahi istifa etmek niyetinde bulundu~undan böyle
~ey vukuu takdirinde kabul buyurulmamas~~ve belki ~imdiden celb
buyrulup baz~~teminat icra buyrulmas~~rnuvaf~k-~~maslahat oldu~u ve
sadr-~~esbak Mustafa Pa~ a ile R~ za Pa~ a'n~n Mecalis-i âliyeye
memur buyrulmas~~hâlcipây-~~ ~âhaneye hikâye olundukta mü~arünileyh R~ za Pa~ a'dan izhar-~~infial ile kendisine hiç bir vakitte emniyetleri olmad~~~ndan ve kendisinin hain oldu~undan bahis buyurmasiyle beraber Fethi Pa~ a'ya dokunulm~yarak ve karabeti cihetiyle Mehmed Ali Pa~ a'ya bir ~ey denilmiyerek kusur her ne yap~l~r ise (muvaf~k) cevab~~verilmesi üzerine taraf-~~sadaret-penah~den
R~ za Pa~ a hakk~nda vuku bulan ifade geri al~narak avdet etmi~~ve
çar~anba günü hariciye nezaretine Ali Pa~ a'n~n gelmesi hususu ba~kâtip Hakk~~Bey vas~tasiyle zât-~~sadaret-penahlden istimzac buyrulup ertesi günü ber-minval-i muharrer tevcihat vuku bulmu~~ve
mü~arünileyh Ali Pa ~ a ve serasker (mütercim Rü~tü Pa~a) Pa~a ve
F uad Pa~ a'n~n istifa hususunda ittifak ve ittihadlar~~oldu~u karahalden istidlâl olunmu~~ve mü~arünileyh Ali Pa~ a'n~n yine istifa
sadedinde bulundu~u sahihen i~itilmi~tir.
24 REB~ULEVVEL 1273 CUMARTES~~

Hariciye naz~r~~tayin buyrulan Ali Pa~ a hazretleri taraf-~~sadarete istifanâme takdim etmi~.
26 REB~ULEVVEL 1273 PAZARTES~~

Mü~arünileyh Ali Pa~ a hazretlerinin zahirde illet-i vücudiyesinden bahis ile memuriyet-i âliyesinden afv~na dair Mabeyn-i hümâyuna ve taraf-~~sadarete istifanâmesini takdim etmi~~ve bir iki defa dahi
cânib-i Ali-i sadaretten istitaf eylemi§ oldu~u i~itilmi~~idi. Bugün Mabeyn-i hümayun ketebesinden birinin Bâb~ali'ye vürüd ederek zât-i
vekâlet-penahinin bu babta olan mütalâalar~~ istifsar olundukta mü~arünileyhin afviyle yerine Meclis-i tanzimat âzas~ndan Edhem Pa~ a'n~n memuriyeti münasip olaca~~~ifadesiyle gelen zat iade olunup zât-~~
sadaret-penahl dahi görü~mek üzere Bâb~seraskeri'ye te~rif buyurmu~~
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oldu~undan akiblerinde mabeyn kap~~çuhadan Mehmed Bey gelip
Edhem Pa~ a'n~n taraf-~~ ~âhaneden istenilmi~~oldu~unu bi'l-ifade
zat-~~vekâletpenahi oradan Bâb~âli'ye avdet buyurmu~~ve sahilhane-i
âciziye avdet olunmak üzere ak~am ezam okunurken Bahçe kap~s~'na
vürudumuzda mir-i mumaileyhin Edhern Pa~~a'y~~orada beklemekte
oldu~u görülmü~tür. (Abdülhamid Ferit Pa~a bu tarihte bâlâ rütbesiyle serasker müste~ar~~bulunmakta idi.)
7 CUMADELÂN~R 1273 (1857

~ubat)

Bâb-~~fetvâ penahide luristiyanlardan asker ahzma dair akdolunan mecliste Fu ad Pa~ a taraf~ndan baz~~güna itiraz vuku bularak
bundan dolay~~zât-~~sadaret-penahinin mü~arünileyh Fuad Pa~ a'ya
mu~ber oldu~u i~itilmi~tir (Fuat Pa~a bu tarihte Ali Pa~a ile beraber
Mecalis-i âliyyeye memur idi).
1 6 CUMADELÂ 111R 1273

Vcfat-~~ R~ fat (Sad~k) Pa ~ a an-âzây-~~ Meclis-i tanzimat
(51-4..P1
U'14
20 CUMADELAHIR 1 273

Vuke~-~~isâet-i kethüdây-~~hazine-i hümayun:
Hazine-i hürnayun kethüdas~~bulunan Daye zâde Mehmed
Bey'in H~~rka-i saadet odas~nda ve Hazine-i hümayunda mahfuz sanduka-i emanet olan teberrükât-~~celile hakk~nda baz~~güna
ve bunlardan bir az~n~n bahre ve bir miktar~n~n bire ilkasma ictisar eylemi§ oldu~u tahakkuk ve tebeyyün etmesiyle kendisi kiler odas~nda hapsolunarak ve kona~~~etraf~na kordon çevrilerek Meclis-i vâlâ
reisi ~ efik Pa~ a ve Tanzimat müftisi Rü~ tü Molla ve Maliye müftüsü Sadettin Molla ile Meclis-i vâlâ âzas~ndan Ziver Efendi
marifetleriyle istintak~~icra k~hnmakta oldu~u.
25 CUMADELAH1R 1273 CUMA

Hazine kethüdas~~bulunan Mehmed Bey'in ner-i müebbetle
K~br~s ceziresine iclâs~~ve oraya vusulünde kalebend edilmesi ittifak-~~
âra ile kararla~t~nlarak kendisi Tair-i Bahri nam vapur-~~hümayuna irkâben ~nenfasma gönderilmi~tir.
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9 RECEP 1273

~ ki gün evvel Darüssaade '',g'as~~ bulunan Hüseyin A~a, hazine
vekili Abdülgani A~a ç~ra~~buyrularak ba~~musahip Rasim A~a
Darüssaade a~as~, ikinci musahip Tahsin A~a hazine vekili ve üçüncü
musahip Yakup A~a ba~~musahip nasb buyrulaw~~oldu~u i~itilmi~tir.
15 RECEP 1273
K~br~s'a nefyolunan Hazine kethüdas~mn (Daye zâde Mehmed
Bey) esnây-~~rahta telef edilmi~~oldu~u i~itilmi~tir.
27 RECEP 1273
Darüssaade a~as~~bulunan Rasim Mehmed A~a'n~n infisaliyle
yerine Tahsin A~a A~a-i Darüssaade nasb buyrulmu~.
14 ~ABAN 1273 PER~ENBE
~ehzade Nureddin Efendi hazretlerinin bed'i besmele ve
Re~ od Efendi ve Ahmed Kemalettin Efendi ve Burhaneddin
Efendi hazerât~n~ n hetemat-~~~erif cemiyet-i seniyyesi Be~ikta~~sarây-~~
hürnayununda icra buyrulmu~tur.
7 ZiLKADE 1273 PAZARTESi
Re~ at Efendi, Kemaleddin Efendi, Burhaneddin Efendi, Nureddin Efendi hazerât~n~n i~bu pazartesi günü saat yirmi
dakika mürurunda Be~ikta~~sahilsaray-~~hümayununda emr-i mesnun-~~ hitanlar~~ bi'l-icra top endahtiyle ilân-~~keyfiyet olunmu~~ve etfal-i sairenin dahi mekteb-i idadiyede hitanlar~n~n icras~na müba~eret k~l~nm~~t~r.
Re~at Efendi'yi ~ smail Pa~ a Kemaleddin Efendi'yi ~ akir
Efendi Burhaneddin Efendi'yi Mehmed Efendi ve Nureddin Efendi'yi Nuri Bey sünnet etmi~lerdir.
5 ZiLHiCCE 1273 PAZAR
Bâb-~âli'de meclis:
Mernleketeyn [EflIk-Bogdan] meselesi üzerine geçen hafta gece
Sahilhane-i seraskeride ve ertesi günü sahilhâne-i hazret-i sadaret-penâhide akd-i meclis olunarak beylerin [Eflâk ve Bo~dan beylerinin]
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intihab~~maddesinin Paris muahedesi iktizas~nca ahaliye havale olunmas~~Fransa sefareti taraf~ndan ve bunun tehiri hususu ~ngiltere sefiri
canibinden ~srar olunarak buna bir karar verilememi~~ve sefaretler
devletleri canibine müracaata mecbur olarak ol vakitten beru Fransa
sefareti tercümanlarnun Bâb~ âli'ye gitmedikleri istihbar k~l~nm~~t~r.
8 Z~LH~CCE 1273 ÇAR~ANBA
Memleketeyn üzerinde ~imdiye kadar yap~lan ~eylerin kâffeten
feshine dair Fransa Imparatoru narruna olarak Fransa elçisi canibinden Bâb~âli'ye bir nota verilerek iki güne kadar cevab~~talep
olunmu~tur.
ii Z~LH~CCE 1273 CUMARTES~~

~yd-i ~erifin ibtidas~~cuma günü saat dokuz, on kararlar~nda
sadr-~~âzam Re ~ id Pa ~ a ile Mecalis-i âliyeye memur Giridli Mustafa Pa~ a ve baz~~zevat Mabeyn-i hürnâyuna celb olunarak mü~arünileyh Mustafa Pa~ a hazretleri mühr-i hümayun itasiyle tebcil
ve mü~arünileyh R e~ id Pa~ a hazretleri Meclis-i tanzimat riyasetine
ve sadr-~~esbak Ali Pa ~ a hazretleri Hariciye nezaretine ve tanzimat
reisi sab~k Mehmed Pa ~ a (K~br~sl~) hazretleri Mecalis-i aliyyeye ve
hariciye sab~k (naz~r~) Ali Galip Pa~ a (Mustafa Re~it Pa~a'n~n
o~lu) hazretleri Evkaf-~~Inimayun nezaretine ve Meclis-i vâlâ âzas~ndan Kamil Pa~ a hazretleri Seraskerli~e ve Evkaf naz~r~~sab~k Hasib
Pa~ a Maliye nezaretine memur buyrularak serasker-i sab~k R~ za
Pa~ a ve Maliye naz~r~~sab~k S afveti Pa ~ a hazeratunn sahilhanelerinde ikametleri muktezây-~~irade-i seniyyeden olarak kendilerine
müstevfa maa~~tahsis k~hnm~~t~r.
13 Z~LH~CCE 1273 PAZARTESI
Rikâb resm-i âlilerinin icras~ndan sonra yâni saat dokuz raddelerinde havass-~~vükelâ Kuruçe~me'de kin daire-i kapudanide (Damad Mehmed Ali Pa~a) tecemmü ederek memleketeyn meselesi üzerine akd-i meclis olunmu~~ve ~ngiltere Sefiri Kanin
Mabeyn-i hümayuna azimet eylemi~tir.
16 Z~LH~CCE 1273

Fransa ve Rusya ve Prusya ve Sardinye elçilerinin memleke-
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teyn meselesinden dolay~~armalaruu indirerek müteheyyi-i azimet
olduklar~.
21 Z~LH~CCE 1273
Bâdehu vuku bulacak i~'ara intizaran Dersaadet'ten te'hir-i hareketle keyfiyeti rüfekas~~bulunan Rusya ve Prusya ve Sardunya süferas~na dahi bildirmesine dair Frans~z elçisine tahrirat-~~telgraftyye gelmi~~ve Frans~z Imparatoru dahi Londra'ya azimet etmi~tir.
25 Z~LH~CCE 1273
Serasker-i esbak Mehmed Rü~ tü Pa~ a ikinci mabeyinci Ahmed Bey vas~tasiyle Büyük Çaml~ca'da kin ba~~ndan Mabeyn-i hümayuna celb buyrularak seraskerlik memuriyet-i cesimesi kariha-i
~âhaneden uhdesine bi't-tevcih Bâb~âli'ye izam buyrulmu~~ve serasker-i
sab~k K ârnil Pa~ a Bâb-~~seraskeride bulundu~u halde karakulak ile
kendisine ~hbâr-~~keyfiyet olunarak kona~~na azimet etmi~tir.
4 REB~ULEVVEL 1274
Makam-~~sadarette bulunan Mustafa Naili Pa~ a hazretlerinin yerine Tanzimat Meclisi reisi sab~k R e~ id Pa~ a ve serasker
Mehmed Rü~ dü Pa~ a'n~n yerine Serasker-i esbak R~ za Pa~ a ve
Tophane mü~iri V as~~ f Pa~ a'n~n yerine Tophane mü~iri sab~k Fethi
Pa~ a, Asâkir-i hassa mü~irli~i Tophane mü~iri sab~k V as~ f Pa~ a'ya
tevcih.
4 CUMADELEVVEL 1274 PAZARTES~~
Fransa elçisi Tovnel Hariciye naz~r~~ Ali Pa~ a hazretlerinin kona~~na ziyafete azimetle orada R e~ i d Pa~ a hazretiyle mülâkat
etmi~tir.
25 CUMADELEVVEL 1274 (1858 M)
Makam-~~sadarette bulunan R e~ id Pa~ a evvelki cuma gününden beri na-rnizac olarak geçen per~enbe saat be~~alt~~(ezani) raddelerinde irtihal-i dâr-~~beka ettiklerinden ertesi cuma günü naa~~~sahilhanesinden vapur ile Köprüye ve oradan da Beyaz~d cami-i ~erifine
isal olunarak selât-~~cenaze ba'de'l-edâ cami civarmda kâin makberede
pederi yan~na defnolunup cuma, cumartesi ve pazar günleri burc-~~
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akrebte oldu~undan yerine ahari nasb ve tayin buyrulmay~p makam-~~
sadaret dört gün hali kalm~~~ve mesalih-i devlet tatil olmu~tu.
Bugün Hariciye naz~r~~Ali Pa~ a ve Tanzimat reisi esbak Mehmed (K~br~sl~) ve Tanzimat riyasetinde bulunan Fuad Pa~a Serkurena
Osman Bey vas~tasiyle mâbeyn-i hürnâyun-~~ ~âhaneye davet buyrulup sadaret-i uzmâ hizmet-i celilesi mü~arünileyh Ali Pa~ a ve
Tanzimat riyaseti Mehmed Pa~ a ve Hariciye nezareti Fu ad Pa~ a
hazerat~na bi't-tevcih kendileri Bab~âli'ye isra ve memuriyetleri
icra buyrulmu~tur.
24 Z~LH~CCE 1274

Zât-~~~âhâne bugün saat be~~kararlar~nda kaptan Mehmed Ali
Pa~ a ve serasker R~ za Pa~ a ve Tophâne mü~iri Mehmed (Mütercim Mehmed Rü~tü) Pa~alar beraber oldu~u halde Kapak vapur-~~
hümayununa râkiben Ayastafanos'a azimet buyuracaldarmdan gerek
azimet ve gerek avdet-i mülükânede iktiza eden mahallerde top ve
tüfenk endaht olunmas~na irade-i seniyye müteallik buyruldu~u bâ-tezkire-i aliyye i~'ar buyrulmasiyle Dersaadet ordusundan Topkap~'ya ve
hassa ordusundan Mehmed Pa~a kö~kü'ne (Üsküdar'da) ve ~emsi Pa~a'ya
ve Dolmabahçe'ye asker tertip olundu~u misillü Tophane' ye dahi Tophane
mensubat~ndan asâkir geçirilerek ve ebvâb-~~Kostantiniyye'den yâni
Yenikap ve Samatja' da bir münasip mevki bulundu~u halde oraya
dahi asker ke~ide olunarak azimet ve avdet-i seniyyede top ve tüfenk
endaht olunacakt~r.
25 Z~LH~CCE 1274

Bir gece Ayastafanos'ta beytütetle saat be~~kararlar~nda avdet-i
seniyye vuku bulmu~.
26 Z~LH~CCE 1274

Vapur ile ~eref-vürüd eden irade-i seniyyeye mebni vükelây-~~
devlet Topkap~~haricinde zat-~~ ~âhâneyi istikbal edip kemâfissab~k top
tüfenk endaht olunmu~tur.
Zât-~~ ~âhânenin bu veçhile azimet ve avdet-i seniyyelerine herkes birer günü mâna verip ~öyle ki: kimi uskur vapura henüz binmemi~~oldu~undan bunu tecrübe için ve baz~lar~~konferanstan hafiyyen
güzel haberler vürüduna mebni icrây-~~~enlik z~mmnda oldu~unu irad
Bellek,: C. XXVII, 18
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etmekte ve saireleri de yalu~t~rd~klar~~ ~eyleri tefevvüh eylemekte olarak halbuki bunlar hep efvahl kelâmdan ve erâcif ve türrehâttan ibarettir. Hakikat-i hal ba~ka suretle olup yâni bundan on, onbe~~gün
mukaddem bu günlerde Der-i saadet'te bir azim ihtilâl zuhuriyle
zât-~~ ~âhâne hal' ve Aziz Efendi tahta iclâs olunaca~~.na dair Der-i
saadet'te bulunan kâffe-i süferaya Fransaviyyü'l-ibare imzas~z olarak
birer varaka verilmi~~ve bunun üzerine sefaretler canibinden dahi
böyle bir ~ey zuhurunda bunu def'e Der-i saadet'te kuvve-i askeriye
mevcut olup olmad~~~~istifsar olunmas~na mebni Der-i saadet'te yirmi
bin miktar~~asâkir-i ~âhane mevcut oldu~u haber verilm.esiyle beraber buna cüret edenler dahi derdest-i taharri bulunmu~~idi.
~~bu seyahat-i seniyyenin vükelân~n tertibi veyahut zat-~~ ~âhanenin rey ve tedbiri olmak üzere bundan ne~et etmi~~olmas~~agleb-i memuldür. Bu babta pek çok diyecek söz var ise de ihtiyar-~~sükût olundu.
Mesalih-i devlet-i aliyyenin mihver-i lâyikinde rü'yet olunmamas~ndart ve bu da sadr-~~âzam Ali P a~~a'n~n gev~ekli~inden ne~et eyledi~inden dolay~~sefaretler caniblerinden vükelâya bess-ü-~ekva olunmu~~ve yaln~z vikaye-i mans~b z~mn~nda vükelân~n birbiriyle derkâr
olan ittifak~ndan nâ~i sadr-~~âzam-i mü~arümleyhten izhâr-~~memnuniyet olundu~u istihbar k~l~nm~~t~r.
8 MUHARREM 1275 SALI
Suret-i hatt-~~hümayun:
Benim vezir-i meâli-semirim
Hasbe'l-kap sur-~~hümayunumuzdan dolay~~vukubulan ve bundan ba~ka hilâf-~~r~zây-~~mülûkânemiz olarak müteallikat-~~ ~âhanerniz
taraflar~ndan tasarrufsuzluk ve kay~ts~zl~k sureti gösterilerek baz~~mübayaat vuku bulmakta oldu~u ruesmuum.uz olup bundan böyle
kâffe-i müteallikat-~~ ~âhânemizin tahsisatlariyle idare olunarak andan fazla bir güna masraflar~~vukû bulmas~na kat'iy-yen r~zam~z olmad~~~ndan gerek tebaa-i devlet-i aliyyemizden ve gerek hariçten hiç
kimesnenin her ne vakit olur ise matlubum.a destares olurum rnülâhazasiyle istenilen ~eyleri getürme~e mecburiyetleri olmad~~~~ba~kaca
hatt-~~hürnayunumuzla dahi ilân olunacak ise de i~bu irade-i seniyyemizi bilcümle hademe ve memur-ille ifade edip ~ayet hilâf-~~harekette
bulunanlar olur ise an~n dahi önü kestirilmek ve kab~na göre hapis
ve tedip ettirilmek ve bunlara dair lâ-yenkati tahkikat ve tetkikat icra
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olunmak laz~m geldi~inden serasker R~ za Pa~ a'n~n bu hususa tayini
nezdimizde tensip olunmu~~ve binaberin münasebet-i mevkiiyyesi
cihetiyle Tophane-i âmiremiz mü~irli~i idaresinin bizzat seraskerli~e
iIhakiyle mü~arünileyhe ihalesi ve Tophanemiz mü~iri Mehmed
(Rü~tü) Pa~ a dahi mütehayyizan-~~ vükelanuzdan bulundu~undan
onun dahi meclise memuriyeti m.ünasip görülüp mü~arünileyhirna celb
ile m.emuriyetleri bi'l-icra Bab-~~âlimize gönderilmi~~oldu~undan ve
mü~arünileyh Serasker pa~a ile Maliye ve Hazine-i hassa naz~rlar~~pa~alar heman bi'l-ictima müzakere-i maslahata rnüba~eret ederek ve
hakka makrun olan ve nice sebeplerden dolay~~fahi~~bulunan düyunu
tetkik olunarak defterlerinin tanzimi ve vakten mine'l-evkat bu makule
~ey vuku bulmamas~~esbab~n~n behemehal bulunmas~~dahi irade-i
katiyyemiz iktizas~ndan bulundu~undan serian ~cab-~~ hale ibtidar
olunsun (8 Muharrem 75 yevm Sal~). ~~bu hatt-~~hümayunun sebeb-i
zuhuruna dair tahkikat:
Geçen cuma günü zat-~~ ~âhane Tophane-i âmireye te~rif buyurup Tophane-i âmire mü~iri Mehme d Rü~ tü Pa~ a ile baz~~
müsahabat cereyamndan sonra kelâm R e~ i d Pa~ a merhuma intikal ile mü~arünileyhin Devlet-i aliyyeye açt~~~~yara vükelay-~~devlet
ba~ba~a yerse yirmi sene müddette iltiyam kabul etmiyece~ine
ve meydanda olan fenal~klarm neticesi vahim oldu~una dair
mü~arünileyh Mehmed (Rü~tü) Pa~ a taraf~ndan ~rad olunan ifadâta cevab-~~müskit verilemedi~i mü~arünileyhin huzur-~~ ~ahaneden
ç~kmasiyle beraber taraf-~~mülükâneden serkurena Osman B ey'e
hikâye buyrulmu~~ve mir-i mi~maileyh dahi bunun merhumun hal-i
hayat~nda ifade olunmas~~laz~m gelirken niçin ol vakit ihtar olunmad~~i cevab~~verilmi~~olsa idi münasip olurdu demesi üzerine mü~ir
mü~arünileyh bittekrar huzur-~~hümayuna celb birle m.ünasebet getürilerek mir-i mü~arünileyh canibinden ol veçhile cevap verilmi~~oldu~unu müteakip mü~arünileyh dahi e~erçi ol vakit bizler adam yerine
konulup da sual buyrulmu~~olsa idi hakikat-i hali ifadede kusur olunmazd~~demesine mebni bu keyfiyet tela~~~mücib olmasiyle saray-1
hümayuna azinaet ve ol gece bu hal ile imrar-~~vakit buyrulmu~~ve ferdas~~pazar günü baz~~güna ifadat-~~ ~ifahiyyesi oldu~undan mabeyin-i
hümayuna azimeti hususuna dair sadr-~~azam. Ali Pa~ a tarafindan
ba-tezkrie vukubulan istizana mebni mü~arünileyh celb buyrularak
vuku bulacak ifaclât~~lede's-sual azl, nefy veyahut katlolunmas~n~~temenni ile beraber Devlet-i aliyyenin hal-i haz~rm~n pek fena halde ola-
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rak bunun bir az müddet devam~~maazallah-ü teâlâ alt~yüz senelik
Devlet-i aliyyenin ink~raz~n~~mûcib olaca~~ndan bu babta tedabir-i
lâzimeye te~ebbüs olunmas~~ vacibât-~~umûrdan oldu~unu ifade ve
Devlet-i aliyyenin müzayaka-i maliyesi derece-i nihayeye varm~~~oldu~u halde Der-i saadet'ten peyapey Avrupa'ya murassa zi-k~ymet
ayna ve piyata ve buna mümasil e~yay-~~nefise ~smarlanmakta ve ~u
sefaket bilcümle Avrupa ahalisi taraflar~ ndan ve hususa Fransa Imparatoru ve Ingiltere K~ raliçesi caniblerinden bizzat takbih olunmakta
olup çarçabuk bu uygunsuzlu~un bir çare-i seni istihsal olunmad~~~~
halde Avrupa'ca bir i~~görülemiyece~i ve Devlet-i aliyyeye batm~~~
nazariyle bak~lmakta oldu~u Fu ad Pa~ a'n~n cümle-i ifadât~ndan
oldu~unu dahi ilâve-i kelâm ederek zat-~~sadaret-penahlBab~âli'ye avdet ve zat-~~ ~ âhâne dahi kemal-i iztirap ve piçtaba duçar ile Topkap~~
sarayma azimet buyurup serasker R~ za Pa ~ a ve Maliye Naz~r~~
Safveti Pa~ a ve hazine-i hassa naz~r~~ Muhtar Pa~ a hazerat~n~~
oraya celb ve harem-i hümayunun tesviye-i muhasebat~~ kendilerine
havale olunaca~~ndan ifây-~~muktezas~na itina ve dikkat eylemelerini emir ve tenbih buyurmu~~ve ertesi günü zât-~~sadaret-penahi vuku
bulan ifadâttan dolay~~azline müterakkiben Bâb-~ âli'ye gehneyip sahilhanesinde bulundu~u halde mâbeyn-i hümayuna celb ve müzakere-i
maslahat buyrulduktan sonra sal~~günü bâlâda muharrer hatt-~~ h~imayun muktezay-~~münifi üzere mü~arünileyhim bu hususa memur
buyrulmu~tur; Cenab-~~Hak encam~n~~ hay~r buyursun Amin.
~~7

MUHARREM 1275 PER~ENBE

Z ~t-~~ ~âhâne Bâb~âli'ye te~rif ile sadr-~~ âzam Ali Pa~ a ve
Kaptan Mehmed Ali Pa ~ a ve serasker R~ za Pa~ a ve ticaret
naz~ r~~ Ali Galip Pa~ a ve meclis âzas~ ndan Damad Edhem ve
Mahmud ve Ilhami Pa~alar ve maliye naz~r~~ Safveti Pa ~ a ve
hazine-i hassa naz~r~~ Muhtar Pa~ a hazerat~n~~huzur-~~hümayuna
celb ile sultanlar~ n düyunundan mü~arünileyhirn Mehmed Ali ve
Ali Galip ve Edhem ve Mahmud ve Ilhami Pa~alar~~tevbih ve
tekdir ve kendilerinden emin olmad~~~n~~tezkir buyurduktan (sonra)
sadr-~~âzam~~dahi bu s~ rada muaheze ile Meclis-i vâlâ dairesine te~rif
buyurmu~~ve sureti zirde yaz~lacak hatt-~~hümayun k~raat olundu~unu
müteakip bi't-tekrar mü~arünileyhimden sadr-~~âzam ile Mehmed Ali
Pa~ a ve serasker Pa~a hazerat~n~~ihzar ederek sureta cluyundan ve
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manen Aziz Efendi meselesinden dolay~~mü~arünileyh Mehmed
Ali P a~~a'y~~kemal-i hiddet ve ~iddet üzere muahaze buyurup katil ve
hain ve ölümüne (padi~ah~n ölümüne) muntaz~r oldu~unu bi'l-beyan
üzerine hücum ederek ve Mehmed Ali, Abdülmecid ölmez seni gebertirim
diyerek ve bir çok kabayihini serdederek oradan def ve muahharen
mü~arünileyhimi tekrar huzura celb ile Mehmed Ali Pa~a pek çok yemin
etti, ben sözümü geri ald~m diyerek saray-~~ hümayuna azimet ve vükelâ
dahi yerlerine avdet etmi~~ve ferdas~~ cuma günü Mehmed Ali Pa~ a
ber-mutad selâml~k resm-i âlisinde bulunup ertesi cumartesi günü
mü~arünileyh kaptanl~ktan azl ile meclis-i tanzimat reisi K~ br~ sl~~
Mehmed Pa~ a ve onun yerine mecalise memur Mehmed Rü~ tü
Pa~ a ba-hat nasb ve tayin buyrulmu~~ve mü~arünileyh Ali Galip
Pa~ a, Edhem Pa~ a ve Mahmud Pa~ a ve Ilhami Pa~ a sahilsaraylar~nda ikametlerine emrü ferman buyrulmu~tur.
5 RECEP 1275 (1859 M) SALI
Akib-i rikâbta mabeyn-i hümayuna azimet ve düvel-i ecnebiyye
tebaas~ndan Hazain-i ~ahanede matlübât~~olan tüccara esham-~~mümtaze-i cedide ita k~l~naca~~ndan bahis ile Ingiltere elçisi, maliye naz~ r~~
Safveti Pa~ a hazretlerinden ~ikayeti havi bir varaka ita etmi~~ve
varaka-i merkume iktizas~n~n müzakeresi z~mn~nda taraf-~~ ~ahaneden
Meclis-i vükelâya irsal buyrulmu~~oldu~undan esham-~~ mezkürenin
ol veçhile eshab-~~matluba itas~~ z~mn~nda Hazin-i ~ahaneden verilmesi hakk~nda vükelân~n malü'mat~~olmas~na mebni bu babta naz~r-i
mü~arünileyhin lehine olarak bir mazbata tanzim olunmu~~ise de
elçi-i mumaileyh, mü~arünileyhin azli hususunu iltimas ve beher gün
tercürnan vas~tasiyle zat-~~ ~ahaneyi tazyikden hah olmay~p bunun
üzerine zat-~~mülülcâne Topkap~~saray~nda zat-~~sadaret-penahi ile
mülakat etmi~~ve serkurena Osman Bey ve ikinci mabeynci Ahmed
Bey dahi bu husus z~mn~nda Bab~ali'ye gönderilmi~~olup henüz
buna dair bir karar verilrnemi~tir.
21 RECEP 1276 PER~ENBE (1860 M)
Maliye naz~r~~S afvet I Pa~ a hazretlerinin lehine olarak her
ne kadar vükela cânibinden mazbata tanzim olunmu~~ise de Ingiltere
elçisinin vuku bulmakta olan ~srar~na mebni naz~r-~~mü~arünileyhin
bekas~~ uymay~p fakat bunun üzerine azli namus-~~Devlet-i aliyyeye
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dokunaca~~ ndan kendisinin istifa etmesine karar verilerek ol veçhile
mü~arünileyh tarafindan Bab~ ali'ye istifaname takdim olundu~u
istihbar olunup her ne suretle olursa olsun mü~arünileyhin azli elçi-i
murnaileyhin vukubulan ~ikayeti üzerine demek olaca~~ndan bis-i
teessüf olmaktad~ r. Bunun hakikatini yerinde beyan etmek laz~ m
geldi~inden ifadeye ibtidar k~l~n~r ~öyle ki :
Geçenlerde bab-~~fetva-penahlde mün'akid Meclis-i me~verette
mesele-i sab~ka esnas~nda h~ristiyanlar hakk~nda ne~rolunan ferrnan-~~
âlinin icras~, ahkam-~~münderecesi lüzumu hariciye naz~r~~ Fuad
Pa~ a taraf~ ndan irad olunmas~~ üzerine mü~arünileyh S afv et I Pa ~ a
pek de sa~~ayakkab~~de~ilse de bu babta muktezay-~~hamiyyeti üzere
bunun mazarrat-~~âtiyesini ta'dad ile beraber bunu terviç adeta dinsizlik demek olaca~~n~~yad etmesi üzerine kemal-i tehevvürle, hariciye
naz~r~~mü~arünileyh dahi sen de hâinsin demi~~ve meclise bir fenal~ k
gelerek huzzar mahallerine avdet eylemi~ler idi.. ~imdi Ingiltere elçisinin mü~ arünileyh Safveti Pa~ a hakk~nda vuku bulan ~ikayeti bir
talim ile olmak ihtim.alin.den gayr-i baidgörünüp hal-i haz~r teemmül
buyurula.
17 SAFER 1276 PER~ENBE
Bir müddettenberi baz~~sebük-m.agzan~n devlet ve vükelâ aleyhine ittifak etmi~~olduklar~~serasker R~ za Pa~ a taraf~ndan haber
al~narak bunlardan Tophane m.üftisi ve Süleymaniyeli ~ eyh Ahmed
Efendi ve yüksek kald~r~ mda sakin Halidi me~ ayihinden Feyzullah
Efendi ile zabitan-~~askeriyyeden baz~lar~~ahz-ü girift olarak Kuleli' de
muhakemeleri icra olunmakta oldu~u.
g REB~ ULÂHIR 1276
Kuleli' de olan mahbusinden baz~lar~~ nefy ve bir az~~ prangabend edilmi~~ve bir kaç~~dahi koyuverilmi~tir.
24 RECEP 1277 (1861 M)
Meclis-i vala ba~ kâtibi Midhad Efendi'ye (Merhurn Midhat
Pa~a) bâ-rütbe-i balay-~~vezaret Ni~~ eyaleti tevcih buyrulmu~tur.
17

Z~LH~CCE 1277 SALI

Sultan Abdülmecid i~bu sal~~günü sabahleyin üç saat on
dakika mürf~runda irtihal-i dür-~~ beka buyurmu~~ve makam-~~sada-
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rette bulunan K~ br~ sl~~ Mehmed Pa ~ a ve kaptan-~~derya Mehmed
Ali Pa~ a ve serasker R~ za Pa~ a yevm-i mezkûrda saat yar~m sular~nda vuku bulan davete mebni mabeyn-i hümayunda bulunmu~~
olduklar~ndan rnerhum mü~arünileyh hazretlerinin birader-i mealigüherleri Sultan Abdülaziz bin Sultan Mahmud Han hazretleri mü~arünileyhirn marifetleriyle daire-i mahsusalar~ndan mabeyn-i hümayun canib-i âlisine celb ve vezir odas~n~n muhazisinde
kâin odaya ik'ad ile merhum mü~arünileyhin naa~~~ H~ rka-i saadet
dairesine naklolunmu~~ve bâdehu zat-~~ ~âhâne dahi mü~arünileyhimi
bi'l-istishab k~çta iki nefer çavu~~oldu~uhalde kendilerine mahsus olan
be~~çifte kay~~a rakiben Topkap~~saray-~~hümayununa azimet ve hazine
kethüdas~, A~a dairesi civar~nda kin Kasr-~~âlide bir müddet âram
ve istirahat buyurduktan sonra Babüssaade pi~gâh~nda tehyie olunan
taht-~~Mi-bahta cülüs ve rnuayede-i hümayunda oldu~u rnisillu vükelâ
ve ulema rical-i devlet ve ümeray-~~askeriye ve memur-in taraflar~ndan resm-i biat icra ve münadiler vas~ tasiyle ilân-~~keyfiyet olundu~unu müteakib mevaki-i mûtadeden yirmi bir pare top endahtiyle
izhar-~~meserret k~l~narak resm-i mezkûrun hitam~nda zât-~~ ~âhane
kernal-i ~evket ve iclâl ile Be~ikta~~(Dolmabahçe) sarây-~~hümayununa
avdet buyurmu~~ve rnü~arünileyh Mehmed Ali Pa~ a dahi beraberce mabeyn-i hümayuna götürmü~lerdir.
Merhum mü~arünileyh hazretleri tekfin ve techizi bâde'l-ifa
nâ~lar~~Babüssaade pi~gâh~na ç~kar~larak selât-~~cenaze eda ile Sultan
Selim'de idad olunan türbe-i ~erifeye alay ile nakl ve bal k~l~ nm~~t~r.
26 Z~LH~CCE 1277 PER~ENBE

Taklid-i seyf
resm-i âlisi icra buyrulmu~ tur ~öyle ki :
Kâffe-i vükelâ ve memurin-i devlet ve sudür-~~ ~zam hazerâtiyle ~stanbul ve Mekke pâyesinde bulunan daiyan ve huzur-~~mfitad olan ümera
ve zabitan-~~askeriye, Hazret-i Halid Radiyallahü anh civar~nda tecemmû ederek z ~t-~~ ~âhane bahren büyük iskeleye te~rif ve oradan
selâml~k resmine mahsus olan alay ile mahfel-i hümayun~~ te~rif ve
orada kudûm-~~~âhaneye muntaz~ r bulunan vükelâ ve âyan ve memurine atf-~~nigâh ile taltif buyurup ve bâde edây-~~selât-~~ zuhr, türbe-i
~erife azimet birle feth-i ~erif k~raatinden sonra derun-i türbe-i ~erifede
taklid-i seyf buyruldu~unu müteakip ~ eyh Necati Efendi (Eyüp'te
Ta~l~burun dergâh~~ ~eyhi) makama münasip ed'iyeyi ifa ve ~ eyh
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Nuri Efendi dahi teberrüken fatiha güya ile derun-~~ türbe-i ~erifede
bulunan vükelay-~~fiham ve sudûr-~~'zam Oyuncakc~lar içine gelerek
resm-i te~rifat veçhile tertib-i alay olunup Han~m sultanlar saray~~
pi~gahmdan (Defterdar caddesinden-Feshane'nin bulundu~u caddeden) E~ri kap~~ caddesiyle Edirnekap~s~'ndan ve Çukurbostan tarikiyle
Sultan Selim caddesinden mürur ve Fatih Türbe-i ~erifesini bâde'z-ziyare haffaflar (Kavaflar) içinden ve Sarachane önünden ve ~ehzadeba~~~
ve Bayezid meydan~ndan ve Kökçüler kap~s~'ndan ubûr olunarak cennetmekân Sultan Mahmud Han hazretlerinin türbeleri dahi ziyaret ve
saray-1 hümayuna te~ rif buyurup halk cemal-i ~ahane ile rehin-i
mesar olmu~tur. E~rikap~~ civar~nda Kuyuba~~~ nam mahalde süfera için
çad~r kurulmu~tur.
5 MUHARREM 1278 (1861 Temmuz)
Zat-1 ~âhanenin cülüslar~ndan evvel tevellüd edip ismi Yusuf
Izzettin tesmiye buyrulmu~~olan ~ehzadelerin ilan-~~velâdeti z~mn~nda Bâblali'ye hatt-~~hümayun vürtid etmi~tir.
Benim vezir-i meali-semirim.
Hazret-i Rabbilâleminin ihsan-~~ilâhisi olarak yetmi~~dört senesi
~ehr-i saferü'l-hayr~n~ n yirmi birinci cumartesi gecesi bir mahdumum
dünyaya gelip ismi Yusuf I zz eddin tesmiye k~l~nm~~~oldu~undan
mü~arünileyhin ilan-~~velâdetine ibtidar olunsun. Cenab-~~hak cümleyi teyidat-1 rabbaniyyesine mazhar buyursun Amin bi-hürmet-i
9 RECEP 1279 (1862 aral~k)
Zat-1 ~ahane vükelay-~~mevcudeden emin olmad~klar~ndan bunlar~n tebdili efkarl~-Ida olup° bir çok havadis i~itihnekte oldu~u ve
vükelâdan baz~lar~~temaruz eylemekte olduklar~~halde zat-~~ ~ahane
akdemce hafiyyen ihtiyar Said Pa ~~a'ya bir mabeynci gönderip kendisinin makam-1 sadarete getirilece~i teb~ir olunmu~~ve R~ za Pa~ a
ve Hasib Pa~ a ve Safveti Pa~ a'n~ n dahi istihdam olunmalar~~
mutasavver bulunmu~~oldu~u haber al~nmas~~ve bu keyfiyetin muahharen kaptan Mehmed Ali Pa ~~a'ya bir nebze aç~ lmas~~üzerine
6

Bu tarihte sadarette Keçeci zâde Fuad Pa ~a bulunuyordu.
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vükelây-~~haz~radan birinin infisali zuhûrunda di~erlerinin dahi istifa
eyliyeceklerine dair Sadr-~~âzam Fu ad Pa~ a ve hariciye naz~ r~~ Ali
Pa~ a ve serasker Rü~ tü Pa~ a ve kaptan Mehmed Ali Pa~ a
beyinlerinde akd-i mukavele olundu~u sahiden tahkik k~l~nrr~t~~ve
m.ü~arünileyhim bu ak~am bu madde için hane-i sadr-~~ azarnide tecernmu etmi~lerdir.
Vezir-i meâli-semirim Yusuf Kâmil Pa~a.
F u ad Pa~ a'n~n vuku bulan istifas~na mebni 7 hizmet-i sadaretin
bir münasip zata ihalesi lâz~ m gelmi~~ve sen dirayet ve fetanetle muttas~f vükelây-~~saltanat-~~seniyyeden bulundu ~undan hizmet-i mezkûrenin
uhde-i harniyetine tevcihi nez'dimizde bi't-tensip iktizas~~icra k~lmm~~~
olma~la vükelây-~~sairemizle bi'l-ittifak mesalih-i devletimizin hüsn-i
rü'yet ve tem~iyetine ikdam ve gayret eyliyesin. Cenab-~~hak mazhar-~~
tevfikat buyursun. Recep 15 sene r 27g.
RAMAZAN 1279 (1863 ~ubat)
Ruz~lâme sahibi Abdülhamid F erid Efendi'nin Meclis-i
vâlâ âzal~~~ na tayini:
Serasker müste~arl~~~ndan bi'l-infisal meclis-i vala âzal~~~na mevala âzas~ndan Mecid Efendi
muriyetimiz icra ve yerimize
müddetirniz
sekiz sene üç mah
Müste~arhk
memur buyrulmu~tur.
yirmi bir gün (1271 ca ila 1259 Ramazan) Masarif nezareti müddeti
bir sene yedi ay yirmi dört gün.
REB~ULÂHIR 1280

Uhde-i acizanemize Evkaf-~~ hümayun nezareti tevcil~~buyrulmu~tur.
19 RECEP I 28o

Burhan ve ~adan'~n bed'i besmele ve Hascne'nin (Çocuklar~)
hatm-i ~erif cemiyetleri icra olunmu~tur.
7 Fuad Pa~a'n~n istifas~, aralar~ndaki karar mûcibince Mehmed Ali Pa~ a'n~n kaptanl~~~ ndan ve Mu terci m Rü~ tü Pa~ a'n~ n seraskerlikten azilleri dolay~siyledir.
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29 CUMADELEVVEL 1282 (1885)

Evkaf-~~hümayun nezaretinden infisalimiz vuküiyle Meclis-i vala
azal~~ma memuriyetimiz icra k~l~nm~~t~r.
5 REB~ULEVVEL 1283 (1866 Temmuz)
Evkaf-~~hümayun nezaretine memuriyetimiz (ikinci defa) icra ve
ilan olunmu~tur. Ayn~~ay~n on dokuzunda Adile Sultan kethüdal~~~~
ilaveten uhdemize verilmi~tir.
12 Z~LKADE 1284
Bugün Evkaf-~~hümayun nezaretinden infisalimiz vuku bulup
Suray-1 devlet azah~ma tayin olunduk. Müddet-i nezareti~niz yirmi
mah onyedi gündür.
20 Z~LKADE 1284 (1868 M)
Sadâret-i uzma müste~arl~~~ na memuriyetimiz icra buyrulmu~tur.
21 REB~ULEVVEL 1284
Izzeddin (Abdülhamid Ferit Pa~a'n~n o~lu) St'iray-1 devlet
azal~~~na tayin buyruldu.
3 REB~UL

1286 (1869 Temmuz)

Memur bulundu~umuz sadaret müste~arl~~~= lâ~viyle ve yirmi
bin kuru~~tahsisiyle mahkeme-i nizamiye riyasetine tayin olunaca~~m~z taraf-1 sadaretten ifade olundu.
5 REB~ULASIR 1286
Sadaret müste~arl~~~n~n lâ~viyle mahkeme-i nizamiye riyasetine memuriyetimiz icra ve ilan olundu.
3 REB~UCAHIR 1287 (1870 M)
Mecelle ve kanunnâme-i arazi ve ticaret ve ceza kanunnâmeleri
okunmak üzere Bab~ali'de bir mektep kü~ad olunmu~tur.

ABDÜLHAMID FER~D PA~A'NIN RUZNAMES~ NDEN

283

g REB~LTLAHIR 1287
Devi nezaretinin lâ~viyle Divan-~~ahkâm~~adliye icra cemiyeti
riyasetine memuriyetimiz icra olunmu~tur.
15 ~EVVAL 1287
~cra cemiyeti riyasetinde bulundu ~umuz halde saat onbuçuk
kararlar~nda Mecalis-i âliye memuriyetiyle mehd-i ulyây-~~saltanat
kethüdal~~~~8 uhdemize ihale buyrulmu~~g ve Be~ikta~~saray-~~hümayununda kâin Valde Ba~a~as~~dairesine azimet ve bir müddet aramdan
sonra Harem-i hümayuna dühul ve huzur-; mehd-i ülyaya vüsul ile
nâil-i iltifat ve bir k~t'a murassa kutu ihsaniyle m.azhar-~~taltif buyrulduktan ve Büyük a~a hazretleri ve Kahveciba~~~a~a ile görü~üldükten sonra saat yar~m sular~nda mabeyn-i hümayuna gidilip Ba~kâtip
Emin Bey ve Nuri Pa~ a hazretleriyle bil-mülâkat ertesi pazar
günü halcipây-~~~ahâneye yüz sürmek üzere saat be~~raddelerinde Mabeyn-i hümayuna azimet olunmas~~mü~arünileyh Emin Beyefendi taraf~ndan ifade buyrulrnasiyle oradan bendehaneye avdet k~l~ nm~~~t~r.
23 ~EVVAL 1287
Maliye naz~r~~ Mustafa Faz~ l Pa~ a'n~n yerine Dahiliye naz~r~~
Rü~ tü Pa~ a (Sirvani zâde) ve onun yerine âmedi-i divan-~~hümayun Said Efendi ve onun yerine dahi dahiliye müste~ar~~M ahrnud
Bey (Çorlulu zâde) tayin buyruk-I-Lu~~ve rnüste~arl~k mans~b~~lâ~vedilmi~tir.
Mü~arünileyh Faz~ l Pa~ a'n~n sebeb-i azli geçen per~enbe günü
münakid olan Meclis-i hass~n ak~am~s~~yâni cuma gecesi vükelâdan
baz~lar~~hâne-i sadr-~~azamiye (Sadrâzam Ali Pa~a) azimetle ba'de'ttaâm baz~~mevad müzakeresi s~ras~nda taraf-~~seraskeriden rnasarif-i
askeriye için bir az akçe istenilmesi ve Faz ~ l Pa~ a tahsisat-~~askeriye
8 Pâdi~ahlar~ n valdelerine mehd-i ülya derler, eski bir tâbir olup ~lhaniler zaman~nda da kullan~lm~~t~r.
9 Sultan Abdülaziz'in valdeleri Pertevniyal Valde Sultan kethüdas~~
Tahir Pa~ a zâde Hüseyin Hasib Bey'in vefat~~üzerine Mecalis-i âliye memuriyeti
inzimamiyle icra cemiyeti reisi ve Adile Sultan kethüdas~~ Ferid Efendi'ye
tevcih k~l~ narak Adile Sultan kethüdal~~~~da beylikçi-i divân-~~ hümâyun Niyazi
Efendi'ye tevcih edilmi~ tir (Nuhbetü'l-vekayi. Bas~lmam~~~cilt. Kütüphanemizdeki nüsha).
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kâmilen tesviye olunmu~~oldu~undan marta kadar yâni iki ay zarf~nda bir akçe veremiyece~ini katiyyen ifade k~ln~as~~üzerine mü~arünileyhima beyninde baz~~güftügt'~~vuku bulmas~na mebni serasker-i
mü~arünileyh (Hüseyin Avni Pa~a) memuriyetinden istifa etmi~~ise de
taraf-~~sadr-~~âzamiden kabul buyrulmam~~~iki gün sonra mü~arünileyh Faz~ l Pa~ a'n~n infikâki vuku bulmu~tur. Suret-i hale nazaran
serasker Pa~a Mabeyn-i hümayuna ifade-i hal etmesinden ne~'et etmi~tir.
21

SAFER

1288 (1871

M)

Bu kere te~ekkül eden Yemen valili~i rütbe-i samiye-i mü~iri ve
askeri kumandanl~~~~inzimaliyle Hicaz firka-i askeriyesi kumandan
R edif P a ~~a'ya tevcih buyrulmu~tur.
I

REIMULÂIIIR

1288

Nafia nezaretinin Maliye naz~r~~sab~k Rü~ tü Pa~ a (Sirvani zâde) Maliye nezareti rütbe-i samiye-i Nte mü~iri ile serasker müste~ar~~
sab~k Hamdi P a ~~a'ya hazine-i hassa-i ~âhane nezareti rütbe-i samiye-i vezaret ve mü~iri ile kethüdây-~~mehd-i ülyay-~~saltanat bu
abd-i âcize tevcih ve ihsan buyrulmu~tur.
~~3 CUMADELEVVEL

1288

Tramvay hututunun Be~ikta~'tan Azapkap~s~'na kadar olan hatt~~
bu kere kü~ad olunaco~~ndan vükelâ ve memurin saat be~te Tophane'de müheyya olan mahalle davet olundu.
21

CUMADELAIIIR

1288

Makam-~~sadarette bulunup dört maha karip hasta bulunan
Mehmed Emin Âli Pa~ a bugün saat dokuzbuçuk kararlar~nda
irtihal-i dâr-~~beka edip naa~~~ertesi per~enbe günü sahilhanesinden
vapur ile Sirkeci iskelesine nakl ve oradan Süleymaniye cami-i ~erifine
götürülüp (namaz~ ) bâde'l-eda defnolunmu~tur.
22

CUMADELÂHIR

1288

Makam-~~sadaretin Bahriye naz~r~~ M ahmu d (Nedim) Pa ~ a
hazretlerine tevcihine dair Ba~ kâtip Emin Bey ile Bâbffili'ye
k~raat olunan hatt-~~hümayun :
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Vezir-i meâli-semirim Mahmud Pa~a
Bu kere Ali Pa~ a'n~n vuku-~~vefat~na mebni senin mücerreb
olan evsaf-~~dirayet-ittisafin cihetiyle hizmet-i celile-i sadareti her surette hüsn-i ifa edece~in indimizde meczum ve mütehakkik bulundu~undan mesned-i sadaret uhde-i istihâline tevcih ve ihale k~l~nm~~t~r.
Tafsilden müsta~ni oldu~u üzere kâffe-i mesafih-i saltanat-~~seniyyernizin mihver-i lâyikinde hüsn-i idaresiyle her veçhile matlfib ve m.ültezeminfiz olan ~slahat~n devam ve terakkisine vükelâm~z~n umum
heyeti ile bi'l-ittihad sarf-~~makderet olunmas~~memul ve muntazard~ r.
Heman Cenab-~~rabbilâlemin cümlenin mesaisini makrun-~~tevfik
buyursun
23 C 1288
Bugün Bahriye nezareti uhdemize bittevcih sahilhane-i sadarette
memuriyetimiz icra" ve oradan li-ecli't-te~ekkür rnabeyn-i hümayur~a
azimet olunmu~~ise de zat-~~ ~âhane Nüzhetiye kasr-~~hümayunur~da
bulunduklar~ndan yar~nki cumartesi günü saat dört buçuk kararlar~nda mabeyn-i hürnayuna azimetimiz ba~kâtip bey taraf~ndan yaver
vas~tasiyle taraf~m~z'a ifade olunmu~tur.
24 C 1288
Seraskerlik Yemen valisi Esat P a~~a'ya Bahriye nezareti hazine-i hassa naz~r~~Ferid Pa~a'ya hariciye nezareti rütbe-i vezaret ile
Server Pa~ a'ya 11.
6 RAMAZAN 1288
Ali Pa~a'n~n kona~~~veresedcn al~n~ p bab-~~ fetvaya tayin olunm.u~tur.
23

RAMAZAN

1288 (1871 Kas~m)

Bu gece yani sal~~gecesi sadr-~~âzam tarafindan yaver gelip kona~a
1° Bahriye nezareti kethüc5y-1 mehd-i ülyalik inzimamiyle Hazine-i hassa
naz~r~~ sab~k F er id P a ~a'ya (Nuhbetü'l-vekayiden).
Hariciye nezareti rütbe-i samiye-i vezaret ve mü~iri ile Hariciye müste~ar~~
sab~k Mahmud Server Efendiye (" " ).
12 ~adan Bey, ~ûray-1 devlet âzasi, Maliye ve Nafia dairesi reisi ve 19438 de
Bablâli Hukuk mü~aviri.
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davet olunrnu~~ve uhdemize Hazine-i hassa nezareti inzimamiyle mabeyin-i hürnayun n~ü~irli~i tevcih buyrulmu~~oldu~undan li-ecli't-te~ekkür Mabeyn-i hümayuna azimetimizi ter~bih buyurmalariyle esnay-~~teravihde mabeyn-i hümayuna gidilmi~~ise de zât-~~ ~âhane ile
görü~ülemiyerek avdet ve i~bu çar~anba günü saat üç buçukta tekrar
Mabeyn-i hümayuna azimet olunmu~~ve huzûr-~~ ~ahaneye duhül ~erefine nâiliyetle mazhar-~~iltifat-~~ ~âhane olmu~uzdur.
*

**

O devrin baz~~bilinmeyen taraflar~n~~ aç~klayan gündemdeki
saatler alaturka yani ezani saat iledir.
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