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Ikinci Abdülhamid'in halt-1 hümâyun denilen el yaz~s~ n~, gerek saray~ n mâbeyn kaleminde bulunmu~~olanlar ve gerek Bab-~~
âltden yeti~mi~~bulunanlardan ço~u görmemi~tir; padi~âhlar~ n, Ikinci
Mahmud'un son zamanlar~ na yak~ n bir devre kadar kendilerine
arz edilen Telhis ve Takrir'lerin üzerlerine mütalealar~ n~~ havi yazd~ klar~~ yüzlerce hatt-~~ hümâyun görüldü~ü gibi yine beyaz üzerine
yâni resen kaleme ald~ klar~~ hatt-~~ hümâyunlar~~ da vard~ r.
1248 H. 1832 M. tarihinden itibaren padi~ahlar~ n böyle derkenar veya resen hatt-~~ hümâyun ile mütalea beyan etmeleri usulü
terk olunarak sadr-~~ âzamlar~ n yazacaklar~~ ~eyleri mabeyn ba~~kâtibine hitaben yazmalar~~ ve onun padi~aha arz ederek ~ifahen
ald~~~~emri tahriri olarak sadr-~~ âzama bildirmesi âdet olmu~~ve bu
tarz Osmanl~~ saltanat~ n~ n sonuna kadar devam etmi~, fakat bu
usulün haricinde ve sadr-~~ .zam tâyininde çok zaman Bab-~~ âliye
gönderilen sadâret hatt-~~ hümâyunlar~ n~ n bizzat padi~ah~ n kendi
el yaz~siyle olmas~~ kaidesi devam eylemi~tir. E~er padi~ah
sadaret hatt-~~ hümâyun~ m bizzat yazmazsa, o vakit bunun alt~ na
imzas~ n~~ koymak suretiyle hatt~ n kendisi taraf~ ndan gönderildi~ini
göstermek isterdi. Hatt-~~ hümayunu kendisi yazacak olursa o vakit
yaz~s~~ belli oldu~undan alt~ na imza konmazd~.
Ikinci Mahmud'dan sonra hükümdar olan Abdülmecid, Abdülaziz, Be~inci Murad'dan her birinin kendi el yaz~ lariyle hatt-~~ hümâyunlar~~ oldu~u gibi ~ kinci Abdülhamidin de bazân bizzat kendi
yaz~siyle, bazân mabeynden yaz~ l~ p alt~ na imzas~ n~~ koymak suretiyle
Bab-~~ âliye gönderilmi~~olan hatt-~~ hümâyunlar~~ görülmektedir
~ kinci Mahmud'ilan sonra gelen Padi~ahlar~ n hususi olarak yazd~ klar~~ el
yaz~ lar~~ da vard~ r.
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Bu mukaddimeyi yapmaktan maksad~m, Ikinci Abdülhamid'in
henüz el yaz~s~~ görülmedi~ini ve olmad~~~n~~ söyliyenlere kar~~~bunun
mevcut oldu~unu bildirmek ve hattâ 1832 denberi terk edilen
telhis üzerine bile mütalâas~ n~~ yazd~~~ n~~ arzetmekti:- 2. Be~inci
Mehmed Re~ad ile son Osmanl~~ hükümdar~~ Mehmed Vahdüddin'in
sadaret hatt-~~ hümâyunlar~~ kendi yaz~lariyle olmay~p bunlar, mabeyn kaleminde [Ba~kitabet dairesinde] yaz~lm~~lar ve yaln~z bu
padi~ahlar taraf~ndan alt~ na imza konularak Bab-~~ âliye gönderilmi~lerdir.
**
Son devir tarihimizde ~ahsi gayret, faaliyet ve cesaretiyle tan~nm~~~Kayserili Ahmed pa~a isminde bir Mü~ir vard~ r; okuyup
yazmas~~ ya pek az veya hiç olmayan bu zat, bahriyeden yeti~mi~,
hizmetlerini be~endirmi~~ve nihayet kaptan-~~ deryal~~a yani Osmanl~~ donanmas~ mn ba~~kumandan mevkiine ve bahriye naz~ rl~~~na
kadar yükselmi~tir.
Ahmed pa~a'n~ n biraz a~a~~da tercüme-i halini ve hizmetlerini
zikrederken görece~imiz gibi kendisinin as~ l ~öhreti bu hizmetlerden
dolay~~ de~il, Sultan Abdülâziz'in hal'inde birinci derecede rolü
olanlar aras~ nda bulunmas~ ndand~ r; Abdülâziz zaman~ nda bahriye
naz~r~~ bulunurken padi~ah~n hal'ine karar veren vükelâ aras~ nda
vazife alm~~~ve Serasker Hüseyin Avni pa~a'n~ n peyki olarak
o vak'ada donanma ile saray~~ denizden abluka etmi~tir.
Ahmed pa~ a takriben 1221 H. 1816 M. de Kayseri vilâyetinin
Develi kazas~ n~ n Pusatl~~ köyünde do~mu~~olup 3 babas~ n~ n ad~~
Mehmed'dir. On ya~~nda iken pederiyle beraber Istanbul'a gelmi~~
ve 1241 H. 1825 M. tarihinde bahriye nef eri olarak askerli~e
girmi~tir 4. Daha sonra çavu~lu~a yükselerek donanmaya al~ nan
2 Eskiden Sadr-~~ âzamlar~ n Padi~ahlara hitaben yazd~ klar~~ tezkireye, yaz~ lan
~eyin neyine göre telhis veya takrir ve tanzimattan sonra da ( arz tezkiresi )
veya ( tezkire-i mâruza ) denilirdi.
3 Ahmed Pa~an~ n terceme-i halini ald~~~ m haftal~ k Musavver Medeniyet
gazetesinin 1290 Zilkade 30 tarih ve 14 numaral~~ nüshas~ nda bu, Pusatl~~ köyü
Pozanl~~ diye yaz~ lmaktad~ r.
4 Musavver Medeniyeedeki tercüme-i haline göre 1231 senesinde do~an Ahmed Pa~an~ n on ya~~ nda tersaneye girdi~i anla~~ l~ yor ki pek varid de~ildir.
Musaçuver dairetülmaarif de vef at~~ senelerinde ya~~ n~ n seksen oldu~u beyan edildi~ine ve 1241 senesinde de tersaneye girdi~ine göre do~umunun 1221 olmas
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Ahmed çavu~, Karadenizde iki geminin birbirine çarpmas~~
üzerine gemilerden birinin k~ç taraf~ nda aç~lan yaray~~ so~uk
kanl~l~ kla bertaraf ederek bir felâketin önünü alm~~~olmas~ ndan dolay~~ mülâz~ml~~a ve yirmi gün sonra da yüzba~~l~~a terfi
ettirilerek kabiliyetine mebni bir korvet kaptanl~~~na tayin edilmi~~
ve gemisiyle o s~ rada meydana ç~ kan Sisam ihtilâlini bast~ rmak
için oraya gönderilmi~tir.
Korvet süvarisi Ahmed kaptan~ n adadaki âsileri tedip hususunda - yaralanmas~ na ra~men - gösterdi~i gayret, sebat ve metanet neticesinde üsler yakalanm~~~ve bu hizmeti sebebiyle binba~~l~~a
terfi ettirilerek kendisine iftihar ni~an~~ verilmi~tir. Ahmed kaptan
bundan sonra Trablusgarpta Karamanl~~ ailesi aras~ndaki münazaa üzerine donanma ile birlikte 1249 H. 1833 M. tarihinde o tarafa gitmi~. sonra Girit'te ve M~s~ r valisi Mehmed Ali ~syan~ nda
hizmet görmü~~ve bu arada miralayl~~a ve sonra Riyale rütbesine [liva amiral] terfi etmi~~ve 1261 ~aban 1845 a~ustostan sonra
Mehmed Ali pa~an~ n kaptan-~~ deryal~~~nda Patrona [Ferik amiral]
ve daha sonrada Kapudâne [birinci ferik amiral] rütbelerini alm~~t~ r 5.
Mehmed Ali Pa~an~ n Kapudan-~~ deryal~ ktan çekilmesi üzerine
Ahmed Pa~a, alt~~ ay kadar aç~ kta kalm~~~olup Sadr-~~âzam Mustafa
Re~it Pa~a taraf~ ndan hizmeti takdir olunarak kendisine mülkiye
rütbelerinden pa~a rütbesinin en a~a~~~derecesi olan Mirülümeral~ k verilmi~~ve yedi ay sonra da denizcilikteki vukufuna mebni
deniz mirlivas~~ ( Tu~~amiral) olarak yine askeri s~ n~fa geçirilmi~~
ve iki üç ay sonra da ferik ( Tüm amiral) olmu~tur.
K~ r~ m muharebesinin ilk safhalar~ nda bir aral~ k Kapudan-~~ derya vekâletinde bulunmu~~olan Ahmed Pa~a, Ingiliz ve Frans~z donanmalar~ n~ n ~stanbula gelmeleri üzerine Osmanl~~ donanmas~ n~ n
Karadeniz kumandanl~~~ na tayin olunup bizzat bulundu~u Mahmuihtimali daha kuvvetlidir. 1249 H. 1833 M. senesinde binba~~~bulunmas~~ itibariyle on
sekiz ya~~ nda binba~~~olam~ yaca~~ na binaen bu ya~~ n en a~a~~~ yirmi sekiz olmas~~ icabeder.
5 Osmanl~~ donanmas~ nda Kapudan-~~ deryâdan sonra s~ rasiyle Kapudâne, Patrona ve Riyâle isimlerinde üç deniz komutan~~ daha vard~ ; fakat bnnlara Pa~a
denilmeyib kapudan denilirdi : Bu tabirler 1271 den sonra kalkm~~~ve Kapudaneye ( reis pa~a) patroneye ( ferik pa~a ) ve riyâle'ye ( liva pa~a ) ismi verimi~tir. Bu kapdanlar~ n kendi bindikleri gemilere de ( kapudâne-i hiimâyun ) ( patrone-i hümâyun ) ve ( riyâle-i hümâyun ) denilirdi. Kapudâne, vis amiral, patrone kontr amiral demektir.
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diye gemisiyle iptida Sivastopol muharebesini idare etmi~~ve bu
hizmetinden dolay~~kendisine vezirlik [Mü~irlik] verilmi~tir [ 1271
Rebiulah~r 1854 M]. Ahmed Pa~a yine o tarihte altm~~~bin askerle
K~r~m'~n garb~ndaki Gözlöve [Eupatoria] ye gidip Rusya donanmasiyle yapt~~~~muharebede kumanda mevkiinde durup at~lan kur~unlardan, üstündeki kaputu delik de~ik oldu~u halde maiyetinin davlumbazdan inmesini tavsiye ettiklerine bakm~yarak sonuna kadar
harbi oradan idare etmi~tir.
K~r~m muharebesinin sonunda ve 1272 H. 1856 M. de sulh
olmakla Istanbul'a gelen Kayserili Ahmed Pa~a, 1273 Cemaziy elevvel 1857 ikincikânunda merkezi Rodos olan Cezair-i Bahr-i sefid yalili~ine tayin edilmi~~ve harpteki hizmetini takdiren kendisine mur assa' bir k~l~ç ile Mecidi ni~an~n~n birinci rütbesi gönderilmi~tir; yine
o senede ve Re~it Pa~an~n sadareti esnas~nda padi~ah~n Marmara'da
bir seyahat yapaca~~na binaen maiyetinde bulunmak üzere Ahmed
Pa~a Istanbul'a getirilip meclis-i vâlâ âzal~~~na tayin edilmi~~ve
sonra da yani 1276 Zilhicce [ 1860 M] de Izmir valisi olmu~, bu
s~rada ~am vak'as~na mebni, Ahmed Pa~a gibi cesur ve kudretli
bir valinin o taraf larda bulunmas~na lüzum görüldü~ünden 1277 Muharrem [ 1860 Temmuz ] tarihinda Sayda valili~ine gönderilip Beyrut
liman~ndaki gemilerin nazareti de kendisine b~rak~lm~~t~r.
Ahmed Pa~a, Sayda'dan ayr~ld~ktan sonra ikinci defa Izmir ve
1280 senesi Ramazan~nda [ 1864 ~ubat] Yanya valiliklerine gönderilip Yanya'da bulunurken Yunan muharebesi ç~kt~~~ndan orada da mühim hizmeti görülmü~~ve 1283 H. 1866 M. tarihinde
Yanya'dan, bu defa merkezi Çanakkale olan Cezair-i Bahr-isefit
valili~ine naklolunarak be~, alt~~ sene kadar orada kalm~~~ve 1290
Rebiulah~r 18 ve 1873 May~sta 6 R~za Pa~an~n yerine Bahriye
Naz~rl~~~na tayin edilip kendisine bir iltifat olmak üzere donanmadan ayr~lan bir gemi ile Istanbul'a getirilmi~tir.
Ahmed Pa~a, 1291 Zilhiccesinin yirmisine kadar [ 1875 Ikinci
kânun ] birbuçuk seneden fazla naz~rl~kta bulunduktan sonra
azlolunup 7 bir gün sonra ~ilray-~~ Devlet âzal~~~na tayin
6 Musat~ver Medeniyet gazetesinde Ahmed Pa~an~ n bahriye naz~rl~~~~1289
senesinde gösterilmi~~isede yanl~~t~r; e~er bu tarih Rami olursa do~rudur.
7 Sadr-~~ g~zam~n bi hususa dair mabeyin ba~~kitabetine 20 Zilhicce 1291
tarihli tezkiresinden :
«Bahriye Naz~ r~~ Devlethl Ahmed Pa~a Hazretlerinin azliyle ~am valisi iibbe-
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olunmu~~ve yine o sene Haziran~ nda Izmir'e ve A~ustosta Bursa'ya
ve on dört gün sonra da tekrar Izmir'e vali olup ayn~~ sene Zilhiccesinde yani 1875 Birinci kânun sonu Adana valili~ine gönderilmi~~ise de az müddet sonra infisal etmi~tir.
Kayserili Ahmed pa~ a 11 Rebiulevvel 1293 [1876 Nisan] de ikinci
defa bahriye naz~ rl~~~ na tayin edilip :Abdülâziz'in hal'ini müteakip
Be~inci Murad'~ n cülüsunun ikinci günü kendisinin evvelden beri
arzu etti~i üzere Bahriye Nezareti unvan~~ ayn~~ senenin may~s~ nda
kaptan-~~ deryal~~a tahvil edilmi~tir s. Ahmed pa~a bu ikinci defaki naz~ rl~~~ nda Sultan Aziz'in hal'ine karar veren heyete dahil
olup Be~inci Murad'~ n hal'inden ve Abdülhamid'in cülüsundan az
sonra yani 1293 Zilhicce 1886 Birinci kânunda Kaptan-~~ deryal~ktan
azledilmi~~ve bu unvan tekrar Bahriye Nezaretine çevrilerek Rauf
pa~a bahriye naz~n olmu~tur.
Kayserili Ahmed pa~ a 1294 Muharrem [1877 M.] de birinci
Meclis-i Mebusan~ n aç~lmas~~ sebebiyle Ayan âzal~~~na namzed gösterilip sonra Rus muharebesi sebebiyle Tuna valili~i ile o tarafa
gönderilmi~tir. Bir aral~k Rusçuk kumandan~~ olan ve kalp hastal~~~ na mebni vefat~ ndan yirmi otuz gün evvel Istanbul'a gelmesine
müsaade edilen Ahmed pa~a, geli~inden az sonra 1295 Zilkadesinin
ikisinde [ 1878 Ikinci te~rin ] vefat ederek Süleymaniye camii kabristan~ na defnolunmu~tur.
Cesur, ~eci ve vilâyetlerdeki idaresi iyi olan Ahmed pa~an~n
resmi tercüme-i hali bu olup gerek Sicill-i Osmani ve gerek j)L.11;51.D
Dairetülmaarifin kay~tlar~ na göre halk kademsizli~i ile te~e'üm
edermi~.
*
* *
Kayserili Ahmed pa~a, Abdülâziz devrinde naz~ rl~ kla vükelâ aras~ na girmi~~vu bu hizmetlerde bulundu~u tarihler, devletin
dahilen ve haricen buhranl~~ devrine tesadüf etmi~tir. Ali Pa~an~n vefat~ na kadar an~ n dürüst ve ciddi idaresi zaman~ nda Sultan Aziz'in
hetlû devletlü Esad Pa~a Hazretlerinin Bahriye Nezaretine memuriyeti ve ~am
valili~ine ~zmir valisi Devletlü Hamdi Pa~a... (irade-i seniy ye vesikalar~~ 20 Zilhicce
sene 91 numara 73 dahiliye).
8 Ba~vekalet ar~ivi ( Te~kilat kartonu, mükerrer ) ve Nul~ betülvekayi c. 3

s. 177.
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hükümet i~lerine keyfi surette müdahale ettirilmemesi cihetinden 9
memleketin siyasi ve idari hayat~ nda yorgunluk ve üzüntü hissetmemi~, Avrupa'dan yap~lan istikrazlar~ n bir k~sm~~ lüsumsuz yere
sarfedilmi~~ise de di~er k~smiyle ve padi~ah~n samimi arzusiyle
ordu ve donanman~ n kuvvetlenmesine ehemmiyet verilmi~~ve
hakikaten yeni silâhlarla teçhiz edilmi~~bir ordu ile iyi bir donanma vücude getirilmi~tir.
Ali Pa~a'n~n 1288 H. 1871 M. senesinde vefat~~ üzerine bahriye naz~ rl~~~ ndan gelen Mahmud Nedim Pa~a'n~ n sedaretinde, bütçe
aç~~~n~~ kapamak için müracaat etti~i sakat tedbirler ile hükümet'in
harici siyasetinde Ali Pa~a siyasetine tamamen ayk~ r~~ ve devletin
vaziyetini tehlikeye dü~ ürecek bir yol tâkip etmesi yüzünden
o tarihe kadar s~z~lt~s~ zca iyi bir tarzda idare edilen vaziyet bir9 Ali Pa~a merhum, Padi~ahlara kar~~~Bab-~~ alinin bütün nüfuz ve kuvvetini
müdafaa ve muhafaza etmi~, en ufak bir müdahaleyi bile ho~~görmemi~ti; o
kadar ki 1283 h. 1866 m, senesinde Adile Sultan kethüdas~~ Mecit efendinin
vefat~~ üzerine Adile Sultan, kendi kethüdal~~~ na beylikçi Niyazi efendinin tayini
için do~rudan do~ruya Padi~ah~ n iradesini alarak Bab-~~ âliye tebli~~ettirmi~; buna
can~~ s~ k~ lan Ali Pa~a, Niyazi efendiyi ça~~ rarak kendisine dar~ lm~~~ve fakat
Niyazi efendinin bu i~te bir alakas~~ olmad~~~ n~~ anlay~ nca hemen Âmedi kaleminden Adile Sultan kethüdal~~~ na Niyazi efendinin tayinini Padi~aha arz ile iradesini ald~ ktan sonra Sultan Azizin ilk defa re'sen gönderdi~i iradeyi iptal
ettirmi~tir.
Snitan Aziz Avrupa seyahatine giderken o tarihte sonradan dahiliye naz~ r~~
olan Münir Pa~a henüz orta derecede bir memur iken hastal ~~~ na mebni bu vesile
ile tedavi için kendisinin baraber gitmesini bilvas~ ta arz ettirmi~. Sultan Aziz
bunun gelmesine muvafakat ederek ( beraber gelsiin fakat evvelce âmirlerinden müsaade als~ n) diye gelmesini ~arta talik etmi~ti.
Nam~ k Pa~a zade Hüseyin Cemil Pa~a, Sultan Aziz'in ba~~mabeyincisi
iken bir meseleden dolay~~ Padi~ah bunun azil ve sürgün edilmesini irade
etmi~~ve bu irade de Bebekdeki yal~s~ nda iken Ali Pa~aya b~ldirilmi~, bu i~e
can~~ s~ k~ lan Ali Pa~a, hemen arabas~ n~~ haz~ rlatt~ rarak saraya gitmi~~ve Padi~aha 'Cemil Pa~a kulunuzun mabeyncilikten azli hukuk-~~ ~ahanenizdendir; nef'i ve
teb'idi irade-i seniyyeleriyle olmaz; bilmuhakeme cürmü tebeyyün ederse ona
göre muamele yap~ l~ r » diye i~i önlemi~ti.
Görülüyor ki mutlakiyet ile idare olunan bir devlette kuvvetli bir kanun
~inas eli ve hükümet i~ lerinde otorite sahibi bir hükümet reisi, asahi*, h ~ rç~ n,
ve ma~rur bir hükümdar~~ yola getiriyordu; o kudretli hükümet reisinin yerine riyakar ve hükümdar~ n her istedi~ini yapan biri gelecek olursa i~lerin ne ~ekil alaca~~~kolayca tahmin edilebilir. ~~te Ali pa~ay~~ siyasi i~lerdeki zorluktan ba~ka
padi~ablarla u~ra~mak yormu~~ve henüz altm~~~ya~~ na gelmeden bu büyük adam
hayat sahnesinden çekilmi~tir.
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denbire bozulmu~ tu; kendi üzerinden Ali Pa~a'n~ n a~~ rl~~~~kalk~ p
kar~~s~nda her istedi~ini yapacak kabiliyette bir sadr-~~ âzam gören
Abdülâziz de lâk~ rd~~ dinlemez hale gelmi~, kendisine yap~ lan
hay~ rhâhâne tavsiyelere ehemmiyet vermemi~~ve bu yüzden dü~man kazanm~~~ve nihayet aleytarlar~ mn ittifakiyle taht~ ndan ve
daha sonrada hayat~ ndan olmu~tur.
Sultan Aziz'le Mahmud Nedim Pa~a'n~ n muâhaze edilen hallerine kar~~~onlar~ n sillesini yiyen bir k~s~ m pa~alar~ n intikam arzular~~ ve bir k~sm~ n~ n da devlette me~ rüti bir idare kurularak
milletin idareyi eline almas~~ için Abdülâziz gibi müstebid bir hükümdar~ n hal'inin muvaf~ k olaca~~~mütalealar~~ birle~erek aralar~ nda
Sultan Aziz'in hal'inde ittifak has~ l olmu~~ve bu ittifaka kezzübi
diye maruf olan ~eyhulislâm Hasan Hayrullah Efendi de i~tirak
ettirilerek ~._1=- hal' i~ine me~ruiyet te verilmek istenmi~ti.
~~te ba~ta serasker Hüseyin Avni Pa~a oldu~u halde onun
tesiri alt~ nda bulunan Kayserili Ahmed Pa~a, Sadr-~~âzam mütercim
Rü~tü Pa~a, Midhat Pa~a ve Hasan Hayrullah Efendi, di~er vükelâya duyurm~ yarak anla~m~~ lar ve tarihler de malüm oldu~u üzere
Abdülâziz'i c~;- hal' ile Abdülmecid'in büyük o~lu veliaht Murad
Efendi'yi hükümdar yapm~~lard~ r.
Baz~~ rivayetlerle, vak'a nüvis Lutfi Efendi'nin risalesinde,
Kayserili Ahmed Pa~a'n~ n kendisinden i~iterek nakletti~ine göre
Kayserilinin, Avni Pa~ a ile birlikte bir iki senedenberi Sultan
Aziz'den intikam almak için f~ rsat gözledikleri anla~~l~ yor '". Bundan
~° Lutfi efendi Padi~aha takdim etti~i risalesinde ~öyle diyor :
« . . . Kayseriyeli Ahmed Pa~a'dan bir miktar bahsedece~im; merkum cahil
ve cesur, bednazar bir ~ahs-~~ menfur idi; bunun da hainli~ine sebeb, me~er Sultan Abdülaziz Han, kapudan pa~al~ k unvan~ n~~ merkumdan diri~~buyurmas~~ imi~.
Ne büyük meranet. Kayseriyeli baya~~~bir ~ah~s olup bu kadar nimet ve servet
ve vezarete nail olmu~ken kapudan pa~al~ k unvaniyle Bahriye Naz~ rl~~~~na~n~~
aras~ ndaki fark-~~ mevhumun bu rütbe cinayete kadar cür'et verecek efkârda bulunmas~ n~ n ne derecelerde insana hayret verece~i kabil-i tarif de~ildir; bu fikr-i
melunanesine mebni hal' gecesi saray-~~ hümâyunu denizden abluka etmi~ tir.
Humk-u- cehaleti münasebetiyle ~ayan-~~ zabt ve tahrir agz~ ndan söz almak ümidiyle bir gün civar-~~ fakiranemde kin kona ~~ na gidip hin-i mülâlcat~ mda keyfiyet-i mâlumeden bahis aç~ ld~ kta bimehâbâ iftihar iderek « biz bir iki seneden
beri Avni Pa~a ile bu i~i kurmu~~idik » demesini müteakip odadan içeri misafir
gelmekle kesilecek lisan~~ kesildi; ba~ka lak~ rd~ ya giri~ildi ilerisini söylemedi.• »
Vak'anüvis Lutfi efendinin mahremane kaydiyle Abdulhamid'e takdim etti~i
bu risaleyi «Belleten» in bundan sonraki nüshas~ nda aynen ne~redece~im.
Belleten, C. VII. F. 34
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ba~ka zaptiye naz~ r~~ Hüsnü Pa~a'n~ n birader zadesi olup Istanbul
ceza mahkeme-i iptidaiyesi reisi bulunan Ibrahim Ethem Efendi isminde bir zat~ n Abdülâziz yakas~ nda medhali olanlar hakk~ nda
takibat ve tahkikat yap~ l~ rken al~nm~~~olan 1298 Receb 16 [1881
Haziran] tarihli ifadesine göre, Hüseyin Avni ve Kayserili Ahmed
Pa~a'lar~ n Abelülaziz'e suikast için daha evvelden haz~ rland~ klar~~
anla~~l~ yor ki Lutfi Efendinin yukar~ ki mütalaas~ n~~ teyid eylemektedir.
Hüseyin Avni Pa~a seraskerlikten azI ve memleketi olan Isparta'ya sürgün edilip aff ~ ndan sonra Istanbul'a gelerek evvela
serasker ve sonra buna ilayeten sadr-~~ âzam olmu~~ve i~te bu s~ ralarda Abdülaziz'den intikam almak için Kayserili Ahmed Pa~a ile
anla~m~~t~ . Bunlar, Abdülaziz'i öldürmek için Matl~~ Celal Pa~a
isminde birisi vas~ tasiyle Arnavutluk'tan bir fedai getirtmi~ler
ise de bunu, hafiyeleri vas~ tasiyle duyan Zaptiye Mü~iri Hüsnü
Pa~a, iki üç gün içinde Arnavudu yakalatt~ r~ p kendi evinde istintaka ba~lam~~, bundan haberdar olan Hüseyin Avni Pa~a fevkalade tela§ ederek Hüsnü Pa~a'n~n evine gelmi~~"namus ve hayat~m elindedir ~ u arnavudu mahvet„ diye Zaptiye Mü~irine yalvarm~~~ise de Hüsnü Pa~a öldürmek taraf~ na gitmiyerek fedai arnavudu avdet etmemek üzere Hicaz taraflar~na göndermi~tir".
Il Ibrahim Edhem efendinin 1298 Receb 16 tarihli olup Sultan Hamidin iradesiyle yazub takdim etti~ i arizas~ ndan : «~ eref tastir buyrulan emir ve
ferman-~~ Padi~ahi üzerine istiknah buyrulan husus hakk ~ nda malümat-~~ abidânemin berveçh-i âti arz ve beyan~ na cür'et k~ l~ nd~ » mukaddimesinden sonra ~öyle
deniliyor:
Amm-i çâkeri Hüsnü Pa~ a merhumun ikinci defa olarak zabtiye nazaretinde
bulundu~u hengâmda Serasker bulunan Hüseyin Avni Pa~a ile kapudan-~~ derya
Kayseriyeli Ahmed Pa~alar ~ n cennetmekan Sultan Abdülaziz hazretlerini Be~ikta~~civar~ nda bir tarafa te~rif-i ~âhâne vukuunda vurdurmak maksad-~~ katilânesiyle
ve Matl~~ Celal Pa~a marifetiyle bir arnavudu celp ettirdiklerini hemen hafiye
vas~ tasiyle istihbar etmesi üzerine hafiyeler tayin ederek merkum arnavudu ~stanbula vürudunun üçüncü günü bab-~~ seraskeride ve olvakit hassa mü~ iri bulunan
Yusuf ~zzettin efendinin odas~~ önlerinde dola~~ rken yakalatt~ rarak istintak~ n~~
bizzat hanesinde icra etti~inden ikinci gecesi saat üç raddelerinde ba ~teten
Avni Pa~a bilvürüd ammim merh~~ mun odas~ na girüp kapuy~~ kapad~~~~me~hud-~~
bendegânem oldukta muamele-i mezkürede ehemmiyet hissiyle oda kapusunun
önünde bulundu~um s~ rada baz~~ muhavere ve mükâlemelerine dikkat ederek
Avni Pa~an~ n ammim merhuma hitaben «namus ve hayat~ m elindedir, ~u arnavud~~
mahvet» rica ve niyazlar~ na cevaben «ben öyle ~ey kabul etmem fakat ~stan-
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Hüseyin Avni Pa~a, Bursa valili~inden gelip son defa tekrar serasker oldu~u zaman, Sultan Aziz'den intikam almak"' adam
ak~ll~~ kafas~ na koymu~~ve bu i~ i ilk önce kendisine hususiyet-i
tammesi olan Abdi Pa~ a ve Redif Pa~ a ile Kayserili Ahmed Paya açm~~~aralar~ nda ittifak has~ l olmu~~daha sonra da Mitat
Pa~a ile Sadr-~~ âzam 1\~liitercim Rü~tü Pa~a ve ~eyhülislâm Hayrullah Efendi de bu heyete idhal edilmi~ lerdi ; kara kuvveti, orduca
sevilmi~~olan Hüseyin Avni Pa~an~ n elinde bulunmu~~ve Kayserili Ahmed Pa~ a da ona uymu~~oldu~undan di~erleri de bunlara
peyrev olmu~lard ~~ ". Abdülaziz'in hal'i s~ ras~ nda Ahmed Pa~ a gemilerin toplar~ n~~ saraya çevirterek tertibat alm~~~ve ~ayet saray
taraf~ ndan bir muhalefete u~ran~ lacak olursa top at~lmas~~ için donanma kumandan~~ Arif Pa~ aya emir vermi~tir ".
Sultan Abdülaziz'in hal'inin sal~~ günü ö~le vakti yap~lmas~~ heyetce
tekarrür etti~i halde Hüseyin Avni pa~an~ n pazartesi günü ak~ am~~
saraya davet edilmesi ve i~in duyulmas~ ndan korkmas~~ üzerine hal'in
sal~~ gecesi sabaha kar~~~yap~lmas~ na mecburiyet has~ l olmu~~ve
acele serasker kapusuna giden Avni Pa~ a, hal' heyetine dahil olan
bula ayak basmamak üzere uzak bir mahalle teb'it ederim" demi~~ve seraskere
baz~~ nesayihte bulunmu~. Avni Pa~an~ n aydetinden sonra Hüsnü Pa ~a'n~ n ye~eni
olan ~ brahim Edhem efendi konu~ulan ~ eylere vükufundan bahsedince Pa~a, fevkalade mahrem olarak arnavudun Sultan Azize süikast için Avni ve Ahmed Pa~alar
taraflar~ ndan getirildi~ ini ve fakat lehülhamd i~ in haber al~ nd~~~~ve dört gün sonra
arnavudun ~stanbula ayak bast ~ r~ lmamak kaydile Hicaz taraflar ~ na teb'id edildi~ini ~ifahen söylemi~ . Bu ariza sahibi, Avni Pa ~a'n~ n sadarete tayininde Hüsnü Pa~a'y~~ zabtiye mii~iirlü~ ünden azil ettirüb valiliklerle ta ~ralara göndererek
intikam ald~~~ n~~ ilave etmekdir. Halbuki Hüsnü Pa~a 1291 Rebinlevvelinden
(1877) 1292 Rebiulevveline kadar Hüseyin Avni Pa ~a sadaretinde zabtiye mü~üre Kayserili Ahmed Pa~a'n ~ n 1291 Zilhiccesinde
iii~ünde bulunmu~~oldu~una
bahriye nazaretinden ayr~ l~~~ na göre rivayet edilen ve Avni Pa~a'n~ n seraskerlik
zaman~ na tesadüf etmesi icab eden bu tasavvurun 1290 zilhiccesi içinde olmas~~
icab etmektedir; fakat bu tarihde Hüsnü Pa~a henüz Zabtiye naz~ r~~ olmayup
pirzerin (Pizren) valisi bulundu~una göre hadise Avni Pa ~an~ n Sadr-~~ azam ve
Seraskerli~i zaman~ nda olmak gerektir. Muhbirin, Hüseyin Avni Pa ~an~ n, Hüsnü
Pa~aya gadr etti~ i yollu ifadeleri de yanl~~ t~ r.Fakat bu suikast hadisesinin tertip
edildi~ i vakaniiyis Lütfi efendinin Ahmed Pa ~adan naklen beyan~ ndan da anla~~ lmaktad~ r.
12 Cevdet Pa~an~ n Abdülhamidin emrile yazub takdim etti~i Çerkes Hasan
yakas~ na dair risalesi. Bu risale de Belleten'de nesredilecektir.
13 Mirat-~~ hakikat e. 1 s. 110 ve Midhat Pa~a -Tebszra-i ibret- s. 166 ve
Süleyman Pa~a muhakemesi c, 1, s. 28.
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erkan~~ oraya davet ile hemen i~e ba~lam~~lard~ r.
Abdülâziz'in hal'inden sonra gönderildi~i Topkap~~ saray~ ndan,
Be~ikta~~ile Ortaköy aras~ nda ve Ç~ ra~amn yan~ ndaki Feriye
saraylar~ na naklini müteakip, nas~ l muhafazas~~ laz~m gelece~i bahis meyzul oldu~u s~ rada serasker Hüseyin Avni pa~a cevaben
"o i~~benimle Kayserlinin bilece~i ~eydir„ diye mukabele eylemi~tir "
Avni pa~a'n~ n bu sözü ~öylemesi Kayserili Ahmed pa~ a ile eskiden
beri kendisi aras~ nda tasavvur edilen ve Lutfi efendi ile ~ brahim Ethem efendinin takrirlerinden anla~~ lan Abdülâziz'e suikast meselesi oldu~~ n~~ hat~ ra getiriyor; Hüseyin Avni pa~ an~ n kinci
oldu~u maliim ve me~hur ve menfas~~ olan Ispartada da Sultan
Aziz'den intikam alaca~~ na dair olan sözleri rivayeten malüm oldu~undan kendisinin intikam fikrini takip etti~i anla~~ l~yor 15.
Abdülâziz'in validesi Pertevniyal Sultan'~ n vefat~ ndan sonra zuhur eden 4.4
Sergüze~ tnâmesinde, Sultan Aziz uykudan uyanup
hal' edildi~ini ö~rendi~i zaman müteessir olarak "beni Sultan Selime
döndürdüler„ diye a~lam~~~ve validesine bu i~i kim yapt~~ biliyor musun? demi~~o da "o~lum Hüseyin Avni pa~ a olsa gerektir„ demesi
üzerine "yaln~ z o de~ildir Sadr-~~ âzam Mehmed Rü~tü pa~a ve kaptan Ahmed pa~ a dahi olmak laz~ m gelir„ demi~ti °".
Sultan Âziz'in henüz tarihce kat'I surette tesbit edilemiyen
fakat eldeki kay~ tlarla o zaman~~ idrak edenlerin yaz~~lar~ na göre birinci ~~ kk~~ galip olan katil ve intihar~ ndan sonra vukua gelmi~~olan Mithat pa~a kona~~~hâdisesi yani Çerkes Hasan
vakas~~ Kayserili Ahmed pa~ an~ n Sultan Aziz yakas~ nda ileri gelenlerden biri oldu~unu göstermektedir.
**

*

Giritteki h~ r~stiyanlar~ n fesatlar~~ münasebetiyle per~ embe güTürk Tarih Enciimeni mec~nuas~, sene 15, s. 191.
«Mithat Pa~adan mesmudurki Mahmud Nedim Pa~a Çe~meye teb'id olundukta Hüseyin Avni Pa~ a ahz-i intikam sevdas~ na dü~üp hufyeten Mahmud Nedim Pa~an~ n idam~ n ~~ tasavvur etmi~~ve benim reyime müracaat eylemi§ idi; katiyyen istiâze ve muhalefet ettim ve e ~er böyle bir
fili irtikâb ider isen
yallah ilan eder ve katil oldu~unu isbat eylerim dedi~imde ictinaba mecbur
oldu dedi; i~ te bu kaziyye dahi Hüseyin Avni Pa~ an~ n ne derecede mübg~ z ve
ne mertebede J ca sahtdil oldu~unu teyid eyler» Mirât-~~ hakikat, e. 1, s. 130 .
16 Mirüt-~~ hakikat, e.1, s. 115.
14
15
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nü ak~am~~ Mithat pa~a kona~~ nda aktedilen vükelâ içtima~nda "
Ba~dat'a gitmek üzere verdi~i temtnata binaen askeri tevkifhaneden sal~ verilen Çerkes Hasan isminde bir kola~as~, birkaç
günden beri aramakta oldu~u serasker Hüseyin Avni pa~ay~~
yal~s~nda bulamay~p Mithat pa~a kona~~nda bulundu~unu haber al~ nca oraya gitmi~~ve bir takrip yukar~~ ç~k~p bir elinde revolver
ve di~er elinde kama oldu~u halde vükelân~ n içtima ettikleri odaya
girmi~~ve ilerliyerek hariciye naz~r~~ Ra~it Pa~an~n hizas~na gelir
gelmez "davranma Serasker Pa~a,, diye ba~~r~nca herkes aya~a
kalkm~~~ve o s~ rada Hasan, elindeki revolveri Hüseyin Avni Pa~aya do~ru bo~altm~~~ve gö~sünden yaralam~~t~ r; bunun üzerine
vükelân~ n her biri bir tarafa kaçt~klar~~ esnada Avni Pa~an~n revolyerine davranmak üzere çabalad~~~n~~ gören Hasan, buna mani
olmak için Seraskerin üzerine yürüdü~ü esnada Kayserili Ahmed
Pa~a, hemen f~ rlayarak, Çerkes Hasan~~ arkas~ndan kavrayup ellerini tutmu~~ve tabancay~~elinden almak cesaretini göstermi~~ise
de Hasan, kama bulunan elini Ahmed Pa~adan kurtarup kama ile
Kayserilinin kol, kulak ve yüzüne vurmakta iken can havliyle
yerinden kalkan Hüseyin Avni Pa~a, hemen kendini büyük sofaya atm~~~ise de Seraskerin d~~ar~~ ç~kt~~~n~~ gören Hasan, av~n~~
kaç~rm~~~avc~~ gibi kendisini silkip zaten kuvveti kesilmi~~olan
Ahmed Pa~an~ n elinden kurtulup ona ald~r~~~etmiyerek as~ l hedefi
olan Hüseyin Avni Pa~a üzerine gitmi~~ve bundan istifade eden
17 Bu içtimada Sadr-~~ azam Mehmed Rü~di. ~iiray~~ Devlet reisi Mithat, serasker Hüseyin Avni, Tophane Mü~iri R~ za, Bahriye Naz~ r~~ Kayserili Ahmed,
Hariciye Naz~ r~~ Ra~it, Meclisi has azas~ ndan ~erif Hüseyin, Halet, Defterhane
Nazmi Yusuf, Maarif Naz~r~~ Cevdet Pa~alarla Sadaret Müste~ar~~ Sait, Amedei
Mahmud, Sadaret Mektubcusu Mehmed Memduh Beyler bulunup di~er vükeladan Damad Mahmud Celaleddin, Saf vet ve ~eyhulislam Hayrullah efendiler
yal~ lar~ nda bulunmalar~ ndan dolay~~ aralar~ ndaki karar mucibince davet edilmemi~lerdi.
~çtimada Maarif Naz~ r~~ olarak bulunan Cevdet Pa~an~ n ifadesine göre, Anadoluhisar~ nda oturan Hariciye Naz~ r~~ Ra~it Pa~a, içtimalardan haric kalmas~~
münasebetiyIe bu hal gücüne gidip Âmedei Mahmud Be~e ( bizimde ~stanbulda
kona~~= var kona~~m~ zda yatabiliriz ) sözleriyle kinaye söylemi~, o da Sadr-~~
~izama anlatm~~~olacak ki Midhat Pa~a kona~~ ndaki içtima.a davet olunmu~.
Hatta o geceki içtima esnas~ nda havan~n s~ cak olmas~ na mebni arkas~ndaki
pençerenin aç~ k bulunmas~ndan ve cereyan-~~ havadan sak~ nd~~~ndan dolay~~ s~ cak
tan muztarib olan Cevdet Pa~a ile yerlerini de~i~tirmi~ler. Zavall~~ Ra~it Pa~a

kendi iste~iyle eceline gelmi~.
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Kayserili de yandaki kapudan Sadr-~~ azam Rii~tü ve baz~~ arkada~lar~ n~ n buluduklar~~ odaya girivermi~tir; Hasan, büyük sofada Seraskerin üzerine bir iki kur~un s~ kt~~~ na kanaat etmeyüp kama ile
karn~ n~~ yarm~~~ve vücudünün bir çok yerlerini delik de~ik etmi~~
ve tekrar salona dönerek korkusundan bay~ lm~~~veya ölmü~~bulunan Ra~it Pa~an~ n ba~~ na bir kur~un s~ km~~~ve sonra da kama
ile bo~az~ ndan kesmi~~ve oradan da Rü~tü Pa~an~ n bulundu~u
odaya hücum etmi~~ise de Rü~tü Pa~a, kapunun aral~~~ ndan soba
demiri ile vurarak defettikten sonra hücum etti~i di~er kapuda da
Hâlet Pa~a bulundu~undan oradan da içeri girememi~tir.
Bu suretle odaya giremeyen Hasan, Sadr-~~ azam Rü~tü Pa~aya
"sen bu milletin babas~s~ n, R~ za Pa~a da velinimettir; size bir ~ey
yapmam lakin Kayseriliyi bana verin,, demi~~ise de Rü~tü pa~a
"olmaz evlad~ m, sen ~imdi hiddetiisin, savu~~git,, diye mukabele
etmi~tir. ~~te bu s~ rada Mitat Pa~an~ n a~as~~ Ahmed, elindeki yata~an b~ ça~~~ile Çerkes Hasan~~ arkas~ ndan yaralam~~~ise de iyi tesir ettiremedi~inden, geri dönen Hasan onu da öldürmü~~ve di~er
baz~~ hadiselerden sonra yakalanm~~t~ r.
* *

Çerkes Hasan, 24 Cemazilevvel cuma gecesi [1876 Haziran 17]
Serasker kapusunda, Süleymaniye k~~las~ nda ifadesi al~ n~ rken Sultan Azizin hal' olundu~u gün vükelay~~ bir arada s~ k~~t~ rarak hal'in
sebebini soraca~~ n~~ ve Hüseyin Avni Pa~a ile Kayserili Ahmed
Pa~ay~~ öldürece~ini söylemi~tir.
Kendisi istintak edilirken "senin fikrin yaln~z bir ki~iyi öldürmek imi~, bu kadar cebehaneyi ne yapacakt~ n ?„ diye soruldugu
zaman: "Benim tasavvurumun birisi de bahriye naz~ r~~ hazretlerini
dahi vurmak idi„ diye cevap vermi~tir.
Yine Çerkes Hasan'~ n ifadesinin di~er bir yerinde:
"Ben evvelce vükelân~ n bulundu~u odaya girdim, oda kapusunun sa~~taraf~ nda mü~arünileyh Mitat Pa~a hazretleri ve üst
taraf~ nda âmedci Mahmud bey ve daha üst taraf~ nda Bahriye
naz~ r~~ ve Sadr-~~ azam efendimiz ve Hüseyin Avni Pa~a ve Haciciye
Naz~ r~~ oturmakta idiler; davranmay~ n dedi~imde, cümlesi birden
aya~a kalkt~~ ve beni yakalad~ lar; yani Bahriye naz~ r~~ ve tahattur
edemedi~im vükeladan sairleri tuttular ise de hemen silaha davranup dedi~im gibi bu i~i yapt~ m ve o aral~ k Sadr-~~ âzam efen-
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dimiz ile Bahriye Naz~ r~, küçük odaya kaçt~lar ve kaçt~ klar~~ odan~ n kapusu aral~ k oldu~undan mü~arünileyh Bahriye naz~ r~n~~ dahi
vurmak üzere kapuya dayand~m arkas~ ndan Sadr-~~ .zam efendimiz
ile sairleri ise kimler oldu~unu bilmem, kapuya dayand~ lar ve girdikim odan~ n kapusuna tecem~nü ettikleri cihetle odaya giremedim„ demi~tir.
Bu mütalealar, Sultan Aziz'in hal'i ve vefat~nda birinci derecede Serasker Hüseyin Avni Pa~a ile Kayserli Ahmed Pa~an~ n
maznun olduklar~ n~~ göstermektedir.
**

*

Biraderi Be~inci Murad'~ n harinden sonra saltanata geçen ~ kinci
Abdulhamid, Sultan Aziz meselesinde ad~~ olanlarla biraderi Murad'~n taraf darlar~ n~~ da yava~~yava~~faal vazifelerden uzakla~t~ r~ rken
Hüseyin Avni Pa~adan sonra sultan Aziz yakas~ nda mimlenmi~lerden kapudan-~~ derya Ahmed Pa~ay~~ da 14 Zilhicce 93 de [1877
ikinci kânun] vazifesinden af ile yerine Bahriye Naz~ r~~ unvanile
Girit valisi Rauf Pa~ay~~ tayin etmi~~'s ve Ahmed Pa~a'ya da, te~kil
edilecek olan âyan meclisi azal~~~na tayin olunmak üzere meclis-i
hass-~~ vükelâ âzal~~~~yani sandalyesiz naz~ rl~ k verilmi~tir 19; fakat
Ahmed Pa~a burada da tutulmam~~~ve Rus seferi münasebetiyle
18

Sadr-~~ azam~ n Mabeyin ba~~kitabetine tezkiresi :

Atufetlii Efendim hazretleri,
Kapudan-~~ derya Devletbr~~ Ahmed Pa~a Hazretlerinin memuriyetinden af vile
yerine Girit vilayeti valisi Devletle' Rauf Pa~a hazretlerinin tayini ve ~u halde
aç~ lacak Girid valili~ine Dar-~~ ~üra-y~~ askeri reisi olup Hersekde buluna Devlettü
Ahmed Muhtar Pa~a Hazretlerinin icray~~ memuriyetile
» irade vesikalar~~
14 Zilhicce sene 93 Dahiliye No. 212
Devletlü Efendim Hazretleri,
19 Tuna valisi Devletle' Ahmed Pa~a Hazretlerinin heyet-i .yan'~ n te~kiline
kadar ha irade-i seniyye meclis-i Vükelaya memuriyeti tarihi olan 92 senesi kanunusanisinin dokuzuncu gününden meclisi mezkür azan~ n tahsis k~ l~ nan maa~lar~ n~ n tarihi itibar~~ olan 93 senesi mart~ n~ n be~inci gününe kadar geçen müddet için it â olunmak iktiza eden maa~~ n~ n tesviyesi mü~arülileyh taraf ~ ndan
istid'a olunmu~~ve e~erki heyet-i ayan~ n muhassesat~ , tarih-i te~kilinden muteber
isede mü~arünileyhin ~nemuliyeti bervech-i muharrer evvelce vukubularak aradaki
müddetde meclis-i vükelaya devam etmi~~bulunmas~ na mebni istedi~i maa~a
istihkak~~ tabii görünmü~~oldu~undan bilhisap itas~~ hususunun Maliye Nezaret-i
Celilesine havalesi... 5 c. (Cemaziyelah~ r) 94 (sene 1294) Irade vesikalar~~ 518
Dahiliye.
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1294 Cemaziyelevvelinde [ 1877 May~s] Tuna valili~i ile Istanbuldan ç~kar~lm~~t~r.
Kayserili Ahmed Pa~a, 1294 Receb 17 de [ 1877 Temmuz I Ruscuk kumandan~~ Mü~ir E~ref Pa~an~n ehliyetsizli~i ve muhakeme
edilmek üzere Istanbul'a celbi üzerine Ruscuk kumandanl~~~na tayin edilmi~~20 ve müteaddit ç~k~~~hareketleriyle dü~man~~ i~~al eylemi§ ve sonra Varna taraflar~na gelmi~tir ki bunu, sadaret makam~na gönderdi~i istidas~ndan anlamaktay~z.
Ahmed Pa~a Varna'da bulunurken o tarihte Hariciye Naz~rl~~~~da uhdesinde olarak Sadr-~~azam bulunan Saf vet Pa~a zaman~nda
sadaret makam~na göndermi~~oldu~u 13 Ramazan 1295 Hicri ve 30
A~ustos 1294 Rumt tarihli [ Milâdi 1878 Eylül] istidas~nda Istanbul'da
ç~kan Ru~nâme-i ceride-i havadis isimli gazetenin 28 A~ustos 1294 tarihli nüshas~nda kendisinin Istanbul'a avdet etmeden di~er bir memuriyete tayin olunaca~~n~~gördü~ünü lakin seferi me~akkate vücudunun mütehammil olmay~p kalb hastal~~~ndan muztarib bulunmas~na
mebni doktorlar~n kat't surette tedaviye ihtiyaç gösterdiklerini, üç
dört def'a müsaade istemi~~isede sevkiyyat-~~ askeriyyenin arkas~~ ahn~nc~ ya kadar Varna'da bulunmas~na irade ç~kt~~~n~~ ve i~in hitam~na
mebni avdeti emrine muntaz~r oldu~unu ve elli senedir devlet hizmetinde bulunup gene hizmet etmek istiyorsa da iâde-i s~hhat etmedikce
bunun mümkün olam~yaca~~n~~ve iyi olduktan sonra her ne hizmet
verilirse gidece~ini ve bir kusuru varsa af vedilmesini istirham
etmektedir.
Bir vesika olan mektub suretini aynen a~a~~ya yaz~yorum;
Makam-~~

Sadâret-i Uzmâya

Marüz-~~çaker-i kemtneleridir ki
Bu günkü posta ile Dersaadet'ten al~nan Ruznâme-i ceride-i
20 Devletin Efendim Hazretleri
Za~ra-i Cedid f~rka-i askeriyyesi kumandanl~~~nda bulunan Bahriya Naz~r~~
Devletin Rauf Pa~a Hazretlerinin nezareti kemakan uhdesinde kalmak üzere
~nmn~~kumandanl~~~na tayini ve Tuna vilayeti valisi devletin Ahmed Pa~a Hazretlerinin Ruscu~'a kumandan nasb~~ ile orada bulunan E~ref Pa~a'n~ n Dersadete
celbi hususlar~ na dair meclis-i askerinin karar~~mucibince müteallik buyrulan
irade-i seniyye mantuk-~~ celili kendülerine ve Tuna umum kumandanl~~~ yle Devletin Süleyman Pa~a Hazretlerine tebli~~k~ l~ nm~~~. . • . 17 Receb 94
Sadr-~~azam~ n Mabeyin ba~~kitabetine takdim etti~i bu tezkireye bir gün
sonra muvaf~k irade ç~km~~t~r. (irade vesikalar~~dahiliye k~sm~~ No. 213 ).
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Varna'da bulunan Kayserili Ahmed Pa~a'n~ n, ~stanbula gelmesine müsaade
edilmesi için, sadarete gönderdi~i istida.
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havadisin 3805 numaral~~ ve 28 A~ustos sene 94 tarihli nüshas~ nda çaker-i keminelerinin Dersaadet'e avdet etmeden di~er memuriyet ile begâm olaca~~ma dair bir f~ kra okunmu~tur. Muhat-~~
ilm-i âli-i cenâb-~~ vekâletpenâhfleri buyruld~~~~üzre muharebe-i
mâ.ziyenin bidayetinden ~imdiye kadar mevaki-i harbiye ve sairede
bulunarak cansipârâne ifa-y~~ hizmet ve memuriyet etmi~~isem de
sinn-ü-sâl-i kemteranemin reside-i hadd-i kemal olmas~ ndan nâ~i
esna-y~~ harpte çekilen metaib ve me~akk-~~ seferiyyeye vücud-~~
âcizânem tahammül edemiyerek vücutca has~l olan zâfü
hezalden ba~ka bir de illet-i kalbiyeye düçar oldu~um cihetle
kaç aylardan beri i~~görmekten de~il hattâ k~ yam ve kuuttan
bile hemen bilkülliye munkati olarak diz-ü leyal tedavi ile i~tigal itmekte ve binaenaleyh bir müddet me~~uliyet-i zihniye ve
vücudiyeden hâli kalmay~ p gere~i gibi tedavi edilmezse illet-i
mezkiirenin i~tidat bulaca~~~ve belki de telef-i nefsime sebep olaca~~~et~ bbay-i hâzika taraflar~ ndan bilittifak ihbar ve ifade olunmas~~ üzerine buradan afvimle Dersaadet'e avdet ve azimet-i çakeranem içün üç, dört defad~ r makam-~~ celil-i vekâletpenâhilerinden mezuriyet ve müsaade istemekte ve her nas~lsa sevkiyyat-~~
askeriyyenin arkas~~ al~ n~ ncaya kadar Varna'da tevakkufum ferman
buyrulmasiyle i~bu emr-i mühimmin dahi arkas~ n~~ alma~a çal~~arak
lehülhamd saye-i muvaffakiyetvâye-i hazret-i pâdi~âh'ide gerek
sevkiyyat-~~ askeriyye ve gerek emr-i tahliyenin hemen arkas~~ al~ nm~~~oldu~u içün bugün, yar~ n avdet-i âcizânem emrinin ~erefzuhurunu kemal-i intizar ile beklemekte oldu~um halde Dersaadet'e
avdet etmeden tahvil-i memuriyet-i kemterânem mutasavver oldu~una dair mezkür gazetenin ne~retti~i havadisin s~ hhat ve kizbi
nezd-i çakerânemde tahakkuk etmeksizin bile mücerred vakt-i makdure de~in bakayay-~~ hayat-~~ âcizanemin medâr-~~ müstakilli addetti~im tebdil-i hava ile tedavi-i vücud-~~ çakerâneme haylulet edebilecek bir söz oldu~u içün buda bilir jurnalde okudu~um gibi husule
gelen helecan-~~ derunum bir raddeye varm~~t~ r ki hemen vücud-~~
kemterânemi meyt haline koymu~tur.
Arz ve beyandan müsta~ni oldu~u üzre çaker-i kemineleri elli
seneden beri kemal-i sadakat ve istikametle devlet ve milletimizin
hidemat-~~ fahiresinde ifnây-~~ vücut etti~im gibi ömrümün son nefesine kadar müddet-i hayat-~~ bâkiyemi dahi i~bu hizmet-i müstevcibülmefharette tüketmek arzuy-~~ samimisinde isem de bâlâda taf-
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silen hamegüzar-~~ arz-u beyan oldu~u ve geçen gün Dersaadet'e
avdet eden komiser ferik saadetlû Re~it Pa~a hazretlerinin ve
cumartesi günü azimeti mukarrer olan saadetlü S~ rr~~ Pa~a hazretleriyle kurenay-~~ hazret-i ~ehriyariden saadetlû Kaz~m Beyefendinin ifadat-~~ vak~ alar~ ndan dahi anla~~ laca~~~üzre esnay-~~ harpte çekilen metaib-i seferiyyenin netayicinden olarak
kazanm~~~oldu~um hastal~ k me~guliyet-i zit~ niyye ve vücudiyye ile
kesbi i~tidat ve müptelas~ n~~ ihlk ider illetlerden olmasiyle tedavi
ile filcümle iade-i s~ hhat ve afiyet eylemedikçe her nerede olursa
olsun i~~görebilmek imkân ve ihtimali olam~ yaca~~ n~~ muhakkak
bildi~imden ve hal-i haz~ r icab~ nca bundan böyle ta~ ra memuriyetleri dahi fevkalade kesb-i nezaket iderek ednâ bir kusur ile
cism-i cesim-i devlete büyük bir rahne aç~ labilece~inden ~imdiye
kadar devlet ve millete muz~ r olarak kendimden hiç bir fiil ve
hareket sad~ r olmam~~ ken bundan böyle mes 'uliyet-i acileden kat'~~
nazar hüdanekerde ilelebed elsine-i ahlüfta lan-ü nefrin ile yad
olunma~a sebep olabilecek zaruri bir kusurda bulunurum havfiyle
kablettedavi her ne memuriyet olursa olsun adem-i kabulde aklen
ve ~er'an ve bihakkin mâzur oldu~umu huzur-~~ merahimnü~ûr-~~
cenab-~~ vekaletpenahIlerine arz ile hakk-~~ çakeranemde ~ayet böyle
bir tasavvur var ise r~zay-~~ bari içün mazhar-~~ afv ve safh-~~ cemil-iali
buyurulmakl~~~m~~ ~u ihtiyar ya~~mda a~laya a~laya bilhassa niyaz
ve istirham eylerim; baki her halde emr-ü-ferman hazret-i menlehülemrindir.
13 Ramazan sene 295 ve 30 A~ustos sene 294
Bende
Varnadan:

Esseydi Ahmed

( Talik mühür)

Sadr-~~ âzam Safvet Pa~a temiz kalpli, muktedir ve bilhassa harici i~lerde tam bir vukuf sahibi k~ymetli bir devlet adam~~ olup
Ikinci Abdülhamid'in kendisine itimad ve teveccühünden cesaret
alarak 21 Sultan Aziz'in aleyhdarlar~ ndan ve hal'ine sebep olanlardan
21

Vezir-i mealisemirim Saf vet Pa~a,

«Valid-i mâcidim ve arnm-i muhteremim ve biraderim zaman-1 saltanatlarinda bulundu~unuz hide~nüt-~~ mütenevviada hâlisâne ve musadakatkârâne Vay-1
vazifenizden dolay~~ cümlesinin mazhar-~~ teveccüh ve emniyetleri oldu~unuz gibi
benim dahi cülüsumdan beri taraf ~ ma gösterdi~iniz s~dk-u-muhabbet ve ke~nal-i
emniyetiniz hakk~ nda vüsuk ve itimad~ tnizz bir kat daha te'yit ve te~ yit eyledi»
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biri olan Ahmed Pa~a'n~ n, Varnadan gönderdi~i bu istidas~ n~, sureti
a~a~~da yaz~ lm~~~olan bir arizaya raptederek usulen mabeyn ba~padi~aha takdim eylemi~~ve arizas~ nda Ahmed
ktipli~i
Pa~a ile hukuk ve ülfet-i kadimesine mebni ~stanbula avdetine müsade buyrulmas~ n~~ hassatan istirham etmek gibi bir taraftarl~ kta
bulunmu~tur; Saf vet Pa~a arizas~ nda ~öyle demektedir :
"Tuna vilayeti valisi olup memuriyetle Varna'da bulunan
Ahmed Pa~a hazretleri, oraca olan hidmet ve memuriyetini hüsn-i
ifa eylemi, ve art~ k orada kendisinin huzurunu icab ettiren i~~kalmam~~~oldu~u cihetle bu tarafa avdetine müsâade-i seniyye erzan
buyrulmas~ n~~ leffen takdim k~l~ nan tahrirat~ nda kemal-i süz-ü güdaz ile rica ve istida eylemi~~oldu~una ve mü~arünileyh kudemay-~~
bendegan-~~ saltanat-~~ seniyyeden olarak muahharan müptelâ oldu~u
jilet dahi muhtac-~~ tedavi bulundu~una binaen keadüsünün Dersaadete avdetine müsaade-i seniyye-i hazret-i padi~ahl sezavar buyrulmas~ n~~ senaverleri dahi kendüsiyle olan hukuk ve ülfet-i kadime
cihetiyle ve bilhassa rica eyledi~imin bir vakt-i münasibde hakipây-i
Ali-i hazret-i velinimete arz ve ifadesi hususuna himem-i behiy y eler~~ derkâr buyrulmas~~ mütemennad~ r efendim.
Safvet
19 N. Sene 295
Halbuki Abdülhamid kendi saltanat~ n~~ kuvvetlendirmek ve
hükümdar hal'ine mani olacak ~iddetli tedbir almak için amcas~ n~ n
hal'ine sebep olanlar hakk~nda tahkikat için yava~~yava~~haz~ rlanmakta oldu~undan ve Ahmed Pa~a ise Sultan Aziz meselesinde
birinci safta gelen aleyhtarlardan bulundu~undan dolay~~ Saf vet
Pa~a'n~ n böyle hukuk ve ülfetinden bahsetmesi ve Ahmed Pa~a'n~ n
avdetini hassatan rica eylmesi kendisine iki ay evvel fevkalade teveccühü havi gönderilen hatt-~~ hümâyundaki itimad~~ itimats~zl~~a
çevirmi~~olmal~~ ki bu müracaat~ na sert ve menfi cevap alm~~t~ r.
denildikten sonra mali ve zirai i~lerle maarif hakk~ nda baz~~ vesâyada bulunulmakta ve son k~ s~ mlar~ nda da «.. hakkin~zda berkemal olan teveccüh ve emniyet-i
mülüküne~nize bir ni~âne-i cedid olmak üzere i~bu
hümâyunumu
yadigür-z mahsus olarak taraf ~ mza irsâl eyledim» denilmektedir.
Bu hatt-~~ hümâyun 1295 Cemaziyelahir 10 tarihli olup Saf vet Pa~a'n~ n Sadr-~~
'az= tayininden bir hafta sonra kendisine yadigâr-~~ mahsus olarak gönderilmi~tir.
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Safvet Pa~a'n~ n bu tezkiresinin üzerine Abdülhamid bizzat
kendi el yaz~s~~ ile ve kur~un kalemle a~a~~daki derkenar~~ yazarak
Kayserili Ahmed Pa~a hakk~ ndaki kanaatini aç~ kca bildirmi~tir;
Hatt-~~ Hümâyun

:

"Mâlzut Kayserili Ahmed Pa~a cahil ve garazkâr ve nzürtekip
bir zat bulundu~~undan vaktiyle Bahriye NezC~retinde iken maiyyetinde bulunan baz~~ zabitan ve neferat~~ hud'a ile i~fal iderek amucam~n saray~n~~ bahren ablüka idüp harine sebeb olmu~tur, tarife ne
hâcet ciimlenin maltim~d~r; an~ nçiin bu adama aslâemniyetim yoktur,
Istanbul'da bulunmas~n~~kat' iyyen kabul idemem. 22 Ramazan sene 95 „
Padi~ah Sadr-~~ âzam'a yazd~~~~yukariki cevab~, evvel. Sadr-~~
âzam~ n tezkiresinin arkas~ na "Makam-~~ Sadarete„ diye yazma~a ba~lam~~~isede sonradan bundan yaz geçerek teâmül mucibince tezkirenin üstüne tahrir etmi~tir.
Mabeyin ba~kâtibi, Safvet Pa~an~ n tezkire-i maruzas~ mn üstüne yaz~lan bu hatt-~~ hümâyun ile beraber ona rabt ederek gönderdi~i sureti a~a~~da yaz~l~~ cevabi tezkiresiyle keyfiyeti Sadr-~~
âzama bildirmi~tir:
" Kayseriyeli Ahmed Pa~a'n~n avdeti istizan~ n~~ hâvi tezkire-i
mahsusa-i cenab-~~ sadâretpenâhileri bâlâs~ na hatt-~~ hümâyun ke~ide
buyrulmu~~olmakla leffen iade k~ l~ nd~, bu adam her nas~ lsa nezd-i
~âhânede müfsidlikle teayyün etmi~~oldu~undan buraya geldi~i halde
tersane umurunca entrikalara ve daha sair türlü ifsadata ba~l~yarak gerek zât-~~ hümâyunlar~ n~~ ve gertk Bab-~~ âliyi bihuzur idece~i
ve böylelerin der-i devlette bulunmamas~~ muhassenat~~ mucib
Oldu~u ~ifahen irade buyruld~. „
"Bihamdihi tel külliyyen mündefi olmu~~olan rahats~zl~~~n
taraf-~~ âli-i sadaretpenahilerinden istifsar ~, mahzuziyet-i seniyyeyi
mucib oldu~unun dahi i~'ar~~ ferman buyruldu„ 22.
Bu hatt-~~ hümâyun ve Mabeyn ba~~kâtibinin yaz~s~ na göre
Kayserili Ahmed Pa~an ~n Istanbul'a gelemeyece~i kat'i surette anla~~l~yor ise de Ahmed Pa~ a takriben bu cevabdan bir ay sonra
Istanbul'a gelmi~~ve 0:1 gün sonra yani 1295 Zilkade 2 tarihinde
22 Safvet Pa~a, Ahmed Pa~a hakk~ ndaki tezkiresinden ba~ ka Abdulhamidin
rahats~ zl~~~~sebebiyle istifsar-~~ hat~ r~~ için bir tezkire daha göndermi~~olacak ki
ba~~kâtibinin cevab~ n~ n ikinci bendi onun kar~~l~ k~ d~ r.
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( 1878 eylül 28 ) kalb sektesinden vefat etmi~tir.
Musavver Dairetül-maarifde "Sultan Abdülaziz'in hal'inde zimedhal olan zevat aras~ nda muhakemesi icra edilecek iken vefat
eylemi~tir„ denilmekte ise de henüz bu tarihte Sultan Aziz vak'as~ nda alakalar~~ olanlar~n muhakemeleri yap~lmay~ p daha sonra yani
1298 H. 1881 M. tarihinde oldu~undan Ahmed Pa~a'n~ n bu i~~için getirilmemi~~oldu~u meydandad~ r; yaln~z Ahmed Pa~a, Tuna valisi iken
Rusçuk kumandanl~~~na tayin edilüp kendisinden evvel Rusçuk
kumandan~~ bulunmu~~olan E~ref Pa~a'n~ n muharebedeki muvaffakiyttsizli~e sebeb olanlardan bulunmas~na mebni muhakeme edilmek üzere Istanbul'a celeb edilmesi 23 ve muhakeme esnas~nda
belki Ahmed Pa~a'n~n da mütalâas~ na müracaat edilmek veya sair
suretle getirilmi~~olmas~~ hat~ ra gelmektedir.
Kayserili Ahmed Pa~a'n~ n Istanbul'a gelmesini rica eden Safvet
Pa~a bu meseleden az sonra yani Kayserili Ahmed Pa~a'n~ n vefat~ ndan otuz yedi gün geçince hem Sedaretten ve hem de Hariciye
Nezaretinden azil olunarak bir kaç gün sonra Paris sefirli~ine
gönderilmi~tir. Azlinin sebebi acaba Ahmed Pa~a hakk~ ndaki hüsnü
~ehadeti mi oldu~u pek bilinemezse de Abdülhamid'in malüm olan
vehmi sebebiyle böyle bir ihtimal hat~ ra gelmektedir.
Süleymaniye camii mezarl~~~ nda medfun olan Kayserili Ahmed
pa~an~n sülüs hatla hlkkedilmi~~olan kabir kitabesi ~öyledir: kabir
ta~~n~ n üstünde bir çapa resmi olup alt~ na da kitâbe hâk edilmi~tir.

jy

l3,1:

.42-1Ji

41).3L:, 3

N Y '1'1
Y
23 «. • . Bu s~ rada dü~man~ n Zi~tova'ya geçmesi maddesinden dolay~~ Mü~ir
E~ref Pa~a ve Mirliva Ahmed Pa~an~ n ve bilâ müdafaa T~ rnova'y~~ terk etmi~~
olan Miralay Hamdi Begin ve refakatindeki askerle Osman pazar~ ndan T~ rnovan~ n imdad~ na gitmedi~i mülâbesesiyle Mirliva Safvet Pa~a'n~ n bir divan-~~ harp
huzurunda lieclilmuhakeme ~stanbula getürülmeleri dahi kararla~t~ r~ ldi. » Micit" ~~ hakikat, e. 2, s. 143.
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Hüvelhallâk-ul-bak~~
Asakir-i bahriyye-i ~ahâne
Mri~irân-~~fihâm~ndan esbak
Kapudân-~~Deryâ merhum
Ve ma~für-ün-leh Kayseriyyeli Ahmed Pa~a
Ruilkiin fatihi
Sene 1295
Fi 2 min ~ehr-i-za
Terceme-i halinin tetkikinden, Kayserili Ahmed pa~atn~ n ümmt,
fakat zeki, gözü pek ve otorite sahibi bir asker olu~u anla~~ l~yor; muharebelerdeki so~uk kanl~l~~~~hakikaten bir kumandanda bulunmas~~ laz~ m gelen birinci derecedeki meziyyetlerden oldu~u gibi
cesareti de takdire ~ayand~ r. Çerkes Hasan yakas~ nda ihtiyarl~~~ na
ra~men bütün kabine'azalan kaçt~~~~halde tela§ etmiyerek bir
elinde tabanca di~er elinde kama bulunan azg~ n adam~~ yakalamas~~
ve elinden kolundan, yüz ve kula~~ndan yaralanmas~ na ra~men buna cesaret göstermesi pek gözlülü~üne en canl~~misaldir. O s~ rada arkada~lar~ndan biri yard~ ma gelmi~~olsa idi cinayet pek mahdut
kalabilirdi. Abdülâziz'in hal' ve vefat~ ndan mesul olanlardan bulunmas~~ kendisini ~umkadem yani u~ursuz olarak tan~tm~~t~ r.
Kayserili Ahmed pa~a'n~ n erkek evlad~~ olup olmad~~~ n~~ bilmiyoruz. Damad~~ Hüseyin Hamit bey isminde bir zat~ n 1291 sensi ba~lar~ nda ahkam-~~ istinaf azas~~ bulundu~unu Nuhbet-ül-vekayiden ökrenmekteyiz 24-25.
Nuhbetülvekayi (Mehmed Süreyya), c. 3 s. 79.
Bu makaleyi yazarken a~a~~ daki vesika ve notlardan istifade eyledim ,
Ba~ vekâlet ar~iyindeki baz~~ dosyalarla irade-i seniyye vesikalar~ , yaka nüvis
Lutfi efendi risalesi, Cevdet Pa~an~ n Çerkes Hasan yakas~ na dair risalesi, Nuhbetülyekayi (Mehmed Süreyya begin bas~ lmam~~~ciltleri), Mirât-~~ hakikat (Mahmud Celâlettin Pa~a) Mirât-~~ ~u~lnat (Mehmed Memduh Pa~a) Midhat pa~aTabs~ ra-i ibret (Ali Haydar Midhat) Hiss-i ink~ lâb (Süleyman Pa~a) üss-i ink~ lâb
(Ahmed Midhat efendi) Sultan Azizin yefat~ , intihar m~ , katil mi? (Türk Tarih
Encümeni mecmuas~~ 14, s. 321 Abdurrahman ~eref bey) Sultan Abdiilazize dair
(Türk Tarih Encümeni mecmuas~~ sene 15, s. 177 Bay ibnülemin Mahmud Kemal ~ nal)
ve Hât~ ra-i At~ f(Türk Tarih Encümeni mecmuas~ , sene 15, s. 40)Musayver Medeniyet
gazetesi, sene 1290 hicri, say~~ 14, Musavver Dairetülmaarif (bir heyet-i ilmiyye
taraf ~ ndan bast~ r~ lm~~~olan birinci cilt) Sicilli osmani (Mehmed Süreyya bey).
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