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Sultan Abdülâziz'in hal'ini müteakip vefat~, bir tak~m vesika
ve delillere istinaden katl ve intihar olmak üzere iki ~ekilde iddia
ve mütalea edilmi~~ve henüz kat'i bir neticeye var~lamam~~t~r.
Mal~lm oldu~u üzere Sultan Abdülâziz 1293 senesi cemaziyelevvelinin yedinci sal~~ sabah~~hal' edilip sonradan nakl olundu~u
Fergye saray~ nda hal'inden be~~gün sonra, yâni ay~ n on ikinci
Pazar günü [5 Haziran 1876] birdenbire vefat etmi~tir.
Vefat~n~~ müteakip vaki ~âyia i~in intihardan ziyade katlolundu~u zann~ n~~ vermi~~olup Serasker Hüseyin Avni Pa~a'n~n henüz
hayat eseri baki olan cesedi yata~~ndan kald~ rt~p karakola naklettirmesi, doktorlar~ n etrafile muayene etmek istedikleri nâ~~i muayene ettirmemesi, Bursa Valisi Veliddin Pa~a'n~n mütaleasiyle Hüseyin Avni Pa~a'n~ n Sultan Abdülâziz'in nas~ l muhafaza edilece~i
hakk~ ndaki suale verdi~i cevap ve o zamanki devlet adamlar~ n~n
kanaatlar~ , verilen raporun intihara dair okuyana itimad verecek
bir ~ekilde yaz~lmam~~~olmas~~ ve Y~ld~z'da yap~lan muhakeme
esnas~ nda vaki ifade ve vesikalardaki dikkate ~âyan mütalâalar
me~rutiyetin ilân~ na kadar otuz seneyi mütecaviz bir zaman Abdülâziz'in katledildi~i hakk~ ndaki rivayetleri kuvvetlendirmi~~ve daha
aç~kças~~ katledildi~i fikrini vermi~tir.
24 Temmuz 1908 de me~ ruti idarenin ilân~ ndan sonra Abdülâziz, katl mi edildi, intihar m~~ eyledi ? bahsi tekrar meydana
ç~ kt~; Abdülhamid'in gadrine u~rayarak ~ehit edilen ve bütün emelini me~ruti bir idare kurma& hasredip hayat~ n~~ bile feda eden
merhum Mithat Pa~a'y~~ bu i~den, yâni Abdülâziz'in katli hadisesinden tebrie eden eserlerle mahkeme safhalar~~ ve daha birtak~m
risâleler ve k~ymetli makaleler yaz~ld~; fakat yine sârih bir netice
al~namad~~ ve her iki taraf~ n iddialar~nda nazar-~~ dikkati celbeden
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noktalar bulundu~u için i~in hakikati kestirilememekte devam
etti; bununla beraber Abdülâziz'in gerek imaen ve gerek aç~ kca
katline kail olanlar intihar~ n~~ iddia edenlerden daha çoktu.
Burada, tarihin henüz aydinlanmam~~~olan bu bahsini yazacaklar için bir noktan~ n daima göz önünde bulundurulmas~~ laz~md~ r ve o da ~udur:
Abdülaziz'in halinde ön ayak olarak devlet naz~ rlar~ ndan
Sadr-~~üzüm Mütercim Mehmed Rü~tü Pa~a ile Mithat, Hüseyin Avni,
Kayserili Ahmed Pa~alar ve bir de ~eyhülislam Hayrullah Efendi
vard~; bunlar~ n ittifaklar~~ müstebid bir hükümdar olan Abdülâziz'in
hal'inde toplan~ yordu; gerek bu vak'aya dair zab~t ve vesikalarda
ve gerek tarihlerle hususi fikir ve mütalealarda e~er katl vaki ise
-ki gördü~üm vesikalardan ald~~~ m neticeye göre benim kanaatim
bu merkezdedir- bunda M. Rü~ tü ve Mithat Pa~alar~ n hiç bir dahli
görülmemekte ve Mithat Pa~an~ n yegane emelinin me~ruti bir devlet
idaresi tesisi oldu~u aç~ kca anla~~lmaktad~ r. Abdülaziz'i hal`e muvaffak olan Serasker Hüseyin Avni Pa~a her i~i eline alm~~~oldu~undan
hadiseyi müteakip di~er vükelâ, onun peyki gibi kalm~~lar ve o da
eskidenberi besledi~i intikam arzusunu tatbik etmi~tir. Hüseyin
Avni Pa~a e~er sa~~olmu~~olsayd~~ Mithat Pa~a merhumun
me~rutt idarenin ilan~~ hemen mümkün olamayacakt~; çünkü
daha ilk ad~ mda Mithat Pa~a ile Hüseyin Avni ve mütercim Rü~tü
Pa~alar aras~nda fikir ihtilal~~ kendini göstermi~ti.
Kurumumuz, tarilien henüz karanl~ k olan bu meselenin iyice
ayd~nlanmas~~ için mevcut vesikalar~~ ne~re karar vermi~~ve iptida
Vak'anüvis Lütfi Efendi merhumun mahremâne olarak ikinci AbdiiIhamid'e takdim etmi~~oldu~u risalesinin ne~riyle i~e ba~lam~~t~ r.
Lütfi Efendinin bu eseri temamen itimada ~ayan de~ilse de
içinde baz~~ hakikatler de bulunmaktad~ r.
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Cennetmekan Sultan Abdialaziz Itân liazretlerinin saret-i () hal' ve vefatlar~na dair mahremâne
olarak acizane kaleme al~n~p nezd-i fakiranemde
mektum ve mahnaz bulunan baz~~vukuat~~havidir

1-12kD~3E-1 FACIA-I HAL'~ YYE
( Mukaddime )

1--Iiidavendigar-~~ mü~arünileyhin havene-i din-ü devletten mâlûmülesâmi bir kaç edâninin efkar-~~ umâmiyye nâmiyle tertib ettikleri harekat-1 mel'~lnâneleriyle o ~ehriyar-~~ ~evketpenah ne vech ile
(„.J.;.) hal' ve telef-ü tebah olunrnu~~oldu~unun hakkiyle tahrir-ü
tafsilinden husûle gelecek teessüre yürekler dayanmak ve zerre
kadar ak~ l ve hamiyyet ve gayret-i diniyye ve milliyyesi olanlar~n
gözlerinden kanl~~ ya~lar dökülmemek mümkün de~ildir. O vücf~d-~~
azize ve vâlide-i muhteremeleriyle müteallekat-~~ seniyyelerine olumerhamet ve rikkat-i kalb ve
nan ihanetle ki s~fat-~~
hulüs-~~ taviyyet ile mümtaz olan efrad-~~ müslime de~il, hiç bir milletin reva görmedi~i muâmelat-~~ vah~iyâneyi aclat-~~ mer'iyye ve
te~rifat-~~ resmiyye k~ l~kl~~ haktan korkmadan ve halktan utanmadan
bi - mehâbâ icrâya tasaddileri k~ yamete kadar mücib-i la`net olsa gerektir. Öyle bir hiyanete cür'et etmi~ lerdir ki
bünyan-~~ kaviyyülerkan-~~ saltanat-~~ seniyyeyi esas~ ndan sarsm~~lard~ r. Nas~ l sars~lmasun ki o yevrn-i na- mesüd-~~ hal'den kaç gün
sonra o vücild-~~ ~ehâmet- nümüddar~~ cereyan eden kan~n açt~~~~
yaralar vücâd-~~ devleti düçar-~~ enva-~~ hâsar eylemi~tir. O aç~ lan
yerler üzerine kang~~ Lokman-1 hikmetni~an gelmi~~olsa tedbir-i
darûy-~~ ~ifas~na muktedir olam~yaca~~ n~~ hikmet~inasân-~~ zaman dü~ünmekte ve dergah-1 icabetpenah-~~ Cenab-~~ Kad~lhacata bu ümmet-i merhüme-i Muhammediyeye bir müceddid-i din-ü devlet ve
bir sâhib- zaman-~~ kerâmetsiret ihsan-ü atâ buyrulmas~~ arz-~~
deavat-~~ hâlisasiyle kulüb-~~ alemiyan mütehayyir ve zuhür-~~ asar-~~
icâbetine dört gözle muntaz~ r oldu~u halde hamden livallibülataya
o eyyam-~~ buhrân üç ay kadar feleküleflak-i âlem-i imkanda tekmil-i devran idüp ve imdad-~~ inayet- miltad-~~ Cenab-~~ Rabb-i ibâd
bu saltanat-i seniyye ve hanedan-~~ ~evket- unvan-~~ Osmâniyyeye yeti~üp veliyy-i r~imet-i biminr~etimiz rüh-~~cismü caa-ü cihan~anz padi~ah~= gazi Sultan Abdülhamid Han-~~ sâni efendimiz Hazretlerini
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mânend-i H~zr-~~felahresâ taht-~~ali- baht-~~Osmaniye sayeferma buyurmam~~~olsa idi acabâ halimiz ve mülk-ü milletimiz ne sûreti ( s. 2 )
hâileye dilçar olaca~~n~~ dü~ündükçe insan nas~l ~ükür-ü mahmedet idece~ini bilmek mümkin de~ildir. Mazhariyyet-i seniyye-i ~âhaneleri asar-~~celilelerini derpi~-i nazar-~~im'ân iden âdem bu ne
padi~ah-1 muazzam, ~ehen~ah-~~müfahhamd~r anlayup ta ez dil-ücan hay~r dua itmemek kabil midir? Huda-y~~müteal hakktçiin
kalb-i ilham celb-i âlisi vûcûd-~~ ~evketâlûd~~gibi selim ve dergah-~~vacibülviicüd rab~ta-i kaviyye ile her umilrunda dest
gü~ay-~~kemâl-i tazarru ve teslim olan ve umûr-~~mühimme ve
âdiye-i saltanat-~~ seniyyelerinin hüsn-i cereyan' hakk~nda hâb-u
huzür-~~hümayünlar~n~~ dü~ünmeyen böyle bir padi~ah-1 adaletpenaha nâiliyyet devlet ve millet-i Osmâniyyeye min tarafilhak
pek büyük
inâyettir. Mazhariyyet-i celilelerinin tâdad-ü
tafsili miimkin de~ildir; hemen Cenab-~~Mevlâ ömr-ü ikbal ve
~evket-ü iclal-i ~ahanelerini müzdâd ve sâye-i ihsan pirâye-i mülûkânelerinde kâffe-i ibâd-ü biladi mamûr-ü ~ad buyursun Amin.
BEYAN-! VAK`A-I HAL'IYYE
Amm-i büzürgvar-~~ ~ehriyarileri cennetmekân gazi Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin sf~zi~fezay-~~kulûb-i ehl-i iman olan
nâire-i hal'iyye ve intikaliyyelerine dâir gazetelerde görülen ve
halktan i~idilen ~eylerin s~hhatine istinad~m mefkud oldu~u misillu
tarik-i tahsil-i s~hhati dahi abd-i fakire mesdûd oldu~undan hasbelme'mûriyye zabt-ü kaydedebildi~im baz~~mevadd~~nihâde-i
çekmece-i ketm-ü ihfâ etmi~~idim. Bu kerre ~erefsudür buyrulan
irâde-i inâyetâde-i Cenab-~~ ~ehen~ahi rehin-i istib~ar-~~daiyanem
oldukta o ceride-i mektilmeye mürâceatla tashih-i Ali buyrulmad~kça Itimad~~ ve ruhsat-~~ seniyye olmad~kça kimseye ne~r-ü
irâesi câiz olm~yan baz~~ vekayiin arz-u beyan~na cür'et k~l~nd~.
~öyle ki Sadr-~~ esbak Ali Pa~an~n irtihâliyle sadr-~~mahlûle
Bahriye Naz~r' Mahmud Nedim Pa~a mevsfil olmu~tu. Ali Pa~an~n
müddet-i medide mesned-i sadâreti idâre ile beraber bir müddettenberu itiyad olunan istikrazat-~~hariciyye ile tesviye-i masarifat-~~
devlete bezl-i nakdine-i gayret iderek vücûd-~~devlete 'am olan
dâhiliyye ve efrenciyyenin tedarik-i esbâb ve tedabir-i tedavisine hâkimâne hasr-~~ nazarla sefine-i devleti orsa poca kullanmakta ve Hersekte zuhüra ba~layan fesad~n önü al~namayup ve bu
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bâbda bir hareket-i fa'âlâne meydana konulamayub ~öylece imrar-~~
zaman itmekte idi (s. 3.) Mahmud Nedim Pa~a dahi gerçi Bab-~~ âliden
yeti~mi~~ve kunda~~, merkez-i idare-i devlette çözülmü~~ise de Ali
Pa~a derecesini tutacak mez'iyyeti hâiz olmamasiyle beraber karn-~~
evvel ricâlinden Re~id ve Fuad Pa~alar misillü dühât~ n f~ kdân~,
münferiden nüff~z ve ikbâline bâdi ve kendisine münâsebeti bulunan
baz~~ kesandan ve Rusya sefirinden ald~~~~havâdis ve mâlümat tedbir-i umur-~~ devlette mü~arünileyhin sermaye-i icraat~~ olmu~tu.
Mü~ârünileyh i~bu sermaye ile idare-i dolab-~~ umur-~~ cümhur ve bir taraftan Sultan Abdülaziz Han Hazretlerini o esnada
viilât ve memurin-i mülkyiye ve askeriyyenin tez tez azil ve
tebdilleri itiyad~ na me'lüf ve mecbur eylemesi halkça çirkin görünmü~tü. ~~ te bu meslek-i nâ hemvar ile imrar-~~ rüzgar olunmu~tur. Öbür taraftan bir tak~ m rukabâ ve husamân~ n Sultan Abdülazize birer suretle hu~und~lar~~ sebebiyle ne suretie harekat-1 habasete cür'et edeceklerini bilmeyüb zat-~~ padi~ahl aleyhine ittifak
ettikleri madde-i meranetkaraneyi kuvveden fi'le ç~ karma~a f~ rsat
gözetmekte idiler; bu fiillerinin icras~ na Mahmud Nedim Pa~a ile
~eyhülislam Hoca Hasan Efendinin bekas~~ mani olmas~~ zümiyle
evvel-i emirde bunlar~ n def'i esbab~ n~~ talebe-i ulf~mun guli~sunu
vas~ta ittihaz~ n~~ tensib etmi~ler, bu cihetle sudurdan baz~~ büleha
vas~ tasiyle hocalar içinde mü~tehir birkaç sadedil ve umur-~~ dünyadan gafil kimseleri talim ve i~fal ve Hasan Efendi aleyhine
yaftalar tanzimi ve mü~arünileyhiman~ n mesâvisinden bahisle bakalar~~ mülk -ü milletçe muzir oldu~u misilhi efkar-~~ eblehfiribâne
ile mizac-~~ ulemay~~ ifsada çal~~m~~lar.
Mahmud Nedim Pa~a ise idare-i sadarette hodserâne hareketle enzar-~~ umumiyyede menfur ve Hasan Efendi dahi ibtidaki
ve sonraki me~ihatleri zaman~ nda hocalardan ve talebeden bir
alay kimselere virdi~i rütbeler ve pâyeler defter-i ulemay~~ doldurmu~~ve muhassasat-~~ ilmiyye ile bunlar~ n ia~esi gayr-i kabil bulunmu~~oldu~undan ehl-i tank bu halden nâho~nud olarak
) yolunda Hasan Efendinin ihsandidesi olan bir
(
tak~ m hocalar bizzuhur Müfti Hasan Efendiden ~ikayeti havi hakipay-~~
~allaneye ve makam-~~ sadarete arz~ haller takdimine ba~lad~lar.
Gâh def-'i leyy in ve bazan ihsan-~~ beyyin ile imrar-~~ evkat
idiiüp hattâ sonralar~~ yine hakipay-~~ ~ahane-yi tasdi'a ictira edenlerden ön ayak olanlar~ n~ n nefy -ü teb'id ile terbiyeleri hakk~ nda
Belleten: C. VI1 2, F: 23
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sad~r olan (s. 4) irade-i seniyyeye Hasan Efendi gö~üs gererek tenbih ve tehdid-i lisani ile terbiye olunmak üzere nefylerinden vaz
geçilmesini istirham ile bab-~~ fetvada uzamay-~~ ilmiyyeden mürekkeb bir meclis-i muvakkat marifetiyle hocalara icra olunan nesayih-i lazime ve ba`de bu`din bir tak~m~ na verilen rütbe ve maa~tarla dahi def'-i hu~unetleri mümkin olamad~~~ndan yine evvelki
hal bâki oldu. Hocalar~ n hareketleriyle Hasan Efendinin azli
Sadr-~~âzamca mültezem oldu~undan olbabda olunan müsamaha ve
belki müsahele sebebiyle hocalar bütün bütün ~~mar~p ve adeta
söz aya~a dü~üp doksan üç senesi Rebiulevvelinin on alt~ nc~~ çar~amba günü ibtida Fatih cami-i ~erifiyle o civarda okunan derslerin tâtiline ( yeniçerilerin çorba içmediklerine taklit) ve ertesi
günü Bayezid ve Süleymaniye taraflar~na sirayetle derse ç~ kacak
hocalar~~ talebe umumen men'e ibtidar ve ~srar idenleri tehdide
ictisar iderek a~~z birli~iyle ehl-i islam vesair tebaa-i sad~ kan~n
düçar olduklar~~mezalim ve taaddiyat~~ ve bir müddettenberu Devlet-i aliyyenin Rusya politikasiyle gitmesinden dolay~~ görülen telefat-~~nüfusiyye ve maliyyeyi ta`dad ile ( bu efkar~~ talebeye acaba
medresede melekler mi verdi) firnabald ~slah-~~mülk-ü millete
bak~lmak içün Sadr-~~ âzam Mahmud Pa~a ile ~eyhülislam Hasan
Efendi ve Rusya sefiri ignatiyefin azil ve ref`leriyle yerlerine Midhat ve Rü~dü Pa~alar gibi ( i~te talebenin hocalar~n~n isimleri okundu) erbab-~~ hamiyyet ve gayretten bir vezir ve bir münasib ~eyhülislâm nasb~n~~ talebe-i ulüm yekzeban olarak istid'a eylediklerini ilan ile tak~m tak~ m cem`iyetler peyda ettiler, bu halin vuku`undan üç gün sonra çar~amba ak~am~~ Hasan Efendinin azliyle
Anadolu payelülerinden ~erif Efendinin nasb~~ hakk~nda Mahmud
Pa~a irade tahsiliyle ak~amdan keyfiyyeti ~erif Efendiye bitteb~ir
Mabeyn-i Hümâyundan haber-i resmi vüruduna muntaz~ r olmas~ n~~
ihbar eylemi§ olmakla bu hal geceden ~üyû bulup hattâ irtesi
per~embe günü gazeteler bile yalan yanl~~~ ~eyler ne~rettiler.
Sadr-~~ gafil ise bu vesile ile gaileyi savu~turmu~~oldu~unu zu'~n ile
alelamyâ biperva per~embe günü Bab-~~â.liye gelmi~~ve Hasan
Efendi dahi bu güftügüyu bilüp dururken bab-~~ fetvada oturub
durmu~tu. O gün saat yedi sular~ nda taraf-~~ ~ahaneden (S. 5) ba~katip At~f Bey Bab-~~ âliye gelüp Mahmud Pa~adan mühr-i hümâyunu ald~~~~ s~ rada Hasan Efendiye dahi mabeyn-i hümâyundan
ba- tezkire azli bildirildikte Mahmud Pa~a arabas~ n~~ haz~rlatma~a
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vakit bulamayarak bir adamiyle yayanca Bab-~~ âliden ve Hasan
Efendi dahi harem dairesinden arabas~ na binerek hâne ve sahilhânelerine savu~mu~lard ~ r.
O gün ah~ama kadar sadaret ve me~ihat makamlar~~ hali kal~ p halk ~erif Efendinin ~eyhülislam ve Midhat Pa~an~ n Sadr-~~ âzam
olduklar~ n~~ za'mederek halbuki bu ~ayia talebenin mera~nlar~ na
tamamile muvaf~ k dü~medi~inden Sirkeci iskelesine birikerek ~erif Efendiyi kabul itmediklerini ve Midhat Pa~a ile Rü~dü Pa~adan
birinin Sadr-~~ âzam olmas~ n~~ istirham eylediklerini ilan eylediler.
Cuma günü Rü~tü Pa~a Sadr-~~ âzam ve Hayrullah Efendi
~eyhülislam ve Hüseyin Avni Pa~a Serasker ve Söylemez Abdi
Pa~a serdar oldu. Selâml~ k resminden sonra Sirkeci iskelesinden
azim alay ile Bab-~~ aliye gelinüp hatt-~~ hümâyun k~ raatle ilan olundu. Serasker ile serdar Bab-~~ seraskeriye öteki bab-~~ fetvaya azimet eyledi; alay seyri için pek çok halk birikmi~ti; talebe-i ulûm
bu tebeddülü anlay~ nca esnay-~~ rahda cümlesi birden Padi~ah~m
çok ya~a duasiyle ahaliyi amingüyan ettiler; o gün Bab-~~ fetvan~ n meydan~~ ve kap~~ önleri talebe-i ulüm ile dolmu~tu. Talebenin böyle edibane harekat-1 vak~ alar~m ecnebf gazeteleri uzun
uzun bendlerle tahsin ettiklerini türkçe gazeteler hikaye ettiler
( bu gazetelere verilen bendler dahi talebeye verilen derslerin
muallimieri taraf~ ndan telif olunmal~d~ r). Mahmud Nedim Pa~an~ n
azliyle Rü~dü Pa~a sadaret içün taraf-~~ ~ahaneden olunan davete,
ihtiyar~ m, alilim gibi özürlerle icabetten istinkâf üzerine tekrar
olunan emr-ü iradeye yine bu yolda cevab verip nihayet üçüncü def'a gelen emr üzerine maalisti~na mabeyn-i hümâyuna azimet etmi~tir. Bu sebeple o gün icray-~~ tevcihat gecikmi~tir. Rü~tü
Pa~a huzura ç~ kt~ kta ~eyhülislâm kim olacak buyruldukta Hayrullah Efendi münasibdir sözünü zat-~~ ~ahane deruni adem-i kabul
ile beraber muvafakat sureti iyma buyrulmasiyle ve Hayrullah Efendi dahi yal~s~ nda habere muntaz~ r ( s. 6 ) bulunmasiyle derhal celble bervech-i muharrer icra ve iki~er olarak bâ hatt-~~ hümâyun
Bab-~~ Ali (ye) isra olundu. Telebe-i ulümun cemiyetle idare-i devlete alenen itiraza tasaddileri ve hepsinin bir lisan ile harekat-1
müttehidânede bulunmalar~~ esash bir ~ey ve mürettibleri kimler
oldu~u hissolunmu~~ve i~in ba~lang~ c~~ ~ahsiyattan ne~'et idüp yani Mahmud Pa~a her ne gareze mebni ise Hasan Efendinin azlini kurmu~~ise de becerememi~~idi; bir de Hasan Efendi aleyhine
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Hünkâra hocalar taraf~ ndan defa'atla arzuhaller takdimiyle tasdiata cür'et olunmu~tur; bu haller rakib-i mesned-i fetva olan
Hayrullah Efendi yal~s~ nda gizlice kurulan tertibattan ne~'et etmi~tir ki nihayet Mahmud Pa~ a ile Hasan Efendi azlolundular.
Talebe lisaniyle meydana ç~ kar~lan teklifler bunlar imi~~;
1 — Sultan Abdülazizin muhassasat~ n~ n bir hadd-i muayyene
tahdidiyle andan harice ç~ kmamak üzere maliye, nazâret-i kaviyy eye al~nmal~.
2 — Böyle bir nazâret te~ kili içün kâffe-i vilayat müteberan~ ndan mürekkeb bir meclis tesis olunup memleketin varidat ve
masarifat~~ tahdid edilmeli; bu meclis ~uray-~~ ümmet nâm~ nda olmal~.
3 — Zulm-ü teaddiyat~~ tebeyyün edecek memurlar tedib
olunmal~.
4 — Selânikte konsoloslan katledenler kemal-i ~iddetle tedib
ve memleketin âdât ve kavaninine mugayir olarak bu katl maddesine sebeb olanlar~ n dahi mücazat-~~ lazimeleri verilmeli.
Cülüsun ikinci günü ç~ kan Vakit gazetesiyle bu f~ kray~~ ilan
ettiler; f~kra budur: "Talebe-i ulümun geçende icra ittikleri nümayi~~matlub olan netayici tamamiyle has~l idememi~~ve yaln~z tebeddül-i sadaret vukubulmu~~idi. Reis-i devlet memlekette menfur
olan mesle~inde ~srar ve ~artname itas~ ndan kaviyyen istinkaf
eyledi~inden hal'i icab eyledi; ahalinin matlubu olan bu maddenin
icras~~ z~mn~ nda Sadr-~~ âzam Rü~tü Pa~a ve ~eyhulislam Hayrullah
Efendi ve Mithat Pa~a ve Serasker Hüseyin Avni Pa~ a ve yirmi
kadar zevat-~~ saire ile Naf~a müste~ar~~ Odeyan Efendi ve
~uray-~~ devlet aza-y~~ sab~ kas~ ndan ( s. 7 ) Ziya Bey ve Agâh
Efendi ve Nazif Pa~a Bab-~~ seraskertde içtima etmi~lerdir.
Sultan Murad Hazretleri Bab-~~ seraskerty e davet olundu~undan,
ahali taraf~ ndan davet olunduklar~~ halde icabet edeceklerini beyan
itmeleriyle Serasker Pa~a bir kaç bölük süvari askeriyle Dolmabahçe saray~ na bilazime Sultan Murad Hazretlerini al~ p Bab-~~ Seraskeriye getirmi~lerdir. Dar-~~ ~f~ ra Reisi Redif Pa~a iki tabur
askerle berren Dolmabahçe saray~ n~~ muhasara etmi~~ve Bahriye
Naz~ r' Ahmed Pa~a dahi Mes'udiye z~ rhl~~ firkateynine azimet eylemi~tir; yak~ nda ~artname ilan olunacakt~ r; Saray-~~ Hümayunda
biriktirilmi~~olan akçe otuz milyon lira kadar imi~; Mahmud Nedim Pa~a yal~s~ nda karakol alt~ na al~ nm~~t~ r. inteha„.
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Hal'den bir kaç gün evvel Sultan Abdülaziz Han Hazretleri ah~am üzeri birdenbire Ç~ra~an saray~ndan Be~ikta~~saray~na bivakit nakil buyurdular, Valide Sultan taraf~ ndan celb-i
kulüb içün fukara çoçuklar~na ve yetim ve yetimlilere birer kat
elbise ile be~er aded mecidiye virilmi~tir ve asakir-i berriye ve
bahriyye ile asakir-i zabtiyyeye ceyb-i hümâyundan birer ayl~k maa~lar~~ ita olunmu~tur; bu tedbirlere nazaran ortal~~~n heyecan~~
Saray-~~ Hümâyun taraf~ndan hissolunmu~~demektir. Sadr-~~ cedid
Rü~tü Pa~a, sadarete hin-i memuriyyetinde Devlet-i aliyyenin ~u
hâl-i buhran~nda müttefikane tesviye-i umura mübaderetin lüzumunu Zat-~~ ~ahaneye arz ile, Mahmud Nedim Pa~a zaman~nda istifa
ile i~ten çekilmi~~olan Sadr-~~ esbak Midhat Pa~a ile Serasker-i esbak
ve sab~ klar~n meclis-i âliyeye memuriyetlerini niyaz ile daire-i
ittifak~~ ( Padi~ah aleyhine) tesis eylemi~tir. Sultan Abdülazizin
hal'inden mukaddemce ~C~ray-~~ Devlet Reisi Midhat Pa~an~n vukubulan istifas~n~ n sebebini beyan için sad~r olan Emr-i Hümâyuna
cevaben mabeyn kitabetine gönderdi~i lâyiha Midhat Pa~a ile müttefikleri bulunan havenenin levayih-i niyat-~~ fasidânelerini i~rab ile
beraber suret- i sadakatte yaz~lm~~~varaka-i ~eytaniyyedir.
Hulâsa-i mündericat~, Makam-~~ âli-i Hilâfet-i celile-i islâmiyyeyi
Avrupa hükümdarlar~n~n haline k~yasen zimam-~~Hükümet-i Seniyyeyi meb'usan-~~ millete teslim ile istiklaliyyet-i uzmay~~ tahdit
manas~n~~ (s. 8)teyidden ibarettir; lâyiha Ba~~kitabet vas~tasiyle Sultan
Abdülaziz Han~n manzurlar~~ olup olmad~~~~malilm de~ildir, mizac-~~
~ahaneye muhalif olan ~eylerle tasdi olunmamas~na dikkat Valide
Sultan Hazretleri taraf~ndan tenbih olundu~una mebni caiz ki layiha arzolunmam~~t~r. Rü~tü Pa~a sadarete geldikte Serasker Avni
Pa~a ile kuracaklar~~ tur~uyu istedikleri kaba kotarma~a kar~~lar~nda bir mani' kalmam~~~ve ~eyhülislâm Hayri Efendi ise hasbi
olarak veliyyinimetine kar~~~harekete süldit etmek de~il tervici taraf~nda ve Rü~tü Pa~a ile beraber memur ve intihab olunmas~~ efkar-~~ haveneye tamamile muvaf~k bulunaca~~~me'mul bulunmu~~idi.
Gice a~ur~~Meclis-i Has vesilesiyle Mithat Pa~a, Rü~tü ve Avni
pa~alar naire-i fesad~~ alevlendirmeksizin i~i tertib ederler imi~;
hattâ Cemaziyelâhirenin be~inci pazar günü sabahleyin Rü~tü
Pa~a ile Avni Pa~a saat üç raddelerinde Midhat Pa~an~n kona~~nda
saat alt~ya kadar birle~mi~ler ki bu mülakat~n manas~~ muahharen
makun oldu.
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Yevm-i mezk~lrda Mabeyn Kâtibi At~ f Bey ibtida Bâb-~~ seraskeriye gidip baz~~ evâmir-i ~âhâneyi Serasker Avni Pa~aya tebli~den sonra Bala,' âliye gelerek Rü~tü Pa~ay~~ dahi görüp avdet etmi~tir; o aral~ k taraf-~~ ~âhâneden sad~ r olan evamir ve iradât-~~
seniyyeyi icrada ayak sürümekle imrar-~~ vakit eyledikleri s~ rada
Ba~kâtibin memur-~~ tebli~i oldu~u i~~ne ise yine o yolda hareket
olunmu~~olaca~~~bedihIdir.
Pazartesi günü Serkurenâ Haf~ z Mehmed Bey taraf-~~ ~âhâneden olunan talim ve tefhim ile güya kendili~inden olarak Mâbeyn
memurlar~ ndan birini Hüseyin Avni Pa~aya gönderip "Bir iki gündür veliyyinimet efendimiz Serasker Pa~ay~~ sual buyuruyorlar; bir
i~~ adeleri olmak gerektir, te~ rif etseler münasib oldu~unu ihtar
iderim„ deyu söylettirir; giden âdeme Hüseyin Avni Pa~a "Acele
i~im var, belki ah~am üstü gelebilürüm„ cevab~ n~~ verir; gelen
âdeme Mehmed Bey "Can~ m sen söylemedin mi? Efendimiz sual
idiyorlar„ deyu tekdir ile tekrar iâde ider; mumaileyhin ikinci
geli~inde "Bugün gemi ile ~ u kadar nefer (s. 9) asker geldi, Selimiye
k~~las~ na ç~ kacaklar, halâ gemidedirler; bunlar~ n ikmal-i levaz~ m~~
hizmeti veliyyinimete râcidir; bugün buradan infikakim mümkin
de~ildir. ( in~a allah yar~ n sabah erken gelürüm ) söziyle memur-~~ mumaileyhi iâde etmi~ tir. Bu son cevab manal~~ oldu~undan caize içine al~ nd~. Çünkü filvaki Hüseyin Avni Pa~a bu
son cevab~ nda hulf etmedi. Ertesi sabah erken de~il, sabah olmadan geceden geldi; yine o gün Sultan Abdülaziz Han Hazretleri
kitabc~dan mushaf-~~~erifleri istemi~, istedikleri mushaf-~~ ~erif getürülmedi~inden ne kadar masahif-i ~erife var ise Delâilülhayrat ile beraber getirdüp bir kaç nüshas~ n~~ yanlar~ nda nihade-i mahfaza-i tevkif ve di~erlerini iade ile kütübhanede ecnebi kitablar~ n~ n ba~ka mahalle vaz'~ n~~ irade ve ah~am namaz~ n~~edadan sonra Harem-i Hümüyun
dairesine azimet eylemi~ler; mushaf-~~ ~eriflerden bir danesinin fersude
olan mahfazas~ nin beyaz canfes gibi güzel bir ~eyle yapt~ r~lmak
için Haf~z Mehmed Beye verilmi~~imi~; bu mahfaza muahharen
Mehmed Beyin odas~ nda zuhur etmi~tir. Ertesi sal~~ günü ki doksan üç sene-i hicriyyesi Cemaziyelulâs~ n~ n yedinci ve May~s~ n on
sekizinci günü idi; o gün sabahleyin saat on bir sular~ nda at~lan
toplar ile Sultan Abdülaziz Hazretlerinin hal' ile cennetmekün Sultan Abdülmecid Han Hazretlerinin büyük ~ehzadesi Sultan Murad
Hazretlerinin millet taraf~ ndan padi~ah oldu~u Dersaadet ile Bilâd-~~
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Selâse ve Bo~aziçinin iki cihetlerine münadiler ve mahallât bekçileri vas~talariyle ilan-~~cülüs olundu.
O gün Mekke-i Mükerreme Emaret-i celilesiyle Hidiv-i M~s~ r ve
sair eyalat-~~ Osmaniye'ye yaz~ lan telgrafnamedir :
"Mukadderat-~~ Ilahiyyeden olarak bu kerre ittifak-~~ umumi ile
Sultan Abdülâziz Hazretlerinin hal' ile vâris-i me~ru-~~ saltanat olan
Sultan Murad-~~ Hamis Hazretleri bugün Taht-~~ Osmaniye cülüs buyurmu~lard~ r. Cenab-~~ Hak cümleye müteyemmen ve mes`ud eyleye.
Bu vechile heman ilan oluna„.
Sal~~ gicesi olunan tertibat s~ ras~ nda Dersaadet ve hayalisinde kin telgraf merkezlerinin kapan~p haricden ferd-i vahidin hiç bir tarafla muhabere edilememesi tenbih (s. 10) olunmu~ tur. Bu hareketten dolay~~ Büyükderede mütemekkin Rusya Sefiri ku~kulan~ p bir tak~ m h~ rvatlar~~ Büyükdere çar~~s~na
sald~ rarak "Istanbul'da k~ tal var, halk ayaklanm~~„ havadisini ne~rettirmi~ tir. Bu havadisten ahali heyecana gelüp Büyükdere zab~tas~~ taraf~ ndan lieclilihtiyat Rumelihisar~~ karakolhânesinden istiâneye feryadç~~ gönderilerek alesseher oradan bir bölük asakir-i
nizamiye süratle Büyükdereye gitmi~ lerdir. Vakitsiz askerin i~bu
azimetleri Büyükderede ihtilal zuhur itmi~~havadisi a~a~~~taraf
ahalisini piç-ü tâbe dü~ürerek iki canip halk~~ toplar~ n sadasiyle
ilan-~~ cüliisa kadar muztarib olmu~lard~ r. Vakit gazetesinin 234
Ilahi ) unvanl~~ bend-i mahsus havane-i
numaral~~ nüshas~ nda (
hal 'iyye kaleminden ç~ km~~ a benzer ki meali mukarin-i s~ hhat oldu~unu Hayrullah Efendiden bizzat mesmu'um olmakla ibret-i tarihiyye olmak üzere hulâsaten bu mahalle derceyledim.
"Sultan Abdülaziz Hazretlerinin Makam-~~ Saltanatta bakas~,
devlet ve milleti tehlükede b~ rakt~~~ n~~ erkan-~~ devlet ( Rü~tü ve
Midhat ve Avni Pa~alard~ r ) teyakkun eylediler; bunun ilac-~~ seni
içün gayretke~an-~~ mülk-ü millet ile ve bunlar~ n icra ettikleri
tedbir eseriyle Abdülaziz Han hal' olundu ve hakk~ nda ~u fetva
virildi.
( SÜRET-I FETVA )
Emirülmü'minin olan zeyd muhtelli~~u'ür ve umur-~~
siyasiyyeden bibehre olup emval-i miriyyeyi mülk-ü milletin fakat ve tahammül idemiyece~i mertebe masârif-i
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nefsdnigyesine hasr ve umur-~~dinigge ve danyevigyegi
ihlâl-ii te~vi,s ve
milleti tahrib idap bekas~~mülk-a
millet hakk~nda muzirr olsa hal'i ldz~ m olur mu? Elcevab
Olur.
Ketebehu'lfakir
Hasan Hayrullah
Bu fetvan~ n tesvidini kim yazd~; kimlerin ma'rifetiyle tertib
olundu? Zikrolunacakt~ r. Bu fetvaya dair hat~ra-i kas~ rânemin te'hir-i
tahririnden kalemi zabta muktedir olamad~ m. Binaenaleyh mu'tarize tarziyle (s. 11) bu makamda kümeyt-i kaleme ruhsat-~~ cevelân verdim; havene-i hal'iyyenin adüvv-i saltanat olduklar~~fi'illeriyle sabittir; bunlar~n dü~man nâmiyle yadedilmesi laz~md~r:
beynennas me~hurdur ki ak~ll~~ dü~man ak~ls~ z dosta müreccaht~r;
bu dü~manlar ise ak~ll~~ olmayup ak~ ls~z dü~manlardand~r. Perde-i
gaflet safha-i fikriyyelerini örtmü~~ve ama-y~~ ihanet gözlerini kör
etmi~cesine önünü ard~n~~ yapt~klar~~ i~in ser-ü bünini aramayup gitmi~lerdir; dü~ünmeli idi ki ~u- hal' günü memalike ne~rettikleri
mezkfir ilânnamede ittlfak-~~ umumi ile hal'olundu ibaresi münderic idi. Vakit gazetesine tab'ettirdikleri f ~ krada hal'in failleri E~rar-~~ Selaseden ibaret idü~ini ilan edi~leri kendi fezahatlerini yine kendileri âleme bildirmi~~oldular; bu biaynihi
Hüdavendigar-~~ma~fura fetvada muhtelli~~u'ür deyüp dururken
Topkap~~ Saray~ nda yazd~~~~tezkireyi dahi gazetelerle ilan
ettiler; bu tezkireyi yazmak olur olmaz ~u'ûru tam erbab-~~
kalemin kar~~ olmad~~~n~~ halka gösterüp bu cihetle dahi fetvan~n vak~ a mutab~k olmad~~~n~~ meydana koydular. Kang~~ kabahatlerini tadad eyleyim. Bir kerre fetva sukük-i mutebere-i ~er'iyye
üzere yaz~lm~~~m~, ve mesele-i mündericesi mu`teberat~~kütüb-i f~khiyyeden al~nm~~~m~? Bir de Emirülmü`minin unvan-~~me~ruiyle benam olan halife-i zamana berhayat iken ahad-~~ [las ismi verilir
mi? Bu hainler kendi emellerini dü~ünüp devlet ve millet ve
padi~ah~~unutmak ~urda dursun Hak Taalay~~bile unuttular. Allah~~
unuttuklar~ na delil fetvalar~n zeylinde mulad olan (Adi Allahü â'lem kayd~n~~ bile tekayyüd etmemeleridir. Bu fetvaya
vaz‘-~~imza eden Hayri Efendiye Sultan Aziz merhum lûtf-u ihsandan ba~ka ne muamele itmi~tir? Diyelim ki di~er hainlerin kuyruk
ac~lar~~ olsun; bu yezidin mel'anetine sebeb nedir? Arpac~lar

.....1!-......‘,...L:
~~

..-I,

..:. ..,4. 4.......;.; ,......
. L. ,..c.."..
.
b t'› t

a.,..4.2.;_, ...,_,.: .4...:,,

.:, 4..

C.....L. )
-:
4.*1-.1"("4""'-:

1

e_,;„„.1,1 Z,..;-..•4 J!: _1 ail.:Z`drio&f.,,l; J &::....Y":„I.
.":..e4.,!":".:61::"..;
..„., ,.
.0.„4, ,....----:11._, ,-,.
.........,.!.
~~.,dI5

.... ...--P-, J.;:.% -; •.....;
aj„, I» ,6,1 .:_i 9,- _ •-•'-. t' t.. ....,......„
1.__„,
- ...,
- Ze~
...;;:
l.t.&2:- ,9......:d'....,
. ;- , -.4-1.%44.---......t.,... .
24.....%..."-.
'_-:-.,-;
— d•-....4- --:..«!,;( 746,P...1..:-!. ...05 .01
-t....; fr"."??
_,........(: • :..!? # t•t‘' --, t•_
A,...1..z;
-,
.. 1.•:-..--£:., .054 .•
, -- . .... -....; -; .......
. .
..^..; ...~~
i.......~
...:~
:.!%'‘..,..L.
;.. .-~'.
.f.:,I.,.&,'~
.......4-«-;:.•:;;!;:•4,1
.

.>,,, ...:...• kJ.,...!,,,..0 d254..."(ij.
_,!--« ,--3.'

-..43.1..

~.

.~.....4: ,

,..
.,75......
.
L:4

......!,., :I:s12 :,..1. ...1.:f
~a
1"1,14; ,I...;..."
. 3.4"..

•••• Ii., ..:9

•
.

5,11.44,6.,.51

.--':j.A-.4.; ;;',":".).-.1......

,,

_
t:: L. ~
akf:"
.

zu.
--,
-

..:1.-..
. ..
~..- U...o,

, , ,,,I,;7_,:z.:,%4;•.:•,:.4,......;;„
4.0«..-"li
.,:: 4444 .0 L
. .41:.
..7.a
~.jj 1.i.:

le,
.2.-(•!' '-,' fr 411-al I,
.- ,..1>
.-'..
- - ..•5,.."~-...
... 1.-, J
`-;'•!•P ...".0-.4.J44..;12-e•
..; - " .....4P-.11.3,..
.-dil:L- ....~.,,,4......1
•
0:40.•
g
..;; O • .
_o g !../
4,4 1.....1.....,4:::".L.L.-- . ...„0,—jy.
...1 ...ikoko,..1:0C.
•
.4.f..--•• _-..,;..?_.:-/;:10 3,4
.1'-j-ii ......:.
• •
;.:IL"-:-‘11;1''
.:-.."
‘74.ja.«';&...;:l.
Lûtfi Efendi risalesinin birinci sAh:fesi

Belletel, C.

11 I I 2

-

•••• 4"-• • f j••-,• -•••;;-_,•a•••• L.;

-

-•‘-•

f•-••

);‘,

•••:• •

J./ •

"
•••• Lo,

%

•

- • o...p..1.

~memt, ~~12.

j

.4".•

~,h'"
.

J 11.0 •••;

L.:...:•k; .:••••••• •

...w~fj-f-dv~~~~:o;

...al", di~ ,

si• e.);15,i+-

d•.)-

J~.>4,0

)

~•-•

L; .5•••.•••'.›.
•

.

V~•

5(.0

S,

f

e;
J.0 If‘

-

..,4% ••

04.
ka. • ..•—•

,L:a •

4°--% 49' :•°:"5 .4".5 .>°‘

rt

4' ~rt--, 1:40...">%.1"--,-' .00`55;
.

• "o ;4...

s
•,

Lfitfi Efendi risalesinin ikinci sahifesi
Belleten, C. VII 2

SULTAN ABDUL 'AZIZ VAK'ASINA DAIR R~SALE

361

mescidinin müezzini iken az vakit zarf~ nda müntehay-~~ rüteb-i be~eriyye-i ilmiyye olan Mesned-i celile ve bunca servet-ü ntmete
nâil olmu~~iken bu hiyanete cür'eti kabil-i afv olur ~eylerden de~ildir; bir gün meclisinde bulundu~umda bu makule hal' i~inde
bulunanlar~n ..1. medh veya mezemmetleri tarihe yaz~lmak adet
C..
oldu~undan kendulerinin ne suretle yâdolunacag~n~~ fakirden ledessual böyle hale (s. 12) i~lerinde bulunanlar~n medhine dair vukufum
olmayup fakat hat~ r~ma gelen ~u suale cevab buyrulur ise tarihe ne
vechile kayd~~ lâz~m gelece~i münfehim olur; bir binan~n imar~~
niyet olundu~u halde ibtida kaimen tamirinin imkân~~ tasavvur
olunur; bu mes'elede acaba ne suretle mütalaa cereyan etti? "Benim hal' gicesine kadar malümat~m yog- idi. Pazartesi ah~am üstü
gayet mahrem olarak Avni Pa~a haber verdi; senin dedi~ini söyledim, Sadr-~~ azam Rü~tü Pa~a ( bu ) yani Abdülâziz meydanda
iken olur mu? dedi~ine mukabil, hal'a ittifak olundu„ der iken
odaya birisi gelmekle bahs orada kalm~~~idi. Hal' gicesine kadar
haberi olmad~~~~yaland~ r; çünkü fetva emini Kara Halil Efendi
ile bir iki müdahin ve hainler Mithat Pa~a kona~~nda birle~üp de
fetvay~~ tesvid eylediklerini bilmez miydi? Vak'a-i hal'iyyede vuku'a gelen gayrete ve verdi~i fetvaya mükâfat olmak üzre akib-i
cülüsta ald~~~~murassa' Osman! ve Mecidiye ni~anlar~~ k~yamete
kadar iki yüzünün karal~~~ na alamet olmu~tur; muteriza burada
bitti. Gelelim Vakit gazetesinin hülâsas~mn ikmaline :
~~te Sultan Abdülazizin bu töhmetlerle hal'ine ve ~ehzade
Sultan Murad~n iclâs~na karar verilmekle Cemaziyelülan~n yedinci
sal~~gecesi saat alt~~ (alaturka) kararlar~ nda Dr-~~ ~ûra Reisi Redif
Pa~a kumandasiyle sekiz tabur nizamiyye askerinin dört taburu
icab eden noktalara bittaksim zabitlerine tâlimat-~~ lâzime tefhim
olunduktan sonra di~er dört tabur ile Be~ikta~~saray~n~n cevanib-i
berriyesi geceleyin ihata ve deniz ciheti dahi Bahriye Naz~r~~ Ahmed Pa~a kumandasiyle süfün-i mevcude ve birçok sandallarla
abluka edilerek mekteb-i Harbiye Naz~r~~ liva Süleyman Pa~a (Abdülaziz Han Hazretlerinin ç~ ra~-~~mahsuslar~ndan ve daha be~~on
gün evvel ihsan buyurdu~u lival~k ferman~n~n mürekkebi kurumayan haindir) mekteb taburunu al~ p Saray kapusunu gelmezden evvelce bir tak~m asakir-i nizâmiyye Saray kapusunu açt~r~p harem
a~alarm~ n havlusunu tuttuktan sonra Süleyman Pa~a kumandasiyle
Sultan Murad'~~ dairesinden ç~ kar~ p müsellah asker aras~ndan mâ-
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~iyen Hüseyin Avni Pa~a ile Valide camiine gelmi~ler; orada müheyya olan kay~k ile ~stanbula geçilerek ~afak vakti Bab-~~Seraskeriye gelmi~ler, evvelce Bab-~~ Seraskeride Sadr-~~ azam Rü~tü Pa~a
taraf~ ndan vükelâ ve ulema ve memurtne haberler itaresiyle peyderpey biriktikleri misillü (s. 13) talebe-i ulüm ve esnaf vesairenin
dahi celbi içün ibtida Sultan Bayezid medresesine "Cülüs-~~ Hümâyun
vukubuldu; bi'at içün ~itab olunsun „ denilmi~; di~er medreselere
dahi birbirine haber versün deyu müba~irler gönderilmi~; keyfiyete vak~ f olan bây-ü-gedâ ( Sultan Abdülaziz Han Hazretleri intikal etmi~~zanniyle) tak~ m tak~m Bab-~~ seraskert dairesine gelüp
resm-i bl'at icrasiyle toplar at~lma~a ve etrafa münadtler gönderilme~e ba~lanm~~t~ r. Gazetenin hulâsas~~ burada bitti.
Biz gelelim mesmil'ata :

~ey-hülislâm Hayrullah Efendi'nin yal~s~~ Kuruçe~mededir ;
Sal~~ gecesi sabaha kar~~~Sadr-~~ âzam~n bir adam~~ gelüp Efendiyi
görece~im deyu daha yal~~ kap~s~~ aç~lmazdan kap~c~ya söyledi~ini müteak~ b Hayri Efendi derhal mabeyn kap~s~n~n önünde
giyinmi~, ku~anm~~, haz~ r bulunarak ah~amdan yal~da mevcud
bulunan arzuhalci ile büyük kavuklulara ~imdi Bab-~~ fetvaya
gidip sudur ve mevâlinin Bab-~~ fetvaya sür'at-i azimetle orada
toplanarak emre muntaz~ r olmalar~ n~~ ifade ve tenbih eyledi~i
arada kay~ k müheyya olmakla gelen âdem ile beraber bahçe
kap~s~ na ve oradan Bab-~~ Seraskertye gitmi~tir; ~imdi bu hâlden
anla~~ld~~~na göre ~eyhülislâm~ n ah~amdan haberi var imi~~
dimektir. Bab-~~ seraskertye vard~~~n~~ müteakib Sultan Murad
ile Avni Pa~a oraya gelmi~~bulunmasiyle sair taraflara haberler
gönderildi~i misillü taraf-~~ ~eyhülislâmiden sudur ve mevâli
ve uleman~ n Bab-~~ Seraskeriye gelmeleri Bab-~~ fetvaya ihbar
olundu. O vakte kadar birikmi~~olanlar hemen Bab-~~ seraskerlye
bilvürud icra-y~~ resm-i bi'ate ibtidar ittiler; geceleyin Saray~ n askerle ihata olundu~u ~stabl-~~ âmireden duyularak her ne kadar
oras~ n~ n dahi kap~ lar~~ askerle tutulmu~~ise de arka taraftan birisi
ç~ k~ p Mabeyn-i Hümayun Ba~kâtibi ile Serkurenâya keyfiyeti bildirmi~tir; bunlar neye u~rad~klar~ n~~ bilemeyerek hemen Saray-~~
Hümâyuna geldiklerinde içeriye girilmek mümkin olmad~~~n~~ anlayup Ser-kumandan Redif Pa~a'n~ n yan~ na götürüldükte yanlar~ na bir kaç süvari terfikiyle Bab-~~ Seraskeriye gönderilmi~ler.
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Serasker kapus~ nda Sadr-~~ azam~ n huzuruna vard~ klar~nda "Bu
mührün hükmü kalmam~~t~r kendilerine verin; Sultan Abdülâziz
millet taraf~ ndan hal'olundu ; Sultan Murad einem etti; böylece
tebli~~edin.„ diyerek (s. 14) tahtelh~fz mumaileyhimay~~iade ettiler.
Bab-~~Seraskeride ilan-~~cülüs ile me~gul olundu~u halde Saray
taraf~nda Redif Pa~a, Darüsseade a~as~~ Cevher a~ay~~ namaz vakti
celble: "Git Valide Sultana haber ver, millet Sultan Azizi tahttan
indirip Sultan Murad~~padi~ah ittiler, Validesiyle Abdülaziz Han
haz~rlans~ nlar; ~imdi Topkap~~Saray~ na gitmeleri muktezidir, kay~klar haz~rd~ r„ deyu yaln~z A~an~ n içeri girmesine müsaade virmi~tir; çünkü geceden Saray~n etraf~~ihata olundu~u misillu kapuc~ lar
dahi bir ande hapisle kap~lara askerler konulmu~~ve Süleyman
Pa~a Saray~n içindeki harem atalar~n~ n ve ma'iyet bölüklerinin
dairelerini taht-~~muhafazaya alm~~~oldu~undan Harem-i Hümayun
dairesinin haricten bir ferd ile muhaberesi kabil de~il imi~. Darüssaade a~as~~ ald~~~~bu kara haberi Valide Sultana tebli~~edince
Ikinci Hazinedar.... ( bo~~) Kalfay~~ ça~~r~p: "~imdi git, korkutmayup
uyand~r; esvab~n~~giydir„ deyu Sultan Azizin odas~na gönderir;
Hünkar bidar oldukta deniz taraf~ nda gemilerle sandallar~n halini
görünce "Korkmay~n, sa~~olal~ m, eski vakitlerde olan gibi bize de
olmu~„ deyüp hemen abdest alarak esvab~n~~ giymi~~ve k~l~c~n~~
ku~anm~~; "Yan~n~za laz~m olacak ~eyleri al~n~ z„ dedi~i esnada kâffe-i Harem-i Hümâyun halk~, çoluk çocuklar~ n hepsi ayakta huzuruna gelûp ettikleri g~ riv -ü feryadlara yûrekler dayanmaz imi~."Can~m~z sa~~olsun„ deyu familyas~~halk~ na teselli virir imi~. Karadan
denizden Saray~n böyle muhasara ve ablukaya al~nd~~~~bizzat
me~hudlar~~olmakla çaresiz Saraydan ç~k~lmak laz~ m gelüp tereddüd olunur ise karadan denizden ate~~idilerek Saray~n alt üst
olmas~ na karar verildi~i f~kras~~dahi Redif Pa~an~n Darüssaade
A~as~ na netice-i ifadesi oldu~u mal'üm olunca Zat-~~ ~ahane büyük
~ehzade Yusuf Efendi ile Serkurena Haf ~z Mehmed Bey be~~çifte
bir kay~~ a ve Valide Sultan ve Harem-i Hümâyundan baz~~muhadderat âdi elbiseleriyle tehi-dest olarak di~er kay~ klara bindirilerek
deniz üstünde iki taraf~~karakol sandallariyle tahtelh~fz Sarayburnundaki Yald~zl~~ kap~ya ç~kar~lm~~lard~ r. Böyle adi bir kay~k ile
Be~ikta~tan Topkap~ya var~ ncaya kadar (s. 15) eser-i himmet-i aliyyeleri olan z~rhl~~ gemiden deniz taraf ~n~~ve merdümek-i çe~m-i itibar
etti~i asakir-i nizamiyye taburlar~n~ n kara canibini ihata hid-
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metinde âmâde bulunduklar~ n~~ n re'yül'ayn mü~ ahedesinden ve
hususiyle ya~murdan ~ slanarak Topkap~ ya ç~ k~ l~ p o sefaletten husuli tabii olan hüzün ve elem ne derecelerde dllfürüz-~~ ye's-ümatem oldu~u müsellemdir. Oradan irâe olunan daire-i hâliyyeye
götürülmü~ lerdir. H~ rka-i Saadet dairesine teveccüh ile tazarru` ve
niyaz ve dua ve istigfara agaz iderek kendilerinin bu hâllerine
sebeb olanlardan en evvel Hüseyin Avni Pa~an~ n ismini yâdederek bed dua eyledikleri ve Ortaköy taraf ~ na nakillerine kadar
dört gün üç gecede çektikleri mihan-ü me~ akkat ve sefalette ve
hattâ Valide Sultan ile Tiryal Han ~ m~ n mumsuz kandilsiz sabahlara kadar karanl~ kta kald~ klar~~ mesmu` olmu~tur.
O esnada Bab-~~ seraskeride emr-i bi' at tekmil olup Hüdavendigür-~~ sa b~ k Hazretlerinin ol suretle Be~ikta~~Saray~ ndan infikâkleri malüm oldukta Sultan Murad arabas~ na binüp arkas~ nda Sadr-~~ âzam ile
Mithat Pa~ a bir arabada olarak sair vükelâ ve memurin dahi Bab-~~
Seraskeriden hareketle bir nevi alay hey'etiyle Bab-~~ âli caddesinden
Sirkeci iskelesinde müheyya olan saltanat kay~~iyle Dolmabahçe
Saray~ na gelinüp Divan yerinde resm-i te~ rifat üzre betekrar cülüs ve brat usulünü icra ettiler; Bab-~~ seraskeride akib-i iiân- ~~ cülüsta Ziya Beyin Sultan Murad taraf ~ ndan Mabeyin Ba~kâtibi nasbolundu~- unu Ziya Bey Rü~tü Pa~ aya ifade ettikte Rü~tü Pa~a
Sultan Murad~ n yan~ na girüp ne dedi ise deyüp Esat Pa~a zâde
Sadullah Beyi Ba ~ kâtib ve Hazine Kethüdas~~ Etem Beyi Serkurena
ittirerek Ziya Beyin ~ em'-i ümidini söyündürmü~ tür; ertesi günü
Maarif Müste~ar~~ Salih Efendi ki Cennetmekân Sultan Abdülmecid
Han Hazretleri nin zaman ~ nda bir aral~ k hekimba~~~olmu~tu, bu
münasebetle tereddüdü oldu~undan Valide Kethüdas~~ ve o~lu
Mâbeyin Katibi oldu. Aç~ kta kalan Maarif Müste~arl~~iyle Ziya
Bey i~gal k~l~ nd~ , Damad Nuri Pa~ a Mabeyin Mü~ iri, büyük biraderi ~ kinci Mâbeyinci, Tabip Kapelyon Hekimba~~ , Mahmud Nedim
Pa~a zaman~ nda Ticaret Nezaretinden Muhakemat Riyasetine tenzil
k~ l~ nan Damad Mahmud Pa~a Ticaret Naz~ r~ , esbak Sadaret müste~ar~~ ~ zmirli Mustafa Efendi Muhakemat Reisi nasbolundu.
Abdülâziz Han Hazretlerinin zaman~ ndaki (s. 16) israf ata kar~~~
halka gösteri~~olmak üzre Saray-~~ Hümâyun hademe ve memurlar~ ndan tenkihat icra ve Istabl-~~ âmire hayvanlar~ n~ n i~e yarayanlar~~ süvari
alaylar~ na (i~~erlerinin ah~ rlar~ na) ve bir mikdar~~ Çiftlikât-~~ Hümâyuna gönderilmi~ tir. Hal'e lüzum gösteren esbab~ , ilan ile tebrie-i zim-
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mete çal~~t~lar; esbab-~~ mezküre bunlar imi~, milyonlarla altunlar
iddihar eylemi~, halk~n zaruret ve ihtiyac~na bakmam~~, Hersekte
bunca masarif ve nüfus-~~islâmiyyenin telefini kaydetmemi~, umur-~~
devleti Nedim Pa~aya ihale eylemi~, hayrhühân-~~vükelân~n ihtarat~na nazar eylememi~, Abraham Pa~ay~~ mahrem-i hâs ederek
vezaret virmi~, Meclis-i Hassa memur itmi~, Rusya Sefirinin reyile
hareket olunmu~, gibi avampesend bir tak~m hezeyan-~~mahmumlarla güya isbat-~~hamiyyet idilmi~tir.
Sultan Abdülazizin milyonlarca altunlar~~ sand~klara koymu~~
imi~, bu alt~nlar~~ vükelâ tamamiyle meydana ç~kar~ p muzayeka-i
haz~ray~~ def'edecekler imi~~gibi sözler i~aasiyle beraber Valide
Sultan~n nukud ve mücevherat-~~müddeharesiyle Harem-i Hümâyun
halk~n~n sepet ve çantalar~~ve esvablar~~ cem'edilüp Mabeyin Mü~iri Nuri Pa~an~n Saray~n üst kat~nda deniz cihetindeki ~ahane
odas~na y~~~larak ve odan~n yar~~ yerine kadar karma kar~~~k doldurularak (ceyb) Ceb-i Hümâyun Kâtibi yediyle birer birer aç~l~p Nuri
Pa~an~ n önünde alâ meleilhuzzar tadad ve rüyet ve htn-i tema~ada Kasap Hristoki yeni Valideye sarraf olmu~tu, mersumun dahi
o melhame-i ac1bede defa'atla bulundu~u muhakkakt~r, acaba bu
~eyler oradan nereye gitti ne oldu Ceyb-i Hümâyun Kâtibi defter
etti mi idi? böyle hamiyyetsizlik bu rütbe gaddarl~ k hiç bir zaman ve mekânda i~idilmi~~görülmü~~~ey de~ildir; yezidler Haremsaray-~~Hümâyun muhadderat~n~n e~ya ve esvab~na var~ncaya kadar el uzatmak ve ç~kacak gözlerine kestirdikleri cevâriye göz
koyarak ve bir tak~m~n~~ sokaklara b~rakarak yâr-u agyara kar~~~
irtikâb olunan mel'anetler için nas~l lâ'net olunmak gerektir bilemem. Nuri Pa~an~n odas~nda misafiretle o e~ya haline tesadüf
eden (S.16) ~firay-~~Devlet Dahiliye Dairesi Reisi Besim Bey, Hr~stoki
dahi mevcud oldu~u halde Nuri Pa~aya bu ne te'essüf olunacak
harekettir, muhadderat-~~ Haremsaray-~~ Hümâyunun bu e~yalar~n~~
böyle te~hir hamiyyete yak~~~r m~ ? deyu Ceyb-i Hümayun Kâtibine
"Gel, bu ~eyleri kald~r, ay~bt~r„ demi~tin
I~te bir gün evvel Padi~ah ve bilcümle hanedan ve kurena
ve bendegâniyle ve bunca emval ve mücevherat ile mâlâmâl olan
Saray-~~Ali irtesi gün büsbütün hâli kalm~~t~r.
Sultan Murad'a can yolda~l~~~~itmek için vükelâ ve ~eyhülislâm
birkaç geceler orada yatt~lar; bir garabet daha: Cülüsun be~inci
günü Sultan Aziz'in iddihar etti~i birçok konsolid ve ~ömendöfer
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ka~~dlan Nuri Pa~a yediyle arabalarla, Bab-~~ aliye ( mâl-i ganayim
gibi) getirilip mahzar-~~ vükelada bittadat bankaya teslim olunmak
üzere Maliye Naz~ n Galip Pa~aya teslim olunmu~tur. Gazetelerle
böyle i~a'a olundu; Nuri Pa~an~ n filvaki konsolid arabalar~ n~~ Bab-~~
âliye getirdi~i görüldü~ü muhakkak ise de Meclis-i has odas~ nda
o kadar milyonluk evrak~ n çarçabuk say~lmas~~ mümkün müdür ?
Bir de do~ruca Maliye Hazinesine getirilmeyüp te cihaz alay~~ gibi
arabalar~ n Bab-~~ âliy e ve oradan devr-i esvak edilerek Maliyeye
götürülmesi Hudavendigar-~~ mahlü'un halini ( ve fetvan~n hilaf-~~
mealini) halka te~hir garezidir. Hudavendigar-~~ mü~arünileyhin iddihar buyurdu~u söylenilen nukudu yirmi bin kese olup Sultan
Murad'~ n cülüsunda ço~unun zayi` oldu~u i~idilmi~tir.
Sultan Abdülaziz Hazretlerine istifsar için. Serkurena Topkap~ ya gönderilmi~~imi~; bu istifsara cevaben gönderdikleri tezkire-i
seniyye ki suret-i âtide mündericdir. Tebrik-i cülüs ile beraber kendülerinin Topkap~dan kald~r~l~p Ç~ ra~an Saray~ n~ n üst taraf~ ndaki
daireye nakillerine müsaade ve canlann~ n muhafaza k~l~ nmas~ n~~
pek sûzi~li olarak eyledikleri reca üzerine hemen daire-i mezkûre
haz~ rlatt~r~l~ p Cuma günü alesseher Valide Sultan ve evlat ve
~yalleriyle oraya naklettirilmi~ tir.
( Tezkirenin sureti)
Evvelâ Cenab-~~Allaha biidelzii Atebe-i ~evketlerine sz~~nurum.
Hümâyunlar~nt tebrik ile beraber hidmet-i
millette sar f-z mesai itmi~~isem de ho~nudi haszl idemedi~imi beyan ve Zat-~~ ~ahanelerinin ( 18 ) ho~nudi-i milleti
müstelzim olacak hay~rlu i~lere muvaf fakiyetini temenni
iderim, Devletin itilây-~~ ~an ve muhafa~as~ na vesile-i müstek~lle olabilecek ölcit-ü esbab~~ Cenab-~~Mülülcânelerine
âmcide etmi~~oldu~umu feramu~~buyurmazlar iimidindeyim; kendi elimle silâhland~rd~~~ m asker beni bu hâle
getürdü~ünü dahi tahattur buyurmalar~n~~ tavsiyeye ibtidar iderek mürüvvet ve insaniyet s~k~lm~~ /ara yard~m
etmek meziyyetini gösterdi~inden bulundu~um tenknây-~~ r~t~rabdan hakis ile bir mekcin-~~mahsus içiin inâyet-i ~ehriyarilerini reca iderim ve Saltanat-~~;11-i Os-
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mân~~ Abdülmecid Han Hazretlerinin hanedanma terk
Fi 8 ca 93
eylerim.
Sultan-~~ Mahld
Abdülaziz
Amminiz
Bu tezkireden ba~ ka daha iki ki Topkap~dan üç k~t'a tezkire
gönderilmi~~imi~. Ilân olunan ibtidaki tezkire olup di~erlerinin
meydana ç~ kar~lmad~~~~ve bâlâda sureti muharrer ma`hild fetvada
kendülerine azvolunan ~uursuzlu~a dair beddua eyledikleri rehtn-i
tahkiktir. Hal 'in vukuundan bir kaç gün evvel softalar~n hareketleri Midhat Pa~an~ n si'âyetidir Hersek ve Karada~~taraflar~nda
dökülen kanlara takat gelmiyor; bunu yoluna koyacak yine Mahmud Nedim Pa~a'd~r, Mahmud Pa~a'y~~ getirmeli, Midhat Pa~a'y~~
Istanbul'dan teb'id etmeli buyurmu~lar imi~. I~te bu sözler dahi
vesatet-i münaf~ kin ile havenenin kula~~na vas~l olmas~~ tacil-i icray-~~habasetlerine bâdi olmu~tur. Hudavendigâr-~~ mü~arünileyhin
daire-i mezkûreye nakilleri yevm-i Cum`a idi; o gün Ayasofya'ya
selâml~k oldu; selâml~ k toplar~ndan tasdi olunmamalar~~ içün karadan gidilüp gelinmi~tir. Cumartesi günü Turuk-~~ Aliyye me~âyihi
ve Galata bankerleri Mabeyn-i Hümâyuna da'vetle tebrik ve bi'at
ettiler. Me~ ayih ile frenklerin birlikte da`vetleri ve hususiyle az çok
masraf la gelme~e mecbur olan fukaray-~~ me~âyihe cülüs sadakas~~
olarak birer mikdar para verilmiyerek tehidest icadeleri adem-i
tevfik emarelerinden addolunmu~tur.
Aktb-i brat-i me~ayihte Mevlevi ~eyhi Osman Efendi makama münasib dua etmi~tir ( s. 19 ) Topkap~~ Saray~ndan mahud daireye
htn-i nakilde ve kay~ ktan ç~k~ b irae olunan odaya var~ ncaya kadar yanlar~nda Valide Sultan ve haremler ve evlâd-~~ kiramtlerinin önünde bilmedikleri korkunc memur ve askerlerin
bledebâne hareketleri, riâyetsizlikleri o vücud-~~ azizi daha o gün
dilhun etmi~tir. Kap~ n~ n ve pencerelerin önlerinden münfek olmayan müsellâh adamlar~ n etvar-~~ vah~iyanesi dayan~lur ~ey de~il
imi~. Sultan Murada yazd~~~~tezkireler üzerine daire-i mezkûreye
geldiklerinde e~yalar~n~n hakaretle ç~ kar~lmas~~ve denizde dizilen
mavuna gibi ~eylerin sebebini sual için kendileri Hazinedar
Kalfan~n arkas~ nda gizlenüp orada duran zabite pencereden,"Yahu
bu mavnalar burada niçün duruyor?„ deyu söyleyince "Ne duracak?
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pislik ve horluk içün duruyor„ dedi~i mesmu'lar~~ olmas~~ gayet
güclerine gitmi~~ve hal' gününden vefatlar~ na kadar pantalonlar~n~~ ç~ karmayup esvablariyle oturmu~lar imi~. Mahmud Nedim
Pa~a içün "Bana azv-i kusur ediyorlar imi~, ben an~~ tuttu~um
Rusyay~~ idare ittü~i içün idi. Rusya ile ho~~geçinmek politikam ~z
icab~ ndand~ r; ~ imdiye kadar tecrübe ettim, bundan ba~ka bize
çare yoktur zanneder idim, vükelâ ittifak ile bana ne söylediler de
yapmad~ m,, diyerek sebeb olanlara bed dua etmi~tir. Bu ahval-i
heylnak ile Cuma gününden Pazar gününe kadar imrar-~~ vakit
eyleyüp pazar günü saat üç sular~ nda oturduklar~~ odada hissolunan bir deh~ et üzerine Valide Sultan ile Üçüncü Kad ~ nefendi
güç halle odan~ n kap~s~ n~~ açt~ klar~nda Mü~ arünileyh kan revan
içinde serilüp yat~ yor. ~ kisi birden vaveyla ile üzerine sar~ ld~ klar~~ ve henüz eser-i hayat bulundu~u halde haricten hücOm ile Valide Sultan~ n zor ile ellerini çeküp o vücud-~~ mes'udu
hakaretle odadan kald ~ rup Karakolhane odas~ na götürdükleri hinde
Hüseyin Avni Pa~a müheyya bulunarak yat~ rd~ klar~~ yerde gözlerini Avni Pa~aya dikerek vefat itmi~ tir. Üzerlerine bir beyaz örtü
örtülüp kendü kendüyi mikraz ile telef etmi~~ ~ayias~ m ilan ile
derhal yerli ve ecnebt et~bbay~~ cem'ile muayene ittirdiler. Mikraz
ile kendusini telefine dair ald~ klar~~ raportu gazetelerle ilan ettiler.
Ak~llar~ nca mel'anetlerini bu tedbir ile setreylediler; o hengâme-i
k~yametni~ anda Haremsaray halk ~ n~ n feryad-ü figan~~ zemin-ü
asman~~ mâtemni~an itmi~tir; i~ bu hâl-i dilsuz Mabeyn-i Hümâyuna
aksettikte Mabeyin Mü~iri Nuri Pa~ a (s. 20) ile orada mevcud baz ~~
etibba ve hademe daire-i yeis-ü mateme ko~u~arak bervech-i muharrer hekimlerin cem'tyle al~ nan malOmat~~ ilan ittiler; bâdehu o
na'~-~~ ma~firetnak~~~ ~stanbul Saray~ na nakl ile techiz-ü tekfin
ve tertib olunan matem alayiyle peder-i emcedleri cennetmekan
Sultan Mahmud Han Hazretlerinin türbe-i ~ eriflerine tedfin ittiler
ve hükm-i kat'iyyülmefad~~ azâde-i ~aibe-i tehallüf olan ji
tehdidinden gafletle havene-i mel'ilne oradan y~ k~l~ p gittiler ve k~yamete kadar ac~s~~ yüreklerden ç~ kmayacak hüzn-ü kedere bâdi oldular; ak~llar~ nca hekimlerin verdikleri raport ile eyadi-i mes'uliyyetten
kurtuldular; bilmediler ki bigayr-i hakkin dökülen kan yerde kalmaz;
bu kelâmdaki kan alel~ tlakt~ r; ya bu ~ tlak içinde Halife-i Peygamberi
olan Padi~ aha ihanetten cereyan eden kanlar cism-i mülk-ü millete
devas~~ mü~ kil ne türlü yareler açar ve aziz-i müntekim olan Cenab-~~
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Rabb-i kadir o halife-i mazlümun intikam~n~~ ahz içün bir z~ll-i zalil
ve Padi~ah-~~hamidülh~sali ziver-i Taht-~~ âli-i Osman! ider de o havene-i âsiyyenin hadlerini bildirir. ~~te o ihsan ve lûtf-~~ Cenab-~~
Rabb-i mennan olan veliyyinimetimiz Padi~ah-~~adaletpenah~m~z Gazi
Sultan Abdülhamid Han Efendimiz Hazretleridir ki senesi s~ ras~nda yaz~laca~~~vechile Çerkes Hasan'~ n seyfinden bakiyye kalan haveneyi ne vechile kahr-ü tedmire muvaffak olduklar~~ âlemin
me~hud~~olmu~tur.
Sultan Abdülâziz Hazretlerinin intikalini müteakib Midhat Pa~a
kona~~~hadisesi Cenab-~~ müntekimin seriulintikam oldu~unu gösterdi. Çerkes Hasan~n idam~ na tacil olunmas~~ bakiyye-i seyfi olan
havenenin harekat-1 zalimanelerinin ört bas edilmesi mütaleas~ na
mebni oldu~u olvak~t mesmü' olmu~tur. Çerkes Hasan~~ güya talim
eden Damad Mahmud Pa~a oldu~unu birisi Midhat Pa~aya hikâye
eyledikte iki ellerini dizlerine vurarak "Aman bu sahih olmak gerektir, zira her mecliste bulunur iken Mahmud Pa~an~ n o gece
bulunmay~~~~bunu teyid ider„ demi~tir (s. 21)
LÇL11 1.'1;1 emrine ittibâan Kayserili Ahmed Pa~adan bir mikdar bahsedece~im: Merkum cahil ve cesur bed
manzar bir ~ahs-~~menfur idi, bunun da hainli~ine sebeb me~er
Sultan Abdülaziz Han Kaptan pa~al~ k unvan~n~~ merkumdan diri~~
buyurmas~~ imi~; ne büyük mel'anet ! Kayserili baya~~~bir ~ah~s
olup bu kadar nimet ve servet ve vezârete nail olmu~ ken Kaptan
pasal~ k unvanile Bahriye Naz~rl~~~~nam~~ 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 mel'unanesine mebni hal' gecesi Saray-~~ Hümâyunu denizden
abluka etmi~tir; humk-u cehaleti münasebetiyle ~ayan-~~ zabt-u
tahrir a~z~ ndan söz almak ümidiyle bir gün civar-~~ fakiranemde
kin kona~~na gidüp hin-i mülâkatda keyfiyet-i malûmeden bahs
aç~ld~ kta bi mehaba iftihar iderek "Biz bir iki senedenberu Avni
Pa~a ile bu i~i kurmu~~idik„ demesini müteakib odadan içeri
müsafir gelmekle kesilecek lisan~~ orada kesildi, ba~ka lak~rd~ya
giri~ildi, ilerusunu söyleyemedi idi.
E~has-~~mahüdeden birisi dahi Mütercim Rü~tü Pa~a ki devlette
Koca Rü~tü Pa~a nam~ n~~ alm~~~ve fart-~~ vekar ve malümat-~~ bi ~ümar ile ~öhret~iar olmu~tur. Mevlidi Sinop Sancak' dahilinde
Belleten, C. VI12, F. 24
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Ayandon kazas~~ olup bin iki yüz k~rk tarihlerinde ~stanbula dü~erek Tophanede yorganc~~ ç~ rak' iken Vak'a-i Hayriyyede Nizam
askerine nefer kaydolunmu~~ve zat~nda gayur, okuyup yazma~a
mecbur olmasiyle hod be hod tâ neferlik vaktinden tahsil-i
maarife hasr-~~ evkat iderek daha küçük zabit oldu~~~halde
birkaç seneler Bo~aziçi karakollar~~ hizmetinde iken Frans~z
lisan~n~~ ö~renme~e sa'y ile ilerüleyerek ve bizâ'as~~ Bab-~~ Seraskertce bilinerek mütevaffâ Serdar Ömer Pa~a ki olvakit
Kola~al~ k rütbesiyle mü~arünileyhle beraber terceme hidmetine
memur oldular; Ömer Pa~an~ n ihtidas~~ münasebetiyle zaten
frans~zcay~~ ve mü~arünileyh frans~zca ile beraber türkçe lisan~n~~ bilmeleriyle bir müddet orada istihdam olunduktan sonra elli
be~~tarihinde Sultan Abdülmecit Han merhumun cülüslar~nda R~za
Pa~aya çatarak tensikat-~~askeriyyeye dair kaleme al~ nan nizamnameler tercemeleri münasebetiyle mütercimlik nam~ n~~ al~ p terfi-i
rütbe ile Dr-~~ ~ûrâ azal~~~ na ve oradan refte refte kat'-~~ derecat
iderek defa'atle Sadaret-i uzma mesned-i celiline nail olmu~tur; tenperver hodbin her ~eye muteriz meclisi daima halk~ n meayibi ile
birer hikâye-i avampesendaneye münhas~ r ve icraat~~ vak~aya
reddi haz~r idi; be~enmedi~i ~eyi yaln~z be~enmedi~i söziyle b~ rak~ p
tedbiri taraf~ ndan ât~l ve riya ve süm'ay~~ ~ebeke edinmi~~bir koca bat~ l idi; bunca zaman istihdamla say~s~z ihsanlara ve maa~at
ve tayinat ve ni~anlar ve ~anlara ve iltifatlara mazhar olmu~~iken
Sultan Abdülaziz Han gibi bir veliyyinimetin bir kaç hainlere tebaiyy etle hal'ine cesaret etmi~tir; öyle nimet hainidir ki Rusya
meselesi hakk~ nda Bab-~~ âlide defe`atle akdolunan mecalis-i umumiyyenin birinde Horhor çe~mesini ve hokkabaz tenekesi gibi
kulland~~~~gözlerinden ya~lar ak~darak mahzar-~~ umumtde tebrie-i
zimmet maraz~ nda (On yedi y~l Sultan Abdülâziz'in zaman~ nda on
dört y~ l ma`zullük hâline tahammül olunur mu?) söziyle hal'a cesareti garaz-~~ zattsinden ne~'et etmi~~oldu~unu bi mehâbâ huzzara
ilân eyledi. Aya~~n~ n çar~~~n~~ Bab-~~ devlette ç~ kar~ p ~ikâyet itti,
ma'zullük zamanlar~ nda ise ~ehriye on be~~binden k~ rk bin kuru~a
kadar ald~~~~maa~lara dahi nankörlük itmesi garib ~eydir; Ma~nisa
civar~ nda on be~~bin alt~na ald~~~~çiftli~inin paras~n~~ para ile alm~~~oldu~u harem-i çerkeziyyenin verdi~ini ilân etmesi ve Kap~~
kethüdas~~ Yusuf Cemil ile içli d~~l~~ âmizi~i çirkin ~ey idi; ~ekli
gibi tavr-u mü~var~~ acib bir hey kel-i garibtir. Zaman-~~ me'muri-
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yetinde keyfe ma~a' hareketi kanun-~~ tabiati olup diledi~i zaman
isti~naya çekiliyor idi. Mü~arünistihdam olunur, istemezse
ileyhin ~~marmas~na Mustafa Re~id Pa~a sebeb olmu~tur ki (s. 23) baz~~
muhaliflerine kar~~~bunu kullan~ r idi. Re~id Pa~an~n vefat~ndan
sonra vücud-~~ devletin iki eli mesabesinde bulunan Ali ve Fuad
Pa~alar dahi üçüncü addiyle keffe-i mizan-~~ ikballerine bunu denk
ta~~~addeylemeleri kendüsini ne oldum delisi itmi~~idi.
Gelelim Midhat Pa~aya: Mü~arünileyh Rusçuklu Kad~~ E~ref Efendinin o~ludur; Rusçukta do~mu~tur; sabavetinde h~fz-~~ Kur'an-~~
Kerime muvaffak olup ~stanbula geldikte Fatih cami`-i ~erifinde
iyice tahsil-i ilme çal~~t~~~~arada ve elli sekiz tarihlerinde Mektübi-i
Sadr-~~ âli odas~ na me'mur olmu~~ve zatinde zeki ve fatin ve
fenn-i kitabette hüsnü selikas~~ yard~miyle kesb-i ~öhret ve bir
müddet ta~ra divan kitabeti ile me~gul ve muahharen Meclis-i
Vala Mazbata Odas~ na me'mur olup az vakitte serhalife ve sonralar~~ Meclis-i Vala kâtibi olmu~tur. Gözünü budaktan sak~nmaz
ceri ve cesur ve al~p vermeden çekinme~~ve vaktini e~lencesiz
geçirmez idi; olvakit Hazine-i celileyi izrar yolunda itiyat olunan
iltizamata giri~erek kesb-i servet itmi~ti. Bulgar komitelerinin
def'i memuriyetinde gösterdi~i harekat~~ ~ayan-~~ pesend-ili olmu~~ve me'zunen Avrupaya seyahati esnas~nda lisan-~~ franseviyi
dahi tahsil ile sinan-: efkar-~~ serbestanesine za~~virmi~tir. Avrupadan avdetinde uhdesine vezaret ile Ni~~eyaleti ve muahharen
Rusçuk ve Silistre ile Ni~~ve Sofyaya kadar mahaller Tuna Vilayeti
namiyle bitte~kil kendusine ihale olunmu~tur; Rusçuktan muvakkaten
~stanbula gelüp kaleme ald~~~~vilayet nizamnamesini icraya me'zuniyetle avdet ve ibtida vilayet usulünün Rusçukta te~kiline musabakat
itmi~tir. Bulgar fâsidlerini bila eman katl-ü idam eylemesi Bulgar
milletinin ~iddet-i ~akavetlerini mucib olmu~tur. Sonralar~~ ~stanbula
gelüp ~uray-~~ Devletin te~kiline mübaderet ve ~uray-~~ Devlet
Riyasetiyle keyfe maye~a hareket ve Jöntiirkler namiyle yadolunan bir tak~m frenk tav~rl~~ gençleri dahil-i bezm-i ülfet iderek
Devlet-i Aliyye-i Osmaniyyenin usul-ü idare-i istiklaliyesini me~rutiyet kal~b~na koyma~a gizlice çal~~arak daha Sultan Abdülaziz Han
zaman~nda Kanun-i Esasi fikrine dü~mü~tü; o fikirde bulunan (s. 24)
bir tak~m yeni yeti~meler her zaman etraf~na ü~mü~~idi; bu müddet aralar~nda iki defa Sadr-~~ azam ve Bagdad Valisi oldu; Devlet-i Aliyye tebdil-i usul-ü meslek eylemedikçe mevki'ini tutam~-
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yaca~~~neticesini mübeyyin kaleme ald~~~~balada muharrer lâyiha-i
mufassalay~~ bi-perva Sultan Aziz gibi korkunç bir padi~aha takdime cesaret etmi~ tir; faziha-i hal'iyyede ilerüde bulunanlar~ n biri
kendisi olmu~tur. Pederinin vefat~ n~~ kendüsine haber virdiklerinde
~zhar-~~ be~a~etle ~ehriye pederine virmekte oldu~u paradan halâs
olaca~~n~~Ima ile "Senede ~u kadar bin kuru~~irad~m olacakt~r.„
mader-i behatâ oldu~unu bildirmi~tir.
Hüseyin Avni Pa~a (hased-i kalb-i adâ lâtf ile olmaz zâil) medlülünce mü~arünileyh memleketi olan Ispartaya nefyolunmas~ndan
dolay~~ veliyyinimetine olan husumetini ne vechile icra etmi~~ve
bir hafta zarf~nda cezay-~~ sezas~ n~~ bulmu~~oldu~u malüm oldu~undan tafsIle hacet görünmemi~tir.
Sadr-~~ sab~k Mahmud Nedim Pa~an~ n yal~s~~ karagol alt~ na
al~nmak ve kendüsine enva'-~~ hakaretler k~l~nmak ile beraber Çe~mede ikamet itmek üzre Der-i sa'adetten ç~ k~p gitmi~tir.
( Beyan-~~ Ma`zeret )
tertib-ü icras~~ ve ibtida-y~~
Maslahat-~~ hal'iyyenin
emirde böyle bir mü~kil i~in icras~~ hangi gözü pek fedayt köpek taraf~ ndan dermiyan edildi~i ve bunun ne vakitlerdenberu
ve nerede müzakeresi oldu~u ve haftas~na varmazdan gece vakti Midhat Pa~a kona~~nda vuku' bulan vak'a-i ibretnümaya sebeb
garaz-~~ ~ahsi olup olmad~~~~hakkiyle bilinüp yaz~lmak vak`anüvisce icab-~~ memuriyetten ise de balada maharrer ba'z~~ mevaddan ba~ka itt~la'a muktedir olamad~m. Bilenlerin söylemeyeceklerini ve söyleyenlerin bilmediklerini bildi~imden çaresiz bu kadarc~k ifadatla hatm-i kelâm eyledim.
Ç~ra~-~~ Mahsus-~~Hazret-i Padi~aht
Vak'anüvis Ahmed Lûtfi
Vak'anüvis Lûtfi Efendi Midhat Pa~a ve arkada~lar~n~n muhakemeleri dolay~siyle Abdülhamide bir manzume takdim etmi~tir:
Hazret-i Abdülharnid Han~n bu esnâda yine
Mihr-i adlinden meh-i âfâk oldu müsteftd
Koymad~~ Sultan Azizin kan~n~~ yerde o ~ah
Bak tecelli-i aziz-i zü-ntikam oldu bedid
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Öyle bir dâvây-~~ Ali-i adâlet açt~~ kim
Görmedi Ahd-~~ Saâdettenberi çarh-~~ anid
Mahzar-~~ a- lemde ol divânda katilleri
Hadde-i kanun-~~ adle çekti ol ~âh-~~ vahid
Hamdelillâh old~~ zâhir hükm-i ~er'i Ahmedi
Sâye-i Abdülhamid hânide ber vefk-i ümid
Ha~redek taht~ nda ~evketle Huday-~~ müste`ân
Ömrünü ikbalini itsün mezid ender mezid
Z~ ll-i seyfiyle zalâm-~~ zulm-ü udvan mahvolup
Subh-~~ asâyi~~aç~ lsun kalmasun güft-ü ~inid
Bilbedâhe söyledi i~ bu iki tarihleri
Devletin vaka'nüvis-i hâss~~ Lûtfi-i abid
Seyfini ar~ a asup mahveyledi cânileri
Hakk~ n~~ Sultan Azizin ald~~ Han Abdülhamid
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Lûtfi Efendi bu manzumesini ~u tezkeresiyle takdim etmi~tir:
"Saye-i muvaffakiyyetvaye-i Hazret-i Padi~ahide bu def'a Pertevpâ~-~~ çe~ m-i itibar-' ülülebsar olan hur~id-i cihantab-~~ adalet-i seniy~chnâmehânân-~~ cihand~ r; bunun tariye ki hire-fermay-~~
ka-i nesriyye ile tenvir-i sahayif-i tarihiyyesine müsare'at mütehattim-i zimmeti me'muriyet ise de semend-i hâme-i çapik - cevelân
bilâ ihtiyar ~ahrah-~~ nazm-ü in~ ada 'Ayan olarak ol vadide kat'eyledigi mesafe-i manzume-i tarihiyye maruz-~~ Atebe-i Seniyye buyrulmak tazarru'iyle takdim-i Huzur-~~ Sami-i Cenab~~ dâi nüvazileri k~l~nm~~~olma~- la olbabda ve herhalde emr ü ferman Hazret-i Veliyyülemrindir.„
El'abd-iid-dci`i Valc`a~divis
Ahmed Lâtfi

