AL~~SUAV~~VE ÇIRA~AN SARAYI VAK'ASI
~SMAIL HAKK1 UZUNÇAR~IL1
T. T. K. Üyesi, Bal~kesir Mebusu

Amcas~~Sultan Abdülâziz zaman~ nda saltanat~~ elde etmek h~ rsiyle münevver zümreden epey taraftar peyda eden veliahd Murad
Efendi, aç~ k fikirli, iyi dü~ünceli ve me~rüti idareye taraftar bir
zat ise de müsrif ve içkiye fazla dü~kündü. Kendi mensuplar~~ ve
taraftarlar~na verilmek ve Kurba~al~~ deredeki kö~künde e~lence
ve i~ret âlemlerine sarf edilmek üzere külliyetli paraya ihtiyac~~
oldu~undan mikdar~~ mühim bir yekün tutan borç para tedarikiyle
bunlar~~ temine çal~~~yordu.
Sultan Abdülaziz'in 1293 H. 1876 M. senesinde deli oldu~u
fetvasiyle hal'i üzerine Veliahd Murad Efendi hükümdar ilan edilmi~~ise de bilâhara delilik kendisinde görülmü~~ve cülusundan üç
ay üç gün sonra da zaruri olarak tl- hal' olunup yerine biraderi
veliahd Abdülhamid Efendi Padi~ah olmu~tu; Sultan Murad'~n hal'
edilmesi kendisini seven ve kendisinden ~slahat bekleyenlerin teessürlerini mücip olmu~sa da bu mukadder hale teslimiyetten ba~ka
çare olmad~~~ndan ister istemez veliahd Abdülhamid Efendi ile
anla~~lm~~t~~ (1876).
Ikinci Abdülhamid devri, vükelân~n Be~inci Murad zaman~nda
al~~t~ klar~~gibi her istenileni yapmalar~na müsait de~ildi; bu Padi~ahin bütün devlet idaresini bizzat eline almak istemesi vükelay~~
s~kmakta idi; bununla beraber Mithat Pa~a merhumun gayret ve
~srariyle istenilmiyerek, idare ~eklinin me~rüti olmas~~ kabul edilmi~~
(1877) ve Meclis-i Meb'usan aç~lm~~~ise de bir seneden fazla devam
etmemi~ti; i~te bu s~ ralarda yâni 1295 H. 1877 M. senesinde hastal~~~na mebni saltanat arzusunu tatmin edemiyen Be~inci Murad
ile validesi ~evkefza kad~n efendi, o~lunun hal'inden sonra hariçteki taraftarlar~na mektuplar yazarak saltanat tebdilini istiyorlard~;
bunu temin için de baz~~ gizli te~ebbiislere giri~mi~lerdi; bu suretle
Murad'~~tahta ç~karmak, olmad~~~~surette Avrupaya kaç~rmak için
te~ekkül eden iki komiteden biri, fili hareketiyle ve di~eri isti~ari
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~ekli fiile ç~ kmadan ortadan kald~ r~lm~~~iseler de Abdülhamid bundan sonra Mithat pa~an~ n vefat~na kadar daimi bir endi~e ve vehm
içinde ya~am~~t~. Abdülhamid ilk zamanlar~ nda Sultan Murad tarafdarlar~ mn çoklu~undan dolay~~ oldukça mü~kül ve tehlikeli zamanlar geçirmi~, Sultan Murad hakk~ nda Istanbul halk~ n~ n dü~üncelerini
soru~turmu~, verilen jurnallar~ n bir k~sm~~ kendisini oldukça teskin
edici gibi yaz~lm~~~ise de baz~lar~~ da vehmini artt~ rm~~t~, kendisine
verilen bir jurnalda Istanbul halk~n~n Sultan Murad için:
"Mademki bir kere o hal ar~z oldu ve hala devam ediyor ve
hattâ farz-~~muhal olarak isbat-~~ ak~ l ve reviyyet etse bile badema ana
de~il iâde-i s~fat hattâ bir bölük asker bile inan~ lamaz„.
dedikleri arz edilmi~ti. Hele Mithat pa~a ve arkada~lar~~ aleyhinde
Abdülhamide verdi~i jurnaliarla vehham hükümdar~~ tahrik eden ve
hakikaten korkunç hafiyelerin ba~~ nda gelen Çerkes Nusret Pa~a
ile Ni~li Mahmud ismindeki ~ahs~ n ve birde Mithat Pa~a muhakemesini meydana ç~ karmakta birinci derecede rolü olan ve sonradan Naf~a naz~ rl~~~na ç~ kan Mahmud Celâleddin Pa~an~n jurnailar~~
Padi~ah üzerinde fazla müessir olmu~tur.
Nusret Pa~an~ n, Ali Suavi vakas~ ndan evvel Suavi komitesi
münasebetiyle serasker Gazi Osman Pa~a ile Süleyman ve Mithat
pa~alar aleyhindeki jurnal~~ hakikaten nefrete lay~ kt~ r °.
*
Be~inci Murad, hal'inden sonraki inziva âleminde hastal~~~~
sebebiyle uzakla~t~ r~ ld~~~~saltanat~~ tekrar elde etmek için el alt~ nikinci Mahmud'un kölesi oldu~undan dolay~~ jurnallar~ na ( abd-i mevrus ve
memlükleri) ibaresini yazarak alt~ n~~ mühürliyen Nusret Pa~a'n~ n Gazi Osman
Pa~a hakk~ nda! 26 ikincikanun sene 1294 Rumi tarihli jurnal~ ndan ald~~~ m
baz~~ parçalar~~ a~a~~ ya yaz~ yorum :
«Suavi komitesinin germisi zaman~ nda komitenin rüesây-~~ muharrikesinden
baz~ lar~~ Gazi Osman Pa~a Hazretlerine gidip maddeyi if~â ve asâkir ile birlikte
bulunmas~~ hususuna te~ vik ve igrâ olundu~u ve kendüsi kat'iyyen mümâneat ve
hakipay-~~ hümayun-~~ hazret-i hilafetpenahiye ihbar-1 keyfiyet suretine te~ebbüs etmeyüp kemal-i ihfâ ve süküt etmi~~idügi ve olzaman bacana~~~Riza Bey ile beraber
Mümtaz Efendinin sahilhânesinde ikamet etmekte olduklar~~ ve Süleyman Pa~a ve Mithat Pa~alar ile muhabere olundu~u ve hatta Süleyman Pa~a, Suâviye
üçyüz lira gönderdi~i ve vukuat~ n~ n icras~ na müba~eret olunacak~ n~ n Suavi taraf~ ndan gazetelerle ilan olundu~u günün sabah~ nda güne~~dokmazdan evvel Rü~tü
Pa~an~ n [mütercim] yaln~ zca Erenköyüne süratli gidip vukuat zaman~ nda orada
bulundu~u ve hakeza yine bir gün evvel Gazi Osman Pa~a ve Ahmed Muhtar
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dan saray hariciyle muhabereden hali de~ildi; validesi ~evkefza
kad~n ise o~lundan ziyade gayret göstermekte idi; Abdülhamid'in
bu ilk devirlerinde ç~ra~an saray~~muhafaza alt~ nda olmakla beraber kontrol o kadar s~ k~~de~ildi; bundan dolay~~saraya mensup baz~lar~~
ve elde edilen muhaf~zlar vas~tasiyle hariçle mektupla~mak mümkün
oluyor ve saray~n su yolundan da ç~ ra~ana girilüp ç~k~labiliyordu.
Sarayda Abdülhamid taraf~ ndan tayin edilmi~~olan Dilaver a~a
isminde bir harem a~as~~ bulunuyordu. Sultan Murad Mason cemiyetine mensuptu. Istanbul'da bulunan Sultan Murad taraftarlar~~ bir
taraftan Avrupa'daki büyük mason cemiyetinden istiâne ediyorlar
ve Murad~n hastal~~~n~~ iyi etmek için dua ettiriyorlar, Avrupadan
manyatizmeci ve deli hekimi getiriyorlar, esma çektiriyorlar, tütsüler
tedarik ediyorlar ve di~er taraftan da faal bir harekete geçmek için
Pa~a hazarat~~ Ka~~thane köyünde yo~urt yerler iken fazlas~ n~~ baz~~ arkada~lar~~
istedi~inde yar~ n yüzümüze sürmek için bize laz~ md~ r; köyde yo~urt çoktur, sizde al~ n~ z da yeyiniz dedikleri istihbar k~ l~ nd~~~~gibi geçen gün mü~arünileyh Osman
Pa~a Hazretleri, Süleyman Pa~an~ n mahbus bulundu~u odaya gidip Adil Pa~a ile
berabar kap~~ kapal~~olduk' halde hemen bir saat kadar oturup müsahabet-i hafiyye eylemi~~olduklar~~ tahkik k~ l~ nm~~t~ r.
01 zaman cemiyet-i ~syaniyye ( Suavi cemiyeti) taraf ~ ndan kendisine öyle bir
ittifak teklif olundu~unda kat'a i~tibah olmad~~~ ndan kendisine taraf-~~ ~ehin~ah
hilerinden istifsar buyruldu~u taktirde inkar edemiyecektir ; mademki ol vakit kendisi hassa ordiiy-~~hlimayun mii~iri ve umum ordular ba~kumandan ~~bulundu~u halde hiç bir filiyata te~ebbüs etmeyüp ketm-ii-ilda ve siike~tla ihfa
sayan-t ~an-~~esd~ ka olm~ yaca~~ ndan bu ahval ve evsaf ile muttas~ f olanlar..
Ayni hafiyenin jurnal~ n~ n son k~ s~ mlar~nda yine Osman Pa~a ile arkada~lar~~ haklar~ nda ~öyle deniliyor:
.Süleyman Pa~a sahihen makam-~~ hilafet-i islâmiyye ve bahusus Hanedan-1
Osmaniyyenin adiivv-i ekberi ve hali L~s,- maddesiyle Suavi ~syaniyesinin muharriki
ve kuvve-i askeriyye-i islamiyyenin muharribi oldu~u ve ~eran ve kanûnen en a~~ r
ibret-i müessirenin hakk~ nda icraat vacip olub mahkeme-i fevkaladece dahi dört
cinayet-i cesime-i harbiyye ile müttehem ve naahk~lm bulundu~~~halde divan ~~
harb heyet-i umumiyesinin karar~~ taht~ nda müdde-i-i umuminin haz ~ r olm~ yarak bir
seraskerin böyle müttehem ile hafice kapan~ p müzakere eylemesi ve ferdas~~
günü reis ve aza-i divan-~~ harbden baz~ lar~ n~~ güya evamir-i n~ ahsusa-i ~ehin~ahi
varimi~~suretinde Süleyman Pa~an~ n kurtar~ lmas~~ taraf ~ na mazbata yap~ lmas~~
hususuna tenbih idüp

3
Mithat Pa~a mahkemesi dolay~siyle ~iiray-~~ devlet azal~~~ na tayin edilen
Mahmud Celâleddin Betin [Pa~an~ n] da epi faaliyeti ve jurnallar~~ vard~ r.
1 Bu isim Sicill-i osmanide ~evkefza olarak yaz~ lm~~sa da vesikalarda ve
imlas~ nda yaz~ l~ yor do~rusu ‘..19 I 3 ~evkefzad~ r.
mühründe ~evki efsar 'L:51 ~3
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içtimalar yap~ yorlard~ ; hatta komiteye dahil olan ikinci ve üçüncü derecedeki e~ hasdan Ahmed Pa~a damad~~ Filibeli Haf~z
Nuri bey, vakadan bir kaç gün evvel sultan Murat mensuplar~ ndan
Üsküdarl~~ di~er Nuri be~in (k~z Nuri) Suavinin bir mektubunu
sultan Murada götürmü~~oldu~unu ve Suavi bu mektubunda sultan
Murad'dan Ingiltere hükümetine göndermek üzere bir mektup
istedi~ini ve istenilen cevabi mektubu alm~~~oldu~unu söylemi~tir °.
Bundan anla~~ ld~~~ na göre be~inci Murad~ n, saltanat~~ tekrar
elde etmek için çal~~t~~~~görülüyordu ki, bundan sonraki makalemizde yazaca~~m~z K~leanti Sikalyeri - Aziz Bey komitesindeki
faaliyet dahi bunu aç~ kça teyit etmektedir.
Be~inci Murad' tahta geçirmek isteyen komitelerden biri Ali
Suavi efendinin riyaset etti~i cemiyet ve di~eri de sultan Murat
mesuplar~ ndan ve i'vlason cemiyetinin ~stanbuldaki üstadlar~ ndan
K~ leanti Sikalyeri isminde bir rumun idaresi alt~nda bulunan ve
azalan~~ malüm olan komite idi.
Ali SuLvi efendi:
Münevver, fevkalade zekâya malik ve lüzumundan fazla haris
ve at~ lgan bir Türk bilgini olup 1838 Birinci kânunda ~stanbulda do~mu~tur 2. Aslen Çank~r~~ vilayetinin Çerke~~kazas~na tabi olup bir aral~ k Bolu ile beraber bir sancak itibar edilmi~~olan Viran~ehr'in Çay
köyündendir 3. Kendisinin Sultani mektebi müdürü iken Frans~ zca
olarak yaz~ lm~~~bir hal tercümesine göre ceddi Fatih zaman~ nda hoca
~ brahim ad~nda biri olup soy adlar~~ da Çepken o~ullar~~ imi~. Bu hal
tercümesine göre Suavi efendi, on alt~~ ya~~nda Hacca gitmek üzere
~stanbuldan ayr~lm~~~avdetinde Simav ve Bursada hocal~ k etmi~, sonra ~ stanbula gelmi~~bir müddet ailesi yan~ nda bulunduktan sonra
Rumeli taraflar~ na gitmi~~alt~~ sene kadar Filibede tahrirat müdürlü~ü ve rü~diye hocal~ k' yapm~~~ve 1866 da ~stanbula dönmü~tür.
Suavi efendi, siyasi hadiselerle u~ra~t~~~~için Kastamoniye sürgün edilmi~~ise de yoldan kaçarak memleket haricine ç~ kup Paris
Nuri bey verdi~i ifadesinde kendisinin n~ ektup ve cevaplar~~ bizzat okumayup mündericat~ n~~ Ali Suavi ef endiden duydu~unu söylemi~tin
Tercemiin-~~ ~ark gazetesindeki (numara 54) hal tercümesinden.
Sukvinin türkçülü~ü s. 3 (B. Ismail Hami Dani~mend); Bursal~~ Tahir bey merhu~n da Suavinin, babas~~ taraf ~ ndan Çank~ r~ l~~ oldu~unu bana söylemi~lerdi.
2
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ve Londrada oturmu~~ve oradaki âlimlerin tedrisat~ndan ve bilhassa riyaziye ve felsefe derslerinden istifade eylemi~tir Suâvi
efendi memleket d~~~ ndaki ne~riyyab ve genç Osmanl~lar cemiyetindeki faâliyetiyle kendisini tan~tm~~~ve Be~inci Murad'~ n cülüsunu
müteakip ~stanbula gelmi~tir.
Yukar~ da nakletti~im hal tercümesi Suavi efendi Galatasaray sultanisi
müdürü iken frans~ zca olarak ne~redilmi~ tir. Suaviyi takdir eden merhurn Avukat
Abdurrahman Adil bey ise HadisrSt.4 hukukiyye isimli meemuas~ nda Suavinin hal
tercümesini biraz daha etrafl~~ anlat~ yor. Buraya k~ saca yaz~ yorum (Hadisiit-t
hukukiyye, c. 1, ciiz 11 s. 143 ila 147).
Suavi ~stanbulda Aksarayda do~mu~tur; babas~~ Hüseyin efendi fakir olup
ka~~ t mührecisi idi. Bir müddet medrese ve mektep tahsili gördü. Me~hur Sami
Pa~a merhumun Maarif naz~ rl~~~~zaman~ nda aç~ lan rü~diye muallimli~i müsabakas~ nda yirmi iki ya~~ nda iken birincili~i kazand~~ ve Bursa rü~diyesine ( Orta
mektep ) muallim tayin edildi. Serbest fikirli ve münaka~ac~~ oldu~undan Bursada
çok duramad~: ~stanbula döndü ve Sami Pa ~a kendisini himayesine ve kona ~~na
ald~ . Suavi sonra Filibe rü~ diyesine hoca oldu, cemaat te~kilat~~ yapma~a kalkt~ ,
konferans ve va~ zlarla halk üzerinde iyi bir tesir b~ rakt~ ; Mutasarr~ f Enderunlu
Atâ be~in tesirile oradan azlinden sonra bile Filibelilerden çok dostlar~~ ve taraftarlar~~ vard~. ~stanbulda Muhbir ismile bir gazete ç~ kard~ , camilerde va~ z ederdi;
~ehzade camiindeki vaz~ nda cemaat camiye s~~ mayacak derecede çoktu, takriri
son derece cazipti.
Ç~ karmakta oldu~u Muhbir gazetesinde M~ s~ r rres'elesini kurcal~ yordu. Gerek
baz~~ va~ zlar~~ ve gerek M~s~ r mes'elesi dolay~ sile yazd~~~~yaz~ lar tevkifini icap
ettirdi; Suavi, Kastamoniye nefyolundu, fakat oradan kaçarak bir Frans~z vapuriyle ~stanbula geldi; vapur Anadolu kava ~~ nda karantine muamelesini yapt~ r~ rken bir takrip savu~tu; Rumeli sahiline ç~ kt~ , karadan Kuriye Doryan gazetesi
idarehanesine geldi ; bu gazetenin sahibi olan Frans~ z Jan Piyetri'nin delaletile
ve Frans~ z sefarethanesi vas~ tasiyle Avrupaya kaç~ r~ ld~; orada M~ s~ rl~~ Mustafa
Muhbir gazetesini ve Pariste ise
Faz~ l Ra~adan yard~ m giirdü, Londrada
Elmaarif
iyj
Kamusalulüm ve
U/~lm gazetesini ç~ kard~~ ve
ismiyle Ansiklopedi ne~rine ba~lad~~ ki bizde ilk ansiklopedi tarz~ ndaki ne~riyat
budur.
Suavi mücadeleci, kendini be~enmi~, nefsine itimad~~ fazla, ilmine ma~rur
fikri inkilapç~~ idi. Ç~ ra~an vak'as~~ memlekette fili bir ink~ lap yapmak veyahut
muvaffak oldu~u takdirde sönmeyen ihtiras~ n~~ tatmin için bir hareket olmak
iktiza eder. Suavinin yegane minnettar oldu~u zat merhum Sami Pa~a ile o~lu
Suphi Pa~a idi; Suavi bunlardan gördü~ü iyili~in hayat~ n~ n sonuna kadar minnettar~~kalm~~t~ r.
rerceman-~~ ~ark gazetesi ( No. 44 ve cemaziyelevvel 22 sene 1295 )
Ali Suavinin frans~ zcadan tercüme edilerek bu gazete ile ne~redilen terceme-i
halinde riyaziye ve felsefedeki malamat ~ ndan ve ders görmü~~oldu~u Avrupa
alimlerinden bahsediliyor ve Avrupadaki hayat~~ hakk~nda malfimat veriliyorsa
2
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Mirdt-~~hakikat'in yazd~~~ na göre Abdülhamid'in cülusundan
sonra ~ stanbula gelen Suavi 1 ~ngiliz olan kar~s~n~n güzelli~i 2 ve
Basiret gazetesinde Mitat Pa~a aleyhindeki bentler sayesinde
saray erkan~ na ve o s~rada mabeyn feriki bulunan Eginli
Ingiliz Sait Pa~aya çatm~~, Avrupadaki tecrübe ve görü~lerine
nazaran baz~~ i~lerde rey ve fikri sorulur olmu~~ve bu münasebetle
de Galatasaray sultanisi müdürlü~üne tayin edilmi~tir 3. Abdülhamid,
ilk günlerinde Mithat Pa~a taraftarlar~n~~ ele almak ve faaliyetlerinden çekmek için Y~ld~zda Nam~k Kemal ve Ziya beylerle (Ziya
Pa~a) di~er baz~~ arkada~lar~ ndan mürekkep bir cemiyyet-i udebd
tesis etmi~ ti. bunlar ilk içtimalar~ n~~ sarayda akdettikleri s~ rada
mabeyn mü~iri ~ ngiliz Sait Pa~a, Ali Suavi efendinin de Padi~ah~ n iradesile cemiyete aza tayin olundu~unu söylemi~~fakat Ziya
Pa~ a buna itiraz eylemi, oldu~undan keyfiyet padi~aha arzolunmu~tu. Ziya Pa~an~n bu itiraz~na can~~ s~ k~lan Abdulhamid ikinci
bir irade ile cemiyeti feshedivermi~ti. Bu muamele Ali Suavi'nin Abdülhamide iyice hulül etti~ini gösterir ki Mekteb-i Sultani müdür
lü~ünden az evveldir 4.
Suavi fevkalade vatanperver, haris, kab~na s~~~n~yan ate~li bir
adam oldu~undan tayin olundu~u bu hizmeti az görüp yahut bunu
kendisinin saraydan uzakla~t~ r~lmas~~ dolay~sile istiskal addedip defaten mühim bir mevkie yükselmek istemi~~olmas~~ belki de kendisinin
mektep müdürlü~ünden de azlini [28-11-1877] icabettirmi~tir. Abdurrahman ~eref Bey tarih miisahabeleri'nde idaresiz bir adam olup
mektebin idare ve tedrisat~ n~~ alt üst etti~ini yazmaktad~ r. Ali Suavi,
da ben burada kendisinin mufassal terceme-i halini yazmak istemedi~imden yukar~ da hakk~ ndaki malamat ile iktifa eyledim. Suavinin Avrupadaki hayat~~ hakk~ nda (tabii vefat~ ndan sonra aleyhinde olarak) ayni gazetenin 47 nci nüshas~ nda
baz~~ kay~ tlar vard~ r.
Hadiskt-z hukukiyyede Be~inci Murad~ n cülusundan sonra ilan edilen afv-i
umümide ~stanbula geldi~i yaz~ l~ d~ r (c. 1 cüzü' 12 s. 168). Abdnrrahman ~eref
Bey, genç Osmanl~ laadan ~ stanbula en son gelenin Ali Suavi oldu~unu yaz~ yor.
(Tarih müsahabeleri s. 180 not).
2 Bu ~ngiliz kad~ n~~ Ali Sufivinin ölümünden sonra bir ermeni ile evlenerek
Pariste ya~am~~ lard~ r Hadisât-~~ hukukiyye cüzü 12 s. 168 not).
8
hakikat (Mahmud Celâleddin Pa~a) e. 3 s. 138. ve tarih müsahabeleri s. 180 not.
4 Hadis at-~~
.
hukukiyye c. 1 s. 132 de Suilvinin Cemiyy-t-i üdebaya aza kayd ~~
ve Ziya Pa~an~ n itiraz eylemesini, Sami Pa~a zade Hüsnü bey merhumdann aklen
yaz~ l~ yor.
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Ruslarla uzla~mak taraf dar~~ olmay~p Abdulhamidi mukavemete
te~vik etmek istemi~~isede muvaff ak olamam~~~ ve Abdurrahman
Adil Bey merhumun söyledi~ine göre Ç~ ra~an vak'as~~ k~smen
bu fikirden ileri gelmi~~ ( Hadisdt-r hukukiyye c. 1, s. 170) yani
Abdulhamid'den ümidini kesen Suavi Efendi Be~inci Murad~~ tekrar hükümdarl~~a geçirmek istemi~tir.
Ali Suaviyi yak~ndan tan~yan Basiret gazetesi sahibi merhum
Ali Efendi bu zat hakk~nda ~öyle diyor:
" Abdülaziz zaman~nda Avrupaya gitmi~~olan efad~l-~~ ulemay-~~
islâmiyye ve ecille-i rical-i Devlet-i aliyyeden Ali Suavi Efendi Abdülhamid'in cülusunu müteakip Der-~~ seadete gelmi~~ve bir müddet mabeynde kald~ktan sonra mekteb-i sultani müdürlü~üne tayin edilmi~~idi; bugüne kadar malüm olm~yan esbabdan dolay~~ bir müddet sonra mekteb-i mezkür müdürlü~ünden azlolundu; mü~arünileyh
me~ahir-i muharririn-i osmaniyyeden olup kendilerini pek iyi tan~d~~~m cihetle aral~ kda hanelerine gidip Basiret'e dercedilmek üzre
felsefi ve siyasi makalelerini al~ r ve gazeteye derc eyler idim „ 2.
Kendisini pek yak~ ndan tan~yan Ali Efendinin bu mütaleas~ n~~
ve kendisinin ne~riyyat~ n~~ göz önüne alarak esasl~~ surette bilmedi~imiz hususi hayat~n~~ ve kaypakl~~~n~~ bir tarafa b~rak~ rsak en eski
bir türkcü olan Suâvrnin k~ymetli ve malumatca aleyhdarlar~ n~n
fevk~ nda bir ~ahsiyet oldu~unu kabul etmek do~ru olur '. Suavi
siyasi ve içtimai va~zlariyle de ~stanbul halk~~ üzerinde iyi tesir b~rakm~~t~; hukuk-~~siyasiyye tetkikat~ na ibtida el uzatanlardan biri
Suavidir; Pariste ç~ kard~~~~ U/um gazetesinde 1819 senesinde
Elhakimü hüvallah ) makalesinde halk hakimine~retti~i (
yetinden bahsetmi~tir 4.
Ihtiras~ n~~ tatmin edemeyen ve mutlaka yükselmek isteyen
Suavi Efendi, mabeynden ve Galatasaray müdürlü~ünden ayr~ld~ktan sonra ikinci Abdulhamidden yüz çevirip genç Osmanl~lar~n

4„,„.

Suâvinin mabeynde bulunurken Ayasof ya camiinde Abdülhamid lehine
yapt~~~~vâz-u-nasihati, Padi~ah mahfel-i hümâyundan dinlemi~tir.
2 Istanbulda yar~m as~rl~k vekayi-i mühi~nme. S. 58
3 Ali Suâvinin fikri faaliyeti ve en eski türkciiIiigii hakk~nda Abdurrahman Adil Begin Hadisiit-~~hukukiyye'sine (e. 1 düz 22 s. 167) ve andan mülhem
olarak tevsi suretiyle Ali Suövrnin türkciilü~ii isimli Bay ~smail Hami Dani~mendin eserine bak~n.
4 Suâvinin bu makalesi merhum Abdurrahman Adil Begin Hadisüt-z hukukiyye isimli mecmuas~ nda ( c. 1 s. 115 ) ne~rolunmu~tur.

78

ISMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI

muhibbi olan Be~inci Murad~~ tekrar hilkümdar yapmak için gizli
bir cemiyet te~kiliyle çal~~ma~a ba~lam~~~ve yava~~yava~~etraf~ na
baz~~ tarafdarlar toplam~~t~; Suavinin tarafdarlari muayyea zamanlarda kendisinin Üsküdarda ~emsi Pa~adaki yal~s~ nda ( direkli
yal~ ) toplan~p görü~ürlerdi.
Ç~ra~an vak'as~~
Ali Suavi efendi, vak'adan evvel baz~~ tarafdarlar~~ vas~tasiyle
cami ve medreselerde idare aleyhine propagandalar yapt~ rmakta
idi; hatta Ibrahim Edl~em ismindeki genç bir talebe Fatih civar~ ndaki medrese talebelerini ve Osman ad~ ndaki talebe de Ayasofya
camiindeki halk~~ tahrik eylediklerinden dolay~~ Ç~ ra~an saray~~
vak'as~ ndan dört gün evvel yani 14 cemaziyelevvel 94 tarihli
bir jurnal ile tevkif
Bundan ba~ka her hangi bir tahrikattan dolay~~ Ali Suavi ile
Necib ve ~eyh Ahmed Hamdi efendilerin tevkif edilip istintak
edilmek üzere serasker kap~s~ na acele gönderilmeleri Serasker
Rauf Pa~a taraf~ ndan zabtiye naz~ r~~ Mehmed Arif Pa~aya yaz~lm~~~
ve bunlardan ikisi celbolunarak Suavi efendi de getirtilmek üzere
iken sadr-~~azi-l~n Sad~ k Pa~an~ n emriyle seraskerden gelen ikinci bir
tezkire üzerine bunlar~ n istintak~ ndan sarf-~~ nazar edilmi~tir. Sureti
not olarak
numara ile i~aret edilen bu vesika Suavinin faaliyetinin ehemmiyetini göstermektedir. Bu mukaddemeden sonra çira~aa hadisesine geçelim:
Rauf Pa~an~ n zabtiye nezaretine tezkiresi :
Za6tiye Nezdret-i Celilesine
Dün ak~am bdb-z seraskeriye irsalini yazm~s oldu~um Necib ve Ali Sucivi
ve ~eyh Ahmed Efendilerin ~imdilik celbinden sarf-~~ nazar olunmas~~ t~d irdde-i
sadaretpenezhi arzolunur. Lutfen kemdl-i sür'atle memurlar~n~ za evdmir-i ldzime
itasiyle m~lmaileyhime asla serriste verilmemesi mütemennadzr efendim.
Rauf
Bu tezkire vak'adan sonra görülerek Sadr-~~ azam Tunuslü Hayreddin, EYazi
Osman ve Sait Pa~alar taraf~ ndan asl~ na mutab~ k oldu~una dair imza at~ lm~~t~ r.
Mehmed Arif Pa~a bu hususa dair kendisine sorulan suale rurni 16 kânun-~~ sâni 94 tarihli cevab~ nda ~öyle demektedir :
« Ali St~tivi ve Necib ve Hamdi Efendilerin Sudvi vukuat~ ndan mukaddem
istintak olunmak ve harekdt-z mekt~l~neleri zdhire çzkar~l~nak üzre bâb-~~ seraskeriye sür'at-i irsallerine dair olvalc~ t serasker bulunan Devletlii Rauf Pasa
hazretleri taraf ~ ndan vaki olan beyanat üzerine di~erleri celbolundu~u gibi
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Ali Suavi, Sultan Murad~~ tekrar Padi~ah yapmak hususundaki faaliyetine zâhiren Rus harbi sebebiyle Rumeliden kaç~ p ~stanbula gelen bir k~s~ m muhacirleri i~tirak ettirip bunlar vas~tasiyle emeline nail olmak istemi~ti. Mevsuk rivayete göre Suavi, bu
muhacirleri, dü~mana ve Bulgarlara kar~~~mukavemet gösteren
Despot [K~rcaali] da~lar~~ taraf~ndaki müslümanlara yard~ m etmek
üzere bir cemiyet kurdu~unu söylemek suretiyle kand~rm~~~ve o
taraflara gidecek olan muhacirlere Padi~ah~ n ihsan ve at~yyesini
almak üzere anlar~~ Ç~ra~an saray~~önüne toplamak istemi~ti °. Bu
s~rada galib Ruslar ~stanbul kap~lar~na gelmi~lerdi. Her tarafda
bir teessür ve memnuniyetsizlik oldu~undan bu hal Suavi için iyi
bir f~ rsatt~.
Suavi haz~ rlan~p filiyata geçmeden bir gün evvel, u~a~~~
vas~tasiyle Basiret gazetesi idarehanesine gönderdi~i bir mektupla
bir yandan kendi tarafdarlar~na parola vermi~~ve di~er tarafdan
yapaca~~~ i~~hakk~nda müphem surette nazar-~~ dikkati celb
etmi~ti. 3444 numaral~~ ve 7 Rum! May~s 94 tarihli (16 cemaziyelevvel 1295 ve 19 May~s 1878) Basiret gazetesinin pazartesi günkü
nüshas~ n~n ikinci sahifas~n~ n son sütünunda ne~redilen bu varakada
~öyle deniliyordu :
/ — Herkes, ve hep evrak-~~havddis hal-i ha~tr~n tehlikesinden
bahsetmektedirler. Hakk-z dci~ânemde mevcut olan emniyet-i dmmeye
mebni söyliyece~im ~eyi herkesin dinleyece~ine ~üphem yoktur.
2 — Mü~kildt-~~ luiz~ra pek büyüktür, ldkin çaresi pek kolayd~r;
3 — Yar~nki niishan~zda cümlenin müsdadesiyle bu çareyi k~sac~k ~erh ve beyan edece~im; bugün ~u mektubum yar~nki ne~re
en~dr-~~umumigyeyi celp içindir efendim.
Ali Sudvi
Ali Suavi filhakika bu mektubiyle cemiyete dahil olanlar~~ haberdar ettikten sonra ertesi pazartesi günü plan~ n~~ kuvveden file
Sutiviye dahi memur-z mahsus irsaliyle celbolunmak üzre iken sarf-z nazar olunmaszna dair miifarünilegh hazretleri canibinden vürud iden bir lat'a tezkire
üzerine bdb-z zabtiyeye vürud idenlere yol verildi~i gibi Ali Sukvinin dahi celMehmed Arif
binden sarf-z nazar olundu. 16 künun-zstini. sene 94.
Ç~ra~an vak'as~ nda mecruh olan baz~~muhacirler, Y~ ld~ z saray~ na celbolunarak bizzat Abdulhamid taraf~ ndan isticvap edilmi~ler ve bunlar da hadiseyi
yukar~da metinde yaz~ ld~~~~ ~ekilde söyltmi~lermi~. ( Levand Herald'den naklen
Tercemün-z fark gazetes No. 43 .)
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ç~ karmak için taraftarlariyle beraber Sultan Murad'~ n ikamet etmekte oldu~u Ç~ ra~an saray~ na hücum etmi~tir. Suavi'nin Çira~an'a
hücumu hakk~ nda Divan-~~ harp evrak~~ ile Padi~aha takdim edilen
ariza, jurnal ve baz~~ yaz~lar ve mü~ahedelere göre vak'a ~öyle olmu~tur:
1295 senesi cemaziyelevvelinin on sekizinci pazartesi günü
(20 May~s 1878) alaturka saat dört buçuk sular~ nda (alafranga
saat on bir) Ali Suavi evvelce haz~ rlam~~~oldu~u muhac~ rlardan
be~~yüzü mütecaviz adam ile 1 muhtelif yollardan toplant~~ mahalli
olarak intihap ettikleri Ç~ ra~an saray~~ c~ vari~~daki Mecidiye camii
önüne gidip sessizce orada birle~tikten sonra bir k~ s~ m muhacirlerde Ali Suavi ile birlikte Kuzguncuktan mavnalara binip deniz
taraf~ ndan Ç~ ra~an saray~ na yana~~p r~ ht~ ma ç~ km~~lard~.
Bu, r~ ht~ma ç~ kanlar o taraftaki muhaf~zlar~ n silahlar~ n~~ al~ p
içeri girme~e u~ra~~ rken 2 Mecidiye camii önüne toplananlar da
saray~ n pa~a daire~iyle Serdab kö~kü'nün önüne gitmi~ler ve
bir k~sm~~ bu kap~ lardaki asker ve zabtiyeden üç nöbetcinin üzerine hücum ile ellerindeki tüfenk ve bellerindeki kasaturalar~~ alarak bunlar~~ yaralam~~lar ve evvela Serdab kö~künün ve sonra da
saltanat kapusuna bakan merdiven ba~~ ndaki pencerelerin camlar~ n~~ k~ r~ p içlerinden yüz kadar~~ pencereden ve ekserisi kapudan
saray ve harem dairesine geçmi~ler ve bir k~sm~~ da saray bahçesinde ve d~~ar~da kalm~~lard~ r.
Harem dairesine girenlerin ba~~ nda bulunan Ali Suavi Efendi,
bir k~s~ m muhac~ rlarla beraber sofada büyük merdivenin ba~~ na
gelmi~~ve sonra birkaç ki~i ile merdivenden yukar~~ ç~ karak bir
taraftan telâ~~eden cariyelere korkmay~ n~z fenal~ k için gelmedik diye
yat~~t~ r~ c~~ sözler söylerken di~er taraftan da Sultan Murad~~ sorup
onu kurtarma~a geldi~ini beyan etmekte imi~; alt katta ise Suavi'nin maiyyeti olan sar~ kl~ , poturlu ve ku~akl~~ rumeli muhac~ rlar~~
Bu aded hakk ~ nda sarih bir kay~ t yoktur. Basiretci Ali Efendi be~~alt~~
yüz ve bir rivavette bin ki~ i diyor. Levant Herald ise bir kaç yüz oldu~unu
yaz~ yor.
2 MirC~ t -i Hakikat, c. ~li s. 139- Bay Ziya ~akirin yaz~~~ na göre pencereden
r~ ht~ ma bakan cariyeler, bu r~ ht~ ma ç~ kanlar~~ o s~ rada orada çal~~an amele zan
etmi~ler ve içeriye öyle haber vermi~ lerse de sonradan i~in iç yüzünü anlam ~~lard~~ (Be~inci Murachn hayat~, s. 160).
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ve k~smen muhac~ r k~yafetindeki adamlar ise Sultan Murad'~n inmesini bekliyorlard~.
Saray naz~ r~~ Dilaver A~a'n~ n ifadesine göre Suavi ile arkada~lar~ na Sultan Murad adamlar~ ndan eczac~~ Osman Efendi, kilerci
ba~~~ Ali A~a, Lala Ali Efendi ve a~c~~ ba~~~Hüseyin A~a yol
göstermi~ler ve bunlar~~ harem dairesine götürmü~lerdi °; filhakika
Levant Herald'den naklen Terceman-~~ ~ark gazetesi, bu i~te saray
hademelerinden baz~lar~ n~n i~tiraki oldu~unu, çünkü Suavi ile arkada~lar~n~n asla muhalefete u~ramaks~z~n divanhaneyi geçerek
Sultan Murad'~n dairesine yürüdüklerini yazmaktad~r 2. Bundan
ba~ka Filizten Han~ m~n ifadesinden de harem a~alar~ndan baz~lar~n~ n
o gün s~rma kay~~l~~ selaml~k elbiselerini giydikleri anla~~l~yor ki 3
bu kay~ tlar vak'a gününün evvelden içeriye haber verildi~ini gösterir.
Hadiseyi bizzat gören Sultan Murad'~ n gözdelerinden Filizten
Han~m~ n söyledi~ine göre bu esnada alt katta bulunan Sultan
Murad'~ n ~ehzadesi Seldhattin efendi tela~l~~ ve korku içinde olarak
yukar~ya babas~n~ n yan~ na ç~ km~~t~; Sultan Murad, o~luna gelenlerin kimler oldu~unu sormu~~ve o da gelenlerin muhac~ r olduklar~n~~
ve eleba~~lar~~ bulundu~unu söylemi~, Sultan Murad, seyrek sakall~~
Suavi efendi ile arkada~~n~~ görmek üzre yan~nda validesi ~evketza
kad~n oldu~u halde odas~ ndan d~~ar~~ç~ km~~, bunlar, Murad~n ayaklar~ na kapanup etraf~ n~~ alm~~lard~r. Sultan Murad bunlara "biraderi
ne yapt~n~z,, demi~~ve anlar da Abdülhamide henüz bir~ey yap~lmad~~~n~~ ve evvela kendisine biat edilerek sonra an~~ hal' edeceklerini söylemi~ler ve bunu müteakip Sultan Murad~~sürüklercesine
götürme~e ba~lam~~lard~~ 4.
Mir'at-~~ hakikat müellifine göre Suavi ve maiyeti Sultan
Murad~ n eline bir tüfenk vermi~lerdi. Bütün vesika ve rivayetlerin
Dilaver Agan~ n bu ifadesi sonradan tahakkuk etmemi~~olacak ki bunlar~n
vak'ada müdahaleleri görülmedigine kanaat has~ l olup yaln~ z eczac~ dan maadas~ n~ n memleketlerine gönderilmeleri mahkemece tekarriir etmi~tir.
2

Tercemân-: Sark gazetesi, say: 45.

Be~inci Murad'~n hayat: s. 159. Bu harem a~alar~ , vakadan sonra oradan
al~ nm~~lar ve bir daha ne olduklar~~ bilinememi~tir.
3

4 Be~inci Murad~n hayat~~ s. 162; bu hadiseyi, bizzat g,iiren gözdelerden Filizten han~ mdan naklen Bay Ziya ~akir kendisine mahsus tatl~~ ve heyecanl~~
üslübiyle anlatmaktad~ r.

Belleten: C. VII, F. 6
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müttefikan söyledikleri üzre Sultan Murad~ n sa~~koltu~una Ali
Suavi ve sol koltu~una komite â zas~ ndan çerkes k~yafetli ba~ka
birisi girmi~ti; sureti vesikalar aras~ nda görülen 18 May~ s 94 tarihli Meclis-i Vükela mazbatasile di~er bir vesikadaki kayda nazaran Sultan Murad bu hadiseden evvelce haberdar edilmi~~olmal~~
ki elbiselerini geymi~, k~l~ nç, tüfenk ve tabanca ile müsellâh oldu~u halde yürüyordu. Bu s~ rada Suavi ve di~erleri (Sultan Murad
çok ya~a) (ya~a Sultan Murad) diye kendisini alk~~ layarak merdivenden a~a~~ ya indiriyorlard~.
**

*

Suavinin Ç~ ra~ana hücumundan evvel, Abdulhamid taraf ~ ndan saraya memur edilmi~~olan Dilaver a~a, bir tak~ m muhacirlerin Mecidiye camii önüne topland ~ klar~n~~ haber al~ nca bundan
~ üphelenerek veya korkarak keyfiyeti civardaki talim mahallinde
talim etmekte olan askerlerin zabitine bildirmi~~ve bu zabit derhal alt~~ kadar neferle gelmi~~ise de anlar yeti~ meden evvel muhacirler içeri girmi~ler ve yukar~da söyledi~imiz gibi Sultan Murad'
alarak harem dairesinden divan yerine do~ru d~~ar~~ ç~ karmakta
bulunmu~lard~. Meclis-i Vükela mazbatas~na göre Dilaver a~a, saraya gelen bu alt~~ neferi divan kapusu önüne koydurarak Suavi
ve arkada~lar~ n~n d~~ar~~ ç~ kmalar~ n~~ men' etmi~~ve bu s~ rada gönderilen haber üzerine Be~ikta~~muhaf~z~~ Hasan Pa~a bir miktar
zaptiy e ile vak'a mahalline yeti~mi~~ve daha sonra da bir k~s~m
kuvvetle binba~~~Bekir bey gelmi~tir.
Be~ikta~~zab~tas~~ kumandan~~ Hasan Pa~an~ n vak'adan haberdar olarak Ç~ ra~an saray~ na gelmesi ~öyle olmu~tur : Hasan Pa~an~ n 21 cemaziyelevvel 1295 tarihli raporuna göre kendisi Y~ld~ zdan Be~ikta~~karakoluna avdet edip odas~ na girdi~i s~ rada
bir zabtiye neferi gelip Ç~ ra~an saray~ n~n pa~a dairesi önünde
muhac~ rlar~ n kavga etmekte olduklar~ n~~ haber vermi~, bunun üzerine Hasan pa~a kâfi miktar zaptiye ile hareket etti~i s~ rada bir
nefer daha gelip muhac~ rlar~ n saray bahçesine girdiklerini ve kendisinin valide saltanat kapusuna geldi~i vakit arkadan üçüncü bir
1 Bay Ziya ~akir, Hasan pa~an~ n o s~ rada Be~ikta~~ ~nuhaf ~ z~~ olmad~~~ n~~
not olarak eserine ilave ediyorsa da vak'a esnas~ nda Hasan pa~an ~ n muhaf ~ z
oldu~u verdi~i rapordan ve di~er vesikalardan anla~~ lmaktad~ r.
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zabtiye daha gelerek bunlar~ n saray~ n içine hücum ettiklerini
söylemi~tir.
Bunun üzerine Hasan pa~a maiyetindeki neferlerin on tanesini
valide saltanat kapusu önünde b~ rakarak içeriden ve d~~ar~dan
tecavüz eden olursa vurmalarm~~ emretmi~~ve oradan koltuk kapuya geldi~i vakit hac~~ Mahmud efendi tela~la aman ye/i~in daireleri muhaczr hastz demesi üzerine Hasan pa~a alt~~ neferi koltuk
kapuya b~ rak~ p on neferi de pa~a dairesine göndermi~~ve kendilerine yukar~daki ~ekilde talimat vermi~~ve andan sonra dört neferle saraya gelerek kapuc~ lardan birinin elindeki büyük bir sopay~~ alup içeri girdi~i s~ rada saray a~alar~ ndan Musa a~a gelüp
(aman ye/i~in i~~fenala~tz) demesi üzerine Musa a~an~n talimat~~
üzerine saray~n ikinci kat~ na ç~k~lm~~~ve harem kapusuna giderken
Dilâver a~a ç~ kup (aman ye/i~in Sultan Murad hazretlerini götürüyorlar) demesile derhal içeriye girmi~tir.
Hasan Pa~a harem dairesine girdi~i zaman Sultan Murad ortada bulunarak sa~~nda seyrek sakall~~ bir ~ahs~ n (Suâvinin ) eli
Murad~n omuzunda ve di~er bir sakall~~ ~ah~s dahi sol taraf~ nda
koltu~una girip çerkez elbiseli ba~ ka birisi de beraber olarak
bir tak~ m aveneleriyle Sultan Murad~~ götürdüklerini ve sa~daki
Ali Suâvinin ya~a Sultan Murad diye ba~~ rd~~~ n~~ görmü~tür.
Hasan Pa~a bu ~ahs~n yâni Ali Suâvinin eleba~~~ oldu~unu
anl~yarak kendi hizas~ na geldi~i s~ rada 2 elindeki sopa ile ba~~ n~n
sol taraf~ na ~iddetle vurup yere dü~ürmü~~3 ve bunun üzerine etraf~ ndakiler geri çekilmi~ler 1 ve Hasan Pa~an~ n maiyy etindeki
I Uzunca Abad
•
Hasköylü Mehmedin ifadesinde, Suavi vak'as~ nda kalabal~~~ n önünde çerkes k~ yafetinde k~ rm~ z~~ elbiseli bir adam~ n saray~ n içerisine
hücum etti~ini görmü~~oldu~u yaz~ l~ d~ r.
2 Levant Herald'dan naklen Tercemiin-z ~ark gazetesinde (No. 45) Be~ikta~~
muhaf~ z~~ Hasan Pa~a, Suavinin, Sultan Murad~~ kapuya do~ru gelme~e icbar
etti~ini görmü~~ve Hasan Pa~an~ n içeriye girdi~ini gören Suâvinin de rovelverini
Hasan Pa~aya do~rulttu~unu mü~ahede eden b~ r neferin Suav~yi süngüledi~ini
ve Murad~ n da derhal dairesine çekilip kapuyu kapad~~~ n~~ yazrn~~sa da do~ru
3 Be~ikta~~muhaf ~ z~~ Hasan Pa~a bu sopay~~ Be~ikta~~karakolundaki odas~ n~ n
duvar~ na as~ p vefat~ na kadar burada kalm~~t~ r (Suâvinizz Türkçülü~ü).
4 Be~inci Muradzn hayat~~ isimli eserde Murad~ n solundaki ~ahs~ n yani Arnavud Salih a~z~n~ n ela sopa ile öldürüldü~ü yaz~ l~ d~ r. Bu hususda Hasan pa~an~ n
raporunda bir kayd yoksa da Salih a~an~ n maktuller aras~ nda bulunmas~~ an~ n da
burada öldürüldü~ünü gösteriyor.
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Hasan, Zeybek Mehmed ve Hac~~ Ali a~alar Ali Suavi adamlar~ n~ n
iizerlerine hücum eylerni~ler, muhacir veya muhacir k~yafetindeki
~ah~ slardan ikisi deniz taraf~ ndaki pencerelerden atlamak s~ ras~ nda
muhaf~zlar~ n att~klar~~ kur~ unlarla biri mecruh ve di~er d~~ar~~ atl~yan da hariçteki neferlerin kur~unlariyle telef edilmi~~ve ba~ka
üç ki~i de Harem taraf~ ndaki camlar~~ k~ r~ p atlam~~ lar ve bakiyesi de
geldikleri tarafa do~ ru kaçarlarken asker, zapliye ve Ç~ ra~an
a~alar~~ taraf~ndan öldürülmü~lerdir. Bunu müteakip Sultan Murad~ n
ç~ kaca~~~Harem kapusu önüne kafi miktar asker b~ rak~larak
d~~ar~~ ç~k~l~ni~t~r.
Bundan sonra Suavi taraftarlar~ ndan hariçte yâni Mabeyn
bahçesinde bekliyenlerin baz~s~~ kaçm~~, bir k~sm~~ zaptiyeler ve
Binba~~~Bekir bey emrindeki asker taraf ~ndan yaral~~ ve yaras~z
olarak yakalanm~~ lar ve di~er k~sm~~ da telef olmu~lard~ r. Foto~raf isi
makalenin sonunda bulunan 18 Cemaziyelevvel 95 ve r~ zmi May~s 94
tarihli imzas~ z bir jurnala göre bu vak'ada Ali Suavi, arkada~~~
Arnavud Salih, Haci Ahmed, Molla Mustafa gibi eleba~~lar da dahil
olarak yirmi bir ki~i telef olmu~~ve otuz ki~i de yaral~~ olarak
yakalanm~~lard~ r. Basiretci Ali efendi bu miktar~~ ikiyüzü mütecaviz olarak göstermektedir °.
1 Bu hadiseyi evveliyatiyle beraber Basiret gazetesi sahibi olup Suavi
vak'as~~ üzerine gazetesi kapat~ l ~ p kendisi sürgün edilen Ali efendi ~öyle anlatmaktad~ r.
«Bin ikiyüz doksan dört senesi May~ s~ n~ n yirmi birinci (Miladi 18 May~ s) Cumartesi günü ak~am üzeri mü~arünileyhten (Suâviden) hizmetkar~~ vas~ lasiyle bir varaka ald~ m. . . ~~bu varakay~~ rr~ ürnaileyhin ricas~~ veçhile aynen ve imzas~~ alt~ nda
Basiret'e derc eyledik; umum halk Pazartesi günü Ali Suavi efendinin mühim
siyasi makalesine intizar ediyordu. May~ s~ n yirmi üçüncü (Miladi 20 May ~ s)
günü Filibe ve Hasköy ve sair Rumeli ahalisinden be~, alt~ yüz ve bir rivayete
göre bin kadar muhacir ile beraber Ali Suavi efendi ç~ ragan saray~ na hücum
ile Sultan Murad' oradan alarak ve Padi,~ah~ m çok ya~a nidalar~ n~~ ayyuka ç~ kararak Bab-~~Seraske~ iye götürüp iclas te~ebbiisünde bulundular isede Ali Suavi
efendinin tertibi veçhile bu i~ te hizmet etmek üzere ihzar edilmi~~olan Ta~k~~la
taburlar~~ muhacirinin biran evvel hücum ve i~e müba~eret etmi~~olmalar~ ndan
dolay~~ ~ nuavenet yerine mukabeleye mecbur kald ~ klar~ ndan ve olzaman Be~ikta~~
zab~ tas~ na memur ve bilahara Mü~ir olan Hasan Pa~a beraberindeki zabtiyeler
veti~di~ inden iki yüzden ziyade muhacir katl ve itlaf edildi~i gibi saraya girmi~~
ve ciuçar olduklar~~ nâgehani hücum üzerine pencereden d ~~ar~~ atlamakta bulunmu~~olan Ali Suavi ef endiyi bizzat Hasan Pa~ a sopa ile ba~~ na vurarak bi ruh
yere sermi~~oldu~undan . . . ~, te~ebbüs akim kalm~~t~ r. (~stanbulda yar~m as~r-
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Ç~ra~an vakas~~ Istanbul gazetelerinden Türkçe gazetelerde
etrafl~~ olarak yazd~r~lmam~~~olup bizim gazeteler bu hac:liseyi Beyo~lunda ç~ kan ecnebi gazetelerden alarak ne~reylemi~lerdir. Buna
dair Levant Herald'dan naklen Tercemdn-t ~ark gazetesinin 43
numaral~~nüshas~ndaki malümat~~ hülâsa olarak naklediyorum :
Ö~leden evvel bir kaç yüz muhacir veya rumelili k~yafetine
girmi~~e~has, Be~ikta~la Ortaköy caddesi üzerinde sessizce toplanm~~lard~ ; saat alafranga on bire kadar velveleyi mûcip hiç bir
hal yoktu; bu saatte hareket ile hakan-~~ sab~ k~n oturdu~u ç~ ra~an
saray~n~n büyük kap~s~na do~ru yürümü~ler, mümaneat eden
nöbetçileri cerh ile bir k~sm~~ saray~n içine girmi~lerdir ; mâni olmak
isteyen neferler öldürülüp ihtilalciler karakol neferlerinin cesetlerine basarak saraya girmi~ ler, di~erleri bahçede ve d~~ar~ da kalm~~lard~ r ; saraya girenlerin miktar~~ rivayete göre yüz ki~idir;
bunlar hakan-~~ sab~k~ n bulundu~u tarafa geçmi~lerdir. Nöbetçilerin att~klar~~ silahlardan husule gelen velvele üzerine iki bölük
asker derhal vak'a mahalline yeti~mi~~ve saray~ n d~~ans~ ndaki
güruh bu askerin gelmesi üzerine da~~lm~~lard~ r.
Saraya giren asker kapular~~ kapad~ ktan sonra ihtilalcilerin
üzerlerine hücum ile müsademe olmu~~ve Suavi taraftarlar~~ bozulub yirmi bir ki~i telef on yedi ki~i mecruh ve bakayesi de yakalanup Bo~azda bulunan z~ rhIllann birisine nakledilmi~lerdir. Telef
olanlar meyan~ nda sab~ k Mekteb-i Sultani Müdürü Ali Suavi ile
bir Çerkes ve bir kaç da önayak olanlar bulunuyordu. Yakalanan
mecruhlar bir binba~~~taraf~ ndan istintak olunduktan sonra Padi~ahin talebi üzerine huzura ç~ kar~l~ p bizzat Abdülhamid taraf~ndan istintak edilmi~lerdir ; bu istintaktan ~unlar anla~~lm~~t~r ;
Suavi cemiyeti tarftarlar~, Filibe civanndan olup Desbot (K~rcaali)
erbab-~~ k~yam~ na muavenet etmek üzere Ali Suavi ile bir çerkes
taraf~ndan aç~lan cemiyete iltihak eylediklerini söylemi~lerdir ; Suavi
kendilerine silah vermi~~ve padi~aha arz-~~ ubudiyet için ç~ra~an
taraf~nda toplanm~~lar ve padi~ah~ n kendilerine ihsan ve at~yye
Ilk Vekâyi-i Miihimme s. 58) Ali efendi vak'an~ n ertesi günü ç~kan gazetesinde
Suâvinin varakas~ n~~ ne~r etmesinden dolay~~ telâ~a dü~erek resmi ilân~ n alt~ nda
kendisine sövüp saymak suretiyle yakas~ n~~ kurtarmata çal~~m~~~ise de muvaffak
olamam~~t~ r. (Basiret No. 3446).
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verece~ine inand~ r~lm~~lard~ ; bunlar padi~ah~n kim oldu~unu bilmiyorlar ve yaln~z padi~ah~n huzuruna ç~ kacaklar~ n~~ biliyorlarm~~.
Padi~ah ö~leden sonra Vükelay~~ Y~ld~z saray~ na davet ile
hususl bir ictimâ akd edilmi~~ve ictimada muhac~ rlar~ n acele istanburdan ç~ kar~lmalar~~ tekarrür etmi~tir.
Sultan Murat ve O~lu Salahaddin efendi:
Ali Suâvinin, Hasan pa~ an~ n sopasiyle dü~üp ölmesi üzerine
büyük bir heyecan içinde kalan Be~inci Murad, birdenbire bir
ad~ m geri çekilerek o s~ rada yeti~en birkaç kalfan~ n gayretiyle
hemen ( Ta~~oda) denilen ve k~ ymetli e~yalar~~ muhtevi bulunan
hazine odas~ na saklanm~~~ve hac:liseyi müteakip saraya gelen baz~~
pa~alar~n ortal~~~~teskin ile ölüleri d~~ ar~~ ta~~tmalar~ ndan sonra
sakland~~~~yerden gâh tehdit ve gâh mülâyemetle d~~ar~~ ç~ kar~larak ba~ ka bir odada tevkif edilmi~~ve sonra oradan al~ narak
padi~ah~ n iradesi üzerine Y~ld~ zdaki ~ale veya Malta kö~küne
gönderilmi~tir °.
Metindeki kay~ t padi~aha verilmi~~olan bir jurnaldan nakledilmi~~ki foto~raf~~ makalenin sonuna konmu~tur. Bu husus hakk~ nda Be~inci Murachn Hayat~~
isimli eserden a~a~~ daki sat~ rlar~~ hulâsa ediyorum, bu makimat vak'aya ~ahit olan
bir sarayl~~ han~ m~ n mü~ahedesi olmak itibariyle yukar~ da metinde zikretti~imiz
kayda tevafuk etmekte ve an ~~ tamarnlamaktad~ r ( s. 166-170 ).
Suavi hadisesini miiteak~ p nizamiye askeri ile baz~~ pa~alar ve bu meyanda
Abdülhamidin kay~ n biracleri Hüseyin Pa~a, ba~mabeyinci Nafiz Pa~a ve müzika
kumandan~~ Necip Pa~a ve Kaz~ m Pa~alar Ç~ ra~ana gelip .sofa ve koridorlarda
yatan cesetleri kald~ rtlp avluya ta~~ tarak iizerlerini aratm~~ lar ve bunlar aras~ nda
muhacir k~ yafetinde ~ehirlilerin de bulunduklar~ n~~ görmü~ler ve Ali Suavi'nin
cesedi önünde durmu~lard~ . Bundan sonra bu heyet Sultan Murad' ~~ aram~~lar.
cariyeler bildikleri halde sakland ~~~~yeri söylemerni~lerdi. Valide Sultan da o~luna birden bire d~~ar~~ ç~ kmamas~~ için haber göndermi~ ti. Bir müddet sonra ba~ka
yerde me~gul olan Be~ikta~~muhaf ~ z' Hasan Pa~a saray erkan~ n ~ n yan~ na gelip «can~ m ne tela~~ediyorsunuz ben an~~ ~u odaya girerken gördüm» diye Ta~~oday~~ göstermi~tir. Bunun üzerine kapu vurulmu~~fakat ses ç~ kmam~~t~ . Arka taraftan Ta~~
odan~ n penceresine merdiven clayam~~lar, içeriye bak~ p Sultan Murad' görmü~ler
ve tekrar kapuyu vurup korkulacak bir~ ey kalmad~~~ n ~~ saylemi~lerse de yine
açt~ ramam~~lard~ . Nihayet kap~ n~ n k~ r~ lmas~ na karar verilmi~~bu s~ rada validesi
gelerek kapuyu açt~ rm:~~ve cariyeler koltu~una girmi~~oldu~u halde Sultan Murad~~ d~~ar~ ya mkarm~~lard~ . Sultan Murad~ n korkusundan rengi sapsar~~ olmu~~ve
gözleri ürkek bir hal alm~~t~ . Kendisine geçmi~~olsun denilerek hakk~ nda bir
kast olmad~~~ na dair teminat verilmi~~ve derhal büyük salona götürülmü~tür.
Bundan sonra Sultan Murat, y~ ld ~ zdan gönderilen araba ile yan~ nda validesi ol-
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Salahaddin Efendiye gelince t

O tarihde henüz on yedi ya~~nda olan bu ~ehzade, yukar~larda söyledi~imiz gibi Ali Suâvinin harem dairesine girüp Sultan
Murad' istemesi üzerine a~ a~~dan yukar~~ ç~ karak keyfiyeti babas~na bildirmi~ti. Daha sonra Suâvinin, Hasan pa~a taraf~ndan öldürülüp ortal~~~n kar~~t~~~~s~ rada korkusundan kaçan ~ehzade kendisini r~ht~ m taraf~ ndaki pencereden d~~ ar~~ atm~~t~. O s~rada Ç~raOn~ n kar~~s~ nda demirli duran Mes'udiye f ~ rkateyninde bulunan
Hasan Hüsnü pa~ a [sonradan bahriye naz~ r~~ olan Bozcaadal~~ Hasan pa~a] Ç~ ra~an saray~~ taraf~ndan ba~r~~ malar i~idildi~ini nöbetci zabitinden duymas~~ üzerine hemen filikas~ ne atlayup di~er
gemilerdeki askerlerin de filikalara bindirilerek bunlar~n irisdr-t
Nusret vapuruna gönderilmelerini emretmi~~ve kendisi de acele saraya do~ru dümeni k~ rm~~t~. Bu esnada saray taraf~ndan at~lan
baz~~ kur~unlar filikaya gelmi~~isede ald~r~~~etmiyerek r~ht~ma yana~~b d~~ar~~ ç~kt~~~~s~ rada sonradan Sultan Murad'~n o~lu Salâhaddin
Efendi oldu~unu anlad~~~~bir çocuk yan~ na gelerek kendisine
"aman beyefendi hakk~m~zda efkör~n~z nedir?,, diye sormu~~ise de
pa~a kendisine cevap vermemi~~ve o esnada ~ stanbul vapuru suvarisi
gelip çocu~un ~ehzade Salâhaddin efendi oldu~unu söylemi~tir.
Hasan Hüsnü pa~a, ~ehzadeden vukuat~ n sebebini sormu~,
o da saray~~muhacirlerin basd~klar~n~~ve kendisinin kaçt~~~ n~~ söyleyince Mesudiye suvarisi Mehmed Bey ile Selâhaddin efendiyi Mesudiye z~rhl~s~ na göndermi~~ve kendisi de saraya girmi~~ve o s~ rada oraya gelen Serkarin pa~adan ne yolda hareket edece~ine
dair talimat istemi~~o da sahilin güzelce muhafazasiyle a~alar dairesi taraf~ nda bulunmas~ n~~ emir eylemi~tir. Bunun üzerine Hasan
Hüsnü pa~a icabeden tertibat~~ alm~~~ve donanmaya da lâz~mgelen
talimat~~ vermek üzere Mesudiye'ye avdet etti~i s~ rada Selâhaddin
efendi "pederim nerededir?„ diye sormu~~o da "pederinizin nerede
oldu~unu görmedim, Lökin Y~ ld~z Kasr-~~Hümâyununa gitti~ini
i~ittim„ demi~tir. Filhakika yukar~ da söyledi~imiz gibi Sultan Murad,
Y~ld~za ald~r~lm~~~ve bir müddet sonra hünkâr yaverlerinden birisi
duku ve di~er kad~ n ve gözdeleri de ba~ka arabalarda bulunduklar~~ halde
Ç~ra~an saray~ n~~ y~ld~ za ba~l~ yan köprüden geçilerek ~ale kö~küne nakledilmi~tir. Jurnalda Malta kö~küne nakledildiki yaz~ l~~ise de ben metinde ikisini
de gösterdim. Suâvinin vak'as~~hakk~ nda say~ n üstad~ m~ z Bay SüleymanKâni
Irteme gönderilip Ak~am gazetesinde 371 say~ l~~ tefrikada bahsedilen mektuptaki mütalea bu vesikalara nazaran do~ru de~ildir.
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gelerek Padi~ah~ n Salâhaddin efendiyi istedi~ini söylemesi üzerine
~ehzade filika ile sahile ç~ kar~ l~ p Y~ ld~ za gönderilmi~tir
Ç~ra~an vak'as~~esnas~nda Sultan Abdii~ lhamid :

Ali Suavi vak'as~~ esnas~ nda Abdülhamidin vaziyetini ve Y~ ld~z saray~ nda al~ nan tertibat~~ o s~ rada mabeyin mü~iri bulunan
Ingiliz Sait Pa~an~ n günü gününe tutulmu~~hat~ rat~ ndan nakletmi~~
olan Bay Ismail Hami Dani~ mendin Ali Sudvinin tiirkçalii~ii isimli
eserinden alarak buraya aynen yaz~yorum 2: zaten bu hat~ rattan
ba~ka o vak'a esnas~ nda Y~ld~z saray~ndaki vaziyete dair elimizde
ba~ka malûmat da yoktur.
Suavi hadisesi Abdülhamidin cülusunun 628 inci gününe yani
18 cemaziyelevvel 1295 ve rumi 8 may~s 1294 (1877 milâdi may~s)

tarihine tesadüf etmi~~olup ruznâme ~eklinde olan hat~ ratda ~öyle
deniliyor :

"Bugün zevalden evvelce ben ve Rusya sefarethanesi ba~~
tercüman~~ birlikte huzur-~~ ~ahanede iken kurenadan Kaz~m Bey
bana eliyle gel deyu i~aret etti~inden huzurdan ç~ kt~ m, orada bulunan tüfenkci ba~~~Tahir a~a (Pa~a) : " Ç~ra~anda tüfenkler at~l~yor
1 Gerek Hasan Hüsnü Pa~an~ n ve gerek bahriye naz~ r~~ ~ brahim pa~an~ n
saraya gelmeleri ilk anda bunlar ~ n da Suavi yakas~ nda medhalleri oldu~u zann ~ n ~~
vermi~~ye bundan dolay~~ ifadeleri al~ nm~~~ise de kendilerinin bu hâdisede atakalan~~ olmad~~~~Meclis-i yükela mazbatas~ nda zilcredilen tahkikat neticesinde
anla~~ lm~~ t~ r. Bunlardan ba~ ka yine Meclis-i yükelâ mazbatas~ na göre Hafiye Nusret Pa~a ile Mirahur Mustafa pa~a ve Mesudiye suvarisi Mehmed Bey de ayni vakada Sultan Murat taraftar ~~ olmak üzere itham edilmi~lerse de ihbar~ n as~ ls~ z
oldu~u sabit olmu~ tur ; fakat Filizten han ~ m ~ n rivayetine göre Suavi efendi,
Sultan Murad'~~ Ç~ ra~an saray~~ önündeki Mesudiye z~ rhl~ s~ na götürecekmi~. Suayinin ölümiyle beraber onun birçok dosyalar ~~ ortadan kalkmas~ ndan veya zeycesi olan madam taraf ~ ndan yak~ lmas~ ndan dolay~~ gerek bu ve gerek diger
planlar~~ anla~~ lamam~~t~ r.
2 Sait Pa~a, Izmit Mütesellimi E~i~ali Seyyid Mustafa a~an~ n o~lu olup mühendishaneden yeti~mi~~sonra kola~as~~ iken ingiltereye gönderilip Edin~ burg iiniversitesini birincilikle bitirmi~~ve bundan dolay~~ ~ ngiliz Sait Pa~a diye ~öhret bulmu~tur. Fethi Pa~aya damad olup Mithat Pa~ a ile beraber taifde bo~ulan Damad Mahmud Pa~an~ n eni~tesi idi. Damad Mahmud Pa~an~ n, Abdülhamidin eilliisunu temin
etti~i nüfuzlu devrinde an~ n vas~ tasile gerek bu ve gerek Sait Efendi ( ~apur Sait
Pa~a ) saraya intisabetmi~ lerdi. 1896 senesinde vefat etmi~tir. Hat~ rat~~ son devir
tarihimizi ayd~ nlataca~~~için her halde bas~ lmal~ d~ r.
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kur~unlar buraya kadar geliyor dedi; bir hayli„ müddet dinledim,
i~idemedim. Ba~~tercümanla kendi odama gelirken kar1n-i sâni
Osman Bey fevkalade bir tela~~ile Ef endimize do~ru ko~arken bu
nedir diyerek döndüm birde bakt~m ki hazinedar haf~z Behram a~a
dahi ko~arak:
"Efendim, Sultan Murad' ciilus ettirecekler, ahali saraay~~basm~~lar, aman efendim ba~~m~z~n çaresine bakal~m„ diye ba~~rd~; Efendimiz derhal hareme gidip ben de k~l~c~~ ku~an~ p harem kap~s~~
önüne gittim; sarayda nekadar bendegân var ise cümlesi müsellah
olarak bahçede tela~~ile gezinmekte ve fakat hiç bir~ey yapamamakta idiler. Efendimiz dahi cum'al~k üniformas~n~~ giymi~~ve silahlanm~~~olup hayvanlar dahi haz~rlanm~~~olmakla niyet-i ~ahaneleri, Sultan Murat muvaffak olmu~~olayd~~ cümlemiz ile beraber
Sultan Murada kar~~~gitmek idi.
Bu esnada saat ezani be~~olup bahçeye bir taburdan fazla
asker gelmi~~olmakla serkurena Nafiz Pa~a kemal-i tela~~ile askere
do~ru " asker yok mu?„ diye ko~up gene geriye avdet edip yaln~z ba~~rmakta ve tela~~ndan ba~ka hiç bir~ey yapmamakta oldu~unu mü~ahede edince buna hiddet ettim ve:
"Böyle teld~la i~~görülmez, siz buradan gidiniz„ diyerek kendüsüni defettim ve asla tela~~etmeyerek taburdan bir bölük efrat
ile yüzba~~ya : ~imdi bölük ile gidip Ç~ ra~-an~n kara taraf~ n~~ abluka et; ne d~~ar~dan içeriye ve nede içeriden d~~ar~ya bir kimseye müsaade etme, yabanc~~ olan~~tutup buraya gönder, tahmini
virüp ar~~ettim. ~kinci bölü~e dahi bu talimat ile deniz taraf ~ n~ n
abluka olunmas~ n~~ ve saraya girip ç~ kanlar~n süngülenmesini tenbih eyledim ve bu bölü~e dahi ar~~kumandas~n~~ verdim. Dolmabahçede ve Topkapu saray~nda ahali tecemmu eder ve Istanbul
ahalisine bir tela~~verir mütaleasile oralarda tecemmu edecek ahaliyi da~~tmak için Dolmabahçe ve Topkapu saray~ na dahi birer
bölük asker gönderdim ve denizde karakol gezmek için filikalar
ve sandallar ile istimbotlar~n Ç~ra~an pi~gah~ na serian gönderilmesi z~mn~nda daire-i bahriyeye dahi yaverler irsal ettim ve bu
tedabirden ba~ka Y~ld~z bahçesinde bir tabur ve kap~lar~na birer
bölük asker ikame olunmas~n~~ tertip edip gene bahçe kapusunda
Efendimizin yan~na gittim; Efendimiz:
"Sait Pa~a buradan, yan~mdan ayr~lma. Tertibâtuu buradan
icra et„ emrini verdiler.
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Ç~ ra~an saray~ na Be~ikta~~karakolundan Hasan Pa~a, asakir-i
zabtiye ile girüp içeriye duhul etmi~~olan fesedeyi urmu~~ve yaralam~~~oldu~undan bu fesad~n önü saat yedide al~ nd~; bu i~te Hasan Pa~a güzel hizmet etti.
Sarayda tutulup Y~ld~za celp olunan muhacirlerden anla~~ld~~~ na göre bu fesada k~ yam edenlerin ekserisi Filibe muhacirlerinden olup Ali Suâvi reisleri oldu~u halde bir gün evvel Balkana
asker gönderilece~inden yar~ n saat üçte Tophanede toplanup oradan silahlar~ n~z~~ alacaks~ n~z diyerek bir ihtiyar muhacir ve Çerkes k~ yafetinde adam vas~ tasiyle muhacirin-i merkumeye tebli~~ettirmi~~olmakla Ç~ ra~an~ n, Pa~a dairesi kapusunda bir kaç yüz muhacir tecemmu idüp karakolun silah~ n~~ al~p an~~ cerh ile ba~çeye
duhul ettikten sonra deniz taraf~ nda bulunan kö~kün camlar~n~~
~ikest ederek saraya dahil olmu~lar.
Suavi, Murad efendi hazretlerinin 2 kolundan tutup:
"Aman efendimiz gel bizi moskoflardan halds et.„

diyerek güya cülus ettirmek niyyet-i fâside ve eblehânesiyle avenesiyle beraber d~~ar~ya ç~ karma~a çal~~~ r iken berveçh-i me~ruh
içeriye dahil olan asakir-i zabtiye taraf~ ndan mukabele olunarak
yirmi üç kadar adam fevt oldu~u gibi on be~ten mütecaviz adam
yaral~~ olarak bakisi derdest edilmi~tir; Ali Suavi ile ihtiyar muhacir dahi telef olanlar~ n meyan~ ndad~ r; bu erüli fecian~ n Suâviden
ba~ka mürettipleri olup olmad~~~n~~ zahire ihraç etmek için Y~ld~z
saray-~~ hümâyununda bir istintak komisyonu te~kil olundu„.
Bu hadise esnas~ nda Abdülhamidin ne derece tela§ etti~ini
söyleme~e hacet yoktur.
Ali Suâvi vakas~ n~ n ertesi günkü gazetelerde hükümet kendi
istedi~i tarzda resmi bir ilân ne~riyle üstü örtülü olarak vakay~~
a~a~~ daki ~ekilde ~stanbul halk~ na bildirmi~tir:
"Ütedenberi ~er ve mefsedetle me'luf ve nice habâset ve devlet
ve millete ihaneti halkça dahi me~hut ve maruf olan Ali Suâvi
Eginii Sait Pa~a merhumun bu kayd~ , istintak edilmi~~olan baz~~ muhacirlerin ifadelerinde de görülmektedir. Filhakika bunlardan bir k~ sm ~~ o gün Tophaneye gitmi~ler ve sonra Ç~ ragana gelmi~lerdir.
2 Abdü!hamid, karde~i Sultan Murad~ n hilkümdarl~ g~ n~~ söylemek ve söyletmek istemediginden kendisine Murad efendi derdi. Bundan dolay~~ Sait Pa~a
merhum hat~ rat~ nda ihtiyata riayet mecburiyetinde kalm~~t~ r.
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nam ~ahs minelkadim caygir-i zamir-i habdset semiri olan mefsedeti
fiile getürmek niyyet-i sahiyfesiyle mâh-~~halin on sekizinci i~bu pazartesi günü sabahleyin saat dört raddelerinde
temyize
muktedir olmayan bir tak~m sebükmagzan~~hakikat-i maddeden kat' a
haberdar etmiyerek Ç~ra~an saray~~ pi~gâh~na toplatup bir mikdar~~
dahil-i saray~-~~hülndyuna fürceydb-~~duhul olmu~~ve maazallahü tedld
bir fesad koparmak te~ebbüsünde bulunmu~~ise de lehülhamd-ü velmin
ne serian ittihaz olunan tedabir semeresiyle cemiyetleri derhal tarümar
edilmi~~ve müellif-i fesat olan Sudvinin esndy-~~arbedede telef olarak
levs-i viicud~~ sahife-i hestiden mündefi ve zdil olmu~~ve önayak
olan erbab~-~~ fesat bir ~irzeme-i kalile olup bunlardan ldz~ m
gelenler elde bulunmasiyle ve i~bu cemiyet-i fesadiyenin di~er ~uabat ve teferdiat~~ olmamasiyle sâye-i emniyyet vdye-i hazret-i pâdi~ahide halkça muhill-i emn-ü- âsayi~~bir hal bulunmam~~t~r ve merkumundan derdest edilenlerin derhal isim tak ve muhakemelerinin
icrasiyle haklar~nda ~er'an ve kanânen terettiip edecek mücazât~n
icrast emr-ü- ferman-~~adalet beyan-~~cenâb-~~hilâfetpendhi muktezdy-~~
âlisinden olarak 'kab~= icras~na müsareat olunmu~tur.
19 Cemaziyeldh~re sene 1295
Suavi vakas~n~ n hakikati anla~~l~ncaya kadar Istanbul halk~~
epey heyecan geçirmi~, Ruslar~n ~stanbula girdikleri zan olunmu~~
ve bilhassa Istanbul k~sm~~bu yüzden oldukça çalkanm~~, büyük çar~~~
Glata ve Mahmud Pa~a ba~~ndaki dükkanlar kapanm~~t~~2.
Suavi yakas~ n~~ mütaak~ p bu vakan~n mahiyetini tetkik etmek
üzere Ba~kâtip Sait Pa~a'n~n riyaseti alt~nda Mehmed Rauf, Ahmed
Besim, Ali, Münif, Osman Re~at, sab~ k l~kodra valisi Mustafa ve
zabtiye naz~ r~~ Mehmed Pa~a'lardan mürekkep bir komisyon te~kil
edilerek bunlar Y~ld~z'da büyük bir çad~ r alt~ nda toplan~ p i~~görmü~lerdir 3.
Resmi ilândaki ( Minelkadim caygir-i habaset semiri olan mefsedet ) den
maksat Sultan Murad~~ tekrar saltanata geçirmek istemesine i~arettir.

Basiret gazetesi, numara 3446 ve Tercerruin-: ~ark numara 42.
Sait Pa~a'n~ n riyasetindeki komisyonun fezlekesi; fakat Teree~ntin-z ~ark
No. 47, s. 2 ve istanbulda yar~m as~rl~k vekayi-i mühimme s. 60 da bu isimler
2

3

ba~kad~ r. Bu iki eserde Sait Pa~a'n~ n riyasetindeki bu komisyonda Mahmud Celâ!ettin, Nam~ k, Mustafa, Rauf Pa~a'lar~n bulunduklar~~ yaz~ l~ yor ise de suretini
vesikalar aras~ na kaydettigim fezlekede komisyonun, metinde gösterilen zevattan mürekkep oldu~u görülüyor:
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Ali Suavi'nin te~kil etti~i cemiyette faal rol oynayan bellibasl~~
azalar~ ndan Arnavut Salih, Hac~~ Ahmed ve Molla Mustafa vak'a
esnas~ nda kendisiyle beraber öldürüldüklerinden ve Suavinin y al~s~ndaki defter ve vesikalar da aralar~ ndaki parola mucibince zevcesi olan madam taraf~ ndan yak~l~ p imha edildi~inden dolay~~
gerek burada ve gerek Suavinin validesinin evlerinde yap~ lan
ara~t~ rmalardan bir netice has~ l olmam~~~1, bu cemiyette hükümet
adamlar~ ndan kimlerin mevcut olduklar~~ anla~~lamam~~t~ r; fakat
Suavinin Üsküdardaki yal~s~ nda onunla birlikte oturmu~~olan
Filibeli Ahmed Pa~a damad~~ Haf~ z Nuri Bey ve Uzuncaabad Hasköylü Hac~~ Mehmed ile Haf~ z Ali'nin ifadeleri al~narak bunlar~ n
evlerinde taharriyat yap~lm~~~ise de bir~ey elde edilememi~tir.
Haf~z Nuri'nin ifadesinden, Izzet Pa~azade Süleyman Bey
ile Ba~dadl~~ Süleyman Bey 3 ve, gerek bizzat ve gerek zevcesi
vas~tasiyle Sultan Murad'a mensup olan Üsküdarl~~ Nuri Be~lerin
Suavi cemiyetine mensup olduklar~~ anla~~lm~~t~ r; bundan ba~ka
Haf~z Nuri'nin kay~l~~pederi Filibeli Ahmed Pa~a da cemiyete dahil
ise de vak'ada faal rol almam~~t~ r.
Yukar~larda bilhassa söyledi~imiz veçhile Izzet Pa~azade ve
Ba~datl~~ Süleyman Be~lerle Üsküdarl~~ Nuri Bey birgün Suâvinin
yal~s~nda görü~ürlerken Ç~ ra~an saray~na inen la~~m~ n kapat~lmas~~ üzerine yeni bir la~~m aç~lmar~ n~ n maksatlar~n~~ kolayla~t~ raca~~ndan bahsetmi~ler ve hadiseden birkaç gün evvel Suavi
Efendi, Ç~ ra~ana mensup olan Üsküdarl~~ Nuri Bey 4 vas~tasiyle
Rivayete göre Suavi, vak'a günü Ç~ ra~ana hareket ederken ~ngiliz olan
kar~ s~ na saray~ , yal~ dan kontrol etmesini ve ~ayet bir bask~ na u~ray~ p saray ve
r~ ht~ m~ n kar~~ t~~~ n~~ görecek olursa bütün evrak~~ derhal yakmas~ n~~ söylemi~~ve
saray~~ dürbünle kontrol eden zevcesi de an~ n dedi~ i gibi hareket etmi~tir.
Ölümünden sonra Suavinin cebinde baz~~ isimleri havi küçük bir defterden
ba~ka bir ~ey bulunmam~~t~ r.
2 Bu Süleyman Be~'in babas~~ olan Izzet Pa~a yaka esnas~ nda Serasker idi;
hadiseyi müteakip azledilmi~tir.
3 Ba~datl~~ Süleyman Bey, gözlüklü ve ~i~manca bir zat olup babas~ n~ n ad~~
Talib dir. Basra mutasarr~ fl~~~ nda bulunmu~~ve infisalini müteakip ~stanbula
gelmi~~ve epey müddet aç~ kta kalm~~t~ . Süleyman bey Ba~dad'daki kölmenlere
mensub ve Aslen Gürcü olup merhum Sadr-~~ âzam ve Harbiye Naz~ r~~ Mahmud
~evket Pa~an~ n babas~ d~ r.
4 Üsküdarl~~ Nuri Bey Sultan Murat mensuplar~ ndan olup evkaf varidat
idaresi katiplerinden iken o, tarihte aç~ kta bulunuyordu (sureti vesikalar aras~ nda bulunan Sait Pa~a riyasetindeki komsiyon fezlekesi).
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Sultan Murad'a mektup gönderip cevab~n~~ alm~~t~ r. Suavi, mektubunda Sultan Murad'~ n tahta ç~ kar~lmas~ n~~ teshil için ~ ngiliz Hükümetinin yard~ m~ n~ n lüzumundan bahsetmi~~ve Sultan Murad da
(hdl-i haz~r hakk~nda tbardt-~~civam pesendâneyi hdvi) cevab yazm~~~
ve bu mektup Suavinin faaliyetinde ama olmu~tur.
Cemiyete dahil olan Uzuncaabad Hasköylü Hac~~ Mehmed ile
Haf~ z Ali ise hadiseden bir gün evvel Haf~z Nuri vas~tasiyle evvelden tan~mad~klar~~ Suâvinin yal~s~ na götürülmü~, Suavi, Sultan Murad~~ senâ ederek Rus muharebesindeki ma~lubiyetin Murad'~ n saltanata iadesiyle telafisi kabil olaca~~~yolunda beyanatta bulunmu~tur;
bunlar hadisede bulunmamakla beraber keyfiyeti hükümete haber
vermemekle suçlu olduklar~ n~~ söylemi~ lerdir. Ali Suavi ile görü~en
iki Süleyman bey, istinaf mahkemesi ba~katibi Esat Bey ile birlikte vak'a günü Be~ikta~~taraflar~ nda görünmü~ler ve Üsküdarl~~
Nuri Be~in'de o tarafa geçti~i sabit olmu~~ve hepsi tevkif
olunarak Y~ld~ z ve Zaptiye kap~s~ nda istintak edildikten sonra
Bab-~~ seraskeride te~ kil edilen divan-~~ harbe verilmi~lerdir; mahkeme reisi Alyanak Mustafa Pa~a olup aza olarak bir hayli askeri ve sivil rical vard~~ '.
A~a~~da sureti yaz~lan 21 may~ s 1294 rurni ve 1295 cemaziyelah~ r ibtidas~nda Mustafa Pa~a riyasetindeki divan-~~ harp mazbatas~na göre 2 vak'ada birinci derecede alakas~~ görülen haf~z
lstanbulda yar~ m as~rl~k vekayi-i mühimme s. 63. Divan-~~ harp azalar~~
Ahmed Vâhip, Re~it, Hakk~, Mehmed Ra~id, Mahmud Hüdayi, Mustafa Hilmi
isimlerindeki zevatt~.
2 3adr-~~ âzam Mütercim Rü~tü Pa~a Suavi vakas~~ istintak evrakile mazbatas~n~n takdim edildi~ine dair 27 cemaziyelevvel 95 tarihiyle Mabeyin-i Hiimâyuna göndermi~~oldu~u firiza ile cevab~ ; Mabeyn ba~katibine tezkire:
Atüfetlü efendim hazretleri :
Suâvi mel'ununun eser-i mefsedeti olarak zuhur iden vük'a-i ~ndlu~neye teülluku haber verilen eshas~ n istintakz zunzunda bü irdde-i seniyge-i Cenclb-z mülük üne te~kil olunmus olan komisyonun olbabda tetkikat ve tahkikat:n~~ mutaza~nmin Itü etti~i mazbata ile beraber bulunan istintak evrakz takdim olunrnus
olmakla her halde emr-ü fermün hazret-i menleh-iil-e~nrindir. 27 C. sene 95.
Mehmed Rilsdü
Bu arizaya Mabeyn ba~katibinin cevab~ :
Meiri2z-~~ çüker-i ke~nineleridir ki:

Isbu tezkire-i samiye-i vekületpenahileriyle mazbata-i ~nüruza manzCzr-z
hazret-i hilüfetpentihi buyrulmus ve eshas-~~merkumenin büb-z yük,' y-i serüskerIde
mün'akid divan-~~harp huzurunda serfan muhakemat-~~lazimesinin ierasiyle hakla-
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Nurinin idam~ na 1 ve Filibeli Ahmed Pa~a, Haf~z Ali ve Hac~~ Mehmed vak'ada bulunmay~ p bir kere cemiyet-i hafiyyecie bulunmalar~ na
mebni Ahmed Pa~an~ n Kütahyaya, Haf~ z Alinin Ankaraya ve Hac~~
Mehmedin Kastamoniye müebbeden sürgün edilmelerine ve Gsküdarl~~ Nuri Bey ile ~ zzet pa~azade Süleyman ve Ba~datl~~ Süleyman be~lerin Suâvi ile temaslar~ na ve hadise günü Ç~ ra~an civar~ nda dola~malar~ na mebni bunlardan Nuri Be~'-in Rodosta ve ~zzet
pa~azade ile Ba~datl~~ Süleyman be~lerin üçer sene Sak~z adas~ nda kürek cezasiyle hapis edilmelerine karar verilmi~~2 ve Esat
Efendi de bo~bo~azl~~'~ na mebni " üç ay hapse mahküm edilmi~lerdi
Yine bu hadise miinasebetiyle vakadan bir gün evvel Suavi'nin gönderdi~i mektubu gazetesiyle ne~ reden Basiret gazetesi
sahibi Ali Efendinin gazetesinin kapat~larak yirmi be~~lira
cezay-i nakdi al~ nmas~ na karar verilmi~~ve kendisi de Kudüse sürgün edilmi~tir 4.
Mahkümlardan Pazarc~ kl~~ Molla Hasan ibn-i kara Mehmed be~~
seneye mahküm olmu~~ise de Bâb-~~ seraskeriden firar etmi~~ve Pazarc~ kl~~ Ahmed on seneye mahküm edilmi~~fakat a~~ r hasta oldu~undan sürgüne yollanmam~~t~ r. Bunlardan ba~ka Filibeli ~evki
r~nda verilecek hükm-i kat'tnin yar~n ak~ama kadar behe~nehal huziir-z mei'delet mevhazret-i padi~alaye arz olunmas~~ hususuna irade-i seniyye-i müliiküna mitteallik ve ~eref sudur buyrulduk andan mazbata-i mezkitre ile evrak-~~istintakiyye tobras~~
savb-~~ali-i asafanelerine iade k~l:n~n:~~olmak la e~nr-ü ferman hazret-i veliygül emnadir. Selh-i ca sene 95.
Filhakika mabeyin tezkiresindeki i ~aret üzerine divan-~~ harp cemaziyelab~ r~ n
birinci günü yâni bir gün sonra karar~ n ~~ vermi~~ve metinde yaz~ ld~ g~~ üzere cezalar~~
tayin ile arz eylerni~tir,
Haf ~ z Nuri sonradan "idama bedel müebbed kalebendlige mahk ~lm edilip
Akâya gönderilmi~tir.
2 Cemaziyelah~ r (sene 1295) tarihli mahkeme fezlekesi. (sureti vesikalar
aras~ ndad~ r).
3 Gerek Ali Suavi vak'as~ nda ve gerek bundan az sonra ke~fedilen K~leantiAziz bey komitas~ nda alakas~~ görülen bu Esat efendi, Ç~ ra~an vak'as~ ndan birkaç gün

evvel Mekteb-i Harbiye hocalar~ ndan Kolagas~~ Seyyit efendiye Y~ ld ~ z saray~~ civar~ ndaki muhaf ~ z askerin bugünlerde mezk~lr saraya girecek olan yirmi, otuz bin
muhac~ r~ n arzusuna mani olam~ yacaklarrn~~ söylemi~~ve iurnal ile arzedilen bu
ifadeyi Seyyid efendi de tasdik etmi~ti.
4

istanbulda yar~m as~rl~ k vekayi-i mühimme s. 67.
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ve Filibeli Salihin dörder seneye ve di~er bir ço~u da üçer seneye
mahkûm edilip Sultan Murad~n kilerci ba~~s~~ Çank~ r~l~~ Ali ve A~ç~ ba~~s~~ Bolulu Hasan ile Salâhaddin efendinin lalas~~ Ali efendi
ve Ahmed a~alar~ n, ailelerile birlikte memleketlerine sevk edilmelerine karar verilmi~tir.
Ç~ra~an yakas~n~~ müteakip ~stanbuldaki muhacir, esnaf ve
ahâli semt semt Belediye daireleri marifetiyle mazbatalar tertip
ederek hadiseden dolay~~ teessürlerini arz ve bu münasebetle Padi~aha sadakatlerini teyit eylemi~lerdir. Birbirinin ayni olan bu
mazbatalardan bir tanesinin foto~rafisiyle muhacir ve esnaf~n di~er
bir mazbatas~ mn foto~rafisini makalenin sonuna koydum.
*
* *
Suavi vakas~~ bir tak~m pa~alar aleyhinde Abdülhamide curnaller ya~d~r~lmas~n~, hükümet ve sarayda baz~~ de~i~iklikler yap~lmas~ n~~ mucip olmu~tu; bu s~ rada ba~vekil unvaniyle hükümet
reisi bulunan Sad~k Pasa hâdiseyi duyar duymaz hemen saraya
ko~mu~, Mirât-~~hakikat'in yazd~~~na göre padi~ah~~ temin için "art~k
Sultan Murad~n çaresine bakmal~d~r„ sözleriyle sadakatini göstermek istemi~, fakat bu söz vehham olan Abdülhamidi korkuttu~undan Sad~ k Pa~a hakk~ ndaki emniyet münselip olmu~tu; bundan
ba~ka Padi~aha kurenadan Ni~li Mahmud imzasiyle verilen bir Jurnal
ile 2 bu vakan~n vükela taraf~ndan tertip edildi~i bildirilmi~~olduFilibeli Ismail o~lu Eyyup, Filibeli eskici Mustafa, Kayserili Abdurrahman,
Pazarc~ kl~~ Emin o~lu Mehmed, Filibeli Mehmed o~lu Mustafa, Molla Ali, Haf~z
Nazif, Hasköylü Mestan o~lu Emin, Filibeli Mehmed, Edirneli Hüseyin o~lu R~ za
Filibeli Hasan, Pazarc~ kl~~ 'Adem, Filibeli ~brahim o~lu Emin, Pazarc~ kl~~ Rifat,
Hasköylü Hasan, Filibeli Mehmed, Pazarc~ kl~~ Hasan, Pazarc~ kl~~ ~erif, Filibeli
Hac~~ Mehmed bin Zührap, topal Hayri, Ra~id bin ~erif, Ali bin Hüseyin, Pazarc~ kl~~
Hüseyin, Hasan bin Mehmed, Mustafa bin Ali, Hasköylü Mehmed bin Emin, Hac~~
Ismail, Rasim bin Mehmed, Mehmed bin Ahmed, Zeynel bin Halil, Edirneli ~ brahim bin Mehmed üçer sene kürek cezas~ na çarpt~ r~ lm~~lard~ r. Mahkümlar aras~ nda birde Mahkeme-i temyiz hukuk k~sm~~ mukayyitlerinden Hakk~~ efendi isminde biri bulunup üç sene hapse mahküm edilmi~tir.
2 Vak'adan be~~gün sonra Abdülhamide verilen ve foto~raf~si makalenin
sonuna vesikalar aras~ na konan Ni~li Mahmud ismindeki hafiyenin jurnal~~ aynen
~öyledir :
Huziir-z hazret-i tacdarilerine
Ilfürüz-1 abd-i memlükleridir ;
Cenclb-~~hak efendimiz hazretlerini il dyevmilk~ yam saltanat-z seniyyelerinde
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~undan Abdülhamid huzuruna kabul etti~i Ba~vekil Pa~an~n
bu husustaki mütaleas~ n~~ sormu~~o da kendilerini temize
ç~karmak üzere "viikelâ yapsa böylemi olurdu?„ sözünü a~z~ndan kaç~ rd~~~ndan bu sözden mana ç~karan padi~ah, Ç~ra~an
bask~ n~ ndan yedi gün sonra yani 25 Cemaziyelevvel [ 1878
May~s 27 ] tarihinde Sad~k Pa~ay~~ azil ve Cezayir-i Bahr-isefid valili~iyle istanbuldan uzakla~t~rm~~t~r Sad~k pa~an~n yerine Ba~vekil
kemâl-i selamet ve emniyetle daim ve ber karar buyursun. Geçen pazartesi günkü
vak'a-i müellemeyi ne fikirlere ve ne kuvvetlere müsteniden zuhura geldi~ini ve
bundan sonra ne gibi tasavvurlarin icras~na te~ebbüsat4 mel'ilr~dnede bulunulaca~~n~~ve bunlar kimler den ibaret bulundu~unu ald~~~m baz~~ maili' mat ve gördü~üm baz~~haller üzerine ancak Huzur-: Ali-i Hazret-i adaletpervertlerinde migayr-i haddin arzetn~e~e sevk-z sadakatle arzu ediyorum, her halde Ferman Padi~ah-~~
Dindar ve ~ehin~ah-: Tdcdar efendimiz ha~retlerinindir. 1.3 May~s sene 94
Ni~li Mahrnud
Tafsilat-z malâmat.: pakerdnemi hnzur-z dli-i hazret-i cihandarilerinde ~ifahen
arzet~nek üzre bundan sonra melunlara layik olan baz~~ te~ebbüsat efkdr~nda
bulunanlardan birincisi reis-i vükela Sad~k Pa~a, ikincisi Izzet Pa~a, üçüncüsü
Ba~vekil-i sab~k Ahmed Vefik Pa~a dördüncüsü Ba~dad vali-i sab~kt Akif Pa~a
ile askeriden iki Mü~ir ki bunlar~n isimlerini kulunuza haber veren söylememi~tir; bunlar efkar ve tasavvurlar~nz malünz Mithat Pa~an~ n damarl~~olup geçen sal~~
günü Londraya giden Refik beyle Mithat Pa~aya beyan etmek üzre söylemi~lerdir ; i~te kuluniz dahi bu Refik beye yak~n birinin ifadesi ve gidi~in renk
ve revi~i üzerine baz~~delail-i muknia serdiyle ve vak'a-i müteellime-i makduhan~n
istinatgdhiyle beraber fakat huzur4 dli-i hazret-i ~ahanelerinde arzetme~e cesaret
edebilirüm, her halde emr-ü-ferman
müfehham padi~ah~ m efendim
Bende Mahmud
hazretlerinindir.
Ni~li Mahmud'un bu jurnal~ ndan sonra verece~i izahat~~ dinlemek üzre
Abdülhamid kendisini sadr-i âzam Saf vet pa~a da huzurda bulundu~u s~ rada
yan~ na ça~~ r~ p dinlemi~. Ni~li Mahmudun sözlerine Safvet pa~a itiraz eylemi~tir. Bu hafiye, padi~ah~ n huzurunda ~ifahen söyledi~ini tahriren beyan
etmek suretiyle 11 Muharrem sene 96 ve 24 Birincikânun sene 94 tarihli ikinci
bir jurnal daha vererek bunda da bir tak~ m pa~alarla Mithat pa~ay~~ Abdülhamid aleyhinde çal~~makla ihtam etmi~tir. Bu jurnal~ n~ n sureti ve foto~rafisi
son k~s~ mlardad~ r.
1 Esv'd Sudur (Mehmed Memduh pa~a) s. 34 ve Mirat-~~ hakikat c. 3 s. 140
Memduh Pa~ay~~ teyiden Basiretci Ali efendi ~öyle yaz~ yor 'Ali Suavi vak'as~~
birçok hanmân~ n söndürülmesi ile neticelendi~i esnada sadr-~~ âzam bulunan
Sad~ k Pa~a'y~~ birgün Padi~ah yaver-i mahsus ile mabeyne davet ve huzura
kabul ile kendisine, vhk'adan haberiniz yokmu idi? deyu istizah~ na cevaben
'Efendim malilmat~ m olsa idi böylemi olurdu?» demesi her sözü su'-i tefsir eden
Abdülhamid'i hiddetlendirmi~ti» (Istanbulda yar~m as~rl~k vekayi-i mühimme s. 67)
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tâbiri yerine Sadr-~~âzam unvaniyle Mütercim Mehmed Rü~tü Pa~a
Sadr-~~ âzam olmu~tur. Bundan ba~ ka o~lu Süleyman Be~in Suavi ile
çal~~mas~ ndan dolay~~ serasker Izzet pa~a hakk~nda da ~üphe uyanup
ve Bahriye Naz~r~~Moral~~Ibrahim Pa~a da ayni suretle azledilmi~lerdir. Gene bu hadiseden az zaman sonra mabeyn mü~iri Ingiliz
Sait pa~ a da hizmetten affolunup yerine hassa mü~iri Osman pa~a
tayin edilmi~tir.
Temadi eden jurnallar üzerine Abdülhamidin vehmi artt~~~ndan
ve Sad~ k pa~an~ n yerine getirilen sadr-~~âzam Mütercim Rü~tü pa~a
daha evvel iki cu- hal yakas~ nda bulunup her nas~lsa bu defa hükümet reisli~ine gelmi~~oldu~undan Padi~ah üzerinde yap~lan tesirle
da tâyininden bir hafta sonra azlolunup Safvet pa~a sadr-~~ âzam
olmu~tur.
'A.

V *

Suavi cemiyetinin devlet adamlar~ ndan kimlerden müte~ekkil
oldu~u iyice anla~~ lamam~~, defter ve vesikalar~ n imhasiyle bu cihet
kapal~~ kalm~~t~ r. Ali Suavi gibi münevver ve vaziyeti iyice müdrik bir adam~ n böyle üç, be~yüz muhacirle saltanat, de~i~ikli~i
yap~lamayaca~~n~~ bilece~i pek tabiidir ; bu i~te askeri bir kuvvet elde edilemedikçe te~ebbüsün muvaffakiyetle bitmesine de imkân olmad~~~~maleundur. Basiretçi Ali efendi Ta~~K~~ladaki askerin elde edildi~ini beyan etmi~~oldu~undan Suavi'nin her halde
ihtiyatl~~ hareket etti~i anla~~ llyorsa da kai bir hüküm verilemiyor;
fakat basiretçi Ali efendinin risalesinde Suavi vakas~~dolay~siyle
muhakemesi icra edilen be~inci Murad mensuplar~ ndan bir zat~n
verdi~i ifade nazar-~~ dikkati celb etti~inden mahkeme reisinin o
zata sordu~u sual ile an~ n vermi~~oldu~u cevab~~aynen yaz~ yorum:
Mahkeme reisinin suali :
Beyefendi, itiraf ve ikrar~n~~~veçhile haberdar oldu~unuz bu
vak`ay~~vukuundan evvel hükümete ihbar ile ibrâz-~~sadakat etmi~~
ve buna mükâfüten mesanid-i üliyeyi ihraz eylemi~~olsan~z daha
güzel olmazm~~ idi?
Maznû'nun cevab~~ :
Evet ikrar ve itiraf ederim ki bu meselenin zuhur edece~inden
haberdar idim; hatta Ali Suâvi efendinin böyle mühim bir i~i
~stanbulda yarzm as~ rldt vekayi-i mühimme s. 65.
Belleten : C. VJ!!, F. 7
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dört buçuk n~uhacirle görmek mümkün olmad~~~n~~ bilerek bir çok
rical ve erkân-~~ askeriyye ile görü~üp ittifak etmi~~olduklar~n~~ ve
kuvvetli bir f~rka te~kil eylem i~~bulundu~unu da biliyordum; belki
huzzar aras~ nda mii~arünileyh ile akd-i ittifak etmi~~zevat vard~r;
böyle mükemmel bir tertibat~n bir vakit yanl~~l~~~ndan dolay~~
neticesiz kalaca~~ n~~ ümit etmek keramete mütevakk~ f idi. Binetenaleyh
velinimetinin n~ enfaatine muvaf~ k olan bir ~ eyi ihbar ederek hiyanet
etmi~~olma~~~erbâb-~~ nâmus nas~ l irtikâp eder?
Bu zat idama bedel müebbed kürek cezasiyle mahküm olarak menfas~ nda vefat etmi~tir. Bunun ya Haf ~z Nuri veyahut Osküdarl~~ Nuri beylerden birisi olmas~~ lâz~ m geliyor: Osküdarl~~ Nuri
Bey K~leant~ - Aziz bey komitesine de dahil olup yukar~da kaydetti~imiz gibi kendi ve ailesi vas~ tasiyle Sultan Murada mensub
idi ve iki cemiyete de mensup olmas~ ndan dolay~~ cezas~~ alt~~
sene olmu~tur.
Bu vakit yanl~~l~~i n~ n neden ileri geldi~i anla~~lamam~~~, hadiseye i~ tirâki temin edilen Ta~~k~~ la askerleri bunun aksine hareket etmi~ lerdir. Bu mütalealar ve Ni~li Mahmudun verdi~i jurnallardaki
vükelân~ n ve baz~~ pa~alar~ n cemiyetle alükalar~~ kayd~~ gözönüne
al~ nacak olursa Ç~ ra~an vakas~ n~n yaln~ z muhacirlerle yap~ lmak
istenilmedi~ini ve vakit y-anl~~l~~~ n~ n bu neticeyi verdi~ini kabul
etmek yanl~~~olmaz.
K~ rk ya~~ nda iken bu suretle vefat etmi~~olan Ali Suâvi'nin
cesedi Y~ld~ z camii yan~ ndaki kabristana defnedilmi~, fakat az zaman sonra bu mezarl~ ktan eser kalmam~~t~ r ( Saray ve Bâb-~~ Alinin lçyüzü -- S. K. Irtem, Ak~am gazetesi, Tefrika No. 364).
ÇIRA~AN SARAYI VAK'ASINA DAIR BAZI VESIKALAR
Ali Suavi vak'as~n~~müteakip Y~ld~zda ba~kfitip Sait Pa~an
riyasetinde
toplanan heyetin icabeden tahkikat~~yapt~kn~
tan sonra tertip etmi~~olduklar~~18 may~s 94 « 30 may~s 1878 »
tarihli a~a~~ daki fezleke sureti. vak'a müsehbiblerini muhakeme için te~ kil edilen idare-i örfiye divan-~~harhine verilmi~tir.

I~bu ~ehr-i cemaziyelevvelin on yedinci pazartesi günü ' saat
dört buçuk raddelerinde Ali Sucivi, muhacirinden bir hayli e~ has
Bu vak'a pazartesi günü olmu~ tur; o gün cemaziyelevvelin on sekizinci
günüdür. Bu arabi ay~ n~ n ba~~~milâdi mayis~ n üçüncü cülna günü oldug-una göre
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ile muhtelif tariklerden Ç~ ra~an sahilsaray~~ civar~ nda olan Mecidiye camii önüne gidip orada tecemmu ettikten sonra saray-~~ mezkf~run Pasa dairesi ile Serdap kö~kifnün önüne gidip bunlar~n bir
k~sm~~ asakir-i nizamiye ve zabtiyeden mevcut olan üç nefer nöbetcinin üzerlerine hücum ve tüfenk ve kasaturalann~~ ahz'ile kendülerini cerh eyledikten sonra saltanat kapusuna naz~ r merdiven
ba~~ nda bulunan pencerelerin camlar~ n~~ ~ikest ve harem dairesine
dühul iderek Sultan Murat hazretlerini divan mahalline getürdükleri esnada asakir-i ~âhane yeti~erek Ali Suavi ile pada~lar~ndan
bir tak~m~~ itlaf ve bir miktar~~ cerh edilip on iki neferi dahi tutulmu~~ve bu babda laz~ m gelen tetkikat~ n icras~~ taraf-~~*acizanemize havale buyrulmu~~oldu~undan müteall~ k buyrulan irade-i seniyye üzerine ibtida Y~ld~z kasr-~~hürnayununda ve muahharan
bab-~~ seraskeride ictimâ olunarak en evvel vak'an~n suret-i hu&~s~~tetkik olundukta taraf-~~ hazret-i ~ehriyariden Ç~ ra~an saray~ na memur Dilaver a~a, e~has-~~ merkumenin ictima~n~~ müteakip
keyfiyeti saray-~~ hümayun civar~ nda talim mahallinde bulunan asakir-i ~ahane zabitine ihbar etmesiyle zabit-i milmaileyh alt~~ neferle
gelip yeti~mi~~ve anlar gelinceye kadar Ali Suavi ile refikleri
harem kap~s~ n~~ k~r~ p içeriye girerek Sultan Murat hazretlerini ç~kar~ p merkum Ali Suavi bir taraftan Yasa Sultan Murat sadalariyle
mü~arünileyhi alk~~ lamakta ve di~er taraftan dahi sair refiklerini
alk~~lar etme~e te~vik ve mü~arünileyh ile birlikte ç~ kan ve bu
hâdiseden maksat ne oldu~unu süal etmekte olan cevariye te~ebbüsleri mü~arünileyhin lehine oldu~unu istintaknamelerde tafsili
mazbut baz~~ kelimat-~~ mü~evv~ ka ile beyan itmekte oldu~u s~ rada
Dilaver a~an~ n reyi üzerine neferat-~~ mevcude süngü davranarak
e~has-~~ merkumenin divan mahallinden harice ç~ kmamalar~~ için kap~y~~ tutmu~~ve müteakiben dahi gönderilen habere mebni miktar~~
kafi asakir-i nizamiye ve Be~ikta~~zab~ ta memuru Hasan Pa~a sahabetiyle bir miktar neferat-~~ zabtiye yeti~ erek ibtida Ali Suâviyi
mumaileyh Hasan Pa~ a, elindeki sopa ile tepelemi~, Dilaver a~an~n
reyi üzerine asakir-i ~ahane taraf~ ndan dahi silaha davran~larak
e~has-~~merkumenin on alt~~ neferi itlaf ve on üçü cerh edilmi~~
Oldu~u ifadat-~~ vak~adan anla~~ld~.
ay on sekizdir. O tarihteki gazeteler de vak'ay ~~ Cemaziyelevvelin on sekizinci ve
rumi mayisin sekizinci pazartesi gösterdiklerinden Fezlekedeki arabi tarih bir gün
evveldir.
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Bu i~de en ziyade aran~ lacak mesele bu cemiyet-i fesadiyyenin
suret-i tesisini ve maksad~n neden ibaret oldu~unu istiknah etmek
oldu~u halde cemiyet-i mezkûreye riyaset eden Ali Suavi ile esnay-i vak'ada en ziyade fesat ve mukavemete sây eyledikleri haber verilen Arnavut Salih ve Hac~~Ahmed ve Molla Mustafa hadise esnas~nda vurulup telef edilmi~~ve elde edilen on iki ki~i
dahi aceze-i muhacirinden olup siyak-~~ifadelerine nazaran kendûleri
mûtecasir olduklar~~cinayetin mahiyet ve netayic-i muz~rresini takdir ve idrâk eder tak~mdan olmay~p Ali Suavinin baz~~ ne~riyat-~~
mûbhemesine ve igfalat~na kap~larak bu cemiyetde bulunmu~~olduklar~ndan cemiyet-i mezkûrenin suret-i te~ekkûlû ve mekas~d~~
hakk~nda aran~ lan malûmata malik olamamalariyle merkum Ali Suavi ile bir hayli mûddetdenberi *Ülfet ve refakati olup iki aydan
beru dahi Osküdarda isticar etti~i yal~da birlikte oturmu~~olan
Filibe viicuhundan Ahmed Pa~a damad~~ Haf~z Nuri ile Uzuncaabad Hasköylû Hac~~Mehmed ve Haf~z Ali'nin ifadat~ndan ba~ka
tahkikat~ n tevsi ve teshiline medar olacak bir me'haz bulunamad~.
Anlardan Haf~z Nuri vakadan on be~~gün mukaddem Izzet
pa~a zade Süleyman ve Ba~datl~~ di~er Süleyman beyler ile
evkaf varidat idaresi ketebe-i sab~kas~ndan olup kendisinin Sultan
Murad hazretlerine ve hareminin mû~arûnileyh hazretlerinin dâire-i
dahillyelerine mensubiyeti bulundu~u haber verilen Ûskiidarh Nuri
bey Suâvinin hanesinde Ç~ra~an saray~ndan mürur eden la~~m~n
mukaddema kapat~lm~~~oldu~undan ve ~imdi o civarda bir hane
tedarikiyle yeniden bir la~~m aç~lmas~~maksatlar~n~~teshil edece~inden bahsettiklerini misafirlere kahve getirdi~i esnada i~itmi~~
ise de kendisi kahveyi verip ç~kt~~~ ndan cereyan eden mûkâlemenin
nihayetine kadar yanlar~nda kalmama~la kararlar~n~n neticesine
muttali olamad~~~n~~ve fakat hadiseden bir kaç gün evvel Suavinin kendisine vaki olan rivayet ve hikayesinden merkumun Osküdarl~~ Nuri bey vas~ tasiyle Sultan Murad hazretlerine bir mektup
gönderip cevab~n~~ dahi ald~~~n~~ve bu mektubun meali sultan
Murad için tasavvur ve temenni ettikleri halin 2 husulünû teshil
edecek surette ~ngiltere hükümetine gönderilmek üzre bir mekMetinde söyledi~imiz gibi biri, o zaman serasker bulunan ~zzet Pa~a'n~ n
o~lu ve di~eri de Mahmud ~evket Pa~a'n~ n babas~d~r.
1 Sultan Murad için tasavvur ve temenni edilen ~ey, an~~ tekrar biikiimdar
yapmakt~: komisyon bunu aç~kca söylemek istememi~tir.
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tup talebini ve sultan Muradn taraf~ nda gelen cevab~n münderecat~~
dahi baz~~ ibarat-~~ avam pesendâneyi hâvi i olup hatta Suâvinin
muhacirinden bir tak~m adamlar~~ daire-i ittifak~ na idhal ve sultan
Murad hazretleri hakk~ nda bir daiye-i gayretke~i istihsal etmesine
ibarat-~~ mezkilreyi ne~retmesi sebep oldu~unu ve fakat kendisi
ne Suâvinin sultan Murad hazretlerine yazd~~~n~~ söyledi~i ve ne
de anlar~ n Londraya isal olunmak üzere ana gönderdi~i mektuplar~~ görmeyip bunlar~n meallerini Suâvinin kendisine vaki olan
ifadesine göre nakletmekte bulundu~unu söylemi~~ve merkumlardan Hac~~Mehmed ve Haf~z Ali dahi Suavi ile sab~ ka-i muârefeleri
olmad~~~~halde merkum Haf~z Nurinin delâleti üzerine hadiseden
bir gün evvel merkumun yal~s~na giderek Sultan Murad hazretlerinin medayihine ve muharebe-i haz~rada vukua gelen ma~lübiyetin
tamiri için mü~arünileyhin avdeti lüzumuna dair vaki olan sözleri
ki istintaknâmelerinde 2 hikâye edilmi~tir, Bunlarla kendilerini dahi
fesadat~ na te~rik etmek istemi~~ise de i~in gayr-~~ me~rû ve vahim
bir ~ey oldu~unu bildiklerinden merkumun ifsadat~ na teba'iyyete
raz~~ olam~yarak hanesinden ç~ k~p gittiklerini ve fakat bu hali
hükümete haber vermemekte olan kusurlarm~~ dahi bildiklerini
beyan ederek ba~ka türlü vukuf veya medhalleri olmad~~~n~~ iman-~~
galaz ile dermeyan etmi~~ve Filibeli Ahmed pa~a dahi Suâvinin
hanesine med'uvven bir kerre gitti~ini ve merkum kendisinin cemiyete dahil olmas~na pek çok sâ'y eylemi§ ise de muvafakat eylemedi~ini dermeyan eyledi~i gibi Suâvinin yal~s~~ ve ihtiyatan validesinin hanesi zab~ta marifetiyle taharri ittirildikte bu fesada dair
bir güna evrak bulunamayup 3 komisyona getirilen ka~~tlar~n bir
tak~m~~ kendisinin ve bir tak~m~~ hareminin zatlar~na ait mükatebat-~~
âdiyeden ibaret görünmü~~ve Haf~z Nuri ile mumaileyh Süleyman
ve Nuri beylerin hanelerinde bulunan evrak~~ dahi kezalik zatlerine
ait olup bu i~e müteallik hiç bir ~ey zuhur etmemi~tir.
Tetkiki laz~ m olan mevadd~n biri dahi sultan Murad hazretle1 Yine komisyon Sultan Murad'~ n saltanat~ n~~ temennisini (ibarât-~~ avân~~ pesendane) olarak tavsif eyliyerek üstü örtülü ibare kullanm~~t~ r.
2 Vesikalar aras~ nda maalesef istintaknâmeler yoktur. Muhakeme esnas~ ndaki ifadeler de mevcut de~ildir.
3 Metinde söyledi~imiz gibi Suâvinin kendi yal~s~ ndaki vesikalar zeveesi
taraf~ ndan imha edilmi~tir. SuâvVnin validesinin hayatta olduk' anla~~ l~ yor.
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riyle müteallikat~ n~ n maznun olan medhallerinin istiknah~~ ve bu
madde suret-i vânhada tahakkuk etmese bile an~~ teyit edecek
karâin ve emârat oldu~u halde anlar~ n yegân yegân tetkiki ve
hususâ mü~arünileyh hazretleriyle cemiyet-i mezkûre beyninde baz~~
vesait dahi olmak ihtimaline nazaran anlam~~ zâhire ç~ kar~lmas~~
oldu~undan bu yolda sarf-~~ mesâi k~l~ nd~; Haf~z Nurinin ifadesine
nazaran vâs~ ta-i mul~tabere Osküdarl~~ Nuri bey olup fakat mumâileyh
yaln~z kendisinin mü~arunileyh hazretlerine mensubiyet-i kadimesini
ve hareminin, dairelerine nisbet-i mahsusas~ n~~ mûterif ise de mü~arünileyh hazretlerinin inhilâmdan sonra münasebetlerinin devam~ na
mahal ve imkân kalmad~~~ n~~ beyan etmi~~ve vesatat~ n~~ inkârda
mus~ r bulunmu~tur.
Bahriye Naz~ r~~ sab~ k devletlû ~brahim Pasa ile Nusret Pasa2
ve Mirahur Mustafa Pasa ve bahriye ümeras~ndan Seadetlu Hasan
Pasa' hazaratiyle Mesudiye suvarisi izzetlû Mehmed Bey ve Sultan
Murad hazretlerinin kahveci ba~~l~~andan mütekait ~brahim Efendi 5
haklar~nda vuku bulan baz~~ ihbarat üzerine celp ve istintak ve
tahkikat-~~ lâzime icra olunmu~~ise de mebhusünanh olan maddeye
bir gûna medhal ve malûmatlar~~ oldu~una dair serri~te al~ namad~; bunlardan Ibrahim Pa~a hakk~ nda vaki olan ~üphe hadisenin
zuhurunu mütaak~ p orada bulunmas~~ ve Saldhattin Efendi hazretlerini Mesudiyeye gönderip z~ rhl~ lar~~ dahi harekete müheyya bir
halde tutmas~~ rivayetlerinden ne~'et etmi~~ise de mü~arünileyh,
z~ rhl~ lar~n fayrab edilmesi mabeyn-i hümâyun yaverlerinden Kaymakam Ahmed Be~in telgrafiyle kendisine gelen emre ve muahharan
dahi bizzat daire-i bahriyeye gele:ek sifahen vaki olan tebli~ine
mebni oldu~unu ve hadisenin zuhur~~ ve yâverin tefsaneye vurudiyle kendüsinin saraya gitmesi arasmda hayli zaman geçüp akiMoral~~ ~ brahim Pa~a vak'a esnas~ nda bahriye Naz~ r~~ idi; verilen bir lernal üzerine hadiseyi müteakip kendisinden ~üphelenilerek hemen azledilmi~tir.
2 Deli Nusret Pa~a diye me~hur olan zat olup kendisi baz~~ ricali jurnal
ederken bu vak'ada kendisi de jurnal
3 Abdülmecid zaman~ nda ~ stabl-~~ âmire müdürü olmas~ ndan dolay~~ Mirahur
Mustafa Pa~a diye mâruf olan bu zat, vak'a esnas~ nda hiç bir memuriyeti olmay~ p bu s~ rada Ça~nl~ cada Tophaneli oklur~daki ba~;inda oturn~ akta idi.
4 Sonradan bahriye nazir~~ olan ~ne.~ hur Bozcaadal~~ Hasan Hüsnü Pr~~a'd ~ r.
5 Kahveciba~~~ ~ brahim efendi Suavi vak'as~ ndan bir müddet sonra ke~fedilen ve Sultan Murad~~ hükürr~ dar yapmak için çal~~an K~leanti-Aziz bey kornitesiyle
alâkas~~ olmas~ ndan dolay~~ alt ~~ sene müddetle Samsunda kalebend edilmi~tir.
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b-i vak~ ada orada mevcut bulundu~una dair edilen rivayet makrun-~~ hakikat olmad~~~n~~ve Salâhattin Efendi hazretlerinin Mesudiyeye götürillmesi kendisinin saray-~~mezküra duhulünden mukaddem idü~ini ve oraya vard~ ktan sonra yapaca~~~jurnala esas
olacak malümat~~istihsal maksadiyle gemiye giderek ve mü~arünileyhi görerek avdet eyledi~ini ve sefineye azimetinden evvel
mü~arünileyh Salâhattin Efendi hazretlerinin hatt-~~destiyle Sultan
Murad hazretlerine gemiden yazd~~~~mektup kumandan pa~a taraf~ ndan kendüsine gönderilmekle ve bu mektup r~ht~m üzerinde iken gelme~le oradan nezaret yaveri vas~tasiyle mabeyn-i
hümâyuna gönderdi~ini söylemi~~ve yaver Ahmed Be~in telgraf'
komisyonca getirilerek mü~rünileyhin ifadat~ na muvaf~ k zuhur eyledi~i gibi Salâhattin efendi hazretleri mektubunun mabeyn-i hümâyuna Isal olundu~unu ve mü~arünileyh Ibrahim Pa~a'n~n dahi yaverin daire-i bahriyeye vusülünden sonra oraya gitti~i Hasan Pa~a
ile Mesudiye suvarisinin ve istintaknamelerde isimleri muharrer
yaverlerin tebligatiyle sabit olmu~tur ve Salâhattin Efendi hazretlerinin ibtida bulunduklar~~ odan~n penceresinden a~a~~~at~ld~~~n~~
söyledikleri ve muahharan dahi kurulan nerdibanla dahi saray~n üst
kat~ndaki odaya ç~kt~klar~~Mesudiye suvarisi taraf ~ndan beyan
olunup mezkür nerdiban dahi muahharen tersaneye götürüldü~ünden
getirilüp muayene olundukta jimnastik için istimal olunan alttan
oldu~u anla~~lm~~~ve binaenaleyh bunun gemiden verilmi~~olmas~~
ihtimali mündefi olmu~tur.
Ba~datl~~Süleyman Bey ile di~er Süleyman Bey biddefeat istintak ve muvacehe olunduklar~~halde Haf~z Nuri'nin aleyhlerinde
vuku bulan ifadesini tekzibde ~srar ve Suavi ile-. birkaç kerre ettikleri
mülakat adi bir ülfet yolunda olup ~u fesadda kat'a medhal ve
i~tirakleri olmad~~~n~~ tezkâr eyledikleri gibi hadisenin zuhuru günü
bunlardan Izzet Pa~azade Süleyman Be~in Be~ikta~ta birle~mek
üzre üsküdarl~~ Nuri Beyle ayr~~ ayr~~oraya gitmi~~ve Ba~dadl~~
Süleyman Be~in dahi mahkeme-i istinaf ba~~kâtibi olup Be~ikta~ta hanesi olan Esat Efendi ile o taraflarda görünmû~~olmalar~~ nazar-~~ dikkati calib oldu~undan esbab~~ sual olundukta Izzet
pa~azade Süleyman Bey, üsküdarl~~ Nuri Beyle Be~ikta~a gitme~i kararla~t~rmalar~~beray-~~tenezzüh Ihlamurda bulunmak maksad~na ve Ba~dadl~~Süleyman Bey dahi sebeb-i azimetini hadiseyi duydu~undan esbab~n~~ anlamak niyetine bina eylemi~tir ve
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Üsküdarl~~ Nuri Bey münferiden ve ahiren vaki olan istintak~ n~ n
cevab~ nda, o gün Be~ ikta~ a gitmesi Sultan Murat Hazretlerinin kurenay-~~ süb~ kas~ ndan ve kendüsünün akrabas~ ndan olan Seyit Bey
ile görü~ mek içün oldu~unu beyan eylemekle mumaileyh Seyit
Be~in dahi istintak~~ ve Nuri Beyle müvaceheleri derdest bulunmu~tur.
Ba~dadl~~ Süleyman Bey istintak~~ bittikten sonra kendilsünün
sebili tahliye ve mükâfat vadolundu~u halde baz~~ malümat-~~ mühimmesi olup an~~ haber verece~ini ifade etmesi üzerine söyliyece~i sözler hakikat-i meseleyi istiknaha medar olacak ~eyler ise bu
istifade teahhur etmemek için mesuli is'af edilece~i beyan olunmasiyle temhir ve Ita etti~i varaka Londrada zat-~~ ~evketsimat-~~
hazret-i Pâdi~ ahi aleyhlerinde baz~~ su-i tasavvurat oldu~una dair bir
tak~ m mesmuat-~~ gayr-i mâkuleyi hikâyeden ibaret olup mumaileyh
Süleyman Bey dahi gene taht-~~ tevkifde bulunmu~tur.
E~has-~~ merkumenin Sultan Murat Hazretlerinin harem dairesine duhulleriyle mü~arünileyhin d~~ ar~ya ç~ kmalar~~ beyninde pek
cüz'l bir zaman geçti~i ve kendüleri elbiselerini giymi~~olduklar~~
ve k~l~ c ve tüfenk ve tabanca ile müsellah bulunduklar~~ halde ç~ kt~ klar~~ görenlerin istintaknâmelerinde mazbut olan ifade-i müttehidelerinden anla~~ ld~~~~gibi mü~arünileyhin hademe-i mahsusas~ ndan
eczac~~ Osman efendi ile kilerci ba~~~ Ali a~a ve a~c~~ ba~~~Hüseyin a~a ve Lala Ali efendinin Ali Suâvi ile saraya giren di~er
arkada~lar~ na delalet edip bunlar~~ harem dairesine götürdükleri
Dilaver a~a taraf~ ndan haber verilmi~~ve merkumlar~ n i~bu cemiyet-i fesadiyyeyi bu suretle telâkki ettiklerine dair olan rivayetin
ehemmiyeti derkâr bulunmu~~ise de kendüleri defeatla vaki olan
istintak ve müvacehelerinin her birinde adem-i medhallerini beyanda mus~ r olduklar~~ gibi bunlar geceleri mü~arünileyhin dairelerinde nöbetle kald~ klar~ ndan hanelerine gidip geldiklerinde muhaberata vas~ ta olmalar~~ ve bu i~de zImedhal olanlar var ise bunlar~ n evlerine gelmeleri ihtimalile buralar~~ tetkik olunmak üzre
haremleri ve çocuklar~~ daire-i istintaka getirilmi~~ise de anlar~ n
takrirlerinden dahi bir emare ve serri~te al~ namam~~t~ r.
Bir de yukar~ da zikri sebkat eden kâtip Esat Efendinin bundan
bir kaç gün evvel Mekteb-i harbiye hocalar~ ndan kola~as~~ Seyit
Efendiye Y~ ld~z sarây-~~ hümâyunu civar~ nda muhafaza maksadiyle
bulundurulmakta olan askerin bugünlerde sarây-~~ mezküre girecek
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olan yirmi, otuz bin kadar muhacirinin matlab ve te~ebbüsünü
men'e kifayet edemiyece~i ve belki Sultan Abdülaziz hakk~nda
vukubulan muamele kendüsünün teslih ve techiz etti~i asker vas~tasiyle oldu~unu dü~ünmek laz~m gelece~i yolunda baz~~ifadat~~
vukubuldu~una dair zab~ta taraf~ndan bir jurnal verilmi~~ve mumaileyh Seyid Efendi dahi celb ile sual olundukta Esat Efendinin
kendüsünün ~u surette ifadat~~ vukubuldu~unu ve hattâ bunu mükâfata mazhariyet maksadiyle kendüsü hafiye memuruna haber
vermi~~oldu~unu söylemi~~ve Esat Efendinin müvacehesinde dahi
tekrar etmi~~ise de Esat Efendi istintaknâmesinde muharrer ifadat
ve delâili 1rad ile bu misillü tefevvühatta bulundu~unu inkâr ve yaln~z Seyid Efendi ile mülakat~ n~~ tasdik etmi~tir.
Vak'adan birgün evvel yani pazar günü
tab ve ne~redilen
Basiret gazetesinde Ali Suavi imzasiyle münderic mübhem ve muhtasar bir mektup dahi ertesi günü icras~~ mukarrer olan vukuat~~
mübeyyin idü~i bâdelicraat anla~~lmasiyle ~ayan-~~ dikkat göründü~ünden mezkür gazete sahib-i imtiyaz~~ Ali Efendi celb'ile istintak~~
icra edilmi~~ve mezkür mektup mündericat~ na nazaran Ali S~lavinin vak'ay~~ avenesine haber vermek emellle yazm~~~oldu~unda
~üphe kalmam~~~ise de mezkür mektubun ne~ri böyle bir vak'a-i
musammemenin ilan~~ maksad~na mebni idü~ine veyahut mumaileyhin
bu maddede zimedhal bulundu~una dair malûmat al~ namam~~~ve
kendüsü dahi di~er e~has ile beraber taht-~~tevkifde bulunmu~tur.
Bugüne kadar cereyan eden tetkikat~n aksam-~~ mühimmesi bunlardan ve mevkulinin adedi yüz yirmi iki neferden ibaret olup
bir taraftan isticvap olunanlar~n tamik-~~ istintaklar~na ve henüz
istintaklar~na müba~eret olunamayan muhacirinden otuz dokuz
ki~inin dahi di~er taraftan istintaklar~na te~ebbüs olunmu~~ise de
~imdiye kadar ceryan eden tetkikattan anla~~ lan halin ve e~has-~~
merkume hakk~nda komisyonca vaki olan mütaleat~ n hemen bugün arz-u-beyan~~müteallik buyurulan irade-i seniyye iktizas~ndan
olmasiyle bu ciheti dahi müzakere olundu.
E~has-~~merkumenin derece-i töhmetlerine ve cemiyet-i fesaBu Esat Efendi, daha sonra meydana ç~ kar~ lan Ktleanti-Azix bey komitesiyle
de alakadar oldugundan dolay~~ alt~~ sene miiddetle ~am'da kal'ebend edilmesine
divan-~~ harpee karar verilmi~tir. Midhat pa~an~n Suriye valili~ i esnas~ nda kendisiyle görü~tiiganden dolay~~ ikisi hakk~ nda jurnal verilmi~tir.
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diyeynin maksad~ na müteall~k karâin leffen takdim k~l~ nan istintak
evrak~ n~ n tafsilât~ ndan ve o tafsilât~ n yukar~da beyan olunan icmalinden rehin-i ilm-i âli olaca~~~gibi bu makule fesat cemiyetlerinin
müessis ve mü~evviklerine ve cemiyete dahil olacaklara kanunen
derece-i cinayet ve cünhalar~ na göre idam ve kürek ve kalebendlik ve nefy cezalar~~ terettüp edece~i derkâr ise de ahkâm-~~ cezaiyyenin muhakeme-i kanuniyyeye müstenit olmas~~ lüzumuna ve tetkikat-~~
vak~an~ n ~imdiki ~ekil ve mertebesine ve muhacirinden bu vak'a
sebebi ile derdest edilen e~has mütecâsir olduklar~~ cürmün mahiyet ve vehametini bilmedikleri halde mücerret Ali Suâvinin ve
ref iki Haf~z Nurinin i~falat ve te~vikat~ na kap~ larak bu yola gittiklerinden ve harp ve hicret sebebiyle düçar olduklar~~ mesaibden
bahs ile merhamet-i seniyyeye dehalet etmekte olmalar~na nazaran
iktizas~ n~ n icras~~ menût-~~ rey-i âlidir, olbabda ve her halde emr
-ü-ferman hazret-i menleülemrindir.
18 May~s 94
(Komisyon =am= mühfirleri:)
Sait Mehmed Rauf Ahmed Vesim Ali Esseyit Mustafa
Mehmed Tahir Münif Esseyid Mehmed Esseyid Osman Resad
Il
Suavi cemiyeti ile sonradan ke~fedilen K~leanti - Aziz bey
komitesi azalan aras~ndaki milnasebat~n tahkiki z~mn~nda
sadaretten seraskerli~e yaz~lan 4 Ramazan 1295 ve 20 A~ustos
sene 94 tarihli tezkire ile divan-~~harbin Suavi yakas~ndaki
maznunlar aleyhine daha evvel yani 1295 senesi Cemaziyelah~r~~
gurresinde verdi~i karar~n fezlekesi sureti.

Taraf-~~ âli-i seraskeriye
Devletlû atûfetlû efendim hazretleri,
Vak'a-i malûme-i mündefiadan dolay~~ derdest edilüp bâ irade-i
seniyye te~ekkül eden l~ey'et-i mahsusa ve divan-~~ harp huzurlar~ nda icra k~l~ nan tetkikat hükmünce vak'ada medhal ve malûmatlar~~ tebeyyün iden ve medhalleri tahakkuk etmeyüp te baz~~ harekât ve tefevvühatlar~ ndan nâ~i taht-~~ ~üphede bulunanlar~n tayin ve
dered~t-~~ mücazatlar~ na ve beriüzzimme görünen kesân~ n dahi
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ihlay-~~ sebillerine dair divan-~~harpten bittanzim iki k~t'a tezkire-i
seraskerlleriyle irsal olunup olbabda meclis-i mahsustan kaleme
al~nan mazbata ile beraber mare~z-~~ huzûr-~~ an k~l~nan ve bir de
Evkaf senedat odas~~ mukabelecisi Aziz be~in Cerrah Pa~ada
in'ikad eden cemiyet-i mefsedet erbab~ n~n icra
kin hanesinde
k~l~nan istintaklar~n~~ mübeyyin Zabtiye nezaret-i celilesinden takdim olunan evrak tak~miyle leffen savb-~~devletlerine irsal k~l~nd~~;
meallerine ve tahkikat-~~ vak~aya nazaran ~u iki tak~m erbab-~~ fesad~ n yekdi~eriyle irtibat ve mü~areketleri oldu~u ve netice-i fikir
ve niyyetleri asayi~~ve emniyet-i dahiliyyenin ihlali maddesi bulundu~u anla~~ld~~~ndan haklar~ nda laz~m gelen mücazat-~~kanuniyyenin sür'at-i tertip ve icrasiyle emsaline ibret-i müessire gösterilmesi
lazimeden olmagla e~has-~~ merkumenin divan-~~ harbce kaide-i adi
ve hakkaniyete tevfikan ve acilen yegan yegân muhakemelerinin
icrasiyle haklar~nda terettüp idecek derecat-~~ mücazat~ n peyderpey
marûz-~~ huzûr-~~etli k~l~nmas~~ ~erefsünuh ve sudur buyrulan emir ve
ferman-~~ hümâyun-~~cenab-~~ padi~aht iktizay-~~ âlisinden bulunmu~~
olmag~ n hükm-i irade-i seniyyenin sürat-i icras~ na himmet buyrulmas~~ bab~ nda irade efendimindir. 4 Ramazan sene 295 ve 20
A~ustos sene 94.
Safvet
DIVAN-I HARP FEZLEKESI
~ehr-i cemaziyelevvelin on yedinci Pazartesi günü saat dört
buçuk raddelerinde muhacirinden bir hayli e~has~n Ç~ ra~an sahilsaray-~~ hümâyun~~ civar~ nda tecemmula bunlardan bir miktar~~ saray-~~ mezkûre duhul ettikleri s~ rada asakir-i nizamiye ve zabtiye taraf~ndan baz~lar~~ itlaf ve baz~lar~~ hayyen girift olunduklar~~hakk~nda
ba irade-i seniyye te~ekkül eden komisyon-~~ mahsusca icra k~ l~nan
tahkikat ve tetkikat~~havi mazbata ve evrak-~~ istintakiyye divan-~~
harb-i acizanemize havale buyrulmu~~olmagla k~ raet ve mütalea
olundu.
Hülâsa-i meallerine nazaran ~ u fesadda medhali olanlar üç k~s~ m olub bunlardan birincisi ~u cinayeti müellif ve müessis bulunanlar ve ikincisi bilfiil faziha-i mezkûreye cüret edenler ve üçüncüsü kavlen methali bulunanlardan ibarettir. Müessislerden Filibeli
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Haf~z Nuri, icra k~ l~ nan tetkiko.t-~~istintakiyyesinde Suâvinin sahilhanesinde sakin oldu~undan ve Üsküdarl~~ Nuri ve ~zzet pa~azade Süleyman ve Ba~datl~~ diger Süleyman Beylerin gelüb Suavi ile görü~tükleri esnada hukuk-~~ mukaddese-i hazret-i hilâfetpenahi aleyhinde müzakere ettiklerini hissedüp bu meyanda Suâviden dahi
mal~lmat ald~g~ ndan bahs ile madde-i fesatta bimedhal oldu~unu
mus~ rren beyan etmekte isede merkumun faziha-i mezküre müessislerinden ve Suavi derecesinde mürettiblerinden oldu~u vakadan
bir gün evvelki pazar günü Suavinin sahilhanesinde akd ettikleri
cemiyyet-i fesadiyede haz~ r bulundu~unun kay~ n pederi Hac~~ Ahmed
Pa~a ve Hasköylü Hac~~ Mehmed ve haf~ z Alinin müttehiden ve
muvaceheten ihbar eylemeleri ve ol gün araba ile saray-~~ hümayun
civar~ nda ge~t-ü-güzar eyledi~ini ikrar eyledi~i halde merkumun ol esnada muhacirler meyan~ nda ba~~ nda sar~ k ve arkas~ nda
cübbe veya h~ rka ile görüldü~ü saray-~~ hümayunda tutulanlardan
Pazarc~ kl~~ molla Hasan taraf~ ndan bilmüvacehe beyan olunmas~~ ve
ve Balkana gitmek üzre muhacirlerden asker yazmak esbab~ na
te~ ebbüs etmesi ve esnay-~~ fesatda maktulen vefat eden eni~tesi
Mustafa ile hayy-en tutulan biraderi ~smail ve Hasan'~ n Suâvinin
cebinde zuhur eden puslada isimlerinin muharrer bulunmas~~
delâleti ve emare-i saire ile teayyün etmi~tir.
Merkum Haf~ z Nuri'nin kay~ n pederi Hac~~ Ahmed Pa~a ve
Hasköylü Hac~~ Mehmed A~a ve haf~ z Ali efendi dahi madde-i fesadda bi medhal olduklar~ n~~ ifade etmi~~iseler de bunlar~ n mezkür
pazar günü Suavi'nin sahilhanesinde mün'akit cemiyete dahil olduklar~ n~~ ikrar etmeleri ve mezkür puslada kezalik isimlerinin
muharrer olmas~~ ve kendüleri fesad~ n pazartesi günü icras~ na te~ebbüs olunaca~~ na muttalli olduklar~~ halde canib-i hükümete haber vermemeleri emaratiyle bunlar~ n dahi faz~ ha-i mezkürede kavlen ittihat ve ittifaklar~~ anla~~lm~~t~ r.
Üsküdarl~~ Nuri Be~in Hakan-~~ sab~ k hazretleri mensubat~ ndan
ve kuranay-~~ sab~ kas~ ndan Seyid Be~in akrabas~ ndan oldu~unu ve hareminin mü~ arünileyhin daire-I dahiliyyesine nisbeti mahsusa(s~) bulundu~u ve mezkür pazartesi günü kablelvukuat Be~ikta~a geçüp mumaileyh Seyid bey ile Müvakkithanede görü~tü~ünü ve andan be~~on gün
mukaddem ~ zzet pa~azade Süleyman ve Ba~datl~~ di~er Süleyman
beyler ile beraber birkaç defa sahilhanesine giderek Suavi ile
görü~ tüklerini ikrar ile fesada dair müzakare ettiklerini inkâr etmi~~

AL~~SUAVI VE ÇIRA~AN SARAYI VAK'ASI

109

ise de mumaileyh Nuri be~in vas~ta-i muhabere oldu~u Haf~z Nuri
taraf~ ndan vicahen haber verilmi~~ve kablelvukuat ak~am üzeri
Ba~datl~~ Süleyman be~in Üsküdarda kin hanesinde Izzet pa~azade
Süleyman Bey ile mülakat eyledikleri esnada Suavi taraf~ndan
vuku bulan tenbihe mebni ol gün kendülerini Be~ikta~~taraf~na
gitmeleri için te~vik etti~ini Süleyman Be~in haber vermesi delaletiyle Nuri Begin dahi bu maddede medhal-i küllisi oldu~u sabit
olmu~tur.
Izzet Pa~azade ve Ba~dadl~~ Süleyman beylerin dahi Suavi ile
kablelvukuat görü~üp bu fesad hakk~ nda beyinlarinde müzakere sebk eyledi~i Haf~z Nuri taraf~ndan beyan olunmas~~ve kendülerinin Suavi ile görü~tüklerini ve ol gün Be~ikta~~taraf~ na gittiklerini ikrar eylemeleri mülabesesiyle bunlar~ n da bu babda malümat
ve methalleri oldu~u tahakkuk eylemi~tir.
Tafsilât-~~ maruzadan müstefad olaca~~~veçhile bunlardan Haf~z
Nuri efendi birinci derecede muharrik ve mürettib-i fesad oldu~undan kanun-~~ cezan~n elli be~inci maddesine tevfikan Idâm~na ve
Ahmed pa~a ve Haf~z Ali ve Hac~~Mehmed a~a mevki-i hadise&
bulunmam~~lar ise de fesada dair akd olunan cemiyet-i hafiyyede
bir kere bulunmalar~~ cihetiyle kanun-~~ cezan~n elli sekizinci maddesine tevfikan Ahmed pa~an~n Kütahya'ya ve Haf~z Alinin Ankaraya ve Hac~~Mehmed a~an~n Kastamoni'ye müebb6den nefy olunmalar~na ve Nuri bey ve Izzet pa~a zade Süleyman ve Ba~dad'h
di~er Süleyman be~lerin dahi Suavi ile ihtilatlar~~ olmas~~ v yevm-i
mezkürda bir vesile ile mevki-i hâdise civar~nda dola~t~klar~, i~e
vukuflar~na delâlet etmekte bulunmas~~cihetiyle mezkür elli sekizinci
maddenin f~kra-i saniyesi hükmünce bunlardan Nuri be~in Rodosta
ve Izzet pa~a zade Süleyman bey ile Ba~dadl~~ di~er Süleyman
be~in dahi Sak~ z ceziresinde üçer sene miiddetle muvakkaten kale
bend edilmelerine hükm olunmu~tur; ol babda ve her halde emr-ü
ferman hazret-i menleh-ül-emrindir.
Gurre-i Cemaziy-el-ah~ r sene 295 ve 21 May~s sene 294
Hakk~~
Re~id
Ahmed Vahib
Esseyid Mustafa'
Mahmud Hüdayi
Mehmed Re~ad
Divan-~~ harp heyeti reisi Alyanak Mustafa Pa~a (vefat~~ 1884) azadan Ferik Ahmed Vahip Pa~a (vefat~~ 1896); di~er azalar~ n rütbe ve memuriyetlerini
tayin edemedim.
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Bu fezlekeye merbut heyet-i vf~ kela karar~~ ~~

Vak'a-i malûme-i mündefiadan dolay~~ derdest olunup bâ irade-i
seniyye te~ ekkül eden heyet-i mahsusa huzurunda emr-i istintaklar~~
ve tahkikat-~~ evveliyesi icra edilen e~has~ n divan-~~ harpte muhâkemeleri görülerek tahdid olunan mücazat-~~kanuniyyelerini hâvi divan-~~ mezkf~ rdan tanzim k~l~ nan mazbata miyâne-i âcizanemizde
k~ raet ve mutalea olundu. Meâlinden müstefad oldu~u veçhile
e~hâs-~~merkumeden Filibeli Haf~ z Nurinin muharrik ve mürettib-i fesad oldu~u tebeyyün iderek cinayeti birinci derecede görünmesiyle kanun-~~ cezan~n elli be~inci maddesine tevfikan merkumun
~dam~na ve Ahmed pa~a ile Haf~z Ali ve Hac~~Mehmedin fesada
dair akd olunan cemiyyet-i hafiyyede bulunduklar~~ mütehakk~ k oldu~u veçhile kabahatlar~~ ikinci derecede ad olundu~undan kane~ n-~~
mezkûrun elli sekizinci maddesine tatbikan bunlardan Ahmed pa~an~ n Kütahyaya ve Haf~ z Alinin Ankaraya ve Hac~~Mehmedin
Kastamoniye müebbeden nefy olunmalar~ na ve Üsküdarl~~Nuri ve
~ zzet pa~a zade Süleyman ve Ba~dadl~~ di~er Süleyman be~lerin
kaz~yye-i fesada vâk~f olduklar~~ ve mevki-i hâdise civar~ nda dola~t~klar~~ anla~~ larak töhmetleri üçüncü derece itibar k~l~nmas~na
mebni mezid~ r elli sekizinci madde-i kanûniyyenin f ~ kra-i saniyesi
mucibince anlardan da Nuri be~in Rodos ve Süleyman be~lerin
Sak~ z cezirelerinde üçer sene müddetle kale bend edilmelerine
karar verilmi~~ve suret-i mâruza ahkâm-~~ kanuniyyeye müstenid ve
bu makule e~has-~~ müfside ve muzirrenin tesri-i cezay-i sezalariyle
emsalinin terhibi lâbüd bulunmu~~olmakla mazbata-i mezkûrede
münderic miicazat ve muamelât~ n hemen icras~ na mübâderet olunmas~~ müttehiden tezekkür k~l~ nd~~ ise de olbabda her ne veçhile
emr-ü ferman-~~ mehâbet unvan-~~ cenâb-~~ mülkdârl müteall~ k ve ~erefsndur buyrulur ise mantuk-~~ celili infaz olunaca~~~muhât-~~ilm-i
hüküm piray-i üli buyruldukta kat~ be-i ahvalde emr-ü ferman hazret-i veliyy-ül-emr efendimizindir. 8 C. [Cemaziy-el-âh~ r] sene 295
Safvet
Ahmed Muhtar
Ali
Mahmud Celâlc,ddin
Mehmed Rauf Ahmed Vesim
Mehmed Kcirii
Mehmed Tahir Münif
Ohannes Çamiç
Suâvi vak'as~ ndaki bu eleba~~ lardan sonra vak'ada bulunan
muhacirlerden elde edilenlerin de be~, dört ve üçer sene kürek cezasile tecziyelerine 28 Cemaziyel-âh~ r 1295 tarihinde karar verilmi~tir.
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Ali Suavi vakas~ndan aç gün sonra Be~ikta~~inzibat~na
memnr Çorumlu sekiz-yedi Hasan pa~an~n hadiseye dair Padi~aka takdim etti~i 21 Cemaziyyelevvel tarihli raporunun saretis
Güzeran iden pazartesi günü saat dört raddelerinde Y~ld~z
sarây-~~hümâyunundan Be~ikta~~zab~tas~ na avdetle oda-i âciziye
duhulümde bir nefer zabtiye gelüp Ç~ra~an sahilsarây-~~hümâyunu
pa~a dairesi önünde mühacirinin kavga itmekte olduklar~ n~~ söylemesi üzerine mikdar-~~kâfi asakir-i zabtiye ile süratle gitmekte iken
pa~a mahallesinde bir nefer daha gelerek bahçeye duhul ettiklerini ve valide saltanat kapusu önüne gidildi~inde di~er bir nefer
daha gelerek saray-~~mezkürun derununa hücum ettikleri malümat~~
virilüb heman maiyyet-i âcizIde bulunan neferattan on neferi
mezkür kapunun önüne terkle harici ve dahili tasallut iden oldu~u
halde ur emrini virüb koltuk kapu'ya yakin geldi~imde Hac~~Mahmud Efendi ziyade telâ~~ile "aman yeti~in daireleri muhac~rlar
bast~ „ dimesi üzerine alt~~ neferi koltuk kapuda terk ve on nefer
pa~a dairesi kapusuna gönderilerek keza talimat verildi~i ve dört
nefer ile içeru duhul ve kapucular~n birinin elinde bulunun kebir
sopay~~ ahz, içeru do~ru gitmekte iken saadetlü Musa a~a kar~u
gelüp aman yeti~~i~~fenala~d~„ dimesi üzerine heman kendüsinin
talimat~~ üzerine ikinci kata ç~k~lup harem kapusuna do~ru gider
iken Dilâver A~a ç~kup "yeti~in Sultan Murad hazretlerini götürüyorlar„ dedi~inde heman içeru duhul, bir sakall~~ ~ahs~n eli sa~~
omuzunda di~er bir sakall~~ ~ah~s dahi sol taraf~ndan koltu~una
girüb çend nefer aveneleriyle çerkes elbiseli yine bir sakall~~ ~ahs~n götürmekte ve sa~~taraf~nda olan ~ahs~n "ya~a Sultan Murad„
diye alk~~lamakta oldu~unu mü~ahede iderek reisülfesad oldu~unu
his idüp yedimde olan sopa ile ba~~n~n sol taraf~ ndan ~iddetle
darb idüp oraya dü~tü~ünü gördüklerinde etraf~ nda bulunanlar
giru çekilmesi üzerine Hasan A~a mü~arünileyhin (Sultan Murad'
in) yedinde bulunan eslihas~n~~ almak murat ettiyse de tela~~aras~nda an~n lüzumu olmad~~~ n~~ beyan eyledi~imde mumaileyh Hasan
a~a ve Zeybek Mehmed A~a ile Hac~~ Ali A~a ve di~erleri ~ahs-~~
merkumunun üzerine hücum, mudarebeye k~ yam olundukta iki nef eri
deniz taraf~nda bulunan pencereden at~lmak s~ras~nda neferat taraf~ndan at~lan kur~un danelerinden biri mecruh ve di~eri hayyen
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atlam~~~ise de asakir-i ~âhâne taraf~ ndan haricen itlaf olundu~u üç
neferi dahi harem bahçesi taraf ~ ndaki camlar~~ ~ikest idüp at~larak
di~erleri geldikleri mahalle do~ru gitmekteler iken asakir-i ~âhâne
ve zabtiye ile bendegân taraf ~ ndan kâffesi itlâf edilerek mü~arünileyhin (yani Sultan Murad'~ n) ç~ kaca~~~harem kapusu önüne
mikdar-~~ kâfi nizamiye ve zabtiye yaz ile cümlemiz mabeyin-i hümayun bahçesine ç~ karak baki-i merkumunun hareketlerine binba~~~Bekir bey kullar~~ dahi haz~ r oldu~u halde mukabele bilmisil, baz~lar~~
mecruh ve meyyiten ve baz~lar~~ dahi hayyen derdest olundu~u bu
ise eltâf-~~ ilâhiyye ve muvaffakiyyet-i cenâb-~~tacdâri âsâr-1 celilinden
bulunmu~~olmakla olbapta emr-ü ferman ~evketlii, mehabetlü, kudretlü efendim hazretlerinindir. 21 ca sene 1295.
Kullar~~
Esseyid Hasan (tâlik mühür)
IV
Ç~ra~an yakas~ na dair bahriye ~lmeras~ ndan olan Bozcaadal~~
Hasan Hüsnü Pa~a'n~ n hadisenin ertesi günü 9 May~s 1294 tarihiyle takdim eyledi~i rapor sureti:

Malüm-~~ âsafâneleri buyurulaca~~~veçhiyle dünkü pazartesi günü
saat dört raddelerinde Mesudiye firkateyn-i hümâyununda bulundu~um halde Ç~ ra~an sarây-~~ hümâyun~~ taraf~ ndan bir feryat i~itilmekte
oldu~u nöbetci zabitan taraf ~ ndan taraf-~~ aciziye malumat verilerek
derhal filike-i âciziy e rakiben ve süfün-i ~âhâneden dahi filikelere
asakir ve zabitan vaz'iyle Asar- musret vapur-~~ hümâyununa gönderilmesine emir vererek sarây-~~ hümâyuna do~ru gitmekte iken derun-~~ saraydan tüfenk endahte olunmakta oldu~u ve filike-i âciziye
do~ru bir kaç kur~un gelmi~~ise de sem'-i itibar olunmay~ p do~ruca r~ ht~ma yana~~p d~~ar~ya ç~ kt~~~mda bir çocu~a rasgelip yan~ ma geldikde " aman beyefendi hakk~m~zda efkdr~n~ z nedir?,,
deyü sualinde zaten vukuata malumat~m olmad~~~ ndan kendüsünün havfini mucip olacak hiç bir cevap virilmeyüp muahharen
Istanbul vapur-~~ hümayun~~ suvarisi gelüp sual eyledi~imde Salahaddin Efendi hazretleri oldu~unu anlad~ m ve sebeb-i vukuati sual
eyledi~imde "muhacirler bizi bast~ klarmdan firar eyledim„ cevab~ n~~
vermeleri üzerine oralara münasip miktar asakir-i beriyye-i ~âhâne
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Ali Suâvi'nin kendi el yaz~ aiyle Mâbeyn Ba~kâtibi Sait Pa~a'ya mektubu
Bu mektubun arkas~ nda: «Ali Su üvi Efendi i~ bu varakada münderiç ifadat~m
sifahen beyan ve tekrar ettikten sonra bu varakayi dahi ikizleri dahi haz~r
oldu~umuz halde kendi kalemiyle yazm ~~t~r. 9 ~evval 94, Süleyman, Lebib"
~erhi vard~r.
Belleten: C, VIII
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Ali Suavi vak'as~ n~~ mütaakip ~stanbul belediye dairelerinin Padi~aha takdim
ettikleri geçmi~~olsun ve arz-~~ ubudiyet mazbatalar~ ndan biri. (Hepsi ayni
mealdedir. Bu foto~raf birinci daire-i belediye riyasetinin mazbatas~ d~ r.
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vazedilmi~~olmakla kendim saray-~~ hümayun derununa gittim;
elan tabanca at~lmakta oldu~u cihetle Ser kurenay-~~ ~ehriyari atufetlû
Pa~a hazretlerini gördü~üm anda yan~ na gidip ne suretle hareket
edilmek laz~m gelece~i suali acizânemde sevahil taraf~n~n güzelce
muhafazas~ na a~alar dairesi taraf~ nda bulunmakl~~~m~~emir vermeleri üzerine koltuk kap~dan ç~k~ p mahall-i mezkiire geldi~imde
sab~k bahriye naz~r~~ devletlû pa~a hazretlerine rasgelip içeriye
girmek efkar~ nda bulunduklar~ ndan sevahil kapular~ ndan içeriye
girmek mümkün olam~ yaca~~n~~ bilbeyan d~~ar~~ taraf~ndan gitmekte iken Mesudiye süvarisi Mehmed Bey yan~ ma gelip Salahaddin Efendi hazretlerini sefineye gönderdim demesi üzerine
naz~r-~~ mü~arünileyh Pa~a hazretlerine malumat verdiniz mi diye
süalde evet verdik cevab~ n~~ verdi; muahharan mü~arünileyh hazretleriyle beraber koltuk kapudan içeriye girip Serkurana Pa~a
hazretlerinin yan~na vard~~~m~zda siz gidiniz sevahil taraf~n~~güzel muhafaza ediniz emrini verdiklerinde bendeniz avdet edip
a~alar dairesi taraf~ na gelip ol suretle filikelerin hareketlerine
dikkatle ve süfun-i hümayun için laz~ mgelen baz~~tenbihat vermek
üzere Mesudiye firkateynine geldi~imde devletlu Salahaddin Efendi hazretlerini gördüm. " Pederim nerededir? „ deyü sual buyurmalar~~üzerine nerede oldu~unu görmedim, lakin Y~ ld~z kasr-~~hümayununa gitmi~~oldu~unu i~ittim deyip oradan sefine-i hümayunca laz~m gelen tenbihat~~ verip d~~ar~ya ç~kt~~~mda sab~ k devletlû
Naz~r Pa~a hazretlerini gördüm; beraber sefineye gelüp biraz
aramadan sonra mabeyin-i hümayun yaverlerinden biri gelip ~evketlû efendimiz hazretlerinin Salahaddin Efendi hazretlerini istemi~~olduklar~n~~beyan buyurmakla derhal kendülerine malumat
verilerek filikeye rakiben te~rif buyurduklar~ , bir saat sonra
Naz~r-~~ sab~k devletlû Pa~a hazretleri dahi Y~ld~ z kasr-~~ hümayununa gitmeleriyle muahharan gönderdikleri emir üzerine mevcut
bulunan filikeler da~~t~l~p yaln~ z karakol etmek üzere bir filike
b~rak~ld~~~~mukaddem ve muahhar süfün-i ~ahaneden ve gerek
filikelerden a~~z otu kald~r~lmad~~~n~n laz~mgelen bir k~t'a jurnal~~
tanzim ve takdim-i hakipay-~~valalar~~k~l~nd~. Olbabda emr-ü-ferman
hazret-i menlehülemrindir. 1 may~ s sene 1293
Bende
Hasan Hüsnü (Talik mühür)
jurnal sonundaki tarih senesi 1293 olarak gösterilmi~~ise de yanl~~~olup
do~rusu bir sene sonrad~r.
Belleten: C. VJ!!, F. 8
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SMA~ L HAKKI UZUNÇAR~ILI

V
Suâvi vakes~~günü yani 8 may~s 1294 ve 18 cemaziyelevvel
sene 95 tarihiyle bu yakaya dair Abdülhamide verilmi~~olan
imzas~z bir jurnal

i~bu pazartesi günü saat dört buçuk raddelerinde me~hur Ali
Suavi Efendi, maiyyetine be~yüzü mütecaviz muhacirin vesaire alarak Ç~ ra~an sahilsaray-~~ hümayun~~ Pa~a dairesi önünde bulunan kapuda asakir-i nizamiye ve zabtiyeden müretteb iki nefer
nöbetcilerin üzerlerine hemen te~hir-i silah ve riiverver oldu~u
halde hücum, tüfnek ve kasaturalar~ n~~ ahz ve kendülerini
cerh eyledikleri misillû serdab kö~künün önünde bulunan
iki nefer nizamiyenin dahi keza tüfenklerini ahz, kö~k-i mezkûrun camlar~ n~~ dahi ~ikest ile içeri hücum ve oradan saltanat kap~s~ na naz~ r nerdiban ba~~ nda bulunan pencerelerin camlar~ n~~ ~ikest ederek do~ruca harem dairesine gidüp merkum Ali
Suavi çent nefer maiyyetiyle sultan Murad~~ alk~~layarak mabeyn-i
hümayuna götürmü~ler. O s~ rada asakir-i nizamiye ile bendegan
taraf~ndan b~çak b~ ça~a ve süngü süngüye gelerek merkumundan
Ali Suavi ile beraber bahren ve berren yirmi bir neferi telef ve
otuz nefer mikdar~~ dahi mecruh oldu~u halde derdest ve kusurlar~~
firar etmi~~ve mü~arünileyh ( yani sultan Murat) dahi hazine odas~nda müsellah olarak ihtifa etmi~~ise de 1 nihayetülemir olunan
icbar üzerine ç~ karak di~er bir odaya konuldu~u ve ~nhs-~~ merkumundan toplan~lan silah ve b~ çak al~ konuldu~u ve kendüsü ~imdi
Malta kö~küne götürülece~i arz olunur ferman 2.
Fi 18 Cemaziyelevvel ve Ft 8 May~s
Sene 94

Sene 95

Jurnaldeki bu kay~ t ile Be~inci Murad~n Hayat~~ isimli eserdeki Filizten
han ~~~~~ n sözü birbirine mutab~ kt ~ r,
2 Bu jurnal vak'ay~~ müteakip oraya gelen pa~alardan veya ba~~hafiyelerden
biri taraf~ ndan verilmi~~ise de kimin oldu~u bilinemiyor.
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VI
Ni~li Mahmud imzasiyle Ç~ra~an vakas~ndan takriben 8
ay sonra 11 Muharrem 1296 (1879 ~. Kanun) tarihinde dolay~slyle
bu hadise ile alakah olarak Abdiilhamide verilen ve bu i~te Mitat
Pa~an~n da parma~~~oldu~u i~aret edilmi~~olan bir jurnal
sureti olup foto~raf isi vesikalar ara- s~ndad~r.

Duây-~~ mefruzay~~ edadan sonra huzüru hazret-i tacdarilerfne
mar~lz-~~ âbldânemdir ki çend mah mukaddem huzur-~~ âlt-i hazret-i
~ehriyarilerinde Sadr-~~azam Saf vet Pa~a bendeleri haz~ r oldu~u halde
Ç~ra~an vaka-i müteellimesi üzerine vuku bulan müstahberat ve
muvazene-i vicdaniyye-i çakeranemi arz ve ihbar etmi~~ve bu maruzât-~~ bendegâneme sadr-~~ mü~arünileyh bendeleri taraf~ ndan itiraz
edilmek istenilmi~~ise de mâruzât-~~ abidânem hiç bir gf~na garaza
müpteni olmayarak kemal-i s~ dk ve hulus ile vuku buldu~una
ve hakikat-i hale makrun oldu~una mebni sadr-~~mü~arunileyh bendeleri de~il red ve tekzibe muktedir olmak hatta mukabeleye
muvaffak olamad~~~~nezd-i hakay~ k vefd-i mülükânelerinde dahi
malüm olmu~tur. l~bu mâruzat ve ihbârât-~~çakeranem hat~r~~ ~ahanelerinde tamamen kalamamak mütaleas~ na mebni tahriren dahi
arz-~~ keyfiyete ictisar eyledim.
Mezkûr Ç~ ra~an vakas~ ndan mukaddem Davud Pa~a k~~la-i
hümâyununa te~rif-i ~âhâneleri vuku bulaca~~~ve bunu eshâb-~~ agraz
ve mefsedetten olan baz~~ e~has f~rsat itibarile cenâb-~~ hak muhafaza buyursun hukuk-~~~ahsiyye-i hükümdarilerine taarruza kalk~~acaklar~~ ve bu müfsitlerin istinatgâhlar~~ Sad~k ve Akif Pa~alarla 2
iki mü~ir ve bir rivayete göre Refik ve Izzet pa~alar 3 oldu~u ve
Bu Ni~li Mahmud bey, nahiye müdürlü~ü ve kaza kaymakaml~~~~edib Rus
harbini müteakip ~stknbula gelerek bir müddet aç~ kta kalm~~, verdi~i jurnallarla
bu vehham hükümdara çatarak kuranal~~a ç~ km~~~ve bu vazifede iken 1306 sefer
(1888 Birinci te~rin) de vefat etmi~tir.
2 Sad~ k Pa~a, Suavi vak'as~~ esnas~ nda ba~vekil olup hadiseden bir hafta
sonra azledilerek Cezayir-i Bahrisefid valili~ine gönderilip bilahara gerek bu adam~n ve gerek di~er hafiyelerin vardikleri jurnallar üzerine hakk~ ndaki infial artt~~~ndan valilikden de aziolunarak Limni adas~nda ikamete memur olmu~~ve 1319
H. 1901 M senesinde vefat~ na kadar burada kald~. Akif Pa~a ise Arnavudluk hanedan~ ndan olup valiliklerde, Adliye naz~rl~~~~ve ~uray-~~devlet reisli~inde bulunmu~tur.
3 jurnaldeki Refik Pa~a, Ahmed Vefik Pa~a ve ~zzet Pa~a'da Suavi vak'as~~
s~ras~ nda serasker bulunan ~zzet Pa~a olacakt~r.
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bunda kendi pa~as~n~ n reyi bulundu~unu Mithat pa~an~ n haremi
taraf~ndan Ç~ra~an vakas~ n~n zuhur~~ üzerine birader-i çakeranemin
hanesinde söylenildi~ini arz ve ihbar ile beraber Ç~ra~an yakas~ n~ n bir suret-i mecnunâne ve mefsedetkâranede vukua gelmesi ve
vuku bulduktan sonra vükelâ taraf~ndan haber al~nabilmesi ve Ali
Suavi gibi Avrupaca bile sü-i ahlâk ve mefsedeti malum olan bir
~ah~s ahvalinin nazar-1 dikkatden dür edilmesi ve seksen yüz
kadar e~has~~ toplayap tertip mefsedetine meydan b~ rak~lmas~~ ve bâhusus vak'adan bir gün mukaddem Basiret gazetesinin ne~ri matbuat müdüriyetinin ve daha büyük merciinin nazar-~~ dikkatlerine
çarpmamas~~veyahut nazar-~~ igmazlar~nda kalmas~~ maddelerini hat~ r-~~
çakeranemden geçürdükçe Mithat pa~an~ n hareminin söyledi~i sözlerin adem-i s~hhat ve adem-i ehemmiyetine hükmet~nek 1 elimden
gelmiyece~ini ~ifahen arz ve ihbar eyledi~im gibi tahriren dahi
arz ve ihbare cesaret eylerim. Her halde emr -ü- ferman zat-~~
hazret-i tacdarilerinindir.
Fi 11 Muharrem sene 96 ve fi 24 Kânun-~ evvel sene 94
Bende
Ni~li Mahmud kutlar'
VII
Mekteb-i Sultani madara iken Ali Suavi efendinin Mabeyn
ba~~katibi Said pa~aya (~apur Çelebi) teslim etmi~~oldu~u
dört yüz lira hakk~nda 8 ~avval sene 94 ve 4 tegrinievvel
sene 93 tarihli bir tezkiresi ve buna merbut olarak kendi el
yaz~s~~ile yazm~ g oldu~u mektub sareti
Mekteb-i Sultcini
Aded

Devletlû efendim hazretleri,
Fi 22 Nisan Cuma günü Y~ lchzda Karakullukta yed-i âlinize
teslim etmi~~oldu~um dört yüz lira, istirham eder suretlerle kiSultan Abdülâzizin halinden itibaren Abdülhamid aleyhine yap~ lan biitün hadiselerde Mithat Pa~a'n~ n parma~~~oldu~u müteaddit jurnallarla Padi~aha
bildirildi~inden Abdülhamid ameas~ n~ n ~,ehadetini perde yap~ p kendi nefsinin
kaygusuna dü~erek Mithat Pa~ay~~ ortadan kald~ rm~~t~ r.
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raren istid'a olunmu~~iken be~~ayd~r tediye olunmad~~~ndan ve
müzayakam sebebiyle meblâ~-~~ mezbur~~ derdest etme~e muhtaç
oldu~umdan bunun tesviyesine lütfen ve merhameten inayet-i devletleri masruf buyrulmak bâb~nda cevab-~~asafanelerine intizar
ederim. olbabda emr-ü ferman hazret-i menleh-ül-emrindir
Fi 18 ~evval 94 ve Ft 4 Te~rinievvel sene 93
Bende
Ali Suâvi
Suâvinin el yaz~siyle 9 ~evval 94 tarihinde, Süleyman ve
Lebib be~lerin yan~ nda yazd~~~~ a~a~~daki mektup sureti yukar~daki tahrirattan dokuz gün evvel kaleme al~nm~~~olup yine dört
yüz lira meselesine dairdir:
"22 Nisan sene 93 Cuma günü Bank-~~ Osmant'ye teslim etmi~~
oldu~um dört yüz liran~n ibraz edene verilmek üzre ilm-ü haberini Y~ld~z kasr-~~hümayunu Karakullu~unda mabeyn-i hümayun
ba~kâtibi devletlû Said pa~a hazretlerine teslim eyledi~imde bir
yaver ça~~r~p bir zarf derununda telgraf müdürü saâdetlû Izzet
efendiye gönderdiler. Bendeniz yanlar~ndan ç~ kd~~~mda birinci gün
te~ekkül etmi~~olan umur-~~ harbiye komisyonuna yani devletlû
âtufetlû Mahmud pa~a 2 hazretlerinin odalar~ na girdim ve orada
ferik saadetlû Said pa~a hazretlerine 3 dahi mü~arünileyh pa~a hazretlerine teslim etmi~~oldu~um dört yüz liray~~ nakl eyledim. meselede hat~rdan güzer etmi~~bir kö~e var ise Bank-~~ Osmant ve
telgrafhane defterlerine müraceat olundukta sahih tarihi ve keyfiyeti ve cihet-i sarf~~ malûm olur.
Ancak bendenizin arz eyledi~im mesele Macaristan i~i içün
denmesi üzerine bir hüsn-i hizmete gayret içün paray~~tedarik
idûp ba~kâtip pa~a hazretlerine teslim kaz~yyesinden ibarettir; mü~arünileyh hazretleri dahi telgrafhane kuyudiyle cihet-i sarf~~ irâe
18 ~avval 1294 [ 1877 Birincite~rin sou ] tarihinde Snâvi efendinin henüz
Galatasaray sultanisi müdürlügünde bulunmakta oldugu görülüyor. Ali•Suâvi,
28 ikincite~rin 1877 tarhinde müdürlükten ayr~ lm~~t~ r.
2 Fethi Pa~azade damad Mahmud pa~a
3 Mabeyn Feriki ve damad Mahmud pa~an~ n eni~tesi Ingiliz Sait pa~a diye
me~hur olan Eginli zade Sait pa~a.
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buyuracaklar~~ derkâr ve müsellem bulundu~undan bu kö~esi bendenizin vazife-i acizanem har~c~ ndad~ r.
Derkenar

Dört yüz liran~ n taleb olunmas~ n~ n asl~~ Pe~te konsolosu Sermed Efendinin Hariciye nezaret-i celilesine telgrafnâmesi oldu~u
hat~ r-~~ çakeriye geldi~i gibi paray~~ bendenizin tedarikime dahi
sebep, yevm-i cum'a oldu~undan ve para mutlaka cumartesi sabah~ na
kadar, Pe~teye bâ telgraf verilmesi dahi matlub bulundu~undan
ol veçhile hareket olunmu~~oldu~u dahi hat~ r-~~ acizidedir
Sudvi Efendinin bu mektubun arkas~nda:
"Ali Suavi Efendi i~bu varakada münderic ifadat~ n~~ ~ifâhen
beyan ve tekrar ettikten sonra bu varakay~~ acizleri dahi haz~ r
oldu~umuz halde kendi kalemiyle yazm~~t~ r. 9 ~evval sene 94.„
~erhi vard~ r.
Süleyman

Lebib

Yukar~ da sureti yaz~ l ~~ olup 18 ~avval tarihli tahrirat~ nda rnüzayel,:as~ ndan
bahs ile paray~~ istiyor ve 9 ~avval yani tahrirat~ ncian dokuz gün evvelki ifadesinde ise paran~ n Macaristana gönderilece~ini beyan eyliyor. Acaba Sw'~ vi bu
paray~~ kendisine mi almak istiyord ~~ ? iki ifade ~ irbirini tut~narnaktad~ r.

