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Sultan Abdülaziz'in, hal'inden be~~gün sonra 1876 Haziran
(12/ Cemaziyelevvel /1293) tarihinde vefat etmesi, bilhassa kendi
yak~nlar~n~~pek müteessir etmi~~ve bu hadise Abdülaziz'in hal'inde
birinci derecede âmil olan serasker Hüseyin Avni Pa~a hakk~ nda
padi~ah~n kay~n biraderi oldu~u söylenen kola~as~~ Çerkes Hasan
be~in öc alma h~rs~n~~tahrik etmi~ti. Hasan Bey ifadesinde bu
intikam alma i~ini aç~kca söylemektedir.
Hasan be~in 24 Cemaziyelevvel 1293 tarihli istintak evrak~ndaki kayda göre kendisi vak'a esnas~nda yirmi alt~~ ya~~nda
olup bekard~~ ve ifadesine nazaran 1281 H. 1864 M. de Çerkesistan'dan Istanbul'a gelmi~~~ve evvela Bahriye mektebine kay~t
ve sonra Bahriye ve Berriye Idadilerinin birle~meleri üzerine
kara k~sm~~ Idadisine ( lise) kaydedilip okumu~~ve daha sonra
Harbiye mektebine geçip oradan mülaz~ml~k ile ç~ km~~t~r.
(1288 H. 1872 M.) Mir'dt-~~Mekteb-i Harbiyge'de, künyesi, Hasan efendi
Cibali'dir. Mülaz~m Çerkes Hasan bey yüzba~~l~kla alt~nc~~ orduya
memur edilmi~ ; fakat himaye gördü~ünden gitmemi~~ve Dar-~~
~uray-~~ askeri yaverli~ine tayin edilmi~tir. Hasan bey daha sonra
baz~~ hizmetlerde bulunmu~, hassa yaveri olmu~~ve an~~ müteakip
sa~~kol a~al~~iyle de ~ehzade Yusuf Izzettin efendinin yaverli~ine
tayin k~l~nm~~t~r.
Abdülaziz'in hal'ini müteakip ~ehzadenin yaverli~inden ayr~lm~~~olan Hasan bey, yine alt~nc~~orduya ( merkezi Ba~dad idi)
gönderilmek istenmi~~ve kat'I olarak ertesi gün gidece~ine dair
söz vermi~~ve o gece me~hur vakay~~ meydana getirmi~tir. Ben,
bu vak'aya dair Hasan be~in, süreti vesikalar aras~na konan
ifadesinden ba~ka bu hâdiseye ~ahit olanlar~n ifadelerini ve di~er
Midhat Pa~a'n~ n Tabstra-i Ibret isimli eserinde ( S. 175 ) Çerkes Hasan,
Ru~neli'ye iskLn edilen bir Çerkes bekinin o~lu olarak gösteriliyor.
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notlar~~ bir araya getirmek suretiyle Çerkes Hasan vak'as~~ diye
tarihe geçmi~~bulunan bu me~hur olay~~ elde etti~im kay~tlara da
dayanarak yaz~ yorum.
Hasan bey, kaymakam Çerkes Osman be~in 16 Haziran 1292
pazar günkü ifadesine z ve kendisinin kabir kitabesine nazaran
çerkeslerin bey s~ n~f~ ndan olan ( Zevs burak) kabilesine mensup
o1up 3 babas~~ Ismail Bey'dir 4. Hasan bey ile kendisinden bir ya~~
küçük olan karde~i bahriye mülâz~ m~~ Osman bey, Sultan Abdülaziz'in üçüncü haremi ve ~ehzâde ~evket efendinin validesi olan
Kad~ n efendinin karde~leri imi~ler.
2 Bu kaymakam Osman bey, sonradan Ta~k~~la kumandan~~ olmu~, Abdülharnid'e verilen bir jurnal üzerine Istanbul'dan ç~ kart~ l~ p ~eyhülharem olarak
Medine'de oturtulmu~t~~ r. Bir o~lu Adana yalili~inde bulunmu~~olan Kaz~ m beydi.
Osman bey,Abdurrahman Adil be~in bas~ lmam~~~notlar~ na nazaran at~ c~ li~~~ve binicili~i sayesinde Abdülaziz'in talcdirine mazhar olup o sayede iyi ve müreffeh bir
hayata kavu~mu~; efendisinin hali) ve vefat~ ndan müteessir olmu~~; Tophanedeki
evinde Çerkes Hasan beyle görü~tiikleri s~ rada, Osman bey viikelay~~ öldürmek
istedi~ini Hasan be~e açm~~, o da cevaben "Sultan Aziz'in intikam:n~~ senin
alman do~ru de~ildir, çoluk çocuk sahibisin, onun intikam~nt almak senden ziyade bana dü~er; çünkü ben Sultan Aziz'in hem yaveri, hem de kay~ t? biraderiyim ; benim arkamdan bakacak kimsem yok„ tur demi~~imi~. Hasan be~in
kendisinin iki tabancas~~ olup bir üçüncü tabancay~~ Osman be~den di~erini de
Osman bey vas~ tasile hariçten tedarik etmi~ti. Çerkes Hasan'~ n çizmesinin içine
yerle~tirip bahriyeli Yaver ~ükrü be~i öldürdü~ü tabanca hariçten tedarik edilen
ruvelver imi~. Midhat pa~a kona~~~hadisesini müteakip kaymakam Osman bey
Dolmabahçe saray~~ etraf ~ nda dola~~ rken tevkif edilmi~tir. Hasan be~in karde~i
di~er Osman be~in söyledi~ine göre Hasan bey, bu vak'adan dört be~~ay evvel
eabak sadr-~~ azara Sak~ zl~~ Esad pa~an~ n terekesinden bir çift ruvelver alm~~t~ .
3 Abdurrahman Adil bey n~ erhum bas~ lmam~~~notlar~ nda Çerkes Hasan
be~in Obuh kabilesinin ~ahabi kolundan oldu~unu kaydetmi~~ise de gerek kabir
kitabesi ve gerek Osman be~in ifadesi bunu tashih etmektedir.
4 Hasan be~in karde~i bahriye zabitlerinden Osman be~in (15 Haziran 92)
tarihli ifadesi. Abdülhamid-i sant ve devr-i saltanat~~ isimli eserde (S. 42) bir
çerkes be~i olan ~smail be~in, esircilik etti~i yaz~ lmaktad~ r. Hasan'~ n kabir kitabesinde (Zey~~Burakt zade gazi Ismail hey) in o~lu deniliyor.
5 Esvdt-~~sudür S. .31 ve Abdurrahman Adil be~in notlar~; bunlardan ba~ka
Les Contemporains isimli mecmuan~ n numara 374, sene 1899 tarihli nüshas~ nda
Gürdüben efendi taraf~ ndan ne~redilen (Midhat pa~a ve Genç Türkiye) makalesinde Abdülaziz'in üçüncü kad~ n~~ ve ~evket efendinin validesinin, çerkes Hasan'~ n
k~ z karde~i oldu~u yaz~ l~ d~ r. Di~er baz~~ eserler de Hasan be~in saray kad~ nlazindan birinin akrabas~~ oldu~unu söylemektedirler. Tabs~ra-i Ibret'cle (S. 173)
üçüncü kad~ na karabet ve münasebetinden bahsedilmektedir. Midhat pa~a, Izmir'de
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Hasan bey, askeri ~dadi [ Lise] ve Harbiye tahsilini görmü~~ve
vak'adan dört sene evvel mülaz~m ç~ km~~t~ r; binicilik ve silah~orlukta fevkalade maharetiyle tan~~nm~~t~. Avrupa'dan silah mübayaa
olundukça bunlar~~ tecrübe için at~~~mahallinde bulanarak ni~an
atarm~~~; bazan oraya gelen serasker Hüseyin Avni Pa~a da "sen
iyi vuruyorsun, at vur„ diye Hasan be~i te~vik edermi~ 6. O
tarihte Harbiye mezunlar~ ndan alt~ nc~~ orduya gitmek arzu edenlere
yüzba~~l~ k verildi~inden Hasan bey de Ba~dad'a gitme~e talip
olmu~~ve bu suretle yüzba~~ l~~a terfi ettirilmi~~ise de saraya olan
mensubiyyeti kuvvetiyle gitmiyerek Istanbul'da kalm~~~ve ifadesinde
söyledi~i gibi Dar-~~ ~üra ve hassa mü~irli~i yaverliklerine ve sa~~
kola~al~ kla da ~ehzade Yusuf Izzettin efendinin yaverli~ine tayin
k~l~ nm~~t~ r. Hasan Be~'in, Hüseyin Avni Pa~a ile alt~ nc~~ orduya
gidip gitmemek i~i 1289 h. 1873 m. den itibaren ba~lam~~t~ r.
Hasan bey bekard~~ ve halas~ n~n kocas~~ olup Kapdan-~~ Derya
iken 1867 senesi ba~~nda vefat etmi~~olan Ate~~Mehmed Pa~a'n~ n
kona~~nda yat~ p kalk~yordu ; bu konak Cibali'de idi.
Abdülaziz'in hal'inden bir kaç gün sonra serasker Hüseyin
Avni pa~a, Hasan be~in alt~nc~~ orduya gitmesi hakk~nda kat'i
emir vermi~~ve dür-~~ ~üray-~~ askeri reisi Redif Pa~a ile oturduklar~~ s~ rada Hasan be~i getirterek "Ba~dad'a gideceksin, art~ k bir
dayanacak yerin kald~~ m~?,, demi~~ve o da cevaben "siz büyük
zats~n~z ; böyle bir tebeddiildt-~~dzime üzerine benim gibi bir küçük
tevkif edilerek ~stanbul vapurunda ifadesi al~ n~ rken bilmiinasebe, Hasan be~in.
Yusuf ~zzettin efendinin yaverli~inde bulundu~unu ve Abdülaziz'in ikinci veya
üçüncü kad~ n~ n~ n en yak~ n akrabas~ ndan oldu~unu beyan etmi~tir (istinfak kti~telt
adet 8).
6 Mir'tit-s SüCmat S. 79.
7 Hüseyin Avni pa~a, Hasan be~in Ba~clad'a gitmemesinden dolay~~ pe~ini
b~ rakmam~~~ve ikinci seraskerli~inden itibaren bunu takip eylemi~ tir. Hatta bir
defa kendisini ça~~ rarak gitmesinde ~ srar etmi~~ve bu halden hiddetlenen Hasan.
seraskerin üzerine yüriimii~~ise de mecliste haz~ r bulunan serdar Abdiilkerim
Nadir pa~a, i~i önlemi~ti. Yine bir defa Hasan bey seraskerin yal~s~ na gidip
Reis pa~a (Redif pa~a) ve Abdülkerim Nadir pa~a ve askeri rnektepler naz~ r~~
Süleyman pa~a haz~ r olduklar~~ s~ rada seraskerderden Ba~dad'a gitmekten afvini
rica etmi~~ve o da ( o~lum wAccr için her yer birciir gitmeli ) diye hem nasihat
ve hem de göndermekte ~ srar eylemi~ti ; bu hallerden müteessir olan çerkes Hasat'
Yusuf ~zzettin efendi ile Göksu mesiresinde görü~ dükleri s~ rada seraskeri vurmaka
te~ebbüs etmi~~ise de arkada~lar~ n~ n n4sihatlarile bu fikrinden vaz geçmi~ti.
(Tebs~ra-i Ibret S. 176).
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zabiti Ba~dad'a gündermenize teessüf ederim„ diye mukabele eyiemi~ti Hasan bey nihayet müretteb mahalline gönderilmek üzere
bir per~enbe günü serasker kap~s~nda tevkif edilmi~tir.
Hasan bey, tevkifini müteakip bir taraftan karde~i Bahriye
mülüz~ m~~ Osman be~i keyfiyyetten haberdar ederken di~er taraftan da ~üra Reisi Redif pa~a ile kumandan pa~aya Ba~dad'a
gidece~ine dair söz vererek serbest b~ rak~lmas~ n~~ rica etmi~tir ".
Kendi ifadesine göre Hasan bey, Cemaziyelevvelin yirmi dördüncü
per~embe günü Cibali'de eni~ tesi Ate~~Mehmed Pa~a'n~ n kona~~ ndan ç~ k~ p serasker kap~s~ na gelmi~~ve kendisini kumandan pa~an~n
yan~ na götürüp memur oldu~u alt~ nc~~ orduya göndermek üzere
tevkif etmi~lerdi. Ak~am üzeri Hasan be~i hassa mü~iri Redif
pa~a ça~~ r~ p (git~niyorsun ve serkessin, Ba~dad'a gitmedin) diye
tekdir etmi~, o da yar~ n giderim, gitmezsem tard edin, ne yaparsan~z yap~ n demi~ ; bunun üzerine Redif pa~a, kumandan pa~ay~~
temin eylemesini tavsiye eylemi~, Hasan bey, kumandan pa~an~ n
yan~ na girip behemehal gidece~ini temin ederek serbest b~ rak~lm~~~
ve ak~am üzeri do~ruca Cibali'deki kona~a gitmi~tir. Hasan bey
konaktaki misafirlere serasker kap~s~ ndaki mevkufiyetini anlatm~~,
ertesi gün gidece~i için e~yalar~ n~ n haz~ rlanmas~ n~~ icabedenlere
söylemi~tir. Bu s~ rada yani ak~am alaturka saat yar~mda az a~a~~da bahsedece~imiz Mir-i Liva Çerkes Tayyar Pa~a kona~a gelmi~,
Hasan beyle görü~erek serasker pa~a ile reis Redif pa~aya vedâ
eylemesini tavsiye eyliyerek ç~ k~ p gitmi~tir.
Hasan be~in tevkifi i~ine dair karde~i Osman begin müstant~ ka verdi~i ifadeye göre mumâileyh, Hasan be~in tevkif edildi~ini
Ate~~Mehmed Pa~an~ n kona~~ ndaki u~ak ~ brahim vas~ tasiyle haber
alm~~t~ r; Osman bey bu s~ rada Dolmabahçe önünde Karakol vazifesini gören gemide bulunuyordu. Amirinden izin alarak bir
kay~ kla Sirkeci iskelesine gelip oradan da yan~ ndaki u~ak ile
beraber serasker kap~s~ na (Üniversite binas~ ) gitmi~tir.
Osman bey, serasker kap~ s~ ndan içeri girerken binek ta~~ n~ n
önünde kumandan pa~a ile Mir-i liva ( Tu~~General ) Tayyar
Hasan be~in karde~ i Osman be~in 15 Haziran 1292 tarihli ifadesinden.
Redif pa~a, DE~ r-~~ ~üray-~~ askeri' reisi iken Be~inci Murad'~ n cülust~ nu Müteakip ilüve olarak kendisine hassa ordusu mü~irli~i de verilmi~ti. (Nuhbet-ül8
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Pa~ay~~1 konu~urlarken görmü~~ve resm-i selam~~ yap~ p geçti~i
s~ rada kendini tan~ yan Tayyar Pa~a, ne istedi~ini sormu~, o da
'biraderim Hasan bey burada imi~~izniniz olursa görece~im,,
demi~ ; bunun üzerine Tayyar Pa~a " biraderine izin verildi ve
kona~a gitti, ben de gidece~im,, dedikten sonra kumandan pa~a
ile ayn~~ mealde olarak " biraderin çocukluk ediyor; giderim,
gitmem sözü kiz~m de~il, gitse daha iyi olur,, demi~ler; Osman
bey de " askerdir nereye gitmesi için emir verilirse oraya gitme~e
mecburdur „ sözleriyle mukabele eylemi~. Bunun üzerine Tayyar
Pa~a " Halana söyle; merak etmesin, bugün oraya gider, yar~n
gelir,, demi~tir. Bu muhavereyi müteakip kumandan pa~a at~ na
binip ayr~lm~~, Osman bey de Tayyar Pa~a ile beraber yürümü~ler
ve sonra Ate~~Mehmed Pa~an~ n kona~~na gelmi~lerdir ".
Tayyar Pa~a ile Osman bey kona~a geldikleri zaman Hasan
be~i orada bulmu~lard~ ; Tayyar Pa~a, Hasan beyle görü~mü~~ve
Hasan'~n ifadesine göre Tayyar Pa~a ona; serasker pa~a ile reis
pa~aya veda et ben de serasker pa~an~ n kona~~na ve andan
Kad~ köyüne gidece~im demi~~ve bir az oturduktan sonra gitmi~tir.
Osman bey de ifadesinde 12 :
"Tayyar Pa~a Hasan beyle konu~tu~u s~ rada, sen kendini
gitmez bellettin, gitmeli dedikten ve biraderim Hasan bey dahi
ben ka~~d~~ yoklamaya ve sair kalemlere götürüyorum ; hani,
senin kayd~n el'an hassa mü~irli~i yaverli~inde görünüyor, bize
resmen maltimat verilmedi diyorlar dedi; bugün bana gideceksin
emri verildi ve i~lerimin tesviyesi için, iki üç gün müsaade
istedim vermediler ve bu gecelik olsun haneme gideyim dedim,
Ana da evvelce müsaade olunmay~ p muahharen oldu geldim.
Yar~n gidece~im dedikten ve pa~ay-~~ mumâileyh ( Tayyar Pa~a)
1. 0 Tayyar pa~a, sonra merkez kumandanl~ g~ nda bulunan ve ~am'a günderilip orada da merkez kumandanl~ g~~ etmi~~olan zatt~ r.
11 «Tayyar pa~a ile birlikte Ibrahim de (u~ak) yan~ mda oldu~u halde birlikte takvimId~ne kap~ s~ ndan (Üniversitenin kendi kütüphanesi ve ~ brahim pa~a
sebili taraf ~ ndaki kap~ s~ ) ç~ k~ p Vefa'ya kadar gittik; orada Ibrahim'e haydi sen
dogru konaga git Tayyar pa~a ile geliyoruz haber ver dedim ve belki i~~olur
orada bulun dedim. Orada Tayyar pa~a hayvana binmek üzere beygircilerin
yan~ na gitti; bendeniz yürüyüp dogru Cibali'de konaga gittim ve konaga vard~g~ m~ zda saat tahminen bire (alaturka) yak~ nd~ ". Osman begin 15 Haziran 92
tarihli ifadesinden.
12 Osman begin 15 Haziran 92 tarihli ifadesinden.
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dahi gitmeli ve giderken, sizi gücendirdim, kusura bakmay~n~z
deyu serasker ve reis pa~ a hazretlerini ( ~urây-~~ askeri reisi Redif
Pasay~~ ) görmesini beyan eyleyip 13 gitmeli deyu ifade ve nasihat
eyledikten sonra takriben saat bir buçu~a yak~n kalk~ p gitti,,
demi~tir.
Tayyar Pa~ a gittikten sonra Hasan bey, bunun serasker
pa~ay~~ görüp veda etmeli demesinden istifade ederek ( ben bu
gece görecek idim ve giderim ) demi~~M yemekten sonra harem
taraf~ ndaki odas~ na gidip dolapta kendisine ait me~in sand~~~~
kar~~t~ rm~~, sonra sand~~~~kapayarak geç kald~ m diye selâml~ k
taraf~ na gelip kaputunu alm~~~ve sofada k~ l~c~ n~~ takt~ ktan sonra
karde~i Osman beye:
"Ben gidiyorum serasker pa~an~ n yal~s~ na, saat alt~ya kadar
gelirim „ demi~, orada bulunan misafirlerin kendisine, gece gitmesen de sabah gitsen demeleri üzerine Hasan bey, sabahleyin
kalabal~ k olur, an~ n için gece gidiyorum demi~~ve hareket
etmi~tir '5.
Hasan bey, kendisinin ifadesinde söyledi~i gibi Tayyar Pa~a
ile görü~tükten ve u~aklara yata~~ m~~ yap~ n haz~ r dursun diye
tenbih ettikten sonra onbe~~gündenberi dolu olarak ta~~ d~~~~iki
adet alt~~ patlar ruvelver
ve bir adet çerkes kamas' oldu~u
halde saat ikide Hüseyin Avni Pa~a'n~ n yal~s~ na gitmek üzere
Cibali'deki konaktan ayr~ lm~~t~ r.
Hasan Bey Cibali'den bir kay~~a binerek do~ru serasker Hüseyin Avni pa~an~ n Osküdarle Kuzguncuk aras~ nda pa~a liman~ ndaki yal~s~ na (~imdi tütün deposu olan yüzü galvanezli büyük
ah~ap yal~) gitmi~, orada seraskeri bulamay~ nca geldi~i kay~ kla
geri dönerek Sirkeci iskelesine ç~ km~~~ve beni beklemesinler diye
kay~ kc~~ ile kona~a haber göndermi~ tir ". Sirkeciden bir kira bey" Osman bekin 15 Haziran 92 tarihli ifadesinden.
Hasan bey ifadesinde, Tayyar Pa ~a.~~ n ( seni gönderen Reis pa~a de~ ildir, Hüseyin Avni Pa~ad~ r ) diyerek seraskere kar~~~kendisini tahrik eyledikini
söylemekted ir.
~ s Osman bekin 15 Haziran 92 tarihli ifadesinden.
16 Tabs~ra-i ibreede Hasan be~in üzerinde be~~adet ruvelver bulundu~u
yaz~ l~ yor ( S. 175 ). Abdurahman Adil be~in tahkikat~ na göre Hasan da dört
ruvelver vard~ r. Bunlardan birisi çizmesinin koncunda olup onunla yaver ~ükrü
beki vurmu~tur.
17 Osman be~ in 15 Haziran 92 tarihli ifadesinden.
14
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girine binen Hasan bey dogru Midhat Pa~a'n~n Beyaz~t'taki kona~~na gitmi~tir.

Midhat Pa~a kona~~ndaki vak'a :
Bu y~llar Osmanl~~ devletinin içten ve d~~tan pek gaileli bir
devri idi; Sultan Abdülaziz'in hal'i, yeni padi~ah~n cülus~~ ve hastal~~~~sebebiyle Bab-~~ âlide toplanan mühim i~lere lâyikiyle bak~lamam~~t~~ ; Rumeli'de ihtilâl geni~liyor ve Girit'te yeni hadiseler
meydana ç~ k~yordu; bu günlerde bu gibi i~lerin önemli olarak
halli için gündüz çal~~malar~~ yeti~medi~inden geceleri de münavebe ile vükelâdan baz~lar~n~ n konak ve yal~lar~ nda toplanillyordu.
Istanbul'da konaklarda yap~lan vükelâ içtimalar~ nda bo~az~n yukar~~ k~sm~ ndaki yal~larda oturan naz~rlar mesafenin uzakl~ k' sebebiyle davet edilmiyorlard~. Vak'a gecesi yani 24 Cemaziyelevvel
Per~enbe günü ak~am~~ hey'et-i vükelâ Beyaz~ttaki Midhat Pa~a
kona~~n~ n üst kat salonunda içtima etmi~lerdi. Az evvel söyledi~imiz gibi yal~lan Bebek ve Kandilli'den yukar~~ olan naz~ rlar
davetli dekillerdi ; Fakat Anadolu Hisar~ nda oturan Hariciye Naz~ r~~ Ra~id Pa~a, davet edilmedi~inden dolay~~ can~~ s~ k~larak Hüseyin Avni Pa~a, Midhat ve Kayseri'li Ahmed Pa~a'lar~ n her
içtimada bulunduklar~~ halde kendisinin havâss-~~ vükela haricinde
tutulmas~~ gücüne gitmi~ti; Midhat Pa~a kona~~ndaki içtimadan evvel divan-~~ hümâyun âmedcisi Mahmud bey (Mahmud Pa~a) Be~lerbekinde kira ile bir yal~da oturan Maarif naz~ r~~ Cevdet pa~ay~~
içtimadan haberdar etti~i s~rada Ra~id pa~an~ n can~~ s~ k~larak
"Bizim de ~stanbul' da kona~~m~z var, orada yatabiliriz„ diye Mahmud be~e kinaye söylemi~~ve onun da ihtimal ki sadr-~~ âzama
anlatmas~~ üzerine Ra~id Pa~a da Midhat pa~a kona~~ndaki içtimaa
davet edilmi~tir 18.
18 Bu mütalea Cevdet Pa~an~ n Çerkes Hasan vak'as~ na dair Abdülhamid'e
takdim etti~i arizes~ ndan al~ nm~~t~ r. O tarihte sadaret mektupçusu olan Memduh
Pa~a merhum bunu Afir'dt-z ~üCznat isimli eserinde (S. 98) ~öyle nakletmektedir :

«Hariciye naz~ r~~Ra~id Pa~a müste'ciren yal~ da (Anadolu Hisar~ nda) oldu~undan, sadr-~~ âzam henüz sahilhanelere nakletmemi~~vükelâ, meclise gelsinler demesi üzerine Re~id Pa~aya male~ mat verilmemi~ti ; Meclisin in'ikad edece~ini
duymu~~; sadaret dairesinde mü~arünleyhe tesadüf eyled~ m, benden keyfiyyeti
sual etti; mat~lmat ha olunmamak, sahilhanelerde bulunuluyor, rahats~ z kal~ nmamas~~mülühazas~na miibtenidir, emr-i sâmi bu veçhile oldu dedim ; mühim
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Bu içtimada sadr-~~ âzam mütercim Rü~tü pa~a, Hariciye Naz~ r~~
Ra~id pa~a, serasker Hüseyin Avni Pa~a, Kapdân-~~ Derya Kayseri'li Ahmed Pa~a, Maarif naz~ r~~ Cevdet Pa~a, Defter-i hâkant
Naz~ r~~ Yusuf Pa~a, Meclis-i âliye'ye memur Hâlet pa~a ile ~erif
Hüseyin Pa~a yine Mecâlis-i âliyeye memur Hasan R~ za pa~a, sadaret müste~ar~~ Kabz~mal zade Said efendi, Âmedci Mahmud ve
sadaret mektupçusu Memduh beylerle hane sahibi ~ûrây-~~ Devlet
Reisi Midhat Pa~a bulunuyorlard~~ "4. Vükelâdan ~eyhulislâm Hayrullah efendi, Adliye naz~ r~~ Safvet ve Ticaret naz~ r~~ Damad Mahmud ve Maliye naz~ r~~ Galib pa~alar ve saireleri evvelce verilmi~~
olan karar sebebiyle toplant~ya gelmemi~lerdi.
Davetli olanlar gelip kafalar bir az tütsülenerek ne~elenildikten sonra
yemek yenilmi~~ve sofan~ n cenub-~~ ~ark~~taraf~ nda
bahçeye nezareti olan salona geçilmi~ tir ; içtima salonunun sa~~
k~sm~ nda sadr-~~ âzam, alt taraf~ nda serasker ile Kaptan pa~a ve
Cevdet pa~a oturup daha alt tarafta da hâne sahibi Midhat pa~a
bulunuyordu; kar~~~tarafta ise Ra~it pa~a, alt taraf~ nda ~erif Hüseyin pa~a, Defter-i Hâkar~f Naz~ r~~ Yusuf pa~a oturmu~lard~ ;
Halet pa~a da kâh sa~da kâh solda dola~~yordu; sa~~k~s~mda
rüzgâr oldu~undan Cevdet pa~a s~ k~lm~~~ve mukabil taraftaki
hava ceryan~ ndan ise hariciye naz~r~~ Ra~id pa~a kaç~nmakta buluni~lerim vard~ , meclisin te~kili çok isabet, ben de gelece~im, müzakere ederiz ;
iki üç gün için istanburda konak~~ na inecekim tamam vesiledir cevaplariyle
gece mecliste bulunaea~~ ndan dolay~~ sürur gösterdi...»
19 Mirdt-~~ ~iiiinat'~ n bu içtimada Cevdet Pa~ay~~ Adliye, Yusuf Pa~ay~~ Maliye, R~ za Pa~ay~~ Tophane Mü~iri ve Halet Pa~ay~~ Ticaret Naz~ r~~ olarak göstermesi zühul eseridir. Vak'a esnas.nda Adliye Naz~ r~~ Saf vet Pa~a olup Ra~id
Pa~an~ n vefat~~ üzerine Hariciyeye geçmi~~ve Adliye Naz~ rl~~~ na mecalis-i âliyeye
memur Halil ~erif Pa~a tayin edilmi~tir. Yusuf Pa~a bu vak'adan takriben iki
ay evvel Maliye'den Defter-i hülcani Naz~ rl~~~ na nakleylemi~~ve yerine vezirlikle
Galip Pa~a getirilmi~ti. Halet Pa~an~ n da Ticaret Naz~ r~~ olmas~~ Çerkes Hasan
vak'as~ ndan dört buçuk ay sonrad~ r. Cevdet Pa~a da zühul ederek Yusuf Pa~ay~~
Maliye Naz~ r~~ göstermektedir ; Hasan R~ za Pa~a bu s~ rada Tophane Mü~iri de~il mecalis-i âliye'ye memurdu. Tophane Naz~ rl~~~~bu vak'adan be~~gün sonra
mü~irlige tahvil edilmi~~ve mü~idi~ine de meclis-i, âliyeye memur Hasan R~ za
Pa~a tayin olunmu~, oldu~undan yaka gecesi R~ za Pa~a Tophane mü~iri olarak
âllyeye memur yani sandalyesiz naz~ r olarak bulunorada bulunmay~ p
mu~tur.
taamdan evvel ne~eler ser~ar ve simalarda asâr-~~ ibtisam bedidar
20
idi; yemekten kalk~ ld~~ ; meclis odas~ na girildi...» Mirtit-~~ ~iHinat, s. 99.
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mu~~olduklar~ndan Ra~id pa~an~n ricas~~ üzerine Cevdet pa~a ile
yerlerini de~i~tirmi~lerdi.
Vükelân~ n bu içtima~ nda Girit ve Karada~~meseleleri görü~ülmekte idi, gerek Karada~~ve gerek Girit cihetlerinde Isyan
emareleri görüldü~üne dair mahrem olarak gelen telgraf lar üzerine iktiza edenlere verilecek talimat ve emirlerin müsveddesini
sadaret mektupçusu Memduh bey (pa~a) kaleme alm~~t~ ; yaz~lacak
~eyin mufassal olmas~~ istenildi~inden bu defa Âmecici Mahmud
bey ba~ ka bir müsvedde yapm~~ ; fakat bu da muvaf~ k görülmemi~ ; son defa Midhat pa~a da ayr~~ bir müsvedde yazm~~, lâkin
bu da matluba uygun gelmemi~ti. I~te tam bu s~ rada hadise vuku
bulmu~tur 21 .
Çerkes Hasan, seraskerin yal~s~ na geldi~i zaman, yal~daki
a~alardan, pa~an~ n o gece Beyaz~ d'da So~ana~a mahallesinde
Se~rây-~~ Devlet reisi Midhat Pa~an~n kona~~ ndaki heyet-i vükelâ
içtima~na gitti~ini ö~renmi~~ve geldi~i kay~ kla geri dönerek
Sirkeci Iskelesine ç~ km~~t~ r. Hasan'~ n kendi ifadesine göre yolda
gelirken yapaca~~~ i~i tasarlam~~~ve bir kira beygirine binerek
do~ruca Midhat Pa~an~ n kona~~na gelmi~~22 ve ikinci katta Tütüncü
ba~~n~ n odas~ na ç~ km~~t~r. Orada bulunan a~alar, "Hasan bey
hayrola diye„ geli~inin sebebini sormu~lar; cevâben, yar~ n Ba~dad'a
gidiyorum dedikten sonra a~alardan birisine serasker pa~ay~~
sormu~, o da buradad~ r deyince beni Tayyar Pa~a gönderdi
21 Mirât-z ~idinat s. 99 «... Girit ve Karada~~
cihetlerince hareköt-~~ serke~ane zahir olaca~~ n~~
mii~'ir mahremâne mevrud evrak okundu. lktiza edenlere evâmir ve talimat~~ mutazammin ~ifre telgraf müsveddesini kaleme ald~ m,
gördüler, tafsilli olsun denildi, Âmedci bey di~erini tesvid etti, bu da matluba
muvaf~ k say~ lmad~~; Midhat pa~a ~ekl-i aharda ayr~ ca yazd~ , kezalik uygun de~il..
acaib hal zihnimizi toplayam~ yoruz dediler... ~~ te bu hinde cani Hasan meclise
at~ ld~~ ; yapaca~~ n~~ yapt~ ...'
22 Arabkir'li Mehmed, ifadesinde, Hasan be~in, Midhat pa~an~ n kona~~ na
geldi~i saati iki buçuk, üç olarak gösteriyorsa da daha geç olmas~~ icabeder.
Hasan'~ n kendi ifadesinde Cibalideki konaktan saat ikide ç~ kt~~~~anla~~ l~ p
oradan seraskerin yal~ s~ na ve daha sonra Sirkeei'ye avdetle Midhat pa~a kona~~ na gelmesi asgari iki saatten fazla sürece~inden vak'an~ n dört'ten sonra
olmas~~ ve Hasan be~in de bundan bir az evvel gelmesi icabediyor. HadiBeyi miiteak~ p Hasan be~in ifadesinin saat alt~ da al~ nmas~ na nazaran vak'an~ n
yak~n bir ihtimalle dörtte be~~aras~ nda vukua gelmi~~olmas~~ Icabediyor.
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serasker pa~ay~~ görece~im " demi~~ve seraskerin a~alar~ ndan
Ra~id a~aya, pa~ay~~ görmek istedi~ini söylemi~tir. Ra~id a~a ise
meclis var içeriye giremem, abdeste ç~ kt~~~~vakit söylerim diye
cevap vermi~ti'".
Çerkes Hasan bundan sonra sofaya ç~ karak biraz dola~m~~~
ve bir f~ rsat bularak kona~~ n üst kat~ na ç~ km~~t~ r. Hasan ifadesinde vak'ay~~ ~öyle anlat~yor:
"Yukar~~ ç~ kt~ m, vükelân~ n oldu~u odaya girip bir elimde
kama ve di~er elimde ruvelver oldu~u halde davranmay ~n dedikimde, cümlesi aya~a kalk~ p Hüseyin Avni Pa~a gözüme ili~ti;
hemen yedimdeki ruvelveri ate~~ettim; Hüseyin Avni Pa~ay~~
vurdum ve zann~ ma göre evvelce hariciye naz~ r~~ Ra~id Pa~ay~~
vurdum gibi hat~ r~ ma geliyor, sonra Hüseyin Avni Pa~ay~~ vurdum
ve mezkür kamay~~ dahi Hüseyin Avni Pa~an~ n birkaç yerinden
soktum ve tekrar Ra~id Pa~an~ n boynunu dahi mezkür kama ile
kestim ve bunlar~ n ikisinin dahi öldü~ünü anlad~m ve o s~ rada
Midhat Pa~a, sadr-~~ âzam Pa~a ve Kayserili Ahmed Pa~a hazarat~ n~ n olduklar~~ odan~ n kap~s~ n~~ açmak üzere çal~~~ rken a~alardan
birisi ba~~ ma kama m~ d~ r, nedir bilmem, bir ~ey ile vurdu; an~ n
üzerine ben dahi yedimde bulunan ruvelveri a~a-i merkuma dahi
s~ k~ p an~~ dahi telef ettim ve bu s~ rada zaptiyeler bana tabanca
bo~altt~ lar ; mukabele için birkaç el silâh att~m ise de bir kimseye
rast gelip gelmedi~ini bilmem ve yaverlerden birine yani tersane
yaveri ~ükrü be~e bir kur~ un isabet etti ise de hariçten bana
at~ lan kur~unlardan olmal~~ ; an~ n üzerine asakir geldi; silâhlar~ m~~
teslim ettim; elhas~ l ben, Hüseyin Avni Pa~a ve hariciye naz~ r~~
ve bir de a~ay-~~ merkumu vurup telef ettim; üç ki~iden ba~ka
kimseyi vur~nad~ m ve sonra beni tutup bu halde buraya getirdiler „.
23 Arabkir'li Mehmed'in söyledi~ine göre Redif pa~a, güya Hasan be~e
(serasker pa~ a seni gitmeden görmek istiyor) demi~~imi~.
24 Hasan bey geldi~i zaman a~alar a~a~~~katta içki içip kumar oynuyorlarm~~~ ( Mirüt-z Süzlnat, S. 96). Hasan bey a~alara Ba~dad'a memur oldu~undan
ve seraskerin çok iltifat~ n ~~ gördü~ünden bahs ile te~ekkür edece~ini söylemi~~;
anlar da .ükela müzakerattad~ r rican~ z~~ arzedemeyiz demi~ler ; bunun üzerine
Hasan bey, öyle ise yar~ n hakipaylerine yüz sürerim diye hiz~netkarlar ~ n yan ~ ndan ç~ kar ve merdiveni tenha görüp hemen yukar~~ f ~ rlar... IMir'dt-z Siiiinat S. 96»,
Agalar~ n Hasan beye bu söyiedikleriyle Arabkir'li Mehmed'in ifadesinde seraskerin a~as~ n ~ n Hasan beye söyledi~i söz birbirini tutmaktad~ r.
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Çerkes Hasan be~in istintak edilirken vak'aya dair verdi~i
ifade aynen yukar~ ya yaz~lm~~t~ r; bu ifade k~ saca anlat~lm~~~olup
baz~~ noktalar mübhem ve noksan kalm~~t~ r. Vak'an~ n içinde bizzat
bulunmu~~olan Midhat, Kayseri'li Ahmed, Cevdet, Mahmud Celâleddin ve Memduh pa~alarla, Arabkirli Mehmed'in söyledikleri ve
yazd~klarlyle vak'ay~~ sonradan bilvas~ ta duyanlar~n nakilleri esasta
Hasan be~in ifadesine yak~ n ise de teferruata dair olan k~s~mlar
Çerkes Hasan'~n ifadesinde bulunmay~ p di~erlerinde bulunmas~~
sebebiyle bu eserlerden al~ nan malümat~~ a~a~~ya yaz~yorum.
Hasan bey ikinci kattaki sofa ve merdiveni bo~~bulup üst
katta içtimâ odas~ n~ n önündeki sofaya ç~ kt~~~~zaman sofada ve
içtima odas~ n~ n kap~s~~ önünde iki a~a nöbet beklemekte idi; a~alar, aralar~ ndan iki ki~inin s~ ra ile nöbet bekliyerek hizmet
etmelerini kararla~t~ rm~~lard~ . Hasan be~in yukar~ya ç~ kt~~~~s~ rada
Rü~tü pa~an~ n a~asiyle Midhat pa~an~ n a~as~~ nöbetçi idiler ; bunlardan mütercim Rü~tü pa~an~n a~as~~ kanapede uyuklamakta olup
di~eri yani Midhat pa~an~ n a~as~~ Yusuf a~a da karl~~a su doldurmak üzere kilere gitmi~~bulunuyordu.
Hasan bey, bundan bilistifade yava~ca meclis odas~ n~n kap~s~ n~~ aral~ k edip içeriye bakm~~~; o s~ rada sadr-~~âzam~ n a~as~~ uyanarak "aman çekil görürler de sonra bize tekdir gelir„ diye kap~y~~
kapatm~~~ 25. Hasan bey kap~~ aral~~~ndan bakt~~~~s~ rada vükelan~n
nerelerde oturduklar~n~~ görmü~~ve serasker pa~aya acele ifadesi
oldu~u beyaniyle kap~~ önündeki hademeyi i~fal ederek (veya
a~a~~dan bir yaver ça~~ rtma~a göndererek) bu halden bilistifade
bir elinde ruvelver di~er elinde kama oldu~u halde içtimâ odas~na girmi~~ve ilerliyerek Ra~id Pa~an~n hizas~ na gelince Davranmay~n, dayranma serasker 26 diye seraskerin üzerine iki el ate~~et25 Tabs~ ra-i Ibret S'. 17.3. Ahmed Saib bey Tarih-i Sultan Murâcl- ~~ Hâmis
isimli eserinde (ikinci tabi S. 147) gazetelerin gayr-i resmi tahkikat~ na istinaden
meclis salonunun kap~ s~~ önündeki u~aklardan birine tesadüf ederek içeri girmek
istiyorum, acele bir ifadem vard~ r, yaverlerden birini çak~ r içeriye haber versin
demesi üzerine u~ak inmekte iken Hasan bey, bundan bilistifade içeriye
girmi~tir demektedir.
26 Bu tabiri Hasan bey kendi ifadesinde Davranmay~n ve Arabkirli Mebmed'in ifadesinde davranma serasker, Mirât-~~Süânat da (S. 96) davranmaym~z
davranma serasker ve Mirât' ~~hakikat'de (C. I S. 128) davranmaym~ z, Nuhbetiilvekagide (C 3 S. 184) Davranma serasker olarak birbirinden farkl~~ ~ekilde
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mi~, ç~ kan kur~unlar seraskerin gö~süne ve karn~ na isabet ederek, elini ~ iddetle dizine vuran Hüseyin Avni Pa~a yere dü~mü~tür.
Çerkes Hasan'~ n odaya girip davranmay~ n demesi meclise
bir ~a~k~ nl~ k vermi~~ve Hüseyin Avni Pa~a'n~ n yaralanmas~~ meclisi karma kar~~~ k ederek herkes kaçacak yer ararken Hasan, yan~ nda ruvelver olan seraskerin silah kullanaca ~~ n~~ his ile ona
ikinci defa ruvelveri ate~~edece~i s~ rada arkas~ ndan Kayseri'li
Ahmed pa~a kollar~ n~~ yakalam~~~ve bu f~ rsattan bilistifade vükela
kamm~~lard~ r. Hasan oda kap~s~ ndan ilerleyip ilk kul-~unu at~ nca
ibtida gerisinde kalan sedaret mekt ~~ pcusu Memduh bey sofaya
can atarak savu~mu~, konak sahibi Midhat pa~a, R~za pa~a ile
birlikte hemen harem kap~s~ ndan içeri savu~t~~ klar~~ gibi, ~erif Hüseyin, Yusuf ve Cevdet pa~alar da meclis odas~ ndan geçilen yanlar~ ndaki küçük odaya girmi~ler; bu s~ rada çerkes Hasan'~ n yak~n~ nda bulunan sadr-~~ azam Rü~tü pa~a, Ahmed pa~an~ n, Hasan'~~
kavramas~ ndan istifade ile bunlar~ n arkas~ ndan dola~arak Halet
pa~a ile beraber ayn~~ odaya sokulmu~lard~ r. Bu küçük odan~ n sofaya iki kap~s~~ vard~. Yusuf ve Cevdet pa~ alarla sedaret müste~ar~~ bu odan~ n di~er kap~ s~ ndan ç~ k~ p gizli olan kiler merdiveni
taraf~ ndan a~a~~~inmi~ ler ve Amedci Mahmud bey de ayn~~ yolu
takip eylemi~ti
Vükelân~ n her biri bu suretle birer tarafa kaçarken odada
Hasan'~~ kollar~ ndan yakalayan Ahmed Pa~a ile yaral~~ olan serasker
ve birde sandalyas~~ üzerinde bayg~ n veya cans~ z olarak oturan
Ra~id Pa~a'dan ba~ka kimse kalmam~~t~ . Hasan, ihtiyar Kayseri'linin elinden kurtulmak için bir taraftan çabalarken, di~er taraftan
mülayim sözlerle Ahmed pa~ay~~ yumu~atma~a çal~~m~~, fakat bu
yaz~ l ~ yor. Cevdet pa~a da (davranma serasker pa~a diye yürüdü, herkesi hayret
bürüdü) demektedir. Maksad~ n serasker oldu~una güre muhatab~ n da o zat
olmas~~ iktiza ederse de umuma hitap etmesi de muhteineldir.
27 Midhat pa~an~ n, R ~ za pa~a ile birlikte harem kap~ s~ na do~ru kaçt~~~ n~~
gören Amedci bey de anlar~ n pesini takip eylemi~tir (Mirat-~~ Hakikat C.1, S.128)
Midhat pa~a harerne
Mirat-~~ ~üiinat, vükelan~ n kaçmas~ n~~ ~öyle yaz~ yor
kaçm ~~, R ~ za pa~a ugra~~ lmak hemgam ~ nda ba~ka bir odaya kapanm ~~ , Cevdet
ve Yusuf pa~alarla, müste~ar ve Amedci gizli bir merdivenden a~a~~~sofaya inmi~lerdi...» Cevdet pa~a, kendisinin kiler merdiveninden indi~ini, evvela oraya
biriken u~aklar~ n kendisinin inmesine miimaneat edip sonradan içlerinden birini
tan~ y~ p o sayede alt kata inip izbe bir odada sakland~~~ n ~~ yaz~ yor. A~a~~ ya can
atan Yusuf pa~a korkusundan avludaki arabalardan birinin alt~ na saklanm ~~ t ~ ,
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gibi sözlere ald~ r~~~etmeyen Ahmed pa~a, Hasan'la mücadelesine
devam etmi~ti; Hasan bileklerinin gev~emesinden istifade ile
elindeki kamay~~ savurma~a ve indirdi~i her darbe ile Kayseri'linin kolunu kula~~n~, yana~~n~~ yaralama~a ba~lam~~, kollar~~ yorulan Ahmed pa~a, çerkesin yava~~yava~~elinden slyr~ld~~~n~~ görünce bütün kuvvetile Hasan'~~ sofaya do~ru sürüyüp yere iterek
arkas~ ndan bir de tekme vurmu~~ve an~ n yere dü~mesinden istifade
ederek sadr-~~ âzam~n sakland~~~~odaya can atm~~t~r 28.
Kayseri'li Ahmed Pa~a, çerkes Hasan'la u~ra~~rken yaral~~ olan
Hüseyin Avni pa~a can ac~siyle bulundu~u salondan d~~ar~daki
sofaya kadar gidip yere dü~mü~tü, Kayseri'li, Hasan'~~ ite ite sofaya ç~ kar~ p odaya kaçt~ ktan sonra, seraskeri sofada henüz ölmemi~~gören Hasan, Ahmed pa~aya bakm~yarak Hüseyin Avni pa~an~ n üzerine at~lm~~, elindeki kama ile vücudunu delik de~ik etmi~~
ve rivayete göre a~z~ n~~ kama ile kulaklar~na kadar açm~~t~r. Avni
pa~an~ n öldü~üne kanaat getiren Hasan, tekrar içtirna salonuna
veya odas~ na dönerek Ahmed pa~a gibi kendisine musallat olur
zanniyle sandalye üzerinde kendisinden geçmi~~olan Ra~id pa~ay~~
sol memesi üzerinden kur~unla vurduktan sonra kama ile de
g~ rtla~~ ndan kesmi~tir 29. Zavall~~ Ra~it pa~a davetli olmad~~~~halde
kendisini davet ettirmi~~ve mukadder olan akibetine aya~iyle
gelmi~tir 3".
28 Kayseri'li Ahmed pa~an~ n, Hasan'~~ yere itip bir de tekme ile dü~ürdii~ii
~eklindeki tasvir, Ahmed pa~an~ n, damad~~ Hüseyin Hamid be~e bizzat kendisinin
nakli olup di~er eserlerde Hasan'~ n tekme ile yere dü~tü~ü ~ekli görülmemektedir.
Mireit-~~ ~ütinat, Kayseri'linin çabuk davranarak caniyi kollar~ ndan tuttu~unu ve
katilin de kaman~ n ucunu Kayserilinin kulak kenar~ ndan dürterek past~ r~na do~rareas~ na:! yerle~tirdikçe akan kan Kayseriliyi bitab etti~inden Ahmed pa~a,
Hasan'~~ güç bela salona do~ru sürüyüp b~ rakm~~~ve odaya kaçm~~t~ r diyor (S.
97). Nulabet-ü/-vekayi'de Süreyya bey merhum, çerkes Hasan'~ n, Ahmed pa~adan
zorla bir elini kurtar~ p çerkes kamasiyle mü~arünileyhin koluna vurarak mecruh
etti~ini ve Ahmed pa~an~ n Hasan'la u~ra~~ rken yere dü~tü~ünü ve fakat seraskerin sofaya gitti~ini gören câninin Ahmed pa~aya bakm~ yarak Avni pa~aya
sald~ rd~~~ n~~ ve Kayserilinin de bundan istifade ile odaya kaçt~~~ n~~ yaz~ yor
(C. 3 S. 184).
29 Hasan'~ n kendi ifadesi ile Cevdet pa~an~ n arizas~ , Tabzszra-i ibret (S. 175)
ve Arabkirli Mehmed'in ifadesi.
3° Ra~id pa~an~ n feci akibeti hakk~ nda Memduh pa~a merhum Mir&-~~
~iit~ nat isimli eserinde ~öyle diyor: «... Ra~id pa~a elbisesini güzel yapt~ r~ rsa da

~ap~al tarzda gezerdi : o gün k~ yafetine bakt~ m, ak~am dariizzifafa gidecek
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Çerkes Hasan, bundan sonra sadr-~~ âzam ile baz~~ arkada~lar~ n~n sakland~klar~~ iki kap~s~~ olan küçük odaya sald~rd~ ; oda kap~lar~n~n kilitleri yoktu; bu kap~lardan birisinin arkas~na kanepe
koyup ~i~man olan Halet pa~ay~~oturtmu~tlar ve kendileri de di~er
kap~ ya bütün kuvvetleriyle arkadan dayanm~~lard~~31. Tamamen
gözü kararm~~~ve ç~lg~n bir hale gelmi~~olan Hasan, sadr-~~âzam~n
bulundu~u odan~ n kap~s~ na gelerek hücum ile zorlay~p içeri girmek
istedi; ve kap~~ aral~~~ndan elini sokup zorlad~~ ise de sadr-~~ âzam~n soba demiriyle vurmas~~ üzerine geri çekildi; sonra odan~ n,
Halet pa~an~ n oturdu~u di~er kap~s~na yüklendiyse de oray~~ da
açamad~~ ; çerkes Hasan, kap~y~~ zorlarken sadr-~~ âzama "sen millet babas~ s~n, aya~~n~~ öpece~im ; R~za pa~a da velinimetdir, size
bir ~ey yapmam, Kayseri'liyi bana verin„ dedikçe Rü~tü Pa~a:
"O~lum Hasan bey hiddetin üstündedir kap~y~~açamam, yar~n görü~ürüz ; bana bir ~ey yapm~yaca~~n~~bilirsem de hiddet aras~nda
belki bir fenal~k olur„ yollu sözlerle 32 an~~ defetmek istedi~i s~rada
Midhat pa~an~ n adamlar~ ndan Ahmed a~a 33 yeti~erek elindeki bir
b~çakla' Hasan'~n ba~~na ve ensesine vurmu~ ; can acisiyle geri
dönen Hasan bunu da ruvelverle gözünden vurup yere dü~ürMü§ 35 ve daha sonra sandalye ile avizeyi k~r~p yanmakta olan
derecede eudâm~ na ziynet ve çehresine ba~ka terâvet vermi~ti, sairleriyle beraber Midhat pa~an~ n kona~~ na geldi ... biçare Ra~id pa~a davet olunmam~~t~~ ;
me~er ahirete med'uv imi~, içimize tehalükle girdi; adem-übâd'a sefer eyledi...»
(S. 99). Mehmed Ra~id pa~a, M~ s~ r ümeras~ ndan olup Biga mutasarr~ f ~~ iken vefat
eden Hasan Haydar pa~an~ n o~ludur. (1240 H. 1824 M.) de do~mu~~Avrupa'da
tahsilini ikmal eyIemi~ti. Babasiyle Istanbul'a gelip Bab-1 üli'de yeti~mi~~ve iki
defa hariciye naz~ r~~ olmu~tu.

Mirdt-z $üzlnat S. 97 ve Arabkir'li Mehmed'in ifadesi.
Mirtit'l ~üânat S. 97 ve Mirat-z Hakikat C.
1, S. 129 Arabkirli Mehmed'in ifadesinde Çerkes Hasan'~ n kap~ y~~ kama ile del31

82 Cevdet pa~an~ n arizas~~ ve

me~ e çal~~ t ~~~~s~ rada içeriden Rü~tü pa~an~ n "yapma evlüd~ m ihtiyarl~~~ ma hürmet
et" dedi~i, Hasan'~ n da « korkma sen millet babas~ s~ n sana bir ~ey yapmam"
diye mukabele eylemi§ oldu~u görülüyor.
34

Mirât-z ~üzl~zai'da Ahmed a~a'n~ n mühtedi oldu~u yaz~ l ~ yor (S. 98).
Mired-z Hakikat'de Ahmed a~an~ n elinde ekmek b~ ça~~~oldu~u (C / S.

129) Cevdet pa~an~ n maruzat~ nda ise yata~an b~ ça~~~bulundu~u kaydediliyor.
35

Arabkirli Mehmed, Hasan',, arkas~ ndan kavrayan Ahmed a~z~n~ n

Tabszra-i ibret (S. 174) ba~~ ndan vuruldu~unu söylüyor. Cevdet
pa~a, Midhat pa~an~ n u~a~~~Ahmed a~an~ n yata~an b~ ça~~~ile Hasan'~ n arkas~ ndan vurdu~unu (me~k ve melekesi olmad~~~ ndan gere~i gibi kestireme~ni~)
oldu~unu söylüyor.

gözünden ve
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mumlar dü~üp odan~ n perdelerini tutu~turmu~tu 36
Bu hadise kona~~n üçüncü kat~ nda cereyan ederken alt ve
orta katta bulunan a~alar, çavu~lar ve yaverler yukar~~ ç~km~~larsa
da üçüncü kat~n merdiveninin ba~~nda toplan~p çerkes Hasan'~n
kur~ununa hedef olmaktan korkarak ileri gidememi~lerdi 37. Nihayet
kona~a yak~n olan Hasan pa~a karakoluna ve serasker kap~s~na
haber yollanarak asker istenmi~, karakoldan gelen zaptiyeler yukar~~ ç~karak Hasan'a kur~un atm~~lar, o da mukabele eylemi§ ve
bu s~ rada bir nefer ölüp biri de yaralanm~~t~r. Bu çarp~~ma esnas~ nda bir yüzba~~~kumandasiyle serasker kap~s~ndan gelen asker
bahçede kendilerine verilen geli~i güzel emir üzerine kona~~n
bahçesinden kona~a do~ru ate~~etmi~lerdir. A~a~~dan gelen bu
yayl~m ate~~bütün bütün tela~~~mucip olmu~tu; bereket versin o
s~ rada yeti~en tabur komutan~~ bu münasebetsiz hareketinden dolay~~ yüzba~~y~~ tekdir ettikten sonra askeri tertip üzere içeri alm~~~
ve bunlardan yirmi kadar~ na süngü takd~ r~p yukar~~ kata ç~karm~~t~. Hasan, bu askeri görünce mukavemetten vazgeçerek ben askere
silah atmam diye elindeki ruvelveri verip teslim olmu~tur. Hasan,
zaptiyelere kur~un at~p anlarda mukabele ederlerken odalarda
sakl~~ olan pa~alar içeriden Hasan'~n öldürülmiyerek sa~~tutulmas~n~~ emreylemi~~olduklar~~ için 38 Hasan'a öldüresiye kur~un at~lmam~~t~.
Teslim olan Hasan'~~ a~a~~~indirirlerken sadaret yaverlerinden
olup kendisine k~l~ç çekmek isteyen veya ba~~na yumrukla vuran
bahriye kola~alar~ndan 3° ~ükrü be~i, çizmesinin koncundan ç~kard~~~~ruvelverle bo~az~ndan yaralay~ p öldürmü~tür 4°.
36 Arabkirli Mehmed'in ifadesi ve Mirdt-i Hakikat C. 1, S. 129 ve Tabs~ra-i
Ibret S. 175.
37 Arabkirli Mehmed'in ifadesi

»

Mirdt-z ~iiiinat binba~~~oldu~unu söylüyor.
4° Mirdt-~~ Hakikat C. 1 S. 129, Mirdt-~~ ~iii~ nat S. 97, 98 ve Tabszra-i
Ibret S. 175. Arabkirli Mehmed ifadesinde, yaver ~ükrü be~in k~ l~ çla Hasan'~ n
üzerine mi yürüdügii veya fena bir söz mü söyledi~i sebebten an~~ da çizmesi
koncu~adan ç~ kard~~~~ruvelverle öldüriip merdivenden a~a~~~yuvarlad~~~ n~~ söylemektedir. Nuhbet - al - vekayi (C. 3 S. 185) Yaver ~ükrü be~in, Çerkes Haaan'a
k~ l~ ç ile vurmak isterken vuruldu~unu yaz~ yor. Oss-i Inkildpta da gazetelerin
miitaleas~ na istinaden ayn~~ ~ey vard~ r (S. 408). Ahmed Sâib bey de Tdrih-f
Sultan Murad-z Ramis isimli eserinde üss-i inkilab~ n yazd~~~ n~~ tekrarl~ yor
(S. 148).
39
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Çerkes Hasan yakaland~ ktan sonra evi Laleli'de bulunan zabtiye naz~ r~~ Sabri Pa~a 41 hadise mahalline yeti~mi~, Midhat pa~a ile
di~er orada kaçamay~ p kalan baz~~ pa~alar da Hasan'~ n etraf~ na
toplanm~~lard~ . Sabri pa~a, bu vak'aya kimin te~ vik etti~ini ve niçin
yapt~~~ n~~ câniden sormu~sa da Hasan "o benim bilece~im i~ ,, sözlerile mukabele eylemi~ tir.
Ba~~ndan ve arkas~ndan yaral~~ olan Hasan, Hüseyin Avni ve
Ra~id pa~alarla Ahmed a~ay~~ öldürdü~ünü itiraf ile ~ükrü bey ve
di~erini kendisinin öldürmeyip kendisine at~lan kur~unlardan birisinin yavere isabet etmi~~olmas~~ ihtimalini beyan etmi~ tir; vak'ada be~~ki~i ölmü~, Kayseri'li Ahmed pa~ a ile bir nefer de yaralanm~~t~ r.
Hasan serasker kap~s~ na getirilip hemen o gece yar~s~~ alaturka saat alt~ da Süleymaniye k~~las~ nda ilk ifadesi al~ nm~~t~ r; istintak~~ esnas~ nda alay kumandan ~~ kaymakam Esseyyid Osman
Tevfik, Dersaadet alay be~i Ömer ~evki, Be~inci alay ikinci tabur kumandan~~ binba~~~Lütfi, ayn~~ tab~~ rdan sol kola~as~~ Esseyyid
Abdülkadir beyler mii~ahid olarak haz~ r bulunmu~lard~ r. Mustant~ k.
~ smet efendi isminde bir zatt~.
Yaras~ na ra~men ifadesini so~uk kanl~l~ kla ve aç~kça veren
kaatilin, iki saat süren birinci isticvab~ n~ n sonlar~ nda, ba~~ndaki
yaradan ziyadece kan gelmesi üzerine saat sekizde sorgunun birinci safhas~ na son verilmi~ tir. Ertesi cuma günü alaturka saat
onbuçukta ikinci defa ifadesi al~ nm~~t~ r; bu ikinci isticvab~ n ne
kadar sürdü~ü istintak evrak ~ nda gösterilmemi~tir. ~ kinci defaki
sorguda kaymakam Tevfik beyden maada birinci isticvabdakilerin
hepsi haz~ r bulunmu~lard~ r ".
Hasan bey, sureti aynen makalenin sonuna konmu~~olan ifadesinden de anla~~ laca~~~üzere Sultan Abdül Aziz'in hal'inden müteessir
olarak bu i~i yapt~~~ n~~ ve bu cinayeti i~ lemesinde kimsenin dahli
olmad~~~ n~~ miiteaddit defalar söylemi~tir 43. Fakat yine istin41 Sabri pa~a
; valilikIerde bulunmu~~ve bu vakadan pek az
evvel zaptiye mü~iri olmu~ tu. Rüsumat emini iknn 1880 haziran~ nda vefat etmi~tir.
42 Hasan besin birinci ve ikinci istintak evrak ~ , (siireti makalenin sonundaki
vesikalar aras~ ndad ~ r.)
43 Nitekim istintak~~ esnas~ nda (Sultan A bdülaziz hazretleri rij.- hali olundu ~u
gün bu i~ i tasavvur ettim; ancak ol gün yani mü~arf~ nileyhin hali 'günü vükelân~ n
eümlesi bir mahalde bulunduklar ~~ halde sebeb-i hari sual edecek idim ; fakat
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tak~nda 1289 senesindenberi Hüseyin Avni pa~aya k~zg~n oldu~unu (bu k~zg~ nl~k Ba~dad'a göndermek istemesinden olacak) beyan
etti~ine göre Avni pa~aya kar~~~kininin yaln~z Abdülaziz'in hal'inden mütevellid olmad~~~~ve padi~ah~n hal'i ve vefat~n~n ve seraskerin de bunu mutlak surette Ba~dad'a göndermek istemesinin, kensini, Avni Pa~ay~~öldürme~e kat't surette tahrik eylemi~~olmas~~
da muhtemeldir ; mamafih bu hususta sarih ve kat'i bir mütalea
serdine imkân yoktur. Vak'an~n mürettep oldu~u da söyleniyor.
Hasan, tevkif edilip k~~laya götürüldükten sonra yaras~na
bakmak üzere kendisine cerrah gönderilmi~~ise de (beni ya asacaklar veyahut kur~una dizeceklerdir ; art~k nafile yere yaralar~ma
bakt~rmak abestir) diyerek cerrahi geri döndürmü~tür 44. Hasan be~'in
F~rka divan-~~harbinde reis süvari kaymakam~~Cemil, azadan yüzba~~~
Adil, Mustant~k Ismail ve Ismet efendilerle kâtip ~efik efendi taraf~ndan muhakemesi yap~ld~ktan sonra rütbesinin reffyle idam~na
hükmolunmu~~ve 26 Cemaziyelevvel 1293 (1876 Haziran) Cumartesi günü sabaha kar~~~Beyaz~d meydan~na aç~lan büyük kap~n~n
yan~ndaki dut a~ac~na as~lmak suretile idam edilmi~tir 45. Halk
aras~ndaki rivayete göre Hasan bey, yaralar~ndan fazla kan gelmesinden dolay~~ geceleyin ölmü~tü. Cesedi iki gün te~hir edildikten sonra kald~r~l~p Edirnekap~~mezarl~~~na defnedilmi~tir. Medfeni Edirnekap~ s~~taraf~ndan mezarl~~a girildi~i zaman eskiyolun
sa~~taraf~ndaki set üzerindedir. Kabir ta~~~sonradan ikinci Abdülhamid zaman~nda dikilmi~~ve etraf~~ parmakl~kla çevrilmi~tir. Kabir
kitabesi aynen ~öyledir
fetvay~~ ne suretle verdiklerine malumat alamad~~~m cihetle bir ~ey yapmad~ m..)
ve (ben bu i~i bir kimsenin te~vikiyle yapmad~ m; yaln~ z millet haini oldu~unu
bildi~im için yapt~ m ve yapacak idim; hatta ben Hüseyin Avni pa~ay~~ türbede
iken vuracak idim.) ve (beni mücerred orduya gönderecek olmalar~ ndan dolay~~
bu maddeye cüret etmedim; ancak Sulan Abdülaziz Han'~ n vefat~~ eihetiyle
rnü~arünileyh serasker pa~ay~~ telef etmeyi tasavvur ettim ise de türbede böyle
fenal~ k olmamak için ol gün bir ~ey yapmad~ m) tarz~ ndaki ifadeleri cinayetin
yap~ lmas~ na sebeb olarak Abdülfiziz'in han ve vefat, oldu~unu göstermektedir.
44 Üss-i inktlhp C. 1 S. 408 ve andan naklen Törih-i Sultan Muröd-1
Hömis, S. 149.
45 Tabstra-i ibreede (S. 177) istintak~~ müteakip vükelân~ n karariyle as~ ld~~~~yaz~ l~ yor. Abdülhamid-i söni ve devr-i saltanat: isimli eserde ise (S. 43)
Redif pa~an~ n riyasetinde divan-~~ harpte muhakeme edilip as~ ld~~~~beyan
ediliyor. Nuhbet-ül-vekayi de bödelmuhakeme as~ ld~~~ n~~ kaydediyor.
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1 — Ve kefâ Billah-i ~ehiden Muhammedün Resülullah.
2 — Me~âhir-i ümera ve guzât-~~ Çerkesiyyeden 3 — Zey~~
Buraki zade gazi Ismail 4 — Begin mahdumu olup Mekteb-i fünün-~~ 5 — harbiyyede ikmâl-i tahsil eyleyerek kol 6 — a~al~k
rütbesini ihraz etmi~~iken 7 — genç ya~~nda veliyy-ün-ntmeti u~r~nda 8 — fedây-~~ can iden merhum ve ma~fürün leh 9 — Çerkes
Hasan Be~in ruhiçün Fatiha 10 — sene 1293 H.
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Hüseyin Avni pa~an~ n, Sultan Abdülaziz'in hal'inde ve baz~lar~na göre bilâhare katlinde birinci derecede âmil olmas~~ sebebiyle Çerkes Hasan taraf~ ndan öldürülmesi, o tarihte mühim bir
halk tabakas~~ üzerinde iyi bir tesir yapm~~, serasker aleyhinde
ve Hasan be~in lehinde bir hayli manzumeler söylenmesine vesile
olmu~tur 46. Daha sonraki tarihlerde ve Midhat pa~an~n muhakemesi
esnas~ nda Hasan bey Abdülaziz'in intikam~ n~~ alan ve efendisi
için hayat~n~~ istihkar eden bir kahraman telakki edilmi~tir ki mezar
kitâbesi de bunu gösterir.
" Bu husustaki baz~~ manzumeler için muhterem iistad~ m~ z Bay Ibniilemin
Mah~nud Kemal Inal'in Son sadr-t azamlar isimli eserlerine (fasikül 4, S. 566 ilâ
569) bak~ n~ z; bu eserden al~ nan baz~~ beyitler ~unlard~ r: E~ref pa~an~ n Abdiilaziz
hakk~ ndaki mersiyesinden bir beyit:
Rabb-i izzet cennet itsün kabrini Çerkes Hasan
Avni'ye ol esnâda biçmi~ti kefen.
Bursal~~ Senih'in bu hususa dair müteaddit naz~ nalar~ ndan birinden bir
kaç beyit :
Çerkesistân~n eli-i dilird~undan
Mir-i pdkize eser yani Cenab-~~Hasen'e.
Rahmet olsun ki veliyyünniami lainz içiin
Verdi can sine gerüp bunca beld-ii-mihane.
lntikama giri~en olmad~~ bundan ba~ka
Merd imi~~old~~sezd dogrzsz zikr-i hasene.
Sefer itti adern dbdd'a beceng-i evvel
Öyle zahrn urdu ki ser'asker-i Cey~-i fitene.
Yazd~~ tarihini feyz i Haseneyn Ile Senih
Hak vire Cenneti Mir-i Hasen'e Bd Hasene.
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Hüseyin Avni pa~an~ n katli üzerine seraskerli~e Bulgaristan
meselesi için Edirne'de bulunan serdar-~~ ekrem Abdülkerim Nadir
pa~a tayin edilmi~~ve o gelinceye kadar serasker kaymakaml~k~ na
Dar-~~ ~ûrây-~~ askeri reisi Redif pa~a getirilmi~tir.
*
Midhat pa~a kona~~~hadisesi Istanbul'da ve sarayda epi tela~~~
mucib olmu~~ve bu i~in muhalif bir zümre taraf~ndan vükelaya
su-i kast için tertip edildi~i zannedilmi~tir. Cevdet pa~an~ n arizas~ ndan da, yukar~dan, a~a~~dan silah seslerinin gelmesi kona~~n,
hükümete kar~~~ayaklanan bir k~s~ m muhalifler taraf~ndan bas~ld~ k'
zann~n~~ vermi~~oldu~u anla~~l~yor; bundan ba~ka Istanbul halk~~
bu gibi hadiselerin birbirini takip edece~i zehabiyle epi heyecan
geçirmi~~ve türlü türlü dedikodular meydan alm~~t~r; o zaman~~
idrak edenlerin pek çoklar~ n~ n Midhat pa~aya kar~~~hürmetlerine
mukabil Hüseyin Avni pa~an~n öldürülmesinden memnun olduklaHali hadisesinde her ikisi de
r~ n~~ bizzat ak~zlar~ndan duyduk.
bulunduklar~~ halde bunlar~n böyle ay~ rd edilmeleri seraskerin,
Abdülaziz'i öldürtmü~~oldu~u kanaatinden ileri geliyordu. Vükelâ
Hüseyin Avni pa~ay~, garezkâr ve mütehakkim olmas~ndan dolay~~
sevmiyorlard~~ ; Cevdet pa~a ikinci Abdülhamid'e takdim etti~i arizas~nda Hüseyin Avni pa~a, için "zaten k~yak ve korkunç ve bedhuy bir ~ah~s idi„ cümlesini kullanmakta oldu~undan ölümü ekseriyeti memnun etmi~ti.
Vak'a gecesi yeni hükümdar Be~inci Murad Y~ld~z kö~künde
bulunmakta idi. Mabeyin ba~kâtibi Sadullah bey hadiseyi duyar
duymaz ta~~k~~ladan getirtti~i dört bölük askeri Y~ld~z kö~künün
etraf~na ve fakat halk~n gözüne ili~miyecek mahallere yerle~tirtm1~ 47 ve bu husus~~ ve sefarethanelerin bulunduklar~~ m~ntakan~n
muhafazas~n~~ Bab-~~ âliye yazd~ ktan ba~ka vak'an~ n sabah~na tesadüf eden cuma gününde pâdi~ah~ n cuma selâml~~~na ç~ k~ p ç~ kmamas~n~~ sormu~tur. Yine bu münasebetle saraya girip ç~kanlar hakk~nda inzibati tedbirler de al~nm~~t~r.
Sadullah be~in sadr-~~ âzama yazd~~~~24 Cemaziyelevvel 1293
tarihli (1876 Haziran) tezkire süretini buraya ve foto~rafisini de
Nuhbet-iil-vekagi'de (C. 3 S. 185) Sultan Murad'~ n Y~ ld~ z'~ n etraf~ na
konmu~~olan askeri görünce çok korktu~u yaz~ l~ d~ r.
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makalenin sonuna koyuyorum 48 :
" Vak'a-i müellime mâcib-i teessüf-i azim oldu; bunun bir husd~net-i ~ahsigye eseri oldu~u derkiir ise de efkör-~~âmmece hâs~l
edece~i su-i tesire nazaran dünki karar veçhile cuma selâml~k resm-i
dlisinin te'hir olunup olunmamas~~bahsi, cây-~~teemmüldür : sarây-~~
han:ay~-ma gelen, gidenler anla~~ lmak ve ahvali meçhul adam girmemek içün baz~~ tedâbir-i ihtiyatillye ittiha~~k~l~nd~~ve Ta~~k~~ladan
ihtiyâten gönderilmi~~olan dört bölük, civarda ve göz önünde bulunmayan bir mevkie konuldu; Devletlu Nüri pa~a hazretlerile 49 .
Dar-üs-saâde a~as~nas° mahremdne malâmat verildi. Bir vakitten
berâ efkör ve ahval-i nasta ve husâsd bâz~~ tak~mlarda görünen
ta~k~nl~k be~enilir ~eylerden olmad~~~~cihetlem ~u aral~k ~ehirce
dahi zâhirde tela~~~mâcib olm~yacak ve alelhusus sefarehâne bulunan cihetleri taht-~~emniyyette bulunduracak surette tedâbir-i ihtiyatiyyeye riayet ferâiz-i umurdan görünür; Te~rif-i dli-i vekâletpendhileri muntazard~ r ; bir teld~~~mâcib olmamak üzere vakit ve
saati rey-i sami-i âsafânelerine muallakt~r: herhalde emr-ü ferman
hazret-i veliyyülemrindir.
24 Ca (Cemaziyelevvel) Sene 93
Sadullah
Çerkes Hasan vak'as~ n~~ müteakip hükümet taraf~ ndan gazetelerle ne~redilmi~~olan resmi ilân 52 :
"Bundan üç dört sene mukaddem mekteb-i harbiyye-i
~âhâneden mülüzlml~ k rütbesiyle ç~ karak Bakdad'a gitmek
üzere uhdesine yüzba~~l~ k rütbesi teveih olunmu~~iken
her ne hal ise mahall-i memuriyyetine gitmiyerek burada baz~~ memuriyetlerde istihdam olunmak ve mu48 Sadullah begin, Sadr-~~ üzam Rü~tü pa~aya yazd~~~~bu tezkirenin bir süreti
muhterem üstad~ m~ z Bay ilmülemin inal'~ n Son sadr-z dzamlar isimli eserlerinde
(fasikal 4, S. 569) aynen ne~rolunmu~tur.
49 Damad Nuri pa~a o tarihte mabeyin mü~ iri idi. Cinnet neticesinde sürgün
oldu~u Taif'de vefat etmi~ tir.
50 Sultan Murad'~ n cülüsunda Cevher aga'n~ n yerine Lala Süleyman a~a
dar-üs-saade agas~~ tayin edilmi~ti.
51 Sultan Aziz'in hari ve sonra da vefat~~ Istanbul'da hem dedikoduyu hem
de umumi bir ho~nutsuzluku milcib olmu~~ve bu ho~nutsuzl~~ kun geni~lemesinde
Sultan Abdülaziz taraflar~ n~ n mühim tesiri bulunmu~tu ki Sadullah bey tezkiresinde bu hususa i~aret etmektedir.
52 Oss-i ink~lizp, C. 1, S. 405.
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ahharen yine mahall-i mezküra gitmek üzere uhdesine kola~al~ k rütbesi tevcih olunmu~~ise de yine gitmekten imtinâ
eyledi~i cihetle bâb-~~ seraskeride hapsedilmi~~ve bu cuma günü mahall-i memuriyyetine azimet edece~ini beyan eylemi§ ve
binâenaleyh per~enbe günü mahbesten ç~ kar~lm~~~olan Çerkes
Hasan, per~enbe günü ak~am~~ merhum serasker pa~a hazretlerinin sâhilhanesine azimetle mü~arünileyhi sual eylemi§ ve
oradan dahi, bu gece übbehetlii, devletlii Midhat pa~a hazretlerinin kona~~nda meclis-i mahsus oldu~undan serasker pa~an~ n orada oldu~u haber verildi~i cihetle oradan hemen ç~ karak do~ruca Midhat pa~a hazretlerinin kona~~na gelip kendüsi
zaten yaverlikte bulunmu~~oldu~undan orada bulunanlar taraflar~ ndan muhalefet olunmad~~~~cihetle do~ruca meclis odas~na giderek bir elinde kama ve bir elinde ruvelver oldu~u
halde serasker-i mü~arünileyhi ruvelver ile vurmu~~ve orada
mevcut bulunanlar taraflar~ ndan merkumun tutulmas~~ z~mn~ nda
olunan te~ebbüsat ve harekât esnas~ nda hariciye naz~ r~~ ve
bahriye naz~r~~ ve Midhat pa~a hazretlerinin etbâ~ndan Ahmed
a~ay~~ ve sonra dahi merkumu tutma~a te~ebbüs eden bahriye
zabitan~ndan yaver-i harp kola~as~~ ~ükrü be~i vurmu~~ve
bunlardan serasker-i mü~arünileyh ile hariciy e naz~ r~~ ve Ahmed a~a ve yaver ~ükrü bey vefat etmi~tir ve muahharen
kona~a celbolunan asakir-i ~âhâneden kezalik bir neferi idam
ve di~er bir neferi dahi cerhetmi~~ve nihayet kendüsi dahi
ahz-ü- girift olunmu~tur„.
**

*

Sultan Abdülhamid bu hadiseden, biri be~~ve di~eri onbe~~
sene sonra Çerkes Hasan vak'as~~ hakk~nda tahkikat yapt~ rm~~t~ r.
Be~~sene sonra olan ara~t~ rma Abdülaziz'in maktulen vefat~ n~ n iddias~~ dolay~siyle yap~lm~~~olup, o tarihte bu i~e vukufu olan ve
istintakta bulunan memur ve kâtiplerin ifadelerinin zapt~~ hakk~nda
irade ç~ km~~~ve bundan ba~ka Hasan'~ n istintak~~ havi evrak~ n~ n
(bir varaka ve bir kelimesi eksik olmamak ~artiyle) daire-i askeriyyede buldurularak derhal gönderilmesi emrolunmu~tur ; bu hususta mabeyin ile ceryan eden muhaberata dair elimizde iki vesika
vard~r; bu vesikalar~ n her ikisi de 1298 h. 1881 m. tarihli olup
biri Çerkes Hasan'a ait evrak~n gönderilmesi ve di~eri ise Hasan'
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be~i divan-~~ harpte muhakeme eden ve yukar~da bilmünasebe
isimleri kaydolunan Cemil bey ile di~er mahkeme heyetinin ve
kâtiplerin buldurulup bu mesele hakk~ nda tahkikat yap~lmas~ na
dairdir ve bundan bir netice de ç~ kmam~~t~ r. Bu heyetten ~smet
efendi zabtiyede mustant~ k iken sonra çekilmi~~ve bu tarihte
Ayasofya civar~ nda arz-~~ halcilik ederek geçinmekte bulunmu~tu.
Bu hususlara dair o tarihte serasker bulunan Gazi Osman pa~a
taraf~ ndan saraya takdim edilen elkabs~ z iki tezkire süreli a~a~~ya
yaz~lm~~t~ r.
"Çerkes Hasan'~n, Hüseyin Avni pa~ay~~katle tasaddisi mülabesesiyle daire-i askeriyyede icra olunan istintak~n~~hâvi evrakm vukâat jurnal~nda mahfu~~olaca~~~tabii bulunmas~na mebni bunlar~n bir
varaka ve kelimesi eksik olmamak ~artiyle hemen buldurulup irsali
ve bir de merkumun hin-i istintak ve isticvab~nda yan~nda bulunanlardan ve bu i~e vukufu olanlardan ah~-i malâmat ve ifâdât-~~
sahiha ile an~ n dahi harfigyen ve tafsilen izbâr~~ ve ol vakit bâb-~~
zabtiyeden getürdülmü~~ve istintak~nda bulundurulmu~~olan kâtip
ve memurlar~n celbi ve ifadelerinin ahzi ile an~ n dahi bildirilmesi
muktezây-~~ emr-ü fermân-~~ hazret-i pâdi~cihiden oldu~u reside-i
dest-i ibcal olan fi 20 Nisan sene 97 tarihli tezkire-i atâfilerinde
i~'ar buyurulmus oldu~undan ledettaharri merkumun ve biraderlerinin ve kureneidan Sadettin be~in istintak evrak~~muhakemat dairesinde bulunup oradan ahz ile evvel beevvel anlar tak~miyle ve bir
k~t'a puslasiyle takdim k~lmm~ s ve bu ise vukufu olan ve istintak~ nda bulunan memur ve kâtiplerin mezkâr istintaknâmelerden
puslas~~ tanzim ile kendüleri aratt~r~lmakta olup bulunmalar~~ ve
ifade/erinin ahz~~ vakte muhtaç oldu~undan serian icra olunmakta
olan taharriyyat üzerine anlar da hemen buldurularak bermâcib-i
irâde-i seniyye ifadeleri zabt ve arzolunaca~~~derkâr olmakla
olbabda emr-ü irâde efendim hazretlerinindir. Fi 3 Cemaziyelâh~r
sene 98 fi 20 Nisan sene 97 „
Osman
Yine bu meseleye dair serasker Gazi Osman pa~a'n~ n birgün
sonra mabeyine gönderdi~i ikinci arizas~~:
"Çerkes Hasan'~ n ve biraderlerinin ve kurenâdan Sadettin be~in muhakemat dairesinde bulunan evrak-~~istintakiyyesi bermâcib-i
irâde-i seniyye takdim k~l~ nd~~~~gibi bu ise vukufu olan ve istinta-
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Janda bulunan memur ve kâtiplerin dahi buldurularak ifadeleri
zabt ve arz olunaca~~~dünkü tezkire-i âcizanemde beyan olunmu~~
idi; olveçhile merkum Hasan'~n istintak~nda mevcut ve ~imdi der-i
saâdette bulunanlardan istifsar ve istizah olunan hususata dair
al~nan cevaplar~~mutazammin varaka ile merkumun birader ve müteallekat~n~n istintaklar~nda bulunanlardan al~nan cevaplar dahi leffen ve bunlar~n esamisini mübegyin iki pusla maan ar~-u-takdim
k~l~nm~~~olma~la olbabda emr-ü irâde efendim hazretlerinindir. Fi
4 Cemaziyelah~r sene 98 ve fi 21 Nisan sene 97
Osman
Daha yukar~da arzetti~im gibi bunlardan hiç bir netice has~l
olmam~~t~r.
1309 H. 1892 M. senesinde yine bu i~in iç yüzünü anlamak
üzere Abdülhamid yeni bir kurcalama yap~yor; o vak'ada Maarif
Naz~ r~~ olarak Midhat pa~a kona~~nda bulunanlardan Cevdet
pa~aya (son zamanlar~nda Cevdet pa~a meclis-i hass-~~ vükelaya
memurdu) bu hadisenin yaz~lmas~na dair padi~ah~ n iradesi bildiril
mi~~; o da sureti a~a~~da vesikalar aras~ nda görülen arizay~~ takdim
etmi~tir; bundan ba~ka yine ayn-~~ tarihte evvelce Midhat pa~an~ n
maiyyeti hademesinden olup vak'a gecesi tesadüfen konakta
bulunmu~~olan Arabkirli Mehmed'in ifadesi al~ nm~~t~ r. Dikkate
~ayan olan ve hadisenin baz~~ mahallerini ayd~ nlatan Cevdet pa~a
arizas~~ ile Mehmed'in ifadesi vesikalar aras~ na aynen konmu~tur.
VES1KA I
Çerkes Hasan~n ilk istintak~~53 :

1~bu doksan üç senesi cemaziyelevvelin yirmi dördüncü cuma
gecesi saat alt~~ (alaturka) kararlar~ nda bab-~~ valay -1 seraskeri
Süleymaniye K~~lay-~~ hümâyununda asâkir-i ~ahane kola~alar~ ndan
Çerkes Hasan be~in mecruh bulundu~u halde ve zirde muharrerül-esâmi zevat huzurunda icra k~l~nan istintak~d~ r. 24 ca (Cemaziyelevvel) sene 93.
" Çerkes Hasan'~ n bu zabtolunan ifadelerini ~bnülemin M. K. Inal üstad~m~z Son Sadr-~~dzamlar isimli eserlerinin Hüseyin Avni pa~an~ n terceme-i hali
k~sm~nda (Fasi IV, S. 570) münekkah bir surette ne~retmi~lerdir.
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Sual : 1 — Hasan bey, sen silk-i celil-i askeriye dehalet edeli
ne kadard~ r ve ne vakittenberi zâbit bulunuyorsun ?
Cevap: 1 — Seksen bir tarihinde Çerkesistandan geldim;
do~ruca Bahriye mektebine ~agird olarak (girdim) bir sene sonra
idadiyyelerin birle~ti~inde ben de ol vakit ~ dadiyye-i Berriyye mektebine naklederek muahharan yine Harbiyye'ye geçerek orada
imtihanlar~m~~ ikmal ederek yüzba~~ l~ k rütbesiyle alt~ nc~~ ordüy-~~
hiimâyuna gitmek üzere ç~ kt~ m ise de Dr-~~ ~ûraya yaver oldum
ve baz~~ aralarda memur olarak bir az müddet sonra yine hassaya
yaver oldum; bu kerre sa~~kola~-al~ k rütbesiyle devletle', inâyetlû
Yusuf ~ zzettin efendi hazretlerinin maiyyetine yaver olarak tayin
olundum ; bu defa alt~ nc~~ orduya tayin olunalak yar~ n gitmek
üzere idim; bu gece bu i~i icra eyledim.
Sual : 2 — Bu i~i icra etme~e ne vakittenberu tasavvur ettin?
Cevap: 2 — Sultan Abdülaziz hazretleri
hali olundu~u
gün bu i~i tasavvur ettim; ancak ol gün yani mü~arünileyhin hal'i
günü vükelân~ n cümlesi bir mahalde bulunduklar~~ halde sebeb-i
hal'i sual edecek idim ; fakat fetvay~~ ne suretle verdiklerine (dair)
malûmat alamad~~-~ m cihetle bir ~ey yapmad~m; hatta olgün yine
müsellah idim ve bu vükelân~ n cümlesini topluca rast getüre idim,
siz Abdülaziz'e sual edip de mi hali ettiniz diyecek idim ve vükele~, biz Sultan Aziz'e yolsuzlu~unu söyledik demi~~olayd~ lar,
söylemi~~olsayd~ n~ z mü~arünileyh hazretleri saltanat ve taht~ n~~
b~ rak~ p gider miydi? deyip d~~ar~ dan kimse gelmesün mülâhazas~ na mebni bulunduklar~~ oda kap~s~ n~~ kapay~ p tekrar mü~arünileyh
hazretlerini cülus ettirecek idim ve yine Kayseri'li Ahmed pa~a
ile Hüseyin Avni pa~ay~~ vuracak idim.
Sual : 3 — Dedi~iniz zevat yani devletlu Ahmed pa~a hazretleriyle Hüseyin Avni pa~a hazretleri size ne yapt~~ da böyle bir i~~
yapacak idin ? ~imdiye kadar siz hiç böyle ~eyde bulundunuz mu
idi?.
Cevap: 3 — Nefsim için bu i~i yapmad~ m ve evvelce dahi
yine kendi nefsim için yapacak de~il idim, telef için yapt~ m ve
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yapacak idim; hatta ben Hüseyin Avni pa~ay~~ türbede iken 5'1
vuracak idim.
Sual : 4 — Bu söziin kabul olunmaz ; behemehal seni bir mahalden te~vik eden vard~ r; bunun do~rusunu söyle?
Cevap: 4 — Ben bu i~i bir kimsenin te~vikiyle yapmad~m.
Yaln~z millet haini oldu~u için bu i~i yapt~m yani bu gece Hüseyin Avni pa~a hazretleriyle di~erlerini vurdum.
Sual : 5 — Bu maddeye cür'et edece~inizi görü~tii~iinüz rüfekan~zdan kimlere söylediniz?
Cevap: 8 — Böyle bir ~eyi kimseye emniyyet etmedi~im için
söylemedim.
Sual : 6 — Bu per~embe günü sabahtan ak~ama kadar nerede
idiniz ve ne i~le me~gul oldunuz?
Cevap: 6 — Bugün hanemden ç~ karak Bab-~~ seraskerlye geldim;
beni kumandan pa~an~ n yan~na götürdüler ve memur oldu~um
alt~nc~~ orduya göndermek üzere karakol alt~na ald~lar; ak~am
üstü hassa mü~iri Redif pa~a hazretleri beni ça~~r~ p, gitmiyorsun
ve serke~sin ve gitmedin diyerek baz~~ tekdir ettikten sonra ben
dahi e~er yar~ n gitmez isem tard edin ne yaparsan~z yap~ n dedim;
bunun üzerine pa~ây-~~ mü~arünileyh kumandan pa~ay~~ temin eyle
dedi; tekrar kumandan pa~an~n yan~na gidip yar~ n behemehal gidece~im diyerek Cibali'de misafir bulundu~um eni~tem merhum
Ate~~Mehmed pa~an~ n kona~~ na gittim ve benim bugün bâb-~~ seraskeride hapsoldu~umu konakta bulunan u~aklara, yar~ n gidece~im e~yam~~ haz~ r edin dedim; her ne kadar sair vakitlerde geldi~i yok ise de bu ak~am saat yar~mda (alaturka) Liva Tayyar
pa~a, mezkûr kona~a gelip serasker pa~a ile reis pa~aya vedâ et
ben de serasker pa~an~n kona~~na ve andan kad~~ kariyesine gidece~im dedi. Ben de u~aklara yata~~m~~ yap~n haz~r dursun diyerek tenbih edip onbe~~gündenberi üzerimde memlu olarak ta~~makta oldu~um iki adet alt~~ patlar ruvelver ve bir adet çerkes
kamas~~ üzerimde bulundu~u halde saat iki (alaturka) raddelerinde konaktan ç~k~p do~ru Cibali iskelesinden kay~~a râkiben
54 Sultan Abdülaziz'in, babas~ n~ n yani Sultan Mahmud'un türbesine defni
s~ ras~ nda.

Belleten, C. IX F, 8
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serasker Hüseyin Ayni pa~a yal~s~ na gittim ve pa~a burada m~~ diyerek a~-alarma sordum; Midhat pa~an~ n kona'~~ na gitti ni~an~ n'
dahi ald~ rd~~ dediler, yine gitti~im kay~ kla sirkeci iskelesine gelip
ç~ karak yolda kendi kendime bu i~i ~öyle yapay~m böyle yapay~ m
diyerek do~cuca Midhat pa~an~ n kona~~ na giderek ve agalar~n
odas~ nda bir az oturarak a~alardan birisine, serasker pa~a burada m~~ diye sordum; burdad~ r dediler ve a~alardan birisine, beni
Tayyar pa~a gönderdi, seraskeri görece~im dedim; mü~arünileyhin agalar~ ndan birisi a~a~~~gelmekte iken ben yukar~~ ç~ kt~ m
vükelan~ n oldu~u odaya girip bir elimde kama, di~er ellmde ruvelver oldu~u halde davrenmag~n dedi~imde cümlesi aya~a kalkd~~
Hüseyin Avni pa~a gözüme ili~ti, hemen yedimdeki ruvelveri ate~~
ettim; Hüseyin Avni pa~ay~~ vurdum ve evvelce zann~ma göre Hariciye naz~ r~~ Ra~id pa~ay~~ vurdum gibi hat~ r~ ma geliyor; sonra
Hüseyin Avni pa~ay~~ vurdum ve mezkür kamay~~ dahi mü~arünileyn Hüseyin Avni pa~an~ n bir kaç yerinden soktum ve tekrar
Ra~id pa~an~ n boynunu dahi mezkür kama ile kestim ve bunlar~ n
ikisinin dahi öldü~ünü anlad~ m o s~ rada Midhat pa~a ve sadr-~âzam pa~a ve Kayseri% Ahmed pa~a hazarat~ n~ n olduklar~~ odan~ n
kap~s~ n~~ açmak üzere çal~~~ rken agalardan birisi ba~~ ma kamam~d~ r, nedir bilemem bir ~ey ile vurdu; an~ n üzerine ben dahi yedimde bulunan ruvelveri agay-~~ merkuma dahi s~ k~ p an~~ dahi telef
ettim ve bu s~ rada zaptiyeler bana tabanca bo~altt~ lar ; mukabele
için tekrar bir kaç el silah att~m ise de bir kimseye rast gelip
ve yaverlerden birine yani tersane yaveri
geimedi~iibilme
~ükrü be~e bir kur~un isabet etti ise de hariçten bana at~ lan kur~unlardan olmal~ ; an~ n üzerine asakir geldi; silahlar~m~~ teslim
ettim; elhas~ l ben Hüseyin Avni pa~a ve Hariciye naz~ r~~ ve bir de
a~ay-~~ merkumu vurup telef ettim, üç ki~iden ba~ka kimseyi vurmad~ m ; sonra beni tutup bu halde buraya getirdiler.
Sual : 7 — Mezkûr Ate~~Mehmed pa~an~ n kona~~ nda kimler
vard~ ?
Cevap: 7 — Tophanede ise de nerede olduklar~ n~~ bilmedi~im
Silivride ümeray-~~ çerâkiseden Hac~~ Mehmed bey ile Tarun beyler
var idi; ancak bunlar sair vakitler dahi gerek benim ile ve gerek
pa~a merhumun mahdumlariyle görü~miye gelirlerdi; bu gece de
bilmem benim gidece~imi haber al~ p görü~mek üzere mi geldiler;
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yoksa sair vakitler gibi mahdumlariyle mi görü~me~e geldiler, ora
s~ n~~bilemiyorum.
Sual : 8 — Tayyar pa~a geldi~inde bu çerkesler orada m~yd~~
ve çerkeslerden sonra m~~ yoksa evvel mi geldiler?
Cevap: 8 — Tayyar pa~a çerkesler geldikten sonra geldi;
hattâ o, çerkeslere iltifat dahi etti; hatta biraderim Bahriye'de
mülâz~ m Osman bey, Tayyar pa~a gelmeden kona~a gelip pa~ây-~~
milmaileyhin gelece~ini malûmat verdi.
Sual : 9 — Beyan eyledi~in adamlardan ba~ka konakta kimler
var idi?
Cevap: 9 — Pa~a merhumun yani Ate~~Mehmed pa~an~n
mahtumlariyle bir de misafir olarak mektepli, bilmedi~im bir çocuk
vard~.
Sual : 10 — Tayyar pa~an~n geldi~ini bunlar gördüler mi?
Cevap: 10 — Cümlesi gördü; hatta pa~an~n gitti~inde cümlesi
orada idi.
Sual : 11 — Sizin bu dairede odan~z ayr~m~~ d~r? yoksa pa~an~ n
mahdumlar~ n~ n oldu~u mahalde midir? beyan edin.
Cevap: 11 — Benim odamda rast gelen yatar, oturur ve bana
mahsus oda yoktur.
Sual : 12 — Mademki Tayyar pa~a kona~a ba~ka vakit gelmezdi diyorsun ve senin de ordûy-~~ hümâyuna gidece~ini bildi~i
halde kona~a gelmesine sebep ne idi? buras~ n~~ do~ru söyle.
Cevap: 12 — Vâk~a kona~a Tayyar pa~an~n ba~ka vakit geldi~i yok idi ve benim de orduya gidece~imi bilirdi, yaln~z bana
senin gittigine sebep seraskerdir dedi.
Sual : 13 — Bu kadar sözü söylemek için Tayyar pa~an~n
oraya gelmesi hiç münasebet almaz, size söyledi~i sözü ve beyninizde etti~'iniz lak~ rd~y~~ orada bulunanlar i~itdi mi?
Cevap: 13 —Tayyar pa~an~ n geldi~inin sebebini bilemem, ancak
seraskerin aleyhine olan tasavvurumu te~dit ettirmek için mi idi,
ne idi bilemem.
Sual : 14 — Demek olur ki size serasker aleyhine hiddetini
te~dit edecek bir söz söylemi~~olmal~~ ki sen de böyle söylüyorsun?
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Cevap: 14 — Tayyar pa~an~ n bana, söylemesi orduya gidecek oldu~umu reis pa~adan de~ildir, büyüktendir yani seraskerdendir dedi ve benim namus için ölece~imi Tayyar pa~a bilürdi.
Sual: 15 — I~te bu sözünden anla~~ lan Tayyar pa~a bu i~~için
sana talimat vermi~~oldu~u anla~~l~yor; çünkü pa~ây-~~ mûmâileyh
senin bu yolda namusun için ölece~ini neden bilirdi.?
Cevap: 15 — Namusuma dokunacak adam için ölece~imi
bilirmiydi, yoksa arkada~lar~ mdan m~~ i~itti ; nas~l oldu oras~ n~~ bilemem ve kendisine iftira edemem; orduya gidece~in, büyü~ün yüzündendir dedi.
Sual: 16 — Böyledir de Tayyar pa~an~ n kona~a gelmi~~olmas~ na sen ne mana verdin?
Cevap: 16 — Seksen dokuz tarillindenberi-''' Hüseyin Avni
pa~aya benim k~ r~lm~~~oldu~umu bildi~inden ve kendisi dahi allak
oldu~undan bir kahbelik için mi geldi? ne için geldi~ini bilemem,
fakat beni te~dit etti.
Sual: 17 — Biraderiniz Osman bey ile bu i~~hakk~ nda ne
lak~ rd~~ ettiniz, do~ru söyle?
Cevap: 17 — Bu maddeye dair biraderim ile bir lak~ rd~~ etmedim; hatta bu gece gelece~im dedim, ben ve biraderim ve
bir (de) Cibali'de Cerrah Ahmed efendi ve konakta bulunan benim kölelerimden birisi dördümüz birlikte konak kap~ s~ ndan ç~ kt~ k; sonra biraderime sen geriye dön dedim; o kona~a gitti;
merkum Ahmed efendi dahi dükkân~ na m~~ gitti bilmem; ben kay~~a bindim.
Sual: 18 — Tayyar pa~a seni konakta bulaca~~ n~~ neden bilip de geldi ? evvelden bir lak~ rd~~ ettiniz mi idi? buras~~~~~ söyle.
Cevap: 18 — Tayyar pa~a istintak olmal~ ; çünkü kap~ da
iken yani beni dünkü gün hapisettiklerinde Tayyar pa~a ile bir,
iki lak~ rd~~ ettim ise de konakta bulunaca~~ma dair bir söz söylemedim, konakta bulunaca~~m! neden bilip de geldi bilmem.
Sual: 19 — Tayyar pa~a istintak olmal~~ dedi~ine, konakta
senin bulunaca~~ n~~ bilmedi~i halde kona~a gelmesine nazaran evvelce kona~a gelece~ine dair lak~ rd~~ etmi~~oldu~unuz anla~~ l~ yor.
55

1289 H. 1872 M. senesinden yani dört senedenberi.
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Cevap: 19 — Ne için geldi~ini bilmem; ancak geldi~inde
seni karde~im gibi severim dedi ve bana iltifat etti.
Sual : 20 — Biraderiniz her vakit kona~a gelir mi idi?
Cevap: 20 — Hay~ r öyle her vakit gelmez idi; ancak ben
dünkü gün karakol alt~ nda iken kendüsine haber gönderdim,
karakol alt~ ndan ç~ kt~ ktan sonra Bâb-~~ seraskeriye gelip beni bulamad~~~~halde Tayyar pa~a ile birle~erek kona~a geldiler ve gelece~ini evvelce karde~im haber verdi.
Sual: 21 — Demincek Sultan Abdülaziz hazretlerinin vefat
etti~i gün türbede iken serasker pa~a hazretlerini vuracak oldu~unu beyan ettin idi; halbuki
Mustant~ k
~smet
Bu sualler irad olundu~u s~rada katil-i merkum Hasan efendinin ba~~ nda bulunan cerhlerinden ziyadesiyle dem cereyan etmesi cihetiyle noksan~n~n bâdehû ikmâl olunaca~~. 24 Ca sene 93
ve fi 4 Haziran 92.
Saat Dakika

Sabah

8

OO

merkum Hasan'~n bâlâda zikr ve beyan eyledi~i ifade
ve istintak~nda haz~ r bulundu~~m~z~~ mübeyyin i~bu mahalle temhir
ve imza eyledik. 24 Ca sene 93.
Der-i saadet Alay
Kaymakam-1 Orduy-~~ Hamis
Beki
Alay-~~ Hâmis
Ömer ~evki
Esseyyid Osman Tevfik
Orduy-~~ Harnis A. 5. T. 2.
Kolakas~~
Esseyyid Abdülkadir

Orduyu Hâmis
A. 5. T. 2.
Esseyyid Liitfi

Merkum Hasan'~n tekrar icra k~lnan istintak~d~r.
Sabah Saat
24 Ca sene 93

10,5
Sual : 21 — Evvelki istintak~ nda serasker pa~ay~~ Sultan Abdülaziz hazretlerinin vefat~~ günü türbede ~ehid edece~ini söylemi~~
idin ; halbuki olvakit daha senin orduya gidecek oldu~un tebli~,
olmam~~, ~u suretle bu senin cüret etti~in keyfiyyet sair bir i~~üzerine oldu~u anla~~l~yor; buna ne dersiniz?
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Cevap: 1 — Beni mücerred orduya gönderecek olmalar~ndan
dolay~~ bu maddeye cür'et etmedim; ancak Sultan Abdülaziz'in vefat~~ cihetiyle mü~arünileyh serasker pa~ay~~ telef etme~i tasavvur
ettim ise de türbede böyle bir fenal~ k olmamak için ol gün bir
~ey yapmad~ m.
Sual: 2 — Senden ba~ka milyonlarca nüfus ve asker var,
vak~a herkes teessüf ettiyse de bu misillu fenal~~a cesaret etmesini
kimse istemez; an~ n için bu madde bir te~vik üzerine olmu~~oldugu anla~~l~yor bunun do~rusunu söyle?
Cevap: 2 — Hiç bir vakit ve kimsenin te~viki yoktur, ben
bu i~i yaln~z kendi efkâr~ m veçhile icra ettim.
Sual: 3 — Diyelim ki mü~arünileyh serasker pa~a hazretlerini
dedi~in gibi ~ehid etmi~~ol; ya Hariciye naz~r~~ pa~a hazretlerini
ne için ~ehid ettin? buras~ n~~beyan eyle.
Cevap: 3 — Vak~a hariciye naz~ r~~ pa~a hazretlerini ~ehid etmek efkâr~nda de~il idim; ancak mukaddema baz~~ güna
haline dair söz i~itti~im cihetle ve bu gece Midhat pa~a hazretlenin kona~~nda gördü~ümde an~~ da vurdum.
Sual: 4 — Mü~arünileyhim hazarât~ n~~ nerelerinden vurup da
cerh etti~ini bilir misin?
Cevap: 4 — ibtida Hariciye Naz~ r' pa~a hazretlerinin sa~~
gözü üzerine mezkûr ruvelver tabanca kur~uniyle vurup muahharen kama ile boynundan sol taraf~ ndan kestim.
Sual: 5 — Evvelce bu ruvelverleri nerede doldurdun ve bunlardan ba~ka yan~nda sair cephane var m~yd~ ?
Cevap: 5 — Bu ruvelverleri dedi~im gibi evvelce yani onbe~~
gündenberi doldurup yan~mda ta~~d~~~m gibi konakta bulunan
çantam~ n derunundan bu gece üzerime bir hayli fi~enk dahi ald~ m.
Sual: 6 — Senin efkâr~ n yaln~z bir zat~~ ~ehit etmek imi~, bu
kadar cephaneyi ne yapacakd~ n?
Cevap: 6 — Benim tasavvurumun birisi de Bahriye naz~ r~~
pa~a hazretlerini dahi vurmak idi, ve kendi hatt~m ile yazm~~~
oldu~um lâyihay~~ üç zat~~ ~ehid ettikten sonra geriye kalm~~~olan
vükelây~~ bulunduklar~~ odada b~ rak~p ve nezdimde bulunan kur~un
ve silahlar~~ teslim ederek beni dahi telef edin diyecek idim.
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Sual : 7 — Bu layihay~~ ne yapt~n~ z ve ne vakit ve ne nerede
yazd~ n ve meâli neden ibaret idi?
Cevap: 7 — Layihay~~ rast geldi~im mahalde kimse görmiyerek
azar azar yazmakta ve be~enmedi~im mahallerini çizmekte idim;
fakat dünkü (gün) beni karakol alt~ na ald~klar~ nda mezkur lâyiha
dedi~imi ka~~d~~ y~rt~p orada att~ m ve meâli dahi devlet ve millete dua ettikten sonra mü~arünileyh serasker pa~a hazretlerinin
bigayrihak Sultan Aziz'i Ai.;. hali ve vefat~ na sebebiyet verdi~i
için bu zat ilerude millet ve vükelâ beyninde ziyadesiyle sahib-i
nüfuz olur mülâhazasiyle bir ihtardan ibaret idi ve lâyiha dedi~im
budur.
Sual : 8 — Dedi~iniz varaka bu gece üzerinde bulunan bir
parça ka~~d~n alt taraf~~m~ d~r?
Cevap: 8 — Evet dedi~im varaka üzerimde ç~ kan varakad~r
ve an~n alt taraf~~ var idi; y~rt~p att~m.
Sual : 9 — Acaba karakol alt~ na al~nd~~~n odan~ n neresindedir?
bu ka~~d~ n parças~, bu yazd~~~n ka~~d~n di~er bir sureti var m~d~r?
Cevap: 9 — Odada b~ rakmad~ m, ka~~d~~ y~ rtt~ktan sonra yuttum ve kimse g örmedi.
Sual : 10 — Bu yazd~~~ n ka~~d~ n di~er bir sureti var m~d~r?
Cevap: 10 — Hay~ r, ba~ka sureti yoktur, yaln~z bir k~t'a idi,
dedi~im gibi yuttum.
Sual : 11 — ~imdiye kadar icra k~l~ nan istintak~na nazaran
bu i~e cesaret edi~in öyle dedi~in veçhile olm~yacak, çünkü hiç
böyle bir vukuat olmad~~~ndan behemehal buna cesaret etti~ine
bir sebep vard~r, buras~n~~beyan eyle ?
Cevap: 11 — Hiç bir kimsenin te~viki üzerine yapmad~m;
yaln~z dedi~im gibi oldu, ba~ ka bir sebep yoktur.
Sual : 12 — Sen her ne kadar bunda bir kimsenin L sun'u
ve medhali ve te~ viki olmad~~~n~~ beyan ediyor isen de bundan
böyle bu i~te sairtnin dahi medhali tahakkuk ederse buna nedersin?
Cevap: 12 — Ben kur~una dizilece~imi biliyorum, ancak hiç
bir kimsenin günah~ na giremem ; ancak kendili~imden olarak buna
cür'et ettim.
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Sual : 13 — Bundan akdem gerek Sultan Abdülaziz hazretleri
maiyyetinde ve gerek sarây-~~ hümâyunda akraba ve taallukattan
kimse var m~yd~?
Cevap: 13 — Sarây-~~ hümâyunda bulunanlar~n cümlesine mensup idim ve beni herkes bilir idi.
Sual : 14 — Senden ba~ka devletlû, necabetlû Yusuf Izzet
efendi hazretlerinin maiyetinde çerkes olarak kaç yaver vard~~ ve
~imdi nerededir?
Cevap: 14 — Yaln~z Ziver bey çerkes oldu~unu söyler ise de
ben çerkes oldu~unu bilmem ve di~er yaverlerin de nerede bulunduklar~ n~~ bilmem.
Sual : 15 — Vukuattan sonra kap~~ yolda~l~ k ve askerlik münasebetiyle gerek yaverlerden ve gerek mü~arünileyh hazretlerinin
yâni Yusuf ~zzettin Efendi Hazretlerinin dairesi mensubat~ ndan
bulunanlar ile nerelerde görü~tün ?
Cevap: 15 — Hal'i günü yaln~ z seryaveri tebrik için bir defa
sarây-~~hümâyuna gittim, andan sonra ba~ka vakit sarây-~~ hümâyuna gitti~imi ve bir kimse ile görü~tü~ümü görenler varsa gelsin söylesin ; hiç bunlar~ n birisiyle görü~medim.
Sual : 16 — Mü~arünileyhim hazarat~ n~~ ~ehid etti~in silahlar
beylik midir? yoksa kendi mal~ n m~ ?
Cevap: 16 — Ruvelverler beylik de~ildir, cümlesi yâni kama
dahi kendi mal~md~r.
Sual : 17 — Bu gece devletlû, übbehetlû Midhat Pa~a Hazretlerinin kona~~nda mü~arünileyhim hazarat~n~~ ~ehid ettikten sonra
di~er oda kap~s~ n~~ ne için k~ rmak istedin?
Cevap: 17 — Ben evvelce vükelân~ n bulundu~u odaya girdim, oda kap~s~ n~ n sa~~taraf~ nda mü~arünileyh Midhat Pa~a Hazretleri ve an~ n üst taraf~ nda Âmedci Mahmud Bey ve daha üst
taraf~ nda Bahriye naz~ r~~ ve sadr-~~ âzam Efendimiz ve Hüseyin Avni
Pa~a ve Hariciye naz~ r~~ oturmakta idiler. Davranmay~n dedi~imde
cümlesi birden aya~a kalkt~~ ve beni yakalad~lar yâni Bahriye
naz~ r~~ ve tahattur edemedi~im vükelâdan sairleri tuttular ise de
hemen silaha davran~ p dedi~im gibi bu i~i yapt~m ve o aral~ k
Sadr-~~ âzam Efendimiz ile Bahriye naz~ r~~ küçük bir odaya kaçt~-
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lar ve kaçt~ klar~~ odan~n kap~s~~ aral~ k oldu~undan mü~arünileyh
Bahriye naz~ r~n~~ dahi vurmak üzere kap~ya dayand~m ; arkas~ ndan
Sadr-~~ â zam Efendimiz ile sairleri ise, kimler oldu~unu bilmem,
kap~ya dayand~lar ve girdi~im oda kap~ s~n~n önüne tecemmü ettikleri cihetle küçük odaya giremedim.
Sual : 18 — Silah at~ld~~~~anda oldu~un odaya a~a~~ dan ayni
a~alardan kimse geldi mi?
Cevap: 18 — Hiç kimse gelmedi, yukar~ya gelenler dahi kaçt~lar, hayli müddet sonra zabtiyeler geldi; i~te ibret olmak üzere
bundan sonra vükelâ dairesinde böyle akd-i meclis oldu~unda
gayet mutabass~ râne harekette bulunmal~ ; çünkü ans~ zdan iki h~ rvat gelir bir fenal~k etmesi muhtemeldir.
Sual : 19 — Böyle bir i~ e cüret edecek h~rvat var m~d~ r?
Cevap: 19 — Ben böyle bir i~e cesaret edecek bir kimse
olup olmad~~~n~~ bilmem; ancak gerek zat-~~ ~evketsimat-~~hazret-i
padi~ahl ve gerek sair vükelân~ n daima ihtiyat üzere yâni maiyetlerinde bulunanlar~ n ziyadesiyle dikkat etmesini tebli~~ederim,
çünkü ben telef edilece~imi bilirim; ~u cihetle ihtar olarak bunu
söyliyorum ; yoksa benim gibi böyle bir ~eyi yapacak bir kimse
bulundu~unu kat'a bilmem.
Sul : 20 — ~imdi ~u söyledi~in sözler, böyle dedi~in gibi mi
oldu, iyice dü~ün de öyle söyle?
Cevap: 20 — Evet cümle söyledi~im sözleri bilirim ve kendimi
bilerek söyledim ve akl~m dahi ba~~mdad~ r, iyice dü~ündüm;
keyfiyyet böylece vaki oldu, bir kimsenin medhal ve maliimat~~
yoktur. 24 Cemaziyelevvel 193.
Hasan
Alt~ na parma~~n~~ basm~~t~ r.
hademi k~ raat ettim böyledir.

Katil-i merkum Hasan'~ n !Alada icra bl~nan istintak~ nda dahi
haz~ r bulunarak cümle sözlerini istimâ etti~imizi mü~'ir i~bu
mahalle imza ve temhir eyledik. 24 Ca sene 93.
Der-i saadet
Alay Be~i
Ömer ~evki

Kaymakam-~~ Orduy ~~
Hâmis
Esseyyid Osman Tevfik

Orduy-~~ Hâmis
Alay 5, T. 2
Esseyyid Lütfi

Orduy-~~ Hâmis
Alay 5, T. 2
Sa~~Kola~as~~
Esseyyid Abdülkadir

~stintakta haz~r bulunanlar~n hepsi istintaknâmeye milhürlerini
basm~~lard~ r.
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VES~ KA Il
Cevdet pa~a, Maarif naztr~~olarak Çerkes Hasan yakas~nda
bulunmu~tu; Abdillhamid, 1309 h. 1892 M. tarihinde bu vak'aya
dair mii~ ahedesinin tahriren bildirilmesini irade eylemi§ oldu~undan o da hâdiseyi gördü~ü ve duydu~u kadar kendi kalemiyle yazarak takdim etmi~~ve bu arada o zamanki vükel
hakk~ nda baz~~miitalealar~ n~~da anlatm~~t~r. Cevdet pa~an~n
bu arizas~n~ n sfiretini aynen yaz~yorum; foto~rafisi de makalenin sonundad~r

"Hüseyin Avni Pa~an~ n NiIidhad Pa~a koaa~~ nda katIolunduku
gece kul!ara da orada bulunmu~~oldu~umdan keyfiyetin bertafsil
arz-~~ atabe-i ulyâ k~ i~ nmas~, ~ifâhen ~erefyab-~~ telâkki oldu~um
ernr-ü-fermân-~~ hümayun-1 hazret-~~ z~ llullahi icab-~~celilinden olmakla
mü~ahede eylemi~~oldu~um ahvalin berveçh-i âti arz-u-beya~l~ na
ibtidar olunur.
"Ol vakitin ahval-~~ siyasiyyesine dair bâ irade-i seniyye atebe-i
ulyâya takdim etmi~~oldu~um cüzdanlar~ n be~incisinde ( Mâruzat )
arzolundu~u üzere ol vakit zimâm-~~ urnür-~~ devlet üç ki~inin yani
Rü~tü ve Midhat ve Avni Pa~alar~ n elinde idi; nüfuz-~~ hükümet
ise ~irket kabul etmedi~inden her biri di~er ikisini def ile teferrüd
eylemek daiyesinde bulunmak umur-~~ tabiiyyeden idi. Rü~tü Pa~a,
makam-~~ sedarette bulundu~u cihetle bittabi sahib-i nüfuz ise de
kuvve-i askeriyye Avni Pa~a yedinde idi. Kaptan-~~ derya Kayseri'li Ahmed Pa~a dahi an~ n bir gölgesi hükmünde olmakla kuvve-i
Bahriye dahi Avni Pa~a elinde gibiydi; binâenaleyh Rü~tü ve
Midhat Pa~alar' aradan ç~ kar~ p da kendüsi diktatör olmak sevdas~ nda bulundu~u mervi olup etvar ve mi~vâr~ ndan dahi bu efkâr~~
istidlal olunabilirdi ve zaten k~yak ve korkunç ve bedhuy bir
~ah~s idi. Midhat Pa~a ise jönlerden meydanda bulunan e~has-~~
mâdudenin mercii olup maddeten bunlar~ n hükümleri yok ise de
Ingiltere sefareti Midhat Pa~ay~~ pek ziyade tesâhub ediyordu;
amma sair vükelâ sol taraftaki s~f~ r gibiydi.
"Ol esnada geceleri yal~ larda meclis-i mahsus aktolunurdu;
fakat vükelâdan semti uzak olanlar davet olunmamak gibi beynelvükelâ mütad olmayan bir münavebe usulü ihdas olunmu~ tu;
56

Bu arizan~ n bir sureti de yine Ibniilemin iistad~ tn~ z~ n Son Sadr-1 âzamiclir

isimli eserlerinde miisveddesinden naklen (fasikül IV, S. 572) vard~ r.
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zaman kullar~~ Be~lerbe~i'n de bir yal~ da müstecir idim; binaenaleyh Bo~aziçi'nin yukar~lar~nda bulunan yal~ larda akd-i meclis
olundu~u gece davet olunmaz idim; Midhat Pa~a Istanbul'da
olma~la bir gece an~ n kona~~ nda meclis akti karargir olup Rü~tü
Pa~ a, Bebek'ten ve Kandilli'den yukar~~ olanlar davet olunmas~n
demi~~oldu~undan vapur ile Istanbul'a inerken Âmedi-i divan-~~
hümâyun Mahmud bey, ( Mahmud Pa~a) yar~ n ak~am Midhat Pa~a
kona~~ nda meclis var geliniz dedi. Hariciye naz~n Ra~id Pa~a
zaman Anadolu hisar~ nda oturmakla bu davetten hariç kalm~~~
iken Midhat, Avni ve Kaptan Pa~ alar her mecliste bulunduklar~~
halde kendisinin havass-~~ vükelâ s~ras~ nda tutulmay~ p da davetten
hariç b~rak~lmas~~ gücüne gitmekle bizim de Istanbul'da kona~~=
var, kona~~m~ zda yatabiliriz diye Mahmud beye kinayi söz söylemi~. Zâhir Mahmud be~in makam-~~ sadarete ifadesi üzerine
olmal~~ ki sonradan o dahi davet olunmu~.
"Ferdas~~ ak~am Midhat pa~a kona~~ nda bâdettaam sofan~n
cânib-i cenub-~~ ~arkisindeki cenah~ nda biliçtimâ kahveler içildi ;
oturdu~umuz sofan~n sa~~taraf~nda Rü~tü pa~a ve alt taraf~ nda
Avni pa~a ve kaptan pa~a oturup daha alt taraf ~nda bir oda kap~s~~ vard~ ; an~ n alt taraf~ ndaki sandalyede kullar~~ oturup alt taraf~m~zda R~za pa~a ve an~ n alt taraf~ nda hane sahibi Midhat pa~a
oturuyorIard~~ ; kar~~~tarafta dahi Ra~id pa~a ve alt taraf~nda ~erif
Hüseyin pa~a ve Maliye naz~ r~~ Yusuf pa~a oturmu~lard~ ; Hâlet
pa~a dahi kâh o tarafta ve kâh bu tarafta dola~~yordu 5'.
"Sa~~tarafta rüzgâr olmad~~~ ndan kullar~~ s~k~ lmakta idim ve
kar~~~tarafta güzel rüzgar olup Ra~id pa~a ise cereyan-1 havadan
sak~nmakta oldu~undan yerlerimizin mübadelesini rica etti; kullar~~
da fevkalade memnun olarak kar~~ya geçip an~ n yerine oturdum ;
dahi gidip kullar~n~ n yerine oturdu.
"O s~ rada nerdibandan kaput s~rt~ nda bir zabit ç~ k~ p beru
tarafa do~ru gelirken 58 iyice tekarrüp ettikte (davranma serasker
n odadaki ()tan~~~
57 Çerkes Hasan'~ n ifadesiyle Cevdet ve Memduh Pa ~alar~
vaziyeti~~ e dair yazd~ klar~ nda biraz fark görülüyor.
58 Cevdet Pa~a yemekten sonra sofan ~ n cenub-~~ ~arkisindeki k~s~ mda oturuldu~unu biraz yukar~ da yazd~ ktan sonra burada da merdivenden s~ rt~ nda kaputla bir zabitin ç~ k~ p kendilerine do~ru geldi~ini beyan ediyor. ~u halde içtima ihtimal eamekâ~lla bölünmü~~olan küçük salonda yap~ lmakta idi. Di~er me-
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pa~a) diyerek süratle yürüdü, herkesi hayret bürüdü ; bir soytar~~

herif tuhafl~ k edecek sand~ m ; halbuki Ra~id pa~an~n hizas~na gelir gelmez elindeki ruvelveri Avni pa~an~n sinesine çakt~ ; hane
sahibi Midhat pa~a, R~za pa~a ile birlikte hemen harem kap~s~ndan
içeri savu~tuklar~~ s~ rada ~erif Hüseyin pa~a ile Yusuf pa~a da
yanlar~ ndaki odaya girerlerken kullar~~ da onlar ile beraber odaya
girdim; o s~ rada selâml~ k nerdiban~ ndan sofaya do~ru bir kalabal~ k ç~ kmakta iken havluda dahi tabanca sesleri i~itiliyordu;
sofada dahi gürültü büyüdü; bir heyet-i isyaniyye meclisi basm~~~
olmak zann~ndan ba~ka hat~rlara bir ~ey gelmiyordu.
"O s~ rada ~erif Hüseyin pa~a ile Yusuf pa~a birer tarafa savu~mu~~olduklar~ ndan kullar~~ dahi ol odan~ n di~er kap~s~ ndan
ç~ kt~m; me~er sofan~ n kiler merdiveni ba~~ na varm~~~m ; hademeden bir güruh müsellah olduklar~~ halde bu kap~y~~tutmu~~olduklar~ ndan kullar~ na mümaneat kayd~ nda bulundular; geride ise
ruvelver kur~unlar~~ i~lemekte oldu~undan heriflere ne yap~yorsunuz, beni yabanc~~ m~~ zannediyorsunuz dedim; hele içlerinden birini
tan~d~ m ve an~ n vas~tasiyle nerdibandan a~a~~~indi~imde kendi
u~a~~ ma tesadüf ettim ki hep a~alar silaha sar~ld~ klar~~ s~rada o
dahi bir b~ çak bulup hal-i tahaffuzide duruyordu; keyfiyyeti andan sordum, yukar~ da, havluda tabancalar at~l~yor ne oldu~unu
anlayamad~ k dedi; orada bir küçük ve izbe oda vard~, oraya
girdim ve u~aktan b~ ça~~~al~p kap~n~ n önünde durdum ve tahkik-~~
hal için u~a~a, avluya do~ru bak d~~ar~da ne makule adamlar var
dedim.
"Ol gece merhum Kenan be~in Koska'daki kona~~ nda kalacak
oldu~umdan arabac~~ oradan kullar~ na fener getürmü~~ve havludan
içeriye girerken u~a~a tesadüf etmi~ ; u~ak geldi haydi çabuk
gidelim dedi, havlunun ahvalini sordum kimseler yok dedi. Me~er
ki yukar~ dan ruvelver sesi i~itildi~i gibi Midhat pa~an~ n kahvecisi
etraftan i~itilsin de imdada gelsinler deyu havaya kubur s~ kmakta
oldu~u sonradan tahkik olundu. O s~rada yukar~daki sofada hala
kur~unlar v~z~ rd~ yordu ; bu cihetle a~a~~da bulunanlar hala yukar~ y~~ bir kalabal~ k basm~~~zannediyorlard~~ ; yaln~z Çerkes Hasan
hazlarda buras~~ bahçeye bakan oda olarak gösteriliyor. Cevdet Pa~a da nAruzat~ n~ n daha a~a~~ s~ nda Hüseyin Avni Pa~an~ n yaral~~ olarak içtima odas~ ndan
büyük sofaya ç~ kt ~~~ n~~ yazmaktad~ r.
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oldu~u kimsenin hat~ r~ na gelmiyordu.
"Hemen u~ak ve fener getiren arabac~~ ile birlikte ve b~çak
dahi yan~ m~zda oldu~u halde havluya ç~kt~k, me~er Yusuf pa~a
bir araban~n alt~na girip saklanm~~ ; bizi görünce meydana ç~ kt~~
ve hemen savu~up gitti. Kullar~~ dahi soka~a ç~ k~ p i~in ne oldu~unu
anlama~a çal~~~r iken Koska'daki asker karakolundan ( Hasan
pa~a karakolu) kol geldi; kona~a girdi; kullar~~ dahi avdete
lüzum gördüm ve keyfiyyeti ö~rendim.
"~öyle ki berveçh-i bâla Midhat pa~a ile R~za pa~a harem
dairesine ve ~erif Hüseyin pa~a ve Yusuf pa~a ile kullar~~ selâml~ k
taraf~ na savu~tu~umuzda Avni pa~a a~~r yerinden yaralanm~~~
oldu~u halde yan~nda ruvelveri olup galiba davranmak üzere
çabalanmakta imi~~ki Çerkes Hasan an~ n üzerine do~ru yürüyünce
Kayseri'li Ahmed pa~a Çerkes Hasan~ n arkas~ ndan yakalay~ p
kollar~ n~~ tutmu~, Rü~tü pa~a dahi üst taraftan kalk~ p anlar~ n
arkas~ ndan dola~ak Ra~id pa~an~ n yan~ ndaki kap~dan içeri taraftaki odaya girmi~, Hâlet pa~a dahi ol odan~n di~er kap~s~ ndan
girip Rü~tü pa~a ile birle~mi~ ; çerkes Hasan ise sa~~elindeki
kama ile Kayseri'linin kulaklar~ n~~ y~ rtmakta iken Avni pa~a can
havliyle yerinden s~çray~ p ve büyük sofaya ç~k~ p dü~mü~~ise de
Çerkes Hasan av~ n~~ kaç~rm~~~avc~~ gibi kendüsini silkip Kayseri'linin
dahi tab-ü-tüvan~~ kesilmekle beraber b~ rak~ p o dahi yan~ ndaki
kap~dan Rü~tü pa~an~ n bulundu~u odaya girmi~. Çerkes Hasan
ise, büyük sofaya ç~ k~ p Avni pa~aya bir iki kur~un s~kt~~~na
kanaat edemeyip kama ile karn~ n~~ yarm~~~ve çok yerlerini pare
pare etmi~~ve bâdehil sofan~ n salif-üz-zikr belal~~ cenah~ na geldikte
görmü~~ki Ra~id pa~a hâlâ sandalyas~~ üzerinde oturuyor, ba~~na
bir kur~un s~ km~~, asla k~m~ldanmam~~~oldu~una nazaran daha
evvel korkusundan can vermi~~oldu~u anla~~lm~~~iken ihtiyaten
kama ile bo~az~ n~~ açm~~~ve bâdet~ü ol kap~ya hücum ile zorlay~ p
açma~a çal~~m~~~ise de Rü~tü pa~a soba demiri ile kap~ n~ n aral~~~ndan vurarak defettikte Çerkes Hasan, odan~ n di~er kap~s~na
hücum etmi~~ise de o kap~y~~ da Hâlet pa~a muhafaza etmi~. Çerkes Hasan Rü~tü pa~aya, sen bu milletin babas~s~n, R~za pa~a da
velinimetdir ; size bir~ey yapmam, lâkin Kayseri'liyi bana verin
dedikte, Rü~tü pa~a (olmaz evlâd~ m, sen ~imdi hiddetlisin savu~~
git) demekle Çerkes Hasan kap~lara kur~un s~ kmakta ve zorlay~p
kap~lar~~ açma~a çal~~makta iken Midhat pa~an~ n Ahmed a~a
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naminda u~a~~~yata~an b~ça~~~ile Çerkes Hasan'~ n arkas~ na vurmu~~
ise de me~k ve melekesi olmad~~~ndan gere~i gibi kestirememi~,
Hasan ise derhal an~~ da kur~un ile yere sermi~~; lâkin o s~ rada
asâkir-i ~âhâne yeti~erek Hasan'~~ mecrûhan ahz ile a~a~~~indirirlerken çizmesinde rr~al~fi olan bir ruvelveri ç~ kar~p u~uruna gelen
bir zabiti dahi telef etmi~. Buralar~~ kullar~ nca mü~ahed olmay~p
mesmûat kabilindedir ; fakat Rü~tü ve Midhat ve R~za pa~alar
haremin alt kat:ndaki bir odada olduklar~~ haber verilmekle ol
zabitin (Bahriye yaveri ~ükrü be~in) nâ~~~ yan~ ndan ve akan
kanlarm has~l etti~i göller içinden geçerek gidip onlar ile görü~tüm ve bilistizan Kenan bey kona~~ na gittim ; bâdellis~~ efvâh-i nâsta
türlü havadis münte~ir oldu~u s~ rada maktüllerin familyalar~ ndan
dahi, vak'adan iki gün evvel Çerkes Hasan, R~ za pa~an~ n kona~~ na 5"
gitmi~~ve müteakiber~~ R~ za pa~a be~~çiftesini haz~ rlatma~a ba~lam~~m~~; yani seraskerli~e haz~ rlanm~~~gibi sözler 6J i~itildi~i
maruzd~ r.
7 Zilkade sene 1309
22 May~ s sene 1308

Kullar~~
Cevdet

VES~ KA III
Abdillhamid'in iradesi üzerine Çerkes Hasan'~n, Midhat
pa~a kona~~~vak'as~nda orada bulunan Midhat pa~a merhumun
eski u~aklar~ndan Arabkirli Mehmed'in de 8 Haziran 1308 (1892
M) tarihinde bu vak'a hakk~ nda ifadesi al~nm~~t~r. Bunun ifadesinde vak'an~n baz~~ mübhem ve kar~~~k yerlerini ayd~nlatan
malfimat olmas~~sebebiyle aynen buraya al~yorum. Vak'a zaman~nda yirmi be~~ya~lar~nda olan Mehmed'in sözleri hadiseye
dair yaz~dan di~er eserlerle kar~~la~t~r~lacak olursa ifadesinin
ço~unun do~ru oldu~u görülür.

Sual : 1 — isminiz ve memleketiniz ve pederinizin ismi?
Cevap: 1 — Ismim Mehmed, memleketim Arabkir, pederimin
ismi Hüseyin.
59 h~nülemin üstad~ rn~ z~ n Cevdet Pa~an~ n evrak~~ aras~ nda tesadüf ettikleri
ar~ za müsveddesinde kona~~na yerine yal~szna yaz~ lm~~t~ r.
" Abdülhamid'e takdim edilen ar~ zada bulunm~ yan a~a~~ daki kay~ t müsveddede üzeri çizilmi~~olarak varm~~ : A~itildi~i gibi aldb-~~ vak'ada R~ za Pa~an~ n sarayl~~ haremi dahi Çerkes Hasan'~ n elleri nurdan kopsun ne iyi etmi~~oldu~u» Son Sadr-~~ âzamlar S. 575.
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Sual: 2 — San'at~ n~z ve me~guliyyetiniz nedir ve mahall-i
ikametiniz nerededir?
Cecap: 2 — ~imdi bo~tay~m, Unkapan~ nda Salih pa~a mahallesinde sâkinim.
Sual: 3 — Sinniniz kaçt~r?
Cevap: 3 — K~ rk ya~~ nda kadar var~m.
Sual: 4 — Memieketinizden ç~kal~~ ne kadar oldu?
Cevap: 4 — Yirmi, yirmi be~~sene kadar oldu.
Sual: 5 — Evvela Istanbul'a geldi~inizde ne yapt~ n~z?
Cevap: — K~r~ m Han'lar~ndan Mirza Said Pa~an~n yan~na
girdim 61.
Sual: 6 — Orada ne kadar bulundunuz ?
Cevap: 6 — Vefat~na de~in yani on sene bulundum.
Sual: 7 — Sonra kimin yan~na girdiniz?
Cevap: 7 — Trabzon Defterdar~~ Emin efendinin yan~ na girip dört sene kadar bulundum; sonra Midhat pa~an~ n ilk sedaretinde an~n yan~na kap~land~m, ol vakit bir sene kadar hizmet ettim; pa~a Selanik'e gitti~i vakit beni üçyüz elli kuru~la inhisar'a
hademeli~e koydu, la~v olaca~~ na yak~n kur'am ç~kt~~ bedel vermek için memlekete gitti~im o s~ rada yerime adam tayin ettiler;
olvakittenberi aç~kta kald~m.
Sual: 8 — Ne ile geçinirdiniz ?
Cevap: 8 — Familyam~ n bir dükkan~~ var, an~n Iradiyle ve
Adliyede ~unun, bunun i~ini ücretle görerek istihsal-i mai~et
ederim.
Sual: 9 — Okumak yazmak bilür misiniz:
Cevap: 9 — Hay~ r.
Sual: 10 — Midhat pa~an~n yan~ndan ç~ kt~ktan sonra kona~a
gidip gelir miydiniz?
61 Mirza Said Pa~a K~ r~ m Han zadelerinden olup ordudan yeti~mi~~valiliklerde bulunmu~~1277 H. 1860 M. de Vidin valili~inden sonra tekaüd edilmi~~
ve 1287 Zilkadesinde (1813) Istanbul'da vefat etmi~tir. Bütün valiliklerini Rumelide geçirdi~i için o taraf~n ahvaline tam vukufu vard~.
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Cevap: 10 — Haftada bir, üç günde bir, iki günde bir gidip
kalur idim.
Sual: 11 — Çerkes Hasan gecesi orada m~~ idiniz ? orada
idiyseniz vukuat~~ gördü~ünüz gibi beyan ediniz?
Cevap: 11 — 01 günü ak~am ezan~~ oraya gittim, pa~alar
saat onbirde mi onbirbuçukda m~~(alaturka) oraya toplanm~~lar ve
yemek yemi~ler. A~alar yemek yiyorlard~~ ; hatta ben sofrada yer
bulamad~m da kilerden bir az bir ~ey buldum, yaverler ayr~~ yemi~ler.
Sual: 12 — Midhat pa~an~n kona~~nda her ak~am böyle kalabal~ k bulunmas~~ bittabi mümkün olam~yaca~~ ndan o ak~amki
kalabal~~a yemek yeti~tirilmi~~olmas~na nazaran bunun evvelce karargir oldu~una delâlet etmez mi?
Cevap: 12 — Evet zann~m da öyledir ; elbet bunlara haber
gönderilmi~~de gelmi~ler ve me'külat da ana göre haz~ rlanm~~.
Sual: 13 — Pa~alar yemekten sonra ne yapt~lar?
Cevap: 13 — Yemekten sonra selaml~ k dairesinin üst kat~ nda büyük odada topland~lar ve kap~ y~~ kapad~lar ve a~alar a~a~~da yemek yerken yukar~da pa~alara hizmet için mütercimin a~asiyle Midhat pa~an~n a~alar~ ndan birini nöbetçi b~ rakt~lar; mevcut
bulunanlar Mütercim pa~a ve Hüseyin Avni pa~a ve Hariciye Naz~ r~~ Ra~id pa~a ve Kayseri'li Ahmed pa~a ve Cevdet pa~a ve
daha isimleri hat~ r~ ma gelmiyenler olmak ihtimali vard~ r ve meclisin kâtibi s~fatiyle Amedci Girit'te bulunan Mahmud pa~a ve
mektubcu dahi ~imdi Sivas valisi bulanan Memduh bey idi 62 .
Sual: 14 — Çerkes Hasan bey saat kaçta geldi ve ne yapt~?
Cevap: 14 — Çerkes Hasan bey gece saat iki buçuk, üç
sular~nda sürücü beygiriyle geldi, do~ru ikinci katta bulunan
tütüncü ba~~~odas~na gidip oturmu~~ve orada bulunan a~alar,
Hasan bey hay~ r ola deyu sual etmi~ler; o da yar~n Ba~dad'a
gidiyorum serasker kaymakam~~ Redif pa~a beni ça~~rtm~~~gittim,
kendisini gördüm ve harcirah~m~~ verdikten sonra serasker pa~a
62 Mahmud Pa~a, Naf ~ a naz~r~~iken vefat etmi~~olan Mahmud Celâlediin
pa~a olup mektupçu Memduh bey de S~ vas, Ankara valiliklerinde bulunup sonra
Dahiliye naz~ r~~ olan Mehmed Memduh Pa~a merhumdur.
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Çerkez Hasan

Belleten, C. IX
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seni gitmeden görmek istiyor demesiyle yal~ya gittim; Hüseyin Avni pa~an~n burada mecliste oldu~unu haber ald~m geldim
görece~im. Sonra serasker pa~an~n a~as~~ Ra~id a~a dahi ~imdi
meclis var içeri giremem, abdeste filan ç~ kt~~~~vakit söylerim demi~ ;
Hasan bey de sofada dola~~yormu~, sonra nas~lsa bir aral~ k üst
kata ç~km~~, mütercimin a~as~~ Salim a~a meclis odas~~ kap~s~ n~ n
önünde kanapede uyuya kalm~~~ve Midhat pa~an~ n a~as~~ Yusuf
a~a da karl~~a su doldurmak için kilere gitmi~~oldu~undan kap~y~~
açm~~, içeriye girmi~. Onun üzerine tabanca sesleri i~ittik ; hatta
bundan evvel çerkes Hasan bey üst kat salonuna ç~km~~~ve usul
ile meclis odas~~ kap~s~n~~ aral~k edip bakmakta iken mütercimin
a~as~, aman çekil görürler de sonra bize tekdir gelir demi~~ve
kap~y~~ kapatm~~~imi~, andan sonra Hasan bey, arzetti~im veçhile
içeri girmi~~ve yukar~da silah sesi i~itilince herkes birbirine kar~~t~ ;
ben alt katta kahve oca~~nda idim; oradan ikinci kata ç~ kt~m,
bakt~m ki üçüncü kat~ n merdivenine yaverler, a~alar, çavu~lar toplanm~~lar, yukar~~ ç~ kam~ yorlar, ba~ir~yorlar ve kimisi yukar~~ ç~ kmay~n vurur diyorlar idi. Yaverlerin bellerinde k~l~çlar' var idi,
amma yukar~~ ç~ kam~yorlard~, çavu~lar~ n tüfenkleri var m~~ idi
yok mu idi bilmiyorum; o s~ rada Midhat pa~an~n a~as~~ Ahmed
a~a yukar~~ gidip çerkes Hasan be~i arkadan kucaklam~~~;
fakat Hasan bey ruvelverle bir gözünden vurup öldürmü~~ve orada
o gece i~itti~ime göre evvela Hüseyin Avni pa~ay~, davranma
serasker diyerek gö~sünden vurmu~ ; Hüseyin Avni pa~a sürünerek d~~ar~~ salona ç~km~~ ; Hasan bey, üzerine hücum edip kama
ile bir çok yerinden urmu~, sonra odaya avdet etmi~~ve sandalyede ~a~~r~ p kalm~~~olan hariciye naz~r~~ Ra~id pa~ay~~ sol memesinden kur~un ile vurup öldürmü~. O s~rada Kayseri'li Ahmed
pa~a Hasan be~i tutmak istemi~. An~ n da kama ile kula~~ndan vurmas~~ üzerine Kayseri'li Ahmed pa~a savu~mu~. Bunun üzerine
Hasan bey, odadaki avizeyi sandalye ile vurup k~rarak yanmakta
olan mumlar dü~üp perdeleri tutu~durmu~~ve Midhat pa~a ve mütercim
ve sair mevcut olan pa~alar yan~ ndaki odaya girip kap~ n~ n arkas~ na
kanape ve sandalyeler t~ kam~~lar. Hasan bey kap~y~~kama ile delme~e
çal~~m~~~içerden mütercim, yapma evlad~m ihtiyarl~~~m~za hürmet et demi~ ; o da korkma sen, millet babas~s~n sana bir ~ey yapmam demi~.
01 esnada serasker kap~s~ ndan bir Yüzba~~~kumandas~nda bir böluk
asker gelip kap~dan girince mevcut olan bahçe içinde Yüzba~~n~ n
Belleten, C. IX F. 9
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emriyle birden ate~~ettiler ; ve kur~unlar da kârgir k~sma isabet
etti~i gibi ah~ap k~sm~ na da isabet edip baz~s~~ tavanlara girmi~.
Askerin bu ate~inden herkes korktu. Ben de ol vakit kahve oca~~ nda peykenin alt~ na sakland~ m; askerin ate~~etmesini müteakip
taburun Binba~~s~~ yeti~ip Yüzba~~ ya, anlamadan ate~~emrini nas~ l
veriyorsun? deyu söyledi ve askeri tertip ile içeri ald~~ ve yirmi
nefere kadar süngü takd~ rd~~ ve yukar~~ ç~ kard~ . Hasan Bey, askeri
görünce ben askere silah atmam diyerek elindeki ruvelveri verip
teslim olmu~~ve pa~alar da odadan, aman Hasan Beyi vurmay~n
sa~~tutun deyu ba~ird~ klarm~~ i~ittim. Hasan Bey süngü ile yaralanm~~t~~ ; fakat teslim olmazdan evvel mi, sonra m~~ bilmiyorum ;
ancak Hasan Be~i, asker elinde silah olmad~~~~halde a~a~~~indirirlerken Bahriyeli yaver ~ükrü Bey, k~ l~ çla üzerine mi varm~~,
yahut bir fena söz mü söylemi~, Hasan Bey, çizmesinin koncunda
saklam~~~oldu~u ruvelveri ç~ kar~ p vurmu~~ve ~ükrü Bey a~a~~~
yuvarlan~ p vefat etti. Andan sonra Hasan Be~i orta kat~ n meydan~ na götürdüler; ol vakit ben bakt~m; Hasan Beyde d~~ar~ dan
yara eseri görülmüyordu; fakat bir eli üzerinde dayanm~~~ ~zt~ rap
halinde duruyordu. Hasan Bey tutulduktan sonra ol vakit zabtiye
naz~ r~~ olup hanesi Lâleli'de bulunan Sabri Pa~a geldi ve Midhat
Pa~a ve sair pa~alar da Hasan Be~in etraf~ nda bulunduklar~~ halde
zabtiye naz~ r~~ ~ifâhen, seni kim te~vik etti? Bunu niçin yapt~ n?
deyu ifadesini sordu. Hasan Bey de, o benim bilece~im i~~dedi;
sonra Hasan Be~i al~ p serasker kap~s~ na götürdüler ve cenazeleri
de kald~ r~ p serasker kap~s~ na götürdüler; fakat konakta y~ kanmad~~ nerede y~ kand~ klar~ n~~ bilmem.
Sual : 15 — Redif pa~a serasker kaymakam~~ oldu~unu beyan
ettin; vukuat~~ takiben kona~a geldi mi?
Cevap: 15 — Her ne kadar hanesi Istanbul'da oldu~unu bilür
isem de o gece sabaha kadar oraya geldi~ini görmedim?
Sual : 16 — Damad Mahmud pa~a orada m~~ idi?
Cevap: 16 — Vakit geçmi~ ; kat'i surette hat~ r~ mda de~ildir;
fakat bunun tahkiki pek kolayd~ r.
Sual: 17 — Midhat pa~an~ n kona~in~ n yerini tarif ettin, mezkür
kona~a yak~ n zabtiye karakollar~~ var; oradan kimse gelmedi mi?
Cevap: 17 — 0 civarda kâin Hasan pa~a karakolundan bir
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yüzba~~~ile bir kaç zabtiye, asker yeti~meden evvel geldiler ve
yüzba~~, Hasan be~i tutmak üzere yukar~~ ç~kt~~~nda, Hasan bey,
kur~un ile baca~~ ndan, kaba etinden cerhetti.
Sual : 18 — Gerek Hasan pa~a karakoluna ve gerek serasker
kap~s~ na kim haber verdi?
Cevap: 18 — O kar~~~kl~k esnas~nda kim haber götürdü~ünü
bilmem, inceden inceye tahkikat icra olunursa belki meydana ç~kar.
Sual 19 — Mesmuata göre orada bulunan adamlardan biri,
Hasan bey yukar~ da bulundu~u s~rada bahçeye ç~k~ p havaya
do~ru ruvelver s~ kmakta imi~, bu kimdir ve ne için böyle silah~n
laz~m oldu~u bir zamanda bo~~yere silah atm~~~".
Cevap: 19 — Midhat pa~an~n tütüncü ba~~s~~ Elmas a~a o
gece orta katta olup bahçe zemininden iki ar~~n kadar yüksek
olan tütüncü odas~ ndan bahçeye ç~km~~ ; ben o s~ rada kahve
oca~~ nda idim ve kahve oca~~n~n bahçe zemininde hem kap~s~~
ve hem penceresi vard~ r. Elmas a~a, yukar~da silah pat~rd~s~~
olup herkes merdivene topland~~~~esnada bahçeye ç~k~p üç, dört
el ruvelver att~ ; ben de kahve oca~~n~ n penceresinden gördüm;
ne yap~ yorsun dedikleri vakit i~itsinler de gelsinler diye att~m
dedi~ini i~ittim, fakat as~l maksad~~ ne idi bilmem.
Sual : 23 — Elmas a~a evvela yukar~~ ç~k~p ne oldu~unu
anlam~~~olmas~~laz~mgelir ki bunu yapsun ; madem ki yukar~~ ç~km~~t~r (ç~kmam~~t~r) o halde bo~~yere silah~n~~ istimal etmemesi laz~m
gelmez mi idi?
Cevap: 20 — Bu sualiniz do~ru; fakat bunu ne için yapt~~~ n~~
bilmem.
Sual : 21 — Bu adam nereli idi ve ~imdi nerededir ve ol
vakit kaç ya~~nda idi?
Cevap: 21 — Elmas a~a arnavud olup zann~ ma göre Yal~ya
taraflar~ ndan idi; ol vakit k~rk be~~ya~~nda vard~ . Bundan evvel
bir hizmet bulmak üzere Gelibolu taraflar~na gitmi~~ve bundan
bir buçuk sene kadar evvel orada vefat etti~ini i~ittim.
63 Bu sualdeki ( mesmuata göre) sözii, Cevdet Pa~an~ n Çerkes Hasan
yakas~ na dair yazd~~~~arizas~ ndaki ifadesi dolay~ siyledir. Çünkü Cevdet Pa~a,
a~a~~da u~aklardan birinin havaya silah att~~~n~~ söylemi~tir. Her ikisinin ifadesi
aras~ nda onalt~~ gün kadar bir fark vard~ r. Cevdet Pa~an~ n yazd~~~~daha evveldir.
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Sual : 22 — Tütüncü Elmas a~a ruvelveri nereden bulmu~,
her vakit ta~~ r m~yd~ ?.
Cevap: 22 — Nereden ald~~~ n~~ bilmem ve ta~~d~~~ n~~ da bilmem.
Sual : 23 — Zaptolunan i~bu ifadat~ n~zdan bu vukuat~ n sfiret-i
cereyan~ nda hikmete mugayir bir çok ahval mü~ahede olunuyor; senin
akl~ n ba~~ nda bir adam oldu~unu görüyoruz; mugayir-i akl-ü-hikmet
olan hususat~~ sana beyan edelim de güzelce mülâhaza edip bu
vukuat~ n künh-ü-hakikatini belki tayin edebilirsin. Evvelâ, Çerkes
Hasan bey, o gün hapishaneden ç~ kt~~~~halde ve kendüsi kola~as~~
rütbesinde oldu~u halde gece vakti seraskeri görmek istemesi
gayr-i tabii bulundu~u halde Midhat Pa~an~ n Yusuf a~as~~ ve
mütercimin Salim a~as~~ Hasan be~i yukar~ daki salona b~ rakmamalar~~ laz~ mgelirdi. Sâniyen o gece bulunan vükelan~ n ekserisinin
maiyyetinde müteaddit yaverler bulundu~u gibi çavu~lar da vard~~
ve çavu~larm da tüfenkli olmas~~ emr-i tabii oldu~undan Hasan
beye bukadar meydan vermemeleri iktiza ederdi. Sâlisen o gece
orada yirmi, otuz a~a mevcut idi; bunlar da yaverlerle beraber
hareket etmi~~olsalard~~ vukuat~ n tevessuuna mâni olabilirlerdi;
alelhusus silah~ör bir kavme mensup olan Elmas a~a yukar~~
ç~ kt~~~~halde ruvelverini is.imal etmedi ve kendisini korkak ad
etmek iktiza etse orada bulunan kalabal~ k içinde elbet cesur
bildi~i bir adam olmal~~ idi ; ana silah~ n~~ vermek iktiza ederdi;
bunu yapmay~ p havaya silah atmas~~ ~âyan-~~ taaccübtür ; Rdbian,
imdat için gelen bir bölük askerin kap~ dan içeri girer girmez ve
kimi vurmak iktiza etti~ini anlamaks~ z~ n ate~~etmesi orada bulunan
adamlar~ n kâffesini telef etmek için ate~~etti~i anla~~l~ yor ve
hususiyle bu ate~~ile konak tutu~abilirdi. Bu ahval-i garibe dairesinde cereyan eden vukuat~ n mürettep oldu~unu ima eder ve bu
tertip de iki k~sma münkasem olabilir; bir k~sm~~ orada bulunan
adamiar~ n kâffesini gelmi~~olan bölük telef etmek istemi~ ; ikinci
k~sm~, Hasan be~e baz~~ adamlar~ n telefine meydan verilmi~~oldu~u
istidlal olunuyor. Ve bunlar~ n ikisi de do~ ru olmak ihtimali
vard~ r; senin bu bablak.i mülalean nedir?.
Cevap: 23 — Bu miilahazat do~rudur; bu hallerin ak~ l ve
hikmete mugayir oldu~unu ben de tasdik ederim; ben de hala
taacciip etmekteyim ; fakat künh-ü-hakikati ne oldu~unu bilmiyo-
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rum ; e~er efendimiz ferman buyurur ise yava~~yava~~ol vakit
orada bulunan vükela a~alann~ n sa~~kalanlar~ ndan tahkik edebilirim.
8 Haziran sene 308
Mühür
Esseyid Mehmed
1293
*
Gerek Çerkes Hasan'~ n ve gerek bu Arabkirli Mehmed'in
istintaklar~nda sorulan suallerden anla~~ld~~~na göre vak'an~ n
mürettep oldu~u zannedilmi~~ve onda ~srar olunmu~tur ; bu hususta
Tayyar pa~a zan alt~ nda oldu~u gibi Redif ve damad Mahmud
pa~alardan da ~üphe edilmi~tir; bunlardan ba~ka Yusuf Izzettin
efendinin de ismi söylenmi~~ise de hakikati bilinememi~tir ; hadise
ister mürettep ve isterse bizzat Hasan'~ n kendi hareketi olsun
Hüseyin Avni pa~an~ n ölümü ~stanbulda, ba~ta vükelâ olarak
herkesi memnun etmi~~gibir.

