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ALl SUAVI VE ÇIRAGAN SARAYI VAK'ASI
/SMAiL HAKKI UZUNÇARŞILI
T. T. K. Ogesi, Balıleesir Mebasa
· Amcası Sultan Abdülaziz zamanında saltanatı elde etmek bır
siyle münevver zümreden epey taraftar peyda eden veliabd Murad
Efendi, açık fikirli, iyi düşüneeli ve meşıiiU idareye taraftar bir
zat ise de müsrif ve içkiye fazla düşkün~ü. Kendi mensupları ve
taraftariarına verilmek ve Kurbakalı deredeki köşkünde eklence
ve işret alemlerine sarf edilmek üzere külliyetli paraya ihtiyacı
oldukundan mikdan mühim bir yekiin tutan borç para tedarikiyle
bunlan temine çalışıyordu.
Sultan Abdülaziz'in 1293 H. 1876 M. senesiade deli oldoku
fetvasİyle hal'i üzerine Veliabd Murad Efendi hükümdar ilAn edilmiş ise de bilalıara delilik kendisinde görülmüş ve cülusundan üç
ay üç gün sonra da zaruri olarak ~ hal' olunup yerüıe biraderi
veliabd Abdülhamid Efendi Padişah olmuştu; Sultan Murad'ın hal'
edilmesi kendisini seven ve kendisinden ıslihat bekleyenierin teessürlerini mucip olmuşsa da bu mukadder hale teslimiyetten başka
çare olmadıkından ister isteme~ veliabd Abdülhamid Efendi ile
anlaşılmışh (1876).
Ikinci Abdülhamid devri, vükelinın Beşinci Murad zamanında
alıştıkları gibi her istenileni yapmalanna müsait dekiJdi; bu Parlişahın bütün devlet iqaresini bizzat eline almak istemesi vükelayı
sıkmakta idi; bununla beraber Mithat . Paşa merhum un gayret ve
ısrariyle istenilmiyerek, idare şeklinin meşıiiti olması kabul edilmiş
(1877) ve Meclis-i Meb'usan açılmış ise de bir seneden fazla devam
etmemişti; işte bu sıralarda yini 1295 H. 1877 M. senesin~e hastahA·ına mebni saltanat arzusunu tatmin edemiyen Beşinci Murad
ile validesi Şevkefza kadın efendi, okiunun hal'inden sonra hariçteki taraftariarına mektuplar yazarak saltanat tebdilini istiyorlardı;
bunu temin için de bazı gizli teşebbüslere girişmişlerdi; bu saretle
Murad~ı tahta çıkarmak, olmadıtı surette Avrupaya kaçırmak için
teşekkül eden iki komiteden biri, flll hareketiyle ve dikeri istişirt
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şekli

fiile çıkmadan ortadan kaldınlmış iseler de Abdülhamid bundan sonra Mithat paşanın vefabna kadar daimi bir endişe ve vehm
içinde yaşamışb. Abdülhamid ilk zamanlannda Sultan Murad tarafdarlanrun çoklu~utıdan dolayı oldukça müşkül ve tehlikeli zamanlar geçirmiş, Sultan Murad hakkında Istanbul halkının düşüncelerini
soruşturmuş, verilen jumalların bir kısmı kendisini oldukça teskin
edici gibi yazılmış ise de bazılan da vehmini artbrmıştı, kendisine
verilen bir jurnalda Istanbul halkının Sultan Murad için:
"Mademki bir kere o hal anz oldu ve hala devam ediyor ve
hatta farz-ı muhal olara:k is bat-ı akıl ve reviyyet etse bile haclema ana
değil iade-i sıfat hatta bir bölük asker bile inanılamaz,.
dedikleri arz edilmişti.- Hele Mithat paşa ve arkadaşlan aleyhinde
Abdülhamide verdiği jumallarla vehham hükümdan tahrik eden ve
hakikaten korkunç batiyelerin başında gelen Çerkes Nusret Paşa
ile Nişli Mahmud ismindeki şahsın ve birde Mithat Paşa muhakemesini meydana çıkarmakta birinci derecede rolü olan ve sonradan Nafıa nazırlı~na çıkan Mahmud Celaleddin Paşanın jurnallan
Padişah üzerinde fazla ·müessir olmuştur. ·
Nusret Paşanın, Ali Suavi vakasından ·evvel Suavi komitesi
mü·nasebetiyle serasker Gazi Osman Paşa ile Süleyman ve Mithat
paşalar aleyhindeki jumalı hakikaten nefrete layıktır 1 •
Beşinci

•**

Murad, hal'inden sonraki inziva aleminde hastalı~
sebebiyle uzakl~tınldı~ saltana~ı tekrar elde etmek için el altın1

İkiııci Mahmud'un kölesi oldnA"tıodao dolayı jurnallanna ( abd·i mevrns ve

meml6lı:leri)

ibaresini yazarak altını mühürliyen Nusret Pap'nın Gazi Osman
Paşa hakkındal 26 İkincikanun sene 1294 Rumi t,rihli jurnahndan aldıtım
ba.zı parçaları aptıya yazıyorum :
cıSuivi komitesinin germisi zamanında komitenin rüesay-ı muharrikesinden
bazıları Gazi Osman Pata Hazretlerioe gidip maddeyi ifti ve asikir ile birlikte
bulunması hususuna tetvilı: ve igra olundutu ve kendiisi kat'iyyen mümaueat ve
hakipay-ı hümayun·ı hazret -i hili.fetpenihiye ihbar-ı keyfiyet suretine teşebbüa et meyüp kemal-i ihfa ve süldlt etmiş idügi ve olzaman bacaoatı Riza Bey ile beraber
Mümtaz Efendinin sahilhanesinde ilı:amet etmekte oldukları ve Süleyman Pa·
şa ve Mithat Paşalar ile muhabere olunduA"tı ve hatta Süleyman Paşa, Suiviye
Üçyüz lira gönderdili ve vukuatıuın İcrasına mübaşeret oluoac:atının Su&vi tarafından gazetelerle ilan oluodutu :günün sabahıoda günet dotmazdan evvel Rüttü
Papnın (müteroim] yalnızca Erenköyüne süratli gidip vııkuat zamanında orada
bulıındutu ve hakeza yine bir gün evvel Gazi Osman Paşa ve Ahmed Muhtar
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dan saray hariciyle muhabereden hali de~di; validesi Şevkefza 1
kadın ise okiundan ziyade gayret göstermekte idi; Abdülhamid'in
bu ilk devirlerinde çırakan sarayı muhafaza altında olmakla beraber kontrol o kadar sıkı deA-il di; bundan dolayı saraya mensup bazıları
ve elde edilen muhafızlar vasıtasiyle hariçle mektuplaşmak mümkün
oluyor ve sarayın su yolundan da çırakana girilüp çıkılabiliyordu.
Sarayda Abdülhamid tarafından tayin edilmiş olan Dilaver aA-a
isminde bir harem akası .bulunuyordu. Sultan 'Murad Mason cemiyetine mensuptu. Istanbul'da bulunan Sultan Murad taraftarları bir
taraftan Avrupa'daki büyük mason cemiyetinden istiane ediyorlar
ve Muradın hastalıkını iyi etmek için dua ettiriyorlar, Avrupadan
manyatizmeci ve deli hekimi getiriyorlar, esma çektiriyorlar, tütsüler
tedarik ediyorlar ve diker taraftan da faal bir harekete geçmek için
Paşa hnaritı Katıthane köyünde yoturt yerler iken fazlasun bazı arkadaşlan
istedikinde yarın yüzüınüze sürmek için bize lazımdır; köyde yoıturt çoktnr, aizde alınız da yeyiniz dedikleri istihbar kılındıtı gibi geçen Kiin müşarünileyh OsDian
Paşa Hazretleri, Süleyman Paşanın mahbus bulundotu odaya gidip Adil Paşa ile
berabar kapı kapalı oldutı halde hemen bir saat kadar oturup müaahabet·i ha·
fiyye eylemiş oldukları tabicik kılınmıştır.
Ol zaman cemiyet-i ısyaniyye ( Suiivi cemiyeti) tarafından kendisine öyle bir
ittifak teklif olundutanda kat'a iştibah olmadıltından kendisine taraf-ı Şehiuşih
bilerinden istifsiı.r buyruldaA"u taktirde inkar edeıniyec:ektir ; madeın.ki ol vakit kendisi hassa ordOy-ı hümayun miişiri ve umum ordular başkamandanı balundata halde hiç bir filiyata teşebbüs etm<.>yÜp ketm-ü-ihfa ve aülditla ihfa
şiiyan-ı şan-ı esdıka olmıyaca§'ından bu ahval ve evsııf ile muttasıf olanlar ••• »
Ayni hafiyenin jurnalının son kısımlarında yine Osman Paşa ile arkadaş·
lan haklarında şöyle deni1iyor :
«Süleyman Paşa sahiheiı makam-ı hilafet-i islamiyye ve bahuaua Hanedan-ı
Osmaniyyenin adüvv·i ekberi v~ hali e!'- maddesiyle Suavi asyaniyesinin muharriki
ve kuvve•i askeriyye•i islamiyyenin muharribi oldukn ve ııeran ve kanuncu en atır
ibret-i müessirenin hakkında icrası vacip olub mahkeme·i fevkalidece dahi dört
cinayet-i cesiıne·i harbiyye ile müttehem ve mahkum bulauduA"t halde divan-ı
harb heyct.i umumiyesinin kararı tahtında müdde-i-i umuminin hazır olmayarak bir
seraskerin böyle müttehem ile hafice kapanıp müzakere eylemesi ve ferdası
giinü reis ve aza-i divan-ı harbden bazılarını güya evamir-i mahsusa-i Şehinşahi
varimiş suretinde Süleyman Paşanın kurtarılması tarafına ma:ı:bata yapılınasi
hıısusuna tenbih idüp ••• •
Mithat Paşa mahkemesi dolayısiyle şOray-ı devlet izalı~ına tayin edilen
Mahmud Celileddia Bek]n [Paşanın] da epi faaliyeti ve jurnalları vardır.
ı Bu isim Sicill-i osmanide Şevkefza olarak yazılmışsa da vesikalarda ve
mühründe Şevki efsar JWI J~ imlasında yazılıyor dofrusu l:,il Jrı Şevkefzadır.
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içtimalar yapıyorlardı; hatta komiteye dahil olan ikinci ve üçüncü derecedeki eşhasdan Ahmed Paşa damadı Filibeli Hafız
Nuri bey, vakadan bir kaç giin evvel sultan Murat mensuplarından
Osküdarlı diA-er Nuri beA'in (kız Nuri) Suavinin bir mektubunu
sultan Murada götürmüş olduA"unu ve Suavi bu mektubunda sultan
Murad'dan Ingiltere hükOmetine göndermek üzere bir mektup
istediA'ini ve istenilen cevabi mektubu almış olduAıınu söylemiştir 1 •
Bundan anlaşıldı~·ına göre beşinci Muradın, saltanatı tekrar
elde etmek için çalıştı~ görülüyordu ki, bundan sonraki makalemizde yazaca~ız Kıleanti Sikalgeri- Aziz Beg komitesindeki
failiyel dahi bunu açıkça teyit etmektedir.
Beşinci Muradı tahta geçirmek isteyen komitelerden biri Ali
Suavi efendinin riyaset ettiA-i cemiyet ve diR-eri de sultan Murat
mesuplanndan ve Mason cemiyetinin Istanbuldaki üstadlarından
Kıleanti Sikalyeri isminde bir rumun idaresi albnda bulunan ve
azalan malOm olan komite idi.

All Saivi efencil :
Münevver, fevkalade zekaya malik ve lüzuınundan fazla haris
ve aWgan bir Türk bilgini olup 1838 Birinci kanunda lstanbulda doA-muştur 2 • Aslen Çankın vilayetinin Çerkeş kazasına tabi 'Olup bir aralık Bolu ile beraber bir sancak itibar edilmiş olan Viranşehr'in Çag
köyündendir 3• Kendisinin Sultan~ mektebi müdürü iken Fransızca
olarak yazılmış bir hal tercümesine göre ceddi Fatih zamamoda hoca
İbrahim adında biri o1up soy adları da Çepken oğullan imiş. Bu bil
tercümesine göre Suavi efendi, on altı yaşında Hacca gitmek üzere
Istanbuldan ayrılmış avdetinde Simav ve Bursada hocalık etmiş, sonra lstanbula gelmiş bir müddet ailesi ya'nında bulunduktan sonra
Rumeli taraflarına gitmiş altı sene kadar Filibede tahrirat müdürlü~ ve rüşdiye hocalıtJ yapmış ve 1866 da lstanbula dönmüştür.
Suavi efendi, siyasi hadiselerle uA-raştı~ için Kastamoniye sürgün edilmiş ise de yoldan kaçarak memleket baricine çıkup Paris
ı

Nuri bey verditi ifadesinde kendiııiuiıı mektup ve cevapları bizzat okumüudericatıuı Ali Suivi efendiden dııyduj"uııu söylemiştir.
3 Tel'ceman-ı Şa,.Jc gazetesindeki (numara 54) bal tercümeııiııden.
8 Sa4vlnln trulcçülilğii s. 3 (B. İsmail Hami Danişmend): Burııah Tahir bey m~ır·
hum da Suiviuin, babası tarafından Çankırılı olduj"unu bana aÖ.Jlemişlerdi.
mayup
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ve Londrada oturmuş 1 ve oradaki alimierin tedrisatından ve bilhassa riyaziye ve felsefe derslerinden istifade eylemiştir 2• Suavi
efendi memleket dışındaki neşriyyatı ve genç Osmanlılar cemiyetindeki faaliyetiyle kendisini tanıtmış ve Beşinci Murad'ın cüliisunu
müteakip lstanbula gelmiştir.
1 Yukarıda · naklettitim hal tercümesi Suavi efend~ Galatasaray sultanisi
müdürü iken fransızca olarak neşredilmiştir. Suaviyi takdir eden merhum Avukat
Abdurrahman Adil bey ise Hatll$fıt.ı hukakigge isimli mecmuasında Suavinin bal
tercümesini biraz daha etraflı anlatıyor. Buraya kısaca yazıyorum (Hadislit·ı
hakukigge, ç, 1, cü:& 11 s. 143iltJ 147),

Suavi lstanbulda Aksarayda dopuştur; babası Hüseyin efendi fakir olup
mührecisi idi. Bir müddet medrese ve mektep tahaili gördü. Meıthur Sami
P&fll merhumnn Maarif nazırlıtı zamanındn açılan rüşdiye muallimlifıi müsabakasında yirmi iki yaşında iken birineiliğ-i kazandı ve Bursa rüşdiy~Uıe ( Orta
mektep ) mualliı:n tayin edildi. Serbest fikirli ve münakapcı oldupadan Bursada
çok duramadı: lstanbula döndü ve Sami Paşa kendisini himayesine ve konatına
aldı. Suavi sonra Filibe rüşdiyesine hoca oldu, cemaat teşkilatı yapmap kalktı,
konferans ve vaızlarla halk üzerinde iyi bir tesir bı~aktı; Mutaaıırrıf Enderunlu
Ata betin tesirile oradan a~ılinden sonra bile Filibelilerden çok dostları ve taraftarları vardı. İstanbul da Muhbi, ismile bir gazete çıkardı, camilerde vaız ederdi;
şehzade eamiindeki vazında cemaat camiye sıtmayacak derecede çoktu, takriri
son derece cazipti.
Çıkarmaleta oldu tu Muhbi, gazetesinde Mısır mes'eleaiai kurcalıyordu. Gerek
bazı vaızlan ve gerek Mısır mes'elesi dolayısite yazdıj'ı yazılv tevkifini icap
ettirdi; Suavi, Kastamoniye nefyolundu, fakat oradan kaçarak bir Fransız vapu•
riyle lstanbula geldi; vapur Anadolu kavatında karantine muamelesini yaptırır
ken bir takrip savuştu; Rumeli sahiline çıktı, karadan Kuriye Do,gan gazetesi
idarehanesine geldi; bu ırazeteııiıı sahibi ·olan Fransız Jan Piyetri'ain delaletile
ve Fransız sefarethanesi vasıtıısiyle Avrupaya kaçırıldı; orada Mısırlı Mustafa
Fazı) Raşadan yardım gördü, Londrada ~ Muhbir gazetesini ve Pariste ise
rP. Uliim gazetesini çıkardı ve r.,WI..,._,..\i Kamusulalum \:le J.JW.I Elmawif
ismiyle Ansiklopedi neşrine başladı ki bizde ilk ansiklopedi tarzındaki neşriyat
budur.
Suôvi mücadeleei, lceadini betenmiş, nefsine itimadı fazla, ilmine maj'rur
fikri inkilapçı idi. Çıratan vak'ası memlekette fili bir inkıliip yapmak veyahat
muvaffak oldata takdirde aönmeyen ihtirasını tatmin için bir hareket olmak
ilctiza eder. Suavinin yegane minnettar oldup zat merhum Sami Paşa ile otlu
Sııphi Paşa idi; Suavi bunlardan gördüp iyiJip hayatnun sonuna kadar minnettan kalmıştır.
2 re,ceman·ı Şa,k gaıeetetli ( No. 44 ve 'Cemaziyelevvel 22 sene 1295 )
Ali Suavinin fransızcadan tercüme edilerek bu gazete ile neşredilen terceme-i
hSiinde riyaziye ve felsefedeki malGmatından ve ders görmüş oldup Avrupa
alimlerinden bahsediliyor ve Avrupadaki bayatı hakkında maHlmat veriliyorsa
katıt

İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI

76
Mirtit·ı

hakikat'in yazdıA-ma göre Abdülliamid'in cülusundan
sonra lstanbula gelen Subi 1 Ingiliz olan l<arısının güzelliği 2 ve
Basiret gazetesinde Mitat Paşa aleyhindeki bentler sayesinde
saray erkanına ve o sırada mabeyn feriki bulunan Eginli
Ingiliz Sait Paşaya çatmış, Avrupadaki tecrübe ve görüşlerine
nazaran bazı işlerde rey ve fikri sorulur olmuş ve bu münasebetle
de Galatasaray sultanisi müdürlüğüne tayin edilmiştir 3• Abdülhamid,
ilk günlerinde Mithat Paşa taraftarlarını ele almak ve faaliyetlerinden çekmek için Yıldızda Namık Kemal ve Ziya beyler/e (Ziya
Paşa ) diğer bazı arkadaşları ndan mürekkep bir cemiyyet-i udebti
tesis etmişti. bunlar ilk içtimalarını sarayda akdettikleri sırada
mabeyn müşiri Ingiliz Sait Paşa, Ali Suavi efendinin de Padişa
hın iradesile cemiyete aza tayin olunduğunu söylemiş fakat Ziya
Paşa buna itiraz eylemiş olduğundan keyfiyet padişaha arzolunmuştu. Ziya Paşanın bu itirazına canı sıkılan · Abdulhamid ikinci
bir irade ile cemiyeti feshedivermişti. Bu muamele Ali Suavi'nin Abdülhamide iyice hulul ettiğini gösterir ki Mekteb-i Sultant müdür
lüğünden az evveldir 4•
Suavi fevkalade vatanperver, haris, kabına sı~nııyan ateşli bir
adam oldukundan tayin olunduğ'u bu hizmeti ·az görüp yahut bunu
kendisinin saraydan uzaklaşbrılması dolayısite istiskal addedip defaten mühim bir mevkie yükselrnek istemiş olması belki de kendisinin
mektep müdürlüğünden de aziini [28-11-1877] icabettirmiştir. · Abdurrahman Şeref Bey tarih müsahabeleri'nde idaresiz bir adam olup
mektebin idare ve tedrisatım alt üst ettiğini yazmaktadır. Ali Suavi,
da ben burada kendisinin mufassal terceme-i halini yazmak ist emeditimden yukarıda bakkındaki malumat ile iktifa eyledim. Suavinin Avrupadaki hayatı hak·
kında (tabii vefatından sonra aleyhinde olarak) ayni gazetenin 47 nci nüshasında
bazı kayıtlar vardır.
1 Hadisftt•ı hrıkakiggede Beşinci Muradın

cülusundan sonra ilin edilen afv-i
umumide lstanbula geldiA-i yazılıdır (c. ı cüzü' ı2 s. ı68). Abdurrahman Şeref
Bey, genç Osmanlılaadan İstanbula en son gelenin Ali Suavi oldukonu yazıyor.
(Tarih müsahabeleri s. 180 not}.
2 Bu İngiliz kadını Ali Suavinin ölümünden sonra bir ermeni ile evlenerek
Pariste yaşamışlardır \ Hadisdt-ı hııkakigge ciizü 12 ·s. 168 not}.
8 Mirftt·ı hakikat ( Mahmud Celaleddin Paşa) c. 3 s. 138. ve tarih müsahabeleri s. 180 not.
4 Hadisftt-ı hakakigge c. ı s. ] 32 de Suivinin Cemiyy~t-i üdebiya lizi ka.ydı
ve Ziya Paşanın itiraz eylemesini, S a mi Paşa zade Hüsnü bey merhumdann aklen
yazılıyor.
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Ruslada uzlaşmak tarafdan olmayıp Abdulhamidi mukavemete
teşvik etmek istemiş isede muvaffak olamamış ve Abdurrahman
Adil Bey merhumun söyledikine göre Çıra~an vak•ası kısmen
bu fikirden ileri gelmiş ( Hadisat-ı hukukigye c. 1, s. 170) yani
Abdulhamid,den ümidini kesen Suavi Efendi Beşinci Muradı tekrar hükümdaı:lı~a geçirmek istemiştir.
Ali Suaviyi yakından tanıyap Basiref gazetesi sahibi merhum
Ali Efendi bu zat hakkında şöyle diyor :
"Alıdülaziz zamanında Avrupaya gitmiş olan efadıl-ı ulemay-ı
islamiyye ve ecille-i rical-i Devlet-i aliyyeden Ali Suavi Efendi Abdülhamid.in cülusunu müteakip Der-ı seadete gelmiş ve bir müddet mabeynde kaldıktan sonra 1 mekteb-i sultani müdürlü~ne tayin edilmiş idi; bugüne kadar malOm olmıyan esbabdan dolayı bir müddet sonra mekteb-i mezkur müdürlüğünden azlolundu; müşarünileyh
meşahir-i muharrirln-i osmaniyyeden olup kendilerini pek iyi tanıdı
ğım cihetle aralıkda hanelerine gidip Basirefe dereedilmek üzre
felsefi ve siyasi makalelerini alır ve gazeteye dere eyler idim, 2•
Kendisini pek yakından tanıyan Ali Efendinin bu mütaleasını
ve kendisinin neşriyyatını göz önüne alarak esaslı surette bilmedikimiz husust hayatını ve kaypaklığını bir tarafa bırakırsak en eski
bir türkcü olan Suavi'nin kıymetli ve malumatea aleyhdarlanmn
fevkında bir şahsiyet olduğunu kabul etmek doğru olur 8• Suavt
siyasi ve içtimat vaızlariyle de Istanbul halkı üzerinde iyi tesir bı
rakmıştı; hukuk-ı siyasiyye tetkikatına ibtida el uzatanlardan biri
Suavidir; Pariste çıkardı~ Ulum gazetesinde 1819 senesinde
neşrettiği (~1_,.. (U..ı Elhakimü hüvallah) makalesinde halk hakimiyetinden bahsetmiştir 4•
lhtirasını tatmin edemeyen ve mutlaka yükselrnek isteyen
Suavi Efendi, mabeynden ve Galatasaray müdürlü~nden ayrıl
dıktan sonra ikinci Abdulhamidden yüz çevirip genç Osmanlıların
ı

Suavinin mabeynde bulunurken Ayasofya camünde Abdülhamid lehine
viz-n·nasihati, Padişah mahfel-i hümayundan dinlemiştir.
2 lstGIIbulda ganm asırlık tJekagi-i mühimme. S. 58
s Ali Suavinin fikri faaliyeti ve en eski türkcülüp hakkında Abdurrahman Adil Bekin Hadisflt·ı hulcuklgge'sine (c. 1 cüz 22 s. 167) ve andan mülhem
olarak tevsi suretiyle Ali Su4tJi'nin tiirkc.iilüfli isimli Bay İsmail Hami Daniş
mendin eserine bakın.
4 Sui.vinin bu makalesi merhum Abdurrahman Adil Begin Hadisat-ı hukukigge isimli mecmuasında ( c. 1 s. US ) neşrolunmuştur.
yaptıtı
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muhibbi olan Beşinci Muradı tekrar hükümdar yapmak için gizli
bir cemiyet teşkiliyle çalışmaka başlamış ve yavaş yavaş etrafına
bazı tarafdarlar toplamıştı; Suavinin tarafdarları muayyen zamanlarda kendisinin Üsküdarda Şemsi Paşadaki yalısında ( direkli
yalı ) toplanıp görüşürlerdi.
Çırağaa

vak'asa

Ali Suavi efendi, vak'adan evvel bazı tarafdarlan vasıtasiyle
cami ve medreselerde idare aley bine propagandalar yapbrmakta
idi; hatta İbrahim Edhem ismindeki genç bir talebe Fatih civarın
daki medrese talebelerini ve Osman adındaki talebe de Ayasofya
camöndeki halkı tahrik eylediklerinden dolayı Çırakan sarayı
vak'asmdan dört giin evvel yani 14 eemaziyelevvel 94 tarihli
bir jumal ile tevkif edilmişlerdi.
Bundan başka her hangi bir tahrikattan dolayı Ali Suavi ile
Necib ve Şeyh Ahmed Harndi efendilerin tevkif edilip istintak
edilmek üzere serasker kapısına acele gönderilmeleri : Serasker
Rauf Paşa tarafından zabtiye nazan Mehmed Arif' Paşaya yazılmış
ve bunlardan ikisi eelbotunarak Suavi efendi de getirtilrnek üzere
Iken sadr-ı azam Sadık Paşanın emriyle seraskerden gelen ikinci bir
tezkire. üzerine bunlann i.stintakından sarf-ınazar edilmiştir. Sureti
not olarak 1 numara ile işaret edilen bu vesika Suavinin faaliyetinin ehemmiyetini göstermektedir. Bu mukaddemeden sonra Çı
rakan hadisesine geçelim :
ı

Rauf

Pa,anın

zabtiyo nozaretino tezkiresi ı

Zabtiye Nezdret-i Celileliine
Dün ak1am b4b·ı seraskeriye irsalini yazmı1 oldalam Necib ~e Ali Sadvi
Ahmed Efendilerin ,imdilik eelbinden sarf·ı na:ar olanması b4 irade-i
sadaretpen4hi arzolanar. Lutfen lcem4l·i siir'atle memu.rlarınıza ~4mir-i l4zime
ftasiyle miimııileyhıme asla 11url,te 'flflrilmemul miitemennatlu- efendim.
Rauf

~e Şeyh

Bu teziciro vak'adan sonra görülerek Sadr•ı nam TanUIIlii HagreJdin. t'Jui
011man ve Sait Paplar tarafından aslına mutabık olduguna dair imza atılmıflır.
Mehmed Arif Pata bu hususa dair kendisine sorulan auale rumi 16 ka•
nuıı·ı sini 94 tarihli cevabında şöyle demektedir :
« Ali Srı4fll ~e Neclb fle Hamdi Efeadilerin Srı4flf ~rılcuatmcltın mukııddem
istintak olunmıık fle hıırek4t·ı mektamelerl z4hıre çıkarılmak ii:e~e bab·ı serııs
keriye 11iir'at·i irllallerine dal~ olflakıt sertuker bulanan D~letla Rauf Pa,a
hauetleri tarafmdan ~akl olan beyanat iiı&erine dllulerl celbolandrılu gibi
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Ali.Suavi, Sultan Muradı tekrar Padişah yapmak hususundaki faaliyetine zahiren Rus harbi sebebiyle Rumeliden kaçıp tstanbula gelen bir kısım muhacirleri iŞtirik ettirip bunlar vasıta·
siyle emeline nail olmak istemişti. Mevsuk rivayete göre Suavi, bu
muhacirleri, düşmana ve Bulgarlara . karşı mukavemet gösteren
Despot [Kırcaali] datlan tarafındaki müslümanlara yardım etmek
üzere bir cemiyet kurdutunu söylemek· suretiyle kand~ış ye o
.tarafiara gidecek olan muhacirlere Padişahın ihsan ve atıyyesini
almak üzere anları Çıratan sarayı önüne toplamak istemişti 1• Bu
sırada galib Ruslar Istanbul kapılanna gelmişlerdi. Her tarafda
bir teessür ve memnuniyetsizlik oldutundan bu hal Suavi için iyi
bir fırsattı.
Suavi hazırlanıp flliyata geçmeden bir gün evvel, uşaA't
vasıtasiyle Basiret gazetesi idarehanesine gönderdiA-i bir mektupla
bir yandan kendi tarafdarianna parola vermiş ve diğer tarafdan
yapacağı iş hakkında müpbem surette nazar-ı
dikkati celb
etmişti. 3444 numaralı ve 7 Rumt Mayıs 94 tarihli (16 cemaziyel·evvel 1295 ve 19 Mayıs· 1878) Basiret gazetesinin pazartesi günkü
nüshasının ikinci sahifasınıo son sütOnunda neşredilen bu varakada
şöyle deniliyordu:
1 - Herkes, ve hep evrak-ı hafHidis hal-i hazınn tehlikesinden
bahsetmektedirler. Hakk-ı ôciz4nemde mevcut olan emniyet-i ômm.ege
mebni sögligeceğim şeyi herkesin dinlegeceline riJphem goktar.
2 - Müşkilat·ı hazıra pek büyüktür, lakin çaresi pek kolaydır,
3 --:- Yarınki nüshanızda cümlenin müsciadesigle bu çaregi kı·
sacık şerh ve beyan edeceğim; bugün şu mektubum yarınki neşre
enzar-ı ~mumiggegi celp içindir efendim.
Ali Suavi
Ali Suavi filhakika bu mektubiyle cemiyete dahil olanlan ha·
herdar ·ettikten sonra ertesi pazartesi günü planını kuvveden file
dalıi memıır-ı maluru ir.saUgle celbolanmalc iizre iken .sıırf·ı ntzzar olan•
amr ma,.uDnilegla luuretlerl canibinden rirızd iden bir lcıt'a tezldre
iiurine bab-ı ztıbtigege fliirııd iJenlere gol t~erildıli gibl .Ali Srıaflinin dalıi eelbinden sorf·ı naZ4T olunda. 16 lc4nan-ısani. sene 94.
MehmeJ .Arif
1 Çırapıı vak'asıııda mecruh olan bazı muhaeirler, Yıldız aarayıııa celbo•
lunarak bizzat Abdulhamid tarafından isticvap edilmitler ve bunlar da hadiaeyi
Julranda metinde yazıldıtı tekilde söylemiflermif. ( Lefland Herald'den naklen
Tercematt-ı ,_/c ııazetea No. 43 .)
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çıkarmak için taraftarlariyle beraber Sultan Murad'ın ikamet et·
mekte olduğu Çırakan sarayına hücum etmiştir. Suivi'nin Çırakan'a
hücumu hakkında Divan-ı harp evrakı ile Padişaha takdim edilen
ariza, jurnal ve bazı yazılar ve müşahedelere göre vak'a şöyle olmuştur:

1295 senesi cemaziyelevvelinin on sekizinci pazartesi günü
(20 Mayıs 1878) alaturka saat dört buçuk sulannda (alafranga
saat on bir) Ali Suavi evvelce hazırlaıı:ıış olduğu muhacırlardan
beş ·yüzü mütecaviz adam ile 1 muhtelif yollardan toplantı mahalli
olarak intihap ettikleri ÇıraA-an sarayı cıvarindaki Mecidiye camii
önüne gidip sessizce orada birleştikten sonra bir kısım ıiıuhacir
lerde Ali Suavi ile birlikte Kuzguncuktan mavnalara binip deniz
tarafından ÇıraA-an sarayına yanaşıp nhtıma çıkmışlardı.

Bu, nhtıma çıkanlar o taraftaki muhafıziann silahlarını alıp
içeri girmeA-e ukfaşırken 2 Mecidiye camii önüne toplananlar da
sarayın paşa dairesiyle Serdab köşkü'nün önüne
gitmişler ve
bir kısmı bu kapılardaki asker ve zabtiyeden üç nöbetcinin üze·
rine hücum ile ellerindeki tüfenk
belierindeki kasaturalan alarak bunları yaralamışlar ve evvela Serdab köşkünün ve sonra da
saltanat kapusuna bakan merdiven başındaki pencerelerin camlarını kırıp içlerinden yüz kadarı pencereden ve ekserisi kapudan
saray ve harem dairesine geçmişler ve bir kısmı da saray bahçesinde ve dışanda kalmışlardır.

ve

Harem dairesine girenierin başında bulunan Ali Suavi Efendi,
bir kısım muhacırlarla beraber sofada büyük merdiveni.n başına
gelmiş ve sonra birkaç kişi ile merdivenden yukarı çıkarak bir
taraftan telaş eden cariyelere korkmayınız fenalık için gelmedik diye
yalıştıncı sözler söylerken diker taraftan da Sultan Muradı sorup
onu kurtarmaka geldikini beyan etmekte imiş; alt katta ise Suivi'nin maiyyeti olan sanklı, poturlu ve kuşaklı rumeli muhacırlan
ı Bu aded hakkında s arih bir kayıt yoktur. Basiretc:i Ali Efendi beş alb
yüz vo bir rivavctto bin lı:ifi diyor. Lcvant Herald ise bir kaç yüz oldutunu
yazıyor. _

Mi,.dt-i Hakikat, c:. lll .t. 139- Bay Ziya Şaldrin yazıtına göre pencereden
bakan eariyeler, bu rıhbma çıkanları o •ırada orada çalışan amele zan
etmişler ve içeriye öyle haber vermişlerse de sonradan işin iç yüzünü anlamış
lardı (Belfncl Mruad'ın hagatı, •· 160).
Z

rıhbma
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ve kısmen muhacır kıyafetindeki adamlar ise Sultan Murad'ın inmesini bekliyorlardı.
Saray nazırı Dilaver Ata'nın ifadesine göre Suavi ile arkadaşlarına Sultan Murad adamlanndan eczacı Osman Efendi, kilerci
başı Ali A~a, Lala Ali Efendi ve aşcı başı Hüseyin A~a yol
göstermişler ve bunlan harem dairesine götürmüşlerdi 1; filhakika
Levanf Herald'den naklen Terceman-ı Şark gazetesi, bu işte saray
hademelerinden bazılarının iştiraki oldukunu, çünkü Suavi ile arkadaşlannın asla muhalefete u~amaksızın divanhaneyi geçerek
Sultan Murad'ın dairesine yürüdüklerini yazmaktadır 2• Bundan
başka Filizten Hanımın ifadesinden de harem atalarmdan bazılannın
o gün sınna kayışlı selamlık elbiselerini giydikleri anlaşılıyor ki 8
bu kayıtlar vak'a gününün evvelden içeriye haber verildikini gösterir.
·
Hadiseyi bizzat gören Sultan Murad'ın gözdelerinden Filizten
Hanımın söyledi~ne göre bu esnada alt katta bulunan Sultan
Murad'ın şehzadesi Selalıaltin efendi telaşlı ve korku içinde olarak
yukanya babasının yanına çık!Jlışh; Sultan Murad, otluna gelenlerin kimler oldutunu sormuş ve o da gelenlerin muhacır olduklarını
ve elebaşıları bulundutunu söylemiş, Sultan Murad, seyrek sakallı
Suavi efendi ile arkadaşını görmek üzre yanında validesi Şevkefza
kadın olduA-u halde odasından dışarı çıkmış, bunlar, Muradın ayak·
lanna kapanup etrafını almışlardır. Sultan Murad bunlara "biraderi
ne yaptınız, demiş ve anlar da Abdülhamide henüz birşey yapılma
dıkını ve evvela kendisine biat edilerek sonra anı hal' edecekle·
rini söylem~ler ve bunu müteakip Sultan Muradı sürüklercesine
götürmete başlamışlardı '·
Mir'at-ı hakikat müellifiıie göre Suavi ve maiyeti Sultan
Muradın eline bir tüfenk vermişlerdi. Bütün vesika ve rivayetlerin
1 Diliver Atıuıın bu ifadesi sonradan tahakkuk etmemiş olaeak ki bunların
vak'ada müdahaleleri görülmeditine kanaat hasıl olup yalnız eczac:ıdan maada·
sımn memleketlerine gönderilmelen mahkemece tekarrür etmiştir.
2 Terumlüı-ı $ark gaznu i, sagr 45.
5 Be,inci Marad'ın hagah s. 159. Bu harem ataları, vakadan sonra oradan
alınmışlar ve bir daha ne oldukları bilinememiştir.
• Be, inci Maradın hagatı s. 162; bu hidiseyi, bizzat gören gözdelerden Filizte n hanımdan nalden Bay Ziya Şakir kendisine mahsus tatlı ve heyecanlı
üslGbiyle anlatmaktadır.

BeZleten : C. VII, F. 6
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müttefikan söyledikleri üzre Sultan Muradın sak koltugıma Ali
Suavi ve sol koltukuna komite azasından çerkes kıyafetli başka
birisi girmişti; sureti vesikalar arasında görülen 18 Mayıs 94 tarihli Meclis-i Vükela mazbatasile diker bir vesikadaki kayda nazaran Sultan Murad bu hadiseden evvelce haberdar edilmiş olmalı
ki elbiselerini geymiş, kılınç, tüfenk ve tabanca ile müsellah olduku halde yürüyordu. Bu sırada Suavi ve dikerleri (Sultan Murad
çok yaşa) (yaşa Sultan Murad) diye kendisini alkışlayarak merrlivenden aşakıya indiriyorlardı.

Suavinin Çırakana hücumundan evvel, Abdulhamid tarafın
dan saraya memur edilmiş olan Diliver aka, bir takım muhacirlerin Mecidiye camii önüne toplandıklarını haber alınca bundan
şüphetenerek veya korkarak keyfiyeti civardaki talim mahallinde
talim etmekte olan askerlerin zabitine bildirmiş ve bu zabit derhal altı kadar neferle gelmiş ise de anlar yetişmeden evvel mu~a
cirler içeri girmişler ve yukanda söyledikirniz gibi Sultan Muradı
alarak harem dairesinden divan yerine dotru dışarı çıkarmakta
bulunmuşlardı. Meclis-i Vükela mazbatasına göre Diliver ağa, saraya gelen bu alh neteri divan kapusu önüne koydurarak Suivi
ve arkadaşlarının dışarı çıkmalarını men' etmiş ve bu sırada gönderilen haber üzerine Beşiktaş muhafızı Hasan Paşa bir miktar
zaptiye ile vak'a mahalline yetişmiş ve daha sonra da bir kısım
kuvvetle binbaşı Bekir bey gelmiştir.
Beşiktaş zabıtası kumandanı Hasan Paşanın vak'adan haberdar olarak Çırakan sarayına gelmesi şöyle olmuştur : Hasan Paşanın 21 cemaziyelevvel 1295 tarihli raporuna göre kendisi Yıl
dızdan Beşiktaş karakoluna avdet edip odasına girdiki sırada 1
bir zabtiye neferi gelip Çırakan sarayının paşa dairesi önünde
muhacırların kavga etmekte olduklannı haber vermiş, bunun üzerine Hasan paşa kifi miktar zaptiye ile hareket ettiği sırada bir
nefer daha gelip muhacırlann saray bahçesine girdiklerini ve kendisinin valide saltanat kapusuna geldiki vakıt arkadan üçüncü bir
1 Bay Ziya Şakir, Hasan paşanın o sırada Beoiktaş muhafızı olmadıtını
aot olarak eserine ilave ediyorsa da vak'a eanasıoda Hasan paşanın mubafı:z:
oldnAıJ verdili rapordan ve diter vesikal•rdan anlatılmıalctadır.
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içine hücum ettiklerini

söylemiştir.

Bunun üzerine Hasan paşa maiyetindeki neferlerin on tanesini
valide saltanat kapusu önünde bırakarak içeriden ve dışarıdan
tf'cavüz eden olursa vurmalarım emretmiş ve oradan koltuk kapuya geldi~i vakıt hacı Mahmud efendi telaşla aman getişin daireleri muhacır bastı demesi üzerine Hasan paşa altı neferi koltuk
kapuya bırakıp on neferi de paşa dairesine göndermiş ve kendilerine yukarıdaki şekilde talimat vermiş ve andan sonra dört neferle saraya gelerek kapucılardan birinin elindeki büyük bir sopayı alup içeri girdiği sırada saray a~alanndan Musa a~a gelüp
{aman getişin iş fena/aştı) demesi üzerine Musa a~anın talimatı
üzerine sarayın ikinci katına çı kılmış ve harem kapusuna giderken
Dilaver a~a çıkup (aman getişin Sultan Murad hazretlerini götü·
rügorlar) demesile derhal içeriye girmiştir.
Hasan Paşa harem dairesine girdiği zaman Sultan Murad ortada bulunarak satında seyrek sakallı bir şahsın ( Suavinin) eli
Muradın omuzunda ve di~er bir sakallı şahıs dahi sol tarafında
koltu~una girip çerkez elbiseli başka birisi de beraber olarak 1
bir takım aveneleriyle Sultan Muradı götürdüklerini ve sa~daki
Ali Suavinin gaşa Sultan Murad diye baA'JrdıA-ını gönnüştür.
Hasan Paşa bu şahsın yani Ali Suavinin elebaşı oldu~u
anlıyarak kendi bizasma geldigi sırada 2 elindeki sopa ile başının
sol tarafına şiddetle vurup yere düşürmüş 8 ve bunun üzerine etrafındakiler geri çekilmişler • ve Hasan Paşanın maiyyetindeki
Uzunca Abad Hasköylü Mehmediu ifadesinde, Suivi vak'asında kalabaönünde çerkes kıyafetinde kırmızı elbiseli bir adamın aarayı.n içerisine
hüeıim etütini görmüş oldntu yazılıdır.
2 L~ant Herald'dan naklen TercemOn-ı Şark gaz.e tesinde (No. 45) Beşiktaş
muhafızı Hasan Paşa, Suivinin, Sultan Moradı kapuya dotra gelmete iebar
etütini görmüş ve Hasan Paşanın içeriye girditini gören Suavinin de rovelverini
Hasan Paşaya dotrulttutuna müşahede eden bır neferin Suaviyi siingüleditini
ve Muradın da derhal dairesine çekilip kapuyu lı:apadıtını yazmışsa da dotru
detildir.
3 Beşiktaş muhafızı Hasan Paşa bu sopayı Beşiktaş karakolundaki odasının
duvarına asıp v.efatına kadar burada kalmıttır (Sıııiflinin Tiirkçiiliilii).
• Belinci Maradın lıayatı isimli eserde Muradın solundaki şahsın yani Ar·
navad Salih atanın da sopa ile öldürüldüA"ii yaıılıdır. Bu hususda Haeaıı paşanın
raporunda bir kayd yoksa da Salih atanın maktu ller arasında bulunm•sı anın da
burada öldürüldütünü gösteriyor.
1
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Hasan, Zeybek Mehmed ve Hacı Ali ağalar Ali Suavi adamlannın
üzerlerine hücum eylemişler, muhacir veya muhacir kıyafetindeki
şahıslardan ikisi deniz tarahndaki pencerelerden atlamak sırasında
muhafıziann attıkları kurşunlarla biri mecruh ve diğer dışarı atlı
yan da hariçteki neferlerin kurşunlariyle telef edilmiş ve başka
üç kişi de Harem tarahndaki camlan kırıp atlamışlar ve bakiyesi de
geldikleri tarafa doA-ni kaçadarken asker, zaptlye ve Çıra~
aA-aları tarafından öldürülmüşlerdir. Bunu miiteakıp Sultan Muradın
çıkacaA"ı Harem kapusu önüne kafi miktar asker bırakılarak
dışarı çıkılmıştır.

Bundan sonra Suavf taraftarlarından hariçte yani Mabeyn
bahçesinde bekliyenlerin bazısı kaçmış, bir kısmı zaptiyeler ve
Binbaşı Bekir bey emrindeki asker tarafindan yaralı ve yarasız
olarak yakalanmı.şlar ve diter kısmı da telef olmuşlardır. Fotoğrafisi
makalenin sonunda bulunan 18 Cemaziyele'l!flel 95 ve rumi Mayıs 94
tarihli imzas ız bir jurnala göre bu vak'ada Ali Suavi,· arkadaşı
Arnavud Salih, Haci Ahmed, Molla Mustafa gibi elebaşılar da dahil
olarak yirmi bir kişi telef olmuş ve otuz kişi de yaralı olarak
yakalanmışlardır. Basiretci Ali efendi bu miktarı ikiyüzü mütecaviz olarak göstermektedir 1•
1
vak'ası

Bu hadiseyi evveliyetiyle beraber Buiret gazetesi sahibi olup Suavi
Üzerine ıazetesi kapatılıp kendisi sürgün edilen Ali efendi §Öyle anlat-

maktadır.

cBin ikiyiiz dokııau dört senesi Mayısının yirmi birinci ( Miladi 18 Mayıs) Cumartesi günü akpm üzeri mütarünileyhten (Suaviden) hizmetkarı vaaılıuiyle bir varaka aldım. ·• • ftbu varaleayı mQmiileyhin ricası veçhile aynen ve imzası altında
Basiret'e dere eyledik; umum halk Pazartesi günü Ali Su&vi efendinin mühim
siyasi makalesine infuar ediyordu. Mayısın yirmi üçüncü (Miladi 20 Mayıs)
günü Filibe ve Hasköy ve sair Romeli ahalisinden bet, altıyüz ve bir rivayete
göre bin kadar muhaeir ile beraber Ali Saivi efendi Çıratan sarayına hücum
ile Soltan Maradı oradan alarak ve Padifahım çok yaşa nidalannı ayyuka çıka
rarak Bab-ı Seraskeriye götürüp ielas tetebbiisünde bulundular iııede Ali Suavi
efendinin tertibi veçhile bu işte hizmet etmek üzere ihzar edilmiş olan Tatkışla
taburlan muhaeirinin biran evvel hücum ve işe mübaşeret etmiş olmalarından
dolayı muavenet yerine mııkabeleye mecbur kaldıklarından ve olzaman Beşiktaş
zabıtasına memur ve bilahara Mütir olan Hasan Pata beraberindeki zabtiyeler
'yetişdijindeıı iki yüzden ziyade muhaeir kati ve itlaf edildij'i gibi saraya girmif
ve duçar oldukları nigehani biicam üzerine pencereden dıoarı atlamalcta bolunmuş olan Ali Suivi efendiyi bizzat Hasan Paşa s opa ile başıne vurarak bi ruh
yere sermit o~dutundan ••• • teııebbüs akim kalmıttır. (l•tanbulda yarım a•ır-
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Çırağ'an vakası Istanbul gazetelerinden Türkçe gazetelerde
etraflı

olarak

yazdırılmamış

olup bizim gazeteler bu hadiseyi Beyoğ'lunda çıkan ecnebi gazetelerden alarak neşreylemişlerdir. Buna
dair Levant Herald'dari naklen Terceman-ı şark gazetesinin 43
numaralı nüshasındaki malumatı hülasa olarak naklediyorum :
Öğ'leden evvel bir kaç yüz muhacir veya rumelili kıyafetine
girmiş eşhas, Beşiktaşla

Ortaköy caddesi üzerinde sessizce top-

lanmışlardı; saat alafranga on bire kadar velveleyi mucip hiç bir
h~ yoktu; bu saatte hareket ile hakan-ı sabıkın oturduğ'u çırağ'an
sarayının büyük kapısına
doğ'ru yürümüşJer, mümaneat eden
nöbetçileri cerh ile bir kısmı sarayın içine girmişlerdir; mini olmak
isteyen neferler öldürölüp ihtilalciler karakol neferlerinin cesetlerine basarak saraya girmişler, diğ'erleri bahçede ve dışarıda kalmışlardır; saraya girenierin miktan rivayete göre yüz kişidir ;
bunl~ hakan-ı sabıkın bulunduğ'u tarafa geçmişlerdir. Nöbetçilerin attıkları silahlardan husule gelen velvele üzerine iki bölük
asker derhal vak'a mahalline yetişmiş ve sarayın dışarısındaki
gürub bu askerin gelmesi üzerine . dağ'ılmışlardır.

Saraya giren asker kapoları kapadıktan sonra ihtilalcilerin
üzerlerine hücum ile müsademe olmuş' ve Suavi taraftarları bozulub yirmi bir kişi telef on yedi kişi mecruh ve bakayesi de yakalanup Boğ'azda bulunan zırhlıların birisine. nakledilmişlerdir. Telef
olanlar meyanınd.a . sabık' Mekteb-i Sultani Müdürü Ali Suavi ile
bir Çerkes ve bir kaç da önayak olanlar bulunuyordu. Yakalanan
mecruhlar bir binbaşı t~afından istintak olunduktan sonra Padişahı~ t~lebi üz~ri~f · hu~ura ç~k~nlıp bizzat Abdülhamid tarafın
dan ıstıntak edilmışlerdır; bu ıstmlaktan şunlar anlaşılmıştır;
Suavi cemiyeti tarftarları, Filibe civarından olup Desbot (Kırcaali)
erbab-ı kıyamına muavenet etmek üzere Ali Suavi ile bir çerkes
tarafından açılan cemiyete iltihak eylediklerini söylemişlerdir; Suavi

kendiJeline silah vermiş ve padişaha arz-ı ubudiyet içinı çırapn
ve padişahın kendilerine ihsan ve atıyye

tarafında toplanmışlar

lılc Vekdgi-i Mü~mme s. 58) Ali efendi vak'anın ertesi giinü çıkan gazetesinde
Suivinin varakssını neşr etmesinden dolayı telaşa düşerek resmi ilanı~ altında
kendisine sövüp saymak suretiyle yakasını kurlarmata çalışmış ise d:e muvaffak
olamamıştır. (Basiret No. 3446).
·
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verecekine inandırılmışlardı; bunlar padişahın kim oldug-unu bilmiyorlar ve yalnız padişahın .huzuruna Çıkacaklarını biliyorlarmış.
Padişah öA-leden sonra VükeHiyı .Yı,ldız sarayına davet ile
hususi bir ictima akd edilmiş ve ictimada muhacırların acele Istanbul'dan çıkarılmalan tekarrü.r etmiştir.
Saltan Murat ve oğlu SalaJıaddin efendi :
Ali Suavinin, Hasan paşanın sapasiyle düşüp ölmesi üzerine
büyük bir heyecan içinde kalan Beşinci Murad, birdenbire bir
adım geri çekilerek o sırada yetişen birkaç kalfanın gayretiyle
hemen· (Taş oda) denilen ve kıymetli eşyalan muhtevi bulunan
_hazine odasına saklanmış ve hadiseyi müteakip saraya gelen bazı
paşaların ortalıkı teskin ile ölüleri dışarı taşıtınalanndan sonra
saklandı~ yerden gih tehdit ve gih mülayeıİıetle dışan çıkanla
rak başka bir . odada tevkif edilmiş 've sonra oradan alınarak
padişahın iradesi üzerine Yıldızdaki Şale veya Malta köşküne
gönderilmiştir ı.
ı

Metindeki

kayıt padişaha

verilmiŞ

olan bir jurnaldan

nakledilmiş

ki fo-

totrafı makalenin sonuna konmuştur. Bu' husus hakkında Beşinci Maradın Hayatı

isimli eserden apk!daki satırları bulisa ediyorum, bumalilmat vak'aya şahit olan
bir saraylı hanımın müşabedesi olmak itibariyle yukarıda metinde zikrettitimiz
kayda tevafuk etmekte ve anı tamamlamaktadır (s •. 166-170 ).
.
Sıiavi hadisesini müteakıp nizamiye askeri ile bazı paşalar ve bu mayanda
Abdülbaı:iıidin kayın biraderi Hüseyin Paşa, başmabeyinci Nafiz Paşa ve müzika
kumandanı

Neeip Paşa ve Kiizıııi Paşalar Çıraj!'ana gelip sofa ve koridorlarda
yatan cesetleri kaldırtıp avluya taşıtarak üzerierini aratmışlar ve bunlar arasında
muhacir kıyafetiode şehirlilerin de bulunduklarını görmüşler ve Ali Suavi'nin
eesedi önünde durmuşlardı. Bundan sonra bu heyet Sultan Murad'ı aramışlar,
earlyeler bildikleri halde saklandıA'J yeri söylememişlerdi. Valide Sultan da· o~
luna birden bire dışarı · çıkmaması için haber göndermişti. B!r müddet sonra başka
yerde meşgul olan Beşiktaş muhafızı Hasan Paşa saray E;rkanıoın yaoıoa gelip «canım ne teiBş ediyorsunuz ben anı şu odaya girerken gördüm» diye Taş oda yı göstermiŞtir. Bunun üzerin'e kapu vurulmuş fakat ıies 'çıkmamıştı. Arka taraftan Taş
odanın penceresine merdiven dayamışlar, içeriye bakıp Sulta·n· Muradı görmüşler
ve tekrar kapuyu vurup korkulacak birşey kalmadıkını söylemişlerse de yine
açtıramamışlardı. Nihayet kapının kınlmasıoa karar verilmiş bu sırada validesi
gelerek kapuyu açtırmış ve cariyeler koltuA-una girmiş oldutu halde Sulta.n Muradı dışarıya çıkarmışlardı. Sultan Muradın korkusundan rengi sapsarı olmuş ve
gözleri ürkek bir hal almıştı. Kendisine geçmiş olsun denilerek hakkında bir
kast olmadıtma dair teminat verilmiş ve derhal büyük salona götürülmüı;tür.
Bundan sonra Sultan Murat, yıldızdan gönderilen araba ile yanında validesi .ol-
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1

O tarihde henüz on yedi yaşında olan bu şehzade, yukarılar
gibi Ali SuAvinin harem dairesine girüp Sultan
Muradı iStemesi üzerine aşa~dan yukan çıkarak keyfiyeti babası
na bildirmişti. Daha sonra SuAvinin, Hasan paşa tarafından öldürölüp ortalıkın karıştıA't sırada korkusundan kaçan şehzade kendisini nhtım tarafındaki pencereden dışarı atmıştı. O sırada Çıra
kanın ~arşı~ında demirli duran Mes'udiye fırkateyninde bulunan
Hasan Hüsnü paşa [sonradan bahriye nazırı olan Bozcaadalı Hasan paşa] Çırakan sarayı tarafından bakTışmalar işidildikini nöbetci zabitinden duyması üzerine hemen filikasıne atlayup diker
gemilerdeki askerlerin de filikalara bindirilerek bunların Asar-ı
Nusret vapuruna gönderilmelerini emretmiş ve kendisi de acele saraya dokru dümeni kırmıştı. Bu esnada saray tarafından atılan
bazı kurşunlar filikaya· gelmiş isede aldınş etmiyerek nhtıma yanaşıb dtşan çıktıA't sırada sonradan Slİltan Murad'ın otlu ·Salihaddin
Efendi oldutunu anladıA't bir çocuk yanına gelerek kendisine
"aman beyefendi lıaklamıula efkiirmız nedir?, diye sormuş ise de
paşa kendisine cevap vermemiş ve o esnada Istanbul vapuru suvarisi
gelip çocutun şehzade Salihaddin efendi oldutunu söylemiştir.
Hasan Hüsnü paşa, şehzadeden wkuatın sebebini sormuş,
o da sarayı muhacirlerin basdıklannı ve kendisinin kaçtı~nı söyleyince Mesudiye suvarisi Mehmed Bey ile Selibaddin efendiyi Mesudiye zırhlısına göndermiş ve kendisi de saraya girmiş ve o sıra
da oraya gelen Serkarin paşadan ne yolda hareket edecetine
dair . talimat istemiş o da salıilin güzelce muhafazasiyle · akalar dairesi tarafında bulunmasını emir eylemiştir. Bunun üzerine Hasan
Hüsnü paşa teabeden tertibatı almış ve donanmaya da lazımgelen
talimatı vermek üzere Mesudiye'ye avdet ettiti · sırada Selahaddin
efendi "pederim nerededir?, diye sormuş o da "pederinizin nerede
olduğunu görmedim, Ltikin Yıldız Kasr-ı Hümagununa f;ttiğini
işittim, demiştir. Filhakika yukanda söyleditirniz gibi Sultan Murad,
Yıldıza aldınlmış ve bir müddet sonra hünkar yaverlerinden birisi
da

söyledi~miz

~~

'-.... Jcadın ve gözdeleri de başka arabalarda bulundukları halde
·~ıza batlıyan köprüden geçilerek Şile köşküne nakledil·
Malta köşküne nakledilditi yazılı iııe.de ben metinde ildeini
de göaterdim. Suivinin vak'ası hakkında sayın üatadımız Bay SüleymanKani
İrteme göııderilip Akşam gazeteainde 371 sayılı tefrikada bahsedilen mektuptaki mütalea bu vesikalara nazaran dotru detildir.
du tu ve di

ÇıraA-an Barayını
miştir. Jurnalda

İSMA)L HAKKI UZUNÇARŞIU

88

gelerek
şehzade

Pa~ahın

Salihaddin efendiyi istediğini söylemesi üzerine
filika ile sahile çıkanlıp Yıldıza gönderil~iştir 1•

Çıraj&D vak'ası esnasında

Sult&D Abdiilhamld :

Ali Suivi vak'ası esnasında Abdülhamidin vaziyetini
dız sarayında alınan tertibatı o sırada mabeyin müşiri

ve Yıl
bulunan

İngiliz Sait Paşanın günü gününe tutulmuş hatıratından nakletmiş
olan Bay İsmail Hami Danişmendin Ali Suiivinin türkçü/üp isimli
eserinden alarak buraya aynen yazıyorum 2; zaten bu batırattan
başka o vak'a esnasında Yıldız sarayındaki vaziyete dair elimizde .
başka malfunat da yoktur.

Suavi hadisesi Abdülhamidin cülusunun 628 inci gününe yani
18 cemaziyelevvel 1295 ve rumt 8 mayıs 1294 (1877 miladi mayıs)
tarihine tesadüf etmiş olup ruzname şeklinde olan hatıratda şöyle
deniliyor:
" Bugün zevalden evvelce ben ve Rusya sefarethanesi baş
birlikte huzur-ı şahanede iken kurenadan Kazım Bey
bana eliyle gel deyu işaret ettiğinden huzurdan çıkbm, orada bulunan tüfenkci başı Tahir ata· (Paşa): "Çırağanda tüfenkler atılıyor

tercümanı

1 Gerek Hasan Hil1ııii Paşaııııı ve gerek bahriye lıazırı İbrahim papııın
saraya gelmeleri ilk aııda bııolarıo da Sııivi vakasıııda medhalleri oldup ~ıııııı
vermit ve bııııdaıı dolayı ifadeleri ahıımıt ise de keııdileriııin bu h&diaede allkalan o1madıtı Mec1ia-i vülı:ela ı:ııazbatuında zikredilen tahlcikat neticesinde
anlatılmıfbr. Bunlardan batka yiııe Mec:Jia·i vükela mazbatasıııa göre Hafiye N usret Pap ile Mirabar Mustafa pqa ve Meaudiye sııvarisi Mehmed Bey de ayni va•
kada Sultan Mıırat taraftarı olmak üzere itham edilmiflerse de ihbarııı asılsız
~ldup sabit olmuttıır ; fakat Filizteıı hanımııı rivayetiııe göre Suivi efendi,
Saltan Murad'ı Çırapıı sarayı öııüııdeki Masadiye zırhlısına rötüreeekmiş. Suiviııin ölümiyle beraber oııuıı birçok dosyaları ortadan kalkmaaıııdan veya zev•
eesi o1aıı madam tarafıııdaıı yakı1muıııdaıı dolayı gerek bu ve ırerek diger
planlan aıılqı1amamıflır.
2 Sait Paşa, İzmit Müteaellimi Etiııli Seyyid Mustafa ataııııı otlu olup müheııdiııhanedeıı yetİfmit sonra kolatası iken lıııJ.Itereye gönderiJip Edimburg üııiver
sitesini birineilikle bitirmit ve bundan dolayı lııriJiz Sait Pap diye töhret bıılmuv
tur. Fethi Pllf&ya damad olup MithatPataile beraber taifde botıılan Damad Mah•
mud Patama eııişteai idi. Damad Mahmud Papııın, Abdülhamidiu eüiGsuıııı temiıı
ettiA"] nüfuslu devrinde aııııı vuıtasile gerek bu ve gerek Sait Efelldi ( Şapur Sait
P8f8 ) saraya iııtiaabetmitlerdi. 1896 senesinde vefat etmigtir. Hatırab son devir
tarihimizi aydııılatacatı iç.iıı her halde basılmalıdır.
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buraya kadar geliyor dedi; bir hayli, müddet dinledim,
işidemedim. Baş tercüma~a kendi odama gelirken karin-i sani
Osman Bey fevkalade bir telaş ile Efendimize doğru koşarken bu
nedir diyerek döndüm birde baktım ki hazinedar hafız Behram a~a
dahi koşarak :
"Efendim, Sultan Muradı cülus ettirecekler, ahali saraayı basmış
lar, aman efendim başımızın çaresine bakalım, diye bağırdı; Efendimiz derhal harerne gidip ben de kılıcı kuşanıp harem kapısı
önüne gittim; sarayda nekadar bendegan var ise cümlesi müsellah
olarak bahçede telaş ile gezinmekte ve fakat hiç birşey yapamamakla idiler. Efendimiz dahi cum'alık üniformasım giymiş ve silahlanmış olup hayvanlar dahi hazırlanmış olmakla niyet-i Şahane
leri, Sultan Murat muvaffak . olmuş olaydı cümlemiz ile beraber
Sultan Morada karşı gitmek idi.
Bu esnada saat ezani beş olup bahçeye bir taburdan fazla
asker gelmiş olmakla serkurena Nafiz · Paşa kemal-i telaş ile askere
doAru " asker yok mu ?, diye koşup gen~ geriye avdet ·edip yal·
nız bağırmakta ve telaşından başka hiç tiirşey yapmamakta olduğıınu müşahede edince buna hiddet ettim ve :
"Böyle ·teltişla iş görülmez, siz buradan gidiniz, ~iyerek kendüsüni defettim ve asla tel~ etmeyerek taburdan bir bölük efrat
ile yüzbaşıya : Şimdi · bölülJ ile gidip Çıra~anın kara tarafın~. ab·
luka et; ne dışandan içeriye ..fe nede içeriden dışarıya bir kimseye müsaade etme, yabancı olanı tutup buraya gönder, talimini
virüp arş ettim. İkinci böıü~e dahi bu talimat ile deniz t~rafının
abluka olunmasını ve saraya girip çıkanların süngülenmesini tenbih eyledim ve öu bölü~e dahi arş kumandasını verdim. Dalmabahçede ve Topkapu sarayında ahali tecemmu eder ve Istanbul
ahalisine bir telaş verir mütaleasile oralarda tecemmu edecek aha·
liyi da~tmak için Dolmabahçe ve Topkapu sarayına dahi birer
bölük asker gönderdim ve denizde karakol gezmek için filikalar
ve sandallar ile istimbatların Çıra~an pişgahına serlan · gönde·
rilmesi zımnında daire-i bahriyeye dahi yaverler irsal ettim ve bu
tedabirden. başka Yıldız bahçesinde bir tabur ve kapılarına birer
bölük -asker ikame olunmasını tertip edip gene bahçe kapusunda
~endimizin yarima gittim; Efendimiz :
"Sait Paşa buradan, yanımdan ayrılma. Terfibatını buradan
icra et, emrini verdiler.
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Çırapn sarayına Beşiktaş karakolundan Hasan Paşa, ·asakir-i
zabtiye ile girüp içeriye duhul etmiş olan fesedeyi urmuş ve yaralamış oldukundan bu fesadın önü saat yedide alındı; bu işte Hasan Paşa güzel hizmet etti.
Sarayda tutulup Yıldıza celp olunan muhacirlerden anlaşıldı
k!na göre bu fesada kıyam edenlerin ekserisi Filibe muhacirlerinden olup Ali Suavi reisieri oldu~ halde bir gün evvel Balkana
asker gönderileceA'inden yann saat üçte Tophanede toplanup oradan silahlannızı alacaksınız diyerek 1 bir ihtiyar muhacir ve Çerkes kıyafetinde adam vasıtasiyle muhacirin·i merkuroeye tebliA" ettirmiş olmağla ÇıraA"anın, Paşa dairesi kapusunda bir kaç yüz muhacir tecemmu idüp karakolon silahını alıp anı cerh ile bağçeye
duhul ettikten sonra deniz tarafında bulunan köşkün camlarını
şikest ederek saraya dahil olmuşlar.
Suavi, Murad efendi hazretlerinin 2. ·kolundan tutup :

"Aman efendimiz gel bizi moskofiardan halas et.,.

diyerek gılya cülus ettirmek niyyet-i faside ve eblehanesiyle ave-nesiyle beraber dışanya çıkannağa çalışır iken berveçh-i meşruh
içeriye dahil olan asakir-i zabtiye tarafından mukabele olunarak
yirmi üç kadar adam fevt olduğu gibi on beşten mütecaviz adam
yaralı olarak bakisi derdest edilmiştir; Ali Sulvi ile. ihtiyar muhacir dahi telef olanların meyanındadır; bu erali fecianın Suaviden
başka mürettipleri olup olmadığını zahire ihraç etmek için Yıldız
saray-ı hümayununda bir istintak komisyonu teşkil olundu,.
Bu hadise esnasında Abdülhamidin ne derece telaş ettiA'ini
söylerneğe hacet yoktur.
Ali S~avi vakasının ertesi günkü gazetelerde hükumet kendi
istediği tarzda resmt bir ilAn neşriyle üstü örtülü olarak vakayı
aşağıdaki şekilde Istanbul halkına bildirmiştir:
"Ötedenberi şer fle mefsedetle me'luf fle nice habtiset ve devlet
fle millete ihane.ti halkça dahi meşlıut ve maruf olan Ali Suafli
Etinli Sait Paşa merhumun bu kaydı, istintak edilmiş olan bazı muhacirlerin ifadelerinde de görülmektedir. Filhakika bunlardan bir kısmı o gün Topha·
ueye gitmişler ve sonra Çıratana gelmişlerdir.
2 Abdülhamid, kardeşi Saltan Moradın hükümdartıtanı söylemek ve söylet·
mek istemedikinden kendisine Murad efendi derdi. Bundaıı dolayı Sait Paoa
merhum hatıratında ihtiyata riayet mecburiyeünde kalmıştır.
1
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nam şalıs mine/kadim caggir·i zamir-i halxiset.semiri olan mefsedeti 1
fiile getürmek nigget-i sahigfesigle mah·ı halin on sekizinci işbu pazartesi günü sabahleyin saat dört raddelerinde nik·ü·bedi temgize
muktedir olmayan bir takım sebükmagzanı hakikat-i maddeden kat' a
haberdar etmigerek Çırağan sarayı pişgahına toplatap bir mikdan
dahil-i sarayı-ı hümayuna furcegab-ı duhul olmuş ve maazallahü tealci
bir fesad koparmak teşebbüsünde bulunmuş ise de lehülhamd-ü velmin
ne serian ittihaz olunan tedabir seme.resigle cemiyetleri derhal tarümar
edilmiş 'Ve müellif-i fesat olan ~ua'Vinin esnag·ı arbedede telef olarak
levs•i vücudı sahife·i hestiden mündefi ve · zail olmuş 'Ve önayak
olan erbabı-ı fesat bir şirzeme-i kalile olup bunlardan lazım
gelenler elde bulunmasiyle ve işbu cemiget-i fesadigenin diğer şua
hat ve teferriiatı olmamasiyle saye-i emnigyet vaye-i hazret•i pcidişahi
de halkça muhill-i emn-a- asayiş bir hal . bulunmamıştır 'Ve merlaimundan derdest edilenlerin derhal istintak ve muluıkemelerinin
icrasigle haklarında şer'an ve kaniinen terettüp edecek mücazatın
icrası emr·ü· ferman-ı adalet beyan-ı cenab-ı lıilafetpenahi muktezay-ı
alisinden olarak icabının icrasına mü.sareat olunmuştur.
19 Cemazigelcihıre sene 1295

Suavi vakasının hakikati anlaşılıncaya kadar Istanbul halkı
epey heyecan geçirmiş, Ruslarm lstanbula girdikleri zan olunmuş
ve bilhassa İstanbul kısmı bu yüzden oldukça çalkanmış, büyük çarşı
Glata ve Mahmud Paşa başındaki dükkanlar kapanmıştı 2•
Suavi vakasını mütaakıp bu vakanın mahiyetini tetkik etmek
üzere Başkatip Sait Paşa'nın riyaseti altında Mehmed Rauf, Ahmed
Besim, Ali, Münif, Osman Reşat, sabık lşkodra valisi Mustafa ve
zabtiye nazırı Mehmed Paşa'lardan mürekkep bir komisyon teşkil
edilerek bunlar Yıldız'da büyük bir çadır altında toplanıp iş görmüşlerdir8.
1 Resmi ilandaki ( Min el kadim caygir-i. babaset aemiri olan mefsedet) den
makaat Sultan -Muradı tekrar saltanata geçirmek istemesine işarettir.
~ Bawet ga~ete$i, namOTa 3446 ve Terceman-ı Şark namOTa 42.
3 Sait Paşa'nın riyasetiııdeki kouüsyonun fezlekesi; fakat Tercemtm-ı Şark
No. 47, s. 2 ve lstanbalda garım asırlı/c vekagi-i mühimme s. 60 da bu isimler
başkadır. Bu iki eserde Sait Paşa'nın riyasetindeki bu komisyonda Mahmud Celalettin, Namık, Mustafa, Rauf Paşa'ların bulundukları yazılıyor ise de suretini
vesikalar arasına kaydettikim fezlekede komisyonnn, metinde gösterilen zevat•
taa mürekkep olduj'u görülüyor:
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Ali Suavi'nin teşkil etti~ cemiyette f!al rol oynayan bellibaşlı
azalanndan Arnavut Salih, Hacı Ahmed ve Molla Mustafa. vak'a
esnasında kendisiyle beraber öldürüldüklerinden ve Suavinin yalı
sındaki defter ve vesikalar da aralarındaki parola mucibince zevcesi olan madam tarafından yakılıp imha edildi~inden dolayı
gerek burada ve gerek Suavinin validesinin evlerinde yapılan
araştırmalardan bir netice ha.sıl olmamış 1, .bu cemiyette hükümet
adamlanndan kimlerin mevcut olduklari anlaşılamamıştır; fakat
Sullvinin Üsküdardakr yalısında onunla birlikte oturmuş olan
Filibeli Ahmed Paşa damadı Hafız Nuri Bey ve Uzuncaab!d Hasköylü Hacı Mehmed ile Hafız Ali'nin ifadeleri alınarak bunların
evlerinde taharriyat yapılmış ise de birşey elde edilememiştir.
Hafiz Nuri'nin ifadesinden, lzzet Paşazade Süleyman Bey 2
ile Batdadlı Süleyman Bey 3 ve, gerek bizzat ve gerek zevcesi
vasıtasiyle Sultan Murad'a mensup olan Osküdarh Nuri Betlerin
SuS.vi cemiyetine mensup oldukları anlaşılmıştır;· bundan başka
Hafız Nuri'nin kayın pederi Filibeli Ahmed Paşa da cemiyete dahil
ise de vak'ada faal rol almamıştır.
Yukanlarda bilhassa söyiedikimiz veçhile lzzet Paşazade ve
B~tdatlı Süleyman Betlerle Osküdarlı Nuri Bey birgün Suavinin
yalısında görüşürlerken Çıratan sarayına inen latımın kapatıl
ması . üzerine yeni bir· latım açılmarının maksatlarını kolaylaştıra
ça~ından bahsetmişler ve hadiseden birkaç gün· evvel Suavi
Efendi, Çıratana mensup olan · Üsküdarlı Nuri Bey 4 vasıtasiyle
1

Rivayete gö~e Suivi, vak'a günü Çıratana hareket ederken Ingiliz olan

karısına sarayıf yalıdan kontrol etmesini ve şayet bir baskı na utrayıp saray ve
rıhtıamı karıştıfını görecek olursa bütün evrakı derhal yakmasını söylemi'l ve
sarayı diirbiinle kontrol eden zevcesi de anın dediti gibi hareket etmiştir.
Ölümünden sonra Suivinin cebinde bazı isimleri havi kiiçük bir defterden
başka bir şey bulunmamıştır.
2 Bıı Süleyman Bet'in babası olan İzzet Paşa vaka esnasında Serasker idi;
hadiseyi müteakip azledilmiştir.
8 Batdatlı Süleyman Bey, gözlükiii ve şişmanca bir zat olup babasının adı
Talib dir. Basra mutasarrıflıtJnda bulunmuş ve infisalini müteakip İstanbula
gelmiş· ve epey müddet açıkta kalmıştı. Siileym~n bey Batdad'daki kölmenlere
mensub ve Aslen Güreü olup merhum Sadr-ı azam ve Harbiye N&Zırı Mahmud
Şevket Paşanın babasıdır.

Oaküdarlı Nuri Bey Sultan Murat mensuplarından olup evkaf varidat
idaresi katipleriaden iken o, tarihte açıkta bulunuyordu (sureti vesikalar arasın
da bulunan Sait Paşa riyasetindeki komsiyon fezlekesi).
4
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Sultan Murad'a mektup gönderip cevabını almıştır. Suivi, mektubunda ·sultan Murad'ın tahta çıkarılmasını tesbil için İngiliz Hükümetinin yardımının lüzumundan bahsetmiş ve Sultan Murad da
(hal-i hazır hakkında ibarat-ı avam pesendtinegi havi) cevab yazmış
ve bu mektup Suivinin faaliyetinde amil olmuştur.
Cemiyete dahil olan Uzuncaibid Hasköylü Hacı Mehmed ile
Hafız Ali ise hadiseden bit gün evvel Hafız Nuri vasıtasiyle evvelden tanımadıklan Suivinin yalısına götürülmüş, Suivi, Sultan Muradı seni ederek Rus muharebesindeki ma~lubiyetin Murad'ın salt&·
nata iadesiyle telifisi kabil olaca~ı yolunda beyanatta bulunmuştur;
bunlar hadisede bulunmamakla beraber keyfiyeti hükümete haber
vermemekle suçlu olduklannı söylemişlerdir. Ali Suivi ile görüşen
iki Süleyman bey, istinaf mahkemesi başkatibi Esat Bey ile birlikte vak'a günü Beşiktaş taraflarında görünmüşler ve Üsküdarlı
Nuri Be~n'de o tarafa geçtiA-i sabit olmuş ve hepsi tevkif
olunarak Yıldız ve Zaptiye kapısında istintak edildikten sonra
Bab-ı seraskeride teşkil edilen divan-ı harbe verilmişlerdir; mahkeme reisi Alyanak Mustafa Paşa olup aza olarak bir hayli askeri ve sivil rical vardı 1•
Aşa~ıda sureti yazılan 21 mayıs 1294 rumi ve 1295 cemaziyelahır ibtidasında Mustafa Paşa ri yasetindeki divan-ı harp mazbatasına göre 2 vak'ada birinci derecede alakası görülen hafız
ı lstanbalda ganm asırlık vekagi-i miihlmme •· 63. Divan-ı harp isilan
Ahmed Vihip, Reşit , Hakkı, Mehmed Raşid, Mahmud Hüdayi, Mustafa Hilmi
isimlerindeki zevattı.
2 Sadr-ı azam Müte~cJm Rüştü Paşa Suavi vakaaı iatintak evrakile mazbataainın takdim cdilditino dair · 27 cemaziyelevvcl 95 tarihiyle Mabeyiu-i Hümi·
yuna göndermiş oldutu iriza ile cevabı; Mabeyu bqkitibine tezkire :
Atafetiii efendim lıa:ıretleri:
Sa4oi mel' a.n ana.n eser-i mefsetkti olarak :ıahıu iden fl4k'a-i malarnege te•
6llaka haber verilen e1hasın lstlntakı zımnında b4 irtule·l senlgge-i Cenah-ı miilıl·
kllne te,kil olanmal olan komlsgonan olbabda tetkikat 'Ve tahkikatını matazam.
min ft4 ettiji ma:ıbata ile beraber balanan istintak efJrakı takdim olanma,
olmajla her halde emr·ii ferm4n hazret-i menleh-iil·emrindir. 27 C. 1ene 95.
Mehmetl Rii,dii
Bu irizaya Mibeyn başkitibinin cevabı:
MIJrfı:ı·ı çdker-i kemineleridir ki:
Işbu tezkire-i samige-i vekaletpenahllerigle mazbata·i m4ruza man:ıfir·ı ali-i
hazret-i hllô.fetpen4hi bagrulmaş 'Ve eşhat~-ı merkomenin bı2b-ı 'lJalag-i •er4BkeriJe
miin'akid divan-ı lıo.rp ha:ııırunda sertan mahakemat·ı lazlmuinln icrasigle hakla·
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Nurinin idamına 1 ve Filibeli Ahmed Paşa, Hafız Ali ve Hacı Mehmed vak'ada bulunmayıp bir kere cemiyet-i hafiyyede bulunmalanna
mebni · Ahmed Paşanın Kütahyaya, Hafız Alinin Ankaraya ve Hacı
Mehınedin Kastamoniye müebbeden sürgün edilmelerine ve Osküdarlı Nuri Bey ile lzzet paşazade Süleyman ve Ba~datlı Süley·
man be~lerin Suavi ile temasianna ve hadise günü Çıra~an civarında dolaşmalarına mebni bunlardan Nuri Be~n Rodosta ve lzzet
paşazade ile Ba~datlı Süleyman be~lerin üçer sene Sakız adasında kürek cezasiyle hapis edilmelerine karar verilmiş 2 ve Esat
Efendi de boşbo~azlı~ına mebni 8 üç ay hapse mahkum edilmişierdi
Yine bu hadise münasebetiyle vakadan bir gün evvel Suavi'nin gönderdi~ mektubu gazetesiyle neşreden Basiret gazetesi
sahibi Ali Efendinin gazetesinin kapablarak yirmi beş lira
cezay-i nakdi alınmasına karar verilmiş ve kendisi de Kudüse sürgün edilmiştir '·
Mahkumlardan Pazarcıklı Molla Hasan ibn-i kara Mehmed beş
seneye mahkum olmuş ise de Bab-ı seraskeriden firar etmiş ve Pazarcıkh Ahmed on ,seneye mahkUm edilmiş fakat atır hasta oldutundan sürgüne yo1lanmamışbt. Bunlardan başka Filibeli Şevki
ruula fJerilecelc halcm-i kat'Inin~" ak1ama Tcadtu behemehal huWJ-ı mli'delet mnı·
fOr-ı luuret·i paJi,ahlge artı olanman hruu•ana irade·i •enigge-i miiltilcctna miiteallik fJe 1eref•adar bugrııldalando.n mazbata·i mezlcıire ile nıralc-ı iırtinta/cigge tabran
safJb·ı ali-i asa/anelerine iafk lcılınmlf olmalla emr·ii ferman hazret-i fJeliggiil emrlnJir. Selh-i ca •erne 95.
Filhakika mabeyin tezkiresindeki işaret üzerine divan·ı harp eemaziyelihırın
birinei günü yani bir gün sonra kararanı vermiş ve metinde yazıldıj'ı üzere cezaları
tayin ile arz eylemiştir,
1 Hafız Nuri sonradan idama bedel müebhed kalebendlike mahkum edilip
Akiiya gönderilmiştir.
2 Cemaziyelihır

(sene 1295) tarihli mahkeme fezlekeai. (sureti vesikalar

arasındadır).

Gerek Ali Suavi valc'asında ve gerek bundan az sonra keşfedilen Kıle41lti·
Azi:z beg komitasıııda alü:aaı görülen bu Eaat efendi, Çıraj'an vak'asıııdan birkaç gün
evvel Mekteb·i Harbiye hocalarından Kolatası Seyyit efendiye Yıldız sarayı eıva·
rındaki mubafız aakerin bugünlerde mezkQr saraya girecek olan yirmi, otu:ı. bin
muhacırın a rzusuna mani olamıyaeaklarını söylemiş ve iurnal ile arzedilen bu
· ifadeyi Seyyid efendi de tasdik etmişti.
11

4

/stanbulda yarım asırlık fJekagi-i mühimme •· 67.
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ve Filibeli Salibin dörder seneye ve di~er bir ço~ da üçer seneye 1
mahkum edilip Sultan Muradın kilerci başısı Çankırılı Ali ve Allçıbaşısı Bolulu Hasan ile Salabaddin efendinin lalası Ali efendi
ve Ahmed a~alann, ailelerile birlikte memleketlerine sevk edilmelerine karar verilmiştir.
Çıra~an vakasını müteakip Istanbuldaki mulıacir, esnaf ve
abali semt semt Belediye daireleri marifetiyle mazbatalar tertip
ederek hadiseden dolayı teessürlerini arz ve bu münasebetle Padişa:ba sadakatlerini teyit eylemişlerdir. Birbirinin ayni olan bu
mazbatalardan bir tanesinin fotokJ'afisiyle mubacir ve esnahn diğer
bir mazbatasının foto~afisini makalenin sonuna koydum.

Suavi vakası bir takım paşalar aleyhinde Abdülbamjde curnaller -yağdırılmasını, hükumet ve sarayda buı deA-işiklikler yapıl
masını mucip olmuştu; bu sırada başvekil unvaniyle hükumet
reisi bulunan Sadık Paşa badiseyi duyar duymaz hemen saraya
koşmuş, Mircit-ı hakikat'in yazdıAı.na göre padişahı temin için "artık
Sultan Muradın çaresine bakmalıdır,. sözleriyle sadakatini göstermek Istemiş, fakat bu söz vehham olan Abdülbamidi korkuttu~n
dan Sadık Paşa hakkındaki emniyet münselip olmuştu; bundan
başka Padişaha kurenadan Ni§li Mahmud imzasiyle verilen bir Jurnal
ile 2 bu vakanın vükela tarafından tertip edildi~ bildirilmiş olduı Filibeli İsmail otlu Eyyup, Filibeli eskici Mustafa, Kayserili Abdurrahman,
Pa:r.arcıklı Emin oıtlu Mehmed, Filibeli Mehmed otln Mustafa, Molla Ali, Hafı:r.

Na:r.if, Hasköylü Mestan ojtlu Emin, Filibeli Mehmed, Edirueli Hüseyin otlu Rıza
Filibeli Hasan, Pazarcıklı Adem, Filibeli ihrahim otlu Emin, Pazarcıklı Rifat,
Hasköylü Hasan, Filibeli Mehmed, Pa:r.arcıklı Hasan, Pazarcıklı Şerif, Filibeli
Hacı Mehmed bin Zührap, topal Hayri, Raşid bin Şerif, Ali bin Hüseyin, Pa:r.arcıklı
Hüseyin, Hasan bin Mehmed, Mustafa bin Ali, Hasköylü Mehmed bin Emin, Hacı
İsmail, Rasim bin Mehmed, Mehmed bin Ahmed, Zeynel bin Halil, Edirneli İbra
him bin Mehmed üçer sene kürek cezasına çarptırılmışlardır. Mablı:Gmlar arasında birde Mahkeme-i temyiz hukuk kısmı mukayyitlerinden Hakkı efendi isminde biri bulunup üç sene hapse mahkUm edilmiştir.
2 Vak'adan beş gün sonra Abdülhami~e verilen ve fotoıtrafisi makalenin
sonuna· vesikalar arasına konan Nişli Mahmud ismindeki hafiyenin jurnalı aynen
şöyledir :
Hazıi.,...ı hazret-i tacdarilerine
Marıi.z-ı
Cenlib-ı

abd-i memliikleridir;
hale efendimiz hazretlerini

ilagefJmilkıgam saltanat-ı şeniggelerinde
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Abdülhaınid huzuruna kabul ettiği Başvekil Paşanın
husustaki mütaleasını sormuş o da kendilerini temize
çıkarmak üzere "vükela yapsa böylemi olurdu?, sözünü a~ın
dan kaçırdığından bu sözden mana çıkaran padişah, Çırağan
baskı-nından yedi gün sonra yani 25 Cemaziyelevvel [ 1878
Mayıs 27] tarihinde Sadık Paşayı azil ve Cezayir-i Bahr-isefid valiliğiyle Istanbuldan uzaklaşbrmıştır 1• Sadık paşanın yerine Başvekil

bu

kemlil·i :ıellimet ve emniyet/e dliim ve ber karar bugarsun. Geçen pazartesi günkü
valc'a-i müellemeyi ne fikirlere ve ne Tcuvvetlere masteniden zahura geldilini ve
bundan sonra ne gibi tasavvurların icrasına teşebbiisat-ı mel'ü.n8nede bulun.ula·
cağını ve bunlar lcimlerden ibaret bulundalana aldıizm bazı malü.mat Cle gördülilm bazı haller üzerine aneale Huzur-ı Ali-i Hazret-i adaletperverllerinde mingagr-i haddin arzetmeğe sevle-ı sadakatle ııizu ediyoram, herluılde Ferman Padişalı·ı
Dindar ve Şehinşah-ı Taedar efendimiz hazretlerinindir. 13 Magıs sene 94
.
Nişli Mahmud
Tafsillit-ı malıimat-r çlikerlinemi hnzar•ı dli-i luız,.et-i cihandarilerinde ,Ifahen
arzetmek iizre bundan sonra me/unlara lagilc olan bazı teşebbüsat efielirında
bulananlardan birincisi reis-i viilcela Sadık Paşa, ikincisi /zzet Paşa, iiçiinciisü
Brı~'Uekil-i sabılc Ahmed Vefik Paşa dördüncüsü Bağdud Ciali-i sabıkı Akif Paşa
ile askeriden iki Miişirlci bunların isimlerini kulunaza haber veren söylememiş·
tir; bunlar efkar ve tasa'Uvarlannı malilm Mithat Paşanın damadı olup geçen salı
giinii Londraya giden Refik beyle Mithat Paşaya beyan etmek iizre söylemiş
lerdir; işte krılunız dahi bıı Refik beye yakın birinin ifadesi ve gidişin renk
ve revişi üzerine bazı deliiil-i mııknia serdiyle ve valc'a·i müteellime-i maleduharun
istinatgahiyle beraber fakat lıuzar-ı ali·i hazret-i şahlinelerinde arzetmele cesaret
edebiliriim, her halde emr-ii-ferman metbü-ı miifehham plidişahım efendim
lıazretlerlnindir.
Bende Mahmud
Nişli Mahmud'un bu jurnalından sonra vereceJri izahatı dinlemek Üzre
Abdiilhamid kendisini sadr-i izam Safvet paşa da buzurda bulundop sırada
yanına çaj'ırıp dinlemiş. Nişli Mahmudun sözlerine Safvet paşa itiraz ey• ·
leıniştir. Bu hafiye, padişahın huzurunda şifahen söyledikini tahriren beyan
etmek suretiyle ll Muharrem sene 96 ve· 24 Birincikanun sene 94 tarihli ikinci
bir jurnal daha vererek bunda da bir takım paşalarla Mithat paşayı .Abdül.
hamid aleyhinde çalışmakla ihtam etmiştir. Bu jurnalının sureti ve fototrafisi
son kısımlardadır.
1 Esvlit·ı Sudar (Mehmed Memdah paşa) s. 34 ve Mirllt-ı hakikat c. 3 s. 140
Memduh Paşayı teyiden Basiretci Ali efendi şöyle yazıyor ı «Ali Suivi vak'ası
birçok hanmanın söndürülınesi iİe neticelendiki esnada sadr-ı azam bulunan
Sadık Paşa'yı birgün Padişab yav~r-i mahsus ile mabeyne davet ve huzura
kabul ile kendisine, vıtk'adan haberiniz yokmu idi? deyu istizahına cevaben
«Efendim maillmatım olsa idi böylemi olurdu?» demesi her sözü su'·i tefsir eden
Abdülhamid'i hiddetlendirmişti» (lstanbrılda yarım asırlık vekagi-i miihimme s. 67)
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tAbiri yerine Sadr-ı Azam unvaniyle Mütercim Mehmed Rüştü Paşa
Sadr-ı Azam olmuştur. Bundan başka o~lu Süleyman Beğin SuAvi ile
çalışmasından dolayı serasker lzzet paşa hakkında da şüphe uyanup
o ve Bahriye Nazın Moralı İbrahim Paşa da ayni suretle azledilmiş
lerdir. Gene bu hadiseden az zaman sonra mabeyn müşiri Ingiliz
Sait paşa da hizmetten affolunup yerine hassa müşiri Osman paşa
tayin edilmiştir.
Temadieden jurnallar üzerine Abdülhamidin vehmi arttı~dan
ve Sadık paşanın yerine getirilen sadr-ı Azam Mütercim Rüştü paşa
daha evvel iki ~ hal' vakasında bulunup her nasılsa bu defa hükilmet reisli~ine gelmiş oldu~ndan Padişah üzerinde yapılan tesirle
o da tayininden pir hafta sonra azlolunup Safvet paşa sadr-ı Azam
olmuştur.

**

. ı(t

Suavt cemiyetinin devlet adamlanndan kimlerden müteşekkil
olduA-u iyice anlaşılamamış, defter ve vesikaların imhasiyle ,bu cihet
kapalı kalmıştır. Ali Suavi gibi münevver ve vaziyeti iyice müdrik bir adamın böyle ÜÇy beşyüz muhacirle saltanat, değişikliti
yapılamayacakJnı bileceği pek tabiidir; bu işte askeri bir kuvvet elde edilemedikçe teşebbüsün muvaffakiyetle bitmesine de imkan olmadık! malfundur. Basiretçi Ali efendi Taş Kışladaki askerin elde edildiğini beyan etmiş oldu~ndan Suavi'nin her halde
ihtiyatlı hareket ettiği anlaşılıyorsa da kati bir hüküm verilemiyor;
fakat basiretçi Ali efendinin risalesinde 1 SuAvi vakası dolayısiyle
muhakemesi İcra edilen beşinci Murad mensuplanndan bir zatııi
verdiği ifade nazar-ı dikkati celb ettiğinden mahkeme reisinin o
zata sordu~ sual ile anın vermiş oldu~ cevabı aynen yazıyorum:
Mahkeme reisinin suali :
Beyefendi, itiraf ve ikrannız veçhile haberdar olduğunuz ·bu
vak'agı vukuundan evvel lıükumete ihbar ile ibraz-ı sadakat etmiş
ve buna mükcifciten mesanid-i ciligegi ihraz eylemiş o/sanı~ dalıa
güzel olmazmı idi ?
Maznônun cevabı :
Evet ikrar ve itiraf ecferim ki b.u meselenin z:uhur edeceğinden
haberdar idim; hatta Ali Sucivi efendinin böyle mühim bir işi
ı l•tanbuldtı

ganm uulılc 'Uelcagi·i miihimme s. 65.
B elleten : C. V/ll, F. 7

lsMAlL HAKKI UZUNÇARŞIU

98

dört buçuk muhacirle görmek mümkün olmadığım bilerek bir çok·
rical fle erkan-1 askeriyye ile görüşüp ittifak etmiş olduklannı ~e
kuuvetli bir fırka . teşkil eylemiş bulunduğunu .da biliyordum; belki
huzzar · arasında müşarünilegh ile akd•i ittifak etmiş z~at vardır;
böyle mükemmel bir tertibatın bir vakıt . yanlışlığından dolayı
neticesiz kalacağını ümit etmek keramete mütevakkıf idi. Bintiena.legh
velinimetinin menfaatine muvafık olan bir şeyi ihbar. ederek higanet
etmiş olmağı erbab-ı namus nasıl irliktip eder?
Bu zat idama bedel müebbed kürek ·cezasiyle mahküm ola·
rak menfasmda vefat etmiştir. Bunun ya·Hafız Nuri veyahut Oskü·
darlı Nuri beylerden birisi olması lazım geliyor: Osküdarlı .Nuri
Bey . Kıleantı- Aziz bey komitesine de dahil olup . yukanda kaydettitimiz gibi kendi ve ailesi vasıtasiyle Sultan Murada. mensub
idi ve iki cemiyete de mensup olmasından .dolayı cezası alh
sene. oluiuştur.
·. · Bu vakıt yanlışlıttnm ned~n ileri ·geldiAi anlaşılamaİmş, hadiseye işiliaki temin edilen Taş. kışla askerleri bunun aksine hareket etmişlerdir. Bu mütalealar ve Nişli Mahmudun verditi jumallardaki
vükelanın ve bazı paşalann cemiyetle alAkaları kaydı gözönü~e
alınacak olursa Çıratan vüasmm yalnız muhacirlerle yapılmak
~tenilmedikini ve vakıt yanlışlıttnm bu neticeyi verdiAini kabul
~tmek yanlış olmaz. ·
..
Kırk yaşında iken bu suretle vefat etmiş olan Ali Suavi'niri
çesedi Yıldız camii yanındaki kabristana defnedilmiş, fakat az zaman ·sonra bu mezarlıktan eser kalmamıştır (Saray ve Bab-ı Ali~in lçyüzü = S. K. lrtem, Akşam gazetC?si, Tefrika No. 364).

ÇlRAGAN SARAYI VAK' ASINA DAIR BAZI VESIKALAR
I
AH Sa&vi vak'asıaı milteakip Yıldızda batkAtip Salt Pa1a. aıa rlyasetlade toplaDaa heyetin· lcabede.a tahkikatı yaptık·
taa •oara tertip et:Jaq oldaldan 18 mayıs 94 « SO mayıs 1878 "
tarlhU ..-tıda~ tezleke saretl. vak'a mtlsebblblerlıd maha·
keme içbı te11dl edllea Idare-i 8rflye dlvaa-ı harblae verllmlttlr.

Işbu şehr-i cemaziyelevvelin on yedinci pazartesi günü 1 saat
dört buçuk raddelerinde Ali Sutivi, muhacirinden bir hayli eşhas
1

Bu vak'a pazartesi giiııii olmuttur; o giiıı eemaziyelevveliıı on selciziııei

giiııüdiir. Bu arabi ayının batı miladi mayısıiı iiçiinc:ii ciima günü oldupna röre
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ile muhtelif tarikierden Çıratan sahilsarayı civarında olan Mecidiye camii önüne gidip orada tecemmu ettikten sonra saray-ı mez. kfırun Paşa dairesi ile Serdap köşkü'nün önüne gidip bunlann bir
kısmı asakir-i nizarniye ve zabtiyeden nievcut olan üç nefer nö:.
betcinin üzerlerine hücum ve tüfenk ve kasaturatarım ahz•ile kendülerini cerb eyledikten sonra saltanat kapusuna nazır merdiven
başında bulunan pencerelerin camlannı şikest ve harem dairesine
dühul iderek Sultan Murat hazretlerini divan mahalline getürdükleri esnada asakir-i şahane yetişerek Ali Suavi ile padaşlarından
bir takımı itlaf ve bir miktarı cerh edilip on iki neferi dahi tutulmuş ve bu babda lazım gelen tetkikatın icrası taraf-ı acizaneDJize havale buyrulmuş oldutondan müteallık bııyrulan irade-i se·
niyye üzerine ibtida Yıldız kasr-ı hümayununda ve muahharan
bab-ı seraskeride ictima olunarak en evvel vak•anın suret-i hudOsı tetkik olundukta taraf-~ hazret-i şehriyariden Çıratan sarayına memur Diliver ata, eşhas-ı merkomenin ittimaını müteakip
keyfiyeti saray-ı hümayun civarında talim mahallinde bulunan asa·
kir-i şahine zabitiııe ihbar etmesiyle zabit-i mumaileyh altı neferle
gelip yetişmiş ve anlar gelinceye kadar Ali Suivi ·ile refikleri
harem kapısını kırıp içeriye girerek Sultan Murat bazretlerini çı
karıp merkuro Ali Suivi bir taraftan Yaşa Sultan Murat sadalariyle
müşarünileyhi alkışlamakta ve diter taraftan dahi sair refiklerini
alkışlar etmete teşvik ve müşarünileyh ile birlikte çıkan ve bu
hadiseden maksat ne oldukunu süal etmekte olan ceviriye leşeb
büsleri müşarünileyhin lehine oldutunu istintaknaınelerde tafsili
mazbut bazı kelimit-ı müşevvıka ile beyan itmekle oldutu sırada
Diliver atanın reyi üzerine neferat-ı mevcude süngü davranarak
eşhis-ı merkomenin divan mahallinden harice çıkmamatan için kapıyı tutmuş ve müteakiben dahi gönderilen habere mebni miktarı
kafi asakir-i nizarniye ve Beşiktaş zabıta memuru Hasan Paşa sahabetiyle bir miktar neferat-ı zabtiye yetişerek ibtida Ali Suaviyi
mumaileyh Hasan Paşa, ·elindeki sopa ile tepelemiş, Dilaver atanın
reyi üzerine asakir-i şahine tarafından dahi silaha davranılarak
eşhis·ı merkomenin on altı neferi itlaf ve on üçü cerh edilmiş
oldutu ifadat-ı vakıadan anlaşıldı.
ay on sekizdir. O t arihteki gazeteler de vak'ayı Cemaziyelevvelin on s ekizinci ve
rumi mayısın sekizinci pazartes i g~sterdiklerinden Fezlekedeki a rabi tarih bir giia
evveldir,
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Bu işde en ziyade aranılacak mesele bu cemiyet-i fesadiyyenin
suret-i tesisini ve maksadın neden ibaret oldu~u istiknah etmek
olduku halde cemiyet-i mezkiireye riyaset eden Ali Suavi ile esnay-i vak'ada en ziyade fesat ve mukavemete say eyledikleri haber verilen Arnavut Salih ve Hacı Ahmed ve Molla Mustafa hadise esnasında vurulup telef edilmiş ve elde edilen on iki kişi
dahi aceze-i muhacirinden olup siyak-ı ifadelerine nazaran kendüleri
mütecasir oldukları cinayetin mahiyet ve netayic-i muzırresini takdir ve idrak eder takımdan olmayıp Ali Suavinin bazı neşriyat-ı
mübhemesine ve igfalatına kapılarak bu cemiyelde bulunmuş olduklarından cemiyet-i mezkôrenin suret-i teşekkülü ve mekasıdı
hakkında aranılan maltimata malik olamamalariyle merkum Ali Su·
Avi ile bir hayli müddetdenben ülfet ve refakati olup iki aydan
beru dahi Üsküdarda isttcar ettiA-i yalıda birlikte oturmuş olan
Filibe vücuhundan Ahmed Paşa dam.adı Hafız Nuri ile Uzunca..
ibad Hasköylü Hacı Mehmed ve Hafız. Ali'nin ifadatıiıdan başka
tahkikatın tevsi ve tesbiline medar olacak bir me'haz bulunamadı.
Anlardan Hafız Nuri vakadan on beş ,gün mukaddem lzz=et
paşa zade Süleyman ve Bağdatlı diter Süleyman beyler ile 1
evkaf varidat idaresi ketebe-i sabıkasından olup kendisinin Sultan
Murad hazretlerine ve hareminin müşarünileyh hazretlerinin daire-i
dahiliyelerine mensubiyeti bulunduAıt haber verilen Osküdarlı Nuri
bey Suivinin hanesinde Çıra~an sarayından mürur eden lak!mın
mukaddema kapablmış oldukundan ve şimdi o civarda bir hane
tedarikiyle yeniden bir lakım açılması maksatlannı tesbil edeceA'inden bahsettiklerini misafirlere kahve getirdiki esnada işitmiş
ise de kendisi kahveyi verip çıktığından cereyan eden mükilemenin
nihayetine kadar yanlarında kalmamağla kararlannın neticesine
muttali olamadıkını ve fakat hadiseden bir kaç gün evvel Suivinin kendisine vaki olan rivayet ve hikayesinden merkumun Üskü..
darb Nuri bey vasıtasiyle Sultan Murad hazretlerine bir. mektup
gönderip cevabını dahi aldıkını ve bu mektubun meali sultan
Murad için tasavvur ve temenni ettikleri halin 2 husulünü tesbil
edecek surette Ingiltere büktimetine gönderilmek üzre bir mekMetinde söyledilimiz gibi biri, o uman serasker bulunan İzzet Paşa'nın
otlu ve diteri de Mahmud Şevket Paşa'nın babasıdır.
2 Sultan Murad için taaavvur ve temenni edilen fOJ, anı tekrar hükümdar
yapmaktı: komisyon bunu açıkca söylemek iatememi§tir.
1
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tup · talebini ·ve sultan Muradn tarafında gelen cevabın . münderecatı
dahi bazı .ibarat-ı avam pesendineyi bavi 1 olup hatta Suavinin
muhacirinden bir takım adamları daire-i ittifakına idhal ve sultan
Murad hazretleri hakkında bir daiye-i gayretkeşi istihsal etmesine
ibarat-ı mezkılreyi neşretmesi .sebep olduğunu .ve fakat kendisi
ne Suavinin sultan Murad hazretlerine yazdı~nı söyledi~ ve ne
de anların Londraya isal olunmak üzere ana gönderdiği mektup-lan görmeyip bunların mealierini Suavinin kendisine vaki olan
Hadesine göre nakletmekte bulunduğunu söylemiş ve merkumlardan Hacı Mehmed ve Hafız Ali dahi Suavi ile sabıka-i muArefeleri
olmadığı halde merkum Hafız Nurinin delaleti üzerine hadiseden
bir gün evvel merkumun yalısına giderek Sultan Murad hazretle·rinin medayihine ve muharebe-i hazırada wkua gelen mağlubiyetin
tamiri için müşarünileyhin avdeti lüzumuna dair . vaki olan SÖfleri
ki istintaknamelerinde 2 hikaye edilmiştir,. Bunlarla kendilerini dahi
fesadatma teşrik etmek istemiş ise de işin gayr-ı meşru ve vahim
bir · şey olduğunu bildiklerinden . merkumun ifsadatına teba'iyyete
razı · olamıyarak hanesinden çıkıp gittiklerini ve fakat bu hali
hükumete haber vermemekle olan kusurlarını dahi bildiklerini ·
beyan ederek başka türlü wkuf veya medhalleri olmadığını · iman-ı
·g alaz ile dermeyan etmiş ve Filibeli Ahmed paşa dahi Suavinin
·hanesine med'uvven bir kerre gitti~ni ve merkum kendisinin cemiyete dahil olmasına pe~ çok sa'y eylemiş ise de muvafakat ·eyle·mediğini dermeyan eylediği gibi Suavinin yalısı ve ihtiyatan validesinin hanesi zabıta marifetiyle taharri ittirildikte bu fesada dair
.bir giina evrak bulunamayup 8 komisyona getirilen kağıtların bir
t~kımı kendisinin ve bir takımı hareminin zatlanna ait mükatebat-ı
adiyeden ibaret görünmüş ve Hafız Nuri ile mumaileyh Süleyman
ve Nuri beylerin hanelerinde bulunan evrakı dahi kezalik zatlerine
"a it olup bu işe müteallik hiç bir şey zuhur etmemiştir.
Tetkiki lazım olan mevaddın biri dahi sultan Murad hazretle1 Yine komisyon Sultan Murad'ın saltanalını temennisini (ibarit-ı avim pe·
sendane)· olarak· tavaif eyliyerek üstii örtüiii ibare kullanmıştır.
2 Vesikalar arasında maalesef istintaknimeler yoktur. Muhakeme esnasın·
daki ifadeler de mevcut dekildir•
3 Metinde söyl~ditimiz gibi Suivinin kendi yalısındaki vesikalar zeveesi
tarafından imha edilmiştir.
Suavi'nin validesinin hayatta oldı~ı anlaşılıyor.
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riyle müteallikatının maznun olan medhallerinin istiknahı ve bu
madde suret-i vAzılıada tahakkuk .etmese bile anı teyit edecek
karain ve emArat olduttı halde anların yegin yegan tetkiki ve
hususa müşarünileyh hazretleriyle .cemiyet-i mezkftre beyninde bazı
vesait dahi olmak ihtimaline nazaran aniann zahire çıkarılması
olduttından bu yolda sarf-ı mesai kılındı; Hafız Nurinin ifadesine
nazaran vasıta-i muhabere Üsküdarlı Nuri bey olup fakat muinaileyh
yalnız kendisinin müşarunileyh hazretlerine mensubiyet-i kadimesini
ve hareminin, dairelerine nisbet-i mahsusası-nı mftterif -ise de müşa
rünileyh hazretlerinin inbilaından sonra münasebetlerinin devamına
mahal ve imkan kalmadıkını -beyan etmiş ve vesatatını inkarda
musır bulunmuştur.
·
Bahriye Nazın sabık devletlQ ihrahim Paşa ile 1 Nusret Pa,şa2
ve Mirahur Mustafa Paşa 8 ve bahriye ümerasından Seadetlu Hasan
Paşa' haiaratiyle M~sudiye suvarisi izzetlQ Mehmed Bey. ve Sultan
Murad hazretlerinin kahveci başılıkindan 11\Ütekait ihrahim· Efendi'
haklannda vuku bulan bazı ihbarat üzerine celp ve istintak ve
tahkikat-ı lazime icra olunmuş ise de mebhusünanh olan maddeye
bir gQna med)ıal ve malumatları oldutuna dair serrişte alınama..
dı; bunlardan Ihrahim Paşa hakkında ·vaki olan şüphe hadisenin
zuhurunu mütaakıp orada bulunm.ası ve Salahattin Efendi hazret:lerini Mesudiyeye g-öncr.rip zırhlıları dahi harekete müheyya bi~
hal4e tutması rivay~tlerinden neş'et etmiş ise de müşarünileyh,
zırhlılann fayrab edilmesi mabeyn-i hümayun yaverlerind_
en Kay~
kam Alımed Beğin telgrafiyle kendisine gelen emre ve .muahharan
dahi bizzat daire-i bahriyeye gelerek .şifahen vaki olan teblikin~
mebni oldu~nu ve hadisenin zuhun ve yaverin tersaneye vuru..
diyle kendüsinin saraya gitmesi arasında hayli zaman geç~p akiı Moralı İbrahim Paşa vak·a esnasında bahriye Nazırı idi; verilen ~ir jurnal üzerine hadiseyi müteakıp kendisinden şüphelenilerek hemen azlediliniştir. ·
· 2 Deli Nusret Paşa diye ineşhur olan zat olup kendisi bazı ricali jurnal
ederken bu vak'ada kendisi de jurnal edilmiştir.
a Abdülmecid zamanında ıstabi-ı . amire miidiirii olmasından dolayı Mirabar
Mustafa Paşa diye mıiruf olan bu zat, vak'a eanaşında hiç bir memuriycti olmayıp bu sırada Çamlıcada Tophaneli otlundaki batında oturmakta idi.
' Sonradan bahriye nazırı olan meşhur Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa'dır~
s Kabvecibaşı İbrahim efendi Snavi- vak'asından bir müddet sonra keşfedi~
len ve Saltan Maradı hükümdar yapmak için çalışan Krleanti-Adz beg komitesiyle
alakası olmasından dolayı altı sene müddetle Samsunda kalebond edilmiştir.
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b-i vakıada orada mevcut bulundutuna dair edilen rivayet mak·
run.-ı hakikat olmadıtmı ve Salihattiiı Efendi hazretlerinin Mesudiyeye götürütmesi kendisinin saray-ı mezk6ra dubulündeiı' mukad·
dem idü~ ve oraya vardıktan sonra yapacaAı jumala esas
olacak malümab istihsal maksadiyle gemiye giderek ve miişa.rüni
leybi görerek avdet eylediAini ve sefineye azimetinden evvel
müşarünileyh Salihatlin Efendi hazretlerinin hatt-ı destiyle Sultan
Murad hazretlerine gemiden yazdıAt mektup kumandari paşa tarafından kendüsine gönderilmekte ve bu .mektup nhbm üzerinde iken geJmetle oradan nezaret yaveri vasıtasiyle mabeyn-i
hümiyuna gönderdiAini söylemiş ve yaver Ahmed Be~ telgrafı
komisyonca getirilerek müşrünileyhin ifadabna muvafık zuhur eylediAi gibi Salihaltin efendi hazretleri mektubunun mabeyo·i hüına
yuna tsal olundutunu ve müşarünileyh İbrahim Paşa'mn dahi yaverin daire-i bahriyeye vusQlünden sonra oraya gittiti Hasan Paşa
·ile Mesudiye savarisinin ve istintaknamelerde isimleri mtıharrer
yaverlerin tebligatiyle sabit olmuştur ve Salihaltin Efendi hazretlerinin ibtida bulundukian odanın pencçresinden qaAı abl«;htını
söyledikleri ve muahharan dahi kurulan nerdibanla dahi sarayni üst
kabndaki odaya çıktıklan Mesudiye suvarisi tarafından beyan
olunup mezkür nerdihan dahi muahharen tersaneye götürüldüpnden
getirilüp muayene olundukta jimnastik için istimal olunan alattan
olduA-u anlaşılmış ve binaenaleyh bunun gemiden verilmiş olm~ı
ihtimali mündefi olmuştur.
Bağdat/ı Süleyman Beg ile diker Süleyman Bey biddefeat · islintak ve muvacehe olundakları halde Hafız Nurı"nin aleyhlerinde
vuku bulan ifadesini tekzibde ısrar ve Suivi ile: birkaç kerre ettikleri
mülakat adi bir ülfet yolunda olup şu fesadda kat'a medhal ve
· iştirakleri olmadıAını tezkir eyledikleri gibi hadisenin zuhuru günü
bunlardan lzzet Paşazade Süleyman BeAin Beşiktaşta birleşmek
·üzre Osküdarh Nuri Beyle ayn ayn oraya gitmiş ve Bağdadh
Süleyman Beğin dahi mahkeme-i istinat baş katibi olup Beşiktaş
ta hanesi olan Esat Efendi ile o taraflarda görünmüş olmalan nazar-ı dikkati calib olduğundan esbabı sual olundukta lizet
paşazade Süleyman Bey, Osküdarh Nuri Beyle Beşiktaşa git·
.meği kararlaşbnnalan beray·ı ·tenezzüh lhlamurda bulUil\llak maksadına ve Bağdadlı Süleymaiı. Bey dahi , sebeb·i aıiinetini hadiseyi quyduAundan . esbabını anlamak niyetine bina eylemiştir ve
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Üsküdarlı Nuri Bey münferiden ve ahiren vaki olan istintakının
cevabında, o gün Beşiktaşa gitmesi Sultan·Murat Hazretlerinin kure. nay-ı sabıkasından ve kendüsünün akrabasından olan Seyit· Bey
ile görüş_mek içün oldutunu beyan eylemekle mumaileyh Seyit
· BeAin dahi istintakı ve Nuri Beyle müvaceheleri derdest bulunmuştur.

Ba~dadlı Süleyman Bey istintakı bittikten sonra kendüsünün
·sebili tahliye ve mükafat vadolunduktı halde bazı malümat-ı mühiınınesi olup anı haber vereceA'ini ifade etmesi üzerine söyliye.ce~ sözler hakikat-i meseleyi istiknaha medar olacak şeyler ise bu
·istifade teahhur etmemek için me5uli is'af edileceA'i beyan olunmasiyle temhir ve Ua etti~i varaka Londrada zat-ı şevketsimat-ı
hazret-i Padişahi aleyhlerinde bazı su-i tasavvurat oldukuna dair bir
takım mesmuat-ı gayr-i makuleyi hikayeden ibare~ olup mumaileyh
Süleyman Bey dahi gene taht-ı tevkifde bulunmuştur.
Eşhas-ı merkumenin Sultan Murat Jiazretlerinin harem dairesine duhuUeriyle müşarünileyhin dışanya çıkmalan beyninde pek
cüz'r bir zaman geçti~i ve kendüleri elbiselerini giymiş oldukları
· ve kılıc ve tüfenk ve tabanca ile müsellah bulunduklan halde çık
tıkları görenlerin istintaknamelerinde mazbut olan ifade-i mütte·
hidelerinden anlaşıldJ~ gibi müşarünileyhin haderne-i mahsusasından
eczacı Os.inan efendi ile kilerci başı Ali a~a ve aşcı başı Hüseyin a~a ve Lala Ali efendinin Ali Suavi ile saraya giren diğ'er
arkadaşlarına delalet edip bunları harem dairesine götürdülderi
DUaver aB"a tarafından haber verilmiş ve merkumlann işbu cemi·
yet-i fesadiyyeyi bu suretle telakki ettiklerine dair olan rivayelin
ehemmiyeti derkar bulunmuş ise de kendüleri defeatla vaki olan
istintak ve müvacehelerinin her birinde adem-i medhallerini beyanda musır olduklan gibi bunlar geceleri müşarünileyhin daire. lerinde nöbetle kaldıklanndan hanelerine_gidip geldiklerinde muhaberata vasıta olmalan ve bu işde zlmedhal olanlar var ise bunların evlerine gelmeleri ihtimalile boralan tetkik olunmak üzre
haremleri ·ve ... çocuklan daire-i istintaka · getirilmiş ise de anların
·takrirlerinden . dahi bir emare . ve seriişte alınamamıştır.
Bir de yukanda zikri sebkat eden katip Esat Efendinin bundan
bir kaç gün evvel Mekteb-i harbiye hocalanndan kola~ası Seyit
· Efeilcliye Yıldız saray-ı hümayunu civarında muhafaza maksadiyle
bulundurulmakta olan askerin bugünlerde saray.-ı mezküre girecek
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olan yirmi, otuz bin kadar muhacirinin matiab ve teşebbüsünü
men'e leifayet edemiyece~ ve belki Sultan Abdülaziz hakkında
vukubulan muamele kendüsünün teslih ve techiz etti~ asker vasıtasiyle olduA-unu düşünmek lazım gelece~ yolunda bazı ifadatı
·vukubulduA-una dair zabıta tarafından bir jurnal verilmiş ve mumaileyh Seyid Efendi dahi celb ile sual olundukta Esat Efendinin
-kendüsünün şu surette ifadatı vukubulduA-unu ve hatta bunu mükafata mazhariyet maksadiyle kendüsü hafiye memuruna haber
· vermiş olduA-unu söylemiş ve Esat Efendinin müvacehesinde dahi
·tekrar etmiş ise de Esat Efendi istintaknAmesinde muharrer ifadat
ve delaili trad ile bu misillü tefevvühatta bulunduA-unu inkar ve ya!· DIZ Seyid Efendi ile mülakatını tasdik etmiştir. 1
Vak'adan birgün evvel yani pazar günü cf tab ve neşredilen
Basiret gazetesinde Ali Suavi imzasiyle münderic mübhem ve muhtasar bir mektup dahi ertesi günü icrası mukarrer olan vukuatı
mübeyyin idü~ bidelicraat anlaşılmasiyle şayan.•ı d~kat göründütünden mezk6r gazete sahib-i imtiyazı Ali Efendi celb'ile istintakı
icra edilmiş ve mezk6r mektup münderieabna nazaran Ali Sulvinin vak'ayı avenesine haber vermek emelile yazmış olduA-unda
şüphe kalmamış ise de mezkür mektubun neşri böyle bir vak'a-i
musammemenin ilAnı maksadına mebni idü~ne veyahut mumaileyhin
bu maddeete zlmedhal bulundutuna dair malümat alınamamış· ve
kendüsü dahi diter ~has ile beraber taht-ı tevkifde bul~muştur.
Bugüne kadar cereyan eden tetkikatın aksam-ı mühimmesi bun·
lardan ve mevkufinin adedi yüz yirmi iki neferden ibaret olup
bir taraftan isticvap olunaniann tamik-ı İstintaktanna ve heni)'z
istintaklarına mübaşeret olunamayan muhacirfnden otuz dokuz
kişinin dahi diter taraftan istintaklanna teşebbüs olunmuş ise de
şimdiye kadar ceryan eden tetkikattan anlaşılan halin ve eşhas-ı
merkume hakkında komisyonca vaki olan mütaleatın hemen bu- ·
gün arz-u-beyanı müteallik huyurulan irade-i seniyye iktizasından
olmasiyle bu ciheti dahi müzakere olundtL
Eşhas-ı . merkomenin derece-i töhmetlerine ve cemiyet-i fesaı Bu Esat Efendi, daha sonra meydana çıkarılan Kılea11ti·A:r.i:z beg komitesiyle
de alikadar oldugundan dolayı alb sene miiddetle Şam'da kal'ebend edilmesine
divan-ı harpce karar verilmiftir. Midhat paşanın Suriye valiliti esnasında kendi·
aiyle görüştüpnden dolayı ikisi hakkında junıal ve.rilmi,tir.
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leffe~ takdim kılınan istintak
yukanda beyan olunan icmalinden rehin-i ilm-i ili olacatı gibi bu makule . fesat cemiyetlerinin
müessis ve müşevviklerine ve cemiyete dahil olaeaklara kanunen
derece-i cinayet ve cünhalanna göre tdam ve kürek ve kalebendlik ve nefy cezalan terettüp edeceti derkir ise de ahkim-ı cezaiyyenin muhakeme-i kanuniyyeye müstenit olması lüzumuna ve tetkikat-ı
vikıanın şimdiki şekil ve. mertebesine ve muhacirinden bu vak'a
sebebi ile derdest edilen eşhas müteeasir oldukları cürmün m~
yet ve vehaınetini bilmedikleri halde mücerret Ali Sullvinin v~
retiki Hahz Nurinin itfalat ve teşvikabna kapılarak bu yola gittiklerinden ve harp ve hicret sebebiyle düçar olduklan mesaibden
bahs ile merhamet-i seniyyeye dehalet etmekte olmalarına nazaran
iktizasının icrası menOt-ı rey-i ilidir, olbabda ve her halde emr
-ü-ferman hazret-i menleülemrindir.
18 Mayıs 94·

diyeynin

maksadına müteaJiık

evrakının tafsilatından

ve o

kariin

tafsilitın

(K~misgon azasının mülıürleri:)

Sait

Melımed

Rauf

Mehmed Tahir Münif

Alımed

Vuim

Essegid Mehmed

Ali

Essegit Mustafa ·

Essegid Osman

Reşad

Sa&vl eemlyetl Ue aoaradaıı ketfedUea Kıleaatl• Azla bey
komlteal azaları ar-ıaclald aıtba-e)taba tahldld amn•ada
~adarettea ser-kerUte yazıhua 4 Raaıazaa 1295 ve 20 Atutoa
seae 94 tartiaii tezldre De cllvaıa-ı barbla SaAvl vakaaıadakl
aıazaaalar aleyldae daha evvelyaal 1295 seaesl Ceaıazlyelalun
garreelad~ verdllf karana fe:dekesl saretl.
Taraf-ı aıt-i

seraskeriye

Devletlu atUfetlu efendim hazretleri,

Vak' a-i malume-i mündefiadan dolayı derdest edilüp bil irade-i
seniyye teşekkül eden hey'et-i mahsusa ve divan-ı harp huzurlannda icra kılınan tetkikat hükmünce vak'ada medhal ve malumatları tebeyyün iden ve medhalleri tahakkuk ebneyüp te bazı barekat ve tefevvühatlaTU\dan ııişi taht-ı şüp~ede bulunaniann t~yin ve
derecit-ı mücazatlanna ve· beİiüzzimme görünen kesanın daJıi
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ibiay-ı sebillerine dair divan-ı harpten bittanzim iki kıt!a tezkire-i·
seraskerileriyle irsal olunup olbabda meclis-i mahsustan . kaleme
alınan mazbata ile beraber ma:rii.z-ı buzOr-ı aıt kılınan ve bir de
Evkaf senedat odası mukabelecisi Aziz beAin Cerrah Paşada
kain hanesinde ,)lı.,i l in'ikad eden cemiyet-i mefsedet erbabının icra
kılınaiı istintaklannı mübeyyin Zabtiye nezaret-i celilesinden takdim olunan evrak takımiyle leffen savb-ı devletlerine irsal kılındı;
mealierine ve tahkikat-ı vakıaya nazaran şu iki takım erbab-ı fesadın yekdi~eriyle irtibat ve müşareketleri olduAu ve netice-i fikir
ve niyyetleri. .asayiş ve emniyet-i dahiliyyenin ihlali maddesi bulun·
du~ anlaşıldı~ndan haklannda lazım· gelen mücazat-ı kanuniyyenin sür'at-i tertip ve icrasiyle emsaline ibret-i müessire gösterilmesi
lhimeden ohiıagla eşhas-ı merkumenin· divan-ı harbce kaide-i adi
ve hakkaniyete tevfikan ve acilen yegAn yegan muhakemelerinin
icrasiyle haklarında. terettüp· idecek derecat-ı mücbabn peyderpey
mariz-ı huziir·ı alt kılınması şerefsünuh ve sudur buyrulan emir ve
ferman-ı hÜmayun·ı cenlb·ı padişaht iktizay·ı ilisinden bulunmuş
· olmagın · bükm-i irade-i seniyyenin sürat-i icrasına hiinmet buy·
rulması babında irade efendimindir. 4 Ramazan sene 295 ve 20
Ağustos sene 94.
Safvet

DIVAN-I HARP FEZLEKESI
Şehr-i cemaziyelevvelin on yedinci Pazartesi günü saat dört
buçuk raddelerinde muhaeirinden bir hayli eşhasın Çıra~an sahilsaray-ı hümayunı civarında tecemmula bunlardan bir miktan saray-ı mezk\ire duhul ettikleri sırada asakir-i nizarniye ve zabtiye ta·
rafından bazılan itlaf ve bazılan hayyen girift olundukları hakkında
ha irade-i seniyye teşekkül eden komisyon-ı mahsusca icra kllınan
tahkikat ve tetkikatı havi mazbata ve evrak-ı istintakiyye divan-ı
harb~i acizanemize havale buy,rulınuş olmagla kıraet ve ·mütalea
olundu.
Hülasa-i .meallerine qazaran şu fesadda medhali olanlar üç kı
sım olub bunlardan birincisi şu cinayeti müellif ve müessis bulunanlar.ve ikincisi bilfiil faziha·i mezkureye cüret edenler ve üçüncüsü. kavlen ıııethali bulunanlardan ibarettir•.Müessislerden Filibeli
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Nuri, icra kılınan tetkikat-i istintakiyyesinde Suavinin·sahilhanesinde sakin oldukundan ve Üsküdarlı Nuri ve lzzet' paşazade Süleyman ve Bağdatlı diger Süleyman Beylerin gelüb Suavi ile görüştükleri esnada hukuk-ı mukaddese-i hazret-i hilMetpenahi aleyhinde mü.zakere ettiklerini hissedüp bu meya~da Suaviden dahi
malumat aldığından bahs ile madde-i fesatta bimedhal olduğunu
musırren beyan etmekte isede merkumun fazilia-i mezkfire müessislerinden ve Suavi derecesinde mürettiblerinden olduğu vakadan
bir gün evvelki pazar günü Suavinin sahilhanesinde akd ettikleri
cemiyyet-i fesadiyede hazır bulunduğunun kayın pederi Hacı Ahmed
Paşa ve Hasköylü Hacı Mehmed ve hafız Alinin müttehiden ve
muvaceheten ihbar eylemeleri ve ol gün araba ile saray-ı hümayun
civarında geşt-ü-giizar eylediğini ikrar eylediti halde merkurnun ol esnada muhacirler meyanında başında sarık ,ve arkasında
cübbe veya hırka ile görüldüğü saray-ı hümayunda ·tutulanlardan
Pazarcıklı molla Hasan tarafından bilmüvacehe beyan olunması ve
ve Balkana gitmek üzre muhacirlerden asker yazmak esbabma
teşebbüs etmesi ve esnay-ı fesatda maktulen vefat . eden eniştesi
Mustafa ile hayyen tutulan biraderi lsmail ve Hasan'ın Suavinin
cebinde zuhur eden puslada isimlerinin muharrer bulunması
delaleti ve emai'e-i saire i}e 'teayyün etmiştir.
Merkum Hafız Nuri'nin kayın pederi Hacı Ahmed Paşa ve
Hasköylü Hacı Mehmed Ap ve hafız Ali efendi dahi madde-i fesadda bi medhal olduklarını ifade etmiş iseler de bunların mezkôr
pazar günü Suavi'nin sahilhanesinde mün'akit cemiyete dahil olduklannı ikrar etmeleri ve mezkiir puslada kezalik isimlerinin
muharrer olması ve kendiileri fesadın pazartesi günü icrasına teşebbüs oluoacağına muttalli oldukları halde canib-i hükümete haber vermemeleri emaratiyle bunların dahi fazıha-i mezkürede kavlen ittihat ve ittifaklan anlaşılmıştır.
Osküdarlı Nuri Betin Hakan-ı sabık hazretleri mensubatmdan
ve kuranay-ı sabıkasından Seyid Beğin akrabasından olduğunu ve hareminin müşarünileyhin daire-t dahiliyyesine nisbeti mahsusa(sı) bulundua-n ve mezkür pazartesi günü kablelvukuat Beşiktaşa geçüp mumaileyh Seyid bey ile Müvakkithanede görüştütünü ve andan beş on gün
mukaddem lzzet paşazade Süleyman ve Ba~datlı di~er Süleyman
beyler ile beraber birkaç defa sahilhanesine ·giderek Suavi ile
görüştüklerini ikrar ile fesada dair müzakare ettiklerini inkar etmiş
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ise de mumaileyh Nuri beğin vasıta-i muhabere oldu~ Hafız Nuri
tarafından vicahen haber verilmiş ve kablelvukuat akşam üzeri
Bağdatlı Şüleyman bekin Osküdarda k~in hanesinde lzzet paşazade
Süleyman Bey ile mülakat eylerlikleri esnada Suavi tarafından
vuku bulan tenhibe mebni ol gün kendülerini Beşiktaş tarafına
gibneleri için teşvik ettiğini Süleyman Beğin haber vermesi delaletiyle Nuri Beğin dahi bu maddede medhal-i küllisi olduku sabit
olmuştur.

· lzzet Paşazade ve Bağdadlı Süleyman beylerin dahi Suavi ile
kablelvukuat görüşüp bu fesad hakkında beyinlarinde müzakere sebk eylediği Hahz Nuri tarafından beyan olunması ve kendiilerinin Suavi ile görüştüklerini ve ol giin Beşiktaş tarafına gittiklerini ikrar eylemeleri mülabesesiyle bunlann da·bu babda mah1mat
ve methalleri olduğu tahakkuk eylemiştir.
. Tafsilat·ı maruzadan müstefad olaeağı veçhile bunlardan Hafız
Nuri efendi birinci derecede muharrik ve mürettiı,.i fesad olduğun
dan kanun-ı cezanın elli beşi.nci maddesine tevfikan idamına ve
Ahmed paşa ve Hafız Ali ve Hacı Mehmed ağa mevki-i hadisede
bulunm~mışlar ise de fesada dair akd olunan cemiyet-i hafiyyede
~ir kere bulunmalan cihetiyle .kanun-ı cezanın elli sekizinci maddesine tevfi~an Ahmed paşanın Kütahya'ya ve Hafız Alinin Ankaraya ve Hacı Mehmed ağanın Kastanioni'ye müebbeden nefy olunmalanna ve Nuri bey ve lzzet paşa zade Süleyman ve Bağdad'h
diğer Süleyman beğlerin dahi Suavi ile ihtilatlan olması ve yevm-i
mezkiirda bir vesile ile mevki-i hadise civarında dolaştıklan, işe
vukuflanna delalet etmekte bulunması cihetiyle mezkiir elli sekizinci
maddenin fıkra-i saniyesi hükmünce bunlardan Nuri beğin Rodosta
ve lzzet paşa zade Süleyman bey ile Bağdad'h diğer Süleyman
beğin dahi Sakız ceziresinde üçer sene müddetle muvakkaten kale
bend edilmelerine hükm olunmuştur; ol babda ve her halde emr-ü
ferman hazret-i menleh-ül-emrindir.
Gurre-i Cemaziy-el-ahır sene 295 ve 21 Mayıs sene 294
Esseyid Mustafa 1
Ahmed Vahib
Reşid
Mehmed Reşad
Mahmud Hüdayi

Hakkı

ı Divan-ı harp heyeti reisi Alyanak ·Mwıtafa Pa.p (vefatı 1884) azadan Ferik Ahmed Vahip Pa.p (vefatı 1896}; eliter azaların rütbe ~e memuriyetleriııi
tayin edemedim.
·
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Ba teztekeye merbat heyet-I vtlkel&

kararı

•

Vak'a-i malOme-i mündefiadan dolayı derdest oluııup ba irade-i
seniyye teşekkül eden heyet-i mahsusa huzurunda emr-i İstintakları
ve tahkikat-ı evveliyesi icra edilen eşhasın divan-ı harpte mubakemeleri görülerek tahdid olunan mücazat-ı kanuniyyelerini havi di·
van-ı mezkftrdan tanzim kılınan mazbata miyane-i acizanemizde
kıraet ·ve mutalea olundu. Mealinden müstefad olduk\1 veçhile
eşhas-ı merkomeden Filibeli Hafız Nurinin muharrik ve mürettib-i fesad olduk\1 tebeyyün iderek cinayeti birinci derecede görünmesiyle kanun-ı cezanın elli beşinci maddesine tevfikan merkumun
tdamına ve Ahmed paşa ile Hafız, Ali v~ Hacı Mehmedin fesada
dair akd olunan cemiyyet-i hafiyyede bulunduklan mütehakkık olduk\1 ·veçhile kabahatlan ikinci derecede ad olılndutundan kanOn-ı
mezkurun elli sekizinci maddesine tatbikan bunlardan Ahmed paşanin Kütahyay·a ve Hafız Alinin Ankaraya ve Hacı Mehmed~
Kastamoniye müebbeden nefy olunmalanna ve Osküdarlı Nuri ve
lzzet paşa zade Süleyman ve Batdad'lı diter Süleyman betlerin
kazıyye-i fesada vakıf olduklan ve mevki-i badise civarında dolaş~
bkları anlaşılarak töhmetleri üçün~ü derece itibar kılmmasma
mebni mezkur elli seki2;inci madde-i kanOniyyenin fıkra-:-i saniyesi
mucibince anlardan da Nuri betin Rodos ve Süleyman be~lerin
Sakız cezirelerinde üçer sene müddetle kale bend edilmelerine
karar verilmiş ve suret-i maruza abkam-ı kanuniyyeye müstenid ve
bu makule eşhas·ı ·mÜfside ve muzirrenin tesri-i cezay-i sezalariyle
emsalinin terhibi labüd bulunmuş olma~la mazbata·i mezkOrede
münderic ~ücazat ve muameUibn hemen icrasma mübaderet olunması müttehiden tezekkür kılİndı ise de olbabda her ne veçhile
emr-ü ferman-ı mebabet unvan-ı cenib-ı inülkdart müteallık ·ve şe•
refsudur buyrulur ise mantuk-ı cellli infaz olunacağı muhat-ı ilm-i
hüküm piray-i ali buyruldukta katıbe-i ahvalde emr-ü fennan hazret-i veliyy-ül-emr efendimizindir. 8 C~ [Cemaziy-el·Mıır] sene 295
Safvet
Ahmed Muhtar
Mahmud Celaleddin
Mehmed Rauf
Mehmed Kani
Mehmed Tahir Münif

Ali
Ahmed 'Vesim
Ohannes Çamiç

Suavi vak'asındaki bu elebaşılardan sonra vak'ada bulunan
muhacirlerden elde edilenlerin de beş, dört ve üçer sene kürek cezasite tecziyelerine 28 Cemaziyel-ahır 1295 tarihinde karar verilmiştir.

ALl SUAVl VE ÇIRAÖAN SARAYI VAK'ASI

lll

lll
AU Sa&ri vakaaıadaa tl~ glla aoara Betlktaf iazlbatıaa
aeiiUlr Çonımlu aeldz•yedl Raaaa pafaJUD Iladiaeye dalı- Padl·
plıa takdim ettljt 21 Cemazlyyelevvel tarilaH raporanua a6retb

· Güzeran iden pazartesi günü saat dört raddelerinde

Yıldız

sariy-ı hümiyunundan Beşiktaş zabıtasına &vdetle oda-i Aciziye
duJıulümde

bir. nefer zabtiye gelüp

Çırağan sahilsaray-ı

hümAyunu

paşa ·dairesi önünde mÜhacirtnin kavga itmekte olduklannı söylemesi üzerine mikdar-ı kafi asakir-i zabtiye ile süratle gitmekte iken.
paŞa mahallesinde bir nefer daha gelerek bahçeye duhul ettikleri-

ni ve valide saltatw.t kapusu önüne gidilditinde diğer bir nefer
daha gelerek saray-ı iiıezkurun derununa hücum ettikleri maliimatı
viiilüb .heman maiyyet-i · ACizlde bulunan neferaltan on neferi
mezkQr kapunun önüne terkle barict ve dahili tasallut iden olduğu
halde ur emriİli virüb koltuk kapu-'ya yaJcin geldiğimde Hacı Mahmud Efendi ziyade telaş ile "aman getişin daireleri muhacırlar
b~stı,. dirnesi . üıerine altı neferi .koltuk -kapuda . terk ve on nefer
paşa dairesi kapusuna gönderilerek. keza talimat verilditi ve dört
nefer ile içeru duhul ve ·kapucuların birinin elinde bulunun kebir
sopayı ahz, içeru doğru gitmekte iken saadetlu Musa ağa karşu
gelüp aniait yetiş' iş feiıalaşdı,. dimesi üzerine· heman kendüsinin
talimatı ·üzerine : i~inci ·k~ta çıkılup harem kapusuna doğru gider
iken DUaver Ağa çıkup "yetişin Sultan Murad hazretlerini götürüyorlar, deditiode heman ·içeni duhul, bir sakallı şahsın eli sağ
omıızunda diğer bir· ·sakallı şahıs · dahi sol tarafından koltuğuna
girüb çend nefer ·aveneleriyle çerkes elbiseli yine bir sakallı şah
sın· götürmekte ve ·sağ tarafında ·olan şahsın "yaşa Sultan Murad,
diye alkışlamakta olduğunu müşahede iderek reisülfesad olduğunu
his id üp yedimde olan sopa ile başının ·sol tarafından şiddetle
darb idüp oraya düştÜğünü gördüklerinde etrafında bulunanlar
giru çekilmesi üzerine· Hasan Ağa müşarünileyhin (Sultan Murad'
ın) yedinde bulunan eslihasını almak murat ettiyse de telaş arasında anın lüzumu olmadığını beyan eylediğimde mumaileyh Hasan
ağa ve Zeybek Mehmed Ağa ile Hacı Ali Ağa ve diğerleri şahs-ı
merkumunun üzerine hücum, mudarebeye kıyani olundukta iki neferi
deniz tarafında bulunan pencereden atılmak sırasında neferat tarafından atılan kurşun danelerinden biri mecruh ve diA"eri bayyen
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atlamış ise de asakir-i şahane tarafından haricen itlaf olundu~u üç
neferi dahi harem bahçesi tarafındaki camlan şikest idüp atılarak
di~erleri geldikleri mahalle do~ gitmekteler iken asakir-i şahane
ve zabtiye ile bendegan tarafından kaffesi itlaf edilerek müşarü
nileyhin (yani Sultan Murad'ın) çıkaca~ harem kapusu öıiüne
mikdar-ı kafi nizamiye ve zabtiye vaz ile cümlemiz mabeyin-i hümayun bahçesine çıkarak baki-i merkumunun hareketlerine binbaşı Bekir bey kulları dahi hazır olduAıı halde mukabele l>ilmisil, bazılan
mecruh ve meyyiten ve ba-ıılan dahi hayyen derdest olundu~ bu
ise eltaf-ı ilahiyye ve muvaffakiyyet-i cenab-ı tacd!ri !sar-ı eelilinden
bulunmuş olma~la olbapta emr-ü ferman şevketl6, mehabetl6, kudretl6 efendim hazretlerinindir. 21 ca sene 1295.
Kullan
Essegid HO$an (talik mühür)

IV
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Çıraian vaJıa.ıaa dair bahl'lye 6merasıadaıa olaa Bozc:aaclalı
Baaaa HilaaG. Pata'aıa hadlseıaha ertesi gliDG. 9 ' 11ayıa 1294 tarihiyle takdim eyledltl rapor aareUa

Malum-ı asalaneleri buyurulacağı veçhiyle dünkü pazartesi günü
saat dört raddelerinde Mesudiye firkateyn-i hümayununda bulunduAıım halde Çıra~an saray-ı hümayunı tarafından bir feryat işitilmekte
olduAıı nöbetci zabitan tarafından taraf-ı aciztye mainmat verilerek
derhal filike-i aciziye rakiben ve süfün-i şAhaneden dahi filikelere
asakir ve zabitan vaz'iyle Asar- ınusret vapur-ı hümayununa gönderilmesine emir vererek saray-ı hümayuna doATu gitmekte iken demn-ı saraydan tüfenk endahte olunmakta olduAıı ve filike-i aciziye
dokru bir kaç kurşun gelmiş ise de sem'-i itibar olunmayıp dok·
ruca rıhbma yanaşıp dışarıya çıkb~mda bir çocu~a rasgelip yanıma geldikde • aman beyefendi hakkımızda efkannız nedir ? ,
deyü sualinde zaten vukuata malumabm olmadığından kendüsünün havfini mucip olacak hiç bir cevap virilmeyüp muahharen
Istanbul vapur-ı hümayunı suvarisi gelüp sual eyledikimde Salahaddin Efendi hazretleri oldu~nu anladım ve sebeb-i vukuati sual
eyledikimde "muhacirler bizi b0$lıklarından firar egledimn cevabını
vermeleri üzerine oralara münasip miktar asakir-i beriyye-i şAhane
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Ali Suavi'niu kendi el yazısiyle Mabeyn Başkatibi Sait Paşa'ya mektubu
Bu mektubun arkasında: •Ali Sud'fJi Efendi işbu 'fJarakada münderiç ifadatını
şifahen beyan 'fJe tekrar ettikten sonra bu 'fJarakayi dahi 6cizleri dahi hazır
olduğumuz halde kendi kalemiyle yazmıştll'. 9 şe'fJ'fJal 94, Süleyman, Lebib»
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Ali Suavi vak'asını mütaakip İstanbul belediye dairelerinin Padişaha takdim
ettikleri geçmiş olsun ve arz-ı ubudiyet mazbatalarından biri. (Hepsi ayni
mealdedir. Bu fotoj'raf birinci daire-i belediye riyasetinin mazbatasıdır.

Belleten: C; VIII
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vazedilmiş olmaA-la kendim saray-ı hüınayun deronuna gittim;
elan tabanca ablmakta oldoku cihetle Ser kureniy-ı şehriyari atufetlü
Paşa hazretlerini gördüA"üm anda yanına gidip ne suretle hareket
edilmek ' lazım geleceA-i suali acizinernde sevahil tarafının güzele~
muhafazasına atalar dairesi tarafında bulunmaklıkımı emir vermeleri üzerine koltuk kapıdan çıkıp mahall-i mezküre geldikimde
sabık babriye nazın devletlü paşa bazretlerine rasgelip içeriye
girmek efkannda bulunduklarından sevahil kapolanndan içeriye
girmek mümkün olamıyac~ğını bilbeyan dışarı tarafından git-:mekte iken Mes~diye silvarisi Mehmed Bey yanıma gelip Salahaddin Efendi hazretlerini setineye · gönderdim demesi üzerine ·
nazır-ı niüŞarünileyh Paşa hazretlerine irialumat verdiniz mi diye
süalde evet verdik cevabını verdi; muabharan müşariinileyb bazretleriyle beraber koltuk kapudan içeriye girip Serkurana Paşa
hazretlerinin yanına vardığımızda .siz gidiniz sevahil tal'afını güzel mllhafaza ediniz e~ni verdiklerinde bendeniz avdet · edip
aA-alar dairesi taı:afına gelip ol suretle filikelerin hareketlerine
dikkatle ve süfun-i hümayun için lazımgelen bazı tenbibat vermek
üzere Mesudiye firkateynine geldikimde devletlu Salabaddin Efen·
di hazretlerini gördüm. " Pederim nel'ecledir ? , deyü sual buyur·
malan üZerine nerede oldukunu görmedim,. lakin Yıldız kasr-ı hüınayununa gitmiş olduğıınu işittim deyip oradan sefine-i hümayunca lazım gelen. tenbiha,b verip dışanya çıkbkımda sabık devletlü
Nazır Paşa haıretleriiıi gördüm; beraber sefineye gelüp biraz
aramadan sonra mabeyin-i" hümayun yaverlerinden biri gelip şev
ketlü efendimiz bazretlerinin Salahaddin Efendi bazretlerini istemiş olduklannı beyan huyurmakla derbal kendülerine malumat
verilerek filikeye rakiben teşrif buyurduktan, bir saat sonra
Nazır-:ı sabık devletlü Paşa bazretleri dahi Yıldız kasr-ı hüınayu·
nuna gitmeleriyle muahbaran gönderdikleri emir üzerine mevcut
bulunan tilikeler dağıtılıp yalnız karakol etmek üzere bir tilike
bırakıldıkı mukaddem ve muahhar sütün-i şahaneden ve gerek
filikelerden ağ'lz otu kaldınlmadığının lazımgelen bir kıt'a jurnalı
tanzim ve takdim-i bakipay-ı valilan kılındı. Olbabda emr-ü-ferman
hazret-i menlebülemrindir. 1 mayıs sene 1293 1•
Bende
Hasan Hü.snii (Talik mühür) ·
ı Janaal sonundairi tarih senesi 1293 olarak
do§Tusu bir seue sonradır.

ırösterilmit

ise de

yanlıt

olup

Belletm : C. VIII, F. 8
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V
Su&d vake&I gb& yaD.f 8 IDAyi8 1294 ve 18 c~mazlyeJevvel
aeae 9S ta.rlldyle bD vakaya dair Abd&lhamlde verllmlt olaD.
lmzaSIZ bfr j1U'Dal 1
Işbu pazartesi günü saat dört buçuk raddelerind~ meşhur Ali
SuAvi Efendi, maiyyetine beşyüzü mütecaviz muhacirin vesaire alarak Çıratan sahilsaray-ı hümayunı Paşa dairesi önünde' buluhan kapuda asakir-i nizarniye ve zabtiyeden müretteb iki nefer
iıöbetcilerin üzerlerine hemen teşhir-i silih ve rüverver oldutu
~alde ıiücum, tüfnek ve kasaturalarmı abz ve kendülerini
cerh eyledikleri misillu serdab köşkünün önünde bulunan
iki nefer nizamiyenin dahi keza tütenklerini ahz, köşk-i mezk6run camlannı dahi şikest ile içeri hücum ve oradan saltanat kapısına nazır nerdihan başında bulunan pencerelerin camlannı şikest ederek dotruca harem dairesine gidiip merkum Ali
Şuavi çent nefer maiyyetiyle sultan Muradı alkışlayarak mabeyn-i
bümayuna götürmüşler. O sırada asakir-i nizanıiye ile bendegin
tarafindan bıçak bıça~a ve· süngü süngüye gelerek merkomundan
Ali Suavi ile beraber babren ve herren y~i bir neferi telef ve
otuz nefer. mikdan dahi mecruh oldutu halde derdest ve kus.ur,lan
firar etmiş ve müşarünileyh (yani sultan Murat) dahi bazine odasında müsellah olarak ihtifa etmiş ise de 1 nihayetülemir olunan
icbar üzerine çıkarak diter bir odaya konuldu~ ve şnhs-ı merkumundan toplanılan silah ve bıçak alıkonuldu~ ve kendüsü şimdi
Malta kö·şküne götürüleeeti arz olunur ferman 2•

Fi 18 Cemaziyelevvel ve Fl 8
Sene 94
ı

Mayıs

Sene 95

Jurualdeki bu kayıt ile Beşinci Maradın Hagatı isimli eserdeki Filizten
sözü birbirine mutabıktır,
.
2 Bu jurııal vak'ayı müt6akıp oraya gelen paplardaıı veya baş hafiyelerden
biri tarafından verilmiş ise de kimüı oldutn bilüıemiyoı";

..Jıanımın
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VI
Nltll Mahmud Imzasiyle ı Çırataıa vakasandaa takriben 8
ay sonra ll Muharrem 1296 (1879 i. KAııaa) 'tarthbıde dolayısiyle
lia hadtae De al&kah olarak AbdGI.hamlde verDea ve bu qte llltat
Papaıa da parmap oldata Itaret edUmlf
olan bl.r Jaraal
sareti olup fototrafiiiii vealkalar ara- aıadadır.·
Dua.y-ı

mefruzayı edadan sonra huzuru lhazret-i tacdarilerfne
abtdanemdir ki çend malı mukaddem huzur-ı aıt-i hazret-i
şehriyarilerinde Sadr-ı azam Safvet Paşa bendeleri hazır olduttı halde
Çırakan vaka-i müteellimesi üzerine vuku bulan müstabberat ve
muvazene-i vicdaniyye·i çakeranemi arz ve ihbar etmiş ve bu manızat-ı bendeganeme sadr-ı müşarünileyh bendeleri tarafından ttiraz
edilmek istenilmiş ise de maruzat-ı abidanem hiç bir gfuıa garaza
müpteni olmayarak kemal-i sıdk ve hulus ile vuku buldutuna
ve bakikat-i hale makrun oldutuna mebni sadr-ı müşarunileyh bendeleri deA-il red ve tekzibe muktedir olmak hatta mukabeleye
muvaffak olamadıA'J nezd-i hakayık vefd·i inülfikanelerinde dahi
malum olmuştur. Işbu maruzat ve ihbarat-ı çakeranem habn şaha
nelerinde tamamen kalamamak mütaleasına mebni tahriren dahi
arz-ı keyfiyete ictisar eyledim.
Mezkur Çırakan vakasından mukaddem Davud Paşa kışla-i
hümayununa teşrif-i şahaneleri vuku bulacaA'J ve bunu eshab-ı agraz
ve mefsedetten olan bazı eşhas hrsat itibarile cenab·ı hak muhafaza buyursun hukuk-ı şahsiyye-i ·bükümdarilerine taarruza kalkışa
caklan ve bu müfsitlerin istinatglhları Sadık ve Akif · Paşalarla 2
iki müşir ve bir rivayete göre Refik ve lzzet paşalar 8 olduA-u ve

maruz-ı

ı Bu Nişli Mahmud bey, nahiye müdiirlütü ve kaza kaym&.lr:a~lıjtı ~dib Rus
barbini müteakip İstkabula gelerek bir miiddet açıkta kalmış, verditi jurnallarla
bu vehham hükümdar& çataralı: kuranalı ta .çıkmış ve bu vuifede iken 1306 sefer
(1888 Birinci teşrin) de vefat etmiştir.
2 Sadık Paşa, Suavi vak'aııı esuaaınd.a başvekil olup badiseden bir hafta
sonra aziedilerek Cezayir-i Bahrisefid valiliıtlne gönderilip bilahara gerek bn adamın ve gerek di§"er hafiyelerin vardikleri juruallar üzerine halekındaki infial arttıtından valilikden de aziolunarak Limui adasında ikamete memur olmuş ve 1319
H. 1901 M senesinde vefabna kadar burada kaldı. Akif Paşa ise Arnavudhılc baneda·
nından olup valiliklerde, Adiiye nazırlıtı ve Şuray-ı devlet reislitiude bulunmuştur.
a Jurnaldek.i Refik Paşa, Ahmed Vefuı: .Pqa ve İzzet Paşa'da. Suivi vak'aaı
sırasında seraeker buluna'!l lzzet Paşa olacaktır.
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Mithat paşanın haremi
tarafından Çıra~an vakasının zuhurı üzerine birader-i çakeranelnin
hanesinde söylenilditini arz ve ihbar ile beraber Çıra~an vakası
nın bir suret-i mecnunane ve mefsedetkaranede wkua gelmesi ve
vuku bulduktan sonra vükela tarafından haber alınabilmesi ve Ali·
Suavi gibi Avrupaca bile su-i ahlak ve mefsedeti malüm olan bir
şahıs alıvalinin nazar-ı dikkatden dur edilmesi ve seksen yüz
kadar eşhası toplayap tertip mefsedetine meydan bırakılması ve hahusus vak'adan bir gün mukaddem Basiret gazetesinin neşri matbuat müdüriyetinin ve daha büyük merciinin nazar-ı dikkatlerine
çarpmaması veyahut nazar-ı igmazlannda kalması maddelerini hatır-ı
çakeranemden geçürdükçe Mithat paşanın hareminin söyledi~i sözlerin adem-i sıhhat ve adem-i ehemmiyetine hükmetmek 1 elimden
gelmiyecetini şifahen arz ve ihbar eyledikim gibi tahriren dahi
arz ve ihbare cesaret eylerim. Her halde emr -ü· ferman zat-~
hazret-i tacdarilerinindir.
Fi ll Muharrem sene 96 ve fi 24 Kanun-ıevvel sene 94
Bende
Nişli Mahmud kullan
bunda kendi

paşasının

reyi

bulunduğunu

Mekteb·l SaltaDi mtidilrti lkea AU Salh.•l efeacllalıa Mabeya
bq kAtibi
papya (Şapar Çelebi) tHiim ebaft oldata
dart Jils Ura ltaklqnda 8 pvval aeae 9t ve t tepiaievvel
aeae 93 tarUdl bir tezkiresi ve baaa merbat olarak keadl el
yazıu lle yazDUt oldata mektab a6retl •

w•

Mekteb-i Sultani
Aded
Devletiii efendim hazretleri,
F1 22 Nisan Cuma günü Yıldızda Karak\lllukta yed-i alini.ze
teslim etmiş oldu~um dört yüz lira, istirham eder suretlerle ki·
ı Sultan Abdülizizin hat'inden itibaren Abdülhamid aleyhine yapılan bii·
tün hadiselerde Mithat Paşa'nın parmatı oldup müteaddit farnailarta Padişaha
&ildirilditinden Abdiilhamid amcasının tehadetini perde yapıp lı:endi nefsinin
UJgusuna düşerek Mithat P8f8yı ortadan lı:aldırmıttır.
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raren istid'a ·olunmuş iken beş aydır tediye olunmadığından ve
müzayakam sebebiyle meblat-ı mezburı derdest etmeA-e muhtaç
oldukumdan bunun tesviyesine lütfen ve merhameten inayet-i devletleri masruf buyrulmak babında cevab-ı asalanelerine intizar
ederim. olbabda emr-ü ferman hazret-i menleh-ül-emrindir 1•
Fi 18 ŞevvaJ 94 ve Fr 4 Teşrinievvel sene 93
Bende
Ali Suavi
Suavinin el yazısiyle 9 Şevval 94 tarihinde, Süleyman ve
Lebib beA-lerin yanında yazdıA-ı aşağıdaki mektup sureti yukarı
daki tahrirattan dokuz gün evvel kaleme alınmış olup yine dört
yüz lira meselesine dairdir:
"22 Nisan sene 93 Cuma günü Bank-ı Osman!'ye teslim etmiş
oldu~m dört yüz liranın ibraz edene verilmek üzre · ilm-ü haberini Yıldız kasr-ı hümayunu Karakulluğunda mabeyn-i hümayun
başkatibi devletiii Said paşa hazretlerine teslim eyledi~mde bir
yaver çağınp bir zarf derununda telgraf müdürü saidetlu lzzet
efendiye gönderdiler. Bendeniz yanlanndan çıkdığımda birinci gün
teşekkül etmiş olan umur-ı harbiye komisyonuna yani devletiii
atufetlii Mahmud paşa 2 hazretlerinin odalanna girdim ve orada
ferik saadetlu Said paşa hazretlerine 8 dahi müşarünileyh paşa hazretlerine teslim etmiş olduğıım dört yüz lirayı nakl eyledim. me·
selede babrdan güzer etmiş bir köşe var ise Bank-ı Osmant ve
telgrafhane defterlerine müraceat olundukta sahih tarihi ve keyfiyeti ve cihet·i sarfı maiQm olur.
Ancak bendenizin arz eylediğim mesele Macaristan ş ıçun
denmesi üzerine bir büsn-i hizmete gayret içün parayı tedarik
idüp başkatip paşa hazretlerine teslim kazıyyesinden ibarettir; müşarünileyh hazretleri dahi telgrafhane kuyudiyle cihet-i sarh irie
18 Şavval 1294 [ 1877 Birinciteşrin son ] taribinde Snavi efendinin henüz
Galatasaray sultanisi müdürlütünde bulunmalrta oldotu görülüyor. Ali Suavi,
28 ikineiteşrin 1frl7 tarhinde müdürlükten aynlmıgtır.
2 Fethi Pagazade damad Mahmud pqa
ll Maheyn ·Feriki· ve damad Mahmud paşanın enigtesi İngiliz Sait paşa diye
meşhur olan Etiali zade Sait paşa.
1
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huyuracakları derkir ve müsellem bulundutundan bu köşesi bendenizin vazi(e-i acizanem hancındadır.

Derkeaar a

Dört yüz liranın taleb olumpasının aslı Peşte konsolosu Sermed Efendinin Hariciye nezaret-i celilesine telgrafnamesi olduttı
batır-ı çakeriye geldili gibi parayı bendenizin tedarikime dahi
sebep, yevm-i cum'a olduttından ve para mutlaka cumartesi sabJbına
kadar~ Peşteye .bi telgraf verilmesi dahi matlub bulunduAundan
ol veçhile hareket olunmuş oldutu dahi hatır-ı acizldedir 1•
Sutivi Efendinin bu mektubun

arkasında ':

"Ali Suivi Efendi işbu varakada münderic ifadabnı şifaben
beyan ve tekrar ettikbin sonra bu varakayı acjzleri dahi hazır
oldutumuz halde kendi kalemiyle yazmıştır. 9 şevval . sene 94.,
şerhi vardır.
•

'VI

Süleyman

Lebib

ı Yukarıda sureti yazılı olup 18 Şavval tarihli tahriratında müzayekasındiı.n
bahs ile parayı istiyor · ve 9 vavval yani tahriratından dokuz gün evvelki ifade•
sinde ise paranın Macariatana gönderilecetini beyan eyliyor. Acaba · Sııivi bu
parayı kendisine mi almak iltiyordı ? tki ifade birbirini tntmamaktadır.

