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ÜÇ ÜNCÜ AHMED 

(Ahmed-i Salis) 

-M. 1703 H. 1115 - M. 1730 H. 1143-

1703 = 1115 

22 Ağustos = 9 Rebi'ül-ahir, Çarşanba: Üçüncü 
ne'de cülusu ve ihtilal idaresinin tasdikı [ll. 

Ahmed'in Edir-

(Dördüncü Mehmed'in ikinci oğlu ve ügüncü cildin son fıkrasında gördüğ·ümüz 

«Edirne vak'ası, üzerine hal'edilen İkinci Mustafa'nın öz-kardeşi olan üçüncü 
Ahmed 1673=1084 senesi 30/31 Kanunuevvelı=21/22 Ramazan Cumartesi/Pazar ge
cesi dünyaya gelmiş olduğuna göre yaşının tam 29 sene, 7 ay, 23 gün tuttuğu, ya
ni 30 yaşının içinde bulunduğu sırada tahta çıkmış demektir: Anası «Rebia Gül
nfış Hatun» için 1664=1074 vukuatının «5 Haziran» fıkrasına bakınız. - Fetret 
devrinde saltanatlarını ilan eden şehzadeler sayılmamak şartiyle üçüncü Ahmed 
Osmanlı padişahlarımn yirmi üçüncüsüdür. - Son derece zeki, kurnaz ve aynı 

zamanda hassas ve zarif bir zat olan üçüncü Ahmed hem hattat, hem şairdir ve 
şiir mahlası «Necib» dir. - Türk matbaacılığmın kurulması ve ordunun yeni ih
tiyaçlara göre ıslahı gibi büyük teşebbüslerden dolayı üçüncü Ahmed devri te
ceddüd tarihimizde artık müsbet hamlelerin başladığ·ı devir sayılabilir. - Bu ilk 
cülfıs günü vakit müsaid olmadığı için yalnız saray mensupları biat ettikten sonra, 
ertesi sabah erkenden umumi biat merasimi yapılmış, nEdirne vak'ası»nda asiler 
tarafından intihab edilen ve bodurluğundan dolayı ccKavanoz, denilen Rus dönmesi 
Vezir-i-a'zam Nişancı-Ahmed Paşa ile diger devlet erkanının me'muriyetıeri tasdik 
edilmiştir). 

17 Teşrirusani = 8 Receb, Cumartesi: 
vak'ası» elebaşılarım tasfiyeye başlaması, 

azliyle Enişte-Hasan Paşa'nın sadareti. 

Üçüncü Ahmed'in «Edirne 
Kavanoz-Ahmed Paşa'nın 

(Edirne'den Istanbul'a gelip mevkiini tahkim ettikten sonra ihtilal idaresini büyük 
bir ustalıkla tasfiyeye karar veren Sultan Ahmed ısyan reisierini birbirine düşürerek 
temizlemiye başlamış, ilkönce Yeniçeri-ağası Çalık-Ahmed Paşa ile kethudası Dev
Ali Ağa'yı azil ve nefyettikten sonra nihayet Vezir-i-a'zam Kavanoz paşa'yı da ine
bahtı muhafızlığma göndermiştir: Kavanoz'un sadareti• bu senenin 22 Ağustos = 9 
Rebi'ül-ahir Çarşanba gününden itibaren ancak 2 ay, 26 gün sürebilmiştir. - ikinci 
vezirlikten Sadr-ı-a'zam olan Enişte-Hasan Paşa Moralı bir Rum dönmesidir: Dör
düncü Mehmed'in damadı v.e ikinci Mustafa ile üçüncü Ahmed'in enişteleri olduğu 

için «Damad» ve «Enişte» lakaplarıyla anılır). 

[1] Bundan evvelki ciıtleı·de olduğu gibli, bu cilt vukuatında d·a Hicri g.~in tarihle

rinin lVIiladiye tahvilinde «Rüyet-i hilal»deıı mütevellrt farklar hakiki takvime göre 
tashilı .edildiği içi1ı, bunla•;-.ın heı· .vak'ada ayrıca tasrihiııe lüzum görülmr:mıiştirr : 

Yaş lıesaplaı-rıyla saltanat ve me'muriyet müddetleri de hep Miladi takı:hne görecliı-. 



2 KRONOLOJİ 1708 = 1120> 

29 Kanunuevvel = 20 Şa'ban, Cumartesi: İkinci Mustafa'nm
ölüınü. 

(Hal'inden çok müteessir olarak öldüğ·ünden bahsedilen tkinci Mustafa 16641= 1074 
senesi 5 Haziran = 9 Zülka'de Salı günü dünyaya gelmiş olduğuna göre tam 39 se
ne, 6 ay, 24 gün yaşamış demektir: Hal'inden sonra da ancak 4 ay, 8 gün yaşa
mıştır. Yeni-cami'de babası Dördüncü Mehmed'in türbesinde medfundurl. 

1704 = 1116 

28 Eylül = 28 Cuınada-1-fila, Pazar : Enişte-Hasan Paşa'nın azliyle 
Kalaylıkoz-Ahmed Paşa'nın sadareti. 

(«Hırs-u-tama'ı serhad-i mübi.Uagayı açmış» olduğu için aziedilen Enişte Paşa'nın 
sactareti yukarıki senenin 17 Teşrinisani = 8 Receb Cumartesi gününden itibaren 10 
ay, 11 gün sürmüştür. - Girit valiliğinden Sadr-ı-a'zam olan Kalaylıkoz-Ahmed 

Paşa Kayserilidir). 

25 Kanunuevvel = 27 Şa'ban, Perşen be: Kalaylıkoz'un azliyle Kap
dan-ı-derya Baltacı-Mehmet Paşa'nın ilk sadareti. 

(Azlin sebebi Kalaylıkoz'un Şeyh-ül-İslilm Paşmakçı-zacte Ali Efendi'yi bir ihtilal 
tertibiyle ithama kalkışmasıdır : Sadaret müddeU 2 ay, 27 gündür. - Çok zeki ve 
münevver bir zat olan ve «Teberdar» lakabiyle de anılan halefi Baltacı-Mehmet Pa
şa Osmancıklıdır: üçüncü Ahmed'in saltanatını te' min etmekteki rolü için tkincı 

Mustafa devrinin son fıkrasına ve ikinci sadaretinde kazandığı Pruth zaferi için de ı 711 
= 1123 vukuatının "21 Temmuz» fıkrasına bakınız). 

1706 = 1118 

3 Mayıs = 19 Muharrem, Pazartesi: Baltacı-Mehmet Paşa'nın az
liyle Çorlulu-Ali Paşa'nın sadareti. 

(Bazı saray erkanının aziini isteyip kabul ettiremeyince padişaha bile ccnaz-u-istiğ

nii» gösterdiği için aziedilen Baltacı'nın sactareti yukarıki fıkrada gördüğümüz ta
rihten itibaren tam 1 sene, 4 ay, 9 gün sürmüştür. - Kubbe-vezirliğinden 30 yaşla• 
rında Sadr-ı-a'zam olan ve «Silihdar = Silahdar» Ilikabiyle de anılan Çorlulu bir
çiftçi yahut berberin oğlu ve tkinci Mustafa'nın damadıdır). 

1708 = 1120 

14 Kanunuevvel 4 Şevval, Cuma: Veh.ran = Oran anahtarlarının 
'üçüncü Ahnıed'e takdimi. 

(Cezayir'deki Tlemsan=Telemsen şehrinin iskelesi olan bu müstahkem mevki ora
nın en mühim limanlarındandır; Türklerle İspanyollar arasında bir kaç defa alınıp 

verilmiştir: 1556 = 963 vukuatının son ve 1574 = 982 vukuatının «13 Eylül» fıkra
sına bakınız. _ Bu kalenin Cezayir dayısı Bektaş-Hoca tarafından fethi üzerinee 
İspanyolların Cezayir'le son alakaları da kesilmiştir). 
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1710 = 1122 

16 Haziran = 18 Rebi'm-ahir, Pazartesi: Çorlulu-Ali Paşa'nın azliy
ie Köprüiii-zade Nu'ınan Paşa'nın sadareti. 

(Azlin sebebi, padişahın sulhcülüğüne rağmen Rusya ile harbe tarafdar olan Çorlu
lu'nun bu sırada Ruslarla çarpışmakta olan İsveç kralı Demir-baş Charles'e yardım 
etmesi için Kırım hanımı gizlice emir -v·ermiş olmasıdır: Sadaret müddeti 1706=1.118 
senesi 3 Mayıs=19 Muharrem Pazartesi gününden itibaren 4 sene, 1 ay, 14 gün
dür. - Köprülü ailesinden yetişen beşinci ve sonuncu Sadr-ı-a'zam olan Eğriboz 

muhafızı Nu'man paşa, Fazıl Ahmed Paşa'nın büyük oğludur). 

18 Ağustos = 22 Cumada-1-ahlre, Pazartesi: Köpr.ülü-zade Nu'man 
Paşa'nın azliyle Baltacı-Mehmet Paşa'nın ikinci sadareti. 

(Devlet idaresinde «kendüye hayret" gelecek derecelerdeki aczinden ve adamları

nın da Hazine zararına «cem'-i mah> etmesinden dolayı aziedilen Nu'man Paşa'nın 
sadareti 2 ay, 2 gün sürmüştür. - Haleb valiliğinden ikinci defa iş başına getirilen 
Baltacı'nın ilk sildareti için 1704 ı= 1116 vukuatının "25 Kanunuevveh> fıkrasına; 

bakınız). 

1711 = 1123 

9 Nisan = 20 Safer, Perşenbe: Vezir-i-a'zaın ve Serdar-ı-Ekrem 

Baltacı-Mehmet Paşa'nın J)avudpaşa'dan Pruth seferine hareketi. 

(Osmanlı-Türklerinin "Koca», «Deli» ve «Ak-bıyık" lakaplarıyla andıkiarı Rus çarı 

Birinci Petro'nun şimal siyaseti Baltık denizine hakim olmak ve cenup siyaseti de Ka
radeniz'e çıkmak hedeflerine müteveccihtir: Koca-Petro'nun cihangirlik hulyalarına 
kapılmış büyük bir asker olan ve Osmanlı menbalarında «Demir-baş» denilen rakibi 
isveç kralı On-ikinci Charles'e karşı Danimarka, Lehistan ve Saksonya ile ittifakı 
işte bu şimal siyasetinden dolayıdır. Demir-Baş bu müttefikleri sırayla mağlılb edip 
Baltık sahillerinden başka Lehistan'a bile hakim olmuşsa da, 27 Temmuz 1709 da 
16 bin kişilik bir kuvvetle Koca-Petro'ya karşı giriştiği PoltawajPultava J?Uharebe
sini kaybedince, müttefikı olan Kazak hetmanı Mazeppa ile beraber Bender'e gelip 
Türkiye'ye iltica etmek mecburiyetinde kalmıştır. Demir-baş'ın dokuz sene süren bu 
uzun mücadelesinden Türkiye'nin istifade etmemiş olması ve bilhassa 17081=1120 
vukuatının «14 Kanunuevveb fıkrasmda böyle bir siyaset takib ettiğini gördüğümüz 
Çorlulu-Ali Paşa'nın aziedilmesi üçüncü Ahmed devrinin en büyük hatalarındandır. 
Rusların Türkiye'ye iltica etmiş olan tsveç kralıyla askerlerini vurmak için Türk 
topraklarına tecavuz edip 48 saat içerileı·e kadar ilerlemeleri, Kırım hududuna da 
sarkıntılığa başlamaları, Osmanlı - Rus sulhüne rağmen Azak denizinde bir Rus do• 
nanması kurmuş olmaları ve bilhassa Istanbul'daki Moskof elçisi Tolstoi'nin Türk 
milletine iltica etmiş olan İsveç kralı On-ikinci Charles'in- hu!ilud haricine atılması 
ve Mazeppa'nın da hemen Rusya'ya teslimini istiyecek. kadar küstahlığa kalkışması 
nihayet sulhcü padişahın ikaaziyle neticelenmiş ve işte bundan dolayı üçüncü Alı

med'in huzurunda toplanan fevkalade bir mecliste Rus seferinin açılmasına karar 
verilmiştir: Son Osmanlı-Rus su!hü için 1700 = 1112 vnimatının "14 Temm.uz., f'k

rasına bakınız. - 360 harb ve nakliye gernisinden mürekkep büyülı: bir Osmanlı do
nanması da Azak denizindeki Moskof donanmasının imhası ve Azak kalesinin istirdadı 
vazifesiyle bundan bir gün evvel Karadeniz'<? açılmıştır). 
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19 Temmuz 
rinci günü. 

KRONOLOJİ 1711 t= 1123 

3 Cumada.-1-ahire, Pazar: Pruth muharebesinin bi-

(Osmanlı ordusu Bağdan'da ve pruth üzerindeki Faltschl=Falçi geçidinin bulun
duğu Kartai-salırasında ve Eus ordusu da karşı yakada Osmanlıların Çuçura de
dikleri Cecora mevkiindedir: Koca-Petro Eflak ve Boğdan istilasına bir takım kuv
vetler sevketmiş olduğu için, yanında 60 bin kişi kalmıştır; Osmanlı ordusunun 
mevcudu da 140 bin gösteı·ilir. - Türklerin karşı yakay::ı geçmek için hımd::ın hir 
gün evvel köprü kurma teşebbüslerine karşı Osmanlı müelliflerinin «Şermet-oğlıı» 

dedikleri general Petroviç Scheremetoff sevkedilmişse de püskürtülmüş, gece saba
ha kadar 3 - 4 köprü lmrulmuş ve sabahleyin geçirilen 40 bin lüşilik bir pişdar kuv
veti düşman «tabur(ıstabur» undan mukabeleye çıkarılan Rus kuvvetlerini akşama 

kadar süren bir muharebeden sonra mağ·lüb edip çekilmiye mecbur etmiştir). 

20 Temmuz = 4 Cumada-l-ahire, Pazartesi: Pruth muharebesinin 
ikinci günü. 

(Bu gün Baltacı-Mehmet Paşa kuvay-ı-külliyye ile i{arşı yakaya geçmiş, Osmanlı 

ordusu cepheden saldırırken Kırım hanı Devlet-Giray da Rusları arkadan çm:irmiş. 

ovaya hakim tepeler tutulmuş ve bu suretle Koca-Petro ordusu Pruth nehriyle ci
varındaki bataklıklar arasında sıkı bir ateş çenberi içine alınıp ümitsiz bir vaziyete 
düşmüştür). 

21 Temmuz = 5 Cumada-1-ahire, Salı: Prutlı muharebesinin üçüncü 
güni.i Rus ordusunun aman dilemesi ve Prutlı «Miukaddimat-ı sulhiyye»si. 

(Rus ordusu yukanki fıkrada gördüğ·ümüz ümitsiz vaziyette kalınca Koca-Petro 
ye's içinde çadırına çeliiimiş ve sonradan "Birinci Katerina;) ismiyle R:.ı.sya in;
paratoriçesi olan meşhur metresi Livonyalı Marthe Rabe işte bu mühlik anda 
ordu erkanını toplayıp teslim olmaktan başka çare kalmadığma ikna' etmiş, 

bütün mücevherleriyle parasını ortaya koyduktan başka borç paralar da alarak 
200 bin rublelik bir sulh fidyesi hazırlamış ve bu gün ikindiye kadar harb de
vam ettikten sonra Eus ordusuna «Vire bayrakları» çekilirken işte bu fidyeyi 
yollayıp Serdar-ı-Ekremden aman dilemiştir. Katerina'nın bizzat geldiğ·i hak
kındaki rivayet çok zayıftır; gönderdiği mücevherlerle paraların muahhai 
menbalarda rüşvet gibi gösterilmesi de doğru değildir : Kale ve ordu teslimle
rinde muzaffer kumandanlara bu gibi hediyelerle fidyeler gönderilmesi umumi
yetıc riayet edilen eski bir adettir. Rus murahhasları gelince Baltacı derhal bir 
harb meclis~ toplayıp düşmanın bütün Osmanlı metalibini kabul etmek şartiyle 

teklif ettiği sulh meselesini müzakereye koymuştur : Netice olarak «CÜmle Vü
kelay-ı devletün re'y-ü-ittifaklarıyla, sullle karar verilmesi, artık çok bozul
muş olan Osmanlı ordusuna i'timad edilmemesindendir; hatta bir gün evvelki 
muharebede akşama doğru düşmanın şiddetli ateşi karşısında asker yüz çevir
mişse de ortalık karardığı için Ruslar farkında olamamışlardır! Bu nokta Vak'a
nüvis Raşid'in izah:Uı ve Baltacı'nın Valide-Sultan'a yazdığı bir mektuptaki sa
rahatıe sabittir. Bu hale rağmen Serdar-ı-Ekremin Istanbul'daki düşmanlan kcn
disi.c;i ihanetle itham edip idamına bile çalışmışlar ve ayni mektuptaki kendi 
tabiriyle ... Tstanbul'u küffara virmiş gibi» aleyhine propagandalar yapmışlardır. -
Rcis-ül-küttab i. ":r Efendi ile Koca-Petro'nun şansölyesi Baron petro Schaffiroff 
arasında kararlaştırılan "Mukaddimat-ı sulhiyye»nin en mühim esaslarına 

göre Azak kalesiyle bütün mülhakaatı Türkiye'ye iade edilecek, Rusların son 
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zamanlarda yaptıkları hudud kaleleri tahrib edilip bütün silahları Türk ordusuna 
teslim olunacak, Kırım hanlığıyla Lehistan krallığına tabi' Kazaklara kat'iyyen mü
dahale edilmiyecek, Türkiye'de mülteci bulunan İsveç kralı Demir-baş Charles ma
iyyetiyle beı·aber memleketine giderken Ruslar tarafından hiç bir taarruza uğramı
yacak, Başv.ekil Schaffiroff'la Baş-kumandan Scheremetoff rehlne olarak Türkiyede 
kalacak ve ancak işte bu şartıann tatbikinden sonra kat'! sulh muahedesi akdedile
bilecektir). 

20 Teşrinisaııi = 9 Şevval, Cuma: Baltacı-Mehmet Paşa'nın azliyle 
Ağa-Yusuf Paşa'nın sadareti. 

( Azlin sebebi, Baltacı'nın Istanbul'daki düşmanları tarafından "Çarı elden kaçırmış» 
olmakla ithanı edilmesine ehemmiyet vermiyen üçüncü Ahmed'in nihayet ikinci bir 
iftira ya inandırılmış olmasıdır: Pruth'dan Edirne'ye gelen muzaffer serdarm ordu 
işlerinden dolayı Edirne'de fazla kalması, ilk ithanıden korkarak padişahı hal'etmek 
için askeri bir isyan hazırlarnakla meşgul olduğ·u hakkında ikinci bir isnada yol aç
mıştır! Baltacı'nın bu ikinci sactareti ı 710 = 1122 senesi 18 Ağustos'=22 Cunı.ada-1-
ahire Pazartesi gününden itibaren ı sene, 3 ay, 3 gün sürmüştür. - Yeni Vezir-i-a'
zam Gürcü Yusuf Paşa'ya «Ağa, denilmesi, Yeniçeri-ağalığından Sactarete çıkmış 

olmasındandır). 

1712 = 1124: 

10 Nisan = 3 Rebi'ül-evvel, Pazar: Nabi'nin ölümü. 

\Divan edebiyatımızın en bUyük şahsiyyetıerinden olan Urfalı Nabi'nin asıl ismi 
«Yusuf, duıo : Doğum tarihi belli değilse de doksanlık bir ihtiyar olarak öldüğü 

hakkında zayıf bir rivayet vardır. Son me'nıuriyeti Suvari-mukabelecEiğ·idir; me
zarı Karacaahmet'tedir. - En meşhur eserleri nıürettep divaniyle "Hayriyye»si, 
«l'Iayr-abad»ı, "Tuhfet-ül-Haremeyn» i ve "Tuhfe-i elilke ş, i dir). 

16 Nisan = 9 Rebi'ül-evvel, Cmna:rtesi: Pruth <<Mulmddimat-ı sul
hiyye» sini tftldb eden ilk Osmanh-Rus sulhi.i. 

(Yukarıki senenin «21 Temmuz» fıkrasında gördüğ·ümüz taahhütlerini bir takım 

bahanelerle ifa etmiyen Koca-Petro'ya karşı yenielen sefer hazırlığ·ı başlanıış, bu 
vaziyet üzerine Azak kalesi iade edilmiş, fakat diger taahhütler henüz ifa eclilrne
den ingiliz ve Felemenk elçilerinin tavassutiyle Istanbul'da 25 senelik bir sulh im
zalanmıştır : Bu muaheclenin en mühim esaslarına göre Rus devleti Türk hududunda 
tahribini taahhucl ettiği kaleleri derhal yıktıracak ve Lehistan'dald askerini geri 
çekecektir; hu suretle Türkiye Lehistan'ı him3.ye etmelde şimal tarafından kendi 
emniyetini de te'min etmiş demektir : Aşağ·ıki senenin «24 Haziran» fıkrasına da 
bakınız). 

ll Teşrinisani = ll Şevval, Cuma: Moskoflarm taahhi.itlerini ifa 
etmemelerinden dolayı yeni bir Rus seferine karar verilmesi. 

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz taahhütlerinden itibaren 6 ay, 25 gün geçtiğ·i halele 
Ruslar Lehistan'ı tahliye etmedikten başka harb hazırlıklarına da kalkışmış olduk
ları için fevkalade bir meclis toplanıp sefer kararı vermiş ve bu karar üzerine 
üçüncü Ahmed Istanbul'dan Edirne'ye ha re}, et etmiştir). 
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12 Teşrirusani ;== 12 Şevval, Cumartesi: Ağa-Yusuf Paşa'nın azliyle 
, Nişancı/Silahdar-Siileyınan Paşa'mn sadareti. 

(Ağa Paşa Rus meselesinin tesviyesinde muvaffak olamadığı için aziedilmiştir : 
Sadaret müddeti ı 71ı := 1123 senesi 20 Teşrinisani = 9 Şevval Cuma gününden iti
baren 11 ay, 22 gündür. - Nişancılıktan Vezir-i-a'zam olan Abaza Süleynıan Paşa'
nın lakaplan evvelce bulunduğu vazifelerden dolayıdır). 

1713 = 1125 

1 Şubat = 5 Muharrem, Çarşanba: Bender'de mülteci bulunan 

tsveç kralı Demir-baş Charles'in memleketine iadesi kararı. 

(Koca-petro'ya mağlüb olduğu tarihten itibaı'en üç buçuk senedir Bender'de mül
teci bulunan Demir-baş için ı711 = 1123 vukuatının <r-9 Nisan, fıkrasına bakı

nız. - Pruth ccMukaddimat-ı sulhiyye>> si ve Istanbul sulhiyle memleketine sali
men avdeti te'minat altına alınmı'? olan On-ikinci Charles yol masraflarını da al
dığı halde yola çıkmamıştır: Bunun sebebi, Türkiye'de kalmak suretiyle Türk-Rus 
münasebetlerinin düzelmesine engel olmak istemesi ve hatta Istanbul'daki elçile
riyle padişahı mütemadiyen harbe teşvik edip dunnasıdır; işte bundan dolayı 

kendisine Türk asl{erinin himayesi altında memleketine gitmesi veyahut Türk t~

biiyyetine girip siyası bir gaile vaziyetine nihayet vermesi tebliğ edilmiş ve bun
ları. kabul etmediği takdirde hudud boyundan kaldırılıp Dimetoka'ya getirilmesi 
emredilmiştir. Bu emre karşı nankörlük eden kral Bender civarındaki evinde 300 
lsveç askeriyle mukavemet ve müsademeye kalkışmışsa da, tabii derhal tenkil 
edilip yakalanmış ve gene hükümdar muamelesi yapılarak Dimetolm'ya getirilmiş

tir: Aşağıki senenin "ı9 Eylül» fıkrasına da bakınız). 

6 Nisan = 10 Rebi'ül-,evvel, Perşenbe: Silahda.r-Süleyman Paşa'nın 

azliyle Kapdan-ı-derya Hoca-İbrahim Paşa'nın sadareti. 

(Azlin sebebi, Demir-baş Charles'in yukanki fıkrada gördüğ·ümüz çirkin hareke
tine rağmen efkar-ı-umumiyyece yalnız mülteci sıfatma ehcmmiyet verilmesi ve 
uğradığı muamelenin sırf işte bu bakımdan «hedef-i i'tiraz-ı na$» olmasıdır. Sü
leyman Paşa'nın sactareti ı 712 = 1124 senesi 12 Teşrinisani i= 12 Şevval Cumar
test gününden itibaren 4 ay, 24 gündür. - «Hoca,, «Ürsa-Poça» ve "Pehlivan-za
de» lakaplarıyla anılan halefi Urlalı bir Türk pehlivanının oğludur ve meslekten 
yetişmiş çok kıymetli bir denizcidir). 

27 Nisan = 1 Rebi'ül-ahir, Perşenbe: Hoca-İbrahim Paşa'nın azil ve 

idanıiyle ikinci vezir Silahdar-Ali Paşa'nın sadareti. 

(Hoca Paşa'nın azliylc idamma sebeb, üçüncü Ahmed'in dokuz yaşındaki kızı 
Fatma-Suıtan'a ni·kahlanınış olan Silahdar-Ali paşa'yı istirkab edip bir ziyafette 
öldürtıniye karar verınesidir : Sactareti yukanki fıkrada gördüğümüz tarihten 
itibaren ancak 2ı gündür. - "Damad» lakabiyle de anılan kıymetli halefi lznik 
köylülerinden Hacı-Hüseyn Ağa'nın oğludur). 



1715 ;_ 1127 OSMANLI TARİHİ 

24 Haziran = 30 Cumada-1-Ula, Cumartesi: Osmanlı-Rus sulhünü 
kat'ileştiren Edirne muahedesinin akdi. 

(Yukarıki senenin «ll Teşrinisani» fıkrasında gördüğümüz sefer kararı üzerina 
telaşa düşen Koca-Petro bir i'tizar mektubu göndermiş ve bunun üzerine başlıyan 

müzakere Edirne muahedesiyle neticerenmiştir: Bu muahede mucibince Ruslar 
Lehistan'm iki ay içinde tahliyesini, isveç krah Demir-baş Charles'in bir Türk 
muhafız kıt'asıyla Rus topraklarından geçirilerek memleketine iadesini Dniepr = 
özü boyunda Dördüncü Mehmet devrindeki hududun esas olmasını, Samara ve Orel 
nehirleri arasında da Samara boyu Türklerde ve Orel boyu Ruslarda kalacak su
rette sınır çekilmesini· kabul etmişlerdir. Bu suretle Kırım'la Lehistan tehlikeden kur
tulmuş ve Karadeniz' e yaklaşan Rus tehlikesi geri atılmış denıektir). 

1714 = 1126 

19 Eylül = 10 Ramazan, Çarşanba: İsveç kralı Demir-baş Charles'in 
Dimetoka'dan memleketine hareketi. 

(5 sene, 2 ay gaileli bir mülteci olarak Türkiye'de kalan Demir-baş'ın şahsiyyet ve 
vaziyeti için 1711 = 1123 vukuatmm «9 Nisan» ve 1713 = 1125 vukuatının da "1 Şu
bat, fıkralarına bakınız. üçüncü Ahmed'den bir çok ihsanlar alan i'sveç kralı 600 
kişilik bir Türk müfrezesinin himayesinde yola çıkmış ve Eflak'daki 2500 askerini 
de alıp Erde! üzerinden memleketine götürülmüştür). 

8 Kanunuevvel = 1. Züllıicce, Cumartesi: Venedik-seferine karar 
verilmesi. 

(1699 := 1110 senesinin «26 Kanunusani» fıkrasında gördüğümüz Karlofça muahede
sindenberi 15 sene, 10 ay, 13 gün süren Osmanlı - Venedik sulhüne bu gün toplanan 
fevkalade meclisin karariyle nihayet verilmiş olmasına sebeb, Venediklilerin o sulhe 
rağ·men Akdeniz'de Türk ticaret gemilerini zaptedip durmaları, Rakka vali!iğ·inde 

ölen eski Vezir-i-a'zam Enişte-Hasan Paşa'nın terekesini Istanbul'daki karısı Ha
dice-Sultan'a götüren gemiyi bile zabtedip tayfalarını esir etmeleri ve bilhassa son 
zamanlarda Karadağlıları Türk hakimiyyetine karşı ısyan ettirip büyük bir tenkil 
hareketine sebeb olmalarıdır : Katolik İtalyan tahakkümüne dayanarnıyan Moralılar 
Türk idaresini istedikleri için, Mora'nın istirdadı ilk hedef ittihaz edilmiştir). 

1715 = 1127 

1 Nisan = 26 Rebi'ül-evvel, Pazartesi: Üçüncü Ahmed'le Vezir-i-a'~ 
zam Silahdar-Ali Paşa'nın ordu başında Istanbul'dan Edirne'ye hareket
leri. 

(Padişah Edirne'de kalmış ve Ali Paşa da Serdar-ı-Ekremlikle 19 Nisan = 14 Rebi'
ül-ahir Cuma günü Serez-Selanik-Yenişehir üzerinden Mora'ya gitmiştir). 

7 Haziran = 4 Cumada-1-ahire, Cuma: Tinos/Tenos = tstendil adar
sımn fethi. 

(Barbaros devrinde alınıp haraca bağlanclıktan sonra Venediklilerin eline geçen 
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bu Kiklad adası Kapdan-ı-derya Canım-Hoca'nın kumandasındaki Türk donanınası 

gelir gelmez yerli Rumların Venedikli vali Balbi'yi tehdid etmeleri üzerine habersiz 
teslim olmuş ve bu suretle Venediklilerin Adalar-denizi'ndeki son koı'san yatağı da 
ellerinden çıkmıştır). 

7 Ağustos = 6 Şa'han, Çarşanba : Şimali-Mora fütfihatını ikmal 
eden ordunun Anabolu'dan Cenuhi-Mora'ya hareketi. 

(27 Haziran = 24 Cumada-1-ahire Perşenbe günü Korinthas berzahından Mora'ya 
giren Türk ordusu 4 Temmuz = 2 Receb Perşenbe günü Türklerin «Gürdüs» de
dikleri KorinthosjCorinthus kalesini, ı9 Temmuz = 17 Receb Cuma günü Napoli 
di RomaniajNauplion ,= Anabolu kalesini ve nihayet 4 Ağustos = 3 Şa'ban Pazar 
günü de Osmanlıların nKastel-kal'ası» dedikleri Chateau de Moree'yi feUıedip bun
ların arasındaki yerleri işgal etmiş, bu sn" ada Şimali-Yunanistan'la Mora arasın

daki Egine körfezinde Osmanlıların «Cezire-i Egene» dedikleri adayı da 6 Tem
muz = 4 Receb Cumartesi günü donanma kumanda!lı teslim alıp anahtarlarını Ser·· 
dar-ı-Ekreme göndermiş ve gene o sırada Venedikliler de bilmukabete preveze'yi 
muhasara etmek istemişlerse de ı 7 Temmuz .= 15 Receb Çarşanba günü Türklerin 
şiddetli bir huruç hareketiyle denize dökülmüşlerdir. - Şimali-Mora fütühatı işte 

bu muvaffakıyetıerle ve büyük bir sür'atıe ikmal edildikten sonra Cenubi-Mora'ya 
hareket eden ordunun en mü him hedefleri Na varin, Koro n ve Modon kaleleridir). 

22 Ağustos = 21 Şa'ban, Perşen be: Mora fethini ikmal eden ordu
nun Modon'dan hareketi. 

(Cenubi-Mora'daki bütün kuvvetlerini Modon'da toplıyan düşmanın tahliye etmiş 

olduğu Navarin ve Koron kaleleri ı3 Ağustos = ı2 Şa'ban Salı günü işgal edilmiş, 
Modon limanındaki Venedik donanması 16 Ağustos = ı5 Şa'ban Cuma günü Os
manlı donanması yaklaşırken kaçmış ve ı3jı4 Ağustos = ı2;ı3 Şa'ban SaiıjÇarşan~ 

ba gecesi Modon kalesini kuşatan ordu 8 günlük bir muhasaradan sonra bu doku
zuncu günü kaleyi cebren fetheclip l'vioı·a fütühatını ilmıal etmiştir. Bütün Mora'nın 
fethi ı ay, 20 gün .= 5ı gün sürmüştür. - Bu sırada Mora'nın cenubundaki Minoa 
adasında Türklerin nBenefşe, ve «Manvasya» dedikleri MonemvasiajMalvasia kale
siyle Aya-Mavri adası henüz düşman işgalinde bulunduğ·unclan, Serdilx-ı-IDla"cEı .Ali! 
Paşa bunlardan birincisinin fethine Anadolu bey!erbeyi Türk-Ahmed Paşa'yı ve 
ikincisine de Rumeli beylerbeyi Sarı-Ahmed Paşa'yı me'mur etmiş, Mor:emvasia 
4 Eylül = 5 Ramazan Çarşanba ve Aya-Mavri de 5 Teşrinievvel '= 6 Şevvi'll Cu
martesi günü fe thedilmiştir). 

24 Eylül = 25 Ramazan, Salı: Suda kalesinin fethi ve Venediklilerin 

Girit adasındaki son alakalarının da kesilmesi. 

(Dördüncü Mehmet devrinde Girit fütühatı ikmii.l edildiğ·i zaman Venediklilerin 
elinde bırakılan Suda, Granbusa / Carabusa ve Spinalonga 1= İspirlonga kaleleri 
için 1669 = 1080 vukuatının «5 Eylül» fıkrasına bakınız. _· Bu seferki Osmanlı -
Venedik harbi üzerine Hanya muhafızı vezir Mehmet Paşa Suda'yı ve Kandiya 
muhMızı vezir İzmirli-Ali Paşa da diger iki kaleyi zebtederek Venediklilerin Gi
rit'le son alakalarını da kesmişlerdir). 
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1716 = 1128 

24 Nisan = 2 Cumada-1-Ula, Cuma: «Nemçe seferi»nin açılması. 
(ll Nisan = 18 Rebi'ül-iihir Cumartesi gunu Vezir-i-a'zam ve Serdiir-ı-Ekrem 

Silahdar-Ali Paşa Venediklilere karşı Korfu = Korfos seferine çıkmak üzere Da
vudpaşa'dan incirli köyüne geçmişse de, daha ileri gitmeden Avusturya seferi açıl

mıştır : Bunun sebebi, Mora fethi üzerine Venediklilerin Avusturyalılarla tedüfül 
ve taarruzi bir ittifak akdetmiş olmalarıdır; işte bundan dolayı Avusturya hükü
meti Karlofça'da Venedik ve Avusturya hükümetleriyle ayrı ayrı akdedilen muahe
deleri birbirine bağ·Jı bir kül halinde göstererek Mora seferiyle sulhün ihlal edilmiş 
olduğunu bildirmiş, V.enedik zayiatının iade ve tazmini şartiyle yeniden sulh akde
dilmediğ·i takdirde Istanbul'daki sefirinin iadesini istemiş ve bunun üzerine toplanan 
fevkaliide mecliste derhal sefer açılmasına karar verilmiştir : Bu mecliste Avustur
ya seferi için büyük hazırlıklar lazım geldiğinden bahsedenler olmuşfm da ?vLnt 
fiitihliği gururuna kapılan Serdiir-ı-Ekreme söz geçirilememiştir ; Ali Paşa bilhassa 
«Fitne-i kıyiime» ve "tblls ile celis» denilen Sadaret-kethudiisı Giritli Köse-İbrahim 
Ağ·a ismindeki hain devşirmenin kendisini «Müeyyed min ind-İlliih» bir cihangir 
gösteren dalkavukluklanna kapıldığı için bu hazırlıksız sefere çıkmış ve üçüncü 
Ahmed de Edirne'ye hareket etmfştir). 

5 Ağustos = 16 Şa'ban, Çarşanba: V aradin bozgunu, V ezir·-i-a'zam 
ve Serdar-ı-Ekrem Silahdar-Ali Paşa'nın şehadeti. 
(Ali paşa 24 Mayıs ı= 2 Cumiida-1-ahire Pazar günü Edirne'den Belgrad'a hareket 
etmiş, 22 Temmuz = 2 Şa'ban Çarşanba günü Belgrad'a gelmiş, burada toplanan 
harb meclisinde Osmanlı hakimiyyetindeki Tımışvar'a gidilip düşman o tarafa 
gelmediği takdirde bu mevsimin harb hazırlıklarıyla geçirilmesini teklif eden-
ler olmuşsa da sonradan irtidad etmiş olan hain Rumeli beylerbeyi 
Ahmed Paşa'nın telkiniyle düşman ordusunun bulunduğu Varadin 
dein üzerine gidilmesi takarrür etmiş, orduda hazırlık olmadığı 

kalesinden ödünç olarak 14 «Bal-yemezn topu alınıp 25 Temmuz = 

Boşnak SQrı

= Peterwar
için Bel gm d 

5 Şa'ban Cu-
martesi gümi Zemun yakasına geçilmiş, 2 Ağustos i= 13 ŞQ'ban Pazar günü Val'a
din'in bir buçuk saat mesafesindeki Karlofça boğazında ilk pişdar müsaclemr:si 
olarak 1500 kişilik bir Türk müfrezesi sekiz bin mcvcutiu bir düşman kuvvetini 
nıa.ğlüb etmiş ve bunun üzerine toplanan harb meclisinde düşmanın hazırlanma
sına vakit bırakmadan derhal taarruz edilmesi lazmıgeldiğinclcn bahsedilmişse 

de hain Boşnak Sarı-Ahmed Paşa askerin yorgunluğundan bahsederek "Cümle
nun a'sab-ı hımmetıerine fütür» vermiş, 3 Ağustos = 14 Şa'ban Pazartesi günü 
Varadin'e hareket edilmiş, ertesi sabah «Sancağ-ı-Şerif» çıkarılıp düşman taarruzu 
beklendiği sırada rri.eterislere kumanda eden Sarı-Ahmed öyle bir ihtimal ol
madığını bildirip her kesin yerine çekilmesine sebeb olmuş ve bu sırada "azım 

toplar» belirmesinden düşmanın takviye kıt'aları almakta olduğ·unu Qnlayan 
Serdar-ı-Ekrem yukanki fıkrada bahsi geçen hain kethudası Giritli Köse-İbra

him'i Sarı-Ahmed'e gönderip tahkik ettirmek istemişse de bu iki m.eş'um dev
şirmenin söz birliğine aldanan Ali Paşa «Düşmen-i din firiir idiyormuş h> diye 
oyalanmıştır. Hakikatte ise Serdiinn tahmini veçhile o sırada düşman ordusuna 
takviye kıt' aları gelmiştir! - O günün akşamı top düellosuyla geçtikten sonra 
bu sabah saat yediden öğ·le vaktine kadar süren Varadin muharebesi müdhiş bir 
bozgunla neticelenmiş, ilkönce sol cenahta Türk askeri Alman piyadesini ez
mişse de sağ cenahta Anadolu beylerbeyi Türk-Ahmed Paşa'nın şehiideti o cenahın 
bozulmasına ve düşmanın da o taraftan Osmanlı karargahına kadar girmesine sebeb 
olmuş, o sırada son bir hamle yapan Serdar-ı-Ekrem alnından giren bir kurşun

la yere yuvarlanıp adamları tarafından. geri götürüiiirken can vermiş ve nihayet 
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asker de Belgrad'a doğru kaçışmıya başlamıştır. Bu badirede «Sancağ-ı-Şerifııin 

bile Belgrad'a güçlükle kaçırıldığından bahsedilir! - iki devşirmenin ihanetine 
kurban olan zavallı Mora fatihi Silahdar-Ali paşa'nın saclareti ı 713 = ıi25 senesi 
27 Nisan = 1 Rebi'ül-evvel Perşenbe gününden itibare"~ tam 3 sene, 3 ay, 8 gün 
sürmüştür). 

22 Ağustos = 4 Ramazan, Cumartesi: Belgra.d inuha,fızı Hacı-Halil 
Paşa'nın sadaret ve serda.rlığı. 

(Silahdar-Ali Paşa'nın şehadeti üzerine ordu erkanı tarafından Rumeli beylerbeyi 
Sarı-Ahmed Paşa Serdar-Kaymakamlığına intihab edilmiş ve üçüncü Ahmed'e şeh
zadeliğindenberi mensfıb olan Mevkufati Muşkaralı 1= Nevşehirli İbrahim Ağa da 
Varadin faciasının padişaha arzma' me'mur edilmiştir; «Lale devri» nin zeki, zarif 
ve teceddüdcü Sadr-ı-a'zamı Damad-İbrahim Paşa işte budur. üçüncü Ahmed'e Va
radin felaketini bütün tafsilatiyle nakledip derhal sulh akdiyle ordunun ve devletin 
yeni ihtiyaçlara göre ıslahından başka çare kalmadığını anlatan Nevşehirli-İbrahim 
Ağa Baş-Emir-ahurlukla padişahın yanında kalmış ve çok- çabuk parlıyan bu bü
yük adamın 3 Teşrinievvel = 16 Şevval Cumartesi günü vezaretle Rikil.b-ı-Hüma
yun Kaymakamlığına tayini- üzerine sulh siyaseti hAkim bir vaziyete gelmiştir. -
Hacı-Halil Paşa'ya gönderilen "Mühr-i-Hümayun» bu gün kendisine teslim edilmiş 

ve Yaradin faciasına sebeb olan Serdar-Kaymakamı boşnak Sarı-Ahmed Paşa da 
Belgrad muhafızlığına tayin edilmiştir: Bu hain devşirme biraz sonra irtidad ettiği 

için ahali tarafından parçalanarak öldürülmüş ve irtidadından dolayı kaatilleri hak
kında takib at yapılmamıştır). 

Eylül sonları = Şevval ibtidaları: Vak'anüvis Naima'nın ölümü. 

{Şehnamecilerden sonra ilk Yak'anüvis olan Naima 1065 ı= 1654-1655 tarihinde Ha
leb'de dünyaya gelmiş olduğuna göre 61-62 yaşlarında ölmüş demektir. Asıl ismi 
«Mustafa Naim» dir : Divan kaleminde katipken "Naima» malılasını almış -ve 
Defter-eminliği, Anadolu-Muhasebeciliği ve Baş-Muhasebecilik gibi mühim mev
ki-lerde bulunmuştur. Hicretin 1000-1070 vukuatına iiid olan tarihi ilkönce İbra

him-Müteferrika matbaasında iki cild olarak basıldıktan sonra Matbaa-i Amire'de 
altı cild üzerine tab'edilmiştir : Bunun ilk beş cildi Katib-Çelebi «Fezlekeıı sinin 
adeta aynen istinsahından ibaretse de, büyük Yak'anüvis bir takım ilaveler ve 
üslüp hususiyetleriyle eserine şahsi bir çeşni vermek kudretini de göstermemiş 

-değildir. - Mora Defter-eminliğinde ölen Naima'nın mezarı Balyabadra = Paleo
patras'dadır). 

20 Teşrinievvel = 4 Zülka'de, Salı: Tımışvar'ın sukutu. 

{Macaristan'da son Türk vilayeti şeklinde kalan Banat eyaJetinin bu müstahken1' 
merkezi· Eflak'la Boğdan'ın da kilidi sayılır. Bu senenin «5 Ağustos» fıkrasında gör
düğümüz Yaradin bozgununun ilk feci neticesi işte bu faciadır. 180 bin kişilik bir 
Hıristiyan ordusuna karşı 44 gün dayandıktan sonra imdatsızlıktan dolayı «Vire ile» 
düşmana teslim olup ahaliyi Belgrad'a nakleden muhafız Hacı-Mustafa Paşa 4 - 5 
sene kafi gelebilecek zahire ve mühimmata malik olduğu için şiddetle tenkid edi
lir. - Belgr,ıd'da bulunan yenl Yezir-i--a'zam ve Serdar-ı-Ekrem Hacı-Halil P~şa bu 
felaket haberi üzerine askerin dağılmasına meydan vermemek için orduyu alıp der
hal Edirne'ye hareket etmiştir). 
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1717 = 1129 

28 Kanunusam 14 Saf er, Perşenbe: Şehzade lUustafa'nm doğu-
mu. 

(üçüncü Ahmed'in bu oğlu 1757 .= ı171 de tahta çıkmış olan "Sultan Mustafay-ı 
Sil.lis = üçüncü Mustafa» dır : Anasının adı "Mihrişah-Kadın» dır). 

18 Şubat = 6 Rebi'ül-evvel, Perşenhe: Fatma-Sultan'la evlenen Ui
kab-ı-Hümayun-Kaymakamı Nevşehirli-İbrahim Paşa'nın damadiığı. 

(üçüncü Ahmed'in en sevgili kızı olan Fatma-Sultan o sırada ı3 yaşındadır : Henüz 
5 yaşındayken eski Vezir-i-a'zam SilaJıdarJŞehid-Ali Paşa'ya nikahlanmış ve ı2 ya
şında bu itibari izdivaçtan dul kalmıştır! Babasının en sevgili veziri olan yeni kocası 
en kuvvetli rivayete nazaran o sırada 54-55 yaşlarında çoluk-çocuk ve hatta damad 
sahibi bir aile babasıdır ve bilhassa henüz, 44 üne basmış olan kaynatası üçüncü 
Ahmed'den bile ıo- ll yaş büyüktür!). 

18 Ağustos 10 Ramazan, Çarşanba: Belgrad'm sukutu. 

(Vezir-i-a'zam ve Serdar-ı-Ekrem Hacı-Halil Paşa Nevşehirli-İbrahim Paşa'nın sulh 
siyasetine rağmen harbcilik edip Tımışvar istirdad edilmedikçe sulh akdine taraf
dar olmadığı için ı2 Haziran ··= 2 Receb Cumartesi günü Edirne'den Belgrad'a ha
reketle 26 Temmuz = ı6 Şa'ban Pazartesi günü vasıl olmuş, üç haftadır kaleyi mu
hasara eden Prens Eugene'in ordusuyla karşılaşınışsa da bir türlü taarruza geçıne
yip harb meclisleri akdederek vakit geçirmiş ve ·hatta 60 - 70 bin askerle gelen 
Kırım ham Saadet-Giray'ı da atalet içinde bekletmiş, nihayet ı6 Ağustos =8 Ra
mazan pazartesi günü sabaha karşı düşman taarruzu başlarken uykudan uyandığ·ı 

sırada Mısır ve Kürt askerleri kaçınıya başlamış ve hatta kendisi· de «Sandtğ-ı-Şe
rifıı le beraber dolu-dizgin kaçınıştır! Bu biidirenin ıo bin şehitle ıo bin yaralı ve 
esire ınal olduğundan bahsedilir! Belgrad kalesi işte bundan dolayı üç günde tahliye 
edilmek üzere «Vire ile» teslim olmuş ve muhafız Sarı-Musafa Paşa ahaliyi Niş'e 

götürürken refakatindeki Avusturya generallerinin yaptıkları sulh teklifini Sofya'da 
bulunan padişahla hükumet erkanına arzetıniştir. -- Bclgrad'm bundan 22 sene, ı 7 
gün sonra Birinci Mahmud devrinde istkdadı için ı 739 = ~ 152 vukuatının «1 Eylüh> 
fıkrasına bakınız). 

26 Ağustos = 18 Ramazan, Perşenbe: Vezir-i-a'zam ve Serdar·-ı-Ek

rem Hacı-Halil Paşa'nın azliyle Nişancı-Mehınet Paşa'nın sadareti. 

<Nevşehirli'nin sulh siyasetine muhalefet ederek nihayet Belgrad faciasına sebeb 
olduğ·u için aziedilen arnavut Halil Paşa'nın sactareti ı 716=1128 senesi 22 Ağus
tos = 4 Ramazan Cumartesi gününden itibaren ı sene, 5 gün sürmüştür. Halefi. 
Kayseri köylülerinden olmakla beraber aslen Mısırlı olduğu hakkında da bir rivayet 
bulunan «Hacı-Ali» isminde bir tacirin oğludur). 
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1718 = 1130 

9 Mayıs = 8 Cumada-1-ahire, Pazartesi: Nişancı-Mehmet Paşa'nın 
ıızliyle Nevşehirli Damad-İbrahim Paşa'nın sadareti. 

(Nişancı'nın aziine sebeb, kendisinin harb temayüllerine mukabil Nevşehirli'nin sulh 
siyasetinde ne kadar haklı olduğu bilhassa Belgrad faciasıyla meydana çıkmış ol
masıdır : Sadaret müddeti ı 717 = 1129 senesi 26 Ağustos = 18 Ramazan Peı·şen
be gününden itibaren 8 ay, 14 gündür. - Osmanlı tarihinin en büyük vezirlerinden 
olan Muşkaralı = Nevşehirli ibrahim Paşa Ezdin voyvodası Ali Ağa'nın oğludur : 
O zamana kadar Muşkara denilen memieketine i'marından dolayı "Nevşehir» ismi 
verilmiştir. - Çırağ·an-safalan ve zevk-u-safa temayülleriyle "Lale devriıı nin tim
sali haline gelen bu zeki, münevver ve zarif vezir teceddüdcülüğü ilk defa olarak bir 
hükumet programı şekline sokrnuş' olan Vezir-i-a'zamdır). 

16/17 Temmuz = 17/18 Şa'ban, Cumartesi/Pazar gecesi: Büyük 
Istanbul yangım. 

( Cibali-kapusu haricindeki "Yahud-hane» !erin birbirinden çıkan ateş Unkapanına 

kadaı sahil boyunu yaktıktan sonra içeri sirayet edip altı kola ayrılarak 20 saatte 
Istanbul'un büyük bir kısmını ]{Ü! haline getirmiştir). 

21 Temmuz = 22 Şa'ban, Perşenbe: Pasaro:l'ça muahedelerinin im-
zası. 

(Yukarıki senenin «18 Ağustos» fıkrasında Avusturyalılar tarafından ızhar edil
diğ·ini gördüğ·ümüz sulh temayülleriyle Felemenk elçisinin tavassutu Damad İbra

him Paşa'nın sulh siyasetine uygun geldiği için Şıkk-ı-Sani Defterdan Silahdar-İb

rahim Ağa baş-murabhas ve sonralan Paris sefaretnamesiylc şöhret bulan Şıkk-ı

Siilis Defterdan Yirmi-sekiz-Çelebi Mehmed Efendi de ikinci murahhas tayin :.:C::ilp 
yola çıkarılmış, Nevşehi.rli-ibrahim Paşa da ordu başında ihtiyaten Sofya'ya gelmiş, 
Morava'nın sol sahilinde ve bu nehrin Tuna'ya karıştığı nokta civarında bulcnmn 
poharevatsjPassarowit:<ı=Pasarofça şehrinde Avusturya ve V.enedik murahhs.s1a
rıyla 47 yahut 70 gün süren bir müzakereden sonra bu gün zevali saat bir buçukta ik.i 
muahede akdedilmiştir: 20 maddelik Avusturya muahedesi mucibince Belgrad ve Se
nıendere havalisinden nıürekkep bir mıkdar Sırbistan arazisiyle Banat.='Tımışvar Eyii

leti ve Alt/Aluta nehrinin garp sahilinde Osmanlıların "Eflak-ı-Çasarb yahut '"Eflülc-ı
sagir»- dedikl.eri ve son seferde A vusturyalılann işgal ettikleri arazi A vusturyahls.ra 
teı·kedilmiştir. - 26 maddelik Venedik muahedesi mucibince de Cerigo=Çul-:a ro.da
sıyla Dalmaçya, Hersek ve Arnavutluk'da Venediklilerin işgal ettiideri bazı y·.:•ı"lsı~ 

onlara bırakılmışsR da, son seferde istirdad edilen Jviora yanmadasıyla .Aya-?\L:c·,;ri 
ve istendi! adalan ve Girit'de fetlledilen Suda ve diger iki kale Türkiye'de kalın'!tıı·. 
Netice itibariyle Pasarofça muahedesi Avusturya cephesi itibariyle Karlofça sulhün
den daha zararlı olmakla beraber, Venedik cephesi itibariyle daha faydalı 

tir. Osmanlı ordusu harbedemiyecek kadar bozulmuş olduğu için, böyle bir sulhün 
akdi mühim bir zaruret ve hatta siyasi bir muvaffakıyet sayılabilir). 

1719 = 1131 

25 Mayıs = 6 Receb, Pe.rşenbe: Büyük Istanbul zelzelesi. 

(Zevali saat 12,30 da başlayıp üç dakika süren bu şiddetli sarsıntı Istanbul1da bir 
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çok binaJarla · şehir surunun hemen baştanbaşa yıkılmasına sebeb olduktan başka, 
İzmit'in büyük bir kısmını yıkmış ve Karamürsel'de de tahribata sebeb olmuştur. _ 
Şehrin i'manna son derece ehemmiyet veren Damad-İbrahim Paşa bundan bir müd
det sonra Istanbul surlarını yeniden yaptırmış ve inşaatıa tamirat 1724 ,= 1137 se
nesi 18 Teşrinisani = 4 Rebi'ül-evvel Cumartesi günü ikmal edilmiştir). 

21/22 T.emmuz 
Istanbul yangım. 

4/5 Ramazan, Cuma/Cumartesi gecesi Büyük 

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz. zelzeleden tam 57 gün sonra Gedikpaşa'da çıkan bu 
büyük yangın o semti kamilen yaktıktan sonra Kumkapu üzerinden surlara kadar 
dayanmış ve bir çok güzel saraylarla konaklar lüil olmuştur). 

1723 = 1135 

·9 Temmuz = 5 ŞevviU, Cuma: Safavi saltanatının inkırazı üzerine 
şarlr cephesinde Osmanlı harekatının başlaması ve Gürcistan'da işgal 

edilen Tiflis ve Gori anahtarlarının Ü~ündi Ahmed'e takdimi. 

(iran'daki Safavi hakimiyyetinin takriben otuz senedenberi inhiliil halinde bulun
ması nihayet bu memleketin şarlnyla garbinde bir takır:ı. ısyanlarla tecavuzlanı se
beb olmuştur: Şark'daki ısyan uAğvanjEfganıı Türklerinden uKılcılar» oymağının 

beyi Hacı 1\lfir-üveys'in Kandehar'ı zabtedip hükümet kurmasıyla başlamış, kendi
sinden sonra yerine kardeşi Abdullah ve onun da yerine üveys'in oğ·Ju Mahmud-Han ' 
geçip Herat'la Meşhed'i aldıktı;m sonra iran'ın payıtahtı olan Isfah:'tn'ı bile zabtedip 
Safavi hükümdan Birinci Hüseyn'i esir etmiş ve bunun Kaz\·in'de tutunmaya çalı

şan oğlu Tahmasb'ı da oradan koğmuş olduğu için, Safavi saltanatı artık yıkılmış 
demektir. iran'ın garp tarafındal.ı:i ısyan hareketi de Şirvan Sünnilerinin başına ge
çen Hacı-Davud Bey'in Şamahı, Şabran, Ereş vesaire gibi mühim meri{ezleri zabtet
tikten sonra Şirvanlıların Türkiye'ye iltihak için 1722 = 1134 de istanbul'a bir mah
zar göndermeleriyle başlamış ve bunun üzerine Hacı-Davud Bey Şirvan hanlığına 

tayin edilip kendisine bir menşurla «Tabl-ü-alem» gönderilmiştir. - Bu sırada Rus 
çarı Koca-Petro da fırsattan istifade için Hazar sahillerinden Baku'ya doğru ilerle
mekte ve Gilan'la 1\lfazenderan ve Esterabad-ı tehdid etmektedir! Netice itibariyle 
Türkiye şarkta bir Rus çenberiyle çevriliyor ve hatta Rusların Hazar'dan sonra Ka
radeniz'e inmek tehlikesi de beliriyor demektir. Hudud valilerinden aldığı kaaimlerle 
iran'a gönderdiği casusların raporlarına istinaden bu mühlik vaziyetin inlüşafını bü
yük bir dikkatle taki,b eden Vezir-i-a'zam Damad İbrahim Paşa, 84 sene evv·el akde
dilmiş olduğunu 16391=>1049 vukuatının «1 7 Mayıs» fıkrasında gördüğümüz Kasr-ı
Şirin muahedesinin Safavi hakimiyyeti yıkıldıktan sonra artık hükmü kalmamış 

olmasından dolayı Türkiye'nin şark tarafından emniyyetini te'min edecek askeri 
tedbirlerin derhal ittihazına başlıyarak İran ve Kafkasya sınırlarında üç cephe 
açmıştır: Erzurum beylerbeyt Silahdar-İbrahim Paşa Cenubi-Kafkasya, Van valisi 
Köprülü-zade Abdullah Paşa Azerbaycan ve Bağdad valisi Hasan Paşa da He
medan ve Kermanşah'a müteveccih Irak cephelerine Ser-asker tayin edilmişler

dir. Gürcistan'ın Safavi hakimiyyetirıde bulunan Karthli krallığına karşı derhal 
harekete me'mur olan Silahdar-İbrahim paşa bu krallığın payıtahtı olan Tiflis'le 
en mühim sehri olan Gori- kalelerini mukavemetsiz teslim almıs ve Istanbul'a 

' ' ' 
gönderdiği kale anahtarları bu · gün padişaha takdim edilmiştir. - Bu üç Ser-
askerin en mühim vazifeleri, Efganlı Mahmud-Han'dan evvel Garbi-Iran'ın ve 
Koca-Petro'dan evvel Bakü'nun işgalidir : ~unlardan Silahdar-ihrahim Paşa harbsiz 
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teslim aldığı Tiflis'de 132 gün boş vakit geçirip Baku'nun Ruslar tarafından işgaline 
sebeb olduğu için aziedilip yerine Diyarbekir beylerbeyi vezir Arifi-Ahmed Paşa ta
yin edilmiştir). 

1723 = 1136 

15 Teşrinievvel = 15 Muharrem, Cuma: Kermanşah'ın işgali. 

(Bu cephe ser-askeri olan Bağdad valisi vezir Hasan Paşa ordusuyla gelir gelmez 
Safavi valisi Abdülbaki-Han derhal teslim olmuş, bundan sonra 10 Teşrinisani = 11 
Safer Çarşanba günü Erdelan eyaletinin merkezi olan Sine/Sina şehri teslim alın

mış ve Loristan valisi Ali Merdan-Han da Şehr-i-Zür beylerbeyi Abdurrahman Pa
şa'ya mağlüb olduktan sonra itaate mecbur olmuştur). 

1724 = 1136 
6 Mayıs = 12 Şa'ban, Cumartesi: Hoy fethi. 

(Bu senenin Mart sonları ı= Receb iptidiilarında Meraga valisi Feridun-Han Os
manlılara inkıyad edip beylerbeyi payesiyle mevkıinde ibka edildikten sonra, bu gün 
de Azerbaycan cephesi ser-askeri Köprülü-zade Abdullah Paşa'nın gönderdiği bir 
kuvvetin Hoy şehrini fethetmesi ve bunun üzerine Çors şehrinin de teslim olması 
Garbi-İran'da Osmanlı istila sahasını mühim bir nisbette genişletmiştir). 

24 Haziran = 2 Şevval, Cumartesi: Garbi-İran'ın taksimine aid Os
manlı-Rus muahedesi. 

{Bu sırada Hazar boyunu işgal etmiş olan Koca-Petro, Efganlılara esir olan 
Şah-Hüseyn'in oğlu Tahmasb'ı himayesine almış ve o da Gilan, Mazenderan ve 
Esterabad havalisinin Ruslara terkini kabul etmiştir : Bu vaziyet Osmanlı - Rus 
münasebatını çok gergin bir hale getirmiş ve hatta efkar-ı-umumiyye bir Rus 
harbine tarafdar olmuşsa da, Yeniçerilerin muhalefetini önliyerek bir «Ni:zam-ı

cedid» ocağı kurmak istiyen Nevşehirli-İbrahim paşa orduya i'timad edemediği için 
Fransa sefirinin tavassutiyle böyle bir muahede akdine mecbur olmuştur; Fran
sa'nın bu tavassuttan maksadı, Avusturya'ya karşı bir Osmanlı-Rus-Fransız müsel
les ittifakına yol açmaktır. - Rus elçisi Neplujeff'le akdedilen 6 maddelik muahede 
mucibince Hazar boylanyla İkinci Tahmasb'ın terketmiş olduğu İran eyaretlerinin 
Rusya'ya aidiyyeti kabul edilmiş ve buna mukabil Rus çan da Osmanlıların istediğ·i 
Şirvan, Gence, Erivan. Mogan, Karabağ, Azerbaycan ve kısmen Irak-ı-Acem'in Tür
kiye'ye ilhakında yardım taahhüd etmiştir. İran'ın mütebaki hısmı İkinci Tahmasb'a 
aid olacağı için, Türkiye ile Rusya Efganlılara karşı Safavileri iltizam etmişler 

demektir). 

31 Ağustos = ll Zülhicce, Perşen be: Hemedan fethi. 

(Bu ay içinde Kafkas cephesinde Nahcivan fethedildikten sonra Irak cephesinde de 
58 günlük bir muhasaradan sonra bu 59 uncu günü Hemedan fethedilmiş ve Azer
baycan cephesinde de Tebriz kalesi muhasara edUmiştir). 

1724 = 1137 
3 Teşrinievvel · 14 Muharrem, Salı: R.evan/Erivan fethi. 

(2 ay, 28 gündenberi muhasara altında bulunan Erivan kalesi 6 gün evvel «Vire 
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ile» teslim teklifinde bulunmuş ve bundan bir gün evvel tahliyesi ikmi'tl edilerek 
bu gün Osmanlı ordusu tarafından işgal edilmiştir. - Kafkas cephesindeki bu mu
vaffakıyetten biraz sonra da Irak ceph€sinde Nihavend kalesi mukavemetsiz teslim 
olup yeni bir beylerbeylik merkezi.· ittihaz edilmiştir). 

1725 = 1137 

20 Mart = 5 Receb, Salı: Şehzade Abdülhamid'in doğumu. 

(üçüncü Ahmed'in bu oğlu 1774 :.__ 1187 de tahta çıkmış olan "Abdülhamid-i Ev
vel = Birinci Abdülhamid, dir : Anasının adı "Rabia Şermi-Sultan» dır). 

3 Ağustos = 23 Zülka'de, Cuma: Tebriz fethi. 

(Yukarıki senenin . «31 Ağustos» fıkrasında bahsi geçen ilk muhasarası neticesiz 
kalan Tebriz şehrine bu sefer tekrar yürüyen Azerbaycan ser-askeri Köprülü-zade 
Abdullah Paşa ilkönce Merend sancağının en müstahkem mevkıi olan Sünüs/Zünüz 
kalesini işgal ettirip sancağı ilhak ettikten sonra Tebriz'e hücum edip en kuvvetli 
rivayete göre 6 gün süren bir şehir muharebesinden sonra bu gün düşmanı «Vire ile» 
teslime mecbur etmiştir. - Bundan evvel 18 sene, 3 gün Osmanlı idaresinde kalan 
Tebriz'in Safaviler tarafından istirdadı için 1603 = 1012 vukuatının «26 Eylül» ve 
«21 Teşrinievveh fıkralarına .bakınız). 

4 Eylül = 25 Zülhlcce, Salı: Gence fethi. 

(Bu mühim mevkıin fethine ser-askerlikle me'mur olan Erzurum valisi vezir Ha
cı-Mustafa Paşa Erivan'dan hareketle yol üzerinde Lori kalesini 3 Ağustos = 23 
Zülka'de Cuma günü zaptettikten sonra geldiği Gence kalesini bundan bir. gün evvel 
muhasara edip bu sabah erkenden başlıyan şiddetli bir hücumla fethetmiştir). 

6 Eylül = 27 Zülhicce, Perşenbe: Hurremabad'm işgall ve Loris
tan'm iUıakı. 

(Irak cephesi ser-askeri ve Bağdad valisi Hasan Paşa ölmüş, yerine tayin edHen 
ve Basra valiliğinde bulunan oğlu Ahmed Paşa da evvelce itaat ettikten sonra Os
manlılardan yüz çeviren Loristan valisi Ali Merdan-Han'ın üzerine yürüyüp eyalet 
merkezi olan Hurremabad'ı işgal ve vilayetin~ ilhak etmiştir). 

1726 = 1138 

12 Mart = 8 Receb, Salı: Efganlı Eşref-Şah'ın Hilafet iddiasiyle 
Garbi-İran'ın tahllyesi hakkındaki talebinin reddi. 

(Bu sırdaa şimal ve garp taraflarından Rus ve Osmanlı istilalarına uğnyan İran, 

şarktan da "AğvanjEfgan, Türklerinin istilası altındadır: ı 723 ı= 1135 vukuatının 
"9 Temmuz» fıkrasında gördüğümüz Mahmud-Han'ı öldürüp yerine geçen amca
zadesi Eşref-Şah bir taraftan Safavi saltanatını idameye çalışan İkinci Tahmasb'la 
uğraşırken, bir taraftan da Istanbul'a Abdül'Aziz-HanjSultan isminde bir elçi 
gönderip Garbi-İran'da işgal edilen yerlerin iadesini istemiş ve Hilafetin şer'an 

taaddüd edebileceğ·i hakkında iran Sünni ulemasından Osmanlı ulemasına hita
ben 19 imzalı bir mahzar göndererek halif~lik iddiasına bile kalkışmıştır! Buna 
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karşı Vezir-i-a'zam Damad-İbrahim Paşa fevkalade bir meclis toplayıp Eşref'in 

"Üçüncü Ahmed'e göndermiş olduğu namenin takdime şayan olmadığı hakkında bir 
karar aldıktan başka, arada «Bahr-ı Hind gibi bir haciz-i azim» olmadıkça Hila
fetin taaddüdüne şer'an cevaz olmadığı hakkında Şeyh-ül-!slam· Abdullah Efendi'den 
bir fetva almış, Osmanlı ulemasından da cevabi bir mahzar alıp Eşref-Şah'ın elç'sine 
vererek b n gün geri göndermiştir). 

Temmuz başları 
da ferman neş:ri. 

1727 = 1139 

Zülka'de ortaları: Matbaacılığın kabulü hakkın-

(Avrupa'da 15 inci asrın ortalarından itibaren yayılmıya başlamış olan matbaacı
lığın bizde bu tarihe kadar takriben iki buçuk asır gecikmiş olması umumiyetle din 
taassubiyle izah edilirse de doğru değildir : Osmanlı askeri teşkilatını Avrupa'ya ilk 
tanıtan büyük eserin müellifi Kont de Marsigli kendisinin Istanbul'da bulunduğu 
zaman şehirde doksan bin hattat mevcud olduğundan ve işte bundan dolayı hükü
metin o kadar insanı işsiz bırakıp iktisadi bir buhrana sebeb olmaktan çekindiği için 
matbaacılığı kabulde tereddüd ettiğinden bahsetmektedir. Zaten Avrupa'da basılmış 
Arapça, Türkçe ve Acemce eserlerin daha üçüncü Murad devrinden itibaren padi
şahın fermanıyla Türk piyasasında satış serbestisine mazhar olması da meselenin 
taassupla alakadar olmadığını gösteren bir delil demektir. Bununla beraber, Nevşe
hirli-İbrahim Paşa artık her şeye rağmen bu en büyük teceddüd ve terakki vasıta
sının kabulüne karar vermiş ve babasıyla beraber paris'e gidip matbaacılık terak
kiyyatını orada tedkik etmiş olan Yirmi-sekiz-Çelebi-Mehmed Efendi-zade Said Ağ·a; 
Efendi ile «Basmacı-ibrahim» denilen Macar mühtedilerinden İbrahim-Mütefeai

ka'nın müştereken bir matbaa açmalanna müsaade etmiştir: üçüncü Ahmed'in bu 
tarihte çıkan Hatt-ı-Hümayuniyle Şeyh-ül-islam Abdullah Efendi'nin verdiği fetva
da dini eserler müstesna olmak şartiyle bütün ilimiere ait neşriyata izin verilmesi, o 
zaman çok revaçta bulunan dini eserlerin istinsahını Hattatlar zümresine hasretmek 
ve bu suretle iktisadi bir buhrana meydan vermemek içindir. - Aşağıki senenin 
«16 Kanunuevveh> fıkrasına da bakınız). 

1727 = 1140 

4 Teşrinievvel = 17 Saf er, Cumartesi: Hemedan sulhü. 

(Bu sırada iran'da vaziyete hakim olan Efganlı Eşref-Şah için 1726 = 1138 vukua
tının «12 Mart, fıkrasına bakınız. Hilafet iddiasiyle Garbi-iran'ın iadesi hakkındaki 
talepleri reddedildikten sonra, kendisiyle harb veya sulhe me'mur edilen Irak cep
hesi ser-askeri Ahmed Paşa'yı 1726=1139 senesi 20 Teşrinisani = 25 Rebi'ül-evvel 
Çarşanba günü Osmanlı ordusundaki Kürtlerin ihanetinden dolayı Hemedan civarın
daki Ancudan muharebesinde mağlub eden Eşrıaf-Şah o tarihten sonra Ahmed Pa
şa'nın daha .kuvvetli bir ordu hazırlamasından telaşa düşerek sulh istediği için, He
medan'da bu gün 12 maddelik bir muahede akdedilmiş ve bu muahede mucibince 
Eşref-Şah Osmanlıların Garbi-iran ve Cenubi-Kafkasya fütuhatını tasdik ettikten 
başka, evvelce Safavilere aid olan Huveyze'nin de Osmanlılar tarafından işgalini ka
bul etmiştir: Eşref'in elde ettiği yegane netice, saltanatının tasdikınden ibarettir. -
Ruslar da Eşref'le 10 maddelik bir muahede ak d etmiş oldukları için, 1 724=1136 vu
kuatının u24 Haziran» fıkrasında gördüğümüz Osmanlı-Rus muaheÇ!esinin artık 

hükmü kalmamış demektir). 
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16 Kanunuevvel = 2 Cuınada-1-ô:la, Salı: Müteferrika matbaasının 
işlemiye başlaması. 

(Yukarıki sene vukuatında bahsi geçen müsaade fermanı üzerine kurulan bu ilk 
Osmanh matbaası bu gün işlemiye ve ilk eser olarak "Sahah-ı Cevherh tercümesi 
«Vankulu lügati» dizilmiye başlamıştır). 

1729 = 1142 

27 Temmuz = 1 Muharrem, Çarşanba: Büyük Istanbul yangıııı. 

(Balat-kapusu haricinden çıkan ateş içeri sirayet ederek «Şehrün sümnü-sekizde bi
ri» ni 24. saatte kül haline getirmiştir). 

1730 = 1142 

2 Temmuz = 16 Zülhicce, Pazar: Nihavend'in sukutu ve neticeleri. 

(1727 ·=· 1140 vukuatının «4 Teşrinievvelıı fıkrasında gördüğümüz Hemedan sulhün
den sonra iran'da büyük bir değişiklik daha olmuş, Safavi saltanatını canlandırnuya 
çalışan ikinci Tahmasb Horasan Türkmenlerinden yardım görerek teşkil ettiği or
·dunun başına Avşarların «Kırklu» oymağından Nadir Ali=Tahmasbkuli-Han'ı ge
çirmiş ve bu tarihten altı sene sonra uNadir-Şah» ismiyle İran tahtına çıkıp Avşar
lar hanedanını kuracak olan öu büyük Türk kahramanı üstüste üç muharebede E·ş

r.ef-Şah-ı mağlfıb ve firara mecbur ederek vaziyete hakim olmuştur. Bu suretle Ef
ganlıların 7 senelik hakimiyyetinden sonra Safavi saltanatı yeniden kurulmuş de
mektir. Bu vaziyet üzerine Istanbul'a Rızakuli-Han isminde bir Safavi elçisi gelip 
Osmanlı işga:lindeki iran topraklarının iadesini istemiş ve bu teşebbüsün neticesini 
beldemiyen Safavller hemen taarruza geçip bu gün Nihavend'e girmişlerdir. Bu ilk 
muvaffakıyetten sonra Safavi ordusunun ilerlediğini haber alan Hemedan muhafızı 
Abdurrahman Paşa 60 bin askerini başsız bırakıp kaçınca orası da sukut etmiş ve 
bunun üzerine Kermanşah muhafızı Peçevi Hasan Paşa şehri tahliye edip Irak cep
hesi ser-askeri vezir Ahmed Paşa'nın ordusuna iltihak etmiştir). 

1730- 1143 

3 Ağustos := 18 Muharrem, Perşenbe: Üç.üncü Alımed'in Şark sefe
rine çıkmak üzere Istanbul'dan Üsküdar karargahına geçişi. 

(Yukarıki fikrada gördüğümüz Safavi taarruzları Istanbul'a akseder etmez Nev
şehirli-İbrahim Paşa'nın derhal topladığı fevkalade meclis uSefer-i-Hümayfın» 

açılmasına karar vermiştir : Vak'anüvis Subhi bu hususu selefierinden Sami Efendi 
Üe Şakir Bey'in kayitlerini tedkik etmeden tedvin etmiş olduğu için, Nevşehirli'ni,n 
Gürcistan'la Şirvan'dan maadil bütün Osmanlı fütfıhatını iadeye muvafakat etmiş 

olduğundan bahsederse de doğru değildir; Sami Efendi'nin bu dedikoduyu hakikat 
gibi kaydetmesi: Damad-İbrahim paşa'ya düşmanlığındandır : Abdi tarihinin 
izahatı da bunu teyid etmektedir. Zaten Hammer'in kaydine göre Garbf-iran'ı 

istemiye gelen Safavi elçisi son taarruz haberleri üzerine Limni adasına eüriH-

F.: 2 
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müştür. «Sefer-i-Hümayfın» ilanına rağmen Istanbul'dan ayrılmak istemiyen 
üçüncü Ahmed'in son dakikada sefere iştirakten vazgeçtiği rivayet edilir : :tşte 

bundan dolayı Nevşehirli asker arasında bir «Hadise-i mekrfıheıı çıkmak· ihtima
linden bahsederek padişahı çok güçlükle üsküdar'a geçirebilmiştir). 

28 Eylül = 15 Rebi'ül-evvel, Perşen be: Patrona ihtiliUi. 

(Bu meşhur ihtilalin en mühim sebebleri Nevşehirli-İbrahim Paşa'nın Garp or
duları tarzında «Asakir-i-Nizamiyye» teşkiline teşebbüs edip Fransa'dan müte
hassıslar getirterek üsküdar'da bir kışla kurdurup yeni efradı talim ettirmiye 
başlamasından dolayı Yeniçeri-ocağının hükümetten yüz çevirmesi, artık tarna
miyle bozulmuş olan ocağ·a sırf ulfıfe almak için birer kolayını bulup kaydedi
len küçük esnaf makuulesinin ihracı, yangınlarla zelzelelerden harab olan Istan
bul vesairenin i'marı için ihdas edilen vergilerin esnaflık eden Yeniçerilere za
rar vermesi, padişahla devlet erkanının Çırağan-safalarıyla Helva-sohbetlerinin 
bir çok dedikodulam yol açması, Nevşehirli'nin aile efradını en mühim mevkile
re çıkarması, Yeniçerilerin artık tarihe mal olan eski gaza ganimetieri yerine 
Istanbul'da saray, konak ve ev yağmalarına teşneliği ve bilhassa yukanki fıkra
larda gördüğ·ümüz İran vukuatının bir takım mübalagalı ve hatta akla sığmaz. 

muhalefet propagandalar-ma vesile teşkil etmesi· gibi şeylerdir : O sırada Istanbul 
dpten kazıkdan halas olmuş» serserilerle dolu gösterilir; Abdi tarihine göre 
bu «Eşkıya» hemen kamilen Arnavut, Boşnak, Çingene, Bulgar, Yahudi, 
Rum, Ermeni, Laz, Acem ve Kürt "Erazil-ü-esafil» inden mürekkeptir; ekserisi 
Arnavut gösterilir. Sekiz aydanberi ısyan çıkarmıya çalışan bu ~atansız ayak-ta
kımının başına Bayezid hamamında dellaklik eden Patrona-HalH isminde bir Ar
navut serserisi geçmiştir: Bu baldırı-çıplağın lakabı, evvel ce "Patrona» gemisinde 
levendlik etmiş olmasıyla izah edilir. - Istanbul'dan bir türlü ayrılmak istemi
yen üçüncü Ahmed'in 57 gündür üsküdar'da tereddütle vakit geçirmesi, kendi
siyle devlet erkanının karargahı boş bırakıp saraylarla yalılara çekilmiş olma
Iarı ve bilhassa bu sırada Tebriz muhafızı vezir Çavuşbaşı Kara-Mustafa Paşa'nın 
70 - 80 bin askerini bırakıp bir gece kaçıvermesinden dolayı Tebriz'in sukutu 
ve askerle ahaliden bir çoklarının SafavHer tarafından kılıçtan geçirilmesi umu
mi bir teessür ve heyecana sebeb olmuş, bu felaket padişahın gizli bir Hatt-ı
Hümayünundan ınütevemt gösterilmiş ve işte bu dedikodularla devlet erkil.nı 

Anadolu yakasında olduğu için Istanbul'un başsız kalmış olmasından istifade· 
eden Patrona nihayet bu gün ısyan bayrağını açıp dükkaniarın kapanmasına ve 
umumi hayatın durmasına sebeb olmuştur. İŞ bu rengi alınca üçüncü Ahmed o .. 
gece devlet erkanıyla beraber Topkapu sarayına geçmişse de, saray Bostancıları 
dağılmış oldukları için mühim bir tenkil kuvveti teşkil edileıneıniş ve ertesi 
Cuma günü Yeniçeri-ocağının da asilere Htihakı ve bilhassa zındanlardaki mah
kumlar salıverildiği için evlerle konakların yağma edilmiye başlaması üzerine· 
artık hiç bir ümit kalmaınıştır: Her halde hükfımetin Istanbul inzibatını gevşek

bırakınası ve sekiz aydır dilden dile dolaşan bir ihtilal rivayetine ehemnıiyet 

vermemiş olması çok büyük bir hatadır. - 30 Eylül = 17 Rebi'ül•evvel Cumartesi' 
günü asiler piidişahtan 37 kişinin teslimini istemişlerdir: Nevşehirli-ihrahim Paşa 

tabii bu listenin başındadır. üçüncü Ahmed bu vaziyet karşısında ilk iş olarak 
sevgili damadını azletmiş, 1718 1= 1130 senesi 9 Mayıs = 8 Cumada-1-ahire Pazar
tesi gününden itibaren 12 sene, 4 ay, 22 gün süren ve muhtelif teceddüd hamle
leriyle geçen parlak bir sadaret devrinden sonra ihtilal ejderine feda ediliveren 
bu büyük ve mümtaz vezir sarayda tevkif edildikten sonra 1 Teşrinievvel = 18' 
Rebl'lil-evvel pazar gunu damadları olan Kapdan-ı-·derya Kaymak-Mustafa ve 
Sadaret-kethudası := Dahiliyye Nazırı Mehmet Paşalarla beraber idam edilip ce
sedleri. öküz arabalarıyla Et-meydanına gönderilınişse de, vaktiyle üçüncü Ah
med tahta çıktığı zaman «Edirne vak'asııı mürettiplerini birer ikişer ortadan kal-· 
dırınış olduğu için kendisine i'timad etmeyip hal'ine yes!~e arayaıı ~ts]~:: Nev;;-c
hirli'nin cesedini bir beygir kuyruğuna bağ·Jayıp ona iiid olmadığ·ını iddia ede--
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rek saraya iade etmişler ve işte bu suretle yalancılıkla itham ettikleri Sultan Ah
mcd'ir; saltanat ve hilafeti şer'an caiz olmadığ·ından dem vurmıya başlam.ışlardır. _ 
Nevşehirli'nin idamı üzerine yerine üçüncü Ahmed'in damadı ve !stanbullu bir ka
vafın oğ·lu olan Kubbe-vezirlerinden Sil:'ıhdar-Mehnıet :Paşa til.yin edilmiştir). 

1/2 Teşrinievvel = 18/19 Rebi'iil-evvel, Pazar/Pazartesi gecesi, ze
vaJi saat, 9,30: Üçüncü Ahmed'in saltanattan feragati. 

(Kendisine yalancılık isnad eden asilerin Sultan ibrabim vak'asmdan bahsederek 
hayatını tehdid etınelerinden ve nihayet : 

- Sultan Mahmud-Han Hazretlerini isterüz! 

sesleri yükselnıesinden çok müteessir olan üçüncü Ahmed :;oat:siyle aile efradımn 

hayatıarı hakkında te'minat verilmek şartiyle feragate kar2.r vermiş, bu tekliften 
çok meı~1nun olan elebaşılar Kelam-ı-Kadime el basarak yemin etmiş ve iryte bunun 
üzerine yeğeni şehzade Mahmı.:d'u huzuruna davet edip alnından öpeıı Sultan Ah
med saltanatını ona devredip şehzadegan dairesine çekilmiştir. - Ahmed-i-Siilis'in 
saltanatı ı 703 = ııı5 senesi 22 Ağustos = 9 Rebi'ül-ahir Çarşanba gününden bu fe
ragat gecesine kadar tam 27 sene, ı ay, ll gün sürmüştür: ı673 = 1084 senesi 30j31 
Kanunuevvel = 21/22 Ramazan Cumartesi/Pazar gecesi dünyaya gelmiş olduğuna 

göre, yaşının tam 56 sene, 9 ay, 2 gün tuttuğu sırada, yani 57 yaşınm içinde tahtın
dan inmek mecburiyetinde kalmış demekUr. - Şahsen cengaverlikle hiç bir a!almsı 
olmıyan ve hatta kadınlara karşı iptilasından dolayı. onlarla. beraber oya yapıp dikiş 
dikmekten bile hoşlandığı rivayet edilen Lale devri padişahmın saltanat devrinde 
Tımışvar'la Belgrad'ın elden çıkmış olnı.asına nı.ukabil Venediklilerden 1v1ora yarım
adasıyla Aya-Mavri adasının ve Girit'deki son Venedik kalelerinin fethi, Ruslardan 
Azak havalisinin istirdadı ve Safavllerden alınan Garbi-İran son zamanlarda elden 
çıkmış olmakla beraber Cenubi-Kafkasya'mn Osmanlı hakimiyyetinde kalması, arazi 
bakımından devletin genişlemesine sebeb olduğu için Garp menbalarında parlak bir 
devir sayılır). 



BiRiNCİ MAHMUD 
(Mahmud-ı Evvel) 

-M. 1730 H. 1143 - l\1. 1754 H. 1168-

1730 = 1143 

1/2 Teşrinievvel = 18/19 Rebi'Ül-evvel, Pazar/Pazartesi gecesi, ze
vali saat 9,30: Birinci MJahmud'nn cülô.su. 

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz gibi, üçüncü Ahmed geç vakit feragat etmiş ol
duğu için İkinci Mustafa'nın büyük oğlu olan halefi Birinci Mahmud'a bu gece yal
nız saray erkanı bfat edebiimiş ve ertesi sabah da umumi bfat merasimi yapılmış
tır. - 1108 = ı696 senesi 2 Ağustos = 3 Muharrem Perşenbe günü dünyaya gel
miş olan Sultan Mahmud yaşının 34 sene, 2 ay, ı gün tuttuğu, yani 35 yaşının için
de 'bulunduğu sırada cülfıs etmiş demektir; anasının adı «Sil.liha-Sultan» dır. _ Çok 
zeki, hamiyetli ve temiz bir seciyye sahibi olan Birinci Mahmud'un saltanat devri 
Osmanlı Inhitatının parlak ve şevketli bir devri sayılır. - Fetret devrinde saltanat
larını ilan etmiş olan şehzadele:tle bazı mükerrer saltanatlar sayılmamak şartiyle 

Sultan Mahmud Osmanlı padişahlarımn yirmi dördüncüsüdür : Bir çok selefleriyle 
halefieri gibi bunun da kuvvetli şiirleri vardır; mahlası «Sebkati» dir: ı 754 t= 1168 
vui{Uatının (<13 Kanunuevvel» fıkrasına da bakınız). 

15 Teşriııisani 
avenesinin imhası. 

14 Cumada-1-ô.la, Cumartesi: Patrona-llalil'le 

(Bu senenin 28 Eylül = ı5 Rebi'ül-evvel Perşenbe günü başlayıp üçüncü Alı

med'in feragatine sebeb olan Patrona ihtililJi Birinci Mahmud devrinde de de
vam ettikten sonra, asiler ceza görmiyecekleri hakkında Şeyh-ül-tslamdan aldık

ları hüccet üzerine ll Teşrinievvel = 28 Rebi'ül-evvel Çarşanba günü Et-meyda
nındaki çadırlarını kaldırmış, bu suı'etle ı3 gün süren ihtilal ı4 üncü günü ni
hayet bulmuş ve bunun üzerine ı4 Teşrinievvel i= ı Rebi'ül-ahir Cumartesi günü 
padişahın emriyle çarşılar açılmıştır. Bununla beraber zorbalar saltanatı niha
yet bulınuş değildir : Başlarında Patrona ile Muslu-Beşe bulunan bu baldırı-çıp

laklar Damad-İbrahim paşa'nın i'mar ettiği Sa'd-abad'daki "yüz yirmiden mü
tecaviz kasırlar» ın derhal yıkılmasın~ ve hatta merhumun memleketi olan Nev
şehir'in bile tahribini Hk iş olarak istemişlerse de padişah yalnız Sa'd-abad'ın 

yakılınayıp yıkılmasına razı olduğu için Kağıthane köşkleriyle bahçeleri üç gün
de yağma ve tahrib edilmiştir! Patrona-Halil'in askere münhasır olması lazım

gelen cülfıs balışişini kendi avenesinden üç bin serseriye de teşmil ettirmiş ol
duğundan bahsedilir! Divan müzakereierine bile iştirak eden bu hamam teliald 
Baş-defterdar !zzet Ali Bey'in konağını cebren işgal etmiştir! Vaktiyle kendisine ve
resiye et veren Yanaki isminde bir "kasap yazıcısııı nı da Boğdan voyvodalığına 

tayin ettirmiştir! Her halde böyle bir vaziyeÜn devamı devlet mefhumiyle te'lif 
edileı;1iyeceği için, nihayet meşhur Dar-üs-saade ağ·ası Beşir Ağa'nın teşebbüsiyle 
Vezir-i-a'zr:: .. 1 Silahdar-Mehmet Paşa ve o sırada Istanbul'da bulunan Kırım ham 
Birinci Kaplan-G:ray el-birliği etmiş, padişahın verdiğ·i beş bin altın bazı Ocak 
ağ·aıarına yedirilmiş ve işte bu sayede ustalıklı bir takım tertibat ittihaz edil
miştir : Bu tertibat mucibince bu gün sarayda Patrona'ya vezaret payesiyle Ru-
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meli beylerbeyliği teı;cih edilmek üzere büyük bir ictima akdedilirken munasıp bir 
yere 33 yeniçeri saklandığından bahsedilir; avenesiyle beraber saraya gelen Patrona 
Halil Revan köşkünde huzura çıkmak üzere davet beklerken birdenbire bastırılıp 

inıha edilmiş ve tabii bütün adamları da temizlenmiştir : Bu arnavut serserisinin 
beş on günde topladığı servet Garp menbalarında üç milyon frank gösterilir! -
Kendisini «Halil.skil.r = Kurtarıcı» diye alkışiatan bu mülevves müfsidin kan davası 
bahanesiyle çıkan yeni bir ısyan- için aşağıki senenin «28 Kanunusanb> fıkrasına 
bakınız). 

1730 - 1731 = 1143 

Kanunuevve1/Kanunusani = Cumada-1-ahire: Nedim'in öl.ümü. 

(Gün tarihi malum olmadığ-ından hangi Miladi seneye tesadüf ettiği belli değildir.
Divan edebiyatımızın en büyük şahsiyyetlerinden olan Nedim Ahmed Efendi, Mer
zifonlu Kadı-asker/Kazasker Mustafa Etendi'nin tarunu ve Kadı-Melııned Efendi'nin 
oğ·ludur; anası Saliha-Hiltun Kara-Çelebi-zade'lerdendir. - Muhtelif müderrislikler
de, Mahmudpaşa i:ıaibliğinde ve Nevşehirli-İbrahim Paşa'nın Hilfız-ı-Kütüblüğünde 

bulunmuş olan Nedim'in Patrona ihtiliHi üzerine «illet-i vahime» den öldüğü rivayet 
edilir. En kuvvetli rivayete nazaran ı092 i= ı68ı de dünyaya gelmiş olduğuna göre 
49 yaşında ölmüş olması lil.zımgelir. Damdan dama atlarken veyahut denize düşerek 
öldüğü hakkındaki rivayetler yimlıştır. Mezarı Karacaabmet'de, Tunus-bağı kabl'is
tanınm Selimiyye dergahı civarındaki Çiçekçi kahvesi karşısında ve yola yakın bir 
noktadadır). 

1731 = 1143 

22 Kanunusam = 13- Receb, Pazartesi Silahdar-Mehmet Paşa'-

mn azHyle Kaba-Kulak İbrahim Paşa'nın sadareti. 

( Azlin sebebi, hükümetin başında daha kuvvetli bir şahsiyyet ihtiyaciyle izah edi
lir : işte bundan dolayı Patrona'nın tenkiline ait planın hakiki mürettibi olan ib
rahiın paşa iş başına getirilmiştir. - Silahdar'ın sactareti ı 730 = 1143 senesi ı 

Teşrinievvel ;= ı8 Rebi'ül-evvel Pazar gününden itibaren 3 ay, 2ı gün sürmüştür; 
Haleb valiliğine hareket etmek üzere bulunduğu sırada sactarete tayin edilen 
Kaba-kulak Karahisarlıdır; payıtahtın Anadolu'ya nakli fikrinde olduğundan 

bahsedilir). 

28 Kanunusanİ 
nın tenkili. 

19 Receb, Pazar: Istanbul'da bir Arnavut ısyanı-

(Vak'anüvis Subhi'ye göre o sırada Istanbul nüfusunun «ÖŞrü mıkdarı» muhtelif 
tarihlerde payıtahta uşuşen "Kefere-i· müslim-nüma Arnavud taifesi, nden mü
rekkeptir : Patrona'nın kan davası bahı'i.nesiyle şehri yağma için el-birliği eden 
bu serseriler hamamlarda, külhanlarda ye hanlarda yaşamaktadır; bu gün çıkar

dıkları ısyanda üzerlerine yürüyen Vezir-i-a'zam Kaba-kulak İbrahim Paşa'nın çı

kardığı "Sancağ-ı-Şerif» e bile kurşun atmaktan çekinmemişlerdir; tabii nihayet im
ha edHmişler ve Istanbul sokaklarında on beş bin maktul bırakmışlardır). 

1731 = 1144 

30 Temmuz = 25 Muharrem, Pazartesi: Kerınanşah'm istirdadı. 

(Şark cephesinin son vaziyeti için 1730 = 11.42 vukuatının «2 Temmuz» ve ı 730 ,-
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1143 vukuatının da «3 Ağustos» ve «28 Eylül» fıkralarına bakınız. - Kermanşah:ı 

Bağdad valisi ve Irak ser-askeri vezir Ahmed Paşa istirdad etmiş ve bu. muvaffa
kıyet üzerine bütün Erdelan eyaleti işgal altına alınınıştır). 

10 Eylül = 8 Rebi'ül-evvel, Pazartesi: Kaba-kulak İbrahim Paşa'nın 
azliyle Topal-Osman Paşa'nın sadareti. 

(Kaba-kulağın aziine sebeb, sarayın en nüfuzlu şahsiyyeti sıfatiyle kendisinin iş 

başına gelmesinde amil olan meşhur Kızlar-ağası Beşir Ağa'ya boyun eğınemesi ve 
bilhassa devşirnıe ridiJi nefye ve tenkile başlamasıdır : Azli üzerine Eğriboz muha
fızlığına gönderilmiştir; sadaret müddeti 1731 1= 1143 senesi· 23 Kfmunusani = 13 
Receb Pazartesi gününden itibaren 7 ay, 19 gündür. - Arnavutluk'daki ısıahat me'
muriyetinden getirilen halefi Topal-Osman Paşa Namık Kemal'in ceddidir : «Moralııı 
denirse de aslen Konyalıdır. Istanbul'a muvasalatı, 22 Eylül = 20 Rebi'ül-ev\-el Cu
martesi gününe müsadiftir; Osman Paşa bilhassa İran cephesindeki yararlıklarıyla 
maruftur). 

16 Eylül = 14 Rebi'ül-evvel, Pazar: Korican zaferi. 

(Kermanşah'ı istirdad ettikten sonra Hemedan'a yürüyen Irak ser-askeri Ahmed 
paşa Hemedan civarındaki Korican ovasında İkinci Tahmasb'ın 40 bin kişilik or
dusuyla karşılaşıp parlak bir zafer kazanmış, 30 bin maktul verdiğinden bahsedilen 
düşmanın toplanyla ağırlıklan zabtedilmiş ve ertesi gün de Hemedan istirdad edil
miştir. - Vak'anüvis Subhi bu zaferi «13 Rebi'ül-evveb> gününe müsadif gösterirse 
de, ayın ı 7 sini Perşen be gösterdiğine göre, bir günlük fark burada tashih edil
miştir). 

ll Teşriııievvel = 9 Rebi'ül-ahir, Perşenbe: Urmiye fethi. 

(Tebriz fethine me'mur edilen ser-asker Hekim-oğlu Ali Paşa evvela bu müstahkem 
mevkiin zabtına lüzum görerek 3 Rebi'ül-evvel \= 5 Eylül Çarşanba günü muhasara 
edip 27 nci günü fethetmiştir: Hammer'in kaydettiği "15 Teşrinis.anh> tarihi yan
lıştır). 

4 Kanunuevvel = 4 Cumada-1-ahire, Salı: Tebriz'in istirdadı. 

(Urmiye'nin fethi üzerine Tebriz şehrinir ahali mümessilleri orduya gelip itaatlerini 
arzettikleri için, Azerbaycan'ın merkezi harbsiz işgal edilmiştir). 

1732 = 1144 

10 Kanunusaııi = 12 Receb, Perşenbe: Osmanlı-Safavi sulhü. 

(Irak ser-askeri Ahmed Paşa'nın Istanbul'dan aldığ·ı salahiyetıe akdettiği muahede 
mucibince Azerbaycan tarafında Aras nehri hudud ittihaz edildiği için Şirvan, Da
ğıstan ve Gürcistan Osmanlılarda kalmışsa da Tebriz, Kermanşah ve Hemedan gibi 
son zamanlarda istirdad edilmiş olan şehirlerle Hureyze ve Loristan iran'a bırakıl
mıştır). 

12 Mart = 15 Ramazan, Çarşanba: Topal-Osman Paşa'mn aziiyi e 
Hekim-oğlu Ali Paşa'nın ilk sadareti. 

(Osman Paşa'nın azli, yukanki fıkrada gördüğümüz son fütuhatın iran'a iade-
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;sinden hasıl olan hoşnutsuzlukla izah edilir : Sadaret müddeti 1731 = 1144 senesi 
10 Eylül := 8 Rebi'ül-evvel Pazartesi gününden itibaren 6 ay, 2 gündür. Halefi Ali 
Paşa, Venedikli Hekim-başı Nuh Efendi'nin oğlu olduğu için «Hekim-başı-zade/He
kim-zade» şekillerinde de anılır; Tebriz ser-askerliğinden Sadr-ı-a'zam olan bu 
italyan vezirin Istanbul'a gelip işe başlaması 10 Mayıs = 15 Zülka'de Cumartesi 
:gününe müsadiftir). 

1733 = 1145 

12 Kanunusam = 26 Receb, Pazartesi: Nadir-Han'ın Bağdad önleri
ne muvasalatı ve taarruza başlaması. 

( Yukarıki senenin «10 Kanunusani» fıkrasında gördüğümüz Osmanlı - Safavi sulhü 
"Türkiye'de Sadaret ve !randa saltanat tebeddülüne sebeb olmuştur : Bu sulhün ak-. 
dini Şark'da bulunduğu sırada haber almış olan Tahmasbkuli-Han = Nadir Ali-Han 
fırsattan istifade ederek derhal Isfahan üzerine yürüyüp !kinci Tahmasb'ı hal' et
tikten sonra Horasan'a gönderip hapsettirmiş ve yerine 40 günlük yahut 10 aylık 
oğlu üçüncü Abbas'ı icli:ts ederek Şah vekili sıfatiyle devletin idaresini tamamiyle 
'kendi eline almıştır : Bu Türkmen kahramanı için 1730 1~ 1142 vukuatının «2 Tem
muzıı fıkrasına bakınız. Nadir-Han'ın Bağdad üzerine yürümesi işte bundan dolayı
·dır : Erbil ve diger bazı yerleri aldıktan sonra bu gün Bağdad önlerine gelen tran 
ordusuna karşı müdafaa vaziyetine geçen Bağdad valisi vezir Ahmed Paşa vaziyeti 
Istanbul'a bildirip istimdad etmiş olduğu için, Erzurum valisi olan sabık Sadr-ı-a'zam 
'Topal-Osman paşa Anadolu beylerbeyi payesiyle ser-asker tayin edUerek 80 bin 
kişilik bir ordu başında Bağdad'a hareket etmiştir). 

1733 = 1146 

19 Temmuz= 6 Safe:r, Pazar: Topal-Osman Paşa'nın Nadir-Ali Han'a 

karşı Bağdad zaferi. 

(Paşa'nın zafernamesinde «7 Safer Pazar» tarihine tesadüf edilirse de, hakiki tak
vimde Pazar günü o ayın 6 sına müsadiftir. - Harb sahası Dicle sahilinde ve Bağ
dad'ın 12 saat mesafesindeki Dulceylik köyünün önleridir : Bu isim vak'anüvis Sub~ 
lıi'de "Ducum;> ve zafernamede "Çorum» şeklini almaktadır. - Yukarıki fıkrada 
gördüğümüz Bağdad muhasarası 7 ay, 8 gündenberi devam etmektedir : Osmanlı or
dusunu işte bu vaziyette karşılamıya mecbur olan Nadir-Han sabahın sekizinden 
itibaren 9 saat harbettikten sonra 30 bin maktulden başka toplarıyla ağırlıklarını da 
'bırakıp yaralı olarak Hemedan'a doğru kaçmış ve arkasındaki kılıc-artıkları da 
Osmanlılar tarafından beş saat kadar takib edilmiştir. - Bu parlak zafer üzerine 
Istanbul'da üç gün şenlik yapılmış ve Birinci Mahmud harbe iştirak etmediği halde 
«Gazi» ünvanını almıştır). 

1735 = 1148 

20 Safer = 12 Temmuz, Salı: Hekim-oğlu Ali Paşa'nın aZliyle Bağ

dad valisi İsmail Paşa'nın sadareti. 

(Azlin sebebi, Hekim-oğlu'nun büyük nüfuziyle meşhur Kızlar-ağası Beşir Ağa'ya 

muhalefet ederek !ran serdarı olmak istemesidir : Sadaret müddeti 1732 = 1144 se
·nesi 12 Mart = 15 Ramazan Çarşanba günüp,den itibaren 3 sene, 4 ay, 1 gündür. 
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Vak'anüvis Subhi'nin «22 Safer Salı, kaydi burada gün ismine göre tashih edilmis
tir. - Yeni Vezir-i-a'zam Gürcü-ismail Paşa'nın Istanbul'a muvasalatı 29 Eylül=l1 
Cumada-l-Ula Perşenbe gününe müsadiftir). 

24 Kanunuevvel = 8 Şa'ban, Cumartesi: Vezir-i-a'zam Gürcü-İsmail 
Paşa'nın azli. 

(Kölelikten yetişmiş ümmi ve mürteşi bir adam olan bu gürcü vezınn aziine sebeb, 
kendisini iş başına getirmiş olan Kızlar-ağasının nüfuzundan şuna buna şikayet 
edip durmasıdır : Sadaret müddeti yukanki fıkrada gördüğümüz tarihten itibaren: 
5 ay, ı3 gündür). 

9 Kanunusanİ 
şa'mn sadareti. 

1736 1148 

24 Şa'ban, Pazartesi: Silahdar Seyyid-Mehmet Pa-

(Gürcü-İsmail Paşa'nın yukanki fıkrada bahsi geçen azU üzerine vezaret payesiyle 
Sadaret-Kaymakamı olan bu Mehmet Paşa Dimetokalıdır: Kaymakamlık müddetin-. 
ce ı6 gün Sadaret makamı münhal kalmıştır). 

1736 = 1149 

16 Haziran = 6 Safer, Cuma.rtesi: Vezir-i-a'zam ve Seı·dar.-ı-Ekrem 
Seyyid-Mehmet Paşa'nın Davudpaşa'dan Rus seferine hareketi. 

(Bu sırada )Jir Rus seferi açılmasının başlıca sebebleri şöyle sıralanabilir : 
ı - ı733 ;= 1146 vukuatının «19 Temmuz» fıkrasında gördüğ·ümüz büyük zı;tferin

den sonra İranlllara karşı bir muvaffakıyet daha kazanan Topal-Osman Paşa or
dusunu dağıtıp Kerkük civarındaki karargahında hasta yattığı sırada Nadir-Haı::'ın 

baskınına uğrayıp şehid olmuş ve bunun üzerine Kerkük vilayeti İran istilasına uğ
ramış olduğu için Kırım ham Kapian-Giray Kafkasya üzerinden İran'a taarruz 
emrini almışsa da, Hazar boylarına yerleşip İranlılarla ittifak etmiş olan Ruslar bu 
harekete mani olmak istemişlerdir; 2 - ı736 1= 1148 senesi 30 Mart = ı7 Zülka'de 
Cuma günü Azak kalesine yürüyen bir Rus ordusu bir kaç gün sonra kaleyi muha
sara ve 3 Mayıs ·= 2ı Zülhicce Perşenbe günü zabt ederek sulhü fi'len ihlal etmiş
tir; 3 - Biraz sonra Kılburun kalesi de Ruslar tarafından işgal edilmiştir; 4 - 1713 
= 1125 vukuatının «24 Haziran» fıkrasında gördüğümüz Edirne muahedesi hilafına 

Ruslar Lehistan'a asker sevkedip bazı. vilayetleri işgal etmişlerdir : Bunun sebebi 
Türklerin "Nal-kıran» dedikleri Lehistaıı kralı İkinci Auguste'ün ölümü üzerine 
çıkan Lehistan venlseti bulıranmda Rusya ile Avusturya'nın Saksonya elektörü 
üçüncü Auguste'ü ve Fransa'nın da eski kral Stanislas Leszczynski'yi namzed gös
termiş olmasıdır; 5 - Ruslar Kırım'a karşı da bir ordu sevketmişlerdir. işte bu va
ziyet üzerine toplanan fevkalade meclis karariyle sefer açılmış ve Serdar-ı-Ekrem de· 
bu gün ordu başmda isakçı ve Babadağ'ına doğru hareket etmiştir). 

1 Temmuz= 21 Sa'fer, Pazar: Üçüncü Ahmed'in ölümü. 
~~';;'!'c 

(Patrona ihtilali üzerine ı 73(),=1143 senesi ı;2 Teşrinievvel = 18Jı9 Rebi'ül-ev
vel Pazar j Pazartesi gecesi feragate n;ecbur olan Ahmed-i-Siilis o tarihten itiba-
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ren tam 5 sene, 9 ay yaşamıştır : 1084 = 1673 senesi 21/22 Ramazan = 30J31 Kanu
nuevvel Cumartesi/Pazar gecesi dünyaya gelmiş olduğuna göre 62 sene, 6 ay, 1 gün 
y~ayıp 63 yaşının içinde ölmüş demektir: Zehirlendiği hakkındaki rivayet doğru 
değildir). 

17 Teşrinievvel 
sulhü. 

ll Cumada-1-ahire, Çarşanba: Osmanlı - İran 

(Bu tarih sulhü tasdik eden Name-i-Hümayun tarihidir: Istan.bul'da akdedilen mu
ahede metni 22 Eylül = 16 Cumada-l-Ula Cumartesi günü ikmal edilmiştir. - Bu 
sırada İran'da mühim bir değişiklik olmuş, son Safavi hükümdan üçüncü Abbas 
küçük yaşta ölünce İran şahlığına ı733 := 1145 vukuiltının "ı9· Temmuz» fıkrasında 
bahsi geçen Türkmen kahramanı Nadir-Ali-Han'ın intihabı üzerine Avşar hanedam 
iş başına gelmiş ve bu meşhur kahraman bu senenin «ı6 Haziran" fıkrasında Osman 
Paşa'nın şehadetiyle neticelendiğini gördüğümüz muvaffakıyetinden sonra ı 735 = 
1148 senesi ı4 Haziran=2.2 Muharrem Salı günü Topal-Osman Paşa'nın halefi Köp
rüiii-zade , Abdullah paşa'yı da Arpaçay muharebesinde mağli'ıb ve şehid ettikten 
sonra Gence, Tiflis ve Erivan taraflarını zabtetmiştir. Bir taraftan işte bu vazi-yet 
ve bir taraftan da Rus seferi sebebiyle o sırada Abdullah Paşa'ya halef olan Bağ
dad valisi Ahmed Paşa'nın teşebbüsüyle sulh müzakereleri başlamış ve bu gün tas
dik edilen muahede esasları mucibince Dördüncü Murad devrinde Safavllerle akde
dilen Kasr-ı-Şirin muahedesindeki hudud esas ittihaz edilmiştir : ı639 ı= ı049 vu
kuatının «1 7 Mayıs» fıkrasına bakınız. Tabii bu suretle üçüncü Ahmed devrindeki 
Şark fütühatı tamamiyle elden çıkmış demektir. Müzakere esnasında :tran murah
hasları Ca'feri mezhebinin beşinci mezheb olarak tasdik ve kabulünü istemişlerse 

de reddedilmiş, yalnız Safavllerin yerine geçen Av·şar sülalesinin saltanatı tasdik 
edilmiştir) . 

12 Teşrinisani = 8 Receb, Pazartesi: Kırım ham Feth-Giray'ın han

hk arazisini istila ve tahrib eden Ruslara karşı büyük zaferi. 

(Mareşal MunchjMünich kumandasındaki Rus ordusu 28 Mayıs = ı 7 Muharrem pa
zartesi günü Or-kapu tahkimatını zabtedip Kırım'a girmiş ve Temmuz '= Rebi'
ül-evvel ayına kadar bütün Kıqm şehirlerini yakıp vinlneye çevirmiştir: Bahçe
saray'daki hanlık sarayı ile büyük kütüphane bile iğrenç bir vahşetle yakılrır1ştır! 

İşte bunun üzeı·ine Kaplan-Giı·ay aziedilip yerine geçen Feth-Giray bu gün Ruslanc 
karşı parlak bir zafer kazandıktan sonra Ukrayna üzerine bir intikam seferi açıp 
yüz bin esir ve bir kaç yüz bin hayvanla dönnıüştür). 

1737 = 1150 

4 Ağustos = 6 Rebi'ül-ahir, Cumartesi: Bosna valisi Hekim-oğlu Ali 

Paşa'nın A vusturyahlara karşı Banyaluka zaferi ve büyük neticeleri. 

(Bu sırada Ruslarla ittifak etmiş olan Avusturyalılar Türkiye'yi oyalamak için 
ilkönce sulh tavassutunda bulunup tuhaf bir rol aynadıktan sonra yüzlerindeki 
maskeyi atıp harbe girerek ı2 Temmuz = 14 Rebi'ül-evvel Cuma günü Bosrıc:., 

Sırhistan ve Eflak istikametlerine üç büyük ordu sevketmişlerdir: Düşmanın en 
mühim muvaffakıyeti 27 Temmuz := 29 Rebi'ül-ev,-el Cumartesi günü Niş kalesini 
zabtedip diger bir takım noktaları da ele geçirmesidir. Bu sırada Bosna cephe
sindekt Avusturya kuvvetleri de Banyaluka'ya kadar ilerleyip muhasara kur
muşlarsa da, Bosna valiliğinde bulunan eski Vezir-i-a'zam Hekim-oğlu Ali Paşa 
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<derhal düsman üzerine yürüyüp büyük bir zafer kazanmış, kaleyi kurtarmış ve 
Vak'anüvis Subhi'nin dediği gibi bu parlak muvaffakıyet diger cephelerdeki Avus
turya ordulannın da maneviyyatını bozup kumandanlar arasına ihtilaf düşürdüğü 
için her tarafta Türk zaferleri tevali etmiş, Sırhistan cephesinde Rumeli Beylerbeyi 
Köprülüzii.de Ahmed Paşa ll Eylül = 16 Cumada-I-fıla Çarşanba günü Şehirköyü'nü, 
10 Teşrinievvel = 15 Cumada-1-ahire Perşenbe günü Musapaşa palankasını ve ni
hayet 20 Teşrinievvel := 25 Cumada-1-ahire Pazar günü de Niş kalesini istirdad et
tiği gibi, Vidin muhafızı vezir !vaz-Mehmet paşa da oraya gelen düşman ordusunu 
14/15 Cumada-I-fıla = 9/10 Eylül PazartesijSalı gecesi defetıniştir: Hamıner bunu 
29 Eylül ı= 4 Cumada-l-abire Pazar sabahına müsadif gösterir. - Gene bu sırada 
Feth-ül-1slam kalesi de istirdad edildikten başka, Eflak ve Boğ·dan cephelerinde 
muhtelif zaferler kazanılmış ve Kırım'daki Rus kuvvetleri defedildiği gibi, Azak 
denizindeki Moskof donanması da kendi kendini yakmıya mecbur edilmiştir). 

6 Ağustos = 8 Rebi'ül-ahir, Pazartesi: Vezir-i-a'zam ve Serdiir-ı
Ekrem Silahdar Seyyid-M·ehmet Paşa'nın azliyle Bender ser-askeri Muh
sin-zade Abdullah Paşa'nın sadaret ve serdarlığı. 

{Mehmet Paşa'nın aziine sebeb, Avusturya'nın yukanki fıkrada gördüğümüz ta
vassut oyununa inanıp ve harici sfyasetin idaresini Sadaret-kethudası Osman 
Halisa Efendi'ye bırakıp isakçı ve Babadağı karargahlarıyla Lehistan'da Boğ 

nehrinin sol sahilindek~ Niemirow şehrinde toplanan bir konferansta neticesiz 
müzakerelerle vakit geçirmesi, özü ve Bender muhafızları Yahya ve Abdullah 
Paşalar düşman harekatma karşı yardım istedikçe Osman-Kethuda'mn sulh ola
cağından dem vurarak istimdilda gelen adamları azarlayıp boş çevirmesi ve bu 
sırada özü'yü muhasara eden düşmanın 25 Temmuz = 27 Rebi'ül-evvel Perşenbe 
günü muhimmatsızlık ve yardımsızlık yüzünden teslim olan kaleyi işgal etmesi, 
Rusların Kırım'ı tekrar istilası ve Karadeniz'de bir Rus donanmasının faaliyeti gibi 
felaketiere meydan vermiş olmasıdır : Bu vaziyet üzerine Osman Halisa Efendi idam 
edilmiş ve Seyyid-Mehmet Paşa ile Kırım ham Feth-Giray aziedilip hanlığa İkinci 
Mengli-Giray tayin edHmiştir. - Seyyid-Mehmet Paşa'nın sadaret müddeti 1736 :== 
1148 senesi 9 Kanunusani = 24 Şa'ban pazartesi gününden itibaren 1 sene, 7 ay
dır. _ Aslen Halebii ve ikinci bir rivayete göre de Musullu olan Muhsin-zade'nin 
ordu merkezine muvasalatı 19 Ağustos ',= 21 Rebi'ül-ahir Pazar gününe müsadiftir. 

19 Kanunuevvel = 26 Şa'ban, Perşenbe: Muhsin-zade Abdullah Pa
şa'nın azliyle Rikab-ı-Hümayun Kaymakamı Yeğen-Mehmet Paşa'nın 

sadareti. 

(Gelecek sefer mevsimının hazırlıklan için ordu başından Istanbul'a dönen Muh
sin-zade'nin gelir gelmez aziine sebeb, adeta diktatör vaziyetini almış olan meş

hur Kızlar-ağası Beşir Ağa'nın gözünden düşmüş olmasıdır: «Sadaret ınüddeti 

yukanki fıkra tarihinden itibaren 4 ay, 14 gündür. Halefinin «Yeğen» lakabı, 

eski Baş-defterdar lardan Alaiyyeli Kel-Yusuf Efendi'nin kızkardeşinin oğlu olma
sındandır). 

15 Ağustos 
heler vaziyeti. 

1738 = 1151 

28 Rebi'ül-ahir, Cuma: Orsova fethi ve muhtelif cep-

( 1738 = 1150 senesi 17 Nisan ı= 27 Zülhicce Perşen be günü cep h eye hareket eden 
yeni Vezir-i-a'zamın en mühim hedefleri Belgrad ve Tımışvar kalelerinin istir-



1739 = 1152 OSMANLI TARiH! 27 

dadıdır. ilkönce Mehadia kalesi alındıktan sonra Orsova = !rşeve üzerine yürüyen 
Yeğen-Mehmet Paşa bu gün kaleyi fethetmiş, Diyarbekir valisi Abdi-Paşa-zade Ali 
Paşa kumandasında sevkettiği bir kuvvetle 17 Eylül = 2 Cumada-1-ahire Çarşanba 
günü Belgrad önlerinde bir düşman kuvvetini imha ettirmiş ve Banat ı= Tımışvar 
yaJ.:asına da bir akın hareketi yaptırmıştır. Bu sırada Bosna cephesinde de He
kim-oğlu Ali Paşa'nın mevzii muvaffakıyetleri devam etmektedk. Yukarıki sene
nin "4 Ağustos» fıkrasına da bakınız. - Müttefikleri gibi Ruslar da bu sefer mev
siminde bozgundan bozguna uğramışlar ve bilhassa Buçak !'ler-askeri Safa-Giray
Sultan'la beylerbeyi Veli Paşa 1736 = 1149 vukuatının "12 Teşrinisani» fıkrasında 

bahsi geçen Feld-mareşal Munch'un ordusunu 8 Ağustos = 21 Rebi'ül-ahir Cuma 
günü Dniesh' civarında imha etmişlerdir; Kırım ıianı Mengli:Giray da o taraftaki 
Rus ordusunu bozmuş ve nihayet Moskoflar gene ayni senenin «16 Haziranıı fıkra

sında işgal ettiklerini gördüğ·ümüz özü ve Kılburun kalelerini herhava edip çekil
rneğe mecbur olmuşlardır). 

1739 = 1151 

22 Mart = ll Zülhicce, Pazar: Yeğen-Mehmet Paşa'mn azliyle Vidin 
ser--askeri Hacı-İvaz Mehmet Paşa'mn sadaret ve serdarlığı. 

(Azlin sebebi, Vezir-i-a'zamları dama taşı haline getiren Kızlar-ağası Beşir Ağa'nın 
nüfuzunu kırmak istemesidir : Selefi seferden gelir gelmez, bu da sefere çıkacağı 
sırada azledilmiştir! Halefi !vaz paşa Arnavuttur ve YagodinalıjYagozinalı~Nas

rullah isminde birinin oğludur : Gürcülüğü hakkındaki rivayet doğru değildir. -
Yeğen Paşa'nın sadaret müddeti 1737 = 1150 senesi 19 Kanunuevvel i= 26 Şa'ban 
Perşenbe gününd.en itibaren 1 sene, 3 ay, 4 gündür). 

1739 = 1152 

22 Temmuz = 15 Rebi'ül-ahir, Çarşanba: Hisarcık zaferi. 

(Edirne'deki ordu merkezine gelip Serdar-ı-Ekremliği der'uhde eden yeni Vezir-i
a'zam Hacı-ivaz Mehmet Paşa selefinin planını bozmadan takib ederek Belgrad'ın 
istirdadı için o tarafa hareket etmiş ve bunun üzerine Mareşal Wallis kumanda
sındaki 100 bini mütecaviz Avusturya ordusu da Pancsova = Pançova yakasından 
Tuna'yı geçip Türk ordusunun yolunu kesrnek için Belgrad'la Semendire arasında 
bulunan Hisarcık ,_:__ Krozka bağazındaki bataklığı tutmak üzere ilerlemiye başla
mıştır : Osmanlı pişdarma kumanda eden Rumeli beylerbeyi vezir Ali Paşa bu 
bağazın tepelerini düşmandan evvel tutup geçide hakim olmuş, sabahın beşinden 

guruba kadar süren muharebede büyük bir zafer kazanılmış, Waldeck ve Hesse
Rheinfels prensleriyle üç düşman generali maktul düşmüş ve on bayrak alınmıştır. 
Hammer Avusturyalıların maktul ve mecruh yekünunu 10259 gösterirse de, bu se
fere bizzat iştirak etmiş olan Vak'anüvis Subhi'ye göre daha ilk müsademede düş
man ordusu 12 bin maktul vermiştir. - Hacı-tvaz Paşa'nın o gece Avusturyalıları 
çevirip imha etmemiş ve bu suretle karanlıktan istifade edip kaçmalarına meydan 
\"erm.iş olması büyük bir hata sayılır. - Subhi'deki «15 Rebi'ül-evvel Çarşanba» ta
rihi «15 Rebi'ül-ahir» den galattır. - Bu parlak zafer Türk ordusuna Belgrad yolu
nu açmış ve nihayet 26 Temmuz :=· 19 Rebi'ül-ahir pazar günü kale muhasara edil
miştir. - 1737 = 1150 vukuatının «4 Ağustos» fıkrasında bahsi geçen Bosna valisi 
Hekim-oğlu Ali Paşa da bu sırada büyük bir akın hareketine çıkıp Unna nehrini ge
çerek altmış senedir ilk defa olmak üzere Kulpa boylarına kadar düşman arazisini 
tahrib etmiştir). 
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19 Ağustos 
ve neticeleri. 

KRONOLOJİ 1739 = 1152 

14 Cumada-1-uUl, Çarşanba: Hotin kalesinin sukutu 

(Avusturya ve Rusya cephelerindeki mütemadi zaferler içinde bu vak'a bir kaza 
eseri gibidir : Mareşal Munch'un kumandasındaki 70 bin kişilik Rus ordusu Lehis
tan üzerinden Dniestr nehrini geçerek Hotin önlerinde Bender ser-askeri Veli ve 
özü .= Ocsakow ser-askeri Genc-Ali Paşalarla karşılaşmıştır; Veıt Paşa'nın kaleye 
çekilme teklifine rağmen Genc-Ali Paşa bu tarihten bir gün evvel atılganlık ederek 
Bostancılarm başmda delice düşmana saldırıp mağlüb olmuş ve bunun üzerine bü
tün asker panik halinde dağılmış olduğu için Hotin kalesinde 700 muhafızdan başka 
bir kuvvet kalmamıştır! Kalenin "vire ile» teslim olması işte bundandır. Düşman 

ordusu bu muvaffakıyet üzerine Jassy = Yaş şehrine doğru yürümüş ve Boğdan 
voyvodası Ghika'nın emrinde sekiz bin asker bulunduğu halde orası da teslim ol
muştur. Ruslar Yaş'dan sonra Bender üzerine yürümiye başlamışlardır. - Bu va:
ziyet üzerine Bağdan'daki Sarı-Ahmed Paşa ordusu takviye edilmiştir). 

ı Eylül = 27 Cum!hia-1-Ula, Salı: Belgrad «M!ukaddimat-ı-sulhiyye»si 

ve kalenin teslim alınması. 

(Bu parlak muvaffakıyet, yukarda bu senenin "22 Temmuzıı fıkrasında _gördüğü

müz Hisarcık zaferinin neticesidir. Uzun zamandanberi bir taraftan harbe devam 
edildiği halde, bir taraftan da Fransa, İngiltere, Felemenk ve hatta İran elçilerinin 
tavassutıarıyla sulhe çalışılmakta ve müzakereler cereyan etmektedir; bu meselede 
en mühim rolü On-beşinci Louis'nin elçisi Marquis Louis Sauveur de Villeneuve oy~ 
namıştır. Belgrad'ın Türkiye'ye iadesi Osmanlı şartlarının başında geldiği için Hi
sarcık zaferi nihayet Avusturya'ya bu şartı da kabul ettirmiş sayılır. Villeneuve 
orduya gelrniş, Avusturya namına Kont Guillaume Renaud de NeupergjNeipperg ve 
Rusya namına da Cagnoni isimlerindeki murahhaslar gönderilmiştir. Serdar-ı-Ekrem 
Hacı-ivaz Paşa'nın sulh müzakeresine başlamak için Belgrad'ın teslimini şart koş

ması nihayet bu günkü «Mukaddimat-i-sulhiyye» ile neticelenmiş, beş günde ımıe

nin tahliye ve teslim edilmesi ve tesliminden on gün sonra da sulh müzakeresine 
başlanması kararlaşmıştır : Avusturyalılar Belgrad'ı üç günde tahliye ettikleri için, 
4 Eylül = 30 Cumada-1-üla Cuma günü teslim muamelesi başlayıp ilk Türk kıt'ası 
kaleye girmiştir; Bel gr ad kalesi, ı 717 = 1129 senesi ı8 Ağustos 1= 1ü Ramazan 
Çarşanba günü sukut etmiş olduğuna göre, o tarihten itibaren tam 22 sene, ı7 gün 
Avusturyalıların işgalinde kalmış demektir). 

18 Eylül 
grad sulhü. 

14 Cumada-l-ahire, Cuma: Avusturya ve Rusya He Bel-

(Belgrad'ın yukanki fıkrada gördüğümüz tahliye ve teslim muamelesi ik;~ıal 

edildikten sonra Fransa sefiri Villeneuve'ün tavassutuyla ve hatta Avusturya ve 
Rusya devletlerinden aldığı murahhaslık salahiyetleriyle Fransa kralının kefaleti 
altında yapılan müzakereler bu sabah zevali saat altıda iki muahede Jıkd;yle 

neticelenmiştir : 27 sene müddetıe akdedilen Avusturya sulhü 23 maddeliktiı:; bu 
muahedenin en mühim esaslarına göre Belgrad kalesi «çe·vre-i atikası» ile Tür
kiye'ye iade edilmiş, CzabaczjSchabatz = Böğürdelen kalesi voe Orsova ı= irşeve 
adasıyla kalesi ve bu adanın karşı yakasında Tımışvar dağ·larıyla mahdud ova ,.e 
bunlardan başka "Eflak-ı-Çasari/Eflak-ı-sagir .= Valachie autrichienne» denilen ve 
Alu ta nehriyle asıl Eflak arasında bulunup ı 718 = 1130 vukuiitınm «2ı Temmuz» 
fıkrasında gördüğümüz Pasarofça sulhü mucibince üçüncü Ahmed devrinde ter
kedilen arazi Türkiye'ye bırakılmış, Tuna ve Sava nchirieri umumi hudud itti-
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haz edilmiş. ve Bosna tarafından da Karlofça sulhündeki hudud esas olmuştur; bu 
suretle Avusturyalılar Sırbistan'dan atılmış ve Eflak'la Boğdan tehHkeden kurtul
muş demektir : Karlofça sulhü için ikinci Mustafa devrinde 1699 1= 1110 vukuatının 
"26 Kanunusani, fıkrasına bakınız. - Mjiddetsiz olduğu için hükmü ebedi gibi ak
dedilen ve Rusya namına Fransa elçisi tarafından imziUanan muahede de 15 mad
deliktir : En mühim esaslarına göre Azak kalesi hedmedilip arazisiyle beraber her 
il{i tarafın tasarrufundan çıkarak hali kalacak ve iki devlet arasında fasıla teşkil 

edecektir; Azak deniziyle Karadeniz'de Rus donanınası olmıyacaktır; Rus elçisi di
ger büyük devlet elçileriyle müsavata nail olacaktır; Kazaklar Türk topraklarına 

ve Tatarlar da Rus arazisine akın edemiyeceklerdir; Kabartaylar müstakil olup iki 
devlet arasında fasıla teşkil edeceklerdir; tabii bu suretle Rus tehlikesi Karadeniz'
den bir kere daha u.zaklaştırılmış demektir. 
Galip vaziyette akdedilen bu Belgrad sulhü Garp menbalarında Osmanlı tari
hinin en şanlı müsalahalarından sayılır. Bundan başka Osmanlı - Rus hududunun 
tahdidi hakkında 30 Teşrinievvel = 27 Receb Cuma günü Niş'de bir mukavele akde
dilmiş, Hotin'iİı Türkiye'ye iadesi takarrür etmiş ve Fransa devleti bir kefilJetname 
vermiş olmakla beraber, çok mühim ve zaruri bir ihtiyat tedbiri olarak Rusya'ya 
karşı isveç krallığıyla 17 40 1= 1152 senesi 20 Kanunusani = 20 Şevval Çarşanba 
günü dokuz maddelik tedafüi ittifak da akdedilmiş ve hatta bu ittifakın imzası Ho
tin'in Ruslar tarafından tahliyesi hakkındaki haberin Istanbul'a geldiği güne tesa
düf ettirilmiştir). 

1740 = 1153 

23 Hı:ı/ı:İran = 28 Rebi'ül-evvel, Perşen he: Hacı-İ vaz Mehmet Pa
şa'ııın azliyle Nişancı Hacı-Ahmed Paşa'ııın sadareti. 

(Bu değişikliğin sebebi, Istanbul'daki Arnavut döküntülerinin pahalılık bahanesiyle 
çıkardıkları bir ısyan hareketini bastırıp bu gibi serserileri memleketlerine iade et
miş olan ivaz paşa'nın verdiği te'minata rağmen bir gün bir yeniçerinin bir yahu
diyi koğalamasından hasıl olan umumi heyecan üzerine dükkaniarın kapanmasıdır : 
Valide-Sultan'la meşhur Kızlar-ağası B~şir Ağa'nın te'sirinden de bahsedilir. ivaz 
Paşa'nın sadareti 1739 = 1151 senesi 22 Mart = 11 Zülhicce Pazar gününden itiba
ren 1 sene, 3 ay, 2 gün sürmüştür. Halefi Foça'da doğmuş olmakla beraber aslen 
Antalyaiıdır : «Şehla» ve «Kör» lakaplarıyla da anılırl. 

1742 = 1155 

21 Nisan = 15 Safer, Cumartesi: Hacı-Ahmed Paşa'nın azliyle Ana
dolu beylerbeyi Hekim-oğlu Ali Paşa'nın ikinci sadareti. 

(Hacı Paşa'nın aziine sebeb, Istanbul'da sık sık çıkan yangınlarla Şark hududun
dan gelen haberlerin halk arasında uyandırdığı heyecandan dolayı bir ihtilal çık

mak ihtimalinden korkulmasıdır : Sadaret müddeti yukarıki fıkra tarihinden iti
baren ı sene, 9 ay, 28 ~ündür. - Yeni Vezir-i-a'zam ·Hekim-oğlu Ali Paşa'nın ilk 
sadareti için yukarda 1735 ;=: 1148 vukuatının «12 Temmuzn ve iran vaziyeti için 
de 1743 = 1156 vukuatının "29 Mayıs» fıkralarına bakınız). 

1743 = 1156 

29 Mayıs = 5 Rebi'ill-ahir, Çarşanba: Nadir-Şah'ın Irak hudu
dunn tecavuza başlaması. 

(İran'da Avşar saltanatını kurduktan sonra Efganistan ve Hindistan taraflarını 



30 KRONOLOJİ 17'14 = 1157 

istila ederek Asya'da adeta bir. cihangir rolü oynamıya başlamış olan Nadir-Şah 
için yulcarda 1736=1149 vukuatının «17 Teşrinievveb> fıkrasına bakınız. - Şark mu
vaffakıyetlerinden çok mağriır olan bu büyük Türkmen kahramanı gözlerini tekrar 
garba çevirip Dağıstan ve Şirvan taraflarına taarruz ettikten başka Erzurum, Er
zincan vesaire gibi Şarki-Anadolu vilayetleriyle Bağdad'ı istemiye başlamış ve bun
larla da kanaat etmiyerek Istanbul'a elçi gönderip Ca'feri mezhebinin beşinci Sünni 
mezhebi olarak kabulünü istedikten başka Bağdad valisi Ahmed Paşa'ya da o yolda 
bir name göndermiştir. Bu vaziyet üzerine Istanhul'da akdedilen fevkalade rtıeclisler

de Nadir-Şah'ın taleplerinin reddine karar verilmiş v.s bir taraftan da hudutlar 
takviye edilmiye başlamıştır. Şahın Irak üzerine hareketi işte bundan dolayıdır : Bu 
gün Horasan üzerinden Bağdad arazisini tahribe başlıyan !ran ordusu 23 Haziran=! 
Cumada-l-iıla I;'azar günü de Hille taraflarını istila etmiş ve bir müddet sonra da 
Kerkük kalesi sukut etmiştir). 

23 Eylül = 4 Şa'ban, Pazartesi: Hekim-oğlu Ali Paşa'nın az
liyle Yeniçeri-ağası Seyyh:l-Hasan Paşa'mn sadareti. 

(Bu değişikliğin sebebi, yukarıki fıkrada bahsi geçen İran ahvaline karşı Hekim-oğ~ 
lu'nun Serdar-ı-Ekremliğe talib olması ve diktatör vaziyetinde bulunan Kızlar-ağası 
Beşir Ağa'nın da bu talebi Ali Paşa'nın kendisini gölgede '·bırakmak maksadiyle tef
sir etmesidir: Sadaret müddeti 1742 r= 1155 senesi 21 Nisan = 15 Safer Cumartesi 
gününden itibaren 1 sene, 5 ay, 2 gündür. Halefi Hasan paşa Karahisadıdır : Kah
ramanlığı ve iktidariyle meşhurdur). 

27 Eylül = 8 Şa'ban, Cuma: Nadir-Şah'ın Musul muhasarası. 

(24 Receb = 13 Eylül Cuma günü Musul'un şarkındaki Nebi-Yunus köyüne gelen 
Nadir-Şah şehrin etrafında 12 tabya ile bir takım meterisler yaptırdıktan sonra 
4 Şa'ban •= 23 Eylül Pazartesi günü karargahını şehrin önlerine naklettirmiş ve ni
hayet bu gün 390 toptan mürekkep 14 batarya ile çok şiddetli bir ateş açmıştır. Bu 
sırada Musul valiliğinde Abdülcelil-zade Hüseyn Paşa ve muh&fızlığında da vezir Ka
zıkçı-Hüseyn Paşa bulunmaktadır. - Nadir-Şah'ın 12 hücumundan bahsedilir: Bun
ların en şiddetiisi 14j15 Şa'ban = 3/4 Teşrinievvel PerşenbejCuma gecesine müsa
diftir; o gece lağımlar patıatılarak bir takım gedikler açılmışsa da, çok şiddetli bir 
mukayemet gösteren müdafiler yedi saatte 4500 düşman öldürmüşlerdir. Nadir-Şah'
ın ertesi sabah alelacele muhasarayı kaldırıp çekilmesine sebeb olan vaziyet için 
aşağıki fıkraya bakınız. - Musul muhasarası gece-gündüz harbetmek şartiyle sekiz 
gün sürmüştür: Hammer'in otuz gün göstermesi doğru degildir). 

29 Temmuz 
hasarası. 

1744 = 1157 

18 Cunıida-1-ahire, Çarşanba: Nadir-Şah'ın Kars mu-

(Nadir-Şah'ın yukarıki fıkrada gördüğümüz Musul muhasarasını alelacele kal
dırıp Kars'a yürümesinin sebebi, saltanatları munkarız olan Safavilerden Birinci 
Hüseyn'in hemşiresiyle beraber Osmanlllara iltica etmiş olan oğlu şehzade Safi
Mirza'nın bir müddet Selanik'le Rodos'da kaldıktan sonra tran şahlığına tayin 
edilmesi ve Kars/Kafkas cephesi ser-askerinin de bunu Tebriz üzerinden Isfa
han'a götürüp iclasına me'mur olmasıdır. Bu sırada İran'a karşı üç cephe açılmış
tır: 1) Irak ser-askerliğine Bağdad valisi Ahmed Paşa, 2) Diyarbekir/Şarki-Ana
dolu ser-askerliğine Musul muhafızı Hüseyn Paşa ve 3) Kars/Kafkas ser-asker-
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liğine de eski Vezir-i-a'zam Hacı-Ahmed Paşa tayin edilmiş ve Rumeli beylerbeyi 
pir-Mustafa Paşa da bunlara kuvvet ve mühimmat sevkıni idare için Sıvas'ı mer
kez ittihaz etmiye me'mur olmuştur. Nadir-Şah'ın Musul'dan Kars'a gelişi: işte bu 
vaziyet üzerinedir. - 24 Temmuz = 13 Cumada-1-ahire Cuma günü Arpaçayını ge• 
çen Nadir-Şah 28 Temmuz = ı 7 Cumada-1-ahire Salı günü Kars'ın iki saat cenu
bundaki "üçler» tepesinde karargah kurınuş ve ertesi günü Osmanlılarla ilk müsa
deme olmuştur: İran ordusunun 150 bin mevcuduna mukabil Osmanlı ordusunu 30 
binden 75 bine kadar gösteren muhtelif rivayetler vardır; Istanbul'dan bir çok mü
hiınmatıa Yeniçeri, Cebeci ve Topçu kıt'alan da gelmiştir. _ Nadir-Şah'ın muha
sara ettiği kaleleri her şeyden evvel susuz bırakmak adetini bilen Ser-asker Hacı
Ahmed Paşa, daha İran ordusu gelmeden evvel şehir çevresinde ordu kurarak ve 
Kars-çayından Kars-gölüne cedvellerle su akıtarak gölü büyütmüş, kalenin etrafına 
geniş ve derin bir hendek kazdırmış, bundan hasıl olan toprakla adam boyunda si:
perler yaptırıp toplarla tahkim ettirmiş ve bu suretle çenber şeklinde bir dış müda
faa tertibi vücuda getirmiştir. - Bu günkü ilk ınüsademe, atılgai:ılık eden bazı as
kerlerle İranlılar arasında olmuş ve ric'atle neticelenmiştir. - Ertesi güne tesadüf 
eden 30 Temmuz=19 Cumada-1-ahire Perşenbe günü Nadir-Şah ordugahını şehrin bir 
buçuk saat mesafesindeki Kesik-Künbed köyüne nakledip Osmanlı müdafaa hattının 
etrafında topraktan mukabil-tahkimat yaptırmıya başlamıştır). 

9 Teşrinievvel = 2 Ramazan, Cuma: Nadir-Şah'ın muhasarasmı kal
dırmıya mecbur olması. 

(Kalenin doğrudan doğ-ruya muhasarasından ziyade kale etrafındaki müdafaa 
çenberhıi abluka şeklinde cereyan eden bu meşhur Kars nıuhasarasında çok çetin 
nıuharebeler olmuş ve Osmanlı mukavemetinin şiddeti karşısında Nadir-Şah niha
yet muvaffakıyetten ümidini kesmiştir. - Ser-asker Hacı-Ahmed Paşa'nın büyük 
bir basiretle ittihaz ettiği tedbirler sayesinde açlık ve susuzluk çekilmediğinden bah
sedilir. - iran'da saltanat kurduktan sonra Efganistan'la Hindistan'ın büyük bir 
kısmını da istila eden muhteşem Türkmen kahramanı nihayet Anadolu-Türiderinin 
destan menkabelerini andıran eeladetleri karşısında tam 2 ay, 11 gün = 72 gün uğ
raşıp boş yere bir çok telefat verdikten ve kış başladıktan sonra çekilip gitmekten 
başka çare bulamamıştır). 

1745 = 1158 

23 Ağustos= 25 Receb, Pazartesi: Kağave,rd bozgunu. 

(Sıhhi sebeblerle isti'fa eden Kars cephesi ser-askeri Hacı-Ahmed Paşa'mn yerine 
1744 := 1157 senesi 10 Kanunuevvel = 5 Zülka'de Perşenbe günü eski Sadr-ı-a'

zamlardan Aydın muhassılı Yeğen-Mehmet Paşa tayin edilip maiyyetine Rumeli'den 
bir çok sancak-beyleri verilmiş ve Haleb valiliğine tayin edilen selefi Hacı-Ah• 
med Paşa da ihtiyaten Kars'da kalmak emrini almıştır. iki cepheden aynı za
manda taarruz kararı verilmiş olduğu için, ser-askerlikle harekete me'mur olan 
Diyarbekir valisi Çeteci-Abdullah paşa'nın maiyyetine de Musul valisL Abdülcelil
zMe Hüseyn Paşa tayin edilmiş ve Irak ser-askeri vezir Ahmed Paşa el-birliğine 

me'mur olmuştur. Bu senenin 8 Cumada-1-ahire = 8 Temmuz Perşenbe günü Mu
sul'dan hareket eden Çeteci Paşa, ilk iş olarak Urmiye'nin cenubundaki Savuçbulak'a 
kadar olan havaliyi işgal altına almıştır. - Bu sırada Kırım'dan gelen kuvvetlerle 
de takviye edilmiş olan Kars cephesi ser-askeri Yeğen-Mehmet Paşa 12 Receb ,= 
10 Ağustos Salı günü Erivan'ın 6 fersah mesafesindeki Kağaverd ovasına var
mıştır: Nadir-Şah da o civardaki Murad-tepesindedir ve «Taburfistabur» kur
muştur. ilk müsademeler o gün -başlamış, düşman ıstaburuna doğru meterisler 
açılmak suretiyle 14 gün harbedilmiş, bilhassa 22 Receb = 20 Ağustos Cuma günü 
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ikt taraf kuvay-ı-külliyyeleri arasında geçen muharebede üstünlük Osmanlılarda 
kalmış ve hastalığından dolayı ser-askerin iştirak edemediği bir harb meclisinde 
kat'i muharebenin ertesi gün olmasına karar verilmişse de, orduda bulunan 15 bin 
kadar Levendlerle Gönüllülerin muhim bir kısmı şii mezhebine mensub olduğu için, 
ser-askerin hastalığından istifade eden bu şüpheli unsurlar : 

- Acem b as dı! 
yaygarasıyla yağmacılığa ve ondan sonra da firara başlayınca diger askerler de 
kaçınıya başlamış, hasta Ser-asker bu hale rağmen dört gün daha vaziyeti idareye 
muvaffak olmuşsa da nihayet eceliyle, yahut zehirle veyahut asilerden biri tarafın
dan vurulmak suretiyle ölür ölmez diger kumandanlar ordunun dağılmasına meydan 
vermemek için Kars'a ric'at kararını vermişlerdir: Nadir-Şah'ın takip hareketinde 
yirmi bin telefat verildiğinden bahsedilir. - Bu haber Istanbul'a aksedince, 10 Şa'

ban = 7 Eylül Salı günü sabık Ser-asker Hacı-Ahmed Paşa tekrar o cephe serdar
lığına tayin edilmiştir). 

27/28 Kanunuevvel 
tanbul yangını. 

3/4 Zülhicce, Pazartesi/Salı gecesi: Büyük ls-

(Fener ve Balat kapuları arasındaki Kiremit mahallesinden çıkan ateş ekserisi 
Hıristtyanlara ai d olmak üzere 7-8 yüz ev yakmıştır) . 

1746 = 1159 

9 Ağustos = 21 Receb, Salı: Seyyid-Hasan Paşa'mn azliyle Sadaret
kethudası Tiryaki Hacı-Mehmet Paşa'nın sadareti. 

(Bu değişikliğe sebeb olarak o sırada ölmüş olan Kızlar-ağası Hacı-Beşir Ağa'nın 
halefi ikinci Beşir Ağa'nın te'sirinden bahsedilir : Seyyid-Hasan Paşa'nın sactareti 
1743 = 1156 senesi 23 Eylül!= 4 Şa'ban pazartesinden itibaren 2 sene, 10 ay, 16 gün 
sürmüştür. Halefi Ti•ryaki-Mehmet Paşa Istanbullu olmakla beraber, bir Yeniçerinin 
,oğlu olduğu için milliyeti belli değildir). 

4 Eylül= 17 Şa'ban, Pazar: Osmanlı:- Avşar sulhü. 

(Bağdad üzerinden üsküdar'a gelip yirmi gün müsiifir edildikten sonra 9 Muher
rem = ı Şubat Salı günü huzura kabul edilen fran elçisi Feth-Ali-Han-ı Türkman'ın 
padişaha takdim ettiği narnede şahın Ca'feri mezhebini beşinci SüiJ:ni mezhebi şek
linde kabul ettirmek üzere evvelce ileri sürmüş olduğu talepten vazgeçtiğinden bah
sedilmekte ve yalnız Necef ve Kerbela olmak üzere bir takım arazi taleplerine te
sadüf edilmektedir; rnesele müzakere edildikten sonra «Hacegan-ı Div·an-ı Hüma
yundanıı Nazif Mustafa Ef.endi'nin elçilikle ve bir cevapname He gönderilmesine ka
rar verilmiştir: Arazi talepleri tabii reddedilmiş ve Dördüncü Murad devrindeki hu
dudun esas ittihaz edilebileceği bildirilmiştir. -- Kazvin'le Tahran arasındaki Ker
den j Kherden ordugahında Nadir-Şah'ın huzuruna kabul edilen Nazif Efendi'nin on 
günde 6 - 7 müzaker.e eelsesinde bulunduğundan bahsedilir: Nihayet Osmanlı şartı 

kabul edilerek Dördüncü Murad devrindeki Kasr-ı-Şirin muahedesinde tesbit edilen 
hudud esas olmak üzere yeni bir sulh muahedesi imzaJanmıştır; Kasr-ı-Şirin sulhü 
için üçüncü ciltte 1639 i= 1049 vukuatının «17 Mayıs» fıkrasına bakınız). 
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1747 = 1160 

24 Ağustos = 17 Şa'han, Perşenbe: Tiryaki Hacı-Mehmet Paşa'nın 

azJiyle Aydm muhassrlı Kerküldü Boynu-eğri Seyyid:·Abdullah Paşa'nın 
sadareti. 

(Tiryaki'nin aziine sebeb olarak esrarkeşliğinden ve keyf haliyle erkan ve ulemayı 
tahkir edip durduğundan bahsedilir: Sadaret müddeti 1746 = 1159 senesi 9 Ağus
tos = 21 Receb Salı gününden itibaren 1 sene, 16 gündür. Halefi Seyyid-Abdullah 
Paşa eski valilerden "Kesici» ve «Firari» lakaplarıyla maruf Seyyid-Hasan Paşa'nın 
oğludur: Arap mı, Türk mü. belli değildir). 

1750 = 1163 

3 Karıunusaııi = 24 1\'Iuharrem, Cumartesi: Seyyit-Abduliah Paşa'
nın aziiyle Sada;ret-kethudası Devatdar-Mehmet Emin Paşa'mn sadareti. 

(Abdullah Paşa'nın lmdud boylarını takviye hususundaki ihmalkarlığından dolayı 

aziedilmiş olduğundan bahsedilir : Sadaret müddeti yukarıki fıkra tarihinden itiba
ren 2 sene, 4 ay, 10 gündür. - Halefi Mehmet Emin Paşa'ya "Devatdar» denilmesi, 
Nevşehirli Damad-İbrahim Paşa'nın divitdarlığından yetişmiş olmasındandır). 

3/4 Şuhı:ı.t = 25/26 Sa.fer, Sah/Ça:rşanba gecesi: Büyük Istanbul 
yangım. 

(19 saat süren ve Küçükpazar'dan çıkan ateş o semti kavurduktan sonra iki kola 
ayrılıp biri Süleymaniye hastahanesinin arkasındaki büyük konakları yakmış, biri 
de Vefa camii hizasından Ağa-kapusu'na dayanıp Yeniçeri-ocağının bu meşhur mer-
1ı::ezini kül haline getirmiştir: Birinci Mahmud Ağa-kapusu'nun hemen inşasını em
rettiği için, derhal inşaata başlanmıştır). 

26/27 Nisan = 19/20 Cumada-l-Ula Pazar/Pa7.artesi gecesi: Çarşılar 

yangtm ve Birinci Mahmud'un büyük bir şefkat eseri. 

(Bu gece Mercan'da çıkan yangın Bitpazarıyla Abacılar, Yorgancılar ve Yağlıkçı

'lardaki kagir ve ahşap dükkanları, hanları ve mahzenlerle eşyaları ve malları kil
ınilen kül haline getirdikten sonra Parmakkapu havalisiyle Okçular arasındaki dük
kanıara sirayetle hepsini yakmış ve ertesi gün öğleye doğru söndürülebilmiştir : 12 
saat süren bu müthiş afet büyük küçük bir çok esnafı bir daha doğrulamıyacak bir 
hale getirmiş olduğu için, unutulmaz bir büyüklük gösteren Sultan Mahmud bütün 
bu çarşıların kendi kesesinden derhal inşasını emretmiş ve bu sayede hepsi kilgir 
olarak yeniden yapılmı:ştır). 

1752 = 1165 

1 Temmuz = 18 Şa'ban, Cumartesi: Devatdar-Mehmet Emin Pa
şa'ıım azliyle Baş-Emir alm:r Kıöse-Bahir Mmıtafa Paşa'nın ilk 5adiheti. 

(Emin paşa'nın azline sebeb, her kesi tekdir ve tahkir etmesi ve bilhassa padi

F.: 3 
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sahın sifahi ihtarlarına rağmen fena muamelelerine devam etmekten çekinmemesi
dir : S~daret müddeti 1750 '= 1163 senesi 3 Kanunusani = 24 Muharrem Cumartesi 
gününden itibaren 2 sene, 5 ay, 29 gündür. Halefi Çorlulu Bahir Mustafa Paşa'nın 
Bas-Emirahurluktan birdenbire Sadaret makamına yükselivermest Kanuni devrin
deki Makbül-ibrahim Paşa'nın Has-oda-başılığından Vezir-i-a'zam olmasını hatırla
tan bir fevkaladeliktir). 

29/30 Temmuz = 17/18 Ramazan, Cumartesi/Pazar gecesi: Istan
bul ve Trakya zelzelesi. 

(Vak'anüvis izzi ,,19 Temmuz-i Rumi 1= 18 Ramazan Pazar gecesi» nden bahset
tiğine göre, bu büyük felaketin CumartesijPazar gecesi başlamış olması lazımgelir. 
Zelzelenin şiddeti bilhassa Trakya'da hissedilmiş, Istanbul'da yalnız bazı eski bina
lar yıkılmıştır : Buna mukabil Edirne, Hafsa vesairede bir saat kadar süren sar
sıntı büyük tahribata sebeb olmuş, Sultanselim, üç-şerefeli, Eski-cami ve diger bir 
çok camiierin minareleri, kubbeleri ve şerefeleri yıkılmış, bir çok kagir biniHar, 
hanlar ve hamamlar çökmüş, Hasköy kasabası tamamiyle harab olmuş, pek çok in
san ölmüş ve yaralanmış ve bilhassa Edirne havalisinde bir kaç ay süren fasılalı 

zelzeleler halkı mütemadi bir haşyet içinde bırakmıştır). 

2/3 Eylül 
zelesi. 

1754 = 1167 

14:/15 Zülka'de, Pazartesi/Salı gecesi : Istanbul zel-

(Takriben zevali saat dokuzda iki dakika kadar süren bu şiddetli sarsıntı bil"zı bi
naları yıkmış, surlarda hasarlar olmuş, Yedi-kule'nin biri yıkı!ım,ş, bilhassa Aya
sofya, Fatih ve Bayezid camilerinin kubbelerinde hasar olduğu için derhal tamirleri 
emredilmiştir: 50-60 kişi ezildiği rivayet edilir. Sarsıntıların 5- 6 günde 14 defa 
tekerrür etmesi halkı mütemadi bir heyecan içinde bırakmıştır). 

21/22 Teşrinievvel 
çarşı yangını. 

1754 = 1168 

4/5 Muharrem, Pazartesi/Salı gecesi: Uzun-

(Gece yarısına doğru Baş-Emir-ahur Sadık Ağa'nın konağından çıkan yangın on iki 
saat sürüp Uzunçarşı ile etrafındaki evleri kamilen yaktıktan sonra söndürülebil
miştir: Vak'anüvis Vasıf «Her memleketün nadide ve naşinide» eşyasiyle dolu olan 
Sadık Ağa konağının yağmasından «Nice fakir-i• na-tüvan nail-i mal-i firavan» ol
duğundan bahseder). 

13 Kanunuevvel = 27 Safer, Cuma: Birinci Mahmud'un ölümü. 

(Bir iki senedir sıhhati bozuk giden bu temiz yürekli, merhametli ve şefkatli halk 
babasının ölümüne bir fistül sebeb olduğundan bahsedilir : Kalb sektesinden öldüğü 
hakkında da bir rivayet vardır. Mevsimin şiddetine ve bilhassa ata binemiyecek 
halde bulunmasına rağ·men Cuma selamlığına çıkmış, namazdan sonra Silahdar 
Ağ·a'nın koluna dayanarak güçlükle yürüyüp müşkilatıa ata bindirilebilmiş ve niha
yet saray kıpusundan girerken maiyyetinin kolları arasında can vermiştir: Vak'a
nüvis Vasıf «28 Safer Cum'a» tarihinden bahsederse de hakiki takvimde Cuma günü 
o ayın 27 sine müsii~diftir. 
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İkinci Mustafa'nın büyük oğlu olan Birinci Mahmud 1108 = 1696 senesi 3 Mu
hanem = 2 Ağ·ustos Peı·şenbe günü dünyaya gelmiş olduğuna göre tam 58 sene, 
•1 ay, 12 gün yaşayıp 59 yaşının içinde ölmüş demektir: 1730 = 1143 senesi 1/2 Teş
ı·inievvel t= 18f19 RelJi'ül-evvel Pazar/Pazartesi gecesi zevall saat 9,30 da tahta çık
mış olduğ·una göre, saltanat müddeti de 24 sene, 2 ay, 12 gün sürmüş demektir. 
Çok zeki, ınünevver, hamiyyetli ve bilhassa insaniyetli bir zat olan Birinci Ivfah
mud'un saltanat zamanı Osmanlı tarihinin azaınet yıllannı hatırlatan parlak bir 
devri ı>ayılır: AlmanyajAvusturya imparatorluğu mağ·lub edilerek Belgrad istir
dad edilip Sırbistan ve Eflak düşman istilasından kurtarılmış, Rusya bir kere da
ha Kırım'la Karadeniz'den uzaklaştırılmış ve Nadir-Şah gibi bütün Asya'yı titreten 
bir Türkmen fatihine Dördüncü Murad devrinin hudutları kabul ettirilip her türlü 
dini, askeri ve siyasi iddialarından vazgeçirtHmiştir. 
Za.ruret olmadıkça kan dökmekten büyük bir takayyütıe diltma ictiniib etmiş olan 
Birinci Mahmud insa.niyet hislerinin ne kadar derin ve samimi olduğunu bilhassa 
Avusturya imparatoru Altıncı Charles ölüp yeı:ine meşhur kızı Marie-ThSrese geç
tiği zaman bütün Garp hıristiyan devletlerinin tıpki bir laşeye konan kargalar gibi 
saldırıp "Avusturya verasetin muharebelerine koyuldukları ve kendi~ini de fırsat

tan istifiideye teşvik edip durduklan zaman göstermiş, zebunküşlükten ve kan dök
mekten ictinab edip Avrupa hükümdarlarma nasihatnameler göndererek harbin fe
caatlerinden bahsedip insanlık ve insan hakları narnma sulhe tavassut teklifinde bu
lunmuşsa da muhataplarının medeni ve ruhi seviyyeleri kendisi gibi olmadığı için söz 
dinletemeınişti-r : Hatta bundan dolayı Gaı-p menbalarında o devrin bu kadar ulvice
naplık gösteren yegane hükümdan olarak hürmet ve minnetıe ~nılır. Kendi tebaası
na karşı gösterdiğ-i şefkatin muhteşem bir tccellisi için de yukarda 1750 = 1163 vu
kuatının «26/27 Nisan» fıkrasına bakınız. 
l\1emleketin fikri tekaınülüne _ büyük bir ehemmiyet veren Sultan Mahmud başta 

Ayasofya kütüphanesi olmak üzere muhtelif kütüphaneler te'sis edip dersler açtır

mış, mektepler y.€ı,ptırmış ve patrona ihtiliUinde bir müddet faaliyetten kalan Türk 
matbaacılığına yeni bir hız vermiştir. !şte bütün bunlardan dolayı bu müşfik ve 
büyük insanın ölümü bütün halk tabakalarını müteessir eden umumi bir matemle 
karşılanmıştır. - Mezarı Yenicami'de, babası İkinci Mustafa'nın yanın~dır). 



ÜÇÜNCÜ OSMAN 
(Osman-ı Salis) 

- M.1754 H. 1168 - M. 1757 H. 1171-

1754 = 1168 

13 Kanunuevvel = 27 Safer, Cuma: Üçüncü Osman'ın cülô.su. 

(ikinci Mustafa'nın ikinci oğlu olan üçüncü Osman, büyük kardeşi Birinci Mahmud 
ölür ölmez derhal tahta çıkarılıp blat edilmiştir : 1110 = 1699 serıesi 2 Kanunusfmi 
.:= 29 Cuın<lda-l-8.hire Cuma günü düny3.y'a gelnıiş olduğuna göı:·e yaşının 55 sene, ,.. 
11 ay, 12 gün tuttuğ·u, yani 56 yaşını bitirn:ek t'zere bulunduğu sırada cülüs etmiş 
demektir; Rus dönmesic olduğundan bahsedilen a.nasının adı «Şehsiivar-Sultan»dn·. _ 
Fetret devrinde saltanatlarını ilan ettikleri hald8 Anadolu ve Rumeli'deki Osmanlı 
anazisinin m.ecmüuna hakim olamadıkları için padişahlar cedveline giremiyen Sü
leyman ve Musa Çelebilede bazı mükerrer saltanatlar sayılrnamak şartiyle, üçüncü 
Osman Osmanlı padişahlarmm yirmi beşincisi dir). 

ll Kanunusani 

donmas ı. 

1755 = 1168 

27 Rebi'ül-evvei, Cumartesi: Istanbul halicinin 

(Bu kış Istanbul tarihinin en şiddetli m.evsimlerinden birine tesadüf etmiş, tıpkı 

Genc-Osman devrinde olduğu gibi Haliç sulan donmuş ve bilhassil Defterdar iske
lesiyle Sütıüce arasında yayan gelip geçenl8r görülmüştür! Vak'anüvis Vasıf bu ha
dise hakkında şöyle bir tarih beyti kaydetm.ektedir : 

Buz üstünden geçen geldi bana yaz d1di tarihin 
Deniz altmış sekizele dondu buzdan bendeniz geçdüm 

O sırada Edirnede yağan karın da «Yirmi karış» tuttuğundan bahsedil1r. - Vasıf 

tarihinde bu hadise «Erbain muntasıfı, na ve Reb!'ül-evvel "evasıtım•." müsadif gös
terilirse de, Erbainin yirminci günü o Hicret ayının "evasıb ma d~$'il, «evahir»ine 
müsadiftir. - Genc-Osman devrindeld don iı:;in 1621 = 1030 vukuatınin «2'1 Kanunu
sanİ» fıkrasına bakınız). 

15 Şubat = 3 Cumada-1-fıla, Cumartesi: Köse--Bahir Miustafa Pa
şa'nm azliyle esld Vezir-i-a'zamlardan Anadolu beylerbeyi Hekim-oğlu 
Ali Paşa'ııın üçüncü sadareti. 

(Bil. h ir Mustafa Paşa'nın bu ilk sa dareti 1752 ,= 1165 senesi 1 'Temmuz = 18 Şa'ban 
Cumartesi gününden itibaren 2 sene, 7 ay, 14 gün sürmüştür. - Halefi Hekim-oğlu 
Aii Paşa tayininden 40 gün sonra 27 Mart = 13 Cumada-l-ahire Ferşenbe günü 
Trabzon'dan Istanbul'a gelip işe başlamıştır). 



1755 ~ 1169 OSMANLI TARİHİ 37 

18 Mayıs = 6 Şa'ban, Pazar: Hekim-oğlu Ali Paşa'mn üçüncü ve 
sonuncu sarlaretinden azliyle Baş-defterdar Nam Abdullah Paşa'nın sa
dareti. 

(Eekim-oğ·lu'nun azline sebeb olaıak esKı yaranı olan boşııaklann istedikleri n~e·

muriyetleri vermekten aciz k~alrr.asından ve bilhassa nüfuziyle meşhur Silahdar Ali 
Ağ·a'nın telkinatından bahsedilir: Bu son sactareti yukanki fıkra tarihinden itibar-en 
3 ay, ı gün sürmüştür. ~ ilmi ve ahlaki meziyyetleriyle marüf olan halefi Nail1 Ab
dullah Paşa Istanbulludur. Aşağıki fıluaya da bakımz). 

24: Ağustos = 16 Zülka'de, Pazar : Naili Abdullah Paşa'nın azliyle 
Tevkii/Nişancı Bıyıkh-AU Paşa'nın sadfueti. 

(üçüncü Osman'ın en gözde adamı oian bu Ali Paşa yukanki fıkrada gördüğümüz 
Hekim-oğlu'nu azlettirince Silahdarlıktan vezaretle Nişancılığa terfi etmiş ve niha
yet Naill Paşa'yı da attırıp yerine geçmiştir: «Bıyıklı" lakabının sebebi, Hekim-oğ
lu'nun yerine sactareti mukarrer olduğu halde henüz saka! koyuvermemiş olmasıyla 
ve hatta Nail1 Paşa'nın sactareti bunun saka! yetiştirmesine zaman bırakmak mak
saeliyle izah ediliı·! Naili paşa bir saka! bitme müddetince sadarette kalabileceğini 

bildiği için, tayin günü : 
~ Sadr-ı Sadaı-ette hülle oldu! 
diye güzel bir nükte bile sarfetmiş'ciL Bu· kıymetli vezirin saclareti yukanki fıkra 

tarihinden itibareıı 3 ay, 7 gün sürmüştür). 

2"1 ;28 Eylüi 
Istanbui yangım. 

20/21 Ziilhic'-'e, Cumartesi/Pazar gecesi: Büyük 

(Vasıf "22 Zülhicce Pazar gecesi» nden bahsederse de, hakiki takvimele Pazar· gunu 
o ayın 21 ine müsadiftir. Hocapaşa'da Demirkapu hİzasındaki evlerin birinden 
c:ıkan bu müdhiş afet dört kola aynimıştır : 
J) Biı· kol Bahçekapusuna kadar iki tarafı boydanboya yakmıştır. 
2) Diger biı:_ kol Paşa-kapusu = Babıall, Defteı"dar-kapusu ve Divan-yolundan 
:\Iehteı-hane - il e Defterhane'ye dayanmıştır; 
3) Başka bir kol Mahmutpaşa çarşısından Çuhacılar hanına kadar uzamıştır; 
-l) Dördüncü bir kol da Ayasofya çarşısını yakıp Soğ·ukçeşme taraflarına dayan
L1ıştıı.·. 

Bu büyük yangının 36 saat sürdüğ·ünden ve şehrin üçte ikisini yaktığmdan bahse-
llilir : Aşağıda 1756 1169 vukuatımn <<4-j5 Temmuz» fıkrasına da bakınız). 

1755 = 1169 

25 'I'eş-rinievvel ,= 19 Muh:~rrern, Cumarte:<ü: Bıyıkh-Ali 
idamiyle Sadaret-ketlıudası Yirmi-sekiz-zade Mehmet Said 
sadareti. 

Paşa'nm 

Paşa'nın 

rPadişahın en gözde adamı olduğu halde, bu zavallı Ali Paşa'nın böyle birden
bire idanı edilivennesine sebeb olarak ı-üşvet aldığı ve yalancılığ·ı hakkında düş
manlannın tertib ettikleri iftiralardan bahsedilir : Bir anda gazaba geliveren 
üçüncü Osman'ın iki saat sonra hakikati anıayıp <deng-beste-i nedamet» olduğu
ğundan bahsedilir! Istanbul'un fakir bir ailesinden yetişmiş olan Ali Paşa'nın 
sadar-et müddeti 1755 = 1168 senesi 24 Ağ·ustos = 16 Zülka'de Pazar gününden iti
baren 2 ay, 2 gündür. Halefi Mehmet Said paşa, Paris sefaretnamesiyle meş-
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hur Yirmi-sekiz-Çelebi Mehmed Efendi'nin oğlu ve !brahim-:Müteferrika ile beraber 
Türk matbaacılığının müessisidir: 1727 1-- 1139 vukuiitının "Temmuz başları» ve 
«16 Kanunuevvel, fıkralarına bakınız). 

5 1\.:anmmevvel = 1 Rehi'üJ-evvei, Cuma: İnşa ah ikmaJ edilen 
«Nur-ı-Osmani» d1miinin halim açılması. 

(inşaata Bil'inci Mahmud devrinde başlanmıştır; temel-atma tarihi ihtilaflıdır : 
Vak'anüviıı Vasıf'a göre 1162 i= 1749 senesi 28 Muharrem = 18 Kanunusanİ Cu
martesi gününe ve Bina katibi Ahmed Efendi'nin «Tarlh-i Cami'-i-Şerif-i Nür-ı-Os
manh> sine göre de 1161 = 17 48 tarihine müsadiftir! İlk rivayet doğru olduğu tak
dirde, Osmanlı mi'marisinin inhitat eserlerinden olan bu meşhur cami'in temel-atma 
merasimiyle bu günkü resm-i-küşadı arasında 6 sene, 10 ay. 18 gün geçmiş olması 
lazınıgelir. - inşaatı üçüncü Osman ikma.l ettirip vakıflar te'sis ettirmiş olduğu 

ıçın. onun namına "Nür-ı-Osmanl:> ism~ veriln~iştir. - «Tac-üt-tevarlh» müellifi 
Şeyh-ül-İslam Hoca-Sa'düddin Efendi'nin haremi Fatma-Hiltun'un mescidi yerine 
yapılan bu camlin ikişer şerefeli iki mina;·esL medresesi. kütüphanesi, imareti, se
bHi ve çeşmesi vardır. - Açılış merasiminde üçüncü Osman Cuma-namazına gelmiş 
ve devlet erkaniyle ulemaya hil'atler giydirHip f•ıkaraya sadakalar dağıtılmıştır). 

1756 1169 

1 Nisan == 1 Receb, Peri'jenhe: Yirmi-seldz-zadr ıı,ıehmet Said Pa
şa'mn azliy!e Mora Muha.ssılı Köge.-B~Hıir Th'Iustafa Paşa'nm ikinci sa-
dareti. 

(Said Paşa'nın azline sebeb olarak yeni vergiler tarhına kalkışmasından ve «Mi
zac-ı zamanede olan televvüne" uy;,ıamasınd~c.D r>ahsediliı·, S adaret ınüddeti 1755 ~--= 
1169 senesi 25 Teşrinievvel=19 Muharrem Cumartesi gününden itibaren 5 ay, 7 gün 
sürmüştür. - Halefi Bahir Paşa 3 :rviayıs = 3 Şa'han Pazartesi günü Istanbul'a ge
lip işe başlamıştır). 

4/5 Temmuz =-= 6/7 Şevval, .Fazar/Pazartesi gecesi: Etiyiik I:-ıtanlml 
yangmı. 

(V:ı,k'anüvis Vasıf "8 Şevva.i İsneyn gicesh nden bahsederse de, Pazartesi günü 
hakiki takvimele o ayın yedisine müsadifUr. Cibali-kapusu haricindeki «Ya
hud-hane» lerin birinden çıkıp 48 saat süren bı..; müdhiş afet o semti kamilen kı:il 

ettikten sonra dört kola ayrılmıştır : 
1) Bir kol Unkapanıy!a Süleymaniye tarcı.flaı·;m yakıp Kapdanpaşa hamamm8. 
dayanmıştır; 

2) Diger bir kol Vefa-meydanından itibaren Şenzadebasını ve Yeniçerilerin Eski
odalarını yakıp Langa-kapusuna dayanmış Ye sur haricinden de sahile kadar uzan• 
mıştır; 

3) Bir diger kol Zeyrek'den itibaren Saraçhane, Et-ıneydanı, Aksaray semtleriyle 
Yeni-odalardan bir kaç kışlayı ve Ayretpazarı'nı yaktıktan sonra Davudpaşa is
kelesine dayanmıştır; 
4) Dördüncü bir kol da Fatih, Sultanse\irı:-ı, Alipaş'a-çarşısı, Lutfipaşa, Aya-kapusu 
ve Yeni-kapu taraflarını kül haline getirmiştir : «Feth-i Istanbul'danberü» 
misli görülmediğ·inden bahsedilen bu büyük yangında iki bin ev, bin' dükkan, beş 

yüz seksen değirmen, iki yüz cami ve mescid, yetmiş hamam ve bir han yan
dıktan başka bir çok nüfus zayiatı da olmuştur; muhtelif cinsten yanan binala
rın mecmuu 3851 dir. - Yağmacılar her yangında olduğu gibi bu sefer de bü
yük bir faaliyet gösterip taşralara bir çok eşya ve mal sevketmişlerse de, vali-
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lere gönderilen şiddetli emirlerle bütün bunlar geri getirilip sahiplerine iade edil~ 

miştir : Bu felaket üzerine Istanbul'un derhal yeniden inşasına başlanaıgından bah
sedilir. - üçüncü Osman devrinin bundan evvelki büyük Istanbul yangını için yu
karda 1755 ;= 1168 vukuatının «27j28 Eylül» fıkrasına bakınız. Bunlardan başka, 

ikinci derecede bir takım yangınlar da olmuştur : Yeni inşaata hükümetin daima 
yardım ettiginden bahsediUr). 

1757 = 1170 

ll Kaııunusani = 19 Rebi'ül-ahir, Salı: Röse-Bahir Mustafa Pa
şa'mn azliyle Haleb valisi Koca-Ragıb Mehmet Paşa'nın sadareti. 

(Köse Paşa'nın azline sebeb, Şam valiligi ile Emir-ül-Hacc makamı inhilal edince 
kendisine rakip saydıgı Koca-Ragıb Paşa'yı padişaha pek çok medhedip o işe 

baglamak istemesi ve ücüpcü Osman'ın da o kadar muktedir bir veziri Sam vali
liginden ziyade Sactarete ~~~yık görmesidir : Tabii bu suretle Bahir Paşa k~zdıgı ku
yuya düşmüş demektir! - Bahir Mustafa paşa'nın bu ikinci sactareti 1756 := 1169 
senesi ı Nisan i= 1 Receb Perşenbe gününden itibaren 9 ay, 10 gün sürmüştür. 
Koca-Ragıb Paşa Istanbulludur ve Defterhane katiplerinden Mehmet Şevki Efen
di'nin ogludur : 1110 :=ı 1698-1699 tarihinde dünyaya gelmiş olduguna göre 58 - 59 
yaşlarında Sadr-ı-a'zam olmuş demektir. Divan edebiyatımızın en mühim şahsiy

yetlerinden olan Ragıb Paşa Ruhi ve Nabi gibi fikir ve felsefeyi şiir haline getirmiş 
ve bir çok beyitleriyle mısraları darbımesel haline gelmiştir. tdari ve siyasi şah
siyyeti de edebi kıymeti kadar medhedilir; yalnız tereddüdüyle askeri işlerdeki ih
malkarlıgı kendisinden sonra devletin çok müşkil bir vaziyette kalmasına sebeb ol
muştur: Aşağıda 1763 = 1176 vukuatının u7j8 Nisan, fıkrasına b'akınız. -üçüncü 
Ahmed'in luzlarından Saliha-Sultan'ın üçüncü kocası olan Ragıb Paşa üçüncü Mus
tafa'nın eniştesidir. - Haleb'dim istanbul'a gelip işe başlaması 20 Martt 28 Cuma
da-i-ahire Pazar gününe müsadiftir: Sadr-ı-a'zamların çok sık degiştikleri bir de
virde bu büyük adam ölünceye kadar Sadarette kalmış ve altı seneden fazla mevkiini 
muhafaza etmiştir). 

29/30 Teşrinievvel 
Osman'ın ölümü. 

1757 = ırn 

15/16 Sa.fer, Cumartesi/Pazar gecesi: Ücüncü 

(Sultan Osman'ın ölümüne sebsb, uyluğundaki «Loupe = Kurt-uru» nun çıkarılma

sından dolayı çok rahatsız oldugu sırada Adalar-denizinden dönen donanmanın 

Istanbul'a girişini görmek için kendisini Saray-burnundaki köşke naklettiemek ih
tiyatsızlığıdır : Merasim sonunda saraya geldikten biraz sonra can vermiştir. 
üçüncü Osman 1699 i= 1110 senesi 2 Kanunusani = 29 Cumada-1-ahire Cuma günü 
dünyaya gelmiş olduguna göre tam 58 sene, 9 ay, 28 gün yaşayıp 59 yaşının içinde 
ölmüş demektir. Saltanat müddeti de 1754 = 1168 senesi 13 Kanunuevvel = 27 Sa
fer Cuma gününelen itibaren 2 sene, 10 ay, 18 gün tutmaktadır. 
üçüncü Osman devri haric.en sulh içinde geçmiş olmakla beraber, Istanbul'da sık sık 
yangınlar çıkması ve bilhassa iki büyük yangının payıtahtı harabeye çevirmiş ol
nıası, bir taün = veba salgını ve Haliç donu Osmanlı menbalarında bu devi'in pek 
ugurlu sayılmadıgını gösteren imalı ifadelere yol açmıştır. Bu padişahın en mühim 
i'mar eserleri de Ahırkapı feneriyle Nür-ı-Osmani camiine münhasırdır : Bununla 
beraber Istanbul'un yeniden inşası da onun zamanında başlamıştır. üçüncü Osman'ın 
şefkat ve merhametinden ve bilhassa rüşvetle yalana düşman oldugundan da bah
sedilir. - Mezarı Yeni-cami'de, büyük kardeşi Birinci Mahmud'un yanındadır). 



üÇÜNCü MUSTAFA 
(Mustafay-ı SfHis) 

- l\'1. 1757 H. 1171 - M. 1774 H. 1187-

1757 = 1171 

30 Teşrinievvel 
cülôsu. 

16 Safer, Pazar sabahı Üçüncü Mustafa'nın 

("üçüncü Ahmed'in oglu olan üçüncü Mustafa 1717 = 1129 senesi 28 Kanunusanİ 1== 
14 Safer Perşenbe günü dünyaya gelmiş olduguna göre yaşının tanı 40 sene, 9 ay, 
4 gün tuttugu, yani, 41 yaşının içinde bulundugu sırada tahta çıkmış demektir. 
Anasının adı "Mihrişah-Kadın» dır. - Fetret devrinde saltanatlarını ilan etmiş olan 
Süleyman ve Musa Çelebilerle bazı mükerrer saltanattar sayılmamak şartiyle üçün
cü Mustafa Osmanlı padişahlarının yirmi altıncısıdır. - Osmanlı tarihinde son cü
lfi.s bahşişi işte bunun zamanında verilmiştir. 

Yukanki fıkrada gördügümüz gibi, üçüncü Osman CumartesijPazar gecesi ölmüşse 
de, Sadr-ı-a'zamla diger devlet erkanının sarayda toplanmasına kadar bir kaç saat 
geçmiş oldugu için, Sultan Mustafa sabaha karşı cülü.s etmiş ve hatta devlet-adam
larmın bulundugu «Sünnet-odası»na girdiği zaman: 

- Sabahlar hayr ola! 

diye selam vermiştir : Onun için biat nı.erasimi «tulü'-i fecr-i sadıkda» başlamıştır. 

Zeki, münevver, çok çalışkan, temiz-yürekli, teceddücl Ye ısiahat tarafdan bir zat 
olan üçüncü Mustafa bir çok Osmanlı padişahlan gibi kuvvetli bir şi1irdir; mesela 
başta Vezir-i-a'zam Koca-Ragıb paşa olmak üzere muhtelif şairlerin tanzlı, ettikleri 
ıneshur kıt'ası bütün nazirelerini gölgeele bırakınıştır : 

:{ıkılupdur bu cihan sanına ki blzde d:lzcle 
Devleti çarh-ı d.en.f 'Jirdi kamü ııı.libtezele. 

Şinıdi ebv<lh-ı sa§.detctc gezen ı-;.ep luJzele 
işimiz kaldı hernan rnerhamct-i Lern-yezele 

Her halde bu acı sözler, günden güne artık yaklaşmakta olan Rus tellEkesine karşı 
devletle orduyu ıslah etrnek istediğ·i ha}C.e etrJ,'!'111dg kcnd1s:~n'2 :yardnn e(ccc;k ı:,·c o 

büyük i~i ba~arabilecek kı:srnıette dev1et-adarnlnrı bu1a:nıa~~ıasından rnuztar1b olduğ·u 

bir anda söylenmiş olsa gerektir: Çünkü bu azimlülx padişah <ı:adamsızlık" dan çok 
bunalmıştır; bilhassa Koca-Ragıb Paşa'nın ölümünden sonra artık büyük iş görebi
lecek kimse kalmamıştır. üçüncü Mustafa'nın şiir mahlası "Cihangir> elir. -- J'-ŞPğı

da 1774 = 1187 vukuatının «21 Kanunus§.ni» fıkrasına da bakınız). 

10 Nisan 
rasimi. 

1766 = 1173 

23 Şa'ban, Perşenbe : Laleli dimiinin tem:l-atma me-

(Mi'mari inhitatının «Nfır-ı-Osmani» den sonraki eseri olan bu Mustafii.y-ı-SaJis 
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camiinin yerindeki Arif Efendi bostanıyla etrafındaki evler ve dükkanlar satın cıiı

nıp sahiplerine bedellerinden başka ihsanlar da verildikten ve zemin tesviyesi ik
mal edildikten sonra, bu gün merasimle temeli atılmıştır : ikmali için ı 764 = 1177 
vukuatının «9 Mart" fıkrasına bakınız). 

24: Kanunuevvel 
doğumu. 

1761 = 1175 

27 Cumada.-1-uHl., Perşen be: Şehzade Selim'in 

(üçüncü Mustafa'nın oğlu olan bu şehzade Selim ı 789 = ı203 tarihinde tahta çı

kan büyük teceddüdcü Sultan Selim-i-Salis != üçüncü Selim'dir : A.nasının adı 

"Mihrişah-Sultan» dır. - üçüncü Selim'in doğumu büyük şenliklerle tss'id edilmiş, 

yedi gün yedi gece «Şehrayin» ve üç gece de "Deniz donrrnması» yapılmıştır). 

1763 = 1176 

7/8 Nisan = 23/24 Ramazan, Perşenbe/Cuma gecesi, zevim saat 
3,35: Koca-Ragıb Paşa'nın ölümü ve Tevkii-Hamze Hiamid Pa53'nm 
sa dar eti. 

(Divan edebiyatıımızın en mümtaz simalarından olan Koca-Ragıb Mehmet Paşa'nın 
sactareti ı 757 = 1170 senesi ll Kanunusani ~ ı9 Rebi'ül-ahir Salı gününden itiba
ren 6 sene, 2 ay, 28 gün sürmüştür : ıııo = ı698 - ı699 tarihinde dünyaya gelmiş ol
duğuna göre 64- 65 yaşlarında ölmüş olması lazımgelir. Mezarı Istanbul'da Koska'
daki kütüphanesinin bahçesindedir. - Diplomasi tarihimizin en mühim şahsiyyetle

rinden sayılan bu büyük adamın başlıca hatası, ordunun perişan vaziyetini bildiği 

için zaruri bir sulh siyaseti takib ettiği halde altı seneden fazla süren sadaretinde 
askeri ıslahata ehemmiyet vermemiş olmasında gösterilebilir: Gerek kendisinin, ge
rek halefierinin bu afvedilmez hataları nihayet devletin ı 768 ~~ 1182 senesi «8 Teş
rinievvelıı fıkrasında göreceğimiz Rus seferine hazırlıksız ve hatta perişan bir halde 
girişip büyük felaketlerle karşılaşmasına sebeb olmuştur. Ragıb Paşa'nın bu askeri 
hatasına mukabil çok mühim bir siyasi basiret eseri vardır: Rusya'ya karşı meşhur 
Prusya kralı Büyük Frederic'le tedafüi ve tecavüzi bir ittifak için müzakereye gi
rişip işi n.eticelendireceği sırada toplanan fevkalade bir meclis sulhü muhafaza gay
retiyle o zaruri ittifakı reddetmiş ve ondan sonra Prusya kralının Rusya impara
toriçesi Büyük-Katerina/Catherine ile ittifakı Lehistan'ın ilk taksimine sebeb ol
muştur! - Koca Ragıb Paşa'nın hastalığı esnasında Sadaret-kaymakamlığına tayin 
edilmiş olan Tevkii/Nişancı Hamze Hamid paşa'nın sadareti, bu ölüm gecesine te
sadüf eden 8 Nisan = 24 Ramazan Cuma gününe müsadiftir: Hamze Paşa Istanbul'
da doğmuş olduğu için «Şehri>) gösterilirse de, aslen Kayseri vilayetindeki D(weli
Karahisar'dandır). 

1763 1177 

1 Teşrinisani = 24: Rebi'ül-ahir, Salı: Tevkii-Ha.mze Hamid Pa!51'nm 
azliyle K.öse-Bahir Mustafa Paşa'nın üçüncü ve sonuncu sadareti. 

(Hamze Paşa'nın aziine sebeb olarak mütereddid denilecek kadar İcraatında ih
tiyatkar olmasıdır : Sadaret müddeti yukanki fıkra tarihinden itibaren 6 ay, 23 
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gündür. -Bahir Mustafa Paşa'nın bundan evvelki sadiretleri ıçın yukarda 1752 = 
1165 vukuatımn «1 Temmuz» ve 1756 ·= 1169 vukuatının «1 Nisan» fıkrasına bakı
nız). 

1764 = 1177 

9 Mart = 6 Ramazan, Cuma : İnşaatı ikmal edilen Laleli camiinin 
halka açılışı. 

(Temel-atma merasimi için 1760 i=· ll 73 vukuatınm «10 Nisan» fıkrasına bakınız : 
.3 sene, 10 ay, 29 günde tamamlanan bu inhitat eserinin birer şerefeli iki minaresiyle 
medresesi·, imarethanesi ve sebili de vardır; türbesinde üçüncü Mustafa ile oğlu 
üçüncü Selim medfundur. - Açılış merasiminde Sultan Mustafa ile erkan ve ulema 
Cuma-namazına gelmiş ve kurbanlar kesilip sadakalar dağıtılmıştır). 

1765 = 1178 

28 ~Iart = 5 Şevval, Pe.rşenbe : Röse-Bahir Mustafa Paşa'nın az-
1iyle Rumeli beylerbeyi Muhsin-zade Mehmet Paşa'nın ilk sadareti. 

(Bahir Paşa'nın aziine sebeb, Gürcistan'da Rusların teşvikıyle yedi senedir sürüp 
duran imerethi = Açuk-başjBaş-açuk ısyanının tenkilinde gösterdiği idaresizliktk : 
Bu mesele için aşağıda 1768 i= 1182 vukuatının "8 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız. 
Sadaret müddeti 1763 = 1177 senesi ı Teşrinisani = 24 Rebi'ül-ılhir Salı gününden 
itibaren 1 sene, 4 ay, 27 gündür: Vılsıf'ın matbu metninde "7 Şevvıll Hamis,, göste
dlirse de, Perşenbe günü hakiki takvimde o ayın beşine müsadiftir; Midilli'ye sürü
len Bahir Mustafa Paşa bir ay sonra gayrimeşru servet cem'i, Hazine isrılfatı ve 
yalancılık gibi töhmetıerle idam edilip kesil{ başı Istanbul'a getirilerek teşhir olun
muştur. - Halefi Muhsin-zade Mehmet Paşa 1737 := 1150 vukuatının «6 Ağustos» 
fıkrasında sactaretini gördüğümüz eski Vezir-i-a'zamlardan Muhsin-zade Abdullah 
Paşa'nın oğlu ve üçüncü Ahmed'in kızlarından Esma-Sultan'la evlenmiş olduğu için 
üçüncü Mustafa'nın eniştesidir: Istanbul'a gelip işe başlaması 29 Nisan = 8 Zül
ka'de pazartesi gününe müsadiftir). 

1766 = 1179 

22 Mayıs = 12 Zülhicce, Perşenbe : Bilyük Istanbul zelzelesi. 

(Vak'anüvis Vasıf «13 Zülhicce Pençşenbih» gösterirse de, Perşenbe günü haklk! 
takvimde o ayın 12 sine müsadiftir. - Gün doğduktan yarım saat sonra iki da
kikadan az süren bu müdhiş afet Istanbul ve civarında bir çok tahribata sebeb ol
muştur : Ahşap ve kagir binalardan bir çoğu ve bilhassa Fatih camiiyle diger lıiı· 

çok camiler hasara uğramış veyahut yıkılmış, bir çok insanlar enkaz altında veya
hut toprak içinde can vermiş ve Rebi'ül-evvel = Ağustosa kadar takrfben iki buçuK 
ay muhtelif fasılalarla tekerrür eden sarsıntılar halkı mütemadi bir haşyet içinde 
ve çadır altında yaşatmıştır; zarar ve ziyan 22 bin. kese = ll milyon kuruş tahmin 
edilmiştir. -- Şehrin yeniden i'marında üçüncü Mustafa'nın nakdi yardımlarından 

şükranla bahsedilir) . 

1768 = 1182 

7 Ağustos = 23 Rebi'ül-evvel, Pazar: Muhsin-zade l\fehmet Paşa'
nın azliyle Anadolu beylerbeyi Silahdar-Hamze Mahir Paşa'nın sadareti. 

(Muhsin-zade'nin aziine sebeb, halkın ve padişahın istediği Rus seferinin açıl-
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masına asker ve hudud vaziyetleri ıslah edilineeye kadar haklı olarak muha:efet 
etmesidir: Aşağıdaki fıkraya bakınız. Bununla beraber, 1765 = 1178 senesi 28 
Mart = 5 Şevval Perşenbe gününden itibaren 3 sene, 4 ay, 10 gün sürmüş olan 
sactareti esnasında ordunun ıslahını ihmal etmiş olması kendi hatasıdır : Bu mesele 
ıçın yukarda 1763 t= ll 76 vukuatınm «7 /8 Nisan» fıkrasına da bakınız. Halefi 
Ham:w Paşa Develi-Karahisar eşrafından Mehmed Ağa'nın oğludur : 40- 41 yaşla
rında Sadı·-ı-a'zanı. olmuş ve 22 Eylül = 10 Cumada-l-ıila Perşenbe günü payıtahta 
gelip !işe başlamıştır). 

8 Teşrinievvel = 26 Cumada-l-fıla, Cumartesi: Lehistan'ı himaye 
için Rusya'ya sefer açılması. 

( 1739 := 1152 senesi 18 Eylül = H Cumada-1-ahire Cuma günü müddetsiz, yani e be
di olmak üzere akdedHdiğ·i halde ancak 28 sene, 10 ay, 19 gün sürmüş olan son Os
manlı - Rus sulhünün bozulmasına sebep, Rusların bilhassa son yıllarda 

mütemadiyen muahedeyi ihlal edecek hareketlerde bulunmuş olmalarıdır : Me
sela Gürcistan'daki İmerethi = Açuk-başjBaş-açuk krallığ·ı ı 757 ·= 1170 denberi Rus 
teşviluyle haracını eksik verıniye ve nihayet hiç vermemiye başlamış olduğu için, ev
vela Trabzon ve sonra muhtelif Çıldır valileri tenkHe me'mur olmuş ve nihayet 
1766 = 1180 de Çıldır beylerbeyi vezir Hasan Paşa ser-askerlikle sefere çıkıp bu 
müzmin ısyanı tenkile muvaffak olmuştur. Gene Moskoflar Karadağlıları da ıs

yan ettirmiş olduktan başka:', Yunanistan, Arnavutluk, Eflak ve Boğdan Hıristi
yanlarını da ısyana teşvik etmişlerdir. Hatta bu kadarla da kalmış değillerdir : 
Kocası üçüncü Petro'yu öldürerek tahta çıkmış olan meşhur Rusya imparato
riçesi Büyük-Katerina != Catherine II, Lehisan kralı üçüncü Fr~deric-Auguste 

ölünce polanya'ya asker sevkederek ve Prusya kralı Büyük Frederic'le de ittifak 
ederek 1764 tarihinde eski aşıkı Kont Stanislas-Auguste Poniatowski'yi Leh 
Diyet meclisine zorla kral intihab ettirmiştir! Son Osmanlı - Rus muahedelerinde 
Türkiye'nin emniyeti bakımından Lehistan'ın Rus istilasından masüniyyeti en mü
him esas ittihaz edilmiş olduğu halde, ordu ıslah olunmamış ve hududlar takviye 
edilmemiş olduğ·u için, üçüncü Mustafa devlet erkanının teenni tavsiyesine riayetle 
buna da tahammül etmiş ve çariçenin askerini geri çekeeeğine iUt vaitleriyle ikti
faya mecbur olmuştur. Tabii bütün bu yaldızlı vaitler neticesiz kalmış, dört sene 
sabreden Leh milliyetperverleri nihayet bu sene Rus istilasina karşı Polonya'nın Bar 
şehrincte toplanıp «Confederation de Bar» denilen bir bi·rlik kurarak milli bir misak 
akdedip Sultan Mustafa'nın kendilerine yardım etmesini istemişlerdir. 
O sırada Hotin, Bender ve özü kalelerini ihtiyaten takviye ettirmiş olan padişah 
ordunun hazırlıksız olmasından dolayı LehlHerin bu haklı davetine rağmen sefel" 
açmak istememişse de, nihayet Ruslarm çok küstahça bir hareketleri Türkiye'nin 
bu sabır ve tahammül siyasetine son vermiştir : Bar milliyetçilerini tenkile ka:
kışan bir Rus suvari müfrezesinden kaçan Leh vatanperverlerinin bir lnsnu Rus!aı1 
Türlc topraklarına sürüklemek için Kırım hanlarının haslarından olan Balta kasa
basına iltica edince, oraya kadar saldıran Moskoflar Lehlilerle beraber Müslümanları 
da lnhçtan geçirip kasabayı tahrib etmek suretiyle Osmanlı-Rus sulhünü çok kaniı 

bil' taanuzla ihlal etmişlerdir. 
Vak'a Istanbul'a aksedince, bu tarihten dört gün evvel toplanan fevkala::ie lıir 

mecliste sefer kararı verilmiş ve işte bundan dolayı Rus sefiri Obreskoff ıd1ayet i·nı 

gün Yedi-kule'ye atılıp resmen har b ilan edilmiştir: Sefer açılın ca sefirlerin hapse
dilmek adeti, memleketlerinde bulunan Türk Tüccar ve tebaasının iadesini te'min 
için elde rehine bulundurmak maksadiyle izah edilir). 

20 Teşrinievvel = 8 Cumada-1-ahire, Perşenbe : Silahdar-Hamze 
Mahir Paşa'nın azliyle Tevkii/Nişancı Yağiıliçı-zade Hacı-1\Iehmı:ıt Emin 
Paşa'nın sada,reti. 
(Hamze Mahir Paşa'nın aziine sebeb olarak israfçı!ığından bahsedilir : Sactareti 



44 KRONOLOJİ 1769 = 1182: 

bu senenin başındaki fıkra tarihinden itibaren 2 ay, 14 gün sürmüşse de, Anadolu 
beylerbeyliğinden Istanbul'a gelip işe başlamasından itibaren ancak 28 gün fi'lcn 
Sadarette bulunmuştur. - Halefi Mehmet Emin Paşa evvelce sefaretı.e Hindistan'a 
gitmiş olan Yağ·Jıkçı esnafından Hacı-Yusuf Ağa'nın oğlu ve üçüncü M:ustafa'nm •. -.il
madıdır: 44 - 45 yaşlarında Sadr-ı-a'zam olunca Serdar-ı-Ekremlikle Rus seferine cl..: 

me'mur edilmiştir). 

1769 = 1182 

31 Kanunusanİ = 23 Ramazan, Salı: Kırım hanı Kırım-Giray'ın 
Cenubi Rusya seferine hareketi. 

( Yukan!d senenin "8 Teşrinievvel" fıkrasında bahsi geçen Balta vak'asının intika
mını almak için bu gün yüz bin Tatar atıısıyla hareket eden Kırım-Giray Rusları 
mağlüb edip Cenubi-Rusya'yı üç koldan tahrib ve yağma ederek binlerce esir ge
tirmiştir : Yüz köy ve kasaba yıkıp yalctığmdan ve her neferine 6- 7 köle ve cariye 
ile 24 çocuk ve 60- 80 koyun isabet ettiğinden bahsedilir! Bu müdhiş kahranıana 
karşı aciz kalan İkinci Katerina biraz sonra Siropulo isminde bir Rum hekimini elde 
edip zavallı Kırım-Giray'ı zehirleter-ek öldürtmüştür). 

27 Mart =· 19 Zülka'de, Pazartesi: Vezir-i-a'zaın ve Serdar-ı-E!.:ı·:.cm 
Yağlıkçı-zade Hacı-Mehmet Emin Paşa'nın Rus seferine çıkmak üzert' 
Istanbul'dan Davudpaşa karargahına geçişi. 

(Bu sırada Ruslar Avrupa ve Asya cephelerinde Türklere karşı nı.ılhtelif ordular 
hazırlamışlardır : prens Alexandre Mikhailowitsch Galitzin/Galitsyne kumandasında 
65 binlik bir ordu Podolya'dan Hotin üzerine, Kont Pierre Alexandrowitsch Ronıan
zoff 1 Roumantsof kumandasında 60 biniilc bir ordu Azak deniziyle Dni,!,pr aı'asımn 
müdafaasma ve Ukrayna'nın işgaliyle Belgrad sulhündenberi tahrib edilmiş olan 
Azak kalesinin yeniden inşasına ve General Todtleben ve Medem kumandalannda
:ü ordular da Kafkasya üzerinden Tiflis'e ve oradan da Erzurum ve Trabzon havaiisi
niıı işgaline me'mur olmuşlardır. işte bu suretle şimalden, şarktan ve garptan be
liren Rus tehditlerine karşı hazıdıksız bir vaziyette ve eski nizam v·e intizimını 

tamamiyle kaybetmiş çürük bir ordu başında harekete geçmek üzere bugün Da
vudpaşa salırasındaki otağına geçen Serdar-ı-Ekrem bir hafta son hazırl.ıklarla rneş
gul olduktan sonra Edirne'ye doğru yola çıkmıştır). 

1 M.ayıs = 24: Zülhicce, Pazartesi: Ordunun İsakçı'ya muvasalatı. 

(En mühlik vaziyette Serdar-ı-Ekremlikle ordunun başına geçirilen Vezir-i-a'zam 
},fehmet Emin paşa askerlilı:ten hiç bir şey anlamadığım v,e hatta tsakçı'dan ne 
tarafa gidilmesi lazımgeldiğini bile kestiremiyecek vaziyette bulunduğunu işte bu
rada topladığı bir harb meclisinde şu tarihi sözleriyle bizzat i'tiril.f etmiştir: 
-·- Benüm sefer ile ülfetüm olmayup ne tarafa hareket Devlet-i-Aliyye'ye hayır·lu ise 
o ~11ahalli tayin ve cihet-i-nilfiayı bila ketm-ü-tereddüd tebyin idün! 
işte bunun üzerine cereyan eden müzakerede Tuna nehr-i geçildikten sonra takib 
edilecek istikametin ayrıca tayinine karar verilmiş ve isakçı'da 25 gün kadar er
zak noksanlannın ikmaline çalışılmıştır. - Mehmet Emin Paşa'nın askerlik seviy
yesi, devletle ordunun o sırada adam kıtlığından ne kadar muztarib olduğunu gös
teren en feci delil demektir). 

1 :!\layı s = 24 Zülhicce, Pazartesi: İlk Hotin zaferi. 

(3 Mayıs= 26 Zülhicce Çarşanba tarihi de rivayet edilir. - Yukarda bu senenin 
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,<27 Marb fıkrasında gördüğümüz Prens Galitzin ordusu 26 Nisan=19 Zülhicce Çar
şanba günü Dniestr=Turla nehrinden geçip 3.0 Nisan i= 23 Zülhicce Pazar günü 
Hotin kalesine şiddetli bir hücumda bulunmuşsa da püskürtülmüştür. Bu Rus taar
ruzuna sebeb olarak Hotin muhafızlan arasındaki anarşiden bahsedilir: Serdaı·-ı

Elucın ordusunun yaklaşmakta olmasından cür'et alan ka!.e muhafızları Lehistan 
aı üzisine doğru bir akın hareketine çıkmak istemişlerse de, Türkiyenin Lehistan'ı 

himi?tye için harbe girdiğinden bahseden kumandan Çeteci Yeğen-Hasan Paşa izin 
vermeyince asker tarafmdan parçalanıp öldürülmüş, yerine Selanik beyi Alııskalı 

HasAn Paşa tayin edilmişse de asiler kabul etmeyip o sırada halkın ırzına ve malına 
tasallut ederek Hotin'e gelmiş olan Dukagin sancak-beyi Kahraman Paşa ismindeki 
kanlı zalim kale muhafızlığına intihab edilmiş ve hükümet de hem bu tuhaf intihabı 
tasc1ika, hem Kahraman Paşa'nın istediği vezaret payesini tevcihe mecbur olmuştur! 
Ruslar işte bu vaziyetten istifade için Hotin'e saldırmışlarsa da muvaffak olama
dıktan başka, Turla'nın öte yakasına geçerken takibe bile uğramışlardır. - isakçı 

konağında ne tarafa gideceğ·ini takdir" ederniyecek vaziyette bulunduğunu yukarıki· 
fıkrada gördüğümüz Serdar-ı-Ekrem Mehmet Emin paşa bu ilk Hotin muvaffakıye
tini göklere çıkararak Istanbul'a bildirdiği için, harbe iştirak etmemiş olan üçüncü 
Mustafa'nın ismine 5 Mayıs = 28 Zülhicce Cuma gününden itibaren «Gazi» ünvanı 
izafe edilmiye başlamıştır: Bundan evvel Birinci Mahmud'a da ayni şekilde takılan 
Gazilik ünvanı için yukarda 1733 = 1146 vukuatının «19 Temmuz» fıkrasına ve Ho
tin'in bundan 4 ay, 20 gün sonra sukutu için de aşağıki senenin «21 Eylül» fıkrası
nıı. bakınız). 

12 Ağustos 
luyeti. 

1769 1183 

9 Rebi'ül-ahir, Cumartesi: İkinci Hotin muvaffa-

(Hotin muhafızlığına asi askerler tarafından intihabını yukarıki fıkrada gördüğü
müz Kahraman Paşa bir aralık Serdar-ı-Ekremi görmek için ordu merkezine git
mişse de derhal idam edilip yerine Alııskalı Hasan Paşa tayin edilmiş ve o da Ho
tin'in işte bu ikinci muhasarasında bir gülle isabetiyle şehid olmuştur. - Bu mu
hasara esnasında kalenin imdadına Kirım ham üçüncü Devlet-Giray'la Hotin cephesi 
ser-askeri Moldovancı-Ali Paşa ve Canik muhassılı Ali Bey de gönderilmiş, bunlar 
Rusları müdhiş bir bozguna uğratmış ve nihayet bu gün Prens Galitzine = Galiçin 
Hotin'den ikinci defa olarak ric'ate mecbur olmuştur: Aşağıda bu senenin "21 Eylül» 
fıkrasına da bakınız) . 

12 Ağustos = 9 Rebi'ül-ahir, Cumartesi: Vezir-i-a'zam ve Serdar-ı 
Ekrem Yağlıkçı-zade Hacı-Mehmet Emin Paşa'nın azliyle Hotin ser-as
keri Moldovani/Moldovancı Ali Paşa'nın sadaret ve serdarlığı. 

(Askerlikten bir şey anlamadığım yukanki senenin ul Mayıs» fıkrasınch gör
düğümüz Mehmet Emin Paşa'mn azline sebeb olarak 1 Haziran = 26 Muharrem 
Perşenbe gunu Ttına'nın karşı yakasına geçişinden itibaren Bender, IIan-teprsi 
ve Yassı-tepe karargahında tereddütlerle vakit geçirip padişahm emirlerine rağ·

men düşman üzerine yürümemiş 'Ve bu sm'etle askerin şevkım kırımş olmasin
dan, ordu erkaniyle ihtilaflarından ve Kırım hanıyla Moldovancı-Ali Paşa'nın 

şil,ayetıerinden bahsedilir : Bununla beraber kendisi de işinin ehli olmadığ·mı 

bildiği için azlinden evvel bir kaç defa isti'fa etmiştir; sadaret müddeti 1768 = 

1182 senesi 20 Teşrinievvel 1= 8 Cumada-1-ahire perşenbe gününden itibaren 9 ay, 
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23 gündür. Her halde askerlikten anlamadığ·ını bidayettenberi i'tiraf etmesi ve on
dan sonra da üstüste isti'fa edip durması namuskarlığ·ıyla hüsnüniyetinin en büyük 
delilleridir : Fakat buna rağmen Dimetoka'ya nefyi hakkındaki irade üzer·ine ·oraya 
giderken düşmanlarının tezvirleriyle çıkan ikinci bir irade üzerine Edirne'yco gelir 
gelmez idam edilip kesik başı Istanbul'da teşhir edilmiştir. - Şecaatiyle mih·üf olan 
halefi AH Paşa Kastamonu'nun Sor k un köyündendir: «Moldovancı» lakabı, vaktiyle 
Bostancılıkla Moldavia = Boğdan'da eşkıya tenkil ederken almış olduğ·u esirler 
içindeki fahişeleri Bursa'ya sevkederken kendi muvil.fakat.lanyla canye şecdinde 

sattırmış olmasından kinayedir. Selefinden alınan Mühr-i-Hümayün'un Ali Paşa'ya 
is ali ı 7 Ağustos = ı 4 Rebi'ül-ahir Perşenbe gününe müsadif gösterilir). 

9 Eylül = 8 Cumada-1-uıa, Cumartesi: Yeni Vezir-i-a'zaın ve Ser
dar-ı-Ekrem Moldovancı-Ali Paşa'nın Dniestr = Turla nehrinden ordu 
g~irmesi. 

(Ali Paşa'nın bu teşebbüsü, nehrin karşı yakasında «Taburjıstabur» kurmuş olan 
Prens Galitzin{Galiçin ordusuna karşıdır : Bu senenin «ı2 Ağustos» fıkrasında gör
düğümüz ikinci Hotin zaferinde düşmanın karşı yakaya atılmış olmasından şevke 

gelen askerin taarruz temayülleriyle selefinin atiUet yüzünden uğradığı akıbet kar
şısında böyle bir harekete mecbur olduğundan balısedHen Ali Paşa'nın elindeki dun
bazlar kafi gelmediği için, 2 Eylül = ı Cumada-l-Ula Cumartesi günü Hotin önle
rinde ikmal ettirdiğ·i köprünün iki başını yük arabalarına istinad ettirınek mecburiye
tinde kalmıştır! O gün geçirilen küçük bir müfreze Ruslar tarafından geri püskür
tülmüşse de, düşmanın köprüyü yakma teşebbüsü akim kalmıştır. Nihayet bu gün 
ordu ilk defa olarak karşı yakaya geçmiş, Matracı köyünü karargah ittihaz etmiş 
olan düşman o civardaki ormanlıklarla sırtıara yayılmış olduğu için muhtelif kollar 
teşkil edilmiş, 3-4 meterisle 6 top ve 2 cephane arabası zabtedildikten başka 800 
Moskof tepelenıniş, fakat Türk kuvvetlerinin dağınıklıklığından istifade eden düşınan 
ıneterislerini istirdad edince o günlük bu kadarla iktifa edilerek asker geri çekil
miştir). 

16/17 Eyliil 
faciası. 

15/16 Cumada-l-mat Cumartesi/Pazar gecesi: Köprü 

(Bu gün karşı yakaya ı2 bin dalkılıç geçirilmişse de, iki başının yük arabalanna 
istinad ettirildiğini yukanki fıkrada gördüğümüz köprü suların yükselmesine mu
kavemet edemiyerek tam ortasından çökmüş, bir çok asker dalgalar içinde kaybo
lup gitmiş, iki sahilden yükselen çığlıklar üzerine vaziyeti anlıyan düşınan derhal 
taarruza geçmiş, bununla beraber ertesi güne tesadüf eden 17 Eylül = ıs Cumada-l
Ula Pazar ve onu takib eden pazartesi günleri bir taraftan dunbazlarla ve bir ta
raftan da öyle bir vaziyette bile adam başına para alan Tatar askerlerinin ustalıkla
rıyla efradm ınühim bir kısmı beri yakaya nakledilmiş ve nakline imkan olmıyan 
600 asker de Ruslada çarpışa çarpışa Bender'e giderken bir kaç yüz şehit vermiş
tir. - Bu felaket üzerine dağılacak hale gelen ordunun artık orada tutulmasına im
kan kalmadığından bahsedilir). 

21 Eylül = 20 Cumada-1-iila, Peı·şenbe: Türkler tarafından tahliye 
edilen Hotin'in Ruslar tarafından işgali ve neticeleri. 

(Yukanki fıluada gördüğümüz köprü faciasımn asker arasında hfısıl cttiğ·i pa-
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nikten dolayı orduyu isakçı'ya götürmek mecburiyetinde kalan Serdar-ı-Ekrem 

Moldavancı-Ali Paşa 20j21 Eylül=19/20 Cumada-l-lıla Çarşanba/Perşenbe gecesi hare
ket etmiştir.- Yukarıki senenin «1 Mayıs» ve bu senenin «12 Ağustos» fıkralarında 

gördüğümüz muhasaralardan dolayı "eser-i binadan halh> diye tasvir edilecek kadar 
harab olan Hotin'de ancak 20 günlük erzak kalmış olduğu için, köprü faciası üzeri
ne bütün muhafızları kaçmış ve hatta müdilfaa kumandanı vezir Abaza Paşa da 
nihayet 5 - 6 adaınıyla kaçmıya mecbur olmuş ve işte bu yüzden 300 topu ve mü
kemmel cephanesiyle bomboş kalan Hotin kalesini düşmana bırakıp giderken Ser
dar-ı-Ekrem teessüründen ağlamıştır! Bununla beraber, bu feci akıbette Moldavan
cı'mn hiç bir mes'üliyyeti yok değildir: Kırım hanıyla bazı ordu erkanı kendisine 
karşı yakaya geçmekten vazgeçip bu sene yalnız kalenin tamir ve tahkimiyle iktifa 
etmesini tavsiye ettikleri zaman selefinin akıbetinden korkarak mutlaka harekete 
geçmek istemesi nihayet işte bu büyük felaketle neticelenmiş, çok kötü bir asker 
olan Rus baş-kumandanı Prens Galitzine Türk ordusunun ric'at hareketinden isti
fade edemeyip ancak sabaha karşı kaleyi iŞgal etmiş, bu adaının bidayettenberi te
selsül eden muvaffakıyetsizlikleri nihayet aziedilip yerine Kont Romanzof'un tayi
niyle neticerenmiş ve bu yeni baş-kuınandan Hotin faciasından istifade etmekte 
kusur etmediği için, Ruslar Osmanlıların «Memleketeyn» dedikleri Eflak ve Boğdan 
voyvoda!ıklarını kolayca istilaya muvaffak olmuşlardır. Gene bu sırada Todtleben 
ile Medeın'in orduları da Kafkasya'yı boydanboya istila etmişlerdir : Bunlar için 
yukanki senenin «27 Mart» fıkrasına bakınız). 

12 Kanunuevvel = 13 Şa'ban, Salı : Moldovancı-All Paşa'nın azllyle 
Rumeli beylerbeyi İvaz-zade Ha!il Paşa'nın sadaret ve serdarlığı. 

(Muvaffakıyetsizliğinden dolayı aziedilen Moldovancı'nın sactareti bu senenin 12 
Ağustos = 9 Rebi'ül-ahir Cumartesi gününden itibaren 4 ay, 1 gün sürmüştür. 
Halefi Halil Paşa 1739 = 1151 vukuatının «22 Marb fıkrasında gördüğümüz, Birin
ci Mahmud devri Vezir-i-a'zamlanndan Arnavut Hacı-tvaz Mehmet Paşa'nın oğlu-

dur). 

1770 = 1183 

9 Nisan 13 Zülhicce, Pazartesi : Mora Zaferi. 

(Rus seferinin Hanına tesadüf eden ı 768 = 1182 senesi içinde hazırlanıp o senenin· 
sonlarına doğru Kronstadt'dan hareket eden bir Rus donanması ·Sund, Manche = 
Manş ve Cebelitarık yoluyla Akdeniz'e girmiş ve bir müddet evvel ikinci Kate
rina'nın yolladığı papas kılıklı casuslann Osmanlı idaresine karşı hazırladıkları 

Mora ısyanını alevlendirmek üzere ilerlemiye başlamıştır : Bu donanınayla içindeki 
askerin başında çariçenin en meşhur aşıldarından Kont Alexis Orloff ile kardeşi 
Theodore Orloff ve Amiral Spiridoff/Spiritow vardır; fakat hakiktte donanınayı İs

koçyalı amiral Elphinston, GreggjGreig ve Dugdale gibi bir takım i'ngiliz zabitleri: 
idare etmektedir: Bunlar bir ingiliz filosuyla Rus donanmasına iltihak etmişlerdir. 

Istanbul'daki Fransa sefiri Kont de Saint-priest böyle bir Rus donanmasının Baltık 
denizinden Akdeniz'e geleceğini ne kadar zaman evvel hükümete haber vermişse de, 
Akdeniz'in dış denizlerle ittisalinden bihaber bulunan devşinne devlet erkil,nının coğ
rafi havsalası öyle bir ihtimali bir türlü kabul etrnediğ·i için maatteessüf hiç bir mu
kabil tedbir ittihaz edilmemiştir! Vak'anüvis yasıf bu tuhaf ıneseleyi şöyle anlatır : 
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"O vaktin riciU-ü-kibilxı bu :rl:eyfiyyeti mağlataya haml ve adeın-i tasdik ile 
·Peterpurk'dan [= Petersburg'dan] Akdeniz'e Moskovlu'nun donanma ihracını bir 
vechile mütalaalarına tatbik ideıneyüp uınfı.r-i ınüstahileden add ve ınuarazs iden
ler·ün deliiiiini mükabere-i mahz ile red eylediler"! 

Tabii artık Osmanlı inhitatı o muazzam ve muhteşem devletin nihayet işte bu gibi 
ellerde kalmasıyla neticelenecek kadar ilerlemiş demektir. Her halde üçüncü Mus
tafa'nın: 

Şimdi ebvab-ı saadetde gezen hep hazele 
!şimiz kaldı heman merhamet-i Lem-yezel'e 

diye feryad etmekte yerden göğe kadar hakkı vardır : Yukarda ı 757 = 1171 vu
kuatının «30 Teşrinievveh> fıkrasına bakınız. - 24 büyük ve bir çok küçük gemiler
den mürekkeb olan Akdeniz Rus donanmasından ayrılan ve aıTıiral Spiridoff ku
mandasında bulunan yedi gemilik bir filo Şubat sonlarında ~ Zülka'de ibtidalarmda 
Mora sahillerine yanaştığ·ı ve Kont Orloff da Ma!na i= MaynafManya salıillerine 500 
Rus askeri çıkarıp elli bin Maynot'un ısyanına sebeb olduğ·u zaman "Moskovlunun 
Bahr-i-Sefid'e donanma ihracını müstahil add idenler garik-ı bahr-i şerm» olmuş ve 
ancak işte bu vaziyet üzerine eski Vezir-i-a'zamlardan Muhsin-zade Mehn-ıet Paşa 

Mora ser-askerliğine tayin edilip tskenderiyye sancak-beyi Mehmed Paşa, Rodos be
yi Ca'fer Bey ve Selanik mutasarrıfı vezir Ali Paşa da maiyyetine m€'mur edilmiş
tir : Maynotlar için üçüncü ciltte 1614= 1023 vukuil.tının «18 Temmuz» fıkrasına 

bakınız. - Koron, Modon, Navarin, Patras, Anabolu, Tripoliçe, Kalarnata ve Mistra; 
Misistra = isparta vesaire gibi Mora'nın en mühim merkezleri Ruslarla müttefikler~ 
olan asi Rumların taarruzlarına uğramış v·e bilhassa İsparta'da küçük Türk çocuk
larının minarelerden aşağı atılması gibi vahşetler Garp menbalarında bile elim akis
ler bırakmıştır. - Bu sırada bir taraftan Mora ser-askeri Muhsin-zade Mehmet Pa
şa'nın karadan ve bir taraftan da Kapdan-ı-derya Mandal-zade Hüsamüddin Paşa 
kumandasındak~ donanmanın denizden taarruzu Rusların rumları bırakıp çekilm.e
siyle neticelenmiş, bu 9 Nisan = 13 Zülhicce zaferinde 70 bin kişilik bir Maynot
Rum ordusu Osmanlıların «Trabliç,e» dedikleri Tripoliçe civarında tepelenmiş ve bun
dan sonra diğer taraflardaki kılıc-artıkları da kolayca teınizlendiği için Muhsin
zade Mehmet Paşa «Mora fatihi" diye anılmıya başlamıştır: Aşağıdaki fıkraya da 
bakınız). 

1770 = 1184 

6/7 Temmuz= 12/13 Rebi'ül-evvel, Cuma/Cumartesi gecesi: Çeşme 
faciası ve neticeleri. 

(Vak'anüvis Vasıf «Malı-ı mezbürun on dördüncü Cum'a-irtesi gicesh>nden bahse
derse de, hakiki takvimde Cumartesi günü o ayın 13 üne müsadiftir : Zaten 
Garp menbalarında da bizim burada esas ittihaz ettiğimiz tarihe tesadüf edi
lir. _ Yukanki fıkrada ğ;ördüğümüz Akdeniz Rus donanmasına karşı harekete 
me'mur olan Kapdan-ı-deryil Hüsamüddin Paşa'nın idaresindeki Osmanlı donan
ması «Yirmi kıt'adan mütecaviz» ve Garp menbalarında da 20-30 gemiden mü
rekkep gösterilir: Her halde mecmüuunun 20-25 parça kadar tuttuğu anlaşılmak

tadır. Rus donanmasının mevcudu için yukanki fıkraya bakınız. - Hüsamüddin 
Paşa Türk donanmasının yarısını Sakız vesair adalardan icab edenlere bıraktık
tan sonra on gemiyle Mora'ya hareket edip Anabolu kalesine dört gemiyle askor 
ve mühimmat ihrac ederken diger altı Osmanlı gemisi Rus hizmetindeki ingiliz 
amirali Elphinston'un taarruzuna uğ-ramış, bu müsademede Osmanlı gemilerinin 
beşi ric'at etmişse de «Kapudane» gemisine kumanda eden ve bir müddet sonra 
«Gazi Hasan Paşa» ismiyle Derya-Kapdanlığına yükselen en büyük Türk deniz-
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cilerinden Cezayirli-Hasan Bey yalnız kendi gemisiyle harbe devam edip düş

manlarını bd e hayran eden bir kahı·amanlıkla çarpıştıktan ve Rusların bir "Dç
anbarlı» sını batırdıktan sonra l'~nabolu kalesine çekilmiş ve düşman donanması 

da Cerigo = Çuka adasına iltica mecburiyetinde kalmıştır. Hasan Bey Osrr.an!ı 

filosuna iltihak ettikten sonra düşmanın derhal takibini istemişse de, Hüsamüd
din Paşa Rusların iaşe bulıranma uğradıklarından ve kendisinin adalarda bırak
mış olduğu gemilerle birleşrnek lüzumundan bahsederek bu haklı teklifi maat
teessüf kabul etmemiştir. O sırada kara Oi"dusunun yukanki fıknJda gördüğü

müz ileri hareketi sür'atle inkişaf etmekte olduğ~; için, Mora'ya ihrac edilmiş 

olan Rus kuvvetleri asi Rumlan en mühlik anda yalnız bırakıp gemilerine çe
kilmiş, Monemvasia :.= Benefşe burnu c;vannda ikinci bir deniz muharebesi da· 
ha başlaımşsa da rüzgarsızlıktan dolayı nıühim bir hareket olamamış ve işte bu
nun üzerine Osmanlı donanması Sakız 2.clasına çekilmişse de bu acıayla Karabu
run arasındaki Sakız-boğazında sıralanan Koyun-adaları = Spalmatori önlerinde 
Ruslarla tekrar karşılaşmıştır : Bu adalar için üçüncü ciltte 1695=1106 vukuatının 
«18 Şubat» fıkrasına bakınız. Düşman donanınası Alexis Orloff, Spiridoff ve 
Elphinston kumandasında üç filodan mürekkeptir ve bunların birincisi baş-ku
mandan vaziyetindedir. Buna karşı sahil tahkimatma dayanarak hilali biı· vazi
yet alan Türk donanmasının 6 Temmuz := 12 Reb'iül-evvel Cuma günü giriştiği 

muharebe dört saat sürmüş ve işte o sırada amiral Elphinston'un gemisi Ceza
yirH-Hasan Bey'in kumandasındaki Osmanlı kapndanesine yanaşmış, çok şiddetli 
bir güverte harbi olurken müşkil vaziyette kalan düşman kumandanı Türk 
gemisini yaknuya teşebbüs etmişse de iki gemi birden infilak etmiş, Türk gemi• 
sinden Hasan Bey'le bir kaç zabit ve düşman gemisinden de Spiridoff'la Theodore 
Orloff denize atılarak güçlükle kurtulabilmişlerdir. Bu müdhiş infilakta yedi yüz 
düşman askeri telef olduğundan bahseclilir. Meşhur Çeşme faciası, Türk üstünlüğüy
le nihayet bulan işte bu muharebe üzerine Riyale kumandanı Ca'fer Bey'in yap
tığı yanlış bir hareketin neti'cesidir; Yangının kendi gemilerine sirayetinden kor
kan Ca'fer Bey filosunu kaldırıp Cezayirli-Hasan Bey'in i'tiril.zına rağmen Çeşme li-· 
manına iltica etmiş ve onun bu hatası diger Osmanlı gemilerinin de ayni limana 
dolmasıyla neticelenmiştir! Tabii bu suretle Osmanlı donanınası düşman için kolay
ca yakılabilecek toplu bir hedef teşkil etmiş demektir! Böyle bir fırsattan istifade 
etmekte pek tabii olarak kusur etmiyen amiral Elphinston'un Dugdale isminde bir 
!ngiliz zabiti kumandasında ve gece karanlığında iki ubrfi.lot ·= ateş gemisi)) sevket
tiğinden bahsedilir : Bu iki geminin iltica için gelmekte olduğuna hükmeden bazı 

Osmanlı kapdanları Istanbul'da yapılacak zafer alayında bunları teşhir bulyaları

na kapıldıkları sırada atılan kundaklar Çeşme limanını tıklım tıklım dolduran Türk 
gemilerinde hemen yangın çıkarıp müdhiş infilaklarla tarrakalara sebeb olmuş, 

infilak sesleri ta Atina'da bile duyulmuş, gerek bu yüzden gerek düşman gemi
lerinin bombardımanından Çeşme kasabasıyla kalesi yanıp yıkılmış ve Osmanlı 

donanmasından sağlam kurtulan tek bir büyük gemi de düşman eline geçmiştir! 

Askerle ahalinin !zmir ve havalisine dağ·ıldığından ve Kapdan-ı-derya Hüsamüd
din Paşa ile Cezayirli-Hasan Bey'in de yaralı olarak kurtulduklarından bahse
dilir: Bu facia üzerine Hüsamüddin Paşa aziedilmişse de, yanlış hareketiyle 
felakete sebeb olan Ca'fer Bey'in o müdhiş hatası henüz anlaşılmış olmadığı 

için Cezayirli dururken Derya-kapdanlığı işte o ehliyetsiz adama tevcih edilip ıs

tanbul'dan kendisine derhal altı gemi gönderilmiş ve Bar'la ölgün'den de 30 gemi 
yetiştirilmes1 emredilmiştir. 

Düşman bu unutulmaz muvaffakiy.eti üzerine ingiliz amirali Elphinston'un Rus 
baş-kumandanı Alexis Orloff'a Çanakkale-boğazı'mn derhal zorlanmasını tel-;lif 

ettiğ·inden bahsedilir: O sırada bağazın müdaüa tertibi\tı pek mükemm.eı ])ir 

vaziyette bulunmadığ·ı için, Garp menbalarında Istanbul'un büyük bir tehiike ge
ç!~·müı olduğ·undan bahsedilirse de, böyle bir tehlikenin çok i'zam edilmiş olduğu 

bir' kaç rnüsEidenıedc zayiata uğranuş yirı11i küsur dü~;n1an ge!nis~_nin o hü!iyJe 

Osmanlı payıtahtını zabta muvaffak olamıyacağı ve hatta boğazdan 

mekle adeta bir şişe içine girmiş olacağı. da unutulmamalıdır. İngiliz 

içeri gir
amiralinin 

i 
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teklifini Rus baş-kumandanının reddetmesinde bu endişenin de te'siri olmak ihtim.ali: 
yol{ değildir. işte bundan dolayı Çeşme faciası düşman donanmasının yalnız Limni 
adasını altmış gün muhasara etmesiyle neticelenmiş ve gene o sırada Istanbul hükü
meti Çanakkale-bağazı'nı büyük bir süı·'atle tahkim ettirmiştir : Limni'nin kurtuluşu 
için aşağıda bu senenin «22 Teşrinievveb> fıkrasına bakınız. Çanakkale tahkimatında 
bilhassa Baran de Tott'un gayretiyle ihtisasından çok ist_ifade edilmiştir : ilkönce 
Fransız ve ondan sonra da Osmanlı hizmetine girmiş olan bu Macar asilzadesi o dev
re ait çok kıymetli bir vesika sayılan hatıratıyle meşhurdur; işte bu sayede alei-acele 
toplar döktürülüp yeni tabyalar yapılmış, bağazın iki sahiline otuz bin asker yerleş
tirilmiş ve bir çok nakliyye gemileri silahlandırılarak Çanakkale geçidi artık geçilmez 
bir hale getirilmiştir; onun için düşman donanınası ingiliz amiralinin ısrariyle til.liini 
bir kere daha denemek için boğaz medhaline geldiği zaman işte bu vaziyetle karşılaş
mıştır. - Çeşme vak'ası ingiliz amirali Elphinston'un eseri· demek olduğu halde. 
tkinci Katerina'nın aşıkı olan Rus baş-kumandanı Kont Alexis Orloff Rusya'da büyük 
bir deniz kahramanı sayılmış, o tarihten itibaren "Tschesmeskji=Çeşmeli, takabiyle 
anılmıya başlamış ve hatta Çarskoyeselo sarayında şerefine bir tak-ı-zafer bile ku
rulmuştur!). 

1 Ağustos = 8 Rebi'ül-ahir, Çarşa.nba: Kag"lll-Kartal felaketi, bu 
felaketin netic-eleri ve Bender faciası. 

(Osmanlıların «Memleketyn, dedikler~ Eflak'la Bağdan'ın bir çok yerleri bu 
sırada Rus istilası altındadır: Bir taraftan Kont Panin kumandasında 60 bin Rus ve 
Kalmuktan mürekkep bir düşman ordusu Bender kalesini muhasaraya giderken, 
bir taraftan da bu sene Bağdan'da kışlamış olan Kont Romanzoff/Roumiantzoff 
kumandasında 30 bin kişilik bir Rus ordusu Tuna'nın sol sahilinde ve tsakçı'nm 
karşısındaki Karta! = KaguljKaghulfCahulu/Cahoul salırasının on saat Herisinde 
«Tabur/Istabur» kurmuş vaziyettedir. Vezir-i-a'zam ve Serdar-ı-Ekrem tvaz-zade 
Halil Paşa ilkönce Kırım ham tkinci Kaplan-Giray'la Rumeli beylerbeyi ve Boğdan 
ser-askeri Abdi Paşa'yı ve bunların istimdadı üzerine Yeniçeri-ağası Kapu-kıran 

Mehmet Paşa'yı sevketmişse de bütün bu kuvvetler ric'at edip serdarın bizzat hare
ketine lüzum gösterdikleri için, Halil paşa 27 Temmuz=3 Rebi'ül-ahir Cuma günü 
isakçı'dan Karta! yakasına geçmiş ve bu suretle Romanzoff ordusu önden serdarın 
ve arkadan Kırım hanıyla diger ümeranın idaresindeki Türk-Tatar kuvvetleri ara
sında kalarak Koca-Petro'nun Pruth'daki vaziyetini andırır mühlik bir çenber içine 
düşmüştür: 17111=1123 vukuatınm ((19, 20 ve 21 Temmuz» fıkralarına bakınız. Os
manlı ordusunun 50 bini Kırım-Tatarlarından olmak üzere 180 bin mevcudundan 
bahsedilir: Fakat artık bu ordu 59 sene evvelki Pruth ordusundan bile bin kat inti
zamsız bir kalabalıktan ibaret olduktan başka, Ruslar da istiklal vaitleriyle Tatar
ları elde etmiş ve hatta gizli bir muahede bile akdetmiş oldukları ıçın, Kı

rım kuvvetlerinden hemen hiç istifade edilememiştir. Çok muktedir bir as
ker olan Kont Romanzoff işte bu vaziyetten ve bilhassa topçu üstünlilğ'ün
den istifade edip gece karanlığında taarruza başlamış, 8 saat süren çetin ve 
ustalıklı bir muharebeden sonra bu sabah saat dokuz buçuğa doğru 30 bin kişilik 
kuvvetiyle 180 binlik Osmt'ınlı-Kırım ordularını mağlüb edip toplarıyla ağır
lıklarını ele geçirmiş, bizim tirarilerden elli bini kılıçtan geçmiş ve hatta ·SerdAr-ı
Ekrem bile güçlükle Babadağ'ına çekilebUmiştir: Romanzoff için yukarda 1769 = 
1183 vukuatının "21 Eylül» fıkrasına da bakınız. Bu müdhiş facia Bender, 
Akkerman, KilijKilya, tsmail, İbrail ve Bükreş kalelerinin üstüste sukutiyle ne
ticelenmis ve bu suretle Türk ordusu Tuna'nın sol salıilinden el çekmek mecburi
yetinde kalmıştır. Bilhassa 27 Eylül 1= 6 Cumada-1-ahire Perşenbe günü Bender 
kalesinin sukutu unutulmaz bir haile şeklini almış ve bu kanlı sahnede karıla
rıyla çocuklarını düşman eline bırakmak istemiyen namuslu Türkler canlarm
dan cok sevdikleri insanları kendi elleriyle öldürmek mecburiyetinde kalmış'lar
dır : OBu müdhiş facianın bir hususiyeti de Rus zayiatının muazzam yekünu-
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dur: hatta ikinci Katerina'nın o kadar pahalıya rnal olmuş bir zaferden müteessir 
olduğu bile rivayet edilir). 

2.2 Teşrinievvel = 2 Receb, Pazartesi : Linmi'nin kuriuluşu. 

(Yukarda bu senenin «6J7 Temmuz» fıkrasında gördüğümüz Çeşme faciası üze
rine Rus donanmasının 60 gün muhasara altına aldığı Limni adası nihayet düş

manın "vire ile, teslim teklifini kabule mecbur olmuşsa ,da, alei-acele hazırlanan 
23 gemilik yeni bir filo ile tam o sırada birdenbire yetişen Cezayirli-Hasan Bey 
vire mukavelesini tanımıyarak Mondros limanında Rusları mağlüb etmis ve Rus 
donanınası geri çekilmek m ecburiyetinde kalmıştır: Cezayirli-Hasan Bey~ e «Gazi)) 
ünvaniyle Derya-kapdanlığı işte bu parlak muvaffakıyet üzerine tevcih edilmiştir), 

25 Teşrinievvel = 5 Receb, Perşenbe: İ vaz-zade Halil Paşa'nın az
liyle Bosna valisi Silahdar-Mehmet Paşa'nın sadlhet ve serdarlığı. 

(Halil Paşa yukarda bu senenin «1 Ağustos» fıkrasında gördüğümüz Karta! boz
gı.ınundan dolayı aziedilmiştir : Sadaret müddeti 1769=1183 senesi 12 Kanunuev
vel=13 Şa'ban Salı gününden itibaren 10 ay, 14 gündür. Rusların alevlendirdik
leri Karadağ ısyamnın tenkilinde yararlık gösterdiği için iş başına çıkarılan ha
lefi Silahdar-Mehmet Paşa üçüncü Ahmed'in kızlarından Ayşe-Sultan'ın kocası 

ve Cihangirli-Ahmed Kapdan isminde bir denizcinin oğludur : Serdar-ı-Ekrem sı
fatiyle Babadağı'ndaki ordu merkezine gelişi 13 Kanunuevvel = 6 Ramazan Cuma 
gününe tesadüf ettiği için, bazı menbalarda sactareti o güne müsadif gösterilirse 
de doğru değildir). 

1771 = 1185 

24 Haziran = ll Rebi'ül-evveJ, Pazartesi: Ur-Or-kapu'nun sukutu 
ve netice olarak Kırım'ın elden çıkması. 

(Asırlarca Rus topraklarını akın sahası ittihaz eden Kırım-Tatarları Resmi-Ah
med Efendi'nin «Hulasat-ul-i'tibar» ına göre artık uTalkan ve boza yerine berş 
ve afyon ile çay ve kahve içmeğe alışup tenbel ve tiryaki olarak külli za'f-u-fet
reh e düşmüş, bir taraftan Osmanlı tereddi ve inhitatı günden güne artarken 
diger taraftan Rus şevket ve kudretinin tezayüdü Tatarlar arasında Moskof siya
setine temayül cereyanları zuhuriyle neticelenmiş ve nihayet bu cereyıan o ka
dar kuvvetlenmiştir ki, bundan bir sene evvel Rus propagandacılarıyla Tatarlar 
arasında Osmanlı hakimiyyetine karşı gizli bir muahede bile akdedilmiştir : 
Hatta Kırım hanı ikinci Kaplan-Giray'ın Rusları davet için bir mahzar yazdırıp 
i.lkönce kendisinin imza etmiş olduğundan bahsedilir! Bu hanın azli üzerine 
tayin edilen üçüncü Selim-Giray ordu başmda bulunan Vezir-i-a'zam ve Ser
dar-ı-Ekrem !vaz-zade Halil Paşa'dan vatanının müditfaası için yüz bin kese akça. 
alıp Bahçe-saray'a gelince düşman tehlikesini her nedense unutarak Vak'anüvis 
Vasıf'ın tabiriyle "Vakt-i hazar gibi istikmal-i es bab-ı refah n a dalmış ve tam 
işte o sırada prens Dolgoruki'nin kumandasındaki 30 bin Rus ve 60 bin Nogay
Tatarı'ndan mürekkep düşman ordusu berzahm üstünde Kırım'ın kilidi vaziye• 
tinde bulunan Ur-kapu kalesini muhasaraya başlamıştır: Yukarda bahsi geçen 
gizli muahede nmcibince Ruslar Tatariara kendi hakimiyyetleri altında tuhaf 
bir uİstiklah vadetmiş oldukları için, bu sırada Tatarların Türklerden ziyade o 
ezeli ve ebedi düsmanlarına tarafdar olduklarından ve hatta iste bundan dolayı 

Kefe'de bulunan Kırım ser-askeri Silahdar-İbrahim Paşa'ya ' vesait-i-nakliyye 
vermediklerinden bahsedilir: Tabii bu vaziyette Kırım-Tatarlığı Osmanlı-Türk

lüğüne ihanet etmiş demektir. üçüncü Selim-Giray 80 bin kişilik bir orduyla 
Ur-kapu'nun imdadına giderken seraskerden de istimdad etmişse de, maiyyetin
deki hiiin mirziUar ı~endisini aldatıp guya .kazanacakları zafere Osmanlıları teş-: 
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rik etmemek bahanesiyle tbrahim Paşa gelmeden evvel yola çıkarmışlar ve işte 

bu suretle Kırım ham Ur-kapu'ya geldiği sırada kaledeki Tatarlar kapularmı 

açıp düşmanı içeri almışlardır! Bu vak'a üzerine Ruslar Kırıın'ı üç haftada ko
layca işgal etmiş, üçüncü Seliın-Giı·ay Istanbul'a kaçmış, Rus istilası 13 Tem
muz '= 30 Rebi'ül-evvel Cumartesi günü Kınm'ın kahraman ser-askeri Silahdar-lb
rahinı Paşa'nın esaretiyle nihayet bulmuş ve içlerinde üçüncü Selim-Giray'ın iki 
oğlu da bulunan 46 kişilik bir Kırım hey'et-i-murahhaBa3ı PeU;rsburg'::t ;;ic!i;• 

İkinci Katerina'ya sadakat yemini etmiştir! - Fatih devrinde Osmanlı haldmiy~ 

yetine girmiş ve tam 296 sene Türk himayesi altında mevcudiyyetini muhafaza 
1475 = 880 vukuatına da bakınız, - Moskof boyunduruğuna tarafdar o~mıyan 
etmiş olan Kırım hanlığı nihayet işte bu suretle Tatarlarm kendi ihanetleri yüzün
den Rus çizmesi altındaki feci «İstiklal» ine kavuşmuş demektir! Birinci ciltte 
bazı Tatar ailelerinin Anadolu'ya hicretleri işte bu tarihten itibaren başlamıştır : 
Kınm meselesi için aşağıda 1774 t.= 1188 vukuatının «21 Temmuz», 1779 = 1193 
vukuatının "21 Mart», 1783=1197 vukuatınm «9 Ternınuz» ve 1787-1201 vukuatmm 
«13 Ağ·ustos» fılGa!arına da bakınız), 

2 Ağustns = 20 Reb!'.ji-iHı.ir, Cuma: Ü:;cü z::ıf'~r]. 

(özü'ye karşı yürüyen bir Rus ordusunu kale muhafız! vezir Hazinedar-Ali Paşa 

müdhiş bir bozguna uğratrı:uş ve bu muvaffakıyetten sonra gene onun yardımıyla 

Kılburun muhı'tfızı Abdullah Paşa'nın da bir Moskof taarnızunu defetmesi müte
madl felaket haberlerinden bunalan hallm geniş bir nefes aldırm.ıştır: Aşağ·ıki 

fıkra ya da bakınız). 

12 EyHH = 2 Cumada-1-ahir·!ô, Perşeu.be 

zaferi. 
Yerköyü - Giuırgewo 

(Bu mühim mevkıi 20 bin kişilik bir Rus ordusuyla zabtetmek İstiyen general 
Essen'in 500 ölü ve 200 yaralı ile 7 top ve bir çok mühimmat bırakarak perişan 
bir halde çekilmiye mecbur olması, yukarıki fıkrada gördüğümüz özü ve Kılburun 
zaferlerinden sonra Türklerin yüzünü gül d üren en mühim muvaffakıyyet sayılır), 

30 Teşrinievvel 
cele.ı-i. 

10 Receb, Sali Dumbowitza':mn sukutu ve net!-

(Vidin muhafızlığında bulunan eski Vezir-i-a'zamlardan Muhsin-zade Mehmet 
paşa Bükreş üzerine hareket etmek üzere otuz bin kadar asker tedarik etmişse 

de bunların umumiyetle suvarilerden mürekkeb olması ve hatta Yeniçeriler bile 
atıanmış oldukları için piyadeliği kabul etmemeleri öyle bir harekete imkan bwak
mamış, düşman görünür görünmez askerin çoğu lmçmış. ordu Yerköyü'ne ri.c'at 
etmiş ve bunun üzerine Matschin = Maçin ve Tulça kaleleri sukut ettikten başka 
Rusların Babadağ·ı'ndaki ordu merkezine yaptıkları ani bir taarruz hareketi de 
askerin kaçışması ve Serdarın Hacıoğlu-Pazarcığı'na ric'atiyle neticelenmiştir). 

11 Kanunuevv':cl ~ 4 Ramal':an, Çar~anba: SHahdar-MeJ<met Paşa'
mn azliyl8 Vidin muhafızı Muhsln-zade Mehmet PaSfa'nm Se:rdfi.r-:· ekrm:ı"l
Hlde Hdnd Sflı:Hlreti. 

( Yukanki fıkrada gördüğ·ümüz m.uvaffakıyetsizliğinden dolayı aziedilen Silil~h

dar'ın sactareti 1770 = 1184 senesi 25 Teşrinievvel ·= 5 Receb Perşenbe gününden 
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itibaren ı sene, ı ay, ı 7 gün sürmüştür. 1770 = 1183 vukuatının «9 Nisan» fıkra
sında gördüğümüz Mora müdataasındaki muvaffakıyyetinden dolayı ikinci defa ola
ı-ak iş başına getirilen Muhsin-zade firarileri tecziye suretiyle askerin inzıbatını 

iade etmiş ve Balkan geçitlerini koruyan en mühim mevki vaziyetindeki Şumnu= 
Schumla'yı tahkim edip ordu merkezi ve üssülhareke haline getirmiştir: Bu mev
lnin kendisinden sonra bir asır daha askeri ehemmiyetini muhafaza etmesi Muh
sin-zade'nin isabet ve hasiretine delil sayılır). 

9 Teşrinisani = 13 Şa'bau, Pazartes:i : Bükre~ sulh ko:ıfer:ınsmm 

a.çılması ve neticesizliği. 

(Tuna boylarıyla Eflak ve Bağdan'ın Rus istilasına uğraması, Kırım'ın elden 
çıkması ve bir taraftan da Mısır'da Şeyh-ül-beled Ali Bey'in ısyanı ve Suriye'de 
Rusların l'örüklediği bi ı· ısyan zuhuru \e bilhassa ordunun perişan vaziyeti Os
manlı devletini bir an evvel sulh akdine mecbur eden mühlik bir vaziyet teşkil 

cttiğ·i gibi, Rus ordusunda çıkan vebfmın Moskova'ya kadar sirayeti, haı"b masraf
larının ağırlığı, ikinci Katerina ile akdettiği ittifak mucibince Prusya kralı 

Büyük-FrcdericjFredrich'in her sene Rus hazinesine gönderdiği yardım parasından 

artık usanmış olması ve bilhassa Avusturya'nın şarktakt Rus fütuhıHını istirkaaba 
başlayıp Rusya'ya lmrşı cephe alacak gibi bir siyasi vaziyet gösterınesi nihayet 
Moskof diplomasisini de sulhe temayül ettirmiştiL 1771 = 1185 senesi 6 Temmuz 
::-c:. 23 Rebi'ül-evvei Cumartesi günü Hkdedilen gizli bir Osmanlı-Avusturya mua
hedesinden de bahsedilir: Bu mukavele mucibince «Eflak-ı-Sağir»in ,Avusturya'ya 
terki ve bir sene içinde Türkiye'nin Avusturya'ya 20 bin kese akçaJ=il1,250,000 
floı·in te'diyesine mukabil Viyana hükumeti bütün Rus fütuhatının iadesi ve Le
histan'ın istiklali şartlarıyla sulh akdine tavassut etmeyi der'uhde etmiştir; fa
lmt 17 Şubat 1772 tarihinde Lehistan'ın ilk taksimine ait Rusya - Prusya muahede
sine Nisan ayında Avusturya'nın da iltihakı bu gizli Osmanlı muahedesini neticesiz 
bıralmn bir siyasi tahavvül sayılır; bununla beraber, Rusya'nın tavassut kabul et
mek istememesine rağmen Avusturya ile Prusya hükümetleri araya girmiş, ni
hayet Vasıf'a göre bu senenin 7 Safer = 10 Mayıs Pazar ve Hammer'e göre de 
10 Haziran = 9 Rebi'ü!-evvel Çarşanba günü Yerköyü'nde bir mütareke akdedil
ıniş, 7 Cumada-l-iila ı= 6 Ağ·ustos Perşenbe günü ilk sulh konferansı Eflak'la Boğ
clan arasındaki Fokschany/Focziani = Fokşan kasabasında toplanımşsa da Ruslar 
Kırım'ın istiklalini, tazminat verilmesini ve hatta harb ve ticaret filolarına deniz
Ierin açılmasını istedikleri için bir neticeye varılamamış ve nihayet bu gün topla
nan Bükreş konferansında son müzakerelere başlanmıştır. Bu müzakerelerin 15 
Şubat 1773 tarihine tesadüf eden 27 nci. eelsesinde Rusların verdikleri yedi mad
delik ültimatomda tazminattan vazgeçilmesine mukabil bir çok ağ·ır şartlar bulun
duğu için, Osmanlı devletinin Kırım meselesinde yalnız bir "Hakimiyyet-i aliye» 
ile iktifa etmesine rağmen sulhün akdine imkan olamamış ve haı·be cleyam edil
miştir. Osmanlı - Rus sulhü için aşağ·ıda 1774 = 1188 vukuiitının «21 Temmuz» 
fıkrasına bakınız) . 

1 Mayıs = 8 S?.fer, 
kölemen Cin-AU Bey'in 
esareti. 

1773 = 1187 

Cumattesi 
SaiHıiyye 

r,_bsır sultanLğını iWm eden 
muharek~irıde mağliıhlyyet 

asi 
ve 

(Bu Ali Bey «David» isminde bir Gürcü papasının 13 yaşında esir edilip köle-
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likle Mısır'a getirildiği zaman ihtida ettirilmiş oğ·Iudur : Efendisi olan ibrahim
Kethuda!nın himmetiyle tahsil ve terbiye gördükten sonra şecaatinden dolayı 

"Cin, lakabım almış ve çabuk pariayıp sancak-beyliğine kadar yükseldikten 
sonra Şeyh-ül-beled '= Belediye reisi- olmuştur. Bu vazifede i],en serveti sayesinde 
bir çok köleleı· alıp kuvvetlenmiş ve rakipleri olan Kölemen beyleriyle uğ-r2.ştığ·ı 

için 1179 = 1765 - 1766 da Suriye'ye sürülerek Akka muhafızı Şeyh ömer-üz-Za
hir'le dost olmuştur. Bir müddet sonra tekraı· Mısır'a gelip etn'l.fına kuvvet top
lıya,ral{ bu tarihten altı sene evvel teluar Şeyh-ül-beled olup mevkıini tahkime 
başlamıştır.· Vak'aniivis Vasıf'a göre Aii Bey'in serveti ve nüfuziyle meşhur Şara 

valisi Emlr-ül-Hacc Osman paşa ile rekabeti işte bu ikinci me'muriyyeti esnasın

dadır : Birkaç defa Gazze ve Renıle taraflarını yağma ve tahrib ettiğinden bah
sedilir. Nihayet 1768 = 1182 de Osmanlı-Rus seferi açılmca Istanbul hükumetinin 
istediği Mısır askerini toplamıya başlıyan Cin-Ali Bey'in bu faaliyeti Mısır va
lis1 Gürcü-Mehmet Paşa tarafından düşmana yardım maksadiyle izah edilmiş, bu
nun üzerine hükümet Ali Bey'in kellesini istemiş ve o da kendi adamları olan 
Kölemen beylerinden başka Akka'daki dostu Şeyh-ömer-üz-Zahir'le de ittifak 
ederek valiyi tardedip ısyana başlamıştır. Bu meşhur ısyan harekatında Ali Bey'in 
ordu sercarl:.5;::o.da kendi kölesi ve damadı olan Hazinedar-Mııhammed Ebu-Zehel:ı 

isrninde bir köler.n.en b.2yi vardu' : Bu n1uktedir kumandan ilkönce 1770'=-~1184 de 
Hicaz'ı istila. edJp Mekk2 emlrliğ·irıe Şerif Ahdullah'ı tayin etmiş ve o da Ali Bey'i 
«Sultan-ül-IVIısr ve-1-bahreyn,, ilan etm.iştir' Tabii <,Bahreyn»den m>ıksat Ak ve 
Kızıl denizlerdir! Gene o sene Ali Bey Osınanlılara karşı Akdeniz'deki Rus amirali 
Alexis Orloff'la da ittifak ettiği için Rus seferi esnasında devletin baŞina muaz
zam bir ihanet gailesi açmış demektir; Şam valisi Osman Paşa Mısır ordusunun 
Suriye'ye tasallütunu önlemek istemişse de, Şeyh ömer-üz-Zahir'in mümanaatinden 
dolayı muvaffak olamamış ve nihayet ertesi sene Ali Bey'in Ebu-Zeheb kumanda
sındaki ordusu Şam'a kadar bütün Filistin ve Suriye'yi işgale muvaffak olmuştur. 
O sırada Rus donanmasının da asi müttefilnne yardım ederek Beyrut ve Sayda gibi 
bazı sahil şehirlerini topa tuttuğundan bahsedilir. Cin-Ali Bey'in bu büyük mu
vaffakıyyeti felaketinin de mukaddimesidir : Çünkü Suriye'yi zabteden damadı ve 
kölesi Ebu-Zeheb Mısır ve Suriye sultanlığına kaynatasından ziyade kendisini la
yık gördüğü için ordusunu alıp Suriye'den Mısır'a dönmüş ve Cin"Ali kendisini 
te'dibe karar verdiği için Mısr-ı-Ulya'ya kaçıp yeni bir ordu toplıyarak ve istan
bul hükümetine karşı da uedamet göstererek kaynatasını iki defa mağlüb ve Su
riye'ye firar etmiye mecbur etmiştir. Bir sene kadar Suriye'de kalan Ali Bey, Şeyh 
ömer-üz-Zahir'le Rus donanmasının yardımları sayesinde Sayda vesaireyi zebtet
tikten sonra Ebu-Zeheb'in askerlerine yazdırdığı davet namelere aldanarak 400 ü 
Rus olmak üzere 6700 kişilik bir kuvvetle Mısır'a gelmiş ve Mısır'ın Suriye taraf
larmda en mühim mevkıi sayılan Salihiyye'de bu gün giriştiği muharebeyi kaybe
dip yaralar içinde esir olarak Kahire'ye sevkedilmişse de 15 Safer=S Mayıs Cu
martesi günü yaralarının te'siriyle yahut zehirle öldüğü için, kesik başı Istanbul'a 
yollanmıştır. Vak'anüvis Vasıf bu muvaffakıyet haberinin 26 Safer 1186::::::29 Mayıs 
1772 Cuma günü alındığından bahsederse de, bu rivayette bir senelik bir zühul 
vardır). 

29 Haziran c= 8 !{ebi'ii.l-fıJ:r.ir, S ah: Smstre zafe.d. 

Osmanlı-Rus seferinin bu beşinci senesi Ruslardan fazla Osmanlıların muvaf
fakıyyetJ.eriyle geçmiştir: Türk ordusunun ilk hareketleri, Tuna'nın şimaline 

geçip şimdiki Rumanya arazisinde Yerköyü'nü istirdad için Rusçuk ser-askeri 
Dağıstanlı-Ali Paşa'nın neticesiz hamleleriyle başlamış ve buna mukabil Ruslai~ 

da Tunamn cenubuna geçip şimdiki Bulgaristan'da Rusçuk şehrinin üç saat me
safesindeki Mardinı=Mertin mevkiinde bozguna uğraimşlardır; bu muharebede 
düşmanın 1200 esir, 3 top ve bir çok nehir · gemileri kaybettiğinden bahsedilir: 
Bu arada Rus generallerinden Prens Repnin esir edilip Istanbul'a gönderilerek 
Yedikule zındanına atılmıştır. Fakat buna mukabil Rusların da mühjm bir mu-
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vaffakıyyeti vardır: Rumeli beylerbeyi ve Karasu ser-askeri vezir Abdi Paşa'nın 
yerine tayin edilen Varna muhafızı Seyyid-Nu'man Paşa Karasu ordusuna gelip 
yetişmeden evvel davranan düşman Varna'mn 25 saat mesafesinde ve Babadağı 
ile Pazarcık arasında bulunan bu mevkide giriştiği muharebeyi kaybetmek üzere 
iken Osmanlı sağ cenahındaki askerlerin sırf intizamsızlıklarından dolayı kaçışmı
ya başlamaları diger askere de sirayet edip ll Mayıs = 18 Safer Salı günü mu
hakkak bir zaferi bozguna çevirmiştir: Zaten bu devirdeki Osmanlı hezimetlerinin 
ekserisi ordunun intizamsız bir kalabalıktan ibaret olmasıyla izah edilir. Salırada 
hareket ve taarruz kabiliyyetlerini kaybetmiş olan bu inhitat ordusunun artık ye
gane kudreti müdafaada ve bilhassa kale müdafaalarındadır: Dobruca'daki Silistre 
zaferiyle aşağıki fıkrada göreceğimiz Varna muvaffakıyyeti işte bu sayede kaza
nılabiln1iştir. Tuna'nın cenup sahiline geçen Mareşal Romanzoff o cephe ser-askeri 
Osman paşa ile kale muhafızı vezir Hasan Paşa'nın şehir haricine tabiye ettikleri 
Osmanlı kuvvetlerini kolayca mağlüb edip varoşa çekilmek mecburiyetinde bı
rakmışsa da, şehir ve kale müdataasındaki Türk üstünlüğü karşısında bu gün 
müdhiş bir bozguna uğrayıp on saatte sekiz bin maktulle bin mecruh verdikten ve 
12 top bıraktıktan sonra Tuna'nın öte yakasına çekilmek mecburiyetinde kalmış

tır. Bu parlak zafer üzerine ser-asker Osman Paşa'ya ccGazb ünvanı tevcih edil
miş ve paşalara murassa, zabitlerle askerlere de gümüş ve tüy «Çelenkler» gönde
rilmiştir. Azamet devrinde ender tesadüf edilen bu «Gazi, ünvanının ibUzale uğ
raması da inhitat hususiyetıerindendir: Bu halin sebebi, tereddi ve ric'at · devirlerin
de en küçük muvaffakıyetledn bile büyük görünmesinde aranmalıdır; devletler 
küçüldükçe kahramanlarla gaziler büyüyüp bollaşır. - Askere gönderildiğİnden 

bahsettiğimiz ,,Çelenk» ler ilk Osmanlı nişanları demektir. - Hammer'in göster
diği «30 Mayıs = 8 Rebi'ül-evvel Pazar"' tarihi yanlıştır). 

20 Teşrinievvel = 3 Şa'ban, Çarşan ha: Varna zaferi. 

( Eflak ve Bağdan'dan sonra Tuna'nın cenubuna geçip Bulgaristan'ı da ele ge
çirmek istiyen Rus baş-kumandanlığ·ı yukanki fıkrada gördüğümüz Silistre vak'
asından yılmış değ·i!dir: Babadağ·ı'ndan cenuba doğru Dobruca'yı bomboş bir ha.
rabeye çevirdikten sonra iki koldan Bulgaristan'a yürümüş, bir kol Pazarcık = 
Pazargiç ve diger kol da Varna üzerine hareket etmiştir. Dobruca'nın cenubundaki 
Pazarcık kasabası ilk6nce düşman işgaline düşmüş ve Ruslar bu boş kasabadan 
ka.çmamış müslüman kadınlarını telvis edip ihtiyarları kılıçtan geçi•rmek ve 
küçük çocukların başlarını duvarlara çarparak öldürmek gibi vahşetıer irtikab et• 
tikten biraz sonra Pazarcık istirdad edilmiş ve nihayet en mühim hareket general 
Unger'in Varna taarruzunda olmuştur : üç koldan hücuma geçen düşman Hıristi

yan mahallesinden şehre girdiğ·i halde Tüı.'k müdafaasının şiddeti karşısında tıpkı 

Silistr·e vak'asında olduğu gibi bir bozguna uğramı;ş, 1500 maktul ve bir çok mec
ruh verdikten baska 6 topla 100 araba mühimmat bırakmış ve nihayet perişan bir 
halde Babadağı.'~ doğru çekilmiştir: Bu muvaffakıyette Karadeniz ser-askeri 
vezir Kelleci-Osman Paşa'nın karaya çıkardığı Levendlerin yararlığından çok isti
fade edilmiş olduğu da rivayet edilir). 

21 .Kammusani 
rfl:ustafa'ııın ölümü. 

1774: = 1187 

8 Zülka'de, Cuma, Zevfm saat 1,30 ÜçUncü 

(Beş senedir sürüp gıaen Rus seferinin sonlarına doğru yukanki fıkralarda gör
dü8"ümüz Salihiyye, Rusçuk, Silistre ve Varna zaferlerini idrak ederek biraz te
selli bulan üçüncü Mustafa'nın altı hafta süren ölüm hastalığı bilhassa Karasu 
ve pazarcık facialarından duyduğu derin teessürler üzerine fazlalaşmış gösteri-
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lir: Hastalığı «Hydropisie=istiskaa», "Asthme-Hunak», «Polype au coeur = Kalb 
ahtapotu» ve «Paralysie=Nüzuh gösteren muhtelif rivayetler vardır. En fazla 
Karasu vak'asından müteessir olduğu ve artık ser-askerlerine i'timad etmediği 

için bizzat sefere çıkmak istediği sırada ölmüş olduğu da rivayet edilir. - uçüncü 
Ahmed'in oğlu olan üçüncü Mustafa 1717 = 1129 senesi 28 Kanunusanİ = 14 Sa
fer Perşenbe günü dünyaya gelmiş olduğuna göre yaşının tam 56 sene, ll ay, 24 
gün tuttuğ·u, yani 57 yaşını bitirmek üzere olduğ·u sırada ölmüş demektir; saltanat 
müddeti de 1757 ·= 1171 senesi 30 Teşrinievve! = 16 Safer Pazar sa~Jahından iti
baren tam 16 sene, 2 ay, 22 gün sürmüştür. - Dindar, adil, çalışkan, mulüasıt, 

hamiyyetli, her türlü felakete kaı·şı metin ve mütehammil, ilme, ve ulemaya hür
metkar, hassas, şi'iir ve bilhassa Garp kültürüyle tekniğini çok iyi takdir eden 
hakiki bir teceddüdcü ve kendisine yardımcı bulamamış samimi bir ıslahatçı olan 
üçüncü Mustafa bazı menbalarda teferrüata kadar karışan şahsi bir idare kurmuş 
olmakla tenkid edilirse de, Garp menbalarında onun bu hali adam kıtlığından mü
tevellit tabii ve zaruri bir netice sayılır: 

Devleti çarh-ı deni virdi kamu ınübtezele 

diye feryad eden bu büyük padişahın en büyük tali'sizliği zamanının "Kaht-ı 

ricah> inde gösterilebilir; Sultan Mustafa işte bundan dolayı ordunun ıslahında 

bilhassa Baron de Tott gibi ecuebilerden istifadeye mecbur olmuş, Kağıthanede 

bir kışla kurdurup Garp tarzında yeni bir asker ocağı te'sis ederek Osmanlı or
dusunu ilk defa olarak şüngü ile techize ba.<:;lamış, gene ayni mütehassısta•1 i.~ti

fade ederek inhitat halindeki Osmanlı topçuluğunu ısiaha çalıı;.,nış, Tersılnede bahri 
ve beı·ri bir Mühendishane açtırarak ak sakallı zabitleri bile tahsile mecbut etmiş 
ve bu suretle halefierinden ü<;:üncü Selim'le İkinci Mahmud'a teceddüd ve ısiahat 

yollarını gösterıniye muvaffak olduktan sonra dünyadan el çekmiştir. Baron de 
Tott'un hatıratma göre Süveyş kanalının aı-;ı1masına bile karar veren bu büyük 
adam o muazzam işi sulhün akdine ta'lik etmiş ve gene o zaman tathikıne karar 
verdiği idari ısiahat ihtiyacına da kendi mutlakıyyetini bile feda edecek kadar 
iman etmiştir: işte bütün bunlardan dolayı üçüncü Mustafa Garp menbalarında 

en büyük ve en tali'siz Osmanlı padişah1arından sayılır. - Yukarda 1757=1171 vu
lmatmın «30 Teşrinievvel, fıkrasına da bakınız). 



BiRINCi ABDÜLHAMiD 

( Abdülhamid-i Evvel ) 

- l\1. 1774 H. 1187 - M. 1789 H. 1203-

1774 = 1187 

21 Kanunusam 
lfisu. 

8 Zülka'de, Cuma : Birinci Abdülhamid'in di-

(üçüncü Ahmed'in oğlu ve üçüncü Mustafa'nın küçük kardeşi olan Birinci Ab
dülhamid 1 725=1137 senesi 20 Mart=5 Receb Salı günü dünyaya gelmiş olduğ·u

na göre yaşının tam 48 sene, 10 ay, 3 gün tuttuğu, yani 49 yaşının içinde bulunduğu 
sırada tahta çıkmış demektir; anasının adı «Rabia Şermi-Sultan»dır. Fetret dev
rinde saltanatıarını ilan ettikleri halde Anadolu ve Rumeli'deki Osmanlı arazisinin 
mecmi'ıuna hiç bir zaman hakim olamadıkları için padişahlar cedveline giremiyen 
Süleyman ve Musa Çelebilerle bazı mükerrer saltanatlar sayılmamak şartiyle Bi
rinci Abdülhamid Osmanlı padişahlarının yirmi yedincisidir. Birinci Mahmud'la 
üçüncü Osman ve üçüncü Mustafa'nın cem'an 43 sene, 3 ay, 22 gün süren saltanat 
devirlerinde mütemadiyen sarayda kapalı yaşayıp adeta gün yüzü görmemiş ve 
devletle dünya hakkındaki bütün malumiHını tarih kitaplarından almış olan bu 
tali'siz inhitat padişahının hali, er-meydanlarıyla eyalet valiliklerinde askeri ve 
i<'lari tecribeler görerek yetişen eski azarnet devri şehzaclclerinin olgunluğuyla tam 
bir tezad halidir: Kuvvetli zekasıyla bunun ne demek olduğunu her halde çok iyi· 
takqir etmiş olmalı ki, veliahdi olan yeğeni şehzade Se!im'e tam bir serbest! ver
diğinden bahsedilir. - Birinci Abdülhamid'den itibaren cü!Cıs balışi şi an' anesine 
artık riayet edilmemiştir). 

1774 1188 

21 Temmuz = 12 Cumada-1-fıla, Perşeııbe 
ahedesinin akdi ve Kırım'ın istiklali. 

Kilt:'ük-Kaynarca mu-

(1773 = 1187 vukuatında gördüğümüz Rusçuk, Silistre ve Varna zaferlerinin ... 
karnını almak istiyen ikinci Katerina Tuna ordusunu takviye etmiş ve bn::.-~·- .
mandan mareşal Romanzoff Osmanlı ordusunu merkezinde muhasara ic,:;: ~-' · .. 1-

nu'ya doğru hareket etmiştir : Sıhlü vaziyeti çok fena olan Vezir-i-a'c ıa y:; ~ "r
dar-ı-Ekrem Muhsinzade Mehmet Paşa düşmanı karşılamak üzere Y c:~.çerı-agası 
Yeğen-Mehmet Paşa kumandasında bir kuvvet sevketmişse de, Lu kuvveti 1 :coz
luca'da mağli'ıb olınası üzerine Romanzoff'un Şumnu önlerine gelmesi ve Vaına 
yolunu keserek Osmanlı ordusunu en mühim iase ve mühimmat menbamdan 
mahrum etmesi· askerin birdenbire dağılmasına ve 'Serdarın emrinde 12 bin kişi
den başka kuvvet kalmamasma sebeb olmuştur! Rusların sulh teklifi işte bu 
mühlik ana müsadiftir : Tabii bu vaziyette düşmanın teklifini kabulden başka 

çare olmadığı için, Sadaret-kethudası Resmi-Ahmed Efendi Tevkiilik/Nişancılık 

payesiyle Baş-murabhas ve Reis-ül-küttab İbrahim Münib Efendi de tkinci-mu
rahhas tayin edilip hemen yola çıkarılmış, bunlar mareşal Romanzoff'un Bulga-
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ristan'da Tuna sahilinin 4-5 saat berisindeki Küçük-KaynarcajKaynarcı'daki ka
rargahına gidip derhal müzakereye girişmiş ve iki günde iki celse akdedilerek 8 
·Cumada-1-üla = ı7 Temmuz pazar günü alei-acele bir sulh muahedesi imzil.lamış

lardır; Rus murahhası Prens Nicolas Repin'in bu muahedeyi Osmanlı murahhas
larından dört gün sonra imziHaması, Baltacı-Mehmet Paşa'nın bu tarihten 63 sene 
evvel akdettiğ'i Pruth muahedesinin yıl-dönümüne tesadüf ettirerek o acı tarihin 
intikamını almak gayretiyle izah edilir: ı 7ıı.=ıı23 vukuatının «2ı Temmuz» 
fıkrasına bakınız. 

"Ebedi, kaydiyle akdedilip yirmi sekiz maddeyle iki ayrı fıkradan mürekkeb 
vlan bu ağır ve uğursuz muahedenin en mühim esasları şöyle sıralanabilir : 
1 __ Kırım hanlığıyla Kuban ve Bucak Tatarları siyaseten müstakil olup ancak 

dini işlerinde Hilafet makamına tabi olacaklardır: Tabii bu suretle Kırım 

hanlığı Osmanlı hakimiyyet ve himayesinden ayrılarak Rusya'nın istediği 

zaman yutabileceği ve Türki-ye'nin karışmıyacağı bir lokma haline gelmiş 

demektir; 
2 _ KılburunjKilburun, Kerç, Yenikale ve Azak kalesiyle Dnit§pıı=özü ve Bug=Ak

su nehirleri arasındaki arazi Rusya'ya terkedilmiş ve Aksu hudud ittihaz 
olunmuştur; 

3 Ruslar tarafından işgal edilen Besarabya, Eflak, Boğdan ve Gürcistan öl
keleriyle Akdeniz adaları Türkiye'ye iade edilecektir; 

4 Rus ordusu Bulgaristan'da Tuna'nın sağ salıilinden bir ay içinde sol sahiline 
çekilecektir; 

5 Bab-ı-Ali Türkiye'de Hıristiyan diniyle kiliselerint daimi surette himaye ede
cektir : Tabii bu madde Rusya'yı Türkiye'de Hıristiyanlığın hamisi vaziyeti
ne getirmektedir; 

6 -- Rus sefirlerinin Eflak ve Boğdan vaziyetleri hakkındaki müracaatleri na
zar-ı-itibara alınacaktır: Bu madde mucibince de Memleketeyn işlerinde Rus 
müdahalesine daimi bir açık kapu bırakılmış demektir; 

7 Rus ticaret gemileri Karadeniz'le Akdeniz'de hareket serbestisine mazhar 
olacak ve istedikleri zaman boğazlardan geçebileceklerdir; 

8 İngilizlerle· Fransızlam verilen Kapitülasyonlar alıkarnı Rusya'ya da aynen 
teşmil edilmiştir; . 

9 Türkiye üç senede ve üç taksitte Rusya'ya ı5 bin kese akça := 7 buçuk mil-
yon kuruş ı= 4 buçuk milyon ruble verecektir: Cevdet Paşa'nın izahına göre 

devletin bu tazminat yüküne mahkum olması, diger maddelerin müzakeresi bitip 
muahede metni tamamlandıktan sonra tkinci-murahhas İbrahim Münib ismindeki 
alımağın «Yavegüluk» ederek: 
- Gel gelelim tazminat mes'elesine! 
demesi üzerine Rus murahhaslarının fırsattan istifade etmiş olmalarından mü
teve!litti.r ve muahede metninde mevcud olmıyan harb tazminatı ıçın müzeyyel 
hir madde ilavesi işte bundan dolayıdır! Diger bir rivayete göre de İbrahim Mü
nib Efendi müzakere esnasında «dirsek-safası» yapmış ve her kes süküt edin
ce birdenbire uyanıp gafiet uykusunu belli etmemek için ortaya öyle bir söz 
atıvermiştir! Netice itibariyle Efendi'nin dirsek-satası bu millete tam dört bu
çuk milyon rubleye mal olmuş demektir! - Bu feci muahede Rusya'yı artık Os
manlı mukadderatına hakim en mühim kuvvet haline getirmiş ve bu vaziyet 
günden güne ağırlaşan bir kabus şeklinde devam edip durmuştur. - üçüncü 
Mustafa devrinde ı 768 = 1182 senesi 8 Teşrinievvel = 26 Cumada-I-fıla Cumartesi 
günü açılan bu uğursuz sefer Kaynarca sulhüne kadar tam 5 sene, 9 D,y, 14 gün 
sürmüş olduğu için, harbe sebeb olan Lehistan'ın Rusya, Prusya ve Avusturya 
arasındaki ilk taksimini önlemek imkanı olamadıktan başka bir çok Türk arazisi 
elden çıkmiŞ olmasına rağmen, çok yorgun düşen milletin nihayet geniş bir ne
fes aldığı rivayet edilir. - Kaynarca muahedesinin tasdiknameleri mübadele edil
meden evvel Türkiye lehine hafif bir değişiklik yapılmış, Kırım ulemasiyle bey
lerinin Istanbul'a bir mahzar getiren murahhasları hanların eskiden olduğu gibi 
padişah tarafından tayinini istedikleri için Rusya'ya bir nota verilip bu muame
leye dini bakımdan lüzum gösterilmiş ve kırk günde bir muvil.fakat cevabı alın-
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mış olduğ·u için Kırım ham ikinci Sahib-Giray'ın mevkiinde ibkasına ait bir Gen
şur gönderilıniştir: Aşağıda ı779=1193 vukuatının "2ı Mart» fıkrasına da bakınız). 

4 Ağustos = 26 Cumada-1-illa, Perşenbe: Vezir-i-a'zam ve Ser
dar-ı-Ekrem Muhsin-zade Mehmet Paşa'nın ölümü. 

(Biı· müddettenberi hasta olan Muhsin-zade, Kaynarca sulhü üzerine seferden dö
nerken Karin-abad/Karınova'da ölmüş ve cenazesi Istanbul'a nakledilip Eyüb'e 
defnedilmiştir : S adaret müddeti ı 771.=1185 senesi ll Kanunuevvel=4 Ramazan 
Çarşanba gününden itibaren 2 sene, 7 ay, 24 gündür). 

10 Ağustos = 2 Cuınada-1-!Uıire, Çarşan ha: Sadaret-Kaymakamı 
İzzet Mehmet Paşa'nın ilk sadareti. 

(Bu izzet IVIehn1et Paşa beşinci ciltte «Veziı·-i-a'zaınlarıı ced"\'~elinde 13 nunlai'C~~.-1<;. 

gördüğümüz Rum-Mehmet Paşa'nın nesiindendir : Bolu vilayeti merkez kazasının 

Çarşanba nahiyesindeki «Beylik" köyünde doğmuş olduğundan bahsedilir; 50-51 
yaşlarında Sadr-ı-a'zam olmuştur). 

1775 = 1189 

6 Temmuz ·= 7 Cumada-1-ftla, Perşenbe: Vezir-i-a'zam İzzet M:~h
met Paşa'nın azliyle Sadaret-Kethudası Derviş Mehmet Paşa'nın sa~ 
dar eti. 

{ Azlin sebebi, izzet Mehmet paşa'nın Şeyh-ül-isliim İbrahim Bey'le kavgasıdır : 
Sadaret müddeti yukanki fıkra tarihinden itibaren 10 ay, 27 gündür. Halefi Der
viş lviehmet Paşa Istanbul'un Hoşkadem mahallestnde dünyaya gelmiştir; Yağ• 
lıkçı-Kadri Ağa isminde birinin oğludur, 45-46 veyahut 39-40 yaşlarında Sadr-ı

a'zam olduğundan bahsedilir). 

1776 = 1190 

2 lUayıs = 13 Rebi'ül-evvel, Perşenbe : İran'a harb iHim. 

(iran'da Safavileri istihliif eden Avşar hanedanının dördüncü ve sonuncu hüküm
dan Şahrukh'un saltanat devri bu lıanedanın sukutiyle neticelenen bir anarşi 
devridil' : Hemen her tarafta valiler isUklallerini ilana başladıkları için Şahrukh 

nihayet Horasan'da tutunabilmişse de, Zend-Kerim Han isminde bir türedinin ta
arruzlan Avşar süliUesinin yerine Zend hanedanının saltanat kurmasıyla netice
lenmiştiL İlkönce "Vekib> ünvaniyle tran'a hakim olan Kerim-Han asaletsizliğini 

aslı:eri muvaffakıyetıerle telafi etmek istediği için Osmanlı devletinin harb yor
gunluğundan istifadeye kalkışmış, Bağdad valisi ömer Paşa'nın aziettiği Baban 
sancal{-beyi Mehmet Bey'i makamına iade bahanesiyle sevkettiği kuvvet nı.ağ

lCıb olunca ı 775 = 1189 senesi Mart = Muharrem ibtidalannda kardeşi Sadık

Han kumandasında sevkettiği bir orduyla Basra'yı muhasara ettirirkim Bağdad 
lıavii.!isini de yağma ve ·tahribe başlamış, ı3 ay mukavemet eden Basra nihayet 
bu sene sukut etmiş ve işte bu vaziyet üzerine toplanan fevkalade bir mecliste 
harb ilanma karar verilip bir de fetva neşredilmiştir. Basra şehri üç sene kadar 
İran işgalinde kaldıktan sonra ı 779 .= 1193 tarihinde Zend Kerim-Han'ın ölümü 
üzerine istirdad edilmiştir). 
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1777 = 1190 

5 Kanunusam = 25 Zülka!de, Pazar: Derviş Mehmet Paşa'nı:ı az
Hyle S~daret-Kethudası Darendeli Cebeci-zade Mehmet Paşa'nın sa
dareti. 

(Bu değ·işikliğ·e sebeb olarak Derviş Paşa'nın sefahat ve rehavetinden bahsedilir : 
Sadaret müddeti 1775=1189 senesi 6 Temmuz = 7 Cumada-1-il.la Perşenbe günün
den itibaren 1 sene, 6 aydır. Halefi Mehmet Paşa Darende'nin eski bir ailesine 
mensuptur ve orada bir çok hayratı vardır). 

1777 = 1191 

5 l\lay~s ·= 27 Rehi'ül-evvel, Pazartesi: Sine zaferi. 

(1776=1190 vukuatının «2 Mayıs» fıkrasında gördüğümüz harb ilanındanberi İran
lllara karşı lmzanılan en mühim muvaffakıyyet işte budur. Musul valisi ve o 
cephe ser-askeri Hasan Paşa Kürt beylerini de maiyyetine alarak ilkönce ı.ı Re
bi'ül-evvel = 22 Nisan Salı günü Osmanlı-tran hududundan ı3 saat içerde bulu
nan Bane hakimi Siilih-Han'ı üç saatlik bir muharebede mağ·lüb edip on topunu 
zabtettikten ve kasabayı da yağma ve tahrib ettirdikten sonra Zend Kerim-Han'ın 
cm mühim ümerasından Sine hakimi Rusrev-Han kumandasındaki 20 bin kişilik 

İran ordusuna karşı sevkettiği Çarhçı-Mehmet Paşa parlak bir zafer kazanmış,. 
iranlılar iki bin maktul bırakmış ve Istanbul'a 233 kesik baş gönderilmiştir). 

1778 = 1192 

1 Eylül = 8 Şa'lıaıı, Salı: Darendeli Cebeci-zade Mehmet Pn.şa'mn 
adiyle Yeniçeri-ağası K~Jafat-l\·lehmet Paşa'nın sadar?ti. 

(Azlinin sebebi, Darendeli'nin betaet ve rehavetiyle akrabasının irtikap ve irtişa

smdan dolayı padişahın i'timadmı kaybetmiş olmasında gösterilir: Sadiiret müd
cleti ı 777 = 119ü senesi 5 Kanunusanİ i= 25 Zülka'de pazar gününden itibaren 1 se
ne, 5 gündür; halefi Kalafat f'aşa gençliğinde ihtida etmiş bir Bulgar köylüsüdür 
ve cehaleti ve ümmlliğiyle meşhurdur). 

1779 = 1193 

21 Mart = 3 Rebi'Ul-evvel, Pazar: Aynalı-Im vali: tenkihnamesi. 

(ı774ı=1188 vukuatının «2ı Temmuz» fıkrasında gördüğümüz Kayna.rca muahe-· 
desinden itibaren Osmanlı hakimiyyetinden çıkıp sözde istikliili ilan edilen Kı

rım beş senedir Rus entrikalarma tamamiyle açık bir anarşi sahası haline gel
miştir. Tatar beylerinin Rus ve Osmanlı tarafdan olarak iki zümreye ayrıldık

larından bahsedilir : Hanlar bu iki zümrenin oyuncağı haline gelmiş, !kinci Sa
hib-Giray ı775 = 1189 da Osmanlı partisi tarafından devrilip yerine üçüncü Dcv
let-Giray çıkarılmış ve bilmukabele ı 777 = 119ı tarihinde de Rus partisi Moskof
ların yardımıyla Devlet-Giray'ı devirip yerine Petersburg'da alafrangalaşmış 

genç bir züppe olan Şahin-Giray'ı çıkarmıştır! Bu sefih ve mütereddi zi.ippc Kı

rım'ın son hanıdır. Türkiye'nin iki senedir harb hazırlıklarına sebeb olan bu buh-
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ranlı vaziyet esnasında Rus diplomasisi bir taraf~an da Memleketeyn meselesini 
diline dolayıp Eflak'la Boğdan'ın istiklaline yol açmak üzere voyvodaların se
bebsiz azillerine mümanaat hakkını iddiaya başlamış ve nihayet bu şiddetli ger
ginlik bir harbe müncer olmadan evvel Fransa sefirinin tavassutuyla bu gün 
Ayna!ı-kavak sarayında Kaynarca muahedesinin ihtilaflı noktalarını tavzih ıçın 

Nr "Convention explicative = Tenkihname» ,akdedilmiştir. Garp menbalarında bu 
muahedenin tarihi «ıo Mart, gösterilirse de, o rakam Rusların kullandıkları 

«Julien» Ortodoks takvimine göredir. Ruslar Memleketeyn üzerindeki müfrit id
diB.lanndan vazgeçmiş gibi görünerek Aynalı-kavak'da asıl hedefleri olan Kırım 
meselesini istedikleri şekle bağlamışlardn: : Osmanlı padişahlarının Kırım'la ala
kası sırf Halife sıfatına hasredilmiş, her yeni Han inti:habında Kırım müslüman
larının Hilafet makamına gönderecekleri bir mahzarla dini merbutiyetlerini ar
zetrnelerine mukabil Halifenin de "Takdis-i şer'h> mahiyetinde bir menşur gön
dermesi ve bu dini merasim haricinde 'hiç bir işe karişmaması takarrür etmiş, 
bir Rus uşağı rolünü oynıyan Şahin-Giray'ın hanlığı tasdik olunmuş ve memle
keteyn meselesinde de Hıristiyan dininin himayesi, haracın mutedil olması, Ef
lak'la Boğ·dan'ın Istanbul'a gönderecekleri maslahatgüzarların Devletler-hukuku 
kaidelerinden istifadesi ve Rusya'nın da indellıace bu hususlarda «Şefaat» hakkı 

kabııl edilmiştir : Tabii bu suretle Kırım'ın mukadderatı kat'i surette Rusya'ya 
bağla<ıdıktan başka, istiklale doğru giden Memleketeyn işleri de Rus müdAhale
sine açık bırakılmış demektir. Osmanlı ordusu harbedebilecek halde olm,adığı için, 
böyle bir «Tenkihname» nin bile o zaman için bir nevi muvaffakıyyet eseri sayıl

oığından bahsedilir). 

21 Ağustos =-=- 8 Şa'ban, Cuma :rtesi: Kalafat-Mehmet Paşa'mn az
liylc I{::ı.ra-SiHthdar /Iiara-Vezir Seyyid-Mehmet Paşa'nın sadareti. 

(Azlin sebebleri, Kalafat Paşa'nın ıslahat işlerindeki muvaffakıyyetsizliği, zama
nında Istanbul'un dörtte birini yakan bir çok yangınlar yüzünden uğursuz sa
yılması ve bilhassa cehi'lletiyle ümmiliğinden dolayı padişalıın gizli Hatt-ı-Hüma

yunlannı başkalarına okutarak devlet esrarının ifşasına sebeb olmasıdır : Sadaret 
müddeti ı778 := 1192 senesi ı Eylül = 8 Şa'ban Salı gününden itibaren ll ay, 
20 gündür. 43-44 yaşlarında Silahdarlıktan Sadr-ı-a'zam olan halefi Seyyid-Melı

met Paşa Niğde vilayetinin Arapsun kazası eşrafından Seyyit-Ali Ağa'nın oğlu

dur : Münevver, zeki ve doğru bir devlet-adamı olan Seyyid-Mehmet Paşa mem
leketini i'mar edip köy halinden kaza vaziyetine çıkarmıştır; Birinci Abdülhamid 
devrinin en gözde ve nüfuzlu Sadr-ı-a'zamı işte budur). 

8 Eylül = 26 Şa'ban, Çarşanba: Şehzade Mustafa'nın doğumu. 

(Birinci Abdülhamid'in bu oğlu ı807 = ı222 tarihinde tahta çıkmış olan "Sultan 
Mustafay-ı Rabi' = Dördüncü Mustafa, dır: Anasının adı «Ayşe Sine-perver» dir. 
Bu münasebetle üç gün top şenliği yapılmıştır). 

1781 = 1195 

19 / 20 Şub?_t = 2·i 1 25 §afer, f'a~aırte:•d 1 Sah grıee§i: Hava-SiHlh
da:r 1 Kam,-Vezir §eyyid-Mehmet PaşD'mn öliüı1ü ve eıı:te§i gU.n :ıs~·:nJ.l'm'1 

va!lsi bzet Mehmet Prışa'nm i.khıci sadareti. 

(«İŞin e mukayyed ve mukdim h ir zat-i huceste-asar» olan bu kıym.etli vezirin 
sadilreti ı 779 ,= 1193 senesi 21 Ağustos = 8 Şa'ban Cumartesi gününden itibaren 
1 rı2.ne, 6 ay sürmüştür : Birinci Abdülhamid'in o kıymette bir devlet-adamını 
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kaybetmesinden çok müteessir olduğu rivayet edilir. Ertesi gün tayin edilen ha
lefi için 1774 = 1188 vukuatının "10 Ağustos» fıkrasına bakınız). 

1782 = 1196 

21/22 Ağustos = 12/13 Ramazan, Çarşanba / Perşeııbe gecesi: Bü.., 
yük Istanbul yangını. 

(Birinci Abdülhamid devri Istanbul yangınlarıyla meşhurdur : Bunların en mil
himleri bu sene olmuş, ilkönce 28/29 Receb SalıjÇarşanba gecesi çıkan Samatya 
yangınında binden fazla ev ve dükkan yandıktan sonra 13 Şa'ban c; 24 Temmuz 
Çarşanba gününe tesadüf eden Balat yangınında yedi bin bina kül olmuş ve ni
hayet bu gece Cibali'de çıkan en büyük yangın muhtelif koliara ayrılarak 50 
saatte yirmi bin ev yakmıştır : Bütün bu yangınlarda Birind Abdülhamid'le Ve
zir-i-a'zam tzzet Mehmet Paşa ve diger vükela itfaiyye işlerine bizzat nezaret 
etmişlerse de, netice itibariyle Istanbul'un bir kül yığını halini almasına mıln~ 
o lamamışlardır). 

25 Ağustos i=' 16 Ramazan, Pazar: İzzet Mehmet Paşa'nın azliyle 
Rumeli beylerbeyi Hacı Yeğen-Mehmet Paşa'nın sadareti. 
i >-x>_,:;,.::-r;.;,~c 

(!zzet Paşa'nın aziine sebeb olarak rehılvetinden ve fenalarla fenalıklara mey
linden bahsedilir: Bu ikinci sadaret müddeti 1781 = 1195 senesi 20 Şubat = 25 Sa
fer Salı gününden itibaren 1 sene, 6 ay, 3 gündür. Belgrad Serdengeçti ağaların
dan Alaiyyeli Hacı-Yusuf Ağa'nın oğlu olan halefi Yeğen-Mehmet paşa'nın ta
yini kendisinin azlinden evvel takarrür edip 10j11 Ağustos 1=:1 1f2 Ramazan Cu
martesi/Pazar gecest gizlice gönderilen bir Hatt-ı-Hüınayun üzerine Manastır'dan 

derhal yola çıkıp Istanbul'a gelmiştir). 

1782 '= 1197 

- 31 Kanunuevvel = 25 Muharrem, Salı: Hacı Yeğen-Mehmet Pa
şa'nin azliyle Sadaret-Kethudası Halil Hamid Paşa'nın sadareti. 

(Azlin sebebleri, Yeğen Paşa'nın muvaffakıyetsizliği ve kindarlığından dolayı 

eski düşmanlarından intikam almıya kalkışmıştır: Sadaxet müddeti yukarık.i 

fıkra tarihinden itibaren 4 ay, 6 gündür. Halefi Halil Hamid Paşa tspartalı-AH 

Ağa-zade Hacı-Mustafa Ağa'nın oğludur : Asren !ranlı yahut Gürcü gösteren ri-< 
vayetler doğru değildir; · 45-46 yaşlarında Sadr-ı-a'zam olan bu muktedir devlet
adamı bir çok ıslahatiyle mılruftur). 

1783 = 1197 

9 Temmuz =' 8 Şa'ban, Çarşanba: Rusya imparatorluğuna ilhak 
edilen Kırım hanlığının inkırazı. 

(İorga'nın kaydettiği "28 Haziran» tarihi Rusların kullandıkları Ortodoks takvi
mine göredir; Cevdet tarihinin 1279 tab'ındaki «20 Şa'ban = 21 Temmuz» tarihi 
yanlıştır : Ruslar bu kanlı oyunu tkinci Katerina'nın 28 Haziran/9 Temmuz 1762 
ye tesadüf eden cülüsunun 21 inci yıl-dönümünde oynamışlardır. -- 1779 = 1193 
vukuatınm «21 Mart, fıkrasında Ruslar tarafından Kırım hanlığına çılmrıldığ·ını 
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gördüğümüz Şahin-Giray bir taraftan züppeliğ'inin, bir taraftan da Rus elçisinin 
te'siriyle akılsızcasına bir garplılaşma sevdasına kapılıp sarayında alafranga içki 
sofraları tertibi, tkinci Katherina'dan aldığı askeri rül:benin elbisesini giyip Rus 
Dişanlarını takması, Moskof zabitlerinden yaverler kullanması, payıtahtında at 
yerine alafranga arabayla dolaşması, mecburi askerlik usulünü kabul edip ordu
suna Rus üniforması gi·ydirmiye kalkışması, gılya Karadeniz hakimiyyetini elde 
etmek için donanma teşkiline ve devletini garplılaştırmıya yeltenerek halkı ağır 
vergiler altında ezmesi ve bu meyanda evkafı da ilga edivermesi gibi çılgınlık
Jarla halkın nefretine uğramış ve kendisini bu çılgınlıklara teşvik eden- Rus el
çisi muhaliflerini de el altından ısyana teşvik ederek 1782 i= 1196 tarihinde bu 
mütereddi prensin Rusya'ya ilticasiyle Kırım hanlığına büyük kardesi Bahadır

Giray'ın intihabına yol açmıştır! Tabii Rusya'nın maksadı, Şahin-Gir~y'ı himaye 
bahanesiyle Kırım'ı işgal edivermektir : Yedi ay sonra Rus ordusu Şahin-Gi
ray'ı cebren tahtına iade edince bu maksat kendiliğinden hasıl olmuş ve Osmanlı 
hükumeti de umumi seferberliğe cesaret edemediği için bir taraftan özü kalesinin 
takviyesiyle ve bir taraftan da Kuban nehrinin Azak'la Karadeniz'e dökülen kol
ları arasındaki Tarnan halkının müracaati ve Şahin-Giray'ın me'murlarını koğ

ması üzerine o tarafların muhafazasına Soğucak muhafızı Ali Paşa'yı me'mur 
etmekle iktifa etmiştir. Ali Paşa'nın bir mıkdar askerle Tarnan havalisine gön
derdiği Kethudasma Şahin-Giray'ın bir- adam yollayıp oralardan çekilmesini iste
diğinden bahsedilir : Kethudanın akılsızlık ı:ıderek bu adamı idA.m ettirmesi Rus
ya için umulmaz bir fırsat teşkil etmiş, Şahin-Giray'dan sözde ruhsat alan Rus 
ordusu Kırım'dan geçip, Kefe, Tarnan ve Kuban havalisini bir hamlede işgal et
miş ve bu iş bittikten sonra Rus baş-kumandanı prens PotemkinjPatyomkin ar
tık maskesin~ yüzünden atarak Kırım'ın ortasındaki Karasu kararga.hına mem
leketin ulemasiyle mirzalarını toplayıp tkinci Katerina'nın cüliis yıl-dönümünde 

Kırım, Tarnan ve Kuban'ın Rusya'ya ilhakını ilan ederek imparatoriçenin 19 Ni-
san = 16 Cumada-l-ula Cumartesi günü yazılıp o zamandanberi gizli tutulmuş

olan beyannamesini okuduktan-:_ başka, Şahin-Giray'ın senede sekiz yüz bin ruble 
tahsisat mukabilinde hanlıktan feragat etmiş oldugunu da ilan ettikten sonra 
top şenlikleri arasında Kırımiılan imparatoriçeye sadakat yemini etmiye mec
bur etmiştir! paternkin bu münasebetle halka din serbestisinden ve Rus idare
sini istemiyenıerin muhacerette serbest olduklarından bahsetmişse de, memle-
ketin ileri gelen ailelerinden kadın ve erkek olarak idam edilenlerin sayısı otuz 
bini geçmiştir! ikinci Katarina'nın beyannamesinde tarihin hiç bir zaman unut
mıyacağı bir söz vardır: Çariçenin iddiasına göre Rusya'mn Kırım'ı ilhak etme-
sinden maksat, Türkiye ile Rusya arasındaki ihtilaf mevzılunu izale etmekten 
ibarettir! Rus korkusundan bunalan Bab-ı-Ali'nin bu fil.cia karşısında hürmet
karane bir protestoya bile cür'et edememiş olmasını Vak'anüvis Cevdet Paşa bile 
acı bir lisanla tenkid etmektedir! - Bu vak'a üzerine Kırım'dan Türkiye'ye 
bir çok muhacir kafileleri gelmiş ve hatta gittikçe istiskale uğrayıp nihayet Türk 
hududuna sevkedilen Şahin-Giray da Rodos'a sevkedilip 1201 l=i 1787 tarihinde 
akılsızlığıyla hılinliğinin cezasını çekerek orada idam edilmiştir. - Kırım Han
lığı 823 = 1420 tarihinden itibaren 363 sene paydar olmuş ve Fatih devrinden 
itibaren 308 sene Osmanlı hakimiyyetinde kalmıştır : Birinci ciltte 1475 ;= 880 
vuku:ltına bakınız. - Ruslar bu emr-i-vakım Türkiye tarafından resmen kabul ve 
tasdikıni ısrarla istemiş oldukları için, yeni bir harb faciasından çekinen Bab-ı-Ali 
nihayet 1784 = 1198 senesi 8 Kanunusani =: 14 Safer Perşenbe günü «Kırım sene
di» denilen üç maddelik yeni bir muahede imzalamak· mecburiyatinde kalmış ve 
bu elim vesika mucibince özü ve Sağucak kaleleri Türkiye'de kalıp Kuban nehri 
hudud i-ttilıaz edilmiş, bu nehirle Karadeniz arasındaki sahada yaşıyan Tatarlar · 
Türk tabii.yyetinde bırakılmış ve bunlara mukabil Kırım hanlığının Ruslar tara
fından ilhakı maatteessüf tasdik edilmiştir). 

1785 = 1199 

31 Mart 20 Cumada-1-ula, Perşep_be: Halil Hami d l-'aşa'mn az-
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liyle Özü muhafızlığında bulunan Haleb valisi Hazinedar-Şahin Ali Pa
şa'nın sadareti. 

(Azlc sebeb olarak Halil Hamid Paşa'nın «celb-i mal» sevdasından ve her kesi 
«tenfir» etmiş olduğundan bahsedilir! Sadaret müddeti ı782 = 1197 senesi 3ı Ka
nunuevvel = 25 Muharrem Salı gününden itibaren 2 sene, 3 aydır. Halefi Şahin 
Ali Paşa kölelikten yetişme ümmi bir gürcüdür). 

ZO Temmuz 
doğumu. 

13 Ramazan, Çarşanba: İkinci 1\Iahmud'un 

(Birinci Abdülhamid'in ikinci oğlu ve Dördüncü Mustafa'nın küçük kardeşi olan 
lkinci Mahmud'un anası "Nakş-i-dil Sultan» dır : Bu Valide-Sultan için aşağıda 

ı808 = ı223 vukuatının «28 Temmuz, fıkrasına bakınız). 

1786 = 1200 

24 Kanunusanİ ı= 23 Rebi'ül-evvel, Salı: Hazinedar-Şahin Ali Pa
şa'mn azliyle Mora valisi Koca--Yusuf Paşa'nın ili,; sadal'eti: 

(Azlin sebebi, Ali Paşa'nın ümmiliğinden dolayı mahrem evrakı başkalarına 

okutarak devlet esrarının ifşasına sebeb olması ve taşralarda yetişmiş olduğu için 
payıtaht adabını bilmemesidir : Sada,ret müddeti yukanki senenin ilk fıkrasındaki 

tarihten itibaren 9 ay, 24 gündür; halefi Koca-Yusuf Paşa da tıpkı kendisi gibi 
üm mi bir gür~ü kölesi di~. 

1787 = 1201 

13 Ağustos~= 28 Şevval, Pazartesi: Rusya'ya harh Ham. 

{ı774=1188 sen8i 2ı Temmuz 1= ı2 Cumil.da-1-üla Perşenbe günü «Ebedi» kaydiyle 
akdedilen Küçük-Kaynarca sulhü gittikçe şiddetlenen mütemadi bir gerginlik 
devresi şeklinde ı3 sene, 23 gün sürdükten sonra nihayet bu gün Türkiye'nin 
Rusya'ya harb Haniyle sona ermiştir. Osmanlı devletinin çok ağır hükümlere 
boyun eğerek akdetmek mecburiyetinde kaldığı Kaynarca muahedesi Türk düş

manlığıyla meşhur Rus çariçesi İkinci Katerina'nın doymak bilmez iştihasını bir 
türlü tatmin edemediği için, o muahede mucibince sözde istiklali ilan edilmiş 

olan Kırım hanlığı muahede hilafına Rus nüfuzu altına alınmış ve harbedecek 
vaziyette olmıyan Osmanlı hükümeti ı 779 = 1193 senesi 2ı Mart !=' 3 Rebi'ül-evvel 
pazar günü Aynalı-kavak tenkihnamesiyle Rusya'nın bu yeni emr-i-vakıını da 
kabul ve tasdika mecbur olmuştur. Fakat bununla da iktifa etmiyen muhteris 
çariçe nihayet ı 783 := ıı97 senesi 9 Temmuz t= 8 Şa'ban Çarşanba günü Kırım'ın 
Rusya'ya ilhakını ilan edivermiş ve yeni bir harb faciasından çekinen Osmanlı 

hükümeti ı 784 ı= 1198 senesi 8 Kanunusanİ = ı4 Safer Perşen be günü "Kırım se
nedi» denilen üç maddelik mukaveleyi imza ederek Rusyanın hak mefhumuna 
karşı ktikab ettiği bu muazzam şenlayı da sineye çekmek mecburiyetinde kal
mıştır. Rus küstahlıkları bununla da bitmiş değildir: Istanbul'daki Moskof elçisi 
Jacques Bulghalwff amirane edalarla her gün yeni taleplerde bulunaral{ Bab-ı

Ali'nin başına daimi bir bela kesilmiş, Eflak ve Boğdarı voyvodalannın azil ve 
nasbırıa müdi'thale ettikten başka bazı Osmanlı valilerinin bile tebdilirü İstiyecek 

derecelerde küstahlıklar etmiye başlamış, Tiflis'in Osmanlı hakinıiyyetindeki 

Gürcü beyi Erekle/Heraclius'u himaye bahanesiyle Gürcistan'a Rus askerleri 
gönderilmiş, Yaş, Bükreş ve iskenderiyye'deki Rus konsorosları Eflak, Boğdan ve 
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Mısır'da fesad şebekeleri kurmuş ve hatta Mısır'da çıkan ısyanı Bab-ı-All tenkil 
ettirmiye mecbur olmuş, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'da Rus ajanları 

mütemadi bir fesatçılığa koyulmuş ve bir, taraftan da ikinci Katerina Türkiye'
nin taksimi hakkında «Projet grec» denilen meşhur planını tatbik için Avusturya 
imparatoru tkinci Joseph'le gizli bir ittifak akdetmiştir. Bu ittifaka göre Dacie '= 
Daçya» ismiyle Eflak, Boğ·dan ve Besarabya'dan mürekkep ve müstakil bir Orto
dol{S devleti kurulacak, özü kalesiyle Bug ve Dniepr nehirleri arasındaki sahil 
boynu ve Adalar-denizir:deki adaların bazılarını Rusya alacak, Sırbistan, Bosna 
ve Hersek'le Venediklilerin Dalmaçya arazısı Avusturya'ya verilecek, Venedik 
Cumhuriyetine tavizat olarak Mora yarımadasıyla. Gir·it ve Kıbrıs adaları bağ·ış

lanacak, Istanbul zabtedildiği takdirde Bizans imparatorluğu tamamiyle ınüs

taldl bir devlet şeklinde ihya edilip başına ikinci Kater-ina'nın Rum müreb
biler elinde Rumca öğrenerek yetiştirilen «Konstantin, isınindeki torunu geçi
rilecek ve nihayet o sırada Türk dostluğuna ihanet edip Rus dostluğuna ıneyle

den Fransa'ya da Suriye ile Mısır pişkeş çekilecekti. ingiltere ile tspanya'ya 
bile tavizler verilmesi kararlaşmıştı. Fakat o sırada ingiliz - Fransız reka
beti alevii bir devir geçirmekte olduğu ve bilhassa Fransa hükumeti Rus
ya ile bir ticaret mukavelesi akdederek o zamana kadar İngili-z inhisarında 

bulunan Baltık ve Şimal denizleri ticaretine ortak kesildiği ıçın, İngiltere 

Rusya'ya karşı cephe almış ve hatta Avusturya - Rusya ittifakına karşı bir 
İngiltere - Prusya ittifakı ortaya çıkmıştı. İkinci Katerina'nm. 1787 deki Kırım 

seyahati işte bu vaziyete tesadüf etti : Kırım havalisine 50 - 60 bin asker sev
kedildikten sonra yapılan bu meşhur seyahat Türkiye'yi tehdid eden muazzam 
bir nümayiş şeklini almış, ahlaksız çari'çenin eski aşıklanndan olan Kırım 

vaH-i-umumlsi' prens Poteınkin maşukasının Karadeniz hakiıniyyeti için Dniepr 
ağzında yaptırmış olduğu KersonjKherson şehrinde kurdurduğu tak-ı-zaferiere 

Rumca ve Rusça olarak "Bizans yolu» ibaresini yazdırınış ve Avusturya impara
toru İkinci Joseph de buraya gelerek çariçe ile Türkiye'nin taksimi projesi
nin tatbikatını görüşmiye başlamıştı. Istanbul'daki Avusturya ve Rusya elçi
leri de Kerson'a çağırılmışlardı : Fakat o sırada Avusturya hak1miyyetindeki 
.Belçika arazisinde büyük bir ısyan çıkması, Rusya'nın mali müşkilatı, ingil
tere ile Prusya'nın muhalefeti ve bir taraftan da Katarina'nın Kırım nümayişi

ni bir «t'lan-ı husumet» sayan Osmanlı hükumetinin Dniepr ı= özü boğazına bir 
filo göndermekle beraber hudutları tahkime başlaması çariçe ile müttefikini 
teenni ve ihtiyata mecbur etmiş ve Istanbul sefirlerine ona göre talimat veril
miştir; hatta Rus elçisinin Istanbul'a avdetinde lisanını değiştirip daha ter
'biyeli ve siyasi adaba daha riayetkar davranmıya başladığından bile bahsedi
lir! Fakat bir taraftan Kırım'ın elden çıkınası ve bir taraftan da Ruslarm 
yukarda gözden geçirdiğimiz taşkınlikları milletin ruhunda büyük bir aks-ül
amel uyandırmış, bazı yerlerde Rus konsoloshaneleri taşlanmış, milli haysiyet 
acısıyla halk harb istemiye başlamış ve İngiltere ile Prusya elçileri de Rus
ya'ya karşı ' isveç yardımından ve Avusturya'ya karşı da Prusya tehdidinden 
bahsederek hükumeti harb ilanma teşvik edip durınuşlardır. ümıniliğine rağ

men cahilane bir gayretle Kırım'ın istirdadı sevdilsına kapılmış olan Vezir-i-a'
zaın Koca-Yusuf paşa'nın harb tarafdarlığı işte bundandır; padişahın sulh taraf
darlığına rağmen milli galeyana istinad eden Sadr-ı-a'zamın re'yi agır basrnış 

olduğu için, Rus sefiri Bulghakoff · Bab-ı-Ali'ye celbedilip Yaş, Bükreş ve 1s
kenderiyye'deki müfsit konsolosların derhal geri çağırılması, Gürcistan'ın tah
liyesi, kaçakçılığa mani olmak üzere Rus gemilerinin boğazlarda muayenesi ve 
Rus şehirlerinde Türk konsolosluk!arı te'sisi hakkında bir ültimatom verilmiş, 

hatta bir rivayete göre Kırım'ın iadesi bile istenmiş, Moskof elçisi hükume
tinden istizan için mühlet isteınişse de bir kaç gün sonra toplanan fevkalade 
meclisin kararı üzerine bu ınühlet nihayet bulmadan evvel elçiyle maiyyeti Yedi
Kule zindanına atılarak Rusya'ya harb ilan edilmiştir; elcinin istizana lüzum 
görm.eyip harbi tercih etmiş olduğu hakkında da bir rivayet vardır. - Ordu ıslah 
edilmeden evvel böyle bir karar verilmesinden dolayı Koca-Yusuf Paşa tenkid 

F.: 5 
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edilirse de, askeri ıslahata senelerdenbed ehemmiyet verilmekte olduğu da unu
tulmamalıdır : Dakikada 8-10 mermi atmak üzere «Sür'at topçuları» ismiyle 2000 
mevcutıu yeni bir Topçu ocağı ihdas edilip Garp usulleriyle talim ve terbiye 
edilmiş olduktan bru;ıka, Fransız zabitleriyle mühendislerinin vesair askeri mü
tehassıslarmm ve hatta bir Fransız kıt'asının nezareti altında bir kaç senedir 
ordunun tilJim ve terbiyesine i'tina edilmiş ve ancak son zamanlarda Fransa'nın 
Türk dostluğuna ihanet edip Rusya'ya temayülü üzerine 1ki·nci Katerina'yı mem
nun etmek için bu Fransız askeri hey'eti geri alınmıştır. Bu vaziyette Osmanlı 

ordusunun ıslahı ikmal edilmiş olmamakla beraber, büsbütün mühmel ve perişan 
bir halde bulunmadığı da muhakkaktır. Zaten Rusya'nın vaziyeti de sulh ve sü
ktln içinde uzun ıslahat yıllan geçirmiye müsait değildtr; fazla olarak bu harb 
kararında milli galeyanın büyük bir te'siri olduğu ve hatta camilerdeki vaızlarda 
bile harb ve zafer temennileri duyulduğu da ı,ınutulmamalıdır). 

1788 = 1202 

9 Şubat= 2 Cumada-1-fıla, Cumartesi: Avusturya'mn Türkiye'ye ve 
ondan sonra da İsveç'in Rusya'ya harb iiam. 

(Türkiye'nin Rusya'ya harb ilanındanberi 5 ay, 28 gündür hazırlıkla meşgul olan 
Vezir-i-a'zam ve Serdar-ı-Ekrem Koca-Yusuf Paşa nihayet bu gün Bab-ı-Ali'de 

cıTuğ ıhracı» merasiminde bulunurken Avusturya baş-tercümanı gelip devletinin 
Rusya ile ittifakından dolayı Türkiye'ye harb ilanı hakkındaki notasım tevdi 
ederek Avusturya ordularının ayni gün Sırbistan, Bosna vesaire cephelerinde ta
arruza başlamış olacaklarını tebliğ etmiştir : O zamana kadar Prusya'dan çe
kindiği için bitaraf kalan Avusturya'nın bu kararı Büyük-Frederic'in 1786 da 
vefatı üzerine tedricen siyaset değiştiren Prusya'nın Rus pliinına temayül etmiş 

olmasıyla izah edilir. - Rus çariçesinin bu muvaffakıyyetine mukabil, 1sveç kralı 
üçüncü Gustave da cenubi Finlandiya'nın kendisine verilmesi ve Türk - Rus ihti
lafında kendisinin hakem ittihaz edilmesi talepleriyle bir ültimatom verdikten 
sonra cevabını beklemiyerek Haziran ayında Rusya'ya saldırmış, bazı muvaffakıy

yetler kazanmışsa da kale muhasaralarıyla vakit geçirerek muhafız kıt'adan mah
rum olan Petersburg'da !kinci Katerina'yı derhal muhasara etmekte kusur ettiği 

için Katerina'mn asker toplamasına vakit bırakmış ve nihayet ordusunda çıkan 

bir ısyan üzerine Ağustos'da Stockholm'a avdet mecburiyetinde kalmıştır: Rus
ya'ya karşı Osmanlı-isveç ittifakı için aşağıda 1789 1= 1203 vukuatının «11 Tem
muzn fıkrasına bakınız). 

2l Eylül = 20 Zülhicce, Pazar : A vusturyahlara karşı Şebeş zaferi 
ve İmparator İkinci Joseph'in esaretten güçlükle kurtulması. 

(Koca-Yusuf Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu 17 Cumada-1-ahire = 25 Mart 
Salı günü Istanbul' dan hareket etmiştir: Filibe salırasında Avusturyalıların Bağ

dan'da Yaş şehrine girdikleri haber alınmışsa da bu şehir biraz sonra istirdad 
edilmiş ve imparator ikinci Joseph'in Belgrad'a taarruz ettiği de yolda haber 
alınarak Feth-ül-islam'dan karşı yakaya geçilmek üzere o tarafa hareket edid
miştir. imparator Belgrad'dan Şebeş civarına çekilmiştir: Almanların Muhlen• 
bach ve Macarların Szasz-Sebes dedikleri Şebeş kasabası Klausenburg'un 84 ki
lometre cenubundadır. Ordu Tuna'nın karşı yakasına geçtikten sonra, iyi bir 
asker olan Koca-Yusuf Paşa sonradan «Cenaze» lakabiyle şöhret bulan vezir 
Çerkes-Hasan paşa'yı ser-askerlikle önden sevketmiş, Şebeş civarındaki düşman 

ordusunun geristni tehdid eden tepeler tutulmuş, gece başlıyan taarruz hareke
tinde Avusturyalılar meterislerinden kaçırılmış, sabaha karşı Şebeş'e girilmiş ve 
bir taraftan da düşman ordusu şiddetle takib ve imha edildiği için imparator 
canını güçlükle kurtarabilmiştir. 1nhitat devr1mizin en parlak zaferlerinden 
olan bu büyük nıuvaffakıyyette Avusturyalılardan 80 topla bir çok cephane ve 
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mühimmat alındıktan başka Banat = Tımışvar eyaletinde bir kaç :yltiz köy, kasaba 
ve kale yağma ve tahrib edilerek elli bin kadın ve çocuk esir edildiği ıçın 

3-5 kuruşa ci1riye ve köle, 30 kuruşa dana ve 2-3 kuruşa da koyun satıldığından 
bahsedilir! 30 saatlik bir çevrede taş üstttnde taş bırakılmamış ve ordunun eline 
birçok zahire geçmiştir. Avusturyalıların Rus ordusuyla birleşıtıesine mani olan 
bu zaferde Türk askeri Lugosch'a kadar takib hareketine devam etmiştir: B,irinci 
Abdülhamid'e "Gazi» ünvanının verilmesi işte bu parlak zafer üzerinedir). 

17 Kanunuevvel 
kutu. 

1788 = 1203 

18 Rebi'üi-evvel, Çarşanba: Özü kalesinin su-

(özü 1= OczakowjOtchakof muhafızı Mehmet Ali Paşa'nın sefer açıldığı zaman 
Kılburun kalesini Ruslardan istirdada teşebbüsü muvaffakıyetsizlikle neticelen
miş ve boş yere dökülen kanlar özü'yü zayıflatmıştır; Ruslara karşı en mühim: 
hudut noktası sayılan bu meşhur kalede tahkimatın çok eski olduğundan bahse
diUr: Bununla beraber Potemkin'in 80 bin kişilik ordusuna karşı şiddetli bir 
müdMaa yapılmış, huruç hareketıeri düşmanı çok yıpratmış ve bir taraftan da 
Kapdan-ı-derya Cezayirli-Hasan Paşa kaleye deniı;den yardım ıçın donanınayla 

gelmişse de, Kapdan Paşa'nın Istanbul'dan •istemiş olduğu hafif gemiler fırtına 

yüzünden yetişernemiş olduğu için, özü suyunun içine çekilen hafif Rus filosuna 
karşı ağır Türk gemilerinin hareketi sığlıktan dolayı müşkilata uğramış ve ni
hayet karaya oturan üç gemiyi kurtarmıya çalışan Osmanlı donanınası düşma

nın şiddetli bir hücumuna uğrıyaral{ ı5 gemiyle bir çok asker zıyaına uğra

mıştır. işte bu deniz ~elaketi özü'nün sukutuna sebeb gösterilir. Şiddetli bir 
hücumla kaleye giren Ruslar şehri yağma etmekle kalmayıp ahaliden 25 bin ki
şiyi kılıçtan geçirdikleri için Garp menbalarında bile vahşetle itham edilmiş

lerdir. Boğdan'ın anahtarı sayılan Hotin kalesinin c\e bu sırada sukutu, 
yukanki fıkrada gördüğümüz Şebeş zaferinin neş'esini bir matem havasına çe
virmiştir). 

6/7 Nisan 
mid'in ölümü. 

1789 = 1203 

10/11 Receb, Pazartesi/Salı gecesi: Birhıci Ahi'" " 

(Cephelerden gelen kara haberlerden dolayı bir müddettir rahatsız olan Sultan 
Hamid'e yukarıki fıkrada gördüğümüz özü felaketi arzedildiği zaman «nüzul» 
isabet etmiş ve işte bu büyük teessür içinde bu gece sabaha karşı ruhunu teslim 
etmiştir. Dindarlığıyla i·yiliğinden dolayı halk arasında veliliğ·ine itikad edi
len bu temiz yürekli pactişah ı 725 =' ıı37 senesi 20 Mart = 5 Recep Salı günü 
dünyaya gelmiŞ olduğuna göre 64 sene, ıs gün yaşayıp 65 yaşma henüz girdiği 
sırada ölmüş demektir : ölüm gününü «13 Receb» gösteren rivayet yanlıştır; sal
tanat müddeti de ı774 = 1187 senesi 21 Kanunusani J_ı 8 Zülka'de Cuma gününden 
itibaren ı5 sene, 2 ay, ı 7 gün tutmaktadır. - Sultan Hamid'in açık fikir li bir 
zat olduğundan bahsedilir : Mesela kadın kıyMetleri hakkında neşrettiği şiddetli 

bir ferman alıkarnının tatbikatını teftiş için tebdil gezmesini mevzu ittihaz ede
rek kendisini tehzil eden bir piyesin sara:o- cariyeleri tarafından temsilinde bizzat 
hazır bulunmuş ve kendi· cariyelerinin kadınlık namına kendisiyle alay etmelerini 
neş'eyle seyretmiştir! - Sultan Abdülharnid Bo.hçekapu'da kendi yaptırdığ·ı türbe
ye defnedilmiştir}. 



üÇüNCü' S EL İ M 

( Selim-i §aUs ) 

-M. 1789 H. 1203 - M. 1807 lHL 1222-

1789 = 1203 

7 Nisan = ll Receb, Salı: Üçtim.cü Selh.n':hrı cilifi§u. 

(Teceddüd tarihimizdeki muhteşem şahsiyyeti bakımından Osmanlı padişahları

nın en büyüklerinden sayabileceğimiz üçüncü Selim, üçüncü Mustafa'nın oğlu

dur: Anası "Mihrişah-Sultan" ın Gürcü olduğu rivayet edilir. 1761 != 1175 senesi 
24 Kanunuevvel := 27 Cumada-l-ula Perşenbe günü dünyaya gelmiş olduğuna göre 
yaşının 27 sene, 3 ay, 15 gün tuttuğu, yani 28 inin içinde bulunduğu sırada cülus 
etmiş demektir : Osmanlı padişahlarının yirmi sekizincisidir. Tahta çıkınca vü
kelasına hiç bir hakikatin kendisinden gizlenmemesini emretmiştir. Sultan 
Selim. çok ince hisli, zarif ve büyük bir şair olduğu gibi musıki tarihimizin de 
en büyük şahsiyyetlerindendir : «Sfız-i dil-ara» makamının mılcididir; fakat san'
atkarlık hassasiyetiyle nezaket ve mülayemetinden siyaset sahasında çok zarar 
görmüş ve hatta akıbetinin fecaatinde bu ruhi meziyyetlerinin çok büyük bir 
te'siri olmuştur. - üçüncü Selim bu sabah Ak-ağalar kapusunun önünde kurulan 
tahta çıkmış ve biat merasimi orada yapılmıştır. - Sultan Selim'in şiir mahlası 

dlhami » dir) . 

7 Haziran = 13 Ramazan, Pazar: Koca-Yusuf Paşa'mn azliyle Vidiı:ı 
ser-askeri Meyyit/Cenaze.-Hasan Paşa'nm sadaret ve stmlarhğı. 

(Ruslara karşı muvaffakıyyetsizliğiyle irtişası hakkındaki şayialardan dolayı 

aziedilen Koca-Yusuf Paşa'nın sactareti 1786 .::::ı 1200 senesi 24 Kanunusani=23 Re
bi'ül-evvel Salı gününden itibaren 3 sene, 4 ay, 14 gün sürmüştür. «Kethudil.» 
lakabiyle de anılan halefi kölelikten yetişme btr Çerkestir; «Cenaze» denilmesine 
sebeb, Sadaret mührünü verem döşeğinde almış olmasıdır : 1788 = 1202 vukua
tının «21 Eylül" fıkrasına da bakınız). 

ll Temmuz= 17 Şevval, Cumartesi: Osmanlı- İsveç ittifakı. 

(Rusya'ya karşı akdedilen bu Beykoz ittirak muahedesi dört maddeden ibaret
tir : Bu maddelere göre Osmanlı imparatorluğunun isveç krallığına senede ikişer 

bin kese vermek suretiyle 20 bin keselik 1= 10 milyon kuruşluk mali bir yardımda 
bulunulması ve iki tarafın birbirinden ayrı sulh akdetmemesi takarrür etmiş

tir. - Yukarda 1788 r= 1202 vukuatının "9 Şubat» fıkrasına da bakınız). 

1 Ağustos 
ların ihaneti. 

9 Z.ülka'de, Cumal'te§i Fokşan bozgunu ve Arnavut-

(Yaş'daki Rus ordusuna karşı 25-30 bin kişilik bir kuvvetle sevkedılen Ser-asker 
Kemankeş-J:.1ustafa paşa Yerköyü'ne geçip Souvaroff'un kuvvetleriyle harbe gi
riştiği sırada prens «De Saxe-Cobourg» un idaresindeki Avusturya kuvvetleri 
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birdenbire hastınnca Osmanlılar bozulup ağırlıkları düşman eline geçmiştir : 
Cevdet Paşa, bu muharebede para yüzünden Rusya ve Avusturya hizmetine gir
miş olaı-ı Arnavutların Türklere ihanet edip kurşun atmalarından haklı bir tees
sürle bahseder. - Fokşan = FoczaniJFokschany kasabası Eflak'la Bağdan a-ra
sında ve ikisinb müşterek idaresindedir). 

1789 = 1204 

22 EyHU = 2 lVKuharrem, Sah: Boza/Buza bozgunu ve n etieelert 

(Harb, Eflak'la Boğdan arasında hudud olan RymnikjRimnic nehri üzerindeki 
Martinestji/Martineşti de olduğu halde, ric'atte Tuna kollarından Buzau çayı 

üzerindeki köprü yıkılıp asker boğulduğu için Osmanlı menbiUarında bu isim 
verilmiştk - Fokşan bozgununun intikamını alıp Bender ve Akkerman'ı muha
saradan kurtarmak istiyen Serdar-ı-Ekrem Cenaze Paşa'nın önden sevkettiği 

Çarhacı-Abdi ve Kemankeş-Mustafa Paşalar beş buçuk saatte düşmanın topçu 
üstünlüğü yüzünden mağlüb olmuşlardır : Köprünün yıkılınası ertesi gündür; 
zayiat 23 bin şehitle 100 bayrak ve 66 yahut 77 toptur. - İlk netice olarak Bel
grad'ın sukutu için aşağıda "8 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız; bundan başka 

l1 Teşrinievvel = 21 Muharrem Pazar günü Potemkin Akkerman'ı almış, 9 Teşri

nisEmi = 20 Safer Pazartesi günü prens De Cobourg Bükreş'e girmiş ve ı4 Teşri
nisanİ i= 25 Safer Cumartesi günü de Bender kalesi cüz'i bir mukavemetten sonı·a 

Ruslara teslim alnıuştur). 

23 EyWJ = 3 Th1hı.bı>.r.rem, Çarşanba. : İ~nna.H zafeıri. 

(:l:smail kalesine yürüyen potemkin kuvayı-külliyesini müdhiş bir bozguna uğra

tan ser-asker ve sabık Kapdan-ı-derya Cezayirli Hasan Paşa düşmanın kılıc ar
tık1arı:m tfd-<ib eı1ere!r, Bozcı bozgununun parlak bir intikamını almıştır). 

8 Te~,rh1.ievvel = 18 l\luharr<em, Perşenbe: Belg:rad'm §u.kutu. 

(Avusturya kuımmdanı Laudon'uiı ll Eylül 1789 = 20 Zülhicce ı203 Cuma yahut 
15 Eylül t= 24 Zülhicce Salı günü kaleyi muhasaraya başladığı hakkında ild ri
vayet vardır; birinci rivayete göre muhasara 27 ve ikincisine göre de 23 gün 
sürmüştür: Bu akıbetin mes'fıliyyeti, kale muhafızı vezir Osman Paşa'dan ziyade 
iki meş'um şahısdadır : Bunlardan Belgrad cephesi ser-askeri Abdi Paşa'nın ak
dettiği gizli. mütarekeden istifade eden düşman ordusu kışın takviye kıt'aları al
ınış ve Defterdar Hüsnü ismindeki hain de düşmana zahire satıp sefahat sür
müştür! - Belgrad'm bundan evvelki ilk sukutu için üçüncü ciltte ı688 = 1099 
vukuatının «8 Eylülıı, ilk istirdadı için ı690 t=' 1102 vukuatmın «8 Teşrinievveh> ve 
ikinci sukutiyle ikinci istirdadı için de ı717 = 1129 vukuatının "ı8 Ağustos» ve 
1739 1= 1152 vukuatının da «1 Eylül» fıkralarına ve nihayet bundan sonraki üçüncü 
istirdadı için de aşağ-ıda ı 79ı = 1205 vukuatının «4 Ağustos» fıkrasına bakınız. -
Bu ~Jefer Belgre.d'm sukutu üzerine Semendere kalesi de düşınan eline geçmi·ştir). 

3 Karmnuevvel = 15 Rebi'ül-evvel, Per~enbe: Cenaze-Hasan Paşa,'nm 
azliyle İsmail ser-askeri CezayirH Pala-bıyık Gazi Hasan Paşa'mn sarla
ret ve se:rda:ıdığı. 

(Cenaz.e'nin aziine sebeb, yukanki senenin "ı Ağustos» ve bu senenin 
lül,, fıkralarında gördüğümüz Fokşan ve Boza bozgunlandır : Sadaret 
yukanki senenin 7 Haziran 1= 13 Ramazan Pazar gününden itibaren 5 ay, 

«22 Ey
müddeti 
26 gün-
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dür. Derya-kapdanlığ·ından İsmail ser-askerliğine tayin edildikten sonra bu 
senenin «23 Eylül» fıkrasındaki İsmail zaferini kazanan Cezayirli-Hasan Paşa 

denizlerle karalardaki parlak zaferlerine rağ·men tedhiş derecesini bulan şidde
tindan dolayı çok tenkid edilir). 

31 Kanu:nu§aru 
fa kı. 

1790 = 1204: 

15 Cumarla-l-fila, Pazar: Osmanh - Pı·u:§ya itti-

(Avusturya ile rakabete başlıyan Prusya'nın bu beş maddelik muahedesi İsveç'

le Lehistan'a da teşmil edilmiş, balıarda Rusya He Avusturya'ya har b açmayı 

taahhüd eden Prusya'ya Akdeniz'de bazı ticari imtiyazlar verilmiş ve Kırım'ın 

istirdadına kadar har be devam edilmesi takarrür etmiştir: Fakat 1789=1203 vu
kuatının «11 Temmuz» fıkrasında gördüğümüz ittifaka rağmen isveç hükumeti 
bu senenin Şubat ayında Ruslarla münferid sulh akdettiği ve Prusya da harbe 
girmediği için bu muahede neticesiz kalmıştır. Aşağıda 1791 ı=~ 1205 vukuatının 

"4 Ağustos» fıkrasına da bakınız). 

29/30 Mart = 13/14 Receb, Pazartesi/Salı gecesi: Cezayi.ırli-Hv.san 

Paşa'nın ölümü ve 17 gün sonra Ralıova 1= Raldıovo muhaJızı Rusı;u~du 

Çelebi-zade Şerif Hasan Paşa'nın sadaret ve serdarlığı. 

(Cezayirli seksenini geçtiği sıralarda hummay-ı-muhrikadan eceliyle öldüğü 

halde, Garp menbalarında idam edilmiş, intihar etmiş veyahut zehirlenmiş ol
duğu' hakkında bazı yanlış rivayetler vardır. Sadaret müddeti yukarıki senenin 3 
Kanunuevvel := 15 Rebi'ül-evvel perşenbe gününden itibaren 3 ay, 28 gündür. -
Halefinin sactareti 16 Nisan := 1 Şa'ban Cuma günü Şumnu'daki ordu başına ge
lişinden itibar edildiğine göre, Sadaret makamı 17 gün açık kalmış demektir). 

8 Haziran = 25 Ramazan, Salı: Yer köyü zaferi. 

(Prens De Cobourg kumandasındaki 26 bin kişilik düşman ordusunun 60 küsur 
topla 16 Ram.azan = 30 Mayıs Pazar günü geldiğinden bahsedilir: Avusturyalılar 

ot almıya çıkan bir Türk neferine saldırınca kaleden tedricen sevkedilen yardım 
kuvvetleri düşmana beş bin maktul verdirmiş, 50 toplarıyla mühimmatlan zabte
dildikten başka bin kadar esir de alınmııştır). 

30 Teşrinievveli 
kutu. 

1790 = 1205 

21 Safer, Cumartesi: Kili/imya kalet5hc:in §U-

(Kışın ordu dağ·ılmış ve alelacele tedarik edilebilen asker de zamanında yetişeme
miş olduğu için, kalenin «Vire ile» teslim olduğundan bahsedilir: bu vak'anın ne
ticesi olarak 16 Teşrinisani := 9 Rebi'ül-evvel Salı günü Tulçi ,=: Tulcea ve 25 
Teşrinisani = 18 Rebi'ül-evvel Perşen be günü de isakçı kaleleri sukut etmiştir). 

22 Kanmmevvel = 15 Rebi'ül-alıir, Çarşa:nlı1}o: İsmail kalesinin su-

kutu. 
/ 

(İsmail'i muhasara eden Potemkin, General Souvaroff'u hücuma kaldırmış ve 
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şiddetli muharebelerden sonra kale sukut edince üÇ-gün süren Rus katliaımnda 

ahaliden otuz bin kişi şehit düşmüştür: Bununla beraber Moskof zayiatı da 15 
bindir). 

1791 1205 

14/15 Şubat = 10/11 Cumada-1-ahi:re, PazaFtesi/Sah gecesi : Rus-
çuklu-Hasan Paşa'nın idamı ve 12 gün sonra Bosna valisi Iioca-Yu§uf 
Paşa'mn ikinci sadaret ve serdarlığı. 

(Rusçuklunun idamına sebeb olarak yukanki hezimetıerle anarşi derecesindeki 
idaresizliğinden ve maruzatmdaki «Dikçe lisam»ndan bahsedilir. Şumnu'da gece 
yatarken kurşunla vurulmuştur : Sadaret müddeti 1790 := 1204 senesi 16 Nisan=1 
Şa'ban Cuma gününden itibaren 9 ay, 25 gündür. - Halefinin sadar.eti 23 Cu
mada-l-ahire=27 Şubat Pazar günü Şumnu'ya gelip işe başlamasından itibar edi
lir. _ Cevdet paşa idamı bir gün evvel göstermektedir). 

10 Temmuz= 9 Zülka'de, Pazar: Maçin'in sukutu. 

(Maçin'i Koutousoff zabtetmiştir : Cevdet tarihinde bu vak'a bir gün evveline 
müsadif gösterilir). 

4 Ağustos ~ 4 Zülhicce, Perşenbe Ziştovi 

sulh ii. 
Szistow 1 Sw.i§chtow 

(1790.=1204 vukuatının "31 Kanunusanin fıkrasında gördüğümüz Osmanlı-Prusya 

ittifakından dolayı prusya'mn İsveç'le beraber tehdidi ve bir taraftan da Fransız 
ihtilalinin zuhuru üzerine o senenin 27 Temmuz=15 Zülka'de Salı günü Prusya 
ile Avusturya arasında akdedilen Reichenbach muahedesi mucibince Avusturya 
hükumeti Osmanlılarla mütareke akdini, son harbde aldığı yerlerin TürJdye'ye 
iadesini ve yalniz Hotin kalesinin Osmanlı-Rus sulhüne kadar muhafazasını taah.; 
hüd etmiye mecbur olmuş işte bundan dolayı 1790=1205 senesi 19 Eylül ı= 10 
Muharrrem Pazar günü Yerköyünde 9 aylık bir Osmanlı - Avusturya mütarekesi 
imzalanmış ve nihayet bu gün de 14 Jfıaddelik bir sulh akdedilmiştir: Bu sulh ün 
şartları, Reichenbach muahedesindeki esasların aynidir; Belgrad kalesi işte bu 
muahede mucibince istirdad edilmiştir. Gene bu gün akdedilen yedi maddelik bir 
hudut mukavelesi mucibince «İrşeve-i-atik ı= Eski Orsova» kasabasıyla arazisi 
Avusturya'ya terkedilmiştir. - Bu Osmanlı - Avusturya harbi 1788=1202 senesi 
9 Şubat i= 2 Cumada-l-Ula Cumartesi gününden itibaren tam 3 sene, 5 ay, 24 gün 
sürmüştür). 

1792 1206 

(Resmi metindeki "15 Cumada-1-ula» tarihi hakiki talwime göre tashih edilmiş

tir. - '.runa üzerinde Rusların Balkanıara inmesine mani olacak son müdafaa 
noktası olan İsmail'in sukutu ve ordunun perişanlığı sırasında ingiltere ile 
Prusya'mn müdahalesi vaziyeti kurtarmış sayılır: Bunun sebebi, Fransa ihtilali
ne karşı Avusturya gibi Rusya'nın da serbest kalmasına lüzum görülmesidir. -
ilkönce 1791 = 12{)5 senesi 10 Ağustos := 10 Zülhicce Çarşanba günü yahut ertesi 
gün Kalas'da 8 ay müddetle bir mütareke imziUanmış ve ondan sonraki müzake-
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reler iste bu 13 maddelik sulh muahedesiyle neticelenmiştir: Bu muahede muci
bince Kırım'la Tarnan yarımadası, Kuban'la Besarabya'nın birer kısmı, özü-Ocza
kow şehri ve BogfBug'la Dniestr arasındaki arazi Rusya'ya terkedilmiş ve Dnies
t.r ,= Turla nehri hudud olmuştur. Bu sulh güya «ebedb dir! - 1787 = 1201 senesi 
13 Ağ·ustos=28 şevval Pazartesi gününden itibaren tam 4 sene, 4 ay, 27 gün sü
ren bu uğursuz Rus seferinde Türkiye Kınm'ı istirdad edemenıişse de Ruslarm 
Türkiye'yi taksim projesi suya düşmüş, Memleketeyn ve Besarabya hulyaları iflas 
etmis ve netice olarak Tuna'nın öte yakasındaki Türk eyaletleri kurtulmustur. 
Osm~nlı zayiat yekunu 330 bin nüfus gösterilir). , 

4 Mayıs = 12 Ramazan, Cuma: Koca-Yusuf Paşa'mn azli.yle Damad 
lUelek Mehmet Paşa'mn sad~h:eti. 

(Az!in sebebi Yusuf Paşa'nın mevkıini tahkim için bir takım keyfi azillerle 
nasıplara kalkışmış olmasıdır. - 72 - 73 yaşlarmda Sadr-ı-a'zam olan Kandiya 
muhafızı «Şeyh-ül-vüzerıh Melek Mehmet paşa, üçüncü Ahmed'in kızlarından 

Zeyneb Asıme-Sultan'ın ikinci kocasıdır. - Tayininden 34 gün sonra 7 Haziran \.-. 
16 Şevval Perşenbe günü Kandiya'clan Istanbul'a gelip işe başlamıştır). 

1792 = 1207 

13 Eylül 26 Muharrem, Perşenbe: B.üytik Istanbul yangım. 

(Kuşluk vakti Odun-kapusunda bir helvacı dükkanından çıkan ate<) 18 saatte 
Ağa-kapusu civarmı, Dökmecileri, Tahtakale'nin iki tarafını, Mercan çar:;ıum, 

Tarakçıları ve Uzunçarşı'yı baştanbaşa yaktıktan sonra söndürülebilmiştir). 

1793 = 1207 

·24 Şubat = 13 Receb, Pazar : «Niizam-ı·-Cediiı:b in ihdası. 

(Yeniçeri ocağı artık tamamiyle bozulmuş, Istanbul'dald Ocaklılar esnaflığa ve 
Anadolu ile Rumeli'deki askerler de çiftçiliğe koyulmuş, teknik müesseseler ar
tık işliyemiyecek ve işlese de hiç bir hayrı olmıyacak hale gelmişti : Garbın as
J{erlik sahasındaki dev adımıanna nıukabil, Türkiye'de ciddi bir ordu kalmamış 

gibiydi; bilhassa son Rus seferi bu feci vaziyeti büsbütün meydana çıkarmıştı; 

onun için hem talim ve terbiye, hem silah ve techizat bakımlarından Avrupa or
dularıyla boy ölçüşebilecek deniz ve kara kuvvetlerine çok şiddetH bir ihtiyaç 
vardı. Bu zaruri ihtiyacın en büyük ve en samimi mümessili olan üçüncü Selim, 
devlet-adamlarından istediği ısıahat layihalarını tedkik ettikten sonra, ilgasına 

imkan olmıyan Yeniçeri ocağının yanında «Ta'limlü asker» den mürekkep bir 
"Nizam-ı-Cedid» ordusu kurup Garp tarzında silalılandırmıya karar verdi. Ye
niçeriler böyle müstakil bir rakibe tahammül edemiyecelderi için, «Ta'limlü as
ker» resmen Bostancı ocağma ilhak edildi ve hatta «Bostancı-tüfenkçisi Ocağ·ııı 

sayıldı. Bu yeni ocağın masrafını karşılamak üzere te'sis edilen «!rad-ı-cedid Def
terdarlığı» na Şıkk-ı-Sani inzımamiyle sabık Sadaret-Kethudası Mustafa Reşid 

Efendi tayin olunmuş ve bu gün neşredilen bir kararname ile «Ta'limlü asker 
Nezitretiıı yahut dvl:ühimmat-ı cihadiyye Nazırlığ·ı» da Haveten uhdesine tevdi 
edilmiştir. - Nizitm-ı-Cedid'in ilk kadrosu 12 bin kişiliktir : Fakat ilkönce Fran
sız ve İsveçli n1Uallimler idaresinde 1602 neferle zabitten ibaret 12 bölüklük bir 
"Orta» kurulmuştur; zabitan kadrosu bir binbaşı ile sağ ve sol kol-ağalarından, 

bunların iki mülazım ağasından ve her bölüğün bir yüzbaşısı ile diğer küçük 
zabitlerinden mürekkeptir; Levend çiftliği kethudası Veli Ağa Kapucu-başılık pa
yesi-yle Ocak-ağalığına tayin edilmiştir. Bunlar için «Levend çiftliği Kanıih-name-
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sh» ismiyle yeni bir kanun tedvin edilmiş . ve "iradı bulundukça teks ir» kararı 
verilmiştir. Yeni usul kışlalar inşası da takarrür ettiği için, üçüncü Selim devrin
deki askeri inşaatın ilk eseri olarak 1208 = 1794 de Levend çiftliğindeki Nizam-ı
Cedid kışıası ikmal edilmiştir. - Humbaracı, Lağımcı, Topçu ve Arabacı ocakla
rıyla Tersane'nin ıslahı ıçın de birer kanun-name neşredilmiştir. Bu vesi
leyle Yeniçeriler de talime tabi tutulmuşlarsa da bir kaç ay sonra terketmişler 

ve hatta «Bu ta'lim gavur işidir!» diye Nizam-ı-Cedid efradından bazılarının da 
dağılmasına sebeb olmuşlardır; bununla beraber padişahla hükümetin mütemadi 
alakalarıyla teftişlerinden dolayı «Asakir-i-Şahane ıı ismiyle de anılan yeni asker 
gittikçe çoğalıp kuvvetlenıniye başlamıştır : ikinci ortanın teşekkül tarihi bi
rincisinden 6 sene, 8 ay, 28 gün sonra 1214 ;= 1799 senesi · 24 Cumada-1-ahire = 23 
Teşrinisani Cumartesi gününe müsadiftir; ilk Ortanın kıyMeti yarı kırmızı ve 
yarı mavi olduğu halde bu sefer ikisini birbirinden ayırd ~tmek için birine kırmızı, bi
rine mavi elbise · giydirilmiştir. ikinci Orta kurulurken valilerin maiyyetlerinde de 
Nizam-ı-Cedid teşkili emredilmiş ve her Ortada ikişer mühendis ve ikişer müla
zımdan mürekkep ilk Erkan-ı-harbiyye hey' etleri de işte o zaman kurulmuştur). 

1794 = 1209 

19 Teşrinievvel = 24 Rebi'ül-evvel, Pazar: Melek Mehmet P::ı§a':n.m 

azliyle İzzet Melnuet Paşa'mn sadareti. 

(Azlin sebebi, ihtiyariık ve gevşeklikle izah edilir. - Safranbolulu İzzet Mehmet 
Paşa Mısır valiliğinden Anadolu beylerbeyliğine i\"elirken Sadr-ı-a'zam olmuştur). 

7/8 Temmuz 
bul yangmı. 

1795 = 1209 

19/20 ZliHıicce, Sah/Çarşa:nba gecesi: 

(Guruptan iki saat sonra Balıkpazarı'nın dışındaki Hasır iskelesinden çıkan 

ateş ll saatte Balıkpazarı, Taşçılar, Balmumcular, Keresteciler, Zeytinyağcılar, 

Nalburlar, Kutucular, Kantarcılar, Sepetçiler çarşılarıyla pirinç mahzenlerini ve 
Ahi-Çelebi camii civarını kül haline getirdikten sonra yangının bir ucu Tekirdağ· 

iskelesine ve bir ucu da U zunçarşı üzerinden Pertevpaşa hanına dayanmıştır). 

1797 = 1212 

26 Teşrinisani = 6 Cumada-1-ahi:re, Pazar: Pazvand-oğlu "sy[üll.;c.:.n 
tenkiline karar verilmesi ve ısyanm mahiyeti. 

(1792 1= 1206 daki Yaş muahedesiyle nihayet bulan Rus seferinin devlet bünye
sinde hasıl etüği sarsıntıyla ordunun perişan hali merkezin mülhakaat üzerin
deki hakimiyyet ve nüfuzunu çok zayıflatmış, Afrika'daki Garp ocakları adeta 
müstakil bir hale gelmiş, Mısır yerli beyler elinde kalmış, Suriye'ye Cezzar Ah
med Paşa hakim olmuş, Bağdad havalisi adeta bir Kölemen hükumeti halini al
mış, Necid'de Vehhabiler dini b~r idare kurmuş ve Anadolu ile Rumeli'de de de
rebeyleriyle asiler türemiştir : Isyanların en mühimleri Rumeli'deki Dağlı ve 
Kırcalı eşkıyasiyle Pazvand-oğlu hareketıeridir. ilkönce Deliorman'dan çıkan 

ısyan hareketi Kırım prenslerinin idaresinde Tuna boylarına yayılmış ve bir 
taraftan da gene Tatar prenslerinin idaresinde Edirne-Serez-Selanik arasındaki 
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sarp dağlarda baş kaldıranlar etrafa sarkarak kasıp kavurmıya başlamışlardır : 
Bunlara «Dağlı eşkıyası» denir. Pazvand-oğlu'nun hareketi daha mühimdir: «Pas
ban» dan muharref olarak "pazvand» denilen ve son Rus seferinde ısyanından 

dolayı Koca-Yusuf Paşa'nın emriyle idam edilen bir asının oğlu olan Osman 
Ağa babasının felaketi üzerine bir müddet kaçak gezdikten sonra seferin sonun
da meydana çıkıp «Yamak» yazılmıştır: Yamaklar, hudut muhiHızlığında bulu
nan Yeniçerilerdir. Pazvand-oğlu Osman Ağa şecaat ve cesaretiyle Vidin Ya
makları içinde büyük bir nüfuz kazanmış olduğu için, bazı münasebetsizliklerin
den dolayı kaleden koğulan Belgrad yamakları kendisinden istimdad etmiş ve 
Belgrad'a saldırıp püskürtülünce gelip kendisine iltihak etmişlerdir. İki senedir 
bunların bilhassa Eflak ve Boğdan'a taarruz edip Memleketeyn'i haraca kestikle
rinden bahsedilir. Pazvand-oğlu'nun Sava nehrinden Karadeniz'e kadar Tuna 
boylarında bir kırallık kurmak istediği hakkında da bir takım rivayetler vardır: 
!şte bundan dolayı Rusçuk, Varna, Sofya, Niş, Belgrad, Zi·ştovi ve Niğbolu en 
mühim hedefleridir; hatta Niğbolu ve Ziştovi bu sırada sukut etmiştir. Pazvand
oğlu Nizam-ı-Cedid'e ve o yüzden yapılan mukataa zamlarına muhalif olduğu 

için, Istanbul'daki Yeniçeri ocağ·ının da kendisine müzahir olduğundan bahsedi!ir. 
İŞte bu vaziyetten dolayı bu gün Bab-ı-Ali'de fevkalade bir meclis toplanıp ten
kil kararı vermiş, fetvalar neşredilmiş ve Nizam-ı-Cedid'in en hararetli tarafdan 
olmakla meşhur Kapdan-ı-derya Küçük-Hüseyn Paşa da ser-askerlikle hükümet 
kuvvetlerinin başına geçirilmiştir. - Vidin-Rusçuk arasına hakim olan Pazvand'
oğlu muhtelif kollardan taarruza geçmiş gösterilir : Bunlardan bi-r kol bu Pazar 
gecesi Varna'ya girmişse de mağlüb edilip atılmış ve tam yirmi gün sonra diger 
bir kol da Silistre eyaretinin merkezi olan Rusçuğ'a saldırırken mağlüb edilmiş

tir; Semendere'y1 alan üçüncü bir kolun da Belgrad varoşunda bozulduğundan 

bahsedilir; Semendere'yi Bosna valisi istirdad etmiştir. Niş ve Sofya üzerlerine 
de birer kol gitmiş, hatta Sofya sukut etmişse de biraz sonra istirdad edilmiştirr. 

Niğbolu şehri de bu tarihten üç ay scnra geri alınmıştır. - Tamamiyle tenkili 
mümkün olmadığı için bazan taltifine bile lüzum hasıl olan pazvand-oğlu'nun bu 
meşhur ısyanı. gittikçe müzminleşmiŞtir : Aşağıda 1806 = 1221 vukuatının "13 
Kanunuevvel" fıkrasına da bakınız). 

1798 = 1213 

2 Temmuz = 18 Muharrem, Pazartesi: Mısır seferine çıkan Na
poleon Bonapa:rte'm İskemleriyye'yi işgal etmesi. 

(Bir çok ısyanlara sahne olan Osmanh imparatorluğunun inhilaJi andıran man
zarası Avrupa'da ne kadar zamandır bir takım taksim projeleri tasarıanmasına 

sebeb olacak bir hale gelmiş olduğu için, daha On-beşinci Louis devrinden iti
baren Fransa'nın Mırsı'a göz diktiğinden bahsedHir: Bilhassa Napoleon'un Campo
Formio muahedesiyle neticelenen İtalya seferinde Yunan sergerdelerinin !{endi
sinden himaye istemeleri genç ve har!s kumandanın gözlerini· Şark'a dikmesiyle 
neticelenmiş, evvelce Osmanlılarla Verı.ediklilere sırayla ihanet etmiş olan Yu
nanlılara i'timad etmediği için Fransa'nın düşmanı olan İngilizlerin Hint yolunu 
tehdid etmek üzere Mısır seferine karar vermiş ve İtalya'dan zafer haleleri için
de Fransa'ya döndüğ·ü zaman «Directoire» idaresine bu lı:ararını kabul ettirmekte 
güçlük çekmemiştir. Napo!Eıon'un Campo-Formio muahedesiyle Venedik enka
zından koparmış olduğu Korfu, Ayamavri, Paxos, !thaque, Kefalonya, Zanta 
ve Cerigo := Çuka adalarından mürekkep ve Osmanlı menbalarında «Cezair-i
seb'a ·= Yedi-ada>-' ismiyle meşhur Yunan adalarıyla Arnavutluk salıilindeki Pre
veze, Parga, Vonitza ve Buthrinto kasabalarını Şark'a doğru köprü-başı saydığın
dan bahsedilir. Fransa'ya hakim olabilmek için İtalya fatihliğinden sonra Şark 

fatihliğini de zaruri gören general Bonaparte 1798 := 1212 senesi 19 Mayıs=3-":"Zül
hicce Cumartesi günü Toulon'dan denize açılmıştır: Bu seferin hedefi son derece 
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gizli tutulımış ve hatta Mora valisi H&saı:ı Paşa Fransızların Mora ile Kıbrıs ve 
Girid'e asker çıkaracaklarını bildirdiği için, Bab-ı-Ali yalnız oraları takviye ettir
mekle iktifa etmiştir; zaten Napoleon'urı. hedefini gizli tutması Türkiye'den ziya
de Akdeniz'deki ingiliz donanınasma karşı bir ihtiyat eseri sayılır. Fransa'da 
krallıktan sonraki ihtilal idarelerinin bile Türk - Fransız dostluk an'anesine 
riayet etmiş olmalarına mukabil, Napoleon'un böyle bir maceraya atılması bir 
çok Fransız menbalarında bile tenkid edilmektedir. - Mısır seferine çıkan Fran
sız donanmasım irili ufaklı 427, 450 ve 502 harb ve nakliye gemisinden mürekkep 
gösteren muhtelif rivayetler vardır; bu donanmanın taşıdığı asker mıkdarı da 
Garp menb§Jannda 25, 35 ve 36 bin gösterildiği halde, Cevdet Paşa 60 bin gös
terir. - Napoleon ilkönce Malta'ya gelmiş ve 1798 := 1212 senesi 12 Haziran= 27 
Zülhicce Salı günü adayı teslim alıp Saint-Jean şövalyeleri Haçlı hükümetine 
nihayet vermiştir : Bu şövalye teşkilatı için ikinci ciltte 1522 = 928 vukuatınm 
«4 Haziran» ve 1522 ·= 929 vukuatmin "20 Kanunuevvel» fıkralarına bakınız. 
Malta'nın içgali için bir ve iki gün evvelki tarihler de rivayet edilir. - Fransız do
nanmasmın tskeı:ıderiyye önlerine muvasalatı 1 Temmuz ::= 17 Muharrem Pazar 
gününe müsadiftir: Fakat Corci Zeydan ertes~ günden bahsetmektedir. Napoleon 
o akşam şehrin garbındaki Murabıt koyuna asker çıkarmış, şafak vakti iskende
riyye'ye hücum etmiş ve müdafaaya kafi kuvvet olmadığı için şehir teslim olmuş
tur; Arapların «Bunaberdi, dedikleri müstakbel Fransa imparatorunun burada 
neşrettiği ilk beyannarnede asi Kölemenlere karşı Istanbul hükümetini takviye ve 
Fransız ticaretini himaye için gelmiş olduğu hakkında tuhaf bir mugalata var
dır! - Lavallee İskenderiye'yi bu tarihten on gün sonra işgal edilmiş gösterir). 

22 Temmuz= 8 Safer, Pazar: Kahlre'nin sukutu. 

( 6 Temmuz = 22 Muharrem Cuma günü ve bir ri vayete göre de ertesi gün 1sken
deriyye'den hareket eden Napoleon'a karşı Mısır valisi Ebubekir Paşa ile Köle
men beylerinden Murad ve İbrahim Beyler el birliği etmişlerse de, bu beylerin 
bütün kuvvetleri onar bin Kölemenden ibarettir : Valinin kuvv·eU hiç mesabesin
uedir. Ha· halde çok üstün kuvvetler ve silahlarla ileriiyen Bonaparte ilkönce 
29 Muharrem •= 13 Temmuz Cuma günü Kahire yolundaki Rahmaniyye muhare
besinde Murad 'Bey takımını bozmuş ve bunlar çekildikten sonra 7 Safer = 21 
Temmuz Cumartesi günü Fransızların "Bataille des pyramides» dedi.kler~ Eh
ramlar hcı.rbini kazanm.ıştır. Napoleon'un ordusuna hitaben: 

·--- Askerler, bu Ehramların üstünden size kırk asır bakıyor! 

şeklindeki meşhur sözünü işte bu harb meydanına geldiği zaman söylediğinden 

b2)1sediEr. Bu muharebeyi bir gün evvel ve iki gün sonra gösteren rivayetler de 
vardır. --· Vali Bekir Paşa Adiliyye'ye, Muraa Bey Mısr-ı-Ulya'ya ve İbrahim 
Bey de S·cıı·iye taraflarına kaçmış, o gece şehirde panik olmuş ve ertesi gün de 
Ezher'de toplanan ulema Napoieon'dan aman dilemiştir. - Zenginleri haraca 
kesen Fransızlar, Murad Bey'in karısı Nefise Hanım'dan 120 bin Fransız altını 

almışlardır: - Kahire'nin sukutu için 9 Safer 1= 23 Temmuz Pazartesi günüyle 
(c) rtesi ve hatta daha ertesi günlerden de bahsedilir). 

1 Ağustos = 18 §afer, Ça:rşanba: Ebu-Khtu· 
binıle :bıgiliz zafe:d. 

Alımıkir deniz har-

(Biı" gün :sonraki tarih de rivayet edilir. - Napoleon'un Mısır fütcıhatından duy
duğu zafer sarhoşluğu ancak dokuz gün sürdükten sonra işte bu onuncu günü 
İsl{enderiyye'nin şimalişarkisindeki Ebu-Khur koyunda Amiral Brueys kumanda
sındaki Fransız donanmasının meşhur Amiral Nelson kumandasındaki İngiliz 

donanınası tarafından bir kaç saat içinde mahvedilmesi Fransız ordusunun ana
vatanla irtibatım kesmiş ve general Bonaparte Mısır'da mahbus gibi bir vazi
~yete düşmüştür). 
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30 Ağustos = 18 Rebi'ül-evvel, Perşenbe: İzzet Mehmet Paşa'mn 
azliyle Kör-Yusuf Ziyi'iiiddin Paşa'mn ilk sadareti. 

(Azlin sebebi, uzun zaman Mısır valiliğinde bulunmuş olduğu ıçın vilayet at.va
lini çok iyi bildiği halde Fransız istilasına karşı icab eden tedbirlerin ittihazmda 
kusur etmiş olmasıdır. - Aslen bir Gürcü kölesi olan Yusuf Ziya Paşa'nın 

«KÖr» lakabı iyi görmemesiyle izah edilir. Mürrevver ve muktedir olmakla bera
ber, Kandilli haman ustalarından olan karısı Ayşe Hammın hükmü altında ımı

mıştır : Erzurum valiliğinden Istanbul'a gelişi 25 Teşrinievvel ,= 15 Cumada-1-
üla Perşenbe gününe müsadiftir. - izzet Mehmet Paşa'nın sactareti 1794 i= 1209 
senesi 19 Teşrinievvel = 24 Rebi'ül-evvel Pazar gününden itibaren 3 sene, 10 ay, 
12 gün sürmüştür). 

2 Eylül 21 Rebi'ül-evvel, Pazar : Fransa'ya harb Ham ve r:-?tice-
le d. 

(Fransa hükumetinin Mısır macerasım Kölemenlere karşı bir hareketten ibaret: 
göstermek suretiyle verdiği sahte dostluk te'minatma mukabil, Fransa ile harb 
halinde bulunan ingiltere, Avusturya ve Rusya elçilerinin teklif ettikleri yar
dımlada ittifakların ve bilhassa Ebu-Khur zaferinin harb kararında büyük bir 
te'siri olduğundan bahsedilir: Bazı Garp menbalarında bir gün evvelki ve on 
gün sonraki tarihlere bile tesadüf ediiir; İorga 4 Eylül 1= 23 Rebi:'ül-evvel Salı 

tarihinden bahsetmektedir. - Fransız maslahatgüzarı Ruffin maiyyetiyle bera
ber Yedikule zirıdanma atılmıştır. - İlkönce Sayda valisi Cezzar-Ahmed Paşa 

sevahil ser-asker!iğ·ine, Şam valisi İbrahim paşa Mısır ser-askerliğine ve Azım

zade Abdullah Paşa da Kölemen ümerasiyle elbirliğine çalışmak üzere Mısır va
liliğine tayin edilmişse de, 17 Receb = 25 Kanunuevvel Salı günü Hacc-emaretiyle 
Şam, Trablusuşam, Kudüs ve Nablus sancaklarıyla Mısır ser-askerliği Cezzar-Ah
med Paşa'nın uhdesine ilave edilmiş ve kendisine Nizam-ı-Cedid askerinden 700 
Jdşilik bir kuvvet gönderilmiştir. - İngiliz ve Rus ittifaklan henüz imza edilnıe

miş olduğu halde, 5 Eylül = 24 Rebi'ül-evvel Çarşanba günü ll büyük ve bir kaç 
küçük gemiden mürekkep bir Rus filosu Akdeniz'de Osmanlı donanmasıyla be
raber hareket etmek üzere Büyükdere'ye gelip demirlemiştir : 9 Teşrinievvel = 28 
Rebi'ül-ahir Salı günü Akdeniz'e hareket eden bu filonuıı vazifesi, Türk ve ingiliz 
donanmasıyla beraber İskenderiyye şehriyle Yunan adalarını Fransızlardan kur
tarmak ve Mora'yı muhafaza etmektir. - Fra~sızlara karşı Osmanlı-Rus ittifakı 

bu tarihten dört ay sonra 1799=1213 senesi 3 Kanunusani ı= 26 Receb Perşenbe 
ve Osmanlı - ingiliz ittifakı da 5 Kanunusanİ = 28 Receb Cumartesi günü 
akdedilmiştir). 

20 Kanunuevvel = 12 Receb, Perşenbe: En büyük ta'lik üstad:ı. rd.zh
met Es'ad Yesari Efendi'nin ölümii. 

(Sağ tarafı ıuefluç ve sol tarafı titrek doğ"duğu halde sol 
«Yesari» denilen Es'ad Efendt ta'likm en büyük hattatıdır : 
kitabeler bırakmıştır. Son resmi vazifesi saray hocalıgıdır). 

1799 = 1213 

eliyle yazdığ-ı ıçın 

Bir çok levhalar ve, 

3 Kammusani = 26 Receb, Perşenbe: Galib-Dede'niıı röi;llmü. 

(Divan edebiyatımızın en mümtaz ve en zarif şahsiyyetıerinden olan bu büyük 
adam ll 71 := 1757 -1758 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre 41-42 yaş larm-
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da vefat etmiş deınektiı' : Mevleviha.ne-kapusunda oturan babasının adı Reşid 

Efendi'dir. Mevlevilik aşkıyla daha gençliğinde Konya'ya gitmişse de, ailesinin 
ricasiyle Çelebi Efendi kendisini Istanbul'a iade etmiş ve bir m.üddet sonra Ye
nikapu mevlevihanesi postuişini Seyyid-Ali Efendi'den inabe alımştır : l'.'Iev:evi 
tarikatinde son mevki Galata mevlevihanesi meşihatidir. - Galib-Dede'nin asıl 

isrnj "Es'ad» olduğu halde, bazı nıüteşairlerle iltibasa mahal vermemek için son
rc.dan «Galibıı mahlasını almıştır. - Divanından başka «Hüsn-ü-aşk» ıyla Mevlevi 
ş§Jrlerine ait bir (( Tezkiret-üş-şuara» sı ve tasavvufa ait bazı es2rleri de vaı·

clır. - üçüncü Selim.'in Galata mevlevihanesini hem kendisine hem mevlevlliğe 

hüi ıneten tamir ettirdiğ·inden bahs edilir. Şeyh-Galib padişahın bir çok ihsanl2.
nylo. hediyelerine nail olduğu gibi, çok defa huzura davet edilip sohbette de 
bulunmuştur. Genç yaşta ölmesi Türk edebiyatı için çok büyük bir ziyandır). 

18 Mart = 11· ŞevvJU, Pazartesi: Mıs:ıE"'d2:n. Suriye seferine çıkan 
Napoll.eon J3onaparte'm Akka!ya muvasahttı. ve muhasaramn netice
sizliği. 

(Osmanlı Fransız ve Arap menbalarındaki gün tarihleri arasmda hayret edile
cek derecelerde ihtilaf vardır : Burada en kuvvetli rivayetler esas ittihaz edil
miştir. - Bu meşhur Suriye seferine sebeb olarak Osmanlı hükümetinin !sken
deriyye civarına_ çıkanlmak üzere Rodos'a ve karadan, hareket etmek üzere Su
ri'y·cc_e ilci ordu hazırlamasından ve Napoleon'un da Mısır'da kalabilmek için Su
riyye hakimiyyetini zaruri görmesinden bahsedilir. - Mevcudu 12 binden 21 
bin 400 e kadar gösterilen bir ordu başında 5 R.amaz:ı,n = 10 f;ubat 
Pazar günü hareketle Ariş ü~erinden ileriiyen Bonaparte 24 Şubat=19 Ramazan 
Pazar günü oradan Han-Yünus'a hareketle ertesi gün Gazze'yi zabtetmiş ve bum
nın muhafızlığında bulunan yeni Mısır valisi Azım-zade Abdullah Paşa geri çekil
nı.iştir. 28 Şubat=23 Ramazan Peı"şenbe günü R.emle mukavemestiz teslim olduk
tan sonra beş gün mukavemet eden Yafa 7 Mart=30 Ramazan perşenbe günü ve 
diğer bir rivayete göre de 13 Mart=6 Şevval Çarşanba günü sukut etmiş ve burada 
teslim olan dört bin kadar Arnavut askerinin kılıçtan geçirilmesi ve bilhassa şeh
rin Müslüman ahalisiyle beraber hıristiyanlarm da katl-i-amı Napoleon'a karşı 

umumi bir nefret uyandırmıştır. - Akka kalesine ateş açılması 19 Mart=12 Şev

va! Salı gününe müsadiftir. - Bu meşhur muhasara esnasında Safed, Sur ve Ta~ 
beriyye tarafları da istilaya uğramıştır. - Kale müdafii Cezzar-Ahmed Paşal 

boşnaktır: «Kasap» manasma gelen «Cezzar» lakabı kan dökücülüğünden ve gad
darlığından ki<nayedir; Suriye'ye hakim olmak sevdasiyle Istanbul hükümetine ka
fa tu tınakla meşhurdur: Yukanki senenin «2 Eylüb fıkrasına da bakınız. Cezzar 
Paşa Akka müdafaasındaki muvaffakıyetini Nizam-ı-Cedid askerlerine medyı,ın

dur : ingiliz amirali «Sir Sidney Smithıı de topcuları ve tayfalarıyla kendisine 
yardım etmiş ve Fransızları denizden topa tutmuş, bu yardıma Osmanlı donanınası 
da iştirak etmiş ve muhasaranın ellinci gününe tesadüf eden 7 Mayıs=2 Zülhicce 
Salı günü Istanbul'dan 3000 kişilik bir Nizam-ı-Cedid kuvveti daha gelmiştir. Na
poleon'un Akka ric'atine üç sebeb gösterilir: 1) Fransız ordusunda veba zuhuru; 
2) Mısır'da Kölemen beylerinden Elfi Mehmet Bey'in ısyan çıkarmaS1; 3) Müditfa
anın şiddeti ve kalenin metaneti. işte bunlardan dolayı general Bonaparte son umu
mi hücumda muvaffakıyetsizliğe uğradıktan sonra 21 Mayıs=16 Zülhicce Salı gü
nü ric'at emri vermiş, ağırlıklarını gömdükten sonra karanlık basınca hareket et
miş, 64 gün süren muhasarada askerinin takriben yarısı telef olduğu ve hasta
lıktan da zayiata uğradığı için, artık Yafa ve Gazze'de de tutunamamış, Osmanlı 
askeriyle bedevilerin takip harekatma uğramış ve nihayet 1214=1799 senesi 10 
1V!:uharrem=14 Haziran Cuma günü mağlubiyetini güya belli etmemek için zafer 
alayı ile Kahire'ye girmiştir! Bununla beraber maiyyetindeki generaliere 

Eğer Akka mukavemet etmeseydi, belki' şark imparatoru olurdum! 
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dediğinden de bahsedilir. - Cevdet Paşa muhasara başıyla ric'at tarihlerini 5 
Şevval = 12 Mart Salı ve ll Zülhicce = 16 Mayıs Perşenbe günlerine müsactif gös
terir. - Akka muvaffakıyyetsizliği Napoleon'un meslek hayatında yediği bir iki 
şiddetli darbenin biridir-). 

1799 = 1214 

25 Temmuz= 21 Safer, Perşenbe: Ebu-Kitur bozgunu. 

(Cevdet Paşa bu vak'ayı 24 Safer=28 Temmuz Pazar gününe müsadif gösterir. _ 
Tırhala mutasarrıfı Köse-Mustafa Paşa kumandasında seksen gemiyle ve ingiliz 
donanmasının da yardımıyla Ebu-Khur ı= Aboukir'e ihrac edilen kuvveti 8 bin
den 18 bine kadar gösteren muhtelif rivayetler vardır. - Mustafa paşa kaleyi 
işgal ettikten sonra meterisler açtırmıştır: Bu haber üzerine Kahire'den sür'
atle gelen Napoieon'un meterislere karşı yaptırdığı suvari hücumu püskürtüldüğü 
sırada iki taraftan birdenbire kaldırdığı piyade hücumları Osma~lı meterislerinin 
sukutiyle neticelenmiş, Köse-Mustafa Paşa esir düşmüş ve dört gün yahut bir 
hafta sonra da kale sukut etmiştir : Fransız menbalannda denize dökülen Türk 
askerinden 12 bininin boğulduğundan ve üç bin de şehit verildiğinden bahsedilirse 
de, bu rakamlar çok mübalagalıdır. Bozulan askerin çoğu donanma gemilerine 
alınmıştır: Bu vak'a Fransızların Mısır'da bir müddet daha tutunabilmelerine se
beb olmuş sayılır). 

22 Ağustos != 20 Rebi'ül-evvel, Perşenbe: Napoleon Bonaparte'ın 

Mısır' dan Fransa'ya kaçması. 

(İngiliz donanmasının Mısır'la Fransa arasındaki irtibatı kesmesi, Suriye sefe~ 

rinin muvaffakıyetsizlikle neticelenmesi, Fransız ordusunun gitti·kçe erimesinden 
dolayı artık Mısır'da tutunmak imkanı kalmaması, büyük bir Osmanlı ordusunun 
yaklaşmaka olması ve nihayet Avusturyalılara karşı Fransız ordularının mağlu

biyetinden dolayı «Directoire» idaresinin sarsılması Napoleon'un kendini İngiliz

lere bem etmeden iki küçük gemiyle kaçıvermesinin başlıca sebebleri sayılır : 
Tabii bu suretle Mısır'ı tahliye'ye mecbur olmadan muzaffer bir fatih sıfatiyle 

memleketine dönmüş ve Fransa'daki anarşiden istifade ederek hakimiyyetini ko
layca kurmuş olacaktır. Napoleon baş-kumandanlık vazifesini Mısır'ı tahliye 
salahiyyetiyle beraber general Kleber'e tevdi etti-kten sonra hareketini kendi as
kerinden bile gizlemiş olduğu için, Mısır'daki Fransızlar tarafından bir aralık 

ihanetle itharn edilmiştir! - 1798 ·= 1213 senesi 1/2 Temmuz=17/18 Muharrem 
Pazar /Pazartesi gecesi Mısır toprağına ayak basmış olan Napoleon o tarihten bu 
güne kadar tam 1 sene, ı ay, 21 gün Mısır'da kalmış demektir). 

1800 = 1214 

21 Mart = 24 Şevval, Cuma: «Cezair·-i-Seb'a» cumhuriyetinin Os
manlı hiUdmiyyet ve lıi.nı3..yesine girmesi ve Arnavutluk salıilindeki dört: 
şehrin ilhakı. 

(Cevdet tarihindeki 8 Zülka'de=3 Nisan Perşenbe tarihi yanlıştır: Noradungi
yan'ın 21 Mart tarihini işte bu 8 Zülka'deye müsadif göstermesi daha büyük bir 
hatadır. _ "Cezair-i-Seb'a» denilen yedi ada Korfu, Paxos, Ayamavri, Kefalon
ya, ithaque, Zanta ve Cerigo=Çuka adalarıdır; Arnavutluk salıilindeki kasaba
lar da Preveze, parga, Vonitza ve Buthrinto şehirleridir: Bunlar Campo Formio 
muahedesi mucibince Venedik mirasından Fransa'ya intikal eden yerlerdir. 1798'= 
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12ı3 vukuatının «2 Eylül» fıkrasında gördüğümüz Osmanlı-Rus ittifakı mucibin
ce müttefik donanmalar daha o sene ile ertesi sene bu adaları işgal etnllşlerdir : 
En mühimleri olan Korfu adası 1799=1213 senesi 22 Şubat = ı 7 Ramazan Cuma 
günü zabtedilmiştir. - Uzun müzakerelerden sonra ,,Cezair-i-Seb'a Cumhuri
yeti 1=' Republique des Sept Iles/Republique Sept-fnsulaires» ismiyle Raguza cum
huriyeti gtbi Osmanlı hakimiyyet ve himayesinde yeni bir devlet şeklini alan bu 
adalar hükumetini Rus çarlığı kefalet altına almıs ve Arnavutluk sahilindeki se
hirler de yalnız hıristiyanlarla meskun sayılarak ' mezhep imtiyazlan verilmiştir. 
Bunlardan Yedi-ada cumhuriyeti Osmanlı hazinesine her üç senede 75 bin kurus 
vermek üzere haraca bağlanmış ve dört şehir de Venedik cumhuriyetine verdiğf 
haraçla mükellef tutulmuştur). 

1801 t= 1216 

27 Haziran = 15 Safer, Cumartesi: Mısır'ın Fraıısızlar tarafından 

tahliyesi hakkındaki mukavelenin imzası. 

(Napoleon'un Fransa'ya kaçması ve kaçarken va'dettiği imdad kuvvetlerinin gel
memiş olması, ,sadr-ı-a'zam ve Serdar-ı-Ekrem Kör-Yusuf Ziya Paşa'nın 40-60 
bin kişilik bir ordu başında Gazze'ye gelmesi ve esasen Bonaparte'ın halefine 
indelhace tahliye salahiyeti de vermiş olması nihayet general Kieber'in tahlisye 
teklifiyle neticelenmis ve Osmanlı-İngiliz-Fransız murahhaslan arasında 27 Şa'

ban 1214 != 24 Kan~nusani 1800 Cuma günü 22 maddelik bir tahliye şertnamesi 
imzalanmıştır: Bu mukavele mucibince Fransızların üç ay içinde tahliye edecek
leri Mısır'dan silahları ve ağırlıklarıyla Fransa'ya nakledilmeleri takarrür etmiş

se de, İngiliz hükumeti sonradan bu şarta riayet etmek istemeyip Fransızlan 
esir almak istediği için iş gene sarpa sarmış, harb harekatı tekrar başlamış, 

Serdar-ı-Ekremin «Neflr-i-amıı denilen başıbozuklarla Arab aşiretlerinden ve 
Mısır Kölemenleriyle bir mıkdar Kapu-kullarından mürekkep derme-çatma or
dusu Heliopolis = Ayn-şems muharebesinde Fransızlara mağlub olmuş, bununla 
beraber o sırada Mısır'a varan yeni vali Nasuh Paşa'nın fırkası ahiiliyle beraber 
mukavemet ettiği için 37 günlük bir husumetten sonra üç günlük bir mütareke 
akdedilerek Osmanlı kuvvetleri Mısır'dan çekilip Fransızlar vaziyete tekrar ha
kim olmuşlardır. Serdar-ı-Ekrem de ordusunu yeniden tanzi!me başlamıştır. -
Bu sırada çok mühim bir hadise olmuş, ı2ı5 = 1800 senesi 21 Muharremı=14 Ha
ziran Salı günü Halebii-Süleyman Bey isminde bir Türk genci general Kleber'i 
evinin bahçesinde hançerle öldürmüş ve bunun üzerine general Menou baş-ku
mandan olmuştur : 24 yaşmda bir fedai olan Süleyman Bey aslen Kilis'in Kubad 
Bey hanedanındandır ve Haleb'1n Müstedam-Bey mahallesinde sakin Osman 
Ağa'nın oğludur; Fransızlardan ırkının intikamını almak istiyen bu kahraman 
Türk çöcuğuna işkence yapılmış ve bir eli yakıldıktan sonra Garp medeniyetinin 
kazığma vurularak şehid edilmiştir! - İngilizler işte bu vaziyetten istifade 
ederek 1801 := 12ı5 senesi 8 Mart 1= 22 Şevval Pazar günü Ebu-Khur-Aboukia:-'e 
asker çıkarmış, Kapdan-ı-deryil Hüseyn Paşa 70 Osmanlı gemisiyle bu harekete 
iştirak etmiş, Fransızlar taarruz etmişse de mağlf:ıb edilmiş, Zillhicce iptidaların~ 

dal=Nisan ortalarında Reşid, 26 Zülhicce= 10 Mayıs Pazar günü Rahmaniyye zab
tedilmiş ve nihayet Kahire muhasara edilince muhafızlığında bulunan general 
BeHard'ın talebiyle tahliye mukavelesi imzalanmıştır: Bu mukavele mucibince 
Fransızlar Kahire'yi 28 Safer ·= ıo Temmuz Cuma günü tahliye etmişlerse de, 
İskenderiyye kalesinde bulunan general Menou Fransa'dan yardım um2rak bir 
müddet daha mukavemet ettikten sonra, ı6 Rebi'ül-ahir := 26 Ağustos Çarşanba 
günü o da tahliye teklif edip bir kaç gün sonra teslim ohnuştur; iskenderiyye 
muvaffakıyyeti Istanbul'da dört gece şenlik yapılarak tes'id edilmiş ve ı 7 Cu
mada-1-fıla i= 25 Eylül Cuma hutbelerinden itibaren üçüncü Selim «Gazi» ün
vaniyle anılmıya başlamıştır. - 1798=ı213 senesi lf2 Temmmi=ı7J18 Muharrem 
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pazar;Pazartesi gecesinden bu senenin 2 Eylm=23 Rebi'ül-ahir Çars,anba gününe 
tesadüf eden İskenderiyy~ teslimine kadar Fransızlar Iı/J:ısır'da tam 3 sene, 2 ay, 
ı gün tutunmuşlar ve arkeoloji sahasındaki büyük muvaffakıyyetlerinden başka 

hiçbir netice elde edememişierdir: Fransa için Hint yolu ebediyyen kapanmış, Ak
deniz hakimiyyeti suya düşmüş ve hatta Malta adası da iki sene Fransızlarda kal
dıktan sonra 1800 tarihinde İngiliz hakimiyyetine düşmüştür). 

1802 = 1217 

25 Ha:dr~,n = 23 §afer, Cuma: Osmanh-Fransız sulhü. 

{Elçi:likle Paris'de bulunan Amedi-Galib Efendi'nin meşhur Talleyrand'la tesbit 
ettiğ·i · on maddelik muahede mucibince Kapitülasyonlar ibka edilmiş, iki taraf 
ta;ı.ı.amiyyet-i-mülkiyyelerini mütekabilen taahhüd etmiş ve Karadeniz de Fransız 

ticaretine açılmıştır : Bu vesileyle ayni< hak İngilizlere de bahşedilmiştir. - Tür
kiye - Fransa harb hali 1798 1213 senesi 2 Temmuz=18 Muharrem Pazartesi 
gününden itibaren tanı 3 sene, 11 ay, 24 gün sürmüş demektir). 

1803 = 1217 

18 Şubat = 25 Şevval, Cuma: Vehhablleırin Taif mıdıa§arası.. 

(Vehhabi mezhebi islamiyyeti safvet-i-asliyyesine irca' iddiasiyle 1143F=1730-1'i31 
tarihinde te' sis edilip 1150 = 1737 den itibaren neşrolumnaya başlamıştır : :Mü
~;;::;isi Hanbeli ulemasından ve Beni-Temim kabilesinden Necidli Şeyh-Muhammed 
ibni Abdülvehhab'dır; bu şeyh Medine ve Şam'da tahsil ettikten başka Irak, İran 

ve Hindistan'da seyahatten sonra memleketine dönüp propagandaya başlamış ve 
bir takım risaleler yazmıştır. Yeni mezhebin başlıca esasları üçe irca edilir: 
1) Am el imandandır : Onun için namazın bir vakit bile terki küfürdür ve bu gi
bi kafirlerin kanı heder ve malı helaldir 2) Enbiya ve evliyadan istimdad şirktir; 

3) Türbe inşası, kandil yakılması ve evliyaya adak adanması dine mugayirdir. 
Şarap, tütün, afyon, musıki ve hatta "bid'at» diye tesbih bile yasaktır! işte bu 
gibi esaslardan dolayı Vehhabi olmayan bütün Müslümanlar müşrik sayılmw 

ve canlarıyla malları helal ilan edilmiştir! tbni-AbdülYehhab'ın muvaffakıyye-: 

tinde iki amil gösterilir: Her şeyden evvel Der'iyye'de oturan Necid emiri Mu
lıammed-ibni-Suüd'a kızını vererek ona istinad etmesi ve ondan sonra da mezheb 
esaslarının yağmacı bedevilere çok cazip görünmesidir! tbni-Suüd'un bu yeni 
mezhebi 1158 = 1745 de kabul ettiğinden bahsedilir. Şimdiki Suüdi Arabistan 
hanedam bu sülaledendir. - tşte bu suretle bir çöl devleti haline gelen Vehha
biler, bedevileri yağma ile cezbederek Necid'den başka Bahreyn ve Lahsıl'yı da 
alıp Basra ve Bağdad'ı tehdide, Umman ve Maskat taraflarına el atmıya, Hi
caz'la Yemen'e bile uzanmıya başlayıp Ceziret-ül-Arab'm her tarafına yayılmış

lardır. - Mekke şerifleri Istanbul'a baş vurdukça toplanan meclislerde gaafil Os
manlı uleması şer'i münakaşalarla vakit geçirdikleri için, nihayet Zülka'de = 
Mart ayında Taif sukut etmiş, şehir yağma ve ahalisi katl-i-am edilmiştir! -
O sırada Istanbul hükümeti Vehhabilerin ne istediklerini• pek iyi bilmediği halde, 
Avrupa'nın muhtelif dillerinde Vehhabiliğe ait bir çok neşriyat yapılmıştır! -
Aşağıda 1807 = 1221 vukuatının son fıkrasına da bakınız). 

1803 = 1218 

30 Nisan = 8 Muha.rrem, Cumartesi: Suftd'-ibni-Abdül'Aziz'in Mek
ke'ye girişi ve neticeleri. 

(Bu Suud, o sırada Necid emiri olan Abdül'Aziz-ibni-Muhammed'in oğlu ve ilk 
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Vehhabi emiri olduğ·unu yukanki fıkrada gördüğümüz Muhammed-ibni-Suüd'un 
torunudur. Mekke emiri Şerif Galib-ibni-Müsaid'le Cidde valisi Şeı·if Pasa 
mevcud kuvvetlerinin aziığ·ından dolayı Cidde'ye çekili11iş oldukları ıçın, Meklı:e 

ahalisi emir Suüd'a bir melı:tup gönderip teslim teklifinde bulunmuş. işte bu sa
yede Mekke'ye giren Vehhabiler Cidcl.e'yi de 14 gün sonra muhasara etmişlerse 

de mağ·lüb olarak geri çekilmişlerdir. - Emir Suüd'un Mekke kalesinde 400 as
ker bıraktığından bahsecl.iiir· : Şerif-Galib'le Şerif Paşa 22 Rebi'ül-evvel=12 Tem
muz Salı günü gelip Mekke kalesini muhasaraya başlamışlar ve nihayet Vehha
biler 25 gün mukavenı.etten· sonra bir gece kaçıp gitmişlercliı·. Yalnız Til.if kalesi 
müstahkem ve Vehhil.bi muhafızları da daha fazla olduğu için istirdad edilememiş 
ve bu suretle Hicaz gailesi sürüncemede kalmıştır). 

1805 = 1220 

24 Nisan 1= 24 Muharrem, Çaı·şanba: Kör-Yusuf Ziya Paşa'nm isti
fasiyle Bostancı-başı Hafız-İsmail Paşa'mn sadareti. 

(isti'fil.sının sebebi, alıviilin encamından korkmasıyla izah edilir Sadaret müd
cteti 1798 = 1213 senesi 30 Ağustos = 18 Rebi'ül-evvel Perşenbe gününden itibaren 
6 sene, 7 ay, 25 gündür. - Derya-kapdanlığından saclarete geçen !smail Paşa 

47-48 yaşlarında Vezir-i-a'zam olmuştur). 

8 Temmuz 
sır valiliği. 

10 Rebi'ül-ahir, Pazartesi: Mehmed Ali Paşa'mıı Mı-

{Osmanlı devletinin başına büyük bir isyan gailesi çıkarmış ve Mısır valiliğinin 
irsi şekilde kendi sülalesine tevcihini te'min etmiş olmakla meşhur Kava
lalı Mehmed Ali Paşa Derbend ağası İbrahim Ağa'nın oğlu ve Kavala a'yanı 

Hüseyn Ağa'nın yeğeni·, yani kız-kardeşinin oğludur. Milliyeti ihtilaflıdır: Umu
miyetle Arnavut gösterilirse de, Osman Ergin'in «Türkiye Maarif Tarihin nde 
Türk olduğuna ait bazı deliller ve vesikalar gösterilmektedir; fakat bunların hiç 
biri usul bakımından kat'i bir vesika teşkil edebilecek mahiyette değildir : En 
mühim delil, Mehmed Ali'nin oğlu İbrahim paşa'nın · Meclis-i-Alıkarn aziisından 

Mehmed Arif Paşa'ya söylediği ve onun da On-birinci asır ricaline aid eserine 
geçirmiş olduğu sözdür; ailesinin bir kaç yüz senedir Rumeli'de tavattun etmiş 

olduğundan bahseden İbrahim Paşa ecdadının ·«Bilmem nereden» Arapgir'den 
yahut Konya'dan gelmiş olduğunu pek müphem bir ifadeyle anlatmıştır: Ataları

nın Konya'dan gelmiş olduğunu iddia etmek bütün Rumeliler arasında öteden
beri adet hük,münü almış olduğu için, İbrahim Paşa'nın bu pek müphem ifade
;sini kat'i bir delil addetmek kabil değildir. --'- Kavala'da serkeşlikleriyle dayısım 

bile yıldırmış olan Mehined Ali, Mısır seferi çıkınca Hüseyn Ağa'nın tavsiyesiyle 
iki yüz kadar Arnavut askerine bayrakdar olarak gönderilmiş, bu askerin ser

. gerdeleri olan Hüseyn-Ağa-zade Halil Ağa Kavala'ya dönünce sergerdelik ken-
disine kalmış ve bir müddet sonra da uSer-çeşmen ünvaniyle sergerdelere amir 
olmuştur. Haris olduğu kadar kurnaz ve ümmiliğini telafi edecek kadar zeki ve 
dirayetli bir adam olduğu muhakkaktır : Devir devir Yeniçerilerle Arnavutları 

Ye Rumeli askerini birbirine ve bütün bunları Mısır valilerine karşı ayaklandı

rarak, vaziyetin icabına göre Kölemenlerle bazan ittifak ve bazan harbederek 
Mısır'da fevkalade bir nüfuz kazanan Mehmed Ali nihayet vezaret payesiyle 
Cidde valiliğine gönderilmek istenmişse de gitmemiş ve ulüfe bahanesiyle as-

.kerleri Mısır valisi Hurşid Paşa'ya karşı ayaklandırarak paşayı kaleye kapanmak 
mecburiyetinde bırakmıştır; bir taraftan da ahaJiyi ayaklandıran Mehmed Ali, 
Mısır'ın kendisine tevcihini isterken kaleyi de muhasara etmiş, işte bunun üze
rine Bab-ı-Ali Vehhabilerin tehdid ettiği f):icaz yolunda böyle bir gailenin deva-

F.: fı 
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mını tecviz etmediği için Mehmed Ali'nin arzusunu yerine getirmiş ve hemen 
Mısır'a gönderilen valilik fermanı bu gün merasinıle okunmuştur. ilkönce 
hükümete sadık davranan ve hatta bazı mühim hizmetlerde bulunan yeni valinin 
ilk işi, asi kölemenlerin te'dibiyle kesik başlarının Istanbul'a gönderilmesi gibi mü
him bir muvaffakıyyettir). 

24 Eylül 
tecdidi. 

29 Cumada-1-ahlre, Salı: Osmanlı - Rus ittifaknun 

(Bundan evvelki ittifak için 1798 = 1213 vukuatının «2 Eylül» fıkrasına bakınız. _ 
Fransa'ya karşı ayni ittifakın bu sefer dokuz sene müddetıe tecdidine sebel> 
olarak Napoieon'un Boğazlarla Istanbul'a göz dikmiş olmasından bahsedilir. Bu 
15 maddelik muahedenin on maddelik bir gizli kısmı da vardır: Osmanlı impa
ratorluğu bu suretle yalnız Rusya ile değil, Napoleon'a karşı ingiltere vesair Av
rupa devletleriyle de el-birliği taahhüdünde bulunmuştur. Bu tedafüi ittifakın 

esası, karşılıklı asker ve para yardımına dayanmaktadır). 

1806 1221 

2 Haziran = 15 Rebi'ill-evvel, Pazartesi : «İkinci Edh·ne vak'ası» na, 
sebeb olaM Nizam-ı-Cedid ordusunun Anadolu'dan Üsktida:;'a gelişi. 

(Bir taraftan Osmanlı imparatorluğunun Napoieon'a karsı kurulan ittifak siste
mine girmesi ve bir· taraftan da Rumeli a'yanlarının tu~yan ve ısyam Nizam-ı
Cedid'in bir an evvel takviyesini ve Istanbul'la Anadolu'dan sonra Rumeli'ye de 
teşmilini icab ettiren en mühim sebeb sayılır. işte bundan dolayı Anadolu'da 
Nizil.m askerini mühim bir kuvvet haline getiren Karaman beylerbeyi Kadı-Ab

durrahman Paşa padişahm emriyle zahiren aşağıki fıkrada göreceğimi·z Sırp ıs

yanının tenkili ve hakikatteyse Rumeli'de Nizam-ı-Cedid teşkili vazifesiyle Is
tanbul'a gelmiştir. Kadı Paşa'nın bir vazifesi de Vidin'deki Pazvand-oğlu, Rus
çuk'daki Tersenikli/Tirsinikli-oğlu !smail Ağa ve Edirne'deki Dağdeviren-oğlu 

Mehm_ed Ağa gibi asi a'yanları te'dib etmektir; fakat üçüncü Selim, Kadı pa
şa'nın Yeni-Nizam askerlerinden çok hoşlandığı için bir aydan fazla Istanbul'da 
alıkoyup manevralar yaptırmış ve bu müddet zarfında paşayı istirkab eden ve 
Nizil.m-ı-Cedid'e de kalben muhil.lif olan Sadr-ı-a'zam Rafız-ismail Paşa veliabd 
şehzade Mustafa ile gizlice anlaşarak Tersenikli-oğlu'na adam gönderip muka
vemete teşvik etmiştir. Bu gizli işe Yeniçeri ocağıyla 1lmiyye sınıfı ve muhafaza-· 
kar devlet-adamları da dil.hil olduğu için, vaziyetin çok vahim bir irtica şekU 

aldığından bahsedilir : işte bundan dolayı Tersenikli-oğlu diger Rumeli a'yanla
rını da etrafına toplayıp Edirne'ye kadar gelmiş ve Kadı Paşa'nın işi yatıştırmak 

için gönderdiği adamları idam ettirmiştir. - Kadı-Abdurrahman Paşa nihayet 
Temmuz ortalarında 24 bin askerle harekete geçip Silivri ve Çorlu'da tenkil ha
reketleri yapmışsa da, Tekirdağ'da çıkan ısyan üzerine ince hisli padişahın «Et
fal ve aceze-i nisvan paymal olur!» diye verdiği ric'at emri üzerine asiler büs
bütün şımarmışlardır. - Bu sırada TersenikU-oğlu evinin bahçesinde öldürülmüŞ' 

ve yerine meşhur Alemdar jBayrakdar-Mustafa Ağa Rusçuk a'yanı olmuştur : 
Türk ordusunda istihkil.m arnirliği etmiş olan Baron Juchereau de Saint-Denys'
nin muasır bir rnenba olan tarihinde bu siyasi cinayet Alemdar'ın tertibi gibi 
gösterilirse de, Cevdet Paşa o fikirde değ·ildir. - Gene bu sırada Rumeli asileri
nin hutbelerde üçüncü Selim'in ismini zikrettirmemeleri Istanbul'da büyük bir 
heyecana sebeb olmuştur : Nihayet eski Silistre valisi Eğribozlu-İbrahim Paşa ile 
Serez a'yanı İsmail Bey asileri te'dib ve teskin etmiş ve Sadr-ı-a'zam azledilmiş-
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13e de, elindeki otuz bin mevcudlu Nizam-ı-Cedid ordusuna rağmen padişahın his
siyatma kapılıp zaaf göstermesi felaketine mukaddime teşkil etmiştir). 

14 Teşrirusani = 1 Receh, Pazar : Hafız-İsriıail Paşa'mn azliyle Ke~ 
çi-boynuzu Ağa-İbrahim Hilmi Paşa'nın sadaretL 

(Azlin sebebi için yukanki fıkraya bakınız: Hilfız Paşa'nın sactareti 1805 = 1220 
senesi 24 Nisan=24 MUharrem Çarşanba gününden itibaren ı sene, 6 ay, 20 gün 
sürmüştür. -- Halefi Yeniçeri-ağalığından Sadr-ı-a'zam olduğu için «Ağa» ve 
çok cılız olduğu için de «Keçi-boynuzu» diye anılır). 

13 Kanunuevvel = 2 Şevval, Cumartesi : Sırp ısyanı ve Belgı·ad'm 
snkntu. 

(1797 = 1212 vukuatının «26 Teşrinisani, fıkrasında ısyanından bahsettiğimiz Paz
vand-oğlu vezaretle tatyib edildiği halde tekrar ısyan ederek Belgrad yamaklarıyla. 
el-birliğine kalkışmış, yamaklar da kendilerine karşı Sırplam istinad eden muha
fız Hacı-Mustafa paşa'yı öldürüp Sırpları katl-i-ama ·kalkışmışlardır: Sırp milli 
hareketi işte bundan çıkmıştır. Bu hareketin başında evvelce Avusturya hiz
Sırbistan'ın istiklaline kadar harbe devam edeceğini ilan etmiş ve Sırbistan'ın 

metinde "heiduque ,= haydut» luk etmiş olan Tserni/Czerny-George yahut 
George Petrowitch isminde bir domuz çobanı vardır : Bu adama Türkler «Kan.>.
Yorgi)) dedikleri için, Sırplar arasında bile «Knez Kara-Corce» ismiyle şöhret 

bulmuştur; bu ismin başındaki «Knez» ünvandır. Kara-Yorgi!nin ilk düşmanları 

olan Belgrad yarnakları da tıpkı Mağrıb ocakları gibi dört dayının idaresinde 
mahalli bir kuvvet şeklini almıştır. - Kara-Yorgi ilkönce eski efendileri olan 
Avusturyalılardan ve ondan sonra da 18041=1218 tarihinde islavlık gayretiyle 
Rusya'dan istimdad ederek ısyan hareketini< genişletmiş ve işte bunun üzerine 
Bosna valisi Ebubekir Paşa meselenin tesviyesine me'mur edilmiştir. Ustalıkh 

hareket eden Bekir Paşa devleti diniemiyen yamakları bırakıp Sırp asileriyle 
el-birliği etmiş, dayılarm hizmetindeki Arnavut segbanlarının reisi Koşancalı~ 

Halii Ağa'yı gizlice elde edip aşağı ve yukarı kaleleri zabtedivermiş ve bunun 
üzerine dayılar kaçınışiarsa da takib edilip yakalanarak idam edilmişlerdir. Be
kir Paşa bu muvaffakıyyet üzerine avdet ettiği< sırada Ruslar Karadağlıları da 
ısyan ettirip Rus bayrağı çektirdikten başka, Belgrad yamaklarından sonra Sırp

ları da Bab-ı-Ali'ye karşı ayaklandırmışlardır: Istanbul'a gelen Sırp murahhas
Jarının bütün Sırbistan kalelerinden başka iki milyon )nıruş istediklerinden bile 
bahsedilir! - Bu vaziyet üzerine· sevkedilen Niş valisi Hiifız Paşa 'nın mağlübi

yeti, Semendere'nin asiler tarafından işgali, ilk icra komitesinin orada kurulması. 

ve bütün Sırpların silah altına çağ·ırılması yeniden kuvvetler sevkıne sebeb ol
muşsa da hem bunların bozulmasından, hem Rus harbi tehlikesinden dolayı hü
kümet senede sekiz yüz bin frank harac almak ve Belgrad'da bir muhassılla 150 
Türk askeri bulundurmak üzere Kara-Yorgi ile sulh akd!ne mecbur olmuştur; 

fakat bu anlaşmanın ecuebi devletlerle akdedilen muahedeler şeklinde tasdik ve 
ilan olunmadığı ve Sırbistan kaleleri de teslirn edilmediği için taarruzuna devam 
eden Kara-Yorgi nihayet Be!grad şehrin!' varoş kapısına me'mur Aziz Bey'in iha
neti sayesinde ele geçirdikten sonra kaleyi kolayca teslim almış ve Müslümanları 
katl-i-am ettirip evlerini yağmalatmıştır. Kara-Yorgi iş tt> h u muvaffakıyct üzerine 
Sırbistan'ın istiklaline kadar harbe devam edeceğini ilan etmiş ve Sırbistan'ın 

Türk hakimiyyetinden ayrılma hareketi işte böyle başlamıştır). 

22 Ii.ihnmuevvel = ll Şevval, Pazad~si: Rusya'ya har b il3ı,m v~ 
muhiirilı devlet ~lçilerinin hap§i adetine nihayet veriimesi. 

i 
( Fransa'nın rneşhur ı:rariciyye nazırı Ta!Je.-snand' bir rnektubunda 11c g~in C'IVGlki 

tarihi gösterir. - Birinci-IConsüllükten sonr;a imparatoduğ·unu ilan etmiş oian 

.. -, 
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Napoleon Bonaparte'ın Avrupa'daki zaferleri Rusya ile ingiltere'nin Istanbul'da
ki itibarını sarsmış ve ebedi Rus tehlikesine karşı muzaffer Fransa ile .cl-hirliğ·i 

temayülünü uyanclırınıştı__;_' : NapolCon'un işte bu sırada gelen n1eşhur elç~si ge
neral Sebastiani bu h:Het-i-ruhiyyeden kolaylıkla istifüde ederek Rus tarafdan 
olan Eflak beyi Konstantin İpsil~nti ile I3oğdan beyi !~J:2ksa.n~lr 11~:n'UZ?;i'yi az

lettirmiştir. Rusya ile İngiltere bunu mua.hedeye mugayir b~ılup Bab-ı-All'yi tehdid 
etmiş ve işte bunun üzerine Memlekcteyn beyleri yerlerine iade edilmişlerse de, 
Osmanlı de-iletinin hazırlıksız olmasından istif<lde etmek istiyen Rusya harb ilam
na bile lüzum görmeden general Michelson kumandasında 60 bin kişilil{ hiı· crdı;y>c 

Memleketeyn'i istilaya başlamıştır. 27 RRmazan:=8 Kammuevvel Pazartesi günii 
Bender, 5 Şevval i= 16 Kanunuevvel Salı günü Hotin kaleleri «Vire ileıı teslim 
olduktan sonra Kili ve Akkennan da ayni akıbete uğramıştır. Ruslar yalnız is
mail önlerinde bozguna uğramışlardır: Güya nıüttefik olan Rusya'ya işte bundan 
dolayı harb ilan edilmiştir. ~ Osmanlı tarihinde düşman devlet elçilerinin Ye
dikule'ye hapsedilmeleri daimi bir an'ane şeklinde olduğu halde üçüncü Selim 
ilk defa olarak bu adeti kaldırıp Rus sefiri D'italinski'yi 15 Şevvil.lr-=26 Kanunu
evvel Cuma yahut 18 Şevval=29 Kanunuevvel Pazartesi günü memleketine iade 
etmiştir. ~ Bu vaziyet üzerine Vezir-i-a'zam İbrahim Hilmi paşa Serdar-ı-Ekrem 
olmuş ve Sadaret-kaymakamlığına da üçüncü Selim'in f.elaketine sebeb olan Se
lanik mutasarrıfı cüce ve köse Musa Paşa tayin edilmiştir. ~ Ruslar ve Sırplarla 

birleşen meşhur asi ve hain Pazvand-oğlu'nun bundan biraz sonra 1807=1221 se
nesi 5 ŞubatJ=·27 Zülka'de Perşenbe günü ölüvermesi devlete çok geniş bir nefes 
aldırdığından bahsedilir). 

1807 = 1221 

20 Şubat := 12 Zülhicce, Cuma: Çanakkale-boğazını zorlıyan İngiliz 
donanmasının Istanbul önlerine gelişi. 

(Bir gün evvelki tarih de rivayet edilir. ~ Silistre valisi vezir Alemdar Paşa'nın 
Bükreş üzerine yürüyen bir Rus fırkasmı mağlüb etmesi ve İsmail üzerine yü
rüyen diğer bir düşman kuvvetinin de Pehlivan Ağa tarafından bozguna uğratıl

ması payıtahtı sevindirdiği sırada İngiliz donanınası birdenbire ortaya çıkıver

miştir : Bunun sebebi, Fransa ile siyasi münasebetlerin kesilmesini ve eski itti
fakların tecdidini istiyen İngiltere sefiri Arbuthnot'un talebi kabul edilmeyince 
19f20 Zülka'de := 28f29 Kanunusani ÇarşanbajPerşenbe gecesi veyahut ertesi 
gece gizlice bir gemiyle Bozcaada'daki İngiliz donanmasına gidip harekete ge
tirmesidir. Boğaz tahkimatının zayıflığından istifade eden 16 gemilik düşman fi
losu ehemmiyetsiz top düellolarından sonra Marmara'ya girmiş, vaziyet bir brikle 
Istanbul'a arzedilince derhal boğazın iki salıili tahkim edilmiye başlamış, 

Memleketey'nin Rusya'ya ve Çanakkale-boğazının İngiltere'ye teslimini istiyen 
ingiliz vis-amirali John Dukworth müzakerelerle oyalanarak beş günde salıil

Iere 1250 top yerleştirilmiş, arniralin su almak için bir mıkdar askerle Kınalı-ada'
ya çıkan oğlu esir edilmiş, İngilizler artık gemiden gemiye giderniyecek hale 
getirilmiş ve Istanbul ahalisi de kayıklarla düşmana · saidıracak hale gelmiştir : 
Bu vaziyet üzerine adeta şişe içinde kaldığını anlayan İngiliz donanınası 21 Zül• 
hicce=1 Mart Pazar günü tabyalarla sahillerdeki askerin ve ahalinin yuhaları ara
sında çekilip gitmiye mecbur olmuştur; boğazdan dışarı çıkınca amiralin Allaha 
şükrettiğİnden bile bahsedilir! ~ Asım Efendi düşman donanmasının İngiliz ta
rafdarı olan devlet-adamları tarafından gizlice davet edilerek gelmiş olduğundan 

bahsederse de, Cevdet paşa bu rivayeti şüpheli gösterir. ~ Bozcaada'yı işgal eden 
İngilizler boğaz haricini abluka altına almışlardır). 

Vehhabilerin Hicaz istilası. 

{Vehhabiler için 1803=1217 vukuatının «18 Şubat» ve 1803=1218 vukuatınm "30 
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Nisan» tıkralarına bakınız. - Devletin büyük gailelerinden istifade eden Emir 
Suüd-ibni-Abdül'Aziz Medine'yj. zaptedip türbeleri yıkmışsa da halkın ricasiyle 
Ravza-i-Mutahhara'ya dokunmamış, yalnız Hazine-i-Risil.letpenahideki cevahirle 
incileri gasbedip memleketine göndermiştir! - Hutbeden padişahın ismini kaldır
tan Emir Suud Mekke ve Medine'ye kadılar tayin edip Osmanlı me'murlarını 
koğmuş ve hatta üçüncü Selim'i Vehhabiliğe davet için tuhaf bir teklifname bile 
göndermekten çekinmemiştir). 

20 l\iart 
olması. 

1807 = 1222 

10 Muharrem, Cuma : İskenderiyye'nin İngilizlere te!'_~;im 

( Yukanki sene vukuatımn «20 Şubat» fıkrasında gördüğün1üz Istanbul bozgunu
nun intikamını almak istiyen ingiitere, vis-aınira~ Dukvvorth'u Malt::'da bul~·:-an 

amiral Lewis'in donanmasıyla berabeı Mısır'ın zabtına me'mur etmiştir: M•sn· 
valisi ıvı:ehmed Ali Paşa'nın hemen kiünilen iınhil" etmiş olduğ·u Kölemenlc;ı·c i·;

tinad edemiyen ingiliz generali Fraseı· !skendel'iyye civarına 5 - 7 bin kadar ns
ker çıkarıp bazı hainlerin yardımıyla şehri işgal etmişse de, Reşid=Rosette üze·
ıine yapt!ğı teşebbüste nıuvaffak olamadığı için bir m~ddet 1skenderiyye'de ka
lıp Mısır fethi hulyalannın iflasına şiUıid olmuştur. _ Cevdet Paşa 12 Muh<ır

ı·em=22 Mart Pazar tal'ihini gösterir. - işte bu vaziyet üzerine Rusya'dan sonı ''· 
İngiltere'ye o e; hal' b ilan edilip Fransızlaıla ittifaka teşebbüs edilmiştir). 

12 Nisan = 3 Safer, Paza:r: Onlunun Rus sef:~rhıe hareketi ve muh
telif harb tedbirleri. 

(Sadr-ı-a'zam ve Serdar-ı-Ekrem İbrahim Hilmi Paşa 20 Muharrem=30 Mart Pa
zartesi günü Davudpaşa karargahına geçip bu gün yola çıkarak 17 Safer=26 Ni
san Pazar günü Edirne'ye vaı:mış ve 26 Safer=5 Mayıs Salı günü de oradan ha
ı·eketle 16 Rebi'ül-e\·velı=24 Mayıs Pazar günü Silistre önlerine gelmiştir: O sı

rada Napoieon'un Lehistan harekatından dolayı Tuna boylarında Rusların ancak 
30 bin kadar askeri olduğu halde Yeniçerilerin muhiUefetinden dol'ayı Nizam-ı-Ce

did ve ınuallem Anadolu askeri gönderilmemiş ve derme-çatma "Nefir-i-am, efra
diyle de hiç bir şey yapılamadığ·ı için Osmanlı ordusu uzun zaman Silistre'de 
kalmış ve Moskof ordusu da karşı sahilde konaklamıştır! - Bozcaada'yı üs itti~ 

haz ederek Çanakkale-boğazını abluka eden Rus amirali Siniavin/Sieniavin'in 
22-25 gemilik donanmasına karşı Kapdan-ı-derya Cezayirli SeydijSeyyidi-Ali Pa
şa 18 gemilik bir filoyla 26 Muharrem 1= 5 Nisan Pazar günü yola çık'i[ılınış ve 2 
Rebi'ül-evvei=10 Mayıs Pazar günü nıuhaı'ebede kat'i bir zafer te'min edeıne

ınckle beraber çok tahribata uğTattığ·ı Rus donanmasını ablukayı kaldırmak mec
buriyetinde bırakmıştır. ~ Gene bu sırada Tiflis'deki Rus ordusunun Kars, Ahıs

ka ve Çıldır üzerine hareket edeceği haber alındığı için, Erzurum valiliğinde bu
lunan eski Vezir-i-a'zam Yusuf Ziya Paşa Şark ser-askerliğine tayin edilip maiy
yetine muhtelif valiler ve a'yanlar verilmiştir). 

25 Mayıs = 17 Uebi'ül-evvei, Pazartesi : Ka.hakçı vak'a.sı. 

(üçüncü Selim'in hal'iyle neticelenen bu meş'um irticaın sebebleri şöyle sırala

nabilir : 1) «Asakir-i-Şahane» denilen Nizam-ı-Cedid'in ihdası Yeniçeri ocağ·ını 

l{ıskandırmıştır; 2) Nizam-ı-Cedid masarifi için senede 20 bin keselik rüsüm ih
dası ve nihayet "trad-ı-Cedid» hazinesinin 60 bin keseye kadar çıkması bir çok 
kimseleri mutazarrır etmiştir; 3) Nizam-ı-Cedid'in kıyMeti « Şer'-i cedid» ve 
«Küffara taklid>) sayılmıştır; 4) Devlet düşkünleriyle küskünleri muhalefete il
tihak etmişlerdir; 5) Nizam-ı-Cedid askerleri çoğaldıkça Yeniçeri ocağına ulüfe 
verilmiyeceği ve hatta ocağın ilga edileeeği şayi' olmuştur; 6) Ordunun ıstahiyle 

Nizam-ı-Cedid'in teşkili için padişahın devlet-ada.mlarından istediği layillaların 
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genç ve tecribesiz kurena tarafından alay vesilesi ittihaz edilmesi eski ricali gü
cendirmiştir; 7) Teceddütçüler servetler toplıyarak kaşaneler, israflar ve boğaz 

safiilanyla Lale-devrini gölgede bırakmışlardır; 8) Şiir ve musıki iptilasiyle Türk 
musıkisinde yeni bir devir açan üçüncü Selim'in saz, söz ve mehtap alemleri se
fahat sayılmıştır; 9) Bu haller teceddütçüleri bile dillendirmiştir; 10) Yeni ver
gilerle para tağşişinden dolayı pahalılık olmuştur; ll) Tahsilat yolsuzluklarından 

dolayı taşradan gelen şikayetıere kulak asılmamıştır; 12) Vükela ve kuren:l fena
lıkları padişahtan gizlemişler ve hatta Valide-Sultan'ın emriyle Sadr-ı-a'zamlar 

Sultan Selim'i rahatsız etmemek için gaileU. işleri saraya aksettirıneınişlerdir; 
13) Bu vaziyet, halk arasında padişaha cin çarptığı için deviet işleriyle meşgul 

olamadığı şeklinde tuhaf bir şayia çıkmasına bile sebeb olmuştur; 14) Alafran
galığın ifrata vardırılınası, muhafazakarlann teceddütçüleri tekfir etmesiyle _ne
ticeienıniştir; 15) Hür fikirlilik taslamak istiyen bir takım züppe kurenanın bazı 

bezeyanları Fransız laikliğiyle dinsizliğinin taklidi sayıldığı için, tlmiyye sınıfı 

saraya karşı cephe almıştır; 16) Istanbul ve Anadolu'da muhtelif sınıflardan mu
alleın asker mevcudu 50-60 bini bulduğu halde üçüncü Selim'in 1806\=1221 se
nesi «2 Haziran, fıkrasında gördüğümüz ikinci Edirne vak'asıncta rikkat ve şef

katine kapılıp gevşek davranması muhaliflerle mürtedleri büsbütün şımartınış

tır; 17) Müşfik ve nazik padişahm müsamahakarlığı hiç kimsede ceza korkusu 
bırakmaınış ve bilhassa Yeniçeriler büsbütün azınıştır; 18) ikinci Edirne vak'a~ 

smda Veliabd Mustafa'nın alakası sabit olduğu halde Sultan Selim'in hiç ses çı

karmaması düşmanlarının cür'etini son derece artırmıştır; 19) Müdahale vesllesi 
ihdas etmek istiyen Fransa sefiri Sebastiani Yeniçeri ocağını ilga tehlikesiyle el 
altından kışkırtmış ve İngiliz donanınasım teceddütçülerin davetiyle Istanbul'a 
gelmiş gibi göstermiştir; 20) Padişahm selamlığa Nizam-ı-Cedid üniformasıyla çı

karak Yeniçerileri imha ettireceği şayi' olmuştur; 21) Son derece haris ve ah
laksız bir herif olan Sadaret-kaymakamı "Adı Musa, boyu kısa, sakalı köse» 
Selanikli Musa Paşa rakiplerini izaı.e ile sactaretini te'min için muhafazakarlığı 

alet ittihaz etmiş ve Edirne vak'ası üzerine Şeyh-ül-islam olan Topal-Ataullah 
Efendi de iki yüzlü bir teceddüd düşmanı rolünü oynamıştır; 22) üçüncü Se
lim'in muktedir bir yardımcıdan mahrum olması felaketinin başlıca aınillerin

dendir. 
işte bütün bu sebeblerle vesilelere istinad eden veliabd Mustafa ile Köse-Musa ve 
Topal-Ataullah el-birliği etmiş, ınüdhiş bir propagandaya başlanmış ve mesele, 
Bostancı-başı Şakir Bey'in pactişaha güya : 

- Eınrederseniz ben bostancılara Nizam-ı-Cedid elbisesinden başka şapka bile 
giydirebiliriın! 

dediği hakkında bir takım tezvirler le iftiralar yayılınışt<ır! O sırada boğazın ilri 
yakasında çadırlarını kurmuş Nizaın-ı-C€did asker-lerinden başka Karadeniz ka
lelerinde Trabzon taraflarından getirilmiş bir iki bin Laz yanıakları da vardır : 
ingilizce bildiği için «İngiliz» denHen ve o sırada Boğaz nazırlığmda bulunan 
eski Reis-ül-küttab Raif Mahmud Efendi ile Bostancı-başı Şaklr Bey'in bu Laz 
yamaklarını gizlice kıyafet değiştirıuiye teşvi·k etmeleri Köse-Musa için mükem
mel bir fırsat teşkil etmiş, o da gizlice Lazlara haber gönderip yaınakların Ye
niçeri olduldarından ve Nizaın elbisesinin kendilerine yakışınıyacağından bahset
ıniş, padişahın her kesi zorla Nizam-ı-Cedid'e sokacağından dem vurulmuş, Laz
ların galeyanına sebeb olan bu rivayetleri Macar tabyası zabiti Haseki-Halil Ağa 

tekzib edince zavallı adam derhal parçalanmak suretiyle meşhur ihtilal alevlen~ 

miş ve o sırada Raif Mahmud Efendi sandaHa Büyükdere'ye kaçınışsa da takib 
edilerek o da idam edilmiştir. - Asilerin Büyükdere çayırında toplanınası ve 
Kastamonulu Kabakçı-Mustafa'nın başbuğ seçilmesi işte bu vaziyet üzerinedir. 
Çarşanba günü BUyükdere'den sahil boyunu takib ederek hareket eden 4-5 yüz 
şakinin büyük bir kor:ı:u içinde Istanbul'a doğru hareketleri esnasında Levend 
çiftliğinden indi-rilecek bir tabur Nizam askerinin felaketi önlemiye kafi gelece
ğinden bahsedHir! Fakat Köse-Musa ·hemen Nizaın-ı-cedid'e yerlerinden kımıldaına
ınalarını emretmiş ve üçüncü Selim de nihayet Köse'ye : 

- Bu işlere sebeb benim hilıuiındir! 
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demekle iktifa etmiştir. Köse-Musa'nın asıl mel'aneU işte bu sıradadır: Asileri 
teskin edeceğinden dem vurarak iki sahildeki Nizamlılann kışıalarma çeldime
leri hakkındaki meşhur iradeyi işte bu vaziyette istihsiU ederek eşkıyanın yo
lundan bütün engelleri kaldırmıştır! O gece asiler Tophane'ye gelince p§.dişaha 
sadık olan Topçulara Köse'nin "Muhalefet etmesünler!» diye emir gönderdiğin
den bahsedilir; üçüncü Selim'in kaçırdığı son fırsat işte budur: Köse ile To
pal'ı o gece idam ettirmemesi felaketine sebeb olmuştur. Bu sırada Çardak ve 
Unkapanı iskelelerine geçen asiler Yeniçerilerle bi<fleşmişler ve ertesi Perşenbe 
sabahı Topal-Atiiullah Efendi ile ulem§.yı Ağa-kapusuna davet etmislerdir: Niha
yet alelusul kazanlar kaldırılmış, dükkanlar kapanmış, Köse paşa' Niziim-ı-Ce
did'in ilgası hakkında iriide istihsiil etmiş, Nizamlılar dağılmış ve Kabakçı-Mus
tafa on bir kellelik bir liste takdim etmişse de Sultan Selim bunlardan üçünü 
çıkararak kurtarmıştır. Zavallı padişahın bu sırada : 

- Benim için kan dökülmesin, benim yüzümden ümmet-i Muhammed'e zarar 
gelmesin! 
dediğinden bahsedilir! Şehziidelerin hayatına kıyılmak ihtimaline karşı kendisinden 
onların muhafazası hakkında te'minat isteyenlere de: 

- Benim zürriyetim yoktur! 
diye mukabele etmiştir). 

29 Mayıs 
cim zaferi. 

21 Rebi'ül-evvel, Cuma Üçüncü Selim'in hal'i ve idi-

(Nizam-ı-Cedid'in bir gün evvel ilgası üzerine ortalıktaki bulıran ziihiren biraz 
yatış1r gibi olmuşsa da, Köse-Musa ve Topal-Atılullah ile el-birliği eden velia.hd 
Mustafa'nın adamlarından Abdurrahman Ağa'nın o gece iisHerle gizlice müziike
resi nihayet hal'in de ileri sürülmesiyle neticelenmiştir : Adeta bir sahne tertib 
edilir gibi sabahleyin Ocak-ağaları Topa! Efendi'ye gidip artık dağılma teklifinde 
bulunmuşlarsa da o müfsiQ. Şeyh-ül-!sliim: 

- Başbuğlara sorun, daha bir şey istiyorlar mı? 
dediği ıçın haşeratla müzakere başlamış, Istanbul Kadısı Murad-zade Murad 
Efendi padişahtan emin olup olmadıklarını sormuş, bunun üzerine eşkıya Topal'a 
gelip istifta etmiş, o iki yüzlü mürteci' de hemen fetva vermiş, araya girenler 
dinlenmemiş, sergerdelerin hal'i tebliğe me'mur ettikleri Ataullah iki bin kadar 
haşeratla Bab-ı-All'ye gelmiş, artıl• sevincine payan olmıyan Köse Paşa Anadolu 
Kadı-askeri/Kazaskeri Hafid Efendi ile Segban-başı'yı saraya göndermişse de 
kapular kapalı olduğu için, Kızlar-ağası'na bir tezkire yazılıp asilerin «kabl-el-cü
lus» dağılmıyacaklan bildirilmiş, Ağa da bu meş'um tezkireyi «mührünü fekket
meden, büyük padişaha takdim etmiş ve işte bunun üzerine «Zalike takdir-ül 
aziz-ül alim» ayet-i-kerimesini okuyan muhterem Sultan Selim-i Siilis amcasının 

oğlu Dördüncü Mustafa'nın saltanatını tebrik etmiştir; o sırada saray kapusundaki 
rnülevves ve mürteci' haşeratın: 

- Sultan ·Selim'i istemeyüz, Sultan Mustafa Efendimizi isterüz! 

sesleri aksettiğinden bahsedilir. O gttn Sultan Mustafa'nın temsil ettiği kara 
kuvvet iyiliğinden, insanlığından ve şefkatinden dolayı zayıf davranan büyük 
Sultan Selim'in nurani kuvvetini işte böyle mağlub etmiştir. - Şahsi felaketi 
milli felaket olan üçüncü Selim ı 789 t= 1203 senesi 7 Nisan=ll Receb Salı günü 
tal).ta çıkmış olduğuna göre tam 18 sene, 1 ay, 22 gün saltanat sürmüş ve 1761 =· 
1175 senesi 24 Kanunuevvel=27 Cumada-l-ula Perşenbe günü dünyaya gelmiş ol-c 
duğuna göre de yaşının 45 sene, 5 ay. 7 gün tuttu~u sırada, yani 46 yaşının 
içinde hal'edilmis demektir : G€nc-Osman'dan sonra teceddüd uğrunda can ver
miş ikinci Osma~Iı piidişahı olan bu ulvi adamın şehiideti için aşağıda 1808=1223 
vukuatınm u28 Temmuz» fıkrasına bakınız). 



DÖRDüNCü MUSTAFA 

( Mustafay-ı Rabi' ) 

-M. 1807 H. 1222 - M; 1808 li. 1223 ·-

1807 = 1222 

29 Mayıs = 21 Rebi'i.il-evvel, Cuma: Z2vali saat 12,30 : Döri'iincü 

Mustafa'nın cülusu. 

(Birinci Abdülhamid'in oğ·lu ve İkinci Mahmud'un büyük kardeşi olan Dördüncü 
Mustafa zekaca zayıf sayılırsa da, çok kurnaz ve o nisbette de haris olduğu mu
hakkaktır : Kurnazlığ·ın zeka ile alakası olmadığına göre, umumi telakki doğru 

sayılabilir. - Sultan Mustafa ı 779 = 1193 senesi 8 Eylül = 26 Şa'ban Çarşanba 

günü dünyaya gelmiş olduğuna göre, yaşının tam 27 sene, 8 ay, 22 gün tuttuğu, 

yani 28 inin içinde bulunduğu sırada cülüs etmiş deınektir; anasının adı umumi
yetıe «Ayişe Sine-perver Kadın» gösterilir-se de, Ahmed Refik'in kaydine göre 
"Nüket-seza Kadın» dır. - Dördüncü Mustafa Osmanlı padişahlarınm yirmi do
kuzuncusudıtrl. 

31 Mayıs 
ahede akdi. 

23 Rehi'ül-evvel, Pazar Pa.dişahi?. Gc?.!r aL§nı.·'::l ıo~rr-

(Osmanlı tarihinde misli görülmemiş olan bu ınuahede, Kabakçı ısyanınından do
layı Yeniçeri-ocağının mes'ul tutulmıyacağına ve bilmukabele Ocağın da devlet 
işlerine müdahale etmiyeceğine aittir : tki nüshanın birini padişah, birini de 
Ocak-ağaları imzalamış, padişahın nüshası alayla Ağa-kapusuna götürülüp me
rasimle okunmuş ve ağalara hil'atıer dağıtılmıştır! Fakat zorbalar buna rağmen 
devlet işlerine karışmaktan geri kalmamışlardır! - Teceddütcü devlet-adamla
rının en mühimleri idam edilmiş v·e ancak bazıları kurtulabiimiştir: Aşağıki se
nenin «28 Temmuz)) fıkrasına bakınız. - Gene bu sırada Kabakçı-Mustafa «Tur
nacı-başı» payesiyle bağazın Rumeli kaleleri nazırlığına tayin edilmiş ve arka
daşlarına da mühim mevkiler verilmiştir. - En büyük fitne arnili olan Kaymakam 
Köse-Musa makttıllerin mallarını müsadere ederek zengin olduğu için, başını kur
tarmak üzere isti'fa edip Bursa'da ikamete me'mur olmuştur). 

18 Haziran = ll Rehi'iil-ahir, Perşenbe: Keçi-boynuzu Ağa-İbrahim 
Hilmi Paşa'nın azliyle Anadolu beylerbeyi ve Akdeniz-lıoğazı ser-aske:ri 
Çelebi-Mustafa Paşa'nın sadar:eti ve serdarlığı. 

(.Azlin sebebi, Istanbul'daki Kabakçı ısyanına nazire yapmak istiyen ve vazife
sinden aziedilmiş olan Yeniçeri-ağası Pehlivan Ağa'nın Silistre'deki orduyu ayak
landırıp Ağa Paşa'yı Rusçuk'a kaçırarak bir çiftlikte saklamaK: mecburiyetinde 
bırakmış olmasıdır; mevkıinde i b ka edilen Pehlivan Ağa'ya vezaret payesi bile 
verilmiştir! Keçi-boynuzu'nun sadaret müddeti ı222 = 1806 senesi ı4 Teşrinisani= 
ı Receb Pazar gününden itibaren 7 ay, 4 gündür. -- Halefi, ordu zorbalarının 
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tensibiyle tayin edilmiştir : Bu sırada ordudaki Sultan Selim tarafdarlarının im
hasına karar verilmiş olduğu için, bunların davet ettikleri Alemdar-Mustafa paşa 
beş bin atlıyla Silistre'ye gelmiş ve bu suretle ortalık sükunet bulmuşsa da 24 
Rebi'ül-ahir=1 Temmuz Çarşanba günü yeni Serdar gelince Tuna boyunda Rus
lara karşı devletin yegane istinadgahı olan müteazzım Alemdar Silistre'den Rus
çuğ'a dönmüş ve Sadaret hırsıyla orduya erzak vermediği için asker karargahı 

yağma edecek hale gelmiştir). 

25 Ağustos 
tarekesi. 

20 Cunıada-1-ahire, Pazartesi : O~ınanlı - Rus r,.u-

(Fransa, Rusya ve Prusya arasındaki Tilsitt muahedesi mucibince yedi ay müd
detre akdolunan bu mütarekeye göre Ruslar 35 gün içinde Memleketeyn'in tah
liyesini der-uhde etmişlerse de, Rus-Fransız ittifakından dolayı bu taahhüdlerini 
ifıl etmemişlerdir. - Berbad bir halde bulunduğu için hiç bir iş göremiyen Os
manlı ordusu 2 Receb=5 Eylül Cumartesi günü Silistre'den hareketle 21 Receb= 
2t Eylül Perşenbe günü Edirne'ye gelmiştir. - Bu Osmanlı-Rus seferi 1806 = 
1221 senesi 22 Kanunuevvel = ll Şevval Pazartesi gününden itibaren 8 ay, 4 gün 
sürmüştür). 

14 Eylül = 11 Receb, Pazartesi: İskenderiyye'nin İngilizler b:rafm
dan tahliyesi. 

(Hicrisi Miladisine ve Miladilerinin hiç biri digerine uyınıyal'l. muhtelif tar'ihlcr 
rivayet edilir. - ingilizler bu senenin 20 Mart = 10 Muharrem Cuma günü is
kenderiyye'yi işgal etmişlerse de, Reşid üzerine yaptıklan harekette muvaffak 
alamayınca Mehmed Ali Pa'şa'nın muhasarasına dayanamıyarak teslim olmıya 

mecbur olmuşlardır : Bu suretle İskenderiyye şehri 5 ay, 25 gün ingiliz işgalinde 

kalmış demektir. - Bu tarihe kadar Mısır gümrükleri Istanbul'dan idare edil
diği halde, Mehmed Ali'nin iskenderiyye'yi harben teslim alması üzerine gümrük
ler de kendisine bırakılmış ve Mısır valisi muhtariyyete doğru mühim bir adım 

atmıştır). 

1808 = 1223 

28 Temmuz = 4 Cunıada-1--ahire, Perşenbe : Alemdar-Mustafa Pa

şa'mn &b-ı-Ali ve saray baskını, Sadr-ı-a'zamın Rzil ve tevkifi, büyük 
tecedd.üdcü Üçüncü Selim'in şehadeti ve Dördüncü Mustafa'mu h:ıl'i. 

(Yukarıki senenin «18 Haziran» fıkrasına da bakınız. -- Orduda bulunan ve "R''"
çuk yaranı» denilen Sulbın Selim tan;fdarlarının başlıcaları Sadaret-mektupcusu 
Mehmet Tahsin, Baş-muhasebeci Abdullah Ramiz, Tuna yalısı mübı'lycıacısı. Jl,f;ı,_ 

met Emin Behiç, Sadaret-kethudası Mustafa Refik ve Reis-ül-küttfıJı l'1eh;Tet 
Said Galib Efendilerdir. O sırada en muktedir devlet-adamları sayılan hı ı~ıy

metli teceddüdcüler ordu zorbalarının tehdidi ve Istanbul hükümetinin kendile
rini izale kararı üzerine Alemdar-Mustafa Paşa'ya iltihak etmişlerdir. Alemdar 
yahut Bayrakdar-Mustafa Paşa Rusçuk Yeniçerilerinden Hacı-Hasan Ağ'a'nın oğ

ludur ve kendisi de Ocak'dan yetişmedir: Arapyan Efendi aslen Hotinli gösterir. 
ti'mmiliğine rağmen şecaat ve cesaretiyle Hezargrad a'yanlığ·ına kadar çıküğ'ı 

için, efendisi o}an Rusçuk a 'yanı TeıBenikli/Tirsinikli-oğ'lu İsmail Ağ::ı. ökliirü
lünce derhal yerine geçmiş ve bir nıüddet sonra da vezaret payesiyle Silistre ya-
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lisi ve Tuna ser-askeri olmuştur. «AlemdarjBayrakdar» ünvanı, mensub olduğ-u 

bölüğ'ün bayrakdarlığ'ında bulunmuş olmasındandır. Alemdar'ın himayesinde 
bulunan Rusçuk-yaranından bazıları tekrar orduda mühim vazifelere tayin edil
mişlerdir. _ Gizli bir komite faaliyeti gösteren Rusçuk-yaranının başlıca gayesi, 
uçüncü Selim'in tekrar iclasiyle Nizam-ı-Cedid'in ihyasıdır: Bunun için Alem
dar'la Edirne'deki ordunun başında bulunan Sadr-ı-a'zam Çelebi-Mustafa Paşa'

nın arasını bulmuşlar ve hatta pek zayıf bir rivayete göre maksatlarını ona da 
kabul ettirmişlerdir; sefer işleri hakkında görüşülmek üzere Alemdar'ın Edi·r
ne'ye davet edilmesi işte bu vaziyetıc alakadardır: Alemdar 4 Cumada-l-ula = 28 
Haziran Salı günü ordusuyla Edirne'ye gelmiştir; fakat Cevdet Paşa'ya göre 
Sadr-ı-a'zamın Alemdar'ı davet etmesi, ustalıkla aldatılmış olmasındandır : Her 
lıalde Çelebi paşa'nın hem ordu işlerinde, hem Istanbul zorbalarının te'dibinde 
Alemdar'dan istifade tavsiyesiyle Rusçuk-yaranı tarafından aldatılmış olduğ'u 

muhakkaktır. - Rusçuk-yaranı bir taraftan Sadr-ı-a'zamı elde etmekle beraber, 
bir taraftan da onun narnma ordu işleri için Istanbul'a gidip Dördüncü Musta
fa'yı da Baş-çukadar Gürcü-Fettah ve zenci Hazine-vekili Nezir Ağ'alar gibi ben
deganı vasıtasıyla iğfale muvaffak olmuşlardır: Daha Alemdar Edirne'ye gelme
den evvel Kethuda Refik ve ondan sonra da Defterdar Behic Efendiler sırayla 

Istanbul'a gidip saray ağ'alarına Alemdar hakkında bazı gizli telkinatta bulun
muşlardır : O sırada padişah zorbaların tahakkümünden ve onlara istinad eden 
Şeyh-ül-islam Topal-Ataullah Efendi'nin diktatörlüğünden bizar olduğu ıçın, 

Refik ve Behic Efendiler işte bu vaziyetten istifade ederek Alemdar'ın sadakati 
ve Istanbul'a geldiği takdirde Kabakçı'yı te'dib edip Ataullah'ı ıskat edeceğ-i hak
kında te'minat vermişlerdir; ağalar işte bu te' minata inanmış ve padişahın mü
saadesiyle Fettah Ağa Alemdar'a gizli bir davetname bile yazıp Behic Efendi'ye 
vermiştir. Sadr-ı-a'zamın ordudaki Rusçuk-yaram tarafından iğfali üzerine Alem
dar'ın Edirne'ye gelmesi işte bu Istanbul muvaffakıyyeti üzerinedir. - O sıra

da mütarekeye rağ-men Osmanlı - Rus sulhü sürüncemede kalmış olduğ-u ıçın, 

Rusçuk-yaram Edirne'de her ay bir kaç bin' kese sarfedileceğine hep beraber 
Istanbul'a gidilip sulh olmadığ'ı takdirde hazırlık görülerek oradan cepheye ha
reket edilmesi hakkında Çelebi-Mustafa Paşa'yı ikna' etmek suretiyle ikinci bir 
tuzağ'a daha düşürmüşlerdir: Cevdet Paşa ile Arapyan Efendi ordunun Edirne'
den Istanbul'a hareketini 20 Cumada-l-ula = 14 Temmuz Perşenbe gününe müsa
dif gösterir. - Ordunu,n hareketinden evvel Alemdar-Mustafa Paşa Pınar-hisar 

a'yanı Uzun Hacı-Ali yahut Ahmed Ağa'yı seksen suvari ile Kabakçı-Mustafa'

nın idamına me'mur edip göndermiştir : Boğaz nazırlığında bulunduğ-u için Ru
ıneli-fenerinde oturan Kabakçı 19 Cumada-l-flla=13 Temmuz. Çarşanba gecesi sa
baha karşı evinde muhasara edilmiş, Hacı-Ali Ağ-a hareme girip Asım Efendi'ye 
göre zifaf neş'esi içinde bulunan Kabakçı'nm kafasını kesmiş ve ordu Çorlu ko
nağına geldiğ'i sırada Alemdar'a yetiştirmiştir. -- Ordunun Istanbul'a muvasalatı 

25 Cumada-l-Ula = 19 Temmuz Salı gününe müsadiftir : Şeyh-ül-tslilmla devlet 
erkanı Serdarla Alemdar'ı incirli çiftliğinde istikbal etmiş ve Dördüncü Mustafa 
da ((Sancağ-ı-Şerif" i tncirli ile Davudpaşa arasındaki Kırk-kavak mevkiinde kar
şılamıştır : Sadr-ı-a'zamla Alemdar işte orada huzura kabul edilip ayak öpmüş 
ve Alemdar Çırpıcı çayırındaki karargahına gönderilmiştir. Rusçuk-yaranından 

Ramiz Efendi işte o sırada Alemdar'a Sultan Mustafa'nın tevkifini tavsiye etmişse 
de, çok saf olan Alemdar bunu «Merdliğ"e mugayir!» bularak reddetmiş ve işte 

bu mükemmel fırsatın kaçınlması zavallı Sultan Selim'in felaketine sebeb ol
muştur. - Alemdar'ın Istanbul'a ilk girişi 27 Cumada-l-Ula = 21 Temmuz Perşen
be gününe müsadiftir: 1000-5000 kişilik bir Rumeli kuvvetiyle Bab-ı-Ali'ye gelip 
Sadr-ı-a'zamla görüşerek Topal-Ataullilh'ı azlettirmiş, yerine Arab-zade Arif 
Efendi Şeyh-ül-tslam olmuş, 'Üçüncü Selim'in hal'inde rol oynayan ulema bir iki 
gün içinde nefyedilmiş ve artık zorbalar tamamiyle sinmiştir. Bu vaziyet üze
rine Alemdar'ın tam bir hafta hareketsiz kalması büyük bir hata sayılabilir: O 
müddet zarfında Sadr-ı-a'zam artık kendisinin vücuduna lüzum kalmadığ-ı ıçın 

avdetini istemiş, bu yüzden aralarında ihtiliü çıkmış ve nihayet 4 Cumada-1-aiıi-
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Te=--=28 Temmuz Perşenbe sabahı 15 binden fazla askeriyle Bab-ı-Ali'yi basan 
Alemdar: 

- Bre herif, Mühr-i-Hümayunu ver! 
diye Sadr-ı-a'zamdan mührü aldıktan sonra kendisini bir beygirle Çırpıcı karar
gahına göndermiştir: Alemdar'ın hakiki maksadını nihayet anlıyabilen Çelebi
Mustafa Paşa'nın Dördüncü Mustafa'ya şehir kapulannı kapatıp müdafaaya ge
çilmesini teklif ettiği ve padişahın da Alemdar meselesinde aldatılmıŞ olduğu için 
bu teklifi kabul etmediği hakkında çok kuvvetli rivayetler vardır; Alemdar'ın mu
hakkırane bitabinda her halde bu vaziyetin büyük bir te'siri olmak lazımgelir. 

Çelebi Paşa'nın sactareti 1807=1222 senesi 18 Haziran = 11 Rebi'ül-ahir Perşenbe 
gününden itibaren 1 sene, 1 ay, 10 gün sürmüştür. 
Alemdar-Mustafa Paşa'nın saray baskını işte bu Bab-ı-Ali vak'ası üzerinedir : 
Şeyh-ül-tslam Arab-zade Arif Efendi'yi de yanına alarak askeriyle beraber So
ğuk-çeşme kapusundan saray avlusuna dalıp «Bab-üs-Selam» denilen Orta-ka
pu'dan içeri girerek Kubbe-altına kadar ilerlemiş, Kızlar-ağası Küçük-Mercan 
Ağa'yı işte oraya çağırtıp Arab-zade ile beraber hem meseleyi Sultan Mustafa'ya 
tebliğ etmiye, hem Sultan Selim'i dışarı getirmiye göndermiş ve cehaletiyle saf
lığından dolayı en büyük gafletini i·şte burada göstererek "Bab-üs-Saade» yahut 
«Ak-ağ·alar kapusu» denilen üçüncü kapuyu tutmamıştır: Şeyh-ül-islamı buzu
rumlan koğan Dördüncü Mustafa işte bundan istifade ederek iç-kapuyu derhal 
kapattırmış ve mukarriplerinin teşvikiyle amcası üçüncü Selim'le kardeşi şeh

zade Mahmud'un idamlarını emretmiştir; tabii bundan maksadı, kendisini artık 

hal'edemiyecek hale getirmektir! Çünkü o sırada bunlardan başka şehzade yok
tur. - Bu emrin İcrasını der-uhde eden Baş-çukadar Gürcü kölesi Abdülfettah, 
Hazine-kethudası sırp köle Ebe-Selim, Hazine-vekili zenci Nezir, Baş-emirahur 

Deli-Eyüb-oğlu Kör-Mehmet, Tebdil-hasekisi Bağdadlı Hacı-Ali ve Bostancı De
li-l\hıstafa ismindeki dönme ve devşirme hainler yirmi kadar Sandalcı ve Bos
tancı ile derhal Sultan Selim'in dairesine saldırmış, o sırada üçüncü Selim'in 
odasında bulunan karısı Re'fet Kadın-Efendi ile iki cariye araya girmek istemiş

lerse de cariyelerden Pakize'nin elleri bir kılıç darbesiyle yaralanmış, diger ca
riyc lıayılmış. Kadın-Efendi bir darbede sedire yığılmış, bir riovayete göre zavallı 

Sultan Selim silahsız oliuğu için kendisini bir neyle müdafaa etmiş, diger bir 
rivayete nazaran da mücadele iki saat kadar sürmüş, nihayet bir kılıç darbesi 
sağ· şakağınm derisini sakalıyla beraber çenesine kadar indirmiş, bir çok lobut, 
şiş Ye kılıç darbeleri daha inmiş ve işte böylece o büyük ve nurani padişah ni
hayet kanlar içinde Allalıma kavuşmuştur: Son bir hamleyle ortaya atılmak is
tiyen Re'fet Kadın-Efendi ancak cesedin üstüne kapanabilmiştir. Daha veli
ahdliği zamanında bir taraftan On-altıncı Louis ile ve bir taraftan da Fransa Ha
riciyye nazırlarıyla gizlice muhabere ederek ve hatta Paris'e adam göndererek 
memleketinde yapmak istediği inkılapları cülüsundan yıllarca evvel hazırlamış 

olmakla maruf olan büyük teceddüd şehidi üçüncü Selim 1761=1175 senesi 24 
Kanunuevvel = 27 Cumada-l-ula Perşenbe günü dünyaya gelmiş olduğuna göre 
tam 46 sene, 7 ay, 5 gün yaşayıp 47 yaşının içinde şehid olmuş demektir: 1807 = 
1222 senesi 29 Mayıs=21 Rebi'ül-evvel Cuma günü hal'inden itibaren ancak 1 
sene, 2 ay yaşamıştır. - Hüsn-i-niyetiyle cesaretinden başka bir meziyyeti olmı

yan cahil ve gafil Alemdar'ın şu üç büyük hatası bu facianın en mühim sebeb
leri sayılabilir: 1) Ordu Istanbul'a gelirken Kırk-kavak mevkıinde sancağ·ı kar
şılıyan Dördüncü Mustafa'yı Rusçuk-yaranından Ramiz Efendi'nin ihtarına rağ

men merdliğe mugayir gördüğü için tevkif edivermemiştir; 2) Mürtecileri sin
dirdikten sonra muvaffakıyyetinden istifade etmesini bilmediği ıçın bir haftrı 

boşuna vakıt geçirmiştir; 3) Topkapu sarayını bastığı zaman tç-kapu önünde sa
atıeı·ce durmuş, derhal içeri dalıp meseleyi bizzat halletmedikten başka kapuyu 
tutmadığı için, o kapunun kapanması faciaya sebeb olmuştur. Aradan iki saat 
geçtikten sonra içine şüphe giren Alemdar nihayet kapuyu baltalarla yıktırmak 

istemişse de muvaffak olamamış, damdan adam geçirip açtırmışsa da Kızlar-ağa
sı karşısına çıkıp faciayı haber vermiş ve o sırada büyük. şehidin mubarek ce-
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sedi bir şilte üzerinde dışarıya çıkarılınca Alemdar Paşa hemen ayaklarına ka
pamp: 

-- Vay Efendinı, seni iclas içün bu kadar yerden şedd-i rahl idüp gelmişiken şu 

gözlerim seni bu halde gördü! Şu Enderun halkı dedikleı·i hainleri katl-i-am ilc 
intikam alayım! 

diye bağırıp ağlamıştır. Bir rivayete göre de Alemdar içeri girince Arz-odasının 

büyük kapusu önündeki sofaya konulmuş olan cenaze ile karşılaşmıştır. - Nasıl 

kurtulduğunu aşağıki fıkrada göreceğimiz şehzade Mahmud işte bu sırada or~

taya çıkınca Alemdar derhal biat etmiş ve Dördüncü Mustafa'ya da hal'i tebliğ 

edilmiştir : 1807=1222 senesi 29 Mayıs=21 Rebi'ül-evvel Cuma günü tahta çıkmış 
olan mürteci' Sultan Mustafa tam 1 sene, 2 ay saltanat sürmüştür; 1779=1193 ''0-
nesi 26 Şa'bah 8 Eylül Çarşanba günü dünyaya gelmiş olduğuna göre yaşmlil 

28 sene, 10 ay, 21 gün tuttuğu sırada, yani 29 unun içinde hal'edilmiş demektir J. 



iKiNCi MAHMUD 

( Mahmud-ı Sanl/Mahmud-ı Adli) 

M. 1808 = H. 1223 - M. 1839 ·= H. 1255 

1808 = 1223 

28 Temmuz = 4 Cumada-l-ahire, P:erşenbe İkinci Mahmud'un cu
lusu ve AJenıdar-l\iustafa Paşa'nın sadiheti. 

(Birinci Abdülhamid'in küçük oğlu, Dördüncü Mustafa'nın kardeşi ve Osmanlı 

pac1işahlarının otuzuncusu olan ikinci Mahmud 17851=1199 senesi 20 Temmuz=13 
Ramazan Çarşanba günü dünyaya gelmiş olduğuna göre yaşının tam 23 sene, 10 
gün tuttuğu, yani 24 üne henüz bastığı sırada tahta çıkmış demektir: Anasının 

adı «Nakş-i-dil Sultanndır; bu Valide-Sultan'ın Fransız olduğu hakkında Fran
sa'da yapılan bazı neşriyyıltı Ahmed Refik merhum "T. O. E.» mecmuasında red 
ve cerhetmiştir. - Kuvvetli bir şair olan ikinci Mahmud'un şiir mahlası «Adlh 
dir. - Sultan Mahmud, üçüncü Selim'i öldüren kaatillerin ellerinden güçlükle 
kurtularak cülüs edebiimiştir : Enderun müverrihi Ata Bey'in o sırada Baş-Iala 

olan babası Tayyar Efendi «Baş-Iala kulesi» nin penceresinden bakarken yuka
rıki fıkrada bahsi geçen kaatjllerin hareketlerini gorup Selim ve Mahmud ta
rafdarlarını derhal haberdar etmiş, Sultan Selim'le şehzade Mahmud'u bacadan 
dama çıkarıp kurtarmak üzere üçüncü Selim'in ağalarından Kasım, Mahmud'un 
lalası Anber ve bunun arkadaşı Hafız-tsa Ağalar derhal içeri gönderilmişlerse 

de kaatillerin Sultan Selim dairesinden kanlı ellerle çıktıklarını gördükleri ıçın 

kestirme bir yoldan hemen şehzade Mahmud'un dairesine koşmuşlar, fakat kaatiller 
de yetiştikleri için Kasım Ağa merdiven başını tutmuş ve yaralanıncaya kadar 
sehat etmiş, nihayet cellatlar merdiven başına çıkınca Gürcü yahut Çerkes cari
yelerden Cevri-Kalfa külhandan aldığı külü birdenbire gözlerine serptiği için ca
niler duraklamış, Cevri-Kalfa içerd~ki Anber ve lsa Ağalara : 

- Damdan kaçırın, damdan! 

diye seslendiği sırada kaatiller içeri daimışiarsa da ağalar şehzadeyi dipteki ca
ınekanlı odanın tavana yakın olan ve "baca» denilen çatı ağzından dama çıkar

mıya muvaffak olmuşlardır. Bu sırada canHerden Ebe-Selim'in attığı hançer şeh

zadenin bir kolunu hafifçe yaraladığı gibi, sağ kaşının üstü de kapıya · çarparak 
biraz berelenmiştir. Sultan Selim'in şehadeti üzerine Sultan Mahmud'un Cevri
Kalfa dairesine kaçtığı ve bu vak'anın orada olduğu hakkında da bir rivayet 
vardır. - Şehzade dama çıkınca ağalar aşağıda mücadelelerine devam etmişlerse 

de, tarh o sırada Alemdar'ın askerleri içeri girdikleri için kaatiller kaçmışlardır.
Sultan Mahmud Hasekiler dairesi damından Kuşhane darnma geçmiş, kenara ge
lince lalası olan Seferli-kethudası Recep-Paşa-zade Mehmet Bey'le Baş-Iala Tayyar 
ve imam Hafız-Ahmed Efendilerin dayadıkları merdivenden aşağı inmiş v·e Alem
dar'ın olduğu tarafa doğru ilerlemiştir; şehzadeyi tanımıyan Paşa'nın Rumeli şi

vesiyle: 

- Abc. bu kimdir? 
suil.line imam Hafız Efendi'nin : 

- Sultan Mahmud Efendimiz budur! Nevbet-i Hilafet kendilerinindir: Ben biat 
cyledim; maslahat-ı hayriyynin itmamı size kalmıştır! 

diye cevap verdiğinden bahsedilir. Alemdar hem.en yeni padişahın eteğ·ini öp-
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müş ve Sultan Selim faciasından dolayı Enderun halkını tehdide başlamıştır. Bu 
korkunç vaziyette büyük bir metanet gösteren ve esasen çok metin ve cesur bir 
zat olan Sultan Mahmud : 

- Paşa, ben onları buldurup sana gönderirim; sen şimdi askerini dağıt, silahlarını 
çıkar da Hırka-i-Şerif dairesine gel! 

diye şiddetli bir emir vermiştir: Alemdar hemen askerlerini dışarı yollamış, bü
tün silahlarını çıkarmış, yalnız üçüncü Selim'in yadigan olan murassa hançerden 
ayrılmak istemediği için padişah o kadarına müsade etmiştir. - tkindiye doğTu 
Alemdar'ı Hırka-i-Şerif odasında huzuruna kabul eden Sultan Mahmud bir riva
yete göre kendisine ilkönce Sa.daret-Kaymakamlığını tevcih etmis ve Bab-üs
Saade haricinde kurulan tahta çıkıp biat merastmi yapıldıktan sonr'a da Sadaret 
mührünü vermiştir. - üçüncü Selim'in telkinatı sayesinde samimi bir teceddüdcü 
olan ikinci Mahmud'un cülüsu, kardeşinin temsil ettiği kısa bir irtica devrinden 
sonra teceddüd ce re yanının tekrar Iş başına gelmesi demektir). 

29 Temmuz= 5 Cumada-1-ahire, Cuma: Üçüncü Selim'in cenaze me

rasimi ve kaatillerinin tenkili. 

(Sadr-ı-a'zamla bütün vükela ve uleınanın takip ettiği cenaze halkın umumi te
essürü içinde Laleli camiine götürülüp babası üçüncü Mustafa'nın türbesine def
nedilmiştir. Sultan Selim'in kaatilleri ertesi günden itibaren yakalandıkça 

idam edilmişlerdir: Dördüncü Mustafa'nın faciada rol oynayan müstefreselerinden 
on cariye kayıklarla Kız-kulesi açığına götürülüp boğularak denize atılınıştır : 
iki ay içinde idam edilenlerin 300-1000 i bulduğundan bahsedilir). 

29 Eylül = 8 Şa'ban, Perşenbe: Istanbul hükumetiyle «Sened-i itti
fak» tanzimine gelen taşra a'yanlarmm huzura kabulü. 

(Bundan evvel de muhtelif münasebetlerle söylediğimiz gibi, asi valilerle a'yan
lar yüzünden o ;;ırada merkezin mülhakat üzerinde nüfuzu kalmamış, ildeta bir 
«Tavaif-i-Müluk=Feodalite, sistemi vücuda gelmiş ve devlet bu yüzden inhiHU 
alihnetleri gösterıniye başlamıştır: Bu vaziyetin en mühim· aınili, a'yanlığın te
reddisinde gösterilebilir. A'yan demek vergi tahsili, asker cem'i, erzak ve leva
zım tedariki gibi devletle halkı ayni zamanda alakadar eden işlerle mükellef ol
mak üzere halk tarafından intihab edilen mümessil demektir: Bu milmessillerin 
intihapları ilkönce valiler ve ondan sonra da Sadr-ı-a'zamlar tarafından tasdik 
edilmiştir; fakat devlet harici ve dahili gailelerle za'fa düştükçe a'yanlık da te
reddi etmiş, taşra a'yanlan halk milmessili v'aziyetinden çıkıp birer derebey~ 

haline gelmiş ve merkezin emirlerini dinlemiyerek adeta istiklal emareleri gös
terıniye başlamışlardır. Büyük a'yanlar küçük a'yanlara hakim oldukları için, 
vaziyet adeta Orta-çağ Avrupa feodalitesinin Türkiye'de canlanmasına benzetile
bilir. Alemdar-Mustafa Paşa iş başına gelmesinden itibaren iki ay üçüncü Se
lim'in kaatillerini tenkil etmek ve zorbalıkla irticaı sindirınek gibi gailelerle 
meşgul olduktan sonra, kendisiyle beraber iktidar mevkıine geçmiş olan Rusçuk 
yaranının telkirriyle iki büyük iş görıniye karar vermiştir: Bunların biri a'yan
ların itaat altına alınması ve biri de Nizam-ı~Cedid'in ihyasıdır. !şte bundan 
dolayı Anadolu ve Rumeli a'yanları Istanbul'a davet edilmiş, Alemdar'ın şahsi 
nüfuzundan ve kendisine karşı beslenen emniyet ve i'tiınaddan dolayı bunlar 
askerleriyle beraber payıtahta gelmekte tereddüd etmemişlerdir. Asım, Şant-zade 
ve Cevdet tarihlerinde Istanbul'a gelen a'yanların hepsi zikredilmemiştir: Yalnız 
bazılarının isimlerine tesadüf edilmektedir; malum olanlar Bozok a'yanı Ceb
bar-zadejÇapan-oğlu Süleyman Bey, Serez a'yanı !smail Bey, Çirmen mutasar
nfı Mustafa Bey, Mağnisa a'yanı Kara-Osman-oğlu Hacı-ömer Ağa, Bolu-voy
vodası Hacı-Ahmed-oğ·lu Seyyid-ibrahim Ağa, Bilecik a'yanı Kalyoncu-Mustafa 
Ağ·a ve Şile a~yanı Ahmed Ağa isimlerinde yedi kişiden ibarettir: Bunlardan Ka-
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ra-Osman-oğlu aslen Sırptır; Serezli-ismail Bey'in 10-12 bin ve Kalyoncu-Musta
fa Ağa'nın da 5 bin askeriyle geldiğinden bahsedilir; digerlerinin asker mıkdarı 
belli değildir. Istanbul'da toplanan a'yanların bu yedi kişiden ibaret olmadığı 
muhakkaktır: Zaten Arapyan Efendi Anadolu ve Rumeli a'yanlarının kamilen 
gelmiş olduklarından ve askerlerinin mecmüu da 70 bini bulduğundan bahsetmek
tedir. Bunlardan başka üçüncü Selim devrinin Nizam-ı-Cedid tarafdarlığıyla meş
hur Karaman valisi Kadı-Abdurrahman Paşa da 5 bin muallem askerle gelmiş

tir. - A'yanların ileri gelenleri bu gün Kağıthane'deki Çağlayan köşkünde ikinci 
Mahmud'un huzuruna kabul edilip taltif ve tatmin edilmişlerdir. Bir müddet evvel 
büyük bir «Meclis-i meşveret» akdedilerek verilen karar mucibince bu tarihten on 
gün kadar sonra hükümetle a'yanlar arasında bir "Sened-i-ittifak» akdolunmuş
tur; devletle tebaası arasında bir nevi muahedeye benziyen bu tuhaf vesika yedi 
maddeliktir: Birinci madde a'yanlarm padişaha sadakatine, ikincisi asker cem'in~ 
de yardım edeceklerine, üçüncüsü tahsilatın te'minine, dördüncüsü Sadaret maka
mının kanun ve ittifaka uygun emirlerine itaat edip uygun olmıyanlara müttefikan 
mani' olacaklarına, beşincisi devlet erkanı gibi a'yanların da ittifaka riayet ede
ceklerine ve riayet etmiyen a'yanın müttefikan te'dib edileceğine, altıncısı Istan.; 
bul'daki Yeniçeri vesaire ocaklarında ısyan çıktığı takdirde a'yanların istizana 
lüzum olmadan gelip te'dib edeceklerine ve yedincisi de vergilerin mütedil olma
sına dairdir! Bu yedi maddeye ilav·e edilen bir zeyle göre de her yeni Sadr-ı-a'zam
la şeyh-ül-tslam bu ittifaknameyi imza etmekle mükellef olacaktır! Fakat bu 
tuhaf vesikada Alemdar'dan itibaren bütün devlet erkanının imzaları bulunduğu 

halde yukarda bahsi geçen yedi kişiden yalnız dördünün, yani Çapan-oğlu Süley
man, Serezli-tsmail ve Çirmen mutasarrıfı Mustafa Beylerle' Kara-Osman-oğ'lu 
Hacı-ömer Ağ·a'nın imzalarına tesadüf edilmesi hayret edilecek bir vaziyettir. -
Padişahın tebaasıyla böyle bir ittifak akdine mecbur olmasından çok müteessir 
olduğu ve taşra hanedanlarına işte bu tarihten itibaren garaz bağladığı rivayet 
edilir. - Şa'ban sonlarından itibaren a'yanlar tedricen yerlerine avdet etmişlerdir). 

14 Teşrinievvel = 23 Şa'ban, Cuma: «Segban-ı-Cedid» ismiyle Ni
zam-ı-Cedid'in ihyası. 

(Yukarıki fıkraya da bakınız. - Alemdar, başta Yeniçeri-ocağı olmak üzere yedi 
ocaktan bir muvafakat senedi· aldıktan sonra sekizinci ocak olarak «Segban-ı

Cedid» i kurmıya başlamış, ilkönce 1 Şa'ban = 22 Eylül Perşenbe günü Levend
çiftliğ'i kışiasma bir mık{1ar asker konulmuş, Nizam-ı-Cedid zabitlerinden Arna
vut-Mustafa Selimiyye'de asker yazmıya me'mur edilmiş ve 8 Şa'ban= 29 Eylül 
perşenbe günü de talimler başlamıştır. Bununla beraber Şıkk-ı-Evvel defterdan 
Behic Efendi'nin «Umur-ı-Cihadiyye» nazırlığına tayin~ suretiyle ocağın resmen 
teessüsü bu gündür; ocak-ağalığına da Nizam-ı-Cedid kethudası Süleyman Ağa 
tayin edilmiştir. Aba dizlik ve tozluk giydirilen yeni askerin hususi bir kıyil.feti 

vardır. Bunlara diger· ocaldardan daha fazla tahsisat verilmesi, Yeniçerilerin bile 
yeni ocağa rağbet etmesiyle neticelenmiştir. - Bir taraftan da ocak esamelerinin. 
hükümet tarafından satın alınması kararlaşmıştır: Bu esameler, askerlik yerine 
esnaflık eden ocaklılann esham, ve tahvilat gibi her kese sattıkları ulüfe cüz
danlarıdır: Bunlar, zaman geçtikçe elden ele dağılmış ve bir çok aileler için ma~ 
işet medarı haline gelmiş olduğu için padişah birdenbire ilga edilmelerine mü
saade etmemiş, bunun üzerine gümrükten yarı bedellerinin te'diyesi suretiyle kırk: 
gün içinde esamelerin satın alınmasına karar verilerek ınesele halledilmiştir). 

14/15 Teşrinisani = 25/26 Ramazan, Paza.rtesi/Salı gecesi, zevali 
saat 12/24 : irticaın yeniden baş kaldırması ve «Alemdar vak'ası» deni
len Yeniçeri ısyanının başlaması. 

(Umumiyetle Ramazan'ın 26f27 nci gecesine müsadif olan "Kadir geçesiıınden 
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bahsedilirse de, «Salı gecesi» diye gün ismi tasrih edilmekte olduğuna göre bir 
günlük farkın «Rüyet-i-hiliU» den miıtevellid olması lazımgelir. Bu meşhur 

ısyanın başlıca sebebleri "Segban-ı-Cedid, ismiyle Nizam-ı-Cedid'in ihyası, yu
karıki fıkrada gördüğümüz esameler meselesinden Yeniçerilerin mutazaıTır ol
ması ve vazifesiz tahsisat alan «Ulemay-ı-Rüsflm, un da bu misalden kuşkulan

ınası, diktatör vaziyetinde bulunan Alemdar'la «Birun» denilen. hükumet adam
larının istiklaline karşı eski nüfuzlarını kaybeden ve "Enderun» denilen Saray 
riciUinin muhaJefeti, ticaret ve san'atla meşgul olan Ocakllları t:Uime mecbur et
mek üzere Istanbul'da esnaflık için askeri talinı.in şart ittihaz edilmesi, başta 

Alemdar olmak üzere Rusçuk yaranının rüşvet, hediye ve müsadereyle zenginle
şivererek her gece sefahat ve saz alemlerinde yaşamaları, Kapdan-ı-derya Ramiz 
Paşa'nın "Hatayi» denilen ve güya bekareti mütemadiyen tazelenen «Bikr-i
daime» bir cariye bulundurmak için her tarafa kol kol adamlar ve esirciler salına
sının halk arasında çok fena bir te'sir uyandırması, gene Ramiz Paşa'nın şiddetli 

icraatından dolayı Tersanelilerin dilgir olması, cevahir içinde takdim edilen muh
teşem cariyelerden dolayı Alemdar'ın aklı başından gitmesi ve bilhassa bunlar
dan «Kamer-tab Hatun» un te'siriyle artık silahsız dolaşacak hale gelmesi, bir 
dalkavuk çenberi içinde kalan paşanın yanına kimsenin yaklaşamaması ve ni
hayet kendisinin ümmiliğiyle cahilliğinden ve yaranının da sefahatlerinden dolayı 

gaflet içinde kalmış olmalarıdır. - Dördüncü Mustafa işte bu vaziyetten istifade 
ederek iclas edilmesi için adamlarıyla muhabereye başlamış, kızkardeşi Esmii
Sultan "Tebdil-i lnyafet, le mütemadi bir propagandaya girişmiş ve hatta bazı 

Ocak erkaniyle goruşmüş, Alemdar bu vaziyeti padişaha arzetmişse de Sadr-ı

a'zamının diktil,törlüğünden memnun olmadığı anlaşılan ikinci Mahmud aldırma

mıştır : Aşağıki vukuattan anlaşılacağı gibi hem Alemdar'a, hem Ocağa karşı 

Ramiz ve Kadı Paşalarla gizlice anıaşmış olmak ihtimali bile yok değildir! işte 

bundan dolayı Cevdet Paşa «Alemdar'ın zeval-i devlet-ü-ikbali mütemennay-ı 

ba'z-ı eali» olduğundan ve hatta «Vak'anın zuhflrundan akdem hudüsuna Ende
rün-ı-Hümayunca intizar olunduğundan» bahsetmektedir. Böyle bir vaziyette 
Ocakllların Aleındar'ı öldürüp devleti ellerine almak için gizli bir cemiyet kur
maları pek tabiidir : Buna mukabil tabii olmıyan bir şey varsa o da Alemdar'la 
yaranının gaflet uykularından uyanmamaları, bir ay içinde ancak dört bin ka
dar Segban-ı-Cedid askeri toplanabildiği halde Anadolu ve . Rumeli a'yanlarını 

memleketlerine iade etmeleri ve hatta Ocağın teşvikiyle Rusçuk üzerine yürü
yen Vidin valisi Molla Paşa :-tdris Paşa'ya karşı Alemdar'ın maiyyet kumandanı 
olan Boşnak Ağa'yı askeriyle beraber gönderip büsbütün kuvvetsiz kalmasıdır. 

Yakında bir ısyan çıkacağı için Edirne'ye gitmesi kendisinE.' ihtar bile edildiği 

ve hatta Bab-ı-Ali duvarlarına «Rumeli'den geldi bir çıtak - Bayram ertesi ya 
kılıc oynıyacak ya bıçak» şeklinde yaftalar bile yapıştırılmış olduğu halde al
dırmamış, Yeniçerileri «Manav ve leblebici gürühu» diye istihfaf ettiği için hiç 
bir emniyet tedbiri ittihaz etmemiştir. - Vak'anın bu gece zuhuruna sebeb, 
Şeyh-ül-tslamın kona~ındaki ziyafetten dönen Alemdar'a yol açmak istiyen maiy
yetinin halkı de~nek ve kamçıyla da~ıtması ve bu yüzden yaralananların kahve
leri dolaşıp Yeniçerileri ayaklanmıya teşvik etmeleridir: Ocaklılar bu heyecan için
de iken «İsmi bilinmiyen, birinin bayram ertesi Ocağın ilga edileceği hakkında bir 
haber göndermiş olduğundan da bahsedilir! - Gece-yarısı kışıalarından hareket 
eden 400 kadar Yeniçeri ilkönce Ağa-kapusu'na gidip Yeniçeri-ağası Musta
fa-Ağa'yı parçaladıktan sonra sessizce Bab-ı-Ali'yi kuşatmışlar ve Alay-köşkü 

tarafındaki büyük kapıya nazır Kethudi\, dairesinin altına ot yığıp yangın çı

kardıktan sonra tüfek atmıya başlamışlardır : O sırada Alemdar'ın Rumeli asker
leri sürgüne gönderilmiş ulema ve ricalin evlerinde dağınık olduğundan bahse
dilir; Levend-çiftliği ile Selimiyye'deki Segban-ı-Cedid efradının da cephanesi 
yoktur! Yağmacılık hırsıyla bir çok ayak takımı da asilere iltihak etmiştir: Alem
dar'a hemen atıanarak eşkıyayı yarıp geçme teklifinde bulunanlar olrnuşsa da 
müdafaa vaziyetinde imdad beklemeyi tercih etmiştir. _ Kapdan Raıniz Pa:;:cı 

ısyandan haberdar olunca Segbanlara cephane verip Istanbul kapılarını tuttur-
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makla iktifa etmiş ve Selimiyye'de bulunan Kadı Paşa da askerine cephane C'e_:;;-·t
tıktan sonra Istanbul yangınına uzaktan seyirci kalm~ştır: Bunların bu hali belki 
de İkinci Mahmud'un gizli bir emriyle alakadardır; çünkü padişah emredince her 
ikisi de sarayın müdMaasına derhal yetişmekte kusur etmemişlerdir: Aşağıki fık

raya bakınız. - Alemdar'ın elli altı cariyesiyle «Haremdeki mahzene» ve daha doğ
rusu «Harem bağçesi derununda olan kullenin içine>> kapandığından bahsedilir: işte 

oradan eşkıyaya kurşun yağ·dırmış, on ikisini müzal{ere bahanesiyle çağırıp tepele
miş ve hep imdad umarak kahramanca mukavenıetine devam etmiştir). 

15 Teşrinisani = 26 Ramazan, Salı: Alemdar'ın şeh3.deti, Çavuş

başı Arnavut Memiş Efendi'nin Sadaret-kaymakamlığı ve asilerin sara

ya hücumu. 

{Alemdar-Mustafa Paşa bir rivayete gbre bu gün ikindi vaktine kadar ve daha 
kuvvetli olan ikinci bir rivayete göre de ezani saat 3 = zavali saat 8.e kadar mü
dafaasına devam ettikten sonra artık imdaddan ümidini kesmiştir : Son kara
rını verince, vaktiyle mensub olduğu 42 nci bölük oda-başısını çağırtıp cariyelerini 
Ocağın namusuna emanet etmiş, yalnız en çok sevdiği baş-cariyesiyle sadık ha
rem-ağası kendisinden ayrılmamıştır. O sırada kule yahut mahzenin arka ta
rafına ve üstüne üşüşen bir çok yeniçerilerin kazmalarla gedik açmıya çalıştık

larından bahsedilir: Tam işte o anda Alemdar evvel ce koydurduğu büyük bir 
barut variline tabancasını sıkıp ateşlemiş, müdhiş bir tarraka olmuş, asilerden 
beş yüz yahut sekiz yüz kişi bir anda havaya uçup telef olmuştur. Dumandan bo
ğulan Alemdar'la iki sadık adamının cesetleri iki gün sonra enkaz altından çı

karılmıştır. - Bu gafil kahramanın sadareti bu senenin 28 Temmuz 1= 4 Cu
miida-1-ahire Perşenbe gününden itibaren 3 ay, 18 gün sürmüştür. - Arnavut Me
miş Efendi'nin Sadaret-Kaymakamlığına tayini, Sadr-ı-a'zamın «hayat ve mematı 
nezd-i saltanat-ı seniyyede, henüz malum olmamasıyla izah edilir. - Asiler bu 
gün Sadaret-Kethudası Mustafa Refik Efendi'nin evinde mukavemetinden dolayı 

kapısını topla yıkarak kendisini dışarı çıkarıp parçalamışlardır : Diger yarandan 
Umur-ı-Cihadiyye nazırı Behic ve Defterdar Tahsin EfendHer kaçmışlardır. 

Bab-ı-All vak'ası üzerine asiler büsbütün azıp şehirde zorbalı~a ve devlete ha
kim olmıya başladıkları için, Sultan Mahmud Kapdan Ramiz ve Kadı Abdurrahman 
Paşaları ihtiyaten sarayın müdMaasına davet etmiş, Ramiz Paşa Segban ve Topçu 
kuvvetleriyle ve Kadı Paşa da Selimiyye'deki askeriyle denizden Topkapu'ya gel
mişlerdir. Asilerin saraya hücumu işte bundan dolayıdır: Derhal üzerlerine asker 
sevkedilip bir hayli eşkıya kırıldığından bahsedilir). 

15/16 Teşrinisani = 26/27 Ramazan, Salı/Çarşanba gecesi: Dör

diincü Mustafa'nın idamı. 

(Bunun sebebi asilerin Sultan Mustafa'yı tekrar tahta çıkaracaklarından bahset
miş olmalandır ·, Sarayın Sünnet odasında Şeyh-ül-tslam Salih-Efendi-zade Es'ad 
Efendi, Kaymakam Memiş Paşa, Kapdan Ramiz Paşa ., .. e Anadolu beylerbeyi Ka
dı Paşa ile sarayda bulunan bazı ulema toplanıp vaziyet müzakere edilmiş, Şeyh

ül-islam fetva vermiş, padişah biraz tereddütten sonra muvafakat etmiş ve işte 
bunun üzerine Kadı paşa ile Bostancı-başı bir kaç celladla içeri gidip Dördüncü 
Mustafa'yı Şimşirlik'de kendi belindeki şal kuşakla boğdurmuşlardır: Bu suretle 
Sultan Mustafa 3 ay, 19 gün evvel üçüncü Selim'e yaptığınin cezasını aynen çek
miş demektir. - 1779 ı= 1193 senesi 8 Eylül = 26 Şa'ban Çarşanba günü dünyaya 
gelmis olan Dördüncü Mustafa 29 sene, 2 ay, 8 gün yaşayıp 30 yaşının içinde iöam 
edilmiştir : ihtililJden dolayı cenazesi ancak Cuma günü öğle namazından sonra 
kaldırılıp babası Birinci Abdülhamid'in türbesine defnedilmiştir), 

F.: 7 
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16 Teşrinisani = 27 Ramazan, Çarşanba: Segban-Yeni~ri harbi~. 

büyük Istanbul yangını, donanmanın asilere ateş açması ve Ocak-ağala
rının pa.dişaha dehaleti. 

(Bu sabah asiler erkenden Ayasofya minaralerine çıkarak sarayın içine kurşun 

yağdırmıya başlamışlardır: Sarayda fazla erzak olmadığı için, dört bin mevcutlu 
Segban-ı-Cedid kuvvetinin eşkıyaya nisbetle kifayetsizliğine ra~en huruç hare
ketine karar verilmiş, Ocak ağası Süleyman Ağa segbanlan üç kola ayırarak us:. 
talıklı bir hareketle asilerden üç yahut beş bin kişi· telef etmiş ve Cebeciler klŞ
laşını zabtettirmiştir : Bu vaziyet üzerine Yeniçeriler kışlayı ateşlenıiş, rüzgardan 
dolayı yangın genişliyerak Divan-yolu, Sultanahmet ve Ayasofya taraflannı kül 
haline getirmiştir; Segbanların 117 yahut 600 şehit verdikler1 rivayet edilir; Süley
man ~a da şehid olmuştur. - Minarelerden saraya ateş açılınca Sultan Mahmud 
donanmanın asileri topa tutmasını emretmiş, şehirdeki harekat esnasında Ağa-ka
pusu bombardman edilmiş v·e evlere de isabetler olduğu için halk telaşa düşmüş
tür. - Nihayet asilerin bir çoğu kendi evlerini yangından muhafaza için dağılmı.ş, 
Ocak-ağaları neticeden ümit keserek ulemadan bazılarını dehalet için saraya gön
denniş ve padişah da kabul ettiği için, ertesi gün bir itaat hücceti yazılmak üzere 
her iki taraftan ateş kesilmiştk). 

17 Teşrinisani = 28 Ramazan, Pe.rşenbe: Tersane, Tophane, Seli

miyye ve Levend-çiftliği vali'aları. 

(Bursa'da menfi bulunan eski Kapdan-ı-derya Seyyid-Ali Paşa'nın akrabasından. 

Kandıralı-Mehmet ismindeki zorba bu sabah erkenden Kasımpaşa'ya gidip şöhre

tine kapılan eşkıya döküntülerini başına toplıyarak Tersane ile limandaki ge
mileri zabtetUkten sonra muhafızları azalmış olan Tophane'yi de ele geçirmiş, 

Topçu ve Arabacı kazanları Et-meydanı'na nakledilerek ısyaıı yeniden alevlen
dirilmiş, bir kısım asiler üsküdar'a ve bir kısmı da Levend-çiftliği kışiağına gi
derek bir takım müsademelerden sonra oraları da ellerine geçirmiş ve iş bu şekle 
gırınce sarayda bulunan Ramiz ve Kadı Paşalarla Bahriye nazırı Moralı-Ali 

Efendi deniz yoluyla Ayastefa.nos ·= Yeşilköy'e geçip Rumeli'ye kaçarak takipçile
rin elinden kurtulmuşlardır. Bütün bu vak'alarda bir çok evler basılmış, yağmalar 
yapılmış, ırzlara tecavuz edilmiş ve Selimiyye kışiası yanmıştır). 

17/18 Teşrinisani = 28/29 Ramazan, Perşenbe/Cuma gecesi: Asi
Ierle muahede akdi ve i:rticaın ikinci zaferi. 

(Gündüz Alemdar'ın cenazesi enkaz altında bulunmuş olduğu için asiler öldüğü

ne inanmış, yapılan müzakerede fiorariler bulundukça cezalarının verilmesi karar
laşmış, Segban ocağının ilgası kabul edilmiş ve bu suretle 1807 ı=' 1222 vukuatımn 
u25 Mayıs» fıkrasında gördüğümüz Kabakçı ısyanından sonra ikinci defa olarak 
yeni askeri teşkilat lağvedilmiştir. - Buna rağmen Cuma sabahı saraydaki Seg
banların mühJ.m bir kısmı denizden Tophane'ye geçtikten sonra Yeniçeriler Soğuk
çeşma vesaite kapılanndan içert hücum ederek mütebaki 3 - 4 yüz segbanı imha 
etmişler v·e pek azını da tahkir ve teşhir ederek kışıalarma götürmüşlerdir). 

22 Teşrinisani = 3 Şevval, ,Salı: Sadar8t-Kaymakamı Memiş Pa
şa'nın sadareti. 

(Aciz, idaresiz ve silik bir şahsiyyet olan bu arnavut Memiş Paşa'nın Kaymakam-,. 
lı ğı için yukarda bu senenin «15 Teşrinisani» fıkrasına bakınız). 
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1809 = 1223 

1 Kftnunusani = 14 Zülka'de, Pazar: Memiş Paşa'nın azliyle Kör
Yusuf Ziyaüddin Paşa'nın ikinci sadareti. 

( Azlin sebebi acziyle idaresizliğ·ictir : Sadaret müddeti yukanki fıkra tarihinden 
itibaren 1 ay, 9 günden ibarettir. - Halefi Gürcü Ziya Paşa bu ikinci sactaretine 
Haleb valiliğinden gelmiştir: Istanbul'a muvasalatı 1809 != 1224 senesi 23 Nisan = 
8 Rebi'ül-evvel Pazar gününe müsadiftir). 

5 Kanunusanİ = 18 Z.ülka'de, Perşenbe: Osmanlı-İngiliz sulhü. 

(Cevdet Paşa rcl9 Zülka'de» tarihinden bahsederse de, muahede metninde mevcud 
olan «5 K!lnunusani» günü Perşenbe'ye ve o da hakiki takvimde «18 Zülka'de, ye 
müsadiftir. - ingiltere'ye ilan edilen harb için 1807 i= 1222 vukuatının «20 Mart» 
fıkrasına bakınız: O tarihte İngilizlerin Istanbul ve Mısır üzerine yaptıkları hare
ketlere karşı Türkiye ile elbirliği derecesi·nde bir dostluk te'sis eden Napoleon 
sonradan bu dostluğa ihanet edip Rusya ile 1808 senesi 12 Teşrinievvelinde ak
dettiği Erfurt muahedesinde Memleketeyn'in Ruslar tarafından ilhakını kabul etmiş 
ve bu vaziyete karşı Osmanlı imparatorluğu da İngiltere'nin arzu ettiği sulh ve 
ittifakı kabule mecbur olmuştur. Sulh muahedesi 12 maddeliktir: ingilizler elle
rinde bulunan Osmanlı kalelerinin ve Osmanlılar da harbin ilanında el koydukları 
ingiliz gemileriyle mallarının iadesini• taahhüd etmiş, kapitülasyonların ibkası ve 
her iki taraftan tayin edilecek konsolosların ayni hukuku haiz olması kararlaşmış
tır. Ayni tarihte akdedilen dört maddelik gizli ittifak muahedesine göre de Fransa 
devleU Türkiye'ye taarruz ettiği takdirde İngiltere donanınası Karadeniz'e kadar 
Osmanlı sahillerini koruyacak, silah ve mühimmat verecek ve İngiltere Türkiye'den 
evvel Rusya ile sulh akdedecek olursa Osmanlı ccTamamiyyet-i mülkiyye» sini te'min 
edecek bir Türk - Rus sulhünün akdine tavassutta bulunacaktır). 

24 Teşrinievvel 
de Tatariçe zaferi. 

1809 = 1224 

15 Ramazan, SaJı : Yeniden başlıyan Rus seferln-

(Prusya ve Avusturya'ya karsı Ruslarla Aniasan Napoleon'un 1808 deki Erfurt 
mülakatından çar Birinci Ale~andre'ın Memlek~teyn'i i!hak etmesine müsait dav
ranması üzerine Fransız tavassutiyle artık sulh olamıyacağı anlaşıldığı ve işin 

içine İngiliz teşvikı de karıştığı için harb yeniden alevlenmiş, Vezir-i-a'zam Yu
suf Ziya Paşa Serdar-ı-Ekremlikle ordunun başına geçip 10 Cumada-1-'ahire 1= 23 
Temmuz Pazar günü Istanbul'dan hareketle Tuna boyuna yürümüş, nehrin beri 
yakasına g-eçen Rusları ric'ate mecbur etmek için Sumnu üzerinden 30 Receb 1= 

lO Eylül Pazar günü Rusçuk salırasına gelip ertesi gün karşı sahildeki YerköyÜ'ne 
asker geçirmiye başlamışsa da Silistre'nin muhasaraya uğradİğını haber alıp 
oraya hareket etmiş, şehre bir saat mesafedeki Tataritz 1= Tatariçe kÖyünde Peh
livan-ibrahiın Ağ·a kumandasındaki Osmanlı fırkası 60 bin mevcutlu bir Rus 
ordusuyla harbe tutuşmuş, bin şehide mu1mbil on bin moskof tepelenmiş v·e ni
hayet düşman Tuna'nm öte yakasına kaçtığı için Silistre muhasaradan kurtul
muştur : Bu zafer üzerine vezir olan Pehlivan Ağ·a «Baba Paşa» diye meshur
ctur. -- RununlP heraber, bıı mevzıi zafer Şevval sonları ı= K2.nıınuevve1 hasların
da İsmail ve Zülhicce = Kfmunusi'tni sonlannda da tbrail kalelerinin vire ile tes
lim olmalarına mani olamamıştır : iorga, ibrail'in teslimini 2 Kanunuev"el = 24 
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Şevval Cumartesi gunune müsadif gösterir. - Gene hu sırada Trabzon valisi ve 
Karadeniz sahilleri ser-askeri Şerif Mehmet ve Çıldır valisi vezir Selim Paşalarm 
ihtilaflarından dolayı yerlerine başkalarımn tayi;1inden mütevellit kargaşalıktan 

istifade eden Ruslar Faş '= poti kalesini de işg.:l eL11işleıodir). 

25 HazirP.n 
ce-phe vulmatı. 

1810 = 1:'1:25 

22 Cumada-1-uHi, Pazartesi: Cih1hl-ı-ekber Ham ve 

(Varna'nın muhasaraya uğraması, Baba Pasa'nın 2-3 bin askerle inüdafaa ettiği 

Hacı-oğlu-Pazarı'.nın sukutu ve Paşa'nın esareti, Hezargrad'ın düşmesi ve müte
sellimliğinde bulunan Yılık-oğ·lu'nun ihaneti yüzünden Silistre'nin düşmana tes
limi Istanbul'da büyük bir teessür uyandırmış. Fatih cibniinde umumi: bir meclis 
toplanıp bizzat sefere karar veren padişahm Hatt-ı-Hümayi'ınu okunmuş ve ni
hayet bu gün de Cihad-ı-ekber ilan edilmişse de Şumnu üzerine gelen düşnıan 

ordusunun mağli'ıb ve ric'ate mecbur olduğu ve donanmanın yetişrrıesi üzerine 
Varna'nın da muhasaradan kurtulduğu haber alındığı için umumi galeyan biraz 
süki'ın bulmuştur: Bilhassa Anadolu'dan gelen kuvvetıertn 3 Receb = 4 Ağustos 

Cumartesi günü Şumnu civarındaki Rus ordusuna yirmi bin telefat verdiren za
feri Moskofların ric'atine sebeb olmuştur. Bununla beraber, Ruscuğ'un kahraman 
müdafii Halil Paşa'nın alnından vurulması üzerine 27 Şa'ban ,= 27 Eylül Perşenbe 
günü Rusçuk ve Yerköyü kaleleri düşmana teslim olmak mecburiyeünde kalmıştır). 

10 Nisan 
!')a'mn azliyle 
serdarlığı. 

1811 = 1226 

= 16 Rebi'ül-evveJ, Çarsanba: Kör-Yusuf Ziyaiiddin Pa
Ba~-Emir-ahur Nazır/Laz.-Ahmet Paşa'nın sadaret ve 

(Az lin sebebi Ziya Paşa'nın ihtiyarlığı, servet ve ihtişam düşkünlüğü ve mevkıini 
tahkim için Yeniçerileri şımartmasıdır : Sadareti 1809 = 1223 senesi l Kanunu
sani = 14 Zülka'de Pazar gününden itibaren 2 sene, 3 ay, 9 gündür. Halefi Ahmed 
paşa'ya ıcNazır, denilmesi evvelce tbrail nazırlığında bulunmuş olmasından ve 
«Laz» lakabı da Trabzonluluğundan kinayedir. - Yeni serdar 5 Cumada-l--ahi
re = 27 Hazioran Perşenbe günü Şumnu'dan Rusçuğ'a gidip şehri muhasara etmiş 
ve o sırada Fransa ile harb halinde bulunan Ruslar 16/17 Cumada-1-ahire ı= 8/9 
Temmuz Pazartesi/Salı gecesi Rusçuğ'u tahliye mecburiyetinde kalmıştır). 

1812 = 1227 

28 Mayıs = 16 Cumada-1-Ula, Perşen be: Rülrreş muahedesi. 

(Hicri tarihin umumiyetle bir gün sonra gösterilmesi bir Rüyet-i-hilalden mü
tevellid olmalıdır. _ Besarabya ile Memleketeyn'i ve Sırn istiklalini hedef tu
tHn Ruslar Napoleon'un Moskova seferinden dolayı bu iddi<'Harından vazgeçmek 
ı'l!erburiyetinde kaldıklan için Türkiye b 11 çetin seferden az z<trarlrt kurtulmmı

tur : Muahede 16 maddeliktir. Ef1ak'a girdi!.\'\ yerden Tuna'va dökülünceye kadar 
Prnth ve E:<tracleniz'e kadar Tuna nehirleri hı1dııd ittihaz edilmiş, Pruth'un sa
ğ-ında kalan Boğdan Hrazisiyle hütün Eflal' Türkiye'ye kalmış, bunların harici.n
deki Rumeli ve Anadolu hudutları eski halinele bırakılmıştır. Sırhistan mese)c
sinde de afv-i-umum1 ilanı ve kaleler Türk işgalinde kalmak şartiy1e idarf muh-
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tariyet verilmesi kararlaşmıştır. Netice olarak BesarabyafBucak'la Boğöan'ın bir 
kısmı elden gitmiş, Ruslar Tuna ağzına ayak basmış ve Sırp misali nihayet Yu
nanlılara da örnek olmuştur. - Bu uzun Osmanlı-Rus seferi 1806 = 1221 senesi 
22 Kanunuevvel ı= ll Şevval Pazartesi gününden itibaren tam 5 sene, 5 ay, 7 gün 
sürmüştür : Arada neticesiz kalan ve yedi ay için akdedildiği halde 1 sene, 10 ay, 
29 gün süren uzun mütareke için 1807 = 1222 vukuatının «25 Ağustos» fıkrasına 
ve bu muahedeyi tavzih ıçın akdedilen Akkerman muahedesi için de aşağıda 

1827 = 1242 vukuatının «7 Teşrinievveh, fı!{rasına bakınız), 

5 Eylül = 27 Şa'han, Cumartesi: Laz-Ahmed Paşa'mn azliy!e Sofya 
ser-askeri Hurşid Ahmed Paşa'nın sadareti. 

(Azlin sebebi, "pek gözlü» olmakla !:oeıa,ber askerlikten anlamaması ve Rus sul
hü üzerine artık pek-gözlülüğüne ihtiyaç kalmamasıdır: Sadareti 1811 = 1226 se
nesi 10 Nisan = 16 Rebi'ül-evvel Çarşanba gününden itibaren 1 sene, 4 ay, ,25 gün
dür. - "Aslen bir Gürcü kölesi olan Hurşid Paşa Sofya ser-askerliğinde Sırbistan'ın 
te'dibine me'mur olduğ·u ve Bükreş rrıuahedesi üzerine bu gaile yeni bir şekle gir
diğ"i için iş başına getirilmiştir). 

2 Kanunuevvel = 27 ZtHka'de, Çarşanba: Medine'nin istirdad'ı. 

(Vehhab1 gailesi ve TiUf'irı sukutu 'çin 1803 = 1217 vukuatının «18 Şubatıı Mek
ke'nin istilfisı için 1803 = 1218 vukuiıtınm "30 Nisan» fıkralarına ve Medine'nin 
sukutu için de 1807 = 1221 vukuaümn son fıkı~asına bakınız. - Devletin ba
ı;nndaki hi'ü'iei gailelerden dolayı Hicaz bulıranının izillesine Mısır valisi Mehmed 
Ali Paşa me'mur olmuş ve o da oğ"lU Tosun paşa kumandasında asker sevketmiştir: 
Uzun bir mücadeleden sonra Med\ne'nin istirdadı Kahire ve Istanbul'da şenliklerle 

tes'id edilmiştir). 

1813 = 1228 

23 Kammusani = 20 Muharrem, Cumartesi: Mekke'nin istirdadı ve 
Hieaz'm Vehhabilerden terrıizle:mnesi. 

(21 Kanunusanİ = 18 Muharrem Perşenbe günü Tosun Paşa Cidde'ye girmiş ve 
der:tıal sevkettiği suvari kuvveti de bu gün Mekke'yi teslim almıştır : Bu muvaf
fakıyyet üzerine Vehhabi döküntüleri takip ve imha edilerek 28 .Kanunusani = 
25 Muharrem. Perşenbe günü de Tihf istirdad edilerek Hicaz tamamiyle kurtarıl

mıştır. - Haremeyn anahtarları Istanbul'a gönderilip merasimle karşıianmış ve 
27 Cumada-I-fıla = 28 Mayıs Cunıa hutbelerinden itibaren inhitat adeti mucibince 
padişahın ismine «Gazi» ünvanı eklenmiştir!). 

3 Te5rinievvel = 7 ŞevvfH, Pazar: Sırp ısyanının tenkiJi üzerine 
Kara.-Yo:rgi'nin Avusturya'ya ka,ç;rnası. 

(Bu ısyan için 1806 = 1221 vukuatmm d3 Kanunuevveh> fıkrasına bakınız. -
Yukanki senenin «28 Mayıs» fıkrasında gördüğümüz Bükreş muahedesinin 8 

,rj :'"<"CdC2si · ;o-,ucit;;;,wc,, Sırp'cırıı: ::,iiŞ8',vEı: ve hamisi olan Rusya bütün Sırp 
kalelerinin Türkiye'ye iadesini kabul ettiği ve yalnız vergilerini vernıek şaıtiyle 

idari bir muhtariyyete mazhariyyetıerini kabule mecbur olduğu halde, Kara
Yorgi'nin mümessilleri bu muahedeyi tanımayıp istiklal esasında ısrar ettikleri 
için Sadr-ı-a'zam Hurşid Paşa tenkile me'mur olup Niş üzerinden asileri ezip ka
lelerini istirdad ederek Semendere'ye doğTu ilerlemiş, Bosna valisi Darendeli-Ali 
Paşa da o taraftan ilerliyerek meşhur Sırp. sergerdelerinden "Miloş Obrenoviç" i 
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mağ·lub edip bir çok kaleler ve palankalar aidıktan sonra Belgrad önlerinde or
duya iltihak etmiştir. - Bu sefer artık Rusya ile Avusturya'dan müzaharet göre
miyen Kara-Yorgi hiç bir şey yapamamış, canını kurtarmakbin başka bir şey 

düşünmemiş ve bu tarihten bir gün evvel bir kaç arkadaşıyla Morava nehrinden 
geçip o zamana kadar biriktirdiği servetleriyle beraber Avusturya'ya iltica et
mişse de, Viyana hükumeti Türkiye'ye cemile olarak kendisini harb esiri ittihaz 
etmiştir : Bu vaziyet üzerine Belgrad ve Semendere kaleleri derhal teslim 
olmuşlardır. - Miloş'un parlaması, işte bu en müdhiş rakibinin firarı üzerine
dir. - Hurşid Paşa bir afv-i-umumi ilan etmiş, Sırpların silahlarını toplatmış ve 
evvelce hicret etmiş olan muhacirleri eski yerlerine yerleştirmiştir. - Bununla 
beraber, idaresizlik yüzünden bir müddet sonra tekrar ısya:n hareketleri başla

mıştır). 

1815 = 1230 

1 Nisan = 20 Rebi'ül-ahir, Cumartesi: Hu:r§id 
azliyle Şıkkı-ı-Evvel defterdan Mehmed Emin Rauf 
dareti. 

Ahmed Paşa'nın 

Paşa'nın ilk sa-

(Azlin sebebi, Hurşid paşa'nın ehemmiyetsiz bir Yeniçeri patırtısmda gevşelüik 

gösterınesidir : Sad;lreti 1812 = 1227 senesi 5 Eylül 1= 27 Şa'ban Cumartesi günün
den itibaren 2 sene, 6 ay, 27 gündür. - Bu tebeddül uınumiyetle «18 Rebi'ül-ahir::= 
30 Mart» tarihine müsadif gösterilir: O gün bir Perşenbe'dir; halbuki Hızır ilyas 
Efendi'nin Enderun tarihinde gün ismi Cumartesi gösterilmiştir ve o da hakiki 
takvimde Rebi'ül-ahir'in 20 sine tesadüf etmektedir). 

1818 = 1233 

5 l-{anunusani = 26 Safer, Pazartesi.: .l'liehmed Emiu Rauf \1m 
azliyle Bursa mutasarrıfı Derviş l\fehmet Paşa'ınn sadareti. 

(Azlin sebebi, İkinci Mahmud devrinde fevkalade nüfuziylE meşhur olan Nişancr 

Kırımlı Tatar Halet Efendi'nin istirkabiyle izah edilir. -- Derviş Mehmet Paşa, 

Sultan Aziz zamanındaki şair Nevres'in dedesidh'). 

26 Eylül = 25 Zülka'de, Cmna:rtesi: Der'iyye'nhı fethi. 

(Mısır valisi Mehmed Ali Paşa'nın oğlu ibrahiın Paşa, Vehhab'i:lerin merkezi olan 
Der'iyye'nin dış-kalesini 5 Zülka'de = 6 Eyiül Pazar günü zaMettikten sonra hu 
gün iç-kaleyi de fethedip Vehhabi emiri Abdullah-İbni-Suud ile dört oğlunu ve 
ümerasından bazılarını esir ederek Istanbul'a göndermiş ve hepsi idam edilmiş

tir. Emirin sandığında babasının Ravza-i-Mutahhara'dan aşırdığ·ı mücevheratm 
bir kısmı bulunmuş ve biraz sonra diger bir oğ·luyla dört yüz Vehhabi ,daha esir 
edilip Mısır'a getirilince mütebakisi de çıkarılıp Istanbul'a gönderilmiştir : Bu 
münasebetle üç güıi şenlik yapıldığından bahsedilir). 

1820 = 1235 

5 Kanunusani = 19 Rebii'lii-e'ı,'·".re1, Çarşanba: Derviş 1\lehmet Pa
şa'mn azliyle Bursa ve Kocaeli mntasar.rıfı Seyyid-Ali Paşa'nm sada
reti. 

(Azlin sebebi, üzerlerine Yeniçerilik alametleri takarak Istanbul Inşaatım zorba-
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1ıkla inhisar altına alan ırgatlarla Yeniçeriler arasında çıkan bir mukatelede 
Derviş Paşa'nın seyirci kalacak kadar aciz göstermesidir: Sadaret müddeti yu
karıki senenin 5 Kanunusani = 26 Safer Pazartesi gününden itibaren tam 2 sene
dir. Halefi Seyyid-Ali paşa, Tanzimatçı Koca-Reşid Paşa'nın eniştesidir). 

20 Ağustos = ll Zülka'de, Pazar: Isyanından dolayı idama malı

kum edilen Tepedelenli-Ali Paşa'nın Yanya'da muhasarası ve netice

leri. 

(Bu Ali Paşa'nın milliyeti ihtilaflıdır : Bir rivayete göre Türk fethinde ihti(}a 
·etmiş bir arnavut ailesine mensuptur ve diger bir ri'lcayete göre de 17 nci asır

da Tepedelen civarında tavattun etmiş Kütahyalı-Niyazi isminde bir Türk dervişi
nin torunudur; bununla beraber, Derviş-Nazif'in Arnavut olduğu bir suç işle

-diği için Kütahya'ya kaçtıktan sonra ikinci bir suçundan dolayı tekrar Arnavut
luğa döndüğü hakkında da bir rivayet vardır. Ecdadı Arnavutlukta muhtelif 
me'muriyetlerle nüfuz kazandıktan sonra kendisi Yanya, Delvina ve Tırhala mu
tasarrıflıklarıyla Derbendler-başbuğluğu gibi vazifelerd€ temayüz etmiş ve bil
hassa büyük oğlu Muhtar Paşa Eğriboz ve Karlı-eli mutasarrıfı, ikinci oğlu Veli/ 
Veliyüddin Paşa babasının yerine Derbendler nazırı ve Mora valisi ve küçük oğlu 
'Salih Paşa da Lepanto=inebahtı mutasarrıfı olunca cenubi Arnavutluk'la Yuna
nistan Tepedelenli ailesinin m§Jikanesi haline gelmiştir. Arnavutluğun Taskalık ha
valisine hakim olan Ali Paşa'nın en mühim rakibi, şimaldeki Kegalık ınıntakasma 
hakim olan İşkodra mutasarrıfı İbrahim Paşa'dır: Aralarında sıhriyyet olduğu 

halde İbrahim Paşa'ya karşı ısyanlar tertib ettirerek kendisini Avianya'ya çe
kilmek mecbudyetinde bıraktıktan sonra oradan aldıı·ıp ölünciye kadar Yanya'da 
mahpus tutan Ali paşa Taskalık'dan sonra Kegalığa da tecavuz ederek arazisini 
mütemadiyen tevsi etmiş, son Rus seferinde oğullarınm kumandasında kuvvetler 
göndererek hizmet etmiş olduğu için ısyankar vaziyetine göz yumulmuş ve ihti
yarlığından dolayı ölümü beklcnmeklc iktifa edilmiştlr. Buna rağ·mcn dcvietir, 
kendisine karşı tenkil kuvvetleri sevketmesine sebeb, meşhur ve meş'um Hiilet 
Efendi'nin entrikalarıdır : Nişancılıl' makamında bulunan ve İkinci Mahmud üze
rindeki büyük nüfuziyle hükumet ve devlete hakim olan Mehnıet Sait Halet 
Efendi Kırım tatarlamndandır; Fener Rum beylerinin hocalıklarıyla katiplikle
rinde bulunmuş olduğu için, onlara voyvodalıklar ve tercümanlıklar satarak 
servet yapmış ve muhaliflerine karşı başlıca istinadgah olarak Yeniçeri ocağma 
dayanmıştır. Halet Efendi'nin Tepedelenli meselesindeki entrikalarına bir kaç 
sebeb gösterilir: 1) Ali Paşa'dan senede b1n kese rüşvet isteyip alamayınca ona 
karşı düşman kesilmiştir; 2) Yunan ihtilalinin hazırlanmasında büyük bir rol 
oymyan Fener Rumlarının te'siri altında kalmıştır; 3) Sultan Mahmud'un Yeni
çeri ocağını ilga tasavvuruna manl olmak üzere devletin başına bir Yanya ga
ilesi açmak istemiştir. - Tepedelenli Veli Paşa'nın kethudası olduğu halde ba
bası Ali Paşa'nın hışmına uğTayıp Istanbul'a kaçmış olan Paşo İsmail Bey'e 
karşı Ali Paşa'nın gönderdiği adamlar tarafından neticesiz bir suikasd teşeb

büsünde bulunulması Halet Efendi'nin çok işine yaraımş, devlet-adamları umu
miyetıe Tepedelenli'ye düşman olmuş, Ya.nya civarındaki valilere teyakkuz emri 
veri·lmiş ,-e Ali Paşa ile oğulları- memuriyetıerinin bir kısmından aziedilmişlerse 

de dinlemedikleri için o sırada Mora valisi olan Huı:şid Ahmed Paşa ser-asker
likle tenkil hareketine me'mur oldu1üan başka, Arnavutluk sahillerine de Nasuh
zade Ali Bey kumandasında bir filo gönderi.Imiştir. Bu vaziyet üzerine Ali· paşa 

bir taraftan atvini istemekle beraber, bir taraftan da Yanya'yı tahkime ve Rus
va'daki merkezlerinde Yunan ısyanını hazırlıyan "Ethniki hetairia;ı, ve Hetaiı·ia 

tôn Philikon» gibi ihtilal cemiyetleriyle elbirliğine kalkıştıktan başka Mora, Ada
lar, Sırbistan, Eflak ve Bağdan'da umumi bir ısyan çıkarmak üzere her tarafa 
·adamlar gönderip ihanet teşebbüslerine girişmiştir! Isyanından evvel Yunan ih
tilal cemiyetleri hakkında gönderdiği rapor~ar Halet Efendi tarafından hasır-altı 
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edilen Ali Paşa'nın nihayet şahsi menfaati uğrunda onlarla elbirliğ·i etmesi Ea
let Efendi'nin şenaatinden geri kalır blr denaet değ·ildh·. 23 lviayıs :-:-= 10 Şa}ı]:::!..n 

Salı günü Yanya'da Eteryacılarla bir ictima akdedip Taskalık ve Tesalya beyliği 

kendi ailesinde kalmak ve Karlı-eli sancağıyla Mora kendi himayesinde bir Yu
nan hükümeti olmak şartiyle feci bir ittifak akdeden Tepedelenli esli:iden ten~~il 

ettiği Yunan çetelerini yeniden teşldl etmiş ve son vazife olarak elinC:e bı:u:ı

kılan Yanya mutasarrıflığından da aziedilip ailesiyle Tepedelen'de ikamet em
ı·ini alınca dinlenı.ediğ·i için <d~'erınanlu» olmuş, yttni tlsi sıfatiyle id8.rr..ına feı·

man çıkmıştır. - Hükümet kuvvetleri ilkönce Te;:,ecieienh'nin bütün ::c: iizis.ni 
işgal etnıiş, oğullan Veli Paşa Preveze'de, Muhtar ve Salih PaşsJar Ergiri'c'e ·;e 
Veli-Paşa-zade Mehmet Bey Parga'da teslim olnıuş ve ondan sonra da vezaretle 
Yanya mutasarrıflığına tayin edilen paşo İsmail Paşa Yanya'yı nıuhasara et
miştir : Muhasaradan evvel şehri yakıp kaleye çekilmiş olan Ali Paşa'nın Arna
vut, Rum, Fransız, Halyan ve İsviçreli beş bin askeriyle 200 topu, dört senelik 
erzakı ve yıllarca kafi gelebilecek hazineleri bulunduğ·undan balısedilir. - Bir 
rivayete göre ihtiyar TepedelenH «Vasiliki, isnıindeki genç ve güzel Rum karısı

nın teşvikıyle muhasara esnasında tanassur bile etmiştir! - Ali Paşa hükumet 
ordusundaki Türklerle Arnavutlan birbirine düşürmüş olduğu ve Yanya tahki
matı da çok kuvvetli bulunduğu için n:uhasara ı sene, '± ay, 25 gün sürmüş, ni
hayet ser-asker Hurşid Paşa Tepedelenli iie muhaber.eye girişip hayatına doku
nulmıyacağı hakkında te'minat vermiş, bu hususta Istanbul'dan ferman gelince
ye kadar Ali Paşa Yanya gölündeki «Pandeleimop.» manastırına çekilip beklemiş, 

fakat Halet Efendi Hurşid Paşa'nın iş'arını kabul etmediği için Ser-asker bir 
idam fermanı tasni' ederek bir kaç kişiyle 24 Kanunusani ı822 = 1 Cumada-l-illit 
ı237 Perşenbe günü Ali paşa'ya göndermiş, ii.si Paşa kendisini müC:afaa etmişse 

de bir kurşunla öldürüldükten sonra kesik başı Istanbul'a gönderilmiştir : Kü
tahya ve Ankara'ya sürülmüş olan oğullarıyla torununun kesik başlan da payı

tahta gönderildikten sonra Silivri-kapusu haricindeki mezarlığ'a de:'nedilmişler-

dir. ___ Yunan ısyanımn tesri ve teshilinde hu Tepedelcn!i ''al-:-'as' C'!l mühim 
amil sayılır). 

1821 = 1236 

12 Şubat = 9 Cumada-l-Ula, Pazartesi: Patras vak'ası ve Yunan 
ısyaııının başlaması. 

(Yunanlılık fikri Rumluk fikriyle başlamıştır : Şimali Yunanistan'la Mora çevre
sine münhasır olan Yunanlılığ-a mukabil Garbi-Anadolu, Adalar ve Rumeli'nin 
muhtelif taraflarına yayılmış olan Rumluk daha geniş bir camiadır; her ikisi de 
ırki birlikten tamamiyle mahrumdur; bütün Rum-Yunan camiası bir mezheb ve 
dil birliğinden ibarettir. Bilhassa mezheb bakımından ilk zamanlarda Sırplarla 

Bulgarlar ve Ulahlar bile Rurn cemaatine mensup sayılmıştır. tşte bu vaziyetten 
dolayı yukanki fıkrada bahsi geçen «Hetairia» ların gayesi Ortodoks istiklali ve 
Bizans imparatorluğunun ihyası şeklinde ortaya. atılmıştır. Bunlardan «Hetairia 
tôn Philikon» ilmi ve edebi bir cemiyet şeklinde meydana çıkmış ve «Ethni
ki hetairia, ise gizli bir ihtilal ceiniyeti şeklinde kurulmuştur : Bu ikincisinin 
ilkönce 18 inci asırda meşhur şair Rhigas tarafından kurulduktan sonra onun 
ı 798 de idamı üzerine dağıldığ-ından ve nihayet ı814 de Odesa'da ikisi Rum ve 
biri Bulgar olmak üzere üç tüccar tarafından tekrar te'sis edilmiş olduğundan 

bahsedilir. Rus çarını o gizli cerniyetin um.umi reisi gibi. gösteren bu müessisle
rin iddialan mevsuk olmamakla beraber, Rusya'nın Rum-Yunan davasını daha 
ı8 inci asıı-dan itibaren siyaseten benimsemiş olduğu muhakkaktır : Rusların Mo
ra'da çıkardıkları ilk ısyan hareketi için ı 770=ıı83 vukuatının «9 Nisan» ve Rus 
çadçesi İkinci Katerina ile Avusturya imparatoru ikinci Joseph'in meşhur «Rum 
projesi» için ı 787 := ı20ı vukuatının "ı3 Ağustos» tıkralarına bakınız. Eterya'nm 
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kasası Munich'de, kafası Peteresburg'da ve merkezi Istanbul'da gösterilir : Her 
halde 1814 den itibaren bütün Rum ve hatta Ortodoks aleminde teşkilatlandığı 
muhakkaktır. Umumi reisliğine Rus çarının aslen Rum olan yaveri general 
Alexandre Ypsilanti intihab edilmiştir : Bu adam evvelce Türklere ihanet edip 
Rusya'ya kaçarak orada tavattun etmiş olan Konstantin Ypsilanti'nin oğludur. 

Bundan başka o sırada Rus Hariciyye nazırlığında bulunan meşhur Capo d'İstria 

da aslen Rum olduğu için Eterya'ya müzaheret etmiştir. Istanbul'da da Rum 
patriki Grigorios ile bir çok piskoposlar ve Fener beylerinin bir çokları Eter
ya'ya iltihak etmişlerdir. - Yunan ihtililJinin dahili ve harici bir çok sebeblerin
den bahseden Cevdet Paşa dahili sebebierin en mühimmini idaresizlikle ada
letsizlikte gösterir; vaktiyle Balkan milletlerinin Osmanlı hakimiyyetine ilt.iha
kmda silah kuvvetine muadil bir rol aynıyan Türk adaleti artık bozulmuş, ca
hil ve mürteşi hakimler halkı hükümetten soğutmuş ve bilhassa bir şakavet ocağı 
halini alan Yeniçerilerin zorbalıklarıyla zulümleri müslümanlarm bile nefretine 
sebeb olmustur. Harici sebebierin en mühimleri de I<,ransız ihtiliUinin her tarafa 
yaydığı milİiyet ve milli hakimiyyet fikirlerinin Balkanlarda umumi bir intibaha 
sebeb olması, Rusya ve Avusturya gibi devletlerin mütemadi propagandalarıyla 

tahrikleri ve eski Yunan kültürüne hayran olan Avrpua milletlerinin Türklere 
karşı Yunanlılığı iltizam etmekte taassup detecesine varmalarıdır. işte bütün bu 
sebeblerden dolayı 18 inci asrın sonlarındanberi Rum-Ortodoks alemi ısyan ve 
ihtilal ruhiyyatı içindedir; zaten cenubi Mora' daki· Mainottes = Maynotlar öte
denberi asi vaziyetindedir : üçüncü ciltte 1614 i= ı023 vukuatının uı8 Temnıuz» 

fıkrasına bakınız. üçüncü Mustafa devrindeki uzun seferde Ruslar bütün Mo
ra 'yı ayaklandırmışlardır : ı 770 \= ı183 vukuatının «9 Nisan, fıkrasına bakınız. 

Daha sonra meşhur çariçe ikinci Katerina ile Avusturya imparatoru ikinci Joseph'
in ·«Projet grec ;= Rum projesi» denilen ittifak esasları da Bizans imparatorluğu
nun ihyası gayesine müstenittir : 1787 = ı201 vukuatının «13 Ağustos» fıkrasına 

bakınız. Napoleon'un italya seferinden sonra Rum sergerdelcri Türk idaresine 
ısyan etmek üzere kendisine elbirliği teklif etmişlerdir : ı 7981=1213 vukuatının «2 
Temmuz» fıkrasına bakınız. Bu sefer Eteryacılar da Yunanlılık fikriyle değil, 

Bizans'ın ihyasını istihdaf eden Rumluk fikriyle harekete başlamışlardır : Yalnız 

kendi kuvvetleriyle Osmanlı imparatorluğuna karşı koyaınıyacaklarını bilen ih
tilal reisierinin bir taraftan yukanki fıkrada gördüğ·üınüz Tepedelcnli'nin ve bir 
taraftan da Rusya'nın elbirliğine istinad ettiklerinden bahsedmr : Tepedelenli
Ali Paşa işte bundan dolayı Yunan istiklal hareketinin "Patron» u sayılmakta

dır! - Bir taraftan ser-askerlikle Tepedelenli-'yi tenkile me'mur olan Mora valisi 
Hurşid Ahmed Paşa'nın bütün eyalet askerini alıp Yanya'ya gitmesinden dolayı 

Mora'nın askersiz kalması ve bir taraftan da Tepedelenli-Eterya ittifakı artık 
ısyana müsait bir vaziyet hasıl ettiği için, Mora sergerdelerinin 21/22 Nisan'= 
18J19 Receb Cumartesi/Pazar gecesi her tarafta birden taarruza karar verdikle
rinden bahsedilir: Fakat bu gizli karar pek çabuk şayi olduğu için müslümanıai.· 
her tarafta şehirlerden kalelere çekilmiye başlamışlardır. Patros baş-piskoposu 

Germanos işte bundan dolayı on bin kişilik bir kuvvetle kaleyi muhasaraya 'kal
kışmış ve bu hadise Yunan ısyanına başlangıç sayılmıştır. üç haftada bütün 
Mora asilerin eline geçmiş, yalnız Osmanlıların "Trabliçe, dedil{leri vilayet mer
kezi Tripolitza 1= Tripoliçe aylarca mukavemet etmiştir. - Yunan ısyamnda rol 
aynıyan asiler üç zümreye ayrılır: 1) Şimali-Yunanistan'la Epir'de ötedenberi 
şakavet halinde bulunan Rum ve Hıristiyan-Arnavutlara «Pallicares!=Palikarya» 
denir : Hükumet bunlara kar·şı Muslüman-ArnavutlaE kullanınca Palikaryalar 
dağlllarına Maynot denir; Nahiyelerin başındaki koca-başılar!a papaslar da bun
Türk idaresine karşı geldik;eri için bu haydutlar Yunan istildttlinin ;ık m U 
kahramanları sayılır! 2) Cenubi-Mora'nın ötedenberi bir ısyan ocağı olan Mayı:ıa 
dağlllarına Maynot denir; Nahiyelerin başındaki koca-başlar!a papaslar da bun
larla elbirliği etmişlerdir; 3) Argo !id körfezindeki Hydm=Çamlık, Spaetza=Su
lucajSütıüce ve Psara = İpsara adalarının ötedenberi muhtariyyete benzer bir 
idareleri vardır: Diger Yunan adalarıyla sahil şehirleri gibi bunlar da son Av-



l06 K R O r;r O L OJ 1 1821 = 1236 

rupa muharebelerinde Türk bayrağının bitaraflığından istifade ederek deniz ti
caretinde çok ilerlemişler ve bilhassa korsaulara karşı gemilerini toplarla takviye 
etmislerdir. 1816 da Rumların 600 gemisiyle 17 bin gemicileri olduğundan ve 
hatti yalnız o üç adanın 180 gemiyle ısyana iştirak ettiğinden bahsedilir. - Mora 
ısyanının ilk reisi, yukarda bahsi geçen Alexandre Ypsilanti'nin kardeşi Dimit
rios Ypsilanti'dir; ünvanı «Archistratege» dir; bayrağında siyah zemin üzerine bir 
ankaa resmi vardır; fakat Bizans fikrini temsil eden bu Eteryacı Yunanistan'da 
tutunamamış, yabancı diye defedilmiş ve ondan sonra bir takım mücadeleler ol
muşsa da nihayet ısyan hareketinin başına Alexandre Mavrokordato geçmiştir. 

Diger rüesanın en mühimleri de Marko Botsaris, Kolokotronis, Mavromihalis ve 
baş-piskopos Germanos gibi adamlardır; muvakkat hükumet merkezi Anabolu'
dur. - Mora askeriyle Yanya'da bulunan vali ve ser-asker Hurşid Paşa bu va
ziyet üzerine Kapucu-l:;ıaşı Mustafa Bey kumandasında 3500 asker göndermiş ve 
Mustafa Bey de 3 Cumada-l-ahir6=8 Mart Perşen be günü Argos'u istirdad etmişse 
de oradan Tripoliçe'ye gidip tedbirsizlik ederek kaleye girmiş ve muhasaraya uğ
raınıştır: Tripoliçe kalesi 18211=1237 senesi 5 Teşrinievvel=8 Muharrem Cuma 
günü sukut etmiş ve ahaliden sekiz bin müslüman kılıçtan geçirilmiştir; zaten 
bütün Mora kalelerinde asiler hep ayni vahşeti< irtikab etmişlerdir. - Yunan ısyanı 
Mora'dan Eğriboz'a, Sisam'a, Girid'e ve hatta Selanik havalisine bile sirayet et
miş, devletin başına karada ve denizde yıllarca büyük bir gaile açılmıştır; bu
na karşı hükümetin ilk tedbirlerinden bi-ri, ısyanın Istanbul'daki elebaşılarının 

tenkilidir : Rum patriki Grigorios 19 Receb ,= 22 Nisan Pazar günü patrikhane
nin orta kapısında salben idam edilmiş ve yaftası göğsünde olarak üç gün teşhir 
olunmuştur; bundan başka Kayseri, Edremit, Tarabya ve Edirne piskoposlarıyla 
tüccar vesaireden bir takım hil.inler daha asılmışlardır. - Eterya reisi Alexapdre 
Ypsi!anti'nin Bizans hulyasiyle hareket ettiğini yukarda görmüştük: Eflak, Boğ
dan ve Sırbistan'ı da bu hulya ile ayaklandırabileceğini zanneden Ypsilanti Boğ
dan beyi Mihal Soutzo/Suzzo ile anlaşarak 5 Martı=30 Cumada-l-Ula Pazartesi gü
nü üç -bin kişiyle Yaş'a girmiş, ll Mart=6 Cumada-1-ahire Pazar günü Kalas ve 
nihayet 30 Mart = 25 Cumada-1-ahire Cuma günü de Bükreş sukut etmişse de, 
Rumanyalılar Rumlukla alakadar olmadıkları gibi Rus çan da bu hareketi takbih 
edip Ypsilanti'yi askerlikten tardetmiş, Istanbul'daki Rus sefiri hükümete te'mi
nat vermiş, Türk askeri harekete geçmiş ve nihayet hayalperest Ypsilanti Avus
turya'ya iltica mecburiyetinde kalmıştır : Büyük Rumluk ve Bizans hulyaları işte 

böyle suya düsmüs ve ısyan hareketi Yunanistan'la bazı adalarda mevziileserek 
Rumluk ve Ort~do~sluk yerine Yunanlıiık fikri alevlenmiştir: Aşağıda 1822 t= '1237 
vukuatınm rc13 Kanunusani" ve rc23 Mart», 1824 1= 1239 vukuatının «1 Nisan», 
1824 1240 vukuatmın «13 Teşrinisani», 1825 1= 1240 vukuatının «24 Şubat» ve 
1826 = 1241 vukuatının da «22 Nisan» fıkralarına bakınız). 

28 Mart = 23 Crnnada-1-ahi:re, Çarşanba: Seyyid-All Paşa'nın azliy
Ie Çh·men mutasa.ırrıfı Renderli-AU Paşa'ıım sadareti. 

(Azlin sebebi, devletin geçirmekte olduğ·u büyük bulıranlar içinde ehliyet v·e 
iktidannın kafi görülmemesidir : Sadaret müddeti 1820=1235 senesi 5 Kanunusa
ni=19 Rebi'ül-evvel Çarşanba gününden itibaren 1 sene, 2 ay, 24 gündür). 

30 Nisan = 27 Receb, Pazartesi: Benderli-Ali Paşa'm:n azliyle sabık 
Sadaret-Kaymakamı Ham-Salih Paşa'nın sadareti. 

( Azlin sebebi, diktatör halini alan Tatar Halet Efendi'nin 
olarak istemiş olmasıdır : Sadaret müddeti yukanki fıkra 

1 ay, 3 gündür). 

idamım çok haklı 

tarihinden itibaren 
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1821 = 1237 

15 Teşrinisani = 19 Safer, Perşenbe : Osmanlı-Kaçar harbi. 

(Osmanlı imparatorluğunun Tepedelenli ve Yunan ısyanlarıyla meşguliyetinden, 

istifade ederek Bağdad'ı işgal edi·vermek istiyen ve «Baba-Han» lakabiyle marfıf 

·olan İran şahı Feth-Ali Han'ın oğlu ve veliabdi Abbas-Mirza Şarki-Anadolu'ya 

ve diger oğlu Mehmed Ali-Mirza da Irak'a taarruz etmişlerdir : ,:tranlılar bazı hu
·dut hadiselerini vesile ittihaz ederek Anadolu cephesinde Bayezid, Toprakkale= 
Eleşgirt ve bir müddet sonra da Bitlis, Muş ve Erciş taraflarını işgal etmişlerse 

de ordularında şiddetli bir kolera çıktığı için perişan olmuşlar ve Irak cephesinde 
de Mehmed Ali:Mirza'nın ayni hastalıktan ölümü üzerine sulhe teşebbüs etmiş
lerdir: Erzurum'da yapılan müzakereler 1746 1-· 1159 vukuatının "4 Eylül, fık

rasında gördüğümüz sulh esaslarına göre bir muahede akdiyle neticelenmiş ve bu 
muahede 1823 = 1238 senesi 28 Temmuz = 19 Zülka'de Pazartesi günü imza 

. edilmiştir). 

1822 = 1237 

13 Kanunusam :oc= 19 Rebi'ül-ahir, Pazar: Yunan istildalinin ilanı. 

(Yunan ısyanının merkezi olan Mora'daki EpidaurosjPidavro kasabasına yakın 

bir arınanda toplanan milli meclis bu gün Yunan istiklalini ilan etmiş, Şimali
Yunanistan iki< ve Mora bir eyaJet ittihaz edilmiş, milli meclis reisliğine Alexan
dre Mavrokordato seçilmiş, bir kanun-ı-esasi tedvin olunmuş ve beş kişilik bir 
icra. hey'eti teşkil edilmiştir). 

23 3'hı.rt = 29 Cumada-1-ahire, Cumartesi: Sakız ısyam. 

(Sakız adasının 80 bin hıristiyan nüfusuna mukabil yalnız bin müslüman ahaUsi 
bulunması ve Yunan ihtilalinin buraya da sirayet edeceği hakkında şayialar çık

ması üzerine ada muhafızı vezir Vahid paşa Bab-ı-All'den kuvvet istemişse de 
tehl.ikenia ehemmiyeti takdir edilmediği için gönderilen asker mıkdarı ancak iki 
bini bulabilmiştir. Isyan halinde bulunan Sisam adasından bu gün gelen 60 kü
çük ve 17 büyük gemiden altı bin asker ihraç edilmiş, Sakız şehriyle köylerinin 
bütün hıristiyan ahalisi asilere iltihak etmiş, kaleye çekilen Türk kuvvetleriyle 
mli.slümaıı ahali ınuhasara edilmiş, nihayet ll Nisan i= 19 Receb Perşenbe günü 
Kapdan-ı-derya Nasuhzade-Ali Paşa kumandasındaki donanına gelince eşkıya 

geı.nileri kaçmış ve hemen Çeşme'den asker geçirilmiş, ertesi gün şehir istirdad 
edi!;llkten sonra tenkil edHen asiler 18 Nisan = 26 Receb Perşenbe günü istiman 
etmişlerdir: Bu muharebelerde Türk askerlerinin ganimetten zengin oldukları ve 
50 kuruşa köle ve cariye satıldığ·ı rivayet edilir. - Garp menbalarında bu meşru 
tenkil hareketinin bir "Katl-i-am» şeklinde gösterilmesi, hayret edilecek bir ta
assup eseric~ir). 

1822 = 1238 

10 Teş:rinisani = 24 Safer, Pazar: Hacı-Salih Paşa'nın adiyle Af
yon-Karahisar mutasarrıfı ve Istanbul-boğazı muhafızı Deli-Abdullah 
yahut Hamdullah Paşa'nın sadareti. 

(Meşhur Halet Efendi ile geçinemediğ·i için azledilen. Salih Paşa'nın sactareti 
1821 = 1236 senesi 30 Nisan ~= 27 Receb Pa:;;artesi gününden itibaren ı sene, .6 ay, 
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10 gündür. Azledildiğ·i gün padişaha Halet'in nefyini tavsiye etmiş ve foyası artık 

meydana çıkan Halet Efendi Konya'ya sürüldükten biraz sonra ikinci bir iradeyle 
orada idam edilip kesik başı Istanbul'a getiri.Jmiş ve teşhir edildikten sonra Yah
ya-Efendi dergalıına defnolunmuştur). 

1823 = 1238 

10 Mart = 26 Cumada-1-ahire, Pazartesi : Deli-Abdullah/Hamdul
lah Paşa'mn azliyle Silahdarlıktan mazul Ali Paşa'mn sadareti. 

(Abdulaah Paşa'nın sactareti yukanki fıkra tarihinden itibaren dört ay sürmüş

tür). 

25 Nisan 13 Şa'ban, Cuma : Sultan Abdülmecid'in doğumu. 

(İkinci Mahmud'un bundan evvel doğan oğulları yaşamadıkları için Sultan ::Vie
cid büyük oğlu sayılır : Anasının adı «Bezm-i-alem Sultan»dır. 18391=1255 de tah
ta çıkmış olan Abdülmecid'in doğum tarihi· umumiyetle «11 Şa'ban ;= 23 Xisan 
Çarşanba» ve «14 Şa'ban=26 Nisan Cumartsi» günlerine müsadif gösterilirse de 
yanlıştır: O sırada Hazine-i-Hümayun'da bulunan Hafız Hızır !lyas Efendi'nin 
«Enderun tarihin nde «14 Şa'ban Cum'a» diye gün ismi zikredilmekte olduğ·una 

ve Cuma günü de hakiki takvimde Şa'ban'ın 13 üne müsadif bulunduğuna göre, 
bizim burada esas ittihaz ettiğimiz gün tarihlerinin doğru olduğu muhakkaktır). 

1823 = 1239 

13 Kanuııuevvel = 9 Rebi'ül-ahir, Cumartesi: Silahdar-Ali Paşa'nın 
azliyle Bursa ve Kocaeli mutasarrıfı :rtlehmet Said Galib Paşa'nın sa
dareti. 

(Azlin sebebi idaresizliktir : Sadaret müddeti yukanki senenin 10 Mart 
rnada-1-ahire Pazartesi gününden itibaren 9 ay, 4 gündür). 

1824 = 1239 

26 CU-· 

1 Nisan = 1 Şa'ban, Perşenhe : İbrahim Paşa'nın Mora valiliği. 

(1821.=1236 senesi 12 Şubat=9 Cumada-l-Ula pazartesi günü Patras vak'astyla 
başlıyan Yunan ~syanı, 3 sene, ı ay, 18 gündür karada ve denizde bir çok kan. 
dökülmesine sebeb olmuş, ordu başmda muhtelif ser-askerler tecribe edilmiş ve 
bütün bunlara rağmen iş yatıştırılamamıştır: Bu vaziyette Yeniçeri ocağınm te-· 
fessüh halinde bulunması ve devletin hala yeni bir ordu kuramamış olması en 
büyük amildir. işte bundan dolayı ısyanın en mühim sahası olan Mora'nın terı

kili, Hicaz'daki Vehhabi gailesinin tesviyesinde gösterdiği muvaffakıyyetten do-· 
layı Mısır valisi Mehmed Ali Paşa'ya havale edilmiş ve o da tenkil hareketinin 
sonuna kadar oğlu İbrahim Paşa'ya Derya-kapdanlığıyla Mora valiliğinin tev
cihini istemişse de Kapdanlık talebi kabul edilmtyerek tam salahiyetle valilik 
verilmiş ve emrine 20 gemilik bir filo da gönderilmiştir. Melımed Ali Paşa bu 
filo ile Mısır dananınasından mürekkep 196 gemilik ve bir rivayete göre de harb 
ve nakliye gemisi olarak 454 parçalık bir donanma techiz edip "Asakir-i-Cihacliy
ye» ismiyle teşkil ettiği ınuntazam askerden üç alayla başıbozuk efradından otuz 
bin kişilik bir kuvvet tertib ederek ve 150 salıra topu vererek Zülka'de = Tem-· 
muz ayında İbrahim Paşa ile iskenderiyye'den Mora'ya sevketmiştir). 
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1824 = 1240 

14 EylUl = 20 ~Iuharrem, Salı: Mehmet Said Galib Paşa'nın azliyle 
SiHBtre valisi Benderli-~1ehınet Selim Sırrı Paşa'nın sadareti. 

(Azlin sebebi, Yeniçeri ocağının ilgasını istiyen !ki,nci Mahmud'a bu ışın ehli 
olmadığını söyliyen Galib Paşa'nın Benderli-Selim Paşa'yı tavsiye etmesidir : Sa
darct müddeti 1823 = 1239 senesi 13 Kanunuevvel i= 9 Rebi'ül-ahir Cumartesi gü
nünd~:n itibaren 9 ay, 2 gündür). 

13 Teşrirusani = 21 Rebi'ill-evvel, Cumartesi: Vidin valisi Mehmet 
Reşid Paşa'nın Rumeli Ser-askerliği. 

(Yukarıki sene vukuatında Mora valiliğine tayin edildiğini gördüğümüz Mısırlı 

İbrahim Paşa ile tenkil hareketinde elbirliği edebilecek muktedir bir ser-asker 
intihabına karar verildiği için Reşid paşa Rumeli beylerbeyliği ile ser-askerliğine 

tayin edilip Derbendat nezareti ile Yanya ve Delvine mutasarrıflıkları da ilAveten 
tevcih edilmiş ve İbrahim Paşa gibi buna da tam saHlhiyet verilmiştir). 

1825 = 1240 

24 Şubat= 6 Receb, Perşenbe: İbrahim Paşa ordusunun Mora'da 
lmraya çıkması ve neticeleri. 

, (1824=1239 vukuil.tında gördüğümüz Mısır donanınası Rodos'da Osmanlı donan
masıyla birleştikten sonra kıŞı Girid'de geçirmiş ve nihayet bu gün Mora'mn ce
nubu.ndaki Modon kalesi önlerine asker çıkarmıştır: İbrahim Paşa ilk iş olarak 
18 Mayıs := 30 Ramazan Çarşanba günü Navarin kalesini aldıktan sonra Kalama
ta, Tripoliçe vesaire gibi mühim merkezleri sür'atle istirdad ederek asileri her 
tarafta tepelemiş, Mora bir hamlede geri alınmış ve asilerin elinde yalnız Ana
bolu kalmıştır: Aşağıki fıkraya da bakınız). 

22/23 Nisan 
longhi'nin fethi. 

1826 = 1241 

14/15 Ramazan, Cumartesi/Pazar gecesi: Misso-

( Mossolonghi kalesi Şimali-Yunanistan'ın cenubugarbi sahilinde ve Le pan to kör
fezi üzerindedir. - Mısırlı-İbrahim Paşa cenuptan şimale doğru sür'atli bir is
tirdat hareketine giriştiği sırada, 1824=1240 vukuatımn «13 Teşrinisil.nh> fıkra

sında bahsi geçen ser-asker Mehmet Reşid Paşa da şimalden harekete geçerek 
yukanki senenin 30 Nisanı=12 Ramazan Cumartesi günü Missolonghi'yi kuşatmıya 
başlamış, kale çok müstahkem olduğu ve bilhassa deniz tarafından iaşe ve tak
viye edildiği için muhasara çok uzun sürmüş, nihayet Sultan Mahmud'un emr1 
üzerine Mısırlı-İbrahim Paşa ile Kapdan-ı-derya Koca-Rusrev Mehmet Paşa 

da elbirliği ederek bu gece kale fetbedilmiştir: Aşağıda 1827 i= 1242 vukuil.tının «5 
Haziran» fıkrasına da bakınız). 

15 Haziran = 9 Zülka'de, Perşenbe: Teceddüd fikrinin ilk biiyük 
zaJeri olan «Vak'a-i-Hayriyye»de Yeniçeri-ocağının imha ve ilgası. 

(Yeniçeri-ocağının Osmanlı fütuhatındaki rolü fevkalade mübil.lagalarla son de-
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rece i'zam edilmiştir. Azarnet ve isıtila devrinde bütün mevcudu on küsur binden 
ibaret olan bu dev-şirme askerin ne kale fütuhatında, ne meydan muharebelerin
de zannedildiği kadar mühim bir rolü olmadığından bahseden Fernand Grenard 
çok haklıdır. Padisahlann etrafında bir muhafız ve ihtiyat kuvvetinden baska 
bir şey olmıyan Yeniçeri ocağı azamet devrimizde bile devletin başına daimi 'bir 
gaile teşkil etmiş ve hatta bir çok seferlerde düşmanın işine yarayan bir engel 
rolü oynamıştır; Yeniçerirerin ilk ısyanlarıyla yağınacılıklan Fatih'in ilk salta
natındaki «Buçuk-tepe» hadisesinde gösterilir: Birinci ciltte 1445=849 vukuatının 
ilk fıkrasına bakınız. Tekmil İran'ı fethetmek istiyen Yavuz'un Çaldrran zafe
rinden sonra otağına kurşun atarak geri dönmesine sebeb Yeniçerilerdir: !kinci 
ciltte 15141=920 vukuatının «14 Ağustos,, «15 ve 21 Eylül» fıkralarına bakınız. 

Kanuni devrinde bile hükümeti devirmek için Istanbul'da ısyan çıkarıp yağma

cılık etmişlerdir: Gene ikinci ciltte 1525=931 vukuatının «25 Mart» fıkrasına ba
kınız. Bilhassa inhitat seferlerinde cepheden kaçıp karargah yağmalamaktan ve 
ordunun bozulmasına sebeb olarak üstüste ölkeler zıyaına yol açınaktan baş

ka bir şey yapınıyan bu meş'üm ocak Istanbul'da asırlarca bir siyasi komite 
rolü oynamış, teceddüdcülerin kellelerini isteyip evlerini yağma etmekten ba.ş

ka bir şey yapmamış, bütün irtica hareketlerinde kanlı bir önayak olmuş, sa-: 
rayla hükumeti ve esnafla halkı haraca kesmiş, hamamlardan çıplak kadınlar kal
dırıp sokaklarda sefahat sahneleri kuracak derecelerde tefessüh etmiş ve ulüfe 

almaktan başka askerli:kle alakası kalmamıştır. Daha Birinci Mahmud devrinden 
itibaren Garp orduları tarzında «Asakir-i mualleme::::Ta'limlü asker>> yetiştirilmek 

üzere projeler tertib edilmesi işte bundandır. üçüncü Mustafa devrindeki Top
hane ıslahatı da ayni maksatıadır: Birinci Abdülhamid devrinde «Sür'at topçu
ları» çoğaltılmışsa da ocak korkusundan daha fazla bir şey yapılamamıştır. 

üçüncü Selim'in «Nizam-ı-Cedid» ihdasiyle gösterdiği eeladet felaketiyle netice
lenmiş ve ikinci Mahmud'un cülüsunda Alemdar'ın kurduğu «Segban-ı-Cedid, de 
onun felaketine sebeb olmuştur. Fakat ikinci Mahmud selefierinden daha cür'etli 
ve daha n:ıüdebbirdir : Devletin selameti için ocağın ilgası fikrini üçüncü se
lim'den aldığı rivayet edilir. Büyük fırsatı uzun bir sabırla hazırladığı anlasıl

maktadır: Ocağın azılı zorbaları Ağa-Hüseyn paşa'nın Yeniçeri-ağalığı zaman'ın
da muhtelif vesilelerle izale ve nefyedildiği için vaziyetin müsait bir şekle gir
miş olmasından istifade edilerek 17 Şevval=25 Mayıs Perşenbe günü teceddüdcü 
Şeyh-ül-islam Kadı-zade Mehmet Tahir Efendi'nin konağında Sadr-ı-a'zamla er• 
kan ve ulemadan mürekkep bir Meclis-i-Has toplanıp Garb tarzında tiHim iste
miyen ve yalnız «Usül-i kadime mucibince destiye kurşun atmak ve keçeye kı-: 

lıç çalmak» la iktifa etmek istiyen Yeniçerilere rağmen uTa'lim-i harbin vücubu
na fetva» ve «Eşkinci namiyle asakir-i mualleme» teşkiline karar verilmiştir. 
Bununla beraber ocağı kışkırtmamak için yeni askerin elli bir Yeniçeri ortasın

dan yüz ellişer kişi alınmak suretiyle teşkili karariaşmış ve hatta bir «Hüccet-i 
şer'iyye yazılarak devlet erkanından başka Ocak-ağalarına da imza ettirilmiştir. 

Eşkinci nezaretine Matbalı ve Gümrük emini Hacı-Saib Efendi tayin edildikten: 
sonra 5 Zülka'd~=ll Haziran Pazar günü yeni askere yeni üniforma giydirilip 
silah verilerek Et-meydanında ·talimlere başlanmıştır. Fakat padişahla hükümet 
Yeniçerilerden emin olmadıkları için ihtiyaten Topçu, Humbaracı, Lağımcı ve 
Tersane ocaklarının ileri gelenleri elde edilmiş, bilhassa Boğaziçi'nin Rumeli sa- _ 
hilleri muhafızı Ağa-Hüseyn Paşa ve Anadolu sahilled muhafızı Darendeli iz
zet Mehmet Paşaların maiyyetıerindeki üç bin kadar Segban'la indelhace derhal 
Istanbul'a geçebilmeleri için her türlü hazırlıklar yapılmış ve devlet eı·kanı her 
ihtimale karşı Boğaziçi'ndeki yalılarına çekilmiştir. Yeniçeriler talime başladık

tan dört gün sonra kazan kaldırıp ısyiin etmelerine sebeb, Theophile Gautier'nin 
Istanbul seyahatnamesine nazaran Mısırlı bir t8Jiın mualliminin bir nefere dayak 
atmasıdır. işte bundan galeyana gelen ocaklılar gece sadr-ı-a'zamın B:lb-ı-1\Ji'fl~lü 

harem dairesiyle hazinesini ve Mısır Kapu-kahyası Necib Efendi'nin kona.fı:nı 

yağma etmişler, son Yenigeri-ağası Celalüddin Ağa'yı öldürmek isteın'şleı·:ce ,ıe 

ele geçircmemişler ve nihayet bu sabah Et-meydanına kazanlarını çıkar2.rak es-
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yan bayrağını açmışlardır. Sadr-ı-a'zaın B€nderli-Selim Paşa vak'ayı haber alın

ca derhal Yalı-köşküne gelip Beşiktaş sarayında bulunan padişaha arzetmiş, 

Ağa-Hüseyn ve Darendeli-İzzet Paşalar askerleriyle beraber Istanbul'a çağ·ırılmış,. 

padişah Topkapu sarayına gelince bütün halkın mücadeleye iştiraki için «San
cağ-ı-Şerifn çıkarılmış, Şeyh-ül-İslamın davetiyle ulema ve 3500 Talebe-i ulüm 
Sancak altına gelmiş, Topçu, Arabacı, Kalyoncu, Humbaracı ve Lağımcı ocaklan 
alay alay yetişmiş, bilhassa suvari-topçulan yüzbaşısı meşhur Kara-cehennem İb

rahim Ağa toplarını alıp gelmiş, Yeniçeri zorbalarından canı yanmış olan Istan
bul'un mahalleler halkı imamlarıyla kadılarcnın idaresinde kütle kütle ortaya 
çıkmış, ulema asilerin katıine fetva vermiş, halka silah dağıtılmış ve Sultanahmet 
camii üssülhareke ittihaz edildiği için Sancağ·-ı-Şerif tekbirlerle oraya götürülüp 
minberin üstüne konulmuştur. - Osmanlı menbalarında «Yak'a-i-Hayriyye» de
nilen tenkil hareketi, Ağa-Hüseyn ve Darendeli-tzzet Paşaların kend1 Segban
ları ve diger ocakların askerleriyle At-meydanından Et-meydanına iki kol ha
linde yürümesiyle başlamıştır: Hüseyn paşa kolu topçulada Divan-yolundan, İz

zet Paşa kolu da diger askerlerle Saraçhane üzerinden hareket etmiş, müsellah 
halk kütleleri de tekbirlerle bunları takib etmiştir. Asilerin öncüleri kolayca püs
kürtüldükten sonra Et-meydanında "Yeni-odalar» denilen kışiaları çevrilip sıkı 

bir çenber içine alınmış, günün kahramanı olan Kara-cehennem İbrahim Ağa 

ilk top ateşini açıp kışla kapusunun bir kanadını yıktıktan sonra Mustafa ismin
de çevik bir Topçu neferi de diger kanadı açıvermiş, ayağından yaralanmasına 

ehemmiyet vermiyen Kara-cehennem'le Tophane'nin cesur imaını Hacı Rafız-Ah

med Efendi hemen içeri atılıp askere önayak olmuş, kışla tutuşturulmuş ve şid

detli bir taarruzla içerideki asilerin ekserisi kılıçtan geçirilmiş ve kaçabilenlerden 
tki yüzü hemen o gün yakalanarak idam edilmiştir : Diger günler de bu temizlik 
devam ettikten başka taşralardaki Yeniçeriler de tenkil edildiği için Yak'a-i-Hay
riyye'de altı bin Yeniçeri imha edildiğinden bahsedilir. Bu fırsattan istifade edile
rek 46-50 günde yirmi binden fazla serseri sürüldüğü için, payıtahtın asayişini ih
lal edebilecek kimse kalmamıştır. --- Hükümet kuvvetlerinin zayiatı 25 yaralıdan 

ibaret gösterilir. - O gece hükümet. erkaniyle askerleri ihtiyaten Sultanahmet ca... 
miiyle meydanında kalmışlardır. Ondan sonra saray meydanlarına çadırlar kurul
muş, erkan ve ulema 27 Zülhicce = 2 Ağ·ustos Çarşanba günü Sancak yerine ko
nuluncaya kadar ihtiyaten çadırda kalmış, ahali de mahallelerini beklemiştir. -
Bu büyük muvaffakıyyet üzerine bütün elçilerin hükümeti tebrik ettiklerinden 
bahsedilir. -
Yeniçeri-ocağının lağvına Yak'a-i-Hayriyye'den iki gün sonra 17 Haziran = 11 
Zülka'de Cumartesi günü toplanan erkan ve ulema meclisinde karar ı.-erilip o
gün neşredilen ilga fermanı Sultanahmet camiinde okunmuş ve derhal her ta
rafa ta'mim edilmiştir : Birinci ciltte 1361-1362=763 vukuatının son fıkrasında 

gördüğümüz «Pencik» kanuniyle teşekküle başlamış olan Yeniçeri-ocağı Yak'a-i
Hayriyye'ye kadar 465 sene sürmüş demektir. Ocak ilga edilince Yeniçeri-ağalığı 
da lağvedilip yeni teşkil edilecek «Asakir-i Mansüre-i MuhammediyYe» ser-as
kerliğine Kocaeli ve Hudavendigar mutasarrıfı ve Istanbul boğazının Rumeli sa
vahili muhafızı Ağa-Hüseyn Paşa ilaveten tayin edilmiş ve derhal Asakir-i-Man
süre yazılmıya başlamıştır. - Süleymaniye'deki Ağa-kapusunun Meşihat binası 

ve Bayezid'deki Eski-saray'ın da Bab-ı-Ser'askeri ittihazı işte bu vaziyet üze
rinedir. - Yeniçeriler Hacı-Bektaş'ı yanlış olarak ocaklarının piri saydıkları, kış

lalarında daimi surette bir Bektaşi babası bulundurdukları ve bilhassa vak'a günü 
babalar ocak propagandası yaptıkları için 2 Zülhicce-8 Temmuz Cumartesi gü
nü Bektaşi tarikati de ilga edilip mensupları muhtelif yerlere sürülmüştür). 

2 Ağustos = 27 Zülhlcce, Çarşanba: Hocapaşa yangını. 

(Hocapaşa'dan çıktığı için bu ismi alan büyük yangın 36 saat sürmüş ve Bab-ı-All 
binası dahil olmak üzere Istanbul'un büyük bir. kısım kül olmuştur). 
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1827 = 1242 

5 Haziran= 10 Zülka'de, Salı: Atina'nın fethi. 

(Yukarıki senenin «22/23 Nisan» fıkrasında gördüğümüz Missolonghi fethinden 
sonra Avrupa'nın yardımına rağmen Atina'nın da istirdadı Yunan bulıranma za
lıiren nihayet vermişse de, bundan sonra Avrupa devletlerinin müdahalesi üze
rine iş büsbütün vahamet kesbetmiştir : Aşağıki senenin «20 Teşrinievveh fıkra

sına bakınız). 

7 Teşrinievvel 5 Rebi'ül-evvel, Cumartesi: Akkerman muahe-
des i. 

(Bir taraftan Yeniçeri ocağının ilgasını ve bir taraftan da senelerce süren Yunan 
ısyanının devleti büsbütün zayıf düşürmüş olmasını fırsat ittihaz eden Rus
ya, 1812 = 1227 vukuatının n28 Mayıs» fıkrasında gördüğümüz Bükreş muahede
sinin tavzihli lüzumundan bahsederek Bab-ı-Ali'yi tazyik ettiği için bilmecburiyye 
akdedilen bu sekiz maddelik muahedeyle iki zeyH mucibince Memleketeyn bey
lerinin Istanbul'dan tayinine nihayet verilip mahalli meclisler tarafından yedi 
sene müddetıe seçilmesine, Rusya'nın muvafakati olmadan azledilmemelerine ve 
Türk askerlerinin mıkdannı mahalli meclisierin tesbit etmesine, muhtariyyetle 
idare edilecek olan Sırbistan'da yalnız kalelerin Osmanlı hakimiyyetinde kalması

na karar verilmiş ve Anadolu hududu Bükreş muahedesinden evvelki halinde 
bırakılmıştır) . 

1827 = 1243 

20 Teşrinievvel = 29 Rebi'ül-evvel, Cumartesi: Navarin baskını. 

(Yukarıki senenin n5 Haziran» fıkrasında gördüğümüz Atina fethiyle Yunan ıs

yanının tenkili Avrupa'da Yunanlılar lehine resmi bir müdahale fikri uyanmasına 

sebeb olduğu için 6 Temmuz 1827 = 11 Zülhicce 1242 Cuma günü Londra'da İn
giltere, Fransa ve Rusya arasında bir protokol imziUanmış ve Bab-ı-Ali'ye tavassut 
teklif edilip kabul edilmediği takdirde fi'len müdAhale edileceği bildirilmişse de 
hükumet bu tehdide ehemmiyet vermemiştir. tngiliz amiraH Codrington'un ku
mandasındaki müttefikler donanmasının Navarin önlerine gelmesi işte bu gergin 
vaziyet üzerinedir : Limanın içinde Çengel-oğlu TAhir Paşa'nın kumandasındaki 

Osmanlı filosuyla Muharrem Bey'in idaresindeki Mısır filosunun mecmuu altmış 
gemiden fazla gösterilir; buna mukabil müttefiklerin 27 gemisinde kıymet ve 
kuvvet üstünlüğü vardır. Yunanlllara taarruz edilmemesi hakkında bir müddet 
müzAkereyle vakit geçtikten sonra bu sabah müttefik gemileri güya dostane bir 
hareketle limandan içeri girmiş, fakat girdikten sonra Türk ateş gemisinin baş

ka yere kaldırılmasını isteyince muvil.fakat edilmemiş ve işte bunun üzerine o 
gemiye ateş açılmak suretiyle harb başlamış, hilAl şeklinde üç sıra teşkil eden 
gemilerinin demirli bulunmasından dolayı Osmanlı donanınası üç buçuk saatte 
57 gemi ve 8 bin asker zAyi etmiş ve mütecAviz hükumetler bu çirkin tecAvuzdan 
haberdar olmadıklarından, nasıl başladığını bile bilmediklerinden ve hatta Osmanlı 
kapdanlarının mes'uliyetinden bahsetmişlerdir! Aşağıda 1829 = 1245 vulmatının 
«15 Ağustos, fıkrasına da bakınız). 

Türkiye'de ilk «Buğu gemisi». 

(ilk vapur bu tarihte satın alınmış, buharla işlediğ·i için «Buğu gemisi» denil
miş ve bu yeni icada göre kapdan ve tayfa yetiştirilmesi hakkında bir irade 
neşredilmiştir. - «Sür'at» ismi verilen bu ilk vapurla İkinci Mahmud Rodos'a gi
dip gelmiştir). 
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1828 = 1243 

26 Nisan ll Şevval, Cumartesi: Rus seferi ve har b safahatı. 

{Yukarıki senenin başında gördüğümüz Navarin baskını üzerine Reis-ül-küttab 
Pertev Efendi/Paşa baskıncı devletlerin elçilerinden tazminat, Yunan işleriyle 

}{at'ı-alaka ve tarziye talebinde bulunmuşsa da elçiler yalnız tarziyeye muvafa
kat edip diger iki şartı kabul etmedikten başka 1827;=1243 senesi 8 Kanunuev
vel=19 Cumada-l-ula Cumartesi günü Istanbul'u terkedip memleketlerine git
mişlerdir : Çar Birinci Nicolas bu vaziyetten istifade edip Fransa ile ingiltere'yi 
de Rusya ile beraber Türkiye'ye karşı harbe teşvik etmişse de muvaffak olama
ınıs ve iste bunun üzerine Türkiye'nin za'fından ve bilhassa ordusuzluğundan is
tif~de ıTı~ksadiyle Rus tarihine leke süren bir zebunküşlüğe kalkışarak 26 Ni
san=ll Şevval Cumartesi günü neşrettiği bir beyanname ile harb ilan etmiş~ ve 
Moskof ordusu bir taraftan 8 Mayıs ı= 23 Şevval Perşenbe günü pruth nehrinden 
geçip Osmanlı arazisine girdiği gibi, bir taraftan da 12 Mayıs=27 Şevval Pazar
tesi günü Anapa'ya taarruz etmiştir. 20 Mayısı=6 Zülka'de Salı günü Istanbul'da 
devlet erkaniyle uleınadan mürekkep fevkalade meclisin verdiği harb kararı işte 
bu vaziyet üzerinedir. Sefer ser-askerliğine Hudavendigar valisi ve Boğaz muha
fızı Ağa-Hüseyn Paşa tayin edilmiş ve henüz teşekkül halinde bulunan «Asa
kir-i-Maı:lsure» vesaireden mürekkep ordu 24 Mayıs=10 Zülka'de Cumartesi gü
nü Davudpaşa'dan Şumnu'ya hareket etmiştir : Rif'at Paşa hareket tarihini 5 
Zülka'de ı=· 19 Mayıs Pazartesi gününe müsadif gösterirse de doğru değildir. -
Muntazam bir ordudan mahrum olan devletin mütemadi harbler ve ısyanlar se
bebiyle takatsızlığından dolayı bu meş'um sefer müdhiş bir Rus istilasiyle neti
celenmiş, Anadolu ve Rumeli'nin muhtelif yerlerindeki mevzıi zaferierimize rağ

men her iki cephede de en mühim merkezler üstüste sukut etmiştir: Bu senenin 
6 Haziran = 23 Zülka'de Cum:;ı. gecesi tsakçı, 11 Haziran = 23 Zülka'de Çarşanba 
günü Anapa, 19 Haziranı=6 Zülhicce Perşenbe günü ve diger rivayetlere göre 23 
Haziran=10 Zülhicce Pazartesi yahut 27 Haziran=14 Zülhicce Cuma veyahut 18 
Temmuz 18281=5 Muharrem 1244 Cuma günü tbrail, 6 Temmuz=23 Zülhicce Pazar 
günü Pazarcık, 7 Temmu:ıt=24 Zülhicce Pazartesi günü Yeniçeri ocağının ilga
sından memnun olmayan ahalisinin teslim talebinden dolayı Kars şehri, 13 Tem
muz=30 Zülhicce Pazar günü Harsova, 1828=124Lse~esi l4 Temmuz=! Muhar
rem Pazartesi günij. Pravadi, 15 Temmuz-2 M~harrem Salı günü Kars kalesi, 
28 Ağustos = 1~ Safer Perşen be günü Ahıska ve . nihayet 10 Ytthut ll Teşriniev
vel=30 Rebi'ül-evvel yahut ı Rebi'ül-ahir Cuma yahut Cumartesi günü de Varna 
sukut etmiştir : Vak'anüvis Lutfi bu felaketi 3 Rebiül-abı=l:t Teşrinievvel ,,Pa
zar» gününe müsadif gösterirse de o gün paza,r değil, P~artesidir. Osmanlı do
nanmasının denizden takviye ettiği Varna'nm · muha.sara •. harekatını Çar Birinci 
Nicolas bizzat idare etmiş ve nihayet Kapdan~ı-derya Darend,eli~tzzet Mehmet 
Paşa'nın sonuna kadar müdafaa azınine mukabil kalenin hii.in muhafızı Serezli
Yusuf Paşa düt}manla gizlice temas edip Varna'yı çara satmış ve maiyyetindeki 
Rumeli askerleriyle beraber Rusya'ya iltica edip bir müddet orada para ye
miştir. - 1829 = 1244 harekatı daha mühliktir: 28 Şubat 23 Şa!ban Cumartesi 
günü bir Rus filosu S üzebolu'yu yıkıp yaktıktan sonra işgal etmiş, 10 Haziran· :=:· 
7 Zülhicce Çarşanba günü Vidin civarındaki Rabova düşmüş, ertesi gün Varna 
ile Şumnu arasındaki Kulewtcha/Kaletschwa = Kulefca/Külefce boğazında Rus 
ordusuna karşı muvaffakıyetli bir harbe girişen Sadr-ı-a'zam Selim Sırrı Paşa'nın 

askeri bir cephane infilakından dolayı darmadağın olduğu. ıçın Paşa güçlükle 
Şumnu'ya çekilebiimiş ve Işte bu sayede Ruslar nihayet Balkanları aşmıya mu
vaffak olmuşlardır. Silistre'nin sukutu işte bu müdhiş felaketten yirmi gün sonra 
1 Temmuz = 30 Zülhicce Çarşanba gününe müsadiftir : Bununla beraber 27 Zül
hicce=30 Haziran Salı, 2 Temmuz=29 Zülhicce Perşenbe ve nihayet 5 Temmuz 1829 
= 3 Muharrem 1245 Pazar tarihleri de rivayet edilir. - 1829=1245 senesinin ilk mü
him vak'ası Erzurum'un 7 yahut 8 Temmuz=5 yahut 6 Muharrem Salı yahut Çar-

F.: 8 
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şanba gününe tesadüf eden sukutudur. Rumeli tarafında da 19 Temrnuz = 17 
Muharrem Pazar günü Rus ordusu Varna'nın cenubundaki Kamtchik ı= Kaı:o.c;ık 

nehrini geçmiş 11 Ağ·ustos = 10 Safer Salı günü SelimnojSlivno = islimye sukut 
etmiş ve bu felaket 19 Ağustos=18 Safer Çarşanba günü Edirne'nin mukavemet
siz teslim olmasına sebeb olmuştur. Vak'anüvis Lütfi, Edirne'nin sukutunu 21 
Safer=22 Ağustos Cumartesi gününe müsadif gösterirse de doğru değildir. işte 

bu suretle Sadr-ı-a'zam Selim Sırrı paşa düşmanın ilkönce kendisine taarruz etme
sini Şumnu'da bekleyip dururken Moskoflar onu bırakıp Balkan geçitlerinden sar
karak Misivri, Ahyolu, Burgaz, Aydos, Karınova ve islimye üzerinden Edirne'ye 
geldikten sonra 20 Ağustos:=19 Safer Perşenbe günü Kazak atlıları Kırkkilise = 
Kırklareli, Lüleburgaz, Dimetoka, Tekirdağ, !psala ve Enez önlerinde görünncilş 

ve tabii artık Istanbul bile büyiik bir tehlikeye uğramıştır: Aşağıda 1829=1245 
vukuatının "14 Eylülıı fıkrasına da bakınız). 

1828 = 1244 
24 Teşrinievvel = 14 Rebi'ül-ahir, Cuma: Benderli-Selim Paşa'nın 

azliyle Kapdan-ı-derya Darendeli-İzzet 1\lehmet Paşa'nın ilk sadareti . 
. 

(Azlin sebebi, yukanki fıkrada bahsi geçen Balkan harekatındaki aczi ve bilhassa 
Varna'nın sukutudur. Sadaret müddeü 1824 = 1240 senesi 14 Eylül 20 Mu
harrem Salı gününden itibaren 4 sene, 1 ay, 10 gündür). 

1829 = 1244 
28 Kanunusam = 22 Receb, Çarşanba : Darendeli-İzzet Paşa'nın 

aziiyi-e Rumeli valisi ve İnebahtı muhafızı Reşid Mehmet Paşa'nın 
sadareti. 

(Azlin sebebi, Rus seferindeki muvaffakıyetsizliğidir: Sadaret müddeti yukanki 
fıkra tarihinden itibaren 3 ay, 5 gündür. Rumeli valiliği de uhdesinde bırakılan 

halefi• Resid Pasa, on sene sonra Sadr-ı-a'zam olan Koca-Rusrev Paşa'nın gürcü 
kölelerind~ndl.r) .' · 

3 Mart == 26 Şevval, Cuma : Kıyafet nizami. 

(:tkinci Mahmud'un teceddüd hamlelerinden biri de kıyafet iılktlabında gösteri
lir·: Kavuk ka:Idıri1mıŞ, (<im~me ve ferace» denilen sarıkla cübbe ilmiY.Ye sınıfına 
hasrediimiş ve devlet" me'murlarıyla ahali «Fes ve harvani», «Setre pantalon», 
«Kaput ve Istanbulin» giymekle mükellef tutulmuştur. Bu değişiklik, Avrupa 
kıyafetiıiin alelade bir taklidi değil, muaddel şekilde tatbikı demektir. <- Lutfi 
tarihindeki nizamnamede görülen cc6 Şevval, tarihinin bir tertip hatasından mü
tevellid olması l&zımgelir). 

1829 = 1245 

15 Ağustos = 14 Safer, Cumartesi: Yunan devletinin teşekkülü. 

(1827 = 1243 vukuatımn "20 Teşrinievveh fıkrasında gördüğümüz Navarin baskı
nından sonra ingiltere, Fransa \"e Rusya devletleri 1828 ,=:c 1244 senesi 3 Ağustos,= 
21 Muharrem Pazar günü Mısırlı !brahim Paşa'ya bir tahliye mukavelesi- imza 
ettirmiş, gene o senenin 29 Ağustos=17 Safer Cuma günü general Maison lm
mandasmda Navarin'e gelen bir Fransız ordusu Mora'yı işgal edince Mısır as
keri 7 Eylül=26 Safer Pazar gününden itibaren çekilmiye başlamış, nihayet 16 
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Teşrinisani:=8 Cumada-l-ula Pazar günü imzalanan Londra protokolü mucibince 
Mora ile Kiklad adalanndaki Yunan ihtiliU idaresi bu üç devlet tarafından res-: 
men himaye altına alınmıştır : O sırada Osmanlı imparatorluğu hem Anadolu'
dan, hen-ı Rumeli'den Rus istilası altmdadır ve hatta Edirne sukut ettikten başka 
Kazak atlıları Istanbul'a doğru ilerlemektedir! Yunanistan'ı himaye eden üç dev
letten ingiltere ve Fransa'nın Mora ile Kiklad adalarında bir Yunan hükümeti 
kurulması hakkında bu senenin 9 Temmuz=7 Muharrem perşenbe günü Bab-ı

Ali'ye verdikleri meşhur notanın bu gün kabul edilmesi işte bu müdhiş bulıran 

yüzündendir: Yeni Yunan hükümetinin Osmanlı hakimiyyeU altmda bulunması, 

Türkiye'ye senede bir buçuk milyon kuruş haraç vermesi ve seçilecek hıristiyan 

prensinin. intihabında üç devletten başka Bab-ı-Ali'nin de rey sahibi olması karar
ıaşmış ve Yunan devleti işte bu haksız himaye sayesinde teşekküle başlamıştır. -
Aşağıki senenin «24 Nisan» fıkrasına da bakınız). 

14 Eylül = 15 Rebi'ill-evvel, Pazartesi: Edirne muahedesi. 

(1828=1243 vukuatının «26 Nisan» fıkrasında gördüğümüz meş'um seferde Ru
meli tarafındaki Rus baş-kumandanı Dibitch'in Edirne'den sonra Istanbul'u bile 
tehdid edecek kadar yaklaşması ve Anadolu'da da Erzurum'u .alan Paskiewitch 
ordusunun Trabzon'a doğru ilerlemesi · üzerine Bab-ı-Ali alelacele mütareke ve 
sulh isternek mecburiyetinde kalmış ve bilhassa Prusya elçisinin tavassutundan 
istifade etmiştir. Evve!ce memleketlerine gittikleri halde yukanki fıkrada gör
düğümüz Yunan meselesinin tesviyesi üzerine avdet etmiş olan ingiltere ve 
Fransa sefirleri de daha fazla .Herlememesi hakkında Dibitch'e mü:tacaatte bu.; 
lunmuşlardır : Her halde Osmanlı talebinin kabulünde en mühim amil, Istanbul 
meselesinin siyasi ehemmiyet ve nezaketidir. - 16 maddeyle Memleketeyn'e ait 
bir zeyilden ve ayrı bir maddeden ibaret olan Edirne muahedesi Osmanlı impa
ratorluğunun arazi bakımından büyük bir ziyana uğratmış değildir: Rumeli ta
rafında harbeden evvelki Pruth hududu ibka edilmiş ve yalnız Tuna ağızları 
Rusya'ya bırakılmış ve Kafkasya ile Anadolu tarafından da Anapa, Poti, Ahıska 
ve Ahı!kelek kaleleri Ruslara verildikten başka Rusya'nın Gürcistan hakimiyyeti 
de tasdik olunmuştur. Memleketeyn ve Sırhistan hakkındaki esaslar muhtariyyet 
imtiyazlarının tevslinden ibarettir. Bu muahedeyle teferrüatının en ağır tarafı mali 
ahkamındadır: Rus tebaasınm şahsi ve ticarı zararıarına mukabil bir buçuk mil
yon ve harb tazminatı olarak da on milyon Felemenk altını taahhüd edilmis ve 
Memleketeyn'in Ruslar tarafından tahliyesi işte bu on milyonun tamamiyle tesvi
yesine bırakılmıştır! Rusya'nın bu suretle Osmanlı kalkınmasına mali bakımdan 
iı;nkan bırakmamak istediğinden bahsedilir. Memleketeyn'in tahliye mukavelesi ancak 
1834 ,= 1249 senesi 29 Kanunusanİ = 18 Ramazan Çarşanba günü ve ayni sebeb
ten işgal altında kalan Silistre'nin tahliye mukavelesi de 1836·=1251 senesi 8 Ni-. 
san t= .21 Zülhicce Cuma günü imzalanmıştır). 

7/8 Şubat 
doğumu. 

1830 = 124:5 
13/14 Şa'ban, Pazar/Pazartesi gecesi: Sultan Aziz'in 

(ikinci Mahmud'un ikinci oğlu ve Sultan l\{ecid'in küçük kardeşi ve halefi Sul
tan Abd-ül-Aziz'in doğumu umumiyetle «15 Şa'ban= 9 Şubat» gününe müsadif 
gösterilirse de, Hızır İlyas Efendi'nin Enderun tarihinde gün ismi Pazartesi gös
terildiğine göre bir günlük farkın «Rü'yet-i-hilal, den mütevellid olması lazım

gelir; Berat gecesi doğmuş olduğu da vak'anüvis Lütfi'nin kaydinden anlaşıl

maktadır. Anasının adı "Pertevniyiil Valide-Sultan» dır). 

24 Nisan = 1 Zülka'de, Cumartesi: Yunan istikHUinin tasdikı. 

(ingiltere, Fransa ve Rusya devletlerinin Londra konferansında verdikleri karar
lar hakkında Istanbul sefirleri 8 Nisan=:14 Şevviil Perşenbe günü Bab-ı-Ali'ye bir 
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nota vermisler ve bu tarihi vesikada Osmanlı devletini Yunan istiklaJinin tasdikme 
davet eder~k Aspropotamos nehrinin ağzından Zeytin körfezinde Sperchius neh
rinin ağzına kadar çektikleri hudut hattmı ve Eğriboz, Skyro, Kiklad ve Şeytan 
adalannıı::. da müstakil bir prenslik şeklini alan Yunanistan'a verildiğini bildirmiş

lerdir: Son Rus seferinden dolayı bitkin bir halde bulunan devlet, bu notaya 
kerhen kabul cevabı verme'' mecburiyetinde kalmıştır. - Yukanki senenin ikin
ci fıkrasına da bakınız). 

5 Temmuz 

fından işgali. 

1830 = 1246 

14 Muharrem, Pazartesi: Cezayir'in Fransızlar tara--

(Bir gün evvelki· tarih de rivayet edilir. "Garb-ocakları» denilen Cezayir, 
Tunus ve Trablus eyaletleri birer askeri cumhuriyet şeklindedir : Cezayir 18 inci 
asrın başlarından itibaren «Dayı=Dey» denilen valiler tarafmdan idare edilmek
tedir; bunların devletle alakası, arasıra · hediye göndermekten ve bilmukabele 
intihaplarım tasdik ettirmekten ibarettir. ötedenberi korsanlıkla geçinen bu 
eyiUetler Avrupa denizciliğinin terakkıyyatından bihaber kaldıkları halde kor
sanlıkta devam etmişlerdir. - 1797 de Cezayir hükumeti Fransa'ya beş milyon 
frankla bir çok hububat ikraz etmiş, Fransa o zamandanberi bu borcunu ödeye
memiş ve nihayet dayı İzmirli Hüseyn paşa i·şte bu yüzden Fransa konsolusu 
Deval'in suratma elindeki yelpazeyle bir şamar vurduğu için Fransa hükumeti 
Bab-ı-Ali'ye müracaatle tarziye istemiştir: Felaketin sebebi, Istanbul'un emrine 
Cezayir'in itaat etmemesidir. işte bundan dolayı vis-amiral Duperre'nin kuman
dasındaki Fransız donanınası 1827 = 1242 senesi 12 Haziran=17 Zülka'de Salı gü
nü Cezayir'i abluka etmiş, bu tazyik 3 sene, 2 gün sürdükten v-e siyasi teşebbüs
ler neticesiz kaldıktan sonra 1830=1245 senesi 14 Haziran=22 Zülhicce Pazartesi 
günü general Bourmont kumandasında 36 bin kişilik bir ordu ihrac edilerek 
Cezayir şehri muhasara edilmiş ve nihayet bu gün Hüseyn Paşa teslim olup 
esir edilmiştir. Cezayir işte bu suretle Osmanlı idaresinden çıkmış ve bundan 
sonra Fransızlar bütün eyalete hakim olabilmek için senelerce uğraşmışlardır). 

29 Ağustos = 10 Rebi'ül-evvel, Pazar: Sırhistan muhtariyyeti. 

(1829 = 12~5 vukuatının «14 Eylülıı fıkrasın(}a gördüğümüz Edirne muahedesi 
mucibince Sırhistan imtiyazlarının ' tev~ ·· kabul edilmiş olduğu için, bu gün bir 
muhtariyyet «Hatt-ı-Şerif» i neşredilip Sırp baş-kinyazı Miloş Obrenoviç'in Os
manlı hakimiyyeti altında irsi prensliği tasdik edilmiş ve Sırbistan'a Vidin ve 
Bosna vilayetlerinden altı nahiye verilmişti-r). 

1 Teşrinisani 

n eş ri. 

1831 = 1247 

25 Cumada--1-fıla, Salı: «Talivim-i-Vekaayi'» in 

(İlk Türk gazetesi olan Takvim-i-Vekaayi' devletin resmi ceridesi olmak ve haf
tada bir neşredilmek üzere bu gün intişara başlamıştır : Muhtelif isimler teklif 
edildi·ği halde «Takvim-i-Vekaayi'» terkibini bizzat İkinci Mahmud bulmuş ve 
bu şekil hepsine tercih edilmiştir. - Bayezid'de kurulan matbaasının ismi "Tak
vim-i-Vekaayi'hane-i- Amire» dir ve ilk baş-muharriri de meşhur Vak'anüvis Es'
ad Efendi'dir. 1827=1140 senest 16 Kanunuevve~=2 Cumada-l-Ula Salı günü İbra

him-Müteferrika matbaasının işlemiye başlamasıyla bu ilk Türk gazetesinin inti
şarı arasında geçen 103 sene, 10 ay, 16 gün zarfında yalnız kitap basılmıştır ı. 
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10 Kanunuevvel = 17 Receb, Pazartesi: Sisarn mulıtariyyeti. 

;_Yunan istiklaJiyle neticelenen ısyan hareketlerinde Sisam.lılar çok faal bir rol oy
namışlardır: 1821=1236 vukuatının "12 Şubab ve 1822;=1237 vukuatının da «23 
~vı:artıı fıkralarına bakınız. Avrupa devletlerinin himayesiyle ilkönce Osmanlı ha
kimiyyeti altında küçük bir Yunan hükumetinin teşekkülü ve 8 ay, 10 gün sonra 
bu hükümetin daha geniş hudutlarla müstakil bir devlet halini alması, o büyük 
ısyana iştirak etmiş olan Sisamlıları Osmanlı idaresine karşı pek müşkil bir va
ziyette bırakmıştır: 1829.=1245 vukuatının «15 Ağustos» ve 1830=1245 vukuatınm 
da «24 Nisan» fıkralanna bakınız. İşte bundan dolayı ingiltere, Fransa ve Rusya 
devletlerinin Sisarn için istedikleri imtiyazlar, devletin muhiH olduğu büyük gaile
lerden dolayı bilmecburiyye kabul edilip bu gün o üç devletin Istanbul sefil'lerine 
bir nota ile bildirilmiştir. Bu nota sekiz ınaddeliktir; başlıca esasları şöyle sırala

nabilir : 
1 ~ Sisamlıla.ra Hfv-i umumi ilan edilmiştir; 

z ~ Sisanı adası, intihapla teşekkül edecek bir müteberan meclisi tarafından idare 
eelilecek ve idari teşldlat da gene bu meclis tarafından kurulacaktır; 

::; ___ Meclis riyaseti, Bab-ı-Ali tarafından tayin edilecek olan «Prince de Samosr= 
Sis[ı.ın lJeyb ne iiittir ve lJu bey Ortodoks mezhebine mensub olacaktı.r; 

1- Siı,-ar:.1 adasında asker bulunmıyaca.ktır; 

5 Ads.n"n devlet lıazinesinc her sene vereceğ·i maktü vergi dört yüz bin kuruş-· 
tur; 
6 __ Osmanlı mui'lhcdcleri alıkamma Sisarn adası da tabi'dir; 

7 ~ Sisanı piskoposu eskiden olduğu gibi Istanbul Rum patriki tarafından tayin 
edilecektir. 
Bu inctiyazlar sonraları bir takım tadilata uğramış ve mesela 120 yerli jandarma

mul,abil J 50 0sınarı!ı ns1H'I"i hulunc1urulması gibi bazı değişiklikler olmuştur ı. 

Z1 Ji{an.ınmevvel = 28 Receh, Cuma : Mehmed Ali ısyanmda. lVbsır 
a.rdmmmm Konya zaferi, Sadr-ı-ı:ı'zam Reşid Mehmet Paşa'nın esftı·eti 

ve neticeleri. 

(1805=1220 vukuatının "8 Temmuz, fıkrasında Mısır valiliğine tayinini gördüğ·ü

müll Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hicaz'ın asi Vehhabilerden ve Mora'nın Yunan 
asilerinden !stirdadında devlete hayati hizmetlerde bulunmuş ve yıllarca sada1-::a
tini muhafaza etmiş olduğu halde, Edirne muahedesinden sonra serkeşliğe başla
yıp asi vaziyetine geçmiştir. Bu meşhur ısyanın başlıca sebebleri şöyle sıralana

bilir : 
1) Mora seferi Mısır'ın bir milyon :cıltınıyla 30 bin askerine mal olduğu halde, 
Yunan istiklalinden dolayı Mora valiliğ'i nihayet bulmuş olan Mehmed Ali Pa
sa-zade İbrahim Paşa'ya istediği ta.vizat verilmemiştir; 2) Mehmed Ali Paşa Jvio
ra'ya rnukabil Suriye'yi istemişse de Girit verilmiş ve o da daimi bir ısyan yatağı 
nl:'Pı hu vilayeti kabul etmemiştir; 3) Hükümet evvelce Mehmed Ali Paşa'ya Suriye'yi 
va'dettiği halde, sonradan sözünde durmamıştır; 4) Mehmed AJi Paşa'yı çekemi
yen vüzera ve vükela padişahı ustalıklı telkinlerle onun aleyhine çevirmi:şlerdir; 
5) iste bundan dohıvı İbrEthim Pasa padişahın ıniiRAadesi olmadan Mora'yı tahliye 
etmiştir; 6) Son Rus seferinde Mısır «Asakir-i-Cihadiyye» sinden 12 bin kisilik 
hir '-'''rdım kuvveti va'deden Mehmed Ali Paşa sözünde durmamış ve yalnız 25 
bin keselik bir JJara yardımında bulunmuştur; 7) l'.1ehmed AWnin İskodra '.'a
lisi Mustafa Paşa'yı ısyana teşvik eden mektupları Bab-ı-Ali'nin ve bilmulw.ıx~le 

Şam valisini Mısır baskınına me'mur eden vesikalar da Mehmed Ali'nin eline 
geçmiştir. İşte bütün bu sebeblerden dolayı İkinci Mahmud'un Mısır valisine ve 
)\Tehmed Ali Paşa'nın da Istanbul hükümetine emniyet Ye itimadı kalmamıştıL 
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Edirne muahedesinden sonra devletin başına kanlı gaileler açmış üç vali vardır : 
Bunlardan Bağdad'ın Kölemen valisi Davud ve iskodra'nın irsi valisi Mustafa 
Paşaların ısyanlan çok sürmeden tenkil edilebilnüşse de, Mısır valisinin ısyam 

İkinci Mahmud'dan sonra Sultan Mecid devrine bile intikal etmiş ve ecneb'i mü
dahalelerine yol açmış muazzam bir gailedir: Neticesi için aşağıda 18411::--1257 vu
kuatının "24 Mayıs» fıkrasına bakınız. 

Mehmet Ali Paşa'nın ısyan vesilesi, Sayda valisi Abdullah Paşa'dan alacağı olan 
on bin kese akçayı alamaması ve Mısn'dan Suriye'ye kaçan altı bin kadar fella
hm iadesini istediği halde, halkın istediği yerde oturmak salahiyetinden bahse
dilerek reddedilmesidir. işte bu vesileden istifade ederek Istanbul'un nasihatle
rine artık kulak asımyan Mehmed Ali Paşa 30-40 bin kişilik muntazaın bir ordu 
ile 23 gemilik bir filo hazırlayıp nıeşhur oğlu İbrahim Paşa'nm emrine vermiş 

ve kara ordusu 1831=1247 senest 20 Teşrinievvel=13 Cumada-l-ula Perşenbe gü
nü Mısır'dan yola çıkmıştır: Gazze, Yafa, Kudüs ve nihayet Hayfa şehirlerini 

mukavemetsiz teslim alan İbrahim Paşa 16 Teşrinisani=10 Cumada-1-ahire Çar
şanba günü Sayda valisi Abdullah Paşa'nın bir iki bin askerle kapanmış olduğu 
Akka kalesini muhasara edip 6 ay, 11 gün uğraştıktan sonra 1832=1247 senesi 
27 Mayıs=26 Zülhicce Pazar günü zabtetmiş ve ondan sonra da Suriye'nin en 
mühim merkezi olan Şam şehrine bu 1832=1248 senesi 15 Hazirani=16 Muharrem 
Cuma günü girmiştir: 18 Hazira11=19 Muharrem Pazartesi tarihi de rivayet edilir. 
Istanbul hükümeti bu vaziyete karşı Mehmed Ali Paşa'yı «Fermanlu» ilan edip 
tenkiline fetva· çıkardıktan sonra Yeniçeri ocağının ilgasındaki hizmetiyle meş
hur Edirne valisi Ağa-Hüseyn Paşa'yı ser-askerlikle otuz bin asker başında Ak
ka:nın sukutundan biraz evvel 1832=1247 senesi 12 Nisan=ll Zülka'de Perşenbe 
günü yola çıkarmış, Mısırlılarla ilk muharebeyi ser-asker;n sevkettiğ·i Trablusu
şam valisi Halebii Mehmet Paşa 1832=1248 senesi 8 Tew.muz=9 Safer Pazar gü
nü yahut ertesi gün Humus civarında yapıp mağlüb olmuş, ondan sonra İsken

deron'la Antakya arasındaki Bel en muharebesinde ayni senenin 29 Temmuz := 1 
Rebi'ül-evvel Pazar günü ser-askerin ordusu ayni akıbete uğ-ramış ve bu acı ha
ber Istanbul'a aksedince ser-askerlik Sadr-ı-a'zam Reşid Mehmet Paşa'ya tevcih 
edilip 60 bin ldşilik bir ordu ilc bu scn:2nin 3 Teşrinisan~=9 Cumada-l-ahine Cu
martesi günü yola çıkarılmıştır. 

Humus ve Belen zaferlerinden sonra Toroslardan geçerek Anadolu'ya giren ve 
İkinci Mahmud'un teceddüd hareketlerine karşı halk arasındaki muhalefetten çok 
istifade eden İbrahim paşa 21 Teşrinisant=27 Cumada-1-ahire Çarşanba gunu 
Konya'ya girmiş ve bir müddet sonra çıkagelen Reşid Paşa ordusuyla işte orada 
karşılaşmıştır: 21 Kanunuevvel r= 28 Receb Cuma gününe tesadüf eden Konya mu
harebesinde Mısır ordusu bozulacağ·ı sırada havanın karlı ve dumanlı olmasm
dan dolayı düşman suvarisini kendi askeri< zanı1eden Reşid Mehmet Paşa'nın bir
denbire esir oluvermesi müdhiş bir bozguna sebeb olmuştur. Bütün bu hareketler
de Mehıned Ali Paşa ile oğlu İbrahim Paşa Osmanlı hanedamna .karşı daima 
hürnıetkar davranmış olduklan için, esir Sadr-ı-a'zam en büyük amir gibi kar
şılanmış, hatta İbrahim Paşa kendisini Mısır ordusunun da Baş-kumandam say
mış ve Mısır'a yahut Istanbul'a gitmekte serbest bırakıldığı için Reşid Paşa pek 
tabi! olarak Istanbul'u tercih etmiştir. 

Konya muvaffakıyyetinden sonra 1833 = 1248 senesi 2 Şubat r= 12 Ramazan Cu
martesi günü Kütahya'yı işgal eden İbrahim Paşa'nın kış mevsimini Bursa'da ge
çirmek üzere padişahtan müsaade istemesi· Istanbul'da çok büyük bir telaşa se
belı olduğu için, vaziyetten istifade etmek istiyen Rusya'nın yaptığı yardım tek
lifi kabul edilmiş ve iste bunun üzerine 20 Subat 1833=30 Ramazan 1248 Carsanha 
günü on gemilı:k bir Rus filosu ile bir fı~ka Moskof askeri Buyükdere-önlerine 
gelmiş ve Rus askerleri Hünkar-iskelesi civarına kurulan çadırıara yerleştiril

miştir. Bu sırada Rus hulülünü çekemiyen Avrupa ve bilhassa Fransız diploma
sisi büyük bir faaliyet gösterıniye başlamış, Suriye'nin Mehmed Ali paşa'ya tev
cihiyle Rus filosunun iadesini te'min için hem ıstanbul'da, hem Kütahya'da, hem 
Mısır'da büyük bir siyasi faaliyet başlamış ve bu faaliyet nihayet 18331=1248 se
nesi 8 Nisan=18 Zülka'de Pazartesi günü İbrahim Paşa'nın imzaladığı Kütahya 
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mukavelesiyle neticelenmiştir: Bu mukavele mucibince Suriye ile Adana ve Cid
de'nin Mehmed Ali ile oğluna tevcihi, ısyana iştirak edenler hakkında bir afv-i
umumi ilanı ve Mısır ordusunun Anadolu'yu tahliye etmesi kararlaşmıştır; 14 
May;s=24 Zülhicce Salı günü İskenderiyye'de imzalanan mukavele de ayni esas
lar'n te'yidi mahiyetindedir. Fakat buna rağmen Bab-ı-AH Mısır'dan emin ol
madığı için, Ruslarla gizli bir müzakere cereyan etmiş ve nihayet 1833 = 1249 
senesi 8 Temmuz=19 Safer Pazartesi günü Osmanlı devletini Rus Ilimayesine so
kan meşhur Rünkar-iskelesi muahedesi akdedilmiştir: Sekiz sene müddetle ak
doiunan bu altı maddelik muahede zahiren karşılıklı bir ittifak ve yardım mu
kavelesinden ibaretse de, ayni tarihte imzalanan gizli bir müstakil madde muci
bince askeri yardımı yalnız Rusya der'uhde etmiş ve buna mukabil Osmanlı dev
leti de Rusya'nın istemediği ecnebi harb gemilerini boğazlardan geçirmernek ta
ahhüdü altına girmiştir: Aşağıda 1841=1257 vukuatının «13 Temmuz» ve Mısır 

meselesi için de 1839=1255 vukuatının «24 Haziranıı fıkrasına bakınız). 

1833 = 1248 

18 Şubat = 28 Ramazan, Pazartesi: Reşid Mehmet Paşa'nın azliyle 
Anadolu valisi Mehmet Emin Rauf Paşa'nın ikinci sadareti. 

(Azlin sebebi, yukanki fıkrada gördüğümüz mağlübiyyet ve esarettir: Sadaret 
müddeti 182!:)=1244 senesi 28 Kanunusani=22 Receb Çarşanba gününden itibaren 
· 4 sene, 21 gündür). 

1833 = 1249 
30 Ağustos = 13 Rebi'ül-ahlr, Cuma: Büyük Istanbul yangım. 

(Bugün Cibali kapusundan çıkan yangın Şehzade camiine kadar Istanbul semti
nin yarısını yakmış ve bu felakette bir ka c: çarşı ki il haline gelmiştir). 

1838 = 1254 

30 ~'lart = 4 Muharrem, Cuma: Saclaretin Baş-veka1et'e tahvi!L 

(Eski devlet teşkilatının nezaretlere tahvili İkinci Mahmud devrinde başladığ·ı 

gih'. Sadaret makamının ilk defa olarak Baş-vekilliğe tahvili de ayni devirdedir: 
Padişahın bu gün Sadr-ı-a'zam Rauf Paşa'ya gönderdiği Hatt-ı-Hümayunda vü
kelfu>an birinin Baş-vekil sıfatiy}e Mühr-i.-Hümayünu harnil olmasından ve bu 
yeni kaideye göre kendisine Dahiliyye nezaretini tevcih ederek Baş-vekil yaptı

ğındEm bahsedilmektedir; bununla beraber Sultan Mecid devrinde Sadaret ünvlim 
ihyL edilmiştir: Aşağıki sene vukuatının "2 Temmuz» fıkrasına bakınız). 

1839 ==---.::: 1255 

24: Haziran = 11 Rebi'ül-ahlır, Pa:ıaırtesi: Nezih bozgunu. 

(1832=1248 vukuatının «21 Kanunuevveh fıkrasında Kütahya anlaşmasıyla neti
celendiğini gördüğümüz Mısır meselesi o zamandanberi mütemadi bir bulıran va
ziyetini daima muhafaza etmiştir: Bu gerginliğin başlıca sebebleri iki tarafın da 
o o.nlaşmadan memnun olmaması ve birbirine emniyet ve itimad edememesi, 
Irl.shmed Ali'nin Mısır'la Suriye ve Kilikya'da istiklal arzuları beslemesi ve hatta 
bir aralık Avrupa devletlerinin Kahire'deki konsoloslarına bu memleketler üze
rinr"e fetih hakkı iddia ederek veraset usuliyle istiklale karar verdiğini tebliğ· 

ettikten sonra konsolosların tazyikıle iddialarını tadile mecbur olması ve ni
hayet Osmanlı hazinesine verg~ verınemiye kalkışması gibi şeylerdir. işte bütün 

·bunlardan dolayı her iki taraf mütemadiy~n askeri hazırlıklarda bulunmuş, hu~ 
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dut boylarında birbirinin harekatını kollamış, Adana taraflarında Toros geçitle
rini tahkim eden İbrahim Paşa Suriye'ye 80 bin asker yığmış ve babası da Mı
sır'da 50 bin kisilik bir ordu ile bir donanma hazırlamıya baslamıs, Osmanlı hü
kümeti Şark vilayetlerinde hazırladığı "Kürdistan ordusu» nu' mütemadiyen tak
viye ettikten başka meşhur Molteke de içlerinde olmak üzere bu orduya ınüte

hassıs ecuebi zabitleri göndermiş ve kumandanlığına da vezaret payesiyle Kü
tahya feriki çerkes Hafız-Mehmet Paşa'yı tayin etmiştir. Bu gergin vaziyette 
harbin gecikmesi, devletlerin her iki taraf üzerinde mütemadi tazyiklerde bu
lunmalarındandır; fakat Mehmed Ali'nin nihayet istiklal davasına kalkışması 

İkinci Mahmud'un Hafız paşa'ya hareket emri vermesiyle nı:~ticelenmiş, Osmanlı 

ordusu 21 Nisaıı.=6 sefer Pazar günü Fırat'dan g.eçmiye başlamış, 3 Mayıs=18 
Safer Cuma günü Haleb yolu üzerinde bulunan Nezib işgal edilmiş ve işte bu 
vaziyet üzerine Mehmed Ali ile oğ·lu İbrahim Paşa yeniden «Fermanlu» yanı 

idama mahkfım asi ilan edilip me'muriyetlerinden aziedilerek Mısır valiliği Kür
distan ordusu kumandanı Hafız Paşa'ya ilaveten tevcih olı,ınmuştur. 
iki tarafın kuvvetleri arasında büyük bir nisbetsiziikten bahsedilir : 40-45 bin 
kişilik Osmanlı ordusu talim ve terbiye bakımından da Mısır ordusundan çok 
zayıfta·; fazla olarak karşı tarafın İbrahim Paşa gibi harb işleri içinde yetişmiş 

pişgin bir kumandanına mukabil Hi'lfız Paşa cesur, fakat değersiz bir askerdir. 
öyle bir vaziyette Moltke ve arkadaşlan gibi kıymetli Erkan-ı-harb zabitlerinin 
tavsiyelerine kulak asmıyarak ulemanın sözüyle hareket etmiş ve mesela bir 
gün düşman ordusunun fena bir vaziyetinden istifade için hemen taarruz edilme.si
ni tavsiye eden mütehassısları dinleıneyip o günün Cuma olmasını şer'an taarruza 
mani gib.i gösteren ulemayı dirıliyer-ek büyük bir fırsat kaçırınıştır! Nezib bozgu
nunun sebebi işte bu ehliyetsizlikte gösterilir: Bir kaç saat içinde ordu darnıa~ 

dağın olmuş, askerle beraber Hafız Paşa da kaçmış ve bütün ağırlıklar Mısırlılara 
kalmıştır: Aşağıda bu senenin «3 Temmuz, fıkrasına da bakınız). 

30 Haziran 1 1 Temmuz = 17 1 18 Rehi'ül-ahi:r, Pazar / Pazartesi 
gecesi : İkinci Mahmud'un ölümit 

(ikinci Mahm.ud veremden ölmüştür; bu alubette çektiği gailelerin do te'siri ol
duğundan bahsedilir. 1785!=1199 senes~ 20 Temmuz=13 Ramazan Çarşanba günü 
dünyaya gelmiş olduğuna göre 53 sene, 11 ay, 12 gün yaşayıp 54 yaşını bitireccği 

sırada v.efat etmiş demektir. 18081=1223 senesi 28 Temmuz=4 Cumada-l-alıire 

Perşenbe günü tahta çıkmış olduğuna göre saltanat müddeti de 31 sene, 4 gündür. 
İkinci Mahmud Osmanlı padişahlarının en büyüklerindendir: Uzun süren S[' lta
natında harici harbler ve dahili ısyanlarla sarsılan devletin inhilaline mani ol
mak kudretini gösterdikten başka, her sahadaki teceddüd hamleleriyle Osmanh 
imparatorluğuna yeni bir hayatiyyet vermiştir; bilhassa cahil ve müteassıp ta
bakaların kendisini tekfir derecesine varan husumetlerine rağmen teceddüd yo
lunda gösterdiği sarsılmaz azimden dolayı Garp menbalarında bile hürmetle yad 
edilir; hatta Sultan Mecid zamanında ilan edilen «Tanzimat-ı-Hayriyye» bile hu
nun son zamanlarında hazırlandığı halde, meşhur Akif paşa vesaire gibi bazı mu
hafazakarların muhalefetlerinden dolayı geri kalmıştır. 

Yeniçeri ocağının ilgasiyle yeni ordunun harblerle ısyanlara rağmen kurulnuya 
başlaması, devlet teşkilatının Garp esaslarına göre tensik ve ıslahı, kıyafet inkı

labı, Posta, Karantine, Tahrir-i-nüfus vesaire gibi faydalı yeniliklerin tatbikı, 

"Rüşdiyye» denilen Ortamektep teşkilatıyle Tıbbiyye, Harbiyye ve Bahriyye mek
teplerinin te'sisi, buharlı gemi vesaire gibi teknik terekkıyatın memlekete girme
sinde önayak olması, Unkapanı köprüsüyle daha pek çok umran eserlerinin in
şası ve daha bir çok hayırlı teşebbüsleriyle eserleri inkıraza doğru giden devleti 
muhakkak bir vartadan kurtarmıştır. 
Sultan Mahm.ud, yukanki fıkrada gördüğ·ümüz Nezih felaketini duymadan ölmüş 

olduğu için, bazı menbalarda bahtiyar sayılır).-



SULTAN ABDÜLMECİD 

- M. 1839 = H. 1255 - M. 1861 = H. 1277 -

1839 = 1255 

ı Temmuz = 18 Rebi'ül-ahir, Pazartesi: Sultan Mecid'in cülusu. 

(İkinci< Mahmud'un büyük oğlu, Sultan Aziz'in büyü!' kardeşi ve Osmanlı padişah"' 

larının otuz birincisi olan Sultan Mecid, 1922·=1341 de saltanatın ilgası üzerine yal

nız Hilafet makamında bulunmuş olan yeğeni Abdülmecid-ibni-Abdül'Aziz'e nis

betle «Abdülmecid-i-Evvel = Birinci Abdülmecid» sayılabilir: 1823 '= 1238 senesi 

25 Nisan = 13 Şa'ban Cuma günü dünyaya gelmiş olduğuna göre yaşının 16 sene, 

2 ay, 7 gün tuttuğu, yani ı 7 yaşının içinde bulunduğu sırada tahta çıkmış de

mektir': Anasının adı "Bezm-i-alem Valide-Sultan» dır. Sultan Mecid'in tahsil ve 
terbiyesine çok i'tina edildiğinden ve hatta muntazam konuşacak kadar Fransızca 
da bildiğinden bahsedilir. Her halde babasının teceddüd ve ısiahat fikirlerine ta
mamiyle varis olmuş ve bilhassa muhafazakar vüzera ve vükelaya rağmen, tahta 
çıkar çıkmaz Hariciyye nazırı .. Koca-Reşid Paşa ile gizlice anlaşarak kendi· mut
lakıyyet salahiyyetlerini tahdid eden Tanzimat Hatt-ı-Hümayünunu neşretmekte 

tereddüd etmemek suretiyle yaşından umulmıyacak bir büyüklük göstermiştir). 

2 Temmuz _:. 19 Rebi'ül-ahir, Salı: Mehmet Emin Rauf Paşa'nın 

adiyle Meclis-i Valay-ı Alıkam-ı Adliyye reisi Koca-Rusrev Mehmet Pa

şa'mn sadareti. 

(Bu değişiklik, saray ve devlet erkanından mürekkep iki partiden birinin dige-· 
rine galebesi demektir: Rivayete nazar_an, ikinci Mahmud'un son zamanlarında 

hastalığının ilerlemesinden dolayı hal'iyle büyük şehzade Abdülmecid'in iclasım 

istiyE.n devlet-adamlarının başındaki Koca-Rusrev Paşa'ya karşı, Mabeyn mü
şı-rı Ahmed Fevzi Paşa'nın temsil ettiğ·i saray erkanı Abdülmecid'in idamiyle 
babasının tahtında kalmasını te'min etmek isterlermiş : işte bundan dolayı Rus
rev· Paşa ikinci Mahmud'un ölüm hastalığını çok yakından takib edip scın nefe
sini verir vermez şiddetli bir partizan gayretiyle Abdülmecid'i derhal haberdar 
etmiş. Cülüs günü Sultan Mahmud defnedileceği sırada yağmur yağ·makta ol
duğu için Rauf Paşa Köprüiii kütüphanesinde beklerken yeni padişahın en mü
him tarafdan olan Koca-Rusrev Paşa sert sözlerle Mühr-i-Hümayünu elinden 
almış ve işte bundan dolayı ertesi gün bir Hatt-ı-Hümayünla işe meşrüiyyet ve
rildikten başka «Baş-vekalet, yerine «Sadaret» ünvanı da ihya edilmiştir: Rauf 
paşa'nın bu ikinci sactareti 1833=1248 senesi 18 Şubat=28 Ramazan Pazartesi· gü
nünden itibaren 6 sene, 4 ay, 12 gün sürmüştür. - Koca-Rusrev Paşa kölelikten 
yetişme ihtiyar bir abazadır; Sadaret ınakamına kadar yükselen köleler yetiş-
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tirmiş olmakla da meşhurdur; hatta bu kölelerden Reşid Mehmet Paşa kendi
sinden on sene evvel Sadr-ı-a'zam olmuştur: Yukarda 1829==1244 vukuatının «26 
Kanunusanh> fıkrasına. bakınız). 

3 Temmuz = 20 Rehi'ill-ahlr, Çarşanba: Kapdan-ı-derya Giritli 

Hain-Ahmed Paşa'nın Osmanlı donanmasını 1.\fısır'a kaçırması. 

(Sultan Mecid cülüs eder etmez Mehmed Ali. Paşa'yı affederek Mısır m.eselesi-
nin sulhen tesviyesi hakkmda Sadr-ı-a'zam Koca-Rusrev Paşa'ya bir irade tebliğ 

etmiş ve bunun üzerine Çanakkale'de hareketsiz hazır bulunan donanmanın se
fere çıkması hakkında Kapdan Paşa'ya derhal emir gönderilmiştir: Yukanki fık

rada gördüğümüz gibi, Husrev Paşa ile Ahmed Paşa ötedenberi iki· muhıUif ku
tup vaziyetindedir: işte bundan dolayı Sultan Mecid'in cülüsiyle rakibinin sada
retini kendisi için en büyük tehlike sayan Ahmed Paşa donanına erkanından ba
zılarını elct:e ederek Mehıned Ali'ye iltica etmek ve onunla birleşip Istanbul üze
rine yürürnek üzere bu gün boğazdan çıkıp İskenderiyye'ye hareket etmiş ve bu 
suretle yukarda bu senenin "24 Haziran:> fıkrasında gördüğümüz Nezib bozgunun
da ordu perişan olduktan sonra, nihayet donanma da elden gitmiştir: O tarihten 
itibaren «Hain» ve uFirari» lakaplanyla anılan Rum dönmesi Ahmed Fevzi'nin 
bu şeni ihaneti- Mehmed Ali 'nin vaziyetini son derece takviye etmiş olduğu için, 
Mısır'ın elden çıkmasında mühim bir amU sayılır). 

3 Teşrinisani = 25 Şa'ban, Pazar: Gülhane Hatt-ı--Hürnayfnm ile 

«Tanzimat-ı-Hayriyye» nin ilanı. 

(Ferman metnindeki «26 Şa'ban, tarihinin bir «Rüyet-i-hilah den mütevellid ol
duğu hem gün ismiyle, hem Miladi tarihle sabit olduğu için, burada hakiki tak
vi-me göre tashih edilmiştir - Bir zRmRnla~' i!ünyanın en mükemmel devlet tes;
kilatı sa;y-ılan Osmanlı müesseseleri üç yüz sene muntazam işledikten sonra bo
zulmuş, artık işEyemiyecek hale gelmiş ve bilhassa Garb'm dev adımlarıyla iler
Iiyen fikriyle tekniği karşısmda köhne mevcudiyyetini çok güçlükle sürükliye
bilmiştir : Bu hale karşı ilk teceddüd hamlesini gösteren Genc-Osman'dır. üçün
cü ciltte 1622 ·= 1031 vnimatının «18 Mayıs;;:. fıkrasına bakınız. O feci vak'adan 
itibaren 1826 := 1241 vukuatımn u15 Haziran~, fıkrasında gördüğ·ümüz "Vak'a-i
Hayriyye» ye ka"dar geçen 204 sene, 28 gün içinde devlet bünyesini zamana uy
durmak için girişilen her teşebbüs Yeniçeri ocağının kanlı muhaJefetleriyle kar
şılaşmış ve işte bu yüzden Osmanlı imparatorluğu iki asırdan fazla bir zaman 
insanlığın umumi teı,amülünden istifade edem.emiştir. Türk teceddüd tarihinde 
«Vak'a-i-Hayriyye» bu bakınıdan en hayırlı başlangıç sayılabilir : İkinci Mah
mud'un o muhteşem muvaffakıyyeti teceddüd ve ıslahatm en büyük engelini 
ortadan kaldırımş ve artık bütün hayırlı teşebbüslere yol açılmış demektir. 
Genc-Osman'a karşı çıkan «Haile-i-Osmaniyye, ile «Vak'a-i-Hayriyye» arasmda 
geçen 204 sene, 28 gün içinde Türk milletinin en büyük mahrum.iyyeti insanlık 

haldarında gösterilebilir: İnsanın en tabii ve en kudsi hukuku can, mal ve na
mus masüniyyetleridir; iki asrı geçen o uzun devri Türk halkı bu haklardan 
mahrum olara1;: geçkıniştir: 1) Hayat hakkı yalnız padişahların değil, vezir-i-·a'
zamların, vezirlerin ve hatta valilerle voyvodaiarm bile keyfine tabi'dir : üçüncü 
ciltte 1646:=1055 vukuatınm «22 Kanunusani» ve 1661=1072 vulmatınm "29j30 
Teşrinievveh fıkralarına bakınız; 2) Mal müsaderesi yalnız vüzerayı değil, halkı 

da tehdid eden bir afet haline gelmiştir: 1622=1031 vukuatının "13 Haziran:» 
fıknisına bakınız; 3) Irz ve namus masil.niyyeti de yoktur: 1640!=1049 vukuatının 
«8/9 Şubat» ve 1648=1058 vukuatının «20 Mayıs, fıkralarına bakınız. Bu feci 
vaziyetten müslüman ve hıristiyan, yerli ve yabancı her kes muztariptir : Hatta 
kapitüiasyonlardan dolayı ecnebiler yerlilerden daha emin ve daha masun vazi
yettedir. 
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«Val,'a-i-Hayl'iyye» yi takib eden yeni teşkilat ve ıslahat bu hale nihayet ver
miş değ·i!dir: Mesela "Asakir-i-Mansüre» ordusu için taşraya giden Ahz-i-asker 
me'murlarmın önlerine gelen delikanlılan cebren toplayıp bir daha memleket
lerine dönmek ümidi olmamak şartiyle daimi asker yazdıklarından bahsedilir! 
Bu acı vaziyet yüzünden Osmanlı idaresinin ne içerde, ne dışarda zerre kadar 
itibarı kalmamıştır : Hatta Mısır ısyanında halk kütlelerinin Mehmed Ali'ye mey
ledecek bir halet-i-ruhiyye gösterdiklerinden bile bahsedenler vardır! !şte bun
dan dolayı daha ikinci Mahmud devrinin sonlarında bile Tanzimat ihtiyacı hisse
dilmişse de meşhur Dahiliyye nazırı Akif Paşa'nın padişaha saltanat hukukunun 
tahdidinden bahsederek şiddetle muhalefeti yüzünden tatbik edilememiştir. 

Bu fi.krin en büyük nıümessili, Hariciyye nezareti de uhdesinde olarak Londra 
sefaretinde bulunan Koca-Reşid Paşa'dır: Avrupa'da devletin itibarını iade ıçın 

yakında tatbik edilecek ıslahat hakkında bir çok propagandalar yaptığından 

bahsedilen bu büyük adan-ı Sultan Mecid'in cülüsu üzerine Istanbul'a gelince, 
başta Sadr-ı-a'zam Koca-Rusrev paşa olmak üzere muhafazakar devlet-adamla
rımn hiç hoşlanmadıkları Tanzimatın hayati bir zaruret olduğunu genç padişaha 
gizli müiakatlarla anlatmış ve Sultan Mecid de tecribesizliğiyle yaşının küçük
lüğüne rağmen kendi mutlakıyyet kudretinin tahdidiyle neticerenecek bir teklifi 
tereddütsüz kabul edip benimsemek büyüklüğünü göstermiştir. 

Tanzimatın ilanı, Sultan Mecid'in culüsundan 4 ay, 3 gün sonradır: Reşid Paşa'

nın saltanat tebeddülü üzerine Ağustos başlarında Istanbul'a geldiğ1 malum ol
. duğuna göre, Hattı-ı-Hümayüna dereedilecek Tanzimat esaslarının takriben üç 
aydçı hazırlanmış olması lazımgelir; her halde İkinci Mahmud devrinin sonla
rında hazırlanmış bazı esaslar da mevcuttur; zaten bir arşiv vesikasına nazaran 

·Tanzimat esasları bir hey'et tarafından hazırlanmıştır. Fakat bütün bunlara, 
yani padişahın tarafdarlığına ve böyle bir hey'et teşkil edilmiş olmasına rağmen 

muhafazakarlığın hala korkunç bir kuvveti vardır; onun için Mustafa Reşid 

Paşa büyük bir medeni cesaret göstermiş sayılır; Hatt-ı-Hümayun okunurken 
«Kürsiye yakın» bir yerde durup dinlemiş olan Vak'i:müvis Lütfi, onun bu cesa
retini şöyle anlatır : 

"Tanzimat-ı-Hayriyye'nin icrasiyçün Reşid Paşa'nın vukua gelen himmet-i sa
dıkanesine ve gözüne aldırdığı müşkilata' karşu şu harekat-ı cansiparane ve fi
dakaranesi ila-ahir-iz-zaman ziver-i sayayif-i tevarih-i cihan olmağa şayan Ili
demat-ı makbüledendir. Te'yid-i makaal içün şu hikayeyi buracığa derceyledim; 
şöyle ki: Reşid Paşa dairesi kethudası Topçubaşı-zade Salih Bey ki muahharen 
vezir olmuş idi, bu zatden mesmü'dur ki dairece mühim bir işin ifa<;Iesiyçün haf
talarca bir vakt-i müsaid bulup da Reşid paşa'ya ifadeden aciz kalup bir alışam 

Paşa mu'tadı olduğu üzere nısf-ul-leylden sonra Harem dairesine gidinceye ka
dar bekleyüp şamdanla Paşa mabeyn kapusunu açmakda iken kethuda yanına 
solwlarak meramını ifade içün fekk-i şefe eder etmez : · 

- Efendim, sen ne efkardasın, ben ne haldeyim? Ben yarınki gün bir mehlike 
deyim ki ahşama sağ çıkacağımdan ümidim yokdur! 

deyüp içerüye girerek kapuyu kapayup gitmişdir ki meğ·er o gecenin ertesi günü 
zikrolunan Gülhane cem'iyyeti vuku'bulacakmış». 

Gene Vak'anüvis Lütfi, bizzat şahid olduğu «Kıraat» merasimini de şöyle an
latır : 

«Hatt-ı-Hümayünun kıraati resminde hazır bulunmak ıçun Zat-i Hazret-i Pa
dişahi elli beş senesi Şa'banının yirmi altıncı günü Gülhane meydanında kain 
kasr-ı aliyi bi-t-teşrif vükela ve ulen1a ve havass-ı me'mürin ve süferay-ı ecne
biyye da'vetle nasbolunan haymelerde aram etdikden ve ·nice bin ahali ile o 
meydan mahşerden nişan oldukdan sonra tehyie olunan gayet yüksek kürsi üze
rine çıkup Reşid Paşa şerefpiray-ı sudtir olan Hatt-ı-Hümayünu ala-mele'-in-nas 
min-evvelilli ila-ahirihi savt-ı bülend ve selika-i beliğa-i alem-pesend ile okudu. 
Müddet-i kıraat hayli mümtedd oldu. Huzzar-ı müstemiinin çoğu meal-i Hatt-ı
Hüınayünu yakinen fehmetdiler». 

· Reşid Paşa'nın okuduğu Gülhane Hatt-ı-Hümayünu şöyledir: 
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BİSM -İLLAH-iR-RAHMANİR-RAHHvi 

Tebarek ellezi bi-yedihi-1-:nüikü ve Hüve ala külli şey'in kadir 

«Benim vezf.:"i-ın! Cümleye ın:ı'lı2nı oldu:'ln üzre Devlet-i-Al'iuyemiz·in b'dd

yet-i. znhurundanberü alıkanı-ı celile-i Hıır'dıiiyye ve lwvanin-i Şer·:!n;e-

ye keındliyle ı·iayet olunduğuııdmı Saliannt-ı.-Seniyyemi.zi·n ; .ııvvet-::l-ın~k-

net ve bilcümle teb:ıasm.:n re[ô)ı-u-ına'ınüriyyeti Tütbe-i gaayetc vasıl .-+ 

muşiken yüz .elli sene vardır ki ga.vfi:il-i• m iiteakıbe ve es bab-ı m lite-

nB'vv·iaya. mebni ne Şer'-i-Şerif'e ve ne Kcıt;dnin-i-Münife'ye i.ı;byad-u-i;n-

tisrll olunrnaıntık hasebiyle evvelki lm ı:vet-ii-nıet/ m uriyy,et bil-::ık:ı 

fak m mü beddel olmuş ve halbu/id k.xvdııin-·i şer'iyye tahtinde 

o:!lııııınayaıı ıııe•nı:ll>ikin paydar ola:m.ayacağı vazılultdan bulunmu~~ ·•!np 

cülus-i Hümayunurnuz nız- i. tiruzundanberü efkar-·i hayriyyet-a.sat-: ~J·:i-

ZUkaneıniz dahi mücerred i'ındr-ı meındlik-ü-enha ı:e terjih··· ah::l; 

fukaTa kazıyye-i naj:asına ınünh,-:ısır ve ınenıti.Uik-i• D.evlel-i-Aliyyemi::n 

nıevkı'-i coğ·:afisine ve aı-azi-i. miLnbitesinc re lwlk~n kaco~'<iliyet ve ·isti'cHdlcn ;nu 

ncczaran es.'Jab-i ltizımeshıe teoşebbüs olıındniJu lıdtlc be:y on sene Züifınr!a Iıi-

tevfikihi-Teala s·uver-i nıatlube 

Hazret-i· Bar'i/ye i't{ıncld ve iınddd-ı 

vessül ve istinad bir~e bundan böyle 

olaca.ğı .<:dlıir olnt,--ığla 

rıı!;dniyyet-i Ceıdb-·ı Peyganıber?yc fc:

Devlet-i-Ali.yye ve memdlik-i-ınah;·, 3C-

mizin h.;lsn-i 'idaresi z:ımnında ba'zı kavaniu-i cedide uaz'-u-te'sisi lazım ve !ii.ü

him gürünerek işbu lw;;anin-i muhtezıyyenin merri:/d-ı. es(i.siyycsi dahi e·:l'd

yet-i can ve ınalıfU.ziyy.et-i .~rz-u-naınus ve nıal ve ta'yin-i virgü ·ue asU.ki·:·-i 

muktaziyyenin suret-i celb ve müddet-i 'istihdamı kazıyyeleı·inden ibaı·et olup 

şöyle ki dünydda c.xıulaıı ve ıı-z-u-naınusdan eazz biı· şey alnıadır]ından bir 

adenı anları tehlikede gördükçe hıZkat-i zatiyye ve oil'oillet-i fıtTiyyesinde hi

yanef.3 ıneyl olmas.a bile muhafaza-i cam-u namıusiyçün -elbette bcr'zı süreilere 

teşebbiLs edeceği ve bu dahi devlet-ü-ınemlekete ınuzıTT oıageldi:ğ'i nıüsellem 

olduğu ınisill.öl .'A-l-aks can-u-n.ftmusu.nd.r.ın eıııin olduğu halde dahı s:clk-'ı-ht:

k,:ıametden ayrılamıy.acağ.ı ve işi gücü heınan devlet-ü-ıni.lletine hüsnci ?ıicl;nrt

deıı ibaret olacağı dahi bedihi ve zalıiTdiı- ve eınniyyet-i ınal lcazıyyesini.n f?/:

danı hdlinde ıse her kes ne devlet ve ne rni(llethw ısınanıayııp ve ne :':n)r-ı 

mülke bakanwyup da,iın.ft endişe ve ıztıTabdan ha~i olamadığ.ı ınisillü rtic:si tak- . 

diTinde ya.'ni emval-ii.-emlakinden emniyet-i· kamilesi olduğıı lıald.9 c?r.ıhi :re

ınan k·endü. işiyle ve tevsi-i dair.e·-i tcıayyiişiyle uğraş·ıp ve kendüsil.n.e gü;ı-i;e

giin devlet-ü-ın·illet gayret•; ve vatan malıttbbeti artııp ana gö;-e hiisn-i lı•ii'C

kete çalışaca.ğı şüpheden azeldedir ve ta.'y·iıı-i virgü ınctddesi ikı?ıi çünki bC·: 

devlet muhafaza-i ıneın:U~kiyçün elbette asker-il-leşgere ve saiT masarif-i ınıık-. 

tazıyyeye mııhtac olarak bu ise akça ile idô.re olunaca.ğıntı ve akça dahi tr;7;"rı

nı.n viTgüsiyle hasıl olacağın.a binden 1'J:unıın da./ıi bir hüsıı-i suretine lıak·ılrnak · 

eJıeının olup eğeı·çi rnuk:ı.ddemlerde variddt .zaıınolunmuş olan yed-i v!lh'icl vr:

liyyesinden lehü-l-haınd ın.eınô.Zik-i-ınahnlseın·iz aha/.isi bıından e~:velce kı ··i ııl

ınuş ise de riZat-ı talıTibi.yyeden olup hiç bi ı- v.~ıktde seııı ere-i. naficıs.ı görüleın.:

yen iltizüınat usul-i mu.zıTTası elyevın cari olarak .'nı ise bir ınemleketiıı mo.wi--
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Nh-i siyasiyye ve ıımur-i mdz.iyyesini bir ademin 
pe11çe-i cebr-ü-kahr:na teslim demek ola.:-a~: ol dahi 

yed-i ihtiyanna ve 

eğer zaten bir iyiice 

125 

bslki 

cl,c(]il ise lleman kendii çık.'ır-ına l;akup ceı;ıi-i harekat-ıı-sekenr1tı g.·ıdr-ü-zu1nı

clan ibaret olmasıyl,a ba'd-e.s-in alıali-i m emali}i;den heı- ferclin eınl)Jc ve kui-

rct·'ne göre biı· virguy-i ınünôsib ta'yin olunarak kiınseden ziyade şey aZın:ı.nıcı-

1iW81 ve Devlet-i-Aliyyemizin ben·en ve ba!:-:·en masarif-b ar;lceriyye ve sıiir·3Si 

ilahi kavônin-i io:'ibiyye i!e tahdicl-:ii-t.Ehyin olmı.up ana göre icra olunın.xsı Zô..

zımeclenclir ı;e asker maddesi dahi ber-ıninval-i muh::ırrer mevadd-0 n:ü:ıim

merlen olarak eğerçi mg/ıafazcı-i vatan .'çün asker verrnek tıhalinin farizec-i 

.znnmeti ise de şimdiye kada·:· cô..ri olduğu cevhile b·ir memlek.ztin aded-i nü-

füs-i ınevcüdesine bakılınıyarak kiminden rütbe-i t·ahammülünden ziya.de ve 
7-::i m i nden noks.aıı asker isteııilınek heııı nizamsızı~ğı ve he ın zirmat ve tioaret 

ıııeuldd-ı n{ifkısının ihıtilini ınucib ovduğu ın.;stızü askerıiğe gelenledn il·a-ni

!ı{J:•;et-'il-ömı- istihdamları dahı füturu ve kat-ı tenasülü ın.qistelz'iın olınakda ol

m(l.sıyla her memleketden lüz·unıu takd'idnde tale.b olunacak neferat-ı aske

riyye içün ba'z,ı usul-i hasene ve dört ve ydhud beş sene müddet-~ istihdam 

zıınnMvıia dahi bir tarik-ı münavebe vaz'-u-te's'ia olunmak icab-ı lıaldendiil'. 

Velhasıl bu kavaniıı-i nizô.ıniyye lıô..sıl olmr:ıdıkça tahsil-i kuvvet-ü-rna'ınu:riy

yet 'VB asayiş-ü-·istirô..hat müınkin olmayup cümleshıin esası cl.ahi ınevadd-.~ 

ıneşrulıadan NJw:·et oldıtğunda.n fiına-ba'd eslıô..b-ı cünlıtının da'v·aıetrı k:avô..nin-i 
şer'iyye iktizasınca alenen beı·-vech-i tedkik görülüp lıükmolunmadıkca hiç 
kimse 7ıaikkında h·afi ve celi i'daııı-u-t·esmim muô..melesi icrası caız olmamak 
ve hiç kimse tarafından digerin.;n ı.rz-u-naınu.suna tasallut vuku'bulmamıak ve 

her kes eqnval-ü-emlt'ikine kemal-i serbesUyyetle malik-ü-mutasarrıf oıarak a

na, bi·r tamfdan müd(jlıal'e olunrıı.amak ve fat':"Za birinin töhmet-ü-kalıahati vu
kutuıda anın vereses~ ol töhmet-ü-k'abalıatden beriyy-üz-zimme oıacaklarıın

dan aw.ıı malını müsadere ile veresesi hukuk-ı irsiyyeleritnden mahrum- kWın

maınak ve tebaa-.;. SaUanat-ı-Seniyyerıvizden oıan ehl-i İslam ve millet-i sai.re 

bu m:ii-Ya.ad·at-ı Şahô..nemize bilt'i-istisna mazhar olmak üzre oan ve ırz-u-na

mus ve mô..l maddelerinden hükm-~i şe.':"'i i~~tizasınoa kaffe-i mernalik-~ malıro

sem-iz ahô..lisine taraf-ı ŞıUuinenni~den emııiyyet'-i kami]k verilmiş ve diger htıt

suslam dahi iWfak-ı ara ile karar verilme'si lazımgelmiış olm,rığla Mecliıs-.i Ah

kıiın-ül-Adliyye a'zası daha lüzumu mertebe teksir olunarak ve vükelıi ve ri-

cal-i. Devlet-i-Aliyyemiz dahi ba'zı ta'yın dl'll/tuıaak eyyamda orada ictimd 

ederek ve ciim'tesi efktk-u-mütıllddtını hiç çekinmeyüp serbestçe söıflliyerek iş

bu emniyet-i van-u-mal ve ta'yin-i virgü hususlarına dô..ir k·avanin-i mukta
z,;.yye biı· tarafdan kamrlo!Ujtını,lıp ve Tanzimat-ı askeriyye maddesi dahi Bab-ı 

Ser-askeri Dar-ı.-ŞurıUvnda söyleşilüp her bk kanun karargir olduJwa ·ila-mô..

şa!-Allahi-Teaıa düstur-ül-ameı tutulnuık :lizre balıis.ı Hatt-ı-Hümdyunumuz 

ile tasd.'ik-u-tevşih olunmak içün taraf-ı Hümayunumuza aı·zolunsun ve iş•Z->u 
kavunin-i Şer'iyye mücerrred din-ü-devlet ve miUk-ü-ıııilleti ihya içün vaz'olıı

nacak olduğundan canib-i Hümayunumuzdan hilô..fına harelcet vıücu'bulnııya

cağına ahd-ü-misak olunup Hırka-i-Şerife odasıncl,rı cemi-'i ulenıa ve viike

Za hô..z'!f;' oldukıar.ı halde kaseın-billô..h dahi olunarak ulema ve vükelQ. dahi 

tahlif olunacağından ana göre ulemô.. ve vüzeı·adaıı velhasıl heı- khn .oltı,ır ise 

olsun kavdnin-i şer'iyyeye muhô..lif lıanJ.ket edenlerin ka.bahat-i sabitelerine gö

re te'dibô..t-ı lô..yıkaıar.ınııı hiç Tütbeye ve hatır ve gönüle bakılmıyarak icrası 

zıınrnmda malısılsen Cezô.. kanun-namesi dahi ta.nz·iın etcl.iril8ün ve cümle me'

mii•:"iniıı el-haletü-htizihi ınıkdô..r-ı vdfi maaşları oıetrak şayet henüz olmıyan

lan var ise aıılr-tr dahi taıızi.ııı olunaoağınd:an şer'an menfftr olup harô..biyyet-i 
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mülkün sebeb..,' a'zamı olan rilşvet maclde·i kerUıesiııvn !iına-bcı'cl adem-i vı.:

lcuıı ınadclesinin dahi bir kanıın-u kavi ile te'kidine bakılsu.n ve keyfiyyrit-ı. 

meşriUıa ıısul-·i atikayı büWn bütün ta.ğyir-ü-tecclid demek olacağından i.şbu 
iı·ade-i Şahdnenıiz Dersaadet ve bilcümle ınenıalik-i mahrusemiz ·ahalisiıne 

i'lan-u-işae olunacağ~ m.;sillü düvel-i mütehabılıe dahi bu usul,i,in iıu;dallahu-

Teal'li. ile-l-ebed belca.asına şalıid olmak üzere De·:--i-saadetinıiz'de ·nvulcinı bil
cümle süferaya. da.hi resmen .1Jiıdiri7sün. Henw.n Rabbimiz Tealô.. Hazretleri 
cümlemizi muvaffak buyursun ve bu kavaııin-v müessesen·iıı hilafına hereket 

edenleı· Allahu-.Teal'li. Hazretleı·inin ld'netine mazhar olunsunlar ve ile-l-ebed fe

l{lh bulmasunlar Anvin». 

Bu hatt-ı-Hümayun bir nevi Kanun-ı-esasiye ve Tanzimat idaresi de müeyyide.., 
siz bir meşrutiyete benzetilebilir: Hattın iptidai bir kanun-ı-esasiye benzemesi, 
mutlakıyyet hukukunu tahdid edip insan haklarının en mühimlerini tayin v·e tes
bit etmesindendir. !nhitat asırlarında masuniyyeti kalmamış olan can, mal ve na
mus esasları en kuvvetli ifadelerle te'minat altına alınmakta, iltizam usulünün 
ilgasiyle servete göre vergi esasına müstenit bir mali adiHet düsturu konulmakta, 
kayd-i-hayatla askerlik usulüne nihayet verilip 4-5 senelik bir askeri hizmet dev
resi tayin edilmekte, rüşvet memnüi~eti kanuni bir mahiyet almakta, muhake
melerin aleniliği ve hükümsüz ceza olamıyacağı yeni bir hukuk esası şeklinde 

tesbit olunmakta ve bilhassa din ve mezheb farkı olmaksızın bütün tebaanın bu 
insanlık haklarından istifadeleri hususunda müsavat ilan edilmektedir. Bütün bu 
esaslar için yen1 kanunlar tedvin edilmek suretiyle "Tanzimat-ı-Hayriyye» tahak
kuk etmiş olacaktır: Bunlara mugayir kanun olamıyacağına göre, Gülhane hattı 

bir nevi kanun-ı-esasi demektir. Bu bakımdan Tanzimat idaresi mutlakıyyetle meş
rutiyyet arasında 1839.=1255 den 1876=1293 tarihine kadar 37 sene sürmüş bir 
istihale devri sayılabilir: Fakat bu nev'i şahsına münhasır reji-min yegane müey
yidesi padişahla vükela ve ulemamn «Hırka-i-Şerif» odasındaki yeminlerine mün
hasırdır. Sultan Mecid'in "Kasem-billah» şekli şöyledir : 
«Hatt-ı-Hümayfmumda münderic olan kavanin-i şer'i-yyenin harf-be-harf icrası• 

na ve mevadd-ı esasiyyenin füruatına dair ekseriyyet-i ara ile karar verilen şey
Iere müsaade eyliyeceğime ve hafi ve celi haricen ve dalıilen taraf-ı Hümayu
numa ilkaa olunan şeyleri kavanin-i müesseseye tevfik-u-tatbik etmedikce ki
mesnenin lehine ve aleyhine bir hükm-ü-ferman etmiyeceğime ve vaz'olunmuş 

ve olunacak kavaninin tağyirini tecviz buyurmıyacağıma Vallahb. 
Bu yemine göre padişah keyfi idareden vazgeçip kendisinin de kanuna tabi ola
cağını ilan etmek suretiyle saltanat salahiyyetini bi-zzat tahdid etmekte v·e bu 
suretle mutlakıyyet hukukuna resmen nihayet vermektedir : Böyle bir hareket 
Türk demokrasi tarHlinde fevkalade mühim bir inkılab ehemmiyetini haiz ol
makla beraber, halkın devlet işlerini mürakabe edebilmesini te'min edecek bir. 
meclis kurulmuş olmadığı için, henüz milli hakimiyyet başlamamış demektir; .. 
Gülhane hattının teşri! salahiyyetıerle techiz ettig-i hey'etler millet meclisleri de
ğil, devlet meclisleridir; Umumi kanunların tedvini «Meclis-i Valay-ı Alıkam-ı 

Adliyye»ye ve askeri kanunların tanzimi de «Dar-ı Şuray-ı Askeri,ye bırakıl

mıştır. Bunlardan "Ahkam-ı Adliyye» meclisi kendi azasına «Vükela ve rical~i 

devlet»in de inzimamiyle kanun tedvin edecektir ve azasının vükeladan istizah 
hakkı bi-le vardır. işte bundan dolayı Tanzimat demek, padişahla hükümetin 
halktan evvelki halkçılığı demektir. Zaten bizde teceddüd cereyaniyle halkçılık 

fikri Garp milletlerinde olduğu gibi aşağıdan yukarı değil, yukardan aşağı, doğru 
bir mecra takib etmiş, Genç-Osman'dan Sultan Mecid'e kadar bu fikirlerin 
bütün mümessilleriyle mürevvkleri ve hatta şehitleri sarayla Bab-ı-All'den ye
tişmiş v-e bütün muhalefetle mukavemet de Yeniçeri ocağıyla !lmiyye zümresin
den ve hatta halk kütlelerinden çıkmıştır. 
Gülhane Hatt-ı-Hümayfınunun teceddüd ve demokrasi tarihimizdeki büyük kıy
ınetine mukabil, devlet bünyesindeki mühlik te'sirini de inkar etmek kabil de
ğildir. Bütün imparatorluklarda bir hakim millet vardır: Avusturya imparator
luğunda Alman ırkı, Moskof çarlığında Rus unsuru, ingiltere camiasında ingi-
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liz milleti ve hatta Amerika Birleşik-devletlerinde Anglosakson unsuru hakim 
vaziyettedir ve bütün bu devletlerin mevcudiyyeti işte o hakimiyyetlere bağlı
dır. osmanlı imparatorluğ·u bu bakımdan tarih sahnesinde bir istisna sayılabilir: 
osman-Gazi'nin itibari istikla1 tarihi sayılan 1299 = 699 senesinden Tanzimatın 
ilanma tesadüf eden 1839t=l255 tariliine kadar geçen 540 yıllık büyük devirde 
hakim bir millet yoktur, hakim bir ümmet vardır; devlet bünyesine «Müsavat-:t 
islamiyye» esasının hakim olduğu bu beş buçuk asır, kılıc altında ihtida etmiş 
ınağlüp milletlerden Boşnakların, Pomakların, Çıtakların, Arnavutların ve öteden
beri müslüman olan Arapların, Kürtlerin, Berberilerin ve daha bk çok unsur
ların devlet sahibi olan Türk ırkıyla hukuk müsavatma mazhar oldukları ve 
müşterek bir hukuki kütle teşkil ettikleri devirdir. Türk ırkı milli hüviyyet ve 
hakimiyyetini işte bu beş buçuk asırlık dini hakimiyyet devrinde unutmuştur. 

Tanzimatın bu bakımdan zararlı tarafı, ümmet hakimiyyetine bile nihayet ve
ren «Ehl-i tslam ve millet-i saireıı müsavatmda gösterilebilir: !şte ·bu suretle 
ümmet devrinin yerine artık kozmopolit bir Osmanlılık devri kaaim olmuş ve 
üç kıt'aya yayılan o muazzam imparatorluk camiasında hakim bir unsur kalma
ması anasır disiplininden eser bırakmadığı için devlet bünyesi mukadder bir de
mokrasiye mukavemet edemiyecek bir hale gelmiştir. Bu iğreti anasır camiası 

içinde devletin müessisi ve sahibi olan Türk unsuru artık bir akalliyet vaziyetin
dedir : :aanedanın Türk ve resmi dilin Türkçe olmasından başka bir Türklük ala
ıneti kalmamıştır. Böyle bir vaziyette ümmet hakimlyyetinin de yıkılması, o za
man bile halk arasında muhtelif aksül'ameller uyandırmış, müslümanlar mütees
sir, gayr-i-müslümler memnun olmuştur. Abdurrahman Şeref merhum «Tarih 
müsahabeleri» ndeki Tanzimat etüdlerinde müslümanların teessürünü: 
«AhaH-i islamiyye eser-i taassub olarak müsavat-ı tebaa keyfiyyetinden birden., 
bire hoşlanmamışıdı» 

cümlesiyle ve gayr-i-müslimlerin memnuniyyetini de: 
«Hususiyle tebaa-i gayr-i-müslimenin şevk-ı ve neşatı muzaaf idi» 

kaydiyle anlatmaktaysa -da, müslümanların bu hususta "eser-i taassub» göster
dikleri hakkındaki ifadesinde bir zühül olsa gerektir; çünkü gene ayni etüdle
rinde bu müsavatı bizzat kendisi de şöyle tenkid etmektedir: 

"Bütün rütbe ve menasıb-ı devlet kendülerine [I=Gayr-i-müslimlerel açıldı. Müs
lim üzerine şehadetleri gayr-i mesmü' iken müslim üzerine hükmetmek üzere 
Mahkeme azalığı verHdi. Müslim vatandaşlarının nail olduğu niam-u-müsaadata 
mazhar olduktan fazla anlar daha evvel mektepler açup ve mu§.melat-ı ticariyye 
ve sarr§.fiyye ile daha ziyade para kazanup terekkıyyat-ı fikriyye V'e yesar-u-re
fahiyyet bittabı' kendülerinde amal-i harisane-i siyasiyye uyandırdı. Kuvve-i ka-ı 

ahire ile mahkum iken · ma'rifet ve servet cihetinden yükselmeleri-nden hasıl olan 
neş'e ve emeller hükümetin gözüne batmağa başladı. Bu ernellerin vakt-ü-zama
niyle hükiimetçe hüsn·i-idare olunması ve careyanına menfaat ve mes'üdiyyet-i 
devlet-ü-memlekete yarayacak bir istikamet verilmesi lüzumunu tasdik ve kai-ı 

de-i müsavatın. bi·r lazıme-i hükümet olduğunu i'tiraf ile beraber tebaa-i gayr-i
müslimenin hal-i> hazırıyla hal-i sabıkını bilmukayese istihsal olunacak neticenin 
takdirini kaarin-i kirama haviile eylerizıı. 

Bundan da ·anlaşılacağı gibi, Tanzimat muhaliflerinin yalnız 
doğru değildir : Haklı oldukları nokta çok mühimdir ve hatta 
yapmışlardır. Engelhardt bu noktayı şöyle anlatır: 

taassupla ithamı. 

propagandasını da 

«Müslüman ahaliyi ıslahatın neticelerinden ürkütrnek üzere kasden bir takım. 

yanlış haberler yayılıyordu: Her tarafta reayanın hürriyet ve müsavat narnma 
ayaklanacaklarından, müslümanların asırlarca sürmüş zulümlerinden dolayı çe-. 
kecekleri ceza vaktinin yaklaşmakta olduğundan bahsediliyordu»· 

projesi yapılmış olan Tanzimat abidesi işte bu umumi heyecandan dolayı dikile• 
memiştir : Her halde Reşid Paşa ile arkadaşlarının en büyük hatası, imparator
luğun tenı.el-taşı olabilecek hakim bir millet ve hatta ümmet esasını ihmal et
l}}Jlf yahut hiç düşünmemiş olmalannda gösterilebilir. tşte bundan dolayı Koca-
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Reşid Paşa Osmanlı camiasım kurmuş, fakat hayatiyyetini te'min ede!Tlemiş d~

mektir. Onun bu hatasında, Avrupa devletlerinin umumi alakasını celbetmek su
retiyle devletin harici gailelerini tesviye etmek endişesinin de dahli olma ih
timali çok kuvvetlidir : Bilhassa Mısır bulıranının hallind'" 'Tar.zimatın G~r-, ı~1eı:1-

leketlerinde uyandırdığı umumi aliikanın büyük bir te'siri vardır). 

1840 = 1256 

8 Haziran = 7 Rebi'ül-ahir, Pazartesi: Koca-Rusrev Mehmet Pa
şa'nın azliyle Mehmet Emin Rauf Paşa'nın üçiim•ü sadareti. 

(Azlin sebebi, Rusrev Paşa'nın ihtiyarlığı Tanzimatın tatbikıne müsaid o.mamasly
la izah edilir: Halbuki Rauf Paşa da yaşlıdır! Hakikatte bu değiş:k!ik ·ausrev Pa
şa'nın Mehmed Ali ile ötedenberi arası açık olmak itibariyle kendisi iş başında 

bulundukça Mısır meselesinin halline imkan olmamasındandır. Koca-Rusrev Pa
şa'nın sadtireti yukanki senenin 2 Temmuz = 19 Rebi'ül-ahir Salı gününden itiba
ren 11 ay, 7 gün sürmüştür). 

15 Temmuz= 15 Cumada-1-fıla, Çarşanb~: Mısır meselesi hakkında 
İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya devletleriyle Londra mukavelesi
nin akdi. 

(1832 ·= 1248 vukuatının «21 Kanunuevveh fıkrasında bahsi geçen Rünkar-Iskelesi 
muahedesinin Osmanlı imparatorluğunu Rus himayesi altında bırakması ve bil
hassa bu himaye mukabilinde Boğazların Rus nüfuzu altında kalması Avrupa 
diplomasisini harekete getirmiş, Mısır buhriinı beynelmilel bir mesele haline 
gelmiş, Türkiye'yi Rusya'nın elinde bırakmak istemiyen devletler Şark mesele
sine fi'len müdahale mecburiyetinde kalmış, Tanzimat-ı-Hayriyye'nin Avrupa 
matbfi.atiyle efkar-ı-umumiyyesindeki müsait te'sirleri büyük devletlerin Meh
met Ali'ye karŞı Bab-ı-A:li'yi .iltizam etmesi..yle neticelenmiş ve bilhassa Hari
ciyye nAzırı Mustafa Reşid Paşa'nın böyle bir netice istihsalinde çok büyük him
met ve hizmetleri olmuştur. Londra mukavelesine yalnız Mehmed Ali'yi iltiziim 
eden Fransa devleti iştirak etmemiş ve hatta harb hazırlıklarına bile kalkışmışsa 
da, kral Louis-Philippe'in i'tidalinden dolayı bir Avrupa harbi çıkmamıştır. - Bu 
mukavele beş maddeliktir: Sekiz maddelik bir de zeyli vardir. Asıl metindeki 
beş madde Mısır meselesinde Türkiye He ittifak eden ıngiltere, Avusturya, Prus
ya ve Rusya devletlerinin askeri yardım şekillerine ve zeyli'ndeki sekiz madde 
ise piidişahın . Mehmed Ali'ye ültimatom şeklinde yapaeağ'ı iki teklife aittir. Bu 
teklifierin birincisi on gün miladetle yapılacak ve Osmanlı donanmasını iade et
mekle beraber Hicaz, Suriye, Girit ve Adana'yı tahliye etmek şartiyle Mehmed 
Ali Paşa'ya Mısır vilayetinin irsi ve Akka vilayetinin de kayd-i-hayatla şahsi 

:şekilde tevcihine aid olacak, bu Hk teklif redeledildiği takdirde gene on gün 
müddetıe yapılacak ikinci teklif yalnız Mısır vilayetinin irsi surette tevcihine 
aid olup Akka verilmiyecek ve iki ültimatom müddeti olan yirmi gün geçtiği 

halde Mehmed Ali hiç birini kabul etmediği takdirde ise piidişah istediği gibi 
harekette serbest olacak ve müttefikleri de kendisine yardım edeceklerdir. _ 
Vak'anüvis Lfi.tfi Londra mukavelesinin tarihini 9 Şevval = 4 Kanunuevvel Cuma 
gününe müsadif gösterirse de doğru değildir. - Aşağıda bu senenin «3/4 Teşri
nisanh fıkrasına da bakınız). 

21 Eylül = 24 Receb, Pazartesi : Beşinci 1.\'turad'ın doğumu. 

{Sultan Mecid'in büyük oğlu olan ve amcası Abdül-Aziz'in 18761= 1293 de hal'i 
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üzerine tahta çıkan Beşinci Murad'ın doğumu devlet Salnamelerinde «25 Receb» e 
müsadif g-österilirse de, kont E. de Keratry'nin "Mourad Vıı ismindeki büyük 
monografi;;i ile Hüseyn Hıfzı'nın "Sultan Murad-ı Hamis» ismindeki küçük ri
salesinde Miladi gün tarihi «21 Eylül» gösterilmektedir: Her halde aradaki bir 
günlük farkın bir «Rüyet-i-hilah den mütevellid olması lazımgelir. Aşağıda 

1842 = 1258 yukuatının «21 Eylüh> fıkrasına da bakınız). 

3/4 Teşrisam = 8/9 Ramazan, Sah/Ça:rşanba gecesi: Akka'nın is
tirdadı ve ~ıehmed Ali'nin Suriye lıakimiyyetine nihayet verilmesi. 

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz kararları Mehmed Ali'ye tebliğ etmek üzere 
Hariciyye müsteşarı Sadık Bey Mısır'a gönderilmişse de, Türkiye'yi müttefikle
rinden tecrid için siyasi bir marrevraya kalkışan hilekar asi «Velinimet efend}siıı 

ile kendisinin arasına yabancıların girmiye hakları olmadığından ve efendisinin 
her emrine itaat edeceğinden bahsederek ve bu manevrasında bilhassa Fransa'ya 
güvenerek Avrupa devletlerini aradan çıkarmıya çalışmışsa da muvaffak olama
mıs ve netice itibariyle her iki teklifi de reddetmek cür'etinde bulunduğu için 
ten'kil ve te'dibine karar verilmiştir. Müttefikler içinde harb harekatına işti-rak 
€denler ingiltere ile Avusturya'dır: Bu iki devletin deniz kuvvetleriyle Osmanlı 

deniz ve kara kuvvetleri arasında bir iş birliği yapılmış, ilkönce 15 Eylül 1= 18 
Receb Salı günü Beyrut'un şimaline asker çıkarılmış, 8 yahut 9 Teşrinievvel = 
11 yahut 12 Şa'ban Perşenbe yahut Cuma günü Mısırlıların tahliye ettikleri Bey
rut şehri ertesi gün müttefikler tarafından işgal edilmiş, 15 Teşrinievvel t= 18 
Şa'ban Perşenbe günü İbrahim. Paşa kuvvetleri Beyrut'un }ki saat ötesinde müd
hiş bir bozguna uğratılmış, Mısır hakimiyyetine karşı ayaklandırılan yerli kuv
vetler 16 Teşrinievvel=l9 Şa'ban Cuma günü Trablusşam'a girmiş, bu muvaffa
kıyyetler üzerine Lazıkıyye, Sayda ve Sur şehirleri de istirdad edildikten sonra 
Akka kalesi bombardman edilmiştir : İbrahim Paşa'nın en mühim iaşe ve mü
himmat merkezi olan bu müstahkem mevki denizden üç buçuk saat ateşe tutul
duktan sonra bir cephane infilaıcı üzerine harap bir halde işgal olunmuş ve 
Mehmed Ali'nin Suriye hakimiyyetine işte bu vak'a nihayet vermiştir. 
iş bu şekli alınca Mısırlılar 13 Teşrinisanil=18 Ramazan Cuma günü Haleb şeh

rini tahliye etmiş ve Şam'a çekildikten sonra 29 Kanunuevvel=5 Zülka'de Salı 

günü artık oradan da kaçıp hatt-ı-ric'ati büsbütün kesi-lmeden Mısır'a dönmek 
istiyen İbrahim Paşa bin müşlülatla çöllerden geçip aç ve perişan bir halde 
memleketine can atmıştır. - Akka'nın sukutu üzerine ingiliz amirallerinden Na
pier altı gemilik bir filo ile !skenderiyye'ye gelip Mehmed Ali'ye Mısır'la iktifa 
teklifinde bulunmuş ve bu teklif kabul edilmediği takdirde şehri topa tutacağını 

bildirmiştir: Yukarda bu senenin "15 Temmuz» fıkrasında gördüğümüz Londra 
mukavelesine mugayir olarak ve padişahın habed bile olmıyarak yapılan bu 
teklifi am.iral Napier'in şahsi bir teşebbüsü şeklinde gösteren riva~etler de var
dır. Her halde artık· Suriye'yi kaybetmiş olan Mehmed Ali için böyle bir fwsat 
son çare demektir : işte bundan dolayı 27 Teşrinisani ~= 2 Şevval Cuma günü in
giliz amiraliyle Mısır valisi arasında imzalanan iskenderiyye mukavelesi muci
bince Mehmed Ali paşa yalnız Mısır eyaletiyle iktifa edip diger iddi·alarından 

vazgeçmiş ve Osmanlı donanmasının iadesini de kabule mecbur olmuştur: Do
nanma için yukanki senenin "3 Temmuz» fıkrasına bakınız). 

1841 = 1257 

24 Mayıs = 2 Rebi'ül-ahir, Pazartesi: Mısır valiliğinin veraset im
tiyaziyle Mehmed Ali Paşa'ya tevcihl. 

(Yukarıki senenin «3/4 Teşrinisanb> fıkrasında bahsi geçen iskenderiyye anlaş

ması Londra mukavelesine ınugayirdir: Çünkü o mukavele mucibince yerilen iki 

F.: 9 
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ültimatomu Mehmed Ali'nin kabul etmemesi üzerine harb harekatı başlamış, Su
riye istirdad edHıniş ve Osmanlı padişahı artık Mısır valiliğine bir başkasını ta
yin etmek hak ve salahiyyetini ihraz etmiştir. işte bundan dolayı Bab-ı-Ali harb 
harekatının devamım istemişse de, Avrupa siyaseti bakınundan bir takım mü
lahazalara kapılan ingiltere'nin ısrariyle nihayet iskenderiyye mukavelesini- ka
bule mecbur olmuş ve işte bundan dolayı bu günkü tarihle bir valilik ferınam 

yazılınıştır : Bu fermandaki «2 Rebi'ül-ahir» tarihini Noradungiyan «23 Mayıs" a 
müsadif gösterirse de doğru değildir. - Padişahın fermanında Mısır valisine 
balışedilen veraset hakkı bir takım şartlara bağlanmıştır; bil şartlar şöyle sırala

nabilir: 
ı - Mısır eyaletinin hududu, Sadr-ı-a'zam tarafından mühürlenerek gönderilen· 
haritadaki «Hudü.d-ı kadime» dir; 
2 - Valilik inhilal ettikçe Mehmed Ali'nin «Evlact-u-ahfad-ı zükiirunun büyükden 
büyüğüne intikal» edecek ve tayinleri padişah tarafından yapılacaktır; · 
3 - Erkek nesli münkarız olduğu takdirde rcEvlad-ı inasdan mütevellid olan
zükiirun» hiç bir hakkı olmıyacaktır; 
4 - Vezaret payesini haiz olan Mısır valilerinin elkab v·e teşrifat itibariyle diger· 
Osmanlı vüzerasından hiç bir farkı olmıyacaktır; 
5 - Gülhane hattıyle ilan edHen Tanzimat esasları Mısır'da da aynen tatbik 
edilecektir; 
6 Yapılmış ve yapılacak bütün muahedeler Mısır'a da şamil olacaktır; 

7 - Bütün Osmanlı kanunları Mısır'da da mer'i tutulacaktır; 
8 - Padişah namına toplanacak olan vergilerin tahsili ayni usule tabi olacaktır; 

9 - Her sene hazineye gönderilecek olan vergi tam zamanında tesviye edilecek-· 
tir: Ayni tarihte yazılan iki-nci bir fermanda bu senevi verginin mıkdarı maktü. 
olarak seksen bin kese gösterilmiştir; 
10 - Mısır'da basılacak paralar padişahın naınına olacak ve arada ayar farkı· 

olmıyacaktır. 

11 - «Hidmet-i Devlet-i-Aliyye içün müretteb, olan Mısır ordusu sulh zamanın-
da 18 binden ibaret olacaktır; · 
12 - Harp hillinde bu mıkdarın ne derece tezyid edilebileceği ayrıca tayin edi-· 
lecektir; 
13 - Askerlik müddetini tahdid eden «İstibdal» usulü Mısır'da da tatbik oluna
caktır; 

14 - H€r sene Istanbul'a 400 asker gönderilecektir; 

15 - uniforma, ni·şan ve bayrak farkı olmıyacaktır; 
16 - Miralaya kadar olan zabitler Mısır valisi tarafından tayin edilebilecek ve 
daha büyük rütbeler ancak padişah tarafından tevcih edilecektir; 
17 - Istanbul'dan müsaade alınroadıkça harb gemileri yapılamıyacaktır; 
18 - Bu şartlardan her hangi birine riayet edilmemesi veraset imtiyazının «derhat 
fesh-ü-nez»ine sebeb olacaktır; 
Bu ferman üzerine Mehmed Ali artık rahat durmuş, itaatten ayrılmamış ve hatta 
ertesi• sene padişah «Beyaz üzerine» bir Hatt-ı-Hümayü.nla kendisine Sadaret. 
payesi bile tevcih etmiştir; ,,Beyaz üzerine» tabiri, padişahların kendiliklerinden 
ısdar ettikleri Hatt-ı-Hümayunlar için kullanılır: Aşağıda 1846=1262 vukuatının. 
«19 Temmuz» fıkrasına da bakınız. 
Mehmed Ali ısyanı 183ll=l247 senesi 20 Tesrinievvel=13 Cumada-1-ü.la Persenbe 
günü Mısır ordusunun Suriye üzerine hareketinden bu tarihe kadar tam 9 'sene, 
7 ay, 5 gün sürmüş ve netice itibariyle Mehmed Ali Paşa'nın büyük hulyaları 
suya düşmüşse de Mısır vilayeti artık elden gitmiş demektir: Yukarda 1832 = 
1248 vukuatının «21 Kanunuevvel», 1839=1255 vukuatının «24 Haziran» ve «3-
Temmuz» fıkralarıyla yukarıki senenin "15 Temmuz" ve "3/4 Teşrinisanb fıkra~
Iarına da bakınız). 
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13 Temmuz = 23 Cunıftda-1-ina, Salı: Boğazlar mu!mvelesi. 

(Osmanlı imparatorluğunun asi bir valisini bile te'dib edenüyecek kadar zayıf 

düşmesinden dolayı Mısır buhranı esnasında en müdhiş düşmanı olan Rusya'nın 

himayesine muhtac olacak hiUe gelmesi ve 1832=1248 vukuatının «21 Kanunuev
veh> fıkrasında bahsi geçen Hünkar-iskelesi» muahedesini 1833=1249 senesi 8 
Temmuz-19 Safer Pazartesi günü imziHıyarak Boğazlar üzerinde Rusya'ya si
yasi bir nüfuz tanıması, başta İngiltere olmak üzere büyük devletlerin hepsini 
mütemadi bir endişe içinde bırakmıştır: Rusya'nın genişlemesi, Boğazlara hakim 
olması ve .. o sayede Şarki-Akdeniz'e çıkması İngiltere kadar Fransa, Avusturya 
ve Prusya'mn da menfaatine mugayirdir; buna mukabil Rus hükumeti de Rün
kar-iskelesi siyasetinin bütün Avrupa'ya rağmen devam edemiyeceğini artık iyi• 
ce anlamıştır! !şte bundan dolayı yukanki senenin «15 Temmuz» fıkrasında Mı
sır bulıranma karşı Londra mukavelesini akdettiklerinden bahsettiğimiz !ngiltere, 
Avusturya, Prusya ve Rusya devletleri bu sefer Fransa'yı da aralarına alarak 
Londra'da Türkiye ile bir Boğazlar mukavelesi akdetmişlerdir. 
Bu dört maddelik mukavelenin mukaddimesinde o beş devlet Osmanlı padişahımn 
davetine icabet ederek meseleyi müzakere etmiş gibi gösterilmektedir. Mukavele· 
alıkamma göre Türkiye sulh zamanlarında Boğazların bütün ecnebi harb gemile
ri·ne kapalı bulundurulması hakkındaki eski siyaset düsturunun yeniden tatbi
kıni taahhüd etmekte, beş devlet de bu karara riayet taahhüdünde bulunmakta, 
yalnız sefaretıerin maiyyetlerindeki hafif harb gemileri bu memnfiiyyetten is
tisna edilmekte ve bu mukaveleye başka devletlerin de iltihak edebilmeleri için 
açık kapu bırakılmaktadır: Nitekim ertesi sene Toskana, Danimarka, Belçika, 
tsveç ve Norveç hükumetleri ayrı ayrı iltihak etmişlerdir. 

Boğazları Rus nüfuzundan kurtarıp Avrupa devletlerinin müteselsil ve müşterek 

te'minatı altına alan bu muahede Osmanlı imparatorluğu kadar Rus ve Garp· 
devletlerini de tatmin etmiş sayılır. Noradungiyan Efendi «13 Temmuz, tari-· 
hirıi «19 Receb» e müsadif gösterirse de doğru değildir). 

4 Kanunuevvel = 19 Şevval, Cumaı·tesi: 1\lehmet Emin Rauf Pa

şa' mn azliyle Darenden Topal-İzzet Mehmet Paşa'nın ikinci sadareti. 

(Sadaret tebeddülüne ait Hatt-ı-Hümayunda Rauf paşa'nm aziine sebeb olarak 
ihtiyarlığından ve "Evan-ı şeyhubatinde bir müddet dahi hane ve sahilhanesinde 
'aram-u-istirahat eylemesi» lüzumundan bahsedilmektedir: Paşa'nın bu üçüncü 
sadareti 1840 = 1256 senesi 8 Haziralli=7 Rebi'üHihir Pazartesi gününden itibaren 
1 sene, 5 ay, 26 gün sürmüştür). 

1842 = 1258 

30 Ağustos = 23 Receb, Salı: Darendeli-İzzet Mehmet Paşa'nın az

Iiyle Mehmet Emin Rauf Paşa'nın dördüncü sadareti. 

(Hatt-ı-Hümayüna göre muvaffakıyetsiz!iğ·inclen dolayı 

bu ikinci sactareti yukanki fıkra tarihinden itibaren 8 
2.zleclilen D arendeli'nin 

ay, 
Gene yukanki fıkrada gördüğümüz gibi, ihtiyarlığmclan ve 
dan dolayı üçüncü sactaretinden nzledilen Rauf Paşa'nın bu 
ancak «Hane ve sahilhanesinde aram-u-;stinlhclt» müddetini 
sıyla izah edilebilir~}. 

27 gün sürmüştür. 

istirahate ihtiyacın-

dördüncü s adareti 
i km al etn1iş olma-
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21 Eylül = 15 Şa'ban, Ça:rşanba: İkinci Abdülhamid'in doğumu. 

(Viladet Hatt-ı-Hümayuniyle Salnamelerceki «16 Şa'ban» tarihi burada gün is
mine istinaden hakiki takvime göre tashirı edilmiştir: Sultan Hamid ezani saat 
11 = zevali saat 5 de dünyaya gelmiştir. _A_nasının adı «Tir-i-müjgan,dır : Sul
tan Mecid'in ikinci karısı olan bu Vaiide-SuJ.tan 1269 = 1853 senesi 17 Receb=2ô 
Nisan Salı günü, oğlunun cülfısundan 23 sene evvel Harnid Efendi henüz 11 ya
şındayken vefat edip Yenicami'deki tü;·beoıbe defnedilmiştir. -- Sultan Hamid'le 
daima isti!'kab etmiş olduğu selefi ve ağ·aheyi~i Sultan :"J.I:uı·ad'm doğ·um tarihleri 
«21 Eylül» e tesadüf etmekte olduğuna göı·e, aralarındaki yaş farkı tam iki sene 
demektir : Yukarda 1840=1256 vukuatımr «21 Eylül» fıkrasına bakınız. İkinci 

Abdülhamid'in cülus yıl-dönümleri Rumi takvime göre tes'id edildiği halde, viiadet 
yıl-dönümlerinin Hicri takvime göre hisab edilmesi belki de işte bu "21 Eylül» 
meselesinden dolayıdır!). 

1843 = 1259 

6 Eylül= ll Şa'baıı, Çarşanba: Yeni Ahz-i-asker usulünüıı ilaııı. 

(İkinci Mahmud devrindeki "Vak'a-i Hayriyye» üzerine yeni ordu teşkil edilir
ken müddetsiz tatbik edilen ahz-i-asker usulü için yukarda 1839=1255 vukuatı

nın «3 Teşrinisani, fıkrasına bakınız. Tanzimatın ilanı üzerine askerlik hizmeti 
4-5 sene müddetle tahdid edilip dstibdab> usulü konulmuştur: Bu suretle daimi 
askerlik ilga edilmiş, gelişi-güzel asker toplanmasına nihayet verilerek kur'a 
usulü konulmuş ve askeri teşkilat itibariyle Osmanlı imparatorluğu beş ordu 
dairesine taksim edilmiştir) .. 

25 Haziran 
yahati. 

1844 = 1260 

8 Cumada-1-ahiıre, Salı: Sultan Mecid'in teftiş se-

(Bu gün «Eser-i-çedid» ismindeki vapurla scyahate çıkan padişah İzmit, Mudan
ya, Bursa ve sonra. Gelibolu, Çanakkale, Midilli ve diger bazı adalara uğrıyarak 
kalelerin tahkimatını, mühimmatını ve askerle ahalinin vaziyetini tedkik edip 
şikayetlerini dinledikten sonra, seyahatinin 17 l}Ci günü Istanbul'a avdet etmiştir: 

Bilhassa İzmit'de çuha vesair.e fabrikalarıyla çok alakadar olduğundan bahsedi
lir. - Aşağıda 1846 = 1262 vukuatının «29 Nisan» fıkrasına da bakınız). 

1/2 Teşriııisani = 19/20 Şevval, Cuma/Cumartesi gecesi: Beşinci 
Mehmed Reşad'ııı doğumu. 

(Sultan Mecid'in kardeşi Sultan Aziz'den sonra sırayla tahta çıkan dört oğlttnun 

üçüncüsü olan Beşinci Mehmet Reşad'ın doğum gününü vak'anüvis Lütfi Şev

valin "21 inci Cumartesi gecesi» ne müsadif gösterirse de, gün ismine göre bu 
farkın "Rüyet-i-hilal, den mütevellid olması lazımgelir. - Sultan Reşad'ın anası, 

Sultan Mecid'in dördüncü karısı «Gülcemal Kadın-Efendi»dir). 

1845 = 1261 

14 Eylül = 12 Ramazan, Pazar : Lübnan ıslahatıııa me'mur Hari
ciyye nazırı Mehmet Şekib Efendi'nin Beyrut'a muvasalatı ve «Mıes'ele-i 
Cebdiyye)) nin muhtelif safhalarıyla neticesi. 

(Cebel-Lübnan ötedenberi türlü türlü diniere, mezheplere, ırkiara ve milletiere 
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mensub insanların müşterek meskeni olan l'ahatsız ve dağlık bir yerdir; ahaJisi 
iki kısma ayrılır: Sünnlleri pek az olmasına mukabil müslümanlıktan türemiş 

DürzüjDürz!, MütvaJi, Nusayri ve İsınam gibi küçük mezhepler islam camiasma 
nisbet edildik~eri halde Martin!, Rum-Melkit ve Rum-Katalik cemaatleri hıris

tiyandır. Bunların içinde müslüman sayılanların en mühimmi Dürziler ve hıris

tiyanların en mühimmi de MartinllerdiL Bütün bu kütleler Haçlı devletlerinden 
ve hatta daha evvelki zamanlardanberi bir nevi derebeylik sistemine alışmıştır : 
Osmanlı idaresinin bu sisteme uygun gelen Tımar teşkilatında sahipsiz kalan 
arazi «Mukaataa» ismini alır ve bunlar «Mukaataacı» ismiyle bir takım mülte
zimlere ihale edilir. Lübnan Mukaata2cılan hep yerli hanedarrlardan olduğu için, 
bunlar asırlardanberi halkı esir gibi idareye ve halk kütleleri de esarete alış
ınıştır: işte bundan dolayı Tanzimatın dVIuhassıl» ismindeki devlet tahsildar larını 
Lübnanlılar kabul etmedikleri için ı257•=l841 de ınukaataacılık oraya mahsus ola
rak ibka edilmiştir. Mukaataacı, tahsilatının sekizde birini aidat olarak aldıktan 

sonra mütebakisini Lübnan hakimine teslim etmekle mükelleftir. 
Hicretin 11 inci ve Miladın ı 7 nci 2.snmn başlanndan itibaren Lübnan emaretin
de iki aile teselsül etmiştir: Bunların birincisi olan Ma'n-oğulları için 1585 = 993 
,-ukuatının u23 Eylül», 1606 = ıo15 vukuatının "ı9 Eylül», ı607.=1016 vukuatının 
«23 Teşrinievvel» 1614=ı023 vukuatınm «1'7 Teşrinievvel», 1622i=103ı vukuatımn 

«18_ Mayıs», 1635=ı044 vukuatmın «13 Nisan» ve ı636=1046 vukuatının da uı 

Teşrinievvel" fıkralarına bakınız. Ma' n-oğullarından sonra Lübnan em!rliğinde 

görülen uŞihab!» sülalesinin hem ana, hem baba tarafından Kureşliere mensub 
olduğ·u rivayet edilir ve hatta neseplet'i bir sahabiye müntehi gösterilir: Bununla 
beraber, ilkönce Havran'a ve ondan sonrıct da Lübnan'a yerleşen bu ailenin bir 
kısmı sonradan siyaset ve menfaat yüzümlen tanassur etmiştir. Ma'n-oğullarının 

inkırazından sonra Lübnan tarihinde parlamıya başlıyan Şihabilerin en meşhur 

şahsiyyeti, bir aralık Suriye'ye hakim oları Cezzar-Ahmed Paşa devrinde türe
yip ı 789=1203 de henüz 22 yaşlarınday k en Paşa'nın emriyle emiiret mevkıine ge
çen d.:l:ir Beşir ömer-üş-Şihal:ih dir. Ayni aileden daha evvel ve daha sonra da 
birer «Beşir» çıkmış olduğuna göı·c "üdr;ci Beşir» sayılması lazımgelen bu en 
mühim Beşir'in en:areti 1840=1256 tarihine kadar tam elli bir sene sürmüş ve 
nihayet o tarihte yetmiş üç yaşlarındayken azledilmiştir. Bu büyük Beşir kato
liktir ve hatta. kendisinden evvel babası tanassur etmiştir: Aziinin sebebi, Meh
med All ısyanı esnasında Mısırlılarla clbirliğ·i etmiş olmasıdır. İlkönce Malta'ya 
ve oradan da Türkiye'ye sevkedilerek Anadolu ve Istanbul'da mütemadi bir 
menfa hayatı yaşadıktan sonra 185ı=ı267 de seksen dört yaşlarında öldüğü za
man Galata'daki Ermeni katalik kilisesine gömülmüştür. Mısırlı İbrahim Paşa'nın 

Suriye ve Lübnan'da en mühim zulüm aleti işte bu ihtiyar «Mir Beşir-üş
Şilıabiıı dir. 
1840.=1256 vukuatının «3/4 Teşrinisani» fıkrasında gördüğümüz harekat üzerine 
Suriye, Lübnan ve Filistin havalisi· l\Jiısırlılardan istirdad edilirken, İbrahim Pa
şa'nın mezaliminden bizar olan Lübnanlılar Osmanlılada müttefiklerine yardım 

etmişler ve bir zulüm aleti saydıkları M!r-Beşir'e karşı cephe almışlardır : işte 

bundan dolayı istirdad esnasında Beriyyet-üş-Şam ser-askeri olan eski Sadr-ı

a'zam !zzet Mehmet paşa Mir-Beşir'i aziedip yerine yeğeni üçüncü Beşir-ibui

Kasım-ı tayin etmiş ve bu değişiklik Lübnanllları Osmanlı hakimiyyetine büs
bütün ısındırmıştır. 

Tanzimattan sonra bu vaziyetin değ·üm1e:sine iki sebep gösterilir : 
ı - Mısırlılardan evvel Cebel'in senevi vergisi 2650 keseden ibaret olduğu hal
de Mısırlı-İbrahim Paşa bunu 6500 keseye çıkarmış ve istirdaddan sonra Sayda 
vali.c.i Mehmet Selim Paşa 3500 keseye i ndirmiştir: işgal esnasında çok ezilmiş 

otan ahali bu mı'kdarm da eski haddine indirilmesini istemişse de, hazine . mü
zayakasından dolayı bu talebin kabul edilmemesi halkı soğutmuş, iktisadi va
ziyet yüzünden Dürzüler çete teşkilatı yapıp Martini vesair hıristiyan köylerini 
basırıya başlamış, 184ı = 1257 de M!r-Beşir Deyr-ül-Kamer'deki· konağından alı

nıp sokaklarda sürüklenerek teşhir ve tahkir edilmiş ve yıllarca sürecek olan Ltıb
nan huhranı işte böyle patlak vermiştir. 
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2 _ Vali Mehmet Selim Paşa emirin maiyyetinde bütün cemaatların mümessille
dnden mürekkep bir muhtelit divan teşkil ederek Tanzimatın ilk temelin~ atmı

ya başlamış ve mukaataacıların yerine bütün vilayetlerde olduğ·u gibi muhassıl

lar tayini de mukaataa!arı inhisar altında tutan nüfuzlu ailelerin menfaatlerine 
dokunmuştur. Bu gibi tedbirler Lübnan'ın asırlardanberi< devam eden muhtariyye
tine nihayet vereceği için halk arasında ve bilhassa hıristiyanlarca hoş görülme
miştir. 

ts bu sekli alınca konsoloslar müdahaleye baslaıms, Istanbul'daki sefirlerin ta
l~biylo 'ser-asker Sır-katibi Mustafa Nuı:i Paş~ m~'müri·yyet-i-mahsüsa ile Bey
rut'a gönderilmiş ve bu suretle mesele beynelmilel bir mahiyet almıştır. Nuri 
Paşa'nın başlıca icraatı, Mir-Beşir'i aziedip emiiret ve muhtariyyete nihayet ve
rerek Lübnan'ın idaresine sonradan "Serdar-ı-Ekrem» olan Mir-liva ömer Pa
şa'yı tayin etmek ve bu tedbire Fransa ile Rusya itiraz edip Şihabilerden hıristi
yan bir emir tayinini isteyince hıristiyan hakimiyyetini istemiyen Dürzüleri do 
tatmin etmiş olmak için 1842=1258 de ömer Paşa'nın vazifesine nihayet verip 
Cebel-Lübnan'ı bir Dürzü ve bir de ıvı:aruni kaymakamlığına taksim edivermek 
gibi hiçbir tarafı memnun edemeıniş bir takım tedbirlerden ibarettir : Genişçe 

salahiyetıerle teşkil edilen bu iki kayme"kamlık Sayda valisinin emrine verilmiş

tir. Fakat Lübnan'ın bir çok yerlerinde muhtelif unsurlar karınakanşık yaşa

dıkları için, din ve mezhep esasına istinad eden kaymakamlıkların hududunu 
tamamiyle tahdid etmek imkanı olmamış ve işte bu yüzden bir çok ihtilaflar 
daha çıkıp devletin başına mütemad! bir gaile teşkil etmiştir. 

Lübnan meselesinde guya müştereken hareket eden beş devlet vardn·: Bunlardan 
en fazla alakadar ve ayni zamanda birbirine rakib olanlar ingiltere ile Fransa'dır; 
Avusturya, prusya ve hatta Rusya ikinci planda kalınışlardır. Fransa katalikliğin 

hamisi geçindiği için katolik Marlinller Fransızlara ve bilmukabele müslüman 
sayılan Dürzi.iler de İngilizlere istinad etmiştir. 

Tıpkı Mısır meselesi gibi, onun bir neticesi demek olan Lübnan meselesi de işte 

bu suretle Osmanlı imparatorluğunun za'fından dolayı harici bir mesele mahiy
yetini almış ve devletler arasındaki rekabet ve ihtilaflardan dolayı hiç bir tedbir 
her tarafı birden memnun edememiştir. bundan dolayı Ser-asker Mustafa 
Nuri Paşa'dan sonra 1843 ~= 1259 sonlarında Kapdan-ı-derya Damad-Halil 
Rif'at Paşa gönderilmiş, o da Dürzü ve Marünf kaymakamlıkianmn tahdidi ıne

selesiyle meşgul olmuş ve ahali-si muhtelif yerler için yegane çare olarak vekil
Iikler ihdas etmiştir: Muhtelit . yerde velül demek, akalliyet unsuruna ait mtıkaa

taayı ekseriyet mukaataacısından ayrı olarak idare edecek adam demektir; hu 
suretle her unsurun kendi işlerini kendisi görmek imkanı te' min edilmiştir. 1! a
kat bir taraftan anasır mücadeleleri ve bir taraftan da müdahaleci devletlerin 
entrikaları yüzünden bu teabirin de bir t·"'siri olmamış, 1843=1259 ve 18441=1260 
seneleri kanlı hadiselerle geçmiş, iki Fransız manastın yağma edilip bir Frans-ız 

papazı öldürüldüğü için Fransa fırsattaı-c bil'istifade müdahaleshi. büsbütün art
tırmış ve işte bundan dolayı Sır-Katibi ıvı:ustafa I'Juri Paşa gihi Dil.nıad-Halil 

Paşa da buhranı teskin edemeden döımıüştür, Be9 devletin müteınadl müdaha
leleri bu vaziyette de müşterek tebligat şeklinde tekenür ettii;t'i ic;in, nihayet 
Hariciyye nazırı Mehmet Şekib Efendi tamim şeklinde bir nota ile bizzat hare
ket edeceğini ve eger icab ederse f'2.satçılara devletin kuvv·etini de göstereceğım 

bildirmiş ve büyük sal§J'.iyyetler!.e yoı9. r;:karD.:k. bu g·ün Beyrut'a va8ıl olmuşLır. 

Çok zeki ve muktedir bir devlet-adamı olan Şekib Efendi Beyrut'd8. bir l-ı:aG gün 
vaziyeti tedkik ettikten sonra konsoloshn topl3,yıp Lübnan'da yapılacak asker! 
harekat esnasında tebaalarının görebilecekieTi zararlardan mes'üliyyet kabul 
edemiyeceği için bunların Cebel'den :Seyr·ut'<ı- naklini tavsiye etmiş, bu haklı 

nasihate Fransa'nın ı;nmarık konsolosu itiraz\,ederek hem isierinden 'Wrılacak 
Fransızla,r, hem yağı{1aya uğradığından bahsettiğimiz manast~rlar için ta.zminat 
istedikten başka öldürülen papazın kaati.li zannedilen Şeyh-Hammud Ebu-Ne
kod'in de tecziyesini istemiştir! O günden itibar.en Fransızların Şekib Efendi'ye 
mütemadiyen müşkilat çıkardıklarından bahsedilir. 
Arabistan ordusu kumandam Müşir Namık Paşa ile vaziyeti müzakere eden Meh-
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met Şekib Efendi'nin ilk tedbiri, anasırın birbirini kırmasına ve memlekette şe

kavetin devamma mani olmak üzere silah toplatma kararında gösterilir: Bunun 
için Lübnan'dakt asker mıkdarı yirmi dört tabura çıkarılıp bir başı-bozuk su
vari müfrezesi ilave edilmiştir. 
Bilhassa Fransızların el altından yaptıkları teşviklerden dolayı bir çok kimseler 
sWihlarını saklamış, bazıları vermemek için kafa tutmuş ve bu yüzden bir ta
kım hadiseler çıkmıştır: Bu meselede taksirleri görülen Dürzli ve Martini kayma
kamlarıyla rüesa ve meşayihten bazılarının tevkif edilmesi ve bazı yerlerde 
askerin kafa tutanlara dayak atması gibi ehemmiyetsiz vak'alar Avrupa'ya bin 
türlü mübalağalarla aksettirilmiş, Napoleon'un neticesiz kalan Mısır seferinden 
sonra Lübnan ve hatta Suriye'ye göz dikmiş olan Fransa'da «Türk vahşetleri» 

ile "Lübnan katı-i-arnı» gibi asılsız yaygaralar koparılmış, Beyrut'taki Fransız 

konsoloshanesi yerli tercümanının kardeşi halkı silah saklamıya teşvik suçun
dan dolayı tevkif edilince Avrupa'ya konsolasun tevkif edildiği şeklinde yalan
larla iftiralar yayılmış ve hatta bu yalanıara meşhur Avusturya baş-vekili Met
ternich bile inanmıştır! Fransız konsolosu bu kadarla da kalmış değildir : Em
rinde bulunan bir harp gemisini derhal Cünye !imanına gönderip mevkufun tah
liye ve teslimini istemiş ve aksi takdirde kasabanın topa tutulacağını ve hatta 
asker çıkarılacağını bildilmiştir. 

Bu vaziyet Avrupa'da galeyana .sebeb olduğu için, hiç bir taksiri olmıyan za
vallı Şekib Efendi Hariciyye nazırlığından aziedilip Londra sefirliğine tayin 
Dlunmuş ve kendisine Lübnan işinin artık bir an evvel intacı emredilmiştir. işte 

bundan dolayı nihayet Fransızların iddia ettikleri .zararlar tazmin olunmuş, is
tedikleri mevkuf serbest bırakılmış ve papazm katliyle itharn edilen Hammüd 
beraet ettiği halde iki bin kuruş aylılı:Ia fzmit'e nefyedilmiştir. Vazifesini bütün 
bu müşkilat içinde ifaya çalışan Şekib Efendi'nin Lübnan bulıranını 14 sene ka
dar teskin eden tedbirlerine ait iki beyannamesi vardır: Kendisinin «Tanzimat" 
ismini verdiği bu beyannamelerin birincisi 13 Şevval i= 15 Teşrinievvel Çarşanba 

tarihlidir; bu ilk beyanname Avrupa'da si'ıitefsir edildiği ıçın, Bab-ı-Ali silah 
toplama ışının olduğu gibi bırakılınasını emretmiş ve mevkuf kaymakamlarla 
şeyhler tahliye edilmiştir. Buna rağmen beş devlet 16 Kanunuevvel tarihli no
talarıyla hükumeti tehdid edip ıslahat istedikleri için, Şekib Efendi 1262=1846 
başlarında ikinci beyannamesini neşretmiştir; bu iki beyannameye göre Lübnan 
idaresi şu sekiz esasa bağ'lanmaktadır: 

1 - Cebel-Lübnan bir Dürzü ve bir Marüni kaymakamlığına ayrılmıştır; 
2 - Bu Iı:aymakamlıklar Sayda vilayetine tabi'dir; 
il -- Ahalisi muhtelit yerlerde akalliyet mukaataaları kendi vekilleri tarafından 

Idare edilecektir; 
4 - Her kaymakamın maiyyetinde on ikişer azadan mürekkep birer muhtelit 
meclis bulunacaktır; 
5-- Bu meclisierin adli, idari ve mali salahiyyetleri olacaktır; 

6 ~ Her IYieclisteki 12 a.zadan biri reis vekili sıfatiyle kaymakam vekilidir: Müs
lüman, Dürzü, Mari'ıni, Rum-J\I[e!J.dt ve Rum-Katolik unsurlarının ikişer ve Müt
vali unsurunun da bir mümessili bulunacaktır; 
7 - Lübnan'ın devlet hazinesine maktüen vereceği vergi 3500 kesedi:>:; 
8 - Vergiler mükelleflerin mali kudretlsdyle mütenasib olacaktır. 

Şekib Efendi'nin bu tanzimat esaslanndan çıkan en mühim neticelerin biri, Lüb
na:>ı emaretiyle muhtariyyetinin i.lgası. ve biri de ötedenbed halkı ezen ibtidai 
derebeylik sistemine nihayet vermiş olmasıdır. - Aşağıda 1860=1276 vukuatmm 
«27 Mayıs» fıkrasına da bakınız). 

İdadilerin te'sisi. 

(Eskiden «Rüşdiyye» denilen orta-mektepler ikinci Mahmud devrinde kurulmuş

tur: 1839=1255 vukuatının "30 Haziran/1 .Temmuz» fıkrasına bakınız. Liseye mu
fidil olan idadilerin te' sisi de bu seneye müsadiftir: «Sıbyan mekatibh denilen 
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ilk-mekteplerin ısiahiyle idactilerin te'sisi için Bab-ı-Ali'de, ilıniyye, Kaleıniyye 

ve Seyfiyye zümrelerine mensup mütehassıslardan mürekkep bir komisyon teşkil 

edilmiş ve ilkönce Harbiye'ye menşe' olarak askeri lise halinde memleketin her 
tarafında kurulmasına karar verilen bu yeni mekteplerin programlarıyla te'sis 
işleri işte bu muvakkat komisyona havale edilmiştir). 

29 Nisan 
yahati. 

1846 = 1262 

3 Cumada-1--ftla. Çarşanba: Sultan Mecid'in Varna se-

(Tanzimat ve ısiahat işlerini teftiş edip halkın şi~ayetlerini dinlemek istiyen 
padişah bu gün kara yoluyla Varna'ya hareket etmiş v~ dönerken deniz yolun
dan gelmiştir: Avdetinde ısdar ettiği- Hatt-ı-Hümayun meşhüdat itibariyle çok 
mühimdir. Bu seyahat-i-Hümayun hakkında bir de risale neşredilmiştir. - Yu-. 
karda 1844=1260 vukuatının "25 Haziran, fıkrasına bakınız). 

19 Temmuz= 25 Receh, Pazar: Mısır valisi Mehmed Ali Paşa'nın 

Istanhul'a gelişi. 

(Burada esas ittihaz ettiğimiz gün tarihi Corci Zeydan'ın Mısır tarihine göredir: 
Vak'anüvis Lütfi yalnız «Sene-i haliye Şa'ba'nında» demelde iktifa etmektedir. -
Tanzimatın ciddiyetine i'timad ettiği için Mehmed Ali Paşa'nın böyle bir davete 
icabette tereddüd etmediğinden bahsedilir: Şerefine bir çok ziyafetler verilmiş, 

padişahla sık sık görüşmüş ve hatta bir rivayete göre Sadaret makamma bile 
talib olmuşsa da, o tevcihin Mısır'a avdetinden sonra yapılacağından bahsedile
rek atıatılmıştır! - Gençlere hep «Evlat!» diye hitab etmek i'tiyadında bulunan 
ihtiyar Mehmed Ali'nin bir gün huzurdayken genç padişaha da dalgınlıkla öyle 
hitab eder etmez hatasını aniayıp derhal ayaklarına kapanarak affini istirham 
ettiğinden bahsedilir; çok zeki ve zarif bir zat olan Sultan Mecid : 

- Siz Devlet-i-Aliyye'nin pederi makamında sayılırsınız! 

cevabiyle eski asinin gönlünü almıştır. - Istanbul'da 29 gün kalmış olan Meh
med Ali Paşa 30 uncu güne tesadüf, eden 17 Ağustos=24 Şa'ban pazartesi günü 
meınleketi olan Kavala üzerinden Mısır'a avdet etmek üzere hareket etmiştir: 

Lütfi tarihinde «Ramazan-ı-Şerife üç beş gün kalarak» avdet ettiğinden bahse
dilir). 

28 Eylül = 7 ŞevvaJ, Pazartesi: Mehmet Emin Rauf Paşa'nın az
liyle Hariciyye nazırı Koca-Mustafa Reşid Paşa'nın ilk sadareti. 

(Azlin sebebi, Rauf Paşa'nın Tanzimatı bir türlü hazmedememesine mukabil Ko
ca-Reşid Paşa'nın günden güne nüfuz ve i'tibarının artması ve iş başına gelme
sinin artık bir zaruret halini almasıdır: Rauf Paşa'nın bu dördüncü sadaretr 
1842 1= 1258 senesi 30 Ağustos = 23 Receb Salı gününden itibaren 4 sene, 29 gün 
sürmüştür. - Reşid Paşa'nın sactaretiyle beraber kendi yetiştirmesi olan Hari
ciyye müsteşarı Ali Efendi de bala rütbesiyle Hariciyye nazırı olmuştur. - Ko
ca-Reşid Paşa bu ilk; sactaretine tayin edildiği sırada 47 yaşındadır). 

30 Teşrinisani = ll Zülhicce, Paza,rtesi: DQq~-Efendi'nin ölümü. 
~. 

(Musıki tarihimizin en büyük şahsiyyetıerinden olan Harnmami-zade !smail De
de-Efendi 1191ı=1778 senesi 10 Zülhicce=9 Kanunusanİ Cuma günü Istanbul'un 
Şehzadebaşı semtinde dünyaya gelmiş olduğuna göre 68 sene, 10 ay, 22 gün ya
şayıp 69 yaşının sonlarında ölmüş demektir. "Hammami-zade» lakabı, babası Sü-
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leyman Ağa'nın bazı me'muriyyetıerde bulunduktan sonra hala mevcud olan 
Şehzadebaşı hamamını satın alıp işletmiş olmasındandır; anasının adı Rukıye = 
Rukayye Hanım'dır. 
Dede-Efendi ilk tahsilinden sonra Yenikapı Mevlevihanesine devam ederek Ede
biyat, Musıki ve Farsi tahsil etmiş ve Mevlevi çilesini bitirdikten sonra da 
1213 = 1799 senesi 20 Şevval==27 Mart Çarşanba günü «Dede, ünvanını almıştır. 
Mevlevihane'de musıki tedris ederek bir çok talebe yetiştiren bu büyük adam 
üçüncü Selim ve İkinci Mahmud devirlerinde "Fasl-ı-Hümayun hanendesi» ve 
«Müsahib-i-Şehriyarh olmuş ve nihayet hacc ı·çın gittiği Mekke'de koleradan 
vefat edip Hazret-i Hadice'nin merkadi civarına merasimle defnolunmuştur. 
üslübunun en zarif hususiyyeti hazin ve müessir ihtişamında gösterilebiHr : Bazı 

parçaları bütün klasik musıkimizin en güzel eserlerindendir. 
Sultani-Yegah, Nev-Eser, Saba-Püselik, Hicaz-Püselik ve Araban-Kürdi mürek
kep makamları da Dede-Efendi'nin terkipleridir. En büyük eserleri yedi lVIevievi 
«Ayin-i-Şerif»idir. Bu gün elde 210 parça eseri vardır. 
Klasik Türk musıkisinin tekamülünde çok büyük bir rol oynamış olan Dede
Efendi'nin dehasını tamamiyle takdir eden üçüncü Selim'le İkinci Mahmud'un 
bütün bu eserleri büyük bir i'ti:na ile tedkik etmiş olduklarından bahsedilir: Her 
iki padişahın da himayesine mazhar olması işte bundan dır). 

1847 = 1263 

Maarif-i-Unıumiyye nezaretinin ihdası. 

{1845=1261 vukuatının son fıkrasında gördüğümüz idadi teşkilatiyle Sultan 
Mahmud devrinde kurulmuş olan Rüşdiyye teşkilatından ve ilk-mekteplerin ye
ni ihtiyaçlara göre ıslahından dolayı görülen lüzum üz~ine bunların hepsini 
idare edecek bir Maarif-i-Umumiyye Nezaretinin teşkili zaruret halini alınış, Ne
zaret bu sene te'sis edilmiş ve ilk nazır olarak da Rumeli Kadı-askerjKazaskeri 

vak'anüvis Es'ad Efendi tayin edilmiştir). 

1848 = 1264 

28 Nis~m = 24 Cunıada-1-ftla, Cuma: Koca.-Reşid Paşa'nın azli ve 

ertesi gün Meclis-i-Vala reisi İbrahim Sarını Paşa'nın sadareti. 

(Azlin sebebi, rakiplerinin ve bilhassa Damad-Said Paşa'nın kendisini dini mü
balatsızlık ve müfrit alafrangalıkla itham ederek padişahı ürkütmüş olmasıdır : 
Reşid Paşa'nın bu ilk sactareti 1846=1262 senesi 28 Eylül 7 Şevval Pazartesi gü
nünden itibaren 1 sene, 7 ay sürmüştür. Her halde Tanzimatçı padişahın Reşid 

Paşa'yı feda etmesi, muhafazakarlığın o sıralarda ne kadar kuvvetli olduğunu 

gösterir). 

11/12 Ağustos = 11/12 Ramazan, Cuma/Cumartesi gecesi: İbra

him Sarını Paşa'nm azli ve ertesi gün Koca-Reşid Paşa'nın ikinci sada
reti. 

(Azlin sebebi, İbrahim Sarım Paşa'nın dirayet ve iktidarına rağmen yukanki fık

rada bahsi geçen muhafazakar ve hatta müteassıp Damad-Said paşa'nın malınıisi 

olmasından dolayı sactaretinin Tanzimat zihniyeti-yle te'lif edilememesidir: Sarım 

paşa'nın sadaret müddeti yukanki fıkra tarihinden itibaren 3 ay, 13 günden 
ibarettir. - Azil tarihindeki ihtilaf için «Sadr-ı-a'zamlar» cedvelinde 213 numa
raya bakınız). 
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ı849 = ı265 

ı Mayıs = 8 Cumada-1-ahlre, Salı: Memleketeyn meselesi hakkında 

Balta-limanı muahedesi ve sebebiert 

(Fransa'da krallığın devrilmesi, cumhuriyetin ilanı ve işçi hukukuna ilit naza
;riyyelerin yeni bi:r fikir cereyanı halinde ortaya atılması Avrupa'nın her tara
fında akisler yapmış ve bu suretle 1848 inkılabı beynelmilel bir hadise hillini 
almıştır : Bu inkılabın ortaya attığı demokrasi ve milliyet fikirleri yalnız Orta
Avrupa'da kalmıyarak Şarki-Avrupa'ya ve bilhassa Balkaniara kadar sirayet 
etmiş ve netice olarak mutlakıyyetçi: Rusya'nın bütün hudutlarını sarmıştır. Al
manya'da Avusturya'da, Macaristan'da çıkan ısyanlar Avusturya hakimiyyetini at
mak istiyen Macarların meşhur Kossuth'u başıdrına geçirerek müstakil bir cum
huriyet kurmalarıyla neticelenmiş, imparator Ferdinand Viyana'dan koğularak ye
rine François-Joseph geçmiş, Lehliler yeniden ayaklanmış, Rumen birliği fikriyle 
kaynaşan Memleketenyn'de Eflak voyvodası Bibesko 23 Haziran 1848==21 Receb 
1264 Cuma günü kerhen bir Kanun-ı-esasi kabulüne mecbur olduktan dört gün son
ra 27 Haziran=25 Receb Salı günü canını kurtarmak için kaçınca muvakkat bir 
hükümet kurulmuş, bu hareket Boğdan'a da sirayet ettiği için oranın voyvodası 

Mihail Sturdza mukavemet etmek istemişse de muvaffak olamadığı için o da çe
kilmiş ve işte bu suretle bir aralık vaziyete hakim olabilen milliyetçiler Rus nü
fuzuna karşı Türkiye'ye temayül göstermeye başlamışlardır. 

Bu vaziyet, Bab-ı-ali için fevkalade mühim iki mesele zuhuruna sebeb olmuş

tur: Biri mülteciler meselesi, biri de Memleketeyn buhranıdır. Mülteciler me
selesi için aşağıki sene vukuatının "25 Kanunuevvelıı fıkrasına bakınız. 

Rus çarı Birinci Nkolas, Avrupa'yı baştanbaşa sarsıp kendi Iıudutlarına dayanan 
yeni fikirlere karşı muhafazakarlıkla mutlakıyyetin en kaahir ve en amansız 

timsilJi ve müdafii sayılır : Onun için daha 28 Haziran 1848=26 Recelı 126'1 Çar
şanba günü Boğdan'a 12 bin asker sevketmiş ve bu vaziyet karşısında Bab-ı-ali 

protestoda bulunduktan sonra bilmukabele harekete geçip 2 Ağustos 1848 ,= 2 
Ramazan 1264 Çarşanba günü İbrail'i• işgal ettirmiştir. Bukovina, Transylvania i= 
Erdel ve Besarabya'yı da ihtiva edecek bir Rumen imparatorluğu hulyalarına 
kapılan muvakkat hükümet erkanı kaçmış, Rus işgal kuvvetleri altmış bine ka
dar çıkmış ve işte bu mühlik vaziyet içinde girişilen müzakereler nihayet Bal
ta-limanı mukavelesiyle neticelenmişür : Bu yedi maddelik ve yedi senelik mu
ahede mucibince Memleketeyn beyleri eskisi gibi padişah tarafından yedişer sene 
müddetle tayin edilecek, vaziyet düzelineeye kadar her iki taraftan 25 - 35 biner 
askerle Memleketeyn müştereken işgal altında tutulacak, asayi·ş takarrür ettik
ten sonra bu mıkdarlar onar bine indirilecek, yerli milis teşkilatı ıslah olunacak 
ve bütün bu işler için her iki taraftan birer komiser bulundurulacaktır. !şte bu 
suretle muhakkak bir Türk-Rus harbinin önü alınmış demektir). 

ı Ağustos= 12 Ramazan, Çarşanba: Menmed Ali Paşa'nın ölümü. 

(Isyanlarıyla meşl1ur Mısır valisi Mehmed Ali Paşa son zamanlannda bunadığı 

için yerine büyük oğlu İbrahim Paşa tayin edilmiş ve onun da 10 Teş

rinisani 1848=13 Zülhicce 1264 Cuma günü babasınd~.-ı:ı~ .. evvel vefatı üzerine kar
deşi Tosun Paşa'nın . oğlu Abbas Paşa vali olmuştur : Bütün bu değişikliklerin 

farkında bile olmıyan Mehmed Ali'nin ölünceye kadar kendisini iş başında zan
nettiğinden ve hatta bu vehmine hürmet edilerek . ona göre davranıldığından 

bahsedilir! - Corci Zeydan, Mehmet Ali Pasa'nın ölümünü bir gün sonra gös-
termektedk. - ' ' 
Şahsiyyeti ve Mısır valiliği için 1805==1220 vukuatının «8 Temmuz» ısyanı ve se
:bebleri için 1832=1248 vukuatının "21 Kanunuevveb, ısyan hareketinin mühim 
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vak'aları için 1839=1255 vulwatının «24 Haziran» ve «3 Temmuz», Misır n'lcse-
'• lesinin tesviyesi için 1840 = 1256 vukuatımn «15 Temmuzıı ve «3f4 Teşrinisani», 

1841=1257 vukuatının «24 Mayıs» ve 1846=1262 vukuatının da "19 Temmuz» 
iıkralarına bakınız). 

1849 = 1266 

25 Kanunue'-''Vel = 9 Safer, Salı: Mülteciler meselesinin halli. 

(Bu vahim meselenin zuhuruna sebeb olan vaziyet için yukanki sene vukuatının 

«1 Mayıs» fıkrasına da bakınız. - 1830 ve 1848 Fransız ihtililllerinin yaydığı fi
kirlerle Avusturya hakimiyyetine karşı ayaklamp müstakil bi:r cumhuriyet ilan 
-etmiş ve Reisicumhurluğuna da meşhur milliyetçi Layoş Kossuth'u intihab ey
lemis olan Macarlar, Rusların bir çok defa tenkil etmis oldukları Lehistan ih
tilal~ileriyle teşrik-i-mesai etmişler ve hatta Bem ve Deı~ıbinski gibi meşhur Leh 
milliyetçileriyle beraber Macaristan'da bir Leh-Macar ordusu kurmuşlardır. 

Avusturyalılara karşı muvaffakıyetle rr.ücadele eden bu ısyan ordusuna karşı im
p.arator François-Joseph çar Birinci Nicolas'dan istimdad ettiği ıçın, Lehis
tan'ı~ tenkilinde tecribe sahibi olmakla meşhur Rus generali Paskiewitch iki 
yüz bin kişilik bir orduyla Macaristan'a girip sayı üstünlüğü sayesinde milliyet
çileri üstüste bozgunlara uğrattıktan sonra 12 Ağustos 18491= 23 Ramazan 1265 
Pazar günü teslim olmak mecburiyetinde bırakmıştır. !şte bunun üzerine za
vallı Macaristan tekrar Avusturya boyunduruğu altına girmiş ve Birinci Nicolas 
Lehistan'ı nasıl ezdiyse, François-Joseph de Macarlara ayni muameleyi yapmıştır. 

Bir çok Macar ve Leh milliyetçilerinin Türk topraklarına can atmaları işte bun
dandır. 

Türkiye'nin bu zavallı mültecileri insani bir şefkatle kabul etmesi Garp memle
ketlerinde ve bilhassa Fransa ile ingiltere'de çok müsait te'sirler uyandırırken, 

Avusturya ve Rusya hükumetleri bu mültecilerin hükümdarlarına karşı gelmiş 

. asiler olmak itibariyle iadelerini istemışlerdir: Bilhassa Avusturya hükümeti 
1739=1152 vukuatının «18 Eylül» fıln"asında gördüğümüz Belgrad muahedesinin 
hayclutlara aid olan 18 inci maddesine istinad etmek gibi bir garabet bile göster
miştir! Bfıb-ı-Ali'nin 17 Eylül 18491=29 Şevval 1265 pazartesi günü bu yüz kızar

tıcı talepleri reddetmeıli Avusturya ile Rusya'dan başka her tarafta büyük tak
dirlcrle karşılanmış, Tanzimatın hariçte yaptığı te'sir gibi bu merdane hareket de 
Kırım muharebesinde Garp devletlerinin Türkiye ile elbirliğini te'min eden mü
hin1 bir amil olmuştur. 

Ha.riciyye nazırı All Paşa'nın bu sene 22 Teşrinisan~=6 Muharrem Perşenbe günü 
verciiği notada mülteciler meselesi hakkındaki Türk telakkisi çok kuvvetli esas
lara. istinaden izah edildikten sonra cereyan eden müza]{ereler nihayet bu gün 
Saclır-ı-a'zam Koca-Reşid Paşa'nın konağında Rus sefiri Titoff'un iştirakiyle ak
dedilen konferans Türk tezinin kabuliyle netkelenmiş ve o şekilde bir zabıt tan
ziE1 edilmiştir: Verilen karara göre mülteci! erin Rus hududundan uzak olmak 
üzere Haleb'e sevlı:edilmeleri kabul edilmişse de biraz soı:;ıra o mecburiyet bile 
kaldınlmıştır. 

Biı çoklan ihtida edip Osmanlı tabiiyyetine geçmiş olan bu mültecilerin bazılan 

orduya girmiş ve hatta yüksek rütbelere kadar çıkmışlardır). 

18 Temmuz 
merasimi. 

1851 = 1267 

19 Ramazan, Cuma: «Enc;ümen-i-Daniş»in açılış 

· (Tanzimat devrinin en hayırlı eserlerinden · biri de, bütün medeni memleketlerde 
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eınsilJine tesadüf edilen bir Ulum-Akademisi mahiyetinde olmak üzere "Encü
men-i-Danişıı in te'sisidir : Bu günkü merasim için Bezm-i-Alem Valide-Sultan'ın 

Sultanmahmut türbesi civarında yaptırmış olduğu «Dar-ül-Maarif» mektebinde 
ayrılan hususi bir dairede bir- salon hazırlanmış ve başta Sultan Mecid olmak üzere 
Sadr-ı-a'zamla vükela ve yeni Encümenin kırk kadar azası hazır bulunmuştur. 

Fransız akademisi tarzında kurulmuş olan Encümen-i-Daniş kırk "Dahili» yani 
asli ve otuz da «Haricl» yani fahri azadan mürekkeptir: ictima günleri her ayın 
ilk Cumartesi günüdür. Birinci reisliğine meşhur ulemadan Kazasker Ebu-lshak
zade Şerif Mehmed Efendi ve ikinci reisliğine de Abdülhak Hamid'in babası mü
verrif Hayrullah Efendi tayin edilmiştir. 
Asli aza içinde Sadr-ı-a'zam Koca-Reşid Paşa, Hariciyye nazırı Ali Paşa vesaire
gibi bazı vükeianın bulunması işe verilen ehemmiyeti' göstermekle beraber bir 
zaaf sebebi sayılır; fakat buna mukabil Hayrullah Efendi, Ahmed Vefik Paşa, 

Cevdet Paşa gibi o devrin en mühim ilim adamları da asli azadandır. Fahr! aza. 
içinde de meşhur müverrih Hammer, İngiliz müsteşriki Redhouse ve Fransız: 

lügatçisi Bianchi· gibi mühim şahsiyyetlerle bazı Rum ve Ermeni alimleri de 
vax dır. 
Encümen-i-Daniş Koca-Reşid paşa'nın kısa bir nutkiyle açılmış ve ondan sonra 
da ikinci reis Hayrullah Efendi Encümei:ı namına bir hitı'ibede bulunmuştur: Fa
kat bu hitabeyi de Koca-Reşid Paşa'nın yazmış olduğu rivayet edilir. 
On bir sene kadar faaliyette bulunan bu ilk Türk akademisinin inkişaf edememiş. 

olması memleket kültürü için çok büyük bir mahrumiyettir; bu acı netice belki de 
devlet-adamlarının işe siyaset karıştırmış olmalarından mütevellittir. 
Bu mesele için aşağıki sene vukuatının «5 Ağustos» fıkrasına bakınız. 

1852 = 1268 

26 n:anunusibıi = 3 Rebi'ül-ahir, Pazartesi: Koca-Reşid Paşa'mn: 

azliyle Mehmet Emin Rauf Paşa:•mn beşinci ve sonuncu sadareti. 

(Mustafa Reşid Paşa'nın bu ikinci sadareti 184~=1264 senesi 12 Ağustos=12 Ra
mazan Cumartesi gününden itibaren 3 sene, 5 ay, 15 gün sürmüştür: Altı defa. 
Sadr-ı-a'zam olan Reşid Paşa'nın en uzun sadareti işte bu ikincisidir). 

5 Mart= 13 Curnada-1-Ula, Cuma: Mehmet Emin Rauf Paşa'nın 

azliyle Koca--Reşid Paşa'nın üçüncü sadareti. 

(Rauf Paşa'nın bu son sactareti yukanki fıkra tarihinden itibaren yalnız ı ay, 
9 gün sürebilmiştir: Çok ihtiyar olan Paşa sekiz sene daha yaşadıktan sonra sek
senını geÇkin olarak vefat etmiştir; beş sactaretinin ilk ikisi İkinci Mahmud ve 
son üçü de Abdülmecid devrindedir). 

5 Ağustos = 18 Şevval, Perşenbe : Koca~Reşid Paşa'mn azlİ ve er
tesi gün Hariciyye nazırı Mehmet Emin Ali Paşa'nın ilk sadareti. 

(Reşid Paşa'nın yukanki fıkra tarihinden itibaren 5 ay, 1 gün süren bu üçüncü 
sactaretinden aziine sebeb, padişahın eniştesi ve en zinüfuz müşaviri olan Tophane 
müşiri Damad-Fethi Ahmed Paşa ile geçimsizliğidir : Bu ihtilafın sebebi de yu
karıki senenin «18 Temmuz, fıkrasında açılış merasimini gördüğ·ümüz "Encü
!Tıen-i-DaniŞ» e vükeladan ·bazıları aza seçildikleri halde Fethi paşa gibi çok mü
nevver ve muhtelif ecnebi dilledne vakıf bir zatin her nedense ihmal edilmiş 

olmasıdır; rivayete nazaran bu şiddetli ihtilaf nihayet devlet işlerini ihlal ede
cek bir hiHe geldiği için Sultan Mecid hem kıymetli Sadr-ı-a'zamını, hem Türk 
ınüzeciliğinin banisi olan mürrevver Tophane müşirini ayni günde azıetmek mec
buriyetinde kalmıştır. 
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Yeni Sadr-ı-a'zam Ali Paşa'nın asıl ismi «Mehmet Emin» ve o devrin adetince 
Bab-ı-Ali mahlası da "Ali» dir: Koca-Reşid Paşa'nın yetiştirmiş olduğu bu bü
yü>:: ve mümtaz devlet-adamı 12301=1815 senesi 23 Rebi'ül-evvel = 5 Mart Pazar 
güEü dünyaya gelmiş olduğuna göre, bu ilk sactaretine tayin edildiğ~ gün yaşının 

3'1 ;,;çne, 5 ay, 3 gün tuttuğu, yani 38 yaşının içinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Ali Paşa'nın beş sactareti vardır. 

Reş:cl Paşa'nın yerine Sadr-ı-a'zam olmak istemediği halde padişahın ısrariyle 

lwtr...:le mecbur olduğ·undan ve Sadaret alayından sonra büyük selefinin yalısına 

gidip o devrin terbiyesin ce eteğ·ini öptüğünden bahsedilir). 

3 Te!ia·inievvel = 18 Zülhicce, Pazar : Ali Paşa'nın azliyle Kapdan-ı
derya Damad-Mehmed Ali Paşa'mn sadareti. 

(Ali Paşa'nın yukanki fıkra tarihinden itibaren yalnız 1 ay, 28 gün süren bu 
ilk sadaretind'en azlinc sebeb olarak aşağıki sene vukuatının «28 Şubat» fıkrasın

·da göreceğimiz «Makaamat-ı-Mubareke, meselesinin siyasi bir bulıran şeklini al
mış olmasından bahsedilir. AzH üzerine !zmir valiliğine tayin edilmiştir. Halefi 
Damad"Mehmed Ali Paşa !kinci Mahmud'un şiHr kızı Adile-Sultan'ın kocasıdır : 
1228=1813 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre 39 yaşında Sadr-ı-a'zam ol
muş demektir). 

1853 = 1269 

28 Şubat = 19 Cumada-1-ô:la, Pazartesi: Rus Bah:riye nazırı Prens 
Th'lentschikoff/Mençikof'un fevl~aUtde sefaret vazifesiyle İstanbul'a gel·· 
mesi V·e Kırım muharebesine sebeb olan «Makaamat-ı-Muhareke» me
selesi. 

('f(udüs'de i'slam, Hıristiyan ve Yahudi dinlerince mukaddes makamlar vardır 

v'e hatta bunların bazıları hem Müslümanlarca, hem Hıristiyanlarca mukaddes
tir: Bununla beraber "Makaamat-ı-Mubareke» meselesi Müslümanlarla Hıristi

yanlar arasında değil, muhtelif Hıristiyan mezhepleri arasında bir ihtilaf mev
zfıudur ve Müslüman-Türkler de mülkün sahibi sıfatiyle asirlardanberi bu vahi 
ihtilaflarla mütemadi bir gaile şeklinde meşgul olmuşlardır. 

Asıl ihtiliif Katelik ve Ortodoks mezheple;riyle bu mezheplerin hamileri geçinen 
Fransa ve Rusya devletleri arasında olmakla beraber, meselenin Avrupa siya.; 
seti bakımından haiz olduğu ehemmiyet dolayısıyla son zamanlarda ingiltere 
ve prusya gibi Protestan devletler de alakadar olmak Iüzumunu hissetmiş ve iş

te bundan dolayı Istanbul'daki ingiltere sefareti 12611=1845 senesi 6 RamazanF=8 
Eylül Pazartesi günü Kudüs'de bir Protestan kilisesi te'sisi hakkında padişahtan 

bir ferman istihsaline muvaffak olmuştur. 

Kudüs'teki »Makaamat-1-Mubareke» Hazreti-i isa'nm doğduğu Beyt-Lahim mağa

rasıyla kilisesi, Karname kilisesi, «Merkad-i ısa» ve kilisesi, «Merkad-i Meryem, 
ve kilisesi gibi yerlerdir: Muhtelif Hıristiyan mezheplerinin buralarda ayın ve 
ibadet haklar1 olmakla beraber, anahtarlarının muhafazası ve muhtelif hizmet
lerinin· ifası Kanuni devrindenberi Katoliklere bırakılmıstır. 
Rum-Ortodoks kilisesinin bu hakları Türkiye ile Fra'nsa arasındaki bazı ihti
laflardan istifade ederek ve ilk defa olarak Kateliklerden alması 1634;=1043-1044 
tarihine müsadif gösterilir: işte o tarihten bu 1853=1269 tarihine kadar tam 219 
senedir iki mezhep arasında mütemadi bir mücadele cereyan etmis her ikisi de 
bir takım fermaniara istinad etmiş ve işte bu müzmin dava siyasi t~rihte "Makaa
mat-ı-Mubareke meselesi» ismini almıştır. 
Son zamanlarda meselenin büyük bir bulıran şeklinde alevlenmesine iki tuhaf 
sebeb gösterilir: Bunların biri Katoliklerif!. Beyt-Lalım mağarasında yeni bir do-
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lap inşasına müsaade almış olmaları ve ikincisi de sonradan «Serdar-ı-Ekrem» 

olan ömer Paşa'nın Karadağlılara karşı sevkedildiği bir te'dib hareketinden Ka
tolik Avusturya sefirinin şefaatiyle döndürülmüş olmasıdır! Ortodoks kilisesinin, 
yani Şark Hırisüyanlığının en büyük müdi'Lfii geçinen çar Birinci Nicolas Kato
likliğin işte bu iki muvaffakıyyetine tahammül edemediği için Kaynarca, Bükreş 

ve Edirne muahedelerinin kendisine te'min ettiğini iddiaya kalkıştığı hukuka is
tinaden «Makaamat-ı-Mubareke» meselesinin bir an evvel hallini isternek üzere 
Bahriye nazırı, Baltık donanma kumandanı ve Finlandiya vali-i-umum1si amiral 
Prens Mençikof'u fevkalade sefaretle Istanbui'a göndermiş ve küstahlıkta efen
disinden aşağı kalınıyan bu meşhur Mençikof da büyük bir tantana ve debdebe 
ile bu gün Osmanlı payıtahtma ayak basmıştır. 

Mençikof, zamarnnın muaşeret kaidelerine kasden riayet etmemekle maruftur : 
Mesela Sadr-ı-a'zamı aklınca istilıfi'Lf etmiş olmak için alelade gündelik elbisesiyle 
ziyaret etmiş ve Rus düşmanlığıyla maruf Hariciyye nazırı Keçeci-zade Fuad 
Efendi nezaret makamında üniformasıyla ziyaretini beklediği halde hiç semtine 
uğramadığı için Nazır Efendi, yaniı müstakbel Sadr-ı-a'zam Büyük-Fuad Paşa 

derhal isti'fa etmiş ve yerine Rif'at Paşa getirilmiştir. 
Rusya imparatoru gibi, Fransa imparatorunun da bir takım iddialan vardır: ı 789 
ihtHalindenberi Fransa'nın din siyasetine nihayet vermesi uMakaamat-ı-Mubare

keıı nin Ortodoks idaresine geçmesiyle neticelendiğini gören ve nihayet ikinci 
imparatorluk devrinde aklı başına gelen Fransa hükumeti bu makamların Ka
toliklere iade edilmesini istemiş ve pek tabii olarak Ruslar da alelii.sul i.'tiraz 
etmişlerdir! işte bunun üzerine Bab-ı-Ali'nin teşkil ettiği komisyon meseleyi ted
kik ederek muhtelif tarihlerdeki fermanlar alıkamma mugayir bir vaziyet mev
cud olmadığına ve netice itibariyle «Makaamat-ı-Mubareke» Müslümanlar için 
de mukaddes olduğuna göre Katoliklerle Ortodoksların paylaşamadıkları hiz
metlerin Müslümanlar tarafından ifasına karar vermiş ve tabii bu karar alakadar 
devletlere derhal tebliğ edilmiştir. 

Meselenin en mühim noktası, çar Birinci Nicolas'nın bu sırada Petersburg'daki 
ingiltere sefiri Sir Harnilton Seymour'a «Hasta adam» diye bahsettiği Türkiyenin 
Rusya ile ingiltere arasında taksimini teklif etmek suretiyle iç-yüzünü belli 
ederek dini siyasete alet ittilıaz etmiş olduğunun ifşasında hiç bir mahzur görme
miş olmasında gösterilir: Bu meseleye ait vesikalar biraz sonra ingilizler tarafın
dan neşredilmiştir. 
Terbiyesizlik derecesindeki küstahlığıyla mütecavizliği yalnız Bab-ı-AU ricalinin 
değil, Istanbul'da bulunan bütün elçilerin nazar-ı-dikkatini eelbeden prens Men
çikof muvasalatından on gün sonra ıo Mart=29 Cumada-1-Üla perşenbe günü 
huzura kabul edilmiş ve ı6 Mart1=5 Cumada-1-ahire Çarşanba günü de Bab-ı-Ali'ye 
ilk şifahi notasım vermiştir : 22 Mart=ıı Cumada-1-illiire Salı günü aMa
kaamat-ı-Mubareke» meselesinin Rus siyasetine göre tesvf.yesi hakkında bir mu
kavele projesi veren azametıi sefir · ı9 Nisan=ıO Receb Salı günü ikinci ve niha
yet 5 Mayıs=26 Receb Perşenbe günü de üçüncü şitahi notasını tevdi etmiştir. 

Bu son nota bir ültimatom mahiyetindedir ve beş gün ri1.f,Jddetlidir. 
Bütün bu notalarda ileri sürülen Moskof tezi şu üç esasa irca edilebilir : 
ı - Makaamat-ı-Mubareke meselesi bir an evvel halledilmelidir; 
2 - Türkiye, Ortodoks kilisesinin imtiyazları hakkında Rusya'ya sağlam ve hiç 
bir zaman değişıniyecek te'minat vermelidir; 
3 - Makaamat-ı-Mubareke'yi ziyaret için Kudüs'e giden Rus tebaasının maruz 
tılduğu fena muamelelere nihayet verilmelidir. 
Bab-ı-All'nin beş günlük mühlet sonuna tesadüf eden ıo MayıS/=ı Şa'ban Salı 

günü verdiği cevabı notada Kudüs'e giden Rus tebaasının şimdiye kadar hiç bir 
fena muameleye maruz olmadığı gibi bundan sonra da olmıyacağı te'min edil
miş, Ortodoks kilisesinin Fatih devrindenberi haiz olduğu hukuka bundan sonra 
da riayet edileceği hakkında bütün dünyaya te'minat verilebileceği biidirilmiş 

ve yalnız Ortodoks Osmanlı tebaası Ü2lerinde Rus himayesinin kabulü demek 
olan ikinci taleb Türk istiklalini ihlal edeceği için pek doğru ve haklı olarak 
reddedilmiştir : Bu red kararı, Bab-ı-All'de toplanan kırk üç kişilik bir meclisin 
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bir muhalif re'ye karşı ittifakıyle verilmiştir. 

üstüste dayadığı notalarda Türk vükelası aleyhine siyasi terbiye ve teaınüle mu
gayir tarizierde bulunması ve bilhassa küstahça hareketleriyle sert ve kaba mu
amelesi Avrupa diplomatlarım bile hayrette bırakan prens Mençikof'un fevkalade, 
sefaret vazifesi işte bu muvaffakıyetsizlikle neticelendiği için, Tanzimat ordusu
nu mütefessih Yeniçeri-ocağı zannederek zafer hulyalarına kapılan bu )ı:of 

adam nihayet 18 Mayıs = 9 Şa'ban Çarşanba günü vazifesinin nihayet bulduğunu 
söyliyerek Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi münasebetlere nihayet vermiş, 

ertesi gün gemisine binmiş ve 21 Mayıs=12 Şa'ban Cumartesi günü Istanbul Rus: 
sefaret hey'etini de beraber alarak çekilip gitmiştir. Mençikof'un avdetini 22 ve 
23 Mayıs=13 ve 14 Şa'ban Pazar ve Pazartes~ günlerine müsadif gösteren riva
yetler de vardır. 
Birinci Nicolas, Mençikof'un muvaffakıyetsizliğini padişahın kendisine vurduğu bir 
şamar şeklinde ta vs if etmiştir! ) . 

13 Mayıs= 4 Şa'ban, Cuma: Damad-Mehmed Ali Paşa'nın azli ve 

ertesi gün M:eclis-i-Vam reisi Giritli-Mqstafa Naili Paşa'nm ilk sadareti •. 

(Azlin sebebi, yukarıki fıkrada bahsi geçen prens Mençi•kof'un tehdidinden V'e~ 

yahut ingiltere sefirinin te'sirinden mütevellit gösterildiği gibi, hükumet değişik· 

liğinden dolayı müza.keratı uzatıp askeri hazırlıklar içi-n vakit kazanmak mak
sadiyle de izah edilir: Mehmed Ali Paşa'nın sadareti yukarıki sene vukuatının 3 
Teşrinievve1=18 Zülhicce Pazar gününden itibaren 7 ay, ll gün sürmüştür. üm
mi olduğundan bahsedilen halefi Mustafa Naill Paşa arnavut olduğu halde, otuz. 
sene Girit valiliğinde bulunmuş olduğu için «Giritlh> !akabiyle anılır). 

21 Mayıs = 12 Şa'ban,, Cumartesi: Nesselrode'un notası. 

(Prens; Mençikof'un yukarda bu sene vukuatmm «28 Şubatıı fıkrasında bahsi ge
çen 5 Mayıs=26 Receb perşenbe tarihli ve beş gün müddetli ültimatomunu Bab-ı
Ali reddetmiş olduğu halde, Rusya Hariciyye nazırı kont De Nesselrode bu gün 
bir nota ile o ültimatomun kabulüne kadar Memleketeyn'in işgal edileceğini bil
di·rmiştir : Bu işgal hareketi için aşağıda bu sene vukuatının "3 Temmuz» fıkra
sına bakınız). 

ll Haziran 
rine tamimi. 

4 Ramazan, Cumartesi: N esselrode'un Rus sefaretle-

(Yukai'ıki fıkrada bahsi geçen nota muhteviyatmı te'kid eden bu tamimde Mem
leketeyn'in işgali Türkiye'ye karşı bir harb ilanı demek olmayıp Bab-ı-Ali'nin 

Ortodoks mezhebi hakkında vermek istemediği manevi te'minat yerine maddi 
te'minat mahiyetinde olacağından bahsedilerek tuhaf bir mugalata yapılmıştır). 

25 Haziran= 18 Ramazan, Cumartesi: İngiliz ve Fransız donanma

Iarımn Beşike liörfezine muva.salatı. 

( Beşike i= Bısika körfezi, Çanakkale-bağazı haricinde Anadolu sahilinin Bozca
ada = Tenedos hizasındadır. - Donanmaların buraya muvasalatını 14 ve 15 Ha
ziran·= 7 ve. 8 Ramazan tarihlerine müsadif gösteren rivayetler de vardır: Aşağı
ki sene vukuatının «2 Teşrinisanb> fıkrasına da bakınız. 

Rusya'nın Ortodoks mezhebini benimsernesille mukabil, Fransa devleti de öte-
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denberi Katalikliğin müdafii rolünde bulunduğu için, yukarda bu sene vukmltı

nın «28 Şubah fıkrasında gördüğümüz Mençikof meselesiyle a'zami surette ala
kadar olması pek tabiidir: Fazla olarak o sırada üçüncü Napoleon Avrupa siya
setinde parlak bir rol oynamayı şahsının ve hanedanının istikbali bakımından 

zaruri görmektedir. İngiltere'nin alakası ise Protestanlıktan ziyade Rus genişle

mesinin ve bilhassa Boğazlar meselesinin Hind yolu bakımından haJz olduğu fev
kaladcı ehemmiyetle izah edilir. 
Prens Mençikof Istanbul müzakeratının bu iki devletten gizli tuturmasını iste
rrıişse de, Bab-ı-All ingiliz ve Fransız maslahatgüzarlarını muntazaman haberdar 
etmiş ve donanmaların ihtiyaten Çanakkale civarına gelmelerini ilkönce işte bu 
maslahatgüzarlar istemiştir. Me'zünen memleketlerinde bulunan İngiltere sefiri 
Stratford of Redcliffe ile Fransa sefiri De la Cour Istanbul'a gelince Bab-ı-Ali'yi 

metin davranmıya teşvik ettikleri gibi, hükümetlerine de azimli hareket tavsiye
lerinde bulunmuşlardır. 
1841 := 1257 vukuatının "13 Temmuz» fıkrasında gördüğümüz Boğazlar mukav·e
lesi mucibince Çanakkale-bağazı bütün ecuebi harb gemHerine sulh zamanların

da kapalı bulundurulmakta olduğu için, ingiliz ve Fransız donanmaları boğaz 

haricinde ihtiyaten emre arnade bulundurulmuşlar demektir; ingiltere ve Fransa 
sefirleri de Bab-ı-Ali'nin göstereceği lüzum üzerine indelhace bu donanmaları Is
tanbul'a davet salahiyetini almışlardır: Aşağıki sene vukuatının «2 Teşrinisaniıı 

fıkrasına bakınız). 

3 Temmuz = 26 Ramazan, Pazar: Pruth nehrini geçen Rus ordusu
nun Memleketeyn'e girmesi. 

(Bu mesele için yukarda bu sene vukuatmm «21 Mayıs» ve "ll Haziran» tıkra

larına bakınız. - 35 bin asker ve 72 topla yapılan bu hareketi bir gün evvelki 
tarihe müsadif gösteren bir rivayet de vardır. Rus baş-kumandanı general Prens 
Gortchakoff/Gorçakof bu hareketin bir istila mahiyetinde olmadığı hakkında 

bir beyanname neşrettiği gibi, Hiiriciyye nazırı Nesselrode da yeniden bir tamim 
göndererek Memleketeyn işgalinin Türkiye'ye harb ilanı demek olmayıp Bab-ı-Ali'

nin Rus metalibini kabul etmesi için Rusya'nın bir rehine elde etmek istediğinden 
dem vurmuş ve bu işgalin «muvakkah olduğunu te'mine · kalkışmıştır! Hakikatte 
ise bu çirkin hareket, Nesselrode'un safsatalarma rağmen Rusya'nın fi'len harbe 
başlaması demektir: işte bundan dolayı Bab-ı-Ali Rus tecavuzunu derhal protesto 
etmiştir. Aşağıki sene vukuatının «4 Teşrinievveh> fıkrasına da bakınız). 

8 Temmuz 

Paşa'mn azli. 

ı ŞevviU, Cuma : Sadr-ı:;t'zam Giritli-Mustafa Naili 

(Bu senenin 14 Mayısl=5 Şa'ban Cumartesi gunu Damad-Mehmed Ali Paşa'nın 

yerine Sadr-ı-a'zam olduğunu «13 Mayıs, fıkrasında gördüğümüz Mustafa Nam 
Paşa'nın tayininden ı ay, 25 gün sonra aziine sebeb, Hariciyye nazırı Koca-Re
şid Paşa ile geçimsizliğidir ve hatta ikisi beraber azledilmiştir: Fakat ma'züliy
yetleri bayramın birinci gününden üçüncü gününe kadar iki gün sürdükten sonra 
üçüncü giinü tekrar tayin edilmişlerdir; yalnız bayramın hangi· bayram ol
duğunda ihtilaf vardır: Bir ri vayete göre, «i'yd-i-said-i Fıtr» yani Şeker-bayramı 

ve ikinci bir rivayete göre de "!yd-i Adha» yani Kurban-bayramıdır! Burada bi
rinci dvayetin esas ittihaz edilmesi, muasır bir müellif olan Rif'at Efendi'nin 
ifadesi daha kuvvetli görünmesindendir. Bazı menbalarda bu iki günlük ma'zü
liyyet bir sadaret tebeddülü sayılmadığı için, Mustafa Naili Paşa'nın bu ilk sa
daretiyle aşağıki fıkrada göreceğimiz ikind sactareti fasılasız bir sactareti gibi 
gösterilir) . 
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10 Temmuz 3 Şevval, Pazar: İld gün ına'zul kalan Giritli-Mustafa 
Naili Paşa'mn ikinci sadareti. 

( Yukanki fıkrada izah edildiği vechile, Mustafa Reşid paşa ile beraber aziedilen 
Naili Paşa bu gün gene onunla beraber tekrar tayin edilmiştir. Bu ikinci sadare
tindcr. azli için aşağıda 1854=1270 vukuatınm «29 Mayıs"' ve üçüncü sadareti için 
de 1857 == 1273 vui-n;.J.t~nın «6 .i\..ğustos» fıkr:~la:.·ınq bakınız). 

26 Eylül = 22 Zülhlcce, Pazartesi: Rusya'ya har b ilanı hakkında 

fevkalade meclis kararı. 

(Bazı Garp menbalarında bu kararın «25 Eylü1=21 Zülhicce Pazar)) günü veril
mis olduğundan bahsedilirse de, bu rivayette bir zühul olduğu anlaşılmaktadır : 
Çü~kü Osmanlı menbalarına göre kararı veren 163 kişilik fevkalade meclis «22 
ı,·e 23 Zülhicce» günleri toplanmıştır ve o günler de 26 ve 27 Eylül'e müsadiftir; 
«Rüyet-i-hilal» sebebiyle arada bir günlük bir fark olduğ·u da karann Pazartesine 
müsadif gösterilmesinden anlaşıldığına göre, "25 Eylül» rivayeti her halde ilk ic
tima gününün tarihi olmak lazımgelir; karar ertesi gün verilmiş olduğu için, bu
rada «26 Eylüb=22 Zülhicce Pazartesi tarihi esas ittihaz edilmiştir. 
Yukarda bu sene vukuatımn «28 Şubat» fıkrasında gördüğümüz aşırı Rus talep
lerinin Bab-ı-Alice reddinden ve Rus ordusunun yukarda bu seneni-n «3 Temmuzıı 
fıkrasında bahsi geçen işgal hareketinden hasıl olan siyasi bulıran yalnız ingiltere 
ile Fransa'yı değil, Avusturya ile Prusya'yı da telaşa düşürmüştür: Avusturya'nın 
telaşı, Şarki-Avrupa muvazenesinin Rusya lehine· ve kendi aleyhine bozulmak ihti
maliyle ve Prusya'nın endişesi de bu büyük bulırandan çıkabilecek umumi . karga
şalık içinde Fransa'nın Rhin boylarına saldırmak imkaniyle izah edilir. !Şte bun
dan dolayı Rusya'nın Memleketeyn'e taarruzunu h.er iki devlet de protesto etmiş
·tir. Avusturya ve Prusya hükümetleri ingiltere ve Fransa ile beraber Viyana'da bir 
konferans akdedip Türkiye ile Rusya'yı uzlaştırmak ve bu suretle meseleyi sulhen 
hailetmek için bir proje tertib ederek Istanbul ve Petersburg'a göndermişlerse 

de Rusya kabul ettiği halde Bab-ı-Ali iki sebebten dolayı kabul etmemiştir: Bi
rinci sebeb, proje metninde Rusya'nın Ortodoks mezhebini himaye için o tıırihe 

kadar yaptığı müdahaleleri Türkiye'nin daima kabul etmiş olduğu hakkında yan
lış ve tehlikeli bir fıkra bulunması ve ikiJ+ci sebeb de !n~iltere .ı;ıefiri Strıttfı>rd 

i>f . Redcliffe'in resmen kabul . edilmeı;ıini iı;~ediğ'i .proj(!nin kat'iyyen k~pul e!fil
meyip bil-akis reddedilmesini gizlice tavı;ıiye etm1ş ol.masıdir! !şte b:titün bunlar
dan dolayı .. hükümet redde ~arar. vermiŞ ye hı.ı vııziyet .ii,zerine .~~ti~z edilecek 
harb .kararının ehemmiyetinden dolayı fevkal§,de.J;ıir ınt:ı<;lis t;()p~aı:ıgştır. 
tki gün süren uzun müzakerelerden sonra Rusyıı'nın Memleketeyn'e tasallutunu 
çok haklı olarak fi'li bir tecavuz ve sebebsiz bir husümet eseri sayan meclis ni
lıayet bu gün har b kararı vermi-ş ye Meşihat makamının bir fetva . ile tasvib etti~ 
bu tarihi karar derhal bir mazbata ile padişaha arzedilmiştir: Sultan Mecid mecli
sin kararını üç gün sınıra ta.sdik etmiştir). 

1853 = 1270 

4 Teşrinievvel = 1 Muharrem, Salı: Rusya'ya harb ilanı. 

· (Yukarıki fıkrada gördüğümüz meclis kararının iradeye iktiram üzerine bu gün 
Rusya'ya resmen harb ilan edilmiştir: Eti haklı hareket yukanki sene vukuatının 
«28 Şubat» fıkrasında 18 Mayıs != 9 Şa'ban Çarşanba günü kesildiğini gördüğü

müz siyasi münasebatın inkıtamdan 4 ay, ı 7 gün ve Memleketeyn'in 3 Tem
muz=26 Ramazan Pazar günü işgaliyle başlıyan Rus haksızlığından 3 ay, 2 gün 
sonradır. 

F. 10 
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Bu müddet boş geçirilmemiş, büyük bir faaiiyetle harb hazırlıklan yapılmış, Os
manlı imparatorluğunun her tarafından getirilen askerler Varna'dan Tuna boy
larına sevkolunmuş, Anadolu ve Rumeli'nin hudud kaleleriyle Karadeniz-boğazı 

tahkim edilmiştir). 

14 Teşrinievvel = ll 1\iuharrem, Cuma: Memleketeyn'in tabiiyesi 

hakkında Türlr ordusunun Rus ordusuna ilitimatom vermesi. 

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz harb haJi üzerine hükümetin verdiği emirle Ru
meli kumandanı müşir ömer Paşa bu gün Rus baş-kumandanı general Gorçakof'a 
bir ültimatom göndererek Eflak'la Boğdan'ın 15 gün içinde tahliyesini• istemiş ve 
Rus kumandanı da bu haklı talebi 17 Teşrinievvel=14 Muharrem Pazartesi gunu 
reddettiği için, ikinci safhasından dolayı «Kırım muharebesi» ismiyle anılan uzun
sefer artık bir emr-i<-vakı' halini almıştır. 
iki tarafın kuvvetleri hakkında muhtelif rakamlar zikredilir: Fransız askeri ınü

elliflerinden A. du Casse'ın "Precis historique des operations militaires en Orient» 
ismindeki eserinde harb başladığı zaman Tuna bciylarındak~ Rus kuvvetlerinin 
mecmuu 149-152 bin gösterilir ve buna mukabil ömer Paşa'nın kumandasındaki 

Türk ordusu ilkönce 60 bin kişiden ibaret olduğu halde sonradan 133 bine ka
dar çıkmış olduğundan bahsedilir. Bazı Türk askeri eserlerinde ise harb başla~ 

dığı zaman Tuna boylarmdaki Osmanlı ordusunun 178 bini< bulduğundan, muh
telif tarafıara tevzi edilmiş olan bu yekundan Şumnu'daki ömer Paşa kumanda
sında yalnız 40 bin kişi ile iki batarya Armstrong topu bulunduğundan ve Ana
dolu cephesinde ise Müşir Abdi/Abdülkerim Paşa kumandasında ve Erzurum
Kars havalisinde bulunan 150 bin kişilik ordunun elli bini başıbozuk olduğundan 

bahsedilmektedir. Buna mukabil Memleketeyn'deki Rus ordusu 128 bin ve Ana
dolu cephesindeki düşman kuvveti de 160 bin gösterilir. Her halde her iki cep
hedeki Rus kuvvetlerinin sayıca Türk ordularından fazla oldukları muhakkak
tır). 

23 Teşıinievvel 
açılması •. ··· 

20 Muharrem, Pazar: Ruslara karşı ilk ateşin 

<Bu gün Galatz ı= Kalas'a doğru giden iki Rus vapurunun asker yüklü olarak 
çektiği sf)k~ dubadan mürekkep Tuna filosuna İsakçı önlerindeki adada bulu
nan Türk pataryasından ateş açılmak suretiyle harb fi'len başlamıştır : Bu vak'a
da ik.i duba. batmış, . diger dubalarla vapurlar hasara uğrayıp karaya oturmuş 

ve Ruslar üç ·yüz kadar telefat. vermiştir). · 

27 · Teşrinievvel = 24 Muhar:rem, Pe:rşenoo: Kalafat'ın işgali. 

(Bu sırada Rus ordusu bilhassa «Eflak-ı-sağir ı= petite-Valachie» denilen Küçük
Eflak'da tahaşşüd etmektedir : Bundan maksat, Vidin'i zabtetmek suretiyle Niş

Sofya-Istanbul şosesine hakim olmak, Balkanları çevirmek, Sırplarla Makedonya 
Rumlarını ayaklandırarak Türk topraklarına çeteler saldırmakta olan Yunan hü
kümetiyle elbirliği ettikten sonra Istanbul üzerine yürümektir. 
Çok kıymetli ve büyük bir asker olan Rumeli müşiri ömer Lütfi Paşa'nın bu 
Rus plii.nını tam zamanmda keşfederek ona göre davranmış olduğunda ittifak 
edilir: ömer Paşa işte bu maksatla Vidin'in tam karşısında ve Tuna üzerinde 
bulunan Kalafat'a bu gün asker geçirip işgal etmiş ve derhal tabyalar ve istih
kamlar inşa ettirerek hem Vidin'i, hem Kalafat'ı büyük bir sür'atle tahkim et
tirmiye başlamıştır. Bu tahkimatm ilnniUine vakit kazanmak için düşmanı aldat
mak istiyen Paşa bir taraftan da Rusçuk'dan Yerköyü'ne ve bilhassa Tortoka1/ 
'.furtukaia=Tutrakan'dan Oltenizza/Oltenitza=Oltenica'ya asker geçirmiştir: Bük
reş'in cenubuşarkisine tesadüf eden Olteniça'mn işgaH üzerine Ruslar Osmanlı 
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harekatını Bükreş'e müteveccih zannederek Vidin istikametindeki kuvvetlerini 
Olteniça'ya çekip Türk mevzi'lerine taarruz etmişlerdir! !şte bu sayede Kalafat 
ye Vidin tahkimatı ikmal edilmiş ve bu hayati noktalar düşman eline geçmiyecek 
bir hale getirilmiştir. 
Rusların bundan sonraki harb planları için aşağıda 18541-1270 vukuatının «23 Marh 
fıkrasına bakınız). 

27/28 Teşrinievvel = 24/25 Muharrem, Perşenbe/Cuma gecesi ~·

Batum civarni.daki Saint-Nicolas kalesinin fethi. 

(Anadolu cephesi Baş~kumandam müşir Çırpanlı-Abdülkerim Nadir Paşa; Abdi 
Paşa bir taraftan Şeyh-Şamil'le irtibata çalışınakla beraber, bir taraftan da Çer
kezleri ayaklandıracak tedbi-rler ittihazına teşebbüs etmiş- ve Batum kumandam 
Selim Paşa'yı da Çürüksu kuvvetleriyle sevkederek bu gece Batum'un dört ki
lometre şimalinde bulunan NikolajajSaint-Nicolas 1= Şekvetil/Şefketil ismindeki 
Rus kalesini ani bir baskınla işgal ettirmiştir. - Bir iki gün sonra Ruslar bu kaleyi 
istirdad teşebbüsünde bulunmuşlarsa da büyük telefatla püskürtülmüşlerdir; o 
gün asker dolu bir vapurları da topla batırılmıştır: Bu vapur, yukanki sene vu
kuatının «28 Temmuz» fıkrasında Istanbul'a geldiğini gördüğümüz Prens Men
çikof'un bindiği vapurdur). 

2 Teşrinisani = 30 Muharrem, Çarşanba: İngiliz ve Fransız donan

malarının Istanbul önlerine gelişi. 

(Yukarıki sene vukuatının "23 Haziran» fıkrasında Beşi-ke körfezine geldiklerini 
gördüğümüz !ngiliz ve Fransız donanmaları Rus harbinden dolayı Bab-ı-Ali'nin 

gösterdiği lüzum üzerine Çanakkale-boğazından geçip bu gün Istanbul önlerine 
vasıl o}ı:nuş ve Beykoz'da demirlemiştir : Rus hükümeti bu hareketi 1841 1= 1257 
vukuatının «13 Temmuz» fıkrasında _gördüğümüz Boğazlar mukavelesine muga
yir gibi göstererek protesto etmişse de, o mukavele ahkamı yalnız sulh zaman
larına münhasır olmak itibariyle hiç bir te'siri olmamıştır). 

5 Teşrinisani = 3 Safer, Cumartesi: Oltenizza --.- Olteniç~ zaferi. 

(Tuna'mn sol salıilinde ve Tutrakan'ın karşısında bulunan bu noktanın i.şgali me
selesi için yukarda .bu sene vukuatmın "27 Teşrinievveh fıkrasına bakınız. -
En kuvvetli rivayete göre Olteniça'ya asker geçirilmesi 3 Teşrinisani 1=1 Safer 
perşenbe gününe müsadiftir : Bir gün evvel Tutrakan önündeki· Tuna adası işgal 

ve tahkim edilmiş, ilk iki gün muhtelif müsademelerle. geçmiş ve nihayet bu gün 
general Dannenberg kumandasında 22 tabur piyade_ ve 3 alay suvari ile saldı4 

ran Ruslar beş saat harbettikten sonra müdhiş bir bozguna uğrıyarak bin iki yüz 
maktul bırakıp kaçmışlardır; Baş-kumandan ömer paşa bu harbi Tutr~kan'dan 
idare etmiştir. Olteniça muvaffakıyeti Tuna boyunda ilk Türk zaferi sayılır : 
Aşağıki sene vukuatının «5 Kil.nunusani, fıkrasına da bakınız). 

H Teşırini§ani = 9 Safer, Cuma : Olteniça kuvvetlerinin geri ahn
ması. 

(Bu sene vukuatının «27 Teşrinievveb> fıkrasında Vidin ve Kalafat tahkimatının 

ik minine vakit bulmak ve düşmanı şaşırtmak için karşı yakaya geçirilmiş ol
duğunu gördüğ-ümüz kuvvetler, yukarıl{i. fıkrada bahsi geçen ilk zafer kazanıl

dıktan ve tahkimat da sür'atle ikrnal edildikten sonra geri alı-nmışlardır: Bir gün 
sonnıki tarih de rivayet edilir). 
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26 Teşrinisani ~24 Safer, Cumartesi: Ahıska bozgunu. 

(.Anadolu kumandanı Abdülkerim/Abdi Paşa Gümri.i=Alexandropol ve Ahıska= 

Akhaltzikhe haviUisine kadar ilerlemişse de general Mouravieff kumandasındaki 

üstün Rus kuvvetlerine mukavemet edemiyerek geri çekilmiştir : Aşağıda bu 
sene vukuatının "1 Kanunuevvel» fıkrasına da bakmız. 

Rumeli cephesindeki muvaffakıyyetlere mukabil, Anadolu cephesindeki · muvaffa
kıyetsizlikler işte bu vak'a ile hatta bundan on iki gün evvel 14 Teşrinisfmi = 
12 Safer Pazartesi günü Gümrü civarında uğranılan bir muvaffakıyyetsizlikle baş
lamış ve Osmanlı kuvvetleri Arpaçay'ın berisine atılmıştır. Bu vaziyetin başlıca 

sebebleri Rus ordusunun sayı üstünlüğü, Osmanlı ordusunda gayr-i-muntazam 
başıbozuklarla gönüllülerin mühim bir yekii.n teşkil etmesi, Abdülkerim Paşa ile 
Erkanıharbiyye reisi Ahmed Paşa arasında ihtilaf çıkması ve hatta Ahmed Pa
şa'nın Abdi Paşa'ya «betaet» isnad ederek aziine sebeb olduktan sonra yerine ken
disini tayin ettirmiş olmasıdır. Bununla beraber, harbin sıklet merkezi Tuna cep
hesinde olduğu için, oradaki parlak muvaffakı.yyetler bazı Garp menbalarında 

Anadolu cephesindeki muvaffakıyyetsizlikleri mühim bir nisbette telafi etmiş sa
yılır. Her halde hükümetin Anadolu'ya Rumeli'deki ömer paşa değerinde mukte
dir ve zabt-u-rabta kaadir qir kumandan bulamamış olması çok acı bir vaziyettir). 

30 Teşrinisani = 28 Safer, Çarşanba: Sinop baskını. 

(Anadolu ordusuna Batum üzerinden gönderilen sevkıyatı himaye ıçın Patrona
Osman Paşa kumandasında 12 gemilik bir filo teşkil edilmiş ve bu filoya İnce

burun'la Amasra arasında karakol vazifesi verilerek havalar müsait olmadığı za
man Sinop !imanına iltica etmesi emredilmiştir. Şiddetli bir fırtınadan dolayı 

Osman Paşa filosunun Sinop'da demirli bulunduğunu haber alan Karadeniz Rus 
donanınası amirali Na.khimofffNachimof iki defa yaptığı. keşif hareketlerinde Türk 
gemilerinin sahil boyunca bilali bir vaziyette bulunduklarını tesbit ettikten sonra 
idamsindeki filoyu bir kaç gemiyle takviye ettirerek bu gün öğle vakti birdenbire 
şiddetn bir baskın hareketi yapmıştır. 

Bu hareketi kolaylaştıran iki sebeten bahsedilir: Biri havanın karlı yahut sisli 
olmasından dolayı Türklerin Rusları uzak mesafeden görernemiş olmaları ve biri 
de Osman Paşa'nın emniyet tertibittı ittihazında kusur etmiş olmasıdır. 
Sinop'daki Türk fHosu .şu on iki, gemiden ibarettir: 1) Avnullah; 2) Nizamiyye; 
3) Nesim-i-zafer; 4) Fazlullah; 5) Navek-i-bahri; 6) Dimyat; 7) Kaaid-i-zafer; 
8) Necm-efşan; 9) Feyz~i-Ma'bfuf; 10) Gül-i-sefid; 11) Ereğli vapuru; 12) Per
vaz-ı-bahri. Bunlardan «Dimyat» ile "Pervaz-ı-bahri,, Rus seferi üzerine getir
tilen Mısır gemilerindendir. Bu 12 gemide cem'an 282 top bulundu~undan bahse~ 
dmr: Gemiler hafif ve zaYıf teknelerden ibaret olduğu gibi, toplar da som gülle 
atan eski silahlardandır ve çapları da yeni Rus toplarına nisbetıe çok zayıftır. 

Buna mukabil, amiral Nakhimoff'un kumandasındaki Rus fiiosu altı gemiden 
ibaret olmakla beraber, Türk filosundan çok kuvvetlidir : Her şeyden evvel ge
miler büyük ve kuvv·etıi olduktan başka, son sistem 318 topla mücehhezdir. Ma
nevra itibari:yle Ruslar bütün bu toplarını kullanabildikleri halde Türkler 282 to
pun ancak yarısını kullanabilmişlerdir. 

tşte bu feci şartlar altında öğleye doğru başlayıp saat üçe doğru nihayet bulan 
Sinop baskınında bütün Türk filosu kahramanca bir müdafaadan sonra tarna
miyle mahvalduktan başka, dört bin kişiyi bulan mürettebatının yarısından faz
lası şehid olmuş, Patrona-Osman paşa ayağından yaralı olarak esir düşmüş, Ri
yaJe Bozcaadalı-Hüseyn Paşa şehid olmuş, üç zabitimizle 125 neferimiz düşman 
eline geçmiş ve S1nop şehrinin yarısı yanmıştır. 
Bu vak'ada yalnız Batum'dan gelip Sinob'a uğramış olan «Taif» vapuru rahneli 
olarak kaçıp kurtulabildiği için, felaket haberini Istanbul'a işte o yegane gemi 
götürmüştür : Bazı Garp menbalarında Türk filosunun on üç gemiden mürekkep 
gösterilmesi işte bundan dolayıdır. 
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Rus zayiatı 34 maktul ve 230 yaralıdan ibaret gösterilir: Bununla beraber bir çok 
gülle yiyen Moskof gemileri iki gün Sinop limanında kaldıktan sonra yedekte 
götürülecek kadar hasara uğramışlardır. Bu vak'a esnasında limanda bulunan 
bir ingiliz ve altı Türk ticaret gemisi batmış ve iki ingiliz maktul düşmüştür. 

Bazı Garp menbalarında Sinop şehrinde harab olan evlerin sayısı 2500 gösterilir; 
Bunlar umumiyetle Müslüman mahallelerindedir. 

Bu vaziyet üzerine bir ingiliz ve bir Fransız harb gemisi zayiatın keşfine me'
mur edilerek Sinob'a gelmiş, ahaliden şehid olanların cesetleri sahillerle sokaklar
da görülmüş, ıztırab içinde kıvranan yaralılardan 280 kişi işte bu ecnebi gemi
leriyle Istanbul'a nakledilmiş ve bu vak'a bütün dünyada Rusya aleyhine umumi 
bir galeyan ve heyecana sebeb olmuştur. Bilhassa ingiltere ve Fransa'da bütün 
matbuat derhal Ruslar aleyhine dönmüş ve Rusya'nın bu harbde müdaJaa vazi
yetini muhafaza edeceği hakkında o zamana kadar verdiği mükerrer te'minatıa 

Sinop baskını arasındaki kanlı tezad efki'i.r-ı-umumiyyeyi son derece müteessir 
etmiştir. 

Avrupa'da çok büyük bir teessür uyandıran noktalardan biri de amiral Nakhi
moff'un şehir · bombardm.anı hakkında mahalli hükümette konsoloslara haber ver
meden şehre ateş açmış olmasıdır: Netice itibariyle Türk donanmasını yalnız on 
iki gemisinden mahrum eden Sinop baskını Rus devletinin insanlık nazarında

ki şeref ve haysiyyetine mal olmuş demektir. 

Bilhassa Müslüman mahallelerinin ateşe tutulup Rum mahallelerine dokunulmamış 
olması, Rus amiralinin vak'adan sonra hiç sıkılmadan beyan etmiş olduğu tees
sürlerin ne kadar sahte olduğ·unu gösteren feci bir delil demektir). 

1 Kanunuevvel = 29 Saf er, Perşen be: Baş-gedikler bozgunu. 

(Baş-gedikler rnevkıi Arpaçay = Zaroşat'ın cenubuşarkisinde ve Kars şehrinin 

şarkındadır. - Bu gün Türk ordusunun burada uğradığı muvaffakıyyetsizlik Er
zurum ve Kars'a çekilmesiyle neticelenmiş ve nihayet Kars şehri muhasaraya 
uğTamıştır: Yukarda bu sene vukuatının «26 'feşrinisani» ve aşağıda 1855:=1272 
vukuatının "28 Teşrinisanh> iıkralarına bakınız). 

1854 = 1270 

3 KAnunusi.ni = 3 Rebi'iil-ahir, &h: İngiliz ve Fr@ınsız doı,ıanJna
larının Boğaıiçbı,d,en Karadeniz' e hareketleri. 

(Bu donanmaların BeşjJ{e kÖrfezine muvasalatları için yukarda l853 := 1269 vu
kuatının «25 Haziran» ve Istanbul önlerine gelmeleri için de yukarıki sene vuku
atının «2 Teşrinisani, fıkralarına bakınız. Gene yukarıki sene vukuatının 
"30 Teşrinisanb> fı)irasında gördüğümü;~; Sinop baslunın,dan dolayı B§,b-ı-Alf'nin 
gösterdiği lüzum üzerine tngiliz ve Fransız donanmaları bu gün Kş,radeniz'e 
açılmak suretiyle Rusların bu denizdeki hakimiyyetlerine nihş,yet vermişl,erdir). 

5 KAnunusini = 5 Rebi'ül-ahir, Perşenhe: Çatana zaferi. 

IG:ırp menbal:ınnda Litate, Trutat(: . ve Tschetate gibi değişik şekillerle bahsedi
len Çatana köyü, yukanki sene vukuatımn «27 Teşrinievvel)) fıkrasında işgaliyle 
tahkimini gördüğümüz Kalafat'dan yukarı doğru giden yolun üstünde ve bir tepe 
civarındadır. Kalafat'a taarruz etmek istiyen Rusların işte buraya asker yığıp 
tepeyi tahkim ettikleri keşif hareketleriyle anlaşılmış olduğu için, o sırada Ka
lafat'da bulunan Rumeli ordusu Erkanıha~biyye reisi ferik Niizır-Ahmed Paşa 
on bin askerden mürekkep üç kol tertib ederek ferik Menemenli-Mustafa Tevfik, 
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ferik Çerkez-ismail ve Suviiri livası Osman Paşaların idaresinde Çatana üzerine 
sevketmiştir: Tabii bundan maksat, Rus taarruzunu önleınektir. Rusların gönde
rebilecekleri imdad kuvvetlerini karşılamak üzere bir kol ihtiyata bırakıldıktan 

sonra !smail Paşa köyün gerisindeki müstahkeın tepeye doğru taarruz eti:niş, düş

manın cenahlarını tehdid ederek Rus siperlerini zabtedip köye girmiş ve köyün 
içinde ınukavemete kalkışan düşman artıklarını da süngü hücuıniyie imha ve 
tardetmiştir. 

O sırada !smail Paşa yaralanmış olduğu için yerine Menemenli-Mustafa Tevfik 
Paşa geçmiş, Rusların gönderdikleri imdad kuvvetiyle Türk ihtiyat kıt' ası arasın

da müsademe başlamış, tepedeki Rus tahkimatı şiddetli bir top ateşine tutulmuş 

ve nihayet bozguna uğ-rıyan düşman artıkları perişan bir halde tepeye doğru 

kaçışmışlardır. Yukanki sene vukuatının «5 Teşrinisani» fıkrasında gördüğümüz 

Olteniça zaferinden sonra bu Çatana muzafferiyyeti Tuna boyunda ikinci Türk 
zaferi sayılır. 
Ruslar bundan evvelki seferlerde olduğ·u gibi Yeniç.eri-ocağının tefessühünden 
artık istifade edemiyeceklerini ve «Vak'a-i-Hayriyye» ile "Tanzimat" dan sonra 
muntazam bir Türk ordusu yetişmiye başlamış olduğunu işte bu ilk zaferler üze
rine anlamıya başlamış, biraz sonra 10 Mart=10 Cumada-l-ahire perşenbe gunu 
Baş-kumandan Gorçakof aziedilip yerine ihtiyar mareşa! Paskiewitch tayin edil
miş ve çar Birinci Nicolas bu halden hem miiteessir, hem mahcub olmuştur. Sul
tan Mecid'in ömer Paşa'ya «Serdar-ı-Ekrem» ünvanını tevcih etmesi işte bu za
fer üzerinedir. 

Ruslar Kalafat civarına otuz iki bin piyade, dört alay suvaxi ve elli iki top 
sevkederek beş gün daha uğraşıp bir kaç defa taarruza kalkışmışlarsa da hep
sinde püskürtülmüşlerdir). 

27 Şubat = 29 Cumada-l-Ula, Cuma.~tesi : Rusya'nın MJemleketeyn'i 

talıliyesi hakkında İngiliz-Fransız illtimatoınu, 

(Yukarıki sene vukuatının "30 Teşrinisani» fıkrasında gördüğümüz Sinop bas
kını ingiliz ve Fransız matbuatında çok heyecanlı neşriyata sebeb olmuş. teda:
füi vaziyette kalacağı hakkında bu iki devlete te'minat vermiş olan Rusya'nın 

binlerce masum ahaliyi imha etmekle neticelenen feci hareketi Boğ·aziiçindeki 

ingiliz ve Fransız donanmalarına karşı bir nevi meydan-okuma. sayılmış,. gazete
ler hükumetlerinden donanmaların Istanbul-bağazı'na kadar geldikten sonra ne
den dolayı Karadeniz' e girip . bu gi·bi .harekata mani olmadıklarını acı bir lisanla 
sormaya başlamış, bu yüzden her .iki memlekette . efjiar-ı-~mumiyye heyecanlanmış 
ve bir taraftan da Bab-ı-Ali yardmi istemiş olduğu İçin, 29 Kanunuevvel 18531=28 
Rebi'ül-evvel 1270 Perşenbe gunu Petersburg'daki Fransa sefiri ingiliz ve 
Fransız donanmalarının Karadeniz'de tesadüf edecekleri Rus gemilerini en ya
kın limanıarına kapanmak mecburiyetinde bırakacaklarını ye Türk donanmasının 

da Rus sahillerine taarruz ettirilmiyeceğini tebliğ ederek meselenin sulhen tesvi
yesi için iki devletin tavassuta hazır olduklarını bildirmiş ve gene ayni gün Fran
sa imparatoru üçüncü Napoleon çar Birinci Nicolas'ya bir mektup yazarak Rusya 
Memleketeyn'i ıre ingiltere ile Fransa da Karadeniz'i tahliye etmek şartiyle Türk
Rus sulh müzakerelerinin hemen başlamasını teklif etmiştir. işte bu tebliğde tek
Iitin hem Rus hükümeti, hem Moskof ~arı tarafından reddedilmesi ve fazla olarak 
çarın 21 Şubat = 23 Cumada-I-tila Pazar günü neşrettiği bir beyannarnede ingiliz 
ve Fransız milletlei·ini Müslüman-Türklerle Hıristiyanlığa karşı elbirli:ği etmiş gös
termesi ıngiltere ile Fransa'nın Türkiye ile ittifakına ve Kırım seferinin açılmasına 
sebeb olmuştur. ingiltere ile Fransa'daki Rus elçHerinin Londra ile Paris'den ay
rılınaları bu senenin 6 Şubat := 6 Cumada-l-iila Cumartesi gününe müsadif göste
rilir : Petersburg'daki< ingiliz ve Fransız sefirleri de pasaportlarını o gün almış• 
lardır. 

lngiltere ile Fransa'nın bu gün Rusya'ya vermiş oldukları ültimatomda Meınle-
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keteyn'in tahliyesi istenmiş ve bu talebin reddedilmesi veyahut cevapsız bırakıl

ması «Casus belli ı= Harb sebebi» sayılacağından bahsedilmiştir). 

1 Mart= 1 Cumada-1-ahire, Çarşanba: Keçeci-zade Fuad Efendi'nin 
Epir ve Tesalya ısyanlannı tenkile me'mur edilmesi. 

(Arazisini genişletmek istiyen küçük Yunan krallığı Türk-Rus harbini kendisi 
için büyük bir fırsat sanmış, Ruslardan teşvik görmüş ve Epir'le Tesalya rum
larını Türklere karşı ayaklandırmak için çete teşkilatı kurarak kanlı bir faaliyete 
başlamış, asilere para ve mühimmat yardımlarından başka harekatı idare edecek 
zabitlerle gönüllüler bile göndermiye kalkışmıştır : Bu zabitlerin en mühimleri 
·«Elenlerin baş-kumandanııı ilan edilen Tzavellas ile Grtvaz. isminde iki kişidir. 
Bunlar Tesalya'nın merkezi olan Larissa ,= Yenisehir'den baska Preveze'nin 
simalisarkisindeki ArtafLarta '= N arda'yı bile ell~rine geçirip' faaliyet mer
kezleri haline getirmişler, Yanya ve Tırhala taraflarını kan ve ateş içinde bırak
mışlar ve büti).n bunlarda Atina hükümetinden mütemadiyen yardım görmüşler

dir; hatta Yunanistan'ın harb hazırlıklarından bile bahsedilir : Halbuki Rus hü
kümeti islav milletlerini daima Yunanlllara tercih etmiş ve Yunanistan Ruslar
dan ziyade ingHtere ve Fransa'nın himayesiyle istiklalini kazanahilmiştir: Yu
karda 1827:=1243 vukuatınm "20 Teşrinievveb> ve 1829=1245 vukuatının «15 Ağus
tos>-' fıkralarma bakınız. 
!ş bu şekli alınca Bab-ı-Ali Atina hükümetinden izahat istemiş ve ihtil§Jin milli 
ve dini hissiyyata dayandığı ve hatta bütün hükümetlerin bu hissiyata riayetle 
mükellef oldukları şeklinde tuhaf bir cevap almıştır! işte bundan dolayı 16 Şu

bat=18 Cumada-l-Ula Salı günü ingiltere ve Fransa devletleri Yunan hükümetine 
teb!igatta bulunarak asileri teşvik ve himayede devam ettiği takdirde Yunanis
tan'ı abluka , altına alacaklarını bildirmişlerdir. Bab-ı-Ali'nin ayrıca yaptığı te
şebbüs de ısyana iltihak eden Yunan zabitlednin tecziyesine, Türk topraklarına 
yapılan tecavuzlara kat•ı surette nihayet verilip hududa riayet edilmesine ve Yu
nan hükümetinin ısyanı takbih etmesine aittir: Atina'daki ingiltere ve Fransa 
elçileri de bu Türk taleplerint müttefikan desteklemişlerdir; fakat Yunan hükü
meti bütün bunlara rağmen Rusya'dan ümidini kesmemiş olduğu için müsait bir 
cevap vermemiştir. 
Sabık Hariciyye nazırı Keçeci-zade Fuad Efendi/Paşa'nın idari, siyasi ve askeri 
salahiyetlerle ısyanın tenkiline me'mur edilmesi işte bu vaziyet üzerinedir: O ha
valiye vapurlarla tenkil kuvvetleri de sevkedilmiştir. - Müverrih Cevdet Paşa'ya 
yazdığı bir mektuptaki imzasının üstünde Fuad Efendi «Ceneral-i Orduy-i Yanya 
-ve Tırhala» ünvanını kullanır! Aşağıda bu sene vukuatınm ııl Nisan» fıkrasiyla 
«22 Nisanıı fıkralarının ikincisine de bakınız). 

9 Mart -:- 9 Cumada-1-ahire, Perşen:be: Osmanlı-Yunan siyasi mü
na,sebetlerinin kesilmesi. 

(Yunanistan, Bab-ı-Ali'nin yukanki fıkrada gördüğümüz haklı taleplerini kabul 
etmemiş olduğu için Atina'daki Osmanlı maslahatgüziirı sefilret hey'etiyle bera• 
ber bu gün pasaportlarını alıp siyasi münll.sebetlere nihayet \"ermiş, Istanbul'daki 
Yunan sefirine de pasaportu verilmiş ve ingiltere ile Fransa'nın tavsiyesiyle bü
tün Yunan konsoloslarıyla tüccar ve tebaası Türkiye'den koğulmuştur: Aşağıda 
'bu sene vukuatının «1 Nisan» fıkrasıyla «22 Nisan»» fıkralarının ikincisine de 
bakınız). 

12 Mart = 12 Cumida-1-ahire, Pazar: Rusya'ya karşı Osmanlı -
İngiliz - Fransız ittifakı. 

-(Yukarda bu sene vukuatının u27 Şubat>> fıkrasında gözden geçirdiğimiz siyasi 
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vaziyetin neticesi ve Hariciyye nazırı Koca-Reşid Paşa'nın büyük bir muvaffa
kıyyet eseri olan bu meşhur Istanbul muahedesi beş maddeden ibarettir: Türki
ye'yi Reşid Paşa, ingHtere'yi Istanbul sefiri vikont Stratford of Redcliffe ve 
Fransa'yı da gene Istanbul sefiri general Kont Baraguey d'Hilliers temsil et
miştir. Muahedenin mukaddimesinde ingiltere kraliçesi = (Victoria) ile Fransa 
imparatorunun = (üçüncü Napoleon) böyle bir ittifaka Osmanlı padişahı tarafın

dan davet edilmis ve onlar da Osmanlı imparatorluğunun mevcudiyyetini Av
rupa muvazenesı 'ıçın zaruri gördüklerinden 'dolayı Rusya'ya karşı Türkiye ile-_ 
ittifak esasları şöyle sıralanmaktadır : 

1 - Bundan evvel gönderilmiş olduklarını 1853 = 1269 vukuatının "25 Haziran» 
ve yukanki sene vukuatınm «2 Teşrinisanh fıkralarında ve Karadeniz'e hare
ketlerini de bu sene vukuatının «3 Kanunusani» fıkrasında görmüş olduğuınu:.;ı; 

dananınalardan başka icab eden noktalara lüzumu kadar kuvvetleri de gönderile
cektir; 

2 - Müttefikler birbirinden ayrı olarak Ruslarla ınütareke ve sulh akdedeıniye

cekleri gib1 o yolda bir ınüzakereye bile girişemiyecekler ve Rusya tarafından 

vakı' olabilecek teklifleri derhal yekdigerine bildirmekle mükellef olacaklardır; 

3 - ittifakın gayesi tahakkuk edip Osmanlı 
dikten sonra Türkiye'deki ingiliz ve Fransız 

hedesi tarihinden itibaren a'zaırıi kırk gün 
ceklerdir; 

tarriamiyyet-i-ınülkiyyesi te'min edil
kara ve deniz kuvvetleri sulh mua
içinde Osmanlı arazisinden çeki!e-

4 - Harb harekatına iştirak tarzı itibariyle ingiliz ye Fransız kuvvetleri Osmanlı 
makamıarına tabi' olmayıp müstakil olacaklar, her hususta müzaharet ve teslıi

lat görecekler, müttefik kumandanlar kendi askeri inzibatlarını te'min etmekle
beraber Türk kanunlarıyla teamüllerine riayet etmekle mükellef bulunacaklar, 
harb harekatı üç baş-kumandan tarafından müştereken müzakere ve tanzim edi-
lecek ve müttefik baş-kumandanlarının askeri ihti-yaçları hakkındaki müracaat-
ları is'af edilecektir; 

5 - Bu muahede a'zami altı hafta içinde tasdik edilip musaddak suretler Istan
bul'da mübadele edilecektir. 

Bazı Garp menbalarında müttefiklerin asker1 yardımıarına mukabil Türkiye'nin 
de muahede mucibihce Hıristiyan tebaasına bir takım haklar balışetmek taah
hüdünde bulunduğundan bahsedil!l·se de, muahede metninde öyle bir şey yoktur. 
Sardenya=Sardaigrie kırallığının da bu ittifaka iltihakı için aşağıda 1855 ;= 127ı 
vtikuatının «15 Mart» fıkrasına bakınız). 

23 Mart = 23 Cuh:ı&tla-1-iUure, :Perşenlm: Ruslarm &bruca istilô.sı._ 

(Bu gün sabaha karşı Tuna nchrini Galatz=Kalas, Braila=!brail ve İsmail ön
lerinden geçmi-ye başUyarak ve pek az mukavemet görerek Şimali-Dobruca'yı is
tilaya li:a1kıŞiı.fi diİŞm.ari ordu~U Tıllça, MaÇin, isakçı Hırsôva ve Köstence'yi ko
layca iŞğaı ediVe'rıfiiŞtir: Serdar-ı-Ekrem öiner Paşa'nın harcıtat pl!inı mucibince 
bUnlardan bazıları hiç mukavemet göstermeden tahliye edilmiştir; yalnız Tur
tukaY = Tutraltan mukavemet etmiş ve burada Rus telefatı iki bin beş yüzü geç
miştir. 

Düşman kumandanlığının bu harekeU Silistre, Şumnu ve Varna'yı alarak Kü
çük-Balkan üzerinde Edirne'ye inmeı, için Dobruca'yı üssülhareke ittihaz etmek 
maksadiyle izah edilir; onun için Dobruca'da tutunabilmek .uzere civardaki mü- -
him noktaların işgalini Ruslar ilk hedef ittihaz etmişlerdir: A'şağıda bu sene vu
kuatının "15 Mayıs, fıkrasında göreceğimiz Silistre muhasarası işte bu planla 
al~kadardır) . 
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27 Mart - 27 Cuı:nRda-1-ahire, Pazartesi: İngiltere ile Fransa'nın 
Rusya'ya harb il&nı. 

(Mütoofiklerin Rusya'ya verdikleri ültimatom için yukarda bu sene vukuatının 

«27 Şubat» fıkrasına bakınız. Harb kararı her iki devletin parlamentolarına da 
tebliğ' edilmiştir). 

31 Mart 
muvasalatı. 

2 Receb, Cuma: hk müttefik kuvvetlerinin Gelibolu'ya 

(Fransa Harbiye nazın mareşal Leroy de Saint-Arnaud'nun kumandasına verilen 
Şark ordusu 19 Mart=19 Cumada'-1-ahire pazar günü Marsilya'dan hareket edip 
bu gün Gelibolu'ya vasıl olmuş ve ertesi gün karaya çıkarılmıştır: Onu takiben 
ingilizler de Lord Raglan kumandasında gelmişlerdir; bu kumandan, Waterloo ınu
harebesinde meşhur Duc de Wellington'un yaverliğ'ini yaparken sağ kolunu kay
betmis tecribeU ve ınukoodir bir asker olmakla maruftur. 
teabın'da tezyid edilmek üzere lııgiftere'nin 25 bin ve Fransa'nın da 50 bin as
ker göndermiye karar verdiklerinden bahsedilir: tlk gelen kıt'alar Nisan sonla
rmda 6 bin ingilizle 22 bin Fransızdan mürekkep 28 bin kişilik bir kuvvet teş

kil etmiştir: Bunların Gelibolu'dan Varna'ya nakli için aşağıda bu sene vukuatı

nın "24 Mayıs» fıkrasına bakınız). 

ı Nisan 3 Receb, Cumartesi: Yunan asilerine karşı Narda za-· 
feri. 

(Osmanlı- Rus seferinden istifade ederek arazisini genişletmek istiyen Yuna
nistan'ın Epir ve Tesalya'da çıkardığı ısyanlar için yukarda bu sene vukuatının 

ıı1 -..·e 9 Mart» fıkralanna bakınız. - Tenkil hareketlerini çok iyi idare eden eski 
Hariciyye nazırı Keçeci-.zade Fuad Efendi «Elenler baş-kumandanı» denilen Tza
vellas'ı Arta/Larta ı= Narda'nın şimalindeki Pita civarında bu gün· tenkil ettir
diği gibi, bir kaç gün sonra Tesalya asilerinin reisi Grivaz'ı da Yanya'nın 38 ki
lometre şimalişarkisinı}eki Mezzovo=Meçova kazasında ayni akıbete uğratınış

tır: Aşağıda bu sene vukuatı içindeki «22 Nisan, fıkralannın ikincisine de ba
kınız). 

17 Nisan = 19 Receb, Pazartesi: Kalafat zaferi. 

(Vidin'in karşısında ve Tuna üzerinde bulunan Kalafat'ın Serdar-ı-Ekrem ömer 
Paşa tarafından işgal ve tahkimi için yukarda 185a=1270 vukuatının "27 Teşrini
evvel» ve cll Teşıinislrıi» :fıkl'ililal'ına bakınız. - Silistre üzerinden Şumnu ve 
Varna'ya sarkarak Edirne'ye doğ'ru yol açmak istiyen düşmanın bu yeni planı için 
yukarda bu sene vukuatının u23 Mart» fıkrasına ve Serdar-ı,.Ekreın ömer Paşa'nın 
akarnew uğTattığı eski Rus planı içi:n de 1853 1= 1270 vukuatının «27 Teşrinievveh> 
fıkrasına bakınız. 

Yeni planı tatbik için «Eflak-ı-sağirı= Küçük Eflak,.daki kuvvetlerini Dobruca 
cephesbie çekmek istiyen düŞman bu hareketini setretmek için bu gün Kalafat 
üzerine bir taarruzda bulunmuşsa da büyük zayiatla bozguna uğramış ve işte bu 
vak'a üzerine 21 Nisanı=23 Receb Cuma gününden itibaren Küçük-Eflak'ın tah
liyesine baŞlamıştır: Türk ordusu bu hareketi adım adım takib etmiş, iz'aç hare
ketleri yapmış ve nihayet 10 Mayıs;=12 Şa'ban Çarşanba günü Küçük-Eflak'ın 
merkezi olan Craiova = Krayova'yı zabtetmiştir). 



154 

22 Nisan 
ma m. 

KRONOLOJİ 1854 ·= 1270 

24 Receb, Cumartesi: Müttefiklerin Odesa bombard-

(İngiltere ile Fransa'nın Rusya'ya karşı yukarda bu sene vukuatımn «27 Mart;;. 
fıkrasında gördüğümüz harb ilanı üzerine Karadeniz'deki müttefik donanmala
rın amiralleri Odesa'ya İngHizierin "Furious» ismindeki buharlı harb gemisini 
mükaleme bayrağı ile gönderip Fransız ve ingiliz konsoloslarıyla tebaalarından 

arzu edenleri aldırmak istemişlerse de, devletler hukukuna mugayir olarak bu 
mükaleme gemisine istihkamlq,rdan. ateş açılmıştır: Amirallerin bu gün Odesa'yı 

topa tutmaları işte bu vahşiyane harekete karşıdır. 
Bu sabah beş İngiliz ve üç Fransız buharlı harb gemisinden mürekkep bir filo 
Odesa !imanına gelip saat beşe kadar devam eden şiddetli bir ateş açmıştır : Bazı 
istihkamlar yıkılmış, barut deposu infilak etmiş, on beş Rus gemisi batırılmış 

ve yakılmış, Bahriye müesseseleri tahrib edilmiş ve mühimmat yüklü on üç ge
m.i· zabtedilmiştir. Yalnız şehirle muhtelif milletierin ticaret gemileri bulunan 
limana dokunulmamıştır. Bu vak'ada müttefiklerin zayiatı iki maktulle on sekiz 
yaralıdan ibarettir. - Bir gün evvelki tarih de rivayet edilir). 

22 Nisan = 24 Receb, Cumartesi : Ymıan hükumetine İngiliz -
Fransız tebligatı. 

(Osmanlı-Rus seferinden istifadeye kalluşan Yunanlıların Epir ve Tesalya'da çı

kardıkları ısyanlar için yukarda bu sene vukuatının <ı:l ve 9 Mart» ve ıcl Nisan;;. 
tıkralarına bakınız. Müttefiklerin bu günkü tebligatında Osmanlı «Tama
miyyet-i-mülkiyye, sinin muhafazası hakkında vermiş oldukları kararın infazı 

için hiç bir tedbirin ittihazında tereddüd etm.iyecekleri ve eğer o uğurda Yunan 
tahtını yıkmak icab edecek olursa bütün mes'fıliyyetin İngiliz ve Fransız dostluğu
nu unutmuş olan Yunanlllara raci' olacağı bildirilmiştir). 

5 Mayıs = 7 Şa'ban, Cuma: Yunanistan'ı itaat altına almak için 
Atina ve Pire'yi işgal etmek üzere Fransa hükUmetinin bir kol-ordu 
göndermesi. 

(Bu tedbidn sebebi, Yunanlıların Epir ve Tesalya'da Türkiye'ye karşı çıkardık

'ları ısyanlardır: Yukanki fıkraya da bakınız. Müttefikler Yunanistan'ı abluka 
altına aldıkları için kral Othon Kırım muharebesi esnasında bitaraflığını ilana 
ve Osmanlı arazisine gönderdiği çeteleri nihayet geri çekmiye mecbur olmuş, 

Atina'da hükumet değismis ve Yunaı;ılıların müttefiklere .. olan borçlarlnın ıtfası 

cebren kabul ettiorilmiştit. ' Yunanistan'daki Fransız işgali 1857 ~ 1273 tarihine 
kadar devam etmiştir). 

15 Mayıs = 17 Şa'ban, Pazartesi: Silistre innhisarasinın baŞla

ması. 

(Rus baş-kumandanlığının yeni planına göre Silistre işgalinin haiz olduğu ehem• 
miyet için yukarda bu sene vukuatımn "23 Mart» ve «17 Nisan» fıkralarına ba
kınız. - Bazı menbalarda Silistre muhasarası 14 Ni~an:=16 Receb Cuma günü ya
hut ertesi gün başlamış gibi gösteıilirse de doğ"ru değ1ldir: Düşmanın Nisan = 
Receb sonlarından itibaren muhasara hazırlıklarında bulunduğu ve mesela şehrin 
karşısındaki Tuna adasını işgal ettiği muhakkaktır; bu 15-20 gf.in içinde Ruslar 
'Tuna köprülerini kurarken muhtelif müsademE:ler olmuştur : Nihayet bu gün 
general Schilder Tuna'nın sol salıilinden şehri çevirmiş,· ondan sonra da general 
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Luders sağ sahilden çevinniye muvaffal{ olmuş ve bu suretle 18 Mayıs=20 Şa'

ban Perşenbe günü Silistre her taraftan kuşatılmıştır. 
Düşmanın bu faaliyeti esnasında Türkler bir huruç hareketi yaptıkları için, Rus
lar ancak 22 Mayıs = 24 Şa'ban Pazartesi günü ateş açabilmişlerdir. Baş-kuman
dan mareşal Paskiyeviç'in ~dare ettiği muhasara ordusu 80 bin kişiliktir: Top 
nı:evcudu 130 gösterilir; buna mukabil Topçu feriki Musa paşa'nın kumandasın

dahi muhafız kıt'anın on bin kişiden ibaret olduğu bir çok Garp menbalarında 

bile itiraf edilir. - Aşağıda bu sene vukuatının «9, 13, 15 ve 25 Haziran» iıkra

larına da bakınız). 

24 Mayıs = 26 Şa'ban, Çarşa:nba: Müttefik kuvvetlerinin Gelibolu'

dan V arııa'ya sevkı. 

(ingiliz ve Fransız kuvvetlerinin Gelibolu'ya muvasalatları için yukarda bu sene 
vukuatının "31 Marb fıkrasına bakınız. - Bu gün ilk sevkıyyat deniz yoluyla 
yapılmış ve bundan sonra da 28 Mayıs=1 Ramazan Pazar günü karadan gidecek 
kıt'alar yola çıkarılmıştır). 

29 ~[ayıs = 2 Ramazan, Pazartesi: Giritli-Mustafa Naili Paşa'nın 
azliyle Kapdaıı-ı-derya Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa'nın ilk sadareti. 

(Mustafa. Naili Paşa'nın bu ikinci azli de tıpkı birincisi gibi Hariciyye nazırı 

Koca-Reşid Paşa ile geçimsizliğinden ve Meclis-i-Vükela'da «Tefevvühat-ı gayr-ı 

layıkadaıı bulunmuş olmasındandır: Yukarda 1853·=1269 vukuatının «8 ve 10 
Temmuz» fıkralarına bakınız. Birincisinden iki günlük bir fasılayla ayrılan bu 
ikinci sactareti işte o tarihten itibaren 10 ay, 20 gün sürmüştür. 
Kırım harbi gib~ bütün dünyayı alakadar eden büyük bir bulıran esnasında böyle 

·Okuyup yazma hilmiyen ümmi bir adamın nasıl olup da iş başına getirildiğine 

hayret etmemek kabil değildir! - 41 yaşında Sadr-ı-a'zam olan Kıbrıslı Mehmet 
Emin Paşa Paris'de tahsil etmiş mürrevver ve mümtaz bir devlEıt-adamıdır). 

9 Haziran = 13 Ramazan, Cuma: Rus baş-kumandam mareşal 

· Paskiyeviç'in Silistre muha.sarasmda yaralanması. 

(Yukarda bu sene vukuatının «5 Kanunusanb fıkrasında Gorçakof'un yerine 
baş-kumandan olduğunu gördüğümüz ihti~ar Paskiyeviç çar Birinci Nicolas'ya 
Silistre muhasarası hakkında rapor göndermek istediği için, bu gün 24 taburla 
Abdülmecid tabyasını keşfe çıktığı sırada kalçasına isabet eden bir Türk gülle
siyle ağır surette yaralanmış, iki gün sonra geriye nakledilmiş ve bir kaç gün 
soma da hekimlerin gösterdikleri lüzum üzerine Rusya'ya götürülmüş olduğu 

için baş-kumandanlık vaziiesine. ilkÇince . vekaleten ve 4 Temmuz=8 Şevval Salı 
gününden itibaren de asaleten selefi Gorçakof tayin edilmiştir. Çarın bu vak'adan 
teşe'üm ettiği hakkında bir rivayet vardır! - Yeni baş-kumandan Gorçakof'un 

·ikinci muvaffakıyetsizliği için aşağıki fıkraya bakınız). 

13 ·Haziran = 17 Ramazan, Salı: Silistre müd&filerinin huruç ha.re
ketinde yeni Rus baş-kumandanı prens Gorçakof'un yaralaıiması ve düş

. manın kat'i mağlubiyyeti. 

(Bu gün düşman Silistre'niiı Abdülmecid/Mecidiyye, Yanya ve Arap tabyalarına 
:karşı hazırladığı ltiğımları ateşiediği .sırada şiddetli bir huruç hareketi yapan 
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şanlı müdiifiler dört muhtelif İstikametten hücuma geçerek ve muhiisara terti
biitını tahrib ederek Rusları en geri hatlarına kadar püskürtmüşlerdir. 
Bu muhteşem hareket esnasında Rus baş-kumandanı general Gorçakof yukarık1 

fıkrada gördüğümüz selefi Paskiyeviç gibi yaralanmış, istihkiim kumandani ge
neral Schi!der maktul düşmüş, general Luders de yaralarıdığı ıçın harb harici 
kalmış ve netice olarak Moskoflar bin maktul v·e iki bin yaralı vermişlerdir : 
Türk şehidleriyle yaralılarının mecmüu 900 den ibaret gösterilir. 
Bu vak'ada Ruslardan bir çok bayrak ve top zabtedilm1ş ve bir avuç müdafiin 
karşısında aciz kalan seksen bin kişilik Rus ordusunun ınaneviyyatı bozulduğu 

için, düşman artık neticeden ümidini kesmiştir. işte bu vaziyet üzerine Rusların 

Silistre muhasarasını kaldırmıya karar verdiklerinden ve hatta çarın harekata 
cl evam emrini bile dinlerniyecek hale geldiklerinden bahsedilir). 

14 Haziran = 18 Ramaza-n, Çarşanba: Memleketeyn hakkında A
vusturya ile akdedilen Boyacıköy mukavelesi. 

(İsiav ırkından bir çok tebaası bulunan Avusturya imparatorluğu Rusya'nın pan
slavizm propagandasından en çok müteessir olan devletlerden biridir; bu balnnı

dan Moskofların Merrileketeyn'e yerleşmek suretiyle Balkanl[!,rda tutunmaları 

Viyana hükümeti için en büyük tehlike demektir: işte bundan dolayı istatükonun. 
muhafazasında ingiltere ve Fransa kadar Avusturya da alakadardır. Avusturya 
devleti 3 Haziran=7 Ramazan Cumartesi günü Memleketeyn'in tahliyesi h;in si-
yasi bir teşebbüste bulunmuşsa da bir netice çıkmamış ve nihayet Boğaziçindeki 

Boyacıköyünde Türkiye ile yedi maddelik bir mukavele akdetmiştir; bu muka
vele mucibince Memleketeyn'i tahliye ettirmek için siyasi ve askeri her türlü 
vesiiite müracaat taahhüdünde bulunduktan başka, işgal edeceği yerleri sulhün_ 
akdine kadar muhafaza ve ondan sonra tahliye vazifesini de yüklenmiş ve bu 
suretle Türk ordusunun yükünü mühim bir nisbette hafifletmiştir : Aşağıda bu 
sene vukuatı içindeki «20 Eylül» fıkralarının ikincisine de bakınız). 

15 Haziran = 19 Ramazan, Perşenbe: Silistre kahramanlarının 

ikinci huruç hareketi ve düşmanın muhasaray!l kaldırma ·kararı. 

(Yukarda bu senenin "13 Haziran» fıkrasında gördüğümüz vak'a üzerine mulıa-

sarayı kaldırmaktan başka çare kalmadığına kaani' olan Rus Erkanıbarbiyyesi 
Türklerin bu gün yaptıkları şiddetli bir huruç hareketi karşısında artık kat'i ka
rarını vermiş ve çekilme hareketini setretmek için ınuhasara hattında on bin 
kişi bırakarak kuviiy-ı-külliyyesini Dobruca'da, Silistre'nin 90 kilometre şiıtıali

şarkisinde, Tuna'nın sağ sahilinde ve Karadeniz'e kadar uzayan meşhur Trajan 
seddinin başladığı nokta civarında bulunan Rassova kasabasına doğru sevka. 
başlamıştır; düşmanın Tuna filosu da SHistre'den Kalas'a çekilmiştir). 

25 Haziran = 29 Ra.mazan, Pazar: SHistre'nin Rus muhasarasından 

kurtulması. 

( Çarın muhasaraya devam emrine rağmen Rus ordusunu Silistre'den çekilmiye
mecbur eden Türk zaferi için yukarda bu senenin "13 Haziran n fıkrasına ve düş-

man kuvay-ı~külliyyesinin ric'ati için de yukanki fıkraya bakınız. - Muhasara 
toplarıyla ağırlıklarını bıı gün kaldıran Rus ordusunun muazzam bir yaralı küt
lesiyle yola çıl{tığından bahsedilir. Tuna filosunun son gemileri de bu gün ha
reket etmiştir. 
«Kırım muharebesi» ismiyle meşhur seferin Tuna boylarında geçen birinci saf
hasının en mühim vak'ası olan ve çarlığın askeri haysiyyetini ihlal etmekle ne- -
ticelenen bu Silistre macerası Rus ordusuna on beş bin ölü ile yirmi binden--
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fazla yaralıyla ve dokuz generalin ölümüyle üç generalin harb harici kalacak 
şekilde yaralanmasına mal olmuştur! Türk zayiatının mecmüu Garp menbalann
d&. üç bin kadar şehitle üç bin yaralıdan ibaret gösterilir. Aslen Selanikli olma
dığı halde ailesi sonradan orada yerleşmiş olduğu için «Selanikli» denilen Silis
tre rnüdafii müşir Musa Hulüsi paşa merhum muhasaranın sonl;vı.na doğru bir 
gtö namaz kılmak için abdest alırken bir gülle isabetiyle maatteessüf şehid ol
muştur. Şerefli akıbetinden üç gün evvel kendisine Müşir rütbesi tevcih edildiğ·i 

z:ınıan: 

- R:itbe-i şehadeti tercih ederdim! 
dc:-cüş ve padişahm rütbesinden sonra Allahın rütbesine de nail olmuştur. 
SjJistre muhasarası bu senenin 15 Mayıs=l 7 Şa'ban Pazartesi gününden itibaren 
41 gün sürmüştür: 22 Mayıs==24 Şa'ban Pazartesi günü ilk ateşin açılmasından 

itibaren geçen müddet de 34 gündür. Silistre'nin muhasaradan kurtulmasını 

ı 7 Haziran=21 Ramazan Cumartesi, 26 Haziran=30 - Ramazan Pazartesi ve 28 
Haziran=2 Şevval Salı günlerine müsadif gösteren rivayetler yanlıştır. 

Bu büyük muvaffakıyyet Rusların 26 Haziran= 30 Ramazan Pazartesi· gününden 
itibaren Eflak topraklarını tahliye . etmeleriyle neticelenmiş ve Türkler asırlar

danberi hakim oldukları bu beyliği derhal işgale başlamışlardır. 

Ruslarm bu harpte Istanbul üzerine yürümek için tertib ettikleri bu planın ikincisi 
de işte bu suretle akamete uğramıştır: Bu planlar için yukarda 1853=1270 vuku
atımn «27 Teşrinievvel>> fıkrasıyla bu sene vukuatının «23 Mart» ve u17 Nisanıı 

fıkralanna bakınız). 

8 Temmuz = 12 Şevval, Cumartesi: Yerköyü = Giurgiewo zaferi. 

(S ilistre muhasarasını kaldıran düşmanın yukanki fıkrada gördüğümüz gibi Ef
. lak topraklarını da tahliyeye mecbur olmasından çok müteessir olan çar Birinci 
Nicolas Petersburg'dan baş-kumandan general Gorçakof'a bir emir göndererek 
Eflak'ın tekrar işgalini istediği için otuz bin kişilik bir Rus kuvveti Bükreş, Olte
niça vesaireyi yeniden işgal etmiştir. Yerköyü muharebesi işte bunun neticesidir. 
Bu sabah saat dokuzda Türk ordusu Rusçuk civarındaki Kama adasıyla Yerköyü 
·üzerine iki fırka sevketmiştir: Ruslar her iki noktada da bütün kuvvetlerini ileri 
sürmüşlerse de artık mftneviyyatıarı tamamiyle bozulmuş olduğu için mağlüb 

olmuşlardır; iki generalleri ölmüş, altı bin askerleri maktuı düşmüştür. 
!şte bunun üzerine düşman ordusu Tuna'daki gemileriyle Yerköyü depolarını ya
karak ve köprülerini yıkarak Boğdan'a çekilmiye mecbur olmuş ve Türk ordusu 
da Eflak'ı tekrar işgale başlamıştır: Aşağıda bu sene vukuatmın "6 Ağustos» 
fıkrasına da bakmız). 

21 Temmuz = 25 Şevvaı, Cuma: Varna harb meclisinin Kırım sefe
rine karar vermesi. 

(Bu Osmanlı-Rus harbi iki safhaya ayrılır : 1853_1270 senesi 4 Teşrinievvel=1 
Muharrem Salı günü Rusya'ya harb il§.n edilmesinden bu güne kadar geçen 9 ay, 
19 günlük birinci safha Tuna boyuna geçmiş ve Türk ordusu Ruslarla yalnız 
başına mücadele edip üstüste zaferler kazanarak Istanbul'u hedef ittihaz eden 
düşmanın iki büyük istil§. planını akamete uğratmıştır: Bu planlar için yukarda 
1853=1270 vukuatının «27 Teşriniev'lreh fıkrasıyla bu sene vukuatının «23 Mart", 
"17 Nisan» ve «25 Haziran» fıkralarına bakınız. 
Bu ilk safhanın sonlarında, yani Temmuz=Şevval iptidalarında Fransız ve İngiliz 
askerleri Varna'ya gelınişlerse de bunlar Türk ordusunun şimdiye kadar gör
düğümüz hareketlerine tabii istirak etmemislerdir. O sırada Varna ve havalisin
de biriken müttefik asker lerini~ mecmüu 40' bin Fransızla 15 bin İngilizden iba
rettir. Müttefiklerin Varna harb meclisi işte bu vaziyette toplanmış ve Tuna bo
yunda Türk ordusuna mağlfıb olan düşmanın Boğdan'a çekilmiş olduğunu ve 
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1\femleketeyn'in yukarda bu sene vukuatmın «14 Haziran» fıkrasında gördüğ·ü

müz Bayacıköy mukavelesi mucibince Avusturyalılar tarafından muhafaza edi
leceğini nazar-ı-i'tibara alarak harbi Rus toprağına nakletmek üzere Kırım sefe-
rine karar vermiştir: ikinci safha da işte bu kararla başlamış demektir. · 
Gene bu sırada Fransızlar Dobruca'ya bir kuvve-i-seferiyye göndermişlerse de, 
Marsilya'danberi koleradan ınuztarip oldukları için bir çok asker zayi ederek geri 
dönmüşlerdir). 

6 Ağustos 
mesi. 

12 Zülka'de, Pazar Türk ordusunun Bükreş'e gir-

(Yukarda bu sene \llkUiitının u8 Temmuz" fıkrasında gördüğümüz Yerköyü za
feri üzerine Eflak'ı tahliye edip Boğdan'a çekilen dUşınan ordusu takip hareket
leriyle iz'ac edHdiği sırada Türk ordusu Eflak'ı tekrar işgale başlamış, 30 Teın

muz=5 Zülka'de Pazar gününden 5 Ağustos= ll Zülka'de Cumartesi gunune 
kadar bir hafta içinde Bükreş etrafına mühiın kuvvetler yığılmış ve .;nihayet bu 
gün şehir işgal edilmiştir: Rus zulmünden canları yanmış olan Bükreşlilerin 14 
Ağustos=20 Zülka'de Pazartesi gUnU şehrin büyük kilisesinde salibi·n Yerine hi
lalin avdetinden dolayı ayin yaparak Allaha şükretmiş olduklarından hayret ve 
ibretle bahsedilir! 
Bu sırada Ruslar Boğdan'dan da çekilmiye ve Avusturyalılar da yukarda bu se
ne vukuatmın «14 Hazirann fıkrasında gördüğümüz Boyacıköy mukavelesi ınu

cibince Meınleketeyn'i harb sonuna kadar muhafaza etmek üzere muvakkaten 
işgale hazırlanmaktadır). 

13 Eylül = 20 Zillhicce, Çarşanba: Denizden nakledilen Türk ve miit
tefik ordularının Kırım sahillerine muvasaiatı. 

(Varna ile Balçık'dan gemilere bindirilen TOrk, ingiliz ve Fransız kıt'alan 7 Ey
lül = 14 Zülhicce perşenbe günü hareket etmiş ve bu gün Kırım'ın garp sahilin
de ve Sivastopol'un şimalinde bulunan· Alma = Elmalu nehrinin ağzıyla onun 
şimalindeki Eupatoria = Gözleve kasabası arasında asker ihracına müsait görülen 
sahil boyuna varınıştır: Ordu mevcudu için aşağıki fıkraya 1:Jakınız). 

14 EyUil = 21 ZiHhicce, Perşenhe : Müttefiklerin KırımJa asker 
çıkarması. 

(Asker, yukarıki fıkrada gördüğümüz sahil koyundaki• Eski-hisar~Old-Fort cıva

rına çıkarılmıştır. Ordu mevcudu hakkında muhtelif rakamlar zikredilir: En 
kuvvetli rivayete göre 24,250 kişilik dört Fransız, 22 bin kişilik dört İngiliz ve 
Ferik Rüsteın Paşa kumandasında 7 bin kişiUk bir Türk fırkasından ınürekkeb 

olan müttefikler ordusunun ınecınO.u 53,250 yi bulmaktadır; bununla beraber 57 
bin ve 59 bin rivayetlerine de tesadüf edilir. / 
TUrk askeri mıkdar itibariyle digerlerinden az olmakla beraber en muntazaın, 

tecribeli ve seçme efrattan mürekkeb olduğu Garp menbalarında bile itiraf edil
mektedir: Kırım'a bidayette az asker gönderilmesi, Türk ordusunun henüz Tuna 
boylarıyla Karadeniz sahillerini muhafaza ve müdMaa işleriyle meşgul olmasın

dandır; bununla beraber, sonradan takviye kıt'aları gönderildikten başka Tuna 
ordusuyla Serdar-ı-Ekrem ömer Paşa bile gelmiştir: Aşağıki sene vukuatının 

«!3/10 Teşrinievveb ve «5 Teşrinisani» fıkralarıyla 1855=1271 vukuatının "17 
Şubat» fıkrasına bakınız. 

Kırım kuvve-i-seferiyyesini Varna ile Belçık'dan nakleden harb ve nakliye ge
milerinin adedi de ihtilaflıdır: Daimi olarak ordu ile elbirliği edecek har b gemi
lerinin 15 i' Fransız, 10 u İngiliz ve 9 u Türk olmak üzere mecmO.u 34 gemielen 
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mürekkep bir filo gösterilir; Türk gemileri Kayserili-Ahmed Paşa kumandasın

dadır. Bu filoyu 50 buharlı harb gemisiyle 300 nakliyeden mürekkep büyük bir 
kafile takib etmiştir. Bu vaziyete göre Kırım kuvve-i-sefertyyesi cem'an 384 ge
miyle nakledilmiş demektir: Bununla beraber mecmüunun 500 kadar tuttuğun-. 

dan da bahsedenler vardır. Bu gemilerin çoğ·u yelkenli ve bir mıkdarı da buhar
Iıdır. 

İhrac ameliyyesL, bu gün sabaha karşı başlamış ve ancak 18 Eylül = 25 Zülhicce 
Pazartesi günü ikmal edilebilmiştir: Bu· sırada meşhur p~ns Mençikof'un ku
mandasındaki 35-40 bin kişilik bir Rus ordusu ihrac noktasına birkaç fersah me
safede bulunmakla beraber, kendisinden emin olan prens müttefiklerin taarruzu
nu beklediği için ihraca mani olmak istememiş ve altı gün sonra bu gafletinin ilk 
cezasını çekmiştir: Aşağıda bu sene vukuatının «20 Eylülıı fıkrasına bakınız). 

19 Eylül = 26 Zülhicce, Salı : Müttefikler ordusunun Eski-hisar 

civarından Sivastopol'a hareketi. 

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz ihrac ameliyyesi dört gün surup bunda:a bir gün 
evvel tamamlanabilmiş olduğu için, ordu bu sabah saat yedide Kırım'ın en müs
tahkem şehri olan Sivastopol'a doğru sahile müvazi bir istikamet takib ederek 
Herlerniye başlamış ve bu suretle sağ yanını birlikte hareket eden donanmaya. 
dayarnıştır: Aşağıki fıkra ya da bakınız). 

20 Eylül = 27 Zillhlcce, Çarşanba: Alma zaferi. 

(Yukarıki fıkrada Sivastopol üzerine hareket ettiğini gördüğümüz müttefikler 
ordusu bir kaç saatlik bir yürüyüşten sonra Alma.=Elmalu nehrinin şimal sahi
line yaklaşmış ve bu suyun cenubundaki tepelerde mevzi almış olan Rus ordusu 
artık görülıniye başlamıştır : Mevcudu 40 bin kadar gösterilen ve etrafını iyice 
tahkim etmiş olan bu ordu 1853=1269 vukuatının "28 Şubat» fıkrasında fevkalade 
sefaretle Istanbul'a gelip "Makaamat-ı-Mubareke» meselesinden dolayı Bab-ı

Ali'yi tehdid ettikten sonra Osmanlı-Rus siyasi manasebetlerini• kesip geri dön
müş olan müteazzım ve haşin prens Mençikof'un kuınandasındadırr ve Tuna bo
yunda son harekatı idare etmiş olan meşhur general. Gorçakof da maiyyetinde
dir. Mençikof'un bilhassa ınüstahkem mevzileriyle Kazak suvarilerine çok gü
vendiğinden bahsedilir. 
19 Eylül Salı günüyle 19/20 Eylül SalıJÇarşanba gecesini her iki taraf da kar"' 
şılıklı bir sükün içinde geçirdikten sonra, bu giin öğleden evvel saat on bir bu
çukta müttefikler harekete başlamış, Alına nehri geçilmiş ve öğleden sonra ta
arruz emri! alan ordu saat dörde kadar çok çetin bir mücadeleyle Rusları mağ

lüb edip mevzilerinden atmış, azametli prens Mençikof bir çok ağırlıklarıyla si
lahlarını bırakıp ric'ate mecbur olmuş ve yalnız müttefiklerin suvari kuvvetleri 
kafi gelmediği için takib edilmemiştir. 
Bu parlak zaferde Rus zayiatı 6-7 bini bulduğu ve ayrıca 600 esir alındığı hal
de, müttefiklerin maktul ve ınecruh zayiatının ınecmüu 3314 kişiden ibarettir. 
Müttefikler ordusunun Alma nehri cenubunda tutunabilmesi iste bu zafer saye
sindedir: Aşağıda bu sene vukuatının «23 Eylül» fıkrasına da bakınız). 

20 Eylül = 27 Zülhicce, Çarşanba: Avusturya'nın Memleketeyn'i 
işgale başlaması. 

(Bu işgale ait Boyacıköy mukavelesi ıçın yukarda bu sene vukuatınm «14 Ha
ziran» ve Rusların Memleketeyn'i tahliyeye başlamaları için de «25 Haziran,, 
fıkralanna bakınız. - Sulhün akdine kadar Avusturya'nın Memleketeyn'i muha
faza ve mifdafaa vazifesiyle meşgul olması Türk ordusunun yükünü mühim bir 
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nisbette hafifletmiş demektir : Serdar-ı-Ekrem ömer Paşa'nın IKınm seferine iş
tiraki işte bu sayede mümkin olabilmiştir: Aşağıda 1855=1271 vukuatının «17 Şu
'bab fıkrasına bakınız), 

23 Eyliil = 30 ımwcce, Cumartesi : Sivastopol liman ağzının Rus
lar tarafından tıkannıası. 

(Si vastopol'un uzun bir -koy şeklinde büyük ve tabii bir limanı vardır: Ruslar 
'bu gün Karadeniz donanma gemilerinin bir kısmını işte bu büyük !imanın med
halinde batırmak suretiyle müttefiklere karşı bir tıkama tedbiri ittihaz etmiş

lerdir), 

23 Eylül = 30 Zülhlcce, Cumartesi: M.üttefilderin Katcha 
çayından geçmesi. 

Kaça 

{21 ve 22 Eylül=28 ve 29 Zülhicce Perşenbe ve Cuma günlerini yaralıların ge
milere nakli-le geçiren müttefikler ordusu o işini bitirdikten sonra bu sabah 
erkenden Sivastopol'a doğru yoluna devam ederek Alma ve Kaça arasındaki 

15 kilometrelik mesafeyi hiç bir mukavemet görmeksizin bir hamlede kat'edip ve 
Mamaçay köyü civarında Kaça nehrini geçip bu nehrin cenup sahiline yerleşmiştir. 
Harb ve nakUye gemilerine bindirilen yaralılar Varna, Istanbul, Gelibolu vesair 
şehirlerde hazırlanmış olan askeri hastahanelere nakledihnişlerdir). 

24 Eylül 
·geçmesi. 

1854: = 1271 

1 Muharrem, Pazar : Müttefiklerin Belbek çayından 

'{BelbeckfBelbek çayı Sivastoporun biraz -şimalinde ve Kaça'nın cenubunda Ka
radeniz' e dökülen sudur : Müttefikler bu çayın cenup salıilindeki Rus bataryala
rından .dolayı büyük bir ihtiyatla geçmişlerse de hiç bir mukavemet görmemiş
lerdir). 

25 Eylül = 2 Muharrem, Pazartesi: Müttefiklerin Sivastopol'u çe
virmiye. 'b'aşlan:utŞı. 

'(Ordunun hedefi•, Belbek v:itdisinden , Sivatopol koyuna dökülen Tchernaia \= Çer
nayya vadisine geçmek suretiyle şehrin şimal tahkimatını çevirerek Balaklava 
iskelesine inmek ve bu sayede Sivastop'6{a .cenuptan taarruz imkanını te'min et
mektir: Kat'edilecek mesafe 18-20 kilome'tredir; en müşkil hareket budur : Çünkü 
-sahil boyundan dalıile sarkan ordunun donanınayla itti·sali kalmamıştır. 
ıngilizlerin ağır davranmasından dolayı bu gün bu hareket ikmal edilemediği için 
ordu Çernayya sahillerine varamamış ve geceyi şehrin şimalişarkİ istikametindekt 
Mackensie çiftliğinde geçirmiye mecbur olmuştur). 

26 Eylül = 3 Muharrem, Salı: Balaklava limanının işgali. 

(Pek hafif bir mukavemetten sonra işgal edilen bu küçük liman Sivastapal'un 6 
kilometre cenubundadır : Müttefikler Belbek vadisinden buraya sarkmak sure
tiyle Sivastopol'u kara tarafından çevirnıek üzere başlamış olduklarını yukanki 
·fıkrada gördüğümüz tehlikeli hareketi hiç bir mukavemet görmeden ikmal 
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etmişler ve Işte bu sayede donanınayla yeniden temasa gelmişlerdir. Baia"!r.la--
va'ya İngilizler yerleşmişlerdir). 

9/10 Teşrinievvel = 16,/17 Th1uharrem, Pazartesi/Salı gecesi ::; 
Müttefiklerin Sivastopol etrafında meteris açmıya başlamaları. 

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz Balaklava işgaline tesadüf eden 26 Eyim = 3 
Muharrem Salı gününden 9 Teşrinievvel = 16 Muharrem Pazartesi tarihine kadar 
geçen 13 gün müttefiklerin muhasara hattında kat'i mevzilerini almaları, tak-viye 
kıt'alarının ihracı ve keşif hareketıeriyle geçmiştir. Bu müddet zarfında Fran.ı;;cı:<; 

baş-kumandanı mareşal Leroy de Saint-Arnaud 29 Eylül:= 6 Muharrem ~:umııı. 

günü koleradan öldüğü için, yerine üçüncü Napoleon'un evvelce. ihtiyaten nam·· 
zed göstermiş olduğu general Certain Canrobert geçmiştir: Aşa~ki sene vu1ıuf:l,.. 

tının «24 Mayıs» fıkrasına da balnnız. Kırım'a çıkarılan müttefikler ordusı.m'IJ13. 

mevcudu hakkında yukanki sene vukua.tının «14 Eylül, fıkrasında ilk izanat 
verilmistir : Bu sefer 26 Eylül = 9 Teşrinievvel arasında geçen 13 gün içinde 17ar···· 
na' dan '13 bin Fransız askeriyle altı tabur Türl~ askeri daha gönderilmiş ve btm·· 
lar Sivastopol'un cenubugarbisindeki küçük körfezlerden Kanıi.esch ,_ 
mışlı boyuna çıkarılmıştır: Müttefiklerin top mevcudu da 126 dır; bir müddet. 
sonra Istanbul'dan bir mıkdar top daha gelmiştir. 
Bu sırada fngiliz fHosu Balaklava limanında ve Türk-Fransız filoları da Kamii.es.ek;:. 
= kamışııdadır. 

Rus kuvvetleri iki hatta ayrılmış vaziyettedir: 

ı - Vis-amiral Korniloff'un kumandasındaki şehir tahkin1atında dört tabur piya~

de ile 20 bin bahriyeli vardır; 

2 - Baş-kumandan prens Mençikof'un emrinde de otuz bin kişillli bir ordu va;r.,.. 
dır ve bu da Belbek boylarında mevzi almıştır : Frensin karargahı BahçesaK"ay'-
dadır. 

Bu suretle Sivastopol'un içinde ve dışındaki Rus müdafaa kuvvetlerinin 1n·:-;~':mt'\:'sı 

54 bini buluyor demektir. İki tarafın kuvvetleri arasında sayı bakımından ük 
günlerde teadül olmakla beraber mühimmat, topçu ve sm;-ari bakımından üıı:Uin~ 

lük Ruslardadır. Fazla olarak düşman Perekop ;= UrjUr-kapu yoluyla Odesa.'dan 
mühim takviyeler gelmesi müttefikler için tehlikeli bir vaziyettir. 
işte bu vaziyette ay ışığına rağmen bu gece meterisler açılmıya başlamı.şsa ~ 

kendi tahkimatlarıyla meşgul olan Ruslar hiç bir iz'aç hareketinde bulumnamı.,<ı-· 

lardır: tık meteris hafriyyatı tam bir hafta sürdükten sonra ancak 16 Teş.riniev·

vel = 23 Muharrem Pazartesi günü ikmal edilebi·lmiştii'). 

17 Teşrinievvel = 24 Muharrem, Sah: Sivastopol muhasat'::ıı· ~!ıl!.~· 
tında müttefiklerin ateş açması. ' 

CYukarıki fıkrada gördüğümüz hazırlıklar tamamlanmış olduğu için, bı.ıı :saı:ıal1ı:. 

saat altı buçukta muhasara hattının her tarafından 126 topla ateş açılmış ve bu 
şiddetli ateşe donanma da 26 gemiyle iştirak etmiştir. Mahsurların buna 250 toiı· 
ateşiyle mukabele ettiklerinden bahsedilir. 

Bu günkü bombardmanda Ruslar çok zayiata uğramışlardır. Hatta müdafaa ku
mandanlığında bulunduğunu yukanki fıkrada gördüğümüz Amiral Kornil!of'mı~ 

uyluğuna bir gülle isabet ettiği için biraz sonra ölmüş ve yukarda 1853=1270 ·ı;;~ 

kuatının «30 Teşrinisani, illirasında bahsi geçen Sinop faciasının feci kahramarn 
olmakla meşhur halefi amiral Nakhimoff da bir bomba parçasıyla kafasin&ıı:ı.v 
yaralanmıştır). 

25 Teşrinievvel 2 Safer, Ça:rşanba: Bala.klava muvaffakıyyetl. 

(Yukarıki fıkra tarihinden itibaren geçen sekiz gün içinde karşılıklı a~ de--.. 

F._;. ll' 
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vam etmiş, şehirde yangınlar çıkarılmışsa da çabuk söndürülmüş, mahsurların 

bazı ehemmi.yetsiz huruç hareketleri püskürtülmüş ve gene bu müddet zarfında 

müttefikler yeni bir Fransız alayı ile takviye edildiği gibi, Ruslara . gelen üç 
takviye fırkasından biri şehre girmiye muvaffak olmuştur. Baş-kumandan prens 
Mençikof işte bu takviyeleri aldıktan sonra İngilizlerin üss ittihaz etmiş olduk
ları Balaklava üzerine bu \ııabah erkenden büyük bir baskın hareketine kalkış

mış, o taraftaki salıra sİperlerinde bulunan Türk askerlerini gafil avlıyarak sayı 

üstünlüğü sayesinde bir iki siperi işgale muvaffak olmuş ve ond""n sonra da. Ba-
1aklava'nın etrafındaki balıçelere kadar suvari kuvvetlerini sevketmişse de, ora
da ingiliz suvarisinin şiddetli mukavemetiyle karşılaşan düşman büyük zayiatla 
Tic'ate mecbur olmuş, siperler istirdad edilmiş ve o sırada Fransız kıt'aları da 
yardıma geldiğinden Mençikof'un bu teşebbüsü bir çok Rus zayiatma mal ol
makla neticelenıniştir : Bu vak'ada fazla atılganlık edip düşman mevzilerinin ar
'kasına kadar ileriiyen !ngiliz su varisinin de çok telefat verqiğinden bahsedilir ı. 

5 Teşrinisani = 13 Safer, Pazar : İnkerman zaferi. 

( Yukanki fıkra tarihinden itibaren geçen on bir gün içinde karşılıklı topçu ateşi 

bütün şiddetiyle devam etmiş, şehir tahkimatının uğradığı tahribat Ruslar gece 
gündüz çalışarak fevkalade gayretlerle tamire muvaffak olmuş ve müttefiklerin 
attıkları yangın ve infilak bombalarmdan da büyük bir fayda görülmemiştir. 
Prens Mençikof Odesa ile Omubi-Rusya'nın muhtelif yerlerinden takviyeler al
mış olmasına rağmen, son zamanlarda müttefiklerin de. Türkiye, Fransa ve İn

giltere'den gönderilmiş olan yirmi bin askerle takviye edilmiş olduklarını, mete
rislerin gittikçe ileri sürüldüğünü ve bu vaziyette Si•vastopol'a karşı yapılacak 

umurni bir hücumun tehlikeli olabileceğini düşünerek kat'i bir harekete geçmek 
lüzumunu hissetmiş ve işte bu mülahazayla müttefikleri denize dökmek içi•n en 
müsiUt nokta saydığı tnkerman yolundan İngilizlerin sağ cenahına taarruz kararı 
vermiştir. !nkerman harabeleri SivastopaJ'un şarkındadır. 

ingiliz baş-kumandanı Lord Raglan'ın böyle bir ihtimali hesab etmediği için em
niyet tertibatının tam olmadığ·ından ve tıpkı yukarıkı fıkrada bahsi geçen Türk 
sİperlerindekiler gibi gafi! avlandığından bahsedilir. 

Mençikof'un bu planı mucibince general Dannenberg kumandasındaki Rus kıt'a

lan müttefiklerin sağ cenahına taarruz ettikleri sırada şehir müdatileri de şid

detli bir huruç hareketiyle sol cenaha saldırmışlardır. Hiç beklemedikleri ani 
bir taarruz karşısında kalan İngilizler çok kuvvetli bir mukavemet göstermiş 

olmalarına rağmen düşınan selleri altında ezilecekleri sırada Türklerle Fransız

ların imdada yetişmesi derhal vazi:yetin değişınesine sebeb olmuş, Dannenberg 
kolu püskürtüldüğü gibi huruç hareketine kalkışan şehir müdatilerinin taarruzu 
da şiddetli bir mukabil hareketle def'edilmiştir. 

Müttefiklertn bu kanlı zaferinde Rus zayiatı düşmanın kendi i'tirafına göre 10-11 
bindir; 850 kadar da esir alınmıştır. ölü ve yaralı olarak müttefik zayiatı da 
4680 gösterilir: prens Mençikof bu mağlübiyetin acısına dayanamıyarak bir az 
sonra ölmüş ve yerine general Gorçakof tayi' edilmiştir. Aşağıki sene vukuatının 
«16 Ağustos» fıkrasına bakınız). , 

23 Teşrinisani - 2 Rehi'ül-evvel, Pe.rşenbe: l{ıbr•ıoh-Mehmct 
Emin Paşa'nın azliyle Koca-Reşid Paşa'nın dördüncü sadareti. 

( Selefi Giritu-Mustafa Naili Paşa gibi Kıbrıslı-Mehmet Emin Paşa'nın da aziine 
sebeb, o sırada devletin en ınühim şahsiyyeti olan ve kendisinden evvel üç 
defa Sadaret makamında bulunan Hariciyye .nazırı Mustafa Reşid Paşa ile ge
çiınsizliğidir : Doğruluğu ve iktidilriyle ınaruf olan Kıbrıslı'ın bu Hk sactareti 
1854 · := 1270 senesi 29 Mayıs = 2 Ramazan Pazartesi gününden itibaren 5 ay, 25 
gün sürmüştür. Azil ve tayin tarihlerindeki gün ihtilafları ıçın beşinci cildin 
a Vezir-i-a'zaınlar» cedvelinde 221 ve 222 n umaralara bakınız). 
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2 Kanunuevvel = ll Rebi'ül-evvel, Cumartesi: Memleketeyn hak
Innda Avusturya-İngiltere-Fransa muahedesi. 

\üç devletin ı5u gün Rusya aleyhine akdettikleri ittifak muahedesi, yukanki sene 
vukuatının "14 Haziran» fıkrasında ·gördüğümüz Boyacıköy mukavelesini te'yid 
etmektedir : Bu muahede mucibince Londra, Paris ve Viyana hükümetleri Rusya 
ile münferid sulh akdetmiyeceklerini, Avusturya devleti de Boyacıköy mukavelesi 
mucibince işgal etmiş olduğu Memleketeyıı arazisini Rusların yeni bir istila teşeb

büsüne karşı müdMaa edeceğini ve Eflak-Boğdan topraklarında müttefik ordula
rın harekatına mani olmıyacağını taahhüd etmiştir). 

15 Kanunusanİ 
Rus limanlarının 
alınması. 

1855 = 1271 

= 25 Rebi'ül-ahir, Pazartesi: Azak ve Karadeniz 
müttefilı: donanmalar tarafından abluka altına 

(Bu tedbirin sebebi, Rusların her iki deniz iskelelerinden Kırım'a takviye kıt'ala

nyla levazım ve mühimmat sevkedilip durmalarıdır; fakat ablukaya rağmen 

düşman deniz yollarından istifade etmekte devam etmiştir: Daha kat'i tedbirler 
için aşağıda bu sene vukuatının «24 Mayıs» fıkrasına bakınız). 

26 Kanunusanİ = 7 Cumada-1-fi.la, Cuma: Müttefiklerin Tm:ino 
nmaherlesi ve Sardenya kralhğmm d?. ittifak?. HtihlHn. 

(İtalyan bi•rliğini hazırlamakta olan Sardenya=Sardaigne kralı ikinci Victor
Ernmanuel büyük devletler manzumesinde yer alabilrnek için bu gün Fransızla

rın «Turin, dedikleri Torino şehrinde Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile 
tedafi.ii ve tecavuzi bir ittifak akdedip Kırım seferine iştirak taahhüdünde bu
lunmuştur: Osmanlı-Sardenya ittifakı için aşağıda bu sene vukuatının «15 Marh 
fıkrasına bakınız). 

3 Şubat 
kavelesi. 

15 Cumad.a-1-ô.la, Cumartesi: Türk - İngiliz askeri mu-

(Müttefiklerin 1854=1270 senesi 14 Eylü1=21 Zülhicce Perşenbe günü Kırım'a as
ker çıkarmalarından bu tarihe kadar geçen 4 ay, 20 gün içinde üstüste kazanılan 
zaferlerle rnuvaffakıyetler ve muhasara harekatındaki kanlı fedakarlıklarla sarı 

hastalıklar pek tabii olarak bir çok telefata mal olmuş ve arasıra gönderilen tak
viyeler bu zayiatı mütemadiyen telafi etmişse de, kendi memleketinde harbeden 
düşmanın daha fazla takviye almasından dolayı vaziyet gittikçe müşkilleşmiştir. 

Bilhassa İngiliz kıt'alarının mevcudu 11 bine kadar düştüğ'ünden bahsedilir: rşte 

bundan dolayı bu gün Istanbul'da imzalanan bir mukavele ile İngiltere hüku
meti Türkiye'nin yirmi bin kişilik bir kuvvet istikrazına mecbur olmuştur! Bu 
'tuhaf mukavele dokuz maddeliktir: Birinci madde mucibince harbin sonuna ka
dar tngiltere'ye verilecek yirmi bin askerin 15 bini muvazzaf, beş bini redif ola
caktır; diger maddelere göre de bu Türk kuvvetinin kumandanlarını İngiltere 

tayin edecek ve bu kumandanlarla zabitıer Türk ordusundaki muadH rütbeler 
hukukunu haiz olacaklardır. 

Türk askerleri, ingiliz ordu nizarnıarına tabi olacak, üniformalarının rengini in
giliz kumandanlığı tayin etmekle berabeı: şekil Türk üniforması tarzında ola
cak, elbiseleriyle aylıkları ve silahları İngiltere tarafından verilecek, dini tea-
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müllerine müdahale edilmiyecek ve sulhün akdinde hepsi birden iade edilecektir. 
ingiltere'nin böyle bir mukavele akdetmesi tabii İngiliz kanını korumak içindir; 
her halde Bab-ı-Ali bakımından Kınm harbinin en buhranlı devrinde böyle 
bir teklifi kabul etmemek imkarn olamıyacağı da unutulmamalıdır: Zaten ingi
lizlere adeta ikraz edilen bu yirmi, bin asker hakikatte ingiltere'yi değil, Türki
ye'yi müdafaa edecek ve bu vesl:ley'ie Türk askeri masraflan harbin sonuna kadar 
kısmen hafiflemiş olacaktır). 

17 Şubat = 29 Cumada-1-iila, Cumartesi: Serdar-ı-Ekrem Ömer 
Paşa'nın Eupatoria = Gözleve zaferi. 

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz müşkil vaziyetten dolayı Serdar-ı-Ekrem ömer 
Paşa .Tuna boylanndaki askerleriyle bir kaç gün evvel Kırım'a geçmiş ve Gözle
ve'yi tahkime başlamıştır. Türklerin burada tutunmasına manı olmak istiyen 
Ruslar bu sabah erkenden 80 sahra tQpuyla gelen 25,400 kişilik bir kuvvetle ta
arruza geçmişler ve birkaç defa takviye edilmişlerse de. Türk askerinin dört sa
atlik bir süngü hücumuna dayanamıyarak perişan bir halde kaçmıya mecbur ol
muşlar ve yığınlarla ölü ve yaralı bırakmışlardır: Bu Gözleve zaferi Kırım mu
harebesinin en mühim muvaffakıyyetlerinden sayılır. Bu sırada Kırım'daki Türk 
askerinin mevcudu 53 bini ve müttefiklerin bütün kuvvetleri de 202 bini bul
muştur). 

2 M~H.'t = 12 Cıımada-1-alıiı·e, Cuma: Rus mağlubiyyetlerindeıı:ı. c;ok 
müteessir ol~m çar Birinci Nioolas'mn intihan. 

(On dokuzuncu asırda insan haklarının en zalim düşmanı, mutlakıyyetin en kor
kunç timsiUi ve Türklerle Müslümanlığın en amansız celladı olan Birinci Nico~ 

las yıllardanberi «Hasta adam» diye ölümünü istediği Türkiye'yi İngiltere He 
paylaşmak ve bunu te'min edebilmek için de Istanbul'u ((Serbest şehir» haline 
getirmek üzere bir hayli uğraşıp durduktan so.nra kendine güvenerek açtığı se
ferde bozgundan bozguna uğrıyarak artık hayata tahammül edemiyecek hale 
gelmiş, «Hasta adani» ın darbeleriyle sinirleri bozulmuş, bu hacalet içindeyken 
tahtessıfır 15- 20 derece-i hararette hususi tabibi Doktor Wylie'nin ihtarına rağ

men askerlerini teftiş ederken soğuk alıp hastaianmış ve nihayet kendi emriyle 
ayni doktorun verdiği zehri içerek bir Rus menbaının kaydine göre ((namusunu 
kurtarmak için» intihar etmiŞtir! ' 
Birinci Nicolas'nın yüzünü kızartarak ö.Iümüne sebeb olan hadiseler için yukarda 
1853 = 1269 vukuatının «28 Şubat», 1853 ,= 1270 vukuatının «27/28 Teşrinievveh 
«5 Teşrinisani», 1854,=1270 vukuatının «5 Kanunusani», cc12 ve 27 Mart», ((17 ve 
22 Nisan,, «25 Haziran», «8 Temmuz», cc6 Ağustos», cc14, 20 ve 26 Eylül», «25 Teş
rinievveh, «5 Teşrinisani» ve bu sene vukuatının da «17 Şubat» fıkralari.ha ba
kınız. - Birinci Nicolas'nın kanlı mirasına varis olan büyük oğlu !kinci Alexandre 
yüksekten atıp tutarak ve Koca-petro'nun Izini takib edeceğinden dem vurarak 
tahta çıkmışsa da, pek az sonra mağlübiyyetini ka!;ıJJ,l etmekten başka çare bu-
lamamıştır) . ·' 

15 Mart 25 Cuınada-l-ahirE, Pe:rşenhe: Osmanlı - Sa:rdenya itti-
fak muahedesi. 

(Bu muahede, yukarda bu sene vukuatının ,,26 Kanunusani 11 fıkrasında göniüğü

müz Torino muahedesinin tabii bir neticesidir : Dört maddeden ibaret olan lım Is
tanbul muahedesinin mukaddimesinde Sardenya kralının Türkiye lle müttefikler 
arasındaki 12 Mart 1854 ittifak mua.Iıedesine iltihak kararı vermiş olduğunflan ve 
ingiltere kraliçesiyle Fransa imparatoru gibi kendisinin de Osmanlı tamami:yyet 
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ve istiklaJini onlarla beraber müdMaa edeceginden bahsedilmektedir. 
Türkiye narnma Sadr-ı-a'zam Mustafa Reşid ve Hariciyye nazırı Ali Paşalar ve 
Sardenya narnma da Istanbul elçisi baron Tecco tarafından imza edilmiş olan 
ittifaknamenin başlıca esasları şöyle sıralanabilir : 
1 _ Torino n.iuahedesi mucibince Sardenya kralı harb sahasına asker göndermek 
taahhüdünde bulunmaktadır; 
2 __ Bu iltihakı memnuniyetle kabul eden Osmanlı padişahı Sardenya kıt'alarına 

ine:iliz ve Fransız askerleriyle her hususta müsavi muamele yapacaktır; 

3 :_ Osmanlı hükumeti bütün devlet teşkilatma emir vererek Sardenyalılarm İn
giliz ve Fransızlardan farksız muamele görmelerini te'min edecektir; 
4 - Bu muahede, imzasından itibaren a'zami altı hafta içinde her iki tarafça tas
dik edilmiş olacak ve musaddak nüshalar Istanbul'da teati edilecekUr. 
tşte bu ittifak üzerine Sardenya kralı tkinci Victor-Elmmanuel Kırım cephesine 
Harbiye nazırı General de la Marmora kumandasında 15 - 16 bin kişilik bir km'
vet göndermiştir: Aşağ"ıda bu sene vuku§.tının cı25 Mayıs» fıkrasına bakınız). 

2 Mayıs = 14 Şa'ban, Çarsariba: Kocıı-Re5iil Paşa'nın istifasiyle 
Ha.ridyye nazırı Mehmet Emin Ali Paşa'nm ikind flad§;reti. 

(istifanm sebebi, Mısır valisi Said Paşa'nın Süveyş kanalı hafriyyat imtiyazını 

Fransız diplomatlarından Ferdinand de Lesseps'e vereceğ"i sırada tngilizlerin 
şikayetinden dolayı Reşid Paşa'nın Meclis-i-Vala reisi ve Said Paşa'nın eniştesi 

olan Yusuf Kamil Paşa'ya gizli bir mektup yazdırıp mani olmak istemesi ve bu 
mekttıp muhteviyyatının Fransa sefaretine aksetmesi üzerine İngilizler gibi Fran
sızların da şikayetleri karşısında Paşa'nın makamından çekilerek işi kapatmak 
istemesidir. 
Mustafa Reşid Paşa'nın bu dördüncü sadarett 1854 = 1271 senesi 23 TeşrinisA.ni= 
2 Rebi'ül-evvel perşenbe gününden itibaren 5 ay, 9 gün sürmüştür. 
Yeni Sadr-ı-a'zam AU Paşa o sırada murahhas olarak Viyana'da bulunduğ-u için, 
Istanbul'a avdetine kadar Maliye nazırı Şefik Paşa Sadaret-Kaymakamlığ"ına ta
yin edilmiş ve All Paşa da 17 Haziran=10 Şevv·al Salı günü Istanbul'a gelip işine 
başlamıştır. - Gün tarihlerindeki ihtilaflar için beşinci cildin "Vezir-i-a'zamlar»· 
cedvelinde 222 ve 223 n umaralara bakınız). 

24: Ma~ns 
rı! ması. 

7 Ramazan, Persenbe Kerç boğazına aslı:er çıkn-

(19 Mayıs = 2 Ramazan Cumartesi günü Fransız baş-kumandanlığ-ında ikinci bir 
değişiklik olmuş ve İngilizlerle ihtilafından dolayı kendi arzusiyle çekildiğ-inden 

bahsedilen general Canrobert'in yerine general Pelissier geçmiştir: Bundan ev
velki ·değişiklik için yukanki sene vukuatının «9{ /10 Teşrinievvel» fıkrasına ba
kınız. Yeni Fransız baş-kumandanının ilk işi, bu sene vukuatının «15 Kanunu
sanİ- fıkrasında ilan edildiğ"ini gördüğ"ümüz platonik ablukaya rağ"men Kerç-bo
ğazı tarikivle Asya'dan Kırım'a mütemıldiyen sevkıyyat yapmakta olan düşma .. 
nın bu deniz yrılw1'ı kesip Sivastopol müdafaasını o menbadan mahruM etrneıc 

üzere boğazın işgaliyle Azak denizine buharlı harb gemilerinden bir filo sokul
masım ingiliz ve Tilrk bas-kumandanlarına kabul ettirmek olmustur: tste bu 
karar üzerine Fransız kmn'andanlarından General d'Autemarre 20 'Mayıs '3 Ra-
11187-an Pazar günü bu vazifeye me'mur edilmiş ve ertesi gün Kamiesh=Kamış; 
Kamşlı'da biriken Türk, Fransız ve tngiliz askerlerini 22 Mayıs = 5 Ramazan 
Salı günü yirmi iki buharlı gemiyle yola çıkarmıştır. 

Bu gün öğleden sonra saat birde Kerç kasabasının iki buçuk fersah cenubundaki 
«Kamiesch-Bouroum=Kamış-burun,a varan kuvve-i-seferiyye derhal karaya çıka
rılmıya başlamış, Kerç'le Arabat arasmda mevzi alan Ruslar hiç bir mukavemet 
göstermemiş ve yalnız tahliye ettikleri Kerç limanının cenup tarafındaki tahkima
tını herhava etmekle iktifa etmişlerdir. 
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Geceyi açık ordugahta geçiren müttefikler kuvveti ertesi gün Yenikale üzerine 
hareket edip öğleye doğru vasıl olmuşsı:ı. da, düşmanın tahliye ettiği şehri ateşler 

içinde bulmuş ve bir gün uğraşıp söndürdükten sonra 26 Mayıs = 9 Ramazan 
Cumartesi günü Yenikale'ye girmiştir. Bu muvaffakıyyet üzerine müttefikler 
Kerç boğazını derhal tahkime başlamışlardır. 
10 Haziran = 24 Ramazan Pazar günü Anapa üzerine hareket kararı verilmişse 

de Ruslarm orasını da tahrib edip çekil~~ikleri haber alındığı için vazgeçilmiştir). 

25 Mayıs = 8 Ramazan, Cuma: 'll'cherna!na/ Çerııayya = I{arasu 
hattının işgali. 

(Cenubuşarkiden şimaligarbiye doğTu akan Çarnayya suyu Sivastopol koyuna 
dökülen bir çaydır. - Sivastopol muhasarası Nisanın sonuna kadar karşılıklı 

bombardmanlar ve mevzii taarruzlarla, bilhassa müttefikler için meteris sUrrnek 
ve Ruslar için de tahkimat işlerini ilerietmekle geçmiştir : Onun için muhasara
nın başından Nisaİıın sonuna kadar geçen müddet bu meşhur muharebenin birinci 
safhası sayılır. Mayıs başından itibaren başlıyan ikinci safha büyük taarruz!arm, 
şiddetli huruçların ve karşılıklı lağımlardan dolayı yer altı muharebelerinin bü
yük nisbetler aldığı devirdir. 
Müttefiklerin bu gün Çernayya suyunun . cenup sahilini işgal ederek şehre doğru 

büyük bir hamle yapmaları işte bu büyük hareketlerin en mühimlerindendir. 
Türklerle Fransız ve tngilizlerin bu geniş hamlesine Sardenya kralının gönder
diği !talyan askerleri de iştirak etmiştir: 10 Mayıs=22 Şa'ban Perşenbe gününden 
itibaren Balaklava'ya gelmiye başlamış olan bu müttefikler için yukarda bu sene 
vukuatının "26 Kanunusani» ve "15 Mart» fıkralanna bakınız). 

28 Mayıs = ll Ramazan, Pazartesi: Düşmanın Ana pa kalesiyh 
Karadeniz sahil tahkimatını tahliye ve tahribi. 

(Yukarda bu sene vukuatının «24 Mayıs« fıkrasında gördüğümüz Kerç seferi 
üzerine Karadeniz boylarının tahliyesini müdafaasına tercih eden Ruslar bu gün 
başta Anapa. olmak üzere sahil kaleleriqi tahliye ve tahrib ederek geri çekilmiş
ler ve bu suretle müttefiklerin tutunabilecekleri bir nokta bırakmamak maksadını 
takib etmişlerdir). 

7 Haziran 
lar'ın zabtı. 

21 Ramazan, Pe.rşenbe: Yeşil-tümsek'Ie Ak-tabya--

(Bu Rus tahkimatı Sivastopol'un şarlnndadır: Fransızların «Üuvrages-Blancs» 
dedikleri Ak-tabyalar, «Mamelon-Vert» dedikleri Yeşiltümsek'in şimal tarafında

dır. Bunların birincisi şimaligarbiden cenubugarbi'ye doğru uzayan Kil€me-Balkaj 
Kilen-Balka deresini ve ikincisi de o cihette Rus tahkimatının en mühim noktası 

olan Malakoff istihkamını himaye için yapılmıştır. 4 Haziran 1= )8 Ramazan pa
zartesi günü Yeşil-tümsek bataryaları çok şiddetli bir ateşle müttefiklEC>J:iı"" iz'ac 
etmiş olduğu için bunların zabtına karar verilmiş ve bu gün yapılan şiddetli ve 
kanlı taarruzlar muvaffakıyyetıe neticelenmiştir: Buralarda Ruslardan zabtedi
len topların mecmüu 73 gösterilir. ölü ve yaralı olarak müttefiklerin za.yiatı 
5060 yekünunu bulmuşsa da bunların çoğu ,hafif yaralılardır: Rus zayiatının yirmi 
bini aştığından bahsedilir. 
Bu günkü büyük muvaffakıyyet, meşhur Malakoff istihkamınuı işgalini te'min 
eden en mühim adım demektir). 

18 Haziran = 2 Şevval, Pazartesi: Malakoff muvaffakıyetsizliği. 

(Malakoff isti:hkamı Rusların bu harb içinde yaptıkları tahkimatın en mühimmi 
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sayılır; muhasaranın başında ölen Sivastopol kumandaılı amiral Korniloff orada 
yurulduğu için Ruslar bu ta:.ıyaya onun ismini vermişlerdir: Yukanki sene vu
kuatının «1 7 Teşrinievvel, fıkrasına bakınız. Sivastopol'un tahkiminde en büyük 
rolü bu tarihten 22 sene sonra Gazi-Osman Paşa. ile Plevne'de · general sıfatiyle 

karşılaşacak olan istihkam kaymakamı Todtleben oynamıştır. Fransızların "Tour 
de MalakoffiTour Malakof» dedikleri istihkam Sivastoporun «Karabelna!na» de
nilen şark varoşunun önündeki tepededir: Hem varoşa, hem küçük ve büyük 
limanlara hakim olmak itibariyle buranın zabtı hem limandaki Rus donanması

nın tahribini, hem şehrin ıskatını te'min edebilir. !şte bundan dolayı müttefikler 
bir gün evvelinden itibaren şiddetli bir top ateşi açtıktan sonra bu gün büyük 
kuvvetlerle hücuma geçmişlerse de harekat iyi idare edilemediği Için muvaffak 
olamarnışlardır: Bu gibi muvaffakıyetsizliklerde en m.ühim amil, kumanda bir
liğinden mahrumiyette gösterilebilir. 

Eu vak'ada dört bin kadar zayiat verildiğinden bahsedilmektedir. ~ Malakof'un 
zabtı için aşağıda bu sene vukuatının «8 Eylül» fıkrasına bakınız). 

28 Haziran = 12 Şevval, Perşen he: İlk Osmanlı isiiluazı. 

(Osmanlı hükümeti inhitat asırlarında mali müşkilat içinde bocaladıkça akça· 
tağşişi ve ağır vergiler tarhı gibi tedbirlere müracaat etmiş, bu yüzden bir çok 
isyanlar çıkmış, fakat bu tarihe kadar hiç bir zaman harici bir istikraz akdet
memiştir. Kırım muharebesinin ağır masrafları Bab-ı-All'yi ilk defa olarak. ha
riçten para bulmıya mecbur ettiği için bu gün Londra'da akdedilen beş maddelik 
bir mukaveleyle İngiltere ve Fransa'dan beş milyon ingiliz altını istikraz edilmiş 

ve bu borç için yüzde dört faizle yüzde bir amortisman kabul edilmiştir: devletin 
bütün varidatı ve bilhassa Mısır haraciyle İzmir ve Süriye gümrüklerinin hrunlatı 

karşılık gösterBınektedir: Her sene 25 Haziran ve 25 Kanunuevvel günleri fa.iz 
ve amortisman hesaplarının tesviye va'deleridir). 

28 Haziran = 12 Şevval, Perşeııbe: Kırım harbinde İngiliz ha~

kumandam feld-mı:-.reşal Lord Raglan'm ölümü. 

(Koleradan yahut yorgunluktan öldüğü hakkında muhtelif rivayetlere tesadüf 
edilir: Yerine kıdem itibariyle vekaleten general Simpson geçmiş ve kraliçe
Victoria biraz sonra asiileten tayinini tasdik etmiştir: Fransız başkumandanlığın

daki değişiklikler için yukanki sene vukuatının «9f10 Teşrinievveh> ve bu sene 
vukuatının «24 Mayıs, tıkralarına bakınız). 

16 Ağustos = 2 Zülhicce, Perşenbe: Traktir zaferi. 

(Rus-başkumandanı prens Gorçakof'un artık vaziyetten ümit kestiği ve hatta 
Sivastopol'un yakında sukut edeceğini Petersburg'a bildirdiği rivayet edilir : 
işte bu kanilatinden dolayı son çare olmak üzere açıktaki ordusuyla şiddetli bir 
taarruza kalkıp müttefikleri denize dökmek veyahut hiç olmazsa şehrin sukutunu 
geciktirırıek istediği için, son günlerde büyük hazırlıklar yapmıştır. 

Bundan evvel de gördüğümüz gibi, müttefikler düşmanın iki cephesi arasındadır; 
bunların biri Sivastopol tahkimat hattı ve biri de açıkta bulunan Rus ordusudur : 
Yukarda 18541=1270 vukuatının "20 Eylül» fıkrasına bakınız. Gorçakof işte bu 
orduyla müttefiklere taarruz etmiye karar vermiştir. Müttefikler de hem tahki
mata, hem orduya karşı iki cephe vaziyetindedir; 

O sırada düşman ordusu, Sivastopol koyunun şimalişarkisine tesadüf eden Mac
kensie çiftliğindeki tepelerdedir. Bu gün için tasarladığı büyük taarruza artmış 
bin kişilik bir kuvvet tahsis eden Rus baş-kumandanı sağ cenahını general Read'a 
v·e sol cenahım da general Liprandi'ye tevdi edip harekatın umumi idaresim biz
zat der'uhde ettikten sonra 15/16 Ağustos=1f2 Zülhicce Çarşanba/Perşenbe ge-
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eesi askerini Mackensie tepelerinden indirn1iye başlamıştır: tlk hedefi, yukarda 
'i<>u sene vukuatının "25 Mayıs» fıkı·asında müttefikler tarafından işgalini gördü
ğümüz TchernainajÇernayya hattını tutmaktır. Bu günkü muharebeye ismini ve
ren Traktir köprüsü işte bu Çernayya suyunun üstündedir ve Balaklava'nın şi

maEne., Sivastopol'un cenubuşarkfsine tesadüf etmektedir. 

Ii<iüttefikler düşmanın geeeki hareketini tam zamanında farketmiş oldukları ıçın 

gafil avlanmamışlar, derhal mukabil tedbirler ittihaz etmişler ve işte bu sayede 
·t}orçakof'un taarruzunu şiddetli bir mukavemetle püskürterek Tchernaina boyla
n.nı düşman cesetleriyle doldurmuşlardır: Bu vak'ada Rus zayiatı iki bin ölü, beş 

·nın yaralı ve dört yüz esir olmak üzere 7400 , gösterilir. Rusların sağ cenah ku
mandanı general Read'ın cesedi de maktuller içinde bulunmuştur). 

4 Eylül 21 Ztilhicce, Salı: Sivastopol'da Ba<j-kumandanlar 
medisinin umumi hücum kararı. 

{Yukarıki· fıkra tarihindenberi geçen 19 gün müttefiklerin Rus ateŞi altında Si
vastopol tahkimatma karşı meterislerini ilerietmeleri ve bazı mevziler işgaliyle 

geçmiş ve 1 Eylül = 18 Zülhicce Cumartesi günü bir Fran[ız takviye livası gel.; 
miştir .. 

Meterislerin vaziyeti artık tahkimata dayanmış gibidir: Mesela solda «Bastion 
Central=· Merkez ·burcu» na 30-40 metre ve sağ da «Tour de Malakoff ı= Malakof 
istihkil.mı» ile «Petit Redan ,_Küçük Ok-tabya,ya 25 metre yaklaşmıştır; bun
'larm birincisinde müttefiklerin 350 ve ikincisinde de 250 topları vardır; «Grand 
'Redan =Büyük Ok-tabya» ya karşı sürülen fngiliz meterislerlnin de 200 m.etreye 
kadar yaklaştığından bahsedilir: Bu tarafta da 200 top vardır. 

1Bu gün toplanan Baş-kumandanlar meclisinde vaziyetin bu kadar müsait bir 
·şekle girmiş olması nazar-ı-i'tibara alınarak artık umumi hücumun yapılmasına 
karaır verilmiştir: Bu hücumda en mühim hedef, yukarda. bu sene vukuatının "18 
'Hazirnn» fıkrasında bahsi geçen ve şehirle limana hakim olan Malakof istihkdmı
dır; Merkezburcu ile Büyük ve Küçük Ok-tabyalar buna nisbetıe ikinci derecede 
sayılır. 

Bu günkü mecliste umumi hücuma hazırlık olarak ertesi günden itibaren şehirle 

tabkirridtına karşı şiddetli bir topçu ateşi açılmasına da karar verilmişse de hü
cumun günüyle saati henüz tayin edHmemiştir: Aşağıda bu sene vukudtınm «7 
Eylül» .fıkrasına da bakınız). 

5 Eylül = 22 Zülhicce, Çarşanha: Sıvastopol bombardmam. 

{Yukanki fıkrada gördüğ·ümüz karar üzerine bu gün bütün müttefik bataryalan 
hep birden şehirle tahkimatma karşı fasılasız bir ateş açmış, bu şiddetli ateŞe do
nanma gemileri de iştirak etmiş, şehirde bir çok yangınlar çıkmış, cephaneler pat
iannş,. liman da gemiler batnuş ve tahkiınatta bir çok hasarlar olmuştur: Rus baş
kumandanı prens Gorçakof'un üç gün süren bu müdhiş bombardmana «Cehennem 
ateşi, dediğinden · bahsedilir). 

7 Eylül = 24 Ziilh1cce, Cuma: Müttefikler har h meclishiin son 
kararı. 

{Yukarda bu sene vukuatının «4 Eylüh • fıkrasında karariaştığını gördüğümüz 

nı:mım1 hücumun günüyle saati bu gün tayin edilip 8 Eylül = 25 Zülhicce Cumar
tesi günü tam öğle zamanı saat 12 de haslamasına karar verilmis ve harekat bir
liğini te'min için kumandanlar saat ayariarını birlestirmislerdir. ' En ince nokta
larına kadar bütün teferruatın da bu gün tesbit ol~nduğ~ndan bahsedilir. - Bir 
rivayete göre de hücum günüyle saati 4 Eylül Salı günü toplanan Baş-kuman-< 
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danlar meclisinde kararlaştıktan sonra bu gün yalnız teferrüat tesbi~ edilmiştir : · 
O fıkra ya da bakınız). 

8 Eylül = 25 Zülhicce, Cumartesi: Malakof istihkammm zabtı ye 
Rus mukavemetinin. kırılması. 

( Sıvastopol şehriyle limanına hakim bir vaziyette bulunan Malakof istihkamı 

350 metre ti'ılünde ve 150 metre arzında bir toprak kaledir ve etrafında geniş ve 
derin bir hendek vardır: Muhtelif çaplarda 62 topla mücehhez olan ve bu harbin 
başlarındanberi «Kornilof» ismini alan bu meşhur istihkam için yukarda bu sene 
vukuatının «18 Haziran» ve u4 Eylül» fıkralarına da bakınız. 

Yukanki fıkrada gördüğümüz son karar mucibince bu gün saat tam on ikide 
müttefiklerin umumi hücumu başlamıştır. .Sıvastopol muharebesinin bu en büyük 
hareketinde şu üç nokta hedef ittihaz edilmiştir: 

1 - Sağda Malakof istihkihniyle uPetit Redann denilen Küçük Ok-tabya; 
2 - Solda «Bastion Central)) denilen Merkez-burcu ile «Bastion du Mat» denilen 
Direk-burcu; 
3 - ertada «Grand Redan» denilen Büyük Ok-tabya. 

Yapılacak taarruzun ilkönce Malakof'la Küçük Ok-tabya'ya, sonra Büyük Ok
tabya'ya ve nihayet Merkez ve Direk burçlarına tevcih edilmesi kararıaşmış ve 
bu plan aynen tatbik edilmiştir. 

1873 de Fransa Reisicumhuru olan meşhur mareşal Maurice de Mac-Mahon o sı

rada general rütbesiyle Kırım muhareb'esindedir: En mühim hedef olan Malakof'a 
karşı iŞte bu muktedir asker harekete geçmiş, Fransızlar bu büyük istihkamı bir 
hamlede zabtedip bayrak çekmiş, fakat yukarda bu sene vukuatının «4 Eylül, 
fıkrasında Grand-Redan=Büyük Ok-tabya'ya karşı meterislerini ancak 200 ınet

reye kadar yaklaştırabildiklerini gördüğümüz !ngilizler bütün gayretlerine rağ

men aradaki mesafenin fazlalığı.ndan dolayı büyük zayiatla muvaffakıyetsizliğe 

uğramış ve sol taraftaki Merkez ve Direk burçlarına karşı da Fransız taarruzu 
neticesiz kalmıştır. Bununla .. beraber, asıl maksat Malakof'un zabtıdır >-e o da 
te'min edi-lmiştir. Ruslar bu en hayati noktayı istirdad için saat beşe kadar dal
ga dalga saldırmışlarsa da muvaffaJ;: olamamışlardır. 

Prens Gorçakof işte bundan dolayı artık müdMaasına imkan kalınıyan Sıvasto

pal'un derhal tahliyesine karar vermiş ve hemen bu kararını tatbika başlamıştır. 

Bu günkü taarruzlarda müttefiklerin ölü ve yaralı zayiatının mecınuu hakkında 

6147 den 12340 a kadar muhtelif rakamlar zikredilir: Rus zayiatı 13500 kadardır). 

9 Eyl'Jl = 26 Zülhicce, Pazar: Rus ordusunun tahliye Jttir.~i Sı
vastopol şehrinin mt,Utefiider tarafından işgaline başlanması. 

<Şehre ve limana hakim olan Malakof istihkamının sukutu üzerine Ruslar daha 
akşamdan şehri tahliyeye başlamışlardır : Asıl şehir, Sıvastopol koyunun cenup 
sahilindedir ve şimal sahiline bir köprü ile bağlıdır; şimalde ise bir takım tah
kim:ütan başka bir şey yok gibidir. Müttefikler düşmanın bundan bir akşam ev
vel askerleriyle ağırlıklarını geçirip şimale doğru çekilerek. şehri taJılive etrrıive 

başladığını farketmişlerse de, Ruslarm terkettikleri tahkimatı ınütemadiyen ber~ 

hava etmelerinden ve bilh2.ssa şehri ateşlemelerinden dolayı takib edemeyip se
yirci kalmışlardır. 

Tahliye işi bittikten sonra bu gün öğle üzeri köprünün atılmış ve iki sahil ara
smdaki muvasalanın kesilmiş olduğundan bahsedilir. Şeıhir yangınıyla çok şid
detli ve mütemadi infHaklardan dolayı müttefikler birdenbire içeri girememişler, 
tedricen hulıll etmek suretiyle ilk iş olarak ateşi söndürmeye başlamışlardır: Bu 
muazzam itfaiyye işiyle sokakların temizlenınesi bir kaç gün sürmüş olduğun
dan bfıhsedilir; onun için şehrin taınaıniyle işgali ancak 12 Eylül = 29 Zülhicce 
Çarşanba günü mümkin olabilıniştir. - 1870 Fransız-Alman harbinde Metz ka-
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!esini düşmana teslim etmiş olmakla maruf mareşal Bazaine o sırada general 
rütbesiyle Kınmda'dır : Sıvastopol kumandanlığına işte bu Fransız generali ta
yin edilmiştir. 

1854=1271 senesi 9/10 Teşrinievvel=16j17 Muharrem pazartesijSalı gecesi muha
sara hattında meteris açmıya başlamış olan müttefikler 17 Teşrinievve1=24 Mu
harrem Salı günü ateş açmış olduklarına göre, Sıvastopol muharebesi o tarihten bu 
gün şehir işgal edilmiye başlayıncaya/kadar tam 10 ay, 23 gün sürmüş demelüir. 
Müttefiklerin bu müddet zarfında 800 topla 1,600,000 den fazla mermi. sarfetmiş 
olduklarından bahsedilir. Buna mukabil Rusların cenup tahkimatındaki top ade
di 1100 dür ve harb gemileriyle şimal tahkimatının topları bu yekana dahil 
değildir. 

Askeri mütehassıslarca Sıvastopol'un çabuk sukut etmeyip takriben on bir ay 
kadar dayanmış olması müttefikler lehine bir vaziyet sayılır: Bu telilkkinin se
bebi, ilk hamlede şehir sukut ettiği takdirde Rusların tedricen içeril.ere çekilerek 
müttefikleri sonsuz bir maceraya sürüklemelerinin muhakkak olrnasıdır; fakat 
muhılsaranın uzun sürmesi düşmanın bütün askeri kudretini Sıvastopol'da teksif 
etmesiyle neticelenmiş ve nihayet şehrin fethiyle bu ·kudret artık kırılmış de
mektir). 

9 Eylül = 26 Zülhicce, Pazar': Türkiye'de iik telgraf hnttmm. i~le
miye başlaması. 

(Memleketimizde ilk telgraf hattı Kırım muharebesi esnasında İngilizlerin yar
dımıyla temdid edilmiştir : Bu ilk hat Istanbul-Edirne-Varna arasında kurulduk
tan sonra Varna'dan kablo şeklinde Kırım'daki Balaklava'ya bağlanmış olduğu 

için, bu gün Kırım'dan Istanbul'a çekilen ilk telgrafta Malakof zaferi üzerine Si
vastopol'un işgal edildi-ği bildirilmiş ve bu ilk te!graf müjdesi uğur sayılmıştır). 

1855 = 1272 

29 Eylül = 17 Muharrem Cumartesi : Kars muhasarasmda umumi 
hücuma kalkış!l_n Rus ordusunun bozulması. 

(Bu Osmanlı - Rus seferinin en mühim hususiyyetlerinden biri de Serdar-ı-Ekrem 
ömer Paşa kumandasındaki Tuna ordusunun o cephedeki mütemadi zaferlerine 

·mukabil Anadolu cephesindeki harekatın çok cansız ve muvaffakıyetsiz geçmiş 

olmasında gösterilir: 1853=1270 vukuatının "27/28 Teşrinievveh fıkrasında gör
düğümüz gibi sefer başladığı sıralarda Batum civarındaki Saint-Nicolas=Sekvetil 
kalesi fethedilmişse de, bu ilk muvaffakıyyeti Gümrü ve Ahıska muvaffakıyyet

sizlikleriyle Baş-gedikler bozgunu takib etmiş ve bu felaketler Türk ordusunu 
Arpa çayının berisine ve nihayet Erzurum ve Kars taraflarına çekilmek mecbu
riyetinde bırakmıştır: Bunlar için yukarda 1853 = 1270 vuiı:uatının «26 Teşrinisa

ni;ı, ve «1 Kanunuevvel» fıkralarına bakınız. Biraz sonra Doğu-Bayezid bile sukut 
etmiştir. Kars'ın muhasaraya uğraması işte bu .yüzdendir. 

Rahmetli Nazan Danişmend'in İngilizceden terceme ettiği muhasara ruznamesine 
göre 1855 = 1271 senesi 16 Haziran = 30 Ramazan Cumartesi gününden itibaren 
Kars etrafında ilk müsademeler başlamış olmakla beraber, şehrin tamamiyle ku
şatılması gene o senenin 15 Temmuz=29 Şevval Pazar gunune müsarliftir. tşte 

o tarihten bu günkü büyük Rus taarruzuna kadaP Kars şehriyle tahkimatı tam 
2 ay, 16 gündenbel-i muhasara altındadır. 

Müşir Mehmet Vasıf Paşa'nın kumandasındaki Türk müdafaa kuvvetinin mec
nıüu 15 bin kişiden ibaret olduğu halde, muhasaranın başında Rusya'nın Kafkas
ya valı-i-umumisi general MouraviyeffjMuravyef kumandasında gelen 40 bin ki
şilik düşman ordusu o zamandanberi mütemadioyen takv·iye edilmiştir. Bu nis-
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betsiz muhasara ·esnasında ingiliz gen~rallerinden Williams ile bir kaç ingiliz 
zabiti de kale müdataasında büyük bir gayretle hizmet etmişlerdir. 

Sayıca ve silahça üstünlÜk ve iaşe bakımından bolluk içinde harbeden Rus or
dusunun bu gün ortalığı kan ve ateş içinde bırakarak. yaptığı umumi hücumu 
iki buçuk aydır her türlü mahrumiyyetler içinde çektiği sefaletle uğradığı za
yiatı ancak maneviyyatiyle telafi eden bir avuç Türk yedi saat pençeleşeıek 

püskürtmüş, bu müdhiş nı.acerada Rus ordusu yedi bin maktul bırakmış ve hatta 
düşmanın Kars muhasarasını artık kaldırmaktan başka çaresi kalmadığı hakkın

da bile bir takım şayialar çıkmıştır. 

ingiliz müşahidlerini hayran eden bu efsanevı: kahramanlık günü Türk askerinin 
maneviyyatından mütevellit bir takım efsaneler zuhuruna sebeb olmuş ve mesela 
yeşil kıyafetli on bin kadar ruhani askerin yardıma geldiğini gözleriyle görenler 
olmuştur! Fakat bütün bunlara rağ·men Rus ordusu muhasaradan çekilmiş değilc 

dir : Aşağıda bu sene vukuatının «28 Teşrinisani» fıkrasına bakınız) .. 

17 Teşrinievvel = 5 Safer, Çarşanba: Kiınbnurn = Iiılburun za-
fe ri. 

(Kılburun/Kilburnu kalesi, Kırım yanmadasının şimaligarbisinde Türklerin özü ve 
Ekşi-su dedikleri Dniepr nehrinin ağzındaki limanı Karadeniz'den ayıran uzun ve 
dar bir burnun garp rnüntehasında müstahkem bir mevkidir: Şimdi· bu eski ka
lenin yerinde küçük bir kasaba vardır. 

Yukanki sene vukuatının «9 Eylül» fıkrasında tahliye edildiğini gördüğümüz ce
nubi Sıvastopol'dan şimale çekilen Rus ordusu müttefiklerin taarruzuna orada 
intizar ettiğt halde, müttefik kumandanlar böyle bir harekete- lüzum görmeyip 
düşmanın daha şimalden çevrilmesini tercih etmişlerdir. Bu maksatla iki hareket 
yapılmıştır: Biri Eupatoria=Gözleve'deki Türk karargahını abluka altında tutan 
Ruslara karşı 25 ve 29 Eylül=13 ve 17 Muharrem Salı ve Cumartesi günleri Türk
lerle Fransızların müşterek hareketlerle temin ettikleri muvaffakıyetlerde ve biri 
de bugünkü Kılburun fethinde gösterilir. 

Kılburun kuvve-i-seferiyye kumandanlığına Fransız generali Bazaine tayin edil
miş ve kendisine 8560 kişilik bir fırka verilmiştir: Beş har b ve bir çok nakliye 
gemileriyle 7 Teşrinievvel=25 Muharrem Pazar günü Kamiesch=Kamış limanın

dan hareket eden fırka 15 Teşrinievvelı=3 Safer Pazartesi gününden itibaren 
Kılburun'un beş kilometre mesafesinde sahile çıkarılnuya başlamış, hiç bir muka
vemet görülmemiş ve yalnız kasabanın yakıldığı görülmüştür. 

Müttefik~~;: İlınkın ertesi günü kaleye ateş açmışlar ve Ruslar da mukabele et
mişlerdir: Bu hal otuz saat kadar sürdükten sonra, bu gün öğleden sorıra saat 
bir buç~ıkta düşman ateşi kesilmiş ve kısa bir mükalemeden sonra mevki kuman
danı general Kokhanowitz 40 zabit ve 1380 askerden mürekkep muhafız kıt'a ile 
beraber teslim olup esir ittihaz edilmiştir. 
Bu vaziyet üzerine Ruslar 18 Teşrinievvel 6 Safer Perşenbe günü Dniepr limanı
nın şimal sahilinde ve Kılburun'un tam şimalinde Türklerin özü dedikleri Ocsa
kow kalesini de tahliye etmişlerdir). 

6 Teşrinisani = 25 Safer, Salı: Serdar-ı-Ekrem Ömer Paşa'nın 
İngu:r zaferi. 

(Yukarda bu sene vukuatının u29 Eylül» fıkrasında gördüğümüz gibi, Kars ka
lesi 1855 1= 1271 senesi 15 Temmuz = 29 Şevval Pazar günündenberi muazzam bir 
Rus ordusunun muhasarası altındadır ve 15 bin kişilik bir kuvvetle muhteşem 

bir müdafaa. yapmaktadır. Muhasara uzadıkça bilhassa iaşe buhranından çok sı
kıntı. çeken Kars'ın imdadına yetişrnek artık en mübrem zaruret halini almıştır: 
Tuna boylarında Rusları mağlüb ettikten sonra büyük bi-r kuvvetle Kırım'a geçip 
Eupatoria = Gözleve'de parlak bir zafer kazanmış olduğunu yukanki sene vu-
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kuatmm "17 Şubat» fıkrasında gördüğümüz Serdar-ı-Ekrem ömer paşa işte bun
dan dolayı böyle bir yardım hareketlne m€'mur edilmiştir. 
Eylül'ün dokuzunda Sıvastopol'un zabtiyle müttefiklerin Kırım'daki vaziyetlerini 
iyice tahkim etmiş olmaları Serdar-ı-Ekremin Kafkas seferine imkan , veren bir 
vaziyet hasıl ettiği için, Türk ordusunun büyük bir kısmı gemilerle Sohum-kale 
önlerine nakledilmiş ve orada askerin ihraç işlerini bu senenin 15 Eylül = 3 Mu
harrem Cumartesi günü ikmal eden ömer Paşa Kutais'e taarruz etmek üzere 
har.ekete geçmiştir : Kars müdatileri bu büyük müjdeyi 12 gün sonra 27 Eylül -'--
15 :Muharrem Perşenbe günü almışlardır. 

Sohum-kale'den Kutais'e giden yol boyunda Karadeniz'e dökülen bir takım sular 
vardır: Bunlardan biri de, Poti'nin şimalindeki Anaklia iskelesinde denize dökü
len ingur nehridir. Serdar-ı-Ekrem ömer Paşa ilk Rus tahkimatma işte burada 
tesadüf edip taarruza geçerek bu gün düşman mevzilerini zabtetmek suretiyle 
ilk hedefi olan Kutais yolunu açmışsa da, bir müddet sonra aşağıki fıkrada göre
ceğimiz Kars felaketini haber aldığı için daha ileri gitmiye artık lüzum görmiye
rek geri· çekilmiştir. 

ömer Paşa'nın bu seferi şu iki bakımdan tenkid edilir: 

1 - Askerini Trabzon'a çıkarıp Türk arazisinden kolayca Kars'a yetiştirebitsceği 
~nalde, Sohum-kale'ye çıkıp düşman toprağından geçmiye ve bu suretle tngur 
muharebesinde çılduğu gibi bir takım engeller devirmiye mecbur olması hatalı 
bir harekettir; 

2 - 15 Eylül = 3 Muharrem Cumartesi gününden itibaren iki aydır yollarda va .. 
kit geçiren Serdar-ı-Ekremin çok ağır davranması kahraman Kars'ın nihayet aç
lık yüzünden teslimine sebeb olmuştur. 

Tuna boylarında Rus ordularını bozgundan bozguna uğratarak ve nihayet Kı

rım'daki Eupatoria = Gözleve zaferini de kazanarak askeri iktidarını bütün dün-" 
yaya teslim ettirmiş olan Serdar-ı-Ekrem ömer Paşa'nın büyük bi-r kumandan 
olduğu muhakkaktır: Bu kıymette bir aslrerin bazı münekkitler tarafından ileri 
sürülen yukanki basit meseleleri düşünememiş olması, kabil olamıyacağma ve 
zaten bu hareketini müttefik baş-kumandanlarının da tasvibiyle yapmış OIQuğu

na göre, Paşa'nın bu Kafkas teşebbüsü askeri bakımdan ayrıca tedkik edilebile
cek mühim bir mevzu demektir). 

28 Teş:riııisani 18 Rebi'til-evvel, Çarşanba: Kalıraınan Ii.ars'm 
şanlı bir müdafaadan sonra açlık yüzünden düşmana teslimi. 

(Bu felaketi bir gün sonra gösteren rivayet doğru değildir. - Yukarda bu sene 
vukuatının «29 Eylül, fıkrasında gördüğümüz gibi, Kars kalesi Rusya'nın Kaf
kasya vali-i-umumisi general Mourav·ieffjMuravyef'in kumandasındaki düşman 

ordusu tarafından 1855 i= 1271 senesi 15 Temmuz = 29 Şevval pazar gününden 
.itibaren tam dört buçuk aydanberi çok şiddetli ve ik1 taraf kuvvetleri bakimmdan 
pek nisbetsiz bir muhasara altındadır. 

Şehir civarındaki müsademelerle muharebeler muhasaradan bir ay evvel 16 Ha
ziran = 30 Ramazan Cumartesi günü başlamış olduğuna göre, kahraman Kars tam 
beş buçuk ay ateş altında kalmış ve mütemadiyen kan dökmüş demektir. Bunun
la beraber, ayni müddet zarfında Rus ordusunun telefiltı Kars müdatilerinin bü
tün mevcudundan pek çok fazladır ve hatta bu yüzden bir aralık düşmanın mu
hasarayı kaldıracağı hakkında bir takım şayialar bile çıkmıştır. 

MüdMaanın devamını artık imkansız bir hale getiren müşkilatm en mühimmi, 
·,günden güne artık korkunç bir hal alan iaşe bulıranında gösterilir: Sohum-kal'eye 

asker çıkardığını yukanki fıkrada gördüğümuz Serdar-ı-Ekrem ömer Paşa'nın 

çok gecikmiş olması müdafilerde artık hiç bir taraftan bir imdad ümi<ii bırak
mamış, asker ve ahali ot kökleriyle geçiı,ecek hale gelmiş ve işte bu feci vaz!
yetten dolayı müşir Vasıf Paşa'nın tensibiyle ingiliz generali Williams bu tarih
ten üç gün evvel 25 Teşrinisani1=15 Rebi'ül-evvel Pazar günü bir kaç zabitle düş~ 
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man karargahına gidiP. Rus baş-kumandanı general Muravyef'le teslim şeraitini 
tesbit etmiştir; bu şartların en mühimleri şöyle sıralanabilir: 
ı _ Kahramanca müdafaalarıyla düşmanın bile hürmet ve takdirini kazanan 
Türk zabitlerinin kılıçları alınmıyacaktır; 
2 _ Gönüllü ve Başıbozuk efrat silahlarını bırakıp yerlerine dönmekte serbest 
o lacaklardır; 
3 Askeri doktorlarla gayr-i-muharib me'murlar serbest bırakılacaktır; 

4 Camilere, evlere ve ahaliye dokunulmıyacaktır; 
5 Şehir yağma edilmiyecektir; 
6 _ Bu şartların takarrüründen üç gün sonra, yanı işte bu 28 Teşdnisani = 18. 
Rebi'ül-evvel Çarşanba günü askerler silahlarını çatıp teslim olacaklar ve kuman
danlarıyla beraber esir ittihaz edileceklerdir. 
Pazar günü takarrür eden bu «Vire ile teslim» faciası Pazartesi gününden itibaren 
askerle ahali arasında şayi' olmıya başlanı.ış ve milli ıztırabın şiddeti zavallı 

Kars'ı çığlıklar içinde bir matem evine çevirmiştir. 
1853=1270 senesi 4 Teşrinievvel '= 1 Muharrem Salı günü Rusya'ya harb ih1niyle 
başlayıp birinci safhası Tuna boylarında ve ikinci safhası da müttefiklerlc be
raber Kırım'da geçen bu uzun seferde düşmanın yegane mühim muvaffakıyyeti 

işte bu Kars viresinden ibarettir ve o da Rus ordusunun değil, açlık belasının 

zaferidir: Bununla beraber, harbin ilanından bu tarihe kadar tam 2 sene, 1 ay, 
26 gündür mütemadiyen bozgundan bozguna uğrayıp duran Ruslar işte bu vak'a 
üzerine askeri şereflerinin nihayet kurtulmuş olduğuna kaani' olmuşlardır! 

Hatta aşağıki fıkrada göreceğimiz sulh müzakerelerine yanaşmaları bile işte bu 
tuhaf kanaatlarından mütevellit sayılır. Kars'ın bundan evvel bir defa olarak 
Ruslar tarafından işgali için 1828 = 1243 vukuatının «26 Nisan» fıkrasındakt iza
hata bakınız: O vakit Edirne muahedesiyle kurtulan Kars bu sefer de Paris mu
ahedesiyle kurtulmuştur: Bu muahedeler için yukarda 1829 = 1245 vukuatınm 

«14 Eylül» ve aşağıda 1856 = 1272 vukuatının "30 Mart» fıkralarına bakınız). 

1856 = 1272 

1 Şubat = 24 Cuınada-1-Ula, Cuma: Sulh esaslıırma itit 'Viyana 
protokolünün -~mzası. 

(Kırım harbinde müttefiklerin tahakkuk ve te'mini uğrunda kan döktükleri dört 
sulh esası vardır : 

ı - Eflak, Boğdan ve Sırhistan beylikleri üzedndeki Rus himayesinin yerine Av
rupa düvel-i~muazzaması müşterek kefalet ve te'minatının ikaamesi; 

2 - Tuna nehrinde seyr-i-sefain serbestisi ve bu nehrin Rus hakimiyyetinden ay
rılaı.ıak olan ağızlarında beynelmilel bir idare te'sisi; 

3 - Karadeniz'in bitaraflığı, yani bütün devletler için bu denizde harb gemilerE 
bulundurmak yasağı.; 

4 - Osnıanlı tabiiyyetiılde bulunan hıristiyanların Müslümanlarla hukuk 
vatı hakkında kendiliğinden vermiş olduğu te'minatı gene kendiliğinden 
edecek olan padişahın istiklali ve devletinin tamamiyyet-i-mülkiyyesi. -

mUsa
te'yi d: 

Henüz Kırım'a asker çıkarınadan evvel 18541=1270 senesi 22 Temınuz=26 Şevval 

Cumartesi günü bu dört esası Rusya'ya bildirmiş olan müttefikler 26 Ağustos=2 
Zülhicce Cumartesi günü kendine pek güvenen Rus hükümetinden red cevabı 

almışlardır: Fakat müttefikler Rusya'nın reddettiği dört şartı sulh ün ana-pren
sipleri Şeklinde tesbit eden uProtocole des quatre garanties=Dört kefalet protoko
lüıı nü gene o senenin 8 Ağustos=14 Zülka'de Salı günü imzalamış oldukları için, 
Rusya'nın red cevabı üzerine artık anlaşma ümidi kalmamıştır; bununla beraber 
Avusturya hükümeti mü temadiyen iki tarafı uzlaştırmıya çalışmış ve işte btm
dan elolayı Viyana'da ilk ikisi neticesiz kalmak üzere üç konferans toplanmıştır: 
Bunlardan birincisi 15 Mart 1855=25 CuınMa-1-ahire 1271 perşenbe gününden ayni: 
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senenin 26 Nisan=8 Şa'ban Perşenbe gününe kadı:.r 43 gün sürmüş, ikincisi ayni 
senenin 4 Haziran = 18 Ramazan Pazartesi günü toplanmış ve bu ilk iki konferans 
neticesiz kaldıktan sonra Avusturya'nın Rusya'ya verdiği ültimatomun ka
bulü üzerine bu 1856 = 1272 senesi 16 Kanunusani ı= 8 Cumada-I-fıla Çarşanba gü
nü de üçüncü Viyana konferansının müzakeratı başlamıştır. !şte bu müzakereler 
üzerine bu gün Viyana'da Türkiye, İngiltere, Fransa, Avusturya ve mağlub Rus
ya murahhasları tarafından imzalanan «Mükaddimat-ı-sulhiyye» mukavelesi mu
cibince yukanki dört esas üzerinde nihayet ittifak edilmiş ve sulh muahedesinin 
akdi için a'zami üç hafta içinde Paris'de bir konferans toplanınasma karar veril
miştir. - Aşağıda bu sene vukuatının «25 Şubat» ve «30 Mart» fıkralarına da 
bakınız. - Bu gün imzalanan Viyana protokolünün "Mukaddimat-ı-Sulhiyye» sa
yılmasına Paris kongresinde karar verilmiştir. - Aşağıki fıkrada göreceğimiz ıs

lahat fermanı işte bu protokol alıkamma uymuş olmak için neşredilmiştir). 

18 Su bat = ll Cumada-1-ahire, Pazartesi: Gülhane hattının alıka
mını te'yid ve tevsi' edw Isiahat Hatt-ı-Hümayunu. 

(Bu Hatt-ı-Hümayünun neşrine sebeb, Kırım seferinin başındanberi müttefil,ı:ler 

tarafından sulh esasları olarak tesbit ve ilan edildiğini yukanki fıkrada gördüğü

müz dört esasın dördüncüsünü yerine getirerek aşağıki fıkrada göreceğimiz Paris 
kongresine o husustaki hüsnüniyyetini isbat etmiş bir devlet sıfatiyle iştirak et
miş olmaktır. 

Bab-ı-Ali'de vtikela, devlet erkanı ve akalliyet mezheplerinin ruhani reisleriyle' ileri 
gelenleri hazır bulundukları halde okunan Hatt-ı-Hümayi'ınun başlıca esasları şöyle 

sıralana bilir: 
1 -- Müttefiklerin «himmet ve muavenet» leriyle harici vaziyet sağlamlaştığı sı

rada dahilf ısıahat icrası yeni ve hayırlı bir devre mukaddime teskil edecektir; 
2 - Gülhane hattı mucibince din ve mezhep farkı olmaksızın bütü~ tebaaya balışe
dilmiş olan can, mal ve namus masuniyyeti «te'kid ve te'yid» edilmiştir; 

3 - Fatih devrindenberi gayr-i-müslim cemaatlara verilmiş olan imtiyazlada ru
hanı: muafiyetler ibka edilmektedir; 
4 - Bu imtiyaz!arla mui1fiyetlerin yeni şartlar ve ihtiyaçlarla te'lifi için hüküme
tin nezareti altında olmak şartiyle patrikhanelerde hususi meclisler teşkil edilecek 
ve bu meclisierin kararları Bab-ı-Ali'ye arzedi·lip tasdik edilmek suretiyle kat'iyyet 
kesbedecektir; 
5 - Patriklerin intihab usulü ıslah olunacak ve "kayd-i-hayat» ile tayin edilecek 
patrik, piskopos, metropolit, marhasa ve haham gibi ruhani reisler «USO.l-i tahlifiy
ye»ye tabi olarak devlete sadakat yemini· edeceklerdir; 
6 - Cemaatların ruhani reisierine vermekte oldukları «cevaiz ve avaidat» tama
miyle men'edilerek hepsi maaşa bağlanacaktır; 
7 - Cemaat işleri ruhani ve cismani azadan mürekkep meclisiere havale edile
cektir; 
8 - Cemaatıara ait mektep, hastahane, mezarlık vesaire gibi umumi yerlerin 
dıey'et-i ı;ı,sUyyeleri üzre,, tamirlerine mümanaat edilmiyecekse de ccmüceddeden 
inşası» hükumetin müsaadesine mütevakkıf olacaktır; 
9 - Ahalisi karışık olmayıp yalnız bir mezhep cemaatiyle meski'ın olan yerlerde 
«Zahiren ve alenen ayin icrası»na müsaade edilecektir; 
10 - Küçük ve büyük mezhep farkı olmayıp bütün mezhepler din serbestisinden 
müstefid olmakta müsavldir; 
ll - Din, dil ve ırk itibariyle her hangi bir cemaatin diger bir cemaatten a.şağı 

tutulduğunu gösteren· cckaffe-i ta'birat ve elfaz-u-temyizat muharrerat-ı diyaniyye
den ilel-ebed mahv-u-izale» edilecektir; 
12 - Bu gibi tabirlerin me'murlarla halk tarafından kullanılması da kanunen 
men' edilecektir; 
13 - Hiç kimse din değiştirmicye, yani ihtidaya mecbur edilemiyecektir; 
14 - Cins ve mezhep farkı olmaksızın bütün tebaa devlet ıne'muru olabilecektir; 
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15 _ Kanuni ehliyet ve evsaJı haiz her ferd hangi dine mensub olursa olsun 
«Mekatib-i askeriyye ve mülkiyye»ye girmek hakkını haiz olacaktır; 

16 _ Aziisı «muhtelit bir Meclis-1 Maarifııin nezaret ve teftişine tabi olmak ve 
programlarıyla muallimleri bu meclisin mürakabesiyle tayin ve tesbit edilmek 
şartiyle akalliyet mektepleri açılmasına müsaade edilecektir; 
17 _ Müslümanlarla gayr-i-müslimler veyahut münhasıran gayr-i-müslimler ara
sında zuhur edecek ticaret ve cinayet davaları için muhtelit mahkemeler te'sis 
edilecek ve muhakemeler aleni cereyan edecektir; 
18 _ Gayr-i-müslimler arasında çıkacak miras vesaire ihtilafları gibi hususi da
valar alakadarların , talepleriyle patriklerle ruhani meclisiere havale edilebile
cektir; 

19 _ Muhtelit ticaret ve cinayet mahkemelerine dak kanunlar bir an evvel ted
vir edilip Osmanlı imparatorluğunda kullanılan muhtelif dillere terceme ve 
neşredilecektir; 
20 _ Hapishaneler "hukuk-ı insaniyyeyi hukuk-ı adalet ile» te'lif edecek surette 
ıslah olunacaktır; 

21 _ Her türlü «mücazat-ı cismaniyye ve eziyyet ve işkenceye müşabih kaffe-i 
muamele» tamamiyle ilga ve ibtal edilmiştir : buna rağmen işkence yapan ve 
yaptıran me'murlar Ceza kanununa konulacak maddeler mucibince tecziye edi
lecektir; 
22 _ Hukuk müsavatı vazife müsavatiyle kaaim olmak itibariyle Müslümanlar 
gi·bi hı.ristiyanlar vesair gayr-i-müslimler de askerlik hizmetiyle mükellef ola" 
caklar ve bu mükellefiyyetlerini fi'len ifa edebilecekleri gibi bedel vermek su
retiyle de eda etmek hakkını haiz olacaklardır; 
23 _ Gayr-i-müslimlerin orduda «Suret-i istihdamları hakkında nizarnat-ı lazı

me yapı! up» bir an evvel neşredilecektir: [Bu hususta başlıca iki fikir ileri sürül
müştür: Her mezhep için ayrı tabur teşkilini teklif edenler olmuşsa da kabul edil
memiş ve nihayet karışık olması tercih edilmiştir]; 
24 _ Vilayet ve sancak meclisierindeki Müslüman ve gayr-i-müslim azanın hakka
niyetle intihabı ve re'ye fesat karıştınlmaması için nizamnameler tertib edilecektir, 
25 - Devletlerle""yapılacak "Suver-i tanzimiyyeden sonra» yerli tebaanın tabi ol
duğu alıkama ittfua' etmek şartıyle ecnebHere de Türkiye'de «Tasarruf-i emlak, 
hakkı verilecektir; 
26 - tltizam usulünün ilgasiyle vergilerin doğrudan doğruya devlet tarafından 

tahsili esas olacaktır; 
27 - «Beher sene içün varidat ve masarifat defteri» denilen büdce hakkında Tan
zimattan sonra yapılmış olan kanunun tatbikın~ i'Una edilecektir; 
28 - Maaşların muntazam tesviyesine başlanacaktır; 
29 - Her cemaatin ruhani reisiyle devlet tarafından bir sene müddetle tayin 
edilecek birer me'muru bütün tel;ıaaya şamil meselelerde "Mec!is-i-Valay-ı Ahkam-ı 

Adliyye» müzakeratına iştirak ettirilecektir; 
30 - Meclis-i-Vala azası müzakerelerde tamamiyle serbestçe söz söyliyecek ve 
bundan dolayı «asla rencide» edilmiyecektir; 
31 - «İrtikab-u-i'tisaf»ın men'ine ait kanunlar bila-istisna bütün me'murlara cid
diyetle tatbik edilecektir; 
32 - Meskükat tashih edilecek ve devletin "umür-i maJiyyesine i'tibar verecek 
banka misillü şeylerıı yapılacaktır; 
33 - Ziraat ve ticaretin inkişafı için yollar yapılıp kanallar açılacaktır; 
34 - Garp kültürüne ehemmiyet verilerek «Maarif ve ulum ve sermaye-i Avru
pa'dan i-stifadeye» bakılacaktır; 
35 - Hükümet bu Hatt-ı-Hümayun alıkanıının «Bi-1-etraf mütalaasiyle peyder
pey mevkı'-i icraya konulması»na me'mur edilmistir. 
Aşağıki fıkrada göreceğimiz Paris kongresine İştırak edecek devletlere de tebliğ 
edilmiş olan bu fermanla yukarda 1839 1= 1255 vukuatının "3 Tesrinisani» fıkrasın
da gördüğümüz Gülhane Hatt-ı-Hümayünunu ayıran başlıca hususiyet, o hat
tın hiç bir harici te'sir olmaksızın sırf dahili ihtiyaçlar bakımından hazırlanmış 
olmasına mukabil bu fermanın yukarıki fıkrada müttefikler tarafından ilan 
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edilmiş olduğunu gördüğümüz dört sulh esasının dördüncü maddesi mucibince 
Avrupa devletlerini tatmin için neşredilmiş olmasında gösterilir. Bu suretle dev
letin dahili ısıahat işi bir harici siyaset mese'.esi haline gelmiş demektir: Fakat 
harb masraflarını karşılıyacak para ile ordusunun kullanacağı silahları bile Av
rupa'dan tedarike mecbur olacak hale gelmiş bir devlet için başka türlü bir ha
reket imkanı yoktur. !şte bundan dolayı Sadr-ı-a'zam Ali: Paşa milli izzetinefsi 
vikaye için yalnız iki şey yapabilmiştir : 
ı _ Isiahat fermanı Paris konferansından evvel neşredilmek suretiyle bu işi devlet 
kendiliğinden yapmış gibi görünmüştür; 
2 _ Paris muahedesinin 9 uncu n:ıaddesine Baş-murabhas All Paşa'nın himmet ve 
gayretiyle konulan bir fıkrada bu fermanın devletlere tebliğ edilmiş olması, on
ların Osmanlı «idare-i dilhiliyyesine» müdahale hakkını ihraz etmeleri gibi bir 
mamiya gelemiyeceği kat'i bir ifadeyle tasrih edilmiştir; hatta padişahın bunu 
kendiliğinden neşretmiş olduğu hakkında bile bir ibare vardır. 
işte bu suretle hem zavahir kurtarılmış, hem de müstal,bel bir müdahalenin hukuk 
itibariyle önü alınmış demektir. 
Müttefiklerin l\Iüslüman-Hıristiyan müsavatını te'min edecek şekilde ıslahat is
temeleri bir taraftan Rusya'nın Ortodoksları himaye iddialarına sed çekmek ve 
bir taraftan da urnumiyetle Avrupa hıristiyanlığını tatmin etmek maksadıyla 

izah edilir. 
Isiahat fermanının yukarıda gözdeiı' geçirdiğ·imiz otuz beş esası dört kısma ayrı
labilir: 
ı - Can, mal ve namus masuniyyetleriyle Osmanlı anasırının hukuki ı-c;Usavatı 

vesaire gibi esaslar Gülhane Hatt-ı-Hümayünundaki alıkamın te'yidinden ;ı:ız,ret 

olmak itibariyle yeni bir şey değildir; 
3 _ Hapisbilnelerin ıslahı, işkence yasağı, maaşların muntazam tesviyesi, mes
ki'ıkat ve büdce meseleleri, yollarla kanallara ait nilfia işleri ve maarif siyasetin
de Garp kültürüne ehemmiyet verilmesi gi·bi esaslar en zaruri ve hakiki ihtiyaçla
rın ifadesinden ibaret olmak itibariyle Avrupa devletlerini tatmin gibi bir maksat
la alakadar değildir; 
3 - Avrupa'yı memnun etmek için gayr-i-müslimlere verilen yeni hakların en 
mühimlerf devlet me'muriyetleriyle mülki ve askeri mekteplere onların da gire
bilmelerine, kendi aralarındaki miras davalarının patrikhanelerde göriilebilmesi
ne, resmi dil esasına mugayir olarak cinayet ve ticaret kanunla~·ının akamyet 
dilleriyle de neşredilmesine, bütün cemaatların ikişer mümessille Meclis-i-Vala'da 
temsiline ve nihayet mülkiyet hakkının ilk defa olarak ecnebilere de teşmiline aid 
olanlardır: Bunların içinde patrikhanelere verilen kaza hakkı pek mahdud olsa bile 
devletin adli istiklalini ihlal eden bir vaziyet demekti·r; 
4 - Isiahat fermanmda gayr-i-müslim anasırın lehine olduğu kadar aleyhine de 
bir çok hükümler vardır : Askerlik ınükellefiyyeti, Fatih devrindenberi verilen 
dini imtiyazlarla muafiyetierin yeni şartlarla te'lif edilmek üzere yeniden tedkik 
edilmek mecburiyeti, papazların ötedenberi kendi cemaatıarından haraç şeklinde 

alageldikleri keyfi aidatın ilgasiyle aylığa bağlanmaları ve ·bütün ruM.ni reisierin 
sadakat yeminiyle mükellef tutulmaları gibi esaslar onlara çok ağır gelmis mü-
kellefiyyetlerdir. · ' 

işte bundan dolayı Müslümanlar kadar gayr-i-müslimler de bu meşhur ıslahat 

fermanının aleyhinde bulunmuşlardır : En çok müteessir olanlar da Engelha,rdt'm 
tabiriyle asırlarca soygunculuk ettikten sonra «Cevaiz ve avaidat,ın biİ"denbire 
ilga edilivermesi hiç işlerine gelmiyen papazlardır; soyu·lmaktan kurtulan halk 
tabakaları da askerlik mecburieyetinden memnun değildir: Çünkü Osmanh tari
hinin başlarındanberi hep Müslümanlar ve bilhassa Türkler kan dökmüş ve 
gayr-i-müslimler kendi işleriyle meşgul olup rahat yaşamışlardır! !şte bundan 
dolayı Bab-ı-Ali'de ferman okunup bittikten sonra atlas keseye konulurken tzmit 
piskoposunun : 

- Allaha dua edelim de şu ferman bir daha o keseden çıkmasın! 

dediğinden bile bahsedilir. ımtiyazların yeniden tedkikini hükftmetin pat:riiilıtane 
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işlerine müdahalesi ve hatta bunların ilgasına kalkışması gibi göstermek istiyen 
Ortodoks kilisesinin biraz sonra bir Avrupa pıüdahalesine yol açmak üzere gaze
telerle menfi bk propagandaya kalkıŞmasında "Cevaiz ve avaidat» meselesinin her 
halde çok büyük bir te'siri olsa gerektir). 

25 Şubat = 18 Cumada-l-ahire, Pazartesi: Paris sulh kongresinin 
açılması ve otuz beş günlük mütareke kararı. 

(Yukarda bu sene vukuatının «1 Şubab fıkrasında bahsi geçen Viyana protokolu 
mucibince o tarihten a'zami üç hafta = 21 gün sonra toplanması lazımgeler.. 

Paris kongresinin en geç 22 Şubat = 15 Cumada-1-ahire Cuma günü toplanmış ol-· 
nıası icab ettiği halde, ilk ictima üç günlük bir teahhurla ancak bu gün akdedHe
bilmiştir. 

Kongreye iştirak eden devletler Türkiye, Fransa, tn'giltere, Sardenya, Avusturya 
ve Rusya'dır: 1841=1257 senesi 13 Temmuz=23 Cumada-l-Ula Salı günü akdedB
miş olan Boğazlar mukavelesinde imzası bulunmak itibariyle Prusya devletinın de 
davet edilmesine 10 Mart = 3 Receb Pazartesi eelsesinde karar verilmiş ve su ... 
retle kongrede temsil edilen devletlerin sayısı yediyi bulmuştur. 
Konferans Paris'de toplanmış olduğu için, diplomasi teamülüne uyulars.k Elya·· 
set makamına Fransa Hariciyye nazırı ve baş-murahhası kont Alexandre ·v>/a-
lewski seçilmiştir: Birinci Napoleon'un gayr-i-meşru oğlu olan ve Lehistan,.d.a; 
dünyaya gelen bu kont, anası lehli kontes Marie Wa!ewska'mn adını taşır' f!'ran
sa'nın ikinci murahhası da Viyana büyük-elçisi baron François-Adolphe: dE, 
Bourqueney'dir. Osmanlı imparatorluğunu Baş-murahhas olarak Sadr-.ı.-a'zam 

Mehmet Emin Ali paşa ve ikinci murahhas olarak da Paris sef1r-i-keb1ri lVIehmet 
Cemil Bey temsil etmiştir: Bu Mehmet Cemil Bey Koca-Reşid Paşa'nın oğ'ludur. 
İngiltere krallığını Hariciyye nazırı kont George-Gulliaume-Frederic de Ciaren
don ve Paris büyük-elçisi baron Henri-Richard-Charles Cöwley, Sardenya ~rral-· 

lığını meşhur Baş-vekil ve Maliye nazırı kont Camille Benso de Cavour ve Paris; 
orta-elçisi marki Salvator de Villamarina, Avusturya-Macaristan'ı Hariciyye na-
zırı kont Charl~s-Ferdinand de Buol-Schauenstein ve Paris orta-elçisi baron 
Joseph-Alexandr4 de Hübner, Prusya krallığını Hariciyye nazırı baron Oth.on
T!ıeodore de Manteuffel ve Paris orta-elçisi kont François de Hatzfeldt-Wilderı
burg-Schoenstein v~ nihayet mağlub Rusya imparatorluğunu da çarlık Karar
gah-ı-umumi kurnaildam ve çarın harb yilveri general kont Alexis Orloff ve oı·
ta-elçi baron Philippe de Brunnow temsi·l etmiştir: Aşağıki fıkrada göreceğim i:<; 

par-is muahedesinde işte bunların imzaları vardır. 

Kongre Fransa Hariciyye nezareti binasın(la toplanmıştır: İlkönce reis seçilip lu-
sa bir teşekkür nutku iril.d etmiş, ondan sonra alel~usul salahiytnameler tedki!ı::· 

edilip ınu:va.fık görülmüş ve işte bunun üzerine müzakere açılınca reisin teklifiyle 
müzakeratın mahrem tutulması karariaşmış ve yukarda bu sene vukuatınır/ «1 Şu
bat» fıkrasında gördüğümüz Viyana protokolündeki esaslar "Mukaddiinat-ı-sulhiy-·· 

ye» olarak kabul edildikten sonra da 31 Mart=24 Receb Pazartesi günü aksaınm.a 
kadar denizde ve karada mütareke akdine Ve bu hUSUSUn muharib dev'let!~1' U1\U

rahhasları tarafından telgrafla derhal · baş-Immandanlara tebliğ edilmesine karar 
verilmiştir : Eğer icab ederse bu otuz beş günlük mütil.reke temdid edilebilecektir. 
Paris kongresinde 24 celse akdedilmiştir: Aşağıdaki fıkrada göreceğimiz· sulh nru
ahedesinin 30 Mart Pazar gününe tesadüf eden imza tarihine kadar 19 celse akde
dildikten sonra, Nisan içinde beş toplantı daha yapılmıştır. Bu günkü açılış eelse-
sinden itibaren gün tarihlerine göre bunlar şöyle sıralamr : 
İkinci celse - 28 Şubat=21 Cuma.da-1-il.hire Perşenbe; 
üçüncü celse - 1 Mart=23 Cumada-1-il.hire Cumartesi· 
Dördüncü celse- 4 Mart=26 Cumada-1-ahire Salı; ' 
Beşinci celse - 6 Mart-28 Cumada-l-abire Perşenbe; 
Altıncı celse -8 Mart=1 Receb Cumartesi; 
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Yedinci celse - 10 Mart=3 Receb Pazartesi; 
·Sekizinci celse - 12 Mart=5 Receb Çarşanba; 
Dokuzuncu celse - 14 Mart=7 Receb Cuma; 
Onuncu ve On birinci celseler - 18 Mart=ll Receb SaL; 
On ikinci celse - 22 1v1art=15 Receb Cumartesi; 
On üçüncü celse -· 24 Mart=17 Receb Pazartesi; 
On dördüncü celse -25 Mart=18 Receb Salı; 
On beşinci celse - 26 Mart=19 Receb Çarşanba; 
On altıncı celse - 27 Mart=20 Receb perşenbe; 
On yedinci c else - 28 Mart=21 Receb Cuma; 
On sekizinci celse - 29 Mart=22 Receb Cumartesi; 
On dokuzuncu celse - 30 Mart=23 Receb Pazar; 
Sul hmuahedesinin işte o gün imzasından sonra: 
Yirminci celse - 2 Nisan=26 Receb Çarşanba; 
Yirmi birinci celse - 4 Nisan=28 Receb Cuma; 
Yirmi ikinci celse -- 8 Nisan=2 Şa'ban Salı; 

Yirmi üçüncü celse - 14 Nisan=8 Şa'ban Pazartesi; 
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Yirmi dördüncü ve sonuncu celse - 16 Nisan=lO Şa'ban Çarşanl)a günleri akde
dilmiştir. 

Sulh muahedesinin imzasından sonra Nisan içinde akdedilen beş celsede ikinci de
;recedeki meseleler görüşü !üp bazı kararlar verilmiştir). 

30 Mart = 23 Receb, Pazar: Kırım harbine nihayet veren Paris sulh 
-muahedesinin imzası. 

(Yukarıki fıkrada bahsettiğ·iıniz otuz beş günlük mütarekenin otuz dördüncü gü
nü imzalanan Paris muahedesinin nihayet verdiği büyük seferde Türkler Tuna. 
Kırım, Kafkas ve Anadolu cephelerinde harbettikleri halde müttefik :i:ngiliz, Fran
sız ve Sardenyafitalya orduları yalnız Kırım cephesinde çarpışmışlardır: Bu harbin 
«Kırım muharebesi, ismiyle anılması, neticenin orada alınmış olmasından ve 
müttefiklerin de yalnız orada kan dökmüş olmalarındandır. 

'Sefer müddetleri de farklıdır: 1853=1270 senesi 4 Teşrinievvel = 1 Muharrem Salı 

günü Rusya:'ya harb ilan etnıiş olan Türkiye o tarihten bu güne kadar tam 2 sene, 
5 ay, 27 gündenberi harb halindedir; gene ayni senenin 23 Teşrinievvel = 20 Mu
han~eın Pazar günü ilk ateşin açılmasından yukanki fıkrada gördüğümüz mütareke 
tarihine kadar Türkler 2 sene, 4 ay, 4 gün cephede harbetmişlerdir. 
Buna mukabil 1854=1270 senesi 27 Mart=27 Cumada-1-ahire Pazartesi günü Rus
ya·ya harb ilan etmiş olan ingiltere ile Fransa Paris muahedestnin imzasına kadar 
2 sene, 4 gündür harb halinde bulunmakla beraber ilk ateşe gene o senenin 
·20 Eylül = 27 Zülhicce Çarşanba günü Kırım'daki Alma muharebesinde girmiş ol
dukları için, o tarihten yukarıki fıkrada gördüğümüz mütareke gününe kadar an
cak 1 sene, 5 ay, 6 gün yalnız bir cephede kan dökmüşlerdir. 
Bu vaziyete göre Türkler ingiUz-Fransız müttefiklerine nisbetle 10 ay, 28 gün fazla 
'harbetmişler demektir. 

:Sardenya krallığının harbe girmesi 1855=1271 senesi 26 Kanunusant-7 Cuma
-da-l-Ula Cuma günü Torino muahedesinin imzasiyle başlamış olduğuna göre, en 
az sıkıntı çeken bu İtalyan krallığı o tarihten itibaren 1 sene, 2 ay, 5 gün harb ha
linde bulunmuş ve ayni senenin 10 Mayıs=22 Şa'ban Perşenbe günU Kırım'a asker 
<Çıkardıktan sonra 25 Mayıs = 8 Ramazan Cuma günü Tchernaia muharebesinde 
Uk ateşe gi-rmiş olmak itibariyle yukarıki mütareke tarihine kadar yalnız 9 ay, 
'2 gün bilfiil harbetmiştir. 

!şte bu vaziyete rağmen bizim müttefikler Kırım muharebesinin bütün şerefini 

kendHerine hasreden bir propaganda yapmışlar ve en ciddi tarih menbaları.nda 

bile Türkiye'yi· pek ehemmiyetsiz bir unsur gibi göstermişlerdir: Halbuki kendi
!erinln Kırım'a gidebilmeleri Türklerin Tuna boylarında Rusya'yı tamamiyle ııaağ- · 
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lüb etmiş olmaları sayesindedir ve Kırım'da elde edilen büyük ve parlak neticede 
de Türk ordusu en mühim amillerdendir. 
Bu gün paris kongresinde bir sulh muahedesiyle üç mukavele imzalanmıştır; bun
lar ehemmiyetlerine göre şöyle sıralamr : 
ı «Paris muahedesi» ismiyle meşhur büyük sulh muahedesi; 
2 - Boğazlar mukavelesi; 
3 _ Bitaraf ilan edilen Karadeniz'de sahilleri bulunan devletlerin bulundurabilecek
leri hafif harb gemilerine ait mukavele; 

4 - Aland adalarına ait mukavele. 
Bu tarihi vesikaların bütün murahhaslar tarafından imzası üzerine kongre reisi 
kont Walewski b'ir gün sonra müddeti bitecek olan mütareke halinin Paris mua
hedesi alakadar devletler tarafından a'zami dört hafta içinde tasdik edilip kat'iyyet 
kesbedinceye kadar terndidini teklif etmiş ve ittifakla kabul edilen bu teklif mu
rahhaslar tarafından telgraflarla derhal devletlerine bildirilmiştir. 
Paris muahedesi 34 madde ile bir müzeyyel maddeden ibarettir ve yukanki fık

rada bahsi geçen yedi devletin birinci ve ikinci murahhasları tarafından imz§. 
edilmiştir. ' 

Muahedenin mukaddimesinde sulhün temeli olarak Fransızca ve Türkçe metinle
rinde : 
"Retablissement et consolidation de la paix, en assurant, par des garanties efficaces 
et reciproques, l'independance et l'integrite de l'Empire Ottoınan» 
Yani: 
«Saltanat-ı-Seniyyenin istikliU-i alisiyle memalikinin tamamiyyetini kefalet-i mües
sire ve mütekabile ile te'min» 
hususundan başlıca esas olarak bahsedilmektedir. 
34 maddenin ihtiva ettiği esaslar şöyle sıralanabilir : 
ı - Birinci madde mucibince muahedenin tasdikinden itibaren müttefiklerle Rusya 
arasında takarrür edecek sulh «ebedi» dir. 
2 __ lkinci, üçüncü ve dördüncü ve otuz birinci maddeler harb esnasında işgal edi
len yerlerin mütekabilen tahliyelerine aittir. Bu tahliye işleri iki kısma ayrılmak
tadır: Birinci kısmı Rusların Anadolu cephesinde işgal ettikleri Kars şehir ve ka
les;ijle diger yerleri ve bilmukabele müttefiklerin de Kırım'da işgal etmiş oldukları 
Si~astopol, Balaklava, Kamiesch = Kamış, Eupatoria = Gö'zleve, Kerç, Yenil{ale, 
Kinbourn = Kılburun ves'aire gibi şehirlerle limanları tahUye ve iade etmelerine 
aittir. Otuz birinci maddede ise müttefik devletler tarafından gönderilmiş askerlerin 
Türk topraklarında dost olarak bulunmakta oldukları yerleri bir an evvel terkedip 
gideceklerinden bahsedHmektedir: Aşağıda bu sene vukuatının "13 Mayıs, fıkra

sına da bakınız. 

3 - Yirminci ve yirmi birinci maddelerde de araziye ait esasların en mühimlerine 
temas edilmektedir : Bu iki madde mucibince müttefiklerin Kırım'da işgal etmekte 
olduklan yerlerin Ruslara iadesine mukabil, Ruslar da Besarabya'mn CahuljKahulu, 
tsrnail ve Bolgrad kaz§.larından mürekkep kısmını Osmaplı h§.kimiyyeti altında ol
mak şartiyle Boğdan beyliğine terkedecektir. Mağlüb Rusya'nın yegane arazi 
ziyanı işte bundan ibarettir. Yirminci maddede hudud hattı tesbit edilmekte 
olan bu toprak parçasının Boğdan'a ilhakından maksat, Rusya'yı Tuna ağızlann
dan uzaklaştırmaktır. Tuna ağızlarındaki adaların doğrudan doğruya Türkiye'ye 
terki için aşağıda 1857=1273 vukuatının «19 Haziran» fıkrasına bakınız. 

4 - Harpten evvelki vaziyetini aynen muhlifaza edecek olan Anadolu hududu 
bakkındaki otuzuncu madde mucibince her türlü ihtilafın önü alınmak üzere hu
dut hattının tamamiyle tavzihi için iki Türk, iki Rus ve birer :tngiliz ve Fransız 
komiserinden mürekkep bir muhtelit komisyon teşkil edilecek ve bu komisyon 
muahedenin tasdik tarihinden itibaren sekiz ay içinde Işini bitirmiş olacaktır. 
5 - Yirmi ikinci maddeden yirmi yedinci maddeye kadar altı madde Memle
keteyn'e attir. Bu maddeler mucibince Eflak ve Boğdan voyvodalıkları Os
manlı hakimiyyeti altında olmak şartıyle mu§.hedede imzaları bulunan devletle
ırın müşterek kef§.letleri altında mevcud imtiyazlarından istif§.de etmekte devam, 
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edeceklerdir; bu suretle Rusya'nın bu iki beylik üzerinde iddia ettiği himaye 
hakkı tamamiyle kaldırılmış demektir: Hatta kefil devletlerden hiç birinin mün
feriden himaye iddia edemiyeceği ve Memleketeyn'in dahili işlerine müdahale 
hakkı olmıyacağı da tasrih edilmiştir. Bundan başka her iki beyliğe ait:" nizam
larla teşkilat kanunlarını yeniden tedkik için kefil devletlerin mümessilleriyle 
Türkiye'nin bir komiserinden mürekkep bir komisyon teşkil edilmesine, padi
sahın bu iki memlekette bütün halk sınıflarını hakkıyle temsil edebilecek birer 
~Divan» teşkil etmesine ve bu divanların o komisyonla münasebatının ayrıca 
tesbitine, işte bu suretle esaslar tesbit edildikten sonra Memleketeyn'in yent teş

kilatı bir Hatt-,ı-Hümayün'la ilanedilmesine, voyvodaların asayiş ve hudut em
niyetleri için müsellah kuvvetler bulundurmalarına ve bunların indelhace Bab-ı

Ali ile mütabık kalmak şartiyle her hangi bb: taarruza karşı müdafaa salahiyyet
lerine ve nihayet dahili kargaşalıklar çıktığı takdirde Bab-ı-Ali'nin devletlerle 
anlaşıldıktan sonra kuvvet sevkedebilmesine karar verilmiştir. 
6 _ Yirmi sekizinci ve yirmi dokuzuncu maddeler Sırp beyliğine il.ittir: Bu 
prenslik Osmanlı hakimiyyeti ve devletlerin nıüşterek ketaleti altında imtiyaz 
fermanlarından istifade etmekte devam edecek ve Bab-ı-AH şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da Sırhistan kalelerinde asker bulundurmak hakkını haiz ola
caktır. indelhace asker sevki için devletlerle anlaşmak lazımdır. 

7 - On birinci maddeden on dördüncü maddeye kadar dört madde Karadeniz'e 
aittir: Bitaraf ilan edilen bu iç-denizde sahilleri olan ve olmıyan hiç bir devletin 
harb gemileri bulundurmak hakkı olmıyacak ve Türkiye ile Rusya KE•radeniz 
tersanelerini kaldıracakları gibi yenilerini de yapamıyacaklardır; yalnız on dör
düncü maddede sulh mw1hedesinin "Annexe ı= Cüz'-i mütemmim»i olduğundan 

balısedHen ve bu gün muahede ile beraber imzalanan üç maddelik bir Türk-Rus 
mukav"elesi mucibince Türkiye ile Rusya Karadeniz sahillerinin muhafazasında 

kullanmak üzere 50 metre uzunluğunda ve a'zamt sekiz yüz ton hacminde altışar 
buharlı gemi ile en fazla iki yüz tonluk buharlı veya yelkenli dörder hafif gemi 
bulundurmak hakkını haiz olacaklardır. 
8 - Onuncu maddede Boğazlar meselesine aittir: Yukarda 184iı=1257 vukuıitının 
«13 Temmuz» fıkrasında gördüğümüz· Boğazlar mukavelesini te'yid eden bu mad
dede gene bu gün imzalanan yeni bir mukavelenin sulh muahedesine «rabt-u
tezyil kılınmış, olduğundan bahsedilmektedir. Yetıi mukavele dört maddeliktir: 
Mukaddimesinde eski mukavelenin teferrüatına ait bazı tadilat yapılmış olduğu 

kaydedildikten sonra Türkiye'nin sulh halinde Boğazları bütün harb gemilerine 
kapalı bulunduracağından, devletlerin de bu esasa riayet edeceklerinden, yal
nız Istanbul'daki sefaretıerin emrinde bulunacak birer hafif harb gemisine eski
den olduğu gibi müsaade edileceğinden ve nihayet Tuna seyr-i-sefainine ait 
yeni nizamnamelerin tatbikını te'min için muahedede imzaları bulunan devletle
rin bu nehir ağızlarında ikişer hafif gemi bulundurabileceklerinden bahsedilmektedir~ 
9 - On beşinci maddeden on dokuzuncu maddeye kadar beş madde yeni Tuna 
rejimine aittir : Bu maddeler mucibince muhtelif menıleketlerden geçmekte olan 
Tuna nehriyle ağ·ızlarında seyr-i-sefain serbestisi Avrupa devletlerinin müşterek 

kefaletleri altına alınn:ıış ve bu serbestinin inzibat ve karantene icabiHmdQn ix<ş

ka hiç bir kayit! e tah di d edilememesine karar verilmiştir; bunlara ait esasları 

tayin ve tatbik için n1wlhedede imzaları bulunan yedi devletin birer murahha
sından mürekkep bit Avrupa komisyonu teşkil edilip iki sene içinde Tuna ağız

larını seyr-i-sefaine müsait bir hale gE-tirdikten sonra feshedilecek ve buna mu-' 
kabil nehir boyunda sahilleri bulunan Türkiye, Avusturya, Bavyera ye ';Vur
temberg devletlerinin birer murahhasiyle Sırhistan ve Memleketeyn beyliklerinin 
seyr-i-sefain ve inzibat nizamnamelerini tertib edecek, serhesti esasını ihlal eDen 
Bab-ı-Alice, tasvib edilecek birer komiserinden mürekkep daimi bir komisyon -
her türlü mevanii ortadan kaldıracak, bütün nehir boyunca yapılması lazımge

len maddi işleri yaptıracak ve Avrupa komisyonununun fesbinden sonra nehrin 
ağızıarıyla Karadeniz'in o civardaki kısmının seyr-i-sefaine müsait kalmasına 

n ezaret edecektir. 
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10- Dokuzuncu madde Bab-ı-Ali'nin birer suretini devletlere tebliğ etmiş olduğu 

1slahat fermanı hakkındadır: Bu mesele için yukarda bu sene vukuatının "18 
Şubat;;, fıkrasına bakınız. 

11 - Yedinci maddede Türkiye'nin Avrupa hukuk-ı-umumiyyesinden istifade 
hakkı tasdik edilerek devletler manzümesine kabul edilmiş olduğu ilil.ı1 edilmek
te, muil.hedede imzaları bulunan devletler Osmanlı istiklil.liyle taınamiyyet-i

mülkiyyesine riayet edeceklerini yegan yegan taahhüd ettikten başka bu taah
hüdün tamamiyle tatbikını müşterek kefalet altına almakta ve bu esasların ih
laline ma'tuf her hangi bir teşebbüsü bir menfaat-i-umumiyye meselesi telakki 
edeceklerinden bahsedilmektedir. 
Bu fevkalade mühim maddeni'n Avrupa hukuk-ı-umumiyyesinden istifademizle 
devletler manzümesine kabulümüz hakkındaki birinci fıkrası bazı menbalarda 
bir takım yanlış tel~kkilere yol açarak Türkiye'nin bütün tarihinde ilk defa oıa
ıak Avrupa devletleriyle hukuk müsavatına nail olduğundan bahsedilirse de 
kat'iyyen doğru değildir. 

Devleth:~r hukuku bakımından Türkiye'nin vaziyeti üç devre ayrılır: Birinci de
vir, Avrupa hukukunda Türk üstünlüğü devridir; bu parlak devirde Osmanlı 

imparatoru resmen pil.dişahlar padişahı sayılmış, mesela Avusturya hükümdan 
ancak Osmanlı sadr-ı-a'zamiyle müsavi addedilmiş, muahedelerin yalnız Istan
bul'daki Türkçe metinleri esas ittihaz olunmuş ve Avrupa devietleri haraca bağ
lanmıştır: Bir çok muahedelerdeki sarahatıerle sabit olan bu ilk devir 1533 = 939 
senesi 22 Haziran=29 Zülka'de Pazar günü akdedilen Istanbul muahedesiyle baş

layıp 1606=1015 senesi ll Teşrinisani ı= 10 Receb Cumartesi günü imzalanan ve 
Tür}~ üstünlüğünün yerine hukuki müsil.vat esasını ikaame eden Zsitva-Torok sul
hüne kadar tam 73 sene, 4 ay, 9 gün sürmüştür. Fakat bıi müsavat bile teşrifat 
ve muhaberat sahalarına münhasır kaldığı için biraz nazaridir ve hatta bir çok 
devletler bu ikinci devirde bile Türk hazinesine haraç ve padişahlara mecburf 
hediyeler takdimine devam etmişlerdir. 
!nhitat devrimizdeki feci mağlübiyyetler yüzünden bu muhteşem müsavat devri
nin Eiha.yet bulması da 1699 = 1110 senesi 26 Kanunusani ı= 24 ,Receb Pazartesi 
günü akdedilen Karlofça muahedelerinin imzası üzerinedir: Bir çok arazi kaybe
dip artık parçalanmıya başlıyan Osmanlı imparatorluğunun o tarihe kadar al
makta olduğu son haraçlarla hediyelere işte bu muahede ile nihayet veriimiş 

ve 'Bürkiye eski heybet ve ehemmiy~J'.:.ini kaybetmiştir. Bu vaziyete göre müsavat 
esasına istinad eden ikinci devir Zsitva-Torok sulhünden Karlofça mu§.hedesine 
kadar tam 92 sene, 2 ay, 5 gün sürmüş demektir. tıkönce resmi Türk üstünlüğü 
ve ondan sonra da hukuki müsavat esaslarıyla geçen bu ilk iki devrin mecmüu 
165 sene, 6 ay, 14 gün tutmaktadır. 
Kaf'lofçıı nıuahedesiyle başlayıp Paris muahedesiyle nihayet bulan üçüncü de
virde bile müsavat esası Türkiye aleyhine olarak resmen ihlal veya ibtal edilmiş 
değildir: Sırf kendi kuvvetiyle mevcudiyyetini muhafaza imkan ve iktidarından 

artık ınahrum olan Osmanlı devleti Mehmed Ali ısyanı gibi dahili gailelerini 
bile ancak harici yardımlarla tesviye edebilecek hale geldiği için, 157 sene, 2 
ay, 5 gün süren bu üçüncü devirde bir taraftan hıristiyan unsurlar üzerinde iddia 
edilen himaye hakları gibi dini ve bir taraftan da kapitülasyonlardan mütevellit 
siyasi, adli ve iktisadi vesilelerle büyük devletler için daimi bir müdahale sahası 
haline gelmiş, işte bundan dolayı «Avrupa hukuk-ı-umumiyyesbnden istifade ede
memiş ve mesela 1815 Viyana kongresi gibi beynelmilel toplantılara davet edil
memiştir. 

Paris muahedesinin yedinci maddesi bu bakımdan fevkalade mühim olmakla be
raber, Os::nanlı istik~aliyle tamamiyyet-i-mülkiyyesinin Avrupa kefaleti altında 

bulunması, g-ayr-,i-müslimlere verilen haklar gibi dahili bir meselenin muahedeye 
ayn öir madde ile geçirilrrıiş oln:ıası ve bilhassa devletin kendi topraklannda
ki hakimi.yyetini talıdid eden kapitülasyonların ilgası hakkında 25 Mart=18 Rc
ccb Sa~; günJ toplana;1 on dördüncü celsede Ali paşa'nın ileri sürdüğü haklı sc'

beplcrin ıslahata muallak bir takım müphem vaitıerle geçiştirilmiş olması bu 
meşhur maddeceki tumturaklı ve yaldızlı_ sözlere rağ·meE Osrüanh imparatoriu-
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ğunun «Avrupa hukuk-ı-umumiyyesi>>nden hiç bir zaman tamamiyle istifilcle 
edemiyeceğini gösteren hukuki ve siyasi enge1lerdir! Bu gibi kayitler Osmanlı 

istiklalinin mütemadiyen ihlaline sebeb olmuş ve sadaret tebeddüllerine varınca

ya kadar her hususta devletlerin haksız ve münasebetsiz müdahalelerine yol aç
mıştır: Misal olarak aşağıda 1856=1273 vukuatının "ı Teşrinisani» ve 1857=1273 
vukuatının «6 Ağustos, fıkralarına bakınız. 

12 - Beşinci madde muahedede imzaları bulunan devletlerin harb suçluları h::ık

kında afv-i-umumi ilan etmelerine ve altıncı madde de esirlerin derhal nüibaC:elc
sine aittiL 

13 - Sekizinci maddede Türkiye ile Paris muahedesini imzfıJıyan diger devletler
den biri veya bir kaçı arasında sulhü ihlal edebilecek mühim bir ihtil&f çıktığ·ı 

takdirde, her iki tarafın da silaha sarılmadan evvel mütebaki devletlerin ta
vassutuna müracaat edeceğinden bahsedilmektedir: Tabii bu madde ile bilh2.ss:ı 

Rusya istihd&f edilmiştir. 

14 - Türkiye'yi alakadar etmiyen otuz üçüncü madde Baltık denizindeki Aland 
adalarına aittir ve bu Fin adaları için gene bu gün in'giltere ve Fransa ile Rusya 
arasında ayrı bir mukavele imza edilmiştir. 

Osmanlı tamamiyyet-i-mülkiyyesi, Türkiye'deki müttefik kuvvetlerinin hareket 
tarihi, Tuna işleri, hudut meseleleri ve Memleketeyn beyliklerinin yeni vaziyet
leri hakkında Paris muahedesinin mütemmimleri ve zeyilleri şeklinde bundan 
sonra akdedilen .. tali mukavelelerin en mühimleri için aşağıki fıkra ile daha aşa

ğıda bu senenin «13 Mayıs», 1857 = 1273 vukuatının "19 Haziran» ve nihayet 
1858 = 1275 vukuatmın da «19 Ağustos» fıkralarına bakınız. 
Paris muahedesinin hoşa gitmiyen bazı esaslarından dolayı Ali Paşa siyasi rakip
Ierinin ve bilhassa Koca-Reşid Paşa'nın bir çok tenkitlerine uğramışsa da, bunla
rın ekserisi haksızdır). 

15 Nisan = 9 Şa'ban, Salı: Osmanlı «Tamamiyyet-i-miilldyye» ~ii

nin tekeffülü hakkında ingiltere-Fransa-Avusturya muahedesi. 

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz Paris muahedesinin yedinci maddesiyle Osmanlı 

devletinin tamamiyyet-i-mülkiyyesi Rusya'nın da dahil olduğu devletler"-hey'eti 
tarafından tekeffül edilmiş olmakla beraber, kurdun kuzuya kefaletini andıran 

öyle bir vaziyeü pek sağlam bulınıyan ingiliz, Fransız ve Avusturya hükÜmetleri 
bilhassa Rusyanın müstakbel bir tecavuz ihtimaline karşı bu gün Paris'de üç 
maddelik bir muahede imzalamışlardır: Bu yeni muahedeye göre o üç büyük 
devlet tarafından yegan yegan ve müştereken tekeffül edilen tamamiyyet esası

nın her hangi bir başka devlet tarafından ihlali «Casus belli ı= Harb sebebi» sa
yılacak ve o takdirde kefil devletler Bab-ı-AU ile anlaşıp kara ve deniz kuvvetleri
ni mütecavize karşı derhal harekete getireceklerdir). 

13 Mayıs = 8 Ramazan, Salı: Müttefiklerin Türkiye' deki ku vv<> t
lerini geri çekmeleri hakkında yeni mühlet mukavelesi. 

(1854 = 1270 vukuatının "12 Mart, fıkrasında gördüğümüz ittifak muahedesi 
mucibince müttefikler sulhün imzasından itibaren kırk gün içinde Türki
ye'deki askerlerini geri çekmek mecburi-yetindedirler; fakat uzun süren harb 
vaziyeti buna imkan bırakmadığı için, bu gün Istanbul'da imza edilen iki mad
delik mukavele mucibince müttefiklere altı aylık yeni bir mühlet verilmiştir: Bu 
mühlet, sulh muahedesi tasdiknamelerinin paris'de mübildelesine tesadüf eden 
27 Nisan = 21 Şa'ban Pazar gününden itibaren hesab edilecektir). 
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1856 = 1273 

ı Teşrinisani = 3 Rebi'ül-evvel, Cumartesi: Ali Paşa'nın adiyle 
Koca-Reşid Paşa'nın beşinci sadareti. 

(Kendi yetiştirdiği Ali Paşa'nın kendi makamına kadar yükselmesi Koca-Reşid 
Paşa'nın nihayet ondan yüz çevirmesine sebeb olmuş ve büyük üstad kıymetli 

talebesinin siyasetini artık her vesileyle tenkide başlamıştır: Bilhassa Paris kon
gresine Baş-murabhas olarak gitmek istediği halde, :i'ngiliz siyasetine tarafdar- · 
lığından dolayı Fransa'nın muhıilefeti üzerine gidemediği için o büyük işir: de 
Ali Paşa'ya havale edilmiş olmasından çok müteessir olduğ·u rivayet edilir: işte 

bundan dolayı Reşid Paşa ile tarafdarlarının paris muahedesi hakkındaki tenkit
leriyle propagandaları Ali paşa'nın mevkıini sarsmış ve tam o sırada Memleke
teyn'in yeni idaresi hususunda İngiltere ile Fransa arasında çıkan bir ihtilıH üze
rine ingiliz elçisi Stratford of Redcliffe'in pil.dişaha müracaatıe Koca-Reşid Pa
şa'mn sactaretini istemesi bu günkü değişikliğe sebeb olmuştur! Türkiye'nin da
hilf işlerine müdahale edilemiyeceği hakkında Paris muahedesinin dokuzuncu 
maddesine dereedilen hükmün ne kadar vahi olduğu işte bu suretle yedi ay sonra 
meydana çıkmış demektir. 
Ali Paşa'nın bu ikinci sadareti 1855=1271 senesi 2 Mayıs. = 14 Şa'ban Çarşanba 

gününden itibaren ı sene, 6 ay sürmüştür: Birinci sactareti için yukarda 1852 t= 

ı268 vukuatının «6 Ağustos» ve «3 Teşrinievveh fıkralarına bakınız). 

1857 = 1273 

19 Haziran = 26 Şevval, Cuma: Eesarabya hududuna ait Pnris 
muahedesi ve Tuna ağız~armdaki adalarm Türkiye'ye ilhfUn. 

( ı856 = 1272 vukuatının «20 Mart» fıkrasında gördüğümüz Paris sulh muiiJıede

sinin mütemmimlerinden olan bu beş maddelik yeni muahede Türkiye, Fransa, ın
giltere, Avusturya, Prusya, Sardenya ve Rusya mümessilleri· tarafından imza 
edilmiştir; en mühim esasları .şunlardır: 
1 - Besarabya'nın yeni hududunu tesbit eden tahdid komiserlerinin 30 Mart 
1857 ;= 4 Şa'ban 1273 Pazartesi tarihli haritası kabul edilip mualıedeye rabtohin
muştur; 

2 - Tuna nehrinin Karadeniz'e dökülürken teşkil ettiğ·i deltadaki kollarında bu
lunan adalar, Paris sulh muii.hedesinin 21 inci maddesi mucibince Boğdan'a değiii 

bu yeni muahede mucibince eskiden olduğu gibi doğrudan doğruya Türkiye'ye ilhak. 
edilmişlerdir; 

3 - paris sulh muahedesinde mesküt geçilmiş olan «Yılan adas~=Fidoniisijile 

des Serpents» da Tuna ağızlarmdaki adalardan sayılabileceği için Türkiye'ye 
terk olunmuştur; 
4 - Türkiye bu adada bir fener kulesi yapacaktır. 
uYılan adasııı Karadeniz'de ve Tuna deltasının tam karşısında küÇük ve k~yalık 

bir adadır: Burada bazı balıkçı kulübelerinden başka bir şey yoktur, ehemmi·y
yeti Tu na ağızlarının karşısındaki coğrafi vaziyetindedir). 

6' Ağustos = 10 Zülhicce, Cumartesi: Koca-Reşid Paşa'mn azHyle 
Giritli-Mustafa Naili Pu,şa'nm üçüncü ve sonuncu sadareti. 

(Yukarıki senenin ı Teşrinisani=3 Rebi'ül-evvel Cumartesi günü ingiltere sefi:.. 
rinin talebiyle beşinci defa olarak Sadr-ı-a'zam olduğunu gördüğümüz Koca-Re
şid Paşa 7 ay, 7 gün iş başında kaldıktan sonra. Fransa sefirinin talebiyle azle
dilmiştir! Sebeb olarak Memleketeyn intihabatından bahsedilir: Paris sulh mua-
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hedesinin yirmi dördüncü maddesi mucibince Eflak'la Bağdan'da halk mümes
sillerinden mürekkep birer ccDivan» seçilmesi takarrür etmiş ve Fransa sefiri Mem
-leketeyn'in bir idare altında birleşmesine taradar olan namzetlerin intihabına 

Bab-ı-Ali'nin mani' olduğundan bahsederek bu seçimler yapılırken Boğdan in
·üJ:ıa.bına fesat karıştığını iddia edip seçimin ibtalini istemişse de Bab-ı-AH bu 
iddiayı kabul etmemiş ve işte bunun üzerine sefir Thouvenel saraya gidip Istan
'bul'u terkedeceğinden bahsederek tehditler savurmuş ve hatta Rusya, Prusya ve 
Sardenya elçileri de protestolarıyla kendisini takviye etmiş oldukları için, Sul~ 

tan Mecid Reşid Paşa'yı feda e tıniye mecbur olmuştur: Fakat işin hakiki sebebi 
Reşid Paşa'nın ingiliz siyasetine istinad etmesi ve Paris kongresindenberi tngil
tere ile Fransa arasındaki tarihi rekabetin yeniden alevlenmiş olmasıdır. 

ümmiliğinden bahsedilen yeni Sadr-ı-a'zam Giritli-Mustafa Naili Paşa'nın birin
·cisiyle ikincisi arasmda iki günlük bir fiisıla. bulunan ilk sactaretleri için yukarda 
185&=1269 vukuatının «14 Mayıs» ve «8 ve 10 Temmuz» fıkralanna bakınız). 

1857 = 1274 

22 Teşririievvel = 3 Rebi'ül-evvel, Perşenbe: GiritH-l\l[tustafa Nam 
Pa.5a'nın azliyle Koca.-Reşid Paşa'mn altıncı ve sonuncu sadareti. 

-(0 kadar ırtühim bir zamanda ümmiliğine rağmen iş başına getirilmiş olan Mus
tafa. Naill paşa'nın aziine sebeb olarak bir gün padişahın temas ettiği siyasi bir 
·meseleyi kavrıyamamış olmasından bahsedilir: Sadaret müddeti yukarıki fıkra 

:tarihinden itibaren 2 ay, H günden ibarettir). 

1858 = 1274 

7 Kanunusaıli = '21 Cumada-1-fila, Perşenba: Biiyük Tanzimatçı 
·ve teceddüdcü Sad.r-ı-a'zam Koca--1\lustafa Rei'}irl Paşa'nın ölümü. 

(Tanzimat-ı-Hayriyye'nin bu büyük ve mümtaz rehberi Emirgan'daki yalısında 

kalb hastalığından ve daha zayıf bir rivayete göre de zatürrieden bir hafta ka- \ 
dar yattıktan sonra, öyle bir devlet-adamı için pek erken sayılabilecek bir yaşta 
dünyadan elini çekmiştir. 

Sultan Bayezid evkafı ruznamçecisi Enderunlu-Mustafa Efendi'nin oğlu olan Bü
yük-Reşid Paşa en kuvvetli ri vayete nazaran 12141= 1800 senesi 16 Şevval = 13 
Mart Perşenbe günü Istanbul'da dünyaya gelmiş olduğuna göre 57 sene, 9 ay, 
26 gün yaşadıktan sonra 58 yaşının içinde ölmüş demektir. 
AH Fuad Bey'in «Rical-i mühimme-I siyasiyye» ismindeki eserinin 41 inci salıi

fesinde paşanın vefatı «24 Cumada-1-ahire=9 Şubat Pazar" günline müsadif gös
termrse de doğru değildir; ibn-ül-Emin Mahmud Kemal Bey'in ccOsmanlı devrin
de son Sadr-ı-a'zamlar» külliyyatının birinci cüz'ünün 17 inci sahifesinde goru
len "25 Cumada-I-fıla = 11 Kanunusanİ Pazartesi» tarihi de Reşid Paşa'nın vefa
tma değil, Ali Paşa'nın dört gün sonraki üçüncü sactaretine rnüsadif olmak itiba
riyle bir zühul eseri olmak lazımgelir: Bizim burada esas ittihaz ettiğimiz gün 
tarihi «Ceride-i-Havadis» in kaydiyle sabittir. 
Osmanlı tarihinin en büyük ve en vatanperver vezirlerinden olan Koca-Reşid Pa
şa'nm muhtelif elçiliklerinden başka dört defa Hariciyye nazırlığı ile altı sacta
ıreti vardır: Birinci sactareti için 1846=1262 vukuatının «28 Eylül», ikincisi için 
1848=1264 vukuatının «11/12 Ağustos,, üçüncüsü için 1852=1268 vukuatının «5 
Mart», dördüncüsü için 1854=1271 vukuatımn cc23 Teşrinisani», beşincisi için 
1856=1273 vukuatının cc1 Teşrinisani» ve nihayet bu seferld altınci ve sonuncu 
sactareti için de yukanki senenin «22 Teşrinievvel» tıkralarına ve «Vezir-i-a'zamlarn 
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cedvelimie de 212, 214, 216, 222, 224 ve 226 numaralara bakınız. ölümüyle nihayet 
bulan bu son sactareti ancak 2 ay, 16 gün sürmüştür. Reşid paşa'nın hep Sultan 
Mecid devrine tesadüf eden altı sadaret müddetinin mecmi'lu 6 sene, 8 ay, 19 gün 
tutmaktadır: «Bir Türk diplomatının evrak-ı-siyasiyesh> ismindeki eserinin 37 nci 
sahifesinde Salahüddin Bey «Yedi sene, bir malı, on altı gün» gösterirse de doğru 
değildir. 

Teceddüd ve tekamül itibariyle zamana uymadığ·ı için artık ayakta duranuyacak 
hi'ile gelmiş olan Osmanlı devletini yaşıyabilecek bir seviyyeye çıkarmayı en 
büyük gaye ittihaz etmiş olan Koca-Reşid Paşa'nın dahilde bir çok hayırlı ham• 
leleri ve hariçte vatan ve milleti en mühlik vartalardan kurtarınakla ne~icelenı:•iş 

çok büyük hizmetleri ve muvaffakıyetleri vardır. 
Devlete yeni bir hayatiyyet veren dahili hamlelerinin en büyüğü Tanzimat-ı

Hayriyye'nin ilanıdır : Gülhane Hatt-ı-Hümayünu ile anf',sır 'nüsavatına müste
nit bir Osmanlı canıiası kurarken imparatorluğun temel taşını teşkil edecek ha
kim bir unsur esasını ihmal etmiş olması büyük bir hata olmakla beraber, bu 
Hattın her sahadaki teceddüd ve ıslahat hamlelerimize ve hatta Meşrutiyet ve 
Cumhuriyet fikirlerine bile menbii olduğ·u muhakkaktır: Yukarda 1839 t= 1255 
vulm.atmın «3 Teşrinisani» fıkrasına bakınız. 

Devletin kendi kuvvetiyle tenkil edemediği Mehmed Ali ısyanının en mühlik bir 
safhaya girdiği sırada ingiltere, Avusturya, prusya ve Rusya devletleriyle Mısır 

mese!esinin müştereken tesviyesi için akdedilen Londra mukavelesi Koca-Reşid 
Paşa'mn Hariciyye nazırlıklarındaki hizmetleriyle muvaffakıyyetıerinin her halde 
en büyüğ"üdür: 1840 ·= 1256 vukuatının "15 Temmuz» fıkrasına bakınız. Osmanlı 

imparatorluğunu temelinden sarsan Mehmed Ali ısyanı ancak işte o sayede tenkil 
edilip devlet kurtanlmıştır: Gene ayni senenin «3/4 Teşrinisani» fıkrasına ba-
kınız. · 
Henüz hiçbir müttefik te'min edememiş ve askeri ıslahatiyle hazırlıklannı da bi
tirememiŞ olan devletin başına yeni bir Rus harbiyle bir Avusturya seferi çıka

racak büyük bir bulıran halini alan Mülteciler meselesinin Türk nokta-i-nazarına 

göre halli de Reşid Paşa'nın ikinci sadaretindeki unutulmaz hizmetlerindendir : 
1849=1266 vukuatımn «25 Kanunuevveb> fıkrasına bakınız). 

Merhumun son büyük muvaffakıyyeti de cıMakaamat-ı-mubareke» meselesini ve
sile ittihaz edip Türkiye'ye saldırmak istiyen Rus heyUlasına karşı Hariciyye 
nazırlığı zamanında ingiliz-Fransız ittifakını te'min etmiş olmasında gösterilebi
lir; bu ittitakın neticesi olan Kırım muharebesi, 1856=1272 Paris muahedesinden 
ikinci Abdülhamid devrinin başlarındaki 18771=1294 seferine kadar Rus tehlikesi
ni 21 sene sindirmekle neticelenmiştir: «Makaamat-ı-Mubareke» meselesi ıçın 

yukarda 1853 \= 1269 vukuatının «28 Şubat» ve Türk-ingiliz-Fransız ittifakı için 
de 1854=1270 vukuatının "12 Martı> tıkralarına bakınız. 

işte bütün bunlardan dolayı Koca-Reşid Paşa Türk tarihtnin ebedi minnet ve 
hürmetini kazanmıştır. 
Bütün insanlar ve hatta bütün büyük adamlar gibi Mustafa Reşid Paşa'nın da 
hiç şüphesiz ki bir takıın hatalarıyla kusurları vardır : Mesela mevki ihtirasının 

çok şiddetli olduğundan ve hatta kendi yetiştirdiği Ali Paşa'yı işte bundan dolayı 

istirkab ettiğinde ittifak edilir; fakat buna mukabil Ali ve Fuad Paşalarla daha 
bazı emsali gibi kendi yolunda yürümüş çok kıymetli halefler bırakmış olmak 
mezi·)ryet.i de unutulmamalıdır. 
Her halde ikinci Mahmud'un «Vak-a-i-Hayriyye»siyle Yeniçeri-ocağı imha edil
dikten sonra bir Koca-Reşid yetişmiş olması memleket için en büyük mazha
riyettir). 

ll Kaımnusani = 25 Cumada-l-fila, Pazartesi: :mtriciyye nazm 
All Pasıı'nm ücüncü sadareti. 

~ " 

(Koca-R.eşid paşa'nın vefatı üzerine padişahın sadaret makamını dört gün mün
hal bırakmış olması her halde merhumun hatırasına hürmet hissinden mütevel-
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lid olmalıdır. Aif Paşa'nın bundan evvelki sactaretleri ıçın yukarda 1852 '= 1268 
vukuatının «6 Ağustos» ve 1855=1271 vukuatının da "2 Mayıs» tıkralanna bakı

nız). 

15 Temmuz = 3 Zülhicce, Perşenbe: Cidde vak'ası ve neticeleri. 

(Bir taraftan 1839=1255 vukuatının «3 Teşrinisani» fıkrasında gördüğümüz Gül
hane Hatt-ı-Hümayünu ile 1856 = 1272 vukuatının «18 Şubat» fıkrasında gördüğü
müz ısiahat fermanının Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında ilan ettiği musa
vat esasının İslam efkar-ı-umumiyyesinde hasıl ettiği teessür ve bir taraftan da 
Paris kongresinde dini hislerine kapılan müttefiklerin Garp menbalarında bile 
i'tiraf edildiği vechile Hıristiyan unsurlar lehine kabul ettikleri maddeler yalnız 

Türkiye'ye değil, bütün !slam aleminde gayr-i-müslimlere karşı umumi bir ga
leyan uyandırdığından bahsedilir: Hatta o sırada Hindistan'da çıkan ısyanın bile 
en mühim sebebini bu vaziyette görenler vardır. 'Bütün müslüman Şark'ın ayni 
heyecanla sarsıldığı rivayet edilir; devletlerin himayesine güvenen ve el altın

dan kışkırtılan hıristiyan unsurlar da taşkınlık içindedir; Garp menbalarına göre 
Ci d de vak'asmın sebebi işte bu gergin vaziyettedir: Aşağıda 1859=1276 vukuatı
'nın "15 Eylülıı fıkrasına da bakınız. 
Bir takım dervişlerin Hac mevsiminden istifade ederek tahrik ettikleri iddia 
edilen hacılar bu gün halkı ayaklandırarak hıristiyanlara saldırmışlardır: tş bu 
şekli alınca Fransız konsolosuyla İngiltere vis-konsülü güya tebaalarını himaye 
etmek üzere müdahale ettikleri sırada öldürüldükleri için vahim bir vaziyet ha
sıl olmuş ve işte bunun üzerine Cidde'ye gelen bir İngiliz-Fransız filosu intikam 
almak için şehri bombardman etmiştir. İŞ bu kadarla da kalmış değildir: 4 Ağus
tos ı= 23 Zülhicce Çarşanba günü İngiliz ve Fransız kumandanlarının talebiyle 
C id de eşrafından on kişi müşevvik sayılarak idam edilmiştir! Bütün bu cinayet
ler işienirken Osmanlı devletiyle İngiltere ve Fransa'nın sulh içinde ve hatta 
müttefik vaziyetinde bulundukları da unutulmamalıdır! Garb menbalarında bu 
vak'a Lübnan bulıranının mukaddimesi gibi gösterilir: Aşağıda 1860=1276 vu
kuatının «27 Mayıs» ve 1860 ,= 1277 vukuatının da «5 Eylül» tıkralanna bakı

nız). 

1858 = 1275 

19 Ağustos = 9 Muharrem, Perşen be: Memleketeyn'in yeni teş
kilatma ait Paris ınuahedesinin imzası. 

(1856 = 1272 vukuatmın «30 Mart» fıkrasında gördüğümüz Paris sulh muahedesi
nin 22 nci ve 23 üncü maddelerinde tesbtt edilen esaslara göre . hazırlanıp gene 
Paris'de imzalanan bu yeni muahede Türkiye, Fransa, tngiltere, Avusturya, 
Prusya, Sardenya ve Rusya devletleri arasında akdedilmiş ve · Türkiye narnma 
Hariciyye nazırı Keçeci-zade Fuad Paşa tarafından imzil.Janmıştır. 

Eflak'la Boğdan'ı birleştirip müstakbel Rumanya'nın istiklal esaslarını kuran bu 
uzun muahede em maddeden mürekkeptir. Başlıca hükümleri şöyle sıralanabilir : 
ı - Bu tarihten itibaren «Principautes unies de Moldavie et de Valachie ,= Müt
tehid Eflak ve Boğdan beylikleriıı ismini alan Memleketey\1 voyvodalıkları Os
manlı padişahının yüksek hakimiyyeti altında bulunmakta devam edeceklerdir; 
2 - Dahili idareleri,nde Bab-ı-Ali'nin hiç bir müdahale hakkı olmamak şartiylc 

tamamen serbest olan Eflak ve Boğdan voyvodalıkları !;irer "Hospodar==Voyvo
da» ile ahali tarafından seçilecek birer meclis tarafından idare edilecek ve bir de 
her iki beyliğin müşterek işlerine bakmak üzere bir «Commission centralerc.=:1\{eı

kezi komisyon» kurulacaktır; 

3 - Voyvodalarda hem icra, hem teşri salahiyyeti ve merkezi komisyonla millet 
meclislerinde de yalnız teşri salahiyyeti olacaktır; 
4 - Boğdan beyliği Türkiye hazinesine her sene. maktü olarak bir buçuk mil-
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yon ve Eflak beyliği de iki buçuk milyon kuruş h araç verecelüir; 
5 - Her· hangi bir harici tecavuza karşı metbfı vaziyeünde bulunan Osmanlı ôev
leti beyliklerle mütabık kalmak suretiyle müdafaa tedbirleri ittihaz edecektir; 
6 - Metbfı devlet olan Türkiye tarafından akdedilecek muahedeler ahkamı Mem
leketeyn imtiyazlarını ihlal etmemek şartiyle Eflak ve Boğ·dan'a da şamil ol8-

caktır; 

7 - imtiyazların herhangi bir suretle ihlali karşısında voyvodalann Istanbul'daki 
kapu-kahyalan gerek Bab-ı-Ali'ye, gerek ]{efi! devletlerin Istanbul elçiieıine ~--«

racaat hakkını haiz olacaklardır; 
8 - Voyvodalar millet meclisleri tarafından kayd-i-hayatla seçileceklerdir; 
9 - Voyvoda olabilmek için en aşağı otuz beş yaşında bulunmak, Eflak yahut 
Bağdanda doğmuş bir babanın oğlu olmak, üç bin duka geliri bulunan emlak sa
hiplerinden olduğ·unu isbat etmek ve on sene m.e'muriyet hayatında veyahut mec
lis azalıklarında bulunmuş olmak lazımdır; 

10 - Her voyvoda kendi tayin edeceği nazırlar vasıtasıyla hükümetini idare 
edecektir; 
ll - Millet meclisleri yedi sene müddetle seçilecektir; 
12 - Her iki beyliğe ait müşterek işleri görecek ve müşterek kanunları tedvin 
edecek «Merkezi komisyon» iki beyliğin arasında bulunan Fockshani = Fokşan'ı 

merkez ittihaz edecek ve sekizerden on altı aziisı olacaktır : Bu sekizer azanın 

dörderi voyvodalar ve dörderi de meclisler tarafından seçilecektir; 
13 - Memleketeyn'in yegane ve müşterek Temyiz mahkemesi de Fockshani'de 
bulunacaktır. 

Muahedenin bu hükümleri Memleketeyn'i birleştirmek için adeta bir halita haline 
getirmekte ve idare şekli bakımından da meşrutf bir krallığın en mühim tem.elle
rini kurmaktadır: Tabii Bab-ı-Ali için bu vaziyet bile Kırım muharebesinden ev
velki Rus himayesine müreccahtır. - Aşağıda 1859 := 1276 yukuatının 25 Eylül 
fıkrasına da bakınız). 

8 Teşrinisani = 1 Rebi'ül-ahlr, Pazartesi: Osmanlı- Karadağ hu
dut protokolünün imzası. 

(!slavların TchernagorajÇernagora ve !talyanlarla onlardan naklen Fransızların 

da Montenegro dedikleri Karadağ, Adriyatik denizine hakim ve sarp bir dağlıktan 
ibarettir: !şte bundan dolayı Osmanlı idaresi hi·ç bir zaman bu küçük memlekete 
tamamiyle hulül edememiş ve Ortodoks Sırp cinsinden olan ahalisi lafzf bir ta
biyyet altında yaşamıştır. Kabile hayatı süren bu dağlı ve iptidaf cemaat, kabile 
reisierinden baŞka "Vladikaıı denilen ve hem piskopos, hem bey vaziyetinde bulu
nan umumi bir reisin idaresindedir: Bu milli ve dini reisler hep ayni aileden yeti
şir ve dini sıfatlarından dolayı evlenemedikleri: için yerlerine hep yeğenieri geçiri
lir! !şte bundan dolayı on dokuzuncu asrın ortalarına kadar riyaset hep amcadan 
yeğene intikal etmiştir. Türklere karşı ısyanlar çıkarmak ve Osmanlı arazisine 
tecavuzlar yaptırmak gibi kanlı işlerde Rus çarları bu Karadağ vladikalarından 

çok istifade etmi-şlerdir. 

1852=1268 tarihinde Danilo ismindeki vladika, piskoposluktan vazgeçip cismani
leşerek evlenmiş ve bu suretle Karadağ'da bir beylik suliiiesi kurulmuştur : Ser
dar-ı-Ekrem ömer paşa o zaman bir tenkH hareketine çıkmışsa da, Avusturya ve 
Rusya devletlerinin şefaat ve tavassutlarıyla geri çekilıniştir. 
Kırım muharebesi esnasında Rusya'dan yüz çevirip Avusturya'ya yaklaşarak bi
taraflığını muhafaza etmiş olan prens Danilo, Paris kongresinden adeta mükiifat 
olarak Karadağ istiklalinin tasdikıyle Hersek sancağının bir kısmını ve Antiva
ri·=Bar limanını istiyecek kadar ileri gitmiştir! Bab-ı-Ali bazı hafif fedakarlık
lara razı olmuşsa da Türk hakimiyydinin kabulünü şart koşmuş ve işte bu 
yüzden çıkan ihtilaf üzerine nihayet Karadağ'a asker sevkedilmişse de, ilkönce 
bir ınuvaffakıyyet kazanıldıktan sonra 1858=1274 senesi 13 Mayıs=29 Ramazan 
Perşenbe günü prens Danila'nun kanıeşi Mirko'nun kumandasındaki Karadağ 
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kuvvetleri Grakhovo muharebesini kszanmışlardır: Bu sırada Adrtyatik denizine 
harb gemileri gönderen Fransa hükümeti Paris muabedesine rağmen Karadağlı

lan açıktan açığa teşvik ve himaye etmiş ve bu suretle islav dostluğu. gı1derek 

Rusya'ya yaklaşma siyasetini takib etmiştir! !şte bundan dolayı Bab-ı-Ali Grak
hovo bozgununun intikamını almadan evvel Rusya ve Fransa ön-ayak olmuş 

hududun tahdidi için beynelmilel bir komisyon teşkil edilmiş ve nihayet bu gün 
Istanbul'da Türkiye, Avusturya, Fransa, ingiltere, Prusya ve Rusya mümessilleri 
tarafından imza edilen protokol mucibince Grakhovo kazası Karadağ·'a ve Kulaşin 
Türkiye'ye kalmak üzere yeni bir hudut tesbit edilmiştir: Aşağıda 1862 -:-- 1279' 
vukuatının «31 Ağustos» fıkrasına da bakınız). 

24 Nisan 
Ianması. 

1859 = 1275 

21 Ramazan, Pazar: Süveyş kanalı hafriyyatına baş-

(Akdeniz'le Kızıl-deniz'i bir kanalla birleştirme fikri Firavunlar devrine kadar 
dayanır. Kısmen Nil mecrası takib edilerek daha o zamanlardan itibaren hafriy
yata başlanmış ve çok uzun süren bir mesai devrinden sonra, nihayet lVIHattan 
evvel üçüncü asırda 200 kilometrelik bir kanal açılmışsa da Romalılar devrinde 
ihmal yüzünden tıkanmış, fakat bir müddet sonra gene açılıp Miladın altıncı as
rının başlarına kadar işlemiştir. 

Bu ilk kanalın ikinci tıkanışı da yedinci asra kadar sürdükten sonra Hazret-i ömer 
zamanında Mısır valisi Amr-ibnü-As 32G kilometrelik bir mecra üzerinden tekrar 
açtırmıştır : Bu islam eseri ikinci kanal sayılabiUr. Bir zaman sonra bunun da 
kapanıp tıkanması, Fırat-Basra körfezi yolunu tercih eden Abbasiler devrlndedir. 
Tarih kadar eski olan bu büyük kanalı yeni medeniyette son defa olarak açmak 
şerefini Fransız diplomatlarından Ferdinand de Lesseps kazanmıştır: Daha 1854;:::: 
1270 den itibaren lVIısır valisi Said Paşa'ya fikrini açan Fransız diplomatının te
şebbüsüne ingilizler mani olmak istemişlerse de muvaffak olamamışlardır. 

Kanal projesini Mısır hizmetinde bulundukları için «Bey» denilen Linant-Bey ve 
Mougel-Bey isminde iki Fransız mühendtsi 1855=1271 de hazırlamış, ertesi sene 
imtiyaz verilmiş ve nihayet bu gün de hafriyyata başlanmıştır. 
Eskileri gibi Nil mecrasını takib etmiyen yeni . kana! Akdeniz'deki Portsaid iske
lesiyle Kızıl-deniz'deki Süveyş limanı arasında 162 kilometrelik bir mecra takib 
etmek üzere işe başlanmış ve genişliği de vasatı 75 metre hesab edilmiştir. Avrupa 
ile Şarki-Afrika, Asya ve Okyarrusya arasında en kısa ve kestirme yolu te'min 
eden bu büyük işin ikmiUi ve diger tafsilatı için aşağıda ).869=1286 vukw1tının «19 
Teşrinisani» fıkrasına bakınız). 

1859 = 1276 

14 Eylül =--= 16 Safer, Çarşanba: Kuleli vak'as1. 

(E::U:eli'de bir vak'a olmuş değildir ve hatta hiç bir yerde hiç bir şey oiı;ıamıştır: 

Yalnız gizli bir ihtili'U cemiyeti keşfedilmiş ve bu cemiyetin henüz hiç bir va.k'a çı

kaı·mamış olan elebaşılan kamilen yakalanıp Boğaziçi'ndeld Kuleli kı~la:D.1cıa ;'nı

haken:,e edildikleri içi.n, meseıe tarihe «Kuleli vak'ası» diye aksetmiştir. 

Bazı yerli ve yabancı menbi'Uarda "Kuleli vak'ası» Sultan Mecid devrinde çıkmış 

ilk meşrutiyet hareketi gibi gösterilirse de doğru değ·i!dir; Uhğ İğdemir'in "Y:ı

leli vak'ası hakkında bir araştırma» ismindeki ecıC'rinde neşrettiği ::I::ı.zine-i-G'.·

rak vesikalarından anlaşı!dığına göre bu gizli teşebbüs, 1839=1255 vukuatımn «3 
Tc~rinisani» fıkrasında gördüğümüz Gülhane Hatt-ı-Hüm.ayünu ile 11356 = 1:272 
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vukuatının ((18 Şubat» fıkrasında gözden g-eçirdiğimiz ıshthat fermanındaki anasır 

müsavatmın islam efkar-ı-umumiyyesinde uyandırdığı aks-ül-amelle izah edilebi
lecek bir suikasd teşebbüsünden başka bir şey değildir: Yukarda 1858=1274 vu
kuatımn «15 Tenımuz" fıkrasına da bakınız. 
tkinci bir amil daha gösterilebillr: Sultan Mecid'in bilhassa son zamanlarındaki 

saray israfatı Garp menbalarına bile aksedecek kadar fahiş nisbetler almışt;r: 

mesela padişahın Fatma-Sultan ismindeki kızı 1854 1= 1270 tarihinde Koca-Reşid 
Paşa'nın oğullarından Ali Galib paşa ile evienirken on beş gün süren düğün mas
rafının iki nıi!yon Osınanlı altını tuttuğundan bahsedilir! Bu gibi saray israflan
nın ve bilhassa Kırını muharebesiyle büsbütün artan devlet masraflarının sebeb 
olduğ·u borçlar seksen milyon liradır. Tabii bütün bunlar efkar-ı-umum.iyyede 

Sultan Mecid'le vükelasına karşı gittikçe artan bir muhiHefet cereyanı uyandır

nıakla neticelenmiş ve dini teessürlere işte bu mali sıkıntıların da karışması mu
hafazakarlar arasında bir ısyan ve ihtilal isti'dadı vücuda getirmiştir. 
«Kuleli vak'asııı' denilen teşebbüsün başında Musul'daki Süleymaniyye sancağ·ı 

ahalisinden 46 yaşlannda ve Şeyh-Ahmed isminde bir sanklı vardır: 5-6 aydan
beri gizli bir cemiyet teşkiline çalışan bu müteheyyic softa ilkönce Rumeli ordusu 
feriklerinden Çerkes Hüseyn Daim Paşa'yı elde etmiştir. Bu Hüseyn Paşa, 1839:= 
1255 vukuatmın «24 Haziran» fıkrasında gördüğümüz Nezib bozgununun feci kah
ramanı Çerkez Hafız Paşa'nın kardeşidir; bir de Arnavut Cafer-dem Paşa ismin
de okuma-yazma bilmez bir cahil vardır. Diger elebaşılan da i'malat meclisi aza
sınd<".n binbaşı Rasim ve Tophane katiplerinden Arif beylerdir. Bunlardan başka 

Hezargradlı Şeyh-Feyzullah 1000 ve Kütahyalı Şeyh-İsmail 6000 müridiyle yardım. 

va'detmiştir: Cafer-dem Paşa'nın da arnavut askerleri ayaklandıracağından bah
sedilir. Cemiyete girenler fedai olduklarına ait birer taahhütname inizasiyle mü
kelleftir. 
Başlıca gaye "Saltanat-ı-Seniyye aleyhinde ikaa'-ı fitne ve fesad», yanı Sultan 
Mecid'le hükümet erkanını öldürmek ve «Nam-ı alisini ortaya koydukları Şerf

at-i garrii» yı istemektedir: Hükümetin beyannamesinde «Esbab-ı icraiyyesini da
hi tehyie, ettiklerinden bahsedilir. Bazı müellifler bu işde veliahd Abdül-Aziz 
Efendi'nin de parmağı olduğundan babsetmişlerse de, bu nokta kat'i bir vesika 
ile isbat edilememiştir. Tevkif edilenlerin sayısı 41 den ibarettir: Kaçabilenlerin 
kaç kişi olduğu belli değildir. Ebuzziya-Tevfik Bey şair Şinasi'nin de bu işle alıt

kasmdan bahsetmişse de tevsik edememiştir. 
Matbuata verilen resmi beyannameye nazaran hükümet nihayet bu giin meseıe., 

den haberdar olmuştur: ihbarı yapan, Mirliva Tatar-Hasan Paşa'dır; milkAfaten 
rütbesi ferikliğe çıkarılan bu Hasan paşa meseleyi Kolağası Hasan Ağa isminde 
bir zabitten ve o da biraz evvel cemiyete girdikten sonra kendisine işin mahiy
yetini açmış olan Tophane muzıka baş-çavuşu Erzurumlu-Mehmet'den haber al
mıştır. Hasan Paşa'nın cemiyete iltihak etmesi için kendisine ayrıca teklif ya
pıldığından da bahsedilir: işte bu suretle iki koldan işi öğrenen Tatar-Hasan Paşa 
derhal ser-asker Rıza Paşa'ya haber vermiş v·e bunun üzerine hükümet derhal 
faaliyete geçmiştir. 
Bab-ı-Ali'nin beyannamesinde cemiyet mensuplarının "bulundukları malıallerden 

birer ikişer celb ve Kuleli kışla-i Hümayünuna nakl-ü-tevkif» olunduklarından 

bahsedildiğille göre, tevkifatın derhal başlamış olması lazımgelir: Fakat ekserisi 
ertesi gün Kılıc-Ali-Paşa camiinde ictima halindeyken adeta suç-üstü yakalan
mıştır. Ahmed Midhat Efendi «Üss-i-inkılab»ında tevlüfatın suikasd olacagı sı

rada yapıldığından bahsetmektedir: 
«Bir akşam Zat-i-Şahanenin Tophane"i-Amire'ye vuku'-i teşrifi üzerine emelle
rini mevkı'-i fi'le çıkarmak içün peyda edebildikleri beş on erbab-ı gaflet ile 
oralarda toplanmışlar ise de keyfiyyet asdıkaay-ı bendegan tarafından ihbar edil
meğle orada bulunanlar derhal ahz-ü-girift olundukları gibi bunların haber ver
dikleri sair erbab-ı fesad dahi hanelerinde tutulmuslar idi». 
Bunlardan ümmi arnavut Cafer-dem Paşa Kulelf'ye götürülürken korkusundan 
«kendüyü kayıkdan bağteten denize atmasıyla kendi sun'-u-ihtiyariyle mücazatmı 
görmüş, ve digerleri orada muhakeme edilmiştir. 
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!şin ehemmiyetinden dolayı Sadr-ı-a'zamın riyAsetinde Şeyh-ül-!s!Am ve Ser
askerle Tanzimat ve Ahkam-ı-Adliyye meclisleri ve Dar-ı-Şuray-ı Askeri reisie
rinden mürekkep fevkalade bir «Divan-ı mahsus» kurulmuş ve istintak işlerini 

de o sırada Meclis-i-Vala ikinci kiltipliğinde bulunan Midhat Efendi, yani müs
takbel Midhat Paşa idare etmiştir. 
Muhakeme neticesinde mücrimler suçlarının derecesine göre dört sınıfa ayrıl

mış ve en mühimleri olan Şeyh-Ahmed Efendi, Hüseyn DAim Paşa, Arif Bey ve 
Rasim Bey idilma ve digerleri de kürek, kalebent, hapis ve nefiy gibi muhtelif 
cezalara mahkum edilmişlerse de Sultan Mecid idam mahkumlarının cezalarını 

müebbed küreğe tahvil etmistir. 
Bu ~ezalara ait Meclis-i-VükelA mazbatası II Rebl'ül-evvel 1276=8 Teşrinievvel 
1859 Cumartesi günü yazılmış olduğuna göre, tevkifAtın başladığı 14 Eylül=l6 
Safer Çarşanba günü de dAhil olmak üzere istintak ve ınuhakemenin 25 günde 
ikmiH edilmiş olduğu anlaşılmaktadır). 

25 Eylül = 27 Saf er, Pazar: Memleketeyn'in bir voyvoda elinde 
birleşmesi. 

(Yukarıda 1858=1275 vukuatının "19 Ağustos» fıkrasında gördüğümüz yeni teş

kilat muAhedesinde Efiilk'la Boğdan'ın ilerde' bir devlet şeklinde birleşmesini ko
laylaştıracak her türlü esaslar hazırlanm~ş olmakla beraber, iki beyliğin bir bey 
idaresinde tevhidi meselesine temAs edilmemiştir. 
Yeni seçilen meclisler işte bu vaziyete rağmen müşterek bir bey seçmiş!erdir: 

Ilkönce Boğdan meclisi ı 7 Kanunusani 1859 := 12 Cumada-1-ahire 1275 pazartesi 
günü miralay Alexandre Jean CouzajKuza'yı prens intihab etmiş ve ondan 19 
gün sonra 5 Şubat=2 Receb Cumartesi günü Eflak meclisi de efkar-ı-umumiyye
nin tazyikıne uyarak ayni prensi seçmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Bab-ı-All teşkilat muahedesine uymıyan bu tek ve müşterek voyvoda esasına 

i'tiraz etmişse de, muahedede imzaları bulunan devletler içinde Avusturya'dan 
başkasma merAm anlatmak imkAnı olmadığı için, nihayet bu gün iki ayrı fer
manla Kuza'nın hem Eflak, hem Boğdan beyliklerini tasdika mecbur olmuş v·e 
işte bu suretle bir prens idaresinde birleşen Memleketeyn istiklil.le doğru bir 
adım daha atmıştır: Aşağıda 1864=1281 vukuatının «28 Haziran» fıkrasına da 
bakınız). 

18 Teşrinievvel = 21 Rebi'ül-evvel, Salı: Ali Paşa'mn azliyle 1\ıb
rıslı-Mehmet Emin Paşa'nın ikinci sadareti. 

(Ali Paşa'nın bu üçüncü sactaretinden aziinin sebebi pek gariptir ve hatta ken
disi bunu meşhur fil hikayesine benzetmiştir: Yukarda bu sene vukuatının «14 
Eylülıı fıkrasında da gördüğümüz gibi, Galata sarraflar~dan bile para alan. ve 
bir taraftan da "Enva'-ı evrak» çıkarıp borç yekunu seksen milyon altın lirayı 
bulan devlet bu sırada çok şiddetli bir mali bulıran içindedir; bu bulıranın sebebi 
Kınm muharebesinin ag-ır masraflarıyla sur-ı-hüm§.yunlar vesAir saray isra.fları• 

dır. Bir gün Meclis-i-Vükel§.da va:;;iyetin padişaha oldug-u gibi arzedilmesine ve 
bütün vükeiAnın hakikati tamamiyle if§.de edecek sözler söylemesine karar ve
rilmiş ve nihayet bundan bir gün evvel mali vaziyet görüşülmek üzere saraya 
dAvet ediUp «müctemian huzur-ı Şalı!ineye» girdikleri zaman işte bu karardan 
dolayı: 

- Halimiz Efendimizin merhamet-i Ş§.h§.nelerine kaldı! 

diye söze başlıyan Sadr-ı-a'zam AU Paşa çok acı sözler söylediği halde arkadaş
larından hiç biri ağzını açıp kendisini te'yid etmediği için çok müşkil vaziyette 
kalmış ve işte bu yüzden paşa'ya kızan p§.dişah da bu gün kendisini azletmiştir. 
Bununla beraber, bir rivayete göre de azlin sebebi saray borçlarının Maltye'ye 
devredilmesini paşa'nın kabul etmemiş olmasıdır. Ali Paşa'nın bu seferki saıiA-
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reti 185&=1274 senesi 11 Kanunusani=25 Cumada-l-ula Pazartesi gününden iti
baren 1 sene, 9 ay, 8 gün sürmüştür). 

23 Kanunuevvel = 28 Cumada-1-ô.la, Cuma: Kıbrıslı-Mehmet 

Emin Paşa'nın saclaretten azli. 

(Kıbrıslı'nın yukanki fİkra tarihinden itibaren 2 ay, 6 gün geçer geçmez aziedil
mesine sebep, bundan bir gün evvel huzurda gümrük işlerinden bahsedilirken pa
tavatsızlık ederek padişaha: 
_ Merhume Valide-Sultan bundan dahi irtikab etmiş! 

demekten çekinmemesidir; bu sözden çok müteessir olan Sultan Mecid'in paşa 

gittikten sonra: 
_ Bu herif benim ölmüş validemden ne istiyor? N e diye irtikab ile itham edi
yor? 
dediğinden bahsedilir. Çok hiddetli bir zat olan Kıbrıslı-Mehmet Paşa, bu gün 
kendisi.n.den Mühr-i-Hümayünu almıya gelen mabeynciye: 
_ Efendimiz beni mel'abe-i sıbyan mı zannediyor? 
demekten bile çekinmemiştir). 

24 I{anunuevvel = 29 Cumada-l-ftla, Cmuartesi: Meclis-i-Tanzi
mat reisi Mütercim-Mehmet Rüşdü Paşa'mn ilk sadareti. 

(Sinob'un Ayandon köyünden fakir bir kayıkçının oğ·lu olan Rüşdü Paşa'ya "Mü
tercim» denilmesi, mülazımlık devrinde Bab-ı-Ser'askeri Terceme"odasında iken 
Fransızcadan askeri bir takım nizamnameler terceme etmiş olmasındandır. -
Mütercim-Rüştü Paşa'nın Abdülmecid, Abd-ül-Aziz, Beşinci Murad ve İkinci Ab
dülhamid devirlerinde beş sadareti vardır ve bihassa hali'lerle iclaslardaki mü
him rolleriyle meşhurdur). 

1860 = 1276 

.27 Mayıs = 7 Zülka'de, Pazar: Lübnan vak'ası, neticeleri ve Ha
riciyye nazırı Fuad Paşa'nın fevkalade me'muriyyeti. 

(Lübnan meselesiyle bundan evvelki tesviye şekli için yukarda 18451= 1261 vu
kuatının «14 Eylül» fıkrasına bakınız. - O tarihten bu güne kadar geçen 14 
sene, 8 ay, 13 günlük bir sükün devrinden sonra Müslümanlar v·e Müslüman sa
yılan EHirzijDürzülerle MarO.niler vesair Hıristiyanlar arasında şiddetli müsade
melerle başlıyan bu meşhur vak'amn en mühim sebebi, 1858 1= 1274 vukuatının 
«15 Temmuzn fıkrasında gördüğümüz Cidde vak'asıyla neticelerren ve Tanzimat 
ve Is!illiat fermanlarındaki andsır müsdvatına karşı İslam efkdr-ı-umumiyyesinde 

hasıl olan galeyanda gösterilir. 

Bununla beraber Lübnan, ecnebi nüfuzlarıyla entrikalartnm en çok rol oynadığı 

sahalaNI:andır : . Bilhassa İngilizlerin Dürzüleri ve bilmukabele Fransızların da 
Marfinllerle diger Hıristiyan unsurları tahrik edip durduklarından ve· hatta silah 
bile verdiklerinden bahsedilir. Şam valisi ve Arabistan ordusu müşiri Ndzır-Ah

med paşa Lübnan'la Suriye'de vaziyetin gittikçe gerginleştiğini Istanbul'a bildi
rip her hangi bir vak'a çıkmak ihtimaline karşı takviye kıt'aları istemişse de 
Bab-ı-A.Ii ehemmiyet vermemiş ve bil-akis bir mıkdar asker çekmek suretiyle 
Suriye ordusunu zayıflatmşıtır. 

!şte au vaziyette patlak veren Lübnan vak'ası bu gün Baabde'de beş yüz Marü
nının ayaklanmasıyla başlamış, bunlar bir Dürzü köyüne saldırıp püskürtülmüş 

ve iş im şekli alınca Dürzüler bir tarafta,n meşhur Canbulat ailesine mensup 
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Said Bey ve bir taraftan da !smiUl-ül-Atraş idaresinde taarruza geçmiş, konsolos
ların müracaati üzerine Beyrut valisi Hurşid Paşa Lübnan'a 300 kadar asker gönw 
dermişse de gerek bunlar, gerek Lübnan kasabalarındaki askerler hadisata se
yirci kalmaktan başka bir şey yapmamış ve hatta Fransız menbalarının çok mü
balagalı ifadelerine nazaran Dürzülerin yağma ve katl-i-am hareketıerine asker
ler de iltihak etmiş ve bu suretle Raşeyya, Hasbeyya, Cizzin, Zahle, Deyr-ül
Kamer ve Sayda'da bir çok kan dökülüp Hıristiyan evleri yağmalanmış, yangınlar 

yüzünden bu kasabalar çok harab olmuş ve hatta Fransız vesair ecuebi rivayetle
rine nazaran 360 köy, 560 kilise, 42 yahut 43 manastır, 28 mektep, 9 dini bina yı
kılıp yakılmış ve netice itibariyle 7770 ve daha mübalagalı bir rivayete göre de 
12000 kişi öldürülmüştür: Canbulat ailesi için üçüncü ciltte 160~=1015 vukuatının 
"19 Eyll!b fıkrasına bakınız. 

Lübnan vukuatının en ınühiın neticesi Şam vak'asında gösterilir: Suriye'nin bu 
büyük ve eski merkezinde muhtelif mezheplerden 20-25 bin Hııistiyan vardır; 

Lübnan misalinden cür'et alan Müslümanlarla Dürzüler Şanı'da da işte bunlara 
karşı yağma ve katl-i-ama kalkışmışlardır: Şam vak'asının oyun oynıyan çocuk
lar arasında çıkmış bir sokak kavgasından alevlenmiş olduğu rivayet edilir. Bi!
lıassa ölenler arasında Amerika ve FelemenkjHolanda konsoloslarınm da balun
rnası vak'anın siyasi vehamet~ni büsbütün artırmıştır. Vali ve müşir Ahmed Pa
şa'nın en ınühim taksiri, nıevcud askeriyle işe müdahale etmeyip matyyetlnin tel
kinine kapılarak hükümet konağına kapanmış olmasında gösterilir. 
Şam vak'asının yatıştırılmasında en büyük gayreti meşhur Cezayir kahramanı 

emir Abdülkaadir-ibni-Muhyiddin-il-Hasenı göstermiştir: Türkiye'ye iltkii edip 
bir nıüddet Bursa'da oturduktan sonra Şam'da yerleşmiş olan bu büyük adam, 
maiyyetindeki Cezayiriiierden başka Şam'daki Cezayir muhacirlerini de derhal 
etrafına toplayıp Hıristiyan mahallelerini himaye etmiş, başta Fransız konsolosu 
olmak üzere 1500 Hıristiyan kurtarmış, bunların bir çoğunu kendi konağına alıp 

barındırmış, muhtac olanlara yardımlarda bulunmuş ve işte bundan dolayı eski 
düşmanı olan Fransa'nın en büyük nişanıyla taltif edilmiştir. 

Bu halin bir çok mübalagalar yüzünden Avrupa'da hasıl ettiği aks-ül-amel ıçın 

aşağıki fıkraya bakınız. - Bab-ı-Ali'nin ittihaz ettiği tedbir, Hariciyye nazırı 

Keçeci-zade Fuad Paşa'nın nezaret uhdesinde kalmak üzere "Fevkalade rn€'
mur ve murahhas» sıfatiyle ve her türlü askeri, idari, siyasi ve mali salahiyetlerle 
i·ğtişaşın teskinine ve icab eden ıslahatın icrasına me'ınur edilmesidir. Bu sene
nin 20 Zülhiccel=9 Temmuz Pazartesi günü Meclis-i-Vükelanm arzıyla bu fev
kalade vazifeye tayin edilmiş olan Fuad Paşa üç bin askerle alelacele hareket 
etmiş ve Şam vak'asını Beyrut'a vardığı zaman haber alarak derhal oraya gidip 
faaliyete geçmiştir: Paşa'nın bu çok çetin ve nazik faaliyyeti aşağıki fıkrada gö
receğtmiz Avrupa müdahalesini önlemek veyahut hiç olmazsa ehemmiyet ve ve
hametini tadil etmek gibi maksatıarla izah edilir. !şte bundan dolayı bir taraf
tan müsebbiblerle mes'ullere karşı tedhiş derecesinde bir şiddet göstererek Av
rupa'yı teskine çalışmış ve bir taraftan da zarar gören Hıristiyanlara 75 milyon 
kuruş tazminat verdirmi·ştir. Şam'a gider gitmez beş kişi, ondan sonra katil töh-: 
metiyle elli altı kişi ve nihayet vazifelerini suiistimal etmiş «Asakir-i muvazza~e 
ve avniyye ve zabtiyye»den lll kişi daha idam ettirdiğinden bahsedilir. Bu. idam 
cezalarıyla müebbed kürek ve sürgün cezaları Fuad PaŞa'nın derhal teşki et
tiği iki divan-ı-harbin hükümleriyle verilmiştir. Devlet için hayati bir · zaruret 
haline gelen bu siyasi adaletin en mühim kurbanı Şam valisi ve Arabistan or
dusu müşiri Nazır-Ahmed Paşa'dır : ilk erkanıharb zabitlerinden olan ve bir 
aralık Mekteb-i-Harbiyye nazırlığında bulunmuş olduğu için «Nazın> lil:kabiyle 
anılan bu mürrevver ve muktedir kumandan son Rus seferinde ferik rütbeSiyie 
Rumeli ordusu Erkan-ı-Harbiyye reisi iken kazandığı Çatana zaferiyle meşhur

dur: Yukarda 1854=1270 vukuatının «5 Kanunusani)) fıkrasına bakınız. 

Fuad paşa Şam'a varır varmaz Ahmed Paşa'yı aziedip Istanb~I'a göndermiş, vak'
ayı vukuundan evvel haber vererek vaktiyle ikaza çalışmış olduğu Istanbul'da 
bila-muhakeme rütbesi ref'edilip askerlikten tardedilen zavallı muşır Şuriye'de 
muhakeme edilmek üzere geri gönderilmiş ve nıhayet Divdn-ı-harb yukarda 
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bahsettiğimiz taksirinden dolayı idamına hükmetıniştir! Zaruri bir tedhiş siya-
setine kurban giden bu temiz, mütevekkil ve dindar askerin hükmü dinieyince: 
_ ~er devletin gailesi benimle ber-taraf olacaksa kanım helal olsun! 
dediğinden bahsedilir. Eski dostu olan Fuad Paşa da: 
- Ben ömrümde bir tavuk kesmemiş ve bir kuş vurmamış iken Cenab-ı Hak 
bakımz beni nelere a.ıet etti! 
demiştir. Zavallı Ahmed Paşa'nın kurşuna dizilirken gözlerini bağlatınayıp 

"Ateş!» kumandasını bizzat verdiği hakkında mahalli bir an'iome vardır. Merliu
rnun bu feci akıbetinden son derece müteessir olan «Ehl-i Dimişk bu kurbanx 
mertebe-i refia-i ma'neviyyeye i'la edegelmiştir». 
Nazır-Ahmed Paşa ile beraber muhtelif rütbelerden bir takım zabitler de kurşuna 
dizilmiştir: Bunların en mühimleri Miralay Ali Bey, Kaymakam Osman Bey" 
Kaymakam Abciüsselam Bey, Binbaşı Ahmed Ali Ağa ve Binbaşı Ali Ağa'dır; 
idam edilenlerin mecmfıu 185 gösterilir. 
Fuad Paşa'nın aşağıki sene vukuatının «5 Eylül» fıkrasında göreceğimiz Avrnpsı 

müdahalesini zararsız bir hale getirip Suriye'yi kurtarınakla neticelenen bu fe,...., 
kalade me'muriyyeti Sultan Aziz devrinde sactaretle Istanbul'a gelinceye kadar 
1 sene, 5 ay lcadar sürmüştür: ilk sactareti için aşağıda 1861=1278 vulmatmm 
"22 Teşri-nisani» fıkrasına bakınız. Paşa'nın Suriye ve Lübnan'ı teskin etmekle 
neticelenen icraatından dolayı İngilizler Bab-ı-Ali'ye Filistin, Suriye ve Lübnan'-· 
dan mürekkep bir Hıdivlik teşkiliyle Keçeci-zade Fuad Paşa'nın Hıdiv olmasını 

teklif etmişlerse de, Paşa bu teklifi: 
«Mukaaseme-i memleket demek olduğundan dolayı kaale getirHmiş olması bi!e 
azim teessüfe şayAn,, 
diye şiddetle reddetmek büyüklüğünü göstermiştir. 
Cebel-Lübnan'nın imtiyazlı bir sancak haline getirilmesi işte bu kanlı vak'ı.>Jann 

neticesidir: Aşağıda 1861=1277 vukuatının «9 Haziran» fıkrasına bakınız}, 

27 Mayıs 
ten azli. 

7 Zülka'de, Pazar: Mütercim-RU~rlü Paşa'nm sada,ret-

(Kıbrıslı-Mehmet Emin paşa'nın azliyle Mütercim'i<n tavini üzerine ingiltere 
kraliçesi Victoria'nın Sultan Mecid'e gizli ve hususi bir mektup gönderip Kıb

rıslı'yı medllederek azHnden müteessir olduğunu bildirdiğinden bahsedilir : Bir 
taraftan da saray erkanı Mütercim-Rüşdü Paşa aleyhine mütemadi bir propagan-· 
daya girişmişlerdir. !şte bundan dolayı aziedilen Rüşdü Paşa'nın bu ilk sadareU 
yukarıki senenin "24 Kanunuevveb tari-binden itibaren 5 ay, 4 gün sürmüştür). 

28 Mayıs = 8 Zülka'de, Pazartesi: Kıbrısh-Mehmet Emin Pa:şa"mırı1 
üçüncü ve sonuncu sadareti. 

(Yukarıki sene vukuatınm «23 Kanunuevvel» fıkrasında padişahı gücendirdiğin

den dolayı ikinci sactaretinden aziedildiğini gördüğümüz Kıbrıslı'nın aradan beş 

ay, beş gün geçer geçmez tekrar iş başına getirilmesi, her halde tngiltere krali
çesinin yukarıki fıkrada bahsi geçen mektubuyla alakadar olmak IazımgeHr. _ 
Kıbrıslı-Mehmet Paşa'nın bu son sactareti Sultan Mecid devrinin sonlarıyla Sultan 
Aziz devrinin başlarına tesadüf etmektedir. - Gün tarihindeki ihtilaf için 4:Ve
zir-i.-a'zamlar» cedvelinde 230 n umaraya bakınız). 

1860 = 1277 

5 Eylül = 18 Safer, Çarşanba: Avrupa'dan Suriye'ye asker sev
kıne aU Paris mukavelesi. 

(Yukarıki senenin "27 Mayısıı fıkrasında gördüğümüz Lübnan ve Suriye vak'alarr 
Avrupa'ya çok büyük müblUagala.r ve mübeyyiç şayialar şeklinde aksetmiş, ŞarJ1: 

F .. : 13' 
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hıristiyanlığı tehlikede gösterilmiş, bilhassa Fransız matbuatı çok heyecanlı neş

:Tiyyat yapmış, efkar-ı-umumiyyenin tazyikı büyük devletleri harekete getirmiş, 
Suriye'de Fransız nüfuzunu istirkab eden ingiliz ricali bile Avam-karnarasında 
Dsmanlı idaresini tenkid etmiş ve bilhassa büyük maceralara atılıp parlak mu
vaffakıyyetler te'min ederek mevkıini tahkim etmek istiyen üçüncü Napoleon 
Fransa'nın Suriye'ye karşı ötedenberi beslemekte olduğu eski enielierin tahakkuk 
zamanı geldiğine hükmederek askeri müdahale siyasetinde ön-ayak olmuştur. 

Lübnan ve Suriye'nin teskin ve ıslahmı Avrupa efkar-ı-umumiyyesinin tatmini 
bakımından zaruri gören diger devletler Fransızların bu meşhur emellerini tadil 
i.çin ilkönce 3 Ağustos = 15 Muharrem Cuma günü Paris'de bir protokol imzala
mışlardır: Türkiye namma Paris büyük-elçisi Ahmed Vefik Paşa'nın imzalamış 

olduğu bu kısa protokol Fransa, ingiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya mümes
silleri tarafından imza edilmiştir. En mühim esas olarak Türkiye'ye «yardım» 

ismi altında yapılacak olan askeri müdahalede hiç bir devletin araziye ait hiç 
'bir hususı gaye takib etmiyeceğinden ve münferid nüfuz ve ticari menfaat mak
satları da güdülmiyeceğinden bahsedilerek 1856 = 1272 vukuatının «30 Marb 
fıkrasında gördüğümüz paris sulh muahedesinin 9 uncu maddesinde bahsi geçen 
ıslahatın tatbikı temenni edilmektedir. Tabii böyle bir protokol, asker seV'kinden 
evvel bir kere Fransa'nın meşhur ihtirasatına sed çekmek demektir: tşte bu su
-retle Paris muahedesi, imza tarihinden 4 sene, 5 ay, 7 gün sonra Türkiye'nin 
daJıili işlerine askeri ve s1yasi bir müdahale yapılarak imza sahipleri tarafmdan 
1:esnı.en ihlal edilmiştir. 

Bu gün gene Paris'de ve gene ayni devletler arasında akdedilen askeri mukavele 
yedi maddeden ibarettir; en mü!ı.im esasları şöyle sıralanabilir : 

1. -- Devletlerin teklifi ve Türkiye'nin kabulü üzerine asayişin iadesinde Türk 
askeriyle el-birliği etmek üzere Sur,iye'ye a'zami on iki bin kişilik bir Avrupa 
luıvveti gönderilecektir; 

2 --·· Bu mıkdarın yarısı olan altı bin kişilik bir müfrezeyi Fransa hükümeti der
':ıcci yola çıkaracaktır; 

3 Altı bin kişi kifayet etmediği takdirde, on iki bine iblağ için asker verecek 
devletler Bab-ı-Ali ile ayrıca anlaşacaklardır; 

'~ - Bu Avrupa kuvve-i-seferiyyesinin kumandanı Suriye'deki Türk fevkalade 
komiseriyle temas ederek harekatını tanzim edecektir; 
-5 - Devietler ayni maksatla Suriye sahillerine harb gemileri de gönderecekler
dir; 
•o ·- Kuvve-i-seferiyye Suriye'de altı ay kalacaktır; 
·7 - Osmanlı hükumeti Avrupa askerinin iaşe vesair ihtiyaçlarının te'mininde ko
tayl.ık gösterecektir. 
işte bu mukavelenin imzası üzerine Fransa hükümeti vaktiyle Mehmed Ali Pa
şa'nın Suriye istilası esnasında Mısır hizmetinde bulunmuş olan general Beaufort, 
d'Hautpoul kumandasında altı bin kişilik bir kuvvet göndermiş, diger devletlerin 
hiç biri asker yollamaınış ve yalnız Beyrut limanına 5 P.ransız, 5 ingiliz, 2 Rus 
ve bir de Avusturya harb gemisi gelmiştir: Bu 13 gemiden başka mu8.1:ı.edede 

imzaları bulunmadığı ve davet de edilmemiş oldukları halde bir iki İspanyol ve 
:Yunan gemisinin de gelmiş olması hayretle karşılanmıştır! Bunlar erzak yardımı 
bahanesiyle gelmişlerdir. 
Fevkalade me'muriyyetle Suriye'ye Fransızlardan evvel gelmiş olduğunu yukanki 
'fıkrada gördüğümüz Hariciyye nazırı Fuad Paşa'nın bütün hareketleriyle tedbir
Jel'i.ni büyük bir sür'atle başarması Fransızlam adeta nümayişten başka iş bı

rakmamış, torga'mn dediği · gibi Fransız askerleri her gittikleri yerde her şeyin. 

l{endilerinden evvel yapılmış olduğunu görmüş, bununla beraber asayişin tarna
miyle iil.desi·ne kadar Fuad Paşa gibi general Beaufort d'Hautpoul de Suriye'de 
kalmış ve işte bundan dolayı ilk altı aylık müddet sonradan iki defa temdicl edil
ı,:nrl'?tir: 1861,=1277 senesi 19 Mart=7 Ramazan Çarşanba günü Paris'de imzala
nan bir mukavele mucibince Fransızlara ikinci defa olarak o senenin 5 Haziran=· 
26- Züika'de Çarşanba gününe kadar son bir mühlet daha verilmiştir. - Aşağıda 

~lS\31,:=1277 vukuatının ,,9 Haziran» fıkrasına da bakınız). 
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1861 = 1277 

2 Şubat = 21 Receb, Cumartesi: Son Osmanlı padişahı Altıncı 
l\lehmet Vahldüddin'in doğumu. 

(Sultan Mecid'in otuz kadar eviadının yirmi üçüncüsü ve kardeşi Sultan Aziz'den 
sonra sırayla saltanat süren dört oğlunun en küçüğü ve sonuncusu olan Sultan 
Mehmet Vahidüddin Osmanlı hanedanının otuz altıncı ve sonuncu padişahı ve bu 
süliHeden yetişen islam halifelerinin yirmi sekizincisi ve sondan evvelkisidir: 
19l8 = 1336 tarihinde büyük kardeşi Beşinci Mehmet Reşad'ın ölümü üzerine 
tahta çıkmış ve nihayet Osmanlı saltanatı bunun devrinde ilga edilmiştir. - Ana
sımn adı «Gülistii» dur). 

9 Haziran = 30 Zülka'de, Pazar: İmtiyazlı 
haline getirilen Cebel-Lübnan'ın yeni teşkilatma 
lünün imzası. 

bir miistaldl sancak 
ait Beyoğlu protolm-

(Yukarda 1860=1267 vukuatının «27 Mayıs, fıkrasında gözden geçirdiğimiz Lüb
nan ve Şam vak'aları üzerine 1860=1277 vukuatının "5 Eylül» fıkrasında gör
düğümüz Paris mukavelesi mucibince Suriye'ye bir Fransız kuvve-i-seferiyyesiyle 
bir takım ecnebi harb gemilerinden başka mahalli tedkiklerde bulunmak üzere 
bir de Avrupa komisyonu gönderilmiştir: imtiyazlı bir sancak haline getirilmesi 
takarrür eden Lübnan'ın idari, adli ve . mali muhtariyyetine ait nizanıname esas
larını işte bu muhtelit komisyon tanzim ettikten sonra Istanbul'da tedkik ve tadil 
edilerek hazırlanan protokol bu gün Türkiye, İngiltere, Fransa, Avusturya, 
prusya ve Rusya mümessilleri tarafından imza edilmiştir. Bu protokol 17 madde
ctcin mürekkeptir. En mühim esasları şöyle sıralanabilir : 

1 - Lübnan sancağı Bab-ı-Ali'nin tayin edeceği bir Hıristiyan mutasarrıfı tara
fından idare edilecek ve bu mutasarrıf doğrudan doğruya Bab-ı-Ali'ye tabi 
olacaktır; 

2 - Tayini gibi azli de Bab-ı-Ali'ye aid olan Lübnan mutasarrıfına her türlü 
idiiri ve mali salahiyyetler verilecek ve bütün idare me'murlarını tayin, mahke
me kararlarını infaz ve asayişi te'min vazifeleriyle mükellef olacaktır; 

3 - Mutasarrıfın riyasetinde bütün Lübnan'ı temsil eden bir idare meclisi bu
lunacak ve bu on iki kişilik meclisin iki Müslüman, iki Marfın!, iki Dürzü, iki 
.Rum-Katolik, iki Rum-Ortodoks ve iki de Mütvali azası olacaktır; 
4 - Lübnan sancağı altı kazadan mürekkep olacak ve her kazada bir Meclis-i
idare bulunacaktır; 

5 - Kazalar nahiyelere taksim olunacak, nahi-ye müdirieri kaymakamların in
hasiyle mutasarrıf tarafından tayin edilecek ve köylerin başında da gene muta
sarrıfm tayin edeceği birer şeyh bulunacaktır; 

6 Muhtelif cemaatlerle meskfın yerlerde her camaatin ayrı bir şeyhi olacaktır; 

7 Kanun nazarında müsavat esası ilan edilecektir; 

8 ti'ç dereceli bir adiiye teşkilatı kurulacaktır; 

9 Asayişi· te'min için mutasarrıfın emrinde bir inzibat kuvveti bulunacak ve 
nüfusı:m binde yedisi nisbetinde gönüllü efrattan teşkil edilecek olan bu kuv
vetin hususi bir üniforması olacaktır; 

10 -- Lübnan mutasarrıfı fevkalade vaziyetlerde lüzum görürse Suriye ordusundan 
yardım isternek salahiyyetini de haizdir; 
11 -- Bab-ı-Ali 3500 kese tutan Lübnan vergisini indelhace 7000 keseye kadar 
çıkarabilecek ve bu para mahalli ihtiyaçlara sarfedildikten sonra artan mıkdarı 
devlet hazinesine aid olacaktır; 

12 - Masraf varidatı tecavuz ettiği takdirde aradaki farkı Bab-ı-Ali ödeyecektir. 
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Ayni gün imzalanan ikinci ve mütemmim bir protokol mucibince Lübnaıt muta
sarnfı vezir payesini haiz olacak ve Deyr-ül-Kamer kasabasını merkez ittihaz 
edecek, me'muriyyet müddeti üç sene sürecek, muhakemesiz azledilmiyecek, miid
deti bitmeden üç ay evvel Bab-ı-Ali düvel-i-muazzaına mümessilleriyle amlaııtık~ 

tan sonra halefini tayin edecek ve bütün bu esaslar hakkında bir ferman neşre

dilecektir. 

6 Eylül 1864=4 Rebi'ül-ahir 1281 Salı günü Türkiye'nin talebi ve devletlerin mu
vafakatlarıyla Bab-ı-Ali'de imzalanan yeni bir Lübnan nizaınnamesinde teferrü
ata ait pek ehemmiyetsiz bir takım tadilat yapılmış ve ana-hatlar olduğ"u gibi 
ibka edilmiştir: Lübnan sancağ"ının bu hukuki vaziyeti 1914 deki birinci cihan 
harbine kadar devam etmiştir). 

25 Haziran = 16 Zlilhicce, S ah: Sultan Mecid'in ölümü. 

(Bazı menbalarda 15 ve 17 Zülhicce tarihlerinden bahsedilirse de, Miladi gün 
tarihinde ittifak edilm.esi ve ·gün isminin de malum olması, hakiki takvim e na
zaran «16 Zülhicce»nin doğru olduğunu göstermektedir. - Babası tkinci 1-1ah
mud gibi Sultan Abdülmecid de veremden ölmüştür: 1839 ;= 1255 vukuatınm «30 
Haziran/1 Temmuz» fıkrasına bakınız. Bununla beraber, içki ibtilasiyle saray 
sefahatinin de bu erken alubette büyük te'sirleri vardır. 

Sultan Mecid 1823=1238 senesi 25 Nısan=13 Şa'ban Cuma . günü dünyaya gelmiş 

olduğuna göre 38 sene, 2 ay yaşayıp 39 yaşının içinde ölmüş demektir: Kırk ya
şında ölmüş gösterilmesi Hicri ve kameri hesaba göre bile yanlıştır. 

1839=1255 senesi 1 Temmuz=18 Rebi'ül-ahk Pazartesi günü tahta çıkmış olan 
Sultan Abdülmecid'in saltanat müddeti de tam 21 sene, 6 ay tutmaktadır. Otuz 
kadar ç;ocuğu olmuşsa da çoğu yaşamamıştır. Tahsil ve terbiyesine babasının 

fevkalade ehemmiyet verdiğinden bahsedilen Sultan Mecid zekası, zarafet ve ne
zaketi, ikinci Mahmud'dan varis oldugu samimi teceddüdcülüğü ve bütün bun• 
lara mukabil iradesinin gevşekliği ile meşhurdur : Babasının kuvvetli ir"adesin
den mahrumiyyeti, onun en büyük Osmanlı padişahlarında biri olmasına mani 
olmuştur; bununla beraber Garp menbalarında bile i'tidalinden, adalet ve mer
hametinden, ıslahatçılığından ve bilhassa tebaasına karşı sonsuz şefkatinden do
layı bütün Avrupa'nın hürmetini kazanmış oldugundan bahsedilir. Beş sene ka
dar hususi hekimliginde bulunmuş olan Avusturyalı doktor Şipitser, Ahmed Re
fik merhumun "T. O. E. M.» nda neşrettiği hil.tıratında onu şöyle tasvir etmek
tedir: 

«Sultan Abdülınecid pederinden sıkı bir terbiye görmüş; ezcümle mükemmel. 
bir müslümana lüzumu olan şeyleri her şeyden evvel tahsil etmiş. Gayet zarifii
ne söz söyler ve yazar. Kimsenin görmediğini bilirse, mükemmel surette ata da. 
biner. Ahiilinin karşısına çıktığı zaman tal5ii beşaşetini, cismani metanetini ne 
sebebe mebni sakladıgına bir türlü aklım ermedi: Bu gibi hallerde nazariarının bi
tablığı ve fersizliği, vaziyetinin ihmalkarane oluşu pek çok defalar na:;ıar-ı-hay

retimi celbetti... Sultan Abdülmecid um ür-ı beytiyyede gayet idareli ve hayırhah

tır; zulüm elinden geı,mez. Oğullarının tahsil ve terbiyesine son derece dikkat 
eder •. 

Sultan Mecid'in en büyük mazhariyyet ve meziyyetlerinden biri de Koca-Reşid, 

Ali, ve Fuad Paşalar gibi zamanının en büyük ve en mümtaz devlet adamiarım 
bihakkm takdir edip iş başından ayırmamış olmasında gösterilebilir. Bununla. 
beraber saltanat devri iki kısma ayrılır: ilkönce devletin malf vaziyetiyle alaka
dar oldugu halde sonraları saray sefAhatlerine dalması halkın kendisinden yüz; 
çevırıp kahraman tavırlı veliahd Abd-ül-Aziz Efendi'ye bel ba~lamasıyla netice
lenmiş ve bilhassa muhafazakarlar Sultan Mecid'in teceddüdçülü~ünden hiç bir 
zaman başlanmamıştır: Yukarda 1859 ,= 6276 vukuatının «14 Eylul» fıkrasına 

bakınız. - Sultan Mecid'in türbesi Sultanselimde'dir). 



SULTAN ABD-OL-AZİZ 
l\1. 1861 = H. 1277 - M. 1876 = H. 1293 -

1861 = 1277 

25 Haziran = 16 Zülhicce, Salı: Sultan Aziz'in cülusu. 

(İkinci Mahmud'un ikinci oğlu, Sultan Mecid'in küçük kardeşi ve Osmanlı pa
dişahlarının otuz ikincisi olan Sultan Abd-ül-Aziz 1830 .= 1245 senesi 7/8 Şubat= 
13f14 Şa'ban Pazar/Pazartesi gecesi dünyaya gelmiş olduğuna göre yaşının 31 
sene, 4 ay, 16 gün tuttuğu sırada, yani 32 yaşının içinde tahta çıkmış demektir : 
Anasının adı "PertevniyiU ViUide-Sultan» dır. 
!'tin§J.ı bir tahsil görmüş olan Sultan Azi.z'in bilhassa edebi kültürü kuvvetlidir : 
Musıki tahsili de gördüğü için, güftelerini yazdıktan sonra bizzat bestelediği za
rif şarkılan vardır. Mesela şu «Muhayyer Devr-i-Hindi» şarkının güftesi gibi 
bestesi de kendisinindir. 

Bi-huzürum nale-i mürg-i dil-i divaneden 
Fark olunmaz.. cism-i birnarım bozulmuş laneden 
Bunca derd ü mihnete katıandı~m Aya neden 
Terk-i can etsem de kurtulsam şu mihnet-haneden 

Bazı mektuplanndan nesrinin de çok kuvvetli olduğu anlaşılmaktadır. Denizcilik 
merakından dolayı donanınaya da çok ehemmiyet vermis ve hatta dünyanın en 
kuvvetli dananınalarından biri derecesine çıkarmış ol~akla maruftur. Büyük 
kardeşi· Abdülmecid'e hiç benzemiyen Abd-ül-Aziz güçlü kuvvetli, pehlivanlığa, 

cirid'e, ava ve ata meraklı, kahraman yapılı, gösterişli ve heybetli bir şahsiyyet 

olduğu için, ağabeyisinin teceddüdcülüğünden bizar olan muhafazakarlar onu 
müstakbel bir Yavuz gibi görerek yıllarca 'saltanatını beklemişler, ve Sultan Me
cid'in son zamanlarındaki israflarla sefahatlerden müteessir olan teceddüdcüler 
bHe Sultan Aziz'in cülüsundan memnun olmuşlardır : işte bundan dolayı Abd-ül
Aziz devri bütün halk tabakaları tarafından büyük ümitlerle karşılanmıştır. 
Sultan Aziz'in saltanatı iki devre ayrılır: Birinci devir, AH ve Fuad Paşaların iş 

başmda ·bulundukları parlak devirdir; Abd-ül-Aziz'in cülüsundan All Paşa'nın 

1871=1288 senesi 7 Eylül = 21 Cumada-1-ahire perşenbe gününe tesadüf eden ve
fatına kadar 10 sene, 2 ay, 12 gün süren bu birinci devir Tanzimat ve ıslahatın 

devamı, yeni müesseseler kurulması ve mahirane bir haricf siyaset takibiyle 
geçmiştir. Ali Paşa'nın vefatından Sultan Aziz'in 1876=1293 senesi 29/30 Mayıs= 
5/6 Cumada-1-ılla Pazartesi/Salı gecesi sabaha karşı hal'ine kadar 4 sene, 8 ay, 
23 gün süren ikinci devirde ise umumiyetıe ikinci derecede bir takım şahsiyyet-

1er iş başına gelmiş ve hatta «Nedimof» denilen Mahmud Nedim Paşa gibi değer
siz bir adam bile iki defa Sadaret makamına çıkıp mevkıini muhafaza için saray 
isriWltma para yetiştirmekten başka bir şey düşünmemiş ve devlet idaresini Rus 
nüfuzu altında bırakmıştır. Birinci devirde Ali ve Fuad Paşaları iş başından 

ayırmamak suretiyle hamiyyet ve hüsnüniyyetini isbat etmiş olan Sultan Aziz'i 
ikinci devirde baştan çıkaran en mühim amil işte bu Gürcü Mahmud Nedim. 
Paşa'dır). 
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1861 = 1278 

6 Ağustos = 29 Muharrem, Salı: Kıbrıslı-Mehmet Emin Paşa'nın 
aziiyi-e Ali Paşa'nın dördüncü sadareti. 

( Azlin sebebi, orduyla donanmanın bir an evvel takviyesini istiyen Sultan Aziz'in 
Tersane tahsisatma zam yapılmasını emretmesine mukabil, Kıbrıslı'nın mali va
ziyetten dolayı padişaha: 
_ Efendimiz, bugün devletimiz kabuksuz bir yumurta halindedir; bir taraftan 
bir diken dokunacak olursa maazallah akıp gidecektir! Evvela alıval-i maliyye
mizi ıslah edelim; be'dehu asker tanzimine, donanma telıyiesine çalışalım. 

diye muhalefet etmiş olmasıdır : Başcmabeynci Hatız-Mehmet Bey'in uHakaayık

ul-beyan fi hakkı cennetmekan Sultan Abd-ül-Aziz Hanıı ismindeki eserinin ıo 

uncu sahifesindeki izahına göre padişahın nokta-i-nazarı askeri ve mali ıslahatın 
ayni zamanda icrasıdır. Bundan başka Kıbrıslı'yı çekemiyenlerin te'sirlerinden 
de bahsedilir. 

Mehmet Emin Paşa'nın bu üçüncü ve sonu.ncu sadareti ı860=1276 senesi 28 Ma
yıs=8 Zülka'de Pazartesi güııünden itibaren ı sene, 2 ay, 9 gün sürmüştür: Sal
tanat tebeddülü üzerine yalnız ı ay, ll gün iş başında kalabilmiş demektir. Kıb

rıslı'nın en uzun sadareti işte bu sonuncusudur). 

22 Teşrinisani = 19 Cumada-l-fila, Cuma: Ali Paşa'nm azliyie Ha
riciyye nazırı Keçeci-zade Mehmet Fuad Paşa'nın ilk §adareti. 

(Ali paşa'nın yukanki fıkra tarihinden itibaren ancak 3 ay, ı7 gün süren bu 
dördüncü sactaretinden aziine sebeb olarak Sultan Aziz'in «Neşve-i saltanat ve 
unfüvan-ı şebabetıe müteharrik ve cevvab> mizaciyle Paşa'nın «Müteenni ve mu
hafazakar» tabiatı arasında uTevafuk hasıl olamadığından» ve Mabeyn katiplerin
den olup o sırada «Padişah-ı cedide pek ziyade hulfil eden şair-i şehlr Ziya 
Bey'in [Paşa'nınJ ilkaatı da inzımam ettiğinden» bahsedilir. Sadaret tebeddülün
den bil-istifade Ziya Bey'in yeni kabinede bir koltuk hulyasına kapılmış olduğu 

bile mervidk : Her halde haris şaire ilerde bir «Zafer-nameıı yazdıracak saikler 
daha o zamandan belirmiye başlamış demektir! Bununla beraber padişahm Ziya 
Bey'e kapılmış olmayıp saltanatının ilk zamanlarında resmi israfatın aleyhinde 
bulunduğu i,çin Ali Paşa'nın akrabasırrdan birine harcirah olarak altı yüz . kese 
ihsan edilmesi hakkındaki maruzatma kızarak sadaret tebeddülüne karar verdiği 
hakkında da bir rivayet vardır; diger bir rivayete göre de en mühim sebep İn

giliz te'siridir; Meşhur şair tzzet-Molla'nın oğlu olan Keçeci-zade Fuad paşa o sı

rada henüz Suriye ıslahatiyle meşguldür: Paşa'nın bu fevkalade me'muriyyeti için 
yukarda ı860=1276 vukuatının «27 Mayıs» fıkrasına bakınız. Fuad Paşa, sadaret 
teklifini Hariciyye nezaretine Ali Paşa tayin edilmek şartiyle kabul etmiş Ye bu
nun üzerine Ali Paşa da halefinin yerine Hariciyye nazırı olmuştur. 

Yeni Sadr-ı-a'zam Suriye'den Istanbul'a gelinceye kadar Meclis-i-Vala reisi Yu
suf Kamil Paşa sadaret-kaymakamlığına tayin edilmiş ve Fuad Paşa da sadaret 
tebeddUlünden 28 gün sonra bu senenin 20 Kanunuevve~=ı7 Cumada-1-ahire Cu
ma günü Istanbul'a gelmiştir. - Keçeci-zade Fuad Paşa'nın iki sadareti vardır : 
ttkineisi için aşağıda ı863 ı= ı279 vukuatınm «ı Haziran» fıkrasına bakınız). 

15 Haziran 
topa tutması. 

1862 = 1278 

17 Zülhicce, Pazar: Belgrad vak'ası ve kalenin şehri 

(1830.=1246 vukuatının «29 Ağustos» fıkrasında gördüğümüz muhtariyyet fermanı 
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mucibince Sırbistan'da Müslümanların şehirlerde oturmaları men'edilip yahı:r:ı;~ 

.Türk işgalindekt kalelerde ikametlerine müsaade edilmiş olmakla beraber, Be!:.. 
grad şehri bu memnüiyyetten istisna edildiği için orada bu tarihe kadar bir 
Müslüman mahallesi vardır. 

Sırpların o sırada başlıca hedefleri, işte bu vaziyete nihayet vererek evvela şe

hirdeki Müslümanları uzaklaştırmak, ondan sonra da Belgrad kalesiyle ha1a. 
Türk işgalinde bulunan Smederevo ·= Semendire, So kod, OujitzajUjiça = Eski ce; 
Gladova=Feth-ül-!slam ve Schabat?.:=Böğürdelen kalelerini Türklerden almaktır: 

Bilhassa Rusların teşvikiyle Sırpların ikide bir mesele çıkarıp Avrupa'ya karş~ 

mazlum görünerek büyük devletlerin müdahalelerini celbe çalışmaları işte bu. 
maksatıa izah edilir. Şehirdeki Müslüınanlarla Hrristiyanlar arasında vaziyet çol': 
gerginleşıniş, hemen her gün vak'a çıkınıya başlamıştır. 

Bu vak'aların en mühimmi, bir çeşme başında çıkınıştır: Ri vayete nazaran bil: 
Türk askeri kendisinden evvel su almak istiyen bir sırbı öldürmüş, bunun Ü?...e··· 

rine Sırplar ayaklanıp şehirdeki Türk karakollarını zabtettikten başka Müslü
man mahallesiyle kaleye bile hücuma kalkışmış, baş-vekil Garachanine = Gara
şanin güya işi teskin bahanesiyle Müslüman ahaliyi kaleye göndermiş ve bunun 
üzerine Sırplar kaleye karşı meterisler bile hazırlanuya başladıkları için muha-· 
fız Aşir Paşa derhal şehri topa tutmuştur. 

Paşa'nın bu hareketinde haklı olduğu İngiltere ve Avusturya konsoloslarıyla se
firleri tarafından da tasdik ve teslim edilmiş olmakla beraber, o sırada eski müt-· 
tefiklerinden uzaklaşıp Rusya'ya yaklaşmış olan Fransa bu meselenin Sırhistan 

lehine halledilmesinde ön-ayak olmuştur: Aşağıki sene vukuatının "8 Eylül» fık-· 

rasma bakınız). 

1862 = 1279 

1 Temmuz = 3 Muharrem, Salı: «Dariilfünun lmidesh> yle l.uı.aiı:ne
Ierin ilgasma başlanması. 

(Osmanlı tarihindE ilk kağıt paralar İkinci Mahmud devrindeki harblerle ısyaııı

lara karşı ihtiyar edilen askeri masraflan karşılamak üzere ilkönce faizli esham 
şeklinde çıkarılmış ve bir iki emisyandan sonra faiz kaldirılinıştır; 

Sultan Mecid devrindeki ısıahat esnasında bu kağıt paraların tedavülden büsbü
tün kaldırılması tasavvur edilmişse de, bir taraftan Kırım seferinin ve bir taraf
tan da saray masraflarının gittikçe artıp taşması 1855=1271 vukuatının <<28 Ha-· 
zirann fıkrasında gördüğümüz beş milyon altınlık biı· Osmanlı istikrazından hu 
hususta istifadeye imkan bırakmamıştır. 

Hazinenin müzayakası arttıkça yeni emisyanlara bile ihtiyaç haiııl olmuş ve 
mesel& 1861 = 1277 senesi 14 Nisan i= 3 Şevval Pazai· günü bir milyar iki :yü:ıı:· 
milyon kuruşluk kaaime çıkarılmıya teşebbüs edilmiştir: Tedavülü mecburi oKan 
bu kaaimelerin on sekiz senede tedricen piyasadan· çekileceği ilan edilmişse de, 
karşılıksız olması gittikçe kıyınetten düşmesine ve bu suretle hem hazinenin, 
hem ticaret aleminin günden güne zarar etmesine sebeb olmuştur. Sadr-ı-a'zaın 

Fuad paşa'nın Sultan Aziz'e takdim ettiği bir layihada mesele bütün teferrüatiylc 
teşrih edilmektedir. 
Fuad Paşa'nın Sadaret makamına geçer geçmez ilk iş olarak işte bu mali bullı

ranla meşgul olduğundan ve hatta saraylarda bulunan altın ve gümüş kaplarm 
bile darphaneye devrini istediğinden bahsediiir; Sultan Aziz. Paşa'nın bu tekli
fine hayret edip : 

- Nasıl olur? Sultanların seyir yerlerinde su içtikleri gümüş tasları da mı eH'f.!
rinden alacağız ? 
deyince Büyük-Fuad Paşa'nın pervasızca verdiği cevap meşhurdur : 
- Hayhay Efendim, anları da alırız! Allah göstermesin, Dev'let-i-Aliyyenizc tıü: 

fenalık gelüp de Efendimiz başımızda olarak ve kullarınız da rikab-ı Hümayfinu~ 
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nuza sarılarak Konya-ovasına doğru giderken Sultan-Efendiler bu taslarla ayrılık 
-,~eşmesinde mi> su içecekler? Efendimiz varis-i saltanatsmız, lakin bir medyun 
Türkiye'ye varis oldunuz! 
::Mahmud CelilJüddin Paşa'nın «Mir'at-ı hakikat»indeki izahına göre "Kaaimenin 
altuna nisbetle kıymeti yüzde kırktan aşağı düşmüş»tür. Fuad Paşa'nın ilga ve 
imha kararı, işte bu vaziyetin mali i'tibarı ihlal etmesindendir. Bu sırada Lon
dra'dan istikraz edilen selüz milyon ingiliz altını, 1862=1278 senesi 17 Haziran= 
19 Zülhicce Salı günü çıkan bir kararname mucibince şu üç esasın te'minine has
redilmiştir : 
:ı Kaaimelerin ilga ve imhası; 
2 - Düyün-ı-gayr-i-muntazamanın itfası; 

3 - Masraf büdcesinde tasarruf te'mini. 
'Kaaiı:nelerin imhasında esas ittihaz edilen meşhur «Darülfünun kaidesb>ne göre 
işte bu ı Temmuz=3 Muharrem Salı gününden 13 Eylü1=18 Rebi'ül-evvel Cu
martesi gününe kadar hükumet yüzde kırkını madeni para ve yüzde altmışını 

da senevi yüzde beş faizli «KonsolitjKonsolide» denilen "Esham-ı cedide, ile 
ödemek şartiyle kaaimeleri tedavülden çekmiye karar vermiştir: Ziya Karamür
-sel'in «Osmanlı mali taı'ihi hakkında tetkikler» ismindeki eserinde bu muamele
nin 13 Temmu:?J=15 Muharrem Pazar günü başlayıp 12 Eylül = 17 Rebi'ül-evvel 
Cuma günü nihayet bulduğundan bahsedilmektedir; yüzde kırk madeni para ve 
altmış esham kaidesj_ne crDarülfünun» isminin izafesi, bu muamelenin Ayasofya 
karşısında Adiiye binası olduktan sonra yanmış olan eski Darülfünun binasında 

yapılmış olmasındandır . 

.Jonquiere işte bu suretle tedavülden bir milyar dokuz yüz yedi bin yedi yüz yir
,mi kuruşluk kaaime çekilmiş olduğundan bahsettiği halde, Ziya Karamürsel'in 
::Maliye tarihinde yalnız 998,800 kuruşluk kaaime çekildiğİnden bahsedilmektedir! 
.Muhakkak olan nokta, tedavüldeki kaaimelerin «Darülfünun kaidesi» ile çekilip 
işte o tarihte imha edilmiş olmasıdır. Mahmud Celalüddin Paşa borcun borçla 
ödenmesinden başka.. bir şey olmıyan bu tuhaf kaideyi şöyle tenkid etmektedir: 
"Bir yüzlük kağıda bedel elli kuruşluk altın vererek her kesi hoşnut etmek 
mümkin bulunmuş iken Avrupa'da konsolide denilen esham Devlet-i·-Aliyye'de 
dahi icad olunarak buna senevi yüzde beş faiz verilmek ve re's-ül-m3Jine malı

silben tahsis olunan akça kur'a ile eda edilmek tarikine gidilip yüz kuruşluk 

kaaimenin kırk kuruşu nakd ve altmış kuruşu esham-ı-umumiyye senediyle te'
diye olundu ve kaaime borçlar dahi bu usulün içinde muhtelif,-ül-mıkdar esham 
ve nakd ile tesviye edildi ise de Hazine-i devlet hakikatte eskisinden ziyade mUş
kilata u'ğradııı. 

Kaaime ve düyun-i gayr-i-muntazama meseleleri , işte bu pürüzlü şekillerle hal
ledilirken, yukarda gördüğümüz üç esasın üçüncüsü olan tasarruf kararı daha 
müsbet neticeler verecek bir şekilde tatbik edilmiştir: Bu hususta ilk fedakarlığı 
Sultan Aziz yaparak Hazine-i-Haasa'nın ayda beş bin=senede altmış bin keselik 
munzam tahsisatını devlet hazinesine terkettikten başka, hanedan tahsisatlarıyla 

diger saray masraflarında da tenkihat yapmış ve işte bu misal örnek ittihaz edi
lerek bütün nezaretlerin tıüdcelerinde derece derece tenkihat icra edilmiştir. 

Saltanat devrinin bilhassa son yıllarındaki israflarıyla şöhret bulan Sultan A
ziz'in bu ilk zamanlarındaki tasarrufkarlığı kendisinin çok iyi niyetlerle tahta 
çıktığı halde sonraları Malımud Nedim vesaire gibi bir takım haris vüzera elinde 
nazıl bozulmuş olduğunu bütün vuzuhiyle gösteren bir delil demektir. 
!şte bu umumi tasarruf tedbirlerirün neticesi olarak Maliye nazırı Mısırlı-Mustafa 

Fazıl paşa bir müddet sonra padişaha devlet büdcesinde masraf yekünuna nis
betle -13 bin kese fazla vaıidat te'min edilmiş olduğunu arzetmiştir. 
Sultan Abd-ül-Aziz'in halet-i ruhiyyesinde bu vaziyetin tasarruf endişesinden is
JC'&f endişesizliğine doğru bir istihaleye mukaddime teşkH ettiğinden bahsedilir : 
Cülusunda karşılaştığ-ı mali buhranı tasarrufla önledikten sonra, varidat faz
lalığı karşısında artık o endişeden kurtulması ruhunda bir nevi müsriflik isti'da
,dı vücuda getirmiş demektir! işte bundan dolayı gittikçe saray halkının yekfınu 
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beş bin beş yüzü geçmiş, her birinde on iki çeşit yemek olmak üzere günde beş 

yüz tabla çıkmıya başlamış, yeni sarayıara milyonlar sarfedilmiş, ihsan-ı-şahane 

yekiinları muazzam rakamıara dayanmış ve işte bu suretle hanedan ve saray mas
raflarının yekünu nihayet varidat büdcesinin beşte bkini aşmıştır). 

23 Ağustos = 26 Safer, Cumartesi: Karadağ ordusunu mağlub 
eden Serdar-ı-Ekrem Ömer Paşa'nın Rieka zaferi. 

(Karadağ meselesi için yukarda 1858=1275 vukuatının "8 Teşrinisiini» fıkrasına 
bakınız. _ Bu sefer ki Karadağ har bi Hersek ısyanından doğmuştur: Kırım mu
harebesindeki mağlübiyyetinin acısını çıkarmak için Osmanlı arazisindek~ !slav 
vesair Hıristiyan unsurlarını kışkırtıp ısyan ettirerek Türkiye'den ayrılmalarını 

te'mine çalışan ve hatta bu hususta Fransa'dan bile müzaheret görmiye başlıyan 

Rusların teşvikıyle ayaklanan ve bilhassa Karadağlıların 13 Mayıs 1858=29 Ra
mazan 1274 Perşenbe günü Osmanlı kuvvetlerine karşı kazanmış oldukları Grak
hovo muvaffakıyyethıden cür'et alan Hersekliler bu meşhur ısyan hareketlerinde 
Karadağ'dan gayr-i-resmi olarak çok yardım görmüşler ve mesela bir çok Kara
dağ çeteleri ·«gönüllü» maskesi altında Herseğ'e geçip asilere iltihak etmişlerdir. 

Bab-ı-Ali bu vaziyet karşısında Karadağ hudut boylarında bir tarassut kordonu 
kurduktan başka bir filo gönderip Adriyatik limanlarını abluka altına aldırmış 

ve Karadağ prensi Nicolas PetrovitijPetroviç utanmadan protesto bile etmişse 

de hiç bir faydası olmamıştır: !şte bu vaziyette Hersek ısyanını tenkil e me' m ur 
olan Serdar-ı-Ekrem ömer Paşa 1861,=1278 · senesi 21 Teşrinisani=18 Cumada-l
Ula Perşenbe günü kazandığ"ı Piva zaferiyle asilere katii bir darbe indirip mese
leyi haDetmiş ve ondan sonra artık ötede beride bir takım çete hareketlerinden 
başka t.ıir şey kalmamıştır. 

Herf:iek ısyanı esnasında güya bitaraflığını ilan etmiş olan Karadağ prensi bir 
taraftan da seferberlik ilan edip tahşidata kalkıştığı için, Bab-ı-Ali toplanan as
kerin derhal terhisini istemişti·r: Osmanlı-Karadağ harbinin sebebi, işte bu haklı 

talebin reddedilmesidir. 
Bu red cevabı üzerine bütün Karadağ hududu abluka altına alındıktan sonra 
Serdar-ı-Ekrem ömer Paşa Garp menbalarında altmış bin kişiden mürekkep 
gösterilen ordusuyla hududu geçip dört koldan Herlerniye başlamış ve Derviş, 

Abdi ve Hüseyn Avni paşaların kumandalarındaki kolların her birine istila pla
nının tatbikını te'min edecek vazifeler vermiştir; bunlardan Hüseyn Avni Paşa 

Lim nehrini geçerken ınuvaffakıyetsizliğe uğramışsa da, Derviş Paşa'nın çok us
talıklı bir manevra ile Duga geçidini çevirmiye muvaffak oYması Karadağlıların 

artık hiç bir yerde tutunabilmelerine imkan bırakmamıştır. işte bunun üzerine 
Rieka'da Karadağlılar nevmidane bir gayretle son bir hücuma kalkışmışlarsa da, 
şiddetli bir topçu ateşi açan ömer Paşa mukabil bir taarruzla düşman ordusunu 
imhaya muvaffak olmuştur. 
Serdar-ı-Ekrem bu parlak zafer üzerine Karadağ'ın payıtahtı olan Tsettinjef 
Tsetiniı!! = Çetine'ye doğru ileriediği sırada, her Türk zaferini Hıristiyanlık hisle
riyle karşılamak i'tiyadında bulunan Avrupa diplomasisi derhal araya girerek 
Türk ordusu Çetine'ye girmeden evvel aşağıki fıkrada göreceğimiz işkodra sul
hüne delalet etmiştk. - Hersek ısyanının tamamiyle yatışması işte bu Karadağ 
m uvaffakıyyeti üzerinedir). 

31 Ağustos = 5 Rebi'ül-evvel, Pazar: Osmanlı - Karadağ harbine 
nihayet veren İşkod:ra sulh muahedesinin imzası. 

(Serdar-ı-Ekrem ömer Paşa yukarıki fıkrada gördüğümüz Rieka zaferiyle Ka
radağ ordusunu yere serdikten sonra Çetine'ye doğru ileriediği sırada Avrupa 
devletlerinin tavassut şeklindeki müdahaleleri üzerine akdedilmiş olan bu tşkodra 
muahedesi 14 maddeden mürekkeptir ve bizzat Serdar-ı-Ekrem tarafından imza 
edilmiştir. 
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Büyük serdarın mağlüp ve küstah düşmana zorla kabul ettirdiği ağır şartların 
en mühimleri şöyle sıralanabilir : 
1 - Karadağ'ın dahili idaresi eski şe,klinde kalacaktır; 

2 - Hudut eski şeklini muhafaza edecektir; 
3 _ Karadağ prensi Nicolas Petroviç'in son harblerde baş-kumandanlık etmiş 

olan v.e «Karadağ'ın kılıcı» sayılan babası Mirko Karadağ'dan çıkacak ve bir 
daha dönmiyeccktir; 
4 - Karadağlıların idhalat ve ihracat itibariyle Antivari;=Bar limanından isti
fade etmelerine müsaade edilecekse de, Karadağ'a silah ve mühimmat ' idhali 
yasaktır; 

5 - Hersk - işkodra yolunun Karadağ'dan geçen kısmında bir çok noktalar 
Türk askeri tarafından işgal edilecek ve buralarda blockhaus/Blokhavzlar kuru
lacaktır: Bu noktalar sonradan ayrıca tayin edilecektir; 
6 - Karadağlıların bir daha Türk topraklarına tasallut etmiyecekleri ve Türk 
arazisinde ısyan çıkarsa maddi ve manevi hiç bir yardımda bulunmıyacakları 

hakkında bütün Karadağ ileri gelenleri Serdar-ı-Ekreme senet vereceklerdir; 
7 - Karadağ'da hemhudut devletler arasmda çıkabilecek 'ihtilaflar kendi arala
rında halledHemediği takdirde Bab-ı-Ali yegane merci olacaktır; 

8 - Karadağ hükümeti Arnavutluk ve Bosna-Hersek hudutlarında hiç bir nevi 
tahkimat vücuda getiremiyecektir; 
9 - Türk pasaportu olmadan Karadağ'a hiç bir aile giremiyecek ve eğer girerse 
derhal çıkarılacaktır. 

Bab-ı-Ali bir müddet sonra bu şartların ikisinden vazgeçmiştir: Bunların biri< 
prens Mirko'nun bir daha dönmemek üzere vatanından ihracı ve biri de blok
havzlar inşası hakkındaki hükümlerdir: «Karadağ'ın kılıcı» denilen ihtiyar Mir
ko'ya merhamet buyurulup memleketinde kalmasına müsaade edilmiştir. Blok
havzlar meselesinde Ruslar, gürültü çıkarmak istemişlerse de Bab-ı-All: kulak 
asmamış ve hatta derhal bir blokhavz yaptırmıştır: Fakat işin içine Fransa ile 
Avusturya'nın da karışıp yıkılmasını istemeleri üzerine işin rengi değişip me
sele siyasi bir vehamet arzetmiye başladığı için, 1863 = 1279 senesi 3 Mart r-= 12 
Ramazan Salı günü Sadr-ı-a'zam Yusuf Kamil Paşa Karadağ prensi Nicoias'ya 
işkodra muahedesinin blokhavzlar hakkındaki altıncı maddesinin ibtaline Zat-i
Şahanenin müsaade buyurduğunu ve yalnız bu tahkimatın himaye edeceği yolun 
daima açık kalması ve yolcuların marüz olabilecekleri zararların da Karadağ hü
kümeti tarafından tazmin edilmesi şart olduğunu tebliğ etmiştir. 

Prens Nicolas bu şartı derhal kabul etnıiş ve nihayet Kara1dağ'daki blokhavz an
cak 1864!=1281 senesi Haziran=Muharrem ayında yıktırılmıştır: Fakat buna mu
kabil bütün Karadağ hudut boyunca Osmanlı arazisinde bir çok blokhavzloc. yap
tırılarak bu iptidai memleket sıkı bir tahkimat çenberi içine alınmıştır). 

8 Eylül=l3 Rebi'ül-evvel, Pazartesi: Sırbistan'daki Türk kaleleri 
hakkındaki Istanbul protokolünün imzası. 

(Yukarıki sene vukuatının «15. Haziran, fıkrasında gördüğümüz Belgrad va.k'a
sını Rusya ile beraber Türkiye aleyhine ve Sırbistan lehine istismar etmek isti
yen Fransa ön-ayak olarak Istanbul'da bir süfera konferansı toplanmasına sebeb 
olmuş ve bu konferansta ıtalya'nın da müzaheretini te'min etmiştir: Böyle bir 
"Meclis-i mükiUeme»nin ictimaı lüzumunu isbat için ileri sürülen sebep, 1856= 
1272 vukuatmın <<30 Mart» fıkrasında gördüğümüz ·paris muahedesinin 28 inci 
maddesi mucibince Osmanlı hakimiyyetinde bulunan Sırp prensliğinin Rus hima
yesi yerine o muahedede imzaları bulunan devletlerin müşterek kefil.letlıeri al
tına alınmış olmasıdır: Halbuki o tarihl.;enberi ayni muahede ayni devletler ta
rafından Türkiye aleyhine mütemadiyen ihlal edilmiştir: Misal olarak yukarda 
18601=1277 vukuatımn «5 Eylül» fıkrasına bakınız. tşte bundan dolayı Avrupa 
devletleri nazarında Paris muahedesi Türkiye aleyhine mer'iyyetini daima mu-
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hafaza eden ve Türldye lehine artık hiç hükmü kalınıyan tuhaf bir vesika haline 
gelmiş demektir. 
ingiltere, Fransa, !talya, Prusya, Rusya ve Türkiye arasında akdedilen Istanbul 
konferansında Fransa sefiri Marquis de Moustier Belgrad kalesinin Sırplara terki 
için çok çalışmışsa da ingiltere ile Avusturya'nın muha,lefetinden dolayı muvaf
fak olamamış ve nihayet bu gün imziUanan protokolde yalnız şu esaslar kabul 
edilmiştir : 

ı - Türk hakimiyyetinde bulunan Sırp kalelerinden Sokod ve Oujitza/Ujitza 
Eskice Sırbistan'a terkedilmiştir; 

2 - Belgrad, Sabaczı=Böğürdelen, Smenderevo=Semendire ve Gladova=Feth-ül
!slam Türk hakimiyyetinde kalacaktır; 

3 - Müslümanlar yalnız kalelerde oturabileceklerdir; 

4 Belgrad şehrindeki Türk karakolları ilga edilmiştir; 

5 Belgrad şehri gibi varoş istihkamları da Sırplara bırakılmıştır; 

6 Buna mukabil Bab-ı-Ali muhtelit bir komisyonun askerlik bakımından gös-

tereceği lüzum üzerine Belgrad kalesini tevsi edebilecek ve bu hususta Sırp hü
kümetiyle anlaşarak icab eden araziyi istimlak edecektir. 
Sırbistan'a iki kale terki ve Belgrad şehrinden Türk karakollarıyla Müslüman 
ahalinin çekilmesi gibi Türkiye aleyhindeki ağır ve haksız esaslarına rağmen 

Sırplar bu protokol alıkamından gene memnun olmamışlardır! 

Sırbistan'daki son dört kalenin de Sırplara terki için aşağıda 1867=1283 vukua
tının «10 Nisan» fıkrasına bakınız). 

1863 = 1279 

2 Kanunusanİ = ll Receb, Cuma: Sadr-r.-a'zaın Reçed-zade Me h
med Fuad Paşa'nın isti'fası. 

(Fuad Paşa'nın isti'fasına sebeb, Sultan Aziz'in askeri masraflar için fazla tah
sisat ayrılmasını istemesine mukabil Paşa'nın büdce muvazenesini ileri sürerek 
muhalefet .göstermesi, bir talnm mukarreblerin ilkaatı yüzünden bazı maruzatı

nın neUcesiz kalması, bu suretle sarayın hükümet salahiyyetlerine tecavuz et
mesi ve işte bundan dolayı Fuad paşa'nın artık «İ'timad-ı tam))dan mahrum 
olduğuna kanaat getirmesidir : Sadaret müddeti ı86:L=1278 senesi 22 Teşrinisa

ni 1= 19 Cumada-l-ula Cuma gününden itibaren ı sene, ı ay, 10 gündür. 
Hariciyye nazırı Ali Paşa da kendisiyle beraber isti'fa etmişse de kabul edilme
dikten başka, Fuad Paşa bile halefi Yusuf Kamil paşa'dan inhilal eden Meclis-i
Vala reisliğine tayin edilmiştir: Bununla beraber Keçeci-zade'nin bir müddet 
gözdelil düşmüş olduğu rivayet edilir. - Gün tadhindeki ihtilaf için beşinci ciltte 
"Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 232 nurnaraya bakınız). 

5 Kanunusanİ 14 Receb, Pazartesi: Meclis-i-Vala reisi Yusuf 
Kamil Paşa'nın sadareti. 

(Fuad Paşa'nın yukanki fıkrada gördüğümüz isti'fi'tsı üzerine Sadaret makamı üç 
gün münhal kaldıktan sonra Arabgirli Yusuf Kamil Paşa sadr-ı-a'zam olmuş

tur : Mısır valisi Mehmet AH Paşa'nın damadı ve Zeyneb Hanım'ın kocası olan 
Kamil Paşa üsküdar'daki Zeyneb-Kamil hastahanesinin müessisi ve «Telemak» 
mütercimi olmakla maruftur. Mensub olduğu Gök-beyi sülalesinin Akkoyunlu 
hanedamndan olduğu rivayet edilir. - Gün tarihindeki ihtiliif için beşinci ciltte 
«Vezi·r-i-a'zamlar» cedvelinde 233 nurnaraya bakımz). 
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13 Şevval, Cuma: Sultan Aziz'in 1\lısır seyahatine ha-

\ Umumiyetıe u14 Şevval Cuma» tarihinden bahsedilirse de, hakiki tak\"imde 
Cuma günü o ayın 13 üne müsadiftir. - Padişahı bu seyahate meşhur Mehmed 
Ali Paşa'nın damadı olan yeni Sadr-ı-a'zam Yusuf Kamil paşa'nın teşvil{ ~::ttiğin

den ve Sultan Aziz'in de Mehmed Ali isyanındanberi adeta ayrı bir hükümet 
halini almıya başlıyan bu Osmanlı vilayetine gitmekle Mısırlıların Istaııbul'ct 

merbutiyyetıerini kuvvetlendirmek istediğ•inden bahsedilir; üçüncü bir amil (]~ 

o sırada Meclis-i-Vala reisliğinden Ser-askerliğe nakledilnliş olan sabık C:--adr-ı

a'zam Keçeci-zade Fuad Paşa'nın teşvikidir: Yukarda bu sene vukuatının «2 Kii
nunusanb> fıkrasında Sactaretten isti'fası üzerine gözden düştüğünü gördüğ·ümüz 

Fuad Paşa'nın maksadı, seyahatte padişahın maiyyetinde bulunup eski teveccü
hünü yeniden kazanmaktır. 
Bu gün selamlık resminden sonra Dolmabahçe sarayında toplanan vükela ve 
devlet erkanına iltifatta bulunan Sultan Aziz «Feyz-i-Cihad, vapuruyla Mısır'a 

hareket ederken devlet-adamlarıyla payıtaht ahalisi tarafından vapurlar ve ka
kıylarla Marınara açıklarına kadar teşyi edilmiştir: Şehzadelerden veHahd Mu
rad, Abdülhamid ve Mehmet Reşat Efendilerler devlet erkanından Ser-asker Fuad 
ve Kapdan-ı-derya Ateş-Mehmet Paşalardan başka saray erkanından bazılarıyla 

sonraları iki defa Şeyh-ül-islam olan Muallim-i-Sultil.ni Akşehirli Hasan Fehmi 
Efendi de bu seyahatte Sultan Abd-ül-Aziz'in maiyyetinde bulunmuşlardır. Pa
dişahların seferleriyle seyahatlerinde Istanbul'a bir Kaymakam bırakılması eski
denberi 'adettir: . Bu vazifeye de Sadr-ı-a'zam Yusuf Kamil Paşa tayin edilmiştir. 

Mısır'da misli görülmemiş tezahürlerle karşılanan Sultan Aziz'in istikbai merasi-< 
mine temas eden Ali Fuad Bey uRical-i mühimme-i siyasiyye»sinde Fuad Pa
şa'nın ustalıklı bir hareketini anlatır: 
«Piidişahın Mısır'a vusfılünde rükübuna mahsüs olarak gaayet mükellef bir at 
çekilüp vali !smail ve Fuad Paşalar içün de başkaca atlar ihzar edilmiş olduğu 

halde. Fuad Paşa kendisi içün hazırlanan ata binrnekten ictinab ile pactişahın 

atının rikabına yapışarak yayan gitrneğe azınetmiş ve bunu görünce isınail Pa
şa'nın canı sıkılmakla beraber o <;la müşarünileyhin hareketine imtisal mec'buriy
yetinde kalmışdır». 
Bu ·seyahat esnasında Mısır valisi İsmail Paşa'nın padişahı eğlendirip gözüne 
girmek için tertib ettiği fevkalade muhteşem eğlence alemlerinin Sultan Aziz'i 
sefahat ve israfa meylettiren arnillerin en mühimlerinden olduğu hakkında bir 
rivayet vardır).· 

1 Haziran = 13 Zülhicce, Pazartesi: Yusuf Kamil Paşa'nın azliyle 
Keçeci-zade Fuad Paşa'nın Ser-askerlik uhdesinde kalmal;;: ;üzere ikinci 
sadareti. 

(Bu değişikliğin sebebi, yukanki fıkrada gördüğümüz Mısır seyahati esnasında 

Fuad Paşa'nın zarafet ve diriiyetiyle padişaha yeniden hulül edip eski teveccü
hünü eskisinden fazla olarak tekrar kazanmış olmasıdır: Sactarete tayininden 22 
gün evvel 10 Mayıs=21 Zülka'de Pazar günü «Yaver-i-Ekrem» lik tevcihiyle tal
tif edilmiş ve nihayet bu gün de Ser-askerliğe ilaveten ikinci defa olarak Sadr-ı• 

a'zam olmuştur; bu suretle Fuad Paşa hem Sadr-ı-a'zam. hem Ser-asker, hem 
Yaver-i-Ekrem olmak itibariyle devletin en mühim payelerini cem'etmiş demek
tir: Bab-ı-Ali'ye Yaver-i-Ekremlik kordonlarıyla gitmesin} Ali paşa'nın hafiflik 
sayıp tenkid ettiğinden bahsedilir. 
Azlinden 12 gün sonra tekrar Meclis-i-V ala reisliğine tayin edilen Yusuf Kamil 
Paşa'nın sactareti bu senenin 5 Kanunusani,=14 Receb Pazartesi gününden itiba
ren 4 ay, 27 gün sürmüştür. - Gün tarihlerindeki ihtilaflar için "Vezir-i-a'zam
lar» cedvelinde 233 nurnaraya bakınız). 
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1864 = 1281 

28 Haziran = 23 Muharrem, Salı: Memleketeyn birliğini tamam
lıyan Istanbul protokolünün imzası. 

(Milli meclisleri ayrı olduğu halde her ikisi de miralay CouzafKuza'yı prens in
tihab etmek suretiyle Rumanya birliğine doğru çok mühim bir adım atarak hem 
Bab-ı-Ali'yi, hem Avrupa devletlerini emr-i-vakı' karşısında bırakmış olan Eflak 
ve Bağdan'ın son hukuki vaziyetleri için yukarda 1858=1275 vukuiitının d9 

Ağustos" ve 1859,=1276 vukuatının «25 Eylül» fıkralar:na bakınız. 

Bu sırada Memleketeyn efkar-ı-umumiyyesi ınütemadi bir heyecan ve galeyan 
içindedir : Bu milli heyecanın en büyük hedefi Rumanya birliğinin bir an evvel 
tahakkukudur. işte bundan dolayı tek prens emr-i-vakum kabul ettirdikten sonra 
hükümetleriyle milli meclislerini de birleştirerek ikinci emr-i-vakıa da bir an evvel. 
girişmekte tereddüd etmemişlerdir. 

Bu sırada Avrupa devletleri içinde en atılgan devlet rolünü aynıyan Fransa her 
tarafta nüfuzunu yürütmek için yerine göre muhtelif prensipler takib etmekte 
ve mesela Filistin, Suriye ve Lübnan'da Katoliklik, Sırbistan meselesinde milli
yet ve Hıristiyanlık, Girit meselesinde eski kültür ve insanlık prensiplerini takib 
ettiği gibi, Memleketeyn işinde de Latinlik davası peşindedir! 

Kırım muharebesinde Rusya'ya karşı birleşen müttefikler tesanüdünden de artık 

eser kalınarnıştır: ingiltere Avrupa işlerinden el çekip "Muhteşem-inziva» yolunu 
tutmuş, Avusturya gittikçe büyüyen Prusya tehlikesiyle karşılaşmış ve Kırım 

muharebesinin yorgunluğunu henüz çıkarmamış olan Bab-ı-Ali de Aı;rupa dev
letler manzumesinde her türlü _ i:stinadgahtan mahrum kalmıştır. Memleketeyn 
idaresindeki ikinci emr-i-vakım da kabulü işte bu yüzdendir: Yalnız Bab-r-Jili'
nin 2 Kanunuevvel 1861=29 CuınMa-1-Ula 1278 Pazartesi günü kabul ettiği Ef
lak-Boğdan birliği, Osmanlı menbalarında «Kuza Bey» denilen Birinci Alexandre
Jean devrine münhasırdır. 

Memleketeyn efkar-ı-umuıniyyesi Ba.b-ı-All'nin bu muslihane siyasetiyle yatış

mış değildir: Bütün ınesele, bu hukuki vaziyeti Kuza'mn prenslik devrine mün
hasır olmaktan kurtarıp milli ve d§.imi bir hak şekline getirmektir. Eski mütte
fiklerin yukarda gördüğümüz vaziyetlerinden dolayı Bab-ı-All nihayet işte bu 
şartı da kabule mecbur olduğu için Istanbul'da Avusturya, Fransa, ingiltere, !tal
ya, Prusya ve Rusya devletlerinin iştirakiyle bir konferans toplanmış ve bu gün 
imza . edilen yirmi maddelik protokolde nihayet şu esaslar tesbit edilmiştir: 
ı - Müttahid Eflak ve Bağdan beyliği şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra 
da Türk hakimiyyetinde kalacaktır; 
2 - Türkiye'nin akdetmiş olduğu muil.hedeler Memleketeyn prensliğine de şa

mildk; 
3 - Eflak ve Bağdan bir prens idaresinde bir milli meclisle bir ayan meclisi ta
rafından idare ediiecektir; 
4 - Bu meclisierin vazife ve salahiyyetleriyle intihap usullert muhtelif madde
lerde bütün tafsilatiyle izah edilmiştir. 

Memleketeyn meselesinin bundan sonraki safhaları için aşağıki sene vukuatımn 
«22(23 Şubat, ve "19 Nisan» fıkralarına bakınız). 

1866 = 1282 

22/23 Şubaf=6/7 Şevvat, Perşenbe/CUma gecesi: Memleketeyn 
beyi Birinci Alexandre Couza/Kuza'nın ıskaatı. 

(Eflak ve ·Bağdan meclisleri tarafından «Birinci Alexandre-Jea.nıı ismiyle Mem-
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leketeyn'in müşterek beyliğine seçilmiş olan miralay .CouzajKuza ıçın yukarda 
1859=1276 vukuatının «25 Eylül» fıkrasına bakınız. Osmanlı menbalarında 

"Kuza Bey» denilen bu yerli voyvodanın her iki memleket tarafından ·müştere

ken intihabım Bab-ı-Ali bir hayli tereddütten sonra tasdika mecbur olduğu halde, 
şair Ziya Paşa meşhur «Zafer-name»sinde bu intillabın mes'üliyyetini de Ali Pa
şa'ya yüklemek için: 

Etti bir yüzbaşı'yı Memleketeyn üzre kral! 

demişse de, bir çok itharnları gibi bunun da aslı yoktur. 
Memleketine bir çok hizmetlerde bulunmuş olan Kuza Bey dahili siyasetinde 
bilhassa çiftçi: ve köylü tabakalarına istinad etmişse de millet meclisiyle geçine
mediği için 14 lviayıs 1864 .= 7 Zülhicce 1280 Cumartesi günü meclisi feshedip 
diktatörlüğe başlamış, fakat vergilerin gittikçıı ağırlaşması ve maiyyet adamla
rının mali rezaletıeri yüzünden artık eski iHbarını kaybetmiş olduğu için askeri 
bir daı·be ile kendisini devirmek üzere Romanul gazetesi müdürü meb'us Rosetti'
nin idaresinde gizli bir teşebbüs hazırlanmış ve nihayet bu gece sarayında basılan 
Memleketeyn prensi Birinci Alexandre-Jean=Kuza Bey bir feragat beyannamesi 
imzalıyarak canını kurtarmıştır. 

Bu hareketi yapaniann maksadı MelYfleketeyn'in başına bir ecnebi prens getir
mektir: iikönce Bourbon hanedıimndan bir Fransız prensi getirmek istemişlerse 
de, yerli prens esasına mugayir olan bu talep 10 Mart:ı=22 Şevval .Cumartesi günü 
paris'de toplanan süfera konferansı tarafından kabul edilmemiştir: Aşağ·ıki fık

raya da bakınız). 

19 Nisan = 3 Zülhicce, Perşen be: Prusya hanedamndan prens 
C!mr~es de Hohenzollern'in Memleketeyn beyliğine intihabı. 

(Müttahid Eflak ve Bağdan beyliğinin başına ecnebi bir prens, intihabmı yu
karıki fıkrada gördüğümüz sebepten dolayı Paris konferansı kabul etmemiş ol
duğu halde, yukarda 1864=1281 vukuatının "28 Haziran» fıkrasında gözden ge
çirdiğ·imiz emr-i-valn'lara artık alışmış olan Rumen milliyetçileri bu meseleyi de 
el-çabukluğu ile o yolda haiie kalkışmış ve işte bundan dolayı Paris kararından 
tam kırk gün sonra Memlek~teyn millet meclisi Prusya hanedanından prens 
Charles'i «Birinci Karoh> ismiyle Memleketeyn'e bey seçerek hem metbi'ı devlet 
olan Türkiye'yi, hem kefil vaziyeünde bulunan Avrupa devletlerini yeni bir 
emr-i-vakı'Ia karşılaştırmıştır! Bu tuhaf intihabın devletlerce kabulünde en mü
him rolü üçüncü Napoleon'un oynamış olduğundan bahsedi!ir. 
Muhtelif muahedelerle teşkilat nizamnamelerinin ihlalinden dolayı Bab-ı-Ali 

pek haklı olarak i'tiraz etmiş ve hatta Tuna boylarında tahşidata başlamışsa da, 
aşağ·ıki sene vukuatının «2 Eylül» fıkrasında göreceğimiz Girit buhramndan dolayı 
nihayet bu emr-i-vakım da kabulüne mecbur olmuştur: Aşağıki senenin «26 Teş

rinievvel» fıkrasına bakınız). 

28 Mayıs 
değişmesi. 

1866 = 1283 

13 Muharrem, Pazartesi: M>!.sır veraset usulünün 

(Azamet ve istila devirlerinde etrafındaki irili~ufaklı devletleri yutarak üç kıt'

aya yayılan Osmanlı imparatorluğunun inhitat devrindeki inhilal tarzı da bazı 

vilayetlerinin tedricen bünyesinden ayrılıp irili-ufaklı devletler şeklini almasında 

gösterilebilir: Balkanlardaki hıristiyan devletleri hep işte boyle teşekkül ettikleri 
gibi, Afrika'daki Mısır müslüman hükümeü de ayni seyri takib ederek teşekkül 
etmiştir. 
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Bu sırada bir taraftan Memleketeyrı!=Rumanya, Sırhistan ve hatta Karadağ· lJ3y

likleri Avrupa devletlerinin mütemadi himayeleri sayesinde muhtariyyetten is
tikliUe doğru giderken, bir taraftan da Mehmed Ali stilalesinden gelen Mısır va
lilerinin beşincisi olan İsmail Paşa Istanbul'a yağdırdığı altın kulçeleriyle r:ıuh

teşem ve giranbaha hediyeler sayesinde irsi valiliklerden hükümdar]ığa doğTu ted
ricen istihil.lesini te'min edebilecek imtiyazlar lwparmakb. meşgulc1ür 1 

İsmail Paşa münasebatında girgin, insan avlamakta pişkin, son derece kurnaz, 
dolap çevirmekten yorulmaz, velhasıl emsali pek az bir "idareci» dir: işte bütün 
bu menfi meziyyetleriyle tükenmez altınları sayesinde saraydan Bab-ı-Ali'ye ka
dar Ista..>ıbul'da bir çok tarafdarlar avlamış, Sultan Aziz'in gözüne girmiş, kendisi 
de padişahın bendeganından olmak itibariyle en büyüğünden en küçüğüne kadar 
bütün Mabeyn ve Bab-ı-All erkanına güler yüz gösterip: 
- I:<::apu yoldaşım! 

diye arkadaşça tatlı diller dökınüş ve hatta rivayet~ nazaran sarayın harem-ağa
larım bile bu gibi hitaplardan mahrum etmemiştir! Bu sırada üstüste imtiyazlar 
koparması işte bu sayededir. 

İsmail Paşa'nın istihsaline muvaffak olduğu ilk mühim imtiyaz, Mehmed Ali Paşa 
devrinden beri cari olan Mısır veraset usulünün kendi nesli lehine tebdilidir : Sul
tan Aziz'in bu gün verdiği bir ferman mucibince Mısır verasetinde ailenin en 
büyüğiinü esas ittihaz eden (<lllkberiyyet» kaidesi kaldırılıp meşhur İbrahim pa
şa'mn oğlu olan İsmail Paşa'dan itibaren Avrupa harredanlarında olduğu gibi ba
badan oğula intikal esası kabul edilmiş v·e tabii bu suretle İsmail Paşa'nın amca
zadelerinden başka kendi kardeşi olup o sırada Istanbul'da Meclis-i- Ali-i Hazain 
reisliğinde bulunan Mustafa Fazı! Paşa'nın bile veraset hakları ibtal edilmiş de
mektir: Fazı! Paşa ile kardeşinin arası işte bundan dolayı açılmış ve nı.eşhur Meh
med Ali Paşa'nın oğlu Halim Paşa ile ikinci meşrutiyet devrinde biri Sadr-ı-a'zam 
ve biri de Nafia nazırı olan ·oğulları Sait Halim ve Abbas Hilmi Paşalar işte bu 
yüzden hıdiv olamam.ışlardır. 

Gene ayni veraset fermanı mucibince Sevakin ve Musavva' kazalaı·ı Mısır vila
yetine ilhak edilmek suretiyle senevi 80 bin l{eselik Mısır vergisi 150 bin kese
ye·.= 750 bin Osmanlı altınına çıkarılmış ve 1841 = 1257 vukuatının "24 Mayıs" 
fıkrasında Mehmed Ali paşa'ya verilmiş olduğunu gördüğümüz ferman mucibince 
a'zami: 18 bin kişiden ibaret olması lazımgelen Mısır ordu kadrosunun 30 bin ki
şiye çıkarılmasına da müsaade edilmiştir! Bu suretle isınail Paşa bir fermanla bir 
kaç imtiyaz birden koparmış demektir! Paşa'nın bundan sonra elde ettiği diger 
imtiyazlar için aşağıki fıkra ile daha aşağıda 1872=1289 .vukuatının «28 Eylül» 
fıkrasına bakınız) . 

2 Haziran 
Uııv:amnm tevcihi. 

18 Muharrem, Cumartesi: M~su valile:rine «!Iuliv» 

(Mısır'ıa güler yüzü, tatlı dili ve muhteşem pişkeşleriyle meşhur valisi İsmail 

Paşa'nın yukarıki fıkrada gördüğümüz veraset fermanından beş gün sonra ·ko
pardığı bu parlak ünvanın · tevcihini Jonquiere 1867=1284 senesine ve İorga da 
1873'=1200 senesi Haziran=Rebi'ül-ahir ayına müsadif gösterirse de doğru değil

dir: TI\irk:çe menbalarda da bazı yanlış tarihlere tesadüf edilir. 
Mısır vali:liğinin bir taraftan irsi olması ve bir taraftan da yukanki fıkrada 

gördijğfunüz gibi Sevakin ve Musavva' kazalarının ilhakıyla daha fazla genişle

miş olmasından başka 18 bin kişilik ordusunun 30 bine çıkarılması, alehlde bir 
«Vali» fuıvanını ötedenberi sönük bulan İsmail Paşa'nın Yusuf-Peygamber'i tak
liden «Aziz-i-Mısr» ünvanına talip çıkmasıyla neti:celenmiş, fakat Sultan Aziz'in 
ismiyle iltibasından doıl.ıyı bu şekil ınünasip görülm'emiş ve nihayet Acemcede 
hem hükümdar, hem vezir man§Jarına gelen ve Bab-ı-Aif resmi dilinde de 
Sadr-ı~a'zamlarla bazı mühim vüzera hakkında hürmeten kullanılan "Hıdiv» keli
mesi lastikli: mahiyyetinden dolayı tercih edilmiştir! İsmail Paşa'yı alelade bir 



208 KRONOLO]İ 1863 = 1283 

vali vaziyetinden kurtardığı için sevindiren bu tumturaklı ünvana ait ferman 
bu gün çıkmış ve işte bu tarihten itibaren kelime "ta'rib, edilmiş, yani Arapçaya 
da geçmiş olduğu için Mısır vilayetine artık «Hıdiviyyet-i Mısriyye» denilmiye 
başlamıştır. 

Daha Mehmed Ali Paşa devrinden itibaren Mısır valilerine vezaretin fevkınde 

bir l"Ütbe olan «Sadaret payesi» tevcih edilmiş ve bu suretle bunlar Avrupa'da 
prensler hakkında kullanılan «Altesse = Fehametmeab» ünvanını ihraz etmişler.:. 

dir: Yukarda 1841=1257 vukuatının "24 Mayıs» fıkrasına bakınız. 

Bu sefer tev·cih edilen "Hıdiv, ünvanı üzerine Mısır eyaleti artık bir Emaret= 
prenslik vaziyetine gelmiş demektir; bununla beraber Osmanlı padişahı Mısır 

hıdivini alelade bir vali gibi istediği zaman azietmek salahiyyettni haiz olduğu da 
unutulmamalıdır: Nitekim İsmail Paşa 1879=1296 senesi 25 Haziran 1= 5 P..eceb 
Çarşanba günü Sultan Hamid tarafından aziedilmiş ve yertne oğlu Mehmet Tev
fil{ Paşa hıdiv olmuştur. - Aşağıda 1872 = 1289 vukuatımn «28 Eylül)) fıkrasına 

da bakınız). 

4/5 Haziran 20/21 Thluhar.rem, Pazaı-tcsi/Sah gece'3i: Sadr-ı-
a'zam ve Ser·-a§ker Keçed-zacle Fuad Paşa'nın azli. 

(Azlin sebebi, Hıdiv İsmail Paşa'nın arz··ı-ta'zimata gelen kızı Tevhide Hamm'ı 

beğenip kendisiyle evlenmek istiyen Sultan Aziz'in Baş-mabeynci Ali Bey va
sıtasıyla Fuad Paşa'dan fikir sordurması üzerine haris hıdivin böyle bir izdi
vaçtan sonra yukanki fıkralarda gördüğümüz fermanlarla kanaat etmiyerek da
ha bir çok imtiyazlar koparacağını düsünen sadr-ı-a'zamın meseleyi tasvib et
memiş ve Baş-mabeyneiye hitaben küçük bir kağıda mülahazalarını yazıp pii.
dişaha aynen arzedilmesini tavsiye etmiş olmasıdır: Bu mülahazaların «küçük 
kağıda yazılması ihtirama adem-i dikkat» sayıldığı için zavallı Fuad Paşa bu 
gece azledilmiştir! Halbuki Sadaret tebeddülüne sebeb olan küçük kağıt bir ariza 
değil, Baş-mabeyneinin eline verilmiş bir nottan ibaret olduğu için Sultan Aziz'in 
alınmasına sebeb yoktur. 

Büyük-Fuad Paşa'nın bu ikinci ve sonuncu sactareti 1863 := 1279 senesi ı Ha
ziran = 13 Zülhicce Pazartesi gününden itibaren 3 sene, 4 gün sürmüştür: Bun
dan sonra Hariciyye nazırlığında bulunan Fuad paşa, en samimi dostu Ali Paşa'
nın aşağıda 1867!=1284 vukuatmın «2 Teşrinievveh> fıkrasında göreceğimiıı: C':ririt 
seferi esnasında Sadaret-kaymakamlığında da bulunmuştur. 
Sultan Aziz'in büyük bir meziyyeti vardır: Ali ve Fuad Paşalarm kıyınet ve 
eheınmiyetlerini tamamiyle takdir ettiği tçin, kendilerini sactaretten azietse bile 
devleti hizmetlerinden mahrum etmemiştir). 

5 Haziran = 21 1\luharrem, Sa.lı: Mütercim-Rüşdi Paşa'nın ikinci 
sadareti. 

(Meclis-i-Vala riyasetinden Sadr-ı-a'zam olan Müterdın-Mehmet Rüşdi Paşa'nın 

Sultan Mecid devrindeki ilk sactareti için yukarda 1859=1276 vukuatının ~24 Ka
nunuevveh fıkrasına bakınız). 

2 Eylül = 21 Rebi'iil-ahir, Pazar: Girit ısyanı ve asilerin Yuna
nistan'a iltihak kararı. 

(1830=1245 vukuatmın "24 Nisan, fıkrasında tasdikınİ gördüğümüz Yunan istik
Iali Yunanlılık buhranına nihayet vermiş değHdir: O tarihe kadar istikUU hede
fini takib eden Yunan milliyetçiliği ondan sonra «Meğali-idea, denilen ve bütün 
Rumluğun Yunanistan'a bağlanmasından hasıl olacak ve güya Istanbul'u merkez 
ittihaz edecek muazzam bir imparatorluk hulyasiyle izah edilen tuhaf bir azarnet 
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iptilasma tutulmuştur : Bu küçük milletin en büyük hatası küÇüklüğünil · anYıya-
mamaaıdır. 
Bavyera kralı Birinci Louis'nin 1832 de Yunan krallığına seçilmiş olan oğ'ltıı Bı;:.,.. 

rinci Othon 1862 ihtHali üzerine devrilince «Birinci Yorgi» ismiyle kral seçileıı. 

ve bir Rus prensesiyle evlenen Danimarkah prens Guillaume'un Yunan tahtına 
cülüsu münasebetiyle ingiltere himayesindeki «Republique des Sept-Iles = Ce
zair-i-Seb'a cumhuriyetin halkının ızhar ettiği arzuyu kabul eden tngHiz hükfi... 
meti bu yedi adanın Yunanistan'a ilhakını 29 Mart 1864 tarihli bir muahedeyle 
kabul etmiş ve ondan sonra da Bab-ı-AU Istanbul'da 8 Nisan 1865 = 12 Zülka'de 
1281 Cumartesi günü akdedilen ikinci bir muahede ile bu ilhakı tasdik etmiştir= 

Teşekküliyle istiklalini bile Avrupa devletlerine medyun olan Yunanistan'ın geru:ı 

o devletler sayesinde işte böyle kolayca genişleyivermesi Yunan milliyetçiÜğlnin 
bilhassa o tarihten itibaren artık kabına sığarnıyacak kadar kabarıp herşeyi azın
samasma sebeb olmuş sayılır! Yunan hükumetinin Girid'e göz dikmesi işte bu tU·· 
haf halet-i-ruhiyye neticesidir. 
Nüfusunun ancak üçte biri Müslüman gösterilen Girit o sırada bu Yunan iştihit 

ve ihtirasımn en kolay alevlendirebileceği saha vaziyetindedir; Yunan isUklii
liyle neticelerren büyük ısyana Girit ve Sisarn adalan da iştirak etmiştir: 1821 = 
1236 vukuatınm «12 Şubat» fıkrasına bakınız; fakat netice olarak Sisarn adasr. 
muhtariyyete kavuştuğu halde Girid'in vaziyetinde hiç bir değişiklik olmamıştır : 
Yukarda 1832=1248 vukuatmın "10 Kanun,uevveln fıkrasına bakınız. İki müh~m 
sebeb daha vardır. Ali Paşa'nın Sultan Aziz'e verdiği· bir layihada bunların b1r!; 
şöyle izah edilir ·: 

«İhtilalden evvel Girid'de efrad beyninde düyün ve müstakrazatın yekünu yüz; 
elli milyon kuruşa baliğ ve bunun takriben sülüsam ahali-i müslimenin matlil-' 
batı olup ve bir takım ademler dahi a'şar iltizarnınnan dolayı Hazine-i-Cellle'y'"'' 
medyun ve rüesanın ekseri bu makuleden bulunup o makuleler başka bir idareye· 
geçmeyi borçlarından kurtulmağ"a bir yol zannına ve bu tarik ile dayinierini 
ızrar ve kendülerini mazhar-ı yesar etmek tam'a-u-ümidine düşüp ... » 
Ali paşa'nın çok güzel tebarüz ettirdiği bu mahalli ve iktisadi" sebebin yanmfiffi. 
çok mühim bir harici ve siyasi amil de vardır: Osmanlı imparatorluğunu Kırım. 

muharebesiyle 1856 = 1272 vukuatının «30 Mart» fıkrasında gördüğümüz Paris 
muahedesinin te'min ettiği faydalardan mahrum etmek istiyen Rusya, bu sıradıı:· 

Avrupa devletlerinin birbiriyle v·e kendi dertleriyle meşgul olmasından istiıfi:i.de 

ederek Sırplarla Rumlan Türklere karşı ayaklandırmıya ve bunun için de Sı:r-· 

bistan'la Yunanistan'ın · siyasi ihtiraslarını körüklemiye çalışmaktadır: Sırp :is
tekleri için aşağıki sene vukuatının «10 Nisan» fıkrasına bakınız. 
Yunanistan'ın Girit meselesinde takındığı mütecaviz ve cür'etkar tavır da işte· 

bu Rus telkiniyle izah edilir : Hatta Yunan kralı Yorgi'nin aldıği Rus pr~nsme 
Çehiz olarak Girit adasının va'dedilmiş olduğ'u hakkında bile tuhaf bir rivayet 
vardır! Mahmud Celalüddin Paşa'nın «Mi<r'at-ı Hakikat»inde Hanya'daki Rus kon
solosunun tam bir senedenberi Girit hıristiyanlarını ayaklandırmıya çalıştığ"mdan:• 

bahsedilmektedir. 
Bilhassa Atina hükümeti büyük bir gayret ve faaliyet sarfına başlamış, Rus w~ı.· 
Yunan propagandaları Girit meselesini bütün Osmanlı hıristiyanlığının umumi 
ıztırabına misal gibi göstermiş ve gittikçe kuvvetlenen Prusya'ya karşı Rusya'ya 
istinad etmek istiyen Fransa da bu Rus-Yunan tezine iltihak ettiği< için, Girit 
buhranı büyük bir Avrupa meselesi haline gelerek Osmanlı imparatorlıiğ"um.ı çok 
ciddi bir tehlike karşısında bırakmıştır. 
Girit ısyanı birdenbire patlak vermiş değildir: Asiler AvTupa'ya karşı kimı:merlnli 

mağdur ve mazlum gibi göstermek için, ilkönce 14 Mayıs 1866=28 Zülhicce 12821 
pazartesi tarihli bir mahzarla padişaha müracaat edip gümrük rüsumunun yük-. 
sekliğinden, vergilerin ağırlığından, tahsilat işlerinin bozukluğundan, mahkeme-· 
lerin adaletsizliğinden ve vali Hekim-tsmail Paşa'nın fena idaresinden &,ikayet:. 
ederek ıslahat istemişlerdir! Fakat bu mahzarın birer suretini de Girit'deki kon
soloslara tebliğ etmek suretiyle işe beyneimiJel bir mahiyet de vermiş olduklan 
için, Bab-ı-Ali'nin ı Ağ'ustos=19 Rebi'ül-evvel Çarşanba günü gelen ceva:ıııında 
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-~ikayetlerinin oodkik edileceği va'dedilmekle beraber, devleti!! ha.kimiyyet hak
larına karşı gelecek olanların şiddetle tecziye edilecekleri de tebliğ edilmiştir. 

Girit ısyanı, asilerin işte bu haklı tebligata karşı ayaklanmalarıyla başlamıştır : 
Çok sarp ve yüksek bir silsile teşkil eden Sphakia=!sfakya dağları ısyanın en 
mühim kaynağıdır. Istanbul'un cevabından memnun olmıyan §.siler bu gün ilk 
i.ş olarak işte o sahada umumi bir ictima akdedip adanın bir daha ayrılmamak 

üzere ebediyyen Yunanistan'a iltihakını ilan etmişlerdir. 

Giri.t ısyanını.n en mühim elebaşısı «Hacı-Mihah> isminde bir sergerdedir. Yu
nan lıükum.eti resmen i-şe karışmış olmamakla beraber, asilere muntazaman si
lah, mühimmat, erzak para ve «gönüllü, ismi altında asker, zabit ve hatta mi
ralay Koroneos isminde bir kumandan göndermiştir! Bu nakliyyata tahsis edilen 
"Arkadi», "Enosis» ve «Krith> vapurları Yunan harb gemilerinin himayesinde ha
ı·eket etmişlerdir! Tabii bütün bunlar Avrupa'nın gözleri önünde cereyan etmek
~:e, ısyan esnasında seı·best kalmak istiyen asilerin aileleri Avrupa gemileri ve 
Yunan kayıklarıyla Yunanistan'a taşınmakta ve hatta bu kadın ve çocuk muha
ceı:eti Avrupa efl{ar-ı-umumiyyesine güya Türklerin tasarladıkları bi-r katl-i-am 
korkusundan mütevellit gösterilmektedir. 

Atina'da Girit ısyanına yardım için cemiyetler kurulmuş, Yunan matbuatı dün
yayı velveleye vermek için çığırtganlığa başlamış, Türk sefarethanesinin önünde 
taşkınlıklar yapılmış, Girit asileri Müslümanlarla ısyana iştirak etıniyen Hıris

tiyanlara saldırıp ortalığı kan ve ateş içinde bırakmış, bir çok köyler yakılıp yı

Iulmış, vali İsmail Paşa 'nın tenkil teşebbüsleri muvaffakıyy~tsizlikle netic~lenmiş 

ve işte bundan dolayı Bab-ı-Ali de bir takım siyasi ve askeri tedbirler ittihazına 

başlamıştır. 

!lk siyasi tedbir, bütün bunların mufassal notalarla Avrupa devletlerine tebliğin

de gösterilir: Askeri tedbir de üstüste sevkedilen taburlarla Girid'e az zamanda 
kı.rı, bin kişilik bir km·vet yığılmış olmasıdır. Bir taraftan da Yunan kaçakçılığım 
önllyecek bir abluka kurmak üzere Girit sularına bir Osmanlı filosu gönderil
miştir : Yunanlıların «Arkadiı> ism.indeki meşhur kaçakçı gemisini bi-r müddet 
sonra işte bu Türk filosundaki dzzüddinıı vapurunun kahraman suvarisi Gamsız
Hasan Bey bütün levazım ve mühimm§.tiyle beraber za.btetmiş ve şair Zi-ya Paşa 
·da sırf kin ve garazına kapılarak Ali Paşa'yı tehzil için yazdığı «Zafer-name» is
miı:ıdeki güzel ve güzelliği nisbetinde haksız ve insafsız ·eserinde: 

Yirmi b~ş kıt'a sefine i-di hükmünde fide!: 
Tuttu bir Rum vapurunu bir sene ikdama bedel! 

'.:ıeytiy1e bu muvaffakıyyeti bile tezyife kalkışmıştır! Girit ısyanı esnasında· 

Müslümanlar köylerle kasabalardan kalelere çekilmiş ve hatta bir rivayete göre 
yalnız Kandiya kalesine elli bin mülteci kapanmıştır. 
Girit gibi Yanya ve Tesalya Ilavalisine de göz dikmiş olan Yunanistan o sırada 

bi-e taraftan da Tesalya'yı kanştırmış ve orada da «Kiryako» isminde bir sergerde 
lbaş kaldırınıştır. - Aşağıld fıkra ile daha aşağıda 1867=1284 vukuatımn "2 Teş-
ırinlevvel» fıkrasına da bakınız). · 

8 Eylül = 27 Rebi'ül-ahir, Cumartesi: Girit ısHihatma me'mu:r 
olan eski Sadr-ı-a'zam Giritli-Mustafa Nam Paşa'nın Istanbul'dan 
hareketi. 

{Fransa ile İngiltere'nin teşebbüsleri üzerine büyük salahiyyetlerle fevkalade bir 
lwm.iset· gönderilmesine karar verilmiş ve bu çetin vazifeye vaktiyle otuz sene 
GLdt valiliğinde bulunduğu için "Giritlh denilen Mustafa Naili Paşa «Mecidiyye, 
va.puruyla ve bir mıkdar askerle gönderHip 10/11 Eylül=29 Rebi'ül-ahir/1 Cuma
tla-l-Ula Pazartesi/Salı gecesi Suda !imanına vasıl olmuşsa da, esasen Girit'de ıyı 

~~ır hatıra bırakmamış olduğundan bahsedilen bu ümmi ve ihtiyar vezir 1288 = 
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1867 senesi Zülka'de=Mart sonlarına kadar altı buçuk ay devam eden fevkalade 
me'muriyyeti esnasında ne asHerle giriştiği müzakerelerde ve ne de tenkil hare
ketlerinde muvaffakıyyet gösteremediği için geri çağırılmış ve işte bunun üze
rine ısyanın tenkili meşhur Serdar-ı-Ekrem ömer Paşa'ya havale edilmiştir. 

Aşağı da 1867 = 1284 vukuatının <<2 Teşrinievveh fıkrasına da bakınız), 

26 Teşrinievvel = 16 Cumada-1-ahlre, Cuma: Memleketeyn bey
liğine seçilen Prusya prenslerinden Charles de Hohenzollern = Birnnci 
H.arol'un evvelce i'tiraza uğrıyan intihabının ta.sdikıo 

( Iviemleketeyn beyliğindeki son değişiklikler için yukanki sene vukuatının «22/23 
Şubat» ve «19 Nisan» fıkralarına bakınız. - Bu sene vukuatının "2 Eylül» fık
rasında gördüğümüz Girit ısyanının en alevii ve tehlikeli devrinde devletin ba
şına Tuna boylarında da gaileler çıkmasına meydan vermemek istiyen Bab-ı-All, 

maatteessüf başka çare olmadığı için Memleketeyn ve Sırhistan metalibini kabule 
mecbur olmuştur : Sırplara terkedHen «Kıla-ı Hakaaniyye» için aşağıki sene 
vu!~uatının "10 Nisan» fıkrasına bakınız. 

Rumanya'nın son krallık hanedanını kurınuş olan Birinci Karol'a bu gün verilen 
tasdil{ fermanındaki mühim şartlar şöyle sıralanabilir: 

ı _ Müttahid :rvı:emleketeyn beyliği Türkiye'nin yüksek hakinıiyyeti altında bu
lunmakta devam edecektir 

2 - Memleketeyn ordusu 30 bin kişiden fazla olmıyacaktır; 
3 _ Türkiye'nin akdetmiş olduğu muahedeler alıkılını Memleketeyn'e de şamil 

olacaktır; 

4 - Memleketeyn beyliği kE!ndi namına ayrıca muahedeler akdedemiyecektir; 

5 - Meskükat üzerinde Türk hakimiyyetini gösterecek bir alamet bulunacaktır; 

6 - Memleketeyn beyi nişan ihdas etmek salahiyyetini haiz değildir; 
7 - Haraç mıkdarı artırılacaktır. 
Hariciyye nazırı Ali paşa bu şartları ilkönce bir mektupla prens Karol'a bildir
miş ve o da derhal kabul cevabı vermiş olduğu için, kendisine Memleketeyn bey
liğ·inin irsi olarak tevcih ol unduğu nihayet işte bu fermanla tebliğ edilmiştir). 

1867 = 1283 

11 Şubat = 6 Şevval, Pazartesi: Müte:rcim-R.üşdi Paşa'nın isti'fa
siyle Hariciyye nazırı Mehmet Emin Ali Paşa'nın beşinci ve sonuncu 
sadaretL 

(İsti'fanın sebebi, bir taraftan yukanki sene vukuatının «2 Eylül» fıkrasında gör
düğ·ümüz Girit ısyanının bir Yunan harbiyle neticelerrecek kadar alevlenmesi ve 
diger cihetten de Ruslar tarafından teşvik edilen Sırpların başta Belgrad olmak 
üzere Sırbistan'daki son «Kıla'-ı Hakaaniyye»yi istiyerek bu talepleri kabul edil
mediği takdirde Yunanlılarla elbirliği etmek ihtimalidir: Diger tslav unsurlarını 

da ayaklandırarak Balkanlarla Adalar-denizini kan ve ateş içinde bırakmak İsti

dadı gösteren böyle bir bulıran içinde Rus tehlikesi de mevcud olduğu için, her ne 
yapsa tenkit ve ta'rize uğrıyacağını düşünen Mütercim-Rüşdi Paşa'nın sırf başını 

gaileden kurtarmak üzere isU'fa ettiğinden bahsedilir! Bununla beraber, hüküme
tin başına öyle bir vaziyetin eri olan All Paşa geçmiş olduğu için, müvesvis Mü
tercim'in isti'fası netice itibariyle memleket için hayırlı olmuştur. 

Rüşdi Paşanın bu ikinci sactareti yukanki senenin 5 Haziran = 21 Muharrem 
Salı gününden itibaren 8 ay, 6 gün sürmüş ve isti'fası üzerine kendisi Ser-asker, 
Keçeci-zade Fuad Paşa da Hariciyye nazırı ·olmuştur). 
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24 Mart = 18 Zülka'de, Pazar: « Yeni-Osmanlılar Cemiyeth> nin 
Paris'de propagandaya başlaması. 

(Bizde meşrutiyet ve hatta cumhuriyet fikirleri Tanzimat devrinde ortaya çık

mıştır : Cumhuriyetten yalnız bir iki kişinin bahsetmiş olmasına mukabil. meş

rutiyetçilik oldukça kuvv·etıi bir cereyan halindedir ve hatta bundan dolayı eski 
muhafazakarlara nisbetle teceddüdcü sayılan Tanzimatçılar işte bu ilk meşrutiyet
çilere nisbetle muhafazakar vaziyetinde kalmışlardır. 

O sırada meşrutiyet fikrinin en mühim mümessili "Yeni-Osmanlılar Cemiyeti» 
dir: Umumiyetıe bu cemiyet Paris'de teşekkül etmiş gibi gösterilir ve ismi bile 
Fransızca «Jeunes-Turcs» tabirinin tercemesi sayılır; mesela İhsan Sungu mer
humun «Tanzimat ve Yeni-Osınanlılar» hakkındaki kıymetli etüdünde öyle gös
terilmektedir; fakat Abdurrahman Şeref'in "Yeni-Osınanlılar ve Hürriyet, isınin

deki makalesinde bil-akis «Jeunes-Turcs» tabiri «Yeni-Osınanlılar» isminin Fran
sızcaya tercemesi sayılır: Halbuki Naınık Kemal bu Fransızca ismi "Türki:san'm 
erbab-ı şebabı» diye terceme etmiştir; işte bundan dolayı «Yeni-Osınanlılar» tes
ıniyesini «Jeunes-Turcsn karşılığı gibi göstermek pek doğru olmasa gerektir; 
zaten Yeni-Osınanlılar Paris'den evvel Istanbul'da faaliyete başlamışlardır. Bu 
cemiyetin ilk azası içinde şair Ziya Paşa, Namık Kemal, A'li Suavi, Necib paşa 
torunu ve Ali Paşa'nın ölüınünden sonra Sadr-ı-a'zam olan Mahmud Nedim Pa
şa'nın büyük kardeşi Sağır-Ahmed Şükrü Bey'in küçÜk oğlu Mehmet Bey, Reji ko
miseri Nuri Bey, şair Ali Ferruh'un sonradan Kudüs mutasarrıfı olan babası Re• 
şad Bey/Paşa, Anadolu müfettişi müşir Şakir Paşa nın ağabeyisi ve "Tercüman-ı

Efkar» gazetesi sahibi olup Posta nezaretinde bulunduğu için «Postacı» denilen 
Agah Efendi gibi o devrin en münevver şahsiyyetleri görülmektedir. Ziya paşa ile 
Namık Kemal'ın daha sonra intisab ettikleri hakkında da zayıf bir rivayet vardır. 
Abdurrahman Şeref'e göre bu teşel{külün «ruhu ve re'sh> Necib Paşa hafidi Meh
met Bey'dir. Yeni-Osmanlıların Istanbul'da yaptıkları son toplantı Veli-Efendi ça
yırında ve daha zayıf bir rh"ayete göre Ayasofya camiindedir: Sadr-ı-a'zam· 

Ali Paşa'nın icab ederse katıedilmek suretiyle ıskaatını istiyen bu heyecanlı 

ıneşrutiyetçilerin o toplantıda müzakere ettikleri mesele, güya hükümet ellerine 
geçmiş gibi Sadaret makamına kimin getirileceği ve yeni kabineye kimlerin gi
receği şeklinde çocukça bir meseledir: Necib Paşa torunu Mehmet Bey'in amcası 
Mahmud Nedim Paşa'dan bahsetmesine mukabil, digerleri Ahmed Vefik Paşa yı 

istedikleri için o gün aniaşamamış olduklarından bahsedilir! Fakat gene ayni gün 
mesele -hükümete aksetmiş, zabıta takibata başlamış, Sağır-Ahmed Bey'in 1stin
yc'dek1 yalısı basılarak Mehmet Bey aranmışsa da bulunamaınış ve işte bunun 
üzerine Mehmet Bey'le Nuri ve Reşad Beyler Avrupa'ya kaçmışlardır. Biraz sqnra 
Ziya Paşa ve Namık Kemal Bey'le Ali Suavi ve Agah Efendiler de kaçmış olduk• 
ları ıçın, "Yeni-Osmanlılar» cemiyeti Istanbul'dan sonra Paris'i merkez ittihaz 
etmiş demektir. 

O sırada paris'de çok mühim bir şahsiyyet vardır: Istanbul'da Meclis-i-Hazain 
reisliği ve Maliye nazırlığı gibi mühim mevkilerde bulunmaktan ve bu suretle 
Ali ve Fuad Paşalar gibi en büyük Tanzimatçılarla beraber çalıştıktan sonra 
onlara küsüp muhalefete başlamış ve daha Istanbul'da iken Yeni-Osmanhlarla 
elbirliği etmiş olan Mısırlı Mustafa Fazı! Paşa bir müddettenberi Paris'dedir 
ve hatta Ziya Paşa, Naınık Kemal ve Ali Suavi gibi muhalefetin en kuvvetli ka
lem sahiplerini Paris'e o davet etmiştir : Paris'de Mustafa Fazıl Paşa'nın etra
fında toplanan Yeni-Osmanlıların en mühimleri bu üç davetiiden başka Necib 
paşa torunu Mehmet, Reji komiseri Nuri ve Kani-Paşa-zade Ahmed Rif'at Bey
lerle Postacı-Agah. ve Mısırlı Abdullah Efendilerdir; Paris'deki Müslüman ve Hı• 

ristiyan Osmanlı talebesinden bir çoklarıyla üçüncü Napoleon idaresine muh~Uif 

bazı Fransız gençlerinin cemiyete intisab ettiklerinden ve "tntroduction a l'histoire 
de 1' Asie» ismindeki kıymetli Türk tarihinin müallifi müsteşrik Leon Cahun'iln de 
bu miyanda bulunduğundan bahsedilir. · 
Meşhur Mehmet Ali Paşa'mn torunu ve İbrahim Paşa'nın oğlu olan Mısırlı Mus-



1867 = 1283 OSMANLI TARİHİ 213 

tafa Fazıl Paşa babasından iki buçuk milyon altın tutarında muazzam bir mirasa 
konmuş olduğu için Istanbul'dan gelen Yeni-Osmanlılarm hepsine bol keseden 
aylıklar bağlamıştır: Bunlardan başka Istanbul'da ve Mısır'da da bir çok aylıklı 

taraftarlan bulunduğundan bahsedilir. En büyük aylığı alan Ziya Paşa Paris'de 
çok müreffeh yaşamıştır. Ali Suavi'nin «Ulüm gazetesi» ndeki ifşaatma göre 
M~ıstafa Fazıl paşa o zamanki altın frank hesabiyle Kani-Paşa-zade Ahmed Rif'at 
Bey'le Postacı-Agah Efendi'ye· bin beşer yüz, Niimık Kemal'le Necib Paşa hafidi. 
Mehmet Bey'e biner, Reşad Bey'le Nuri Bey'e yedi yüz ellişer ve Mısırlı Abdul
lah Efendi'ye de üç yüz frank aylık tahsis etmiştir. 
Bütün siyasi teşekküllerle teşebbüslerde olduğu gibi Yeni-Osınanlılar içi-nde de 
kanaatlerinde samimi bir kaç idealiste nisbetle şahsi menfaat güdenler ekseriyet 
halindedir: Hatta cemiyetin umumi reisi vaziyeünde bulunan Mustafa Fil.zıl Paşa 

bile bir kanaat adamı değildir! Bu milyoner politikacının istanbul hükumetine 
birdenbire muhalif kesiJi.vermesi, 1866 = 1283 vukuatmın u28 Mayıs» fıkrasında 
gördüğümüz Mısır veraset usulünün değişmesinden şahsen mutazarrır olmasın

dandır: Büyük kardeşi hıdiv İsmail Paşa'nın Sultan Aziz'den kopardığı veraset 
fermanı eski «Ekberiyyet» kaidesi yerine babadan oğula intikal esasını koymuş 

olduğu için, Fiizıl Paşa hıdivlik hakkını kaybetmiştir; Fuad ve Ali Paşalara işte 

bundan dolayı kin bağlamış ve kininden dolayı da Tanzimatçılığa karşı Meşruti

yetçiliğe kalkışmıştır! Ali Paşa'yı tehzil için yazdığı «Zafer-nameııyi Paris'de ka
leme alan Ziya Paşa da ayni vaziyettedir: Evvelce Mabeyn katipUğinde bulun
duğu sırada kendisine umduğu mevkileri vermediği için Ali Paşa'nın aleyhinde 
Sultan Aziz' e bir takım telkinatta bulunan Ziya Bey ;Paşa Sadr-ı-a'zamın te' si
riyle nihayet Miibeyn'den atılınca ateş gibi bir muhalif kesilmiş ve bu muhalefeti 
bilhassa Ali Paşa'nın şahsını istihdaf etmiştir; bunu bizzat kendisi i'tiraf etmek
tedir; Ali Paşa'nın vefatı üzerine Istanbul'a gelince Sultan Aziz'e takdim ettiği 
kasideterin bi-rinde Avrupa'ya gidişinin sebebini şöyle anlatır: 

Enzll.r-ı lu.tfun etmiş idim celb Efendimin 
Abd-i keminenin bu idi hep kababati 
Yalvardım i'fizar-u-tazarru'lar eyledim 
Asla tagayyür etmedi kin-u-husumeti 
Enelim-ı kll.r Kıbrıs'a nefyetmek istedi 
Gördüm ki- cll.na kasd idi ma'nada niyyeti 
Bir başka çare kalmadı tahlls-i can içün 
Terk-i diyara eyledim ahir azimeti 
Bais bu oldu terkime minnetdi canıma 
Yoksa veliyy-i-ni'metimin emr-ü-hidmeti 

Ziya Paşa'nın bu feci i-'tiriifında Ali paşa'nın kendisini Kıbrıs'a nefyedeceği için 
Avrupa'ya kaçmış olduğundan bahsetmesi pek tuhaf bir te'vilden başka bir şey 

değildir: Çünkü Ali Paşa kendisini Kıbrıs mutasarrıflığına tayin etmiş ve Ziya 
Paşa da vaktiyle kendisini Kıbrıs mutasarnflığına tayin etmiş ve Ziya Paşa da 
vaktiyle müstakil bir krallık olan bu büyük ve güzel adanın mutasarrıflığmı azın
sadığı için Fiizıl Paşa'nın davetini kabul edip Avrupa'ya gitmiştir. Avdeıinden 
som>•~ padişaha işte bu sadakat ve ubudiyyet kasidelerini takdim eden Ziya Pa
şa'mn Avrupa'da ccİdare-i cumhuriyye»yi medbeden makaleler yazmış olduğu da 
düşünülürse, bu kuvvetli şairin acaba hangi kanaatinde samimi olduğu nasıl tayin 
ve tahmin edilebilir? 

Yeni-Osmanlılarm istedikleri nedir yahut nelerdir? Avrupa'da neşrettikleri «Muh
bir», «Hürriyeb ve ccUlüm gazetesinndeki yazılarına göre «Nizam-ı serbestane = 
Demokrash, <<Nizam-ı esasiyye=Kanun-u esasi» ve "Şüray-ı ümmet = Meclis-i 
Meb'usan/Millet meclisi ıı gibi esaslarda umumiyetle ittifak ettikleri anlaşılmak

tadır. Fakat buna mukabil «Laiklik = Dinle devletin tefrikı» gibi bazı mühim me
selelerde hiç anıaşamamış oldukları da muhakkaktır; mesela Ziya Paşa ile Na
mık Kemal dincidir; «Hürriyet» gazetesinin ll inci nüshasında çıkan bir maka
lesinde Kemal Bey bu nokta-i-nazarını şöyle anlatır: 
"Biz usül-i meşveret istiyoruz. Meclis-i şuray-ı ümmet talebindeyiz. Onda her 
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mezhebden adem bulunacak, hükümete nezaret edecek. Umum halk hürriyet-i 
siyasiyesine malik olacak: Bu müddeamızı din üzerine te'sis ediyoruz». 
Halbuki Ali Suavi «Ulüm gazetesiunin 17 nci nüshasında dinle devletin mutlaka 
tefrikı tarafdarıdır: 
»İbadatı muamelat-ı dünyeviyyeden ayırup dünyaya müteallık umüru başkaca 

ve müstakillen tedvin etmeli, 
demiştir. Mustafa Fazıl paşa'nın Sultan Aziz'e yazdığı meşhur mektupta da laik
lik esasını müdafaa eden şöyle bir cümleye tesadüf edilir: 
«Din hakaayık-ı ezeliyye makamında durup kalmazsa, ya'ni umür-i dünyeviyyeye 
dahi müdahale ederse cümleyi itlaf eder, kendüsü dahi tclef olur». 
Bu vaziyete göre Ziya Paşa ile Namık Kemal'in dinciliğine mukabil Ali Suavi 
ile Mustafa Fazıl Paşa laisizm tarafdan demektir. Diger bir takım meseleler üze
rinde de bu gibi ihtilaflara tesadüf edilebilir. 
Abdurrahman Şeref merhum Yeni-Osmanlılardan bahsederken parlak gayeler 
i çinde hiç düşünmedikleri bir noktaya temas etmektedir: 
«İstedikleri şey ne idi ve memlekette kaabil-i icra mı idi? !şte buralarını tarna
miyle tayin ve tahmin edemiyorlar idi... Hasb-eş-şebab düşünülemiyen şeyler 

bunlar idi». 
Ali ve Fuad Paşalar gibi büyük Tanzirnatçılarla «Yeni-Osrnanlılar» denilen mu
kallit meşrutiyetçi·ler arasında en büyük telakki farkı işte . bu noktada gösterile-< 
bilir : Aşağıda 1868=1284 vukuatmm u1 Nisan» fıkrasında göreceğimiz gibi, Re
şid Paşa mektebinin bu iki büyük mürnesaili umumiyyetle zannedildiği vechile de
rrıokrasi· ve meşrutiyet düşmanı değildir: Onların kanaatince bir çpk dillerden, 
dinlerden, mezheplerden ve rengarenk ırklarla milliyetlerden mürekkeb olan ve 
dünyanın üç muhtelif kıt'asına yayılan Osmanlı imparatorluğunda parlamento 
demek, o türlü anasır için bir milli ve dini mücadele meydanı demektir; intilla
bat esnasında bu anasırla alakadar ecnebi devletlerinin bir çok entrikalar çe\"ire
cekleri de rnuhakkaktır. !şte bundan dolayı All ve Fuad Paşalara göre Garp tar
zında bir meşrutiyet ilanı, imparatorluğun inhilaline yol açabilir. Onun için onlar 
sırf mahalli şeraite göre ve tedrici surette bir hakimiyyet-i-milliyye sistemi 
kurulmasım istemişlerdir: "Teşkil-i vilayat, kanunu ile her vilayette bir Meclis-i
umumi kurulması ve Istanbul'da da o taşra meclislerinin mümessilleriyle beraber' ._ 
çalışarak milli bir meclis mahiyyetini alacak büyük bir «Şüray-ı-Devleh te'sisi 
işte bu rnaksatladır. Osmanlı imparatorluğunun anasır vaziyeti ve Avrupa dev
letlerinin münferid ve müşterek siyaseti bakırnından Ali ve Fuad Paşaların o te
lakkilerinde ne kadar haklı oldukları, kendilerinden sonraki meşrutiyet tarihiyle 
rnaatteessüf sabit olmuş çok acı bir hakikattir. 
Yeni Osmanlıların en büyük hatası, meşrutiyeti dünyanın üç kıt'asına yayılmış 

rengarenk Osmanlı anasırını birbirine hemen perçiniiyecek sihirlF bir lehim far
zetmiş olmalarmda gösterilebilir: Bilhassa On-dokuzuncu asrın başlarındanberi 

milliyet şuurunun Osmanlı camiasma için-için nasıl hulül etmiş olduğunun far
kında bile değillerdir! Bütün yazılarında işte bu tarihi gaflet sezilmektedir. 
Bu yazıların birincisi, Mısırlı Mustafa Fazı! Paşa'nın henüz Istanbul'daki arka
daşları paris'e gelmeden evvei «Liberte» gazetesiyle Sultan Aziz'e hitaben neş

rettiğinden bahsettiğimiz meşhur mektuptur. Bu tarihi mektubu hem Avrupa'nm, 
hem Türkiye'nin muhtelif dillerine terceme ettirip binlerce nüsha bastırarak 

Şark'a, Garb'a yaymış olan Fazı! Paşa'nın en fena hareketi, o sırada Türkiye'nin 
dahili işlerine mü temadiyen müdahale edip duran Garp devletlerinin hükümdal la
rıyla siyaset adamlarına bile göndermekte tereddüd etmemiş olmasıdır! E ir 
çok tenakuzlarla dolu olan bu tuhaf mektupta milyoner paşa padişahtan «Tebdü-i 
usül-i idare» ile «Nizam-ı serbestane = Dernokrash istemekte v·e etrafındaki 

"müsteşarlar"ı, yani başta Ali ve Fuad Paşalar olduğu halde bütün devlet erka
nını uHainler ve cahiller» diye tahkir etmektedir! Buna karşı Ali Paşa Paris'de 
«Reponse a Son Altesse Moustapha Fazil Pacha au sujet de sa lettre au Sultan» 
ismiyle risale şeklinde Fransızca bir cevap neşrettirıniş ve bunda Fazı! Paşa'nın 

Maliye nazırlığı zamanında Sadr-ı-a'zam Fuad paşa'ya verdiği layihalardan ik
tibaslar yaparak bir müddet evvel siyasetleriyle idarelerini göklere çıkaracak 
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kadar medhettiği adamları biraz sonra nasıi ihanet ve cehaletıe ithalu ettigfnf, 
çok alaylı bir lisanla ifşa etmiştir. 
Mustafa Fazı! Paşa'nın en iğrenç hareketi, bir müddet sonra Istanbul hüküme
tiyle anlaşıp Yeni-Osmanlıları yüz-üstü bırakarak memlekete dönmesinde ve 
hatta kabineye bile girmesinde gösterilebilir! Bununla beraber iki yüzlü bir si
yaset takib ederek Paris yaranının aylıklarını vermekte devam etmiştir! o ta
rihten itibaren yalnız iki kişi Mısırlı paşanın vermek istediği aylığı reddetmiştir: 

İlk reddeden Ali Suavi ve ikincisi de Necip Paşa tarunu Mehmet Beydir. 
Yeni Osmanlıların arasına diger bir takım şahsi ihtilaflar da karışmış; nihayet 
birer birer hükümetle anlaşarak veyahut afv-i-umumiden istifade ederek hepsi;, 
dönmüş ve en son olarak da Ali Suavi gelmiştir. 
Bizde ilk meşrutiyet teşebbüsü işte böyle bir dağılma ile nihayet bulmuş, Avru
pa'da ve bilhassa Fransa, ingiltere ve İsviçre'de bir çok ateşin neşriyat yapan
lar memlekete dönünce mutlakıyyet idaresinden birer ıne'ınuriyyet almış, içle
rinde kaside ve hatta jurnal yazanlar bile olmuş, velhasıl «Yeni-Osmanlılar Cemi
yeti» nihayet tefessüh edip gitmiştir: Yalnız Garp taklidi bir meşrutiyet ve de
mokrasi fikirlerinin yayılmasında bu teşebbüsün büyük bir te'siri bulunduğu &1 
muhakkak tır). 

10 Nisan = 5 Zülhicce, Çarşımba: Belgrad ve diger «Kıl&'-ı Ha-· 
kaaniyye» nin Sırhistan'a terld. 

(Yukarda bu senenin «ll Şubat» fıkrasında gördüğümüz mühlik vaziyet içinde 
Tuna boylannın da ateş içinde kalınasma meydan vermek istemiyen ve bu hu
susta Fransa ile Avusturya'nın ihtarlarını da nazar-ı-itibara alan Meclis-i- Vüke
la!nın 8 ŞevviU=13 Şubat Çarşanba günü takdim ettiği mazbata üzerine 10 Şev
val = 15 Şubat Cuma günü Sırbistan'ın henüz Türk işgalinde bulunan ve «Kıla'-~ 
Hakaaniyye" denilen son dört kalesinin tahliyesiyle Sırp beyinin muhafazasm2, 
va! = 15 Şubat Cuma günü Sırbistan'm henüz Türk işgalinde bulunan ve «Kılil!--ı. 

Hakaaniyye» denilen son dört kalesin1n tahliyesiyle Sırp beyinin muhafazası~. 

terki ve bununla beraber bu kalelere Sırp bayrağı ile beraber Türk bayrağının clı;ı 

çekilmekte devam edilmesi hakkında irade çıkmıştır : Türk hakimiyyeti altmda 
bulunan Sırbistan prensi Mihailo Obrenovitch/Obrenoviç'e hitaben bu günkü ta-, 
rihle siidır olan fermanın en mühim esasları işte bunlardır. "Kıla'-ı Hakaaniyyej' 
Kıla-'ı erbea» denilen dört kale de Belgrad, Sabacz = Böğürdelen, Smederevo = 
Semendire ve Gladova t= Feth-ü-nslam kaleleridir: Bundan evvel terkedilen diger 
iki kale için yukarda 1862=1279 vukuatının "8 Eylül» fıkrasına bakınız. 

Tahliye v·e terkedilen kalelerde Sırp bayrağıyla beraber Türk bayrağının da 
bulundurulması, milli izzetinefsi tatmin içindir : Bunun manası «Kal'alar ke
makan kıla'-ı Hakaaniyyeden olarak» kalıyor ve yalnız muhafaza vazifesi Tü.rk 
askerinden alınıp Türk hakimiyyetindeki Sırp askerine veriliyor demektir! ];,a
kat tabii bütün bunlar zavahiri kurtarmak ıçın düşünülmüş şeylerdir. Netiice 
itibariyle Kanuni Sultan Süleyman'ın 1521=927 senesi 29 Ağustos 1= 25 Ramazanc 
Perşenbe günü fetllettiği Belgrad kalesi nihayet bu gün son defa olarak elden 
çıkmış _demektir: O tarihten bu hazin ferman tarihine lGidar XVI ncı asırdaki 

takvim ıs1ahatından mütevellit on günlüi;: fark da hesab edilmek şartiyle tam 
345 sene, 7 ay, 3 gün geçmiştir; fakat bu üç buçuk asra yakın Türk hakimiyyeti 
esnasındaki Avusturya seferlerinde Belgrad kalesi üç defa düşman eline geçmiş

tir: tık sukutu için üçüncü ciltte 1688=1099 vukuatının «8 Eylül" ve ilk istirdadı 
için de 1690 = 1102 vukuatının «8 Teşrinievveh> fıkralarına, ikind sukutu için 
bu ciltte 1717 = 1129 vukuatının «18 Ağustos» ve ikinci istirdadı için 1739 = 1152· 
vukuatının "ı Eylüh ve nihayet üçüncü sukutuyla istirdadı için de ı 789 = 1204 
vukuatının "8 Teşrinievvel» ve 1791=1205 vukuatımn <<4 Ağustos" fıkralarma ba
kınız. Belgrad kalesi bunların birincisinde 2- sene; ı ay, ikincisinde 22 sene, 17 
gün ve üçüncüsünde de 1 sene, 9 ay, 27 gün düşman istilasında kalnııştır: Bu üç 
fasılanın mecmüu 25 sene, ll ay, 14 gün tutmaktadır. işte bu son rakam, Kınm
ni'nin fethinden Sultan Aziz'in fermanına kadar geçen 345 sene, 7 ay, 3 günden 
tarhedildiği takdirde Belgrad kalesinin tam 319 sene, 7 ay, 19 gün Türk hakimiy--
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yetinde kalmış olduğu anlaşılır: Son ısyanlarda asilerin hakimiyyetiyle geçen cüz''i 
.zamanlar tabii bu hesaba dahil değildir. 

-~Kıhl-'ı Hakaaniyye, hakkındaki ferman bu senenin 13 Zülhicce=l8 Nisan Per
·şenbe günü Belgrad'ın kale-meydanında son Osmanlı muhafızı Cezayirli Ali Rıza 
Paşa ile Sırp beyi ?dihail'in müvaceh€sinde merasimle okunup hülnnü yerine geti
rilmiş, yani : 
<,Kal'?Jar · keniakan kıla'-ı Hakaaniyyeden olarak kal up ve burçlarına Saltanat-ı

. Seniyye ve Sırp bayrağ·ı çekil üp hıfz-u-idarelerinin Sırp beyinin zatine ihalesi ile 
müstahfız askerlerinin kaldırılması» 
hakkındaki hazin emir derhal yerine getirilmiştir. - Biraz sonra Sırp beyi Mi
hai! Bey sonradan müşir olan son kale muhafızı ferik Cezayirli Ali Rıza paşa 
ile beraber Istanbul'a gelip metbüuna teşekkürlerini arzetmiş ve işte bu suretle 
Yunanlılar yalmz bırakılıp Girit meselesi bir müddet sonra tesviye edilerek bütün 
Hn·istiyan unsurlarını hep birden ayaktandırmak istiyen Rus planı suya düşürül

müştür. 

Bundan dolayı zavallı Ali Paşa'yı Ali Suavi gibi şiddetle tenkid ve Ziya Paşa 

gibi. tehzil edenler çoktur; mesela «Zafer-name,nin: 

Şart edüp rekz-i alem etmeyi kahharane, 
Belgrad kal'asın lhsan ile Sırbistan'e, 

Devletin kıldı tamamiyyetini istikmal! 
Kinez'i nush-i belağat-eseri koydu yola: 
Salamaz gayri mukaddemki gibi sAğa sola! 

gibi· mısralarmın sari'atkarane zarAfetinden hoşlanmıyacak kimse yoktur: Fakat 
·esasen elden çıkmış olan Sırbistan'da birer ada veyahut birer tarih Abidesi gibi 
kalan o dört kaleye mukabil Ali Paşa'nın devleti çok büyük bk vartadan kurtar
mış olduğu da mıihakkaktır7. 
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21 HaZiran = 18 Safer, Cuma: Sultan Aziz'in Avrupa seyahatine 
hareketi ve Ali Paşa'nın Saltanat-niUpliği. 

{Fransa imparatoru üçüncü Napoieon 
Sultan Aziz'i Fransa'ya dav_et etmiş ve 
fikirler teatisine de vesile bulunmuş 

'bildi<rniiŞtir. 

beynelmilel Paris sergısı münasebetiyle 
bu suretle umumi sulhü takviye edecek 
olacağını Istanbul'daki sefiri vasıtasıyla 

Yukanki fıkralarda gördüğ·ümüz vechile o sırada Memleketeyn, Sırhistan ve Ka
radağ gibi Türk hakirriiyyetindeki Balkan beylikleri hep istiklale doğru hamleler 
yapmakta ve bu hareketlerinde bilhassa Rusya ile Fransa'dan müzaheret gör
mektedir: Son zamanlarda bu gailelere bir de Gi-rit bulıranının inzımamı Os-c 
manlı imparatorluğunu çok çetin bir vaziyete sakmuş ve bu kanlı oyunda da 
Fransa hükümeti milliyet prensipi narnma Yunan tezini desteklerniye kalkış

mıştır! Böyle bir vaziyette öyle bir davet en büyük fırsat demektir : Bilhassa 
tınparatorun umumi sulhü takviye meselesinden de bahsetmiş olması Şark ınese

lesinde muhteşem müsafiı-iıii herhalde rencide etmiyecek fikirler serdetmek ih
ıimaline delalet edebilir. Sultan Aziz'in üçüncü Napoleon'a karşı Türk tezini Pa
ris'e kadar gitnüş en büyük müsafir sıfatiyle bizzat müdMaa etmesi, bilhassa 
Girit meselesi bakımından fevkalade bir ehemmiyeti haizdir: Çünkü bu kanlı 

mese!e küçük bir Yunan davası olmaktan ziyAde büyük bir devletler meselesi hA
line gelmiştir. . 
üçüncü Napoleon"un davetini Bab-ı-Ali bazı menbalarda rivayet edildiği gibi 
sırf Sultan Aziz'iü Avrupa terakkiyatını bizzat görüp memleketinde tatbik et
mesine yol açmak için değ·il, bilhassa işte bu siyasi gailelerin Türkiye lehine 
<sesviyesini kolaylaştırabilecek .bir zemin hazırlamak için müsait karşılamış, 
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Sadr-ı-a'zam Ali ve Hariciyye nazırı Fuad Paşalar padişahı teşvik etmiş ve o 
sırada ingiltere sefiri de kraliçe Victoria'nın Sultan Aziz'i Londra'ya davet et
mekte olduğunu arzedince her iki davet de kabul edilmiştir. 

Osmanlı tarihinde büyük istila seferleri sayılmamak şartiyle ecnebi memleket
lerinde seyahate çıkmış yegane padişah ve hıristiyan memleketlerine dost ola
rak gitmiş yegane halife Sultan Abd-ül-Aziz'dir: Bu bakımdan Avrupa tarihinde 
de misli görülmemiş bi~ hadise demektir. İngiltere ve Fransa gibi müstemlekele
rinde bir çok Müslüman .tebaaları bulunan büyük devletlerin bu fevkalade seya
hate son derece ehemıniyet vermeleri işte bundandır. 

Sultan Aziz bu gün Ortaköy camiinde yapılan Cuma selamlığından sonra Dalma
bahçe sarayına gelmiş ve öğleden sonra saat dörde doğru "Sultaniyye» ismindeki 
hususi vapuruyla Istanbul'dan hareket etmiştir: Muhtelif noktalardan toplar atı

larak ve silhillere dizilmtş askerlerle ahali tarafından «Padişahım çok yaşa» diye 
alkışıanarak yola çıkan padişahın vükela vesair devlet erkaniyle ecnebi sefirleri 
tarafından Marmara açıklarına kadar teşyi edildiğinden bahsedilir. "Vapur-ı-Hü

mayun» a donanmadan bir kaç zırhlı da refakat etmiştir. 

Sultan Aziz'in maiyyetind€ Avrupa seyahatine iştirak edenlerin en mühimleri 
veliahd Murad Efendi ile şehzacte Abdülhamid ve pil.dişahın büyük og-lu Yusuf 
!zzüddin Efendilerden başka Hariciyye nazırı Keçeci-zade Fuad Paşa Muallim-i
Sultani Akşehirli-Hasan Fehmi Efendi, Baş-Mabeynci Hüseyn CemH Bey, Baş

Katip Bursalı Mehmet Emin Bey, «Mahşer Mi diliisi, denilen Hariclyye-Teşrlfat

çısı Mehmet Kamil Bey, Mabeynci Rafız-Mehmet Bey, sonraları Baş-vekil olan 
Divan-ı-Hümayun tercümanı Arifi Bey ve onunla beraber tercümanlık vazifesini 
ifa edenlerden Mabeyn Katibi Halimi Efendi'dir: Münevver bir zat olan bu Halimi 
Efendi «Sultan Abd-ill-Aziz Han Hazretlerinin Avrupa seya.hlltnA.mesi» ismiyle bir 
ruzname de yazmıştır. Bunlardan Hafız-Mehmet Bey'le Halimi Efendi sonraları 

Baş-lımbeynci ve Baş-Katip olmuşlardır; veliahd Murad ve Şehzade Abdülhamid 
Efendilerle Fuad Paşa ve AkŞehirli-Hasan Efendi bundan evvelki Mısır seyahatine 
de iştirak etmişlerdir: Yukarda 1863=1279 vukuatının' "3 Nisan» fıkrasına bakı
nız. Fransa büyük-elçisi mösyö Bouree ile İngiltere sefareti baş-tercümanı da da
vet sahiplerini temsilen padişahın maiyyetinde bulunmuşlardır. 

Sultan Aziz'in memleket baricine çıkmasından dolayı Türkiye'de devlet reis
liği vazifesini vekaleten i.fa etmek üzere bir «Naib-i-Saltanab tayini lazımgelmiş 

ve bu fevkalade vazifeye de Sadr-ı-a'zam .Ali Paşa tayin edilmiştir. Osmanlı ta
rihinde padişahlar sefere çıktıkça payıtahtta "Istanbul Kaymakamın ünvaniyle 
bir vekil bırakılması eskidenberi adettir : Fakat o gibi vaziyetlerde padişah istila 
ettiği yerlerde bile kendi mülkünde ve işini<n başında sayıldığı için Istanbul-Kay
makamı tamamiyle bir saltanat-naibi -..·aziyetinde değildir; halbuki bu sefer pa
ı:llişah ölkesinden ve işinin başından ayrılıp harice gitmiş olduğu için, Ali Paşa 

her türlü hukuki şeraitiyle «Naib-i-Saıtanab, yani padişah vekili olmuş demek
tir; bu bakımdan bütün Osmanlı tarihinde Sactaretten daha mühim bir mevkide 
bulunmuş yegane devlet-adamı Ali Paşa'dır : büyük vezirin bu fevkali\de sıfatı 

padişahın bu günkü hareket tarihinden itibaren Tuna tarikiyle avdeUnde 3 Ağus
tos=2 Rebi'ül-ahir Cumartesi günü akşamı Vidin'de Türk toprağına ayak basın

caya kadar tam kırk dört gün sürmüştür. 

22 Haziran=19 Safer Cumartesi günü Istanbul'dan Çanakkale'ye varan Sultan 
Aziz sahillerden selamlanarak yoluna devam etmiş, boğazın önüne kadar istik
bale gelmiş olan Fransız donanınası tarafından toplar ve alkışlarla selamlanmış, 

23 Haziran=20 Safer Pazar günü Midilli ve Sakız bizalarından ve 24 Haziran=21 
Safer Pazartesi günü de Girit meselesine rağmen Yunanistan açıklarından geçile
rek Sicilya istikameti takib edilmiştir. 

Bu sırada Girit ısyanı en alevii devrindedir ve Serdar-ı-Ekrem ömer Paşa da 
tenkil hareketıeriyle meşguldür: Yukarda 1866=1283 vukuatının «8 Eylül» fıkra

sıyla aşağıda bu senenin ·«2 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız). 
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25 Haziran 
salatı. 
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22 Safer, Salı: Sultan Aziz'in Messina'ya mu va-

(Bu sabah Sicilya'daki Etna yanar-dağının açıklarından geçen seyahat alayı öğ

leden biraz sonra Messina limanına gelmiş ve kaleden atılan toplarla selamlan
mıştır: Sultan Aziz burada "Sultaniyye» vapurundan «Pertev-i-piyalen vapuruna 
geçmiş ve geceyi orada geçirdikten sonra ertesi sabah yoluna devamla Messina
boğazı'ndan çıkıp "Mer Tyr:rhenienne=TirenyajTiren denizi» ne girerek Napali'ye. 
doğru ilerlemiştir). 

28 Haziran 
salatı. 

25 Safer, Cuma: Sultan A.zi.z'in Napoli'ye nmva-

(Messina'dan hareket edildikten sonra 27 Hazirarı:=24 Safer Perşenbe günü Os
manlı padişahmı karşılamıya gelen bii· İtalyan filosu alaya iltihak ederek Na
poli'ye kadar beraber gelmiş, bu sabah varılan Napoli'de Türk sefiri Rüstem 
Bey'le Halyan amirali ve mahalli hükümet erkanı «Vapur-ı-Hümayün» a gelip 
huzura kabul edilerek iltifata mazhar olmuşlardır: Aslen bir ttalyan ailesine 
mensub olan bu katolik Rüstem Bey sonraları 'vezaret payesiyle Cebel-Lübnan 
mutasarrıflığında ve Londra büyük-elçiliğinde bulunmuştur; sadakat ve diraye
tiyle marlif olduğu için, bu gün Sultan Aziz'in huzuruna kabul edildiğ·i zaman 
ikinci rütbeden Osman! nişaniyle taltif edildiğinden bahsedilir. - Padişah Na
poli'de bir kaç saat kaldıktan sonra yoluna devam etmiş ve bir gün evvel İstik

bale gelen italyan filosu bu gün de teşyi için refakat ettiği halde Korsika açıkla

rından Toulon'a doğru ilerlemiştir). 

29 Haziran 
raya ,çıkışı. 

26 Safer, Cuınartesi: Sultan Aziz'in Toulon'da. ka-

(Fransa'nın ToulonjTulon ve Marseille/Marsilya gibi limanlarmda Akdeniz'i Türk 
gölü hiUine getiren azarnet ve istila deviderimizin an'aneleşmiş hatıraları hahl 
yaşamaktadır; mesela Kanuni devrinde Fransa'yı himaye etmiye giden Bar
baro,s'a Birinci François tarafından Toulon şehriyle limanlarının hakimiyyet ve 
idaresi muvakkaten devredilmiş olduğu hakkında mahalli vesikalar bile vardır , 
ikinci> ciltte 1543=950 vukuatının «20 Temmuz» ve «5 ve 20 Ağustosn fıkralarına 

bakınız. - Istanbul'dan hareketinin dokuzuncu günü Sultan Aziz işte o parlak 
hatıralarm henüz silinmemiş olduğu Toulon limanmda Fransız toprağına ayak 
basararken: 

«Berren ve balıren fevkalade ve me'mül-ü-tasavvurdan ziyade enva'-ı tezyi
nai ve giizergah-ı Şahitneye asakir ikaamesiyle bir taraftan dahi ahali-i belde 
canibinden ibraz-ı ta'zimat-uctevkirat olunarak» 
ve bütün donanma gemileriyle askeri mevkilerden "toplar ve tüfenkler» atılarak 

karşılanmış, "misli nft-besbuk şenlikler icad-u-icra kılınmış», öğle yemeğini İsti

rahatine tahsis edilen konakta yedikten sonra mahalli hükümet erk§.nım huzu
runa kabul edip iltifat etmiş ve biraz sonra trenle Marsilya'ya hareket edil" ak
şam yemeğini de orada yedikten sonra gene o gece Paris'e doğru yoluna devam 
etmiştir). 

30 Haziran = 27 Safer, Pazar : Sultan Aziz'in Paris'e muv§,saiatı. 

(öğleden evvel saat on bire doğru Paris'e varan Osmanlı padişahı <,Mefrfı.şat-ı 

nefise ferş, edilmek suretiyle «Pür-zib-ü-zinet» olan istasyonda Fransa impara
toru üçüncü NapaMon tarafından karşılanmış, askeri merasimden sonra arabayla 
«Tuileries» sarayına giderken halkın fevkalade tezahürleriye alkışianmış ve ora-
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da güzelliği ile meşhur imparatoriçe Eugenie ile görüştükten sonra da İkarnetine 

tahsis edilen Elysee sarayına gitmiştir: !ınparatoriçenin kocasıyla beraber istasyo
na gelmemesi, Halife-i-islamın yanında kadın bulunmamasındandır. 

Bu muvasalat gününü istirahatle geçiren Sultan Aziz ertesi gün imparatorla be
raber beynelmilel Paris sergisinin açılış merasiminde bulunmak üzere Elysee sa
rayından On-dördüncü Louis'nin muhteşem arabasıyla hareket edip misli görülme
miş alkışlar içinde sergiye gelmiş ve Fransızlara cemile olmak üzere Sevres ma
mfılatından bir çok eserlerle daha bir takım şeyler satın almış ve bunlar serginin 
sonuna kadar ayrıca teşhir edildikten sonra Istanbul'a gönderilmiştir. 

Hareket günü sayılmamak şartiyle Sultan Aziz Paris'de on gün kalmış ve bu 
müddet zarfmda Fransız ordusunun şerefine yaptığı geçit resimlerinde, resmi ye 
hususı ziyafetıerde, tiyatro temsillerinde bulunmuş ve paris'in görülecek yerle
rini gezmiştir. Gene o sırada Avusturya ve Prusya'nın Paris sefi.rleri tarafından 
hükümdarları namına Viyana ve Berlin'e davet edilmiştir. Padişah Paris'de iken 
Girit ıneselesinden bahsedildiği muhakkaktır; yalnız bahsi nasıl geçtiğinde ih
tilaf vardır: Bir rivayete göre bir gün imparator Sultan Aziz'e Girit meselesinin 
en rnünasip tesviye şekli adanın Yunanistan'a terkinden ibaret olduğ·unu söyle
yince padişah hiç bir cevap vermeyip hiddetinden yüzünü başka tarafa çeviri
vermiş ve imparator bu haklı muanıeleden çok sıkılmıştır. Fakat daha kuvvetli 
bir rivayet de vardır : Bu seyahatte padişahın maiyyetinde bulunanlardan baş

mabeynet Rafız-Mehmet Bey, Sultan Aziz'in süki'ıt etmiş olmayıp bil-akis «kük
remiş arslan gibi» m.ukabele ederek şu sözleri söylediğinden bahsetmektedir: 
- Girid için Devlet-i-Aliyye yirmi yedi sene kan dökerek cezire-i mezküreyi 
Memalik-i-Osnıaniyye'ye ilhak eylemiş ve Girid'in toprağı Osmanlı kanıyla yuğu

rulmuştur. Sureta bir ihtar-ı hayırhahane ve ma'nen devletimin bais~i herbadisi 
olan şu teklif beni me'yi'ıs etmiş ve düvel-i-muazzama ittifak ederek Girid'in Yu
nanistan'a terkini notalarla teklif etseler bile teklifat-ı ınevhı'ı.n:ıeyi red ve aske
rimin son neferine varıncaya kadar cezireye sevkeder ve donanmamdan bir 
sandal kalıncaya kadar sebat eder ve çaresiz kalınur ise Girid'i öyle terkederim! 
Gene Hafız Mehmet Bey'e göre ··bu vaziyet karşısında imparator teklifinden ar
tık vazgeçmiş : 

- Mademki efkar-ı Şahaneleri bu merkezde dairdir, Girit meselesi ber-taraf ol
muştur; ınüsterih olunuz! 
demiştir. Bununla beraber Sultan Aziz'e izafe edilen sözler Fuad Paşa'ya da is
nad edilir. Bilhassa üçüncü Napoleon'un bir sohbet esnasında Paşa'ya Girid'in 
Yunanistan'a satılınasını teklif edip Türkiye'nin bu adaya mukabil ne kadar para 
istiyebileceğini sorduğu zaman, hazır-cevaplığı ile meşhur olan Fuad Paşa'nın 

- Aldığımız fiata veririz, Haşmetmeab! 
tarzındaki cevabı pek meşhurdur: Her halde muhakkak olan nokta, Girit mese
lesinde Türkiye'nin hiçbir fedakarlığa yaklaşmıyacağmı Fransa'nın işte bu seya
hat esnasında kat'i surette anlamış olmasıdır). 

10 Temmuz = 8 Rebi'ül-evvel, Çarşanba: Sultan Aziz'in Paris'den 
Londra'ya hareketi. 

(!stikb8Jindeki debdebe ve ihtişamla teşyi edilmek suretiyle bu gün öğleden 
sonra saat· dörde doğru paris'den hususı "Kara-vapuru i= Tren»le hareket eden 
Osmanlı padişahı Manş deniziyle Şimal-denizi arasındaki uPas de Calaisı=Kale

boğazı, nın Fransız sahilinde bulunan «Boulogne-sur-Mer i= Bolonya» Jimanına 

gelip geceyi orada geçirdikten sonra ertesi gün «Yine icray-ı şehrayin ile» ingil
tere salıilindeki Dover=Douvres !imanına geçmiş, Fransız donanınası tarafından 

teşyi edilirken ingiliz donanınası tarafından karşılanrnış, her tarafı donatılan 

Dover limanında da kraliçe Victoria namına veliahd prens Edouard [ı= müstak
bel Yedil1ci Edouard] karşılamış ve «Sahil-i bahre karib tertib olunan kasırda» 

bir ziyafet · verHdikten sonra «Hazır ve ınüheyya bulunan Kara-vapurları = hu
sus! trenler» le Londra'ya hareket edilmiştir. 
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Abdurrahman şeref Fransa'nın Calais limanından hareket edimiş olduğunu söy
lerse de, bu seyahate bizzat iştirak etmiş olan Mabeyn Baş-katibi Halimi Efendi'
nin ruznamesinde Boulogne ~= Bulanya limanından Fransız gemilertyle hareket 
edildiğinden bahsedilmektedir). 

12 Temmuz = 10 Rebi'ül-evvel, Cuma: Sultan Aziz'in Londra'ya 
muvasalatı. 

(Bu gün akşam-üstü zevali saat altıya doğru Londra'ya gelen Sultan Aziz çok 
parlak merasimlc karşılandıktan sonra muhteşem bir alayla ikametine tahsis 
edilen Buckingham sarayına gitmiş ve geceyi orada geçirdikten sonra: 

"Ferdası Cumartesi günü yine saray-ı mezkCırdan alay arabalarına ve ba'dehu 
kara-vapurlarına [=trene] rakiben kraliçe-i müşarünileyhanın bulundukları şe

hirde bulunan . saraylarına azimet ve kendisiyle mülakat-ı Seniyye vuku'bularak 
orada dahi Zat-i-Şahaneye ve maiyyetlerinde bulunan bendegana ziyafet veril
dikten sonra yine Londra'daki saraya avdet-i Şahane vuku'bulmuş» 

olduğundan bahsedilir. - Muvasalat günü de sayılmak şartiyle Londra'da on bir 
gün kalıp on ikinci günü hareket etmiş oan Sultan Aziz'in şerefine muhteşem 

ziyafetler, balolar, konserler ve büyük tiyatrolarda temsiller verilmiş, orduyla 
donanınaya geçit resimleri yaptınlmış, Belediye dairesinde kabul merasimi ya
pılmış, padişah Avam-kamarasını ziyaretle müzakeı:'atı takib etmiş aSefruıı-i ti
cariyye ile banka mevkı'leri ve posta aklarnı ve niahal-i s~iire,yi gözden geçir
mj.ş, bir kaç mühim tersaneye gidip tetkikatta bulunmuş, bilhassa Portsmouth ter
sanesini gezdikten sonra İngiliz donanmasının şerefine yaptığı deniz manevrasını 

kraliçenin yatından takib etmiş ve o gün kraliçe Victoria İngiltere'nin meşhur 

Diz-bağı nişanını «Kendü yediyle Zat-i Ali-i Padişahiye ta'lik eylemiş»dir. 

Sultan Aziz'in bu tarihten iki sene evvel ölmüş \"e Rus siyasetine karşı Türk 
ittifakını prensip ittihaz etmekle şöhret bulmuş olan eski Baş-vekil Palmerston'
un evine gidip ailesini ziyaret etmek lütufkarlığında bulunması İngiliz efkılr-ı

umumiyyesinde çok iyi bir te'sir bırakmıştır. 

Her hade bu on bir gün içinde yalnız merasimle vakit geçirilip siyasi meseleler
den hiç bahsedilmemiş olması kabil değildir: Fakat Paris'de olduğu gibi Lon" 
dra'da da neler konuşulup ne gibi neticeler elde edildiği pek belli değildir; her 
halde Girit meselesinden bahsedilmiş olduğu muhakkaktır). 

23 Temmuz 
hareketi. 

21 Rebi'ül-evvel, Salı : Sultan Aziz'in Londra'dan 

(.tstikbalinde olduğu gibi· muhteşem merasimle teşyi edilerek Londra'dan trenle 
Dover'e ve oradan da İngiliz donanınası tarafından uğurlanarak husus! vapur
larla Calais !imanına gelen padişah Fransa hükumetinin hazır bulundurduğu hu
sus! trenle Belçika ve PrusyacBavyera üzerinden Viyana'ya doğru hareket et
miştir: Avusturya imparatoruyla Prusya kralının paris'de arzedilen davetleri 
için yukarda bu sene vukuatının «30 Haziran» fıkrasına bakınız). 

24 Temmuz 
sel'den geçişi. 

22 Rebi'ül-evvel, Çarşanba: Sultan Aziz'in B.rük-

(Belçika kralı İkinci Leopold Osmanlı padişahının bu sabaha karşı uğradığı is
tasyonu tezyiri ettirmiş, Belçika ordusu Tür!< hakanını selamlamış. krd Sultan 
Aziz'in şerefine bir öğle ziyafeti vermiş ve öğleden sonra da Viyana'ya hareket 
edilmiştir). 
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25 Temmuz 23 Rebi'ül-evvel, Perşenbe: Padişahin Coblentz'de 
Prusya kralıyla kraliçesi tarafından karşılanması. 

( Sultal!l Aziz burada bk gece kalmış, gündüz huzurunda bir geçit resmi yapıl

mış, gece ziyafetten sonra Rhein nehrinde gezdirilip şerefine yapılan şenlikler 

seyrettirilmiştir; Prusya kralı Birinci Wilhelm'in geçit resminden sonra padişah 

kendisini tebrik edince : 

- Ben bu orduyu Fransa'ya karşı hazırladım! 
dediginden bahsedilir: Bundan üç sene sonra 1870 harbinde Fransa'yı maglub 
edip Almanya imparatoru olan Prusya kralı işte budur}. 

28 Temmuz 
muvasalatı. 

26 Rebi'ül-evvel, Pazar: Sultan Aziz'in Viyana'ya 

(Viyana istasyonunda Sultan Aziz'i karşılayan imparator, 68 sene s2.ltanat sür
dükten ve birinci cihan harbini bile gördükten sonra 1916 da ölmüş olan /ı.sus

turya imparatoru ve Macaristan kralı Birinci François-Joseph'dir: 86 sene ya
şamış olan bu uzun ömürlü hükümdar, Osmanlı padişahlarından Abdülınecid, 

Abd-ül-Aziz, Beşinci Murad, tkinci Abdülham.id ve Beşinci Mehmet Reşat'la mu
asırdır! 

Prusya'dan sonra Bavyera'dan geçerek Avusturya'ya gelen Sultan Aziz Viya
na'da meşhur Schoenbrunn sarayına müsafir edilip üç gün kalmış, şerefine ziya
fetıer, balolar ve gezintiler tertib edilmiş, geçk resimleri yapılmış ve bir manevra; 
esnasında François-Joseph: 
«Cennet-mekan Kanuni Sultan Süleyman-Han Hazretlerinin Viyana muhasara
sında otak kurdugu mevkıi parmagıyla göstererek Osmanlıların cihanı lerze-nak 
eyledikleri zaman-ı besalet-ünvanı yad» 
etmiştir. - Mabeyn Baş-katibi Halimi Efendi gene bu üç gün içinde Sultan 
Aziz'in "Mülk-ü-milletce hayırlu ve menfeatlu olan yerleri gezüp mUayene» et~ 

tiğinden de bahsetmektedir. 
(Her halde Paris ve Londra'da oldugu gibi burada da merasimle iktifa edHmeyip 
Şark meselesinden ve bi-lhassa Girit buhranından mutlaka bahsedilmiş olması 

lazımgelir. 

Sultan Aziz 31 Temmuz = 29 Rebi'ül-evvel Çarşanba günü Viyana'dan Tuna va
purlarıyla Peşte'ye hareket etmiş ve Baş-Mabeynci Hatız-Mehmet Bey'in tabiriyle 
imparator François-Joseph ccVapur gözden nilian oluncaya kadar iskelede kaa
imen ibraz-ı hürmet-ü-riayetde, bulunmuştur). 

31 Temmuz = 29 Rebi'üJ..evvei, Çarşan ha: Sultan Aziz'in Buda
Peşte'ye muvasalatı. 

(Bu sabah Viyana'dan Tuna vapurlarıyla hareket eden Abd-ül-Aziz'le maiyyeti
nin bu -akşam geldiği Macar payıtahtı vaktiyle 159 sene, ll ay, 24 gün Türk ha
kimiyyetinde kaldıktan sonra Dördüncü Mehmet devrinde elden çıkmış olan 
Budin beylerbeyliğinin eski merkezi- olmak itibariyle Osmanlı padişahının şimdi 

buraya bir günlük bir müsafir sıfatiyle gelişi her halde Avrupa seyahatinin ye
gane hazin tarafı olsa gerektir : Budin'in elden çıkışı için üçüncü ciltte 1686 = 
1097 vukuatının "2 Eylül» fıkrasına bakınız. Sultan Aziz o faciadan tam 180 se
ne, ll ay sonra Buda-:ı;>eşte'ye gelmiş demektir. 
Geceyi vapurda geçiren padişah ertesi gün krallık sarayında tertib edilen öğle 

ziyafetinden sonra bir kabul resmi yapıp «Erkan ve mu'teberan-ı belde»ye ilti-, 
fatta bulunmuş, şehrin görülecek yerlerini gezmiş ve akşama doğru gene va
purla yoluna devam etmiştir). 
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3 Ağustos = 2 Rebi'ül-ahir, Cumartesi 
dönen Sultan Aziz'in Vidin'e muvasalatı. 

Avrupa seyahatinde n 

(Bu senenin 21 Haziran = 18 Safer Cuma günü Istanbul'dan hareket etmiş olan 
padişahın bu akşam Vidin'de Türk topraklarına ayak basıncaya kadar Türkiye 
haricinde geçirdiği müddet tam 44 gündür: Aşağıda bu sene vukuatının «7 Ağus
tos» fıkrasına da bakınız. Sultan Aziz geceyi Vidin'de hazırlanan konakta geçir
miş, şehir kandillerle donatılıp fişek, tüfek ve top şenlikleri yapılmış ve ertesi 
pazar günü öğleden biraz sonra Rusçuğ'a hareket edilmiştir). 

4 Ağustos = 3 Rebi'ül-ahir, Pazar: Sultan Abd-til-Aziz'in Rus
çuğ'a muvasalat1. 

( Sadr-ı-a'zam Ali ve Ser-asker Mütercim-Rüşdi Paşalar 

üzere Ti.ma vilayetinin merkezi olan Rusçuğ'a gelmişlerdir: 
nan Midhat Paşa da Peşte'den karşılamıştır. 

padişahı karşılamak 

Tuna valiliğinde bulu-

Sultan Aziz Rusçuğ·'a akşam gelip ikametine tahsis edilen konağa inmiş, pazar
tesi günü Memleketeyn beyi prens Charles=Karol da gelip metbüuna arz-ı-ta'

zimilt etmiş ve vilayet erkaniyle şehrin ileri gelenleri de huzura kabul edilip 
iltifata mazhar olmuşlardır: Prens Karol için yukarda 1866=1283 vukuatınm «26 
Teşrinievveh fıkrasına bakınız) . 

6 Ağustos = 5 Rebi'ül-ahir, Salı: Sultan Aziz'in Rusçuk'dan Var
na'ya hareketi. 

(Rusçuk'dan trenle gelen padişah Varna'da bir kaç saat istirahat ettikten sonra 
akşam-üstü «Sultaniyyeıı yatıyla Istanbul'a hareket etmiştir: Esasen karadan git
mek niyetinde olduğu halde, annesinin çok göreceği geldiğini arzettirmesi üze
rine deniz yolunu tercih ettiğinden bahsedilir). 

7 Ağustos = 6 Rebi'iU-ahir, Çarşanba: Sultan Aziz'in Av.rupa'dan 
Istanbul'a avdeti. 

{Bu gün padişahı getiren Sultaniyye vapuru Karadeniz boğazına gelince tabya
lardan atılan toplarla selamlanmış, bütün vükelil, ve devlet erkaniyle sefirler ve 
ruhani reisierden başka mektep çocuklarıyla halk kütleleri bile vapurlar ve ka
yıklarla istikbale çıkmış, Anadolu ve Rumeli sahillerini dolduran askerle ah§Jinin 
alkış sesleri top ve tüfek şenliklerine karışmış ve Sultan Aziz işte bu coşkun al
kışlar içinde vapurdan inip o zamanki tabiriyle "Yedi çifte kayık-ı Hümayunları

na suvil.r» olaralr Dalınabahçe rıhtımına çıkmıştır. 

Bu münasebetle Istanbul ve Boğaziçi üç gün üç gece donatılıp "Bütün dağlar ve 
bağlar ve bağçeler» bile kandiller ve fenerlerle süslenerek hava-fişekleriyle şen

likler yapıldığından bahsedilir. 

Padişahın Istanbul'dan gaybübeti bu senenin 21 Haziran=18 Safer Cuma günün
den itibaren tam 47 gün sürmüştür: Bu müdd.etin 44 günü Türkiye haricinde ve 
son üç günü de Vidin'den Istanbul'a gelinceye kadar Türk topraklarında geçmiş
tir: Yukarda bu sene vukuatının «3 Ağustos» fıkrasına bakınız. 

Sultan Aziz'in bu meşhur Avrupa seyahatinde müsafir olup görüştüğü hüküm.
darlar Fransa imparatoru üçüncü Napoleon, tngiltere kraliçesi VictoriajViktorya, 
Belçika kralı İkinci Leopold, Prnsya kralı Birinci \Vilhelm, Avusturya imparato
ru ve Macaristan kralı Birinci François-Joseph'dir. Uğramak, geçmek ve bir 
müddet oturmak suretiyle görmüş olduğu memleketler de !talya, Fransa, İn

giltere, Belçika, prusya, Bavyera, Avusturya ve Macaristan'dır : Bu suretle beş 
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hükümdara müsafir olmuş ve sekiz 'memleket görmüş demektir. Debdebe ve tan
tana içinde geçen bu muhteşem seyahatin ik1 mühim neticesi vardır: Biri Avru
pa'ya nisbetle Türkiye'nin ne kadar geri kalmış olduğunu padişahm kendi gözle· 
riyle görmüş olmasıdır; avdetinde neşrettiği beyannamenin şu fıkrası o bakımdan 
çok mühimdir: 
«Her tarafta görüldüğü vechile medar-ı kıvam-ı düvel olan esbab-ı zahire ki 
beyn-el-ahalt ulüm ve maarif-i nafianın intişarı ve turuk-u-meabirin tekessürü 
ve kuvve-i berriyye ve bahriyyenin intizamı ve umür·-ı maliyyenin te'min-i i'ti
ban hususlarından ibaretdir. Bunların bir yandan terakki ve tevessüüne tarafı

mızdan kemakan himmet-ü-ikdam olunacağı gibi kiiffe-i- vükela ve me'mürin 
canibierinden dahi daire-i vazifeleri dahilinde olarak bezl-i mesai olunması kat'
iyyen matltıbum idüğü... cümleye i'lan olunur». 
İkinci mühim netice de bu meşhur seyahatin Avrupa memleketlerinde hasıl ettiği 

müsait te'sirlerde gösterilebilir: Her halde Ali Paşa'nın bir müddet sonra Girit 
meselesini Yunanistan aleyhine halletmek suretiyle elde ettiği büyük muvaffakıy
yette hem o te'sirlerin. hem Hariciyye nazırı Keçeci-zade Fuad Paşa'nın Avrupa 
devlet-adamlarıyla yapıınş olduğu mülakatların mühim bir dahli olmak lazım

gelir). 

2 Teşriilievvel = 3 Cumada-1-ahh·e, Ça:rş~u.ıba: Sadr+a'zam AU 
Paşa'mn fevkaH'tde me'muriyyetle Girid'e hareketi. 

(Girit meselesi için .yukarda 1866=1283 vukuatınm «2 ve 8 Eylülıı fıkralarına 

bakınız. _ Ali Paşa'nın bu fevkalade me'muriyyetine sebep, Girid'in Yunanis'
tan'a iltihakmı ilan etmiş olan llsileri tenkil edip Sphakia = tsfakya dağlarına çe
ldlmek mecburiyetinde bıraktıktan sonra o sarp ınıntakayı çenber içine alıp ku
şatmakta olan Serdar-ı-Eh:rem ömer Paşa'nın muvaffakıyetli harekatı devam 
<ederken Rusya, Prusya, İtalya. ve Fransa sefirlerinin 9 Haziran:= 6 Saf er Pazar 
günü Bab-ı-Ali'ye müşterek bir nota verip Girid'e beynelmilei bir komisyon gön
derilmesini ve «Plebiscite» yapılarak yeni idare esaslarının işte _o komisyon ta
rafından hazırlanmasım istemiş olmalarıdır; tabii böyle bir komisyonun hazırlaya
cağı idare şekli, tıpkı Lübnan meselesinde olduğu gibi Avrupa devletlerinin müşte
rek kefaletleri altında bir muhtariyyet olacaktır: Lübnan meselesi için yukarda 
1861 = 1277 vukuatının "9 Haziran» fıkrasına bakınız. 
ingiltere ile Avusturya'nın bu talebe iştirak etmemiş olmalarından kuvvet alan 
Bab-ı-All beynelmilel kom.isyon teklifini şiddetle reddetmiş ve işin içine Avrupa 
devletlerini karıştırmamak için onların yapacağı işi doğrudan doğruya kendisi yap
mıya karar vermiştir: Ali paşa'nın Girid'e bizzat gitmesi işte bundan dolayıdır ve 
tabii çok isabetli bir harekettir; Girit o zaman işte bu sayede kurtulmuştur. 
Sultan Aziz'in "Sultaniyye vapur-ı Hümayünu» denilen yatıyla yola çıkan Ali 
Paşa'nın maiyyetinde Nafia nazırı Kabuli Paşa, padişahın Yaver-i-Harbi ferik 
Rauf Paşa, sonradan vezaret payesiyle Hariciyye nazırlığında bulunmuş olan Ka
ratodori Efendi, her ikisi de sonraları Girit valiliğinde bulunmuş olan Kostaki 
Adossidi Efendi ve Sava Efendi, Türkçe katibi Mahmud Bey, Fransızca katibi 
Charles Mismer, ulemadan Amasyalı Mecid Efendi ve bir kaç yaver vardır. Bun
lardan Mecid Efendi Ali Paşa'nın şahsi dostu ve oğullarından birinin hocasıdır; 

sonradaR Meclis-i-Maarif azalığında bulunmuştur. Fransız gazetecilerinden ve 
«La Turquie» muharrirlerinden Mismer de «Soirees de Constantinoplen ve 
«Souvenirs du monde musulman» ismindeki eserleriyle maruftur : Bu ikinci ese
rinin bk faslı işte bu Girit seyahatine aittir. - Aşağıki fıkra ile 1868=1284 vu
kuatinın d Kanunusanh, "15 ve 29 Şubatıı fıkralarına da bakınız). 

4 Teşrinievvel 
muvasalatı. 

5 Cumada-1-ahire, Cuma: Ali Paşa'nın Girid'e 

(Bu gün «Sultaniyye Vapur-ı-Hümayünu» .Girid'in merkezi olan Hanya'ya va-



224 KRONOLOJİ 1868 ·= 1284 

rınca büyük vezir istihkamlardan atılan toplarla seHlmlanmış, ısyanı te:akil için 
Girit'de bulunan Serdar-ı-Ekrem ömer Paşa vilayet ve fırka erkaniyle vapura 
gelmiş ve biraz sonra karaya çıkan Sadr-ı-a'zam i:ki sıra dizilen askerlerin ara
sından geçerek ikametine tahsis edilen hükümet konağına girmiştir). 

4 Kanunusanİ 
larının ilam. 

1868 = 1284 

9 Ramazan, Cumartt>.si: Girit'de ilk ısiahat esas'-

(Ali Paşa'nın Girid'e varır varmaz giriştiği ıslahiH siyasi, askeri, idari ve mali 
meselelere aid olmak üzere dört safhaya ayrılabilir: 
ı _ Styasi tedbirlerin en mühimleri asiler hakkında afv-i-umumi ilanı ve eleba
şılarıyla müzakereye başlanmasıdır: Bunun büyük faydası olmuş, bilhassa teh• 
ditle ve zorla ısyana iştirak ettirilmiş olan kütleler «muamele-i intikamiyyeden 
muhafaza ve himaye olunmak şartiyle arz-ı inkıyad» ettikleri için adanın büyük 
bir kısmında asayiş iade edilmiştir; yalnız ısyan reisieriyle yapılan müzakereler
den mühim bir netice istihsal edilememiştir. 

2 _ Askeri tedbirlerin en mühimleri: inkıyad eden yerlerin muhafaza altına 

alınması, adanın askerlik bakımından «Devair-i tahaffuziyye»ye ayrılması, istih
kamlarla askeri yollar inşası ve tenkil hareketlerinin devamıdır. 
3 _ ilk idari tedbklerJ.n en mühimmi «Beher nahiyeden iki İslam ve iJ.ü Hıris

tiyan dörder meb'us intihabiyle» bir Meclis-i-umumi teşkilinde gösterilebilir : Bu 
mecliste halk mümessHler1 her türlü ihtiyaçlarını arza imkan buldukları gibi, 
All Paşa da ıslahat fermanlarını bunlara okuduktan başka halka dağ·ıtılmak üzere 
Türkçe ve Rumca metinlerini bastırtıp kendilerine tevzi ettirmiştir. 

4 - Mali tedbirler halka ağır gelen bazı vergilerin ilga ve tahfifine aittir. 
Meclis-i-umumi'nin bu günkü ictimaında okunan Hk ısıahat fermanındaki esaslar 
bilhassa mali meselelere, yani "A'şarın iki sene müddet afvine ve iki sene dah1 
msfı alınup i'mar-ı cezireye sarf olunmasına ve bedelat-ı askeriyyenin Girit mi
sillü ehl-i İslamından asker alınmayan yerlerde cari olan usule tatbik edilmesi-ne» 
aittir: Bu suretle Girit Müslümanlarından asker alınmamakta olduğu için, Hıristi

yanlarından da «Bedel-i nakdi» alınmaması takarrür etmiş ve iki sene sonra yan 
nisbetinde alınacak olan a'şar hasılatının da Hazine'ye mal edilmeyip Mec'lis-i
umumi kararıyla mahalli ihtiyaçlara sarfedilmesi kararıaşmış demektir). 

15 Şubat = 21 Şevval, Cumartesi: Girid'in idari ve adli teşkilatma 
ait yeni esasların ilanı. 

(Yukarıki fıkrada bahsi geçen Meclis-i-umuminin bu günkü son eelsesinıle Alt 
paşa'nın okuduğu ikinci fermanın başlıca esasları şöyle sıralanabilir: 

ı - Girit valisinin biri Müslüman ·ve biri: Hıristiyan olmak üzere iki müşa,iri 
olacaktır; 

2 - Mutasarrıflarla kaymakamlar yarı yarıya Müslüman ve Hıristiyan olacak ve 
Müslümanların maiyyetinde Hıristiyan ve bilmukabele Hıristiyanların maiyye-
tinde Müslüman muavinler bulunacaktır; , 

3 - VHayet merkeziyle sancaklarda ve kazalarda birer idare meclisi teşkil edi
lecek ve vali, mutasarrıf veyahut Kaymakamın riyaset edeceği bu meclislerde vi
layet müşavirleri ve mutasarrıf yahut kaymakam muavinleriyle defterdar ;ınu
hasebeci{Malmüdürü, mektupçujtahrirat müdürü yahut katibi, müfettiş-i-hukkam, 

piskopos vesaire gibi tabii azadan başka üçü Müslüman ve üçü Hıdstiyan &!lmak 
üzere ahali tarafından seçilmiş altışar aza daha bulunacak ve yalnız Hıristlyatıılar
la meskfin yerlerde bu altı a.za kamil en k en dileriliden seçilecektir; 
4 - Bu daimi idare meclislerinden başka her kazadan seçilecek dörder mümes-
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silden mürekkep olarak her sene vilayet merkezi olan· Hanya'da · bir Meclis-I-u~

mumi toplanacak ve bu meclis bütün vilayete aid işlerle meşgul olacaktır; Girit:: 
vilayeti beş sancakla yirmi bir kazaya taksim edilmiş olduğu için, Meclis-i-umumt· 
84 mürrtahap azadan mürekkeb olacak demektir. 

5 - Köylerde ihtiyar meclisleri kurulacaktır; 

6 _ Müslüman ve Hıristiyan azadan mürekkep muhtelit mahkemeler teşkil <:::<li
lecek ve Müslüınanlarla Hıristiyanlar arasındaki davalara bu nıuhtelit mahkeme-· 
ler bakacaktır; ' 
7 - Resmi ınuharreratıa idare meclıslerinde Türkçe gibi Rumca da kullanılabi

lecektir. 
Derhal tatbikıne başlanan bu kararların tamamiyle yerine getirilmesi, Yanys. vıE.:

yenişehir fırka kumandanlığından naklen Girit vali ve kumandanlığına tayin 
edilmiş olan Müşir Hüseyn Avni Paşa'ya havilJe ediınıiştir : Bu Hüseyn _!ı..vm 

Paşa, sonradan Sultan Aziz'in hal'inde en mühim rolü oynamış olan m<eşh-ır""' 

Hüseyn Avni Paşa'dır. - Serdar-ı-Ekrem. ömer Paşa'nın Girit'deki vazifesine 
Ali Paşa'nın gösterdiğ·i lüzum üzerine nihayet verilmiştir: Sebebi de çapkmcE; Nr 
zat olan bu büyük askerin bir kadın meselesinden dolayı dillere· düşmü') ol!·· 
masıdır! 

Bir taraftan eşkıyanın tenkiline devam edilmesi ve bir taraftan da yukanki ük-- . 
rada ve burada gördüğümüz siyasi, askeri, mali, adli ve idari ıslahatın ilanl.y1e 
tatbikine başlanması Girit Rumlarının ekserisini tatmin ettiği ıçın dehaletleTlıı:,: 

itaatler günden güı1e artıp asiler isfakya dağlarında bir akalliyet halfne 
fakat bu vaziyete ve donanmanın kurduğu ablukaya rağmen Yunanlıların bil
hassa kayıklar la kaçakçılık ederek yaptıkları yardımlar devam ettiği için ısyan · 
ateşi büsbütün söndürülemem1ştir. Bununla beraber,. Ali Paşa'nın bu tedbirlerin-· 
den sonra asilerle Yunanlılar için artık hiç bir muvaffakıyyet ümidi kalmad1ğ'1JrJJ:o 

da hadisat isb§t etmiştir: Aşağıda 1869=1285 vuku:Uının . "18 Şubatıı fıkrasm.ı;;;. 

bakınız). 

29 Şubat = 6 Zülka'de, Cumartesi: Ali Paşa'mn Girit'den Istan ... 
bul'a avdeti ve bu fevkal!tde me'muriyyetinii.ı neticeleri. 

(Yukarıki sene vukuatmın «2 Teşrinievvel» fıkrasında Istanbul'dan hareketiırıi 

gördüğümüz Ali Paşa'nın bu fevlmlade me'muriyyeti gidip gelme müddetler~. 

de dahil olmak şartiyle 4 ay, 28 gün sürmüştür. 
Büyük vezirin bazı insafsız düşmanları tarafından bir çok tenkitlerle istihziHarg 
uğramış olan Girit İcraatının en mühim neticeleri şunlardır: 
1 -Paşa'mn bu seferi, Girid'e beynelmilel bir komisyon gönderip «Plebiscite,,,, 
yaptırarak adanın yeni idare şeklini tayin ettirmek istiyen Avrupa devletlerliniE. 
müdahalesini önlemiştir : Yukanki sene vukuatımn «2 Teşrinievveh> fıkrasm:a ii'Tı' 

bakınız. 

2 - Al'i Paşa'nın tesbit ve ilan ettiği yeni rejim Girit Hıristiyanlarının büyiik 
bk kısmını tatmin etmiş olduğu için umumi galeyan yatışmış ve ısyan hareketı: 

bilhassa isfakya dağlarında mevziileşmiştir; 
3 - Yeni idare esaslarının Garp efkar-ı-umumiyyesini geniş bir nisbette tatmin 
etmiş elduğu ve bu suretle Yunan propagandasının tavsatıldığı Avrupa matbuab
nın neşriyatiyle sabittir; 
4 - Yukanki fıkrada da gördüğümüz gi:bi, mevziileşen ısyan hareketi için :artt"!rr 
muvaffakıyyet ümidi kalmamıştır. 
tnhilal alametleri gösterıniye başlamış ve işte o yüzden büyük devletlerin dalmt 
bir müdahale sahası haline gelmiş çürük bir imparatorluğun günden güne fena
laşan mukadderatı içinde bundan fazla ne yapılabilir? Ali Paşa'yı tenkid ve teh-· 
zH edenler, demagojiden başka bir şey yapmış değillerdir: Mesela kendisindew· 
yüz bulamadığı ve bilhassa umduğu mevkileri koparamadığı için can düşmam 

kesilen haris ş§.ir Ziya Paşa'nın edebiyat tarihimizde mühim bir yer tutan "Za
fer-name»si kuvvetli bir kalemin hırsa, haksızlığa ve manevi zulme tuet <ııi:mı;ı.,,. 

F.: ır;; 
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sından doğmuş çok feci bir şah-eserdir. Bu zarif eserdeki manzum iftiralarla 
mevzuun ve mukaffa alayların bazıları adeta «İntak-ı hak" kabilindendir: 

Girid'i aldı geri savlet-i seyf-ü-kalemi, 
Halkına gelmiş iken daiye-i istiklal! 

Bu bir hakikat değildir de nedir? Girid'i beynelmil el bir rejimden kurtaran ye
gane amil, Avrupa devletlerinden evvel davranan Ali Paşa'nin önleyici tedbirleri
dir. O sırada Girit meselesini vesile ittihaz ederek bütün Hıristiyan unsurların 

Türkiye'den ayrılmasını ileri süren Rus tezi bile ancak işte o sayede suya düşü

r·ülmüştür). 

1 Nisan = 8 Ziilhicce, Çarşanba: «Vahdet-i kuva» esasının iiga
siyle demokrasiye doğru büyük bir adım at.ı.larak «Tefl'ik-ı kuva» esa-
sının lmhulü, Adliyye'nin istiküUi ve (Millet meclisi) vaziyetinde bü
yük bir Şuray-ı-Devlet ihdası. 

(Ali ve Fuad Paşaların bazı menbalarda demokrasi düşmanı gibi gösterilmeleri 
haksızdır : FevkaH'tde iktidar ve dirayetleriyle bütün dünyaya ün salan bu iki 
büyük vezirin kanaatince o zamanki Osmanlı camiası bir çok milletlerden mü
rekkep bir mozaik halinde bulunduğu için Avrupa tarzında bir parlmantadzmin 
birdenbire tatbikıne müsait değildir; onların nazarında Osmanlı parlamentosu 
demek, muhtelif anasırın çarpışacağı bir mücadele meydanı demektir; bilhassa 
intiha.bat esnasında Hıristiyan unsurlarla alakadar Avrupa devletlerinin bir çok 
entrikalar çevirmeleri ve hatta müdahaleye kalkışmaları muhakkaktır: !şte bun
dan dolayı Türkiye'de demokrasi mahalli şeraite uydurularak devlet bünyesini 
sarsınayacak surette tedricen tatbik edilmelidir. 
Bu yolda ilk adım 7 Cumada-1-ahire 1281=7 Teşrinisani 1864 Salı günü neşredi

Ien· "Teşkil-i vilayi'lt» nizarnnam esiyle atılmış sayılır: Eski eyaletlerin yerine san
cak, kaza ve nahiye teşldlatına müstenit yeni vilayetler kuran bu kanun ilkönce 
Silistre, Vidin, Niş ve Sofya havaJisinin tevhidinden hasıl olan Tuna vilayetinde 
tecribe edilm.iş ve çok m.uktedir bir vali olan Midhat Paşa'nın bu tecribede gös
terdiği muvaffakıyyet üzerine yeni teşkilatın bütün memlekete teşmili kararlaş

mıştır. 

Demokrasi tarihimizde fevkalade bir ehemmiyeti haiz olan bu meşhur nizarnna
me mucibince vil§,yetıerde valilerin, sancaklarda mutasarrıfların ve kazalarda 
kaymakamların riyasetinde birer «Meclis-i idare» bulunacak ve bu meclisierin 
mahalli hükümet erkanından mürekkep tabii azasından maada bütün Müslim ve 
Gayr-i-Müslim azası kanunun tayin ettiği intihab usuliyle iki senede bir seçile-· 
cektir: Yeni kurulan muhtelit malıkernelerin azası da ayni usule tabi' dir. 
Gene ayni kanuna göre her vilayetin senede bir toplanan bir «Meclis-i-umumi)) si 
vardır: Bu meclis bütün kazalardan gelecek mümessillerden mürekkeb olacak ve 
vHayetin ticaret, ziraat, sanayi, maarif ve nafia sahalarına ait umumi işlerini 

müzakere edecektir. 
tşte bu suretle hallu hem idare işlerine, hem intihabl\ta alıştırmak için ilk adım 
atılmış ve ayni zamanda idare işleriyle Adlljc: i:şleri birbirinden ayrılmak suretiyle 
«Tefrik-ı kuva» nın da ilk temeli Istanbul'dan evvel taşrada atılmıştır. 

O sırada Istanbul'daki vaziyet büsbütün başkadır: 1839.=1255 vukuatının u3 Teş
ırinisi'Lni ıı fıkrasında Tanzimat-ı-Hayriyye'nin ilanı üzerine teşkil edildiğini gör
düğümüz «Meclis-i ViUay~ı, Alıkam-ı Adliyye» sonraları bir takım değ'işi·kliklere 

uğramış olmakla beraber hala mevcuddur ve muhtelif sahalara ait büyük sala
hiyetleriyle, tera, Teşri ve Kaza kuvvetlerini cem' etmiş bir 11 V abdet-i kuv§.» mü
essesesi ve timsali halindedir: Mesela Me'murin muhakemesi- ve hükümetle efrad 
arasındaki davaların rü'yeti gibi kazA!:, bir çok idare işleri gibi icr§.t ve nihayet 
kanunlar tanzimi gtbi teşrii salahiyyetleri vardır! Halbuki demokrasinin en mü
him temeli işte bu üç kuvveti birbirinden ayırıp istiklal ve müvazenelerini te'min 
eden <r.Tefrik-ı kuvaıı esasındadır. 
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Ali Paşa yukanki fıkralarda gördüğümüz Girit seferinden döndüğü zaman, Sul
tan Aziz henüz ·Avrupa seyahatinden aldığı ibret ve intibah içindedir: Her hal
de Londra'da ziyaret ettiği Avam-kamarası müzakerelerinden pek ürkmüş ol
maması lazımgelir. Bazı Garp menbalarında All: paşa'nın işte bu müsait halet-i
ruhiyyeden istifade etmiş olduğundan bile bahsedilmektedir. 
Bir «Vahdet-i kuva» timsali olan «Meclis-i Valay-ı Alıkam-ı Adliyyeıınin ilga
siyle ilk uŞuray-ı-Devleb ve «Divan-ı Alıkam-ı Adliyye»nin te'sisi hakkında bu 
gün neşredilen ve padişahın bile salahiyyetlerini daraltan nizarnname işte bu va
ziyetin mahsulÜdür. 
Bu iki müessesenin ihdasından maksat idare ve adiiye işlerinin, yani tera v·e Kaza 
kuvetlerinin birbirinden ayrılmasını te'min olduğu için uVahdet-i kuva» yerine 
«Separation des pouvoirs=Tefrik-ı kuvaıı esasının ikamesi mahiyetindedir. Bu su
'retle Ali Paşa Türkiye'de demokrasinin en mühim temel-taşını atmış demektir. 
Beş daireden mürekkeb olan bu ilk «Şuray-ı-Devlet» bir nevi Millet-Meclisi sa
yılır : Mesela Engelhardt «İbtidai bir Meclis-i-Meb'usan» ve «Meşrutiyete doğru 

küçük bir tecribe» saymaktadır. Teşrii salahiyetlerinden başka büdcenin tan:-:imi 
bile bu müesseseye aittir. Memleketin her tarafını ve bütün anasırını temsil et~ 

m esine bilhassa ehemmiyet veren Sultan Aziz'in: 
- Kim olursa olsun, hangi millete mensub bulunursa bulunsun, bütün erbab-ı

iktidarın Şuray-ı-Devlet'e dahil olmasını isterim! Şuray-ı-Devlet Suriyelilerin, 
Bulgarların, Boşnakların, velhasıl tekmil anasırın erbab-ı-iktidarı içün müşterek 

bir merkez olmalı ve bu erbab-ı-iktidar vükelaya yardım etmelidir. 
dedi·ğinden bahsedilir. __ Şuray-ı-Devlet'in vilayet Meclis-i-umumileriyle el-bir
liği de te'min edilmiş ve bu meclisierin her sene İstiyecekleri ıslahata ait mazba
ta!arının Şura'da müştereken müzakeresi için her birinden 3-4 mümessil gelme
sine karar verilmiştir. 

Muhtelif vilayetlerden gelen azalar yola çıkarken halkın çok heyecanlı tezahü
rat yaptığından ve bütün anasırın fevkalade memnun olduğundan bahsedilir: Ni
hayet lO Mayıs 1868=1 7 Muharrem 1285 Pazar günü açılış merasimi yapılmış ve 
bu ınünasebetıe Bab-ı-Ali'ye gelen padişah sonradan yanmış olan uHünkar da
iresi» nin anfiteatr şeklinde hazırlanan büyük salonunda irad ettiği nutukta son 
derece mühim bir noktaya temas ederek : 
- Teşkilat-ı-cedide kuvve-i icraiyyeni-n kuvve-i adliyye, diniyye ve teşriiyyeden 

tefrikı esasına müsteniddir! · 
demek suretiyle yalnız uTefrik-ı kuvaıı esasına değil, Devlet işlerinde dinle dün
yanın ayrıldığına bile temas ederek yeni teşkilatı Laikliğe doğru büyük bir adım 
şeklinde tari-f etmiştir. 
işte bundan dolayı bütün ruhani reisler padişaha teşekkürlerini arzettikten baş

ka, Avrupa'nın en mühim devlet-adamlarından Bab-ı-AU'ye tebrik telgrafları da 
gelmiştir. 

Böyle bir şuray-ı-Devletin hukuki mahiyyeti nasıl tarif edilebilir? Her halde 
bunun klasik manasiyle bir Millet-Meclisi olmadığı muhakkaktır: Fakat gene o 
manasiyle bir Şuray-ı-Dev'let olmadığJ. da meydandadır. Engelhardt en münasip 
tarifi yapmış sayılabilir: Bu bir «İbtidai Meclis-i-Meb'usan» deme_ktir. Tanzimatın 

meşrutiyyete doğru yaptığı bu büyük hamle bizde maatteessüf · layıkıyle tedkik 
edilememiştir. 

Sonradan Mülkiyye, Maliyye ve Tanzimat isimleriyle üç daireye ayrılan Şuray-ı

Devlet bu ilk mahiyyetini tamamiyle kaybetmiştir. «Meclis-i-Valay-ı Alıkam-ı 

Adliyye» den doğan ikinci müessese de «Divan-ı Alıkam-ı Adliyye» dir: Bir müd
det sonra Adiiye nezaretine inkılab eden bu müessese bir nazır idaresinde iki 
büyük mahkeme şeklindedir : Bunlardan Temyiz mahkemesi Hukuk ve Ceza şu

belerine ve İstinaf mahkemesi de Hukuk, Ceza ve Ticaret dairelerine ayrılmış ve 
Adliyye'nin istiklalini te'min için azanın «La-yen'azih olması esas ittihaz edil
miştir. Diger uMahakim-i nizamiyyeıı gibi bunlar da muhtelittir. Meşihat'e tabi' 
olan "Şer'iyye Mahkemeleri» yalnız şer'i davalar için ibka edilmiştir. 

Şuray-ı-Devlet'in ilk reisi Midhat Paşa ve Divan-ı Alıkam-ı Adliyye'nin ilk na
zırı da meşhur Cevdet Paşa'dır). 
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29 Mayıs = 6 Safer, Cuma: Son halife Abdülnıecid'in doğumu. 

(Sultan Abd-ül-Aziz'in ikinci meşrutiyet devrinde intihar etmiş olan Yusuf iz
züddin Efendi'den sonraki oğlu olan Mecid Efendi, Altıncı Mehmet Vahidüddin 
devrinde veliabd olduğu halde saltanatın ilgası üzerine bu sıfatını kaybedip pi'ıdi

şah olmamak üzere HilaJet makamına intihab edilmiştir). 

9 Haziran = 17 Saf er, Salı: Ecnebilere mülkiyet hakkı verilmesi. 

(Tanzimat devrine kadar ecnebiler Türkiye'de mülkiyet hakkını haiz olmadıkları 

için, 18561=1272 vukuatının «18 Şubat» fıkrasında gördüğümüz ısiahat fermanmda 
Osmanlı tebaasınm tabi olduğu ahkam dahili:nde bu hakkın. ecnebi tebaasına da 
teşmil edileceğinden ve bu hususta devletlerle «Suver-i tanzimiyye» yapılacağın

dan, yani husus! muahedeler akdolunacağından bahsedilmiştir. Osmanlı tebaasının 

t.abi'olduğu ahkamm kabulünü Bab-ı-Ali'nin şart ittihaz etmesine sebep, ecnebile
rin kapitülasyon!ardald imtiyazlardan o hususta da istif&qeye kalkışmak ihtima
lidir. 

Bu tarihten bir sene evvel 1284·=1867 senesi 7 Safer=10 Haziran Pazartesi günü 
nıülkiyet Jıakkının ecnebilere teşmili hakkında beş maddelik bir kanun neşredil

miştir : Bu kanuna göre Hicaz müsteıma olmak şartiyle bütün Osmanlı imparator
luğunda ecnebiler mülkiyet hakkını haiz olabilecek, bu hususta onlar da tama
miyle Türk kanuniarına tabi'olacak ve yalnız tebaalarınm bu haktan istifade et
melerini istiyen ecnebi devletleri ilkönce Bab-lı-Ali'nin şartlarını kabul etmek mec
buriyetinde bulunacaktır. 

nk protokol bu gün Fransa He imza edilmiş ve buna kapitülAsyonlar ahkaminı 

Türkiye lehine tadil eden bAzı esaslar da ilave edilmiştir : Mesela konsolosluk 
merkezlerinden en az dokuz saat uzakta bulunan yerlerde bir Fransızın ikamet-, 
gahı aranmak lazım geldiği takdirde konsolosluk mümessili bulunmasına hacet 
olmadan taharriyat yapılabileceği gibi, mahkemelerde mümessil olmadan muhil.ke
me cereyan edebilecektir. Kapitülasyonların bu derece tıidili bile o zaman için bir 
muvaffakıyyettir. 

Fransa'dan sonra sırayla tsveç ve Norveç, Belçika, İngiltere, Avusturya, Danimar
ka, Prusya ve Almanya, ispanya, Yunanistan, Rusya, ttalya vesaire He de- ayni 
şekilde protokoller imzalanmıştır). 

2 Kanunuevvel = 16 Şa'ban, Çarşanba: Türl{-Yunan siyasi mii
nasebetlerinin kesilmesi. 

(Yukarıki sene vukuatının «4 Kil.nunusanb ve «15 Şubatıı fıkralarında Sadr-ı

a'zam Ali Paşa tarafından ilan edildiğini gördüğümüz ısiahat esasları Giritlilerin 
çoğunu tatmin etmiş olduğu halde ısyanda ısrar edenlerle Yunanlılar memnun 
olmamışlardır: Bunların istedikleri adanın doğTudan doğruya Yunanistan'a ilha
kından ibarettir ve bu hususta Rus te'sir ve teşvikinin büyük bir il.mil oldugu 
muhakkaktır. tşte bundan dolayı Ali paşa'nın Girit seferindenberi Yunanistan 
harp hazırlıklarına kalkışmış, kaçakçılıkla yaptığı yardımları artırmış ve niha
yet baş-vekil mecliste meselenin tesviyesi için Girid'in bir an evvel Yunanistan'a 
ilhakından başka çil.re olmadığını söylemiştir. Bu sırada Atina'daki Giritliler bay
raklar açarak Türk sefaretinin önünde bir takım husumet tezahürlerinde de bu
lunmuşlardır. 

Atina'daki Osmanlı sefiri Fotyadi Bey'in geri- çağırılınası işte bundandır: Bu 
vaziyet üzerine Türk limanları Yunan ticaretine kapatıldıktan başka Türkiye'deki 
Yunan tebaası da hudut M.ricine çıkarılmıştır). 
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ll Kanunuevvel = 25 Şa'ban, Cuma: Bab-ı-Ali'nin Yunanistan'a 
ültiınatom vennesi.' 

(Bu şiddetli tedbirin sebebi, yukanki fıkrada gördüğümüz vaziyettir: Bir Türk
Yunan harbi çıktığı takdirde, başta Rusya olmak üzere bazı Avrupa devletlerinin 
de iştirak ihtimali düvel-i-muazzamayı çok ürküttüğü için, dev1.etler araya gire
rek meseleyi sulhen tesviye· etmek üzere Paris'de bir konferans toplanmasına 

karar vermişlerdir. Ali Paşa bu mühlik vaziyeti fevkalade bir dirayetıe idare et
miş ve meselenin Yunanistan aleyhine hallinde en büyük rolü oynamıştır : Aşağıki 
senenin "18 Şubat:;- fıkrasına bakınız). 

1869 = 1285 

12 Şubat = 29 Şevval, Cuma: Harici:vye nazırı Keçeci-zade Meh
met Fuad Paşa'mn ölümü. 

(Büyı.ik zekası, fevkahlde dirayet ve iktidarı, zarafet ve nüktedanlığı ve bilhassa 
hazır-cevaplığıyla marfıf olan Büyük-Fuad Paşa meşhur divan şairi Keçeci-zade 
Mehmet tzzet-Molla'nın oğludur. 1230.=1815 tarihinde Istanbul'da dünyaya gelmiş 

olduğuna göre 54 yaşında ölmüş demektir. 
tıkönce !lmiyye mesleğine intisab etmişse de biraz sonra Galatasaray'daki Tıb
hane'ye girip doktor olmuş ve o zaman Tıbbiye tedrisatı Fransızca olduğu için, 
çok mwkemmel bildiği bu Garp dilini orada öğrenmiye başlamıştır. Bir müddet 
Trablusgarp'da ve Istanbul'da askeri hekimlik vazifelerinde istihdam edilen bu 
müstaid gencin Bab-ı-Ali'ye intişabı, zeka ve kabiliyyetini takdir eden Koca
Reşid Paşa'nın himaye ve teşvikıyledir: 1837 ı= 1253 senesi ı Kanunuev,·el=3 Ra
mazan Cuma günü Bab-ı-Ali Terceme-odası'na me'mur edilmiş olduğuna göre, 
siyasi hayatı o tarihten vefatma kadar 31 sene, 2 ay, ll gün sürmüş demektir. 
ölüm sebebi kalb hastalığıdır: Bilhassa devletin başındaki muazzam gailelerden 
çok yorulmuş ve "nabehengam za'f-ı piri» ye uğrayarak saçı sakalı ağarıp yet
mişlik bir ihtiyar haline gelmiş olduğundan bahsedilir. Hayatının en büyük sı

kıntısını Sultan Aziz'i~ Avrupa seyahatinde çekmiş, hırçın ve hadbin padişahı 

büyük bir ustalıkla i dare etmişse de esasen bozuk olan sıhhi vaziyeti işte o 
yüzden büsbütün sarsılmıştır. 
Son hastalığının altı ay kadar sürdÜğünden bahsedilir: tıkönce Yakacık'da isti
rii.hat etmişse de biraz sonra Nice/Nis'e gitmiş ve her türlü ihtimama rağmen 
nihayet bu gün Allahın rahmetine ve Türk tarihinin ebedf hürmetine kavuşmuş

tur: «Sicili-i Osmani»de ölüm tarihi bir gün sonra gösterilir. trtihalinden 16 gün 
sonra cenazesi bir Fransız beylik gemisiyle 28 Şubat=l6 Zülka'de Pazar günü Is
tanbul'a getirilmiş, o gün milli matem ilan edilerek bütün devlet daireleri tatil 
edilrriş ve c2naze Fazlıpaşa'daki türbesine defnolunmuştur. 
Garp menbalarında bile yalnız Türkiye'nin değil, bütün Avrupa'nın o sırada en 
büyük devlet-adamlarından olduğu itiraf edilen Keçeci-zade Fuad Paşa'nın mil
let Ye memleketine tarihin hiç bir zaman unutamıyacağı bir çok büyük hizmet
leri vardır: 18491=1266 vukuatının «25 Kanunuevvelıı fıkrasında gördüğümüz Mül
teciler meselesinden dolayı Rusya ile Avusturya devletleri el-birliği ile Türkiye'ye 
saidıracakları sırada fevkalii.de sefaretle Petersburg'a gidip çar Birinci Ni
colas'ya Türk tezini büyük bir meharetle kabul ettirerek Reşid ve AU paşaların 

Istanbul'daki müzakerelerini muvaffakıyyetıe neticelendiren Fuad Paşa'dır. Kı
rmı muharebesinin mukaddimesini teşkil eden Osmanlı-Rus seferinden istifade 
için Yunanistan'ın Epir ve Tesalya'da çıkarqığı büyük ısyan hareketini de o bas
tırmıştır: 1854=1270 vukuatının «1 ve 9 Mart» ve «1 Nisan» fıkralarına bakınız. 
Bilhassa Lübnan ve Suriye buhranlannın teskininde gösterdiği büyük muvaffa
kıyYet bütün Suriye'nin kurtulmasına sebeb. olmuş vo bu münasebetle tngilizle-
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rin Bab-ı-AH Yasıtasıyla kendisine teklif ettirdikleri Suriye-Lübnan-Filistin hı

divliğini şiddetle reddetmek suretiyle misli görülmemiş bir büyüklük göstermiş

tir: 1860=1276 vukuatı içindeki u27 Mayıs» fıkralarının birincisiyle 1860 := 1277 
vukuatının u5 Eylül» ve 1861 = 1277 vukuatının «9 Haziranıı fıkralarına bakınız. 

Tanzimat devrinin en parlak cephesi Koca-Reşid, All ve Fuad Paşalar gibi bü
tün dünyanın gıbta ve hürmet ettiği büyük adamlarımn ustalıklı ve kudretli si
yasetinde gösterilebilir. Kararlarıyla icraatında çok Ihtiyatlı davranan All Pa
şa'ya nisbetle Fuad Paşa daha ameli ve daha cür'etkar olduğu için, bu iki bü
yük adamın birbirini ikmal ettiklerinde umumiyetle ittifak edilmektedi-r: Mesela 
vak'anüvis Lütfi'ye göre bunlar «Vücıld-i devletin iki eli mesabesinde» dir; «As
vat-ı sudılr» sahibi- Memduh Paşa'ya göre de «Ali ve Fıiad Paşalar iki cihetten 
haric ve dahile temdid-i nazar içün kullanılan şeffaf bir durbine benzediğinden 

devlet daima elinde tuttu: Vefatıarına kadar kırılmamalarına dikkat edilmiştir». 

Bir misli daha yetişmiyen bu büyük adamların erken ölümleri Osmanlı- impara
torluğu için birer tarihi felaket demektir: Fuad Paşa'dan 2 sene, 6 ay, 23 gün 
sonra Ali paşa'nın vefatı için aşağıda 1871=1288 vukuatının "7 Eylülıı fıkrasına 

bakınız. 

Bu iki büyük vezirin müşterek bir tali'sizlikleri· vardır: Yukarda 1867=1283 vu
kuatının «24 Mart» fıkrasında gördüğümüz Yeni-Osmanlılardan siyasi kanaat
lerinden ziyade kin ve garazlarına kapılan kalem sahipleri edebi kudretlerini şah
si husılmetlerine alet ederek çok haksız ve hatta çirkin tarizierde bulunmuşlar

dır; mesela Zi-ya Paşa uHürriyeh gazetesindeki makalelerinden birinde Kur'
an-ı-Kerim elinde olduğu halde Allalıma kavuşan Büyük-Fuad Paşa'nın imanına 

bile taarruz ve tecavuzdan çekinmiyerek ölüm döşeğinde Katolik ayini yapılmış 

olduğunu iddia etmekten hiç sıkılmamış ve . Namık Kemal de devlete yaptıklan 

büyük hizmetler le bütün dünyamn hürmetini kazanan Ali ve Fuad Paşaları .: 

Nasıl ah etıniyelim memleketin haline kim 
Ne zamandır çekiyor Sadr-u-Fuad illeti-ni! 

diye istihfaf edivermekte hiç bir beis görmemiş, fakat memleketin onları kay
bettikten sonra çektiklerini bütün fecaatiyle görmüştür! Büyük-Fuad Paşa 

iki defa' Sadarette ve beş defa da Hariciyye nazırlığında bulunmuştur: Sactaretleri 
i-çin yukarda 1861 ı= 1278 vukuatmın «22 Teşrinisanh> ve 1863 = 1279 vukuatmın 
«1 Haziran» fıkralarıyla «Vezir-i-a'zamlarıı cedvelinde 232 ve 234 numaralara 
bakınız). 

18 Şubat = 6 Zülka'de, Perşenbe: Girit meselesi hakkındaki Paris 
lwnferansmın kararları. 

(Bu konferansın toplanmasına sebep, yukanki sene vukuatının u2 ve ll Kanunu
evvel» fıkralarında gördüğümüz Osmanlı-Yunan bulıranıdır : Türkiye, Avusturya, 
ingiltere, Fransa, !talya, Prusya ve Rusya'mn iştirakiyle akdedilen konferansa 
küçük Yunan devleti de re'ye iştirilk etmemek şartiyle sırf istişari şekilde da
vet edilmişse de kabul etmemiş ve tab~i ehemmiyet verilmemiş, 9 Kanunus§.ni t= 
25 Ramazan Cumartesi gününden itibaren 41 gün süren müzakere esnasında Os
manlı hizmetindeki ingiliz amirali Hobbırrt Paşa Girit adasından başka Yuna
nistan'ın Pire limanını da abluka altmda tutup kaçakçılığa mani' oln-iuş, Ali pa
şa'nın ustalıklı siyaseti ingHtere, Avusturya ve Prusya devletlerini Türk tezine 
imale edince Fransa bile artık muhalefetten vazgeçmek mecburiyetinde kalmış 

ve işte bu sayede konferans nihayet yukanki senenin «ll Kanunue\"Vel» fıkrasm
da gördjiğümüz Osmanlı ültimatoınundaki haklı taleplerin Yunanistan tarafından 
kabulüne karar vermiştir. 

Bu Türk metalibinin en mühiınled Yunanistan'ın Girit ısyanına müdaJıaleden· 
el çekmesi, çetelerin dağıtılması ve kaçakçılıkta kullanılan Yunan vapurlarının 
silahtan tecrididir: Devletlerin müşterek tebligatı üzerine Yunanistan bu şartla-
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rm kabulüne mecbur olduğu için Girit asileri yardımsız kalmış, Petropolaki ve 
Limbrakaki gibi sergerdeler kanlı oyunlarına devam etmek istemişlerse de artık 

ateş kolayca bastırılmış ve Ali Paşa'nın 1867ı=1284 vukuatının "2 Teşrinievveb 
fıkrasıyla 1868=1284 vukuatının «4 Kanunusaniıı, «15 ve 29 Şubat» fıkralarındaı 
gördüğümüz Girit seferindeki ıslahatiyle işte bu son siyasi muvaffakıyyeti nihayet 
Girit bulıranının yatışmasıyla neticelendiği için biraz sonra Osmanlı-Yunan mü
nasebetleri yeniden te'sis edilmiştir). 

19 Teş:rinisani 
rasimi. 

1869 1286 

14 Şa'ban, Cuma: Süvey~ kaı.ıalmm açılış me-

(Osmanlı imparatorluğu bakımından bilhassa Akdeniz'le Kızıl-deniz'i birbirine 
bağlayıp hac yolunu kısalttığı gibi, dünya ticareti bakınundan da Avrupa ile 
Şarki-Afrika, Asya ve Okyanusya arasında en kestirme deniz yolunu te'min et'
miş olan bu büyük kanalın kazılmıya başlaması için yukarda 18591=1275 vuku
atının «24 Nisan» fıkrasına bakınız. - Hıdiv ismail Paşa ile 200 milyon frank 
sermayeli "Compagnie Universelle du Cana! Maritime de Suez» ismindeki hafri~ 
yat şirketi mümessili Ferdinand de Lesseps arasmda bir takım ihtilaflar çıkmışsa 
da bütün bunlar 22 Şubat 1866ı=6 Şevval 1282 Perşenbe günü Kahire'de imzala
nan 17 ma:ddelik bir mukavele He halledilmiş ve bu mukavele gene o senenin 
2 Zülka'de = 19 Mart Pazartesi günü Sultan Aziz'in bir fermanıyla tasdik olun
muştur. 

Hafriyatın yukarda gördüğümüz başlangıç tarihinden kanalın bu günkü açılış 

merasimine kadar tam 10 sene, 6 ay, 25 gün geçmiş ve bu müddet zarfında ekse
risi angaryaya tabi olmak şartiyle vasatı 60 bin fellii.h çalıştırılmıştır. 

Akdeniz'deki portsaid'le Kızıl-dentz'deki Süveyş limanı arasında 162,5 kilometre
lik bir mesafe kat' eden Süveyş kanalının genişliği su sathında 68 - 100 ve dibinde 
de 22 metredir. Derinliği 8,5-10,36 metre tutmaktadır. 

Kendine bir hükümdar süsü vermek için yaptığı çılgınca masraflarla bu müdhiş 
masrafları karşılamak üzere giriştiği akılsızca istikrazlar yüzünden nihayet Sü
veyş kanalı hisse senetlerinin ingHiziere intikaliyle Mısır'ın işgaline sebeb olan 
hıdiv :!ismail Paşa bu günkü muhteşem resm-i-küşada Avrupa hükümdarlarını bile 
davet etmiş, Avusturya imparatoru v·e Macaristan kralı Birinci· François-Jo
seph'le Fransa imparatoriçesi Eugenie Istanbul'da Sultan Aziz'e iade-i-ziyaret et
tikten sonra hıdivin davetine bizzat icabet eylemiş, Prusya veiiahdiyle bir çok 
Avrupa prensleri de hükümdarlarını temsilen gelmişlerdir. - Yukarda esas itti
haz ettiğimiz gün tarihi Corci Zeydan'ın Mısır tarihine göredtr: Rumanyalı iorga 
ı 7 Teş.rinisani ;_ 12 Şa'ban Çarşanba ve Şemsüddin Sami de «Kaamus-ül-a'lil.m»m
da 20 Teşrinisani=15 Şa'ban Cumartesi gününden bahsetmektedir} .. 

1870 = 1286 

ll l\'lart = 8 Z.ülhicce, Cuma: Bulg:U' kilisesinin istiklali. 

(Balkan milletleri içinde Türk hakimiyyetine karşı en geç ayaklanan Bulgar un
surunda bile milliyet ve milli mezhep şuuru bu tarihten takriben kırk yıl evvel 
uyanmıya başlamıştır: Bu hususta Rus pro~agandasının ve bilhassa panslavi~min 
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'?ük büyük bir rol oynadığı muhakkaktır. Fakat Bulgar milliyetçiliğinin ilk aks
·UI-ameli Müslüman-Türklere karşı değil, Rum piskoposlarıyla papazlarının fena
. hldarıyla zulümlerinden dolayı Ortodoks-Rumiara karşıdır: Bu suretle Bulgar 
mi1liyeti, her şeyden evvel bir kere mezhep sahasında Rum vesayet ve hakimiy-
yetinden sıyrılıp kurtulma gayesint takib eden bir hamle ile ortaya çıkmış de
mektir. Bundan ·dolayı Tuna boylarıyla ·Makedonya ve Trakya'da ne kadar za
mandır iki unsur arasında bir takım vak'alar bile çıktığından bahsedilir. Her 
halde artık Bulgarlık şuuru uyanmış ve bilhassa Osmanlı camiasından ayrılıp 

i.stildale doğTu giden diger Balkan unsurlarının mütemadi muvaffakıyyetleriyle 

·ner gün artan Rus telkirültından bir hayli cür'et almış demektir. 
·Türk hakiıniyyeti!l€ karşı ilk Bulgar hareketini 1862 1= 1279 tarihinde Rakovski 
isminde bir Bulgar milliyetçisi Belgrad'da hazırlamış ve oradan Bulgaristan'a ge
lip Panayot Hitov/Hitof isminde diger bir sergerde ile beraber Balkan haydut
·ıarmı etrafına toplıyarak müsellah kornitalar = çeteler teşkil etmiştir: Türkçe
'deki "Komitacı» kelimesinin işte o zamandan kaldığı rivayet edilir. 

·Bu hareket bilhassa son Rus seferleri üzerine Tatar ve Çerkez muhacirlerinin 
Bulgaristan'a yerleştirilmesi ve ·bunların Bulgadara karşı fena muameleleri üze

. rine gittikçe umumileşniiş, 1868=1284 vukuatının «1 Nisan n fıkrasında bahsi ge

. çen «Teşkil-i vilayat» nizamnamesinin ilk tatbik sahası olarak teşkil edilen Tuna 
vilayetinin bütün Bulgaristan'da bir idare birliği vücuda getirmesi Bulgar emel~ 
le:rinin büsbütün alevlenmesine sebeb olmuş v·e Rumanya'nın Bükreş, tbrail ve 
'Bolgrad gibi merkeziertnde kurulan !slav komitalarının tahrikatı da nihayet Rus
ya'nın ekmeğine yağ sürerek ortaya bir Bulgar buhranı çıkarmıştır.· 

'Midhat Paşa'nın hatıratma nazaran valiliğinde bulunduğu Tuna vilayetinde ilk 
·çete hareketıeri Rumi takvimin 1283 Mayıs evailinde, yani 18671=1284 senesi Ma
·yıs==Müharrem ortalarında başlamıştır. Bab-ı-Ali'nin şimdiye kadar Bulgar un
suruna rriHli bir hususiyet vermemek için muvafakat etmedi~ kilise istikla.lini 
nihayet ·kabule mecbur olması işte bundandır. 

I\fal1mud Celalüddin Paşa'nın tabiriyle «Hükm-i zamanın kuvveti ol babda ikaa'-ı 

mevanie imkan bırakınamağla» nihayet bu gün Bulgar kilisesini Istanbul Rum 
kilisesinden ayıran tarihi ferman artık verilmiş ve bir Egzarh = Exarque idare
sindeki yeni kiliseye ruhani daire olarak hemen bütün Bulgaristan'la Makedon
ya'nın bir kısmı tahsis edilmiştir. Yalnız egzarklık namzedinin Bab-ı-Alice kabulü 
ve Bulgar sinodu tarafından intihabı üzerine de Rum patriki tarafında dinen 
tasdiki şaı'ttır: Hatta dualarda patr'ikin ismini zikretmek de mecburidir. 
Dl"iault'un dediği gibi, işte bu suretle Halife-i-tslam yeni bir Hıristiyan kHisesi 
kurmuş demektir! Fakat bu netice, umumiyetıe zannedildiği gibi Rus siyaseU.nin 
bir zaferi demek değildir: Çünkü Rus çarlığının tslav ittihadı kadar ehemmiyet 
verdiği Ortodoks birlig·i bu suretle biraz zedelenmiş ve bilhassa o zamana kadar 
mezhep bakımından sayılan Bulgar unsuru Balkan müvazenesinde Yunanlığa 

'karşı yeni bir amil hillini almıya başlamıştır). 

1870 = 1287 

5 Haziran = 5 Rebi'ül-evvel, Pazar: Beyoğlu yangım. 

~Feridiyye'de Valide-çeşmesi sokağından çıkan yangın poyrazın şiddetinden dolayı 

deThal genişliyerek altı kala ayrılmış, Tarlabaşı, Beyoğlu caddesi, Kalyoncu-kul
luğ·u boydanboya ateş içinde kalmış, Galatasaray lisesi güçlükle kurtarılabilmiş, 

bazı ;nağazalarda bulunanlar canlarını kurtarmak için kepenkleri indirınişlerse de 
hepsi diri-diri yanmış, bir çok aileler mahzen!erde kavrulmuş, şimdiki sefaretin 
ye.rinde bulunan ve 1809 da yapılmış olan ingiltere sefarethanesi kül haline gel
miş ve Beyoğlu'nun üçte ikisini yakıp eski şeklini değiştiren bu müdhiş yangında 
3200 ve bir rivayete göre de 5000 kadar bina ile 150 yahut daha fazla insan 
yanmıştır). 
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13 ]';fart = 20 Züllıicce, Pazartesi: Karadeniz'in bitaraflığına nHn
yet veren Londra muahedesinin imzası. 

(1856=1272 vukuatmın "30 Mart» fıkrasında Kırım muharebesine nihayet ver
d~ğini gördüğümüz Paris sulh muahedesinin 11, 13 ve 14 üncü maddeleri muci
bince bitaraf ilan edilmiş olan Karadeniz'de sahilleri olan ve olmıyan devletler 
donanma bulundurn1ak hakkını haiz olmadıkları gibi, o zamana kadar mevcud 
Türk ve Rus tersanelerinin de yıkılınası takarrür etmiştir. Gene ayni muahede
nin 10 uncu maddesi mucibince de Boğazlar sulh halinde bile harb gemHerine 
kapalı kalacaktır:· Ayni fıkradaki 7 ve 8 numaralı bendiere bakınız. 

Bu vaziyet bir taraftan Rusya'nın Karadeniz hakimiyyetine nihayet verdiği gibi, 
bir taraftan da Sultan Aziz'in şahsi gayretiyle az zamanda «Yirmiden ziyade 
zırhlı ve seksen-yüz kadar ahşab» gemiden mürekkep büyük bir kuvvet haline 
gelen Türk donanmasının azameti sayesinde Türkiye'nin İngiltere'den sonra "tkin:. 
ci derecede bir devlet-i bahriyye» haline gelmesi Moskof çarlığına karşı gün
den güne büyüyen bir tehlike teşkil etmiye başlamıştır. işte bundan dolayı Ka
radeniz bitaraflığına nihayet verilmesini en büyük gaye ittihaz eden petersburg 
hükumeti müsait bir fırsat beklemiye başlamış ve nihayet 1870 harbinde Fransa 
imparatorluğunun yıkılıp Almanya imparatorluğunun kurulması üzerine Avru
pa'da hasıl olan yeni vaziyetten istifilde ederek Paris muahedesinde imzaları 

bulunan devletlere Karadeniz bitaraflığına ait hükümleri artık mülga saymakta 
olduğunu bildirmiştir! Alman zaferinde Rus bitaraflığı en mühim am il 
olduğu için, Petersburg'un böyle bir teşebbüsüne Berlin'in müzaharet etmesi pek 
tabii dir. 

Ruslara karşı müttefiksiz olarak bir harb macerasına atılmak istemiyen Ali 
Paşa tngiliz siyasetine istinadı tercih etmiş, nihayet ingiltere'nin davetiyle Lon
dra'da Türkiye, Almanya, Avusturya, İngiltere, Fransa, !talya ve Rusya'nın işti

rakiyle bir konferans toplanmış ve bu senenin 17 Kanunusanı = 24 Şevval Salı 

gününden 14 Mart =. 21 Zülhicce Salı gününe kadar 57 gün süren bu konferansm 
kapanmasından bir gün evvel imza edilen dokuz maddelik muahede mucibince 
Karadeniz bitaraflığı ilga edilmişse de, Türkiye'ye Boğazları sulh halinde kapalı 

tutmak mecburiyetini yükliyen maddenin de ilga edilmiş olması ve Bab-ı-Ali'nin 

lüzum gördüğü zaman dost ve müttefik donanınalarmı içeri almakta serbest bı

rakılması Türkiye için çok mühim bir taviz ve Rusya için de yeni- bir tehdid teş
kil etmiştir). 

1871 1288 

7 Eylül = 21 Cumada-l~ahire, Pe:rşenbe : Sad:r-ı-a'za:;ı ve Hari
ciyye nazm Mehmet Emin Ali Paşa'mn ölümü. 

(Zayıf bünyeli, ince yapılı bir zat olan Ali Paşa'nın «Bunca teab-u-meşakkatin 

netice-i te'siratı olarak teverrüm» ettiğinden bahsedHir: ötedenberi sürüklemiş 

ülduğu anlaşılan hastalığın ölümle neticelenen son devresi üç ay sürmüştür; 

devletüı başındaki muazzam gailelerin verdiği yorgunluklardan başka Yeni-Os
manlılarm çirkin ve iğrenç neşriyyatmdan ve bir taraftan da hayatına kasdedi
leceği· hakkında Zabtiye nezaretinin bilhassa son zamanlarda mütemadiyen verip 
durduğu raporlardan çok müteessir olduğu rivayet edilir. Son hastalığında ilkön
ce Erenköy'de ve ondan sonra da Bebek'deki yalısmda tedavi edilirken bile 
devlet işleriyle alakadar olmaktan geri kalmamış ve hatta bir gün takatsızlığına 
rağmen piidişahla görüşmek üzere Dolmabahçe sarayına gitmişse de, üst kata 
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çıkacak h§Ji olmadığı için Sultan Aziz onun bulunduğu odaya inmek nezaketini 
göstermiştir. Nihayet Erenköy'den Bebek'deki yalısına nakledilmiş ve Osmanlı 

imparatorluğunun karanlık yolunu yıllarca aydınlatan büyük zeka bu gün işte 

orada sönmüştür. 

Tanzimat devrinde yetişen büyük devlet-adamlarının sonuncusu olan Ali Paşa'

nın ölümü üzerine Osmanlı imparatorluğu da artık can çekişme devrine gir
miştir: Koca-Reşid Paşa'nın ölümü için 1858 = 1274 vukuatının «7 Kanunusani» 
ve Büyük-Fuad Paşa'nın vefatı için de 1869 1= 1285 vukuatının «12 Şubat» fıkrala
nna bakınız. 

1815 = 1230 senesi 5 Mart=23 Rebi'ül-evvel pazar günü Istanbul'da dünyaya gel
miş olan Mehmet Emin Ali Paşa miladi takvim hesabiyle 56 sene, 6 ay, 2 gün 
yaşadıktan sonra 57 yaşının içinde ölmüş demektir. 
"Erkan-ı selase» denilen büyük Tanzimatçılar içinde altmışını bulan yoktur : 
Koca-Reşid Paşa 58, Ali Paşa 57 ve Fuad Paşa da 54 yaşında ölmüştür; her halde 
bu büyük adamların yirmişer sene fazla yaşamamış olmalan Osmanlı imparator
luğu Için tarihi mukadderatının en fecii demektir: Çünkü bir daha o ayarda 
adam yetiştiremiyen devlet artık hep orta adamlarla manevi cüceler elinde kal
mıştır. 

Ali Paşa beş defa sadr-ı-a'zam ve sekiz defa da Hariciyye nazırı olmuştur : Beş 

sadaret müddetinin mecmılu 8 sene, 3 ay, 15 gün tutmaktadır; bunların ilk uçu 
Sultan Mecid ve son ikisi de Sultan Aziz devirlerindedir: Yukarda. 1852 = 1268 
vukuatının «6 Ağustos,, 1855 1= 1271 vukuatının "2 Mayıs», 1858 .= 1274 vukuatı
nın «ll Kanunusanh>, 1861 = 1278 vukuatının «6 Ağustos» ve 1867 = 1283 vuku
atının «ll Şubat» fıkralarıyla beşinci ciltte "Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 217, 
223, 227, 231 ve 236 numaralara bakınız. 
Bu seferki beşinci ve sonuncu sactareti 1867:=1283 senesi ll Şubat=6 Şevval Pa
zartesi gününden itibaren 4 sene, 6 ay, 24 gün sürmüştür; en uzun sactareti işte 

bu sonuncusudur. Gene bu son sadaretinde Sultan Aziz Avrupa seyahatindeyken 
kırk .dört gün Saltanat-naibliğinde de bulunmuştur: Yukarda 1867=1284 vukuatı
nın "21 Haziran, fıkrasına bakınız. 
Mısır-çarşısı attarlarından Ali Rıza Efendi'nin oğ"lu olan Ali Paşa'nın asıl Ismi 
«Mehmed Emin»dir : «Ali» malılasını o devrin adetince Bab-ı-Ali'ye intisabın• 
dan itibaren almıştır; Bab-ı-Ali'de Divan-ı-Hümayun kalemine intisabı 1245 = 
1830 senesi 4 Zülka'de ı= 27 Nisan Salı gününe müsadif olduğuna göre, ölüm gü
nüne kadar resmi ve siyasi hayatı tam 41 sene, 4 ay, 10 gün sürmüş demektir. 
Ali paşa çok fakir bir aHeye mensub olduğu ve bilhassa babasını da küçük yaşta 
kaybettiği için muntazam bir tahsil görmeden heniJ.z yaşının 15 sene, 1 ay, 24 
gün tuttuğu, yani 16 yaşına yeni bastığı sırada devlet hizmetine girmek mecbu
riyetinde kalmış olduğu için kendikendini yetiştirmiye çalışmış ve sırf şahsi 

gayretiyle zamanının en büyük diplomatı sayılacak mertebeye erişmiştir. Hu
susi hayatının en şerefli cepheleri işte bu büyük meziyyetiyle Garp menbala
rında bile hürmetle bahsedilen lekesiz i·ffet ve istikametidir. Bütün hayatı mu
azzam bir imparatorluğun en büyük nıakamlarında geçmiş olan bu temiz ve doğ
ru adam Allalıma kavuştuğu zaman ailesine borçtan başka bir şey bırakmamış, 
«Zaman-ı medid-i ikbalinde iltizam-ı iffet-ü-istikamet edip ailesine servet yeri-ne 
külliyetlü deyn bırakmış ve terekesi garimen tesviye edilmiştir». 
Bab-ı-Ali'ye intisabı üzerine derhal Fransızca ogrenmiye başlıyan ve bHhassa 
Terceme-odası'na nakledildikten sonra o kalemdeki hulefaya Fransızca dersi ve
rilmesinden çok istifade eden Ali Efendi bilhassa sefaret katipliklerinde dur
madan çalışarak bu beynelmilel diplomasi dilini fevkalade mükemmel öğrenmiş

tir: Ali Fuad Bey "Rical-i nıühimme-i siyasiyye»sinde «Lisan-ı diplomasi olan 
Fransızcayı emsali nadir derecede tahsil, ettiğinden bahsettiği gibi, Fransız si
yaset adamlarından Challemel-Lacour'un "Türkiye rical-i-devleth ismiyle Türk
çeye terceme edilmiş olan eserinde de «Fransızcaya son derece vukufu olup ga
yet mükemmel yazarsa da esnay-ı mükalemede ağır konuşur ve daima doğru 

tabirlerle ifade-i meram etmeyi sevdiği için bazan bir kelimeyi lüzumundan 
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fazla bir müddet arar» denilmektedir. Kendisini çok yakından tanıyan ve hatta 
Girit seferinde Fransızca katipliğinde bulunmuş olan Fransız muharrirlerinden 
Charles Mismer «Souveni-rs du monde musulman» ismindeki eserinde kendi ya
zılarını Paşa'nın ne mükenımel tashih ettiğini şöyle anlatır: 

«Kendisine bir müsvedde takdim ettiğ·im zaman büyük bir dikkatle okuyup hoş

lanmadığı yerleri çizer yahut tadil ederdi. Fikirlerin ifadesiyle kelimelerin intilla
bında çok yüksek bi~ kudret ve kabilıyyete malik olduğu için, kendi kalemiyle 
şiiyan-ı-hayret bir surette tashih edilmiş bazı vesikaları hala saklarım». 
Ali Fuad Bey paşanın «Siyasi notalar tarihinde Avrupa siyasiyyünunca da mu
saddak bulunan iktidarııına ve Memduh Paşa da "Fransızca olarak kaleme al
dığı notaların Avrupa diplamatları enzarında hayreti calib» olduğuna işaret et
mektedir; AH Paşa'nın bizzat yazmış olduğu bir çok notalar Fransa'da talebe 
için siyasi üslfıp örneği olarak kitap şeklinde basılmıştır. Her halde bu büyük 
adamın kıymeti Türkiye'den ziyade Avrupa'da takdir edilmiş denilebilir: 1855 
Paris sulh kongresindeki Avusturya murahhaslarından Baron Alexandre de 
Hübner hatıratında kongreden bahsederken orada Ali Paşa ayarında diplomat 
olmadığını söylediği gibi, Fransa imparatoru üçüncü Napoleon'un da : 
- Ali Paşa gibi bir Hariciyye nazırı bulabilsem! 
temennisinden ittifakla bahsedilir. Gene üçüncü Napol•eon'un "Sırf Garb'a ait 
bir mes'ele-i düveliyyede vükelasına bir kerre de Ali Paşa'nın re'yini sormalarım 
ihtar eylediğh,nden bahsedilmektedir; hatta Fransa'nın 1870 felaketinde impara~ 

tor!uk devrilince Kuvve-i-icriHyye reisi ve ondan sonra da Reisicumhur olan 
meşhur müverrih Thiers sulh teşebbüsüne girişıneden evvel Ali paşa'dan da ükir 
sormuş olduğunu meclisteki nutkunda söylemiştir. 

Memduh Paşa'nın «Asvat-ı-sudür»unda söylediği gibi Avusturya imparatoru ve 
Macaristan kralı François-Joseph «Abd-ül-Aziz Han'a iade-i-ziyaret ıçun Der
saadete vürfıdunda Ali Paşa'nın salıHlıanesine de» gitmek suretiyle Paşa'nın bey~ 

nelmilel itibarına j'evkalade bir riayet eşeri g5stermiştir. Charles Mismer'in Paşa 
öldüğü zaman o devrin en büYük diplodıatı olduğundan bahsetmesi hem dirayet 
ve iktidarı'nın fevkaladeliğinden, hem de işte bu alemşümul şöhret ve itibarından 

dolayıdır. Vefatında terekesi satılırken Almanya imparatorunun emriyle Baş-ve

kil Bismarck paşanın meşhur notalarını yazarken kullandığı yazı takımını «ÜÇ yüz 
lira tedel mukabilindeıı aldırıp müzeye koydurmuştur. 
Ali Paşa'nın bütün devletler nazarındaki ]:ıüyük kıyınet ve itibarına Sultan Aziz'in 
fevkalade elleınıniyet verdiği ve hatta kendisinden pek çok çekindiği muhakkak
tır; mesela bir gün paşanın gıyabında: 

- Allah şu adamı başınıdan kaldırsın! 
diyen padişaha Baş-mabeyneisi azlinden kolay bir şey olmadığını söyleyince Sul
tan Aziz'in : 

- Çık dışarı! Ben onu azıetmeyi senin kadar bilmiyor muyum? Aziedip de Av
rupa'ca bu kadar tanınmış bir adamın yerine kimi getireceğim? 
diye azarladığından bahsedilir. Memduh Paşa'nın rivayetine göre de Sultan Aziz 
sonradan Şeyh-ül-!slam olan tmam-ı-Evvel Hasan HayruHalı Efendi'ye: 

- O koca başlı adamı işten çıkarmış olsam başımıza işler çıkar! 
demiştir. Paşa öldükten sonra padişahın saray erkanından birine: 

- Şu kanapeyi görüyor musun? Ali bana pek çok gece bunun üzerinde sabah 
ettirmiştir! 

dediğinden de bahsedilir. Ali paşa'nın vekariyle nüfuz ve te'sirinden pek yılgın 
olan Sultan Aziz'in ölüm haberini alınca : 

- tşte şimdi serbest oldum! Padişah clduğ'umu şimdi anlamıya başladım! 
dediğ'i hakkında da muhtelif rivayetler vardır. Sultan Aziz'in böyle söylemesine 
sebep, Ali Paşa devrinde sarayın devlet işlerine müdahale edememesidir.1 Abdur
rahman Şeref «Tarih müsahabeleriıı nde bu noktayı bilhassa tebarüz ettirir: 
uBil.b-ı-Al.i'nin merci'-i küll olmak an' anesini te'yid etmiştir: Vükeladan hiç biri 
Sadr-ı-a'zama ma'lümat vermeksizin saraya çağrılsa bile gidemez idi»· 
Sultan Aziz'in usul ve kanuna mugayir iradelerini Ali paşa infaz etmemiştir. 
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Bilhassa Tanzimat'ın halka verdiği hukuku padişaha karşı bile muhafaza ve mü
dafaada gayet titizdir. Süleyman Nazif merhum Aif Paşe.'yı sevmediği halde 
böyle meselelerde ne kadar takayyüdkar olduğunu "Namık Kemal» hakkındaki 

risalesinde şöyle anlatır: 
«Pek çok kimsenin ma'lumu olmayan bir hakikat-i tarihiyyeyi burada zikrede
yim. Vak'aya şahid olanlardan birisinden işitmiş olan bir zat bana hikaye etmişti: 

Ali Paşa'nın son sadaretinde ve gecenin birinde Sultan Abd-ül-Aziz'in- bir ya-< 
veri bir irade tebliğ eder; Namık-Paşa-zade Ser-kurena ferik Cemil paşa'nın 

hemen rütbesi ref'ile bir kaleye nefyolunmasını padişah emrediyor. Ali Paşa 

Bebek'deki yalısının dağ tarafındaki köşkünde bazı yaraniyle demgüzar olmakta 
imiş. Derhal giyinmiş ve saraya gitmiş. Misafirleri paşanın avdetine kadar bek
lemişler. Sadr-ı-a'zam saraydan beşüş ve şad avdet eder. Meğer bu emri i'taya 
padişahın salahiyyeti ve icraya sadr-ı-a'zamın mecburiyyeti olamıyacağına Sultan 
Abd-ül-Aziz'i ikna' etmiş. Asıl güzellik ve Ali Paşa'nın şayan-ı-muaheze bazı 

harekat-ı siyasiyyesiyle beraber bu husustaki büyüklüğü, vak'ayı o, gece malı

remlerine anlattıktan sonra: 

- Bu kapu bir kerre açılırsa bu memlekette büyük küçük hiç kimseye rahat ve 
emniyet kalmaz! 
demiş olmasındadır.ıı 

Hürriyet ve meşrutiyyet istiyen Yeni-Osınanlılar işte bu Ali Paşa aleyhine man
zum ve mensur küfürler savurarak neşriyat yaparken, padişaha bile saliilüyet 
dersi verecek kadar metanet gösteren bir şahsiyyete saldırdıklarının farkıııda ol-

mamaları kabil değildir; fakat buna rağmen Ziya Paşa: 

Na'ş-i murdarını seylaba atın, 

Sürüdürler köpeği öldürenel 

diye haykırmaktan çekinmemiş ve Namık Kemal de : 

Bilmem nedir lüzümu vücüd-1: habisinin, 
Dünyayı boynuzun mu tutar hey öküz teres! 

gibi mevzun ve mukaffa küfürler savururken, o ölünce sağ kalanların elinde 
devletin ne hale geleceğini hiç hayalinden geçirmemiştir. 
Ali Paşa'nın ölümüne en çok sevinenler Rus sefiri general ignatiev/ignatiyef ile 
Mısır hıdivi tsrnail Paşa'dır: ibn-ül-Emin Mahmud Kemal Bey'in kaydettiği- bir 
rivayete göre Ali paşa hıdivin istiklal temayüllerine engel olduğu için, İsmail Paşa 
ölüm haberini getiren telgraf me'muruna bin altın ihsan etmiştir! 
Aif ve Fuad Paşaların demokrasi ve meşrutiyet telakkileri için yukarda 1867 = 
1283 vukuatının «24 Mart» ve 1868=1284 vukuatının da «1 Nisan» fıkralarına 

bakınız. - Ali Paşa'nın mezarı Süleymaniyye camiindedir). 

8 Eylül = 22 Cumada--1-ahire, Cuma: Bahriye :nazırı 1\'lahmud Ne
dim Paşa'nın sadareti. 

(Osmanlı tarihinin en feci tiplerinden olan bu gürcü Mahmud Nedim Paşa eski 
vüzeradan Mehmet Necib Paşa'nın küçük oğludur: ötedenberi saraya hulfıl et
miye çalışmış ve bilhassa Ali Paşa'nın hastalığı esnasında padişahı istibdada sev
kedecek telkinatı sayesinde Sultan Aziz'in gözüne girmiş, Bahriye tahsisatından 

saraya paralar takdim etmiş ve daha bir çok entrikalar çevirerek maatteessüf 
Sadaret makamına geçmiştir. 

Devlet işlerinin Bab-ı-Ali'den saraya intikaliyle keyfi idarenin teessüsü, Tan
zimat'ın te'min ettiği insan haklarının ibtali ve Sultan Aziz'in israfçılığı bu 
meş'um adamın başlıca seyyiatmdandır. Koca-Reşid, All ve Fuad Paşaların dev
let idaresini tedric1: bir tekamülle demokrasiye doğru götürecek surette kurduk
ları teceddüd nizamını bozan ve devleti Rus sefirini-n talimatiyle idare eden 
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Mahmud ~Nedim muasırları arasında "Nedimof» -ismiyle şöhret bulmuştur: 

Aşağıki fıkraya da bakınız). 

13 Eylül = 27 Cumada-1-ahire, Çarşanba: Şinasi'nin ölümü. 

(Ebuzzıya!nın «Nüinune-i-Edebiyyatıı ında gösterdiği «5 Receb = 13 Eüylül Çar
şanba» tarihindeki Hi eri gün ve ay doğru değHdir: Çünkü «5 Receb» Miladi takş 
vimde Eylül'ün 20 nci Çarşanba gününe müsadiftir. ibn-ül-Emin'in «Son asır 

Türk şairleri»ndeki "17 Eylül i= 27 Cumada-1-ahire» tarihinde de Miladi gün ra
kamı hatalıdır: Çilnkü "17 Eylül" Hi eri takvim de «27 Cumada-1-ahire» ye de
ğil, «2 Receb Pazar gününe müsadiftir. Ebuzzıya Tevfik ayni eserinde Şinasi'nin 

All paşa'dan bir hafta sonra bir Çarşanba günü ölmüş olduğunu tasrih ettiğine 

ve All Paşa da 7 Eylül=21 Cumada-1-ahire Perşenbe günü vefat etmiş olduğuna 

göre, yukarda esas ittihaz ettiğimiz tarih en doğrusudur. 
Tanzimat edebiyyatınm ilk büyük şahsiyyeti olan İbrahim Şinasi Efendi bir ri
vayete göre 1240 '= 1824 - 1825 ve diger bir rivayete göre de 1242 --:- 1826-1827 
tarihinde Tophane'de dünyaya gelmiş olduğuna nazaran 46- 47 yahut 44 - 45 yaş
larında ölmüş demektir: Çok çalışmadan mütevellit bir beyin rahatsızlığından öl
düğü rivayet edilmekte olduğuna göre, hastalığının «Meningite=!ltihab-ı-sehaya» 

olmak ihtimali vardır. 

Şinasi Efendi Taşköprülü Mehmed Ağa isnıinde bir Topçu yüzbaşısının oğludur : 
Mehmed Ağa'nın Bolulu olduğu hakkındaki rivayet doğru değildir; bu yiğit 

yüzbaşı 1828 = 1243 vukuatının «26 Nisan» fıkrasında gördüğümüz Rus seferinde 
şehid olduğu için, zavallı Şinasi bir iki ya,şında yetim kalmış ve kendisini ak
rab1Harından yardım gören annesi Esma H'anım yetiştirmiştir: Bu fedakar ana 
Istanbul! udur. 

uSicill-i-Osmani» de Şinasi'nin göbek-adı «Ali» aile menşei uBitlis, gösterilirse de 
doğTu değildir. 

ibtidai tahsilini ikmal ettikten sonra «Tophane-i-Amire Mektılbi Kalerob ne gir
miş olan İbrahim Şinasi orada «Kudemay-ı bulefadan ve a'lem-i ulemadan» ib
rahim Efendi'den Arapça ve Aceınce v-e Osmanlı hizmetindeki Fransız zabitle
rinden olup ihtidasından sonra «Reşad Bey» ismini almış olan Chateauneuf'den. 
de Fransızca öğrenmiş ve işte bunların teşviki üzerine Türk müzeciliğinin mü
essisi olmakla meşhur Tophane müşiri Damad-Fethi Ahmed Paşa?ya _bir istid'a 
ile müracaat edip devlet hesabına tahsil için Paris'e gönderilmesini ve kendis~ 

orada bulundukça fakir ve ihtiyar anasına münasip bir maaş tahsisini istemiş, 

Fethi Paşa bu istid'ayı tervic edip Sadr-ı-a'zam Koca-Reşid Paşa'ya göndermiş 

ve adam yetiştirmeyi milli bir vazife bilen o büyük adam da derhal kabul edip 
Şinasi'yi elli altın harcırab ve 750 frank = 37 buçuk Fransız lirası ayhkla Paris'e 
gönderdiği gibi anasına da oğlu tahsilini ikmal edinceye kadar üç altın maaş 
bağlamıştır: Bugünkü kağıt paramızla Şinasi'nin talebe aylığı 1400 ·liraya ve an
nesinin maaşı da 120 liraya muadildir! Devlet hesabına Fransa'ya gönderilmiş 

ilk Türk talebesi sayılan !brahim Şinasi' Efendi paris'de. Maliye ve Edebiyat tah
sil etmiş, avdetinde Meclis-i-Maarif ve Encümen-i-Daniş azilıkianna ve daha 
sonra Ula rütbesiyle Meclis-i-Vala azalığına tayin edilmiştir. Encümen-i-Daniş 

için 1851=1267 vukuatının «18 Temmuz» fıkrasına bakınız. 
Hedef olduğu entrikalarla istirkaplar yüzünden me'muriyyet hayatını mızacına. 

uygun bulmayan ve hatta şimdiki beş vilayetimize muadil olan o zamanki !z
mir vilayeti valiliği gibi muhteşem bir makamı bile kabul etmiyen Şinasi'nin en 
mühim faaliyetleri gazetecilik sahasiyle büyük bir Türk lügati te'lifinde göste
rilir : İlkönce Agah Efendi He beraber "Tercüman-ı-Ahvab> gazetesini te'sis et
mişse de altı ay sonra ondan ayrılmış ve bir müddet sonra 1278=1862 tarihinde 
«Tasvir-i-Efkarııı neşre başlamıştır. Bu gazetenin ilk nüshasını çok beğenen Sul
tan Aziz Şinasi Efendi'ye beş yüz altın ihsan göndermişse de, Efendi'nin öyle 
büyük bir paraya ihtiyacı olmadığından bahsederek reddetmiş olduğu rivayet 
edilir: Bu ihsan şimdiki kağıt paramızla yirmi bin lira kadar bir para, yani kü-
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çük bir servettir! Şinasi'nin nasıl bir seciyye sahibi olduğu işte bununla o mu
a~am !zmir valiliğini r:>ddetmiş olmasından anlaşılır. 
!kmaline muvaffak olamadığı büyük lügatinin eski yazıdaki ntı = T» harfine 
kadar biner sahifelik 14 cildini yazmıştır : Ebuzziya bunun bir kısmı Paris 
«Encümen-i-Şarkhsinde ve bir kısmı da Peşte üniversite kütübhanesinde oldu
ğundan bahsetmektedir; «Encümen-i Şarkhden maksat «Societe Asiatique» ol
duğu gerektir). 

25 Eylül = 10 Receb, Pazartesi: Devlet-adamlarının «hila-ınuha

l{eme» nefyine ve keyfi ic:raata başlanmak suretiyle Tanzimat devrine 
bilfiil nihayet verilmesi. 

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz gibi, Mahmud Nedim Paşa daha iş başına gel
ıneden evvel Sultan Aziz'i keyfi idareye sevkedip Tanzimat esaslarını yıktıracak 

tı~lkinata başlamış ve mesela: 

- Efendimiz bir padişah-ı müstebidsiniz, 
dirsiniz! 

her eınr-ü-fermanınızı icraya mukte-

gibi sözlerle mutlakıyyet dersi verıniye kalkışınıştır. Bu sözdeki nMüstebid» ke
limest «Müstakil» manasma gelir; tabii böyle bir nİstiklah> den maksat, padişa

hın hiç bir kayde tabi olmaması ve her sözünün kanun kuvvetini haiz olmasıdır. 

Ali ve Fuad Paşalar devrinde Bab-ı-Ali'nin bütün devlet işlerinde merci olmasm
dan ve kendisinin de «İcray-ı saltanah edip «İcray-ı hükumet» ederniyecek vazi
yette kalmış bulunmasından çok bunaldığı için Ali Paşa'nın ölüm haberini· alınca: 

- işte şimdi padişah olduğumu anladım! 

diyen Sultan Aziz'e yeni sadr-ı-a'zamın şeytani iğvaları kadar kolay te'sir ede
bilecek bir telkin tasavvur edilemez. Ali ve Fuad Paşaların yetiştirmelerinden 

oldukları için vazifelerine derhal nihayet verilen Adiiye nazırı Şirvani-zade Meh
met Rüşdi ve Ser-asker Hüseyn Avni Paşaların Tanzimat esaslarına mugayir 
olarak «bila-muhakemeıı memleketlerine nefyi hakkında Mahmud Nedim'in he
men bir irade istihsaline muvaffak oluvermesi işte bundandır; rütbeleriyle nişan

larından da tecrid .,dilen Şin"ani-zade Amasya'ya, Hüseyn Avni tsparta'ya nefye
dilmiş, fakat mesel e bu iki paşanın sürülmesine münhasır kalmamıştır: . Eski 
sadr-ı-a'zamlard,an Şuray-ı-Devlet reisi Yusuf Kamil paşa ile Adiiye nazırı Mü
tercim Rüşdi Paşa da Tanzimata mugayir olan bu keyfi cezalara i'tiraz ettikleri 
için 7 Şa'ban=22 Teşrinievvel Pazar günü aziedildikten başka, Ali Paşa'ya men
subiyyetlerinden dolayı rütbeleri ref'edilenlerden Zabtiye muşırı Hüsni Paşa 

ile Mabeyn baş-katibi Emin Bey Kıbrıs'a, !şkodra vali ve kumandanı Divitçi-!s
mail Paşa Trabzon'a ve veliahd Murad Efendi'ye mensubiyyetinden dolayı şe

hir-emini Haydar Efendt de Midilli'ye sürülmüş, bir çok devlet erkanı bila-sebep 
aziedilmiş veyahut taşra me'muriyetıeriyle Istanbul'dan uzaklaştırılmıştır! Tabii 
bu vaziyet bütün bir devrin tasfiyest ve hükümetin Tanzimata bilfiil nihayet ve
rerek inhitat mutıakıyyetine doğru irticaı demektir: Sultan Mecid'in cülusundan 
4 ay, 3 gün sonra 1839 ı= 1255 senesi 3 Teşrinisani = 25 Şa'ban Pazar günü Gül
hane Hatt-ı-Hümayunu ile başlıyan Tanzimat devri tam 31 sene, 10 ay, 22 gün 
sürdükten sonra Gürcü Mahmud Nedim'in insan haklarını Işte bu gün resmen 
ihlale başlamasıyla nihayet bulmuş demektir. 

ikinci Abdülhamid devrinde ilan edilen Kanun-ı-esasi'nin padişaha istediği ada
mı hudut baricine çıkarma sal1l.hiyyeUni veren meşhtir 113 üncü maddesi, is
tibdadcı Mahmud Nedim'in işte bu keyfi icralltiyle başlıyan irtica hamlesinin bıi 

tarihten 5 sene, 2 ay, 29 gün sonra kanunileşmesinden başka bir şey değildir : 
Aşağıda 1876,=1293 vukuatının n23 Kanunuevvel» fıkrasına bakınız. Bilhassa bu 
bakımdan Sultan Hamid'in kanun-ı-esasisi, babası Sultan Mecid'in Gülhane 
Hatt-ı-HürtıayQnuna nisbetle geriye doğru atılmış bir irtica adımı demektir. 
1861 ~= 1277 senesi 25 Haziran = 16 Zülhicce Salı günü tahta çıkmış olan Sultan 
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Aziz'in saltanat devri bu bakımdan iki safhaya ayrılabilir: Ali Paşa'nın ölümü 
üzerine maatteessüf is basma gelen mutlakıyyetçi Mahmud Nedim'in bu gün 
Tanzimat hukukunu ihlal ~den keyfi icraatına kadar 10 sene, 3 ay süren bi
rinci safha Ali ve Fuad paşalar sayesinde Tanzimat esaslarına tam bir riayetıe 
geçmiş ve hatta 1868=1284 vukuatının «1 Nisan» fıkrasında l1alk mümessilleri
nin iştiraki şartiyle kurulduğunu gördüğümüz büyük Şuray-ı-devlet bir millet
meclisi mahiyyetini almış ve nihayet bu gün başlayıp Sultan Aziz'in hal'ine ka
dar 4 sene, 8 ay, 5 gün süren ikinci safha artık keyfi bir idare şeklinde geçmiştir: 
Abd-ül-Aziz'in hal'i için aşağıda 1876=1293 vukuatının «30 Mayıs, fıkrasına ba~ 
kınız. iste bundan aolayı Sultan Aziz iyi vezirler elinde çok iyi bir padişah olduk
tan son'ra, şaşılığından . dolayı "Kör-Mahmud Nedim» ve Rus tarafdarlığından do
layı "Nedimof» isimleriyle de anılan gürcü Mahmud Nedim gibi değersiz ve ha
ris adamların elinde fena bir isti11aleye uğrayıp müstebid kesilmiştir). 

1872 = 1289 

16 Nisım = 7 Safer, Salı: Antakya zelzelesi. 

(Antakya ve havalisinde bu gün başlıyan büyük ve korkunç zelzele 27 Nisan '= 
18 Saf er Cumartesi gününe kadar on iki gün sürmüştür: Buradaki gün tarihleri 
«Basiret» gazetesinin 25 Safer 1289 tarihli nüshasında Rumi takvimin 4-15 Nisan 
günlerine müsiidif gösterilir. 

On iki gün içinde altmış sarsıntı olmuş, şehrin üçte biri tamamiyle yıkılmış, 

diger kısımları artık oturulanı.ıyacak kadar harab olmuş, civarda 38 köy ve kasaba 
viraneye dönmüş ve bilhassa Süveydiyye limanı «kamilen harabezar, haline gel
miştir: Bu müdhiş felakette bin beş yüz insan telef olduğundan ve bir misli de 
yaralı tahmin ol unduğundan balısed ilir). 

30/31 Temmuz 24/25 Cumada-1-iH§,, Sah/Çaırfiııu~ha g:eceBi 
Mahmud N ed im Paşa'nın azli ve ertesn güın fiilithat Paşa'mu. m{ sa dareti 
ve şahsiyyeti. 

(Rusçuklu Hacı-Ali-Efendi-zade Hacı Hafız-Mehmet Eşref Efendi isminde bir kaza 
kadısının oğlu olan Şuray-ı-devlet reisi Ahmed Şefik Midhat Paşa daha Ali Paşa 
hayatta iken Istanbul'dan uzaklaştınlmak üzere Bağdad valiliğine gönderilmiş 

ve «Altıncı ordu nezaretb> de ilaveten uhdesine tevcih edilmiştir. Çok muktedir 
bir vali olan Midhat Paşa'nın Tuna vilayetinde olduğu gibi Bağdad vilayetinde 
de bir çok muvaffakıyyetli icraatı vardır; fakat bu değerU vali, umumiyyetıe 

zannedildiği gibi büyük bir devlet-adamı değildir: Çok sert, mütehakkim, muh
tans ve hatta mütecaviz mizacı siyası: hayatındald muvaffakıyyetsizliklerle fela
.ketlerin başlıca amilidir. 

Zaten iyi bir devlet-adamı olmadığını ve bilhassa büyük işlerdeki tecribesizliğini 

bizzat kendisi de bu ilk sactaretinden sonra bir aralık bulunduğu Adiiye nezaretin
den çekilirken yazdığı istifanamenin sonunda işte şöyle i'tiriif etmektedir: 
"Ekser-i evkaatım taşra me'ınuriyyetlerinde geçmesiyle bu kadar karışık işlerin 

ıçme girmemiş ve emsalini görmemiş olduğumdan efkar ve iktidar-ı acizaneme 
muvafık ve müvazin diger bir hidmet ihsan huyurulması ümidine mütevessilen 
istid'ay-ı merhamet ve şefkat-ı Veliyy-i-ni'mete mecburiyyet halinde bulundum». 
Her hald~ Paşa'nın bu acı i'tirafı, aşağıda göreceğimiz megalomani bulıranların

dan azade hulunduğu bir ana tesadüf etmiş olsa gerektir. 

Bu noktada umumiyyetle ittifak edilir: Mesela müverrih Cevdet Pasa «Evza-ı na
beca ve atvarı hod-füruşanesinden» ve 'bilhassa "Mübalatsız ve bir işln sonunu say
maz bir zat» olduğundan, Mabeyn müşiri ve Ba:hriye nazırı Eğinli Said Paşa 
hatırAtında «Şerr-ü-mekrinden,, Ali Suavi «Haddini bilmezliğinden», sactareti za-
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ıi1anında mektubçuluğunda bulunmuş olan Memduh Paşa "Laübaliyane tavrı»n

dan ve «Sellemehü-s-selam tasvir-i meram ve ifade-i kelam» eden «Bi-fütu;: bir 
zat» olduğundan, Abdurrahman Şeref «İhtiyat-u-teenniye mültefit, olm2~dığın

dan ve «Pek çok işe başlar ve ehemmi mühimme takdim etmeği ve hangilerinin 
kolaylıkla kabil-i ikmiU olduğunu düşünmez» bir yaradılışta bulunduğundan, 

Mahmud Celalüddin Paşa"Cür'et-i muharribe ile şöhret-şiar olup her fi'l-ü-amel
den mülahaza-i zatiyyesine pereştişle müstebid-bi"r-re'y ve isti'laya mail» olduğun

dan ve nihayet !bn-ül-Emin Mahmud Kemal de "Hod-serane ve serbestl'l.ne ah
val-ü-akvah> inden ve bilhassa Midhat Paşa'mn bütün aşiniilarından bizzat işit· 

tiğine göre «Önünü ardını gözetmez, yaptığı işten de dürlü zarar tevellüd edeceği. 
ni düşünmez bir zat olduğ·undan, bahsetmektedir. 
Yalnız bir kaçını zikretmekle iktifa ettiğimiz bu gibi mütalaaların ne kadar 
haklı olduğunu anlamak için Midhat Paşa'mn «Tabsıra-i ibret» ve «Mir'at-ı hay
reb isimleriyle iki cilt halinde neşredilen hatıratma şöyle bir göz gezdirivermek 
bile kafidir: Paşa'nın kendikendine ne derece hayran ve hatta hürmetkar olduğu 

her şeyden e\·vel «Ben» ve "Biz» gibi müfred yahut cem'-i-mütekellim zami.rleri. 
kullanmıya kat'iyyen tenezzül etmeyip bir şahs-ı-salisten bahseder gibi hep 
"Midhat Paşaıı ve hatta «Müşarünileyh Midhat Paşa» demesinden anlaşılır! 

«Midhat Pa.şa Hazretleri» dernemiş olmasına şükretmelidir! tşte bu halet-i-ru
hiyyeden dolayı devletin kendisiyle kaaim olduğuna ve kendisi olmazsa ınem

leketin hemen yıkılıvereceğ·ine kaani'dir! Mesea Sultan Hamid kendisini hudud 
haricine çıkarırken «MüşarünHeyh Midhat paşa» Mabeyn müşiri Eğinli Satd 
Paşa'ya: 

- Eğer beni buradan tard-ü-teb'id ederseniz alimallah memleket mahvolur! 
demiş ve vapura götürülmek üzere saraydan çıkarılırken de Türk milletinin ar
tık ölmüş olduğuna karar vererek: 
- Allah rahmet eylesün bu millete! 
demekten bile çekinmemiştir: Yalnız Türkiye'de değil. Avrupa'da bile dirayet ve 
iktidarı kadar doğruluğ·u ve ciddiyetiyle de mi'irüf olan Eğinli Said Paşa'mn bil
tıratma Midhat Paşa'nın bu sözlerini kaydederken hiç bir ınübi'ilagaya kapılma

dığı "Tabsıra-i i b ret» in 197 nci sahifesinde Midhat Paşa tarafından bizzat te'yid 
edilmiş olmasıyla sabittir; «Müşarünileyh» kendi sözünü kendi hatıratına şöyle 
geçirmiştir : 
- Teessüf ederim ki Der-i-Saadet'e avdetimde ne Şevketlü Efendimizi l:ıu sa
raylarda ve ne de bu mülkü yerinde göremiyeceğimden ve edilen hatiatın ol vakt 
derecesi taayyün eder ise de telafi-i mafat mümkün olmayacağından bunların 

ayniyle ve tamamiyle Huzur-ı-Şahaneye arzını red1 ederim! 
Halbuki bir müddet sonra Avrupa'dan avdetinde padişahı da, sarayları da., dev
leti de hep yerli-yerinde bulmuş ve hatta öyle bulduğu için Suriye ve İzmir vali
liklerinde de bulunmuştur! 
Her halde bu ölçüsüz sözleri ulu-orta söyliyecek kadar megalamaniye ıı:Wpt:ela 

olan bir kimse için başkalarını istihfaf etmek ve hatta kendisinin bu gibi patavat
sızlıklarına karşı çok sabırlı davranan padişahı bile şifahen ve tahriren ve mü
kerreren techil, tezyif, tehdit ve hatta tahkir edivermek işten bile değildir. Me
sela «Müşarünileyh, in Sultan Hamid'e verdiği tuhaf bir "Takrir»in «Tabsıra-i 

ibreh deki suretinde bir padişahı değil, insanın en yakın ve en samimi dostunu 
bi:le çileden çıkaracak bir takım hiddetli, şiddetli ihtarlara tesadüf edilir 
(S. 395): 
- Evvela, Zat-i-Mülukanelerine aid olan vazaif-i hükümdaranenizi mutlaka bil
melisiniz, zira bilcümle harekatınızdan millet nazarında mes'ul olacaksınız! 

Adeta bir tekdiri andıran bu sert ve acı sözü ilk meşrutiyyetin ilk günlerinde 
sarfdeden Midhat Paşa padişahı techil ederken meşrutf rejimlerde hükümdarla
rın değil, bil-akis hükumetierin mes'uliyyet mevkıinde bulunduklarının farkm
da bile olmadığını göstermiştir! Bu v~aziyete göre Sultan Hamid'in hatıratmda 
paşanın Hukuk-ı-esasiyye bilmediğinden bahsetmesine hak vermemek kabll mi
dir? Gene ayni «Takrir»inde uŞevketlü efendi» sine ders verip durmakta her ne-
dense deva:ın eden Midhat Paşa : · 
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_ Usul-i meşveretle idare olunan bir millette nizarn nedir, bilir misiniz? 
diye meydan okuduktan sonra: -

- Tafsile hacet yoktur! 

24JJ 

diye birdenbire bahsi kapatmakta ve ondan sonra da henüz tahta çıkıp istenilen. 
meşrutiyyeti ilk iş olarak ilan etmiş olan padişahı işte şöyle tahkir etmektediı·: 
- Henüz dehşetli zelzelelerden mahv-u-inkıraz derecesi-ni savuşturan binay-ı dev~ 

!eti ta'mire çalıştığımız sırada siz adeta yıkmak istiyorsunuz diyebilirim! 
Böyle sözler yalnız resmi adaba değil, adab-ı-muaşerete bile mugayirdir: Dünyanm. 
hiç bir yerinde bir _hükümdarın tebaasından biri tarafından böyle azar:andığı: 

görülmemistir. 

Sultan Hamidin düşmanı ve Midhat Paşa'nın hayranı olan Osman Nmi Bey 
«Abdülhamid-i Sani ve devr-i saltanatı» ismindeki eserinin birinci· cildinin 185 i.nci: 
sahifesinde Avrupa devietleriıle verilecek bir notada "Gayet şiddetli bir !isan kul.-· 
lanılmasını» istiyen Mi-dhat paşa'nın i'tidil.l tavsiye eden padişahla Hariciyye xı.azrır5, 

Safvet Paşa'ya ne kadar kızdığını anlatırlı:en: 

«Midhat Paşa'nın lisanından Abdülhamid'in yüzüne karşı nıücib-i hakaret bi·if sö·z 
sıldır olmuş ve padişahın umfır-ı hükümette tecribesiz olduğunu ifade etmiş, bım-. 

nun üzerine Abdülhamid sadr-ı-a'zamı hemen huzurundan çılmrıp Safvet Psşe/y:•. 

bir müddet daha yanında alıkoymuş» 

dedikten som·a, "Müşarünileyh» Midhat Paşa'nın: 
«Evinde ziyaretine gelen ulema ve rical-i devlete karşı da Abdülhamid ha.kkmd:s 
mugayir-i hürmet ba'zı kelimat sarfetmiŞ» 
olduğundan bahsetmektedir! !şte bütün bunlardan anlaşılacağı gibi Midhat Paşa, 

merhum Ali ve Fuad Paşalar tarzmda temkinli, olgun, müdebbir ve muktedir 
bir devlet-adamı değil, maatteessüf kendini pek çol' beğenip ve daima dev .ayna~ 

sında görüp muasırlarına pek yüksekten bakmış müteheyyiç bir şahsiyyettir!'; 

Bu taşkın ve atılgan vezirin devlet idaresi bakımından temsil ettiği yegane fild~·, 

kendisinden çok evvel ortaya · atılıp her türlü münakaşası yapılmış <Jlı?ııııc 

«Meşrutiyyeb fikrinden ibarettir: Bu mesel ed e büyük selefieri Ali ve F'uad 1:-';au, 

şalar gibi o muazzam Osmanlı imparatorluğunun btinyevi ve mahalli şerait'ini 

milli hakimiyyet esaslarıyla te'lif edebilecek tehlikesiz bir şekil bile düşünemeyip 
Avrupa parlmantarizmini olduğu gibi taklid edivermekle devletin inhilal ve tn
kıraz tehlikesinden derhal kurtuluvereceğini zannetmiş ve işte bundan dolayı meş
rutiyetin ilanı üzerine hil.ricen Avrupa devletlerinin a;rtık müdahale siyasetmder& 
hemen el çekivereceklerine, dahilen memleketin birdenbire kalkınıp kuvvetlenece~'i·

ne ve bilhassa rengarenk ırklara türlü türlü dillere ve muhtelif dinlerle bir sürü 
mezheplere ayrılan imparatorluk anasırının Osmanlılık e.ııası etrafında birdenb~ıı·.,, 

kayııaşıp birleşivereceğine hükmetmiştir! Ali ve Fuad paşaların en kuvvetli ceph<::'
lerini teşkil eden siyasi tecribeleriyle muhteşem Garp kültüründen mahrum oimı:. 

Midhat Paşa dünyanın gidi-şini bile maatteessüf kavrıyamadığı için "Osmanhlık,. 

ismi altında bir nevi milliyetler milliyeti kurulabileceğine kaani' olmuş ve işte ·ı:ııı: 

lmnaatinden dolayı Türk bayrağının milli safvet ve kudsiyyetini bile ihlale kaH-oş·· 

maktan çekinmemiştir! Bu tüyler ürpertici faciayı bizzat kendisi ogune ög·üne 
anlatır! Bosna-Hersek meselesi münasebetiyle Avusturya Hariciyye nazın 'koınt· 

Andrassy'nin neşrettiği bir beyannarnede hilal ile salibin bir bayralüa birieşemJi .. 
yeceğinden mecazi bir şekilde bahsetmesine karşı Türk bayrağına hemen bir ha~ 
ilave ediveren Midhat Paşa bu feci milrifetini "Tabsıra-i- ibrebinin 181 inci sahrre-· 
sinde kendisinden alel-usul bir şahs-ı-salis gibi · bahsederek şöyle nakletmekteoir: 
«Midhat Paşa mücerred bu da'vayı mükezzib olmak ve eser-i fi'lisini göster·melı:: 

i-çün Hıristiyandan bir tabur gönüllü askeri teşkil ederek ve sancaklarında ay
yıldızın yanına bir de salib ilave eyliyerek Hibfl.r-ı mezkür Der-i-Saadet'de cümle-
nin manzfır-u-meşhfl.du olduktan sonra Niş fırka-i askeriyyesine göndermis,!:iıı-::•f: 
Aşağıda 1876=1293 vukuatmın "23 Kanunuevvel" fıkrasında vesikasıyla l:ı€raber 
göreceğimiz diger bir hareketi de fecaat derecesi itibariyle bu bayrak faciasından 
aşağı değildir : Midhat Paşa Türk meşrutiyyetini Avrupa devletlerinin müı;:teıre'k 
kefaleti altına aldırmak teşebbüsünde bile bu.hmmuşsa · da hamdolsun mı.n;affak: 
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<:ılaı~amıştır. - Paşanın mali seciyyesi için aşağıda 187~=1292 vukuatının «6 ·Teş
rinievvel, fıkrasile 1876=1293 vukuatının «30 mayıs» ve "4 haziran» fıkralarına 

'hakınız. 

Ahmed Şefik Midhat Paşa'nın parlaması, Niş eyaletiyle Tuna vilayetindeki mu
vaffakıyyeti üzerinedir: "Teşkil-i vilayat» nizamnamesi· yapılırken Istanbul'a çağı

nlıp Büyük-Fuad Paşa'ya yardım ederek gözüne girmiş ve bir kaç sene sonra 
Sultan Aziz Avrupa'dan dönerken Tuna vilayetindeki İcraatını takdir ettiği ıçın, 

186&=1284 vukuatının d Nisan, fıkrasında iptidai bir millet-meclisi mahiyyetin
de teşkil edildiğini gördüğümüz J::ıüyük Şuray-ı-devlet kurulduğu zaman riya
Getine tayin edilmiştir. Fakat demokrasiye doğru ilk adım sayılan bu vazifedeki 
keyfi idaresiyle laüball hareketlerine ve· bilhassa serkeşliğine tahammül edemiyen 
Ali Paşa nihayet kendisini aziedip Bağdad vali!iğ·i He Istanbul'dan uzaklaştırmıştır. 
1869=1285 den 1872=1289 tarihine kadar üç sene Bağdad'da kalan Midhat Paşa 
hemen Ali Paşa'nın ölümü üzerine kendisi için artık payıtahtta rol oynamak imkanı 

·hasıl olmasından, hem Mahmud Nedim'in milli bir facia şeklini alan sactaretinin 
bütün memlekette uyandırdığ·ı umumi infialden istifade etmek üzere isti'fil. edip 
Istanbu!'a gelmişse de Mahmud Nedim Paşa kendisinden kuşkulandığı için hemen 
Edirne valiliğine tayin ettirip tekrar uzaklaştırmak istemiş, fakat bu tayin
den iki gün sonra teşekkür için huzura çıkan Midhat Paşa Sultan Aziz'e hliin sadr-ı-< 
a'zamın bütün fenalıklarını anlatarak kendi sactaretine yol açmıştır: Mahmud 
Nedim Paşa'nın bu Hk sadaretindeki fenalıklarının en mühimleri Tanzimat esasla
nnın yukanki sene vukuatının "25 Eylül» fıkrasında gördüğümüz keyfi hükümlerle 
ihliUinden başka on milyon liralık bir istikrazdan "komisyon» ismiyle ayırdığı yüz 
bin altını pişkeş şeklinde gizlice padişaha takdim etmesi ve bilhassa Rus sefiTi ge
neral !gnati.ev'in tilJimiHına uyarak Rumeli demir-yollarının inşaatım sekteye uğ

ratmasıdır: Bu meselede yüz binlerce liralar döndüğünden bahsedilir. 

Bir taraftan yukanki senenin «25 Eylül» fıkrasında nefyedildiklerini gördüğümüz 

devlet-adamlarının husümetlerinden ve bir taraftan da halkın artık «Dilgir ve mü
teneffir» olmıya başlamasından telaşa düşen Sultan Aziz bilhassa Midlıat Paşa'yı 
dinledilüen sonra Mahmud Nedim'i feda etmiye karar• vermiş ve nihayet bu gün 
kararını tatbik ederek Midhat Paşa'yı Edirne'ye gitmeden evvel Sadaret makamına 
geti-rmiştir. 

Mahmud Nedim'in bu ilk sa dareti yukanki senenin 8 Eylül ı= 22 Cumada-1-ahire 
Cuma gününden itibaren 10 ay, 24 gün sürmüştür : Gün tarihindeki ihtilaf için 
<;,Vezi.r-i-a'zamlar» cedvelinde 237 nurnaraya bakınız. 

:<ıbn.-ül-Emin Mahmud Kemal'in hesabına göre Mahmud Nedim bu ilk sadareti 
esnasında 5 Ser-asker, 4 Bahriye, 4 Adiiye ve 5 Maliye nazırı ile 6 Tophane mü
şiri, 5 Sadaret ve 6 Ser-asker müsteşarı azil ve nasbettirmiştir! Bilhassa valilerin 
dama taşma döndüklerinden bahsedilir: Valiliklerle mutasarrıflıkların sık değiş

mesi, bu gibi tebeddüllerin irtikap ve irtişa vesilesi olmasındandır). 

7 Ağustos = 2 Cumada-1-ahire, ÇQ~':'~:u.ıbıı: Kuzguncuk yangmı~ 

(Bu gün Kuzguncuk iskelesinin yanında bir yalıdan çıkan yangın tnadiyye kara
koluna kadar g~nişliyerek altı yüzden fazla ev ve yalıyı ıcharabezar» a çevirmiştir: 

Boğaz-içi'nin eski Türk üslübundaki zarif binalarını hep işte bu büyük yangınlaı.
mahvetmiştir). 

28 Eylül = 25 Receb, Cumartesi : Mısır hıdivine harici istikraz 
a:kd.i salahiyyetine ait ferman verilmesi. 

(Istikl§J hulyaları uğrunda hazineler sarfedip duran Mısır hıdivi tsrnail paşa'nın 

'i:ıımdan evvel veraset usuiünü «Ekberiyyet» kaidesinden "Evladiyye» şekline 
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tahvil için istihsal ettiği fermanla valilik ünvanının uHıdiV» liğe tahvili hakkın
da aldığı diger bir ferman için yukarda 1866 = 1283 vukuatının «28 Mayıs, ve 
«2 Haziran» fıkralarına bakınız. O tarihten sonra 5 Saf er 1284 := 8 Hazkan 1867 
Cumartesi günü ecuebi devletleriyle gümrük ve posta işlerine ait ugayr-i-siyasi» 
mukaveleler akdi hakkında da yeni bir imtiyaz fermanı koparmış olan İsmail 

Pasa'nın artık en mühim hedefi harici istikraz salahiyyetini istihsal etmektir : 
Bi; taraftan i'mar işleri ve bir taraftan da çok heveslendiği hükümdar rolünün 
fevkalade masrafları haris hıdivi ötedenberi böyle bir imtiyaz peşinde koşturmuş

sa da, bundan evvel Ali Paşa'nın şiddetli bir ihtariyle karşılaşmış ve hatta 
"Mir':H-ı Hakikat>:> e göre: 

«Azli derecesine varan tasavvurata karşu Londra'da hisaba sığmaz paralar sar
fiyle ingiltere vükelasının sahabetini kazanmış, 

ve nihayet Ali Paşa öldükten sonra «Padişahı enva'-ı tühaf-u-hedaya ve bi-hisab 
nükud-u-emviU takdimiyle tarafına celb» ettikten başka «Vükela ve rical-i devlet
den lüzumlu lüzumsuz pek çok zilti dahi ı tma'» etmiştir: Harici istikraz saldhiyye
tine ait fermanı işte bu sayede koparan İsmail Paşa'nın : 
«Bu alış verişler esnasında kurenay-ı-padişahiden akl-u-fikri bir para değmiyen 

züfeha.ya. yüzer, yüz ellişer bin lira» 

dağıttığından bile bahsedilir! Yalnız Sadr-i-a'zam Midhat Paşa i'tiraz edip ilkönce 
ınüphem bir ferman verdirmişse de İsmail Paşa kabul etmediği için p§.dişah ni
hayet hıdivin istediği gibi bir ferman yazdırmış ve artık Midhat paşa da ses çı

kannamıştır. Bundan sonra 13 Rebi'ül-ahir 129Q=10 Haziran 1873 Salı günü İsmail 
Paşa'nın o tarihe kadar tedricen istihsal ettiği imtiyazların hepsini birden te'yid 
eden bir ferman daha verilmiştir). 

19 Teş:rinievvel = 16 Şa'ban, Cuma:rte§i: MidJ:ıat Pa§a'nm azl.iyle 
~'Kütercim-Rüşı:lii Paşııı'nm iiçüncü sadarıetL 

(Bu değişikliğe başlıca üç sebep gösterilir: 1) Midhat Paşa'nın huzura çıktıkça 

"Laübaliyane» hareketlerde bulunması, "Atvar-u-güftarı lıoşa gitmemesi» ve bu 
yüzden sarayda dedikoduya meydan vermesi, 2) Yukanki fıkrada Mısır hıdivine 

verildiğini gördüğümüz istiluaz fermanına bidayette muhalefet etmiş olması, 3) 
O sırada devletin iki milyon altınından fazla bir büdce açığı bulunduğu halde Av
rupadan istikraz ettiği on milyon lira sayesinde sahte bir büdce tertib ettirip pa
dişalu aldatarak varidatı masariften beş yüz küsur bin lira fazla göstermiş ve 
hatta istikraz komisyonu namiyle ayırdığı yüz bin altını da el altından saraya 
takdim etmiş olan Mahmud Nedim'in sukutu üzerine Midhat Paşa'nın arzettiği 

hakiki büdce vaziyeti karşısında şaşalıyan pddişahın paşaya inanmaması nihayet 
azliyle neticelenmiştir. 

Midhat Paşa'nın bu ilk sactareti bu senenin 31 Temmuz = 25 Cumada-l-Ula Çar
şanba gününden itibaren 2 ay, 19 gün sürmüştür: Sultan Hamid devrindeki ikinciı 

sactareti için aşağıda 1876=1293 vukuatınm «19 Kanunuevvel, fıkrasına bakınız). 

1873 = 1289 

15 Şubat = 17 Zülhicce, Cumartesi: Mütercim-Riişdü Paşa'nın 
azliyle Ser-asker Sakldı Ahmed Es'ad Paşa'mn ilk sadareti. 

(Azle sebeb olarak dalkavuk ve hafifmeşrep Mahmud Nedim'in tekapO.ya alış

tırdığı saray muhitinde Mütercim'in ağır-başlılığı artık giran gelmiye başladığın
dan bahsedilir; İbn-ül-Emin'in kaydettiği bazı rivayetlere göre de ingiltere'ye ıs

marlanan zırhlıların taksitleri ödenmemiş olması veyahut Mısır hıdivi İsmail 

Paşa'nın entrikaları da başlıca sebeblerdendir; Rüşdü Paşa'nın bu üçüncü sada
reti yukarıki fıkra tarihinden itibaren 3 ay, .27 gün sürmüştür. 
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Sakızlı-Es'ad Paşa kolağası Mehmed Ağa isminde birinin oğludur: ilkönce Bü
yük-Fuad paşa'mn teveccühünü kazanarak himayesine mazhar olmuş, sonra ata
şemiliterlikle hulunduğu Paris sefaretinde Sultan Aziz'e takdim edilip onun da 
gözüne girmiş ve «Saye-i Şahanede» çabuk parlıyarak 44 - 45 yaşlarında Sadr-ı

a'zam olmuştur. !kinci sadareti için aşağıda 1875 = 1292 vukuatının «26 Nisan» 
fıkrasına bakınız). 

1873 = 1290 

15 Nisan = 16 Safer, Salı: Sak;ızh-Es'ad Pa:ya'nm ~zHyle Th'rfJjye 
nazırı Şirvam-zade Mehmet Rüşdti .Paşa'nm sadareti. 

(Yukanki fıkra tarihinden itibaren ancak 1 ay, 28 gün sadarette bulunan Es'ad 
Paşa'nın aziine sebep, Sultan Aziz'in yetiştirmesi ve adamı olmasına tahammül 
edemiyen ve kıdemsizliğini de istihfat eden bazı vükelanm aleyhine ittifak etmiş 

olmalarıdır. Mahmud Nedim'in de düşmanları olan bu müttefikler Ser-asker 
Hüseyn Avni, Maliye nazırı Şirvani-zade Rüşdü ve Adiiye nazırı Midhat Paşa'lar
dır. 1871 = 1288 vukuatımn «25 Eylül» fıkrasında bunlardan Şirvani-zade'nin 

Amasya'ya ve Hüseyn Avni'nin de İsparta'ya nefyedildiklerini görmüştük: Mah
mud Nedim'in azlinden dört gün evvel artık mevkıi tamamiyle sarsılmış cl.duğu 

sırada 1872=1289 senesi 26 TemmuZi=20 Cumada-l-ula Cuma günü her ikisi bir
den afvedilmiş, Hüseyn Avni ilkönce !zmir valiliğine gönderildikten sonra Bahriye 
nazırlığı ile Istanbul'a getirilmiş ve biraz sonra da Es'ad Paşa Sadr-ı-a'zam olunca 
Ser-askerliğe geçirilmiştir; Şirvan1-zade ise evvela Orman ve Maadin ve ondan 
sonra da Maliye nezaretine tayin edilmiştir. 

Bunların daha o zamanlardan itibaren Sultan Aziz'in hal'ini tasarlamıya başladık

larından bahsedilir: Sadaret makamında Es'ad Paşa gibi padişahın sadık bir ~er
keşide» sine tahammül edememelerinin en mühim sebebi işte bu vaziyette gösterile
bilir. Mahmud Celalüddin Paşa'nın rivayetine göre Hüseyn Avni Paşa: 
"Saray-ı padişahide meclubesi olan Hazinedar-Kalfa'yı •-e Ser-kurena Ht\fız-Meh

met Bey'i ıtma' ile» 

Es'ad Paşa'yı azıettirip müttefiki olan Şirvan1'nin sactaretini te'min etmiştir. Azil 
tarihindeki ihtilat için «Vezir-i-a'zamlar» cedveUnde 240 nurnaraya bakımz. 
Amasya'da tavattun etmiş Şirvan Türklerinden büyük mutasavvıf !smail 5iracüd
din'in oğlu olan Mehmet Rüşdü Paşa ilmi ve iktidariyle maruftur:, Hayatının en 
mühim hatası, suret-i-haktan görünen Hüseyn Avni'nin ne 'mahiyette bir tip ol
duğunu çok geç anlamış olmasında gösterilebilir: Aşağıki fıkraya bakınız. -
Şirvani-zade Rüşdü Paşa'ya nisbetle adaşı Mütercim-Rüşdü Paşa'ya .zBüyük-Rüşdü 

Paşa» denilir) . 

13 Şubat 
Paşa'nın azli. 

1874 = 1290 

25 ZiUhicce, Cuma: Sadr-R-a'zam Şi:rvim'i-zide Rüsdii 

( Azlin sebebi, Sultan Aziz'in hal'i meselesinde müttefikleri Hüseyn Avni ve 1ıfid

hat Paşaların kendisini bir alet olarak kullanmak istediklerini nihayet anlamıya 

başlıyan Şirvan!-zade'nin işi savsaklamasından ve Midhat Paşa'yı da Selanik va
liliği ile Istanbul'dan uzaklaştırmış olmasından şüphe ve endişeye düşen Hüseyn 
Avni paşa'nın padişaha alel-usul suret-i-haktan görünerek bir takın1 tezviratta 
bulunmuş olmasıdır : Mesela Şirvani-zade'nin veliahd Murad Efendi'ye 'ı:nüterrıayil 

olduğundan, Kanun-ı-esasi tarafdarlığından ve hatta hal'e bile teşebbüs etmek iste
diğinden bahsetmi·ş olduğu rivayet edilir; bu suretle Hüseyn Avni kendi garazını 

Şirvani-zade'ye isnM etmiş demektir! 
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Midhat Paşa'nın «Tabsıra-i ibreh ine göre «Ha vass-ı vükela beyninde» vaziyeti 
kurtarmak için meşrutiyyetten başka çare olmadığı "Müttefikan teslim» edilmişse 

de padişahı kuşkulandırmamak için şimdilik bazı "Kavanin ve nizamat vaz'ına 
dair bir layiha, yazılmasına ve bunu da kendisinin yazmasına karar verilmiş, Şir

vani-zade bir gün huzurda bu layiha meselesini ağzından kaçırmış ve işte bunun 
üzerine Midhat Paşa Selaniğ'e gönderildikten sonra Rüşdt Paşa da azledilmiştir. 

Fakat her halde Hüseyn Avni'nin tezviratı muhtelif rivayetıerle sabit ve muhak
kaktır. 

Şirvan-ı-zade'nin sactareti yukanki fıkra tarihinden itibaren 9 ~y, 29 gün sürmüş
tür: Gün tarihindeki ihtilaflar için «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 240 ve 241 n uma
ralara ve Şirvani'nin encamı için de aşağıki fıkraya bakınız). 

15 Şubat 
sadareti. 

27 Zülhicce, Pazar: Ser-ask~r Hiiseyn Avni Paşa'nın 

(Ser-askerlik de uhdesinde kalmak şartiyle Sadr-ı-a'zam olan Hüseyn Avni Paşa 
isparta vilayetinin Şarlü-Karaağaç kazasına tabi' Avşar nahiy.esinin Gelendos 
köyündendir : ibn-ül-Emir Mahmud Kemal'e göre soy-adı «Üdabaşı-zade» dir ve 
babası da bazı eşrafın uşaklığında bulunmuş olan «Eşek-Ahmed» isminde biridtr. 
insan tanımakta Fuad Paşa'dan çok mahir olan Ali Paşa bu iki yüzlü ve hatta 
iki yüz yüzlü Hüseyn Avni'den hoşlanmadığı halde Fuad Paşa himaye ettiği için 
ilerlemesine mani' olmamış ve işte o sayede Hüseyn Avni daha Ali paşa zama
nında bile Ser-askerliğe kadar yükselmiştir. Sultan Aziz'in de bu adamdan. öte
denberi nefret ettiği muhakkaktır: Bu nefretin sebebi, Hüseyn Avni'nin alay 
günlerlıı.de saray kadıniarına aid bir külhanbeyi gibi söz atıp sarkıntılık etmekten 
çeki:ı:ımemesinde, sarayın Hazinedar-kalfalarından · biriyle gizli münasebetlerde 
bulunmuş olmasında ve hatta Abdurrahman Şeref'in «T.T'E.M.» nda aSultan 
Abd-ül-Aziz'in . vefatı intihar mı, katil mi?, serlevhasıyla neşrettiği etüdlerdeki 
ifadesine nazaran "Kadın-Efendilerden biriyle münasebeti>> nde gösterilir. All Pa
şa devrinde Sultan Aziz işte bundan dolayı Hüseyn Avrti'yi nefyettirmek istemiş

se de büyük Sadr-ı-a'zam Tanzimat esaslarına göre hiç kimseye "bila-muhakeme» 
ceza verilemiyeceği için muvafakat etmemiştir. Yukarda 1871 = 1288 vukuatının 
«25 Eylül» fıkrasında gördüğümüz vechile, Ali Paşa'dan sonra iş başına gelen 
Mahmud Nedim'in Hüseyn Avni'yi derhal askerlikten tardettirip hemen ispar
ta'ya sürdürebilmesinde bu vaziyetin her halde büyük bir te'siri olmak lazım

gelir. Padişahın bu haklı nefret ve husümetine rağmen bu sefer Ser-askerliğe ila
veten sadareti de yakalamıya muvaffak olması, yukarıki fıkrada gördüğümüz 

tezviratmdan ve bilhassa Şirvani-zade vesa:ire gibi rakiplerini hal'e teşebbüsle it
ham ederek Sultan Aziz'in gözüne. girmiş olmasındandır! Hatta ordu kendL elinde 
bulundukça padişaha hiç bir zarar gelmiyeceği hakkında te'minat vermiş olduğun
dan bile bahsedilir! Bir taraftan de tıpkı Mahmud Nedim gibi saraya Harbiye 
tahsi"'atından mühim paralar ayırıp el altından takdim etmekte de kusur et
memiştir. 

İnsanlı.ğm belli başlı faziletlerinden taınamiyle mahrum olan ve sonsuz kiniyle 
gara.zmdan ve bilhassa hudutsuz ihtirasından başka hiç bir hisse ve fikre tabi' 
olmıyan bu mukaddesatsız adamın Sadaret makamında ilk işlerinden bki, «Sırr-ı 

ser-beste-i hal'e» vakıf olan selefi Şirvani-zade Rüşdü Paşa'yı Haleb valiliğiyle 

Istanbul'dan uzaklaştırmak olmuştur: Biraz sonra Hicaz valiliğiyle Haleb'den de 
teb'id edilen Şirvani-zade 1291 r-= 1874 senesi 11 Şa'ban=23 Eylül _Çarşanba günü 
Taif'de Kara-hummildan yahut kalb selüesinden ölmüştür. tşte bu suretle ıs

tanbul'da korkusuzca hükumeti eline alan ve Sadaretle Ser-askerliği cem'ederek 
"Mutlak-ul-inanıı kalan Hüseyn Avni, padişahtan aldığı kuvvetle padişaha karşı 

harekete kalkışıp ara-sıra Alemdağı kasrma giden Sultan Aziz'i suvari kuvvet
leriyle sardıraı·ak hal'etmek istemişse de padişahm orada bir geceden fazla kal-
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maması bu teşebbüse mani' olmuş ve nihayet Mahmud Celalüddin Paşa'nın «Mir'
at-ı Hakikat» inde anlattığına göre: 
uBa'zı mahremlerden mesmü' olduğu üzre Sultan Abd-ül-Aziz'1 tesmim kasdmda 
dahi bulunup ancak bu cinayetin icrasına padişahın harekat-ı ihtiyatkaranesi mey
dan bırakmamıştıı·»· 
Mahmud Celalüddin Paşa'nın bu kaydi pek yabana atılacak bir rivayet değildir : 
Çünkü vaktiyle All Paşa'nın katipliğinde bulunduğu zaman Hüseyn Avni'nin Gi
rit vali ve kumandanlığını te'mine çalışmış olan Fransız muharrirlerinden Charles 
Mismer'in «Souvenirs du monde musulman» ismindeki eserine geçirdiği şayan-ı

dikkat bir hatırası da bu mühim rivayeti te'yid etmektedir: Mahmud Nedim'in 
sadaretinde İsparta'ya nefyedildceği· zaman ziyaretine· gelen Mismer'e bir daha 
iş başma gelirse gafil avlanmıyacağını söyliyen Hüseyn Avni'nin padişahtan bah
sederken sesini dolduran kin ve garaz tonu Fransız muharririnin daima kulağında 
kalmış ve hatta Mismer sonradan Sultan Aziz'in başına gelen bütün felaketleri 
işte bununla i·zah etmiştir. - Gün tarihindeki ihtilaf için «Vezir-i-a'zamlar» eect
velinde 242 n umaraya bakınız). 

1875 = 1292 

13 Nisan = 7 Rehi'ül-evvei, §alı: Hersek ıs ya m. 

(1870 Fransız-Alman harbinden sonra Fransa'nın eski şevket ve ehemmiyetini 
kaybetmesi ve İngiltere'nin de kıt'a işleriyle eskisi kadar alakadar olmamıya 

başlaması Avrupa'yı üç imparatorluk nüfuzu · altında bırakmıştır: Fakat bunlar 
arasmda bir çok ihtilaf sebepleri vardır; bu gibi sebeplerin kanlı neticeler ver
mesini önleyip müşterek menfaatler üzerinde el-birliği etmek istiyen Rusya. 
imparatoru ikinci Alexandre, Avusturya imparatoru Birinci- François-Joseph ve 
Almanya imparatoru Birinci WilhelmjGuillaume 1872 den itibaren her sene Ber
lin, Viyana, petersburg vesairede ve nihayet bu sene de Avusturya'nın Reichstadt 
şehrinde mülakatlar yapmışlar ve bilhassa bu son mülakata Rus baş-vekili prens 
GortchakovjGorçakof, Avusturya baş-vekili kont AndrassyjAndraşi ve Almanya 
baş-vekili prens Bismarck gibi Avrupa siyasetinin en mühim şahsiyyetleri de işti~ 

rak etmişlerdir. 

Konuşulan meselelerin en mühimmi Şark nıeselesidir : Gorçakof'un teklifiyle va
rılan karar, Osmanlı idaresindeki Hıristiyan unsurlarının muhtemel ısyan hare
ketlerine karşı «Adem-i müdAhale, kararıdır; Rusya'nın bundan maksadı, kendi 
teşvikiyle Rumeli'nin her tarafında çıkacağından emin olduğu büyük ısyanlar 

karşısında Aciz kalacağını tahmin ettiği Bab-ı-Ali'nın hiçbir taraftan ve bilhassa 
bir çok tslav tebaası bulunan Avusturya'dan her hangi bir müzAharet görmesine 
meydan vermemektir. !talya tarafındaki arazi zayiatını ötedenberi Bosna-Her
sek'in ilhakıyla telafi etmek ve hatta Selanik !imanına bile inmek istiyen Avus
turya'nm o sırada tslav·cılığa kalkışması işte bundandır. 

Merkezleri Rusya'da bulunan İslll.v cemiyetlerinin Bosna-Hersek, Karadağ, Sır• 

histan ve Bulgaristan Hıristiyanlarını Türk idaresine karşı ayaklaridırmak ıçın 
uzun zamandanberi sarfettikleri faaliyetler son zamanlarda büsbütün hızlanmış, 

bütün bu memleketlere el altından para, silah ve mühimmat yardımları yapıl

mış, Sırhistan ve Karadağ prenslikleri kanlı rollerine hazırlanmış ve bir taraftan 
da Avusturya imparatoru Bosna-Hersek Hıristiyanlarının gizlice gönderdikleri 
bir hey' ete ümit verici sözler söylemiştir: Hersek ısyanı işte bu siyasi vaziyetin 
ilk neticesidir. 
Dağlık yerlerde cereyan ettiği ve miltemadiyen hariçten takviye edildiği için 
Osmanlı askerini uzun uzadıya işgal eden bu meşhur ısyan, Bosna villiyetinin 
Hersek sancağındaki' Nevesinjeı:=Nevesin kazası Hıristiyanlarından 120 yahut 160 
veyahut 360 kişinin bu gün Karadağ'a geçip Prens Nikita/Nicolas'ya deha1et et
meleriyle ilkönce siyasi bir hareket şeklinde başlamış sayılır: Bu asi mülteciler 
prense «Agnam resmi» ile "Bedel-i ask€ri»nin ağırlığından ve Osmanlı zabtiyye = 
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jandarmasının zulmünden şikayetle vergilerin tahfifini ve jandarmanın da yerli
lerden teskilini istemislerdir. Prens Nicolas bu metalibi Istanbul'daki entrikalanyla 
meşhur Rus sefiri İ~natiev vasıtasıyla Bab-ı-Ali'ye bildirmiş, mültecileri kendisi 
besliyemiyeceği ıçın afvedilmek ı;ıartiyle avdetlerine müsaade edilmesini ı:icıı:, 
etmiş ve Hüseyn Avni'den sonraki Sadr-ı-a'zam Es'ad Paşa da avdet müsaadesini 
verip diger taleplerinin tedkik edileceğini bildirmiştir. 
işte bunun üzerine büsbütün şımarnıış bir halde Nevesin'e gelen azgın mülteciler 
halkı ayaklandıı;mıya kalkışmışlar ve bu senenin 5 Haziran=1 Cumada-l-ıila Cu-
martesi günü bir kervan zabtedip bir kaç jandarma öldürmek ve Nevesin müdürÜ·· 
nü de oradan kaçırmak suretiyle ilk kanlı hareketıerine başlamışlardır. 

Bunu takib eden hareketler artık askeri müsademeler şeklindedir: 23 Temmuz ·= 
19 Cumada-1-ahire Cuma günü Stolatzı=tstolça ve Bilek-Bileke arasındaki Da~ 
bar=Dabra'da ve ertesi gün de Nevesin'de yapılan müsaclemeler üstün kuvvetlerin
dan dolayı asilerin muvaffakıyyetleriyle neticelenmiş, Hersek'deki Türk askerinin 
azlığından dolayı Temmuz = Cumada-1-ahire sonlarına kadar her taraf kan v·e 
ates icinde kalmıs ve bilhassa sancak merkezi olan Mostar'dan Avusturya hudueluna 
kadar~ bütün men'1leket büyük bir ısyan sahası haline gelmiştir. 

o sırada Bosna valiliğinde bulunan Müsir Dervis Pasa Bab-ı-Ali'den hem asker, .. 
hem talimat istemişse de kararsız ve ı.;üvesvis lJir 'zat olan Sadr-ı-a'iam Es'ad 
Paşa bu meselenin Karadağ'la bir harbe yol açabileceğini ve öyle bir harbe de 
Rusya'nın karışmak ihtimalini düşünerek ısyanın kuvvet yerine nasihatıe yatış

tırılmasını emretmiş, fakat nasihat diniiyen olmadığı için vali kuvvet istemekte 
ısrar edince uzun bir muhabere başlamış ve işte bu suretle kaybedilen vakitten 
istifade etmekte hiç kusur etmiyen asiler fırsat kaçırınayıp teşkilatlarını ikm3J 
ettikten başka yollarda meterisler açmışlar, en mühim asker! noktaları tutmuşlar 
ve nihayet Temmuz 1= Cumada-l-ahi-re sonlarında Herseğ'in cenubugarbisinde, 
Karadağ hududu civarında ve en mühim yolların kavşağmda bulunan Trebinje ı= 
Trebin kasabasını muhasara etmişlerdir. Bab-ı-Ali ışın ehemmiyetini ancak işte 

bu muhasara üzerine anlamıya başlamış ve Ağustos=Receb ayı içinde meca-ı.üıuı 

4200 kişiden ibaret bir takım yardım kuvvetleri sevketmiştir. 
O sırada Bosna-Hersek nüfusu bir milyon iki yüz bin gösterilir: Bunun 515 
bini Ortodoks olmasına mukabil 685 bini Müslümandır: fakat zahiri ekserlyetin 
Müslümanlarda olmasına mukabil, vHayetin bir taraftan Sırbistan ve Karadağ'la, 

ve bir taraftan da Avusturya'nın tslavlarla meskün Dalmaçya ve Hırvatistan 

gibi eyaJetleriyle muhat olması ve bilhassa Karadağ'la Sırbistan'dan mütemadiyen 
sarkıp gelen gönüllü kuvvetlerinin asileri takviye edip durması ve hatta Mosko
va'dan bile para, silah ve zabit gönderilmesi ısyanın mi.izminieşmesine sebeb ol
muş, hele 16 Ağustos <= 14 Receb Pazartesi gününden itibaren Bosna Hıristiyan
larının da ayaklanmıya başlaması işiı:ı vehametini büsbütün artırmıştır. 
Karadağ'la Sırhistan resmen bitaraf kalınışiarsa da askeri hazırlılkarında tabi\\' 
kusur etmemişlerdir. Bilhassa Rus propagandasının te'siri-yle Avrupa matbuatın
da mesele büsbütün i'zam edilip Şark-Hıristiyanlığınm Müslüman-Türk zulmüne 
daha fazla dayanamıyacağı şeklinde müheyyiç yazılar neşrine başlanması, yu
karda el-birliğinden bahsettiğimiz üç imparatorluktan başka Fransa ve İtalya'nın 

bile onlarla beraber meseleyle alakadar olmasına sebeb olduğu içi:n Bab-ı-AH çok 
çetin bir vaziyetle karşılaşmıştır. 
Hersek ısyanının askeri ve siyasi iki cephesi vardır: Askeri b'akımdan asilerin 
mütemadiyen gördükleri harici yardımlar sebebiyle Hersek sancağı Türklerin 
yerli Hıristiyanlardan başka Sırplar ve Karadağlılada da mücadele meydanı haline 
gelmiş, Anadolu'dan ve Rumeli'den mütemadiyen kuvvetler sevkedilmiş, az za
manda dört kumandan değiştirilip Derviş Paşa'nın yerine Ahmed Harndi paşa, 
onun yerine Rauf Paşa ve nihayet bunun da yerine sonradan "Gazi» ünvanını alan 
Ahmed Muhtar Paşa gönderilmiş, fakat bütün bunlara rağmen' müzminleşen kanh 
ısyan. aşağıki sene vukuatının «2 Temmuz» fıkrasında göreceğimiz Sırbistan-· 
Karadağ muharebesine kadar sürüncemede kalmıştır. 
Hersek ısyamnın siyasi cephesi için aşağıda. bu senenin "20 Ağustos» fıkrasıyle 
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:1876 = 1293 vukuatının «31 Kanunuevvel» fıkrasına bakınız. - u93 seferi» deni
:1en Osmanlı-Rus harbi hep birbirinden doğmuş bir takım vuj{uatın neticesidir ve o 
.kanlı vak'alarm en başında da işte bu Hersek ısyanı gelir). 

25 Nisan = 19 Rebi'.ül-evvel, Pazar: Sadr-ı-a'zam ve Ser-asker 
'Hüseyn A vni Paşa'nın azli. 

{lule bir kaç sebep gösterilir: 1) 1872 ı= 1289 vukuatının u28 Eylül)) fıkrasında 

gördüğümüz son imtiyaz fermanından sonra istiklale doğru yeni bir adım daha 
.atmak istiyen hıdiv İsmail Paşa'nın Avrupa devletlerine siyasi mümessiller gön
dermek üzere yaptığı müracaat bizzat Sultan Aziz tarafından reddedildiği halde !s
mail Paşa sadr-ı-a'zama karşı cephe alıp aleyhine dolaplar çevinniye ve hatta sara

·ya alel-usul pişkeşler takdin1iyle padişahı Hüseyn Avni aleyhine imiileye başlamış
·tır; 2) Sadr-ı-a'zamın gayr-i-meşru yollarla te'min ettiği servetten dolayı halk 
arasındaki su'-i-şöhreti saraya aksedip gözden düşmesine sebeb olmuştur; 3) Dev
ı:et varidatının mühim bir kısmı borçların faizlerine hasredilmesinden hasıl olan 

· büdce açığına karşı Hüseyn A vni'nin kırk milyonluk konsolid çıkarmaktan başka 

bir .şey yapmamış olması mali vaziyetin büsbütün fenalaşmasına sebeb olmuştur; 
4) Sactaretten azli üzerine ilkönce Konya ve ondan sonra da Suriye valiliğine gön
, deriimiş olan Es'ad Paşa son zamanlarda Sultan Aziz'in arzusu ile Bahriye nazırı 
<>larak Istanbul'a gelmiş ve padişaha Hüseyn Avni hakkında bir takım mawzatta 
· bultınmuştur : Bir kısmı mali vaziyete aid olan bu maruzatın diger kısımları belli 
-değildir. 

1şte bunlardan dolayı nihayet aziedilen Hüseyn Avni !zmir valiliği ile Istanbul'dan 
'iUZ:aklaştırılmışsa da, biraz sonra uTemaruz ederek tedavi bahanesiyle» Avrupa'ya 
gitmiş, Londra'da İngiliz vükelasiyle gie;li mülakatlar yaparak Sultan Aziz'in 
hal'ine muvafakatıarını almış ve bu suretle dahili bir meseleyi harici siyasetle 
imrıştırmaktan çekinmemiş, Avrupa'dan dönünce Konya valiliğiyle tekrar uzak
Maıştınlaca:ğı sırada Mahmud Celalüddin Paşa'ya göre saray erkanına para yedi
rerek Istanbul'a gelince yukanki fıkrada gördüğümüz Hersek ısyanı çıktığı ıçın 

üçüncü defa olarak Ser-asker olduktan başka, Sultan Aziz'e karşı müttefiki olan 
Midbat paşa:'nın da Adiiye nazırlığına tayinini te'min etmiştir. 
PMişahın bu sevmediği ve emniyet etmediği adamları tekrar iş başına !getirmesi 
bazı menbalarda yalnız gafletiyle izah edilirse de doğru değildir: Hersek ısyanı 

':gibi büyük bir gaile karşısında bütün bunlardan istifade etmek istediğ1 hadisatın 
e.ereyan tarzıyla sabittir. 

Hüseyn Avni Paşa'nın doj.aplar ve dalaverelerle geçen sactareti yukanki senenin 
~5 Şubat/=27 Zülhicce Pazaı· gününden itibaren 1 sene, 2 ay, 8 gün sürmüştür). 

26 Nisan = 20 Rebi'ül-evvei, Pazartesi: Bahri ye nazırı Sakızlı
Es'ad Paşa'nın ikinci sadareti. 

(Sultan Aziz'in yetiştirmesi- olan bu Ahmed Es'ad Paşa'nın ilk sactareti ıçın yu
I.mrda 1873 1= 1289 ı;ukuatmın «15 Şubat" fıkrasına bakınız. - Yukarıki fıkrada 
;gördüğümüz gibi, Hersek ısyanının vehametinden dolayı bütün devlet-adamlan
ımı el-birliğinden istifade etmek istiyen padişah hiç hoşlanmadığı Hüseyn Avni 
Paşa'yı Ser-askerliğe ve Midhat Paşa'yı Adiiye nezaretine getirdiği gibi, onların 
düşmanı olan eski Sadr-ı-a'zam gürcü Mahmud Nedim'i de Şuray-ı-devlet riyase• 
tine tayin etmiştir : Bu suretle ayni kabinede Sultan Aziz'in Sadr-ı-a'zam Es'ad 
ve Şuray-ı-devlet reisi Mahmud Nedim Paşalar gibi birbirini istirkab eden iki ta
rnfdariyle Ser-asker Hüseyn Avni ve Adiiye nazırı Midhat paşalar gibi iki düş-; 
mam bir araya gelmiş demektir! 
Mahmud Nedim'in bu sefer Şuray-ı-devlet külalıını kapıp teşekkür için huzura çı-
2nnca. Sadaret külalıını da kapımya zemin hazırlıyacak sözler söylediğinden ve 
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mesela Memduh Paşa'nın «Mir'at-ı Şüi'ın:1ıt»ına göre Sultan Aziz Hersek gailesinden 
bahsedince : 

- Bu dağdağa bir iki çete dırıltısıdır; saye-i kudret-vaye-i Şehriyaride on beş 

yirmi gün geçer geçmez dağıdılur! 
eşeklinde parlak bir palavra attığından bahsedilir. Zaten Sultan Aziz'in Mahmud 
N edim'i kendi yetiştirmesi olan Es'ad paşa'ya bile tercih ettiği muhakkaktır: Çün
kü kendisine mutlakıyyet lezzetini ilk tattıran Es'ad Paşa değil, Mahmud Nedim 
Paşa'dır). 

20 Ağustos = 18 Receb, Cuma: Fransa Hariciyye nazırı dük 

Decazes'm Hersek meselesi hakkındaki teklifi. 

(Hersek ısyanı için yukarda bu sene vukuatının «13 Nisan» fıkrasına bakınız. -
Bosna-Herseğ'e göz dikmiş olan Avusturya'nın asileri himayeye kalkışması bütün 
islav unsurlarını kendi etrafında toplamak istiyen Rusya'mn istirkabına sebeb 
olduğu için, Fransa hükümeti tehlikeli bir buhranı önliyerek Avrupa'da mühim 
bir rol oynamıya ve bu suretle 1870 mağli'ıbiyyetindenberi sarsılmış olan bey
ıııelmilel vaziyetini tiimire kalkışmıştır. Dük Decazes işte bu maksatla 1856 Paris 
muil.heıilesinde imzaları bulunan devletlere bu gün yaptığı tebligatta Asilerin bir 
Avnıpa müdAhalesine güvendikleri için ısyAnda devam ettiklerinden bahsetmiş 

ve bu hale bir nihayet vermek üzere konsoloslardan mürekkep bir hey'et taşki

liyle aerseğ'e gönderilmesini ve bu hey'etin asilere devletlerden hiç bir müdA
hale ve müzaharet beklemeyip Bab-ı-Ali'nin gönderdiği fevkalade komiserlerle mü
zake:ııeye girişmeleri hakkında tebligatta bulunmalanni teklif etmiştir : Tabii 
bundim maksat, Avusturya'nın Rusya'yı telAşa düşüren gizli faaliyetine nihayet 
verdinnektir. Bu teklif kabul edilmiş, Mahmud Nedim Paşa'mn aşağıki fıkrada 

görecegirniz ikinci sadAreti esnAsında Şuray-ı-Devlet reisi Server Paşa fevkalade 
me'mumyetıe Mostar'a gönderilmiş, konsoloslar hey'eti asilerle temas etmişse de 
hiç biır te'siri olmamış V'e bil-akis Avrupa devletlerinin kendi ayaklarına öyle bir 
hey'et göndermeleri üzerine büsbütün şımararak "Isliihiit» yerine artık aldAre-i 
mümtaze» istemiye başlamışlardır. - Bab-ı-Ali'nin böyle bir Avrupa müdahalesine 
muvMakat etmiş olması bir çok menbalarda haklı tenkitlere uğrayarak daha son
raki müdahalelere işte bu suretle yol açılmış olduğundan bahsedilir: Aşağı ki se
nenin «31 Kanunusani, ve «13 Mayıs» fıkralarına da bakınız). 

25/26 Ağustos 23/24 Reoob, Çarşanba/Perşenbe f~ecesi Sa-
kızh-Es'ad Paşa'nın azli ve e:rtesi gün Şôray-ı.-Devlet roisii Mı.ıhmud 

Nedim Paşa'nın ikinci sadareti. 

(Azlin sebebi, Sultan Aziz'in himayesiyle bir iki senede miralaylıktan Sactarete 
kadar yükselen tecribesiz sadr-ı-a'zamın Hersek meselesindeki muvaffakıyetsiz-

1iğ"i ve Mahmud Nedinı'in de padişaha bu ısyanı «Ün beş yirmi günde» ü~nkil 

edivereceğinden dem vurmasictır : Es'ad paşa'nın bu son sactareti tam 4 ay sür
müştür; azli üzerine Nafia nazırı olmuşsa da, hem sultan Aziz'e düşman olan 
Ser-asker Hüseyn Avni ve .Adliye nazırı Midhat Paşalar, hem padişahın dalka
vuğu olan Mahmud Nedim bir takım entrikalarla kendisini tzmir valiliği ile 
Istanbul' dan uzaklaştırmışlardır). 

6 Teşrinievvel = 6 Ramazan, Çarşanba: «Tenzil-i faiz» kararı. 

(Kırım muharebesindenberi askeri masraflarla israfların gittikçe artması devle
tin «Düyün-ı muntazama» sını takriben iki yüz milyon liraya çıkarmıştır: Bun
dan dolayı senede 14 milyon lira "Faiz ve. re'sül-mal akçası» te'diye edilmekte-
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dir; son askeri masraflar dahil olmamak şartiyle büdce açığı da beş milyon !ira
dan fazladır. işte bundan dolayı "Borcu borc ile ödemek ve büdce açıklarını da 
istikraz ile kapamak» d üstüriyle tarif edilen bir maE siyaset takib olunmaktadır! 
Harici istikraz akdedilemediği zamanlar «Galata sarraflarından, ağır fiilzlerle 
para kaldırmak adet hükmüne girmiştir! Bilhassa Bosna-Hersek ısyanından itiba
ren askeri masrafların büsbütün kabarınası üzerine Sadr-ı-a'zam Mahmud Ne
dim Paşa bir rivayete göre Rus sefiri !gnatyef'in şeytanı iğvasına kapılarak 

«Tenzll-i faiz» tedbirine baş vurmuş ve Mahmud Celalüddin Paşa'nın «Mir'-at-ı

Hakikat»ine göre de ingiltere ve Fransa sefirlerinin bazı , şartlarla muvafakatıe
rini almıştır : !şte bunun üzerine Adiiye nazırı Midhat, Ser-asker Rıza, Hariciyye 
nazırı Safvet, Ticaret nazırı Damad-Mahmud, Maliye nazırı Yusuf Paşalarla Sa-< 
daret-müsteşarı Said Efendi'den mürekkep bir encümen teşkil edilmiş ve bıl en
cümen sefirlerin muvafakatıeri hakkındaki te'minat üzerine Sadr-ı-a'zamın tedbi.
rini tasvib etmiştir; fakat II'Iidhat Paşa hatıratında süferanın muvafakati mesele
sinde Mahmud Nedim'in kendilerini aldattığından bahsetmektedir: Buna mukabil 
Mahmud CeiaJüddin Paşa'ya göre de Encümen aziUan kararın ilanından bir gün 
evvel giriştikleri hava oyunları sayesinde «Binlerce altun kazanmakla iştigal>> ef
mişlerdir: Bu gizli oyunları aynıyanlar bilhassa Mahmud Nedim ve Midhat Paşa
larla Rus sefiri İgnatyef'dir; müverrih Cevdet paşa "T.O.E.M.» nın 47 nci nüsha
sında neşredilen "Tezakir, inde bu noktayı şöyle anlatır: 

«Midhat Paşa geceden kendü sarrafı ile haberleşüp ferdası henüz keyfiyyet 
duyulmadan kendi hisabına külll konsolid satmış olduğu haber alınmış ve bir 
iki saat sonra keyfiyyet i'lan olundukda esham-ı-umfımiyyenin fiatı def'aten nısfa 

tenezzül etmekle Midhat Paşa bundan mebaliğ-i külliyye kazanmış ise de damen-i 
iştiharı Jekelenmiştir. Diger rüfekaasının muamelatı mechfıl olup fakat Mah
mud Paşa ile Rusya elçisine mensfıb olan sarraflar külHyetlü kağıt satup mebaliğ-i 
külliyye kazanmış oldukları tahakkuk etmiştir». 

Bunlara mukabil Sultan Aziz'in de üç milyon lira zarar ettiğinden bahsediiir. -
Bu gün ilan edilen «Tenzll-.i faiz» kararı mucibince hükümet senede 14 milyon lira 
tutan «Düyün-ı harkiyye ve esham-ı-umumiyye faiziyle re's-ül-malleri tahsisatı» 

nın yarısını beş sene müddetıe tenzil etmiştir: Bu suretle tasarruf edilen yedi 
milyonun beşi büdce açığına ve ikisi de askeri masraflara karşılık tutulmuşsa da 
devletin vaziyeti yarı faiz te'diyesine bile müsaid olmadığı düşünülmemiştir! -
Harici dayinierin en mühimleri İngiltere ve Fransa'dır: Bunların parlamentola
nyla matbuatında Türkiye aleyhine şiddetli tarizler ve tenkidler başlamış, zarar 
gören esham ve tahvilat harnilleri kıyamet koparmış ve hatta Osmanlı sefirleri 
halkın tahkirlerine uğramıştır. Memleket dahi.Jinde mutazarrır olanlar da pek çok
tur: işte bundan dolayı «Haricen ve dalıilen devlet ve padişah hakkında azım bir 
nefret» hasıl olduğundan b_ahsedilir. İngiltere ve Fransa hükümetleri işte bu va
ziyet üzerine kendi tebaalarına Osmanlı hükümetinin o tarihten itibaren akdetmek 
istiyeceği istikrazlardan dolayı artık hiç bir mes'uliyyet kabul edemiyeceklerini 
ilan etmişlerdir : Tabii bu suretle i'gnatyef'in maksadı tamamiyle hasıl olmuş ve 
devlet hariçte ve dahilde bütün i'tibar-ı-malisini kaybetmiş demektir. tş bu şekli 

alınca, kararda imzaları bulunan ve hatta hava oyunlarıyla binlerce altın kazanan 
ı-·ükela bile bütün kabalıatı Mahmud Nedim'e yüklemişlerdir! - O vaziyette böyle 
bir tedbir zarurı: olmakla beraber, alakadar devletlerle dayinierin resmi ve tahriri 
muvafakatıeri alınmadan öyle bir karar ilanı her halde çok büyük bir gaflettir}. 

31 Kanunusanİ 
Bab-ı-Ali'ye tebliği. 

1876 = 1293 

4 Muharrem, Pazar.tesi: «Andrasi Jayihasnmm 

(Bosna'ya da sirayet etmiş olduğunu yukanki seneDin "13 Nisan, fıkrasında gör-
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düğümüz Hersek ısya,nı o tarihten itibaren 9 ay, 18 gün geçtiği halde hala tenkil 
edilemediği için müzmin bir yara halini almıştır; bu hale iki sebeb gösterilir : 
Birincisi Sadr-ı-a'zam Es'ad Paşa'nın mütereddid davranıp devletlerden çekinerek 
ve hatta işin ehemmiyetini bile pek takdir edemiyerek gevşek davranması ve ken
disine halef olduğunu yukanki fıkrada gördüğümüz Mahmud Nedim Paşa'nın da 
büyük bir bulıran şeklini alan Hazine müşkHatını ileri sürerek lüzumu kadar asker 
göndermemiş olmasıdır; ikincf sebeb de bir taraftan Rusların teşvikiyle Sırplarla 
Karadağlıların v:e bir taraftan da Bosna-Herseğ'e göz dikmiş olan Avusturya'nın 

teşvikiyle Dalmaçya ve Hırvatistan tslavlarının mütemadiyen Asilere yardım edip 
durmalarıdır. Almanya imparatorluğu da Avusturya'nın Şark'a doğru genişlenıesini 
panjermanizmin en mühim esaslarından addetmektedir: Bu esasa «Drang nach 
Osten ·= Şark'a doğru hamle» denir. Bu üç devlet Baş-vekilinin Berlin'de yaptık
ları bir mülakat üzerine Şark işlerine müdahale kararı vermeleri işte bundandır. 

Berlin mülakatında tesbit edilip Avusturya-Macaristan Hariciyye nazırı kont 
Andrassy/Andraşi tarafından 1856 Paris mw1hedesinde imzaları bulunan Fransa, 
!talya ve ingiltere devletlerine birer nota ile bildirerek muvafakatıeri alındıktan 

sonra bu gün Bab-ı-All'ye bir «Şifahi nota» şeklinde tebliğ edilen «Layiha»nın mu
kaddimesinde Osmanlı devletinin şimdiye kadar ilan etmiş olduğu ısıahat teşebbüs
lerinin neticesiz kalmış olduğu iddia edilerek bundan sonra yapılacak ıslahatın dev
letlerce tasdik ve mürakabe edilmek şartiyle tatbik edilmesi lazımgeldiğinden bah
sedilmekte ve ondan sonra da Hersek meselesinde şu beş esasm tatbikı istenilmek• 
tedir: 

_ Hıristiyanlar için tam ve mutlak bir din ve ayin serbestisi; 

2 --A'şar vergisinde ittizam usulünün ilgası; 

3 Çiftçilerin tasarruf haklarını tamamiyle te'min edebilecek bir kadastro ısla-

hatı; 

4 - Hıristiyanlarla Müslümanlardan muhtelit bir vilayet meclisi teşkHiyle ısla
hata nezaret hakkının bu meclise verilmesi; 

5 - Vergi hasılatının mahalli ihtiyaçlara tahsisL 

Bab-ı-Ali'nin 12 Şubat=16 Muharrem Cumartesi günü bu noktaya ehemmiyetsiz 
bazı tadilatıa kabul cevabı v·ermiş olması büyük bir hata sayılır: Çünkü bu su
retle bütün ıslAhat işlerinde devletlerin müdahale hakkı resmen tasdik edilmiş demek
tir; bilhassa ingiltere hükumeti Andraşi layihasını resmen ve zahireıı tasvib ettiği 
halde Bab-ı-Ali'yi gizlice ikaz etmesine rağmen bu fahiş hatanın irtikab edilmiş 

olmasına hayret etmemek kabil değildir. Bununla beraber asiler Türk askerinin 
Bosna-Hersek'den çekilmesini· ve ısıahat hususunda devletlerin müşterek kefAletini 
istedilderi ve pek tabii olarak bu talepler kabul edilmediği için Bosna-Hersek ısyam 
günden güne alevlenerek devam etmiştir: Bir taraftan Asilere yardım eden ve bir 
taraftan da Bab-ı-Ali'yi ithama kalkışan Rusya ve Avusturya devletlerinin bu me
seledeki· rolleri her halde pek şerefli roller değildir. - Yukanki sene vukuatını.n 

"20 Ağustos» ve aşağıda bu sene vukuatının "13 Mayısıı fıkralarına da bakınız). 

2 Mayıs = 7 Rebi'ül-ahir, Salı: Bulgar ısyanı. 

(Rumi takvimin «20 Nisan» tarihine tesadüf ettiği için Bulgaristan'da «Nisan ih
tilali» denilen bu meşhur ısyan Rusların teşvik ve tertibiyle Bükreş'de toplanan 
bir Bulgar kongresinin karariyle yapılmıştır: Bulgar meselesi için yukarda 1870 = 
1286 vukuatının «11 Mart» fıkrasına bakınız. - Son zamanlarda büyük Tuna vi
layetinin teşkili üzerine bütün Bulgaristan'da bir idare birliği vücuda· geldikten 
ve bilhassa Bulgar kilisesinin istiklali tasdik edildikten sonra Rus tehlikeleriyle 
büsbütün alevlenen Bulgar milliyetçiliğinin artık en büyük hedefi diger Balkan 
milletleri gibi muhtariyyet yoluyla istiklal te'minidir. Garp menbalarında zahir'i: 
sebeb olarak Çerkez ve Tatar muhacirlerinin zulmünden ve bilhassa her Çerkez 
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ailesi ıçın beş Bulgar ailesinin bir ev yapmak ve arazi işlerine de bakmak mec
huriyyetinde bırakılmış olmasından bahsedilir. 

27 Nisaru=2 Rebi'ül-ahir Perşenbe günü Otluk-köy'de toplanan komiteciler icti
maında Filibe, Sofya, Ihtıman vesaire gibi mühim merkezlerin yıkılıp yakılması, 

Müslümanların katl-i-am edilmesi ve mümkin olan yerlerde hükümetin ele alın

ması gibi meseleler görüşüldükten sonra ısyanın 13 Mayıs = 18 Rebi'ül-ahir Cu
martesi günü başlamasına karar verilmiştir: Bu harekete iştirak etmek üzere 
700 kadar Bulgar köyünden söz alındığı rivayet edilir. Asilerin bütün zararları 
:HıtilaJ komitesi tarafından tazmin edileceği için, köylülerin mallan sayılıp tesbit 
edilmiştir. 

Isyamn muayyen tarihten 11 gün evvel başlamasına sebeb, Niko-Çorbacı ismin
de bir çetecinin mahalll hükümete haber vermesi ve işte bunun üzerine A vTet
alan nahiye merkezinde bazı tevkifler başlayınca çanlar çalmarak ihtilllHn der
hal ilanma mecburiyet hasıl olmasıdır : Nalliye müdürü Ali Efendi ne iki zabti
ye şehid edilerek başlıyan ısyan hareketi bir iki günde etrafa sirayet etmiş; 

Buigar komitecHeriyle beraber Rus ve Sırp ajanları da büyük bir faaliyet göster
miş, fakat buna rağmen ihtilal ateşi bütün Bulgaristan'a yayılınayıp Rodop dağla
nyla. Balkan silsilesi arasındaki zaviyeye münhasır kalmış, 700 köy yerirııe yal
nız 55 köy ayaklanmış, bilhassa ovalardaki köylüler cesaret ed ernedikleri için en. 
fazla dağlılar ortaya atılmış, bununla beraber Filibe sancağına hükümet kuv
vetlerinin mecmüu 300 den. fazla olmadığı ve mutasarrıf Aziz Paşa'nın istimda
dına karşı Rus sefiri ignatyef'in telkirriyle işe ehemmiy.et vermi·yen Sadr-ı-a'-zam 

Mahmud Nedim Paşa alakasız davrandığı için Bulgar çeteleri Müslüman kÖf'lerini 
yıkıp yakarak akla sığınıyacak vahşetıer irtikabma başlamış, telgraf hatlarıyla 
köprüler kesilmiş, demiryolları tahrib edilmiş, karakollar basılmış, 3000 kaflar ev 
yakılmış, bin kadar müslüman öldürülmüş ve nihayet 4 Mayıs = 9 Rebi•üi-ahir 
Perşenbe günü Filibe civarına kadar her taraf kan ve ateş içinde kalmıştır. -
Bab-ı-Ali'nin işin mahiyyetini ancak bu vaziyet üzerine aniayıp asker sevkıne baş
lamış, Bulgaristan'a gönderilen tenkil kuvvetleriyle Sırbistan hududundaki ill.tiyat 
kuvvetlerinin başına «Serdar-ı-Ekremıı ünvaniyle müşir Çırpanlı-Abdülkerim Na
dir Paşa tayin edilmiş ve tenkile me'mur iki fırka da ferik Hacı-Adil ve Fazlı Pa
şaların kumandasına verilmiştir: Hacı-'.Adil Paşa fırkası Filibe-Tatarpazarcığ1-Yan
bolu mıntakasında, Fazlı Paşa fırkası da Şimali-Balkan'dadır: Bu iki fırkanın 

mecmuu 34 piyade taburuyla 2 suvari alayından ve 3 bataryadan mürekkeptir; ay• 
rıca "Asakir-i• muavine» den de istifade edilmiştir. Asilerin crKiraz ağacı kütükle
rinden düzülmüş ve üstü şarap fıçısı çenberiyle sarılmış toplar» v~ «Pazar yerle
rinde müsta'mel adi kantardan gülleler» kullanmış olduklarından bahsedilir. 

2 1\<fayıs = 7 Rebi'ül-ahir Salı günü başlıyan ısyanın tenkili 9 Haziran=16 Cuma
da-l-Ula Cuma günü ikmal edilmiş olduğuna göre, bu meşhur Bulgar ihtilali tam 
39 gün sürmüş demektir: Bu müddet zarfında Otluk-köy, Avret-alan, Yeniköy, 
praçkova, Prasdim, Prostençe, Batak-köy, ivraça, Drenova, Trevna ve Boyacık

köy'de 11 müsademe olmuş ve 4500 kadar ilsi tepelenmiştir. Bilhassa Rus propa
gandasının te'siriyle bu meşru tenkil hareketi Avrupa'ya «Müslümanlar Hıristi

yanları katl-i-am ediyor» şeklinde aksetmiş, yukanki senenin "6 Teşrinievveb fık

rasında gördüğümüz «Tenzil-i faiz» meselesinden dolayı bir müddettir Türkiye 
aleyhine dönmüş olan Avrupa efkar-ı-umumiyyesi heyecanlanmış, 15000 Bulgar 
kesilip 100 küsur köy yakıldığından bahsedilmiş ve bilhassa aşağıki fıkrada göre
ceğimiz Selanik vak'ası üzerine Türkiye aleyhindeki cereyan büsbütün alevlen
miştir). 

6 Mayıs = ll Rebi'ül-ahlr, Cumart-esi: Selanik vak'ası, 

(Resmi vesikalara nazaran bu tarihten bir gün evvel ihtida etmek üzere ferace 
giyip yaşmak tutunarak Müslüman kıyafetine girmiş bir Bulgar kızı Avrethisara-



1876 = 1293 OSMANLI TARİHİ 253 

rı'ndaıı. Selanik i<Stasyonuna gelip kendisini hükümet konağı.na götürmek üzere üç 
zabtiye =jandarma almış, fakat ihtida maksadını trende ifşa etmiş olduğu için 
bir Yahudi ve bir de Hıristiyan me'mur tarafından mesele Amerika konsolosuna 
telgrafla bildirilmiştir : Hakikatte Amerikalı olmıyan bu tuhaJ konsolos nPedkli 
LazarijHacı-Lazaro» isminde Vodinalı bir Rumdur; Rus tabiiyyetinde bulundu
ğundan bahsedilen bu milliyesiz serseri «Selan~k vak'ası» n1n en mühim ınüretti

bidir; hatta bu vak'anın yukanki fıkrada gördüğümüz Bulgar ısyaniyle alakasın

dan bile bahsedilir. Tren ıne'murlarının telgrafını alır almaz istasyon cıvarına 

Rumlarla Bulgarlardan 150 kişilik bir kalabalık yığan bu konsolos taslağının em
riyle Bulgar kızı- zabtiyelertn elinden zorla alınıp feracesiyle yaşınağı parçalan
dıktan sonra konsolosluk arabasıyla Amerika konsoloshanesine götürülmüş, Müs
lüman olduğunu haykıran kızın feryadına eheınmiyet verilmemiş ve bu feryada 
yetişen beş on Müslüman da o muazzam kalabalığa karşı pek tabii olarak hiç 
bir şey yapamamıştır. işte bundan dolayı ertesi gün hükümet konağına gelen 3-5 
bin Müslüman bunun bir namus meselesi olduğundan bahı;;ederek kızın hükü
mete teslimini istemişler ve vilayetin vaitleriyle iktifa etmiyerek «Saatli-camin 
ismiyle de anılan «Selinı.-f'aşa camii»nde toplanı.-;:nşlardır: Bunların içinde bir çok 
,,Yabancı Arnabudlar = Arnavutlar» bulunduğundan da cheınıniyetle bahsedilir! 
Vak'a mürettep olduğuna göre her halde bu serseriler parayla tutulmuş olmalı

d.ır-. Selanik valisi Baytar-Mehmet Re'fet Paşa vilayet erkaniyle beraber 
camiye gi.dip nasihat etmek istemişse de «Cem'iyyet tarafından habsedilmek sure
tiyle camlin medresesi odalarında alıkonulmuş»dur! 

Vak'amn kurbam olan B'ransız konsolosu Muline ile Alman konsolosu Abot'un iŞe 

karışması işte bu sıradadır: "Zabıta bölük-ağası Hüsni Efendi» bunlara camiye 
girmelerinin tehlikeli olacağından bahsetmişse de söz dinletemenıiştir. Bilhassa 
Alman konsolasunun meselede alakadar olduğundan da bahsedilir : işte bundan 
dolayı her iki konsolos da halkın hücumuna uğrayıp öldürülmüş ve nihayet ingiliz 
konsolasunun delaletiyle mülıtedi< Bulgar kızı hükümete iade edilince iş yatış

mıştır. 

Bütün bu izahattan anlaşılacağı gibi, "Selanik vak'ası, bir Rus tertibinden başka 

bir şey değildir : «Vak'a» üzerine maııut ignatyef'in riyasetinde Istanbul'daki bü
yük-elçilerin akdettikleri idimada verdikleri karar mucibince bütün biiyük dev-< 
letler Selanik limanına birer filo göndermiş, icabmda karaya asker çıkanlmast 

takarrür etmiş, fakat Bab-ı-Ali sür'atli davranıp konsolaslan öldürenlerden altı 

kişiyi derhal idam ettirdikten başka bir çok kimselere de şiddetli, cezalar verdiği 
ve valiyi de aziettiği için asker çıkarılmamıştır. Bu «Vak'a» nın en hazin taı·afı, 

konsoloslar jandarma elinden gündüz gözüne kız kaçıracak kadar eşkıyalık et
tikleri halde Bab-ı-Ali'nin ses çıkarmamasıdır! - Yukarıki· fıkrada gördüğümüz 

Bulgar ısyam gibi «Selanik vak'ası» da Avrupa efkar-ı umumiyyesinin Türkiye'ye 
karşı galeyanını büsbütün artırmış sayılır: Aşağıda bu sene vukuatmın «13 Ma
yıs ıı fıkrasına da bakınız) . 

10 Mayıs = 15 Rebi'ül-!'Uıir, Çarşanba: «'I'alebe-i-·ulfinnmı rnüret

tep niim8oyi~leri. 

(Yukarki senenin «25/26 Ağustos» fıkrasında gördüğümüz gibi Mahmud Nedim 
Paşa'nın bu ikinci sadaretinde Hüseyn Avni Paşa Ser-askerlikte ve Midhat Paşa 

da Adiiye nezaretinde bulunmuşsa da, Mahmud Nedim biraz sonra Hüsyn Avni'yi 
Bursa valiliği ile Istanbul'dan uzaklaştınnca Midhat Paşa da ırhasb-el-ittifakıı 
Adiiye nezaretinden isti'fa etmİ<stir: Bu "İttifak» Sultan Aziz'e karsıdır ve he
defi de padişanın hal'idir. Bu hedefe varabiirnek için de tekrar iş baŞına gelmek 
lazımdır. Ma'zuliyyet devrini «Topkapu haricinde bina eylediği kasırda;ı,, yani 
"Çırpıcı-çayırmdaki meşhur köşkünde» geçirmekte olan Midhat Paşa Bos
na-Heıısek ve Bulgaristan ısyanlarıyle yukarıki senenin «6 Teşrinievvel» fıkrasında. 
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gördüğümüz «Tenzil-i faiz» kararından dolayı efkar-ı-umumiyyenin hissetmekte 
olduğu teessürden istifadeye kalkışarak hükumet aleyhine bir hareket hazrrlamıya 
karar vermis ve iste bu maksatıa 'ireliahd Murad Efendi'nin sarrafı·Hristaki'den al
dığı paralar{ Ista{ıbul'dak1 büyük medreselerin talebesine gizlice dağıttırıp bu gün 
başlıyan ve kansız bir isyan mahiyyetini alan softalar nümayişini hazırlamıştır. 

Bu noktada paşanın muhalifleriyle tarafdarları müttefiktir; mesela Midhat pa
şa'nın aleyhinde bulunan Mahmud Celalüddin Paşa şöyle anlatır: 

"ıstanbul'da bir heyecan çıkarmanın çaresine bakılması zımmnda şehzade Mu~ 

rad Efendi'nin sarrafı Hristaki Mi:dhat Paşa delaletiyle medarise hafiyyen akça 
dağıdup Talebe-i-ulO.m ayaklandırılmış ... ıı. 
Bundan anlaşılelığına göre softalara dağıtılan paralar velialıdin kesesinden çık

mıştır! Hüseyn Avni ve Midhat Paşalarm hayram olan Tevfik Nurüddin de 
«Sultan Aziz'in hal'i ve intiharı» ismindeki risalesinde ( X) şu izahatı verir : 
«Bunlar re's-i karda olmadıklarmdan ellerinde hiç bir kuvvet yoktu. Maksadm 
husQlü içün re'si-kara geçmeleri lazımdı. Bu sebepten Midhat Paşa bazı ulema
yi kendisine celbe sa'yederek mevkı'-i-iktidara geçmek istedi. Hatta Talebe-i- ulü
mun ayaklandırılması rivayat-ı mevsfıkaya göre Midhat Paşa'nın Çırpıcı-çayırı'n

daki meşhur köşkünde düşünüldü». 
İkinci Abdülhamid'in hatıratmda da : 
«Bir takım cahH hocalar arasında kadr-ü-haysiyyeti olmayan asker kaçkım yo
baz makulesi birer mecidiyeye toplanarak» nümayiş yaptınldığından bahsedil
mektedir. Midhat Paşa'nın bu tertibatta kullandığı vasıtalar içinde Yeni-Osmanlı-. 

lardan şiUr Ziya Bey jPaşa ile postacı-Agah Efendi, ulemadan Şirvani-zade Ah
med Hulfısi Efendi ve veliahd Murad Efendi-'nin sarrafı Hristaki ile hususi hekimi 
Kapaiyon'dan ve bilhassa nüfuziyle meşhur Yenikapu Mevlevihanesi şeyhi Osman 
Efendi'den· bahsedilir. !şte bu suretle ayaklandırılan ve Midhat Paşa'nın hatıratın

da söylediği gibi umumiyyetıe Rumeli muhacirlerinden mürekkeb olan bin kadar . 
«Ta!ebe-i-ulüm» a halk arasından katılanlar ve hatta sarık sararak İlmiyye kis
vesine bürünenler de olmuştur : Bunlann ccmüsellehan» dolaştıkları da rivayet edi
lir. Bab-ı-Meşihat'e, Bab-ı-Ali'ye, Bab-ı-Ser-askeri'ye ve hatta Sultan Aziz'in o sıra

da bulunduğu Yıldız'a kadar gidip nümayiş yapan bu çığırtgan güruhu "Mir'at-ı 

şüünat» sabihi Memduh Paşa şöyle tasvir etmektedir: 
«Tullab-ı medaris dülab-ı desais ile adeta baş dönmesine uğradıldığından: 

Şeyh-ül-tslam Hasan Efendi'yi istemeyiz! 

Jl.fahmud Paşa sadarette duracak mı? 

makalatiyle cem'iyyetıer akdetmiş» lerdir; fakat yaygara bundan ibaret kalmamış, 
saclarete pek tabii olarak Midhat Paşa'yı meşihate Baş-mabeynci Rafız-Mehmet 

Bey'in «Şerrullah» dediği eski Şeyh-ül-İslam Hayrullah Efendi'yt istemişlerdir: 

Mütercim-Rüşdi Paşa'yı da istediklerinden bahsedilir. Sultan Aziz bir bölük askerle 
bunları derhal dağıttırabi1eceği halde o yola gitmeyip işe ehemmiyet vermiş, bu 
yaygaraları mi-lli bir galeyan zannederek Baş-mabeynci Hafız-Mehmet Bey'le Ser
yaver Halil Paşa'yı ayaklarına gönderip arzularının is'af edileceğini bildirerek işi 

i'zam etmiş olmakla tenkid edilir. !şte bundan dolayı Çarşanba günü başlıyan nü
mayişler Cuma günü kabine değişikliğine kadar üç gün sürmüş ve hatta «Talelı>e-t
ulum, gürfıhu geceleri sokaklarda geçirmiştir. 
Gene bu sırada bir takım müheyyiç şayialar da neşredilmiştir: Mesela veraset 
usulünü değiştirip büyük oğlu Yusuf !zzüddin Efendi'yi valiahd ilan etmek isti
yen Sultan Aziz'in ahaliden muhalefet gördüğü takdirde Istanbul'a kırk bin Rus 
askeri getirteceğinden dem vurulmuş ı·e Rus sefiri mahut !gnatyef de Müslü
manların Hıristiyanları keseceği hakkında bizzat ortaya attığı şayiaya bir eiddi
yet rengi vermek üzere sefarethansinir. etrafına bir kaç yüz Karadağlı muhafız ko
yunca Avusturya sefiri de kendisini taklid etmiştir!). 

(X) B!.I§-Md.!:>eynci Hıifız-Mehm,et Be'Jiin «Hakaa']fok-fll~beyan fi hakkı cen
netmekan Bultan Abd-üı-A.ciz Han» ismitndeki eıseri işte bu ri80-leye karşı reddiye 
olarak yazılmıştır. 
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U Mayıs 16 R.ebi'ül-aJıir, Perşeııbe: Mahmud Nedim Paşa'mn 

azii. 

(Azlin sebebi, yukanki fıkrada gördüğümüz "Talebe-i-ulüm» numayişidir : Son
suz seyyiatiyle Sultan Aziz'in de lekenlemesine sebeb olan bu feci adamın şahsiy
yet ve mahiyyeti için yukarda 1871=1288 vukuatının "8 ve 25 Eylül» fıkralarına. 
bakınız. Mahmud Nedim'in bu son sadareti 1875 = 1292 senesio 26 Ağustos ı= 24 
Receb perşenbe gününden itibaren 8 ay, 16 gün sürmüştür. - «Mühr-i-Hümayun» 
alındıktan sonra.- «Talebe-i-ulfım, korkusuyla Bab-ıcAU'den yayan çıkıp tran sefa
retine can attıktan sonra bir araba getirtip yalısına giderek hayatını güçlükle kur
tardığından bahsedilir) . 

12 Mayıs = 17 Rehi'ül-ahir, Cuma~ Mütercim-Rüştü Paşanın dör
düncü sadareti. 

IAli Paşa'nın ölümünden itibaren Bab-ı-Ali'de iki hizip belirmtye başlamıştır : 
Mahmud Nedim ve Sakızlı-Es'ad Paşalarla Şeyh-ül-tslam Hasan Fehmi Efendi 
gibi Sultan Aziz'in emirberieri vaziyetindeki şaraycı devlet-adamlarına mukabil 
Mütercim-Rüşdio, Hüseyn Avni ve Midhat Paşalarla eski Şeyh-üı-tslam Hasan 
HayruHalı Efendi gibi Abd-ül-Aziz düşmanlığında ittifak etmiş bir muhalif zümre 
teşekkül etmiştir; Sultan Aziz'in felaketini el-birliği ile hazırlıyan bu inti·kamcı 

ve kinci zümreye «Erkan-ı-erbea», «Erkan-ı-müttefika» ve "Erkan-ı-hal'» isimleri 
verilir. Yukarda gördüğümüz "Talebe-i-ulfım» yaygarası üzerine Müterdm-Rüşdü 
Paşa sadr-ı-a'zam olunca Hüseyn Avni Ser-askerliğe, Midhat Paşa «Mecalis-i
Aliye'ye me'mur, ünvaniyle nezaretsiz nazırlığa ve Hasan HayruHalı Efendi de 
Meşfhat makamma getirilmek suretiyle «Erkan-ı-erbea» ayni kabinede birleştiril

miştir: Sultan Aziz'in çok tenkid edilen bu gafletine sebep, birer mecidiyyeye so• 
kak çığırtga.nlığı yapan Rumeli softala.rının tertipli yaygaralarını milli bir galeJıoan 

zannetıniş olmasıdır! tşte bundan dolayı yeni sadr-ı-a'zamı huzuruna kabul edince: 

- Sizi halk istediğinden me' m ur ettim! 

derriiş ve Rüşdü paşa da iki yüzlülükle c1alkavukluk ederek: 

- Efendimiz halk bizi ne bilsün? !ştihar-ı namımız teveccühat-ı Şahaneniz se
nıeresidir! 

demişse C!e padişah sözünü tekrar etmek suretiyle yeni kabinenin kendi i'tima
diyle iş başına gelmiş olmadığını anlatmak istemiştir. - Bu değişikliğin haric\ 
siyaset itibariyle de büyük bir ehemmiyeti vardır: Mahmud Nedim'in temsil et
tiği Rus siyaseti yerine Müterci:m-Rüşdü, Hüseyn Avni ve Midhat Paşaların tem
sil ettikleri ingiliz siyaseti kaaim olmuş demektir. - Mütercim-Rüşdü paşa'nın 

bu dördüncü sadareti «Hali'ler ve iclaslar devrb>ne, yani Sultan Aziz, Sultan Murad 
ve Sultan Hamid devirlerine müsadiftir). 

13 Mayıs = 18 Rebi'ül-ahir, Cumartesi: Berlin memorandomu. 

{Hersek ısyanı 1856 Paris muahedesinde imzaları bulunan «Düvel-i-Muazzama»nın 
ikide bir müdahalesine vesile teşkil etmiş ve Bab-ı-iAli'nin miskince cevapları da 
bu müdii.halelere adeta meşru bir hak mahiyyeti vermiştir: Yukanki senenin «20 
Ağustos»ve bu senenj,n "31 Kanunusaniıı fıkralarına bakınız. O fıkralarda gördü
ğümüz Decazes notasıyla Andrassy j Andraşi layihasmdan sonra zuhur eden 
«Selanik vak'ası» da bu seferki Berlin memorandomuna sebeb olmuştur. Bu 
«Vak'a» için yukarda bu sene vukuatının "6 Mayıs» fıkrasına bakınız. 

Berlin memorandomu 11 Mayıs=16 Rebi'ül-ahir Perşenbe günü Berlin'de topla
nan Rus başvekili Gortschakoff/Gerçakof, Alman baş-vekili Bismark ve Avus-
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turya baş-vekili AndrassyfAndraşi'nin müşterek eseridir; Gorçakof'un kaleme 
aldığı rtvayet edilir. 1856 Paris muahedesinde imzaları bulunan devletlenlelı İn
giltere, Fransa ve !talya'nın da tasvibine arzedilmiştir. Başlıca esasları şöyle sı-

ralanabilir: , 

ı _ Selanik vak'asının bilhassa !zmir ve Istanbul'da da tekerrür etmek iht.tma
linden dolayı bu gibi yerlere büyük devletlerin filolar gönderip el-birliği ile hare
ket etmeleri; 
2 _ Mevcut gerginliğe sebeb olan Bosna-Hersek meselesinin Andrassy layillasm
daki esaslara göre tesviyesi; 
3 _ Türkiye'nin Avrupa'ya karşı taahhütlerinin müşterek kefalet altına alınması; 

4 _ Bosna-Hersek'de ikt aylık bir mütareke ilaniyle Türk kuvvetlerinin mııayyen 
bir noktaya çekilmesi, tahribatın tazmini ve konsoloslann ıslahatı mürll.kabe 
etmesi; 
5 -Mütareke müddeti içinde bunlar yapılmadığı takdirde devletlerin fi'len mü
dahalesi. 
Bu teklifleri yapan üç imparatorluğun Şark siyasetleri ingiliz politikasma uyma
dığı için ingiltere hükümeti 15 Mayıs=20 Rebi'ül-ahir Pazartesi günü kat'1 bir 
lisanla red cevabı verince iş suya düşmüş, bununla beraber !talya ile Fransa ka
bul ettikleri için beş devlet narnma 30 Mayıs,=6 Cumada-l-Ula Salı g'cinü me
morandomun Bab-ı-Ali'ye tebliği kararlaşmışsa da o günün Türkiye'de saltanat 
tebeddülüne tesadüf etmesinden dolayı bu müdhiş müdah,ale hiç bir Z?:n>o,n tatbik 
eclilememiştir). 

30 Mayrs = 6 Cumada-l-ftla, §ah: Sultan Ahdül-Aziz'in hal'i. 

(Sultan Aziz "Erkan-ı-Erbea» denilen dört kişinin şahsi kin ve garazındaı-'l dolayı 

tahtından indirilmiştir : Bunlardan Sadr-ı-a'zam Mütercim-Rüşdi Paşa Sultan 
Mecid devrinde parladıktan sonra Sultan Aziz devrinde iki defa Sadarette ve üç 
defa Ser-askerlikte bulunmuş olmakla beraber ma'zuliyyet fasılaları uzun sür
müş olduğu için padişaha diş bilemiş bir "Ayyar-ı efsunker» dir; Mahmud Ceıa
lüddin Paşa'ya göre işte bundan dolayı "Padişahdan münfail ve saray aleyhindeki 
fikirlere mütemayih dir, hatta hal'inden sonra bk gün ,Bab-ı-Ali'de toplanan bir 
mecliste: 

- Alıd-i saltanatında on bir sene ma'zul bulundum! 

diye husümetinin sebebini ilandan bile çekinmemiştir; fakat deve kiniyle meş

hur olan Ser-asker Hüseyn Avni o hususta Mütercim-RüşdFyi de, «Erkil.n-ı-er

ba»nın diger ikisini de gölgede bırakır : Kalbinde kinden başka hiç bir lıisse yer 
bulunınıyan bu amansız adamın dolambaçlı şahsiyyeti için yukarda 1874 = 1200 
vukuatının "15 Şubat» fıkrasına bakınız. Hüseyn Avni işte o fıkrada bahsi ge
çen bir kadın meselesinden ve 1871 = 1288 vukuatının «25 Eylüln fıkrasında gör
düğümüz tardiyle nefyi·nden dolayı ylllardanberi pıldişahtan intikam ahmya ~
lışmakta, hal'int ve hatta telmismini tasarlamaktadır! Bu tarihten 1 sene, f ay, 6 
gün evvel sactaretten azil üzerine tedavi bahanesiyle Londra'ya gittiği zaman Sul
tan Aztz'in hal'ine fngiliz vükelasının muvafakatıerini isternekten bile çekinmemiş
tir: 1875=1290 vukuatınm «25 Nisan» fıkrasına bakınız. Bunun sebebi, Rus taraf
dan olan Mahmud Nedim'i iş başına getirmiş olmasından dolayı İngiltere'nin ar
tık Sultan Aziz'den yüz çevirmiş olmasıdır. Her halde Hüseyn Avni harici siyaseti 
bile şahsi kin ve garazına alet etmekten çekinıniyecek luratta bir mahlüktur. 
Bunun işte böyle olduğunda umumiyetıe ittifak edilir. 
Bazı menbalarda Midhat paşa'nın yalnız meşrutiyet, sevdasiyle bu işe kanştığın

dan ve hiç bir şahsi hisse kapılmadığından bahsedilirse de doğru değildir: Sul
tan Aziz devrindeki ilk sactaretinden 2 ay, 19 günde azlediliverınesi içine N}lemiş 
ve hatta hatıratında 37 senelik me'muriyyet hayatında «ilk infisali» olduğundan 
bahsetmişUrl Saraydaki orta-oyunlarr ~da yapılan vükela taklitlerinden bütün 
"Erkan-ı-erbea» gibi o da çok müte~ sirdir. Paşanın hatıratını neşreden ((tğiu Ali 



1876 = 1293 OSMANLI TARİHİ 

Haydar Midhat Bey her ne kadar «Hal'in garaz-ı şahsiden ileri gelmediğini 'lsNl.tli, 
için • Tabsıra-i ibretıı in 165 inci sahifesindeki haşiyede babasının Sadr-ı-a'zam: 

Rüşdü Paşa'ya yazmış olduğu mektubun suretini neşn;tmiş ve bu mektupta N...id- · 
hat Pasa padisahla görüsüp ((lslahat-ı cedide ve muntazama» yapılmasım kabuf 
ettirdiğ'İ için :,Tebdil-i hareket etmek», yani hali'den vazgeçmek teklifinde bu
lunmuşsa da, mektubun altındaki «Safer 93» tarihi bu tezkirenin uydurma olduğu-"· 
nu göstermektedir; çünkü Safer ayında sadr-ı-a'zam Rüşdü Paş_a değil, Mahmuôi. 
Nedim Pasa'dır ve Mütercim-Rüsdü Pasa'nın sactareti o tarihten iki ay sorrrıı. 

ccRebi'ül-ahİr» ayına müsadiftir:' Yukar,da bu senenin «12 Mayısıı fıkrasına ba
kınız. Zaten Mahmud Celalüddin Paşa da Midhat paşa'nın Sultan Aziz'e karşı, 

«Husümet-i zatiyye» sinden bahsetmekte olduğu gibi, bizzat 1\Hdhat Paşa bile 
hatıratında bu noktayı i'tiraf etmekten çekinmenı.iştir : Paşa'ya göre ha1'ıln <BiTI: 

mühim ı;;ebebi, «Erkan-ı-erbea»yı nıecburiyyetıe iş başına getirmiş olan padi-· 
şahın ilk fırsatta bunları aziedip Mahmud Nedim Paşa'yı tekrar sadarete davet 
edeceğinin «Tecarib-i adide ile meczüm» olmasıdır! Hatta; «Mir'at-ı Hakikat),d·ı.ıkt 

izahata göre Sultan Aziz o sırada Mahmud Nedim'e sadaret teklif etmişse de 
Rüşdi, Hüseyn Avni ve Midhat «ıstanbul'dan teb'id» edilmedikçe kabul edem}
yeceği cevabını almış ve bu mesele ccErkan-ı-erbea» mn Mil.bcyn'deki ada•nla:.; 
rafından derhal kendilerine yetiştirilmiştir. Zaten Midhat Paşa'nın eı:i bariz vasfı 

hissiyyatına mağlübiyyetinde gösterilir: Yukarda 1872 := 1289 vukuatının ,::ıorsı 

Temmuz» fıkrasına bakınız. 

«Elrkan-ı-erbeaıının dördüncüsü de Sultan Aziz'in hal'ine fetva vermiş olma:k3a 
meşhur Şeyh-ül-1slam Hasan Hayrullilh Efendi'dir .: Mahnıud Celalüddin Paşa 

bu nankör ve seciyyesiz yobazı «Sultan Abd-ül-Aziz'in imamlığında bu1ımar:tk 

mizaca hoş gidecek mukallidlikler ve fassallıklarla kat'-ı meratib etmiş aUm :ıo-

yafetinde bir cahil-i cesur ve cibillet-i redie ve ef'al-i rezile ile meşhur» gösteK'··· 
diği gibi, Baş-Mabeynci Hafız-Mehmet Bey de «Hukuk-ı ubQdiyyet ve nllıHı-n®-

meki· hilmiyen cahil ve cesur Hayruliah yahut Şerrullah haini» demektedir! Sul-· 
tan Aziz devrindeki ilk meşihatinden bir ay, sekiz gün içinde aziedilmiş olduğu, 

için padişaha garaz bağlaması ~c tabii:dir. !şte bundan dolayı bu seferki H;iı'ı:tı'} 

meşihatinde «Hıfz-ı ikbal içün kazıyye-i ittifakıyyeye hidmet» ettiğinden ba.hsıe--· 

dilir. nMir'at-ı şüunatıı da Sultan Aziz'in bu adam hakkında ·şöyle bir sözü var
dır: 

_ Hayrullah Efendi bizim dairede iken «Müfsid imam» derler idi! Rüşdi Paşa'" ... 
nın tavsiyesiyle şimdi Şeyh-ül-!slam nasbeyledik : Allah vere bir halt etmeseydiY 
«Erkan-ı-erbea» içinde yegane meşrutiyet tarafdarı Midhat paşa'dır : Digerleri·· 
nin mutlakıyyetçiliğinde umumiyyetıe ittifak edilir. Bu noktayı Midhat Pa.şa bile 
hatıratında i'tiraf etmektedir. !şte bundan dolayı bu paşa mutlakıyyetçilerk: el-· 
birliği ederken meşrutiyetçilik kanilatinden fedakarlık etmiye bile razı 

tur! Hal'in askeri cephesini idare etmiş olan Mekatib-i-Askeriyye nazırı smey-
man Paşa «Hiss-i inkılab» ismindeki eserinde vak'adan sonrakf meşrutiyet münii·· 
kaşalanndan bahsederken Mütercim-Rüşdi ve Hüseyri Avni Paşaların muha1efeı:-

lerine temas ettikten sonra Midhat Paşa'nın da onlara uyduğunu şöyle anin·> 
tır (S. 60) : 

«Midhat Paşa lisanından dahi (Bu iki müttefik-i müstebidde karşı ne yapayı.m 'l:' 
üçümüz birbirimizin kavline ittibaa söz vermiş i dik!) kelime-i acz-tetiırırnesi:n-· 

den başka söz sudür etmedi)). 

Onun için Sultan Aziz'in hal'ini meşrutiyete doğru bir hamle gibi gösternıek 

kat'iyyim doğru değildir: Alel-usul aVatanıı, "Milleh ve «Devlet» gibi yaldı2ill1 

kelimelerle süslenen bu karanlık iş, kanaatindim fedakariık etmiş bir meşn.ıtı:
yetçi ile üç koyu mutıakıyyetçinin müşterek bir kin ve garaz uğrunda el-birliği 

ederek işledikleri bir şahsi intikam işidir. 
Bazı menbalarda «Erkan-ı-erbea»mn büyük sırrı, hal'e teşebbüs edilineeye kıa·· 

dar kendi aralannda kalmış gibi gösterilirse de doğru değildir : Bahriye naz:ır; 

Kayserili-Ahmed Paşa müstesnil. olmak üze_re diger vükeladan gizli tutulmuş o1-. 
makla beraber, bir iki senedir bu işe bir çok kimse imale edilmiştir. !lk mme· 

F.: ::i'K' 
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şebbis Hüseyn Avni ve kıdem itibariyle ikincisi de Midhat Paşa'dır: Bunlar 
Sadr-ı-a 'zam Rüşdi paşa ile Şeyh-ül-tslilm Hayrullah Efendi'yi son zamanlarda 
·elde 0tınişlerdir. Hüseyn Avni Paşa'nın sactaretten azli üzerine yaptığını 1875 1= 

1292 vukuatının <<25 Nisan» fıkrasında gördüğümüz Avrupa seyahatinde Paris'e 
uğradığı zaman görüşmüş olduğu Charles Mismer'in <<Souveni<s du monde mu
sutnan;> ismindeki eserinin 273 üncü sahifesindeki izaha göre, bu ilk müteşeb
bisin daha o zaman elde etmiş olduğu tarafdarların sayısı 62 yi bulmuştur! O za
mandanberi geçen bir sene içinde 1Ju ınıkdilrın fazlalaşmış olmak ihtimali de var
dır: Yalnız bunların isimleri belli değildir. Malum olanlar, teşebbüse geçildiği za
man rol oynamış olanlardıı· ve zaten bunların çoğu da son günlerde elde edilmiş 

olan kumandanlada zabitlerdir : Mesela Süleyman Paşa'nın <<Hiss-i inkılab» ına 

nazaran Hüseyn Avni Paşa meşhur Dar-ı Şuray-ı Askeri reisi müşir Redif Pa
şa'yı bu son ser-askerliği esnasında elde etmiştir. En büyük rolü oynıyan Sü
leyman Paşa'yı da Redif Pa~a ikna'etmiş ve işte bunun üzerine Redif ve Süley
man paşalar 1/2 Cumada-1-üla = 25/26 Mayıs PerşenbejCuma gecesi Hüseyn 
Avni Paşa'nın Kuzguncuk'daki yalısına giderek işin askeri cephesini müzakere 
etmişlerdir. Bu vaziyete göre hal'in ruhu mesabesinde 'bulunan Süleyman Paşa 

bile ancak beş on gün evvel elde edilmiş demektir. 

Hüseyn Avni'nin son günlerde Kayserili-Ahmed Paşa ile Redif Paşa'dan başka 

bizzat elde etmiş olduğu tarafdarların en mühimleri kendi bacanağı olan Dar-ı 
Şuray-ı Askeri azasından Mir-i-liva Hüseyn Sabri Paşa, sonraları ferik olan Mir-i
Iiva Mösyö-Necib Paşa, Ser-askerlik ser-yaveri Miralay Mustafa Bey ve sonradan 
ferikJiğe kadar yükselen Hassa meclisi azasında:m Miralay Hacı-Raşid Bey'dir. 
Bahriye nazırı Kayserili-Ahmed Paşa da donanma kumandanlığında bulunan 
Bahriye ınir-i-livası Arif paşa'yı elde etmiştir. 

- Bu emr-i hayra çarşaf kadar fetva yazarım! 

diyen Fetva-emini Filibeli ıcara-Halil Efendi isınindeki seciyyesiz kazaskeri de 
Midhat Paşa'nın elde ettiğinden bahsedilir. Eski Sadr-ı-a'zam Şirvani-zade Rüşdü 

Paşa'nın küçük kardeşi olan sabü;: Istanbul kadısı kazasker Şirvan'i:-zade Ahmed 
Hulf:si Efendi'yi de Şeyh-ül-İslam Hayrullah Efendi ikna' etmiştir. 

Midhat Paşa'nın en mühim faaliyeti ;reUahd Murad Efendi ile olan gizli pıuhli

beresinde gösterilir : Bir hayli zamandır devam edip duran bu muhaberede va
sıta ittihaz ettiği adamlar şair Ziya Bey jPaşa ile Murad Efendi'nin sarrafı Hris
taki ve aslen !talyan olan husus! llekimi Doktor Capoleone(Kapolyon'dur. Nüfu
ziyle meşhur Yenikapu Mevlevihanesi şeyhi Osman Efendi'nin de Midhat Paşa 
delaletiyle hal'e tarafdar olduğundan bahsedilir. 
!şin askeri cephesinde en ınühim ıolü oynıyan şahsiyyet, sonradan müşirliğe 

kadar yükselerek Rumeli harb ordulan umum-kumandanlığında bulunan ve ilmi 
sahada da "Tarih-i alem», "Umdet-ül-hakayık» ve «Mebani-1-inşa» gibi eserle
riyle şöhret bulan Mekaüb-i-Askeriyye nazırı mir~i-liva Süleyman Hüsni Pa
şa'dır. Çok samimf bir meşrutiyetçi olan ve sırf milli ve vatanı hislerle bu işe 
girişen zavallı Süleyman paşa ser-asker Hüseyn Avni Paşa tarafından meşrutiyet 
hakkında bir takım müphem vaitlerle nasıl aldatılmış olduğunu <<Hiss-i inkılab» 

ismindeki eserinde bizzat anlatır. 

Süleyman Paşa'nın elde ettiği zabitler, en n::::L1ı vazifeleri der-uhde eden kıt'a. 

kuınandanlarıyla Mekteb-i-Harbiyye zabitleridir: Bunların da en ınühimmi Is
tanbul Merkez-kumandanı mir-i-liva Mustafa Seyfi Paşa'dır; Mekteb-i-Harbiyye 
zabitleri içinde bilhassa mekte;bin Dahiliyye miralayı Ahmed Hıfzı Bey'den ve 
edeb1 eserleriyle maruf Erkan-ı-harb kolağ·ası Manastırh-Rif'at Efendi ile son
raları ferik rütbesiyle işkodra valisi olan kolağası Bedri Efendi/den bahsedilir. 
Gene Süleyman Paşa tarafından Taş-kışla'da elde edilip kıt'alarının başında Del
mabahçe sarayını muhasara ederek hal'i te'ınin eden zabitlerin başlıcaları da 
Hassa beşinci Talia taburu binbaşısı izzet Efendi, Hassa birinci alay ikinci ta
bur binbaşısı Edhem Bey, Hassa dördüncü Talia taburu -binbaşısı Osman Ağa, 

Tarabya ve Büyükdere telgrafhanelerini işgal eden İstinye karakol yüzbaşısı 

Ham Ağa ve veliahd Murad Efendi'nin adamlarından olup vak'anm günüyle sa-
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atini kendisine haber vermiş olan Hassa beşinci Talia taburu birinci yüzbaşısı 

Necib Efendi'dir .Tabii bütün bu küçük rütbeli zabitler mahut «Erkan-ı-erbea» 

gibi kin ve garazla değil, tıpkı zavallı Süleyman Paşa g~bi vatan ve hamiyyet his
leriyle iyi bir şey yaptıklarına inanarak kelleyi koltuğun altına almışlardır. 

Tesebbüsün tesiri iki sebeple izah edilir : Biri «Erkan-ı-erbea» nın saraydaki 
ad~mlarından gizlice haber aldıkiarına göre Sultan Aziz'in kendilerini aziedip 
Mahmud Nediin Paşa'yı sactarete ve eski ser-asker Derviş Paşayı da tekrar ser
askerliğe tayin etmek üzere kat'i kararını vermiş olmasıdır; bilhassa bundan do
layı «Paşaların can başlarına sıçrayıp tevakkuf zamanı geçti diyerek» hemen 
faaliyete giriştiklerinden bahsedilir. ikinci sebep de bu tarihten on sekiz gün 
evvel "Talebe-i-ulCım» un üç gün süren mürettep nümayişleri üzerine "Erkan-ı

erbea» iş başına gelince padişahın Baş-mabeynci Hafız-Mehmet Bey'i Bab-ı-Me

şihat'e gönderip ulemayı toplatarak bir daha öyle bir münasebetsizlik olduğu 

takdirde düşman için hazırladığı orduyla donanınayı kendilerine karşı kullana
cağını tebliğ ettirmek suretiyle bütün ilmiyye zümresini tehdid etmiş olmasıdır: 
Şeyh-ül-islam Hasan HayruHalı Efendi meseleyi derhal Hey'et-i-vükela'ya ar
zetnıiş, hükumet ulema lisamndan padişaha bir nevi istiğfarname yazdırmış, fa
kat bu müdi1iş tehdit «Havass-ı vükelib>yı pek tabii ;:ılarak büyük bir telaşa dü
şürınüştür. 

Efkar-ı.-umumiyyeye karşı hal'e bir meşrCıiyyet şekli vermek ve bilhassa halkı 

Sultan Aziz'den soğutnıak üzere ustalıklı bir propaganda yapılmakta da kusur 
edilmemiştir : Mesela padişahın veraset usulünü değiştirip büyük oğlu Yusuf lz
züddin Efendi'nin veliahtliğini te'min için Istanbul'a kırk bin kişilik bir Rus or
dusu getirteceği ve devlet haiznesinde beş para olmadığı halde saray hazinesinde 
elli milyon lira mevcud olduğu şeklindeki şayialar hep işte bu menfi propaganda 
mahsul! eridir. 
Bir de bir milyon liralık bir rüşvet meselesi vardır: Yukarda 1875 = 1292 vu
kuatınm «6 Teşrinievvel, fıkrasında gördüğümüz «Tenzil-i faiz» kararının hem 
h§xiçte, hem dahilde hasıl ettiği sCı'-i-te'siri izale için bir Londra bankasıyla mü
zakereye girişip «Tevhid-i düyun» şeklinde bir muamele yaptırmaya kalkışmış 

olan Tv'[ahmud Nedim paşa gümrük, tütün, tuz vesaire rüsumiyle 7 - 8 vilayet 
a'şarmı karşılık göstermek suretiyle işi bir ecnebi "Şirket-i iltizil.miyye, sine 
otuz sene müddetıe ihEile etıniye karar vermiş ye bu muameleden komisyon is
miyie alınacak bir milyon lira için Yunanlı sarraf Zarifi'den aldığı taahhüt se
nedinin tercemesini de Sultan Aziz'e takdim etmiştir. Baş-mabeynci Hatız-Meh

met Bey'e göre bu paranın padişaha tahsis edilmesine sebep, hünkarın "Tahsi
silt-ı Hümayunlarından olarak Avrupa'ya top vesaıre siparişleri» yapılmış ve 
«Tenzil-i faiz» kararından dolayı padişahın bir müddet evvel «Bir çok zararlara» 
uğratılmış olmasıdır. Mütercim-Rüşdi Paşa sadr-ı-a'zam olunca Sultan Aziz bu 
senet tercemesini Mabeyn Baş-katibi Atıf Bey'le kendisine göndermiş, Mahmud 
CeliUüddin Paşa'ya göre muamele yapıldığı takdirde «Vikaye-i istifadesh ni em
retmiş ve Hafız-Mehmet Bey'e göre de «Devlet ve miUetçe hayırlı olup da mev
kı'-i icril.ya konuladık olursa zinhar aldanmasunlar gibi bir lrade-i-Seniyye, 
tebliğ ettirmiştir. Hali' vak'asında Sultan Aziz'i lekelemek için Mütercim-Rüşdi 
Paşa'nın her kese gösterdiği meşhur senet işte budur. 

Hal'in günüyle saati bir iki kere değişmiş ve nihayet bu Salı günü yapılmasına 
karar verilmiştir: Dolmabahçe'nin veliahd dairesinde bulunan Murad Efendi'ye 
asker sarayı kuşatınca kendiliğinden dışarı çıkması teklif edilmişse de kat'iyyen 
kabul etmeyip askerin saraya girerek kendisini dışarı çıkarmasında ısrar etmiş
tir; bunun sebebi, muvaffak olunamadığı, takdirde kendisini Sultan Aziz'e karşı 
kabahatsız göstermek istemesidir! "Erkan-ı-erbea» nın ilkönce ezani saat 5=e
vali 12,32 de harekete geçilmesini istemeleri de ayni sebepledir: Onlar da mu
vaffak olamatlıkları takdirde meseleden hiç bir haberleri olmayıp Bab-ı-Ali'de 
çalışınakla meşgul olduklarından bahsederek kabalıatı zavallı askerlere yükle
mek suretiyle işin içinden sıyrılıvermek için öyle bk saat tayin etmişlerdir! Fa
kat askeri harekatın idaresini der-uhde etmiş olan Süleyman Paşa o saatin teh-
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likeli olacağım söyliyerek şiddetle i'tiraz etmiş ve nihayet sabaha karşı herkes 
uykudayken yapılması kabul edilerek ezani saat 9 = zavaU 4,34 de harekete 
geçilmesi kararlaşmıştır. 
Her kes gibi Sultan Aziz de o saatte derin bir sabah uykusu içinde bulunduğu 

için haberi bile olmadan adeta el-çabukluğu ile hal'edilivermiştir : büyük bir 
kısmı Taş-kışladan gelmiş olan taburlarla Mekteb-i-Harbiyye'nin 300 kadar ta
lebesi Dolmabahçe'yi hemen çevirmiş, donanma gemileriyle kayıkları da deniz 
tarafını tutmuş ve Mekatib-i-Askeriyye nazırı Süleyman Paşa da karadaki mu
hasara kuvvetlerine kumanda etmiştir. 
o sırada "Erkan-ı-erbea» ile Dar-ı-Şura reisi Redif Paşa ser-asker Hüseyn Avni 
Paşa'nın Kuzguncuk'daki yalısındadır: Sabaha karşı bunlardan Mütercim-Rüşdi 

ve Midhat paşalarla Şeyh-ül-1slam Hayrullah Efendi Bab-ı-Ser-askeri'ye git
mek üzere kayıkla Bahçekapısına, Hüseyn Avni ve Redif Paşalar da Dolmabah
çe'ye gitmek üzere Salıpazarına çıkmışlardır. Redtf Paşa umumi harekatı takib 
etmek üzere Dolmabahçe karakoluna girmiş ve Hüseyn Avni Paşa da yeni padi
şahı alıp Ser-asker kapusuna götürmek üzere arabada beklemiştir. 
Süleyman Paşa velialıdin yukarda bahsettiğimiz şeraitini yerine geti-rerek saraya 
girmiş, merdiven başındaki sofada bekliyen Murad Efendi'nin önüne düşüp dışarı 

çıkarmış, kapunun önünden itibaren bütün asker selama durmuş ve tam işte o 
sırada arabasıyla yaklaşan Hüseyn Avni- tarihi bir terbiyesizlik edip üç kıt'a üze
rindeki muazzam imparatorluğun yeni padişahını arabadan inmiye lüzum görmiye
rek: 

- Buym·un! 
diye yanına almak küstahlığını irtikii.b etmiştir. Murad Efendi arabaya girince bir 
rivayete göre Hüseyn Avni Paşa kendisine tabancasını verip: 
- Eğer hayatınız tehlikede kalırsa bu tabanca ile evvela kulunuzu öldürünüz! 
gibi bir şey söylemiş ve diger bir rivayete göre de tabaneayı velialıdin ağaların

dan biri takdim etmiştir. Muı·ad Efendi'yi ürküten tkinci hadise de kendisiyle 
yanındaki ser-askeri tanımıyan Suriyeli askerlerin: 

- Yasak! 

diye süngüye davranmalarıdır; arapça bilen bir zabit .kim olduklarını söyledik
ten sonra araba kordondan dışarı çıkabilmiş ve içindekt iki yolcu çok şiddetli 

bir yağmur altında Dolmabahçe camiinin yanındaki rıhtıma inip orada bekliyen 
üç çifte kayığa binmiştir. Biraz açıldıktan sonra ser-askerin beş-çiftesine ve 
ondan sonra da tersane çatanasına aktarma ettiklerinden ve hattii ser-asker bir 
zırhlıya yaklaşmak istediği halde Murad Efendi'nin şüphelendiği için müsaade 
etmediğinden bahsedilir. Velialıdin siniderini bozan ilk aksilikler işte bunlardır. 

Her halde yeni padişahın Sirkeci iskelesinden bir kira arabasıyla Ser-asker ka
pusuna «Dehşet ve haşyet içinde» vasıl olduğu muhakkaktır : Aşağıki fıkraya 

da bakınız. 
Sultan Aziz'i hal'edebilmek için efkar-ı-umumiyyeye karşı bir takım yalanlar ve 
iftiralar uydurularak tertib edilen meşhur fetva muhtelif menbalarda bir takım 

kelime değişikliklerine uğramaktadır ve hatta sonundan bir iki kelime eksiktir; 
lbn-ül-Emin'in "T.T.E.M.»nda fak-similesini neşrettiği hakiki metin şöyledir: 

«Emir-ül-Mü'minin olan Zeyd muhtell-üş-şuur ve umur-ı siyasiyeden bi-behre 
olup emval-i miri<yyeyi mülk-ü-milietin takat ve tahammül edemiyeceği mertebe" 
masarif-i nefsaniyyesine sarf ve umür-ı diniyye ve· dünyeviyyeyi ihlal-ü-teşviş ve 
mülk-ü-milleti tahrib edip bakaası mülk-ü-millet hakkında muzırr olsa hal'i 
lazım olur mu? 

«Beyan buyrula. Ei-cevab: .Allahu Teala a'lem OLURıı. 
Neşrinden itiba.ren bir çok tenkitlere uğramış olan bu çürük fetvada Sultan 
Aziz'e isnad edilen cinnet, siyasi cehalet, umur-ı diniyyeyi İhlal ve mülk-ü-mil
leti tahrib iftiralarıyla bakaasının mülk-ü-millet için muzır olacağı hakkındaki 

iddia kat'iyyen doğru değildir : Fetva-emini Kara~Halil Efendi'yi konağına eelbe
dip bu fetvayı yazdırmış olan Midhat Paşa, sonradan Taif'de yazdığı hatıratıiıın 
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"Tabı!!ıra-i i b ret» ismindeki birinci cildinin 150 nci sahifesinde adeta kendi eseri 
demek olan haU' fetvasını bizzat tekzib ederek: 
"Sultan Abd-ül-Aziz akıl ve fatin ve hayırhalı-ı devlet ve alihimmet bir za.t ol
duğu ve devlet ve memleketin hüsn-i idaresi kanun ve nizarn, ile olmak lılzımge

leceğini cümleden ziyade bildiği halde sonradan nasılsa tebdil-i ahlak ederek 
ulüvv-i himmet yerine kibr-ü-azamet kaaim olmuş ve hisabsız sarfiyyat-u-isra
fat kapuları açılmış ve hele Ali paşa'nın vefatını müteakıb Mahmud Nedim Pa
şa'nm sadarete vürüdiyle hal bütün bütün tegayyür etmesiyle kavanin ve nizit
mat hükümsüz kalup umür-ı devletde bir çok sü'-i-istimalat meydan almış» 
olduğundan ba!ısetmek suretiyle Sultan Aziz'in mahut fetvada iddia edildiği gibi 
«muhtell-üş-şuılr» olmayıp «Akıl ve fatinıı olduğunu, «Umur-ı siyasiyyeden bi
behre» olmayıp devlet idaresini «Cümleden ziyade bildiği» ni, aMülk-ü-milleti 
tahrib etmiş» olmayıp "Hayır-halı-ı devlet v·e ali-himmet bir zat olduğ';lıı nu ve 
nihayet son zamanlarındaki israflarıyla kanunsuzluklarının mes'uliyyeti de Ali 
Paşa'nm ölümünden sonra iş başına gelen Mahmud Nedim'e aid olduğunu bütün 
vuzühiyle i'tiriif etmektedir! Gene Midhat Paşa hatıratının «Mir'at-ı hayret» is
mi:adeki ikinci cildtnin 7 nci sahifesinde de: 
.Hakan-ı müşarünileyh zeki ve akıl olmasıyla mülkün ve tebea-i devletin eski 

vakitLer gibi idaresi mümkün olamıyacağını bilmez deği-h 

dedikten sonra, işte bu «Zeki ve akıl zat» in mutlakıyyet zihniyetinden ve bir 
kısım halkın da lrendisi gibi düşündüğünden bahsetmektedir! ,,Erkan-ı-erbea» işte 

bu ~.AJnh>, «Zeki» ve «Fatinıı zate cinnet isnad etmekten çekinmemişlerdirt Bu 
meselede Midhat Paşa gibi "Bab-ı-Fetva» da kendikendini tekzib etmekten utan
mamış, hal'i fetvasında Sultan Aziz'i mecnun gösterdikten bir kaç gün sımra 

ölümünü intiharla izah için verdiği «İ'lam-ı şer'b de merhumun hal'inden -sonra 
şuftliUDa halel geldiğinden bahsetmiştir! 
Sultan Aziz'in Dolmabahçe'den Topkapu sarayına nakli üzerine kendi el-yaıııiSlyla 
Sultan Murad'a yazmış ye o zamanki gazetelerin neşretmiş oldugu meşhur tez
kiııedeki kuvvetli muhakeme ile metin ifılde karşısında fetvıldaki isnadın ma
hiyyeti halk arasında da derhal anlaşılmıştır; bu tarihi tezkirenin do~u şekli 

şöyleetir : 
«Evvela Cenab-ı Allah'a, ba'dehu arebe-i Şevketlerine sığınırım. Hidmet-ı mil
letde [sarf-ı] mesai etmiş isem de hoşnüdi hılsıı edemediğimi beyan ve Zat-i Şaha
nelerinin hoşnüdi-i milleti müstelzim olacak hayırlu işlere muvaffakıyyetini temen
ni ile beraber kendi elimle silahlandırdığım asker beni bu hale getirdiğini tahattur 
buyurmalarını tavsiyeye ibtidar ederek mürüvvet ve insaniyyet sıkılmışlara yar
dım etmek meziyyetini gösterdiğinden, [bu] tengenay-ı ıztırabdan halas ile bir me
kan-ı mahsus içün inayet-i· Şehriyarilerini reca ve saltanat-ı Al-i Osman'ı Sultan 
Mecid Hazretlerinin hanedanına tebrik eylerim». 

Hal'in ilk foyası işte bu mektubun neşriyle meydana çıkmış ve halk arasında 

dGrhal dedikodular başlamıştır. Her h alde «Erkan-ı-erbea»mn şu tarihi gafletine 
baklll'@a Sultan Aziz'in Sadr-ı-a'zam Mütercim-Rüşdi Paşa'dan bahsederken : 
- Benim ecdadım bu gibilerin aklıyla hareket etmiş olsaydı, Konya ovasında 

koyun sürüleriyle hayme-nişin olmaktan lmrtulamazdık! 
demesine hak ı;-ermemek kabil midir? Fetva metnindeki «Umur-ı diniyyeyi ih
lah> iddiası da çirkin bir ifti-radan başka bir şey, değildir; Memduh Paşa'nın 

«Mir'at-ı şüunat» ında padişahın dindarlığı: 

"Abd-ül-Aziz Han müskirat isti'mal etmezdi. Evahir-i eyyam-ı saltanatında su 
•yerine Zemzem içmekden mütelezziz olurdu" 
şe.klinde izah edilir. Her akşam rakı içenlerin su yerine Zemzem içen ve Kur'an 
okurken ölen bir zati dinsizlikle ithama kalkışmaları her halde pek sık görülen 
manzaralardan olmasa gerektir. 
Sultan Aziz'in cülüs toplarıyla uyandığından ve donanma gemilerindeki bayrakları 
görünce: 
- Bu toplar cü! us topları olacaktır! 
deiüğinden bahsedilir .. Biraz sonra hükümetin hem hal'i, hem Topkapu sarayına 
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nakU kararını tebliğe me'mur ettiği Baş-Mabeynci Hatız-Mehmet ve Baş-Katip 
Atıf Beylerle Dar-üs-Saade ağası Cevher Ağa bin türlü tereddüdlerle vaziyeti 
arzedince derin bir tevekkülle : 
- Ne yapalım, kader böyle imiş! 
diye teslimiyyet göstermiş ve Murad Efendi'nin padişah olduğunu öğrenince: 
- Acayip! 
dedikten sonra içini şöyle dökmüştür : 
_ Böyle olacağını biliyordum. Zira selatin-i sillifeden benim gibi bu devletin. 
i'lay-ı şevket-ü-şanma hidmet edenler düçar-ı felaket oldular. Amcam şehid-i 

rnağfürun [üçüncü Selim'in] alıvali ve uğradığı felaketin derecesi sahayif-i tarihi 
al kaniara boyadı, cümleye bir esef-i ebedi yadgarı bıraktı. Bu her-bilr gözlerimize 
çarpmaktadır. tşte onların gördükleri felaket benim hakkımda da zuhüra geldi. 
Dolmabahçe halkının hıçkırıkları içinde rıhtıma inen Sultan Aziz'le aile ve maiy
yet efradı kayıklarla Sarayburnu'na nakledilmişlerdir: Kendisinin bindiği beş

çifteye oğullarından Yusuf tzzüddin ve Mahmud Celalüddin Efendileri ve Baş

katibiyle Baş-mabeyncisini almıştır; Valide-Sultan ve küçük şehzadelerden Abcl
ül-Mecid, Şevket ve Seyfüddin Efendilerle harem ve maiyyet takımı diger kayık
lardadır. Süleyman Paşa'nın "Hiss-i inkılab» ında yalnız iki şehziide ile on bir ka-· 
daima yatak-odasında bulundurduğu tarihi palayı da pek tabii bir müdafaa his
dm ve beş harem-ağasından bahsedilir. Sultan Aziz Dolmabahçe'den çıkarken, 

daima yatak-odasında bulundurduğu tarihi palayı da pek tabii bir müdilfaa his
'siyle sakasunun altına asmıştır. 
Kendi yaptırdığı donanınanın bayraklarla donanmış zırhlıları arasından nemli. 
gözlerle geçen Sultan Aziz şiddetli bir yağmur altında sır-sıklam olarak Saray
burnu'na çıkmış, orada bekliyen bir tek arabaya kendisi binmiş ve maiyyeti de 
yağmur altında yayan yürümüştür: Bilhassa üçüncü Selim'in dairesine konulma
sından ve istediği bir sıcak çorba ile bir dilim ekmeğin verilmemesinden çok mü
teessir olduğu rivayet edilir. 

Abd-ül-Aziz'in felaketinden bi-l-istifade yağmacılık işte bu gün yapılmış, Va
lide-Sultan'la Kadın-Efendiler çıkarken üzerieri aranıp «Ba'zı zabitler tarafından. 

mücevherat yoklaması» yapılıvermiş, eşyalar Topkapu sarayına nakledilirkeı:ı. 

«Erkan-ı-Müttefika» huzurlarında sandıklar açılıp kıymetli şeyler «Tevkif» edil
miş ve sarayın iç-hazinesinde kalan 7-8 yüz bin liralık mücevherat da Sultan Mu
rad'ın bir milyon lirayı bulan borcuna mukabil «Rehin makamında, yeni pil.dişa

hıll meşhur sarrafı Hristaki'ye "Ma'düd-ül-esami zevatın himıi1et-i bi-hemtalarıyla 

tiunamen devr-ü-Vta kılınmış» dır. Artık Istanbul'da durmayıp kapağ"ı Avrupa'ya 
atan Hristaki'ye "Mar-ül-beyan mücevheratın iyd-i-adha koçlan gibi kurban;.; ol
duğundan bahsediUr! Aşağ·ıki fıkrayla daha aşağıda bu senenin «4 Haziran» fık

rasına da bakınız. 

Sultan Aziz'in 85 bin altınını da «Cülüs atıyyelerine karşılık» ismiyle yeni Va
lide-Sultan zabtetmiştir! Yed1 milyon üç yüz doksan dokuz bin altı yüz altmış 

beş lira «mıkdar-ı i'tibarisinde, ki esham ve tahvilat da Maliye'nin borcuna 
mukabil «Erkan-ı-erbea» karariyle ve el-çabukluğu ile her nedense hemen Os
manlı Bankasına devredilivermiş ve bu suretle Sultan Aziz'in parasından «Ha
zine-i devlete bir akça girmek müyesser olamamış»dır! 

tkinci Mahmud'un ikinci oğlu olan Sultan Abd-ül-Aziz 1830=1245 senesi 7/8 Şu

bat = 13/14 Şa'ban Pazar /Pazartesi ·gecesi dünyaya gelmiş olduğuna göre, haPe
dildiği gün yaşı tam 46 sene, 3 ay, 20 gün tutmaktadır: Yani 47 yaşının içinde hal'
edilmiş demektir. 1861=1277 senesl: 25 Haziranı-.16 Zülhicce Salı günü tahta çıkm 

mış olduğuna göre de saltanat müddeti 14 sene, ll ay, 5 gün sürmüştür. 
Düşmanlarının ve hatta Midhat Paşa'nın bile i'tiril.f ettiği gibi Sultan Aziz fev
kalade zeki, fat'in ve hüsniniyet sahibi bir hükümdardır: Devletin ma'rüz olduğu 

büyük tehlikelerden dolayı ordu ile donanmanın ıslahına ve bilhassa en son silah
larla techiz ve ta'limine fevkalade ehemmiyet vermiş ve Memduh Paşa'nın tabiriyle 
bu işleri uBab-ı-Ali'nin atilietine bırakmayıp» bizzat meşgul olmuştur. Hatta bir 
çok defalar askeri masrafları kısmak istiyen hükümetle ihtil§Jlara bile düşmüştür: 
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Yukarda 1861 = 1278 vukuatının «6 Ağustos» fıkrasına bakınız. işte bundan dola
yı Avrupa ile Amerika'ya yapılan zırhlı, top ve mühimmat siparişlerine bazan 
kendi kesesinden bile yardım etmiştir. Sultan Aziz'in bu mütemadi gayretiyle 
devleti yedi yüz bin kişilik muntazam bir ordu çıkarabilecek hale getirdiğinden 

bahsedilir. Bilhassa yirmi beş zırhlı ile yüz kü,sur ahşap harp gemisinden mü
rekkeb olan donanınayı ingiltere'den sonra dünyanın ikinci deniz kuvveti haline 
getirmiş olduğunda ittifak edilmektedir. 
Son sistem bir tersane ile fabrilm da vücuda getirdiğ·i için. Istanbul'da da zııchlı 

yapılmış ve top dökülnı.üştür: Buna mukabil kendisi tahta çıktığı zaman devle
tin bütün askeri techizatı Baş-mabeynci Rafız-Mehmet Bey'in «Hakaayık-ul
beyan» ma göre "Dört köhne kapak ve bir kaç ahşap firkateyn ve korvetle dört 
bin şeşhane» den ibarettir! Askeri mekteplerin ıslahiyle büyük bir silalıhane ve 
muhtelif kışlalarla istilıkamlar inşası gibi muvaffakıyyetleri de bu silsileye da
hildir. 
Sultan Aziz'e karşı en şiddetli tenkitler rnali sahadadır : Sultan Abdülmecid'in 
vefatında doksan milyona yaklaşan devlet borçları Abd-ül-Aziz devrinin sonla
rında 196 milyona yükselmiştir; yalnız bunu kamilen padişahın israfından mü
tevellit göstermek doğru değildir : Bir taraftan ordu ve donanmanın tensik ve 
techizine ait masraflarla Suriye, Girit, Bosna-Hersek ve Bulgaristan ısyanlannm 
sebeb olduğ·u muazzam askeri masraflar ve bir taraftan da Kırım harbindenberi 
biriken borçların faizlerini tesviye için akdedilen yeni borçlar düyO.n-ı-urnu~ 

miyyenin mütemadiyen kabarmasında en büyük amildir. 

Sultan· Aziz Bab-ı-Ali'nin maruzat ve mukarreratım reddetmeyip ·daima tasdik 
etmiş olmakla maruftur; onun için Aif ve Fuad Paşalar gibi büyük vezirler dev
rinde onların gösterdiği tasarruf yolundan gitmekte kusur etmemiştir : 1862 r:= 
1279 vukuatıhın "ı Temmuz» fıkrasına bakııı.ız. Ali Paşa'nın vefatını takib eden 
ikinci devirde padişahın mali ahlakını bozan başlıca amil. Mahmud Nedim de
nilen canlı faciadır. Bilhassa saraylar inşasııı.a çok para döküldüğünden şikayet 

edilir: Fakat bunların en büyük ve en muhteşemi olan Çırağan sarayının inşası~ 

na Abdülmecid devrinde başlanıp bina meydana çıkarılmış ve Abd-ül-Aziz an~ 

cak ikmal ettirmiştir. Kendisinin yaptırdığı en mühim saray Beylerbeyi kasrı

dır ve o da pek büyük bir şey değildir; diğerieri bir takım ahşap binalardan 
ibarettir. Hatta Taşlık'da yaptırmıya başladığı cami ile o camiye vakfettiği Aka.~ 

retlerin inşasını bile lüzumsuzluğu hakkındaki tenkitlerden dolayı durdurmuş 

olduğundan bahsedilir. 

Sultan Aziz'in büyük meziyyetıerine mukabil büyük kusurları da vardır : Son 
zamanlarındaki israfçılığııı.dan başka, gittikçe artan azametiyle ondan mütevellit 
gafleti nihayet kendisine bir nevi la-yuhtilik hissi vermiş ve işte bundan dolayı 

bizzat kendisini tehdid eden tehlikelerin bile arzını imkansız bir hale getirmiş

tir; hatta son zamanlarında annesinin bile haber aldığı tehlikelerden bahsetmiye 
cesaret edemediği rivayet edilir! Bu lıalet-i-ruhiyyesinin teşekkülünde en mües~ 

sir amil Mahmud Nedim'in telkinatıdır: Saltanatının bidayetinde bir devlet-reisi 
zihniyetiyle çalışan Sultan Aziz'in nihayet devleti kendi malı gibi saymaya baş~ 

laması işte bundandır. Bununla beraber, koç ve horoz döğüştürüp galip hayvanla
rın boyunlarııı.a murassa nişanlar taktırdığı hakkındaki dedikoduların aslı, faslı 

yoktur: Bu iftiralar «Yeni-Osmanlılarıı ın İsviçre'deki neşriyyatında ortaya atılmış 

ve ondan sonra ağızdan ağıza yayılmJ!Ştır. 
Sultan Aziz'in gururiyle azametine rağmen çok nazik bir zat olduğundan bahse
dilir; merhamet ve şefkati de azam et ve ceberütiyle tenakuz halindedir: Bestele
rinin içli alıengi hassasiyyetinin en ince delilidir; çok güzel ney üflediğinden 

de bahsedilir. «Ressamlar Cemiyyeti Mecmuası» nda neşredilen zarif krokiled~ 

nin canlılığı da estetik kabiliyyetinin musıkiden ziyade resimde tecelli ettiğini 

gösterecek kuvvettedir. 
Abd-ül-Aziz'in en büyük meziyyeti, elindeki kıymetlerden istifade etmekte ku
sur etmemiş olmasında gösterilebilir: Ali ve Fuad Paşaları, hayatıarı boyunca iş 

başından ayı.rmamış olması işte bundandır. Onlardan sonraki sönük devlet-adam-
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~anndan ·kendisine düşman olarilan bHe icab ettil,çe iş başına getirmesi bu bü
·yük meziyyetin en bariz delili demektir. Her halde şahsi garazlarından başka 

bir şey düşünmiyen «Erkan-ı-erbea» nın en büyük fenalığı işte bu noktaya ehem
rniyet vermemiş olmalarında gösterilebilir: Onların bu harek~ti mutlalnyyeti sü

Tüncemede bırakmış ve Ali Paşa'nın kurmaya başladığını 1868=1284 vukuatının 
«1 Nisan, fıkrasında gördüğümüz milli demokrasi hareketini durdurarak Garp 

·'taklidi meşrutiyyeti:.rı iflasına sebeb olmuştur). 



BEŞINCİ MU BAD 

(M urad-ı Hamis) 
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1876 1293 

30 Mayıs = 6 Cumada-1-iı.la, Salı: Beşinci Murad'ın cülôsu. 

(Sultan Mecid'in büyük oğlu, Sultan Aziz'in yeğeni ve Osmanlı padişahlarının 

otuz i§üncüsü olan Beşinci Murad 18401=1256 senesi 21 Eylül 24 Receb pazar
tesi gliı!ü dünyaya gelmiş olduğuna göre yaşının tam 35 sene, 8 ay, 10 gün tuttuğu 
sırıa, yani 36 yaşının içinde tahta çıkmış demektir. Anası, Sultan Mecid'in ikinci 
harelJli «Şe.vk-efza Kadın-Efendi» dir. 

Osma:ah tarihinde en kısa saltanat, Sultan Murad'ın işte bu 93 günlük saltanat 
devmir; Birinci Mustafa'nın 96 gün süreri ilk saltanatı bile bundan üç gün faz
ladır! Uçüncü ciltte 1618=1027 vukuatı içindeki «26 Şubat~ fıkralarının birinci
sine lJakınız. 

Osman Gazi'den Birinci Ahmed'e kadar saltanat veraseti babadan oğula intikal 
ettiği halde, Birinci Ahmed'in ölümü üzerine bu usule nihayet verHerek büyük 
oğlu Osman dururken küçük kardeşi Birinci Mustafa tahta çıkarılmak suretiyle 
.,Eklıeriyyet» .kaidesinin tatbikıne başlanmıştır. Uçüncü ciltte 1617 ı= 1026 vuku
atımn .,22 Teşrinisani, fıkrasına bakınız. O zamandan itibaren kanunlaşan bu 
kaideyi Sultan Abdülmecid bozarak çok sevdiği büyük oğlu Murad- Efendi'yi 
küçtlk kardeşi Abd-üi-Aziz'in yerine veliabd ilan etmek istemişse de muvaffak 
olanaadığı için ·Sultan Murad babasının yerine padişah olamamıştır: Yeni-Os
manlıiarla el-birliği ederek amcası Sultan Aziz'in bir an evvel hal'ine çalışma-< 

sında her halde bir taraftan bu hatıranın ve bir taraftan da Abdülmecid gibi 
Abd-til-Aziz'in de veraset usulünü Murad Efendi aleyhine değişti-rip kendi oğlu 

Yusuf !zzüddin Efendi'yi veliabd ilan etmek istemesinin büyük bir te'siri olsa 
gerektir. 

Sakin, sevimli, nazik ve hassas bior zat olduğundan bahsedilen Sultan Murad'm 
tahsiline çok i'tina edilmiştir : Sultan Aziz'le beraber gittiği Avrupa sarayların

da amcasından daha iyi bir te'sir bırakmış olması işte bundandır. Şark kültü
rüyle fen derslerini· o devrin en mühim alimlerinden almıştır: Nesriyle nazmının 
kuvvetini Gerdan-kıran ömer Efendi isminde kıymetli bir alime medyundur. On 
dört yaşından itibaren Fransızca öğrenmiye başlayıp ilkönce Edhem Paşa'dan, 

ondan sonra da Kemal Paşa ile Gardet isminde bir Fransızdan ders almışsa da 
fazla pratik yapmadığı için iyi; konuşamadığından bahsedilir. Bilhassa musıki 

merakı ibtila derecesindedir: Muzika-i-Hümayun kumandanı Guatelli Paşa ile 
Augusto Lombardi isminde iki İtalyandan piyano dersi almış, çok iyi öğrenmiş 

ve bir çek şarkılar bestelemiştir; torunlarmdan şehzade Osman Fuad Efendi bir 
gün bana dedesinin Çırağan sarayındaki felaket yıllarını besteler tertibiyle ge
çirdiğiııden ve bütün bunların büyük kardeşi Ahmed Nihad Efendi'de bulundu
ğundan bahsetmişti. 

Sultan Murad'ın okumadan çok hoşlandığı ve hatta veliahdliği zamanında Av~ 
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rupa'dan mütemadiyen edebi ve felsefi kitaplar getirtip okuduğ'u da rivayet edi
lir: Meşrutiyet ve demokrasi tarafdarlığında Yeni-Osmanlılar'ın telkinleri kadar 
her halde bu Garp kültürünün de te'siri olsa gerektir. Bununla beraber demok
rasi telakkisinin nasıl bir telakki olduğ'u pek belli değ'ildir; zamana uymuş olmak 
ihtimali de vardır; hatta Londra'da tr.giltere veliahdi Edouard'ın deliiletiyle ve 
33 derece ile Fran-mason teşkilatma girmiş olması bile bir kanaat meselesinden 
ziyade o zümrenin siyasi müzaheretni te'min maksadiyle izah edilebilir. 

Yukanki fıkrada gördüğümüz gibi Sultan Murad'ın cülılsu çok çirkin bir saray 
yağmacılığ'ına sebeb olmuş, Sultan Aziz'le ailesine ait mücevheratın büyük bir 
kısmı yeni padişahın bir milyon lirayı bulan borcuna mukabil «Erkan-1-erbea» 
tarafından sarraf Hristaki'ye devrediliverdikten başka mütebaki kısmını da yeni 
Valide-Sultan'la Mabeyn müşirliğine tayin edi,len Diimad-Nuri Paşa zabtetmiş, 

Sultan Murad'ın eniştesi olan bu Mehmet Nuri Paşa «Mir'a-ı hakikat» daki iza
ha göre: 

«Sarayda kalan mücevherattan ve mehal-i müteaddidede bulunan kasır ve kişa

neler eşyasından ve Istabl-i-Has hayvanatından istediği kadar sirkat ve Erkan-ı
Müttefika'ya dahi hakk-ı-süküt verüp kamran» 

olmuştur! Yeni devrin dört kahramanı işte böyle kahraınanlardır: Aşağıki fıkra

ya da bakınız. 

Cülılsundaki gayr-i-tabii şeraitten dolayı Sultan Murad'ın ne kadar müteheyyic 
olup asabı bozulduğunu yukanki fıkrada görmüştük; bu heyecanın en biiriz te
zahürü Ser-asker-kapısındaki biat merasiminde gösterilir: Memduh Paşa'nın iza
hına nazaran patriklerle diğ'er ruhani reisler içeri girer girmez «Topluca damen
büs olmağa şibib gösterdiklerinde tevahhuşla i'tidal-i Şahane muhtel olarak di
van yerinden fevri çekilmek» istemi~•tir! Yeni padişahın bu haline sebeb olarak 
"Meşrubat-ı küılliyye isti'maHnde ifratı, ndan dolayı ötedenberi sinirleri bozuk 
olduğu halde «Dağdağa-i nagehzuhılr-i hal'-u-iclasın .tevlid-i evham-u-hirasıı ettiğin

den bahsedilir. Bununla beraber henüz cinnet hali başlamış değildir: Aşağıda bu 
senenin «6 Haziran» fıkrasına bakınız. 

Sultan Aziz'in hal'iyle Sultan Murad'ın cülusu hakkında vilayetlere tamim edilen 
resmi tebliğde «İttifak-ı umumi» den bahsedilirse de bu iddia «Erkanı-erbea»nm 

uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir: Hakikatte bu iş bir kaç kişi ta
rafından tasarlanıp bir iki, bin askerle yapılmış bir el-çabukluğundan ibarettir! 
Hatta zırhlılardaki Bahriye askeri Sultan Aziz'in ölüm haberiyle aldatılmış ve 
sarayı karadan muhasara eden taburlardan bazılarının efradı da neye alet edil
diklerini sonradan anıayıp ayaklanma alitınetleri gösterdikleri için derhal taşra

lara sevkedilmişlerdir. Vükela ve vüzeıanın büyük bir kısmı bHe ancak iş olup 
bittikten sonra tebeddülden haberdar olmuşlardır: Mesela bunların en mühimmi 
olan eski Sadr-ı-a'zamlardan Arapgirli Yusuf Kamil Paşa'nın biat için Dolma
bahçe sarayına gelince karşılaştığ'ı Sadr-ı-a'zam Müte:rcim paşa'ya: 

- Rüşdi Paşa, iyi bo ... yediniz! 

deyip ağzına geleni söylediğinden bahsedilir. 
Bab-ı-Ser-askeri'de başlayıp Dalınabahçe'de ikmal edilmek suretiyle çok aceleye 
gelen biat merasiminde Topkapu sarayındaki tarihi tahtın getirtilınesi kabi1 ola
madığı için, Sultan Murad'a ecdadının tahtına oturmak hiç nasib olmamıştır: Bu 
meşhur taht için üçüncü ciltte 1585i=993 vukuatının «23 Eylülıı fıkrasına bakınız. 

Beşinci Murad'ın cülılsundan saltanatın ilgasına kadar Osmanlı tahtında ·Sultan 
Mecid'in dört oğlu sıralanmıştır; Sultan Aziz'in yukarıki fıkrada gördüğümüz 

tezkiresinde: 

"Saltanat-ı Al-i-Osman'ı Sultan Mecid Hazretlerinin hanedanına tebrik eylerim» 
cümlesi, yaş sırası itibariyle saltanat hakkının kendi oğullarmdan evvel onlara 
intikal e tmesindendir). 
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4 Haziran ll Cumada-1-Ula, Pazar, zevali saat 9,36: Sultan 
Aziz'in kanlı öliimü. 

(Tarihin belki hiç bir zaman halledilenıiyecek bir takım muammiUarı vardır : 
Sultan Abd-ül-Aziz'in Fer'iyye sarayındaki feci ölümü de işte böyle bir muamma
dır. Elde mevcut vesikalar kat'i bir hüküm verıniye müsait değildir: Ancak "in
tihar» ve «Şehadet» rivayetlerinden hangisinin daha kuvvetli olduğu tesbit edi
lebilir. 
Topkapu sarayınqa üçüncü Selim'in dairesine konulmuş olması Sultan Aziz'in 
"zihnini tahdiş» ettiğinden ve: 
_ Burası arncam Sultan Selim'in dairesidir : Beni de Sultan Selim gibi. burada 
itmam etmek isterler! 
gibi sözlerle can kaygısına düştüğünden bahsedilir: Sultan Murad'a gönderdiği 

tezkirelerde o «tengnay-ı-ıztırabn dan halas edilmesini ısrarla rica etmesi ve üç 
gün Topkapu'da kaldıktan sonra dördüncü güne tesadüf eden 2 Haziran=9 Cu
mada-1-fıla Cuma günü «Ale-s-seller» aile efradiyle ve kayıklada «Fer'iyye» sara
yına nakledilmesi işte bundandır. 

Diktatör vaziyetine geçmiş olan Ser-asker Hüseyn ~vni Paşa'nın o gün çok iğ

renç ve bayağı bir harekette bulunduğundan teessürle bahsedilir : Sultan Aziz'i 
valüiyle kendisine ihsan etmiş olduğu beş-çifteye bindirtip Kuzguncuğ'un ya- · 
nında Paşa-limanı'nda bulunan kendi yalısının önünden geçirterek pencereden 
seyreden Hüseyn Avni o muhteşem yalıyı bile onun lfıtuflarına medyundur! 
Abd-ül-Aziz'le ailesi için alelacele hazırlanan ve çok sıkı bir askeri muhfifaza 
altına alınan "Fer'iyye» sarayı Çırağan'la Ortaköy arasında şimdi Galatasaray 
lisesi ibtidai kısmının bulunduğu dairedir. Burada bahçeye çıkmak hürriyetine 
bile müdahale edilen Sultan Aziz zabitlerden gördüğü terbiyesizce muamel.elerden 
ve bilhassa : 

- Aziz Efendi! 
diye Ilitab etmesinden çok m:üteessir olmuştur: Gece-gündüz Kur'an okumak 
ve namaz kılmakla vakit geçirdiğinden bahsedilir. Cuma sabahından Pazar sa
bahma kadar ömrünün son iki gününü işte böyle bir teessür ve tevekkül içinde 
geçiren sabık padişahm nihayet bu sabah ezani saat 2 = zevali 9,36 ya doğru 
Fer'iyye'nin deniz tarafındaki odasında kollarından kanlar fışkırarak can çe
kiştiği görülmüştür. 

A) Resmen ilan edilen intihar rivayeti şöyledir: Sultan Aziz o sabah sakalım dü
zeltmek üzere annesinden bir makasla bir ayna istemiş, V8Jide-Sultan da dahH 
olmak üzere odasında bulunanların hepsini d\şarı çıkarıp kapıyı kilitlemiş ve 
her iki kolunun kan damarlarını işte o küçük makasla kesip «SeyeHin-ı demn 
neticesi olarak vefat etmiş. Nihayet odada yalnız kalması uzayınca harem ta
kımı meraka düştüğü için kapı zorlanmış ve içeri girilince Sultan Abd-ül-Aziz 
minderin önündeki hasırın üstünde "meyyit olarak» bulunmuş. 

Camları kırıp saçlarını yolan cariyelerin feryad ve figanı Hüseyn Avni Paşa'nın 

karşı sahildeki yalısına aksettiği için Ser-asker hemen beş-çiftesine atıayip beş · 
on dakikada Fer'iyye'ye gelerek kadınların vaveylasını men'ettikten sonra cena
zeyi derhal karakola naklettirip oradaki• kahve ocağında neferlere mahsus ot sil
telerden birine koydurarak pencerelerin birinden kopardığı bir perdeyi üstÜne 
örtmüş. Derhal devlet erkanma haberler gitmiş. Yerli ve ecnebi, müslüman ve 
hıristiyan doktorlardan 19 hekim getirilmiş. Bunlara Sultan Aziz'in cesediyle 
intihar aleti olan makas gösterilmiş ve işte bunun üzerine yazılan Fransızca ra
porını şu Türkçe tercemesi ertesi günkü gazetelerle neşredilıniştir: 

«Ber-muktezay-ı irade-i Seniyye-i· Cenab-ı Şehenşahi vükelay-ı fiham; hazeratı 

tarafından verilen emr üzerine ll Cumada-l-Ula sene 93 ve 23 Mayıs 92 Pazar 
gunu öğ·leden bir saat evvel Hudavendigar-ı sabık Abd-ül-Aziz Han'ın sebeb-i 
mevtini tahkik etmek için Çırağan saray-ı Hümayunu ittisalinde bulunan kara
ğolhaneye giderek ortada bizi alt katta bulunan bir odaya götürdüklerinde yerde 
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seriimiş bir şilte üzerinde üzeri cedid bir bez ile örtülmüş bir cesed gördük. örtüyü 
kaldırdığımızda Hudavendigar-ı siibık Abd-ül-Aziz Han'ın cesedi olduğunu ta
nıdık. Lede-1-muayem; bilcümle a'zası soğuk, kansız ve soluk ve ba'zı mahalleri 
dem-i mütehassir ile mestür olup cesed ise henüz donınamıştı. Göz kapakları 
açıkça, karine-i lamiası hafifçe kesif ve ağzı dahi biraz açık idi ve kolları ile 
ayaklarını setreden bezler kan ile mülemma' olup kolundaki bezi kaldırdığımızda 

sol kolunun hükümünün biraz aşağısında beş asir-i-zira' [= beş santimetre] 
til.lünde, üç aşir-i-zira' [= üç santimetre] umkunda bir ceraha müşahede eyledik. 
!şbu cerihanın kenarları pürüzlü ve gayr-i-muntazam olup istikameti ise yuka
rıdan aşağıya ve dahilden harice doğru idi. Mezkür nahiyenin evridesi· kesilmiş 

ve şiryan-ı zendi takriben hurüc eylediği noktada çapının üç rub'u açılmış idi. 
Sağ kolunun büküm mahallinde dahi iki buçuk aşir-zira' 1:= iki buçuk santi
metre] tülünae kezalik pürüzlü ve biraz ınünharif bir ceriha müşahede eyledik. 
işbu malıaldeki ceriha küçük çaplı evride üzerinde olup şerayın salim idiler. 
On şir-i-zira' [= on santinıetre] tülünde ve ziyade keskin ve bir kolunun ueuna 
yakın yan tarafında ufak bir düğmesi bulunan bir mıkraz [= makas] irae olundu: 
Mezkur mıkraz kanlı olup Hudavendigar-ı sabıkın biUada zikrolunan ceıihaları 

bununla icra etmiş olduğunu bizlere beyan ettHer. Ba'dehu bizleri Hudiiv.endi
gar-ı merhumun ikametgahı olan deniz tarafındaki büyük odaya götürdüler. Bu 
odada bir pencerenin kurbünde bulunan köşe minderi üzeri kan ile göl kesilmiş 

ve hasırın üzerinde dahi pıhtılaşmış bir mıkdar kan bulunduğu gibi hasırın öte
sinde berüsünde dahi kan lekeleri müşiihede olunmuştur. 

tşte siHif-üz-zikr ahvalden cümlemiz müttahiden ati-z-zikr kararı verdik: 
Evvela - Hudavendigar-ı sabık Abd-iU-Aziz Han'ın vefatma kol büktl~rinde

ki evi'yenin kat'iyle hasıl olan seyelan-ı dem sebeb olmuştur; 

Saniyen - Bize irae olunan alet cürüh-i mezküreyi husO.le getürebilir; 
Sdlisen - Cürühun hey'et ve istikanıetinden ve bunları husüle getirmiş olan 
alet-i carihadan bir intihar, ya'ni telef-i-nefs vukua geldiği istidlal olı.muyor. 

Binaenaleyh Çırağan saray-ı Hümayünu karağolhanesinde yapmış olduğumU'Z işbu 

mazbata-i acizanemiz imza ve takdim kılındı». 

Dr. Marko - Dr. Nuri - Dr. Soto - Dr. Espagnol - Dr. Marc-MarceljMark-:Mal.'kel -
Dr. Yatropulo - Dr. Abdünnür - Dr. Servet - Dr. De Castro/Kastro - Dr. 1\laı.'öen
Dr. Jules Melincen - Dr. Konstanin CaratheodoryjKaratodori - Dr. DicksonfDik
son - Dr. Vitalis - Dr. Edouard Spadaro - Dr. Nurican - Dr. Melyan Bey - Dr. 
Mustafa - Dr. Mehmet. 
İlkönce beş doktor tarafından «Sudan bir rapor» yazılmışsa da vükelanın hoşuna 

gitmediği için değiştirHip işte bu ikinci rapor tertip ve neşredilmiştir. 
B) Şehadet rivayeti de şöyle izah edilir: «Erkan"ı-eı:bea1,, uErkan-ı-müttefika., ye 
«Erkan-ı-hal'» isimleriyle anılan ve saltanat tebeddülünde al)1il olan Mütercim
Rüşdi, Hüseyn A vni ve Midhat Paşalar la Şeyh-ül-tslam Hayrullah Efendi o sı
rada devlete hakim bir diktatörlük hey'eti vaziyetindedir. Sultan Murad'ın cülü
sunda işte bunlarla Bahriye nazırı Kayserili Ahmed paşa. ve Cemile-Sultan'ın 

kocası ve Damad-Fethi Ahmed Paşa'nın oğlu olan Ticaret nazırı Mahmud Cela
lüddin Paşa'dan mürekkep fevkalade bir vükela komisyonu teşkil edildiğinden, 

padişahın rahatsızlığından dolayı bütün işleri bu . komisyonun gördüğünden ve 
Sultan Medd'in damadlarından olan yeni Mabeyn müşiri Nuri Paşa'nın da Va
lide-Sultan'la daimi temasından dolayı bu hey'etin saraydal mümessili vaziyetinde 
bulunduğundan bahsedilir. 

Sultan Aziz'in katli, işte bu hey'etıe oğlu narnma hareket eden yeni Valide Şevk
efza Sultan arasında kararlaşmış, bir rivayete göre Sultan Murad da işe ka
rışmış ve bu kararı tatbik etmek üzere de yeni padişahın emekdar adamların

dan Cezayi-rli-Mustafa Pehlivan, Yozgadlı Pehlivan-Mustafa Çavuş ve Boyabadlı 

Hacı-Mehmet Pehlivan Sultan Aziz'in güya muhafazasına me'mur edilmiştir : 
Bunlar koruculuk ve köşk bekçiliği gibi «hidemat-ı süfliyye»de kullanılan adam
lardandır. 

O sırada Sultan Aziz'in hususi hizmetinde yalnız ikinci mabeyncisj. Fahri Bey 
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bırakılmış, digerlerinin hepsi savulmuştur. l!'ahri Bey de vükela komisyo
nunun Fer'iyye'deki adamıdır. Bundan başka muhafız kıt'a zabitlerinden binbaşı 

!zzet, Binbaşı Necip ve kolağası Alt Beyler de elde edilmiştir. Damad-Mahmud ve 
Nuri Pasalarla Kızlar-ağası Süleyman Ağa Cezayirli, Yozgadlı ve Boyabadlı peh
livanlara' icab eden talimatı verip bundan bir akşam evveline tesadüf eden Cumar
tesi/pazar gecesi her üçünü Fer'iyye'ye göndermişler, pehlivanlar geceyi karakolda. 
geçirmişler ve bu_sabah da Fahri Bey tarafından içeri alınmışlardır. Saraya girer
ken Fahri Bey Yozgadlı Mustafa-Pehlivan'a beyaz saplı keskin bir çakı vermiş, 
karakol zabitlerinden Ali ve Necib · Beyler de beraber gelmiş, Reyhan ve Rakını 
isminde . iki harem-ağası da vaziyeti kollamış, odaya girince birdenbire Sultan 
Aziz'in üstüne atılan kaatillerden Fahri Bey padişahm şaşalamasmdan istifade 
ederek kollarını arkadan tutmuş, Cezayirli-Mustafa ile Boyabadlı-Mehmet diz
lerine oturmuş, Yazgadlı-Mustafa elindeki çakı He padişahın ilkönce sol kolunun 
ve ondan sonra da sağ kolunun damarlarını kesmiş, zavallı Sultan Aziz : 

_ Aman Allah! 
diye feryad etmiş, bu feci ameı.Iyye beş dakika kadar sürmüş ve o sırada Necib 
ve Ali Beyler de yalın kılıçlarla oda kapısını tutmuşlardır. Kaatiller umumiyetle 
sefadan ve yalnız Cezayirli-Mustafa pencereden kaçıp gittikten sonra Pertev
Niyal Valide-Sultan gelip oğlunun üzerine kapandığı ve saraylılar da feryada 
başladıkları zaman Sultan Aziz henüz sağ olmakla beraber artık konuşamadığı 

için bir şey söyliyeı~emiştir. 

Bu iki rivayetin her ikisini de te'yid eden bir takım deliller vardır. «İntihar:ı> ri·· 
vayetine ait deliller şöyle sıralanabilir : 
ı - Sarayın harem dairesinde bulunan Sultan Aziz'in odasına altı kişinin birden 
gündüz gözüne girmeleri ve üç yüz kadar cariye tarafından görülmemeleri kabil 
değildir; 

2 - Kaatiller her ne suretle girmiş ve her ne sebeple görülmemiş olsalar bile 
Sultan Aziz gibi fevkalade kuvvetli, pehlivan cüsseli 'lte bilhassa «Korku bilmez 
bir liıükümdarııın uzun uzadıya mücadele etmeden ve hiç olmazsa bağırıp çağır

madan kol damarlarını kestirmesi nasıl kabil olabilir? 
3 - Yukarda gördüğümüz raporda hiç bir mücadele izinden bahsedilmemesi ölü
mün intihardan mütevellid olduğunu göstermektedir. 
4 - Sultan Aziz'in o gün hizmetinde bulunmuş olan beşinci hazinedar Arz-ı-niy&z 
Kalfa p(idişahın intihar ettiğine şehadet etmiştir; 

5 - Sultan Abd-ül-Aziz'de ötedenberi intihar fikri vardır: Zillet görmüş bazı 

tarih! şahsiyyetlerin intihar etmemiş olmalarını muhtelif münasebetlerle tenkid 
etmiştir; 

6 - Hal'inden çok müteessir ve bilhassa uğradığı hakaretlerden son derece dilgir 
olan sabık hakan daha Topkapu sarayında iken Baş-mabeyneisi Hafız-Mehmet 

Bey'e: 
- Bir parça zehir bularnaz mısın? Varsa g-etir! Ba'dema benim hayatım mücib-!. 
fitnedir! 
diye intihar fikrini Hk gününden itibaren ızlıara başlamış ve Fer'iyye'ye nakle
dildikten sonra da: 
- Bu dünyada bizim için tad kalmadı! 
demiştir: Hatta bundan dolayı etrafında hiç bir silah bırakılmamıştır; 

7 - Sultan Aziz'in odası Fer'iyye sarayının üçüncü katmdadır: Kaatillerden Ce• 
zayirli-Mustafa nasıl olup da pencereden kaçarak ve dar bir çıkmtıya tutunarak 
üçüncü kattım aşağı inebilir? 
8 - Yukarda gördüğümüz raporda imzaları bulunan hekimlerden ikisi İngiliz

dir : Bunlardan Dr. Dickson sefaret tabibi ve Dr. Melincen de Harem-i-Hüma
yun hekimidir; bunlar muayeneye digerlerinden daha geç geldikleri için cesedin 
"her tarafını ince ince gözden geçirmişler» ve merhumun intihar ettiğ'ine kaanit 
olmuşlardır; 

9 - Dr. Melincen cesedin muayenesinden sonra harerne gidip «Divane gibi bir 
halde» bulunan Valide-Sultanı tedavi etmek isteyince makas meselesindeki gaf-
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!etinden müteessir olan Pertevniyal-Sultan: 

_ Oğ·Jumun canına kıyan ben oldum; bana hekim göndereceğinize cellil.t gön
<lerin! 
diye feryad etmiştir; 
10 _ O zaman İngiltere'nin Istanbul büyük-elçiliğinde bulunmuş olan Henry 
Eliiot, Londra'da çıkan «Nineteenth Century» mecmuasında neşrettiği -bir ma
kalede cesedi muayene etmiş olan İngiliz doktorlarının ilmi kanaatleriyle diger 
bir takım deliHere istinaden vak'anın bir intihardan ibaret olduğunu izah etmiş 

ve bu makalenin Türkçe tercemesi gene Londra'da çıkan "Hürriyeb gazetesi-yle 
neşredildikten başka risale şeklinde de tab'edilmiştir; 

11 - İkinci Abdülhamid'in vak'adan beş sene sonra Yıldız'da kurdurmuş olduğu 

fevkalade mahkeme tarafından ortaya atılmış olan «Şehadet, iddiasının Midhat 
Paşa ile bir iki arkadaşını mahkum etmek Için tertib edilmiş bir tuzaktan başka 
bir şey olmadığı, o zaman Avrupa'da ve ikinci meşrutiyetten sonra da Türkiye'de 
yapılmış olan neşriyyatıa sabittir; 
12 - Yıldız mahkemesinde kaatil olduklarını i'tiril.f eden pehlivanlarla diger maz
nunlara işkence edilmiş olduğu hakkında bir takım vesikalar vardır; 

13 - Midhat Paşa Yıldız mahkemesinde Sultan Aziz'in validesi Pertev-niyal Sul
tan'ın şehadetine müracaat edilmesini taleb ettiği halde, her nedense Valide- Sul
tan'ın ifadesi alınmamıştır; 
14 - Vak'amn vukuundan Yıldız muhakemesine kadar geçen beş sene içinde Sul
tan Aziz'in varisieri tarafından hiç bir dava ve iddiada bulunulmamıştır. 
Buna mukabil «Şehadeb rivayetini te'yid eden deliller de şöyle sıralanabilir: 
1 - Yukarda Sultan Aziz'in ölümünü intihar ihtimaliyle izah ettiğini gördüğü

müz tıbbi rapor kanuni şerait ve eşkaline kat'i·yyen rı:ıütabık olmadıktan başka, 

doktorlar cesedin umumi muayenesinden men'edilmek suretiyle alelacele yazdırı

lıvermiş çürük ve şüpheli bir vesikadır: Abdurrahman Şeref'in izahına göre: 
"Etibba padişah-ı mahlfı'un na'şini bi-1-etrat muityene etmek istediklerinde kılı

cına dayanmış olduğu halde kapuda duran Hüseyn Avni Paşa mani' olmuş ve 
(Bu cenaze Ahmed Ağa, Mehmed Ağa değildir; bir pMişahtır; onun her tarafını 

açtırıp size gösteremem!} demiştir». 

Ser-asker böyl.e bir "Vaz'-ı tehdidkarane» alınca sathi bir muayene ile yalnız 

kollanndaki yaralam bakılmış ve hekimler paşanın "Evza'-ı mütehakkimanesinden 
şi.ipheye düşmüşlerdir»; sonradan Dr. Marko paşa da meseleyi böyle anlatmıştır : 
2 - Bazı doktorlar ve ezcümle Marko Paşa muayeneye iştirak etmedikleri- halde 
raporu «bila--muayene, imza ettikleri gibi, ismi ma'lüm olmıyan bir doktor da 
imzaaan istinkaf ettiği için Trablusugarb'e nefyedilmiştir; Mabeyn etibbasından 

ömer Bey/Paşa ise muayeneye her nedense iştirak etmek istemediği için devrin 
diktatörü vaziyetinde bulunan ser-asker Hüseyn Avni- Paşa tarafından : 

- Edepsizlik ediyorsun! 
diye tekdir edildikten başka derhal şeritleri sökülerek hemen orada askerlikten 
tar deailivermiştir; 
3 -·- Midhat Paşa Yıldız mahkemesine sevkedilmek üzere İzmir'den getirilirken 
Istanbul vapurunda yapılan istintakında vak'a günü raporu okuduğu zaman 
ölümün «Merhumun kendi eser-i fi'li idüğüne pek de kuvvet görenıemişıı ol
malda beraber diger vükela ses çıkarmadığı için kendisinin de sustuğunu i'tiraf 
etmiştir; 

4 -· Tıbbi olmaktan ziyade siyasi bir vesika demek olan bu tuhaf rapor Avru
pa'da da bir takım tenkitlere yol açmış ve hatta doktorlar arasında münakaşalar 
bile olmuştur. Doktor olmıyanlar bile tenkid etmiştir: Mesela Fransız muharrir
lerinden Charles Mismer cenazenin üstündeki örtü bile kaldırılmadan yapılan 

üstün-körü muayeneyi "Souvenirs du monde musulman» ismindeki eserinin 278 
inci sahifesinde Tıbb-ı-adli'ye mugayir gösterir; 
5 - Raporu tedkik eden bu günkü hekimler de kanuni evsafı haiz olmadığı ka
naatindedir: Mesela Sılılıiye vekilieti Danışma Kurulu Başkanı Doktor Ali Süha 
Delilbaşı'ya göre vak'anın vuku'bulduğu mahallin vaziyeti, cesedin vaziyeti, mu-
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hitindeki eşyanın vaziyetıeri, bir mücadele geçtiğine ait izler olup olmadığı, ölü
rrün üstündeki elbise ve çamaşır nevi'leriyle bunların üzerinde ne gibi alametleı· 

ve izler bulunduğu, ceset soyulduktan sonra vücudun tepeden tırnağa hali, man
zarası, rengi. soğukluk veya sıcaklığı, vücudun her hangi bir nahiyesinde cebr-ü
siddet alaimi bulunup bulunmadığı ayrı ayrı zikredilmek lazımgelir: Mahut ra
~orda bu noktalara hiç temas edilmediği için bunun bir Tıbb-ı-adll raporu sayıl
mak imkanı yoktur; 
6 _ Hali' fetvasmda «Muhtell-üş-şüi::U·» gösterilen Sultan Aziz'in aklı başında 

olduğu halefine yazmış ve hükümetin de nıatbuata vermiş olduğ·u tezkire ile 
sabit olmasına mukabil, Sultan Murad'ın cülüsundan itibaren gösterıniye baş

ladığı müvazenesizlik karşısında Abd-ül-Aziz'in tahta avdet ihtimali '<Erkan-ı

erbea» yı böyle bir su'-i-kasda sevkeden en mühim amil sayılır; 

7 _ Devlete hakim olan "Erkan-ı-erbeaıı dan bilhassa orduya istinad etmek iti
bariyle diktatör vaziyetinde bulunan ser-asker Hüseyn Avni Paşa ötedenberi 
Sultan Aziz'in ifna ve izalesine kasdetıniş bir adamdır: Mesela Mısırlı Mustafa 
Fazı! Paşa'ya: 

_ Ben andan ahz-i· sar etmedikçe Allah canımı almasun! 
dedikten başka Mısırlı-Halim Paşa ile Adiiye nazırı Akif paşa'dan birer fedai 
istemiş, evvelce tedarik ettiği bir Arnavut serserisini Zabtiye nazırı Hüsni Paşa 
yakalatmış ve bir ai·alık da Kilerci-başı vasıtasıyla Sultan Aziz'i tesmim ettir
miye kalkışmıştır: Yukarda 1874>=1290 vukuatının ((15 Şubat» fıkrasına bakınız. 

Bu vaziyette bir adamın hali'den sonra fırsat eline geçince garazını icradan geri 
kalimyacağı pek tabiidir. Hatta Avrupa seyahatinde bu niyetini Charles Mismer'e 
itiraf bile etmiştir; 
8 _ Sultan Aziz'in muhafazası Hüseyn Avni ve Kayserili-Ahmed Paşalaı·a ha
vale edilmiş olduğu için, Midhat Paşa İzmir'den Istanbul'a getirilirken vapurdaki 
İstintakında ihtiyatlı ve te'villi bir i'tirafta bulunarak: 

-- Abd-ül-Aziz merhumun emr-i muhafazası Avni Paşa ile Kayserili Ahmed Pa
şa'ya muhavveldir ve mademki madde-i katıi kendi eser-i fi'li olmayup yed-i 
aharla vuku'bulınuştur, bunun elbette müşarünileyhümanın tertibiyle yapılmış ola
cağı vazılı ve aşikardır! 
demiş ve bu suretle katli kabul ederek mes'uliyyeti o zaman her ikisi de ölmüş 

olan asker arkadaşlarına yüklemek istemiştir; 

9 - Halbuki Sultan Aziz'in katline bizzat Midhat Paşa da tarafdardır ve hatta 
kendisine isniW edlien cinay€t ortaklığı ile her nedense iftihar bile etmiştir! 

Hiitıratının «Iviir'at-ı-hayret» ismindeki ikinci cildinin 216 ncı sahifesinde Yıl

dız mahkemesinin ilk eelsesinden bahse başlarken hakimlere. işte şöyle hitab et
tiğ·ini bizzat kendisi anlatır : 
- ibtida Cenab-ı-Hakk'a hamd-ü-şükr ederim ki böyle bir muhakemeye da'vet 
olunmaklığını ahlak ve fazail-i insaniyyeyi lekedar edecek sirkat ve irtikab-ı 

rüşvet ve ifsad-ı memleket misillü bir töhmete mebni olmayup sahih olsa bile 
gayret-i milliyye ve hamiyyet-i vataniyyeden münbais olmak iktiza eder bir 
madde içündür! 
Tahtından indirildikten sonra habsedilmiş ve beş yüz askerle kordon altına alın

mış müdafaasız ve aciz bir mevkufun katli ne "Gayret-i milliyye» He, ne de 
«Hamiyyet-i va taniyye» ile zerre kadar alakadar değildir: Osmanlı tarihinde sahsi 
ihtiril.satın «Vatann ve "Millet» teraneleriyle süslenmesi bilhassa işte o tarihten 
itibaren taamnıüm etmiştir; 
10 - Gene Midhat paşa İzmir'den Istanbul'a getirilirken vapurdaki İstintakında 

vak'a günü Fer'iyye dairesine giderken «Hakan-ı müşarünileyhin muhafazası pek 
müşkil ve tehlikeli olduğundan bu vechile vuku'-ı vefatı pek eyü oldu diyerek 
ızlıar-ı memnuniyyet» ettiğini de i'tiraf etmiştir : Paşayı Taif'de boğduran man
tık da işte böyle bir mantıktır; 
11 - Sultan Aziz vak'asında hükumet adli tahkikat yapmamıştır : Cenazenin 
bulunduğu karakola gelen vükela yalnız Milbeynci Fahri Bey'le iki harem-ağa

onndan intihar rivayetini dinleyip hakikat diye kabul edivermekl€ iktifa etmiş-
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ierdir: Midhat Paşa hatıratının «Tabsıra-i ibret» ismindeki birinci cildinin 172 nd 
sahifesinde "Tahkikat içün her ne lazım ise yapılmış olduğundan» bahsettiği 

halde, «Mir'at-ı hayret» ismindeki ikinet cildinin 220 nci sahifesinde kendikendi
ni nakzederek "Fahri Bey'in iki arap hadım ile birlikte vuku'bulan takrir-ü-ifa
desi tamamiyle tabiat-i hal-ü-maslahata mm·afık olduğundan ve diger tarafta 
merhumun hal-t irtihaliyle mükedder olan Valide-Sultan ile Kadın-Efendilerin bu 
madde içün isticvab ile iz'ac edilmeleri dahi munasıp görülmemiş idüğünden 

umum vükela bu derece ma'liimat ile iktifa etmiş" olduğunu i'tiraf etmektedir! 
Sultan Aziz'in ne aile efradından, ne de mıkdan yüzleri bulan saraylılanyla ca
riyelerinden hiç bir şey sorulmamıştır: Halbuki Abdurrahman Şeref'e göre ca
riyeler hep şehadetten bahsedip «intihara asla kaail değiller» dir! On dokuz dok
tora imza ettirilen mahut raporu karakala gelip okuyunca tatminkar bulmadığı

nı bizzat i'tiraf etmiş olan Midhat Paşa'nın bu şüphesine rağmen diger vükela 
ile beraber sükiit edip tahkikat talebinde bulunmaması her halde lehine kay
dedilecek bir nokta değildir; 
12 - Vak'ayı intihar şeklinde gösteren «i'lam-ı şer'i» yi teıtib etmek üzere güya 
keşfe gelen Sadreyn müsteşar muavini Tahsin Efendi cenaze kaldırıldıktan 

sonra Fer'iyye dairesine gelip Milbeynci Fahri Bey'I dinlemekle iktifa ettiği 

gibi, zabtiye mustantiklerinden Mustafa Efendi de «Cenazenin ertesi günü me'
müren gelüp» gene ayni Fahri Bey'in ayni izahatiyle kanaat etmiştir; 

13 - «f'lam-ı şer'i»de Sultan Aziz'in hal'inden sonra "şuüruna halel tari, olduğu 

için intihar ettiğinden bahsedilmek suretiyle «muhtell-üş-şuür» olduğu için tah
tından indtrilmesine hükmeden hali' fetvası ikinci bir yalanla resmeD tekzib 
edilmiştir; 

14 - Vak'a günü vükeladan biri Midhat Paşa'ya meselenin bir kere de Valide
Sultan'dan tahlükini teklif edince Maliye nazırı Yusuf Paşa: 

- Hüseyn Avni Paşa'yı göndermeli: Valide-Sultan başına bir şey vursun da 
kırsun! 

demiştk; eski Sadr-ı-a'zamlardan Arapgirli Yusuf Kamil Paşa'nın da Hüseyn 
Avni paşa için : 

- Mel'un herif padişahın başını yedi! 
dediğinden bahsedilir; 

15 - Sultan Aziz'in yanında tarihi bir paladan başka silah kalmamış ve o da 
vak'adan yanın yahut bir saat evvel aldırılıp karakala kaldırılmıştır: Mütercim
Rüşdi Paşa Sultan Hamtd'in emriyle İzmir'de istintak edildiği zaman bı:ınu in
kar etmişse de «Mir'at-ı hayret»in 218 inci sahifesindeki ifadesine göre Nfidhat 
Paşa Yıldız mahkemesinde «Nihayet ahziyle karakala teslimi vak'adan bir saat 
evvele tesadüf etmiş oluyor; bundan ne çıkar?, diye i'tkiif etmiştir: Bundan çı

kacak şey, öldürülmesine karar verilmiş bir adamın son müdafaa viisıtasından 

da mahrumiyyetidir; 
16 - Kanunen bir müntahir veya maktulün adli keşif yapılmadan evvel yerin
den kaldırılrnaması ve hatta olduğ·u vaziyette bırakılması lazımgelir: Abdurrah
man Şeref Işte buna rağmen Sultan Aziz'in hiç bir münasebet olmadığı . halde 
derhal odasından kaldırtılıp karakala indirtilerek ottan bir şilte üzerine atılı

vermesını «İştibah-u-tereddüde bai.s olan esbabın a'zann» gösterirse de, ondan 
çok mühim bir vaziyet daha vardır : Sultan Aziz henüz ölmeden· ve belki de yara 
yerlerinin üstünden kolları derhal boğulup kan durdurulmak suretiyle hayatı

nın kurtarılması tıbben kabilken odasından kaldırılıp kanları aka aka karaıwl

daki kahve ocağına nakledilm.iştir! Dağ başlarındaki haydutların bile irtikab 
etmiyecekleri bu müdhiş vahşeti ser-asker Hüseyn Avni Paşa yaptırmıştır! Ka
rakola getirildiği zaman bile henüz sağ olan Sultan Aziz'i kurtarmak için hiç 
bir şey yapılmadıktan başka, biraz sonra ölünce Hüseyn Avni Paşa kendi eliyle 
bir pencere perdesini koparıp üstüne örtmüş ve bu suretle Ölümüne bizzat se
beb olmuştur. O zamanın Sadr-ı-a'zamı olan ve o gün karakala diger vilkela
dan sonra gelen Mütercim-Rüşdi Paşa beş sene sonra Sultan Hamid'in emriyle 
İzmir'de yapılan istintakında bu noktayı şöyle anlatır : 
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_ Na'şini karakala çıkarmışlar ve çıkardıkları zaman: kendisinde eser-i hayat: 
mevcud imiş; sonra münkatı' olmuş olduğunu dahi söylediler ve hekimler dahi 
orada hazır idi : Anlar da merhumda karakala çıkarıldığı vaki.t eser-i hayat· 
mevcud olduğunu tasdik eylediler! 

Bu izahattan anlaşıldığına göre doktorlar «Eser-i hayat» mevcud olduğu sırada 

gelmiye başlamışlarsa da, _her halde ser-askerden korktukları için hiç bir tedavi 
teşebbüsünde bulunmamışlardır! Sultan Aziz'in kan damarları açıldıktan ne ka
dar sonra karakala nakledildiği m1Hfım olmadığ·ı gibi, karakolda ne kadar yaşa
dığı da belli değildir. Mustantik hem bu noktayı. hem de merhumuıı konuşup ko-
nuşmadığını Mütercim-Rüşdi Paşa'ya sormuş, paşa da şu cevabı vermiştir: 

_ Ol vakit bunu ben de sordum, tekellüme iktidarı olmadığı cevabını alınış 

idim; karakolda ne kadar yaşadığını bilemem; bu hal ol vakit tevatüren söy1en
di; orada bulunan vüke!a ve ulema ve rica! ve saire ki orada mevcud bulunaı:ı.

lardır, bu hali mutlak görmüşlerdir v;e benim gibi sonradan gelenler de de işit~ 

mişler dir. 
Karşı sahildeki Paşalimanı'nda oturan Hüseyn Avni Fer'iyye'deki saraylılarm 

feryadını duyar duymaz beş-çiftesine atlayıp «beş on dakikada» yetişnı.iş ve Sul-· 
tan Aziz'i derhal karakala naklettirmiş olduğuna göre, Boğaziçi'nin muhtelif ta-c 
raflarında oturan devlet erkanına haber gönderip onların da orada toplanmala-
rını te'min edinceye kadar hiç olmazsa bir saat geçmiş olması ia.zımgelir. Sui-· 
tan Aziz'i henüz hayatta görmüş olan doktorların da o zamanki vesaitıe daha 
evvel gelmiş olmalan kabil değildir. Her halde en az bir saat kadar yaşamış 
bir yaralının kurtarılmasına teşebbüs edHmeınesi ve hiç olmazsa kollan boğulup, 

kanın durdurulmamış olması ancak kasd eseri olabilir ve hatta karakola indi
rilmesi bile her halde Hüseyn Avni'nin işte bu kasdınclan mütevellittir. Sultaı:ı. 

Murad'ın Mabeyn müşiri Damad-Nuri paşa beş sene sonraki istintakında bu
meseleye temas ederek o gün kendisine bir adam gelip : 

- Aman Sultan Aziz yaralandı, Fer'iyye'den hekim istiyorlar! 
deyince Doktor Marko Paşa'nın-, aranıp bulunmasını emrettiğinden bahsetmişU:r; 
öyle bir vaziyette her hangi bir doktor yetiştirilrY!-eyip de Kuzguncuk'da otu:ra:ıı: 

Mekteb-i-Tıbbiye nazırıren aranıp bulunmasından bahsetmek, yaralıyı imdatınZ' 

bırakmaktır! Bu suretle Nuri Paşa da Hüsey-n Avni Paşa gibi davranmış demektir. 
O gün vükela ile beraber karakolda bulunan Mahmud Celalüddin Paşa'nın «Mir'-
at-ı hakikatı;inde «Merhumun esnay-ı mecrühiyyetinde" en zarurf «Tedabir-i 
tıbbiyye» ye bile müracaat edilmemiş olmasından acı acı şikayet etmesi i,şte bun
dandır. Vak'anüvis Lütfi Efendi'nin bu faciaya ait risalesinde şöyledigi gibi, za
vallı Sultan Aziz nihayet karakol un kahve ocağındaki ot şi-lte üstünde: 
"Gözlerini Avni Paşa'ya dikerek vefat etmiştir»· 

işte bütün bunlardan dolayı Midhat Paşa'nın hatıratında Abd-ül-Aziz'i «Viilide 
kucağında vefat etmiş» göstermesi kat'iyyen doğru değildir. Mahut raporun sah·· 
teliği de işte bu vaztyetle sabittir; 

Yaralı kuşlar için bile hastahaneler kurnıuş olan eski Türk şefkat ve hassiisiy~ 

yetiyle Hüseyn Avni ve arkadaşlarının adam öldürmekten bin beter olan l:n.ı: 

hareketlerini karşılaştırınca bütün vuzuhiyle göze çarpan manevi ve ruhi tereddi 
manzarası karşısında ürpermemek kabil midir? O gün Fer'iyye karakolundaki 
"Vükela, ulema ve etibba" mahşert içinde bu hale ısyan edebilecek kadar cesilı.

ret gösterebilen tek bir kişi bile çıkmamış olması yüz kızartıcı bir vaziyettir; 
17 - Vak'a hakkında adli tahkikat yapılmayıp yalnız Mabeynci Fahri Bey"'l.rt 
izahatiyle iktifa edilmiş olduğu için, aHe efradına söz söylemek imkanı verilme"' 
miştir. Mesela yukarda gözden geçirdiğimiz intihar delilleri içindeki ingHız ri'·· 
vayetine nazaran Valide-Sultan vak'a günü kendisini tedavi etmek istiyen dok-· 
tora: 

- Oğlumun canına kıyan ben oldum, bana hekim 
derin! 
demiş gibi görünüyorsa da, Abdurrahman Şeref'e 

göndereceğinize cellat 

göre öyle dememiş, bil-akis : 
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- Eviadım şehid oldu, beni de şehid etsinler; . bana hekimin lüzumu yoktur! 
demiştir. Bu· mütenakız rivayetlerin sebebi, hükümetin tahkikat yaptırmamış ol
masıU.ır. ««Erkan-ı-erbea» yı çok haklı bir şüphe altında bırakan en mühim nok-' 
talardan biri de işte budur. Bundan dolayı aile efradının fikirleri ancak beş sene 
sonraki Yıldız muhakemesi esnasında bilvasıta soruian bazı noktalara verdikleri 
tahrir! cevaplarla bazı kimselere söyledikleri sözlerden anlaşılabilmektedir. Mesela 
Valid<2-Sultan'ın bir hey'et vasıtasıyla alınan ve İbn-ül-Emin tarafından neşredi

len ifadesinde şu fıkraya tesadüf edilir: 
«Ol vakit artık her taraf askerle dolu olduğundan iki adam oda ka,pusunda du
x·up şimdi girelim, yok sonra girelinı diye birbirleriyle söyleştiklerini işittim. 

Fakat . Cennetmekan'a bir kat daha fenalık gelmemek içün söylemedim. Böyle 
iki kişi yukarda ve üç kişi de aşağıda bu iş içün bekliyorlar idi. O akşam saat 
dörde kadar yanında kaldım ise de diiima haklarında icra olunacak gaddarlığ'ı 

söyler idi. Sonra daireme gittim. Bir dt sabah istediklerini yapmışlar. Yaver Ne
db Bey gelüp : 

- Cennetmekan şehid oldu! 
dediği vakit anladık». 

Sultan Aziz'in büyük oğlu Yusuf İzzüddin Efendi'nin Yıldız mahkeme dosyasında 

bulunan bir tezkiresinde "Sarayın her tarafına asker doldurulmuş ve anahtarlar 
dah! alınıp askerlere verilmiş olduğundan» ve vak'a günü kendisini babasının 

odasına bırakmadıklarından bahsedilmektedir! Diğer şehzade Mahmud Celalüd
din Efendi de «Vukuat ne olduğ·unu bilmeden bizleri bir küçük odaya götürüp 
bir de nokta koydular» demiştir! Her halde bunlar intihar rivayetini te'yid edebi
lecek sözler degildir' Yıldız muhakemesi üzerine gerek VaHde-Sultan'ın, gerek 
Yusuf 1zzüddin Efendi'nin Sultan Hamid'e yazdıklan teşekkürnameler de 
kanaatlarının ne yolda olduğunu gösteren birer vesika demektir. Yusuf izzüddin 
Efendi ikinci meşrutiyetten sonra veliahd olduğu zaman lisanmı değ'iştirip inti
hardan bahsetmişse de, bu nokta siyasi mülahazalarla izah edilir: Midhat Paşa'

nın göklere çıkarıldığı ve hatta ölümüne rağ'men muhakemesinin tekrariyle tebri
yesi istenildiği bir devirde veliahd efkar-ı-umuıniyyeye uymayı siyaset icabı 

zannetmiştir. Fakat küçük kardeşi olan son hali:fe Abdülmecid babasının şehid ol
duğunu daima söylemiş ve tekrar etmiştir; Yusuf İzzüddin Efendi'nin intiharm
dan bir hayii zaman sonra bir gün bizzat kendisinden duyduğum şu sözü kelime
leriyle hatırlanın: 
-- Babam şehid oldu, kardeşim de ölüm şeklini taklid ederek intihar etti. 
Abdurrahman Şeref'le ibn-ül-Emin Mahmud Kemal'in neşriyyatından anlaşıldığı

na göre;, Mecid Efendi bu kanaatini onlara da söylemiştir. Vak'a günü Abdülınecid 
Efendi sekiz yaşını bir hafta evvel bitirip dokuzuna henüz basınış bir çocuk vazi
yetindedir: O yaşta bir çocuğun böyle bir vak'ayı o zaman tahkik etmiş olması ta
•bil kabil değ·ildir; yalnız babasının ölüm şeklini aile ınuhitinden işitmemiş ve fa
cianm teferrüatmı dinliyerek yetişmemiş olması da o nisbette imkansızdır; işte bun
dan dolayı Mecid Efendi'nin ifade ettiğ'i şahsi kanaatin büyük kıymeti, bir aile 
an'anesin1 temsil etmesinde gösterilebilir. Gene aile muhitinde bundan daha kuv
vetli bir kanaat da vardır: !kinci Mahmurı'ıın Rairliği ile meshur kızı ve Sultan 
Aziz'in o sırada elli yaşında bulunan abla.;oı Adile-Sultan, va'k'a üzerine yazdığ'ı 
ve Ali Eıniri Efendi'nin "Osmanlı Tarih ve Edebiyyat Mecmuası,nda neşrettiğ'i 

mersiyede kardeşinin şehid olduğunu ilk kıt'asından itibaren yana yakıla anlatır: 

Nasıl yanmam kime oldu olanlar Şah-ı devrana 
Bilinmez oldu hiUi kıydılar ol Zıll-i-Yezdana 
o gitti mülk-I ukbaya firakı geçdi ta cana 
Saraya velvele saldı cihanı koydu efgaana 

Ayni m ersiyenin son kıt'asında da şu beyte tesadüf edilir: 

Nasıl hemşiresi bu (Adile) yanmaz o hakana 
Ki kıydı bunca zalimler karındaşı cihanbana 
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Her türlü siyasi ihtiraslardan aziide olan ve olgun çağındaki zekasiyle kuvvetli 
kültürü aile muhitinin kanaatini tahkikten sonra ifadeye her kesten ziyade mü
said olan Adile-Sultan'ın bu manzum ışehadeti vak'anın tenviri bakımından çok 
kıymetli bir vesika demektir. 
Yıldız mahkemesinde Midhat paşa Sultan Aziz'in aile efradiyle üç yüz kadar 
cariyesirün intihara kaail olduklannı iddia etmişse de, ViUide-Sultan'la Adile
Sultan'ın ve Yusuf tzzüddin, Mahmud Celalüddin ve Abdülmecid Efendilerin bu
rada gözden geçirdiğ·imiz ifadeleri kamilen kendisini tekzib edecek mahiyettedir. 
Cihiy,:?.ierin kanaatini de o devri ve devrin adamlarını çok iyi bilen Vak'anüvis 
Abdurrahman Şeref merhum «Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası»ndaki etüdün
de şöyle anlatır: 

,,Sultan Abd-ül-Aziz'in hareminde bulunan cariyeler intihara asla kaail olmayup 
merhumun başkaları tarafından katl-ü-itlaf edildiği kanaatini beslerler ve bu 
ızanaatlerinde ısrar eylerler ve bunu dahi bi-perva söylerler idi». 
earlyeler içinde intihar rivayetine şehadet etmekteki ısrariyle meşhur Arz-ı-Ni

yaz yahut Arzu-Niyaz isminde bir beşinci Hazinedar-kalfa varsa da, İbn-ül-E

min'in «Son Sadr-ı-a'zamlar» ının 536 ncı sahifesindeki haşiyede kaydettiği gibi 
bu ıwlfa "Avni Paşa'nın sarayda. eli»dir: Hatta Harem-i-Hümayun ikinci-katibi 
Ebrü-Nigar ve ikinci-hazinedar Ebrü-Keman gibi bir kaç eli daha vardır. inti
har rivayetinin intişarında bunların rolleri tabii çok büyüktür. Fakat bunlara 
ımıkabil saraydan çıkıp Mahnıud Celalüddin Paşa'nın oğlu Münir Bey/Paşa ile 
evlenmiş olan Pervin-i-FelekjPervin Felek Hanım ve Zevkyab-Kalfa gibi ışeha

dete şahitlik edenler de vardır: Hatta Yıldız mahkemesinin kurulmasına işte bu 
Pcrvin Hanım'ın izahatı sebeb olmuş gösterilir; 
ıs _ Sultan Aziz vak'asına ait bazı yazılarda şehadet rivayetinin beş sene sonra 
Yıldız mahkemesi kurulduğu zaman ortaya atıldığından bahsedilirse de kat'iy
yen doğru değildir : Abd-ül-Aziz'in öldürüldüğü daha ilk gününden itibaren halk 
arasına yayılmış ve hatta Midhat Paşa «Mir'at-ı hayret, inin 63 üncü sahifesinde 
işi hafifleterek "BöylG bir lakırdı bir kaç gün deveran etmiş» olduğunu i'tirafa 
mecbur olmuştur. Mersiyeler yazılmış, türküler bile yakılmıştır: 

Seni tahttan indirdiler 
üç-çifteye bindirdiler 
Topkapu'ya gönderdiler 
Uyan Sultan Aziz uyan 
Kan ağlıyor bütün cihan 

türküııü umumi kanaatin hazin bir ifadesi şeklinde nesillerce söylenip dur
muştur; 

19- Şehadet rivayetinin en mühim delillerinden biri de Sultan Murad'ın cülu
sunu tebrik için Istanbul'a gelmiş olan Bursa valisi Mustafa-Naili-Paşa-zade Ve
liyyüddin Paşa'nın vak'a sabahı Hüseyn Avni Paşa'yı Kuzguncuk'daki yalısında 
ziyaret ettiği sırada gördüğü tuhaf vaziyettir: Hüseyn Avni'nin «Dik dik ve sık 

sık» Fer'iyye sarayına bakması Veliyüddi~ Paşa'nın nazar-ı-dikkatini celbetmiş 

ve nihayet Fer'iyye'de cariyelerin vaveylAsı başlar başlamaz Avni Paşa evvelden 
hazır bulundurduğu beş-çiftesine hemen atıayıp Abdurrahman Şeref'in tabiriyle 
«AzriHl gibi» karşıya geçmiştir : Bundan anlaşıldığına göre, ser-asker tertib 
ettiği vak'anın vukuunu pencereden kollayıp beklemiştir; 

20 - Sultan Aziz'in zahiren muhafazasına ve hakikatte izalesine me'mur edUdik
lerinden bahsedilen Cezayirli ve Yozgadlı Mustafalarla Boyabadlı Mehmed'e yü
zer altın aylık bağlandık tan başka elleri:ne de otuzar altın atıyye verilmiştir! 

2 - 3 lira aylıklı bekçi ve korucu makulesinden olan bu pehlivanlara birer ferik 
:ınaaşı bağlanması kanlı vazifelerinin en mühim delillerinden sayılır: O zama
mn yüz altın lirası bu' zamanın beş bin kağıt lirasına yakın bir paradır! Fevka
Hi.de bir sebeb olmadan öyle adamlara böyle aylıklar nasıl bağlanabilir? Midhat 
Paşa 1zmir'den Istanbul'a getirilirken vapurdaki istintakında bunların «Ne ma-
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asiarını ve ne de sahıs ve sıfatıarını» bilmediğinden bahsedip inkar etmişse de, 
s~nradan yazdığı ıcMir'at-ı hayret,in 56- 57 nci sahifelerinde bil-akis hepsini bil
diğinden bahsederek kendi kendini nakzetmiştir; 
21 _ Mabeynci Fahri Bey'in isticvabında söylediği çok mühim bir söz vardır; 
tbn-ül-Emin'in Yıldız dosyasından iktibas ettiği bu söz acemice bir iltiraftır : 

_ Ben Sultan Aziz kendini öldürdü diyemem, öldürmedi dahi diyemem! Ben 
zaten Mustafalar ile Mehmed Ağa'nın oraya gelişini pek beğenmemiş idim! 

Sultan Aztz'in kollarını arkasından tutmuş olmakla itharn edilen Fahri Bey bu 
suretle cinayeti i'tirılf etmekle beraber, kendini kurtarmak için pehlivanlam yük
lenmiş demektir; 
22 _ Damad-Mahmud ve Nuri Paşaların da bu gibi i'tirafları ve i'tirılfa ait yazı
ları vardır: !ntihar esasını müdafaa edenlerce bunlar tazyik ve tehditle veyahut 
mahkümiyyetten kurtulmak ümidiyle söyleyip yazılmış gibi gösterilirse de, öyle 
olduğunu isbat edebilecek kat'i bir delil bulunamamıştır. Ortada mevcut bir 
i'tirılfı reddebilmek için yalnız şüphe kafi deği·ldir: Vesika ve delil lazımdır; 

23 - Meşhur Tophane müşiri Damad-Fethi Ahmed Paşa'nın oğlu olan Ticaret 
nazırı Damad-Mahmud Celalüddin Paşa, Sultan Mecid'in kızlarından Cemile-Sul
tan'ın kocasıdır: İkinci Abdülhamid'in öz-kardeşi olan Cemile-Sultan'ı çok sev
diğ·i rivayet edilir. Eniştesi de şehzadeliğindenberi en yakın ve en mahrem ada
mıdır: işte bundan dolayı Beşinci Murad'm hal'iyle Sultan Hamid'in iclasına en 
çok çalışan vezir Damad-Mahnıud Paşa'dır. Sultan Abdülbamid eniştesi, adamı 

ve bilhassa saltanatının te'mininde en gayretli tarafdan olan Mahmud CelilJüd
din Paşa'yı kızkardeşinin göz yaşıarına rağmen nasıl olup da hiç bir cürmü ol
madığı halde mahld'ım ettirilebilir? Sultan Hamid'in cülüsunda bir müddet pek 
parlak bir vaziyette bulunduktan sonra Trablusugarp valiliği ile Istanbul'dan 
uzaklaştınlmasını Midhat Paşa hatıratının ikinci cildinde "Bilinemiyen bir se
bep»den mütevellit göstermişse de, sebebin ne olduğu Yıldız mahkemesinde 
meydana çıkmıştır. Her halde Sultan Abdülhamid'in Damad-Mahmud Paşa'yı 

feda etmesi, amcasının şehadeti hakk.ındaki kanaatinde samimi olduğunu gös
teren bir vaziyet demektir; 
24 - Sultan Aziz'in cenazesini Sultanahmet şeyhi ömer Efendi gasletmiştir : Yıl

dız mahkemesine şahid olarak getirilen bu ihtiyar şeyhin şahsiyle şehadetini Ab
durrahman Şeref: 
uAyakta duramıyacak derecede bir pir-i fani idi; ağlaya ağiaya lfay-ı şehadet 

etmesi hazırO.na ziyade te'sir eylemişti» 
diye anlatır; ömer Efendi cenazede «Kalb muhitinin mosmor morarmış olduğunu 
maa-I-kasem ifade>.) etmiştir : Vak'a günü Sultan Aziz'in üstünde bulunan ve sol 
meme hizası delinmiş olan hırka da mahkemede teşhir edilmiştir; bu deliğin 

sonradan açılması güç olmadığından bahsedilmişse de, morartı bizasma tesadüf et
mesi çok mühimdir. ömer Efendi ile beraber gasil hizmetinde bulunan Hırka-i

Şerif hademesinden yedi kişinin şehadetlerinden anlaşıldığına göre cesedin soı 

memesindeki morluktan başka iki dişi kırık ve sakalının sol tarafı yoluk bu
lunmuştur: Mi-dhat Paşa padişahın dişlerini esase~ bozuk ve eksik gösterirse de, 
burada tesbit edilen şey bozukluk ve eksiklik değil, «kırıklık»tır; 

25 - Kaatillerin mahkemede Abdurrahman Şeref'in tabiriyle cinayetlerini «Bi
rer birer ve serbest serbest" i'tiraf edip «Ber-tafsil teşrih, etmeleri intihar taraf
darlarınca dayak ve işkence ile izah edilir: Nitekim Midhat Paşa da muhakeme
sinde öyle izah etmişti. Hatta Yıldız evrakı içinde bunu te'yid edecek bir iki 
vesikaya bile tesadüf edilmiştir: Bilhassa mahut pehlivanlam bazı işkenceler ya
pıldığı mubakkaktır. Fakat şu da muhakkaktır ki dünyada pek çok kimselere 
hakikat ancak dayak ve tehditle i'tirılf ettirilebilir; bu gün bile bir çok devlet
lerin polis teşkilatlarında cinayetleri tenvir için şiddet başlıca vasıtalardandır. 

Cinayetini kolayca i'tiraf ediverecek kuzu gibi cani ve melek gibi kaatil nerede 
bulunabilir? Bu yolun meşru bir yol olmadığı muhakkak olmakla beraber, bil
hassa On-dokuzuncu asırda bütün idarelerin baş vurduğu en kestirme yol ol
duğu da unutulmamalıdır; 
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26 - Sultan Aziz'in sol kolunun büklüm yerinden biraz aşağıda tesbit edilen 
yara, yukarda gördüğümüz resmi rapora göre beş santimetre genişliğinde ve üç 
santimetre derinliğinde "kenarları pürüzlü ve gayr-i muntazam» bir yaradır. 

Sol kolunun kan damarlarını böyle bir yara açıp kestikten sonra sağ kolunda 
da iki buçuk santimetre genişliğ·inde ikinci bir yara açarak orada da veridierini 
kesmiş olması kabil midir? Vak'a esnasında sadarette bulunduğu ıçın Sultan 
Hamid'in emriyle tzmi-r'de istintak edilen Mütercim-Rüşdi paşa bu çetin suale 
cevap verirken Nasrüddin-Hoca'nın «Sen de şaş, ben de şaşayımh hikayesini ha
tırlatan pek tuhaf bir i'tirafta bulunmaktadır: 

_ OJ vakit aklım başımda bulunmuş olsa idi, bir kolunu kestikten sonra diger 
lwlunu kesrneğe nasıl iktidarı olabileceğini sormak emr-i tabii idi; fakat efkar-ı

umumiyye vefatın diger surette vukuu üzerine münhasır bulunması ve bizlerde 
dahi dehşet ve telaş müstevli olması cihetiyle hatıra gelmemiş demek oluyor! 

Mütercim-Rüşdi Paşa'yı bile hayrette bırakan bu mühim nokta mantıl;:la izah 
edilemiyecek tıbbi bir meseledir; resmi raporun umumi eşkaline ait mütalaasını 

yukarda gördüğümüz Dr. Ali Süha Delilbaşı'nın bu husustaki mütalaası da 
şöyledir: 

«Soldaki yarada veridlerle beraber şiryan-ı zendi de kesilmiş olduğuna göre 
vücudun az bir zamanda çok kan zayi' edip mağdurıın pek az sonra kendini 
kaybetmiş olduğuna hükmedilebilir. Zaten etrafındaki kanların mebzüliyyeti de 
bunu te'yid etmektedir. Bu vaziyette bir kimsenin diger kolunu da yaralaması 

kabil olmamak lazımgelir. Bundan ba~ka intiharlarda umumiyetıe sathi damar
lar, yani veridleı;le Kô'beri ;= Radial denilen nabz şiryanı gibi sathi şiı:ıyaı:ılar 

açılabilir : Zendi = Cubital gibi binnisbe derindeki şiryanların müntahir tatrafm
dan açılması gayet nadir olduktan başka, müntahirin doğrudan doğruya munta
zam yara açacağına ensiceyi kopararak kendisine fazla ıztırap vermek suretiyle 
intiharı da kolay inanılır bir keyfiyyet değildir». 
27 -- Yukarda gördüğümüz gibi Sultan Aziz'in bir kaç kere intihardan bahset
miş ve bilhassa bazı tarihi ·. şahsiyyetıeri intthar etmediklerinden dolayı tenkid 
etmiş olmasıllı kendisinde bu fikrin ötedenberi mevcudiyetine ve binaen
aleyh intihar etmiş olduğuna delil göı;ıterenler vardır: Yeis anlarında intihardan 
bahsetmemiş insan yok gibidir; bilhassa esaret ve zillete tahammül etmiş tarihi 
şahsiyyetıeri o bakımdan tenkid etmek kolaydır ve her kesin yaptığı şeydir. 

Bu kadar umumi ve beşeri bir şey r.asıl delH ittihaz edilebilir? Bilhassa Sultan 
Aziz dini bütün bir müslümandır ve ts1amiyyette intiharın katilden beter ol
duğunu çok iyi bilir : Charles Mismer de bu noktaya temas etmiş ve intiharı 

Abd-til-Aziz'in imanına mugayir göstermiştir. «Su yerine zemzem» içecek kadar 
dindar bir adamın Fer'iyye sarayında «Gece gündüz namaz kılıp Kur'an okurıı

ken v·e bilhassa vak'a esnasında "Süre-i Yusuf» önündeki küçük masanın üstünde 
a<;ık dururken, dininin men'ettiği en büyük günahı Kur'anın karşısında irtikab 
ettiğine nasıl inanılabilir? 

28 - Hal'inden itibaren Sultan Aziz'in halet-i-ruhiyyesine hakim olan en büyük 
his ölüm korkusudur: Topkapu sarayında üçüncü Selim'in dairesine konulduğu 
andan itibaren onun akıbetinden korkmaya başlıyan ve hatta bu endişesini 
etrafındakilere de söyliyen ve bilhassa Sultan Murad'a üstüste tezkireler yazıp 
ayni endişesinden dolayı başka bir yere naklini istiyen bir zatin ölüm korkusuna 
ölümle nihayet vermiş olduğunu iddia edebilmek için vazılı bir vesika lazımdır ve 
halbuki elde öyle bir şey yoktur; 
29 - Sultan Aziz'in hal'inden çok müteessir olduğ·u için intihar ettiğinden de 
bahsedilir : Halbuki kendisine Sultan Murad'ın cevabını götürmüs olan Bas-ma
beynci· Edhem Bey'e o tarihten dört beş ay evvel saltanattan fer~gat etmek' iste
diği halde aile efradının mani' olduğunu ccVallahi-1-Azim'» diye yemin ederek 
söylemiş olduğu ittifakla rivayet edilmektedir! Bu vaziyete göre hal'inden fazla 
bir teessür duymamış olması lazımgelir; 
30 - Çok güçlü kuvvetli bir zat olan Abd-ül-Aziz'in kendini müdafaa etmemiş 
olması intihar delillerinden sayılırsa da, kaatillerin ifadelerinde Sultan Aziz'in 



278 KRONOLOJİ 1876 = 1293: 

birdenbire şaşaladığı ve hatta üstüne fenalık geldiği için bir şey yapamadığından 
bahsedilmektedir; 

31 _ O zamanki İngiltere sefiri Henry Elliot'un yukarda bahsettiğimiz «Ni
neteenth Century» mecmuasında İngilizce ınetni neşredildikten sonra Türkçe ter
cemesj. de Londra'da çıkan «Hürriyet» gazetesine dereedilen ve hatta ayrı bir 
risale şeklinde de basılan uzun makalesinde intihar tezini müdafaa etmiş ol
ması, o tez tarafdarlarınca çok ınühiın ve adeta müs!dt bir delil addedi!irse de 
hiç doğTU değildir. ingilizce ve Türkçe makale ve ı·isale şeklinde her tarafa ya
yılan bu eser, Sultan Hamid'e karşı Midhat Paşa'yı iltizaın için Yıldız davasın

dan sonra pek acemice yazılmış kıyınetsiz ve ehemmiyetsiz bir propaganda ya
zısından başka bir şey değildir. Her halde Henry Elliot bu makale veya risaleyi 
yazdığı sırada artık bunaınıya başlamış olmalıdır ki vak'adan tam beş sene son
ra kurulmuş olan Yıldız mahkemesini eserinin muhtelif yerlerinde ve mesela 
risale şeklindeki Türkçe tercemesinin 25 inci ve 29 uncu sahifelerinde vak'adan 
«ÜÇ sene sonra, kurulmuş gibi göstermiştir! Yıllarca yaşadığı memleketin va
kayi' ve alıvalinden tamamiyle bi-haber olduğunu ve Türkiye'de adeta gözlerini 
yumup kulaklarını tıkayarak yaşadığını işte o tuhaf yazısıyla isbat eden bu za
vallı sefirin akla, hayale sığnuyacak bir sürü iddiaları vardır: Mesela Sultan 
Aziz «Ta 1862 de» cinnet getirmiş ve o zamandanberi tam on dört senedir deli 
imiş! Padişahın yangın korkusundan dolayı kendi odasından )}aşka hiç bir yerde 
ışık yakılamadığı için her kes sabaha kadar sarayın içinde el yordamıyla dolaş

mak mecburiyetinde imiş! Hali' fetvasında Sultan Aziz' e isnad edilen kusurlar
dan biri de matbuata hürriyet vermemiş olması imiş! Hal'in şekli ·de şöyle imiş: 

Hüseyn Avni Paşa "Dolmabahçe kışlasından» bir alay asker alıp sarayı muha
sara ettikten sonra içeri girmiş ve mukavemet etmek istiyen padişahı teslin1. 
olmaya ikna: etmiş! Midhat Paşa da gece yarısından sonra Ser-asker-kapusuna 
giderek kendisi asker olmadığı halde askeri meydana çıkarıp ıneydanda nutuk 
i·rad etmek suretiyle ınuvil.fakat ettirmişmiş! "Muhayyelat-ı Aziz Efendi» yi an
dıran bu efsaneleri hakikat diye sıralaınakta tereddüt bile etmemiş gafil ve dün
yadan bi-haber bir ecuebinin «Şehadet» ve ·«!ntihar, rivayetleri hakkındaki tür
rehatına kıyınet vermek şöyle dursun, kaale almak bile b\hude zahınettir. 

Bu zavallı adamın «intihar» tezini aklınca müdafaaya kalkışması, vak'a zama
nındaki «Erkan-ı erbea» nın ingilizciliğinden ve her ·işlerinde tngiltere sefaretin
den izin alacak kadar ingiltere'ye bağlanmış olmalarındandır: Mesela Sultan Aziz 
devrinde Midhat Paşa'nın meşrutiyet istihsali için ingiliz yardımını isternek üzere 
ingiltere sefarethanesine bizzat gitmiş olduğunu ayni risalenin 12 - 13 üncü sa
hifelerinde anlatan gene ayni HEmry Elliot'dur! Hatta bunun üzerine ingiltere 
sefiri Osmanlı paşasına te'ıninat verdikten sonra Sultan Aziz'e gidip Türk mil
leti namına söz söyliyerek ıneşruti-yetin ilanını istemişse de padişah pek haklı 

olarak aldırmamıştır! Cevdet Paşa'nın "Tezakir»ine göre Mütercim-Rüşdi pa
şa'nın istirkab ettiği Midhat Paşa'yı kabineden ataınamasına sebep "Midhat Pa
şa'yı ingiltere sefaretinin pek ziyade tesahub ve iltizam, etmesidir! :Paşalar ge
rek Abd-ül-Aziz'in, gerek Beşinci Murad'ın hal'inden evvel hep ingiltere sefare
Unden müsaade almışlardır: Mesela Sadr-ı-a'zam Mütercim-Rüşdi Paşa'nın Sul
tan Murad'ı hal'etınek için Henry Elliot'dan' izin almak üzere 25 Ağustos günü 
Tarahya'daki ingiltere sefarethanesine bizzat gidişi, gene ayni risalenin 36 ncı 

sahifesinde 

«Padişahın hal'edilüp edilmemesine re'yj.mi almak üzere» 

kaydiyle anlatılır! Hüseyn Avni Paşa da Londra'ya gittiği zaman İngiliz vükela
siyle Sultan Aziz'in hal'ini müzakere etmiş olmakla meşhurdur: Yukarda 1875 = 
1292 vukuatının «25 Nisan» fıkrasına bakınız. ingiltere'nin ccİntiharıı tezini mü
dil.faa etmesi işte bundandır. Hatta bu ingiliz tezine mukabil Ruslar da «Şeha

det» tezini müdafaa edip Sultan Haınid'i amcasının kaatillerinden intikam ai
mıya teşvik etmişlerdir: Bunun sebebj., devletin tereddisinden ve hükümet adaın
larının birer yabancı devlete bağlanınalarından dolayı Türkiye'de ortaya çıkan 
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her cereyanın bir ecnebi mudahale veya entrikasına vesile teşkil etmesidir. Tabir 
bu gibi siyasi nokta-i-nazarların qiç bir ilmi kıymeti yoktur. 
"intihar" ve "Şehadet>,' rivayetlerinin buraya kadar en mühimlerini gözden ge
çirdiğimiz delilleriyle vesikalarının mukayese ve müvazenesinden çıkabilecek 

yegane netice, «Şehadet» ihtimalinin «intihar» rivayetinden pek çok kuvvetli 
olmasından ibarettir. Elde mevcut vesaık ve malumata göre, daha kat'i bir şey 

söylemek kabil değildir. 

Sultan Aziz'in hal'indeki yağmacılıklardan sonra bu kanlı ölümü de ikinci bir 
yağ·macılığa sebeb olmuş, cesed saraydan karakala indirilirken Valide-Sultan'ın 

kulağındaki küpelerle parmağındaki yüzüğ·e varıncaya kadar nesi varsa zorla 
alınmış ve zavallı kadın baygın bir halde kaldırılıp «Karağolhane meydanına» 

bırakılmıştır. Mahmud CelaJüddin paşa üst tarafını şöyle anlatır : 
«Merhum Sultan Abd-ül-Aziz'in ve validesinin peri-peykcr cariyeleri çıkanlup 

içlerinden şehirde me'cel ve menşe'i bulunanlar şuraya buraya dağılmış ve kim~ 
sesizleri kapanın elinde kalup ırz-u-namus-ı Haremseray-ı saltanat panıal ol
muş idi : Hatta bunlardan Erkan-ı-erbea'nm dahi dane-çin-ı vuslat olduklan mer
vidir»! 
Bu rezaletlerden sonra Fer'iyye'de bir odaya hapsedilen Valide-Sultan'ın ihti
ıattan men'edilerel{ "Emval-i meldumeıı sini söylemesi için tazyik olunduğ·undan 

da bahsedilir. 
Hal'inden itibaren Topkapu' ve Fer'iyye saraylarında cem'an beş gün yaşamışı 
olan Sultan Abd-ül-Aziz 1830,=1245 senesi 7/8 Şubat=13/14 Şa'ban PazarjPazar
tesi gecesi dünyaya gelmiş olduğuna göre tam 46 sene, 3 ay, 24 gün yaşayıp 47 ya
şının içinde ölmüş demektir. öldüğü gün derhal Topkapu sarayına nakledilip 
techiz ve tekfin edildikten sonra hemen merasimle kaldırılarak alelacele Sultan
Mahmud türbesine defnedilivermiştir. - Sultan Aziz'in şahsiyyeti için yukarda 
1861 <= 1277 vukuatının "25 Haziran» ve bu senenin ;«30 Mayıs» fıkralanna ba
kınız). 

6 Haziran = 13 Cumada-l-ula, Salı: Sultan Murad'm tecennUnli. 

(Besinci Murad'ın cülüsundak1 fev-kalade vaziyetten ne kadar müteheyyiç olup· 
asabmm nasıl bozulduğunu gösteren ilk tezahürler için yukarda bu sene vukuatı 

içindeki «30 Mayıs» "fıkralarının ikincisine bakınız. Bilhassa Sultan Aziz'in fed 
ölümü üzerine müvazenesi tamamiyle bozularak bu gün bir cinnet bulıranma 

uğramıştır. Bu neticede hususi hekimi CapoleonefKapolyon'un ciihilane tedavisi 
de en mühim sebeplerden sayılır: Padişahı sıcak banyoya soktuktan sonra şa

kaklarıyla boynuna ve kulaklarının arkasına 70 kadar sülük vurdurması hasta
nın asabını büsbütün za'fa uğratmıştır! Selamiıkta cami merdjvenlerinden çı

karken inmek, inerken çıkmak ve ata ters binmek, huzuruna çıkan vükelayı opup 
kucaldamak ve nihayet Yıldız sarayında kendini havuza atmak gibi gayr-i- tabii 
hallerinden ve mütemadiyen: 

- Kan istemem, padişahlık istemem! 
deyip durduğundan bahsedilir. Kılıc alayının işte bundan dolayı te'hfr edilmesi ve 
hatta her kesin görmek istediği yeni padişahın Cuma selamlıklarına bile ~ıka
rılınamaya başlaması halkın bin türlü dedikodusuna sebeb olduğu halde iMiku
rnet işin gizli tutulmasına ve nihayet İngiltere sefirinin tensibiyle Viyana'dan dok
tor Lei:dersdorf isminde bir akliyye mütehassısı getirtümesine karar verilmiş
tir. - Aşağıda bu sene vukuatı içindeki «31 Ağustos» fıkralarının birincisine 
de bakınız). 

8 Haziran 
yet münakaşaşı. 

15 Cumada-1-fı!a, Perşenbe: Bab-ı-Fetva'da meşruti-

(MeşrutiyyetçiJ.erin sukut-ı-hayali Sultan Murad'ın cülusu ve cülus Hatt-ı-Hümfu-
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j?lı.nıyle başlamıştır: O gün Midhat Paşa'nın «Erkan-ı-erbean dan olan arkadaş
'larına gösterdiği bir Hatt-ı-Hümayun müsveddesindeki meşrutiyet va'dine Sadr-ı

.a'zam Mütercim-Rüşdi Paşa ile Ser-asker Hüseyn Avni Paşa i'tinlz edince Mid
'hat Paşa da onlara uymuş ve Sultan Aziz'in hal'inde Kanun-ı-esası hulyasiyle en 
"faal rolü oynayan Süleyman paşa'ya çaresizlik ifade eden bir "Kelime-i acz-tetim
me,/ den başl-:a bir şey söyliyememiştir! Mutıakıyyetçi Sadr-ı-a'zamla Ser-aske
rin esasen pek kuvvetli olmayan meşrutiyet cereyanına karşı bir oyalama si
yaseti- takib ettiklerinden bahsedilir: Onun iç:in hakiki takvim hesabiyle 8 Cuma
da-I-ıila=1 Haziran Perşenbe günü neşredilen cülus Hatt-ı-Hümaylinunda «UsUl-i 
ıdare-i devletin bir esas-ı metln-ü-salıih üzerine te'sisi)) ve halkın "Bila-istisna nail-i 
hürriyet-i tamıTıe» olması gibi bir takım müphem sözlerle iktiiii edilmiş ve ni
hayet Sultan Murad'ın tecennününden üç gün evvel 3 Haziran'= 10 Cumada-l-Ula 

"Cumartesi günü Dalınabahçe saraymda padişahın riyaset ettiği fevkalade bir 
Meclis-i Vükela toplanaı·alt ilk münakaşa yapılmışsa da hiç bir neticeye varılama
·dığı için Bab-ı-Fetva = Meşihat binasında daha büyük bir meclis akdine karar 
verilmiştir. Oyalama siyasetinin Hatt-ı-Hümaylinla Dalınabahçe meclisinden son
ra üçüncü merhalesi de işte bu «Bab-ı-Fetva meclisi» dir : Vükeladan başka Dar-ı 

·Şüray-ı Askeri reisi Redif ve Mekatib-i Askeriyye nazırı Süleyman Paşalarla Fetva
emini Kara-Halil ve Kazasker/Kadı-asker Seyfüddin fsmail Efendi, Amedci Mah
mud Celalüddin ve Sadaret mektupçusu Memduh Beylerden mürekkeb olan lını mec
liste Midhat Paşa «Konstitüsyon kanunun v~ «Usul-i meşveret kanunu» isimleriyle 
bahsettiği bir Kanun-ı-esasi ilaıliyle "Divan-ı Memleket» dediği bir Millet-meclisi 
"teşkilini teklif etmişse de Sadr-ı-a·•zam «Meşrütiyyet-i idareye ehl-i vatanda adem-i 
kabiliyyet>~ den bahsederek çok şiddetli bir lisanla reddetmiş, Süleyman Paşa Sul
tan Aziz'in o maksatla hal'edildiğini söyliyerek i'tiraz etmişse de "Asker siya.sete 
'karışmaz!» diye Ser-asker tarafından susturulmuş, «Mecalis-i Aliyeye me'ınul'} ya
ni nezaretsiz vükeladan Namık Paşa sırf Müslüınaıilardan mürekkep bir Meclis-i
"Meb'usan teşkililli istemiş, Cevdet ve Safvet Paşalarla Seyfüddin Efendi «Tarafey
ne mülayimn davranmış ve nihayet Kara-Ham Efendi de devlet işlerinde «istifta)) 
edilmek üzere «Fetvahane:'de bir hey'et-i ilmiyye» teşkHinden dem vurmuştur~ Bu 
meşhur mecliste vükeladan yalnız Halil Şerif, Server, Midhat, Raşid ve Naınık 

Paşalarla kabine haricinden Mekatib-i Askeriyye nazırı Süleyman Paşa meşru

tiyeti müdil.faa edip altı kişilik bir aka!liyet halinde kalmışlardır; fakat hakikatte 
işin neticesiz kalması devrin diktatörü olan Ser-asker Hüseyn Avni paşa'nın mut
iakıyyetçiliğindendir: Yüketadan bir çoklarının ağızlarını bile açınamış Girnaları 

her halde onun korkusundandır). 

15/16 Haziran = 22/23 Cumada-1-Ula, 
Çerkes~Hasan vak'ası. 

Perşenbe/Cuma ;:?;eeesi 

(Bu meşhur vak'anın kahı·amanı olan Sağ-kolağası Hasan Bey Çerkeslerin Zevş 
kabilesi beylerinden Gazi-İsmail Bey'in oğlu, Sultan Aziz'in dördüncü haremi 
Neş'erek Kadın-Efendi'nin kardeşi ve bu Kadın-Efendi'den olan şehzade Şevket 

Efendi ile Esmii-Sultan'ın dayısıdır. Bununla beraber Kadın-Efendi'nin çok ya- f 
kın akrabasından olduğu hakkrnda da zayıf bir rivayet vardır. 26 yaşlarmda çe
vik, cesur ve silahşur bir genç olduğundan bahsedilir. Sultan Aziz zamanında 
Ser-asker Hüseyn Avni Paşa tarafından Bağdad'daki Altıncı Orduya me'mur edil
mişse de, sarayın himayesiyle ve Dar-ı Şüray-ı Askeri yaverliğiyle Istanbul'da 
kalmış ve nihayet Abd-ül-Aziz'in büyük cığlu Yusuf izzüddin Efendi'nin yaverliğine 
tayin edilmiştir. Beyoğlu alemlerine ün saldığı da rivayet edilir. Hali'den sonra 
kendisini tehlikeli gören Avni Paşa tekrar Bağdad'a tayin etmişse de ayak direyip 
gitmediği için bundan bir gün evvel tevkif edilmesi üzerine Dar-ı Şüra reisi ve Has-
sa müşiri Redif Paşa'ya müracaat ederel;: ertesi gün hareket edeceğine söz verdiği 
için serbest bırakılmıştır. 

{}erkes-Hasan Bey bekar olduğu için, halasının kocası olan merhum Kapdan-ı-
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derya Ateş-Mehmet Paşa'nın Cibali'deki konağında oturmaktadır: Akşam-üstü 
serbest bırakılınca doğTu işte oraya gitmiştir. "Vak'a» nın şu üç sebepten çıktığı 
anlaşılmaktadır: 1) En mühim sebep, istintakında mükerreren söylediği gibi Sul
tan Aziz'in «Bi-gayr-i-hakkın"' hal'iyle ölümünden Hüseyn Avni Paşa'yı başlıca 
mes'ul bilmesidir : Hatta ilkönce vak'ayı padişahın defni günü Sultan-Mahmud 
türbesinde yapmak istediği halde orayı münasip görmediği için caydığından bah
setmiştir; 2) Hasan Bey'in hemşirest olan Neş'erek Kadın-Efendi Sultan Aziz'in 
son zamanlarında hastalanmış olduğu için hali'den sonra Fer'iyye sarayına götü
rülürkeri bir şala bürünmüş, bu şal bir zabit tarafından cebren üstünden alınmış, 

Kadın-Efendi açık-saçık kalmış, hakaretıere uğramış ve biraz sonra da 18 Cu
mada-1-ülii = ll Haziran Pazar günü vefat etmiştir: Bu geeeki «Vak'a» tarihinden 
dört gün evvel kızkardeşinin o çirkin muamelelere uğradıktan sonra can vermesi 
herhalde Hasan Bey'in afvedebileceği bir şey değildir; 3) Yukarda gördüğümüz 
Bağdad meselesinden dolayı Çerkes-Hasan'ın ötedenberi Ser-asker Hüseyn Avni 
Paşa'ya diş bilediğinden bahsedilir. 

Eniştesinin Cibali'deki konağından çıkıp bir kayığa binen Hasan Bey veda'etmek 
bahanesiyle Ser-askerin paşalimanındaki yalısına gitmişse de Avni Paşa'nın o 
aksam Midhat Pasa konağında toplanan mecliste bulunduğunu anlayınca ayni 
kayıkla Sirkeci'ye geçerek bir lokantada yemek yeyip kafayı tütsüledikten sonra 
bir «Sürücü beygirh> ile Bayezid'in Soğanağa mahallesindeki Midhat Paşa ko
nağına gelmiştir: üstünde 4-5 revolverle bir kama bulunduğundan bahsedilir. 

Sultan Aziz devrindenberi devam eden Balkan gailelerine o sırada yeni bir Gi
rit gailesi de inzımam etmiş olduğu için, vükelanın her akşam bir konakta ictima 
ettiklerinden bahsedilir: Yalnız Boğaziçi'nin uzak yerlerinde oturan nazırıarın Is• 
tanbul'da yapılan bu gece toplantılarından vareste tutulması kararıaşmış olduğu 

için, o akşam Midhat Paşa'nın konağında toplananlar şu on üç kişiden ibarettir: 
Sadr-ı-a'zam Mütercim-Rüşdi, Ser-asker Hüseyn Avni, Bahriye nazırı Kayserili
Ahmed, Hariciyye nazırı ~aşid, Maarif nazırı Cevdet, Defter-i-Hakani nazırı Yu
suf, Şüray-ı-Devlet reisi Midhat, "Mecalis-i AUyye me'murıı yiini nezaretsiz nazır 

Hasan Rıza, Şerif Hüseyn ve Halet Paşalarla Sadıiret müsteşarı Kabzımal-zAde 

Said Efendi'den başka Amedci Mahmud Celiilüddin ve Sadiiret mektupçusu Mem
duh Beyler de vardır. Bunlar yemekten sonra konağın üst katında bahçeye nazır 
büyük bir odada toplanmışlardır; Mektupçu Memduh Bey/Paşa «Mir'iit-1 şüünat» 
ında tuhaf bir hiss-i-kablelvuku'dan bahsederek paşaların müzakere esnasında: 

- Ne acayip hal, zihnimizi toplayamıyoruz! 
dediklerini anlatır. - Kont De Keratry'ye göre vak'a zevali saat on buçuğa ve 
ezan! üçe doğru olmuştur; aşağıdaki ağaların içki haliyle kumar dalgınlığından 

istifade eden Hasan Bey bir aralık merdiveni tenha bulup yukarı fırlamış, sofa
daki hadernenin ikaazına cheınıniyet vermiyerek aralık kapuyu biraz gözetledikten 
sonra sağ elinde bir tabanca ve sol elinde bir kama He birdenbire içeri dalıver
miş: 

·_ Davranmayınız! 
veyahut: 
-·- Davranmayın, davranma Ser-asker! 
diye bağırıp Hüseyn Avni Paşa'yı iki kurşunla göğsünden ve karnından vur
muştur. Neye uğradıklarını hilmiyen vükelanın bir kısmı sofadan aşağıya can 
atmış ve Sadr-ı-a'zam Rüşdi Paşa ile Cevdet, Halet ve Yusuf paşalar da yandaki 
küçük odaya kaçmışlardır: Yalnız Hariciyye nazırı Raşid Paşa müzakere oda
sında korkusundan bayılıp kalmıştır. O sırada henüz ölmemiş olan Hüseyn Avni 
Paşa can hevliyle safaya kaçıp yıkılmışsa da Hasan Bey oraya da yetişmiş, fa
kat onun da arkasından Kayserili-Ahmed Paşa saldırıp ellerini tutmaya çalışır

ken Çerkes-Hasan'ın kaması kulaklarıyla parmaklarını "Pastırma doğrarcasına» 

kestiği için nihayet Kayserili de Sadr-ı-a'zamın sığındığı küçük odaya can at
nEştu. İŞte bunun üzerine Hüseyn Avni'yi kaması yla delik-deşik edip öldüren 
Hasan Bey tekrar salona girip iskemiesinin üstünde baygın bulunan Raşid Pa-
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şa'ya bir kurşun sıktıktan sonra gırtlağını da keserek ışını bitirmiştir. Midhat Pa
paşa'nın harem dairesine kaçmış olduğundan bahsedilir. Vak'a kahramanı niha
yet küçük odanın kapısını zorlarken Midhat Paşa'nın mühtedi uşağı Ahmed Ağa 
ekmek bıçağı ile ensesini yaralamışsa da bir kurşunla o da yere serilmiştir. Artık 

gözleri dönen Hasan Bey'in mumlan söndürüp perdeleri tutuşturduğundan bah
sedilir. 
Aşağıda paşaların yaverleri, çavuşları ve ağaları 30-40 kişiyi bulduğu halde hiç 
bir şey yapamayışları şaşılacak şeydir! Nihayet civardaki Hasanpaşa karakoluyla 
Ser-asker-kapusundan zabtiye ve asker kuvvetleri gelmiş, Hasan Bey bunlara 
teslim olmuş, fakat aşağıya indirilirken Sadaret yilverierinden Bahriye kolağası 

Şükrü Bey kendisini tahkir ettiği için çizmesinden çıkardığı bir tabanca ile onu da 
yere sermiştir. ölenler içinde bir zabtiye neferi de vardır: Cem'an beş maktul ve 
iki yahut üç ve Midhat Paşa hatıratında on mecruhtan bahsedilir. Hasan Bey de 
başıyla sırtından yaralanmıştır. İlk isticvabı o gece ve ikincisi de ertesi Cuma günü 
Bab-ı-ser-askeri'nin Süleymaniyye kışıasında yapılan Hasan Bey yaralarını tedavi 
için gelen cerrahı : 

- Beni ya asacaklar veyahut kurşuna dizeceklerdir: Artık nafile yere yaralarıma 
baktırmak abestir! 

diye savmıştır. Divan-ı-harb tarafından verilen hükmün Meclis-i-Vükelaca da 
tasdik edildiğinden bahsedilir: Askerlikten tardiyle idamına karar verilen Çer
kes-Hasan Bey nihayet :ı 7 Haziran i= 24 Cumada-l-Ula Cumartesi günü sabaha 
karşı Bab-ı-Ser-askeri'nin Bayezid meydanındaki büyük kapısının yanındaki dut 
ağacına asılmıştır. 

Diktatörlüğü bir kabusa benziyen Hüseyn A vni Paşa'nın akıbeti her kese geniş 

bir nefes aldırmış, Sultan Aziz'in intikamını alan Hasan Bey halk arasında milli 
bir kalıraman gibi takdir edilmiş, hatta vükela bile memnun olmuş, şiirler ve 
mersiyeler yazılmış ve bir müddet sonra ikinci Abdülhamid devrinde Edirne-ka
pusu mezarlığındaki kabri yapılarak kitabesinde «Genç yaşında veliyy-ün-ni'meti 
uğrunda fiday-ı can» ettiğinden bahsedilmiştir). 

2 Temmuz = 9 Cuınada-I-ahi.1l'e, Paza:r: Sn·bistan'Ia Karadağm 
harbe başlaması. 

(Osmanlı hakimiyyeti altında bulunan bu iki islav prensliğinin böyle bi.r harb 
a~maları, hukuki bakımdan bir nevi ısyan demektir; zaten bu harb, yukanki sene 
vukuatının «13 Ni~an» fıkrasında gördüğümüz Hersek ısyaniyle bu senenin «2 
Mayıs, fıkrasuida gördüğümüz Bulgar ısyanının o zamandanberi her gün beklenen 
tabii ve nıukadder bir neticesidir: Bütün Balkan isiaviarını Türkiye'ye karşı ayak
landırmak istiyen Rus siyaseti Hk ateşi Bosna-Hersek'de tutuşturmuş ve müte
madiyen Sırhistan ve Karadağ'la Rusya'dan yardım gören bu viliiyet Türk ordu
sunun mahalli asile1'den başka Sırplar ve Karadağlılarla da mücadele meydanı 

haline gelmiştir. O zamandanberi Sırhistan ve Karadağ hükumetleri hummalı 

bir harb hazırlığı içindedir: İki hükumet 26 Mayısı=2 Cumada-I-iila Cuma günü 
tedafüi ve tecavuzi bir ittifak muahedesi akdederek metbu'larına karşı resmen el
birliği etmişlerdir. Bu vaziyeti dikkatle takib eden Bab-ı-Ali bilhassa Bulgar ıs

yanındanberi Sırbistan'la Karadağ'a karşı askeri emniyet tedbirlerinde kusur et
medikten başka, 8 Haziran = 15 Cumada-l-ula Cuma günü ve bir rivayete göre 
de ertesi gün 'Sadr-ı-a'zam Mütercim-Rüşdi Paşa Sırhistan prensi Mila.n'.la Ka
radağ prensi NikitajNicolas'ya birer telgraf çekerek seferberliklerinin sebebini 
sormuş ve bu şiddetli ihtara ilkönce müsekkin ve mülayim cevaplar gelmiş, 

hatta prens Milan izithat arzı için Istanbul'a bir muralılıas göndereceğinden bile 
bahsetmişse de göndermemiş, bil-akis aradan on dört gün geçince 22 Haziran = 
29 Cumada-l-iila Perşenbe günü murahhas yerine ültimatom göndermiştir! Bu 
tuhaf iiltimatomda Bosna-Hersek harekatından dolayı memleketin ticari, ik
tisadi ve manevi zararlarından bahseden prens Milan, Başıbozuk kuvvetlerinin 
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hudut köylerine tecavuzundan şikayet ederek bu hale bir nihayet vermek üzere 
Bosna-Herseğ'in Sırp askerleri tarafından işgalini ve Karadağ prensi de Hersek 
sancağının bir kısmını istemiştir! ilkönce bu tarihten bir gün evvel Karadağlılar 

taarruza geçmiş ve bu gün de Sırp ordusu Morava nehrinden geçmiye başlamıştır. 

O sıraÇa Balkanlardaki Türk kuvvetlerinin mecmü.u yüz bin kadar gösterilir 
Bunlar, Hüseyn Avni paşa'nın katli üzerine Ser-asker olan Serdar-ı-Ekrem Abdi/Çır
panlı Abdülkerim Nadir Paşa'nın kumandasındadır; Karadağ cephesine de Hersek 
kumandanı müşir Ahmed Muhtar paşa me'mur edilmiştir. 
Sırp ordusu Baş-kumandanlığına daha 29 Mayıs= 5 Cumada-l-Ula Pazartesi gü
nünden itibaren "Taşkend fatihi» diye meşhur Rus generali Tchernaieff/Çernayef 
tayin edilmiş ve hemen gelip yeni vazifesine başlamıştır. 
Bosna-Hersek ve Bulgaristan ısyanlarıyla Sırbistan ve Karadağ harbleri Rusya 
tarafından hazırlanmış öyle bir hadisat zinciridir ki, Balkan milletlerine karşı 

zahiri gayesi islav birliğ·inin te'mininden ibaret olmakla beraber, hakiki hedefi 
bu küçük milletled pişdar şeklinde ateşe atıp Türk ordusunu hırpalattıktan sonıa 
istediği zaman işe müdahale ederek «93 seferh diye meşhur Türk - Rus harbin
de kendi muvaffakıyyetini kolaylaştırmaktan ibarettir. - Türk zaferiyle neticele
rren bu Sırbistan - Karadağ seferinin neticesi için aşağıda bu sene vukuil.tının "31 
Teşrinievveh> fıkrasına baıkınız). 

31 Ağustos = 10 Şa'ban, Perşenbe: Beşinci Murad'm hal'i. 

(Yukarda bu sene vukuatının «6 Haziran» fıkrasında aklını kaybettiğini gördüğü

müz Beşinci Murad'ın hastalığı do~torların her türlü ihtimarnma rağmen hafifle
memiş, o tarihten itibaren 87 gündenberi' padişah kendine malik olmadığı için dev
let işleri gayr-i-resmi ve gayr-i-mes'ul bir «Naib-i-Saltanatıı vaziyetini alan Sadr-ı
a'zam Mütercim Rüşdi Paşa'nın elinde kalmış, hükümet gizli tuttuğu halde mese
le şayi' olduğu için her kafadan bir ses çıkmıya başlamış, ulema cuma namazının 
,,adem-i cevazı» ndan dem vurmuş, Midhat Paşa her derde deva bildiği meşruti

yeti bu derdin de yegane devası diye ileri sürdükçe halinden memnun olan 
Sadr-ı-a'zam : 

- Padişah muhtell-üş-şüur·dur: Binaenaleyh devletin tebdil-i usul-i hükümetine 
zaman müsaid değildir! 
diye atlatmıya bakmış, nihayet yukanki fıkrada gördüğümüz Sırbistan ve Ka
radağ muharebeleri ortaya çıkınca hazine müşkilatından dolayı çıkarılan "Ka
vaim-i nakdiyye» başsız kalan devletin mali ve iktisadi vaziyetini büyük_. bir buh
ranla karşılaştırımş ve işte bütün bu müşkilat içinde her nasılsa b1r Cuma selam
lığına çıkarılan Beşinci Murad saraya avdetinde sırtından çıkarmadığı. ünifor
masıyla sabahladıktan sonra erkender. Dalınabahçe sarayının alt katına inip bir 
pencerenin camlarını kırarak bahçeye çıktıktan sonra kendisini kayık havuzuna 
atacağı sırada yetişen bendeganı zorla içeri almak istemişlerse de parmaklıklara 
sarıldığı için ellerine vurmak mecburiyetinde kalmışlar ve bu hali pencereden 
gören veliahd Abdülhaınid Efendi tarafından şiddetle tekdir edilmişlerdir. Hamid 
Efendi'nin bu vaziyeti derhal Sadr-ı-a'zama bildirdiğinden bahsedilir. 
Gene «6 Haziran» fıkrasında V1yana'dan celbedildiğini gördüğümüz Akliyye mi
tehassısı doktor Leidersdorf bir rivayete nazaran padişahın tedavisi kaabil olma
dığı ve ikinci bir rivayete göre de Viyana'daki kliniğinde altı ay tedavi edilmek 
şartiyle iyileşebileceği hakkında bir rapor vermiştir: tkinci rivayet doğru olsa 
bile tatbikı kabil değildir; üç kıt'a üzerindeki muazzam bir devletin imparatoru 
ve islam aleminin halifesi vaziyetinde bulunan bir zatın Viyana'da bir akliyye 
klini·ğine sevkı hangi akla sığabilir ? Bir taraftan da Ramazan bayramı yaklaştığı 
için padişahın bayram namazından ve muayede merasiminden dolyı hükümetin 
çok müşkil bir vaziyette kaldığından bahsedilir. Veliahd Abdülhamid Efendi'nin 
bir an evvel tahta çıkmak için sarfettiği büyük gayret ve faaliyetin sebepleri işte 
bunlardır. 
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Hamid Efendi'nin bu faaliyetinde en mühim adamı, Ticaret nazırlığında bulunan 
eniştesi Fethi-Paşa-zade Mahmud CeHHüddin Paşa'dır: işte bu vasıtayla ilkönce 
Ser-asker kaymakamı Redif Paşa'yı elde etmiş olduğundan bahsedilir; Ser-asker 
Alıdülkerim Nadir paşa o sırada Serdar-ı-Ekremlikle Rumeli'de bulunduğu için, 
vekaletinde bulunan Dar-ı-Şuray-ı-Askeri reisi Redif Paşa Istanbul'daki askerin 
en büyük amiri demektir. Mütercim-Rüşdi ve Midhat Paşalar işte bu; vaziyet üze
rine elde edilmişlerdir: Abdülhamid Efendi bunlarla Kağıthane çiftliğinde gö
rüşmüş, ikisini bir parmağmda oynatmış, mevkiinden başka bir şey düşünmiyen · 
Mütercim'i iş başından ayırmıyacağından bahsetmiş, Midhat Paşa'ya da: 

- Usul-i meşrutiyyet ve meşverete mübteni olmayacak bir hükumeti kabul 
etmem! 

dedikten sonra muhteşem kol düğmelerini çıkarıp yadigar olarak vermiş ve Ali 
Haydar Midhat Bey de hatıratında daha sonra verilmiş gösterdiği bu pırlanta 

düğmeleri bir Avrupa kuyumcusuna dört bin altına sattıklarından bahsetmi-ştir : 
O zamanki dört bin altın, şimdiki kağıt para ile takriben yüz yetmiş bin lira 
kadar bir paradır! Sultan Murad'ın hal'ine işte bu tatlı mülakat üzerine karar 
verilmiş, askere hakim olan Redif Paşa sadr-ı-a'zamı işin tesriine mecbur etmİ<Ş 

ve Şeyh-ül-i'slam Hayrullah Efendi de Sultan Aziz'den sonra Sultan Murad için 
de şöyle bir fetva vermiştir: 

uİmiim-üi-Müsliınin etini'ın-i mutbık ile mecni'ın olmağla imarnetden maksO:lii fev
tolsa uhdesinden akd-i imarnet münhall olur mu? Beyan buyrula. 
«El-cevab : Allah-u-a'lem olur» 

Ketebehu-1-fakl:r 
Hasan Hayrullah ufiyi:ı-anhu 

Bu fetvada «Daimi cinnetn manasma gelen «Cünfin-ı mutbık» tabirini veliabd 

Abdlhamid Efendi'nin koydurduğundan bahsedilir : Efend!'nin bundan maksadı, 

kardeşinin hiç bir zaman iyileşemiyeceğini halka ilan ettirmektir. 

Bundan bir gün evvelki Meclis-i-Vükelii idimaında ilkönce Mütercim-Rüşdi ve 
ondan sonra da Midhat Paşaların arkadaşlarına ifşa ettikleri vaziyet üzerine yal
nız Tophane müşiri Rıza Paşa'nın muhalif re'yine karşı ittifak-ı-ard ile Sultan 
Murad'ın hal'ine karar verilmiş ve bunun üzerine yukarıkj. fıkrada gördüğümüz 

Sırhistan meselesi hakkında bir "Meclis-i umumi akdedileceğinden bahsedilerek 
ve ma'zul ve mansub bilcümle erkan ve ulemaya davetiyyeler gönderilerek bu gün 
Topkap u sarayında toplanmaları tebliğ' edilmiştir: Aşağıki fıkraya bakınız. 

1840=1256 senesi 21 EylüJ,=24 Receb Pazartesi• günü dünyaya gelmiş olan Be
şinci Murad yaşının tam 35 sene, ll ay, ll gün tuttuğu, yAnii 36 yaş!nı ikmdl 
etmek üzere bulunduğu sırada hal'edilmiş demektir; saltanat müddeti de bu sene
nin 30 Mayıs=6 Cumada-I-illa Salı gününden itibaren 93 gün sürmüştür: 

Doksan üçde doksan üç gün pil.dişah-1 dehr olup 

· Göçdü uzletgahına Sultan M urad-i na-murad 

beytinde işte bu vaziyet ifade edilmişse de, zavallının bu 93 gün içinde yalnız 

yedi· gün kendisine malik olduğundan bahsedilir: Bununla. beraber, cinneti ha
kikatte bir «Cüni'ın-i mutbık» olmıyan Sultan Murad'ın hastalığı çok sürmemiş, 

torunlarından şehzade Osman Fuad Efendi'nin bana anlattığına göre Çırağan 

sarayındaki çilesini şarkılar bestelemek ve torunlarına ders vermekle geçir
miştir). 



tKtNCt ABDÜLHAMİD 

(Abdülhamid-i Sani) 

-M. 1876 H. 1293 - M. 1909 H. 1327-

1876 = 1293 

31 Ağustos = 10 Şa'ban, Perşen be, Zev~Hi saat 12: H~inci Abdül
hamid'in dHusu. 

(Resmi vesikalardaki «ll Şa'ban» tarihi Rü'yet-i-hiHilden mütevellid olduğu gibi, 
«19 Ağustos» tarihi de Rümf takvime göredir. - Osmanlı tadhinin son devrinde 
Sultan Abdülmecid'in sırayla saltanat süren dört oğlunun ikincisi ve «Fetretıı dev
rinde saıtanatıarını ilan eden Süleyman ve Musa Çelebiler sayılmamak şartiyle Os
manlı padişahlarının otuz dördüncüsü olan Sultan Abdülhamid 1842_1258 senesi 
21 Eylü1=15 Şa'ban Çarşanba günü dünyaya gelmiş olduğuna göre yaşının tam. 
33 sene, ll ay, ll gün tuttuğu, yani 34 yaşını doldurmak üzere olduğu sırada tahta 
çıkmış demektir. Sultan Medd'in ikinci haremi olan anası Tfr-i-Müjgan Kadın

Efendi 1853 ı= 1269 tarihinde ._v·efat ettiği zaman kendisi henüz ll yaşında bir ço
cuk olduğu için, babasının emriyle Atdülhamid Efendi'ye piristü Kadın-Efendi. 

analık etmiş ve işte bundan dolayı üvey-oğlunun cülüsunda bu Kadın-Efendi 

VaU.de-Sultan olmuştur. 

uAbdülhamid'in evail-i saltanatı» ismindeki eserinde Ahmed SiUb Bey, Sultan 
Hamid'in anasını «Çandır» isminde bir cil.riye gösterirse .de kat'iyyen doğru değil

dir : «<stanbul Ansiklopedisi»nde «Gülnihal-Kadın» gösterilmesi de yanlıştır. 

Hele G. Dorys'in «Abdul-Hamid intimeıı ismindeki düşmanca eserinde Sultan 
Hamid'i saray rakkaselerinden mühtedi bir ermeni kadınından doğmuş göster
mesi herzeden daha bayağı ve safsatadan daha aşağı bir iftiradan başka bk şey 
değildir. 

!kinci Abdülhamid'le tali'siz selefi Beşinci Murad arasında yaş farkı iki sene
den ibaret olduğu için, ikt kardeşin beraber tahsil ettiklerinden bahsedilir: Türk
çeyi Gerdan-kıran ömer Efendi'den, Acemceyi Ali Mahvi Efendi'den, Arapçayla 
diger ilimleri Ferid ve Şerif Efendilerden, Osmanlı tarihini Vak'anüvis Lütfi 
Efendi'den, Fransızcayı Edhem ve Kemal Paşalarla Gardet isminde bir Fransız
dan ve musıkiyi de Guatelli ve Lombardi isminde iki İtalyandan öğrenmişlerdir; 
Sultan Hamid'in Garp musıkisini Şark musıkisine tercih etmesi işte bundandır. 
!mla bilmediği ve hatta yazı yazarnıyacak kadar cahil olduğu hakkındaki riva
yetler ikinci meşrutiyetten sonra düşmanları tarafından ortaya atılmış efsaneler
dendir; Sultan Hamid alim olmamakla beraber imla bilmiyecek kadar cahil de 
değildir; bu tuhaf isnadın mahiyyetini anlamak için şimdiye kadar neşredilmiş 
el-yazılarına şöyle bir bakıvermek kafidk; mesela yukarda bahsi geçen mahud 
Dorys'in mahud kitabında iki sahifelik bir müsveddesinin «fac-siınile» si vardır , 
Başkası tarafından yazılmış bir müsveddenin tebyizi gibi bir şey olmadığ"ı çi-zn
miş ve değiştirilmiş kelimeleriyle sabit olan bu yazıda hiçbir imla yaniışı olma
dıktan başka ifadesi de bir çok düşmanlarının üslubundan daha düzgündür! 
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aMillet» kütüphanesindeki «Ali Emiri» koleksiyonunda «Divan 275, Husus! 648» 
numarada mukayyet aFatih divanı" kopyesinin başındaki «Arz-ı şükran» serıev
halı mukaddimede Emiri Efendi, Sultan Hamid'i sena ederken : 
«Ecdad-ı maali-nijad-ı izamları misillü ahyanen inşad-ı şi're de lütfen tenezzül 
buyurduklarından» 
bahsetmekte ve padişahın «Muallim-i Sultanileri» Vak'anüvis Lütfi Efendi!ye 
gönderdiği şu kıt'ayı da misal göstermektedir : 

Haber-i inhiraf-ı tab'ı şerif 
Oldu gaayet teessüre badi 
Hak vere afiyetle öınr-i dirfiz 
Ba-kemal-i meserret-ü-şadi 

Lütfi Efendi bu kıt'ayı matbu divanında neşretmiş olduğu gibi, Ali Emiri Efendi 
de uzun bir «Tesdis» ini yapmıştır. Hocasının hastalığ·ında hatırını sormak ıçın 
yazıp gönderdiği bir kıt'ayı başkasına yazdırıp benimserniye tenezzül etmiyeceği 

ve bilhassa kendi iktidar derecesini çok iyi bilen hocasmı aldatamıyacağı muhakkak 
olduğuna göre, her halde kendi eseri olmak lazımgelir (*). 

Tarihte tahrif edilmiş birçok şahsiyyetler vardır : Bazılarının kahramanlaş
tırılmasına mukabil, bazıları da ejderleştirilmiştir! İkinci Abdülbamid işte bu ikin
ci zümredendir. Saltanat devrinde muhalifleri tarafından yabancı memleketlerde 
ve hal'inden sonra da düşmanları tarafından Türkiye'de yazılmış eserlerde bin türlü 
mübalagalarla yalnız kusurlarından bahsedilmiş ve gene bin türlü iftiralar atıla
rak kanlı ve korkunç bir tip haline getirilmiştir. Mesela Ermeni komitecilerinin 
Avrupa müdahalesine sebeb olmak için yaptıkları hareketlerle ihtilal teşebbüsle
rini tenkil etmiş olduğu için muhtelif memleketlerde bir takım müteassıp Türk 
düsmanlannın Sultan Hami d' e taktıkları bazı çirkin lakaplar vardır: Bunların en 
me'shurlan Fransız müverrihlerinden Albert Vandal'in ortaya attığı "Le Sultan 
Rouge = Kızıl Sultan» v,e ingiltere'deki «Whigs, partisinin meşhur reisi 
Gladstone'un savurduğu "The Great criıninal := Büyük canh sıfatlarıdır! Hıris
tiyanlık taassubiyle Anadolu'nun yarısını Ermenistan görmek istiyen bir takım 
Türk düşmanlarının bu gibi, herzeler ve hatta küfürler savurmaları pek tabiidir : 
Fakat Ermeni komitecisine karşı Türkün hakkını lwruduğu için rnüteassıp Fransı
zın ortaya attığı «Sultan Rouge» lakabını Türkçeye terceıne edip de Sultan Ha
mid'e d~ızıl Sultan;) diyen bazı Türklerin yüz kızartıcı gaflet ve cehaletlerine 
ne denilebilir? 

ikinci Abdülhamid'in bir takım büyük kusurlarıyla çok kötü icraatına mukabil 
çok büyük meziyyetleriyle bir çok iyilikleri de vardır. Kusurlarının en meş
hıxru vehmidir ve hatta bütün taksiratının menbaı işte budur : Her şeyden ve 
her kesten her zaman şüphe ettiğ·i için, devletini şüphelerinden aldığı ilhamlara 
göre idare etmiştir! Yıllarca hizmetinde bulunmuş adamlardan duyduğuma göre, 
Sultan Haınid'in mü temadiyen tekrar edip durduğu bir söz vardır: 

- Şüphe basiretin başıdır! 
Bab-ı-Ali'ye işte ,bundan dolayı i'timad etmediği için devlet idaresini sarayda 
toplamış, aıncasıyla kardeşinin hal'inden dolayı devlet-adamlarının kendisini de 
tahtından indireceklerini bir fikr-i-sabit haline geUrıniş, işte bundan dolayı ken
disi için tenezzül sayılacak kadar ehemıniyetsiz işlere bile karışmış, hafiy
yeliğe de o yüzden revaç vermiş ve bu suretle bir takım manasız şeyler için her 
kesten evvel ve her kesten ziyade kendikendini rahatsız etmiştir; Sultan Aziz 
devrinde İngiltere'den sonra ve Fransa ile beraber dünyanın ikinci derecede 
deniz kuvveti haline gelen donanınayı ihmiUinde mali imkansızlık kadar vehmi
nin de aınil olduğu muhakkaktır : Çünkü amcası hal'edilirken Dalınabahçe sa
raymı deniz tarafından merhuınun kendi eseri olan donanma muhasara etmiştir! 
Bu tarihi vehmin meınlekete zarar vermiş daha bir çok tezahürlerinden de bah
sedilebili:r: Bilhassa c;leınokrasinin bütün dünyaya yayıldığı bir devirde zamanla 

·beraber yürüyemlyerek koyu bir Ortaçağ ınutlakıyyetini idame etmekte ısrar 

(*) Hususi kütüphanemde bunu te'yid eden çok mühiın bir vesika vardır: Sul
tan Hamid'in kızlarından Ayşe-Sultan'la validesi Müşfika Kadın-Efendi'nin ihda 
ettikleri bu eşsiz vesika, İkinci Abdülhaınid'in hal'inden sonra Beylerbeyi sarayında 
yazmış olduğu Acemce bir rübaidir ve kendi el-yazısıyladır; altında imzası da vardır. 
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etmesi ve Garp taklidi bir parlmantarizmin Osmanlı camiası ıçın mühlik olma
sına mukabil ·Ali Paşa'nın memleket bünyesine göre kurmuş olduğu demokrasi 
temelini mühmel bırakmış olması en büyük kusurlarındandır: Bu mesele için yu
lmrda 1868 t= 1284 vukuatının «1 Nisanıı fıkrasına bakınız. 

Sultan Hamid'in bu büyük kusurlarma mukabil, çok büyük meziyyetıeriyle ıyı

likleri oiduğu da muhakkaktır: Fevkalade bir zeka ile . hayret edilecek kuvvette 
bir hafızaya malik olduğunda düşınanları bile müttefiktir. trade kuvyeti de 
zeka ve hiHızasıyla mütenasip gösterilir: Anasıyla babası genç yaşlarında verem
den öldüğü ve kendi bünyesi de ayni isti'dada varis olduğu için, bütün hevesat 
ve ihtirasatını sılıhatine feda ederek ölünceye kadar mütemadi bir i'tidal içinde 
yaşamak, o vaziyette ve o imkanlar içinde kolay şey değildir. Fevkalade çalış

kanlığı ile lıususi hayatının intizamı da Garp menbalarında bile lıayretle balıse

clilen meziyyetıerindendir: Mesela öldüğü güne kadar yaz kış ılık duş yapmış ve 
hiç bir gün fasıla vermemiştir! Mesai saatleri gayet muntazaındır ve yorulmak 
bilmeden çalışır. Mülıim telgraflar ve haberİer geldiği zaman gece uykusundan 
bile uyandırılabilir. 

Sultan Hamid iffet, haysiyyet, vekar ve namus timsalidir: On dört sene Mabeyn 
katipliğinde bulunmuş olan eski Dahiliyye nazırıarından Reşid Bey'in hatıratında 

onun bu en bariz vasfına: 

"Kelimenin bütün mana.siyle afif idi: Yani kimsenin ırzına ve kesesine göz 
diktiği görülmemiştir» 
diye şehadet edilmektedir. Topkapu sarayının Harem-i-Hüınayun dairesine as
tırdığı ahlaki inzıbat levhası Abdurrahman Şeref tarafından «T.O.E.M.»nda neş

redilmiştir: .Bu tiilimatnamede muayyen bir saatten sonra Harem-ağalarının bile 
Harem dairesinde kalamıyacaklarına ait bir madde vardır; zabıta-i-ahlakıyyeye 

sarayda~ı başlamak üzere bütün memlekette fevkalade bir ehemmiyet vermesi, 
son zamanlarda ve bilhassa Sultan Aziz devrinde sarayın bile o bakımdan bozul
maya yüz tutmasmdandır. 
Sultan Hamid tam manasiyle dini bütün müslümandır ve öyle olduğu için mü
tcassıp değildir: Reşid Bey bu ·noktayı da "Müteassıp olmamakla beraber din
dardı» diye anlatır. 

Müsriflikleriyle meşhur olan anı.cası Sultan Aziz'le ağabeysi Sultan Murad'ın ve 
diger kardeşlerinin aksine olarak Sultan Hamid çok muktasıd olmakla maruftur: 
Şehzadelik hayatı çiftliklerinin mahsulatiyle ticaret yaparak, parasını işleterek, 

emlakinin idaresiyle bizzat meşgul olarak ve hatta gayet ihtiyatlı surette borsa 
Dyunlarına bile iştirak ederek servet yapmakla geçmiştir; kardeşlerine para ik
raz ettiğinden bile bahsedilir! !şte bundan dolayı Beşinci Murad'ın cülfısunda 

bir milyon altından fazla borcu olduğu halde, Sultan Hamid tahta çıktığı zaman 
yalnız nakdi servetinin yüz bin altını aştığına ait bazı rivayetler vardır. ,saıtanat 

devrinde de daima idareli davranmış, Sultan Aziz gibi devlet hazinesine ikide bir 
el atmamış ve hatta menafi'-i-umumiyyeye aid işlerde kendi kesesinden pek çok 
fedakarlıklarda bulunmuştur. 

Reşid Bey Sultan Hamid'i «Halim, sabur ve rahiın» gösterir : Kimsenin rızkına 

mani' olmak istemediği için, siyasi menfilere bile aylıklar bağlatınası bu husu
siyyetinin en bariz delillerindendir. Merhum Doktor Abdullah Cevdet Trablus
garb'a sürülürken bütün müterakim aylıklarının bir torba gümüş mecidiye ola
rak Baş-Zabtiye'ye geürilip kendisine verilmiş olduğunu bir gün Sultan Ha
mid'e rahmet okuyarak ve o zamanki muhalefetine nedamet ederek bana tees
sürlerle anlatmıştı! Sultan Aziz'in katriyle alakadar olarak Kastamonu'dan getir
tilip Yıldız'da ınulıakeme edilen Mabeynci Seyyid Bey'in zaruret içinde kalan ka
rısı Kevser Hanım Mabeyn'e çok şiddetli bir telgraf çektiğinden dolayı tekdire 
uğradığı halde, maişetinin te'mini için derhal valiye emir verilmiştir! Midhat 
Paşa bile hudut haricine çıkarılırken cebine beş yüz altın konulmakta kusur 
edilmemiştir! Bu gibi deliller namütenahidir. 
Ermeni propagandacılarmın utanmadan «Kızıl Sultanıı dedikleri tkinci Abdül
hamid'in en büyük hususiyyetlerinden biri· de kan dökmekten son derece müc-
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tenib olmasıdır; hatıratında Sultan Hamid'in bir çok kusurlarını şiddetli bir li
sanla tenkid etmiş olan Raşid Bey bu noktayı şöyle anlatır : 

«Kitabet hizmetinde bulunduğum on dört sene zarfında adi cürümlerinden 
dolayı haklarında idam hükmü sactır olanlar elbette yüzü tecavuz etmiştir. Pa
dişah bunların arasında yalnız birinin, anasını ve babasını katıetmiş bir cana
varın idamı hükmünü tasdik etti. Digerleri hakkındaki idam cezalarını, cürmü 
muhit olan sebeplere göre müebbeden, yahut yirmi, yirmi beş sene, hatta daha 
az kürek cezasına tahvil ederdi... !dam cezalarını muttariden hapi<S cezasına 

tahvil etmiş olduğu, halen Hazine-i-Evrak kuyildiyle de sabittir». 
Gene Reşid Bey'in bana şifahen söylediğine göre Sultan Hamid idam cezasını 

tasdik etmekte kullandığı kalemi bizzat kırıp sobaya atmış ve kaydint yapan 
Mabeyn katiplerinin de öyle hareket etmelerini irade etmiştir. Otuz üç sene sü
ren saltanat devrinde idam edilenlerin mecmilu bir kaç kişiden ibaret gösterili<r! 
Türkiye'de dar-ağaçları Sultan Hamid'den sonra kurulmuş ve ormanlar teşkil ede
cek kadar bereketlenmiştir. 

!kinci Abdülhamid'in mechul cephelerirıden biri de Türklük şuurunda gösterile
bilir : "Lügat-i Çagatay!' ve Türki-i Osmani» müellifi Buharalı Şeyh-Süleyman 

Efendi'yi saltanatının daha ilk yıllarında Türkler ve Türkmenlerle temas etmek 
üzere resmi vazife ile Orta-Asya'ya göndermiş olduğunu Süleyman Efendi Ça
gatay lehçesiyle yazdığı manzum mukaddimesinde: 

diye anlatır ve: 
Hem sefaretıe seyahat kıldum 

Türkmenün halini bir bir bildüm 
Cins-ü-mıkdarını defter kıldum 

şeklinde izahat da verir; gene Şeyh-Süleyman Efendi Peşte'de toplanan Turan 
kongresinde de Sultan Hamid'i temsil etmiştir; bundan bahsederken de: 

Cümle bir bir gelüben il öpdü 
Türk di'P alkışla kıyamet kopdu 

demektedir. Sultan Hamid'in aile beşiği olan Eskişehir ve Söğiit civarındaki Ka
rakeçili aşiretinden iki yüz kişilik bir «Söğütıü' maiyyet bölüğü» teşkH etmesi de 
milliyetine bağlılığındandır; Mabeyn baş-katibi Tahsin Paşa'nın hatıratmda bu 
meseleden bahsedilirken: 

"Sultan Hamid'in bu mızraklı bölüğüne fevkalade teveccüh ve i?timadı 

vardı» 

denildikten sonra bunların kumandanı olan Mehmed Bey'in bir arkadaşıyia be
raber «·Sultan Hamid'in yatak odası yanındaıı yattıklarından, padişahm «Hayatı

mn muhafazasını bunlara tevdh> ettiğinden bahsedildikten sonra da, sarayda bü
tün ahlaki safvetlerini «Kaya gibi» muhafaza etmiş olan "Civanmerd» Karakeçi..: 
lilere karşı Abdülhamid'in milli rabıtası şöyle izah edilmektedir: 

«Sultan Hamid Söğütlü bölüğünden daima memnuniyet ve sitayişle bahseder, 
onlarla görüştüğü zaman: 

-- öz hemşerilerim! 
diye hitab eylerdh. 

Sultan Abdülhamid'i meşrutiyetten yıldıran muhtelif sebebierin en millıim!erin

den biri de anasır meselesi ve o zamanki Osmanlı imparatorluğunda Türk unsu
runun diger anasır mecmuuna nisbetle akalliyette olmasıdır: Ali Paşa gibi Sul
tan Hamid de Meclis-i-Meb'ilsanın anasır mücadelesine sahne olacağı kanaatinde
dir. işte bundan dolayı ikinci meşrutiyetin ilanından bir hayli< zaman evvel Türk 
milliyetini koruyacak bir Kanun-ı-esasi tedvini için bütün Avrupa Kanun-ı

esasilerini terceme ettirmeye başlamıştır. Başkatip Tahsin paşa bu mesele hak
kında Sultan Hamid'in kendisine söylediği sözü hatıratma şöyle · geçirmiştir : 
- Bir hükümdar için lazım olan şey memleketin menfaatidir: Eğer bu menfaat 



1876 = 1293 OSMANLI TARİHİ 

Kanun-ı-esasinin ilanında ise o da yapılıyor; fakat iyi tatbik olunur mu, TüR,. 
KüN MENFAATI MAHFUZ KALIR MI? Burasını kestiremiyorum! 
Padişahın bu milli endişesinde ne kadar haklı olduğunu ikinci meşrutiyet tarihi· 
bütün fecaatiyie isbat etmiştir. - Sultan Hamid'in Azerbaycan'da İran hükümet] 
tarafından men'edilmiş olan Türk dilinin tedris lisanı olmasını te'min etmek sı.ue~ 

tiyle Türklüğe ettiği hizmet için aşağıda 1900 = 1318 vukuatımn u29 Teşriniev-ve!ıc 

fıkrasına bakınız. · 

Sultan Abdülhamid'in en kuvvetli cephesi harici siyasetinde gösterilir: Balkarı 

devletlerini mütemadi ihtilaflar içinde yaşatarak Türkiye'ye karşı ittifakla:n:m:ı 

hiç bir zaman imkan vermediği gibi Şark meselesinde Rusya ile Avusturya'nın 

aniasmasına mütemadi bir meharetle mani' olmus, İngiltere ve Fransa'ya karın 

icabı';ıda Almanya'yı kullanmış, bütün devletleri ' büyük bir ustalıkla idare ed~
rek Osmanlı tarihinde otuz üç <ıene sürmüş en uzun sulh devrini te'min ederek 
inhitat harblerinden sonra memleketi dinlendirmiye muvaffak olmuştur: Bu sullı: 
devrinin başındaki «93 seferb Abd-ül Aziz devrinden mevrüs olduğu- gibi, a.radalıd 
Yunan harbi de büyük bir sefer mahiyyetini haiz değildir. 

Abdurrahman Şeref Sultan Hamid'i şöyle anlatır : 

«Sima ve bünyesinde hanedan-ı Osmani'ye mahsus olan alametler iyice fark-u
müsahede olunurdu. Zeki ve hassas, dakika-sinas, muamele-i mu'tadesi nazık,. 

hal~vet-i mahsusa-i sadaya m§Jik, efendiliği~ ve Hilafet-u-saltanatın izz-ü-ve-· 
kaarını tamamiyle yerine getirir, bendeganmı taltıf ve kendisiyle görüşen ecner
bileri tatlı dili ve cazibe-i nezaketi ile teshir etmenin yolunu bilir, tehdidini lıaJr~ 

kıyle ika'a kaadir ve lüzumunda şiddet göstermeğe veya hiddetitıi teskin etmeğEZ 
muktedir idi»· 

Sultan Hamid'in cülüs merasımi Topk.apu sarayında olmuş, Sırbistan meselesi 
münasebetiyle ictimaa çağırıldıklarını yukarıki- fıkrada gördüğümüz davetlileır 

birdenbire hiç bilmedikleri saltanat tebeddüliyle karşılaşmış, sadr-ı-a'zam 11W
tercim-Rüşdi Paşa kısa bir mitukla vaziyeti anlattıktan sonra hali' fetvası okun-· 
muş ve işte bunun üzerine yeni padişah Hırka-i-Şerif dlHresinden çıkıp an'ane 
mucibince Bab-üs-Saade önünde kurulan murassa tahta ezani saat 5,15 = zevali 12 
de cülüs ederek derhal biat merasimi yapılmıştır. Sultan Murad o sırada Çuağal!"ll 

sarayına nakledilmiş olduğu için, ikinci Abdülhamid biatten' sonra Saray-bu~.., 

nu'ndan saltanat kayığı ile Dolmabahçe sarayına geçmiş ve üç gün üç gece cülfiE, 
şenlikleri yapılmıştır . 

.. Vehm-i Hümayün» una rağmen Sultan Hami-d büyük bir hüsn-i-niyetle işe bilışia

yıp Osmanlı tarihinde misli görülmemiş demokratça hareketleriyle az zamanıifz;• 

askerle ahalinin gönüllerini kazanmıştır : Bu yolda ilk hareketi, cülfısunun oı:ı:;, 

beşinci gününe tesadüf eden 14 Eylül = 24 Şa'ban Perşcnbe günü Bab-ı-Ser-aske
ri'ye gidip üınera ve zabitanla beraber akşam yemeğinde bulunmasıdır; sofrada: 
- Ser-asker Paşa, Paşalar, Beyler, Efendiler! 
hitabıyla bir nutuk irad etmiş, Ser-asker Redif Paşa ordu namına cevap vermiş;. 

ertesi akşam vükela ile Mabeyn erkanını Yıldız'da yemeğe davet edip devleti:rr 
maruz olduğu tehlikeler karşısında hepsine ittifakla hareket, yani milli birlik 
tavsiyesinde bulunmuş, 18 Eylül=28 Şa'ban Pazartesi günü kayıkla Tersane'ye · 
gidip Bayriyelilerle tanışarak birlikte sofraya oturup «Yalnız asker yemeği» 
yemiş ve gene bir nutuk irad etmiş, 5 Teşrinievvel = 16 Ramazan perşenb<e .. 
günü Bab-ı-Meşihat'e gidip uleına ile beraber iftar sofrasına oturmuş, 19 Teşrini
evvel = 30 Ramazan Perşenbe günü Kızlar-ağası vesair Harem-ağalarının ünifor
malarla muayedelere istiraldni men'etmis, 9 Tesrinisani ~= 21 Sevval Persenbe ı:r.ü-
nü Haydarpaşa hastah~nesine gidip Balkan ce~helerinden gele~ harb y~rahla;Uiil' 
«birer birer» ziyaret ettikten sonra hepsine atıyyeler dağ·ıttırmış ve camllerdıc; 
Sadr-ı-a'zam ve diğ'er vükela ile beraber halk icinde nan1az kllmıstır! Gene o gün
lerde bir çok defalar Karadeniz'le :rvı:armara'da ;apur gezintileri y~pmış ve 
bAzı şehzadelerle devlet-adamlarını da davet etmistir. 
SıJltan Hamid'in ilk Mabeyn erkanı umumiyyetl~ çok kuvvetli şahsiyyetlerdir 

F. : l~l/ 
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Sonraları dokuz defa Sadarette bulunan Said Bey/Paşa'yı Baş-katipliğe ve o dev
rin en mümtaz adamlarından olan Eğinli Said Paşa'yı d<ı Mabeyn ferikJiğ·ine inti
hab etmiştir; bunlardan Sadr-ı-a'zam Said Paşa'ya «Küçük-Said paşa» denilmesi 
işte bu Eğinli «Büyük-Said Paşa,ya niEbetıedir. Bir müddet sonra Mabeyn müşiri 
ve ayni zamanda Bahriye nazırı olan Eğinli Said paşa yeni Mabeyn'in Avrupa'da 
bile çok iyi karşılanan en mühim şahsiyyetidir: İzmit mü teseliimi Has-ağ·ası 

Mustafa Ağa'nın oğlu olan Said Paşa Mühendishane-i Berri-i Hümayun'u birinci
likle bitirdikten sonra hükümet tarafından !ngiltere'ye gönc~erilip Edinburgh ün!
versitesinde beş sene tahsil ederek oradan da birineilikle şahadetıün~e aldıktan 

başka Woolwich askeri mektebini de ayni derece ile ikmale muvaffak olmuş, L;:ın

dra'nın "İnstitution of Mechanical Engineers» isınindeki Makine mühendisleri 
enstitüsüne aza seçilmiş, Rasadhane müdürlüğü ile Mekteb-i- Bahriyye nazırlığında 

ve Londra sefareti ataşe-navalliğinde muvaffakıyyetler gösterdikten sonra Tophane 

Tecribe dairesi reisliğinde bulunduğ·u ve artık Sultan Murad'ın hal'ine karar veril

diği sırada Sultan Hamid kendisine bir hey'et gönderip Baş-mabeyneilik teklif et
mişse de kabul ettiremeyince sarayın ıslahı salahiyyetiyle Mabeyn ferikliğini kabul 
ettirmiştir. Son devrin en büyük riyaziyyecHerinden olan Said Paşa devlet hesabına 
ingiltere'de tahsil etmiş ilk Türk genci olduğu için, muhil.fazakarlarla müteassıplar 
kendisine «ingiliz-Said Paşa» qemişlerdir! Kont de Keratry'nin «Mourad V» ismin
deki eserinde Eğinli-Said Paşa'nın Mabeyn ferikliğine tayini Sultan Hamid'in te
ceddütçülere, yani nieşruüyetçilere karşı bir nevi te'minatı gibi gösterilir: Her 
halde Ruslara karşı İngilizlerden istifade etmek istiyen Sultan Hamid'in bu suretle 
İngiltere'yi de memnun etmek istediği muhakkak.tır. 

O sırada Mabeyn müşirliğine de yeni padişahın eniştesi· olan Ticaret nazırı Da
road-Mahmud Celalüddin Paşa tayin edilmiştir; bu Damad-Mahmud Paşa, Türk 
müzeciliğinin müessisi olmakla meşhur Tophane muşın Fethi Ahmed Paşa'nın 

oğlu ve Eğinli-Said paşa da damadıdır; bu suretle meslekleri birbirinin zıddı olan 
kayınla enişte yeni Mabeyn'de birleşmiş demektir: Bunlardan Mahmud Paşa 
mutlakıyyetçi, Said Paşa meşrutiyetçidir. - Eğinli-Said Paşa'nın o zamanki vu
kuatı günü gününe zabteden ruzname şeklindeki kıymetli hatıratının yalnız baş 

tarafları rahmetli torunu Nazan Danişmend tarafından "Türklük» mecmuasında 

neşredilmişse de alt tarafı maatteessüf gayr-i-münteşir kalmıştır. 

Eğ'inli-Said Paşa'nın tabiriyle Sultan Hamid «Fevk-el-müşkilıı şerait içinde tahta 
çıkmıştır: Abd-ül-Aziz devrindenberi müzminleşip giden Bosna-Hersek ısyaniyle 

Bulgar gailesine Beşinci Murad devrinde Sırhistan ve Karadağ seferleri de inzı

mam etmiş, Girit meselesi yeniden alevlenmiş, mütemadiyen harbe hazırlanan 

Rusya Besarabya'da büyük bir ordu tahşid etmiş ve Avrupa devletleri müşterek 
bir- )TIÜdal:;ı.aleye hazırlanmış olduktan başka, dahili vaziyet itibariyle de meşru

tiyetçHikle mutlakıyyetçilik arasındaki gerginlik payitaht efkar-ı-umumiyyesini 

ikiye bölen bir bulıran haline gelmiştir) . 

7 Eylül= 17 Şa'ban, PerşEmbe: Sultan Hamid'in Kılıc-alayL 

(Beşinci Murad'ın cülüsunda hazırlıklan yapıldığı halde padişahm hastalı~ından 

dolayı yerine getirHememiş olan bu eski an'ane İkinci Abdülhamid'in cülüsundan 
hiı· hafta sorıı-.'1 pek parlak merasimle ihya edilmiş, saltanat kayığı ile Dalma
bahçe'den Eyüb'e geçen padişah orada kılıç kuşandıktan sonra atla Eyüp'den 
Topkapu sarayına gitmiş, yolda ecdadının türbelerini ziyaret etmiş ve Topkapu'dan 
da tekrar 1cayıkla Dolmabahçe'ye geçmiştir: Eğinli-Said Paşa'nın hatıratında sa
hil!crle yol boylarındaki seyircilerin sayısı 5-6 yüz bin kadar tahmin edilir). 
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31 Teşrinievvel = 12 Şevval, Salı: Sırhistan ve Karadağ ha:rekabm~ı 
ta'tili hakkında Rus ültimatomu. 

(Yukarda bu sene vukuatının «2 Temmuz» fıkrasında başladığını gördüğümüz 

Sırbistan ve Karadağ· seferlerinin Türk zaferleriyle lehimize inkişafı Rusya'nın 

teessür ve telaşına sebeb olmuş ve bilhassa 29 Teşrinievveb=lO Şevval Pazar günü 
lcazamlan Alexinatz = Aleksinaç zaferi· Sırbistan'ın kat'i mağlübiyyetiyle neticele>
nerek Türk ordusunun artık hiç bir mukavemet görmeden Belgrad üzerine yürü
mesini te'min edecek bir vaziyet hasıl etmiştir. Bu yüzden bir Türk-Rus seferi 
açılmasını istemiyen ingiltere bundan biraz evvel araya girip Bab-ı-All'ye müta
reke teklif etmişse de · şeraitinde uyuı;:ulamayıp işin sürünce,mede kalması nihayet 
Sırp ordusunun Aleksinaç felaketiyle neticelenince daha fazla sabredemiyen Rus 
hükümetinin emriyle bu gün Istanbul sefiri ignatieff kırk sekiz saat müddetle bir 
ültimatom verip bu müddet zarfında bütün harekiltın ta'tiliyle a'zami iki aylık 

bir mütareke akdini istemiş, Bab-ı-AU de Avrupa'nın her türlü yardımından mah
rum olduğu için kabule mecbur olmuş ve bu suretle o parlak Türk zaferi maattees
süf semeresiz kalm:ı,ştır. - Ateş kesilmesi hakkındaki emrin ordu kumandanlığına· 
3 Teşrinisani = 15 Şevval Cuma günü telgrafla tebliğ olunduğu rivayet edilir : 
Aşağıda bu sene vukuatı içindeki "23 Kanur.uevveh> fıkralarının birincisine de 
bakınız). 

19 Kanunuevvel = 2 Zülhicce, Salı: Mütercim-R.1işdi Paşa"mn isti'fa
siyle Midhat Paşa'nın ikinci sadareti. 

(İsti'fanın sebebi Sultan Aziz'in. şahsi garazlarla hal'inden dolayı halk arasmda 
Mütercim aleyhine dedikodular başlaması ve kendisine i'timadı olmıyan Sultan 
Hamid'in de Bab-ı-Ali maruzatından bazılarını reddetmesidir; bu suretle hem 
halkın, hem padişahın gözünden düştüğünü anlıyan Rüşdi Paşa bundan evvel 
de bir iki kere isti'fa etmişse de kabul edilmemiş ve nihayet bu sefer Mısır 

hıdivi !smail paşa'nın Sırbistan seferine yardım için gönderdiği askerin kendi
sini hal'etmekte kullanılacağını zanneden padişahın vehmi karşısında ihtiya:lığmı 

bahane ederek tekrar isti'fa edince Mühr-i-Hümayun artık geri alınmıştır : Mü
tercim'in hali'ler ve iclaslarla ·geçen bu dördlincü sactareti bu senenin 12 Ma
yıs = 17 Rebi'ül-ahir Cuma gününden itibaren 7 ay, 8 gün sürmüştür. - Gün ta
rihindeki ihtililf için Beşinci ciltte "Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 246 numaraya 
bakınız). 

?~ Kanunuevvel = 6 Züllıicce, Cumartesi: Tersane konferansı-

(Bir taraftan bu sene vukuatının "2 Mayıs» fıkrasında gördüğümüz Bulgar ısya

nından dolayı Avrupa efkar-ı-umumiyyesinin Türkiye aleyhine dönüşü ve gene 
o sırada «6 Mayıs ıı fıkrasında gördüğümüz Selanik vak'asının zuhuru ve bir ta
raftan da Sırbistan'ın mağlübiyyetini hazmedemiyen Rusya'nın Besarabya'da ve 
Anadolu hududunda birer ordu tahşid ettikten sonra Bab-ı-Ali'ye "31 Teşriniev
vel» fıkrasında gördüğümüz üitimatomla yüklenmesi «Şark meselesi>> ni en buh
ranlı safhasına sakmuş ve öyle bir vaziyette Rusya'nın tek başına oyun oyna
masuıı , istemiyen ingiltere'nin teklifiyle 1856 Paris muilhedesinde imzalan bulu
nan devletlerin Istanbul'da bir konferans akdetmelerine karar verilmiştir : Haliç 
tersilne.sindeki Bahriye nezaretinde toplanan ve bizim menbalarda «Meclis-i 
mükaleme» denilen bu konferansta her de""Jletin murahhasiyle Istanbul elçileri 
bulunmuş, Osmanlı Baş-murahhası olan Hariciyye nazırı Safvet Paşa alelusul 
konferans reisliğine seçilmiş ve ikinci murahl:ıaslığa da Sultan Hamid'in Fransızca 
hocalarından olduğu için ötedenberi i'timadını haiz olan Berlin sefiri Edhem Paşa 
tayin edilmiştir. 
Bu gün ilk ictimii.ını akdeden Tersane konferansı 1877=1294 senesi 20 Kanunu-
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sani-5 Muharrem Cumartesi gününe kadar 29 gün sürmüş ve 9 celse akdetmiştir. 
Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek ve Bulgaristan meseleleri için Bab-ı-AH'ye 

tebliğ edilen ağır şartlar muvakkat ve daimi olarak iki kısnı.a ayrılır: Daimi 
şartıarın başlıcaları Sırbistan'ın harbden evvelki vaziyetini muhafaza etmesi, 
Karadağ'a Hersek'le Arnavutluk'dan bazı yerler verilmesi, Bosna-Hersek'le Bul
gari:stan'a beşer sene müddetle tayin edilecek Hıristiyan valilerin ve kayd-i-ha
yatla tayin edilecek istinaf hakimlerinin intihabında devletlerden muvafakat 
istihsali, asayişi muhafaza için muhtelit milis kuvvetleri teşkili, Türkçe ile be
raber malıalil dillerin de resmileşmesi, vergilerin kısmen hazineye mal edilip 
mütebakisinin mahalli ihtiyacata sarfı gibi noktalardır. Muvakkat şartlar da altı 

devlet ınurahhaslarından mürekkep iki ınuhtelit komisyonun yalnız bir sene müd
ctetle ıslahil.tı mürakabe etmesi ve bu müddet zarfında beş bin kişilik bir Belçika 
kuvvetinin muhtelit komisyonlar emrinde bulundurulmasından ibarettir. Bab-ı-Ali 

bunlardan bilhassa Hıristiyan valiler meselesiyle muhtelit komisyonlara i'tiraz 
etmiş, bir çok münakaşalar olmuş, bir taraftan padişah ingiliz başmurahhası 
Lord Salisbury'ye Eğinli-Said Paşa'yı göndererek beş bin kişilik Belçika askerine 
iüt kaydi lmldırtmış ve bir taraftan da beş sene ınüddetle tayin edilecek Hıristiyan 
valilerin intihabında devletlerden yalnız ilk defaya münhasır olmak şartiyle mu
vafakat alınması kararlaşınıştır. Yaptıniabilen en mühim tadilat işte bunlardan 
ibarettir. 

Lord Salisbury ilkönce 20 Kanunuevvel := 3 Zülhicce Çarşanba günü padişaha 

gizli bir melüup yazıp Türkiye'nin müttefiksiz, parasız, ınühimmatsız ve hazır

lıksız Rusya ve Balkan peykleriyle harbetınesi felaket olacağını arzettikten sonra 
14 Kanunusani := 28 Zülhicce Pazar gunu saraya gelip huzura kabul edile
rek ve Eğinli-Said Paşa tercümanlık ederek son tadilatı arzedip gene kabul edil
mediği takdirde konferans dağılmakla beraber sefirlerin de Istanbul'u terkede
ceklerini söylemiştir. 

Bu mühlik vaziyet üzerine padişah o akşam vükelayı saraya davet etmiş, hu
zurdaki müzakerede Sultan Hamid çok haklı olarak asker, mühimmat ve para 
vaziyetlerini sorup mütenakız cevaplar aldıktan sonra kabinenin vükcla-odası'n

da derhal ictiınaiyle meselenin etraflıca müzakeresini emretmiş ve nihayet mü
zakereden sonra kendisine şu netice arzedilmiştir: 

- Böyle tekliflerde harbetmek içün askerin kuvvetine bakılmaz, bunda istUaat 
aranmaz; biz Anadolu'ya dört yüz atlı ile geldik, yine dört yüz kişi kalıncaya ka
dar harbetınek lazımdır! 

PMişaha işte böyle bir palavrayı karar diye bildiren Midhat paşa kabinesinin 
fikrince Hıristiyan valilerle ınuhtelit komisyonlar istiklale münafi oldukan başka 

diger vilayetler için de birer sü'-i-ınisal teşkil edebilir: Bu adamlaı~ böyle bir 
nokta-i-nazarı ortaya atarken Girit, Sisam ve Lübnan sü'-i-misallerinin esasen 
ortada ınevcud olduğunu her halde hiç düşünmemiş olacaklardır! 
Eğinli-Said Paşa'nın hatıratında : 

- Vay gidi humk-u-belahet vay! Rumeli'~ı.in bütün bütün gitmesine sebeb ola
caklaıı! 

diye yanıp yakılınası işte bundandır. Bu sırada Bab-ı-Ali'nin başında bulunan 
Sadr-ı-a'zam Midhat Paşa harbciliğin en büyük mürevvicidir ve Ser-asker Redif 
Paşa da kendisiyle hemfikirdir: Saraydaki harp timsali de Damad-Mahmud Cela
Iüddin Paşa'dır; Cevdet Paşa bunlar iÇin : 

«Midhat Paşa sanki tüfengi doldurdu; Damad-Mahmud paşa üst tetiğe çı

kardı; Redif Paşa ateş etti: Bu üç kişi devletin başını bu felakete uğrattı» 
demel{tedir. Sultan Hamid'le Eğinli-Said Paşa ise o vaziyette lı.arbe girmenin 
bir cinnet olduğ·una kaani'dir! Onun için l\üdhat ve Mahmud Paşalar harb aleyh
tarlığının ihanet olduğundan bahsederek Eğinli'yi itham ve dolayısıyla pil.dişahı 

!Ji!e tehdid edecek kadar ileri< gitmişlercljr: Aşağıki sene vukuatının "18 Kanu
nusaniu fıkrasına da bakınız}. 
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23 Kanunuevvel = 6 Zülhicce , Cumartesi: İlk meşrutiyetin Ham. 

(Mufıiilefet cephesinin kuvvetinden dolayı Beşinci Murad devrinde neticesiz 
kalmış olan ilk meşrutiyet müzakeresi için yukarda bu senenin «8 Haziran»· fık
rasına bakınız. ~ Teceddüdcüleri memnun etnı.ek için meşrutiyetin iianına daha 
cülü.sundan evvel söz vermiş olan Sultan Hamid 10 Eylül '= 20 · Şa'ban Pazar 
günü Bab-ı-Ali'de merasimle okunan cülüs Hatt-ı-Hümayünunda o şifahf va'dini 
resmen te'yid etmiş, derhal bir Kanun-ı-esasi hazırlanmak üzere Midhat Paşa'nın 

riyasetinde bir encümen teşkil ettirmiş ve bazı şiddetli münakaşalardan sonra 
nihayet bu kanun projesi kat'i şeklini almıştır. 

"Yeni Sabah» gazetesinin 9 ve 10 Kanunuevvel 1949 tarihli nüshalarının ikinci 
sallifelerinde «Sultan Hamid'in hatıratı» serlevhasiyle Beylerbeyi sarayında yaz
dığı notlardan bir parça neşredilmiştir: Bu notların mevsukıyyet derecesi belli 
olmamakla beraber, ikinci Abdülhamid'in tarihen malüm olan bir çok fikirlerine 
tamamiyle mütabık olduğ·u muhakkaktır: Babasını müdafaa etmek istiyen Ali 
Haydar Midhat Bey de ayni gazetenin 21 Kanunuevvel nüshasındaki cevabında 
bu notların Sultan Hamid'e aidiyyetini kabul etmiştir. işte bu hatırat parçası

nın 9 Kanunuevvel'de çıkan birinci kısmında Kanun-ı-esasi hazırlıklarından bah
seden Sultan Abdülhamid muhtelif kimseler tarafından kendisine «Yirmiye ya~ 

kın» pı·oje verilmiş olduğundan bahsetmektedir: Bunların en milhimleri Midhat ve 
Süleyman Paşalarla Mabeyn baş-katibi Küçük-Said Bey/paşa'nın projeleridir. 

Ahmed Midhat Efendi'nin «Üss-i inkılabı,, nın 2 nci cildinin 326 ncı sahifesindeki 
Midhat Paşa projesi pek tuhaftır: reisiyle azasının üçte biri hükümet tarafından 

"tayin» edilmek şartiyle «Yüz yirmi azadan mürekkep» garip bir Meclis-i~Meb'ü
san istiyen Midha:t Paşa projesine göre vükela ile müsteşarlar da tabii meb'us 
sayılacaklardır! Bu suretle Midhat Paşa 80 millet meb'usiyle 40 devlet meb'usun
dan mürekkep acayip bir meclis istemiş demektir! Buna mukabil Küçük-Said ve 
Süleyman Paşalar Fransa Kanun-ı-esasisini esas ittihaz ederek daha demokratik 
projeler tertib etmişlerdir. Midhat Paşa'nın projesindeki garabetler her halde Hu
kuk-ı-esasiyye ile Avrupa Kanun-ı-esasilerini tedkik etmemiş olmasından müte
vemd olsa gerektir; Sultan Hamid'in notlarında bu nol::ta şöyle izah edilir : 

ııFilhakika o, ötedenberi meşrutiyetin tarafdan idi. Lakin ismini ve bazı ki
taplarda medhini işitmekle hasıl olmuş bir tarafdarlıktır ... Midhat Paşa Kanun-ı
esasi'nin behemeh§J ilan olunmasını teklif ettiği zaman hiç bir devletin Kanun-ı
esasisini tedkik etmemiş ve bu babda esaslı bir fikir edinmemiştir. Rehberi Odyan 
Efendi idi. Odyan Efendi ise, o zaman bile bizde en mümtaz hukukşinas değildi. 

Hele memleketi hiç bilmezdi. Zannederim ki bu vukufsuz!uk Midhat Paşa ile Taif 
kalesine kadar beraber gitti., 

işte bundan dolayı Midhat Paşa'nın şahsi projesi değil, riyasetinde teşekkül eden 
encümenin hazırladığı resmi proje esas ittihaz edilmiştir. Bu projenin ilk şeklinde 

bir takım münakaşalara sebeb olan maddelerin en milhimleri ikidir : Biri Türk 
dilinin resmi dil olduğundan bahsedilmeyip her unsurun kendi dilini «ta'lim-ü
teallümde» serbest olduğundan bahsedilmesidir! Bu suretle Meclis-i-Meb'fısan bir 
Babil kulesi halini alacak demektir: Bu müdhiş tehlikeye karşı Eğinli-Said Paşa 
merhum şiddetli bir mücadeleye girişerek nihayet Türk dilinin resmi !isan ol
masını kabul ettirmis ve bu esas o ilk Kanun-ı-esasinin 18 inci ve 57 nci mad
delerinde iki defa tas~ih edilmiştir. Eğinli-Said Paşa'nın bu unutulmaz hizmetini 
Türk tarihi daima minne:: ve şükranla yad edecektir. 

İkinci nokta da meşhur 113 üncü maddenin son fıkrasıdır. Damad-Mahmud Ce
lalüddin Paşa'nın koydurmuş olduğu bu fıkraya göre padişah her kimden şüphe 
ederse hudut haricine atmak salahiyyetini haizdir! Eğinli-Said Paşa buna karşı 
da mücadele etmisse de kısmen muvaffak olabilmis ve bunun üzerine o fıkranın 
hükmü «Hükümetin emniyetini ihlal ettikleri idar~-i zabıtanın tahkikat-ı mev
sukası üzerine ıı sabit olanlara hasredilmiştir: Fakat hükümet polise istediği kim-
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se hakkında istediği gibi rapor yazdırabiieceği ıçin, bu tildilin · hakikatte hiç bir 
kıymeti yok demektir. Midhat Paşa'nın bu fıkraya ilkönce i'tiraz edip sonradan 
kabul edivermesi ve kanaat mes'eiesi yaparak derhal isti'f& etmemesi her halde 
kendi zihniyetin e de uygun olmasındandır: Çünkü Kanun-ı-esasi projest hazır

lanırken muhalefet göstermiş olanlardan Kazask8r Gürcü-Şerif ve Dagıstani-zade 

Muhyiddin Efendilerle mirimirandan Ramiz .Paşa, Bab-ı-Ali Evrak müdürü Uzun
etek Rıza Bey, Kıbrıslı-Mehmet paşa kethudası Kamil Efendi vesaire gibi mu
haliflerinden yirmi küsur kişiyi «bila-muhakeme» nefye kalkışmış, padişah mah
keme kararı olmadan nefyedilemiyeceklerini söyleyince is'ü'fa ile tehdid etmiş ve 
nihayet örfi ve keyfi bir kararla «bir gece hanelerinden kaldırtup» her birini bir 
tarafa sürdükten başka bir çok da talebe nefyetmiştir: işte bundan dolayı Mah
mud Celalüddin Paşa'nın dediği gibi: 

"Bu muameleye en evvel Midhat Paşa yol açmış ve henüz cülüs eden bir padişaha 
memleketçe emniyet olunmayanların def'-ü-teb'idlerinde be's olmadığını aniat
mış»dır. 

Midhat Paşa'nın bu 
söyliyen ibn-ül-Emin 
mid'den bahsederken: 

suretle yeni padişaha bir istibdad dersi vermiş olduğunu 

de bir müddet sonra paşayı hudut haricine atan Sultan Ha-

"Padişah da aldığı dersi evvel& üstadı hakkında k<ımal-i meharetle tatbik 
etti: Meharetine hayran olan üstadını, ailesiyle veda' etmeye bile vakit bırakma
dan memleketten çıkardı» 
demektedir! !şte bu suretle Kanun-ı-esasi projesi nihayet kat'i şeklini aldıktan 

sonra Midhat Paşa'nın ısrariyle bir an evvel ilanı, paşanın yukanki fıkrada gör
düğümüz Istanbul konferansını hayran ederek devletleri her türlü müdahalele
riyle bütün taleplerinden birdenbire vazgeçirivermek hulyasına kapılmış olmasın

dandır! Eğinli-Said Paşa'nın hatıratında bu ilanın «Konferansın ictimaından ev
vel olması mücib-i muhass'enat-ı azime olacağından" dolayı Midhat Paşa tara
fından tesri' e<tirilmiş olduğundan bahsedilir. Mahmud Celalüddin paşa da «Midhat 
Paşa bunun te'sis ve i'lanını teklifat-ı hariciyyenin hüsn-i indifaına çare-i mü.essir 
addeylemiş» ve «Teklifatın reddinde devletler murahhasları iskat olunur me'mü
lünden neş'et etmiŞ» olduğunu anlatır! Meşrutiyet ilanının Tersane konferansı 

toplandığı güne tesadüf ettirilmesi işte bundandır. . 
Kanun-ı-esasi Hatt-ı-Hümayünunu Bab-ı-Ali'ye Mabeyn Baş-katibi Küçük-Said 
Bey/Paşa getirmiş, Midhat Paşa istikbal etmiş ve o zainan Amedcilikte bulunan 
Mahmud Celalüddin Bey jPaşa da «Daire-i-Hümayun önündeki meydana» kurulan 
kürsiye çıkıp davetlilerle ahaliye okumuş, yüz bir top atılmış ve o sırada ictima 
halinde bulunan Tersane konferansında Hariciyye nazırı Safvet Paşa hemen ayağa 
kalkıp ·bu top seslerinin Kanun-ı-esasi ilamna ai d olduğunu sÖyliyerek bütün 
anasırın hukuku te'min edilmiş olduğu için artık "İctim~ırnız ziHd kalır!» demişse 

de zerre kadar ehemmiyet verilmemiş, Balkan sulhünü te'rnin için toplamldığından 
bahsedilerek müzakereye devam edilmiştir! Celseden sonra Safvet Paşa Bab.-ı

Ally'e döndüğü vakit Midhat Paşa: 

- Ne dediler, ne dediler? 
diye sabırsızlıkla sorunca, zavallı Hariciyye nazırının: 

- Ne diyecekler? Çocuk oyuncağı dediler! 
cevabını verdiğinden bahsedilir. ll.1:eselenin bu gülünç tarafına niukabil, bir de 
hazin tarafı vardır: Midhat paşa ıneşrutiyeti Sultan Hamid'e karşı beynelmilei 
bir muahede ile tB'minat altına aldırmak için Avrupa devletleriyle bir rejim 
muahedesi akdetıniye bile kalkışmaktan çekinınemiş ve bunun için Nafia müs
teşarı Odyan Efendi'yi "Me'müriyyet-i nı.ahsusa Heıı Avrupa'ya gtindermiştir! 

«Abdülhaınid'in evail-i saltanatı» ismindeki eserinin 96-97 nci sallifelerinde Ah
med Saib Bey bu faciayı şöyle anlatır: 

«Odyan Efendi, ingiltere Hariciyye nazırı Lord Derby ile mülakata muvaf
fak olup Lord cenaplarına bu def'a Devlel:-i-Aliyye idaresine vaz'olunan Kanun-ı

esasi Hıristiyanların asayiş v.e hukuklarını daha ziyade te'min edeceğini ve Dev
let-i-Aliyye de bu idare-i meşrutayı muahede-i beyn-ed-düvel şekline koyabile-
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ceğini ve bu hususta hükümetler tarafından taleb olunacak te'minat ne şekl-ü

suretıe olursa olsun Bab-ı-ali rıza göstereceğini beyan ve binaenaleyh konferan
sın Rumeli ıslahatı hakkında vereceği karar bihude olacağını anlattı. Lord 
Derby, Odyan Efendi'nin ifadatını kemal-i dikkatle dinleyip halen lmt'i bir ce
vap vermediyse de Kanun-ı-esasi mes'elesi Devlet-i-Aliyye'ye aid dahili bir iş 

olup bu hususa Avrupa hükümetlerinin müdahale edemiyeceklerini bir kaç gün 
sonra Odyan Efendi'ye söyledi»! 

Türkiye'nin dalıili idare şeklini ecnebi ketaleti altına aldırmak istiyen Midlıat 

paşa, akla hayret veren bu feci teklifini Istanbul konferansına bile arzetmişse de 
hamdolsun kabul ettirememiştir! Hiiıdistan nazırı Salisbury ile beraber konfe
ransta ingiltere'yi temsil eden Istanbul Büyük-elçisi Sir Henry Elliot, Sultan 
Aziz vak'ası hakkında Londra'da ingilizce ve Türkçe olarak neşredildiğinden 

bahsetmiş olduğumuz nıeşhur risal<min Türkçe tercemesinin 40-41 inci sahifele
l'inde kendisinin şahsen tasvib ettiği bu hazin macera yı şöyle anlatır: 

«Kanun-ı-esasi ilan olunur olunmaz, düvel-i ecnebiyye tarafından icrası ta
leb olunan ıslahatı cami' olduğu cihetle, ol vakt Istanbul'da ictima' eden konfe
ransa resmen tebliğ olunmasını Midhat Paşa teklif eylemiş idi. Eğer Paşay-ı nıü

şarünileyhin işbu teklifi kabul edilmiş olsa idi, düvel-i-muazzama Kanun-ı-esasi

nin ha vi olduğu şeraitin nı.uteber tutulacağına dair, muahedename · kılıklu, bir 
va'd istilısal ederek işbu şeraltin icrasını taleb eylemeğe hak kazanm.ış olacağ·ın
dan, Abdülhamid Kanun-ı-esasinin hükmünü fesh-ü-ibtal etmeğe cür'et edemez 
idi ve cür'et ettiği halde bile bir tarafdan düvel-i-muazzama ve diger tarafdan 
ahali der-ulıde etmiş olduğu taahhüdü kuvveden fi'le ilırac ettirinceye kadar ra
hat durmazlar idi. Fakat ne çare ki Midhat Paşa'nın teklifini konferans kabul 
eylem elli»· 

işte bundan da anlaşılacağ·ı gibi, Midhat P,aşa dalıili idare şeklini harici kefalet 
altına sokan bir devletin artık istiklalinden eser kalnuyacağını ve ecnebi te'mi
natı altındaki lıürriyetin esaretten bin beter olduğunu takdir edemiyecek kadar 
şahsi ihtirasatına kapılınıştır : !nsan aklı için bu acı maceranın başka türlü 
izahı ve hiç bir türlü te'vili kabil değildir. - tık Meclis-i-Meb'Cısanın resm-i-kü
şadı için aşağı ki senenin "19 Mart, fıkrasına bakınız). 
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18 Kanunusanİ = 3 Muharrem, Perşenbe: Tersane konfe.mnsmm 
tekliflerini tedkik ve müzakere için Bab-ı-Ali'de «Meci'is-i-Ummni» top
lanması. 

(Tersane konferansının teklifleri ıçın yukanki senenin "23 Kanunuevveb> fıkra
sına bakınız. - O fıkrada gördüğümüz gibt Sultan Hamid'in temsil ettiği sulh 
fikriyle Midlıat Paşa'nın temsil ettiği harb 'fikri şiddetli bir mücadele halinde
dir: İlk Meclis-i-Meb'üsan henüz toplanmaınış olduğu için, meselenin fevkalade 
bir mecliste tedkickine lüzum görülmüş ve muhtelif anasır ınümessilleri de davet 
edilmiş olduğu için 180 Müslüman ve 60 Gayr-i-Müslimden mürekkep 240 ve 
diger rivayetlere göre de 300 küsur kişilik bir hey'et toplanmıştır. - Yukarda 
gördüğümüz gibi bu sırada müdhiş bir mali buhran içinde kıvranan devletin beş 

parası yoktur; Sultan Azicz devrindenberi devam eden Bosna-Hersek ve Bulgar 
ihtilalleriyle onları takib eden Sırbü:ıtan ve Karadağ seferlerinden dolayı ordu 
yorgun ve yıpranmış bir haldedir; silah, mühimmat ve zabit kadroları çok eksik
tir; iaşe ve levazım bozukluğu ile yolsuzluk harbe müsait değildir; devletin hiç 
bir müttefi:ki yoktur! !şte bütün bunlara rağmen padişaha karşı «Efkar-ı-umu
miyyeyi kazanup mevkı'lerinde kesb-i sıyt-ü-şöhret etmek daiyesine düşmüş» 
olan Sadr-ı-a'zam Midhat ve Tophane müşiri Damad-Mahmud Paşalar lıarb fik
rini tervic için her vasıtaya b3.Ş vurmuşlardır; «Mir'at-ı-Hakikat» müellifinin ta-
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bi·riyle «Fikr~ü-mesleki tehyic-i uruk-ı nas» olan Midhat Paşa 

Aziz devrinde oldugu gibi bu sefer de «Talebe-i-ulüm»u saray 
derip : 

- Har b isteriz! 
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vaktiyle Sultan 
kapularına gön-

diye nümayişler yaptırmış, Damad-Mahmud Paşa Çırağan sarayına kadın kıya

fetiyle iki kişi sokturup yakalattıktan sonra padişaha harb istiyen halkın kendi
stnden yüz çevirip Sultan Mura::l'ı tekrar taht:ot çıkarmak istediğinden bahsederek 
göz dağ"ı vermiş, Sultan Hamid harb istemediği için «Möskof tarafdarı, diye 
a!eyhine propagandalar yapılmış, matbuata müheyyiç yazılar yazdırılmış ve 
Eğinli-Said paşa'nın hatıratma göre işte bu gibi propagandalardan dolayı Midhat 
ve Mahmud Paşaların "şer!E:rinden korkan» padişahın sıhhatine bile hale! gel
miştir: Tersane konferansındaki İngiliz Baş-murahhası Lord Salisbury'nin bu 
günkü meclis münasebetiyle bundan bir gün evvel Midhat Paşa'ya yazdığı nıek

·::ubun şu fıkrası işte bu vaziyetic alakaoardır: 

"Zat-i-Fahimanelerine terettüb eden mes'üliyyet büyüktür. Devletler tara-
fmdan yapılan tekliflcrin kabul veya reddi size tabi'dir. Vatammzın m.ahvi de, 
selameti de sizin elinizdediL Padişahınızın fikri üzerinde yalnız siz müessir ola-
bilirsiniZ>>· 

'Rusya'ya karşı sırf İngiliz menfaati bakımından Türkiye'yi ikaz etmek istiyen 
Salisbury'nin bu haklı sözlerini hiçe sayan Midhat Paşa bu günkü fevkalade 
mecliste gene kendi bildiğini okuyup harpçilikten başka bir şey yapmadığı. ıçm 

Salisbury'nin ingiltere Hariciyye nezaretine gönderdiği 18 Kanunusani tarihH 
tezkirede agır bir lisanla tenkid ve itharn edilmiştir. 

Meclis azasına vaziyeti- izah için yazdığı beyannamede «Devlet-i-Aliyye'nin beş 

-altı yüz bin askerle cenge hazırlandıgı»ndan ve donanmanın Karadeniz hakimiy
yetinden bahseden l\!Iidhat Paşa devletin eski seferlerden fazla harbe hazır ol
duğunu söyledikten sonra muharebeyi «Devlet ve milletin kadr-ü-şanına muva
fık» göstermiş, yalnız eğer mağlüb olursak neticenin daha vahim olacağını da 
bitaraf görünmek için ihtiyaten ilave edivermiş, Amedci srfatiyle bu beyannameyi 
okumuş olan Mahmud Celalüddin Paşa'nın tabiriyle «Dudu kuşu gibi ta'limlü 
zatlere, bir takım «Şiddetli nutuklar» irad ettirmiş ve nihayet bu müteheyyiç 
meclis Tersane konferansı teklifatının reddine karar verdiği için, halk nazarında 

rrMoskof tarafdarı!» gösterilerek maneviyyatı sarsılmış ve gözü yıldırılmış olan 
Eultan Hamid de o feci kararı bilmecburiyye tasdik etmiştir! - Red kararının 

tebliği üzerine 20 Kanunusani = 5 Muharrem Cumartesi günü dokuzuncu ve so
nuncu eelsesini akdeden Tersane konferansı dağılmış, büyük devletlerin ınurah

haslanndan başka Istanbul Büyük-elçilert de siyasi bir nümayiş şeklinde mem
·ieketlerine dönmüş ve bütün sefaretler birer rrı'aslahatgüzar elinde bırakılmış

tır. - Rumi takvime göre "93 seferh> denilen kanlı faciaya işte böyle yol açıl
mış ve nihayet Moskof o~'duları Istanbul kapılarına dayanıp şimdi «Yeşilköy» 

dediğimiz «Ayastefanos» Rus karargahı haline gelmiştir: işte bundan dolayı 

Eginli-Said Paşa'nın hatıratında şu ac: ve haklı hükme tesadüf edilir: 

«Harbin netayic-i vahimesinden vükela, daha doğrusu bizim Mahmud paşa 

ile Midhat Paşa mes'ül olmaz da bu alem de acaba daha kim mes'ül olur?,. 
Aşağıda bu senenin «24 Nisan» fıkrasına da bakınız). 

5 Şubat = 21 Muharrem, Pazartesi: Midhat Paşa'nın azliyle hudut 
'hi.ricine ihracı ve Şuray-ı-Devlet reisi Edhem Paşa'nm sad&reti. 

(Midhat Paşa'nın sactaretten azliyle memleketten tardı şu beş sebebin ictimaın

dan mütevellittir: 1) Son hali'lerle iclaslardaki rollerinderı. dolayı Midhat Paşa'ya 
Sultan Hamid'in kat'iyyen i'timadı yoktur; 2) Yurl:arıki fıkrada gördüğümüz gibi 
paşa, piidişahı mühlik bir harbe sürükliyecek şekilde hareket ederek hem saraya, 
:hem devlete tahakküm etmiştir; 3) Midhat Paşa'nın bi-lhassa akşamları bir ta-
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kım gençleri rakı masasında toplayıp «Sen1ir-i devletten anlara faş etmediği şey 

kalmadığ·ında» ittifak edilir : Bu noktada yalnız Mütercim-Rüşdi, Hüseyn Avni, 
Eğinli-Said ve Mahmud Celiilüddin Paşalar gibi muasır Devlet-adamlan değH, 

Charles Mismer vesaire gibi ecnebi müellifleri de müttefiktir. Midhat Paşa'nın 

işte bu meşhur içki alemlerinde patavatsızca söylediğ·i- sözlerin biri de cumhu
riyet ilanı suretiyle Osmanlı hanedanını ıskat edip Sultan Hamid'in tabiriyle 
"Reis-ül-CumhCır» olduktan sonra üçüncü Napoleon gibi kendi saltanatını ilan 
edivermektir! Bu vaziyete göre meşrutiyetle cumhuriyet Midhat Paşa'nın naza
rında birer üzengi denıektir! Doğruluğu ile ciddiyyeti Avrupaca bile marCıf 

olan Eğinli-Said paşa'nın hatıratında bu mesele şöyle anlatılır : 

uMüşarünileyh kendü efk§xına mütabık efkarda birini görecek olsa derhal 
tenha bir odada, münasebet olsun olmasun, mükalemeyi Saltanat-ı-Seni-yye üze
rine getirerek (Hanedan-ı-Osmaniden artık hayır gelmiyecek, cumhuriyyete tah
vil etmekten başka çare kalmadi. Bunu nasıl etmeli bilmem. Fakat bu mes'eleyi 
sizler gibi birkaç kişi anlar) ve hatta iUem-i-abda: 

- Bu i'ma lmdar «Al-i-Osman) denildi ya, bul.1dan sonra dahi «AJ..i-Midhat) denilse 
ne var? 
sözlerinde bulunmuş olduğu hadd-i tev&türe vannıştır». 

Mahmud CelilJüddin Paşa'ya göre Jm gibi teviHürlerin sebebi, paşanın «Daire-i 
mahremiyyetinde» bulunanların erteni gün «Yar-u-ağyar mahzarında tefevvüh
den kendülerini alarnamış» olmalarıdır-. !şte bu yüzden mesele o kadar şayi' ol
muştur ki, Midhat Paşa hudut harkine çıkarılınca şair Kazım Paşa'nın yazdığı 

şiirlerden birinde bile "Al-i-Midhab terkibine tesadüf edilir 

Kemal-i ucb ile dermiş ter. .. a'vanı yanında 

Biraz da ( Al-i-Midhat) ,eylesün halka hükümranı 

O zamanın matbuatma da intikal etmiş olan "Tevatür»den bizzat Midhat Paşa 

da hatıratının birinci cildinin 198-199 uncu ve ikinci cildinin de 95-99 ve 104-106 
ncı sahifelerinde uzun-uzadıya bahsedip pek tabii olarak reddetmiştir: Halbuki: 
Eğ·inli-Said ve Mahmud Celalüddin Paşalardan başka, kı;ındisiyle beraber Sultan 
Aziz vak'asının «Erkan-ı erbea» sından olan Sadr-ı-a'zam Mütercim-Rüşdi Paşa 

İzmit'deki İstintakında ri vayetin doğruluğunu te'yid edecek bir ifade kullanmıştır: 

- Midhat Paşa adeti veçhile eclafı toplar, sofra başında böyle şeyler söyler: Fa
kat bana bir şey söylememiştir! 

Tabil bütün bu «tevatürler» Sultan Hamid'e muntazaman arzedilmiştir; 4) Os
manlı hanedanının ıskatiyle Hilafet yahut Saltanata Mekke şeriflerinin (!) ge
tirilmesi gibi gülünç bile sayılamıyacak tuhaf bir fikrinden de bahsedilir: Me
sela Mahmud Celiilüddin paşa'ya göre «Kemal Bey takımından» ve Harbiye ta
lebesmden «Ali Nazmi, isminde bir çocuğun dolabında Hilafetin eski Mekke 
şerifi Abdülmuttalib Efendi'ye devredilmesi hakkında bir uvaraka» bulunmuş 

olduğu gibi, Mabeyn müşiri Eğinli-Said Paşa'ya göre de Midhat Paşa bir gün 
sarayoo Namık Kemal'in Mekl{e şerifini bin lira aylıkla padişah yaptırmak iste
diğini hikaye şeklinde söylemekle iktifil etmiş ve buna karşı Sadr-ı-a'zam sıfa
tiyle hiq bir tedbir ittihaz etmemiştir! Her halde bütün bunlar, o zamanki Os
manlı imparatorluğunu temelinden sarsacak fikirlerdir; 5) Bir taraftan bu teva
türlerle rivayetier ağızdan ağıza yayılıp dururken, bir taraftan da Midhat Paşa 
Ziya ve Kemal Beyler vasıtasıyla devlet ordusundan ayrı ve paşanın kendi tabi
riyle oMüslim ve Gayr-i-Müslim tebeanın gençlerinden» mürekkep b1r «Millet 
askeri)) yazdırmıya baslamıs ve bu tuhaf teskilat Istanbul'dan baska- tasralarda 
da yapılmıştır! Gittikç~ ço~alan bu acayip 'asker taslakları «Bölllk böliİk Mid
hat Paşa'nın konağına gidip reisieri olan Paşa'yı alkışlamıya» başlayınca işin 
rengi değişmiş, Sultan Hamid bunların Bab-ı-Ser-askeri'de resmen gönüllü kay
dedilmelerini irade etmisse de kabul etmemisler ve hatta Mahmud Celiilüddin 
Paşa'ya göre : ' ' 
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_ Bab-ı-Ser-askeri maiyyetinde askerliği kabul etmeyiz, biz Millet askeri ola
cağız! 

diye bağrışarak gene Midhat Paşa'nın konağına gitmişlerdir; işte bu suretle dev
let ordusundan başka bir de şahsi Midhat paşa ordusu kurulmıya başlamış de
mektir: Acaba devlet askerliğini kabul etmiyen bu «Millet askeri, nin teşkilin

deki hakiki maksat nedir? Hangi iJare şeklinde olursa olsun, dünyada hiçbir 
devlet için böyle bir şeye göz yummak kabil değildir. Midhat Paşa'nın azliyle 
yeni Kanun-ı-esasinin 113 üncü maddesi mucibince hudut baricine çıkarılması 

işte bütün bu sebeplerden çıkmış bir netice demektir: O meşhur madde için yu
karıki seııenin «23 Kanunuevveh> fıkrasına bakınız. 

Midhat Paşa bu sabah erkenden Mabeyn'e davet edilmiş, üzerindeki Mühr-i-Hü
mayLm Eğinli-Said Paşa vasıtasıyla aldınldıktan sonra derhal hudut haricine 
çıkmak üzere İzzüddin vapurunun hazır olduğu tebliğ edilmiş, üstünde para ol
madığını söyleyince cebine beş yüz altın konulmuş ve bir aralık Said Paşaya 

_ Eğer beni buradan tard-u-teb'fd ederseniz alimallah memleket mahvolur! 

gibi büyük sözler söylemişse de aldıran olmamıştır: Paşa'nın bu gibi sözleri ıçın 

yukarda 1872=1289 vukuatının "30j31 Temmuz» fıkrasına bakınız. - Kendi arzu
suyla Erendizi'ye sevkedilen Midhat Paşa'nın Çanakkale'den geçerken Istanbul'da 
ihtilal çıkıp çıkmadığını bile soruşturduğundan bahsedilir! - Midhat .Paşa'nın 
bu ikinci ve sonuncu sactareti yukanki senenin 19 Kanunuevvel=2 Zülhicce Salı 

gününden itibaren ancak 1 ay, 17 gün sürebilmiştir: Zaten iki s adaretinin mec
muu bile 4 ay, 6 günden ibarettir). 

28 Şubat= 14 Safer, Çarşanba: Sırp sulh protokolünün imzası. 

(Rusya'nın teşvikıyle açtığ·ı ısyan harbinde Türk ordusuna mağlub olan Sırhis

tan'ın son · vaziyeti için yukanki senenin «31 Teşrinievveh> fıkrasına bakınız. 

Sırbistan harpten evvelki "Statuquo» sunu muhafaza ettiği için imtiyaz fermanları 
mucibince Türkiye'ye tabi bir beylik şeklinde kalmış ve 18 Safer=4 Mart pazar 
günü verilen bir ferman mucibince asiler hakkında Afv-i-umumi ilan edilmiştir. -
Sırplarla beraber haı'be girişen Karadağlılar da Istanbul'a murahhaslar göndermiş
lerse de, arazi meselelerinden dolayı müzakereler neticelenmemiştir: Aşağıda bu 
senenin «24 Nisan, fıkrasına bakınız). 

19 Mart·= 4: Rebi'ül-evvel, Pazartesi, Ezani saat 2,30 = Zeval} 8,51: 
İlk Meclis-i-Meb'usan'ın açılış merasimi. 

(Mahmud Celalüddin Paşa'nın Mir'at-ı-Hakikat'inde 2 Rebi'ül-evvele müsadif gös
terilen Hicri tarih iki gün hatalıdır; Hakkı Tarık Us'un «Meclis-i-Meb'usan» is
miyle neşrettiği meclis zabıtlarının başında Rumi takvim gününün «7 Mart» ye
rine «6 Mart»a müsadif gösterilmesinde de bir günlük bir zühul vardır: Çünkü 
On-dokuzuncu asırda Efrenci ve Rumi takvimler arasındaki fark 13 gün değil, 12 
gündür; tbn-ül-Emin Mahmud Kemal'in «Son Sadr-ı-a'zamlar)>mın 617 nci sahife
sindeki Efrenci "20 Martn tarihi de bir gün ileridir. 

Rumi sene hesabiyle halk arasında «93 Meclisi» ismiyle de bahsedilen ilk Meclis-i
Meb'usan Dolmabahçe sarayının eskiden «Divan-ı-Hümayun mahalli» denilen Mu
·ayede salonunda açılmış ve ondan sonra da Meb'usan ve A'yan dairesi ittihaz edi
len eski Darülfünun binasında toplanmıştır: tkinci Meşrutiyetin ilk meclisine de 
tahsis edildikten sonra Adiiye'ye devredilen bu bina Cumhuriyet devrinde yanmış
tır. - tık Meclis-i-Meb'usan reisliğine meşhur Ahmed Vefik Efendi/Paşa tayin 
edilmiştir. 

Merasim günü murassa Osmanlı tahtı lViuayede salonunun Garp tarafına konul
muş, vükela, ulema. a'yan ve meb'usan, askeri ve mülki erkan, ruhani rüesa ve 
süfera ayak-üstü saflar teşkil etmiş. üniformasının üstüne siyah bir pelerin giyen 



1877 '= 1294 uSMAZVLi TARİHİ 299 

Sultan Abdülhaınid Hadeıne-i-Hüınayünun alkısıarı içinde salona gırıp tahtın 

önünde durmuş, padişahın kardeşleri olan veliahd Reşad ve şehzade Keıniilüddin 

Efendiler de tahtın solunda yer alınış ve işte bu muhteşem dekor içinde Sultan 
Haınid elindeki ıiutku Sadr-ı-a'zanı Edhem Paşa'ya ve o da Mabeyn Baş-katibi 
Küçük-Said Bey/Paşa'ya vermiştir: Said Bey'in okuduğu Nutk-ı-Hümayünun ya
rım saat kadar sürdüğünden bahsedilir. Bu nutukta iki mühim nokta vardır: Biri 
padişahın meşrutiyeti kendi eseri sayması ve ikincisi de «Edyan-u-ecnasca bu de
rece muhtelif olan» irüparatorluk anasırını Osmanlılık etrafında tesanüd ve itti
lıada davet etmesidir; fakat dini ve ınilli ihtiraslar pek tabii olarak daha ilk eelse
lerden itibaren tezalıüre başlamıştır. - Açılış merasimi şehrin muhtelif noktala
nyla karakol gemilerinden atılan toplarla selamıanmış olan bu ilk Meclis-i-Meb'ü
sanın kapanması için aşağ·ıki senenin "13 Şubab fıkrasına bakınız). 

24 Nisan= 10 Rebi'ül-alıir, Sah: Rus çarlığmm Osmanlı imparator
luğuna harb mını ve «93 seferi» denilen Türk-Rus harbinin Anadoiu Ye 

Rumeli safahatı. 

(Yukarıki senenin «23 Kanunuevvel» fıkrasında gördüğ·ümüz Tersane konferansının 
Türkiye lehine tadil etmiş olduğu ısıahat tekliflerinin bu sene vukuatı içindeki ıc18 

Kanunusani» ~ıkrasıııda bahsi geçen «Meclis-i-Umumi» de Midhat ve Mahmud Pa
şalarııı te'siriyle reddedilmesi üzerine konferans dağılmış olmakla beraber, sulh 
ünı.itleri büsbütün kaybolmamıştır : Bunun sebebi, fırsattan istifade etmek istiyen 
panslavistlerin harpçiliğine rağmen Rus çarı ikinci Alexandre'm ingiltere'den çe
kinmesiyle izah edilir. işte bundan dolayı mahut Istanbul sefi·ri general tgnatieff 
Avrupa payıtahtıarım ziyaret ederek bir takım müzakcrelere girişmiş ve nihayet 
bu senenin 31 Mart=16 Rebi'ül-evvel Cumartesi günü altı büyük devlet arasında 

meşhur Londra protokolü imza edilmiştir: Bab-ı-Ali'ye gene ayni tarihte telgrafla 
tebliğ edilen bu kısa protokolün ahkamı, Tersane konferansı teklifatından ehvendir: 
En mühim esasları Karadağ'a bir mıkdar arazi verilip tashih-i-hudud edilmek şar
tiyle sulh akdolunması, Bosna-Hersek ve Bulgaristan ıslahatının doğrudan doğruya 
Bab-ı-Ali tarafından yapılması, ordunun terhisiyle hazari hale getirilmesi ve ıslahat 
yapılmadığı takdirde devletlerin Hıristiyanları himaye için icab eden çarelere baş 
vuracakları gibi bir takım noktalardan ibarettir. 

Bu protokolden ayrı olarak verilen bir Rus beyannamesinde de Türk ordusundan 
sonra Rus ordusunun da terhisini müzakere etmek üzere petersburg'a bir elçi 
gönderilmesi istenilmi-ştir. 

«18 Kanunusani» fıkrasında gördüğümüz «Meclis-i-Umumhdenberi harpçilik artık 

devlet zihniyeti haline gelmiş olduğu için, Bab-ı-Ali 10 Nisan=26 Rebi'ül-evvel Salı 

günü verdiği cevapta Karadağ lehine tashth-i-hudud esasını reddettikten başka, 

Türk ve Rus ordularımn ayni zamanda terhisini ve petersburg'a bir Osmanlı el
çisi gönderilirken Istanbul'a da bir Rus murahhası gönderilmesini istemiş ve işte 
bunun üzerine devletlerin son sulh ümitleri de suya düşmüştür. 

Bununla beraber, harbin akıbetinden ziyade İngiltere'den korkan Rus hükümeti 
bir adım daha geriliyerek yalnız Petersburg'a elçi gönderilmesiyle iktifa ede
ceğini ve nihayet derhal gönderilmese bHe va'dedilmesiyle dahi kanaat edilebile
ceğini Istanbul maslahatgüzarı Nelidoff vasıtasıyla bildirmiş ve sulh için gelmiş 

olan Karadağ murahhasları da arazi taleplerini yalnız Nıkşikt=Nicksitch kazasına 
hasrederek asgari haddine indinnişlerse de gene kabul ettiremedikleri için avdet 
etmişlerdir: Karadağ'a iki kaza terkini harpçiliğin en şiddetli mümessili olan Mid
hat Paşa bile kabul etmiş ve hata hatıratmm birinci cildinin 195 inci sahifesinde 
bizzat i'tiraf eylemiş olduğu halde, halefi Edhem Paşa'nın tek bir kazaya bile mu
vafakat gösterme'ınesi ve Meclis-i-Meb'üsanın da her türlü arazi terki esasını red
detmesi, "93 seferiıı denilen facianın · müdhis akıbetinde Midhat ve Damad-Mah
mud PaşaJar kadar Edhem Paşa'ya da muaz~am bir mes'uliyyet hissesi yükliyen 
feci bir harekettir. 
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Rus maslahatgüzarı Nelidof'un bu gün öğ·ıe üzeri Bab-ı-Ali'de Hariciyye nazırı 

Safvet Paşa'ya tevdi ettiği i'lan-ı-harb notası işte bu üç kişinin, yani Midhat, Da
road-Mahmud ve Edhem Paşaların afvedilmez bir inad ve ısrarla devletin başına 

getirdikleri tarihi bir bela demektir. 
Nilidoff sefaret erkaniyle beraber derhal Istanbul'dan ayrılmış ve sefarethaneden 
çıkarken, Midhat Paşa'nın hami-yyetlerine . çok i'timad ettiği Gayr-i-Müslim tebea
mız tarafından hararetle alkışlanmıştır! Gene o gün Petersburg'daki Türk masla
hatgüzarı Tevfik Bey'e de Rus hükumeti pasaportlarını vermiş ve işte bu suretle 
har b hali ayni günde karşılıklı olarak başlamıştır: Bu Tevfik Bey, son Osmanlı 
Sadr-ı-a'zamı Tevfik Paşa'dır. 

!'lan-ı-harb gününden 1878=1295 senesi 31 Kanunusanİ = 27 Muharrem Perşen be 
günü imza edilen Edirne mütarekesine kadar tam 9 ay, 7 gün sürmüş olan «93 se
feri» Anadolu ve Rumeli cephelerinde ilkönce Türk ve ondan sonra da Rus rnu
vaffakıyyetıeriyle geçmiş ve nihayet Rus orduları Istanbul kapularına dayanmıştır. 

1 - Anado·!1t cephesi: Bu cephede "Anadolu Ordüy-ı-Hümayunu» denilen 
Şark-ordusu kumandanı rnüşir Katırcıoğlu Ahmed lWuhtar Paşa Baş-Immandan 

vaziyetinde olmakla beraber, Batum'da bir kolordu başında bulunan müşir Derviş 
Paşa ile Van ve Bayezid cihetlerinde bir Kuvve-i-Muavine fırkası toplaınıya çalı

şan Erzurum valisi müşir Kurd-İsmail Paşa müstakil bırakılmış oldukları için, 
300 küsur kilometrelik Anadolu cephemizde maatteessüf kumanda birliği yoktur: 
işte bundan dolayı bir aralık Muhtar Paşa Batum ve Iğdır'dan takviye kuvvetleri 
istemişse de söz geçinniye muvaffak olamamıştır! Ahmed Muhtar Paşa'nın em
rindeki askerin mecmüu 57,560 kişiden ve top mevcudu da 97 den ibarettir; bu 
askerin bir çoğu talimsiz Redif ve Müstahfızdan ibaret gösterilir. 

Batum ve Iğdır taraflarındaki kuvvetler de hesab edilmek şartiyle Anadolu cep
hesindeki Osmanlı kuvvetlerinin mecmüu 90 bin kadardır. 

Buna mukabil, aslen Ermeni olan general Loris-MEJikow/Melikof kumandasındaki 

Rus ordusunun mevcudu, Gazi Ahmed Muhtar paşa'nın «Anadolu'da Rus muha
rebesi» ismindeki eserine göre 125,390 nefer le 189 toptur: Bu vaziyete göre Rus 
ordusu sayıca Türk ordusunun iki mislinden fazla demektir. Gene Muhtar Paşa'ya 
göre Ruslar harb ilanına tesadüf eden Salı gününden bir gece evvel birdenbire 
taarruza başlamışlardır. 

tıkönce Erzurum-Kars arasındaki Zivin/Zew1n boynunda yaptırdığı tahkimata 
yerleşen Muhtar Paşa ordusunun eksiklerini ikmale çalıştığı sırada 30 Nisan=16 
Rebi'ül-ahir Pazartesi günü general Tergoukasof kumandasındaki Rus fırkası 

Bayezid üzerine yürümüş ve orada bulunan küçük bir Türk kuvveti şehri derhal 
tahliye ettiği için o akşam düşman Bayeziq'e girmiştir. 17 Mayıs=4 Cumada-l-ula 
Perşenbe günü de Ardahan sukut etmiştir. 

General Tergoukassof Bayezid'den sonra Karakilise'ye yaklaşırken MuTad nehrine 
dökülen SaryanjŞiryan çayı ile Tahir-köy arasındaki Tahir tepelerinde ve Muhtar 
Paşa'nın Halyaz dediği mevki'de 21 Hazira:ni=9 Cumada-1-ahire Perşenbe günü Pa
şa'ya ı:iıağlüb olmuştur. Anadolu cephesinde ilk Türk zaferi işte budur. Fakat o 
sırada Rus baş-kumandanı Melikof da Zivin tahkimatma taarruz etmiş, 25 Hazi
ran=l3 Cumada-1-ahire pazartesi günü Ahmed Muhtar Paşa'nın kazandığı Zivin 
harbi üzerine Moskoflar takib edHip Rus topraklarına atılmış ve bu sayede Kars 
şehri de ilk muhasaradan kurtulmuştur. Bu ikinci Türk zaferi üzerine Loris-Me
likof aziedilerek Rus ordusunun başına çarın kardeşlerinden Gran-dük Michel 
Nicolaievitch/Mişel Nikolayeviç tayin edHmiştir. 

Gene o sırada Ferik Fazı! Paşa kumandasında Sohum'a bir fırka asker çıkarılması 
Rus ordusunun vaziyetini büsbütün müşkilleştirmiş, cephede bir sükün devri baş

lamış, her iki taraf da bu devri hazırlıklarla geçirmiş, Muhtar Paşa bu sefer de 
Kars'ın şarkındaki Alacadağ'da tahkimat yapıp oraya yerleşmiştir. 

Harekatın yeniden hararetlenmesi, Kars-Erzurum muvasalasmı kesrnek istiycn 
düşmanın işgal etmiş olduğu Kızıltepe'nin 24/25 Ağustmı=14/15 Şa'ban Cuma/Cu
martesi gecesi zabtiyle başlamıştır: Bu çetin ve parlak muvaffakıyyet, bir fırka ile 
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taarruza me'mur olan ferik Gedik-Ali Paşa ile derhal Mir-i-livalığa terfi etti·rilen 
Miralay Kapdan-Mehmet Bey/Paşa'nın arslanlar gibi saldırıp düşmanın çok üstün 
kuvvetlerini perişan etmeleri sayesinde kazanılmış ve o gece bu yiğit kumandanla
rın her ikisi de yaralanınıştır. 
Kızıltepe'nin zabtı üzerine ovadaki düşınan oradan döğülıniye başladığı gibi, ordu 
kuvay-ı-külliyyesi de üç koldan Rus ordusuna yüklenmiş, «Kars ovasının bir ba
şından diger başına kadar dört saat tülü olan on beş kilometrelik bir hatt-ı-harb 
üzerinde» çok şiddetli bir ınuharebe olmuş, düşmanın elindeki yerler boydanboya 
istirdad edilmiş ve Moskof zayiatı 3-4 bini bulmuştur. Ahmed Muhtar Paşa'nın 

«Gedikler muharebesiıı tesmiye ettiği bu parlak zafer üzerine Sultan Hamid'in 
kendisine çektiği uzun telgrafta "Hey'et-i devlet-ü-milietle hey'etinize teşekkür 

ederim» ve «Silah arkadaşlarımza ferden ferda selam ederim); cümlelerine tesadüf 
edilir. Ahmed Muhtar Paşa'ya "Gazi» ünvanı işte bu parlak zafer üzerine tevcih 
edilmiştir. 

Anadolu cephesinde son Türk zaferiyle neticelenip üç gün süren Yahniler muha
rebesi 2 Teşrinievvel=24 Ramazan Salı günü düşmanın taarruz hareketiyle baş
lanııştır.Geniş bir cephe üzerinde açılan bu büyük taarruzda Rus ordusunun en 
mühim hedefi, «Küçük-Yahnb> denilen iki tepeyi ele geçirerek Türk ordusuyla 
Kars şehrinin irtibatmı kesmektir: Bu mühim mevkiin müdafaasına me'mur olan 
Kızıltepe kahramanı Miriliva Kapdan-Mehmed Paşa, 24 tabur ve 40 topla saldıran 
düşmariı altı tabur askerle mağlüb ve perişan etmiştir! «93 seferiıınde Anadolu 
cephemizin yüz-suyu olan bu arslan yavrusunun o günkü h3Jini Gazi Ahmed 
Muhtar paşa yukarda bahsi geçen eseriniri 255 inci sahifesinde şöyle anlatır: 

«Koca herif, kendine mahsus o gümrah sadasiyle sabahtan akşama kadar 
ayal-<:ta ve ortalık yerde, enva"-ı kelirnat-ı müheyyice ile askerini teşci' eder, as
ker de onu gördükç.e gayretini artırır ve cehennemden nümüne-nüma olan dehşetli 

hali hiçe sayar idi». 

Bu meşhur muharebede şehid ve yaralı olarak Türk zayiatı 2500 ve düşman za
yiatı da 8-10 bi:n kadardır. Ordu mevcudları da 74 bin Rusa mukabil, 34 bir:. sekiz 
yüz Türkten ibarettir. 

Yahniler zaferiyle kapanan Türk üstünlük devrini Alacadağ bozgunuyla başlıyan 

Rus üstünlüğü takib etmiştir: üstüste uğradıklan hezimetleri telil.fi için ınüte

madiyen takviyeler alan Rus ordusu gerek sayı, gerek techizat ve gerekse silah 
ve mühimmat itibariyle Türk ordusunu çok geride bırakmış ve nihayet 15 Teş

rinievvel := 7 .Şevval Pazartesi günü 79 tabur piyade, 27 alay suvari ve 254 
topla dört ko19an giriştiği büyük taarruzda Gazi Muhtar Paşa'nın Alacadağ 

müdafaa hattını arkadan çevirmiye muvaffak olmuştur: Bu badirede ordumuzun 
altı bin mevcutlu merkez kısmı ferik ömer ve Hacı-Raşid Paşalarla beraber 
teslim olmak zorunda kalınca Gazi Paşa büyük bir soğukkanlılıkla Erzurum'a 
doğru çekilerek ordusunun bakıyyesini Deve-boynu'nda toplamış ve nihayet 4 
Teşrinisani '= 27 Şevval Pazar günü oraya da çok üstün kuvvetıerle saldıran düş
mana artık mukavemet edemiyerek muntazam bir hareketle Erzurum müslah
kem mevkıine çekilmiştir. 18 Teşrinisani = 12 Zülka'de Pazar günü Kars'ın su
lmtu işte bu vaziyetın tabii bir neticesidir. 

Anadolu cephesinin başlıca harekatı işte bu Erzurum ric'atiyle neticelenmiş
tir: Bu neticeye rağmen Rus ordusu Anadolu cephemizde kat'i bir muvaffakıy

yet istihl'lal etmiş değildir; her türlü mahrumiyyetıerine rağmen Türk ordusu bu 
cephede ana-yurdu mükemmel müdafaa etmiş ve seferin sonuna kadar düşmanı 

lıucl.ut lıoylarında tutmaya muvaffak olmuştur: Gazi Ahmet Muhtar Paşa mer
hıımu::ı bu büyiil·; hizmetini Türk tarihi daima minnet ve hürmctl" cı.nrıcftktır. 

R•;.s!<·T "93 seferi>) nin kat'i ve feci alnbetini Anadolu'da değil, Rumeli cenıw

sinde i stilısa ı etmişlerdir: Moskof ordulan nihayet Istanbul'a yaklaşırken G1ızi 
Ahmed Muhtar paşa payıtahtın müdafaa tertibatını yaptırmak üzere Istanbul'a 
davet edilmiş ve müşir Kurd-ismail Paşa'yı vekil bırakarak 25 Kanunuevvel 
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19 Zü!hicce Salı g·unu Erzurum'dan hareketle Trabzon üzerinden Istanbul'a ge
lince «Çatalca Hatt-ı-müdataası kumandanlığı»na tayin edilmiştir. 

2 __ Rumeli cephesi: Her iki taraf da en büyük kuvvetlerini bu ceptıeye yığ·

mışlardır. Anadolu cephemizde olduğu gibi, Balkanlarda da tam bir kumanda 
birliğimiz yoktur: Ruslara karşı "Serdar-ı-Ekrem, ünvaniyle Tuna 'Ordusu umum
kumandanı olan ve Şumnu'da bulunan Çırpanlı-Abdülkerim Nadir Paşa baş-ku

mandan vaziyetinde olmakla beraber Hersek kumandam Süleyman, !şkodra ku
mandam Ali Saib, Bosna kumandam Veli ve Sırbistan'la Karadağ arasındaki 

Yenipazar kumandam Mehmed Ali Paşalar müstakil vaziyettedir! 

Tuna cephemiz üç orduya ayrılır: Rusçuk, Silistre, Şumnu ve Varna murabbaında 
bulunduğu için «Kıla'-ı-erbea ordusu, ismiyle de anılan Şark ordusunun başında 

müşir Ahmed Eyyub, Vidin'de bulunan Garp ordusunun başında biraz sonra Plevne 
hankasım yapacak olan müşir Tokatlı Osman Paşalar vardır ve ikisinin arasın

daki Cenup yahut Balkan ordusunun başına da biraz sonra Hersek'den getirilen 
Süleyman Paşa tayin edilmiştir. 

Bosna-Hersek, Karadağ ve işkodra gibi Garbi-Balkan cephelerindeki· Türk kuv
vetleri sayılmamak şartiyle, Tuna umum-kumandanlığı cephesindeki kuvvetleri
mizin mecmüu 186 bin kişidir : Bunun yüz bini Şark ordusunda, 35 bini Garp 
ordusunda ve 51 bini de Cenup/=Balkan ordusundadır. Süleyman Paşa bu Balkan 
ordusunun başına gelirken Hersek'deki kuvv.etıerini de getirmiştir; bu suretle ordu 
mevcudunun 200 bine çıktığından bahsedilir. 
Karşımızdaki Rus ordusunun baş-kumandanı, çarın kardeşlerinden veliahd Gran-

dük Nicolas Nicola!evitch/Ni·kola Nikolayeviç'dir: Bu primsin kumandasında ilk
önce dört kolordu bulunduğu halde, biraz sonra üç kolordu daha zaınmedilerek 

mecınüu 220-250 bin kişiyi bulmuştur; top mevcudu da 800 dür. 
Tıpkı Sırhistan ve Karadağ gibi lafzi bir Türk hakiıniyyeti altında bulunan Ru
manya prensliği harpten evvel bitaraflığına mukabil istiklalinin tasdikini iste'
mişse de Bab-ı-Ali reddetmek g::lfletini göstermiştir : Halbuki Rumanyalılar 
islav olmadıkları için öyle bir vaziyette Rusya'ya karşı Türkiye ile müşterek ha
reketlerinin bile te'mini kabildir. Bab-ı-All'nin bu mühlik gafletinden Rusya der
hal istifade edip Rumanya ile 16 Nisanı=2 Rebi'ül-ahir pazartesi günü gizli bir 
muahede akdetmiş, arazisinin tevsiiyle istiklalinin te'minini taahhüd eyleıniş ve 
işte bu sayede Rus ordusunun Rumen topraklarından geçirilmesini ve Rumanya 
demiryollarından da Istifadesini te'min etmiştir : Bu anlaşma mucibince 50 bin 
kişilik Ruınen ordusunun Eflak'da bitaraf kalınası kararla~mıştır. 

işte bundan dolayı harb ilan edilir edilmez Rus ordusu Besarabya'dan Ruman
ya'ya girmiş ve yayılma hareketini bir buçuk ayda tamamlayıp Tuna boyunda 
toplandıktan sonra ~l/22 Haziran=9/10 Cumada-1-ahire Perşenbe/Cuma gecesi 
general Zimmermann · kumandasındaki 40 bin kişiHk kolordu !brail'in 15 kilo
metre kadar cenubuşarkisindeki Maçin/Matchin'den Tuna'yı geçip Dobruca'ya 
girmiş ve .beş gün sonra 26/27 Hazi~an :=14j15 Cumada-1-ahire Salı/Çarşanba ge
cesi de Rus kuvay-ı-külliyyesi zimnicea/Ziınnitsa 1= Zimniçe'den Svichtov/Svis
tov = ZiştovajZiştovi'ye geçmiye başlamış ve bu hareketini dört günde ikmai et
miştir: Maçin'den Dobruca'ya girmiş olan Zimmermann ordusu harekata iştilrak 

etmeyip karşısındaki Osmanlı kuvvetini hareketsiz tutmak vazifesiyle hep orda 
kalmış ve istila faaliyetini de Zimniçe'oon Ziştova'ya geçen kuvay-ı-külliyye 

yapmıştır. 

Şimalden gelecek böyle bir istila ordusuna karşı Rumeli'nin iki tabii müdafaa 
hattı vardır : Bunların birincisi Tuna nehri ve Ikincisi de Balkan silsilesidir. 
Ruslar bu iki maniayı hiç bir mukavemet görmeden geçmişlerdir! Zayıf bir as
ker ve atıl bir ihtiyar olan Serdar-ı-Ekrem Abdülkerim Paşa Kırım harbindeki 
büyük selefi Serdar-ı-Ekrem ömer Paşa'nın harekatındau ibret almıyarak Rus 
ordusunun Tuna'yı rahat rahat geçmesine mani' olmamış, düşman sürüleri 
hiç bir mukavemet görmeden Türk topraklarına ayak basmıştır! Yukarda göz
den geçir<J.iğimiz Türk ordularının vaziyetine göıre Rus ordusu da üç kola ayrıl

n1ış, Gran-dük Nicolas'nın bizzat idare ettiği kol bizim Şark ordusuna karşı 
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Rusçuk üzerine, General Krüdner kumandasındaki kol g-arba doğru Niğbolu 

üzerine ve General Radetzki kumandasındaki kol da cenuba ve bilhassa Balkan 
geçitlerine doğru hareket etmiştir : Cür'et ve sür'atiyle meşhur olan General 
Gourko/Gurko işte bu cenup kolunun pişdar kumandanıdır. 

Bu muktedir generalin 7 Temmuz=25 Cumada-1-ahire Cumartesi günü Tırnova; 
Tirnova'yu işgal etmesi, cenuba ınüteveccih Rus hamlesinin 'ilk muvaffakıyyeU 
sayılır. Garp kolunun ilk başarısı da ondan dokuz gün sonra 16 Teınınuz=5 Receb 
Pazartesi günü general Krüdner'in Niğbolu'ya girmesiyle te'min edilmiştir. Tu
na'dan sonra ikinci ınaniayı teşkH eden Balkanlarm geçilmesi Niğbolu felaketin
den üç gün sonradır. 

Cenup kolunun pişdar kuvvetlerini büyük bir sür'atıe ilerleten atılgan general 
Gurko üç suvari ve bir piyade alayı ile meşhur Şıpka geçidinin şarkındaki 

Hain-bağazı'ndan geçip Balkanların' cenubuna sarkarak önüne çıkan zayıf Türk 
kuvvetlerini dağıttıktan sonra ustalıklı bir çevirme hareketiyle Şıpka geçidine 
girip 19 Teınmuz=S Receb Perşenbe günü o lıayati geçide h&kim oluvermiştir! 

Tali'siz Türk ordusunun başındaki atıl ve batı! Serdar-ı-Ekrem Çırpanlı Abdür
kerim Nadir Paşa'nın azli işte bu sıradadır: Düşman ordusunun Tumc nehrinden 
mukavemetsiz geçmiş olmasının hesabını vermek üzere 17 Temmuz = 6 Receh 
Salı günü Istanbul'a çağırılan Çırpanlı'nın yerine Yenipazar'daki ordu kurnan
danı Mehıned AH Paşa tayin edilmiştir: Alman-Hırvat melezi olan bu mühtedi 
Karl .petroit=Mehıned Ali Paşa da selefinden farklı bir şey değildir. Hatta Çır

panlı kıdemli müşir olduğu için diger ordu kumandanları ona itaat ettikleri 
halde, bu mühtedi serdar kıdeınsiz müşir olduğu için her birinin müstakil bir 
kumandan vaziyetine geçtiği ve bu suretle artık müşterek bir harb planiyle 
sevk-ü-idare birliğinden hiç bir eser kalmamış olduğu riv::yet edilir. 

Bu ilk Rus muvaffakıyyetlerinden telaşa düşen Sultan Hamid'in Istanbul'da teş

kil etmiş olduğu Askeri meclis iki mühim tedbir ittihaz etmiştir: Bunların biri 
Vidin'de bulunan müşir Osman Paşa'nın sarka doğru Plevne üzerine hareketi ve 
biri de Hersek'deki Süleyman Paşa'nın kolordusuyla beraber Rumeli'ye gelip 
yukarda bahsettiğinüz cenup ordusunu idare etmesidir : 9 Temmuz·= 27 Cuma
da-1-ahire Pazartesi günü hareket emri alan Süleyman Paşa'nın 25 bin kişilik 

lwlordusunu Bar limanından vapurlarla Dedeağaç'a ve oradan da trenle cep
neye nakledip 26 Teınınuz=15 Receb Perşenbe günü general Gurko'ya karşı ta

arruza hazır bulunması o zamana göre büyük bir muvaffakıyyet sayılır. 
Niğbolu'nun 44 kilometre. cenubugarbisiıide ve bazı ınühiın yolların kavşağında 
bulunduğu için fevkalade bir askeri eheınmiyeti haiz olan ve hatti", Bulgaristan'da 
hayatı: bir nokta sayılan Plevne'yi Türkler gibi Ruslar da bir an evvel işgal et
mek istemişlerse de, Osman paşa yedi günlük bir cebri yürüyüşle daha evvel 
davranmış ve Niğbolu'daki general Krüdner ordusunun ileri koliarına kumanda 
eden general Schilder-Schuldner jŞilder-Şuldner de 19 Temmuz= S Receb Perşen be 
günü yetişip akşama kadar şiddetli bir topçu ateşi açmış ve ertesi gün de umumi 
hücuma geçmiştir; 20 Temmuz=9 Receb Cuma günü sabahtan akşama kadar sü
ren bu kanlı muharebe, «93 seferh>nde Rusların Rumeli cephesinde Türklerden 
yedikleri ilk şiddetli darbedir : Amedee Le Faure'un «Histoire de la Guerre 
d'Orient» ismindeki büyük eserine göre o gün 2847 Rus tepelenmiş, bir çok mü
himmat ele geçmiş ve mağlüb düşınan perişan bir halde ric'ate mecbur olmuştur. 
Cennetmekan Gazi-Osman Paşa'nın Plevne'deki ilk zaferi işte budur. 

O tarihe kadar kan dökmeden elde ettikleri kolay muvaffakıyetıerle adeta sar
hoş olan ve hep öyle «Askeri gezinti)) lerle seferi bitirebileceklerine kaani' olan 
Rusların işte bu müdhiş sille üzerine ayılıp akıllarını başlarına topladıkları ve 
içlerindeki eski Türk korkusunun yeniden uyanmıya başladığı . Garp menbalarında 
bile i'tiraf edilir. 

!lk darbeyi yedikten sonra ordusunu sür'atıe takviye eden general Krüdner'in 
bizzat idare ettiği ikinci Rus taarruzu 30 Temmuzı=19 Receb Pazartesi günü bi
rincisinden daha büyük bir felaketle neticelenmistir: tık zaferini 15 bin kisiyle 

'kazanan Osman Paşa Vidin'den gelen takyiyele'rle 9 gün içinde mevcudunu' 23 
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bine çıkarmış ve esasen müstahkem bir mevki olmıyan Plevne'nin etrafında bir 
takını toprak tabyalar yaptırmıya başlamıştır. Top adedi de 58 den ibarettir. 

Buna mukabil, Rus ordusunun 50 bin askeriyle 184 topu vardır. işte bu nisbet
sizliğe rağmen harekatı fevkalade bir meharetle idare eden büyük Türk ku
mandanı düşman ordusunu ilkinden daha müdhiş bir darbeyle yere sermiş, 

bizim ıoo şehidimizle 400 yaralımıza mukabil 7305 Moskof tepelenmiş, gene bir 
çok mühimmat ele geçmiş, Ruslar panik halinde kaçışrmş, bu vaziyet diger Rus 
ordulannın da ileri harekatını sekteye uğratmış ve düşman Erkan-ı-harbiyyesi. 

Plevne meselesi halledilmedikçe daha ileri gitmenin tehlikeli olacağına kanaat 
getirmiştir. 

Cephede bulunduğu için harekatı yakından takib edip büyük bir haşyet ve deh
şet içinde kalan Rus çarı ikinci- Alexandre o tarihe kadar hep yüksekten atıp 

tuttuktan sonra birdenbire dünyaya karsı yüzünü kızartan plevne bozgunluklan 
karşısında bir taraftan Petersburg'daki Hassa ve Kazak fırkaları ve alaylarıyla 

muhtelif sınıflardan altı fırkayı daha cepheye celbederken, bir taraftan da o 
güne kadar istihfaf ettiğ·i Rumanya ordusunu imdadına çağırmak mecburiyetinde 
Jmlmıştır. Halil Sedes Paşa'nın «18~f5-ı878 Osmanlı ordusu savaşları» ismindeki 
eserinin ikinci cildinde çarın Rumanya prensijkralı Karol'e çektiği istimdad tel-· 
grafınm Almanya metninden nakledilen Türkçe tercemesi şöyledir: 

"İmdiWımıza gel! istediğin şartlar altında, istediğin yerde, istediğin gibi Tu
na'yı geç! Fakat yardımımıza koş! Türkler bizi mahvediyorlar! Hıristiyanlık 

davası kaybedilmiştir,. 

Rumanya'nın har be karışması işte bunun üzerinedir: Birinci Karol 3 piyade ve 
ı suvari fırkasıyla davete icabet edip Plevne harekatının Baş-kumandanlığım 

der-uhde etmiş ve muhasara kumandanlığı ile Erkanıharbiyye reisliğine de Kı

rım muharebesinde istihkamcılıktaki mehareUyle sivrilmiye başlamış olan meş

hur general TodtlebenjTottleben tayin edilmiştir. 

Gazi-Osman Paşa merhumun ikinci Plevne zaferiyle aşagıda göreceğ·imiz üçüncü! 
büyük zaferi arasında 30 Temm.uz'dan ll Eylül'e kadar tam 44 gün geçmiş, 
Plevne barıkasının karşısında aczini aniayıp maneviyyatı temelinden sarsılmı.ş 
olan müstevJi. Moskof sürüleri Niğbolu-Rusçuk-Şıpka müsellesi içinde adeta mah
sur ve mahpus gibi hareketsiz kalmıya mahkum olmuş ve çarın ısmarladığt yaT
dıın kuvvetleri gelinceye kadar o 44 günden sonra ikinci bir 44 gün daha geçeceği. 
muhakkak bulunduğu halde, Şark, Garp. ve Cenup Türk orduları düşmanı imha 
için elbirliği etıniye maatteessüf muvaffak olamaınışlardır: Bunun sebebi, gı:ty& 

Baş-kumandan vaziyetinde bulunan ehliyetsi<z Mehmed Ali Paşa'nın ordu ku
mandanlarına söz geçirebilecek kuvvetli bir -şahsiyyet olmaması ve Istanbul'un da 
her kumandanla ayrıca muhabere edip aralarında elbirliğ'ine imkan bırakınıya

cak tuhaf bir vaziyet hasıl etmesidir. işte bundan dolayı her ordu kumandanı ken
dine göre ayrı bir plan tatbik etmi<Ş ve netice olarak Rus ordusunun milşkH ve 
hatta buhranlı vaziyetinden istifade edilememiştir. 

Birbirinden ayrı kalmış olan bu üç Türk ordusunun yegane müşterek gayreti, 
aralarında ittisal ve iı1:ibat te' sisi' için yaptıkları hareketlerde gösterilir: ı) Bun
ların biri Kazanlık/Kızanlık'da bulunan Cenup ordusu kumandanı Süleyman 
paşa'nın Şıpka geçidini zorlayıp durmasıdır; Dedeağaç'dan harb sahnesine gel
dikten sonra 31 Temnml?l=20 Receb Salı günü Gurko kuvvetlerinden Eski-Zağra'yt 
istirdad etmiş olan Süleyman Paşa'nın Şıpka'ya taarruzu 20 Ağustos=lO _ Şa'ban 
Pazartesi günü başlamış, 26 Ağustost--16 Şa'ban Pazar gününe kadar yedi gün 
süren bu kanlı hamlede fevkalade bir gayret ve şiddetle en güzide kıt'alarım 

ateşe atan Süleyman Paşa hem kendi ta'biye hatalarından, hem Ruslarm en 
buhranlı anda takviye kıt'alan yetiştirmelerinden dolayı maatteessüf muvaffak 
olamamış ve nihayet ı7jı8 Eylül ı=9/lü Ramazan Pazartesi/Salı gecesi Şıpka'da
ld Saüıt-Nicolas tepesine karşı ikinci bir tecribeye daha giriş~p şiddetli bir gece 
baskını yapmışsa da o bile neticesiz kalmıştır: Türk ordularının birleşememiş 

ve netice itibariyfe Plevne'deki kahraman Garp ordusunun kurtulaınamıs olma-
>nnda en mühim amil işte bu Şıpka muvaffakıyetsizliğidir. ' 
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2) diger teşebbüs de umum-kumandan ünvaniyle maatteessüf Şark ordusı.mun 

başında bulunan mühtedi Mehmed Ali Paşa'nın Istanbul'dan göi·düğü tazyik üze
rine güya plevne'nin imdadına yetişrnek üzere bilmecburiyye gırışmiş olduğu· 

bir harekettir: Rus veliahdinin Rusçuk civarında Tuna'ya dökülen Lom nehri
nin solfgarp salıilindeki kuvvetlerine karşı girişilen bu taarruz hareketinde 22/23· 
Ağustos=12/13 Şa'ban ÇarşanbajPerşenbe gecesi Ayazlar, 30 Ağ·ustos=20 Şa'ban 

Perşenbe günü Karahasan-köy ve nihayet 5 Eylül=26 Şa'ban, Çarşanba günü de< 
Katzelev=Kaçılova/Katselve ve Ablovo=AblovajAblonova zaferleri kazamlmıştır.. 

Bunlardan Karahasan-köy muharebesini bir gün evvelki tarihe ve hatta 24 Ağustos 
=14 Şa'ban Cuma gününe müsadif gösteren rivayetlere bile tesadüf edilirse de, bU-· 
rada Cenup ordusu kumandam Süleyman Paşa'nın « Umdet-ül-Hakaayık» ismindeki 
eserinde gösterdiği tarih terci-h edilmiştir. Bir müddet sonra «Elena kahra
manı» diye şöhret bulan ve o zaman henüz ferik rütbesinde bulunan müşir Çer
kes/Deli Fuad Paşa'nın gösterdiği gayretler ve şecaatler sayesinde bu muhare-· 
beleri kazanmış olan Mehmed Ali Paşa gayet ağır ve mütereddit hareket ettiği. 

ıçın, düşmanı takib etmeyip bi-raz daha garpta ve Ziştova'nın şarkında 'I'una 
nehrine dökülen Yantra boy.ıarında toplanmasına meydan vermiş, bir daha ele 
geçmiyecek büyük bir fırsatı kaçırmış, üstüste kazanılan üç zafer neticesiz kal-· 
mış ve nihayet kaplumbağa hareketiyle Yantra'ya aogru ilerlemişse de Raz
grad-Tırnova yolu üzerindeki Tserkovnia = Çayırköy civarında kaTşılaştığı bir 
Rus fırkasına karşı 21 Eylül t= 13 Ramazan Cum.a günü gi·riştiği muharebede 
mağliip olması hem kendisinin tekrar Lom suyunun şarkına çekilmesine, hem ric'at 
halindeki Rus ordusu Kuvay-ı-külliyesinin en büyük tehlikeden kurtulmasına se
beb olmuştur! O tarihe kadar mağli'ıp vaziyette bocalıyan Rus ordusunu RumeU 
cephesinde birdenbire üstün bir vaziyete getiren vak'a, işte bu anzi ve tesadüfi 
faciadır. Türk ordusunun feHiketine sebeb olmuş aciz ve değersiz bir palavracıdan' 
başka bir şey olmıyan mühtedi Karl Petroit nam-ı-diger Mehmed Ali Paşa'nın bir 
aralık Istanbul'da huzura kabul edilip padişaha bir takım sevkulceyş ve ta"biye 
palavraları atarak Baş-kumandanlığı yakalamış olduğundan bahsedilir! Mehmed Ali'-· 
nin 28 Eylül 1= 20 Ramazan Cuma günü azliyle Umum-kumandanlığa cenup ordusu 
kumandanı müşir Süleyman paşa'nın tayini işte bundandır: Netice olarak Cenup 
ordumuzun Şıpka muvaffakıyyetsizliği ile Şark ordumuzun Çayırköy hezimeti bı.;ı 

iki ordunun artık atıl bir vaziyette lmlmasına sebeb olmuş ve bununla beraber 
düşman Baş-kumandanlığı Plevne'<leki Garp ordusu mağlub edilmeden evvel Rus 
ordusunun Istanbul üzerine yürümesini tehlikeli gördüğü için, Gazi-Osman Pa
sa'nın mukavemetini bir an evvel kırmıva karar vermistir. 
! .. ' 

Yukarda gördüğ·ümüz 20 ve 30 Temrnuz muvaffakıyetlerinden sonra Gazi-Osman 
Paşa merhum un Rus ordusuna karşı en büyük zaferi ll Eylül, 1- 3, Ramazan Sa\lş 

günü kazandığ·ı üçüncü muharebesindedir: Rumanya ordusunun iltihakıyle yenf 
Rus takviyelerinin muv-asalatından dolayı suvarı ve piyade mevcudu 100 bini 
aşmış olan düşmanın top mevcudu da 432 dir. Buna mukabil Plevne'deki Türk or-, 
dusunun ınecmuu 30 binden ibarettir! Bu nisbet, adeta dörtte bir nisbetsizliği de
mektir. 7 Eylül 1= 28 Şa'ban Cuma sabahmdan ll Eylül = 3 Ramazan Salı saba-· 
hına kadar dört gün fasılasız ve gece-gündüz süren çok şiddetli bir topçu ateşinden 
sonra ll Eylül Salı günü Rus ordusunun sabahtan akşama kadar devam eden· 
umumi hücumu müdhiş bir bozgunlukla neticelenmiş ve 3 general, 350 zabit ve 
15,200 nefer tepelenmek suretiyle Moskof zayiatı 15,553 kişiyi bulmuştur: Bu nis
bet de 30 bin kişilik Plevne Türk ordusunun yarısından fazladır! Buna mukabil bi
zim zayiatımız 3-4 bin şehid ve yaralıdan ibarettir. Bu biiyük muharebenin bilhassa 
Kanlı-kaya tabyasında göğüs göğüse boğuşularak geçen nıüdhiş safhası Türk tari· 
hinin en heybetli levhalarındandır. 
Rusların o tarihe kadar Plevne muharebelerinde verdikleri telefatın mecınüı; 

Garp menbalannda bile 50 bin gösterilir! Bu da Türk ordusunun bir buçuk miı;;· 

linden fazladır! Fakat Rus demek, tükenmez sürüler yetiştiren bir malışer de-· 

mektir: Onun için Rus ordusunun üçüncü Plevne muharebesinde yediğ·i müdhi~ 

F.: 2i0> 
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darbenin yegane neticesi, yeni takviye sürüleri eelbinden ibaret kalmıştır. O 
sırada üç taraftan muvasala yolları kesilmiş olan plevne'nin yegane i§s,e yolu, 
cenubugarbiye giden Sofya şosesinden ibarettir: Bilhassa 3 Eylül~24 Şa'ban Pa
zartesi günü kanlı bir muharebeden sonra Lovatz=Lofça kasabasının sukutu üze
rine cenup yolunun kesilmesinden itibaren Plevne'ye yalnız Sofya'dan erzak ve 
cephane sevkedilebilmektedir. Gazi-Osman Paşa'nın yukarda gördüğümüz üçüncü 
büyük zaferi üzerine Şıpka'daki Rus kuvvetlerinin başından muvakkaten kaldı,_· 

rılıp getirilmiş olan meşhur general Gurko'nun ilk yaptığı iş, 24 Teşrinievvel = 
16 Şevvill Çarşanba ve bir rivayete göre de 28 Teşrinievvel=20 Şevval Pazar günü 
35 bin kişilik bir kuvvetle ortaya atılıp Sofya-Plevne caddesini zabtetmek sure
tiyle son muvasala hattından da mahrum kalan Plevne müdafilerini açlığa ve 
cephanesizliğe mahkfım 'bir hi'Ue getirmiş olmasıdır. işte bundan dolayı zavallı 

Plevne artık elindeki erzakla cephane tükenineeye kadar mukavemet edebilecek 
demektir. 

Bu vaziyete karşı Orhaniye'de bir «İmdad ordusu» teşkil edilmiş ve bu yeni or
dunun Şark ve Cenup ordularıyla müşterek hareket ederek Plevne'yi kurtarına

dan Süleyman Paşa Şark ordusuyla Elena üzerine yür'üyecek, Cenup ordusu kli
mandanlığına ehliyetsizliğinden dolayı Umum-kumandanlıktan azledi·lmiş olan 
mühtedi Mehmed Ali Paşa tayin edilmiştir! Tertib edilen plana göre Baş-kuman
dan Süleyman Paşa Şark ordusuyla Elena üzerine yürüyerek, Cenup ordusu ku
mandanı Rauf Paşa Balkanların şimaline geçecek, !mdad ordusu kumandanı 

Mehmed Ali Paşa da Orhaniye'den Lofça'ya taarruz edecek ve ondan sonra her 
üç ordu asıl hedef olan Tırnova üzıerine müştereken yürüyecektir. Halbuki bun
lardan Rauf Paşa yerinden bile kımıldamamış, Mehmed Ali Paşa general Gurko 
tarafından daha ilk adımında püskürtülmüş ve yalnız Süleyman Paşa Tırnova 

istikametinde taarruza başlıyarak bir sürü muvaffakıyetsizliklere mukabil De
li-Fuad paşa'nın şecaat ve celadeti say.esinde Elena zaferini kazanmıştır: Fevka
lade cesaretinden dolayı uDelh> denilen Fuad Paşa 4 Kanunuevvel = 28 Zülka'de 
Salı günü bir fırka askerle Elena civarındaki düşman tahkimiltına saldırıp Rus 
kuvvetlerini imha etmiş ve ll salıra topuyla bir çok tüfek ve 156 esir alınışsa da 
bu parlak muvaffakıyet mevzii bir hareket mahiyetinde kalmış, Süleyman Pa
şa'nın böyle bir zaferden derhal istifade etmiyerek bil' kaç gün vakit geçirmesi 
Rusların Tırnova'ya bir çok takviye kıt'aları getirmesiyle neticelendikten baş

ka, Paşa'nın bundan sonra ll Kanunuevvel = 5 Zülhicce Salı günü giriştiği Maçka 
muharebesi de kazanılamadığı için, ordu muntazam bir ric'atle geri çekil
miştir. 

Bu vaziyette Plevne için artık hiç bir imdild ümidi kalmamış demektir: Yu
karda gördüğümüz gibi oradaki muhteşem ordunun 28 Teşrinievvell= 20 Şevval 

Pazar günündenberi her tarafla muvasalası kesilmiş, erzak ve levazıın kalmadığı 

ve havalar soğ·uduğu için açlık ve hastalık başlamış, cephane tükcııecek haJe gel
miş, yaralılar için sıhhi levilzım bile suyunu çekmiş, fakat bütün bunlara rağ

men efsane kahramanlarını andıran muhterem Gazi-Osman Paşa düşman ordu
ları Baş-kumandanı Gran-dük Nicolas'nın 2 Teşrinisan~=25 Şevval Cuma günü 
hürmetkar bir lisanla yazdığı teslim teklifnamesin~ 13 Teşrinisilni = 7 Zülka'de 
Salı günü verdiği cevapta nazik ve kat'i bir lisanla reddetmiş ve işte bundan 
dolayı 10 Kanunuevvel ·,= 4 Zülhicce Pazartesi günü düşmanın ihata çenberini 
Garp tarafından yarıp Sofya'ya çekilmek üzere meşhur huı·uç hareketini yap
mıştır : Beşer kudretinin üstünde bir hamleyle yapılan bu ulvi harekette aç, 
z<ıyıf, hasta, bitkin ve pejmürde kılıklı Türk yiğitleri çokluk ve tokluk içinde 
dalgalanan yüz elli bin kişilik bir düşman ordusuna saldırıp Vid suyunu geçmi:.'c 
çalıştığı ve hattil büyük muvaffakıyyetıer elde ettiği sırada her taraftan çev
rilmiş, çok kanlı bir ı:ıücade!e olmuş, 2500 şehid ve 3500 yaralı verilmiş ve hattil 
o bildirede muhteşem Gazi-Osman paşa merhumun sol dizinden giren bir kur
şun atının karnma saplanmış ve tabii artık ırkının ulu tarihirw şeref veren 
mubarek ordu ile başındaki Şahname kahramanı muzafferiyyetten daha şerefli bir 
es§rete yükselmiştir. 
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Milli kahramammızın teslim teklifini Erkanıharbiyye reisi Miriliva Tevfik 
paşa iki suvari neferiyle düşman hattına gidip kıt'a kumandanlarından general 
Stroukof f Strukof'a kendini takdim ettiken sonra kısaca tebliğ etmiş ve 
bunun üzerine Strukof büyük Türk kumandanının yaralandıktan sonra girmiş 

olduğu ahşap eve gidip dizindeki kurşun yarası sarıldığı sırada huzuruna kabul 
edilerek Rus ordusu narnma hayranlıklarıyla tebriklerini arzetmiş, şanlı müşiri

mizin teklifine rağ·men huzurunda oturınayıp teeddüben ayakta durmuş, muhte
rem Gazi düşman generaliyle Fransızca görüşmüş ve artık yapılabilecek bir şey 

kalmadığı için teslim olmak mecburiyyetinde kaldığını söylemiş, Strukof Allfıhın 

takdirinden bahsederek teselli sözleri söyledikten sonra büyük mağlübun lm
zurundan çıkmış ve biraz sonra da amiri olan Vid cephesi kolordu kumandanı 

general Ganetzky/Ganetsky ile beraber tekrar gelmiştir: Gazi-Osman Paşa Türk 
tarihinde ebedi bir nur gibi parlıyacak olan şanlı kılıcını belinden çıkarıp hafifçe 
içini çektikten sonra işte bu kolordu kumandanı general Ganetzky'ye teslim 
etmişse de, biraz sonra Rus orduları Baş-kumandam Gran-dük Nicolas 
Nicola1evitchjNikolayeviç öyle kılıcı ondan iyi kullanacak kimse olamıyacağı 

!'Çın, hürmetlerle ve askeri merasimle iade etmiştir. Ganetzky'den biraz sonra 
Gran-dük narnma arz-ı-tazimat için meşhur general Skobelef ile oğlu genç ge
neral Skobelef gelmiş ve nihayet gene o gün yaralı kahraman arabayla Rus ka
rargi'J.hına götürüiiirken etrafında kendi yaverleriyle erkanıharbiyyesinden baş

ka general Strukof ve diger bir takım Rus zabitleri de atıarla ya7~r gibi refakat 
etmişlerdir: Alayın önünde bir Rum en ve arkasında da bir Rus ıuvari kıt'ası 

vardır. 

Plevne müdafiiııin Bogot'daki imparatorluk karargahına götürülmesi o tarihten 
iki gün sonra 12 Kanunuevvel ı= 6 Zülhicce Çarşanba gününe müsadiftir : Orada 
büy;ik milsafir için güzel bir Kırgız çadırı kurulmuş, her türlü isUrahat ve te
davi esbt1bı te'min edilmiş ve en seçme askerlerden selam kıt'aları hazırlanarak 

askeri merasim yapılmıştır. Bogot karargahında dört gün kalıp çar ikinci Alex
andre'la görüşen Gazi-Osman Paşa ile maiyyeti 16 Kanunuevvel r= 10 Zülhicce 
Pazar günü Rusya'ya götürülmüşlerdir. 

Plevne müdafaası bu senenin 19 Temmuz 1= 8 R<ıceb Perşenbe giinünden 10 Ka
nunuevvel = 4 Zülhicce Pazartesi gününe kadar tam 4 ay, 23 gün 1= 145 gün sür
müş, beş aya yaklaşan bu müddetin her günü ateş içinde geçmiş, üç büyük 
zafer kazanılmış, düşman zayiatı seksen bini aşmış, bütün Rus ordularının ileri 
harekatı işte bu yüzden aylarca felce uğrayıp durduğu için düşmanın Rumeli is
tilasiyle Istanbul tehdidi geciktikçe gecikmiş ve bu suretle Türk ordusunun muh
teşem tarihine düşmanların bile gözlerini kamaştıran nurani bir levha daha 
ilave edilmiştir. 

plevne'nin sukutu düşmanın o cephedeki 120-150 bin kişilik büyük bir ordusu
nun hareket serbestisini te~min etmiş olduğu gibi, Rus ileri hareketinin yeniden 
başlamasına ve yukarda bu sene vukuatının «28 Şubatıı fıkrasında sulh akdettiğini 
gördüğümüz Sırbistan'ın da 14 Kanunuevvel = 8 Zülhicce Cuma günü yeniden 
harb' ilan etmesine sebeb olmuştur : Bu suretle Rus ileri harekatı esnasında Ru
manya ve Karadağ gibi peyklerine Sırbistan da iltihak etmiş demektir. Bunlar
dan S1rp ordusu biraz sonra 1878 := 1295 senesi 10 Kanunusani ı= 6 Muharrem 
Perşenbe günü Niş'e girmiş, gene o gün Karadağ ordusu Antivaıi 1= Bar lima
nına girdikten dokuz gün sonra 19 Kanunusanİ = 15 Muharrem Cumartesi günü 
DulcignojUljcin ı= ölgün !imanım zabtetmiş, 24 Şubat := 21 Safer Pazar günü 
Rumanya ordusu Vidin'e girmiş ve hatta islavlığa karşı Yunan hukukunu te'min 
bahanesiyle Yunanistan bile 2 Şubatı=29 Muharrem Cumartes~ günü Tesalya'ya 
12 bin asker sevketmiştir! 

Asıl facia Rus ileri hareketindedir : Yukarda gördüğümüz gibi Ruslar Şıpka ge
çidini daha seferin başlarında işgal ve tahkim etmiş oldukları için, Edirne yolu 
kendilerine açık demektir. Bu vaziyete karsı Sultan Hamid askeri müsavirlerinin 
ve bilhassa Ser<asker kaymakamı Çerkes-Rauf Ptı.şa'nın yanlış telkin!~rine uya
ı·ak ordunun Kızanlık'dan Samakowo=Samaku'ya kadar 300 kilometrelik bi<r cep-
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hede Balkan geçitlerini cenuptan tutmasına kamr vermişse de, bu plan askeri 
mütehassıslarca şiddetle tenkid edilir. Balkanlarm şimalindeki muvaffakıyyetsiz

liklerden sonra o kadar geniş bir cepheye dağılmak tabii çok tehlikelidir: En 
doğru hareketin Edirne ve Çatalca tahkimatma toplanınaktan ibaret olduğundan 

bahsedilir; hatta Baş-kumandan Süleyman Paşa da bu fikirdedir: Edirne'yi tah
kim edip merkez ittihaz etmek istemişse de Istanbul'a derd anlatamamıştır; bu
nun sebebi, kendisini istirkab eden Çerkes-Rauf Paşa'nın padişaha Sultan Aziz'in 
hal'inde en mühim rolü oynıyan Süleyman Paşa gibi bir kumandanın Edir
ne'ye gelmesi tehlikeli olacağından bahsederek "Vehm-i-Hümayün»u tahrik et
miş olmasıdır! Bu bakımdan felaketin bütün mes'üliyyet ve vebali Rauf Paşa'

nın boynundadır. işte bundan dolayı 60 taburla Balkanların cenubuna getirilen 
zavallı Süleyman paşa zorla Tatar-Pazarcığı'na gönderilmiş, i'tiraz ve hatta is
ti'fa bile etmişse de dinletememiş, nihayet beklenen felaket çıkagelmiş, 40 - 50 
bin kişilik bir ordu başında Şıpka geçidini aşan general Radetzky ferik Veysel 
Paşa kumandasındaki Şıpka kolordusunu çevirmiş, 1878 := 1295 senesi 9 Kanunu
sani=5 Muharrem Çarşanba günü' kanlı mücadelelerle karargaha kadar girmiş 

ve işte bunun üzerine Veysel Paşa bir beyaz bayrak çektirip teslim olmuştur : 
Bu kolordunun mevcudunu 25 bin göseren bir rivayete mukabil, teslim olanların 

12 bin askerle 280 zabit, dört miralay ve bir de Veysel Paşa'dan ibaret olduğu da 
rivayet edilir. 
Süleyman Paşa'nın bundan sonrak} muharebeleri artık birer felal-cet şeklinde te
selsül etmiştir: Fi!ibe'ye doğru il erliyen general Radetzky Osmanlı baş-kumanda
nının Edirne ile muvasalasını kesmiş, meşhur Gurko'nun taarruzlarma uğn

yan Süleyman Paşa arazi müşkilatına rağmen çok mahirane bir hareketle Gü
mülcüne'ye doğTu ric'ate mecbur olmuş, düşman ordusunun karşısında artık hiç 
bir ciddi mukavemet kalmamış, 3 Kanunusanİ 1878 = 28 Zülhicce 1294 Perşenbe 
günü Sofya düştükten sonra 8 Kanunusani,=4 Muharrem 1878 = 1295 Salı günü 
Kızanlık ve Ihtıman, ertesi gün Samaku, 14 Kanunusani=10 Muharrem Pazartesi 
günü Yeni-Zağra, Çırpan ve Tatar-Pazarcığı, 16 Kanunusani '= 12 Muhanem 
Çarşanba günü Tırnova, 17 Kanunusani=13 Muharrem Perşenbe günü Filioo, 19 
Kanunusani=15 Muharrem Cumarte;:ıi günü Cisr-i-Mustafapaşa ve nihayet 20 Ka
nunusani=16 Muharrem Pazar günü de Edirne sukut etmiştir: Edirne'de Ahmed 
Eyyub Paşa kumandasında sekiz bin asker bulunduğundan bahsedilir: Yanbo
lu'dan Mehmed Ali Paşa kumandasmda gelecek kuvvetleri bekliyen Ahmed 
Eyyub Paşa nihayet mühtedi Mehmet Ali Paşa'nın son mağlübiyyetlerden iirküp 
Edirne'ye uğramıyarak Kırkkilise=Kırklareli üzerinden Istanbul'a savustuğunu 

haber alınca şehri tahliye etmiş ve işte bundan dolayı general Skobelef ordu
sunun pişdarına kumanda eden general Strukof hiç bir mukavemet götT1C

den suviiri kuvvetleriyle Edirne'yi işgal edivermiştir! Baş-kumandan Gran-dü1;;: 
Nicolas'nın Edirne'ye gelişi 26 Kiinunusiini.=22 Muharrem Cumartesi gününe mü-
sadiftir. . 
işte bu sDn felilJH't üzerine a,rtık Rus ordusuna Istanbul yolu da açılmış. 26 
Kanunusant=22 Muharrem Cumartesi günü Dimetoka ve Uzunköprü. 2!1 K,',ııu

nusani=25 Muharrem Salı günü Çorlu, 5 Şubatı=2 Safer Salı günü Silivri, 6 Su
batı=3 Muharrem Çarşanba g-ünü de Çrıtalca sukut etmiş ve nihayet Rus ordu
lan baş-kumandanı Gran-dük Nicolas Nicola!evitch/Nikolayeviç aşağıki senenin 
«31 Kanunusani» fıkrasında göreceğimiz miitiirekeyi bile ihlal ederek Ayastefa
nos=Yeşilköy;de karargah kurmuştur! Midhat ve Damad-Mahmud paşahnn 

padişahı bile tehdid ederek devletin başına zorla açtırdıkları harb macerası işte böyle 
neticerenmiştir : Yukarda bu senenin «18 Kanunusani» fıkrasma bakınız). 

1878 = 1295 

11 Kihı:urmsad = 7 Muharrem, CuınD.: İbrahim Edhern P~;ı'i-<~'mn 
azliyle DahHiyye nazm Ahmed Hamdi Paşa'nın sa<rHiretL 

(Edhem Paşa'nın azline sebeb, yukanki fıkrada gördüğümüz askeri felaketierden 
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dolayı Meclis-i-Meb'usan'ın gizli bir eelscsinde şiddetle tepkid edilmesi ve hatta 
padişaha şikayet edilmiş olmasıdır: Sadaret müddeti yu karıki senenin 5 Şu
bat=26 Muharrem Pazartesi gününden itibaren ll ay, 4 gündür). 

31 Kanunusani = 27 Muharrem, Perşen be: Edirne miitasekesi. 

(Yultarıki sene vukuatının son fıkrasında gördüğümüz Şıpka felal,etinde or
dunun esir olması artık hiç bir mukavemet ümidi bırakmamış ve Istanbul bile 
telıl}kede kalmış olduğu için Kızanlık/Kazanlık'da bulunan Rus baş-kumandam 

Gran-dük Nicolas'ya telgrafla müracaat edildikten sonra Hariciyye nazırı Server 
Paşa birinci ve Hazine-i-Hassa nazırı müşir Namık Paşa ikinci murahhaslıkla 
gönderilerek mütareke taleb edilmiştir: Bu iki murahhastan başka ferik Necib ve 
Erkanıharbiyye mirilivası Osman Paşalarla kaymakam Agah Bey de askeri mü
şavir tayin olunmuştur. 19 Kanunusaniı=15 Muharrem Cumartesi günü Kızanlığ'a 
viisıl olan bu hey'et Edirne'nin sukutuna kadar Rus karargahiyle beraber göçe
belik etmiş, Sultan Hamid mütareke talebimizin kabulü için Rusya imparatoruna 
ve d(\lalette bulunması için de ingiltere kraliçesine telgraflar çekmiş, kraliçe 
Victoria da çara telgraf çekerek tavassutta bulunmuş ve nihayet «Sulh esasları» 

mütareke ile beraber imzalanmak şartiyle Gran-dük muvafakat etmiş ve işte 

bunun-üzerine bu gün Edirne'de iki vesika imzalanmıştır: Bunların biri on mad
delik .Mütareke mazbatasııı, biri de Rusya'mn istediği gibi tesbit ettirdiği beş 

madfitelik «Esasat-ı-Sulhiyye» mukavelesidir; bu mukavele, aşağıda bu senenin 
«3 :Marh fıkrasında göreceğimiz «Ayastefanos Mukaddimat-ı-Sulhiyyesi»nin ana
hatlarından mürekkeptir). 

4 Şubat= 1 Safer, Pazartesi: Alımed Harndi Paşa'nın azliyle Maarif 
nazın Ahmed V efik Paşa'nın «Baş-vekil» üuvaniyle iUr sadareti. 

(Azlin sebebi hem mağlubiyetten, hem Sultan Murad tarafdarlarının faaliyetin
den müteessir olarak Yıldız sarayına çekilip etrafına bir çok asker toplamış olan 
Sultan Hamid aleyhine Meclis-i-Mebüsan'da bir takım dedikodular başlamış ol
rnası:ndan c"t:ılayı Harndi Paşa'nın padişaha Yıldız'daki inzivasına nihayet verip 
Dalınabahçe'ye inerek halkın sevgisini kazanmıya çalışmasını tavsiye etmesi ve 
Sultan Hamid'in de Dolmabahçe teklifini hal'ine zemin hazırlanınakla tefsir etmiş 
olmasıdır: Harndi Paşa'nın sactareti bu senenin ll Kanunusani/=7 Muharrem Cu
ma gününden itibaren 24 _ günden ibarettir. Meclis-i-Mebı').san'ın ilk ictima 
devresinde riyasette bulunduktan sonra Edirne valiliğine, Ayan azalığına ve ni
hayet Maarif nazırlığına tayin edHmiş olan Moliere mütercimi Ahmed Vefik pa
şa Sadaret ünvanının Baş-Vekalet'e tahvilini bizzat istemiştir: Ailesi ve rnilliyeti 
için beşinci ciltte «Vezir-i'-a'zamlarıı cedvelinde 249 11umaraya bakınız). 

13 Şubat= 10 Safer, Çarşanba: İlk MPclis-i-Meb'usan'm tatili. 

(!ctim.a devresinin «Hitamına bir ay kalarakıı Meclisin Kanun-ı-esasi mucibince 
tatili hakkındaki Meclis-i-Vükela mazbatasında sebeb olarak ahvalin fevkalade
liğinden bahsedilirse de, hakiki sebepleri şöyle sıralanabilir: 

ı - Yukanki fıkrada . gördüğümüz gibi Meclis-i-Mıeb'usan'da pa~ah aleyhine 
bir takım dedikodular başlamış ve hatta Rus ordularının Istanbul'a doğru ilerle
mesinden hasıl olan mühlik vaziyeti müzakere için bu gün sarayda toplanan fev
kahide bir mecliste Astarcılar-kethudası Ahmed Efendi isminde bir meb'us aya
ğa kalkıp padişaha : 

- Siz bizim fikrimizi pek geç soruyorsunuz! 
diye başlıyarak çok şiddetli sözlerle tarizde bulunmuş ve sanki başka memle-



310 KRONOLOJİ 1878 = 1295 

ketlerde harb harekatını meb'uslar idare edermiş gibi Meclis-i-Meb'usiin'm mağ

lilbiyetten dolayı hiç bir mes'illiyyP.t kabul etmiyeceğini tekrar tekrar söyleyince 
son derece hiddetlenen Sultan Hami{! artık dedesi İkinci Mahmud'un yolundan 
gitmiye mecbur dlduğundan bahsederek salonu terketmiştir; 

2 - Rengarenk ırklar, diller, dinler ve türlü türlü milliyetlerden m.ürekkep iğ

reti bir m~ozaik haline gelmiş olan Osmanlı imparatorluğu Garp tarzında bir 
meşrutiyete tahammül edebilecek bir devlet değildir: Kanun-ı-esasinin te'min et
tiği şahsi hürriyeti akalliyet unsurları milli hürriyet ve hatta muhtariyet ve is
tiklal hakkı manasma almış ve işte bundan dolayı ilk Meclis-i-Meb'ilsan parti 
grupları yerine milliyet gruplarının mücadele ve entrika sahnesi haline gelmiş

tir; mesela Kanun-ı-esasi'nin resmi dil kabul ettiği Türkçeye karşı Istanbul Rum 
meb'uslarından Vasiliiki Efendi meclisin sekizinci eelsesinde Nutk-ı-Hümayiln'a 

verilecek cevap müzakere edilirken Osmanlı tarihinde yalnız mezheplerle milli
yetlerin değil, anasır dillerinin de muhafaza edilmiş olduğu hakkında bir kayıt 

konulmasını isteyince reis Ahmed Vefik Paşa tarafından şiddetli bir mukabele 
görmüş, on ikinci celsede Suriye meb'uslarından Nevfel Efendi "Her cemaatin 
ismi yine baki kalır; Osmanlı ismi cemaat ismini kaldıramaz!» diye haykırmış, 

gene ayni celsede Erzurum'un Ermeni meb'uslarından Hamazasp Efendi: 
-- Kanun-ı-esasiden maksat her kavmin hukukunu muhil.fazadır!>> 

demekten çekinmemiş ve gene ayni Ermeni meb'us on altıncı celsede de : 

- Hıristiyan köylerinde katip tutup da iisan-ı-resmiyi yazdırmak ıçun külfet 
edilecek; köylerde çok kimse okumak yazmak bilmez: Her karye kendi !isiinı üzre 
yazsun! 
diye bütün akalliyet dillerinin Türkçe ile beraber resmi Iisan olmasını istiyecek 
kadar ileri gitmişti-r! Bu gibi misaller daha pek çok şayılabilir; 

3 - Meşrutiyet yalnız mecliste değ~!, meclis haricinde de anasırm iftirak ve is
tikliil cereyanlarını körüklemiş, devlet aleyhine ·bir takım siyasi hareketıere ve 
hatta Türk hakimiyyetine karşı mim komiteler teşekküliyle ısyanlar çıkmasına 

bile sebeb olmuştur: il<:inci· meşrutiyet devrinde «Ermeni komitelerinin amal ve 
harekat-ı ihtilaliyyesi» hakkında Emniyet-i-Umumiyye tarafından neşredilen res
mi vesikalar mecmuasının ll inci sahifesinde izah edildiği gibi·, ilk meşrutiyetin 

ilanı üzerine Ermeni mekteplerinde milli ihtilal ve istiklal manzumeleri teren
nüm edilmiye ve Gedikpaşa tiyatrolarmda Ermenistan istiklalini tervic eden 
müheyyiç piyesler temsiline başlandıktan başka, Rus ordusu Istanbul kapularına 
dayandığı zaman Ermeni patriki Nerses Patrikhane namına Gran-dük Nicolas'yı 
Ayastefanos karargiihında ziyaret etmiş, bir de muhtıra verip Şarki-Anadolu'da 

müstakil veyahut Rus kontrolü altmda bir Ermeni devleti kurulmasım :i.ııtemiş 

ve bu maksatla Avrupa'ya da bir hey'et göndermiştir. Gene o sırada Arnavut 
milliyetçileri Prizrin'de ve Debreli-tlyas Paşa isminde bir sergerde'nin riyasetin
de oı:Arnavut milli birliği t= Ligue Nati<::ınale Albanaise» isminde bir ihti!IU ce
miyeti kurmuş ve bu ısyan teşkilatı Arnavutluğun bir kısmında idareyi eline 
almış ve nihayet devleti askeri bir tenkil hareketine· mecbur etmiştir. ötedenberi 
Yunanistan'a iltihak etm~k istiyen Epir rumlarının m.eşrutiyyet taşkınlıkları da 
Türk hakimiyyetinin aleyhinedir. 

Kıbrıslı KamH Paşa'nın ilk sadareti zamanmda Hey'et-i-Vükela narnma piidişaha 

takdim edilip İbn-ill-Emin Mahmud Kemal tarafından neşredilen gizli bir muh
tırada ilk Meclis-i-Meb'üsan'dan bahsedilirken anasır meselesi şöyle izah 
edilir : 

"Hıristiyan meb'usların her birisi mensub olduğu milletin amiil-ü-makaası
dını tervice bezl-i mesai ederek Ermeniler Ermenistan hakkında nutuklar iradına 

ve Rumlar Tırhala vesaire hakkında tervic-i merama tasaddi ile dahil-i Meclis"de 
ve Vükela üzerinde adeta icray-ı hükm-ü-nüfUz eyleıneğe c ür' et etmiş idiler,,. 
Gene ayni menbada Almanya imparatonına nişan götüren müşir Ali Nizilmi Pa
şa'ya meşhur prens Bismarck'ın şu sczü söylemiş olduğundan bahsedilir : 
- Siz iyi ettiniz de parlamentoyu hertaraf eylediniz: Çünkü bir devlet, millet-i 
vahideden mürekkeb olmadıkça onun parlamentosunun faidesinden ziyade ma-
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zarratı olur! 
Her halde ilk Meclis-i-Meb'üsan dağılınayıp devam etmiş olsaydı, Osmanlı im
paratorluğu Yirminci asrı idrak etmeyip daha On-dokuzuncu ası:ın sonlarında 
inhiliU edip giderdi: tkinci meşrutiyetin on senelik kanlı ve hazin tarihi bu acı 
hakikatin en büyük delilidir. !şte bütün bunlardan dolayı meseleyi yalnız 
Sultan Hamid'in müstebitliği ile izah edivermek doğru değildir: tkinci Abdülha
mid'in meşrutiyet ve milliyet meseleleri hakkındaki ükirleri için yukarda 1876.= 
1293 vukuatı içindeki «31 Ağustos» fıkralarının ikincisine bakınız. - !lk Meclis-i
Meb'üsan yukanki senenin 19 Mart=4 Rebi'ül-evvel Pazartesi gününden itibaren 
tam 10 ay, 25 gün faaliyette bıüunmuştur. - Sultan Hamid meclisi dağıtmış 
olmakla beraber, Kanun-ı-esasi'yi, ilga etmemiş, ikinci meşrutiyete kadar devlet 
salnamelerinin başına her sene muntazaman a-deta bir hatıra gibi dereedilmiş ve 
bu suretle meşruti devlet şekli itibari olarak güya muhafaza edilmişse de tatbik 
edilmemiştir). 

3 1\'Ia:rt 
ye» si. 

28 Safer, Pazar: Ayastefanos «Mukaddimat-ı-Sulhly-

(Bu tarihten 32 gün evvel imzalanan Edirne mütarekesiyle «Esasat-ı-Sulhiyye» 

için yukarda bu senenin "31 Kanunusani» fıkrasına bakınız. - Bu 32 gün içinde 
Istanbul çok büyük bir tehlike geçirmiş, Rus baş-kumandanı Gran-dük Nicolas 
Osmanlı payıtahtma bir fırka asker sakacağını ve bunun üzerine ingiltere hü
kümeti de kendi menafiini himaye için Istanbul limanma bir filo göndereceğ"ini 
bildirmiş, Sultan Hamid Rus çarı ve ingiltere kraliçesiyle telgraf muhaberelerin
de bulunmuş, Ruslar Istanbul'a yaklaşırken yedi zırhlıdan mürekkep bir ingiliz 
filosu da dostane bir hareketle Çanakkalecboğazı'ndan geçip 14 Şubat = 11 Safer 
perşenbe günü Marmara'ya girerek Adalar civarına kadar geldikten sonra Mu
danya'da demirlemiş ve nihayet bu iki devlet arasındaki rekabeti ustalıkla iştis
mar eden Sultan Hamid, Rus fırkasının şehre ve İngiliz filosunun da limana gir
mesini önlemiştir. Yalnız tngiliz gemilerinin Mudanya'yı üs ittihaz etmelerine 
mukabil Gran-dük Nicolas da mütareke mukavelesine mugayir olarak şimdi 
«Yeşilköy» dediğimiz «Ayastefanos,u karargah ittihaz etmiş ve meşhur "Mu
kaddimat-ı-Sulhiyye» işte orada müzakere ve imza edilmiştir. 

Osmanlı baş-murahhaslığına Hariciyye nazırı Safvet Paşa ve i·kinci murahhas
lığına da Berlin büyük-elçisi Sa'dullah Bey tayin edilmiştir; Rus murahhasları 

da mahut kont ignatiew/!gnatief ile çann mabeyncHerinden Nelidow / Nelidof'
dur. - 29 maddeden mürekkeb olan Ayastefanos muahedesinin müzakeresi esna
sında mühim bior hadise olmuş, Rm:lar Sultan Aziz devrindenberi Karadeniz'e 
hakim olan Türk donanmasından altı zırhlının kendilerine terkini istemiş, Bfıb-ı

AU bu kaydin kaldırılması kabil olmazsa bir protestro ile bilmecburiyye kabulüne 
karar vermiş, fakat Sultan Hamid bu kararı kat'iyyen kabul etıniyerek Baş

vekil Ahmed Vefik Paşa He diger vükelaya şu meşhur Hatt-ı-Hümayünu gön
dermiştir: 

«Baş-vekil Paşa'ya ve Safvet Paşa'ya ve sair Vükelaya kasemle beyan ederim 
ki Donanmay-ı-Hümayünumun elden çıkanlmasına kat'iyyen re'yim ve rızam 

yokdur. Her türlü fedakarlığı eder, fakat bu donanma maddesini esiisen reddey
lerim ve esbab-ı müdbesini dahi beyana muktedirim. icabı halinde donanınayı 

gaib etmemek içün canımı fedaya hazırım. Ff 5 Şubat sene 93 = 27 Şubat 1878». 
Ahmed Vefik Paşa Ayastefanos'a gidip bu Hatt-ı-Hümayünu Grand-dük Nicolas'
ya göstererek donanma meselesinden vazgeçirmiş ve hatta Gran-dük bu hattı «Te
berrüken, nezdinde hıfzetmek isternişse de bir kaç gün sonra geri alınmışır. 

Alıkarnı çok ağır olan Ayastefanos muahedesine "Preliminaires de paix ı:= Mu
kaddim.at-ı-Sulhioyye» denilmesi, yani kat'i bi'.' sulh muahedesi sayılmaması, Av
rupa devletlerinin işe müdahale ederek tadihit yaptıracaklarmdan Rusya'nın emin 
olmasındandır. Hariciyye nazırı Safvet Paşa'nın hıçkırıklarla ağlıyarak imzala-
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dığı bu müdhiş muahedenin en feci :nususiyyeti Balkanlardaki Osmanlı arazısını 

birbirlerinden ayrı üç parçaya bölmüş olmasında gösterilebilir. Bunun sebebi, 
Karadeniz'den Adalar-denizi'ne ve Tral>:ya'dan Arnavutluğa kadar uzanan büyük 
/)ir Bulgaristan teşkil edilmiş olmasıdır: Osmanlı hakimiyyeti altında bir prenslik 
şeklini alan bu büyük Bulgaristan'a Tuna boylarından başka Trakya'nın Kırk
ı~mse=Kırklareli'ni de ihtiva eden bir kısmıyla bütün Makedonya da ilhak edil
miştir! Karadağ, Sırbistan ve Rumanya beylikleri büyültülerek istiklallleri taE
dik olunmuş ve işte bundan dolayı Türkiye'nin elinde Trakya'nın mütebaki kı

sımları, Selanik limanını da ihtiva etmek üzere Halkidikya yarımadası ve nihayet 
daha garpte Elpir, Tesalya, Arnavutluk ve muhtariyetle idare edilecek •olan Bos
na-Hersek ha valisi kalmıştır: Fakat araya Bulgaristan arazisi girdiği için, bu 
üç parçanın birbiriyle ittisali yoktur! Muahedenin en ağır şartıarından biri de 
harb tazminatına aid olan 19 uncu maddedir: Bir milyar dört yüz on milyon rub
l.e = 164 milyon Osmanlı altınını bulan bu müdhiş tazminatın Türkiye için te'di
yesi kabil olamıyacağından dolayı Ballmn cephesinde Şimali-Dobruca ile Tuna 
deltasındaki adaların ve Anadolu cephesinde de Batum, Kars, Ardahan ve Baye-' 
zid sancaklarının Rusya'ya terki kararlaşmış. buna mukabil tazminat yekfmun
dan bir milyar yüz milyon ruble tenzil edilmiş ve işte bu suretle borç yekfınu üç 
:11üz on milyon rubleye inmiştir: Rus baş-kumandanının dikte ettirdiğ·i bu ağır ve 
mühlik şartların kabulü, Ayastefanos'a dayanan Rus ordusunun istediği anda 
·-rstanbul'a giriverecek bir vaziyette bulunmasındandır. Muahedenin 25 inci mad
desi de Türk topraklannın Ruslar tarafından tahliyesine aittir : Onun için de 
ka.t'l sulh muahedesinin akdinden itibaren üç ay mühlet tayin edilmiştir! - Ayas
tefanos mukaddimat-ı-stilhiyyesini tadil eden Berlin muahedesi için aşağıda bu 
sene vukuatmın "13 Temmuz» fıkrasına bakınız). 

18 Nisan= 15 R,ebi'ül-ahir, Perşenhe: Alımed Vefik Paşa'mn tl.zliyie 
Rüsftmat-emini Mehmet Sadık Paşa'mn «Reis-i Meclis-i V.tilwla = Eaş

vekib ünvariiyle sadareti. 

(Azlin sebebi, Ahmed Vefik Paşa'nın Istanbul'daki Rumeli muhacirlerini kulla
narak Sultan Hamid'i güya hal'edeceği hakkında bir jurnal verilmiş olmasıdır : 
Paşa'nın bu ilk sactaeeti bu senenin 4 Şubat = ı Safer Pazartesi gününden itiba
ren 2 ay, 9 gün sürmüştür). 

20 Mayıs = 18 Cumada-1-fıli!., Pazartesi, Ezani s~.at 5 = ZevaE 12,2·1: 
Ali Suavi vak'ası. 

·<Türk milliyetçiliği tarihinin en büyük simalarından olan Ali Suavi merhum 
«<Zağıtçı-Hüseyn Ağa» isminde bir Anadolu türkünün pğludur : 1839=1255 de Is
tanbul'un Cerrahpaşa mahallesinde doğmuş olmakla beraber, aile yurdu Çankırı 
~,.mı,yetinde Çerkes mzasının şimdi Mecidiyye denile!l eski Viranşehir nahiyesindeki 
Çay/Çaylı köyüdür. Şahsiyyeti hakkında «Ali Suavi'nin Türkçülüğü, ismiyle. 
Cumhuriyet gazetesinin muhtelif nüshalarında neşredildikten sonra 1942 tari
lıinde risil.le şeklip.de iki tab'ı yapılmış olan eserimizde mufassal izahat vardır. 
AH Suavi anadan-doğma ihtilalcidir. ihtilal için yaratılmış, ihtilal ıçın yaşamış 

ve ihtlial içinde ölmüştür. Tanzimat ve birinci meşrutiyet devirlerinde fikrini ca
nından tatlı bilen ve öyle bildiği için ecel şarabını kendi eliyle lıazırlıyabilen ye
gane ihtilalci ondan ibarettir. «Çırağan vak'ası» şeklinc1e ı:Je b:ı.hsedi!en «A!i Suavi 
vak'ası» ruh kuvvetinin misline ender tesadüf edilen P1Ul~te'iem bir beyyjncsi 
demektir. 

Bu meşhur .vak'a», Suavinin Sultan Hamid'i hal'edip Su!tcın :ıvı:uı :ıd'ı teluar 
'i'ahta. .çıkarmak için Çıra.ğan sarayı:na yaptığı kanlı bir baskın hareketinden iba-
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ı·ettir: Bciyük ihtilalcinin hayatına mal olan bu müdhiş teşebbüsten maksadı, 

havsalasına sığınıyan "Ayastefanos mukaddimit-ı-sulhiyyesi»ni ibtiil ederek Is
tarlbcıl önlerindeki Rus ordusuna mukavemet ve hatta taarruzdur! Bu fikrini 
Sult2.n Hamid'e kabul · ettiremediği için saltanat tebeddüıüne lüzum gördilğürı'.

den bahsedilir : « Yeni-Osmanlılar, narnma Avrupa'da yıllarca neşriyatta bulun
duktan ve nihayet Istanbul'a geldikten sonra kendisini padişaha Mabeyn müşir' 

ve Bahriye nazırı Eğ·inli-Said Paşa takdim etmiş olduğu gibi, tuhaf bir tesadüf 
eseri olarak tenkil hareketini de Yıldız'dan bölüklerle asker ve tersaneden fili
kılar sevkettiren Said Paşa idare etmiştir. 

O sırada Istanbul Rurneli muhacirleriyle doludur ve bunların içinde Balkan ko
miteciliğinin her türlü şüriş ve iğUşaş unsurlan vardır: Vaktiyle Filibe Rüşdiye
sinde hocalık ettiğ·i zaman kazanmış olduğu hürmet ve itibar sayesinde bilhassa 
Filibe muhiicirlerinden istifade eden Suavi bir ka.ç yüz kişi elde etmiş, bunların 

bir kısmı karadan ve bir kısmı da Ali Suavi ile beraber denizden Çırağan'a gel
miştir: Bunun sebebi, kendisinin o sırada Şemsipaşa'da oturmasıdır; ıoradan 

Kuzguncuğ'a gelen ateşli ihtila.lci, adamlanyl<, beraber bir mavnaya girip Çı

rağan rıhtımma çıkmış, kapudaki nöbetçi yaralandıktan sonra pencere camları 

kırılıp «Padişahıın çok yaşa» sesleriyle içeri girilmiş, Eğinli-Said Paşa'nın hatı

ratma göre Ali Suavi, Sultan Murad'ın kolundan tutup : 

-- Aman Efendim, gel bizi Moskofiardan halas et! 
·dediği sırada içeri dalan Beşiktaş muhafızı Hasan PaŞa elindeki sapayı Suavi'nin 
tali'siz başına indirerek derhal yere sermiştir. En kuvvetli rivayete göre bu meş
hur vak'ada 23 kişi ölüp 15 kişi yaralanmışır: Kurşun sesleri Yıldız'a kadar ak· 
setiği için, vak'adan derhal haberdar olan Sultan Hamid Cumalık üniformasım 

giyip silahlanmış ve Sultan Murad muvaffak olduğu takdirde Yıldız kuvvetleriyle 
üzerine yürürniye karar vermiştir. - ihtilalcilerden bir çokları yakalanıp Yıldız'da 
teşkil edilen istintak komisyonuna verildiği gibi, vaktiyle Suavi'yi padişaha tak
dirn etmiş olan Eğinli-Said paşa da derhal gözden düştügü için bir kaç gün sonra 
Wiabeyn ınüşirliğinden aziedilerek valilikle Istanbul'dan ve siyasi hayattan uzal{
laştırılmış ve yerine Hassa müşirliğinde bulunan Plevne kahramanı Gazi-Osman 
Paşa. tayin edilmiştir. - Vak'anın sona ermesi Ezani saat 7=Zevali 2,24 dedir. -
Ali Suavi merhumun ateş gibi bir milliyet şuurtyle atılmış olduğu bu çılgınca ha
Teket Sultan Hamid'in vehmini büsbütün aleviendiren en mühim vak'a sayılır). 

28 Mayıs = 26 üaımada-1-illa, Salı: Mehmet Sadık Paşa'nın azliyle 
Meclis-i-Vükela'ya me'mur Mütercim-Rüşdi Paşa'nın beşinci ve sonuncu 
sadareti. 

(Azlin sebebi, Çırağan vak'ası üzerine «Artık Sultan Murad'ın çaresine bakma~ 

lıdıır!» diyen Sadık Paşa'nın bu sözü Sultan Hamid'in vehmine dokunmuş olması
dır : Sadaret müddeti bu senenin 18 Nisan=15 Rebi'ül-ahir Perşenbe gününden 
itibaren 1 ay, 10 günden ibarettir; bu degişiklik üzerine «Baş-vekil» ünvAnı kal
dınlmış ve Mütercim Paşa "Sadr-ı-a'zam» ünvaniyle iş ba,a,ına geçmiştir). 

4 Haziran = 3 Cumada-1-ahire, Salı: Rusya'ya karşı Türk·- İngiliz 
ittifakı ve Kıbrıs muahedesi. 

(Yukarda bu senenin "3 Mart, fıkrasında gördügümüz «Ayastefanıos mukaddi
mat-ı-sulhiyyesb> mucibince teşkil edilecek büyük Bulgaristan'ın Adalar-de
nizi'ne inmesi demek, hakikatte Rusya'nın Akdeniz'e çıkması demektir: Diger 
Balkan devletlerinin Rusya sayesinde genişleyip istiklallerine kavuşmaları da 
bütün Balkanları Rus nüfuzuna sokan bir vaziyettir ve bu da bir çok islav te
beıı.sı bulunan ve bilhassa Bosna-Herseğ'e. göz dikmiş olan Avusturya'yı telaşa 
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düşürmüştür. işte bundan dolayı Londra ve Viyana hükümetlerinin teşebbüsiyle 
1856 Paris muahedesinde imzaları bulunan devletlerin Ayastefanos mukaddimatı 
yerine kat'i bir sulh muahedesi tanzim etmek üzere Almanya hükümetinin dave
tiyle Berlin'de bir kongl'e akdetmelerine karar verilmiş ve bu karar Bab-ı-Ali'ye 

de tebliğ olunmuştur. 

Ayastefanos mukarreratını tadil ettirebilmek ıçın Berlin kongresine fevkalade 
bir ehemmiyet veren ve bu hususta Rusya'ya karşı Garp devletlerinden ve bilhassa 
ingiltere'den istifade etmek istiyen Sultan Hamid'in bu sırada büyük bir 
siyasi faaliyet gösterdiğinden bahsedilir. Fırsattan istifade etmek istiyen ingil
tere'nin Kıbrıs meselesini ortaya atması işte bu Berlin hazırlıkları esnasındadır :, 
Kıbrıs adasını Osmanlı hakimiyyeti altında kalmak şartiyle işgal etmek istiyen 
ingiltere, buna mukabil kongrede Ayastefanos mukarreratının tadilini der-uhde 
etmiştir: Isanbul'da yapılan gizli müzakerelerde İngi·liz elçisi Rumeli cihetine 
iUt tadilat hakkında söz vermekle beraber, Rusya'nın tazminata mukabil elinde 
tuttuğu Batum, Kars ve Ardahan sancaklarını iade etmiyeceğinden ve hatta 
Şarki-Anadolu'nun başka taraflarına da tecavuz edeceğinden bahsetmiş ve öyle 
bir ihtimale karşı ingiltere'nin Türkiye He tedafüi bir ittifak akdine hazır ol
duğunu bildirmiştir: Kıbrıs'ın işgali, zahiren işte böyle bir ittifak mucibince !n
giltere'nin Rusya'ya karşı elinde bir üssülhareke bulundurmak istcmesindendir. 
Hakikatte ise Şark1-Akdeniz, Süveyş ve Hint yollarının emniyeti bakımından 

Kıbrıs adasının ingiltere nazarındaki fevkalade ehemmiyeti en mühim sebeptir. 
Hariciyye nazırı Safvet Paşa bazı itirazlarda bulunmuşsa da, Mahmud Ce18lüddin 
paşa'nın «Mir'at-ı Hakikat»ine göre ingiltere sefirinin şu şiddetli tehdidiyle kar
şılaşınca derhal imzaya mecbur olmuştur: 

- Eğer Devlet-i-Aliyye şu karara muhalefet eyler ise kongrede mukarrer!lt-ı 

sulhiyyeyi tadile ingiliz murahhaslarının çalışmayacakları şöyle dursun, ingil
tere devleti donanınası kuvvetiyle cebren Kıbrıs'ı istila edeceği dahi bilinmelidir! 
Sefirin sarayda da böyle sözler söylediğinden bahsedilir. Bu vaziyete göre za• 
vallı Kıbrıs, Ayastefanos mukaddimatının tadiline kurban gitmiş demektir. 

Istanbul'da Türkiye narnma Hariciyye nazırı Safvet Paşa ve ingiltere narnma da 
büyük-elçi Henry Layard tarafından imzalanan muahede ik1 maddeliktir: Birinci. 
maddeye göre Rusya Batum, Kars ve Ardahan'ı iade etmedikten başka Anatlo
lu'nun diger kısımlarına da tecavuz ettiği takdirde ingiltere devleti Türk müdii
faasma silah kuvvetleriyle yardım edecek ve buna mukabil Türkiye de Şark 

vilayetlerinde ısiahat yapacağını ingiltere'ye va'dettikten başka Kıbrıs adasını da 
Anadolu müdataasma ait taahhütlerin if§.sını te'min için İngiliz işgaline bıraka

caktır. ikinci madde tasdiknarnelerin bir ay içinde teatisine aittir. ingiltere'nin 
Şarki-Anadolu'da ısıahat istemesi, Ermeni meselesinde Rusya'yı yalnız bırakma

mak içindir. 

1 Temmuz = 1 Receb Pazartesi günü imzalanan bir zeyle göre de ada variddtmm 
masariften artan fazla kısmı Türkiye'ye aid olacak ve Rusya Kars vesair san
cakları Türkiye'ye iade ettiği< takdirde ingiltere de Kıbrıs'ı tahliye edecektir. 
tkinci Selim devrinde 1 sene, 2 ay, 17 gün süren Kıbrıs fethi 1571=979 senesi 15 
Eylül=24 Rebi'ül-ahir Cumartesi günü ikmal edilmiş olduğuna göre, bu g:üzel 
Türk adası o tarihten işte bu muahede tarihine kadar tam 306 sene, 8 ay, 19 gün 
Osmanlı idaresinde kalmış demektir. Muahede tarihinden 1914 deki.- birinci cihan 
harbine kadar ingiliz işgaline rağmen hukuki mahiyette 36 sene daha süren ha
kimiyyet hakkı tarhamiyle lafzi ve itibaridir). 

4 Haziran= 3 Cumada-1-ahire, Salı: Mtitercim-Rüşdi Paşa'nın azliyle 
Imriciyye nazırı Mehmet Es'ad Safvet Paşa'nın sadareti. 

(Azlin sebebi, Mütercim'in Ser-asker Damad-Mahmud Paşa ile ittifak edip ve
liahd Reşad Efendi'yi iclasa karar verdiği hakkında bir takım haberler verilmiş 

olmasıdır : Sadaret müddeti bu senenin 28 Mayyıs '= 26 Cumada-l-ula Salı 
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gününden itibaren 7 gündür. Halefi Safvet Paşa Hariciyye nazırlığını da muha
faza etmiştir). 

13 Temmuz = 13 Receb, Cumartesi: Berlin-muahedesinin imzası. 

(Ayastefanos «Mukaddimat-ı-Sulhiyye»sini tadil eden bu meşhur ınuahedenin 

akdine sebeb olan vaziyet için yukardaki «4 Haziran» fıkralarının birincis~ne 

bakımz. _ Almanya, A vus'ı:urya, ingiltere, Fransa, !talya ve Rusya devletleri Ber
lin kongresine Baş-vekillerini veyahut Hariciyye nazırıarım ve ayni zamanda 
Berlin büyük-elçHerini me'mur ettikleri halde, Türkiye büyük bir hata işliyerek 

hıristiyanlığından dolayı lıüsn-i-te'sir eder zanniyle Nafia nazırı Aleksandr Ka
ratodorijKaratheodory Paşa ile Alınan ınühtediliğinden dolayı göze girer zanniy
le meşhur Mehıned Ali Paşa'yı göndermiş ve Berlin sefiri Sa'dullah Bey'i de bun
larla beraber ınurahhas tayin etmiştir : Halbuki Mahmud Celalüddin Paşa'nın 

uMir'at-ı Hakikahinde söylediği gibi Karatodori'nin hıristiyanlığı hoşa gitme
dikten baska, ınühtedi Mehıned Ali'nin dönmeliği de "t'tibardan sukutuna» sebeb 
olmuştur!' Mehıned Ali'nin ne kadar sü'-i-te'sir ettiğini Jonquiere de anlatır : 
Bazı eelselerde Bisınarck bu Alınan dönmesini istihfaf bile etmiş ve hatta bir 
celsede tersleyip · susturmuş olduğu için Mehmed Ali bir çok eelselere iştirak 
edememiştir! Her halde bu itibarsız adamlarm yerine Sadr-ı-a'zaın ve Hariciyye 
nazırı Safvet paşa ile bütün dünyanın hürmet ve tebcil ettiği Plevne ınüdafii 

. Gazi-Osman Paşa ınerhuınun gönderilmemiş olması afvedilmez bir hatadır. 

Alman baş-vekili prens Bismarck'ın riyasetinde toplanan Berlin kongresi ilk ic
timaını 13 Haziran=12 Cumada-l .. ahire Perşenbe · günü akdetmiş olduğuna göre, 
ınuil.hedenin imza tarihine kadar 31 gün sürmüş ve bu müddet içinde yirmi celse 
akdedilmiştir. - 64 maddeden mürekkeb olan BerUn muahedesinin başlıca esasları 
şöyle sıralanabilir : 

ı -- Ayastefanos'da Bulgaristan'a verilmiş olan Makedonya Türkiye'ye iade edil
miş, fakat .Ali Paşa'nın yaptığı Girit nizamnamesi tarzında bir idareye tabi tu
tulmasına karar verilmiştir. Bu nizamname için yukarda 1868 = 1284 vukuatımn 
"4 Kanunusanb> ve «15 Şubat» fıkralarına bakınız. Bununla beraber, Bab-ı-Ali'

nin teklif ettiği esasları devletler ve devletlerin teklif ettikleri şeraiti de Bab-ı

Ali kabul etmediği. için Makedonya idaresi hakkındaki karar hiç bir zaman 
tatbik edilmemiştir. 

2 - Ayastefanos'da kurulan büyük Bulgaristan bu suretle küçültüldüken başka 
iki kısma da ayrılmıştır: Balkanların şimalindeki asıl Bulgaristan Türkiye'ye 
tabi. ve haraçgüzar bir prenslik şekline sokulmuş ve cenup kısmı da «Rumeli-i
.şarki» ismiyle mümtaz bir vilayet haline getirilmiştir; bu vilılyetin valisi Hıris

tiyan olacak ve idare esasları da beynelmilel bir komisyon tarafından tanzim ve 
tedv~n edilecektir: Bu iki Bulgaristan'ın birleşmesi için aşağıda 1885 ı= 1302 vu
ku§.tının «18 Eylül» fıkrasına bakınız; 

3 - işte bu suretle Ayastefanos muahedesinin üç ayrı parçaya bölmüş olduğu 

Rumeli'yi Berlin muahedesi tekrar birleştirmiş demektir: Türkiye'nin en mühim 
kazancı işte budur; 

4 - Bosna-Hersek vilayetinin Osmanlı "Hakimiyyet-i aliyeıısi altında kalınakla 

beraber Avusturya-Macaristan işgal ve idaresine tevdii kararlaşmıştır: Tabii ar
tık bu vilayet elden gitmiş demektir; 

5 - Rumanya, Sırhistan ve Karadağ beyliklerinin istiklalleri tasdik edilmiş ve 
bunlardan Sırbistan'a N iş havalisi ve Karadağ'a da Antivaı::i t== Bar kasabası ve
rilmişse de bu kÜçük islav beyliğinin arazisi Ayastefanos muahedesindeki hudu
ctuna nisbetle üçte bire inmiştir; 

6 - Rusya'nın Balkanlarda aldığı yer Besarabya'dan ibarettir: Buna mukabil 
Anadolu'da Batum, Kars ve Ardahan sancaklarını muhafaza edebilmişse de Ba
yezid sancağını Türkiye'ye iade mecburiyetinde kalmış ve serbest liman olması 

takarrür eden Batum'un da tahkimatı yıkılm.asma karar verilmiştir; 
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7 _ Van'ın şarkında ve hudut boyuncla}~i Kotur jKhotur kazarnız 1ı-a:ı.'a terkedil
miştir; 

8 _ 61 inci madde mucibince Şarki-Anadolu'nun Ermenilerle nı.eskün vilayetle
rinde bir an evvel yapılacak ıslahatın tatbik edildikçe devletlere tebiiğ·i l(arar
laşmışsa da, Berlin muahedesinin bir çok maddeleri gibi bu münasebetsiz madde 
de hükümsüz kalmıştır; 

9 - Yunanistan lehine ve tashih-i hudud icrası iki devletin :müzakere ve i'tila
fına bırakılmış ve Iüzumunda «Düvel-i-Muazzama»nın tavassutu kararlaşmıştır : 
Bu uzun müzakerelerin neticesi için aşağıda 1881 1= 1298 vukuatının «2 Temmuz» 
fıkrasına bakınız; 

Berlin mwlhedesi Türk hakimiyyetindeki Balkan beyiililerinin istikliiline, yeni bir 
Balkan beyliğinin teşekkülüne ve Anadolu ile Rumeli'de bir çok yerlerin elden 
çıkmasına sebeb olmakla beraber, Ayastefanos mukaddimat-ı-sulhiyyesine nisbetle 
Türkiye'nin lehine ve Rusya'nın aleyhinedir. En mühiın hususiyyeti Rumeli bir
liğini iade etmesinde gösterilebilir. - Karadağ, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Ru
manya gibi yerlerin ne kadar zamandır devletin başına muazzam birer bela ke
silip artık elde tutulamıyacak hale gelmiş oldukları da unutulmamalıdır). 

4 Kanunuevvel = 9 Zülhlcce, Çarşanba: Safvet Paşa'nın adiyle Th'IaH
ye Komisyonu reisi Ayandan Tunuslu-Hayrü.ddin Paşa'nın sadareti. 

(Azlin sebebi, Safvet Paşa ile kabine arkadaşlarının kendisini hal'edecekleri hak
Innda Sultan Haınid'e verHen bir jurnaldir: Sadaret müddeti bu senenin 4 Ha
ziran=3 Cuınada-1-ahire Salı gününden itibaren 6 aydır. - Aslen Abaza olan. ve 
Tunus bey.liğinde ınühim hizmetlerde bulunduktan sonra Istanbul'a gelen Hay
rüddin Paşa'nın henüz iyi Türkçe öğrenmeden Sadr-ı-a'zam olduğundan babse
dilir). 

1879 = 1296 

29 Temmuz = 9 Şa'ban, Salı: Tunuslu-Hay.ırüddin Paşa'nın adiyle 
Sicill-i-Ahval komisyonu ı•eisi Ayandan Ahmed Arifi Paşa'nın «Baş-Vekib 
ünvaniyle sadareti. 

(Azlin sebebi, bazı maruzatının kabul edilmemesi ve bilhassa vükela salahiyyet 
ve mes'uliyyeti meselesinde sarayla ihtiliifa düşmesidir: Sadaret müddeti yuka
rıki fıkra tarihinden itibaren 7 ay, 26 gündür. Ş:'.hsiyyeti için "Vezir-i-a'zamlar» 
çedvelinde · 254 mımaraya bakınız). 

18 Teşrinievvel = 2 Z.ülka'de, Cumartesi: Ahmed Arifi Pa.-:ıa'aim 
azliyle Adiiye nazırı Küçük-Sa'id Paşa'nın «Baş-vekil» ünV'lniyle ilk sa·· 
dareti. · 

(Azlin sebebi, Sultan Aziz devri Sadr-ı-a'zamlarından Mahmud Nedim Paşa'nın 

Dahiliyye nezaretine tayinini münasip bulmamasıdır: Sadaret müddeti yukarıki 

fıkra tarihinden itibaren 2 ay, 20 gündür; gün tarihindeki ihtilaf için «Vezir-i-a'
zamlar» cedvelinde 255 numaraya bakınız. - Halk arasında «Şapur, lakabiyle 
anılan Ankaralı Seb'a-zade Said paşa'ya "Küçük» denilmesi Mabeyn müşiri ve 
Bahriye nazırı Eğinli-Said Paşa'ya nisbetledir: Küçük-Said Paşa'nın dokuz sada
reti vardır). 
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1880 1297 

18 Mayıs= 8 Cumada-1-ahire, Salı: Zıya Paşa'nın ölümü. 

l Tanzimat edebiyatının en mühim şahsiyyetlerinden olan Abdülhamid Zıya Paşa 

1241 = 1825 - 1826 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre 54-55 yaşlarmda ölmüş 
demektir. Kenaisi Istanbul'da doğmuşsa da babası Erzurumludur: Galata güm
rüğü katiplerinden Ferdüddin Efendi'nin oğ·lu olan Zıya Paşa daha yiı misine 
basmadan evvel Sadaret Mektübi kalemine girmiş, "Oi1. beş yaşı!ldan itibaren şiir 

yaznnya başladığ·ı için devı·in şairleriyle düşüp kalkmıya başlarrnç. d:':cz:11-i-Cc.··:c>i 

şairliğin şartı sayan tuhaf bir zihniyetle Bab-ı-Aii'del'i me'ım;riyyet devrini hc:p 
meyhilnc alemlerinde derbeder geçinniş ve nihayet kaleminin kuvvetini bnf":ncn 
'Koca-Reşid Paşa'nın lütfiyle Sultan Mccid de\>Tinde Mabeyn katipliğine ks.ynl
masından itibaren tarz-ı-hayatını değiştırip intiziima alışmış ve hatta Fransızca 

öğrenmiye de işte o zamandan itibaren başlamıştır. Bilhassa Sultan i>,ziz devrinde 
padişahm gözüne girmiye muvaffak olduğ·undan bahsedilir. 

Son derece haris olduğu için, hırs-ı-cahını tatmin etmiyen Ali Paşa'ya düşman 

kesilip bir takım tezv:irata kalkışması işte o zamandan başlamış, nihayet 
Zabtiye müsteşarlığı ile saraydan atılmış, biraz sonra Atina sefirliğine tayin 
edilmişse de hareketinden evvel Kıbrıs mutasarrıflığına nakledilmiş ve ondan 
sonra da Bosna-Hersek n:ıilfettişliğinde, Meclis-i-V ala azalığında, Daa vi nazırlı

ğında, Beylikçilikte, Maarif müsteşarlığında, Amasya ve Canik=Samsun muta
sarrıflığında ve nihayet Sultan Hamid'in cülüsundan iibaren de vezaret paye
siyle Suriye t= Şam, Konya ve Adana valiliklerinde bulunmuş ve işte bu son 
valiliğinde iken Adana'da ölmüştür. 

Bu mühim vazifelerin hiç biri kendisini tatmin edenıemiştir. Meşrutiyetçi.liği. te
ceddütçülüğü, Mısırlı-Fazı! Paşa'nın davetiyle kaçtığı Avrupa'daki Yeni-Osmanlı

lığı hep işte bu tatmin edilmemiş hırs-ı-cahın muhtelif tuğyan!anyla ısyanları 

demektir ve bilhassa Avrupa'da bk hayli Jön-Türklük ettikten sonra Sultan 
Aziz'e kasideler yazarak mutlakıyyete sadakat ve ubüdiyyetini arzetmesi işte bun
dandır: 1867=1283. vukuatımn «24 Marh fıkrasına bakınız. En güzel eserlerinden 
olan "Zafer-name»nin yegane çirkin tarafı Ali paşa gibi Osmanlı tarihinin en bü
yük vezirlerinden bidne iftiralar ve hatta küfürler savurmak için yazılmış olma
sında gösterilebilir. Hemen her beyti biı· darbı-ı-mesel haline gelmiş olan «Terkib-i
bemln inde şeklen Ruhi-i-Bağdadi'yi taklid etmiş olmakla beraber fevkaHide mu
vaffak olduğu muhakkaktır). 

S Haziran = 1 Receb, Çarşanba: Said Paşa'nın azliyle Ticaret ve 
Ziraat nazırı Cenaııi-zad·c 1\tehmet Kadri Pa.sa'mn (<Baş-vekih> ünvikiyle 
sadareti. 

(Said Paşa'nın kendi izahına göre azlin sebebi-, Isiahat meselesi hakkında ver
diği bir arizanın sü-i-tefsir edilmesidir: Sadaret müddeti yukanki senenin 18 
Teşrinievve~=2 Zülka'de Cumartesi gününden itibaren 7 ay, 20 gündür. Halef1 
Kadri Paşa Şark ve garp kültürlerinin kuvveti ve ahlakının temizliğiyle ma-
ruftur). . 

12 Eylül= 7 Şevvals Pazar: Kadri Paşa'nın azliyle Said P::ışa'mn 

(<Ba.ş-velül» ünvaniyle ikinci sadareti. 

(Azlinin sebebi ıslahat işlerinde sarayla anlaşamanıasıdır: Sadiret ınüddeti yulw
rıki fıkra tarihinden itibaren 3 ay, 3 gündur). 
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1881 = 1298 

12 Mayıs= 12 Cumada-l-ahire, Perşenbe: Tunus beyliğinin Fransa 
himayesine girmesi. 

(ilkönce birer vilayet şeklinde idare edildikten sonra uzun zaman mahalli kuv
vetler elinde ve Osmanlı hakimiyyetinde birer asker! cumhuriyet şeklini alınış~ 
ken nihayet bazı sülalelcr elinde kalan ve «Mağrıb-ocakları» denilen Tunus, Ce
zayir ve Trablusugarb eyaletlerinden Cezayir'in Fransızlar tarafından işgali için 
1830 '= 1246 vukuatının u5 Temmuz" fıkrasına bakınız. - 1870 harbinde Alman .. 
ya'dan yediği şiddetli darbeden dolayı bir müddet sinip kendini t"Oparlarnıya ça
lışmış olan Fransa yeniden canlanm1ya başlıyarak , ınüstemlekecilik siyasetinde 
Tunus beyliğini ilk hedef ittihaz etmiştir: Bu sırada bazı Tunus kabllelerinin Ce
zayir topraklarına tecavuzu fırsat düşkünü Fransızlar için iyi bir vesile teşkil 

etmiş, 24 Nisan = 24 Cumada-l-ula Pazar günü Cezayir'den hareket eden 23 bin 
kişilik bir kuvvet eyalet arazisinin büyük bir kısmını işgal ederek Tunus şehri

nin bir kaç mil mesafesine kadar yaklaşmış, Toulon'dan gemilerle sevkedilen 8 
bin kişilik bir kuvvet de Arapların Benzart dedikleri Bizerta !imanına çıkarıl

mış, Tunus'un irsı valisi Mehmet Sadık Paşa Bab-ı-Ali'den telgrafla istiındad 

etmiş, uzun müzakerelerle vakit geçirildikten sonra Tunus meselesinde Fransa'
nın rakibi olan İtalya'nın da harekete geçmesine ve bu suretle meselenin bey
nelmilel bir mahiyyet alınasma vesi.le teşkil etmek ümidiyle Girit sularında bu
lunan üç Osmanlı zırhlısı yola çıkarılınışsa da Tunus sahillerine varn1adan evvel 
vali Sadık Paşa himaye muahedesini imzaya mecbur olduğu için Türk filosu 
Suda !imanına avdet mecburiyetinde kalmıştır! - !mza edildiği yerden dolayı 

«BardojKasr-Said muahedesh denilen bu haksızlık vesikası mucibince Fransa 
hükumeti •runus beyliğinin işgaliyle himayesine hak kazanmış ve Bab-ı-Ali de 
Devletler-hukukuna mugayir olan bu emr-i-vakıı hiç bir zaman kabul etmediği 

için Tunus'u daima Türk eyaJeti ve Tunusluları da Osmanlı tebaası saymıştır. -
Barbaros Hayrüddin ve Kılıc-Ali Paşalar devrinde Tunus Osmanlı-Türkleri ta
rafından üç defa fethedilmiştir: 1574=982 vukuatının «15 Mayıs» fıkrasına bakı

nız. Son ve kat'! fethi o senenin 13 Eylül1=26 Cumada-l-Ula Pazartesi günü ikmil.l 
edilmiş olmak itibariyle, 1582 takvim ıslahatından mütevellit on günlük fark da 
hesab edilmek şarUyle Tunus eyaleti tam 306 sene, 7 ay, 19 gün Türk hakimiyye• 
tinde kalmış demektir: Birinci ve ikinci fetihlerinde cem'an 3 sene, 4 ay, 24 gün 
süren ilk hakiıniyyet müddetleri de bu yekuna ilave edildiği takdirde, Tunus 
üzerinde 310 sene, 13 günlük bir tarihi hakkımız olduğu anlaşılır. - Cezayir'in 
zıyaından 50 sene, lO ay, 8 gün sonra Tunus'un da elden çıkınası üzerine, eski 
"Mağrıb-Ocakları" ndan Türk hakimiyyetinde artık yalnız Trablusugarb lml
ınış ve o da 1835 t= 1251 denberi 30 senedir alelade vilayet şeklini almıştır). 

2 Tew.nmz = 4 Şa'ban, Cumartesi 
Yunanistan'a terki. 

Tesalya ile Narda k.~.z~sı:wn 

(Yukarda 1878 = 1295 vukuatının «13 Temmuz» fıkrasında gördüğümüz Berlin 
muahedesinin 24 üncü maddesi mucibince Yunanistan lehine yapılacak tashih-i
hudud -o zamandanberi neticelenınemiş, nihayet gene ayni madde mucibince ta
vassut hakkına malik olan Düvel-i-muazzamanın Istanbul elçileriyle yapılan mü
zakere 24 MaJ1S != 24 Cumada-1-ahıre Salı günü 19 maddelik bir muahedeyle neti
eelenmiş ve işte bu ınuahedenin 18 inci maddesi mucibince ve ayni esaslar dahi
linde bu gün de Yunan elçisiyle 18 maddelik bir muahede imzalanmıştır: Tesalya 
kıt'asıyla Epir'in Narda = Arta kazası işte bu suretle Yunanistan'a terkedilmiş 

ve Yunanlılar Berlin kongresinin 13 üncü protokolüne istinaden tekmil Epir'i, ya
ni Yanya vilayetini de istedikleri halde orası güçlükle kurtarılmıştır). 
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27 Haziran = 29 Receb, Pazartesi: Yıldız :nıahkemesiııiıı ilk celsesi. 

(Bu fevkalade mahkeme Sultan Aziz'in kaatillerini muhakeme için teşkil edil
miştir; vak'adan 5 sene, 23 gün sonra muhakemeye lüzum görülmesi umuıniyetle 

bir haksızlık delili gibt gösterilirse de doğru değildir: Bütün dünya adliyelerinde 
vukuundan yıllarca sonra mahkemeye intikal etmiş bir çok vak'alar vardır. Sul
tan Aziz'in katli hakkındaki şayialar halk arasında ınütemadi bir dedikodu mev
zılu teşkil ettiği sırada Amedçilikte bulunan ve sonraları Maliye ve Nafia naz:ı·ı 

olan «Mir'at-ı Hakikat» müellifi Mahmud Celalüddin Bey/paşa'nın pad:şa!n 

Abd-ül-Aziz'in katıedilmiş olduğu hakkında bir ariza takdim etmesi ve Miclb~ct 

Paşa'nın İzmir'den getirilirken "Istanbul» vapurunda yapılmış olan ilk isticvapla
rında söylediğine göre Sultan Aziz ailesinin de davacı vaziyetine geçmesi bir 
Tahkikat hey'eti teşkiliyle neticelenıniş ve işte bu Hk tahkikat üzerine böyle bir 
mahkeme kurulmuştur. 

Mahmud Celalüddin Paşa'nın iddiası, Sultan Aziz vak'asından sonra saraydan 
çıkıp kendi oğlu Münir Bey/Paşa ile evlenmiş olan saraylı Pervin Felek Ha
nım'ın ifşaatma dayanır. işte bundan dolayı vak'anın vukuundan beş sene sonra 
mahkemeye intikalinde hiç bir fevkaladelik yoktur. Fakat buna mukabil muhake
menin Adiiye binasında ve kanunen salahiyetdar bir cinayet mahkemesinde ya
pılmayıp Yıldız'daki Malta köşküyle karakolu yanında kurulan bir çadırda ya
pılması ve hatta bazı maznunların sarayda mevlmf tutulması çok çirkindir. 
Vehmine kapılan Sultan Hamid bu suretle büyük bir hata işlemiş ve bilhassa işte 
bu münasebetsiz ve çirkin zavahirden dolayı Avrupa matbuatında şiddetli tenkit
lere uğraınıştır. 

Yıldız mahkemesi riyasetine istinaf mahkemesi reis-i-evveli Sürurf, ikinci reis
liğine ayni mahkemenin reis-i-sanisi Hristoforidi Efendiler, Müdda-i-uınuıniliğe 

Latif Bey ve azalıklara da istikaınet ve adaletiyle maruf Alınan ınühtedisi Emin, 
Tevfik ve Hüseyn Beylerle Takavur Efendi tayin edilmiştir. 

Beşinci Murad'la anası Şevk-efza VıUide-Sultan, Abd-ül-Aziz devri saraylıların

dan Arz-ı-niyaz Kalfa, eski Sadr-ı-a'zaınlardan Müterciın-Rüşdi ve Midhat, eski 
Tophane müşiri ve Ser-asker Damad-Mahmud Celalüddin ve Sultan Murad'ın 

Mabeyn müşiri ve eniştesi Damad-Nuri Paşalarla Sultan Aziz'in mabeyncilerinden 
Fahri, Seyyid, Namık-Paşa-zade Ali, Miralay !zzet ve Binbaşı Necib Beyler, Peh
livan-Mustafa, Cezayirli-Mustafa ve Boyabadh Hacı-Mehmed Ağalar da maznun 
vaziyetindedir. Bu 15 maznundan Sultan Murad'la validesi mahkemeye getirilme
miş Kalfa kadın olduğu için afvedilip mahkemeye çağırılmamış ve Mağnisa'da 
menfi bulunan Mütercim-Rüşdi paşa da hasta olduğu için tzmir'de isticvabiyle 
i-ktif! edilmiştir. 

Yıldız mahkemesinde maznunların en meşhuru olan Midhat Paşa'nın şahsiyyeti 

için 1872 ~ 1289 vukuatının «30/31 Temmuz» fıkrasına ve bu ilk muhakeme gü
nünden. <i sene, 4 ay, 20 gün evvel hudut baricine çıkarılması için de 1877 = 1294 
vukuatının «5 Şubatıı fıkrasına bakınız. Hiç bir sıfatı olmadığı halde Avrupa'da 
ve bilhassa Londra'da bir takım siyasi temaslarda bulunması pek haklı olarak 
hoşa gitmediği ve bir taraftan da tngHtere hükümeti şefaatte bulunduğu ıçın 

nihayet afvedilE.n Midhat Paşa 1 sene, 7 ay, 21 gün hudut haricinde kıı.ldıktan 

sonra ailesiyle Girit'de oturmak üzere 1878 = 1295 senesi 28 Eylül=1 Sevval Cu
martesi günü Hanya !imanına gelmiş, 2 ıı,y 10 gün sonra ayni senenin 10 Kanunu
evvel i= 15 Zülhicce Salı günü Suriye ve nihayet 1880=1297 senesi 4 Ağustos=27 
Şa'ban Çarşanba günü de !zmir valiliklerine tayin edilmiştir: Yıldız'da muhakeme 
edilmek üzere "Istanbul)) vapuruyla !zmir'den getirilmiş olması işte bundan dola
yıdır. 

Istannul'dan gönderilen Hünkar-yaved Hüsnil Bey'le tzmir fırka kumandanı 
Hilmi Paşa'nın valiyi tevkif etmek üzere askeri tedbirler ittibazı bu 1881 ·= 1298 
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senesi 16/17 ·MayıS=16j17 Cumada-1-ahire Pazartesi/Salı gecesine müsadiftir: 
Evinde uyurken polis hafiyyeleri tarafından ikaz edHen Midhat Paşa derhal 
giyinip arka kapıdan çıkarak bir kira arabasıyla Frenk mahallesine gidip çuk 
çirkin bir harekette bulunarak ecnebi mümessilliklerinin en yakını olan Fransız 
konsoloshanesine iltica etmiştir! Osmanlı tarihinde bir yabancı devlet kapısma 

sığınan ilk sadr-ı-a'zam, Midhat Paşa'dır. Her işinde saraya karşı millete i<Stinad 
ettiğinden bahsedip milli kahraman rolü oyng,yan bir devlet-adamı, masumiy
yetinden emin olmasına rağmen zulüm göreceğini bilse bile ecnebi kapısına il
tica etmemek en tabii vazifesidir. Bu hareketinin ne kadar çirkin olduğunu Yıl

dız'daki istintakında bizzat kendisi şöyle itiraf etmiştir: 

«Fransız konsoloshanesine gitmekliğim, tarih-i ömrümün bir lekesidir kt 
yalnız bana değil, evlad-u-a'kaabıma dahi kalacak bir şeyn-ü-ar olduğunu i'ti
raf ederim: Bununla beraber şurasını dahi nasafet ve merhamet-i veliyy-i-ni'mete 
havale ederim ki hayvan bile olsa kendünün itlaf olunacağını anladığ·ı gibi bulun
duğu mahalden kaçmağa mecbur olur»! 

Me'muriyyetinden azli bile milletin galeyanına sebeb olacağından ve hatta «Ceb
ren» makamına oturtulacağ·mda:n bahsedecek kadar halka istinad ettiğinden emin 
olan bir adam nasıl korkabilir? Daha evvelce bazı dostları kendisine Avrupa'ya 
kaçmasım teklif etmişlerse de, Midhat Paşa masumiyyetinden şüphe ettirmemek 
için kaçmadığıhı söylemiştir: Avrupa'ya kaçınayı bile masumiyyetıe te'lif ede
miyen paşanın ondan bin beter 'Olan ilticayı nasıl olup da tecviz edebildiğine 

hayret etmemek kabil değildir. Milli kahramanlar, ideal yolunda canlarını hiçe 
sayan adamlardır. 

Midhat paşa'nın Adiiye nazırı Cevdet Paşa ile muhabere ederek kendi arzusuyla 
konsoloshaneden çıkıp hükümete teslim olduğu hakkındaki rivayet de bir efsane-· 
deri başka bir şey değildir : Fransa Hariciyye nazırının emriyle Istanbul'daki 
Fransız büyük-elçisi Ch. Tissot 18 Mayıs t= 18 Cuma.da-1-ahire Çarşanba günil İz
mir konsolosu Pelisier'ye telgrafla emir vererek Midhat Paşa'nın konsoloshanede 
"U ne heure de plus = Daha bir saat» bile kalmamasını tebliğ etmiş ve işte 

bunun üzerine konsolasun «Vesayay-ı musırranesi,nden dolayı paşa hükfunete 
teslim olmak mecburiyetinde kalmış, yani konsoloshaneden çıkmamış, çıkarıl

mıştır. 

19 Mayıs=19 Cumada-l-abire Perşenbe günü Fransızlardan teslim alınıp kı.~aya 

götürülen Midhat Pa~a, v akşam «Istanbul» vapuruna nakledilip kendisini almak 
üzere o vapurla gelmiş olan Adiiye nazırı Cevdet Paşa'ya teslim edilmiştir-. İz

mir'deki ailesinin ingiliz konsoloshanesine ((müsafir» olması işte bunun üzeri
nedir. 
22/23 Mayıs=22/23 Cumada-1-ahire Pazar/Pazartesi gecesi· Istanbul'a getirHen 
Midhat paşa Ortaköy civarında karaya çıkarılıp arabayla Yıldız'a götürülmüş, 

Çadır-köşkü'nde mevkuf tutulmuş ve daha vapurda başlamış olan istinta.kına 

Yıldız'da da devam edilmiştir. Bu gün başlıyan muhakeme hep aleni olmuş, yal
nız kart alabilenler gelmiştir. 
Abdurrahman Şeref muhakemenin usulü dairesinde cereyan ettiğinden bahse
derse de, Adiiye nazırı Cevdet Paşa ile Ragıp Bey/Paşa gibi bazı mabeyncilerin 
ikide bir Hey'et-i-Hakimenin arkasındaki yaldızlı koltuklarda görünmel.e:ri ve 
hatta hakimlerle fısıldaşmaları usule sığacak şeylerden değildir : Muhakemenin 
Yıldız'da ve çadır altında cereyanı kadar bu gibi garabetler de Avrupa matbuat 
mümessilleri üzerinde çok fena bir te'sir bırakmıştır. 
Bu meşhur dava 29 Hazkaı:ıi=1 Şa'ban Çarşanba gününe kadar üç gün ııiirmüş 

ve üçüncü günü hüküm tebliğ edilmiştir. Sultan Aziz'in kanlı ölümünü 1Sf6 = 
1293 vukuatının «4 Haziran» fıkrasında bütün teferrüiUiyle gözden geçirmiş ol
duğumuz için, burada itham ve müdafaa delillerinin tek:rarına lüzum görmüyo
ruz. Verilen hüküm, İzmir'de istintak edilip hastalığından dolayı Istanbul'a ge
tjrilemiyen Mütercim-Rüşdi Pa!')'l da dahil olmak üzere 12 maznuna aittir: Bun
lardan Pehlivan-Mustafa, Cezayirli-Mustafa ve Boyabadlı Hacı-Mehmet'!e Hüter- · 
cim-Rüşdi, Midhat, Damad-Mahmud ve Damad-Nuri Paşalar ve Fahri, Ali ve 



1881 = 1299 OSMANLI TAR1Hİ 

Necib Beyler idama, Seyyid ve !zzet Beyler de onar sene kürek cezasına mal:ıc-

küm olmuşlardır. Hüküm Mahkeme-i-Temyiz ile Bab-ı-Fetvaca da tasdil~ edil
miştir. 

Midhat Paşa ötedenberi ingHiz siyasetine istinad etmiş olduğ·u ıçın ingiltere se
firinin Sultan Hamid'e bir kaç kerre mürii.caatle şefaatte bulunduğundan ve hatta 
bir defasında tehditkar bir !isan kullandığından bahsedilir! padişah bu müra
caatlere müsbet cevap vermemiş, bununla beraber 1876 = 1293 vukuatı içindeki 
«31 Ağustos» fıkralarının ikincisinde şahsiyyetinden bahsederken söylediğimiz 

gibi Sultan Hamid kan dökmekten son derece müctenib olduğ·u için, elindeki şeı·'i'. 
ve kanuni i'lamlara rağmen hükmü tasdik veyahut cezayı tahfif etmeden evveı 
bir kere de Askeriyye, Mülkiyye ve ilmiyye ricalinin fikirlerini yoklamak iste--
mistir: !ste bu mal{satla 20 Temmuz=22 Şa'ban Çarşanba günü Yıldız sara.ymda 
mizul v~ mansup devlet-adamlanndan mürekkep 25 kişilik fevkalade bir mediıs 
toplamış, eski ve yeni Sadr-ı-a'zamlarla Şeyh-ül-i:slarn Uryani-zade Ahıned Es'ad· 
Efendi'nin ve vükeladan başka bazı müşirlerle feriklerin de 'iştirak ettiği b•.:ı ta-· 
rihi mecliste 15 kişi idam hükrnünün tasdikını ve 10 kişi de cezanın tahfifin.i is-
temiştir : Bu suretle ekseriyyet idam kararının tatbikı re'yinde bulunmuş derm:ik·
tir. O sırada Harbiye nazırlığı ile Mabeyn müşirliğinde bulunan ve vicda.ni ka~ 

naatinden başka hiç bir te'sire kapilınak imkanı olmıyan Plevne kahramam Ga-
zi~Osman Paşa merhum da idam hükmünün tatbikını istiyenlerdendir; Sadr-ı--.a'· ... 
zam Said Paşa "Hatırat, ının birinci cildinin 66 ncı sahifesinde Gazi-Osman Pa .. 
şa'nın meclis zabtma yazdığı nı.ütalaa şöyle kaydedilmektedir: 

«Hükm--i kanunun icrası hukuk-ı muluı.ddcsedendir. Binaenaleyh :;;eiıJ:d-~ 

merhum bir padişah olup her halde ibret-i müessire icrası lazımgeldiğl.nder,, 

hükm-i }{anunun icrasını Efendimiz'den istirhanı edeı·im. l'lamatda bir kusur 'IN> 

hata var ise Adliyye me'murlanna aiddir. - Osman». 
Sultan Hamid'in bütün bunlara rağmen idam cez3Jarını ınüebbed küreğe tahvü 
etmesi hem kendisinin kan dökmekten müctenip zihniyetiyle, hem de 1ngilt0r;c/yilö 
m.emnun etmek ınüiahazasıyla ·izah edilebilir. - Mahkumların kürek ceza.lann: 
Taif'de çel{melerine karar verilmiş ve hepsi birden izzüddin vapuruyla 28 'T<elY•

muz=1 Ramazan Perşenbe günü sevkedilmiştir : Bu suretle Midhat Paşa 22/2-S. 
Mayıs=22j23 Cumada-l-abire Pazar/Pazartesi. gecesinden itibaren 2 ay 6 gün 
66 gün Çadır-köşkü'nde mevkuf kalmış demektir. - ölümü için aşağıda 1884 =:::. 

1301 vukuatının «6/7 Mayıs» fıkrasına bakınız). 

1881 = 1299 

20 Kanunuevvel = 28 Muharrem, Salı: «Muharrem. kararnaineshı \\'\fe' 

Düyfuı-ı-u:mumiyye'nin teşeldiülü. 

(Sultan Hamid bir çok gailelerle beraber amcası Abd-ül-Aziz'i'n son zamania.nn·
danberi devam eden ve bilhassa Balkan ısyanlarıyla u93 seferh yüzünden biis
bütün artan büyük bir mali buhrana da varis olmuşur : Hariçte ve dil.hilde J:ı.:i.•!l,< 

bir itibarı kalınıyan devlet hazinesi müdhiş bir müzayaka içinde kıvranmakia

dır. Bu vaziyet karşısında her şeyden evvel itibarını iade etmek ve Berlin ınua

hedesinde bir tesviye suretine .bağ·Iamnası taahhüd edilen harici borçlar yuzun
den devletin başına bir gaile çıkmasını önlemek istiyen hükümet bu. tarihten ikt 
sene evvel Osmanlı bankası ınümessilleıiyle Galata bankerierinden müreki-ı:epo 

bir hey'etle anlaşarak harici borçlara karşı senede 1,350,000 lira ödemek üzeri\'; 
«Rüsüm-i-Sitte» denilen Müskirat., Balık, Tuz, Harir ı= !pek, Tütün ve Ev.r·i::Jt~z" 

sahiha=Daınga hasılatım mültezim vaziyetine geçen bu hey'ete bırakmış işte 

bu ilk esası tevsi etmek suretiyle nihayet bütün harici borçlar meselesini· Y·mt'1\ 
bir şekle bağlamak ve umumi yekündan Hazine lehine tenzilat yapmak i.tzel;ç 
ecnebi. tahvilat hamillerinin gönderdikleri ınümessillerle milzakereye 
çolı: müsait btr anlaşmaya varınıştır: Hicri. takvimin ilk ayı içinde 
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için «Muharrem kararnamesi» denilen taahhütname işte bu anlaşmanın netice
sidir. 
Devletin bu tarihe kadar biriken harici borçlarıyla ödenmemiş faizlerden mü
·tevellit umumi borç yekunu 252,801,&85 Osmanlı lirasıdır : "Rüsum-i-SiÜe» ye 
zammolunan Kıbrıs ve Rumeli-i-Şarki vergileri karşılık gösterilmek suretiyle 
beynelmilel bir «Düyun-ı-umumiyye» ~daresinin teşekkülüne mukabil borÇ ye
kfınundan 146,364,651 lira tenzil edilmiş ve işte bu suretle yarıdan aşağı düşen 

yekün 106.437,234 liraya inmiştir. 
Böyle bir «Düyun-i-umumiyye» idaresinin teşekkülü devletin mali istikliUiıie 

uygun olmamakla !Jeraber, borç yekünunun yarıya inmesi, büyük bir müdahale 
vesi!esinin ortadan kalkmış olması ve nihayet mali itibarın iadesi o iflas vaziye
tİndeki devlet için çok mühim kazançlardır. 
Düyıin-i-umumiyye meclis-i-idaresi alakadar memleketlerle Türkiye'nin "Da
yinler vekili» denilen yedi ınümessilinden mürekkeptir: Riyaset, en mühim ala
·caklı vaziyetinde bulunan İngiliz ve Fransız mümessilleri tarafından münavebe 
ile ifa edilmiştir. Meclis-i-idarenin tayin ettiği Müdir-i-umumi ile me'murların bir 
Ç'Oğu Avrupalıdır. Hükümetin temsili için de bir Osmanlı komisel'liği ihdas edil
miştir). 

1882 = 1299 

2 Mı:ı.yıs = 13 Cumada-1-ahire, Sah: Said Paşa'nm azliyle Nafia 
i{omisyonu azasmdan ve vüzeradan Kütahyah Abdur:rahman Nurtiddin 
Paşa'nın «Baş-vekih> iinvaniyle sadareti. 

{Azlin sebebi, aşağıda bu ,;ene vukuatının «11 Temmuzn fıkrasında görecegımiz 

Mısır meselesi münasebetiyle iskenderiyye'ye donanma gönderilmesine muhale
fet etmesidir : Sadaret ınüddeti 1880=1297 senesi 12 Eylm=7 Şevval Pazar günün
den itibaren 1 sene, 7 ay, 20 gündür. - Eski vüzeradan Hacı-Ali Paşa'nın oğlu 

•)lan yeni Sadr-ı-a'zam Abdurrahman Paşa muhtelif valiliklerde bulunduktan 
sonra ve bu tarihten biraz evvel Istanbul'da alıkonarak Nafia Komisyonuna ta
yin edilmiştir: Osmanlı inhitatımn her türlü haksızlıkları içinde iyiliğin, hakkın 

ve doğruluğun en muhteşem timsali olan ve re'yinde istiklalini muhafaza şartiyle 

Sadaret vazifesini kabul eden bu münevver, vakur ve eğilrnek bilmez vezırın 

it.emiz ve mümtaz şahsiyyeti için aşağıki fıkrayla «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 
258 numaraya bakınız). 

10/11 Temmuz= 23/24 Şa'ban, Pazartesi/Salı gecesi : Abdunah
·man Nurüddin Paşa'nın isti'fasından dolayı Sadaretten aziL 

(İsti'fa.nın sebebi, aşağıda bu senenin "11 Temmuz» fıkrasında göreceğimiz Mısır 

bulıranma karşı asker sevki meselesinden dolayı pAdişahla ihtilafa düşmüş ol
masıdır: Sadaret müddeti yu karık( fıkra tarihinden itibaren 2 ay 10 gün=70 gün
dür. Abdurrahman Paşa merhum isti'fa etmiş olduğu halde, halefinin sadaret 
Hatt-ı-Hümayünunda «AzledilmiŞ» gösterilmesi belki de Sultan Haınid'in isti'
faya kızmış veyahut belli etmemek istemiş olmasındandır! - Sactaretinden sonra 
bazı valiliklerde bulunmuş olan Abdurrahman Paşa 1895=1313 senesi 7 Teşrini

sani=19 Cumada-l-ula Perşenbe günü Adiiye nezaretine tayin edilmiş ve ikinci 
rneşrutiyet;in ilanından sonra 1908 = 1326 senesi 1/2 Ağusos = 3/4 Rieceb Cu'
l'i'ı1a.rtesi 1 pazar gecesi yapılan kabine tadilatında Meclis-i-Vükela'ya me'mur 
<oluncaya kadar 12 sene, 8 ay, 25 gün Adiiye nazırı kalarak . bu müesseseyi 
daha sonraki devirlerde bile takdirlerle anılacak bir hale getirmiştir: Sada
~·etinin bidayetinde Sultan Hamid'in iradesiyle maaşma yapılan zammı bile meş-
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ı·üiyyetine rağmen reddedecek kadar iffet ve istikamet sahibi olan Abdurrahman 
PEcşa merhum Adiiye'de irtikab ve irtiş3 ile mücadele ettikten başka, hakimierin 
intihabı ve terceme-i-halleriyle bizzat meşgul olarak adalet cihazınuzı ıslah etmiş 

ve saraydan yapılan hakim tayinlerini reddedecek kadar seciyye kuvvet ve meta
neti göstererek Adiiye'nin istiklalim her şeyden üstün tutmuştur. Muhterem da
madı Sadettin Are! Beyefendinin izahına göre Paşa merhum hakimler~ gıyaben 

tanımakla iktifa etmeyip Istanbul'a gelenlerin hepsiyle şahsen görüşüp tanışmayı 

ve mesleki faaliyetleri hakkında notlar almayı usul ittihaz etmiştir). 

n Temmuz = 24 Şa'ban, Salı: İngiliz donanmasının İskenderiyye'yi 
topa tutması ve Mısır meselesi. 

{ Çılgınlıklarıyla Mısır'ın felaketine sebeb olan hıdiv İsmail Paşa'nın şahsiyyeti 

için 1866=1283 vukuatının «28 Mayıs», Hıdivlik ünvanı için gene o senenin «2 
Haziranıı ve mecnunca israfları için de 1869=1286 vukuatımn «19 Teşrinisani» ve 
1872=1289 vukuatınm «28 Eylül» fıkralarına bakınız. - İsmail Paşa'nın Fransa 
ile İngiltere'deki istikrazlarının yekfmu yüz milyon ingiliz lirasını bulunca bu 
iki devletin tazyiki bir takım mali tedbirlerle neticelenmiş, paşanın elindeki Süveyş 
kanal;. cshammı İngiltere almış ve bu suretle Kanal sermayesinin takriben yarısı 

:tngilizlere geçmiş, Mısır ınaliyesine muhtelit kontrol konularak bir İngiliz ve bir 
Fransız kontrolörü gelip biri Maliye ve biri de Nafia nazırı sıfatiyle kabineye 
girmiş ve işte bunun üzerine sıkı bir tasarruf siyasetine girişen kontrolörler ta
Tafından asl{eri tensikat yapılarak ordu mevcudu on bir bine indirildikten başka 
iki bin beş yüz zabit açığa çıkarılmış ve kadroda kalanların da maaşlarında bir 
çok tenkihat yapılmıştır. 
11ısır'da çıkan askeri ve milli ısyan hareketinin birinci sebebi işte bu iktisadi me
seledir. İkinci sebep de tamaıniyle milli ve Mısırlıların tabiriyle "vatani» dir : Or
du kadrolarınd-ı Türk ve Çerkez zabitlerin Arap zabitlere tercih edilmesi yerlile
rin milli hislerini rencide ettiği gibi, mali kontrol vesilesiyle bütün idareyi elle
rine almış olan ingiliz-Fransız kcntıolörlerinin temsil ettiği ecnebi tahakkümü
ne karşı da dmi ve milli bir galeyan başlamıştır: «Vataniler» denilen milliyetçHer 
işte bu vaziyetten istifade etmiş, hükümete !{arşı ilk askeri tehdid üzerine kabine 
isti'fii etmiş, kontr'Olörlere yol verilmiş, İngiltere ve Fransa hükümetleri iskende
riyye'ye birer zırhlı gönderip İsmail Paşa'ya isti'fa teklif etmişlerse de paşa din
lememiş ve işte bunun üzerine iki devlet birden Sultan Haınid'e müracaat edince 
1sma~l Paşa'dan hoŞlanmıyan ve hatta hıdivliği bile ilgaya vesile arayan piidişah 

fırsattan istifade ederek 1879=1296 senesi 25 Haziran=5 Receb Çarşanba günü 
İsmail Paşa'yı azıetmiş ve yerine oğlu Mehmet Tevfik_ paşa geçmiştir. Bu deği

şiklik muhtelit kontrol sisteminin yeniden iş başına gelmesiyle neticelendiği için, 
m.eşhur Miralay Ahmed !rabi Bey'in idare ettiği- milli hareket büsbütün alevlen
miştir.: Bazı menbalarda bu "trabh> ismi «A'rabi/Arabiıı şekillerinde yazıhrsa da 
doğru değildir. 

Asker-! bir hükümet teşkiliyle ecneoi tahakkümüne nihayet verilmesini istiyen ve: 

- Mısır Mısırlılarındır! 

düstur-iyle ortaya atıldığı ıçın orduyla 
temsil eden İrilbi Bey, talepleri kabul 
karar vermiştir. Sultan Hamid'in bu 
dolayıdır. 

beraber halkın da efkar-ı-umumiyyesini 

edilmediği takdirde hıdivliğin ilga~ına da 
milli hareketten hoşlanması işte bundan 

Muhtelif vesilelerle hıdivi tazyik ederek VatanHerden mürekkep bir kabine teş• 

kil ettiTen ve hatta kendisi de nihayet Harbiye nazırı sıfatiyle. milli kabineye gi
ren :l:rabi Bey bir müddet sonra Sultan Hamid tarafından miriliviUığa terfi edi
lerek paşa ünvanını aldıktan başka birinci rütbeden bir Mecidi Dişaniyle de taltif 
edilmiştir. 

:J:rabi Paşa'nın ilk icraatı ordunun takviyesiyle Mısır idaresindeki ecnebi me'
murların hepsine yol vermiş olmasında gösterilir: iskenderiyye önlerine Fransız 
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ve İngiliz filolarının gelmesi işte bunun üzerinedir. Fakat bir taraftan da şid

detli bir İngiliz-Fransız rekabeti- vardır : İngiltere'nin maksadı, Hindistan'ın en 
kısa yolu olan Süveyş kanalından Fransa'yı uzaklaştırmak ve bu hayati yola 
tek başına hakim olmak üzere Mısır'a yerleşmektir; onun için Fransızların müş

terek askeri hareket teklifini reddetmiştir! Fakat Fransa da ingiltere'yi yalnız 

bırakmak istemediği için, Istanbul'da bir Düvel-i-Muazzama konferansı tüplan
masım te'min etmiş ve bu konferans Türkiye'nin üç ay müddetle asker gönderip 
asayişi te' min ve statükoyu iade etmesini istemiştir: Tabii bu suretle Türk ordusu 
eqıebio tahakkümüne karşı ayaklanmış mümtaz bir eyaretinin milli hareketini 
yabancılar hesabına bastırdıktan sonra istatükoyu iade edecek, yanı n'ıemleketin 

idaresini gene Fransız-İngiliz mürakabesine terkedip dönecek demektir! Sultan 
Hamid işte bundan dolayı asker sevkini kabul etinemiş ve hatta İngilizlerin müş
terek sevkıyat teklifine de yanaşmam.ıştır: Bazı menbalarda padişah bundan do
layı tenkid edilir ve İngiltere'yi kendi başına harekette serbest bırakmış göste
rilir; fakat bu n.1ülahaza doğru değildir: Çüntı:ü Hindistan'ın en kısa yolu olan 
Süveyş kanalının açıldığı günden itibaren her hangi bir vesile ve fırsattan bilis
tifade Mısır'ın işgali ingiliz siyasetinin en mühim hede"Eidir; muvakkat bir ınüd

detle Türk askeri gönderilerek Mısır kan ve ateş içinde bırakılıp asayiş te'min 
edildilüen sonra, İngiltere her halde o büyük hedefinden vazgeçecek değildir! 

Netice olarak o zamanki telakkiye göre İslam askeri Hıristiyan tahakkümünü 
istemiyen Müslümanları kırmış ve gözlerini Mısır vukuatına dikm.iş olan Alem-i 
islama karşı Emir-ül-Mü'minin garp müstemlekecileri narnma kendi mağdur tebe
asının kanını dökmüş olmak gibi çirkin bir vaziy.:;tte kalmış olacaktır. Mısır'a as
ker sevkedip işgal altına almak, daimi surette orada kalmak ve bir daha İngilte

re'yi yaklaştırmamak imkanı olmadıktan sonra, bütün islam efkar-ı-umumiyye

sini rencide edecek kanlı ve haksız bir ınaceraya atılınakta ınana nedir? :tngiliz 
diplomasisinin kendi işgal hareketini ınazur göstermek için Türkiye'den asker is
tenildiği halde gönderilmemiş ve bu sureee Sultan Hamid'in İngiltere'yi kendi ba
şına hareket mecburiyetinde bırakmış olduğundan bahsetmesi pek tabii bir pro
paganda mugalatasıdır. 

O sırada İngiltere ile Fransa'nın bir taraftan da Mısır hükümetini tehdid ederek 
Mahmud Paşa riyasetindek~ milli hükümetin ıskatını istemeleri halkın tekrar 
ayaklanıl}asına sebeb olmuş ve Hıdivin ·azlettiği Mahmud Paşa'nın yerine de 
İrabi Paşa iş başına getirilmiştir : Bu kargaşalıkta can kaygısına düşen Avrupa
lllann evlerine kapandıklarından bahsedilir. Meşhur tskenderiyye vak'ası işte 

bu vaziyettedir. Artık zabtedilınez bir hale gelen yerli halk 11 Haziran=24 Re
ceb Pazar günü şehirdeki Avrupalllara taarruz etmiş, evler yağma edilmiş, bir 
çok kimseler öldürülmüş ve .hatta İngiliz, !talyan, Rus ve Yunan konsoloslarıyla 

i!eri gelen ecnebilerden bir çoklan yaralanmıştır. 

Bu vaziyette artık harbin önüne geçilemiyeceğini anlıyan trabl: Paşa :tskende
r.iye'nin etrafım tahkime başladığı için İngiltere hükümeti 24 saatlik bir ülti
matom vererek tahkimatın tatilini istemiş ve işte bu ültimatomun cevapsız kal
ması üzerine ingiliz amirali Seymour bu sabah saat yediden bir buçuğa kadar tam 
altı buçuk saat İskenderiyye'yi toP,a tuttuktan sonra daha fazla mukavemet ede
miyen istihkamlara beyaz bayrak çekiJ.diği· için limana iki zırhlı girmiş, :trabi 
paşa ordusunu şehirden çekmiş ve nihayet ertesi güne tesadüf eden 12 Temmuz= 
25 Şa'ban Çarşanba günü ingilizler karaya asker çıkarınıya başlamılşlardır. j'çeri
lere çekilen irabi Paşa'nın milli ordusuyla Sir Garnet Wolseley kumandasındaki 
İngiliz ordusu arasındaki büyük muharebe 12 Eylül<=28 ŞevviU Salı günü «~cll
ül-Kebir»de olmuş, Mısır lmvvetleri yirmi dakikada bozulmuş, irabi Pasa kaç:ıus 

ve işte bunun üzerine 15 Eylül=2 Zülka'de Cuma günü İngiliz ordusu 'Kahire'y~ 
girip hıdiv Tevfik Paşa'nın önü~de bir geçit resmi yapmıştır! 

Bir müddet sonra Kalüre'de yakalanan 1rabi Paşa'yı İngilizler Seylan adasına 
nefyetmişlerdir. !şte bu suretle İngiliz işgaline düşen Mısır hıdivliği üzerindeki 
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Osmanlı «Hi'ikimiyyet-i-Aliye»siyle :r-.iısır vergisi ibka edilmiş ve 1rabi Paşa'nın 
iiga etrrıek istediği Hıdivlik kurtulmuşsa da, bu tali'siz memleket hakikatte artık 

bir ingiliz müsternlekesi haline gelmiştir). 

1Z Temınuz = 25 Şa'ban, Çarşa:r:ıJ:w: Said P2.şa'n!n «Baş-·;.•e:dh üın·fc

niyie üçüncü sadareti. 

'(l:-Iatt-:-:CCJ:üm8.yun'd2.l-d "24 Şa'ban» tarihi için Beşinci cildin «Vezir-i-a'zamlar,, 
CH}velinde 259 n umaraya bakınız). 

1882 = 1300 

go Teş:c·initsfhıi/1 Kanı.muevvel = 19/20 Mulı.anem, Per~enbe/Cuına 
: Said Paşa'nm adiyle Ahmed VefHz Pa~a'm.c-ı <di1a!?-1'ekih H:!T<:c

niyie ikinci sadareti. 

r Az.:i:: c'Gi)ebi. Miişir Deli-Fuad, Kütahyaiı Ak if ve Dağıstanlı-Mehmet Paşalar la 
beraber padiş::ıJ1ı hal' etmek istediği hakkındaki isnattır: Sadiret müddeti yukanki· 
senenin ız Temmuz=25 Şa'ban Çarşanba gününden itibaren 4 ay, 20 gündür. -
Gün taıil1hıdeki ihtilaf için Beşinci ciltte «Vezir-i-a'zamlar» ecdvelinde 259 numa
rH.ya ;;z;Jnnız). 

K~.nmmevvel = 21/22 Muhar.ırem, Cumartesi/Pazar gecesi : A.lı
mecr Vefik Paşa'mn azli ve ertesi gün Sıüd Paşa'mn dördüneü sadareti. 

( Yul{anki fıkra tarihinden itibaren yalnız iki gün sadaxette bulunan Ahmed V e
fi k Pa.'}a'nın derhal azline sebeb, Şeyh~Ül-İslam Uryani-zade Ahmed Es'ad Efen
cii'y3 Medis-i-Vükela'ya gelmekten men'etmesi ve padişahın haberi olmadan bir 
t:ılmn cleğ·i.ştklikler yapmıya kalkışmasıdır 1 -- Said paşa bu sefer "Sadr-ı-a'zam» 

ünv:'l.niyle tayin edilmiştir). 

1884 = 1301 

6/"t lViayıs = 10/11 Receb, Salı/Ça:rşanba gecesi, Ezani saat 
6,:::\.(J = Zevali 1,42: Midhat ve Damad-Mahmud Celalüıldin Paşalarm 'f~jf 
zındc:mmda hoğula:rali öldi.iırülmeler'L 

\ Fa.fiaların ihtiyaten içerden kilitledikleri kapular kınlarak Midhat Paşa'nın •oda
f'ma ilü zabitle bir çavuş ve altı nefer, Damad-Mahmud Paşa'nın odasına da iki 
zabitle iki çavuş ve yedi nefer saldırmış, hiç bir mukavemet göstermediğ·inden bah
sedilen lviidhat Paşa'yı Edirneli Berber İsmail isminde bir nefer eliyle boğup kolay
c.'l işini· bitirmişse de güçlü-kuvvetli bir zat olan Damad-Mahmud Paşa kaatillerini 
bir hayli uğraştırnuş ve nihayet boynuna bir yağlı ip atılarak karı itmam edil
miştir: O gece derhal kışla hastahanesinin yanındaki «mağseb> e nakledilen ce
nazeler gün doğmadan evvel kale duvarı haricindeki metrük kabristana götü
;ülüp gömülmüş, ilkönce üzerledne birer taş dikilmişse de bir. müddet sonra 
Hicaz vaiisi olan Ahmed Ratib Paşa'nın emriyle bu mezarlar tamamiyle belirsiz 
hir hale getirilmiştir. Sonraları Midhat Paşa'ya izafe edilmiş mezarlar şüphelidir. 

Bu münasebetle yazılan tıbbi raporlarda 1\IHdhat paşa biraz evvel geçirdiği şir

pençeden hasıl olan za'f-ı-umumı: ile hıyarcıktan ve Damad-Mahmud Paşa da 
«Hummay-ı-tifoidiıı den ayrı ayrı tarihlerde ölmüş gibi gösterilmiştir. 

Yukarda 1881=1298 vukuatının «27 Haziran» fıkrasında gördüğümüz Yıldız fev
kalade mahkemesinin 29 Haziran = 1 Şa'ban Çarşanba günü vermiş olduğu idam 
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hükmü Sultan Hamid tarafından müebbed küreğe tahvil edilmiş olduğu halde, 
o hüküm tarihinden tam 2 sene, 10 ay, 7 gün sonra işlenen bu şeni cinayet ikinci 
Abdülhamid devrinin en kara lekesidir. Fakat acaba bu leke doğrudan doğruya 

padişaha mı, yoksa devrine ve adamlarına mı aittir? 
ibn-ül-Emin Mahmud Kemal'in Yıldız evrakı içinde bulup "Son Sadr-ı-a'zam

lan»nın 392 nci sahifesinde suretini neşrettiği bir telgraf ınüsveddesi iyi tedkik 
edilmediğ·i takdirde Sultan Ham.id'in aleyhine bir vesika sayılabilir: Hicaz vali 
ve kumandam Osman Pasa'ya hitaben yazılan bu telgrafta Midhat ve Mahmud 
Paşalar ingilizler tarafmdan kaçırılmıya teşebbüs edildiği takelirde vurtümaları 
emredilmektedir. Telgrafın altındaki Rumi 25 Şubat 1299 tarihi Miladi ve Hicri 
takvimlerde 1883=1300 senesi 9 Mart=29 Rebi'ül-ahir Cuma gününe müsadiftir : 
Bu hesaba göre o telgraf Taif cinayetinden tam 1 sene, ı ay, 29 gün evvel yazıl
mış demektir ve zaten paşaların zındanda büğulmaları için değil, kaçmıya te
şebbüs ettil-eleri takdirde vurulmaları için yazılmıştır; işte bundan dolayı Taif 
taciasının o telgrafla hiç bir alakası yoktur. Buna mukabil, padişahın cinayetten 
haberdar olmadığ·ını gösteren bir iki vesika da vardır. Sadr-ı-a'zam Said Paşa 
«Hatırat» ının birinci cildinin 154 ünci:i sahifesinde şu fıkraya tesadüf edilir : 

"üç yüz bir senesi Recebinin on dördüncü günü Mabeyn Baş-kitabetinden bir 
tezkire-i hususiyye alındı. Mealinde Midhat Paşa'nın irtihiUi şayi' olduğundan 

tahkikat icrası lüzumu beyan olunuyordu. Müşarünileyhin 25 Nisan sene 300 
[Rumi] tarihinde vefat ettiğine dair Hicaz vilayetinden Dahiliyye Nezaretine ge
len telgraf Nezaret-i müşarünileyhadan bii-tezki-re gönderilmeğle arzolundu». 
Eğ·er Sultan Hamid Taif fikiasının mürettibi olsaydı, her halde vak'anın vukuun
dan üç gün sonra Sadr-ı-a'zama bir «Tezkire-i husüsiyye, yazdırıp «Tahkikat 
icrası;;1 nı emretmemesi lazımg.elirdi. Efkar-ı-umumiyyeyi iğfal içi-n böyle bir 
tezkire yazılmış olması da kabil değildir: Çünkü bu tezkir e o zaman mahrem 
tutulmuş ve yalnız Hicaz valisinin telgrafı neşredilmiştir. Hatta piidi·şah paşala

rın ölüm.üne inanınayıp kaçtıldarına hükmettiğ·i için Hicaz vilayetine de ·ayrıca 
bir telgraf çektirmiştir; Midhat Paşa hatıratının «Tabsıra-i· ibret» ismindeki bi
rinci cildinin 320 nci sahifesinde ve Ali Haydar Midhat Bey'in ilave etmiş olduğ·u 

"Midhat ve Damad-Mahmud Paşaların suret-i şehadetleri» faslında Mabeyn'in bu 
telgrafı şöyle kaydedilmektedir: 

«Bunlar kaçmıştır. Eğer vefat etmişler ise ne suretle hasta olmuşlardır ve 
hastalıklan ne ise me'murlar, hekimler ve ağaları tarafından bir mazbata tanzim 
olunarak mühürlensün ve Mabeyn'e gönderülsün». 
Her halde kendi emriyle işlenmiş bir cinayet hakkında bir padişahm al}Iım kay
betmedikçe bir taraftan Sadarete, bir taraftan vi!ayete bu gibi tahl{ikat emirleri 
vermemesi liizımgelir. O zaman efkar-ı-umumiyyeden gizli tutulmuş olan bu res
mi vesikaların müstakbel müverrihleri iğfal etmek üzere uydurulmuş olma!-~: ih
timali de akla sığacak şeylerden değildir! Zaten Sultan Hamid bu cinayetle hiç 
bir alakası olmadığını muhtelif kimselere ve hatta Midhat paşa'nın oğlu Ali 
Haydar Midhat Bey'e de mükerreren söylemiştir. Bir gün ziyaretine gittiğim Ab
dülhak Hamid bana biraz evvel yanından ayrılan Ali Haydar Midhat Bey'in 
Taif faciasından bahs açarak babasının f.elaketlnde Sultan Hamid'in "Hiç bir dahli 
olmadığına kaani' 'Olduğunu, söylediğ·inden bahsetmişti. Hamid'in bu sözünden bir 
kaç sene sonra Ali Haydar Midhat Bey'in «Hatıralarım» isınindeki eseri çıktı; 

ikinci meşrutiyette iki defa Sultan Hamid'in huzuruna kabul edildiğini söyliyen 
müellif, 197 nci sahifesinde · ilk mülakatından bahsederken padişahın kendisine : 

- Allah düşmanların gözünü kör etsin : Babanm felaketine sebeb olanlar hep 
onlardır! 

dediğinden ve 215 inci sahifede ikinci mülakatından bahsederken de: 

- Babanıza karşı takdirlerimi tekrar ederim. Şurasını unutmayınız ki felaketine 
sebeb olan ben değilim, düşmanlarıdır! 
diye nefsini tekrar tebriye ettiğinden bahsetmekte, fakat Abdülhak Hamid'e söy
lediği sözün tamamiyle aksine olarak bu te'minata inanmadığını söylemektedir! 
Ali Haydar Midhat Bey'in şifahi ve tahriri ifadeleri arasındaki tenakuzu izah 
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etmek kolay değildir. Yalnız şurası muhakkaktır ki, Taif fa.ciasından Sultan Ha
mid'i mes'ul bildiği takdirde, babasının kaatiliyle görüşmemesi ve bilhassa pa
dişahm lehine ingiltere'de propaganda yapmak vazifesini kabul etmemesi lazım

gelirdi: Biraz sonra Sultan Hamid tahtından indirilmiş olduğu için Ali Haydaıt 

Midhat Bey'in öyle bir propagandadan vareste kalrnış olması kendisini m.!i.zuı: 

gösterecek bir vaziyet değildir. 

Her halde kan dökm.eiüen ne kadar müctenib olduğunu 1876=1293 vukuii.tı içfrı., 

deki «31 Ağustos» fıkralannın ikincisinde etrafiyle gördüğümüz Sultan Abdiil
hamid'in Taif cinayetinden ceff-el-kalem mes'ul gösterilivermesi doğru değildir : 
Bu rnesele bütün resmi vesikaları neşredilmek suretiyle ayrıca tedkil' edilecel'> 
çok mühinı bir mevzü demektir. 
Eğer bu müdhiş facia Sultan Hanıid'in emriyle olmamışsa, müsebbiplerinin tec
ziye edilmemif) olması da padişahın tarihi bir günahı sayılabilir: Canileri cezasi;t;, 
bırakmak, cinayeti hoş görmek gibi bir şeydir. 

Ahmed Şefik Midhat Paşa 1238=1822 senesi Safer=Teşdnievvel)Teşt"inisaııi ayırı~ 

da dünyaya gelmiş olduğ·una göre, Miladi takvim. hesabiyle 62 yaşının içinde Cl\-· 
müş demelüir. 

Bundan evvel de nıuhtelif vesilelerle söylediğim.iz gibi çok müdebbir, mukte<:Hı:

Ye zeki bir vali ·olmakla beraber, iyi bir siyaset ve devlet adamı değildir: Bunu. 
bizzat kendisi de bir kaç vesileyle i'tiraf. etnı.iştiıo. Bu vaziyetinin sebebi, bir ta
raftan kültürünün kiia,yetsizliğinde, bir taraftan da mizacında aranmalıdı2:'. Mid
hat Paşa'nın Garp kültürü yoktur; Şark kültürü de çok zayıftır; hatta yazılarında 
bazı fahiş lisan hatalarına bile tesadüf edilir: Mesela hatıratının birinci cildinirıı. 

196 ncı sahifesinde «Yekdiğerini ta!üb eden» yahut "Teakub eden» yerine <<Yek
diger·ini teil.kub eden ıı demesi ve bunu ayni cildin muhtelif yerlerinde tekrar et-· 
mesi hem. Arapçasının çok zayıf olduğunu, hem "Teakub» kelimesinin haki"ki mf~-

niisına vakıf olmadığ·ıııı gösterir! Gene nınnci cildinin :200 üncü sahifesindel'i 
«BitirHrrıesini ısrar etnıiş» sözünün doğrusu da «Bitirilmesinde ısrar etmişo; ola· 
caktır! Ayni cildin 350 nci ve 353 üncü sahifesindeki mektuplarının : 
- Ulüvv-ül-himem azizim efendim! 
şeklindeld elkahıxıda da fahiş bir lisan hatası vardır: Midhat Paşa «Ülüvv-ül-1-rt. 
mem» ter-kibini "AH-hiınemıı manasma gelir zannetmiştir! Bu gibi misaller dahıt.· 

pek çok sayılabilir. 

Her halde Taif mağdurunun şahsiyyeti efkar-ı-umumiyyeye bir agrandisma11· 
şeklinde aksetmiştir : Bunun böyle olmasında paşanın meşrutiyetçiliğinden zi
yade çadır altmda icray-ı-adalet e·den Yıldız fevkalade mahkemesinin garabetiyl<t' 
Tai.f zındanında başına geçirilen şehadet halesi amil olmuştur. 
Midhat Paşa'nın şahsiyyetiyle siyasi' hayatı ve muhtelif rolleriyle sadare tl eri içi.'!! 
yukarda 1872=1289 vukuatının «31/31 Temmu:z;,> fıkrasıyla 1876,=1293 vukuaüm:ı> 
"10, 12 ve 30 Mayıs», «4 ve 8 Haziran», «31 Ağustosıı, «19 ve 23 Kanunuevvel;;;., 
1877 = 1294 vukuatmın "18 Kanunusanh, «5 Şubat» ve nihayet 1881=1293 vukua'" 
tımn da «27 Haziran ı; fıkralarma bakınız). 

28 Haziran = 4 Ramazan, Cumartesi: Hacı-Arif Bey'in ölümü. 

(Türk musıkisinde bir "Neo-classique = Yeni-klasik» devri açan ve bütün mu
sıki· tarihimizin en büyük bestekarlarından olan Hacı-Arif Bey 1274 = 1831-1832' 
tarihinde Eyüpde dünyaya gelmiş olduğuna göre 52-53 yaşlarmda ölmüş demek
tir. ölüm sebebi kalb hastalığıdır. 

Mahkeme-i-Şer'iyye baş_-katiplerinden Bekir Efendi'nin oğlu olan Arif Bey daha: 
ilk mektepte iken fevkahlde isti'dadından dolayı bestekar Eyyübi-Mehmet Bey'in 
delaletiyle büyük Dede-efendi'ye takdim edilip devrin en büyük musıkişinasm
dan ders ahnıya muvaffak olmuş ve dini musıkiyi de meşhur Zekai-Dede'den öğ
renmiştir. 

Sesinin fevkalade güzelliğinden dolayı Sultan. Mecid devrinde saraya alman Arif 
Bey daha yirmisine basmadan «Müsahib-i-Şehriyarh payesini almış, musık~ 
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, ::IerslEı i verdiği saray diriyeleriyle bir takım aşk macerii!arı geçirmiş, Suitan 
Aziz devrinde "Reis-i Fasl-ı-Hümayun» ve «Ser-hanende» olmuş, bu iki padişah 

0evriindeki aşk macer8Jarından dolayı iki kere me'muriyyetle saraydan gıka:'ı!
clı~;tıuı s-onra Sultan Hamid'in cülil.suı1da Kolağası rütiJesiyle Muzıka-i-I-Iümayun 

'nualib1!iğ·:ne tayin edilmiş ve işte bu son vazifesindeyken ölrnüştür. 

'l'aş-,f>asmasıyla "Mecmua-i-Arifi, isminde 600 sahifelik bir güfte nı.ecmuası neş

'teden Hacı-Arif Bey binden fazla şarkı ile bir çok dini es eder bestelemiştir: Bu 
;;-üı:ı. elde 37 makamdan 242 şarkısıyla 7 dini eseri ve bir de Nihavend bestesi kı:ıl

tnış::r, Mü te bakisinin kaybolması musıldmiz için çok büyük bir ziyandır. Hicaz
ktıx-ı-Kürdi nı.akamiyle l\!ftisemmen usulünü Hacı-Arif Bey icad etmiştir. Bu bü
yük ;c.daıı. musıki, tarihimizde açtığ·ı yeni çığır ve yaptığı büyül' te'sir itibariyle 
bü\ ün kl:bik devrimizde en mühim şahsiyyet sayılır. Sultan Mecid'den Sultan Ha
m:Ce kadar üc; pii.dişahın kendisini himaye etmesi ve hatta l:Jü· çok vaziyetl€nle 
r•azım çekmesi işte bunc!andır. Hacı-Arif Bey'in oğlu olan viyolonselist Cenıil B·2Y 
de:; babası gibi ='.fuzıluı-i-Hiimayun'da bulunmuştur). 

1885 = 1302 

18 Eylül = 8 ZHlhiccc, Cuma : Runıeli-i-Şarlı:i vHfi-;ı,eti!hin Bulgaris
ıanla hiırleşmesi. 

{Berlin kongresinde Türkiye'ye tabi' bir prensiilde «Rumeli-i-Şarkh' isminde 
mümtaz bir vilayete ayrılan Bulgaristan. için yukarda 1878=1295 vukuatınm «13 
'Temnmz» fıkrasındaki 2 nci bende balnnız. - Şimaldeki Bulgaristan prensliğine 

lS'lfJ;:::-:1296 tarihinde prens Alexandre de Battenberg seçilmiş ve cenuptaki Ru
m.eH-1-Şarki vilayetine de ilkönce Aleko Bogoridi/Vogorides isminde bir Rum 
vali tayin edildikten sonra Rusya'nın tavsiyesiyle Osmanlıların «Gavril Paşa» de
dilrJ.eri Gabriel Krestowitch isminde bir Bulgar tay1n olunmuştur: Bulgar milliyet
çileı-Lnin yalnız Türkiye'yi değil Bulgaristan'ın teşekkülünde amil olan Rusya'yı da 
hiçe sayarak vilayetle prensliğ·in tevhidine kalkışmaları işte bu Gavril Paşa zama
-rı.mdadır. 

Bu Osmanlı valisi bir al.cıy nı.ilis asker,iyle bu gün makamından alınıp bir köyde 
hapsedilmiş ve işte bunun üzerine ild Bulgaristan'ın birleştiği ilan edilmiştir. 

Bu hareket esnasında Bab-ı-Ali'nin müdahale ihtimaJine karşı Bulgar l{uvvetleri 
hududa. yığılmış olduğ·u için, Sırp kralı Milan fırsattan istifade ederek Bulgaris
tan'a harb ilan edip Sofya'ya dnğru yurı..ımüşse de Slivnitsa muharebesinde 
Bulgarlar galip g",ldikleri için Avusturya'nın tavassutiyle 1886 = 1303 senesi 3 
Ma.rt =c: 27 Cumada-l-ül[ı Çarşanba günü Bükreş'de bir Sırp-Bulgar sulhü imzalan
xmş ve işte bu naıvaffakıyet Bulgaristan'ın siyasi vaziyetini biraz takviye et
miştir. Bu vukuat esnasında Istanbul'da iki nokta-i-nazar çarpışmıştır: Sadr-ı-a'-. 

zam Said Paşa'nın Bulgar-Sırp ihtilafından istifade için bir askeri müdiilıale fil{
rinde bulunmasına mukabil, rakibi Kıbrıslı-Kamil Paşa !neselenin siyaseten halline 
tııra,fdardır: padişah da bu nokta-i-nazarı tervic ettiği ıçın nihayet Bulgarlarla 
1886 = 1303 senesi 24 M:art=18 Cumada-1-ahire Çarşanba günü bir i'tilaf akdedi• 
lerek <,Rumeli-i-Şarkf» vi!ayeti ibka edilmekle beraber bu vilayetin valiliğine şah

-;;ıeıı Bulgaristan prensi, A lexanclre tayin edilmiş, vilayetin Türkiye'ye vermekle 
mül{ellef olduğu vergi ibka olunmuş ve prensin valiliğine mukabil askerlikçe fev" 
karaeec cheınıniyeti olan Rouptchos<=Rupçoz ve KırcalıjKırcaali nahiyeleri Tür-

. kiye'ye terkedilip Edirne vilayetine Hhak edilmiştir : O vaziyette bu netice mü
. him bir siyası muvaffakıyyet sayılabilir). 

24/25 Eylül= 14/15 Zülhicce, Perşenhe/Cuma gecesi: Said Pa,.~'nm 
a.zl.iı ve ertesi gün Evkaf nazırı Kıbrıslı Kamil Paşa'nın ilk sadareti. 

J Azhn sebebi, yu karıki fıkrada gördüğümüz Rumeli-i-Şarki hadisesidir : Sadaret 
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müddeti 1882=13.00 senesi 3 Kanunuevvel=22 Muharrem Pazar gününden itiba
ı-en 2 sene, ı ay, 23 gündür; gü21 tarihindeki ihtilaf için Beşinci ciltte "Vezir-i-a'
zanı;e>.r" ecdvelinde 261 nuınaraya bakınız). 

1888 = 1306 

Z l{anunnevvei = 28 Rebi'ül-evvel, Pazar : N&hı.uk iicmal'iıı ölümü. 

{Asıl ismi "Mehmet Kenıal» ve bir şiir mahlası da «Nannk»dır : Bu mahlası son
radan ;~;üşır olan Bursalı şair Eşref Paşa takımştır. - Mutasarrıflıkla bulunduğu 

Salnz'd::ı on gün süren bir «Hunak-ı-sadr = Angine de poitrine» hastalığından ve 
diı::c:r bir rivs_yete göre de <~Zii:t-ür-rie ı=Pneumonie»den ölen Namık Kemal 1256= 
18~.0 senesi 26 Şevv8J=21 Kanunuevvel Paza.rtesi günü Tekirdağ'da dünyaya gel
miş oldi_ığuna göre 17 sene, 11 ay, 12 gün yaşadıktan sor.ra ve 48 yaşını ikmiiJ et
meden 18 gün evvel vefat etmiş demektir. 
Nür>"ık Kemal'in nı8Jüm olan nesebi beş batın tutmaktadır: Babası Mustafa Asım 
Eey, dedesi Şemsüddin Bey, dedesinin babası Damad-Ahmed Ratib Paşa, dedesi
nin dedesi Topal-Osınan Paşa ve cedd-i-a'lası da Konyalı Bekir Ağa'dır; bun
hrdan l\~ustafa Asım Bey tkinci Abdülhaınid devrinde Müneccim-başı, Şemsiid

din Bey üçüncü Selim devrinde Kapucular-kethudası ve Baş-Errıirahur, üçüncü 
Alınwd'in kızlarından Ayşe-Sultan'ın kocası olan Damad-Ahmed Ratib Paşa Bi
rinci Mahmud devrinde Kapdan-ı-derya ve Topal-Osman paşa da gene Birinci 
Mahmud devrinde Sadr-ı-a'zam oJ.muştur : Ahmed Ratib Paşa için «Kapdan-ı

deryalar;ı cedvelincle 130 ve babası Osman Paşa için de "«Vezir-i-a'zamlar» ced
velinde 142 numaralara bakınız. 

Naımk Kemal'in oğlu Ali Ekrem'den işittiğime göre Topal-Osman Paşa'nın ba
bası Konyalı Bekir Ağa Mora'ya gidip arazi aldığı için ailesine Moralı denilmişse 
de doğru değildir. Kenıal'in annesi Zelıra Hanım Müteseliinıliklerle Mutasarrıf

hk1arda bulunnıuş olan Koniç:::!li Abdüllatif Paşa'nın kızıdır : Namık Kemal işte 

bu _il,_bdüllatif Paşa'nın Tekirdağ mütesellimliğ·i zamanında dünyaya gelmiştir. 

Zehra Hanım oğlunun küçüklüğünde ölmüş olduğ·u ıçın, iki yaşından itibaren 
Namık Kemal'e annc-annesi Mahdüme Hanım analık etmiştir. Bir an evvel "Mü
rüvvet görmek» i stiyen Ahdüllatif Paşa ilc Mahdüme Hanım, Mehmet Kemal'i 
henüz lG yaşınday k en Sofya'da evlendirmişlerdir: Aldıkları kız, Sofya lmdısmın 

kızı Nesfme Hamm'dır. - Me'muriyet hayatı Gürnrük katipliği ile başlıyan Na
mık Kemal Bab-ı-Alf Terceme kaleminde, mutasarrıflıklarda ve Şuray-ı-Devlet 

azalığmda, bulunmuc:tur: Mutasarrı.flıkları Gelibolu, Mi dilli, Rodos ve Sakız' dadır; 

rütbesi BiHa'dir . .A.vrup2/ya firariy1e Magosa'ya nefyi Sultan Aziz devrindedir: 
1867 1= 1283 vukuatmın «24 Mart» fıkrasına bakınız. 1290 = 1873 senesi 11 Sa
fer = 10 Nisan Perşenbc günü çıkan bir ferman üzerine Magosa'ya nefyinin sebe
bi, ,,İbret» gazetesindeki şiddetli yaz1larıyla «Vatan yahut Silistre» piyesinin tem
sHindeki coşkun tezahürlerdir. Beşinci Murad'ın cülüsu üzerine derhal afvedilip 
Istanbul'a gelmiş olduğuna göre, Magosa'daki kale-bendli,ği 3 sene, 2 ay kadar 
sürmüş demektir. Sultan Hamid zamanmda bir jurnal yüzünden Midilli'de «İka

m<ıtc me'mur" vlmuşsa da elli altın aylık tahsis edilmiş ve bir müddet sonra da 
Midilli mutasarnfı olmuştur. öldüğü zaman Bolayır'a defnedilmesini Ebuzzı
yfı-Tevfik Bey'e söylemiş olduğu için, ilkönce Sakız'da defnedilmiş olduğu halde 
vasiyetinin padişaha arzı üzerine Sultan Hamid ka,dirşinaslık göstererek cenaze
stni Sakız'dan Bolayır'a naklettirip Şel}zade Süleyman paşa türbesi civarına 

defrıettirmiş ve masarifini Hazine-i-Hassa'dan tesviye ettirerek zarif bir par
maklık içinde ve mermer lahid şeklinde güzel bir mezar yaptırmıştır; baş tarafın
daki kitabe şöyledir : 

LtLLAH-iL-F.A TtHA 

NAMIK KEMAL BEY MERHUMUN 

KABR1DİR 
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Rahmetli Rıza Nur'un Mısır'da neşrettiğ·i «Türk Bilik rovusu»nün Namık Ke
ma;'e hasrettiği 6 ncı cildinin 566 ncı sallifesinde bu kitabenin yalnız "Kemal Bey 
merhum un kabridir» şeklinde olduğundan bahsedilerek: 

«Kemal Bey kim? Hiç olmazsa şunu Naımk Kemal yazaydılar 1 ... » 

denilmekteyse de doğru değildir: Kitabede «Namık» ıuahlası da vardır. Şür ve 
Fikir düşmanı. denilen Sultan Hamid'in gösterdiği kadirşinaslığı ondan sonrakileı' 
gösteremedikleri için bu zarif mezarın bugün perişan bir hale geldiğinden bahse
dilir. - Namık Kemal'in ölümü üzerine oğlu Ali Ekrenı Bey'le de alakadar olan 
Sultan Hamid onu Mabeyn katipliğine almış ve bir müddet sonra da Kudüs müs
takil mutasarrıflığına tayin etmiştir). 

1891 = 1308 

1 Nisan= 21 Şa'ban, (Jarşanha: Ahmed VefHi P::ıBa'ımı öHim.lio 

(Takvim-i-Vakayi'in «23 Şa'ban 1308 ve 2 Nisan-ı Efrencl: 1891, tarihli nüshasın
da «Dünkü gün» vefat etmiş olduğ·undan bahsedileliğine göre, Hicri tarihte bir 
günlük bir "Rü'yet-i-hilah> farkı olduğu anlaşılmaktadır. - Rumeli-Hisarı'ndaki 

evinde kalb hastalığından ölmüş olan Ahmed Vefik Paşa - 1238=1823 senesi 23 
Şevval=3 Temmuz Perşenbe günü Istanbul'da dünyaya gelmiş olduğuna göre 
Miladi takvim hesabiyle tam 67 sene, 8 ay, 29 gün yaşayıp 68 yaşının içinde öl
müş demektir : Takvim-i-Vakayi'in ifadesine göre öldüğü gün Rumeli-Hisan me
zarlığına defnedilmiştir. 

Siyasi tarihimizde olduğu kadar ilim, edebiyat ve bilhassa milli kültür tarihleri
ınizde de mühim bir mevki sahibi olan Ahmed Vefik Paşa merhum Koca-Reşid 
Paşa'nın yetiştirmelerindendir : Hk tahsilini Istanbul'da gördükten sünra, babası 

Ruhüddin Mehmed Efendi'nin Paris sefareti baş-katipliği ve maslahatgüzarlığı 

zamanlannda "Saint-Louis» lisesine devam ederek çok mükemmel bildiği Fran
sızcayı daha çocukken Paris'de öğrenıuiye başlamıştır. Gerek siyasi, gerek edebi 
şahsiyyetlerini Şark kültüründen ziyade Garp kültürüne medyundur. Muhtelif 
sefirlikleri, valilikleri<, nazırlıkları, ilk Meclis-i-Meb'usan reisliği ve iki defa da 
sactareti vardır: Meclis reisliği için 1877r_:_1294 vukuatının «19 Mart» fıkrasına ve 
sactaretleri için de 1878 = 1295 vukuatının «4 Şubat, ve 1882 i= 1300 vukuatımn 
«30 Teşrinisani/I Kanunuevv.el» fıkralarına bakınız. ilk sactaretine müsadif olan 
Ayastefanos muahedesi< akdedilirken bir çok mühim ıueselelerde ve mesela do
nanmanın kurtarılmasında Gran-dük Nicolas'yı ikna ederek memlekete unutul
maz hizmetlerde bulunmuştur : 1878=1295 vukuatının «3 Marh fıkrasına bakı

nız. - Dünyaya cheınıniyet vermez, cJ,oğruyu söylemekten çekinınez ve kendin
den başka hiç Idmseye benzemez bir derya-dil olduğu için, bilhassa son yıUar·ını 

ma'zuliyyetle geçirmiş, kendisini çekemiyehler arasında "Delh> diye şöhret bul
muş ve bu namuslu deli devletin en mühim makamıarına kadar çıktığı halde 
ailesine · bir yığın borçtan başka bir şey bırakmam~ştır! Ahmed Vefik Pa
şa'nın te'lif ve tercem e eserleri büyük bir yekün tutmaktadır: "Lehce-i Osmani» 
ismi·ndeki lügatiyle «Fezleke-i Tarih-i Osmani, ismindeki ıuektep kitabı ve 
Ebu-l-Gazi Bahadır-Han'dan naklettiği «Evşal-i Şecere-i Türki» gibi dile ve tarihe 
aid eserlerinin yanında Fenelon'dan, Hugo'dan, Voltaire ve Maliere'den ter
cemeleri de vardır : Bilhassa Maliere'in ı 7 piyesini büyük bir ıuuvaffakıyetle 
Türkçeye naklettiği için «Moliere ıuütercimİ» diye anılır. _ Vefik paşa'mn de
desi Yahya Naci Efendi ınühtedi olmakla beraber ırkan Türktür: Beşinci dltte 
«Vezir-i-a'zamlar» ecdvelinde 249 numaraya bakınız). 
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1891 = 1309 

3/4 Eylül = 28/29 Muharrem, Perşenbe/Cuma gecesi: Kamil Pa
~a'mn azli ve ertesi gün Girit vali vekili ve fırka kumandanı Kabaağ"çlı
zade Ahmed Cevad Paşa'nın sadareti. 

(Azlin sebebi, Karnil Paşa'nın Ser-asker Ali Saib Paşa ile beraber padişahı hal'
edeceği hakkında verilen bir jumaldir: Sadaret müddeU 1885 i= 1302 senesi 24j25 
Eylül = 14j15 Zülhicce Perşenbe/Cuma gecesinden itibaren 5 sene, ll ay, 9 gün
dür: Halefi Cevad Paşa. Girid'den gelinceye kadar Adiiye nazırı Rıza Paşa Sa
daret-Kaymakamlığına tayin edilmiş ve sür'atle Istanbul'a gelmesi timredilen ye
ni Sadr-ı-a'zam da 1 Safe~=6 Eylül pazar günü gelip işe başlamıştır. Beşinci 

ciltte "Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 263 numaraya da bakınız). 

1894 = 1312 

10 Temnmz = 6 Muharrem, §alı, Ezani Baat 4,45 
Büyük If:<ltanbul zelzelesL 

Zevali 12,2'7 

(1stikameti "cenuptan şimale, müteveccih gösterilen bu müdhiş zelzele «Tercü
man-ı-Hakikat» gazetesinin ertesi günkü nüshasına göre «Bir dakika kadar» sür
müşse de pek çok tahribat ve telefata sebeb olmuştur. Bir çok camHer, m.ınare

lcr, medreseler, mektepler, karakollar, rıhtımlar, resmi bin§Jar, hanlar, dükli:an
lar, evler ve duvarlar yıkılmış, bir takın:ı binalar da yıkılacak hale gel(Jiğ·i için 
kazaya mani' olmak üzere hükümet tarafından yıktırılmıştır. ölenlerin çoğu, yı

kılan biniUardan çıkamıyanlardır: Mesela Saraçhane-başı'nda bir iptidai mekte
binde beş çocuk birden telef olmuştur; sokakta giderken üzerlerine yıkılan du
varların altmda can verenler de vardır. Yaralıların yekilnu ölenlerden fazla gös
terilir : Bunlar hemen hastahanelere kaldırılıp tedavi altına almınış, padişah der
hal yaverleriyle Zabtiye neza.retini, Şehremanetini ve Sıhhiyeyi imdad hareketle
rine me'mur etmiş ve hemen bir iane defteri açtınnıştır: 29 Cum.ada-1-ahire = 
28 Kanunuevvel Cuma gününe kadar 5 ay, 19 günde toplanan para mıkdan 82,874 
Osmanlı altınıdır; bunun mühJm bir kısmını Sultan Hamid vermiştir). 

1895 = 1312 

8 Ilaziran = 14 Züllıicce, Cumartesi: Cevad Paşa'mn azliyle Said 
Paşa'nın beşinci sadareti. 

(Azlin sebebi, aşağ·ıki fıkrada görecegımiz Ermeni meselesinin şiddetlenmesi üze
rine devletlerin müdahalesini önlemek üzere idari ıslahat yapılmasma lüzum 
gösteren Cevad Paşa'nın Sadaret maruzatını tetkik için Yıldız sarayında bir 
hey'et teşkilini ve bu hey'etçe muvafık görülecek maruzatın padişah tarafından 

mutlaka tasdikını istiyerek saltanat hukukunu tahdide kalkışmış sayılmasıdır : 
Sadaret müddeti 1891 = 1309 senesi 4 Eylül 1= 29 Muharrem Cuma gününden iti
baren 3 sene, 9 ay, 4 gündür). 

1895 = 1313 

30 Eylül= 10 Rebi'üt-ahir, Pazartesi: Istanbul'da ilk «Ermeni patır
dısı» ve buna sebeb olan Ermeni meselesi. 

(Miladm On-birinci ve Hicretin beşinci- asnnda Anadolu'nun fethiyle Türkiye 
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devletinin kuı·ulmasından itibar.err dilini. dinini, mezhebini ve milliyetini Türk 
acıaletinin balışettiği imtiyazlar sayesinde muhafaza eden, Türk ordusunun mü
daf:aa ettiği topraklarda asırlarca her türlü emniyet ve m.asuniyet esbabı 'içinde 
ticaret ve ziraatle meşgul olan ve nihayet devlet hizmetlerine de girip Vezaret 
ve ::'Jezaret ;nertebelerine kadar yükselmiş siyaset ve idare adamları yetiştiren 

Eı·:'Y!eni unsurunun dokuz asırlı!ı: muhafızı olan Türk milletinden altı vilayet iste
meEl bilhassa Ayastefanos ve Berlin muahedelerinden itibaren başlamış bir ga
r1bedir : Osmanlı menbalarında «Vilayat-ı-Sitte» denilen bu altı Anadolu vilayeti 
eski :c:are teşkilatımızdaki Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbekir, Ma'mur.et-ül-Aziz = 
Harput ve Sıvas vila.yetleridir. Bu saha, şimdiki idare teşkilatımızda Erzurum, 
Erzincan. Ağı·ı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş. Siird, Diyarbekir, Mardin, yanlış olarak 
Elazığ· denilen El-Aziz=Ma'muret-üi-Aziz, Malatya, Bingöl, Sıvas. Amasya ve 
Tokat vili'.yeüeriyle Giresun vilayetinin cenubundaki Şebin-Karahisar havalisin
den no ~i re 1'.JU'yti<·: :Su hesaha göre eski "Vilayat-ı-Sitte=.Altı vili'tyet ;ı şimdi on altı 

huc;ul>; vilayet demektir! Bütün Şarki-Anadolu ile Orta-Anad-olu'nun bir kısmından 
müı·elüwb ol&n bu geniş saha Anadolu kıt'asının üçte birinden fazla ve taiı:riben 

yaıo;s:.na yakındır' I-Iallıu;d Sultan Ham.id'in Alm.anya sefirine söylediği gibi: 

- Ermeniler hiç bir yerde ekseriyyet değildir! 

Ho.tt3, bütün bu vilayetlerde Ermeni unsuru en küçü1;_ akalliyet halindedir! Fakat 
Avıoupa'nm oralarda hinıaye edebileceği başlıca Hıristiyan unsur da Erment un
sur·udur! iı;:te bundan dolayı 1878=1295 vukuatının «3 Marb fıkrasmda gördüğü
müz Ayastefanos muahedesinin 16 ncı ve ayni senenin "13 Temmuz>-' fıkrasında 

gördüğ-ümüz Berlin muahedesinin de 61 inci maddelerinde Bab-ı-Ali Anadolu'nun 
Ermenilerle meskün vilayetlerinde «Islahah> icrasıyı<e müicellef tutulmuştur : 
Avrupa devletleri nazarmda Türkiye'de «Islahat» demek, her hangi bir Hıristiyan 
unsurunun muhtariyyetini te'min edecek müesseseleric imtiyazlarm mecmüu de
mektir! Lübnan'cla, Sisam'da, Girit'de, Rumeli-i-Şarki'de, Bulgaristan'da vesairede 
yapılan «lslahatıı hep işte bu mahiyyettedir! Fakat arada iki büyük fark vardır: 
:ıvı:esela Girit'de, Sisam'da ve Bulgaristan'da Rumlarla Bulgarlara nisbetle Müslü
manlar akalliyette bulundukları haJde, Anadolu'nun her tarafında Türkler boydan
boya ekseriyyet haJindedir; fazla olarak Girit, Bulgaristan vesaire ana-vatan çer
çevesi içinde olnıadığı halde, "Vilayat-ı-Sitte» Osmanlı imparatorluğunun temel
taşını teşkil eden Türk ana-yurdunun coğ-rafi, ırk! ve tarihi bir parçasıdır. Avrupa 
devletlerinin de, Ermeni· komitelerinin de düşünemediklı<ri veyahut düşünmek iste
medikleri en mühim nokta işte budur ve Sultan Hamid işte bundan dolayı Al
man sefirine : 

- · :Şark!-Anadolu'yu muhtariyyete götürecek «Islahabı kabul etm.ektense ölrneyi 
te!'cih ederim! 
demiştir. - 1878 .:-= 1295 vukuatı içinde:{i' "13 Şubat» fıkrasının 3 üncü bendinde 
görclüğ·i.imüz gibi, «93 seferiıınin sonunda Rus orduları Istanbul kapulai-:ına da
yandığı zaman patrik Nerses Türk mağlubiyyetinden istifade etmek üzere Gran
dük Nicolas'nın karargahma gidip Ermeni metil.libini arzetmiş olduğu için Ayas
tefanos nıuahedesine meşhur 16 ncı madde konulmuı;:sa da, Rus himayesinde bir 
Er·meni muhtariyyetini Akdeniz siyaseti bakıınmqan tehlikeli gören ingiltere 
gene ayni senenin «4 Haziran» fıkrasında gördüğümüz Kıbrıs muahedesini ak
dedeı·ken Bab-ı-Ali'ye Şark vilayetlerinde ısiahat icrasmı taahhüd ettirmek su
retiyle Ernıeni meselesinde Rusya'yı yalnız bırakmamak ve İskenderun körfezine 
doğru muhtemel bir ·Rus tevessüüne karşı bir Ermeni seddi çekmek siyasetini 
takib etmiş ve o muahedeyle Anadolu'yu Ruslara karşı Türklerle beraber mü
dafaa etmeyi der-uhde etmiş olduğu halde nihayet Türklere karşı Ermeni meta
libinin en müthiş mümessili kesilmiştir! Fakat buna mukabil Ayastefanos'la 
Berlin'de Ermeni davasını benimsemiş olan Rus siyasetinde muhim bir değişiklik 

olmuştur : Kendi eserleri olan Rumanya ve Bulgaristan gibi yeni Balkan peykle
rinin hemen nankörlüğe başlayıp kendisinden yüz çevirdiklerini ve bu suretle 
kendisi için artık Balkanlar üzerinden Akdeniz'e inmek imkanı kalmadığım gö
ren Rusya, ayni hatayı Anadolu'da da irtikab edip günün birinde o taraftan da· 
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yolunu kesebilecek bir Ermenistan teşkilini tehlikeli görmiye başlamış ve hatta 
Rus Hariciyye nazırı prens Lobanow jLobanof işte bundan dolayı : 
_ Biz Garp'daki hatamızı Şark'da da tekrar edemiyeceğimiz için bir Ermeni 
Bulgaristan'ı isteıneyiz! 

demekte tereddüd etmemiştir. Zaten o sırada çarlığın Kafkasya'yı Ruslaştırma 

siyaseti en şiddetli devresindedir: Cenubi-Kafkasya'da ise Anadolu'dan fazla Er
meni vardır ve Rus hükumetinin en mühim hedeflerinden biri de Ermeni kilisesi
ni, dilini ve kültürünü yıkmaktır! SultaJJ- Hamid'in Şarki-Anadolu meselesinde 
muhtariyyetçi ingiliz politikasına karşı Rus siyasetine temayül gösterınesi işte 

bundandır : Bilhassa Muhafazakarların yerine Liberallerin geçmesi ve Türk düş

manlığıyla meşhur Gladstone'un iş başına gelmesi Türkiye için artık İngiltere'yi 

Rusya'dan beter bir hiHe getirmiştir. ingiliz siyasetinin Ermeni davasına rrJ1za
hcreti işte bundandı.r. 

Berlin mulinedesinden itibaren bu siyasi inkişafları büyük bir dikkatle takib eden 
Sultan Hamid o muahedenin 61 inci maddesindeki "Islahat» meselesini kağıt üs
tünde bırakacak bir hatt-ı-hareket takib etmiş, İngiltere umumi bir Avrupa mü
dahalesinden korkarak ses çıkarmaınış ve Rusya da Ermenilerden yüz çevirdiği 

için padişahın siyasetinden hoşlanmıy,a başlamıştır. 

Bu siyasi tahavvülden evvel Rusya'd~ yetişmiş ve hatta bir çoklan Rus ordusun
da hizmet etmiş olan Ermeni milliyetçileri Türklere olduğu kadar Ruslara da 
düşman kesilmiş olmakla beraber, Rusya'dan topralı: koparmak imkansız ol
duğu için gözlerilli Şarki-Anadolu'ya dikmişler ve bu gayelerinde bilhassa İngiliz 

siyasetindeıı meded ummaya başlamışlardır. Bunların kurduğu ilk ihtiHl.l ocağı, 

Kafkasyalı Nazarbek isınindeki kon:ıitecinin 1886 '= 1303 tarihinde İsviçre'de tesis 
ettiği «Hmçak = Çan sesi» cemiyetidir: "Vilayat-ı-Sitte» m.uhtariyyetini gaye 
ittihaz eden bu teşel,kül, devletler arasındaki siyaset ihtilaflarından dolayı ne
ticesiz kalacak bir Avrupa müdahalesinden ziyade ihtilal teşkilatının milli kuvve
tine istinat ta:rafdarıdır; ilk te.şkHatım Istanbul, İzmir ve Haleb şehirlerinde ku
ran H:ınçak cemiyeti gaye itibariyle muhtariyyetçi olduğu gibi, vasıta itibariyle 
de tedhişçidir: Her tarafta tedhiş hareketleri yaparak hem devleti zayıf düşürmek, 
hem hükümeti Ermeni metalibinin kabulÜne mecbur etmek Hınçak programının 

en mühin:ı esasıdır. 

Bu ilk teşekkülün memnun edemediği unsurlar 1890 da Hınçakçılardan ayrılıp 

,(Troşak = Bayrakıı isminde bir cemiyet kurmuşlardır : Bu cemiyet daha sonra 
«Taşnakzutyun := Birlik/İttihad» ismini almıştır. Sultan Haınid devrindeki Is
tanbul, Erzurum, Zeytin, Sasun, Trabzon, Amasya, Merzifon, Tokat, Sıvas, Di
yarbekir, Van, Muş, Urfa vesairedeki Ermeni :ısyanları hep işte bu komitelerilı. 
eseridir. Bu vaziyete göre Ermeni meselesi Türkiye . Ermenilerinden değil, Rus
Ermenilerinden çıkmış demektir. Sultan Hamid'in Erzincan'daki Dördüncü ordu 
müşiri Zeki Paşa vasıtasıyla ve «Hamidiyye alayları» ismiyle Kürt aşiretlerinden 

askeri teşkilat vücuda getirmesi işte bu vaziyete karşıdır. 
Umumiyetle Rus-Ermenilerinden mürekkeb olan ve Türkiye Ermenilerini itı;fi!J 

edip başlarına iş açan komiteciler gayelerine varabiirnek için yalnız Türklerin 
değil, Türkiye Ermenilerinin de hayatını hiçe saymışlardır: Hınçakçılarla Tro
şakçılar arasındaki program farklarına rağmen kimisi devleti zayıflatınak ve ki
misi de Avrupa müdahalesine yol açmak üzere Ermenileri Türkler ve Türkleri 
Ermeniler aleyhine ayaklandıracak vak'alar ihdas edip hükumeti tenkile mec
bur ettikten sonra bu tabii meşru tenkil hareketlerini· Avrupa'ya hep «'Tiirk 
mezaliınb> şeklinde göstermişler ve Amerika'ya varıncaya kadar her tarafta şid

detli ve yaygarah propagaı:ı.dalar yapmışlardır. Hatta . Türk kıyftfetine girmiş bir 
talnm Ermeni komitecileri ötede beride ellerine geçen Ermenileri öldürerek 
Türlder aleyhine ısyanlar çıkmasına bile çalışmışlardır! Bu kanlı hadiselerin en 
mühimmi 189ilo=1312 senesi Teşrinievvel=Rebi'ül-ahir ayındaki Sasun vak'asın

da gösterilir: Van gölünün cenubugarbisinde ve şimdi Siird vilayetinde bulunaı1 

Sasun kazası dağlık bir sahadır; o zaman burada 15 bin Müslümana mukabil 12 
bin kadar Ermeni bulunduğundan bahsedilir. Hükümetin vergi tahsiline karı;ıı 
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csyana kışkırtılan bu dağlı Ermeniler üzerine pek tabii olarak asker sevkedil
miş, ikinci meşrutiyette Kozan meb'usu olan Hamparsom Boyacıyan'la Damad
yan isminde bir komitecinin idare ettiği asilerle tenkil kuvvetleri arasında şid

detli müsademeler olmuş, otuz köy yıkılıp yakılmış ve nihayet Kafkas ihtiliUcile
rinin muhtariyyet ve istiklal hulyiUarı uğ·urunda rivayete nazaran 4500-5000 Er
meni maktul düşmüştür: Avrupa'ya bin türlü mübalagalarla aksettirilen bu 
meşri'i tenkil hareketi alelusul "Türk meziUimi» şeklinde gösterilmiş ve harekat 
esnasında can veren Türk askerleri pek tabii olarak hiçe sayılmıştır. 

Gene 1894J=l312 senesinin 1 Tcşrinisani='2 Cumada-l-Ula perşenbe günü başlayıp 

üç gün süren Diyarbekir vak'asında da 1191 kişi ölüp 286 kişi yaralandığından 

bahsedilir. İngiltere için mükemmel bir müdahale vesilesi teşkil eden bu vak'alar 
üzerine İngiliz ka binesi Fransa He Rusya'yı da elbirliğ·ine davet etmiştir: Yalnız 
bu iki devletin davet edilmesine sebeb, Şarki-Anadolu'da digerlerinin konsolos
lan olmamasıdır. 

Bab-ı-All'nin teş!ül ettiği tahkikat hey'etine işte bu üç devlet de bir2r mümessil 
};:atmış, Muş'a giden hey'et orada uzun uzadıya tahkikat yapmış ve netice olarak 
ecnebi mümessilleri raporlarında pek tabii olarak Türkleri kabalıatlı çıkarmışlar

dır! Bununla beraber bu hususta Ruslarla Fransızların zahiren ingilizlere uy
duklarından ve hakikatte ise Sultan Hamid'i desteklediklerinden bahsedilir: Hatta 
roundan dolayı ·Fransa Hariciyye nazırı Gabr~l Hanotaux'ya bir murassa imtiyaz 
nişanı bile verilmiştir. Fakat buna rağmen İngiltere'nin ağır basmasından dolayı 

nihayet ll Mayıs 1895 i= 16 Zülka'de 1312 Cumartesi günü üç devlet Bab-ı-All'

ye bir muhtıra vererek Berlin muahedesi mudbince yapılacak ıslil.hatm icrasını, 

Şark vilayetlerine beşer sene müddetıe valiler tayinini ve bunların intihabmda bü
yükelçilerin muvafakatıarı almmas~nı, mahalli anasırdan muhtelit jandarma te:Şki-

1ini, halkın intihabiyle vilayet meclisleri kurulmasını, Adli ve mali ısıahat İcra

sım ve Kürd aşiretlerinin göç hareketleri mürarakabeye tabi' tutulmasını istemiş

!erdir. O sırada İngiliz donanınası tskenderiyye'den Çanakkale-boğ3czı'na doğru 

hir nümayiş seferine çıkmış olduğu halde, Fransa ile Rusya'nın muhtıradaki im
zalarına rağmen bu ingiliz taleplerini hakikatte tervic etmek istemediklerini bi
len Sultan Hamid'in emriyle Bab-ı-Ali ayni senenin 3 Haziran!=9 Zülhicce Pa
zartesi günü verdiği cevapta istildal mefhumuna mugayir bulduğu bu haksız ta
leplerin hepsini reddetmiştir. 

Ermeni komitecilerinin Avrupa'yı harekete geti-rmek için nihayet Istanbul'da bir 
vak'a çıkarmıya karar vermeleri işte bundan dolayıdır. Istanbullularm "Ermeni 
patırdısı» dedikleri hareketler iki kanlı vak'adır: Bu tarihten beş sene evvel de 
1Jir nümayiş tertibine teşebbüs edilmişse de kan dökülmeden hemen dağıtılmış 

olduğu. için bu hesaba dahil değildir. 
Bu gün başlayıp üç gün sürmüş olan ilk vak'a bir kaç yüz Ermeninin itlafiyle 
neticelenmiştir; asker ve ahaJiden Türk zayiatı pek azdır. Bu sabah gün doğ

madan evvel Kadırga !imanıyla Patrikhane'den hareket eden müsellah Et-meni 
]{alabalığı güya ıslithat isternek için yola çıkmıştır. 
Meşhur ihtilalci patrik İzmirliyan'ın riyasetinde tertib edilen ıslahat esaslarına 

göre «Vilayat-ı-Sitteıı bir umumi vali idaresine verilecek, bu büyük eyıUetin 

mali muhtariyyeti olacak, Hamidiyye alayları ilga edilecek, silah taşıma yasağı 

kaldırılacak, matbuat ve ictima hürriyetleri ilan edilecektir! Komitecilerin işte 

'bu coşkun ve taşkın iddialar ve akla sığmaz hulyiUarla ayaklandırdıkları gafil 
asilel;' Kadırga-limanı'ndan Sultanahmet meydanıyla Sultanahmet türbesine ka
dar ilerlemişlerse de, Bab-ı-Ali'ye doğru sarkan kol tran sefarethanesinden ileri 
gidememiştir. 

Sadr-ı-a'zam Said Paşa Zabtiye nezaretinin jandarma kuvvetlerini kafi görmiye
rek Bab-ı-Ali'nin muhafazası için Ser-asker'den bir tabur asker istemişse de, 
Sultan Hamid böyle bir tedbirin Avrupa'da işin i'zam edilmesine vesile teşkil 

edeceğini düşünerek müsaade etmemiş ve yalnız jandarmalada beraber askerin 
de sokaklarda devriye şeklinde gezdirilmesine müsaade etmiştir. 

Vak'amn bu ilk günü Ermeni telefittı 50 maktulden ibaret kalmış, Bab-ı-Zabtiy-
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ye'den yalnız Servet Efendi isminde bir komiser şehid olmuş, asiler yaygaracı
hktan başka bir şey yapamamış ve işte bütün bunlardan dolayı bir taraftan pat
rike şiddetli emirnameler gönderilir ve asiler de tehdid olunurken, bir taraftan 
da işin elebaşılarmdan veyahut tecavuz harek~tıerinde bulunanlardan bir çok 
kimseler tevkif edilmiştir. Ahalinin de asker ve jandarmaya yardım ettiğinden 
ve bilhassa «Talebe-i-uli'ım» ile esnaf tabakasının müdahalesi üzerine Ermenilerin 
daha ileri gidemediklerinden bahsedilir. Fakat gündüz böyle geçtikten sonra ge
ce daha kanlı sahneler olmuş, Istanbul'dan başka Galata, Tophane, Tersane ve 
Kadıköy taraflarında ErmenHerin Müslümanlara taarruzundan rnütevellit musa
demeler saatlerce sürmüş, ertesi gün Istanbul'un her tarafmda bu müsademeler· 
Şiddetlenip sabahtan akşaına ve akşamdan sabaha kadar devam etmiş, daha er
tesi güne tesadüf eden 2 T.eşrinievvelJ=12 Rebi'ül-ahir Çarşanba günü daha ha
fif geçmekle beraber gece tekrar şiddetlenmiş ve ancak Perşenbe günü tenkil 
hareketi tamamlanıp asayiş iade edilmiştir. 
Ermeni komitecilerinin bu mecnunca hareketi netice itibariyle beş on Müslüma
na mukabil bir k2.ç yüz Ermeninin hayatma mal olmuş, Sultan Hamid'in ustalklı 
siyasetinden dolayı Avrupa müdahalesi suya düşmüş ve yegane netice olarak 3 
Teşrinievvei=13 Rebi'ül-ahir Perşenbe günü Bab-ı-Ali'ye bir protesto notası gel
miş ve tabii hiç bir te'siri olmamıştır. - «Banka vak'ası» denilen ikinci «Ermeni 
patırdısı» için aşağıki senenin "26 Ağustos» fıkrasına bakınız). 

30 Eylül/1 Teşrinievvel = 10/11 Rebi'ül-ahir, Pazartesi/Salı gecesi 
Sadr-ı-a'zam Said Paşa'nın azli. 

{Azlin en mühim sebebi, yukanki fıkrada gördüğümüz Ermeni rneselesidir: Sa
daret müddeti 1895 = 1312 senesi 8 Haziran = 14 Zül!ıi.cce Cumartesi gününden 
itibaren 3 ay, 23 gi.i.ndür. - Gün tarihindeki ihtilaf için beşinci ciltte "Vezir-i
a'zaınlarn cedvelinde 264 numaraya bakınız). 

2 Teşrinievvel = 12 Rebi'ül-ahir, Çarşan ha: Kamil Paşa'um ikinci 
saclareti. 

(ingiliz siyasetine istinadiyle meşhur olan Kamil Paşa'nın bu seferki sadareti, 
her halde Ermeni davasının en şiddetli müdafii rolünde bulunan ingiltere'yi tat
min endişesiyle alakadar olsa gerekUr: Zaten bu tebeddiilün Lôndra'da iyi kar-
şılandığından bahsedilir). · 

. 7 Teşrinisani = 19 Cumada-1-Ula, Persenbe: Kamil Pa§a'nm adiyle 
Dahiliyye nazırı Halil Rif'at Paşa'mn sadar~ti. 

(Azlin sebebi, Kamil Paşa'nın padişaha takdim ettiği bir arizada bütün devlet 
işlerinin sarayda toplanması dahilde ve hariçte su' -i-te' sir ettiğinden bahsederek 
Bab-ı-Ali'ye eski salahiyyetlerinin iadesini ve vükelanın Sadr-ı-a'zam tarafından 

intihabı lüzumunu arzetmiş olmasıdır : Bu maruzat Sultan Hamid'in vehmine do
kunduğa için, Kihnil paşa'nın artık Istanbul'da kalmasım tehlikeli bularak !zmir 
valiliğine göndermiştir. - Gün tarihindeki ihtilaf için beşinci ciltte <Nezir-i-a'zaİn

iarz, cedvelinde 265 numaraya bakınız). 

1896 = 1314 

26 Ağustos = 17 Rebi'ül-evvel, Çarşan ha: «Banka vak'ası» denilen 
ikinci Ermeni-patırdısı. 

(Ermeni meselesi ve Istanbul'daki ilk "Ermeni patırdısı" için yukanki senenin 
4:30 E:Yfüh fıkrasına ·bakınız. - Birincisinden tam 10 ay, 26 gün sonra tertib edi-
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Jen bu ikinci vak'anın sebebi, bundan evvelkinin neticesiz kalmış olması ve Av
rupa devletlerinin müşterek bir müdahale yerine kuru bir protesto ile iktifil, 
etmiş olmalarıdır. 

«Banka vak'ası» hariçteki komiteciler tarafından tasarlandıktan sonra hain pat
ı ik tznıil'liyan'ın tasvibiyle tatbik edilmiş bir tedhiş hareketidir: Avrupa devletle
rini müdahaleye mecbur etmek için ecnebi sermayesini temsil eden Osmanlı 

bankasına yapılan bu müsellah baskın hareketini Rus pasaportuyla hariçten gel
miş bir kaç komiteci idare etmiştir. 

Ertesi gün neşredilen Tebliğ·-i-resmi'ye nazaran bir takım «Eşhas-ı mel'anet-ih
tisas» güya ustalık ederek «İŞ bahanesiyle birer i·kişer» bankaya girmişler ve 
"Bağteten arbede, çıkarmı.şlardır: Birdenbire silah atmıya başlıyan bu yayga
racı serseriler Ermeni metalibi derhal kabul edilmediği takdirde ellerindeki bom
balarla bankayı berhava edeceklerini söyliyerek binayı işgale ve me'murlan esir 
etmiye kalkışmışlarsa da, hükümet böyle bir teşebbüs ihtimalini daha evvelden 
haber almış olduğu için o civarda hazır bulundurduğu· asker, polis ve jandar
ma lmvvetlerini derhal sevkederek işi bastırmış, · asilerin çoğu yakalanıp tevkif 
edilmiş, Bab-ı-Ali'yi berhava etmek üzere o tarafa saldıran gürulı da tenkil olun
:nuş, şehrin her tarafına devriyeler çıkarılmış, hariçten gelen vak'a mürettipleri 
l:<~ransız ve Rus sefaretlerinin himaye ve delaletiyle ve bir Fransız vapuruyla 
derhal kaçmış, bazı komitecileı; intihar etmiş, fakat bir taraftan da ahii.li. ara
smda şiddetli müsademeler başlamıştır. Bunun sebebi, ilk "Ermeni patırdısıı,n

danberi Ermenilerle Müslümanlar arasındaki münasebatın son derece ge;·gi.nleş-

miş ve bu ikinci vak'anın da kin ve intikam hislerini tatmine vesHe teşkil et
miş olmasıdır : Bilhassa Ermenilerin vazife gören askere taarruz etmesi, Saxlr-ı

a'zama kurşun atılması ve Ermeni evlerinin pencereleriyle balkonlarmdan asker
le ahalinin üstüne bombalar ve kurşunlar yağdırılması artık halkı zabtedil·· 
mez bir hiUe getirmiş, milli ve dini hisler pek tabii olarak alevlenmiş, bütün 
halk tabakaları ve bilhassa hamallaı ellerine geçirdikleri bıçaklar ve sopalarla 
Ermenilere saldırmış, bu kanlı mücadele Boğaz-içi'nin bir çok yerlerine de sira
yet etmiş ve netice olarak Avrupa'daki Rus-Ermenilerinin tertib ettikleri fada 
bir çok Istanbul Ermenisinin hayatma mal olmuştur: Hatta maktullerin yük ara
balarıyla taşındığından bahsedilir. Tabii Müslümanlardan da ölenler ve yarala
nanlar az değildir. Taşranın muhtelif yerlerinde de kanlı vak'alar olmuştur. 
Avrupa'daki Türk düşmanlarının Sultan Hamid'e «Kızıl-Sultan» lakabım takma
ları işte bundandır : Yukarda 1876\=1293 vukuatı içindeki «31 Ağustos» fıkraJan
nın ikincisine bakınız. Her halde Avrupa'nın istediği şey, Hıristiyan unsurlan.mn 
ıs yanlarına karşı Türk hükümetinin seyirci kalmasıdır! Bu iş de hiç bir zulüm 
mevzüuubahis değildir : Avrupalıların teşvik ve himayesiyle gelmiş bir takım ser
seri komitecilerin çıkardıkları kanlı bir vak'a pek tabii ve meşru olarak tenkil 
edilmi.ştir. Dünyada böyle hareket etmiyecek hiç bir devlet yoktur. 
Bu vaziyet üzerine ingiltere tekrar faaliyete geçip Rusya ile Fransa'yı peşine ta
karak Bab-ı-Ali'den «Vilayat-ı-Sitte, muhtariyyetini te'min edecek «Islahat:i- is
temiye kalkışmış, notalar , teati edilmiş, Sultan Hamid de o dhete yaklaşmıyarak 
Afv-i-umumi ilanı, bir Türk müfettişi-umumi tayini ve Hıristiyanlardan vali ve 
mutasarrıf muavinleri istihdamı gibi, bir takım ısıahat esasları neşretmek ve dev
letlerin ihtilaflarını büyük bir meharetle istismarda kusur etmemek suretiyle 
müdahale tehlikelerini gene suya düşürmüştür. 
Yukarda bahsi geçen mahut ihtilalci pa.trik izmtrliyan işte bu "Banka vak'ası:;. 

üzerine aziedilip Kudüs'e def'edilmiştir). 

18 Niôan 
rc.:tfahatı. 

1897 =1314 

(Berlin muahedesi mucibince Tesalya_ ile Narda=Arta kazasını siyasi bir bahşiş 
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şeklinde kolayca alıvermiş olduğunu 1881 = 1298 vukuatının "2 Temmuz» fıkra
sında gördüğümüz küçük Yunanistan'ın doymak bilmiyen iştihası o tarihten iti-
baren büsbütün kabarmış ve ötedenberi göz diktiği Girit adasıyla Epir kıt'asım. 

bir an evvel ilhak etmek üzere şiddetli ve kanlı bir çetecilik faaliyetine kalkış

mıştır. Fransızlarm 1881=1298 vukuatının «12 Mayıs» fıkrasında gördüğümüz Tu
nus işgali, İngilizlerin 1882 ,= 1299 vukuatmın «11 Temmuz» fıkrasında gördüğü

muz Mısır istilası ve Bulgaristan'la Rumeli-i-Şarki vilayetinin 1885=1302 vuku
'atının «18 Eylül" fıkrasında gördüğümüz ittihadı Yunanistan'ın cür'etini artıran 

hadiseler demektir: Bilhassa 1895=1313 vukuatının «30 Eylül» fıkrasıyla yukanki 
fıkrada gördüğümüz Ermeni meselesinden dolayı Türkiye'nin uğradığı dahili ve 
harici gaileler de «Del yannis= Deli-Yani" ka binesi içü1 kaçınımıyacak bir fırsat 

teşkil etmiştir. Zaten o sırada meşhur "Ethniki-hetairia = Etniki-etarya» Yunan 
efkar-ı-umumiyyesine tainanıiyle hakiL1 bir vaziyettedir ve bu milli cemiyet rıa
zannda Girit'le Epir=Yanya vilayeti "Meğali-idea»ya doğru ilk adım siihalarıdır. 

işte bütün bunlardan dolayı bilhassa 1890J=1307 tarihinden itibaren Yunanistan'ın 

Girit'deki kanlı faaliyeti büsbütün artmış, Ali Paşa'nın Sultan Aziz devrinde tr'cn
zim ettiğini 1868 .= 1284 vukuatmın «4 Kanunusani" ve «15 Şubat» fıkra}an!1da 

gördüğ·ümüz Girit nizamnamesinin acls.. Rumlarını tamamiyl.~ tatmin edecek nıa-· 

hiyyetine rağmen Müslüman valilere karşı Meclis-i-un:ıum1'deki l'ilristiyan ck
seriyyeti daimi bir muhalefet cephesi teşkil etmiş, müzmin ihtilaflar çıkarılmış, 

bu hil.le nihayet vermek için tayin edilen Hıristiyan valilerden de Müslümanlar 
hoşlanmamış, adada teşekkül eden iftirakçı radikal parti Atina'daki daimi Girit 
komitesiyle elbirliği etmiş, Avrupa devletiert Girit sularına harb gemileri gön-
dermiş ve işte bütün bu siyasi karışıklıklar mütemadi ısyanlarla ana'3ır müsa
demeleri yüzünden kan dökülmesine ve kan dÖl{Üldükçe de Yunan milliyetçileri-
nin «Türk mezalimi»nden bahsederek yaygaralar koparınasına sebeb olmuştur! 

Yunanistan'ın gerek Avrupa devletlerini:, gerek Osmanlı imparatorluğunu hiçe 
sayarak yaptığı meşhur el-çabukluğu işte bu sıradadır. 

Bu senenin 15 Şubatı=13 Ramazan Pazartesi günü Miralay Vassos kumandasın'"' 

da bir istihkam ve bir piyade taburuyla bir Efzon bölüğü ve bir bataryadan mü
rekkep bir iki bin kişilik bir Yunan kuvveti Hanya civarındaki PlataniajPlatanya'
da karaya çıkarılmış ve biraz sonra üç piyade taburu ve bir cebel bataryasıyla> 

takviye edilen bu kuvvet Girid'in işgaline me'mur edilmiştir : Bir gün evvelki ve 
bir gün sonraki tarihler de rivayet edilir. Bundan başka Girid'e Yunan kralının 

oğullarından prens Y:orgi'nin kumandasmda bir filo da gönderilmiştir. Tabii bun
lar Yunanistan'ın Türk sularıyla karalarma fi'len tecavuz ve taarruzundan başka 
bir şey değildir, 

Sultan Aziz devrindenberi Girit meselesi artık tamamiyle beynelmilel bir mese1e 
mahiyyetinde bulunduğu ve zaten ada sularında düvel-i-muazzama zırhlıları bek
leyip durduğu için, devletlere karşı bir vaziyet almak istemiyen Sultan Hamid'in 
emriyle Bab-ı-Ali derhal siyasi teşebbüslere girişmiş ve bir taraftan da Vassos'un 
Giriil'e ayak bastığı gün Fransız, ingiliz, Rus ve Halyan zırhlılarından Hanya
limanma yüzer kişilik kuvvetler ve Avusturya zırhlısından da elli asker çıkarıl

mıştıt' : Biriki gün sonra gelen bir Alman zırhlısından çıkarılan müfreze de 
em kişiliktir; işte bunun üzerine Hanya kalesinde Türk bayrağının yanına düvel-i
muazzama bayi'alüarı da çekilmiştir. 

Yunanistan'ın bu müdhiş cür'etkarlığ·ına karşı Avrupa devletlerinin ilk müşterek 

hareketi 2 Mart = 28 Ramazan Salı günü Yunan hükumetine şiddetli bir nota 
vererek Girid'in kat'iyyen Yunanistan'a ilhak ettirilmeyip Osmanlı h§_kirc>iyye
tinde kalacağını, muhtariyyetle idare edileceğini ve Yunan kuvvetleri a~tı gün 
içinde geri çekilmediği takdi.rde cebri tedbirler ittihazına mecburiyet hasıl ola
cağını tebJ.iğ etmiş olmalannda gösterilir. ikinci hareket de adanın beynelnıilel 

ablut:a 2..ltEıa alınınası ve bir çok lin:.anların işgaUdh~ : Y~ınr~.n1stanta ka:t'Ş~ .!A.v
r-ı__;pa devletlerinden hıtifil.de etme]{ istiyen Sultan Ham.id bu abluka teklifine mu
vafakc.t ettiğ·i için, Girit'deki düvel-i-muazzama amiralleri 21 Mart ı= 17 Şevvar 

P2z:otr günü neşrettikleri bir beyannaıne ile. ablukayı ilan ve ertesi günden iti-
baren de fi'len tatbikıne başlamışlardır. işte bunun üzerine Kandiya, Resmo, 

F.: 2:2;· 
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Suda, Hanya vesaireye bir ay evvelkinden daha fazla kuvvetler çıkarılarak dev
letlerin adayı emanet olarak ellerine aldıklarından bahsedilmiş ve bu işgal kuv-
vetlerine Girid'deki Türk askerleriyle müşterek hareket emri verilmiştir. · 
Yunanistan'ın Tesalya hududundaki çete faaliyetlerini şiddetlendirmesi ve hatta 
nihayet Türk topraklarına top ve askerle de tecavuza kalkışması işte bu Girit 
vaziyetine karşı bir mukabil hareket sayılır: 9 Nisan'= 7 Züika'de Cuma gunu 
hududumuzu tecavuz eden ve içinde askerler de bulunan büyi:k bir Yunan çetesi 
iki Türk blokhavzını yaktıktan sonra püskürtülmüş ve gene o gün diger iki 
noktadan daha tecavuzlar olmuş, 11 Nisan = 9 Zülka'de Pazar günü bu çete 
hareketleri tekerrür etmiş, 13 ve 14 Nisan = 11 ve 12 Zülka'de Salı ve Çarşanba 
günleri muntazam bir Yunan bölüğü üstüste taarruza geçıniş, 16 Nisanı=14 Zül
ka'de Cuma günü daha büyük bir Yunan kıt'ası hududu tecavuz etmiş ve niha
yet 17 Nisan = 15 Zülka'de Cumartesi sabahı toplada mücehhez bir Yunan kuv
veti «Çam-tepe» civarında bir Türk blokhavzını bombardmanla tahrib etmiştir! 

Gene o gün öğleden sonra meşhur Mil-ona geçidinin iki tarafından Alasonya ova
sına bakan sarp ve yalçın "Kırçova» ve "Menekşe» tepelerine taarruz eden Yu
nan ordusu hudut karakollanmızın hepsini işgal etmiş olduğu için, Türk ordusunu 
her nedense hiçe sayan bu azgın ve kızgın düşman artık fi'len harbe başlamış 

demektir. 
Avrupa devletlerinin Yunanistan'a yardım ihtimalinden çok çekinen Sultan Ha
mid gerek yukarda gördüğümüz Girit m.eselesinde, gerek bu hudut tecavuzların

da büyük bir sabır ve sükünetle işin siyaseten halline çalışmışsa da düvel-i-rnu
azzama Girit'de bir abluka ilanından başka bir şey yaparnamJJŞ, miralay Vassos 
devletlerin verdikleri altı günlük mühlete kulak asmarnış ve nihayet Tesalya hu
dudundaki çete hareketlerinden sonra Yunan ordusunun askeri harekatı da başla

mış olduğu için, artık daha fazla sabra zaman ve hüsn-i-niyyete imkan kalmamış
tır. Vaziyeti müzakere için Yıldız sarayında toplanan Meclis-i-Hassın elli altı saat 
sürdüğünden bahsedilir: Vükelanın bir kısmı mütereddittir; yalnız Ser-asker Rıza 
Paşa pek haklı olara!{ harbin derhal ilanında ısrar etmiştir. paşanın «Hülasa-i 
hatıratıı ma nazaran bir aralık kendisini: meclis odasından huzuruna çağırtan Sul
tan Hamid bir masa üzerindeki Tesalya haritasına bakarak : 

·- Ben sizin gibi tecribesiz değilim; benim tecribem sizinkinden ziyadedir : Bu 
harbin zıyaı ayn-i vahamettir! 

diye izah:U istemiş, Rıza Paşa ordunun harekat planını ayni harita üzerinde 
uzun uzadıya izah etmiş ve işte bunun üzerine padişahın tereddüdü zail olarak 
harb ilanını kabul etmiştir. 

Devletin neden dolayı harbe karar vermiş olduğu hakkında Rumi 5 Nisan 1313·= 
l\1:ili'idi 17 Nisan 1897c=Hicri 15 Zülka'de 1314 Cumartesi· günü bir Tebliğ-i-resmi 

neşredi.lmiş ve ertesi gün Bab-ı-Ali düvel-i-muazzaınaya en meşru bir müdafaa 
vaziyetinden dolayı harb ilanına mecbur olduğunu bildirirken Atina sefiri Asım 
Bey de Yunan Hariciyye nazrına şöyle bir n-ota vermiştir: 

«Hükümet-i Yün.aniyye'nin devam-ı harekat-ı tecavuzkaranesinden 
Saltanat-ı-Seniyye ile Yunanistan arasındaki münasebat-ı siyasiyye 
olınuşdur». 

dolayı 

münkatı' 

Türkiye'deki Yunan tebaa ve tüccarı 15 gün içinde rnemleketi terketmiye mec
lmr tutulmuş ve Alasonya ordu kumandanı rnüşir Edhem Paşa da Baş-kumandan
lığa tayin edflerek derhal harekata başlaması yukarda bahsettiğimiz Tebliğ-i-res

mi'nin neşredildiği gün telgrafla kendisine bildirilmiştir: Uzun zaman Osmanlı 

hizmetinde bulunduğu için Türkiye'de «Golç Paşa» denilen meşhur Alman rnare
Ş2 lı Gtaf vr:ın der Goltz bu Türk-Yunan seferine aid eserinde Gazi-Osman Paşa, 

Gazi-Ahmed Muhtar Paşa ve Deli-Fuad Paşa gibi büyük askerler dururken Ed
hem paşa'nın Bas-kumandan olmasını padişaha merbutiyyet ve itaatiyle izah 
eti:nel,te ve bununla bemher askeri meziyyetıerini de inkar etmemektedir. 
Gok Paşa 15 Şubat=13 Ramazan Pazartesi günü dörtte bir nisbetinde kısmi se
ferberlik yapılıp 21 ve 22 Şubat = 19 ve 20 Ramazan Pazar ve Pazartesi günleri 
tc;,·si edildiğinden bahsetmektedir. Bunun sebebi, Yunan seferberliğinin daha 4 
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Kanunuevvel 1896=28 Cumada-1-ahire 1314 Cuma günü başlamış olmasıdır Bu 
hesaba göre Yunan seferberliği bizden 73 gün evvel başlamış demektir. 
Türk ordusunun mukabil taarruzu, ilan-ı-harb notasının tebliğine tesadüf eden 
işte bu 18 Nisan=16 Zülka'de Pazar günü başlamıştır: tık hedef, yukarda Yunan
lılar tarafından işgal edildiğini gördüğümüz Milona geçidinin istirdadıdır. Akşa
ma kadar süren bu kanlı mücadele esnasında Pınar tepesine taarruz eden Türk 
livasının muhteşem. ve şanlı kumandanı muhterem Hafız-Abdül'Ezel Paşa mer
hum askerinin başında ve at üstünde düşmana saldırırken en önde gitmemesini 
rica eden zabitlerine Rus harbinde önde gittikten sonra Yunan harbinde geri 
];:alamıyacağını söylemiş, biraz sonra kollarma birer kurşun isabet etmişse de 
cbemmiyet vermemiş ve nihayet askerini teşci' için ağzını açacağı sırada giren 
bir kurşunla Allalıma kavuşmuştur: Bazı menbalarda seksen bir yaşında oldu
ğundan bahsedilen bu nurani asker Konya'nın Hadım kazası köylülerindendir; 
şerefli ömrü er meydanlannda geçmiş, Kırım, Karadağ, Sırp ve Girit muharebe
lerinde yiğitlikleriyle şöhret kazandıktan sonra plevne destanındaki şecaat ha
nkalarmdan dolayı Sultan Abdülhamid Plevne madalyasını kendi eliyle gogsune 
takmış ve nihayet hem kendine, hem ırkına layık bir ölümle Türk ordusunun 
ve Türk tarihinin minnet ve ta'zimini kazanmıştır: Mubarek mezarı Alasonya'nın 
çarşı camHndedir; Istanbul caddelerinden biri de şanlı adını taşır. Bu ihtiyar 
arslanın şehadet menkabesi bütün dünya matbüatına aksetmiş ve hatta o za-
manki İtalya kralı Birinci Humberto kendisinden hayret ve hürmetıe bahset
miştir. 

:Milona geçidindeki tepeler işte o gün istirdad edilmişse de, top geçirilecek yol- . 
ların tamirinden dolayı ordu merkezi geçidin ilerisinde bir kaç gün hareketsiz 
l{dmıştır. 23 Nisanl=21 Zülka'de Cuma günü sol cenahın yaptığı ileri hareketten 
bir netice çılunamış ve Tournovo=Turnova'ya giden dağ yoluna haklın olan Los
faki t'epesine karşı 19 Nisan:=17 Zülka'de Pazartesi günündenberi devam eden ta
arruz hareketi de ikinci livanın kahraman kumandanı Celal Paşa'nın şehadet;ne 

mal olduğu halde beş gün sürdükten sonra ancak 24' Nisanı=22 Zülka'de Cumar
tesi günü muvaffakıyyetle neticelenmiştir: Yunanlıların son zamanlarda zabtetıniş 
olduklan blokhavzlar işte bu sayede geri alınarak hudut boyu tamamiyle istirdad 
edilmiştir. 

Ordunun ilel'i hareketinden sür'atli neticeler bekliyen Sultan Hamid. işte bu ağır 

hareketten dolayı Baş-kumandanlığa Plevne kahramanı Gazi-Osman Paşa'yı ta
yin edip zahiren teftiş vazifesiyle derhal yola çıkarmışsa da, aşağıda göreceğimiz 

ilk zafer haberleri üzerine Selanik'de durmasını emretmiş ve o da tahkimatı 

teftişle iktifaya mecbur olmuştur. 
Turnova'da bulunan Yunan veliabdi ve baş-kumandanı prens Konstantin hudut 
boylarındaki blokhavzların istirdadı üzerine Türk ordusuna karşı artık müdafaa 
edemiyeceği şehri 23/24 Nisan ı= 21/22 Zülka'de Cuma/Cumartesi gecesi tahliye 
edip Larissa = Yenişehir ve Pharsala ı= Çatalca'ya doğru ric'at emri vermiş ol
duğu için, Turnova ertesi sabah işgal ·edilmiş ve hatta Yenişehir'in de tahliyesi. 
haber alınarak 25 Nisan = 23 Zülka'de Pazar günü islam ahinisinin alkisiarı 

içinde oraya da bir Türk kuvveti girmiştir. Yunan ordusunun bu ric'at hare'ketl 
adeta «firar» şeklinde olduğundan bahsedilir : Hatta Yenişehir'de 10 bin tüfek, 
2 bin sandık piyade fişeği, bir çok top cephanesi, 14 top ve bir seyyar hastahane 
iğti.nam edilmiş ve hudut muharebeleri işte bu muvaffakıyetıerle nihayet bul
muştur. 

Atina üzerine yuruyen Türk ordusunun bundan sonraki hedefi Yunanlıların Va
los dedikleri Golos limanıdır; bu ·şehri himaye eden en mühim müdafaa mevzi
leri de yirmi kilometre garbında bulunan Velestine = Velestin tepeleridir; o sı

rada Yunan ordusu bütün ihtiyaçlarını Golos'dan te'min ettiği için, Velestin te
pelerinin zabtını zaruri gören Baş-kumandan bu mevzilere karşı mirHiva Naim 
paşa ve Gazi-Ahmed Muhtar Paşa-zade miralay Mahmud Muhtar Bey kumanda
sında 3500 kişilik bir kuvvet sevketmişse de 27, 29 ve 30 'Nisan = 25, 27 v.e 28 
Zülka'lie Salı, Perşenbe ve Cuma günleri Y!iPılan taarruzlar 10 bin Yunan as-
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kerinin müdafaa ettiği mevzilerin sarplığmdan dolayı neticesiz kalmış, çok bü
yük zayiata uğrayan düşmanın maneviyyatı bozulduktan sonra Türk kuvveti 
muntazam surette geri çekilmiştir. 
ilk büyük .zafer 5 Mayıs = 3 Zülhicce Çarşanba günü kazanılan Pharsala = Ça
talca zaferidir: Turnova'dan buraya çekildiğini gördüğümüz Yunan veliahdi 
Konstantin otuz bin kişilik ordusuyla sabahtan akşama kadar müdafaaya çalış

tığı bu dağınık mevzide daha fazla dayanamamış, Türk ordusu ilk önce şehrin et
rafındaki tepeleri ve ondan sonra da demiryolunu işgal ettiği için duşman ge
ce karanlığında Dömeke'ye doğru ric'at etmiştir: I'dhem Paşa ağır hareket et
tiği için burada düşman ordusunu imha edememiş olmakla tenkid edilir. Düş

manın o gece tahliye ettiğ·i Çatalca kasabası ertesi sabah işgal edilmiştir: Bu 5 
ve 6 Mayıs = 3 ve 4 Zülhicce Çarşanba ve Perşenbe günleri Velestin'.deki Yu
nan kuvvetlerinin prens Konstantin'e yardım etmesine mani' olmak üzere gön
derilen Hakkı Paşa fırkası 7 Mayıs = 5 Zü!hicce Cuma günü bütün Velestin te
pelerini zabtederek düşmanı o noktadan da atmıştır. 

Golos'un işgali işte bu Çatalca ve Velestin muvaffakıyyetleri sayesindedir: Bu
radaki İngiliz ve Fransız konsolaslan 8 M:ayıs = 6 Zülhicce Cumartesi günü ken
di bayraklarıyla Türk karargil"hına gelip tahliye edilmiş olan şehre bir zarar ve
rilmemesini Baş-kumandan Edhem Paşa'dan istirham ettikleri için, bir tabur as
ker gönderilerek Golos derhal işgal edilmiştir. Tırhala'nın işgali de bu muvaffa
kıyyetten dört gün sonra 12 Mayıs = 10 .Zülhicce Çarşanba gününe m.üsadiftir. 
Yunan ordusunun son istinatgahı, Tırhala'nın 80 kilometre cenubuşarkisindeki 

Domokvs = Dömeke'dedir. Burada 550 metre irtifaındaki sarp ve yalçın dağ 

geniş bir o vaya nazırdır: Bu dağlığın üç tepesinde eski bir Türk kalesiyle bir 
iç-kale ve bir de Dömeke nahiye merkezi vardır; eteklerde de köyler sıralamr. 

Yunan erkanıharbiyyesi burasını daha evvelden tahkim ettirmiş olduğu ıçın, 

veliahd Konstantin her halde tutunabHeceğine hükmetmiştir. Taarruz eden Türk 
ordusunun 40 bin 8 yüz mevcuduna mukabil, 35 bin kişilik Yunan ordusu mev
kıin sarplığı ile tahkimatmdan ,istifade etmektedir. !şte bum; rağmen 17 Mayıs= 
15 Zülhicce Pazartesi günü başlıyan taarruzda en mühim tepelerle mevzilerden 
bazıları zabtedilmiş olduğu için, prens Konstantin a!elusul gece karanlığından 

istifade edeı·ek ordusunu çekip gitmiş ve ertesi gün boş bulunan Dömeke l:abi!: 
derhal işgal edilmiştir. Bu muvaffakıyyet üzerine Türk ordusunun karşısında ar
tık c!dd1 bir mukavemet· kalmamış, 19 Mayıs = 17 Zülhicce Çarşanba günü For
ka boğazı da işgal edilereJ.·: Lamia '= Lamya nehriyle meşhur Termopil geçidi 
Türk as!{erinin gözü önünde ve ayağımn altında kalmış, artık Atina yolu açıl

mış, Yunanlılar takib edilmiş, fakat işte bu takib esnasında ve öğleden sonra, sa
at dörtte Lamya belediye reisi iki Yunan zabitiyle ve beyaz bayrakla gelip ınü

tareke haberini, getirmiş ve biraz sonra da Baş-kumandanın emriyle ateş ke
silmiştir. 

Başlıca h::ırekatmı kısaca gözden geçirdiğimiz bu Tesalya seferi €snasında Yu
nanlılar Narda ı= Arta üzerinden Yanya'ya karşı da taarruza geçmişlerse de, har
bin umumi neticesi üzerinde hiçbir te'siri olmayan bu ehemmiyetsiz , hareketlerin 
ayrıca takibine Iüzum görülnıemiştir. 

Türk ordusunun daha ilk muvaffakıyyetıerinden itibaren Yunanistan'da umumi 
bir panik havası esrniye baş!amıı;ı, yıllelrca harb istiyen palikaryalarla palavracılar 
kamilen sinmiş, Epir'le Giri.d'i istiyenı,er Atina ile pire'nin telaşma düsmüs ve 
nihi!.yet muhalif partilerin tazyikıyle 27 Nisan ·= 25 Zülka'de Salı günü Deli
Yani kabinesi istifa'ya mecbur edilmiş ve yerine geçen Rallis kabinesi de Yu
nan mukadderatmı Avrupa devletlerine bırakmnldan baska çare bulams.mış, hu
nuı:ı üzerine devletler Türkiye'ye rnüt§reke teklif eL'~i2<e:·:c:e do Bab-ı-All N~ ·:~ıil
y-on a.ltın lira tazıninat isteyin Tesalya'nın if:idesini ile ~2rt ittHı&z ~derek rnü~a

Jgha ile rt:üt8xekeni11 P-~'7!.:1} zarr.anda olaca.~H11 bildirdjği için Yunanistan Rusya'
,-" bas vuı•ı:.ı.ak nıechıriyetinde Irahm.ş, Rus çarı İkinci Nicolas Sultan HamieFe 
telgrafla müracaat edip Türk padişahırıın insanı hissiyatma ve sulhperver1.iğlnc; 

baş vurarak kazandığı zaferierin kan dökülnıesine mani' olacak bir mütareke ile 
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tervieini rica etmiş ve ancak işte bunun üzerine Sultan Hamid Baş-kumandanlığa 
ateş kesilmesini emrettiği için 19 Mayıs := 17 Züıhicce Çarşanba günü harekat 
durmuş ve ertesi Perşenbe günü de Türk ordusunun işgal ettiği yerler elinde kal
mak şartiyle mütareke mukavelesi imza edilmiştir. 

Şarla.tanlıkla yaygaracılığa karşı ciddiyetle vekann zaferi olan bu meşhur 

Yunan seferi bu senenin 18 Nisan := 16 Zülka'de Pazar gününden 19 Mayıs = 17 
Zülhiece Çarşanba gününe kadar 32 gün sürmüştür). 

1897 = 1315 

4 Kanunuevvel = 9 Receb, Cumartesi: Osmanh-Yunan sdhü: 

(Yukanki fıkranın sonunda gördüğümüz gibi mağlüp Yunanistan mukadderatını 

düvel-i-muazzaınaya emanet etmiş olduğu için bu "mütevassıt» devletlerin tekli
fiyle 3 Haziran '-= 2 Muharrem Perşenbe günü Toph§.ne kasrında Hariciyye na
zırı Tevfik Paşa'nın tiyaset ettiği bir süfera konferansı toplanmış, haftada iki 
celse akdedilmek suretiyle 3 ay, 16 gün sulh esasları müzakere edilmiş ve ni
hayet 18 Eylül ,= 20 Rebi'ül-ahir Cumartesi günü 11 maddelik bir "Mukaddimat-ı 
sulhiyyen muahedesi imzalanmıştır: işte bunun üzerine Istanbul'a gelebilen Yu
nan murahhaslarıyla bu gün akdedilen 16 maddeli:k kat'i sulh muahedesi «Mu
kaddirnat-ı sulhiyye» nin te'yidinden ibarettir. Başlıca esasları şöyle sıralanabilir: 

ı - Türı'" ordusunun zabtetmiş olduğu Tesalya lnt'ası Yunanistan'ıc. iade edil
mekle beraber hudut Türkiye lehine tashih edilecektir; 

2 - Yunanistan Türktye'ye dört milyon Osmanlı altını tazminat verecektir; 

3 - Türk tebaasının uğramış olduğu şahsi zararıara karşı da Yunanistan ayrıca 
yüz bin Osmanlı altını te'diye edecektir; 

4 -.,- Hudut boyunda şakavet men'edilecektir; 

5 - Yunanistan'ın istifade etmekte olduğu kapitülasyon alıkarnı tahdit oluna-
caktır. · 
Avrupa devletlerinin Hıristiyanlık gayretiyle tesbit ettirdikleri bu garib esaslar 
şöyle bir telakkinin mahsulüdür: «Türk mağlüb olursa Ç'Ok şey veıir, galip ge
lirse hiç bir şey almaz!» Bu zihniyyet A.vrupa medeniyyetinin en silinmez leke
lerindendir. işte bu telakkiye istinad eden mağlüb Yunanistan netice itibariyle 
hiç bir şey kaybetmemiş, fakat Türk milleti zaferinin semeresini kaybetmiş ve 
hatta aşağıki fıkrada göreceğimiz gibi Girit meselesinde de Yunanistan lehine 
bir adım daha atılmıştır). 

18 Kanunuevvel = 23 Receb, Cumartesi: Girit muhtariyycti 

(Yukarıki senenin «18 Nisan» fıkrasında gördüğümüz Girit buhram esnasında 

devletlerin Yunanistan'a verdikleri notada bahsedilen muhtariyyet nihayet in
gilrore, Fransa, ita~ya ve Rusya tarafından ilan edilivermiş, Almanya ile Avus
turya iştirak etmemiştir! Yeni rejimin başlıca esasları şunlardır: 1) Girit adası 
Osmanlı hakiıniyyetinde bitaraf ve muhtar bir vilayettir; 2) Bu vilayetin başında 
padişahın beş sene müddetle ve devletlerin muvafaka:tiyle tayin edeceği bir vali 
bulunacaktır; 3) Müslümanlarm emniyeti te'min edildikçe Türk askeri adadan 
çekilecektir; 4) Her sene Osmanlı hazinesine mak tü bir vergi verilecektir. -
işte bu suretle Girit meselesi Türkiye aleyhine tuhaf bir şekle bağlanmış, muhtelif 
noktaları bir müddettir devletlerin işgali altında bulunan adada Yunan kuvveti 
bulundurulmamakla beraber, Yunan kralının ikinci oğlu preis Georges/Yorgi 
Fevkalade lwmiser olarak idarenin başına getirilmiş, biraz sonra Türk askeri geri 
aldırılmış ve netice olarak Girit adası mağlüp Yunanistan'a ma'nen ilhak edil
miştir). 



342 KRONOLOJİ 1900 1317 

1900 = 1317 

4/5 Nisan = 3/4 Zülhicce, Çarşanba/Perşenbe gecesi Gazi.:Os:man 
Paşa'nın ölümü. 

(Osmanlı tarihinin en büyük askerlerinden olan Plevne müdafii müşir Gazi-Os
man Nuri Paşa merhum 124&=1832 tarihinde Tokat'da dünyaya gelmiştir: Bazı 

Garp menbalarında 1837 = 1253 tarihinde Amasya'da doğmuş gösterilir. Daha 
kuvvetli olan ilk rivayet doğru olduğu takdirde 68 ve ikinci rivayete göre de 63 
yasında ölmüs demektir. Tolmd'm «Yağcı-oğulları» denilen fakir bir ailesine men
sub olduğu ~ivayet edilir. Babası iş bulmak üzere Istanbul'a gelmiş ve bir 
rivayete göre de dayısı getirmiş olduğu için, ilk tahsilini burada bitirdLlı:ten 

sonra Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesinden itibaren meslek tahsiline başlayıp 1269= 
1853 de Harbiye'den Mülazım-ı-Sani çıkınış, birinci safhası o sene başlamış olan 
Kırım seferine iştirak etmek üzere derhal Tuna boyuna gönderilmiş ve ilk kah
ramanlıklarını işte o seferde gösterip iki derece terfi ederek YÜzbaşılıkla avdet 
etmiştir. Ondan sonraki meslek hayatı hep er-meydanlarında geçmiş, Girit ve 
Yemen m.uharebelerinde Mirilivalığa kadar yükseldikten sonra Feriklikle Ni·ş 

fırkasına ve biraz sonra da Vidin kumandanlığına tayin edilmiş ve ilk büyük 
zaferini işte bu vazifede iken 1876!=1293 vukuatının u2 Tem.muz)) ve "31 Teşrini-

evveh> fıkralarında gördüğümüz Sırbistan seferinde Ruslarm idare ettiği Sırp or
dusunu bir kaç gün içinde perişan ederek kazanmıştır: Şanlı kahramanımızm 

müşirliğe terfii işte bu Sırbistan zaferi üzerinedir. 
Gazi-Osman Paşa'nın en büyük eseri, klasik ta'biye usullerine sığmıyan ve bü
tün insanlığı imrendiren plevne hankasıdır : 1877r=1294 vukuatımn «24 Nisan» 
fıkrasında «Rumeli cephesi» harekatına bakınız. O şahname menkabesinin sonun
da yaralanıp düşman eline düştüğü zaman, cephedeki Bogot karargahında bulu
nan çar ikinci Alexandre'ın kendisini tebrik ederken söylediği sözler içinde şu 

cü;mlelere tesadüf edilir : 

- Sen benim esirim değil, müsafirimsin! Kılıcını sana verdim! Senin gibi cesur, 
gayyur ve yüksek liyakatli bir kumandanla harbetmiş olduğumdan . dolayı k,endi
mi bahtiyar addederim! 
Muhterem Gazimiz imparatorluk karargahında dört gün tedavi edildikten sonra 
Besarabya'da Rumenierin «Chishinau» dedikleri «Kichinef e= Kişinef, şehrine ve 
oradan da Ukrayna'daki Kharkof'a götürülmüş, bütün düşmanların hürmet ve 
ta'zi-ıni içinde iki ay kadar müsafir muamelesi gördükten . sonra Ayastefanos 
«Mukaddimat-ı-Sulhiyye,sinin imzası üzerine Istanbu:'a gelmiş ve: 

Şam büyük Osman Paşa 
Plevne'den çıkmanı diyor! 

gibi türküler yakan halkın misli görülmemiş alkışları, duaları ve gözyaşlarıyla 

karşılanmıştır. Sultan Hamid büyük askeri kucaklayıp mubarek alnını öpmüş: 

- Sen benim yüzümü ağarttm: iki cihanda yüzün ak olsun! 

diye dua etmiş ve kendisine bir çok kıymetli hediyeler vermiştir. Biraz sonra 
Eğinli-Said Paşa'nın yerine Mabeyn müşiri olan şanlı Gazi ölünceye kadar 22 
sene bu büyük makaında kalmış ve bir kaç kere de ilaveten Hassa müŞiri ve 
Ser-asker o'larak ordunun tensik ve ıslahında çok büyük hizmetleri görülmüştür. 

Bu kahraman asker ahlakının temizliği, doğruluğu, samimi müslümanlığı, her 
bakımdan lekesiz ve tertemiz şahsiyyeti ve maiyyetine karşı tükenmez bir baba 
şefkatiyle meşhurdur. Onu sevmiyen tek kişi yoktur; her kes hayranıdır: Ha
kiki büyük adam işte öyle olur. 
Merhumun vasiyeti mucibince muhterem na'şi Fatih türbesinin bahçesine defne
dilmiş ve mubarek mezarıyla türbesini Sultan Hamid yaptırmıştır. 
Gazi·-Oiıman Paşa'nın oğullarından Nurüddin ve Kemalüddin Paşalar Sultan Ha-
mid'in kızlarıyla evlenmişlerdir). 
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1900 = 1318 

29 Teşrinievvel = 5 Receb, Pazartesi: Azerbayçan mekteple:rinden 
Türk dili yasağının kaldırılması. 

(İran şahı Muzafferüddin Kacar'ın Istanbul'a gelmesinden istifade eden Sultan 
Hamid o zamana kadar Azerbaycan melüeplerinde tedrisi memnü' olan Türk dir 
line ait yasağın kaldırılmasını te'min etmek suretiyle milliyetçiliğinin büyük bir 
delilini daha göstermiştir: İkinci Abdüıhamid'in Türkçülüğü için 1876 = 1293 vu
kuatının "31 Ağustos» fıkrasına bakınız. Şahın memleketine dönerken İran Ma· 
arif nezaretine telgrafla yolda emir vermiş olduğundan bahsedilir. Yukanki ta
rih, Istanbul gazetelerinin bu müjdeyi neşrettikleri günün tarihidir. «Tercüman-ı

Hakikat»ın ifadesine göre Muzafferüddin-Şah : 

«Azerbaycan'da bulunan mekattbde bundan böyle zeban-ı 

lisan-ı Türki'nin dahi tedrisine ve bilhassa Türkçenin gereği 

i'tina edilmesinin 

Farsi ile beraber 
gibi öğretilmesine 

emretmiştir. Her halde Sultan Hamid'in bu muvaffakıyyeti, Türk milliyetçiliği 

tarihinin hiç bir zaman unutamıyacağı bir hizmettir). 

1901 = 1319 

5 Teşr:i.nisani = 23 Receb, Salı: Fransız donamnasmm. MBmi'ye as
ker çıkarması ve buna sebeb ol~n Lorando-Tubini meseleısi. 

(Said Paşa «Hatırat»ının ikincj cildinde bu vak'a 7 Teşrinisant := 25 Receb Per
şenbe gününe müsadif gösterilirse de, paşanın kendi sadaret tarihlerinde bil•ıı 

yanlışlar yaptığı unutulmamalıdır. - Fransız teb::ı.asından Tubini ile Lorando'
clan Sultan Aziz devrinin sonlarında bir nnkdar para istikraz edilmiş ve bunun 
büyük bir kısmı Abd-ül-Aziz'in hal'inde kullanılmıştır : O zamandanberi öden
miyen bu paranın faiz-i-mürekep hesabiyle 750 bin Osmanlı altınını bulduğundan 

ve nihayet bir takım müzakerelerle yekünun 502 bine indirildiğinden bahsedilir. 
Bunun 340 bini Larandoya ve 162 bini de Tubini'ye aittir. Maliye nezareti borcunu 
vermediği ıçın alacaklılar Ticaret mahkemesine müracaat edip birer i'lam 
almışlardır : Bütün bu işlerde meşhur Katib-i-Sani İzzet Holo paşa ile Ziraat 
nazırı Selim Melhaıne Paşa'nın yağlı dolaplar çevirdiklerinden bile bahsedilir! 
Mabeyn Baş-katibi Tahsin Paşa'nın «Abdülhamid ve Yıldız hatıraları» na naza
ran amcasının hal'inde kullanılmış bir paranın ödenmesi lüzumundr.m bahset
ıniye kimse cesaret edemediği için Sultan Hamid meseleyi ancak siyasi bir 
buhran şeklini aldıktan sonra öğrenmiştir : Fransız sefiri Constans, mütemadi 
müracaatlerinden netice çıkmayınca hükümetinin emriyle 26 Ağustos ı= 11 Cuma
cla-l-Ula Pazartesi günü sefaret müsteşarını maslahatgüzar tayin ederek Istan• 
bul'u terketmiş, Fransa ile siyasi münasebetıer kesilmiş gibi bir vaziyet hasıl 

olmuş ve Fransız hükümeti 26 Teşrinievvel = 13 Receb Cumartesi günü Istanbul 
mas!ahatgüzarı vasıtasıyla MidilH gümrüğünü işgal edip varidatmı tebaasının 

alacağına karşılık tutacağım bildirdikten başka, fırsattan istifade ederek Fransa 
tabiiyyet veya himayesinde bulunan din ve kültür müesseselerinin kanuni mev
cudiyyetleri tasdik edilmediğ·i takdirde bir daha Midilli'den çıkmıyacağını da 
tebliğ etmiştir! işte bunun üzerine Bab-ı-Ali Midilli vak'asının ertesi günü bü
tün Fransız taleplerini kabule mecbur olmuş ve 30 Receb = 12 Teşrinisani Salı 

günü maslahatgüzar Bab-ı-Ali'ye gelip siyasi münasebatı yeniden tesis ettiği gibi 
Fransız donanınası da Midilli'den askerini çekip gitmiştir. Bazı menbalarda 
Fransız kültür müesseselerinin tasdikı meselesine Iüzumundan fazla ehemmiyet ve
rilir: Böyle bir mecburiyetle tasdik edilmiş -olmasa bile, acaba o zamanki Bab-ı
Ali için bunları kapatmak kabil midir? Ku.vvet onlarda oldukça, biz tasdik etsek 
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.:ı1e etmesek de o gibi müesseseler daima işliyecek ve hatta çoğalacaktır. Bu işin 

c,;irkin tarafı, padişalıın vehmine dokunmasın diye arzedilemiyen küçük bir borç 
için bir vatan parçasının işgale uğramış ve işte bundan dolayı devletin nihayet 
boyun eğmiş ·olmasın dadır l. 

9 Teşı·i;.üsani = 27 Receh, Cumartesi: Sadr-ı-ı:<.'zam Ham E!.f'nt Pa
~a'mn öLümü. 

( 1828 '= 1244 tarihinde Serez'de dünyaya gelmiş olduğ·una göre 73 yaşında ölmüş 

demektir: Sadaret müddeti 1895 = 1313 senesi 7 Teşrinisani t= 19 Cumada-l-ula 
Perşenbe gününden itibaren 6 sene. 2 gündür; hastalığı zamanında iŞieTe bakma
dığı için, ölümünden bir gün evvel Adiiye nazırı Abdurrahman Paşa Sadaret-Kay
makamlığına tayin edilmiştir) . 

18 Teş.ı.·i:ııisani 

dlh eti. 
6 Şa''Mtn, Pazartesi: Said Paşa!mn altmcı sa-

( Sadaret-Kaymakamlığına tayinini yukarıki fıkrada gördüğümüz Adiiye nazırı 

Abdurrahman Paşa padişahın müteaddid teklifleriyle ısrarlarına rağmen sadareti 
kabul etmediğ·i için altıncı defa olarak Said Paşa tayin edilmiştir : Abdurrahman 
paşa'nın Bab-ı-Ali'ye salahiyyet verilmesini istediğinden ve padişahın da ilkönce 
kabul ettiği halde sonra caydığından ve zaten paşaya sadaret teklif etmesi biraz 
sonra aziedilip Adiiye nezaretinden de uzaklaştırmak fikrine müstenid olduğundan 
balısedilk: Abdurrahman Paşa'nın "Sadaret vekili» ünvaniyle Kaymakamlığı on 
gün sürmüştür). 

·1902 = 1320 

21 EyUH = 17 Cumada-l-ahire, Pazar İlk Makedonya ihtilali. 

~ 1878 = 1295. vukuatının "3 Mart» fıkrasında gördüğümüz Ayastefanos muahede
siyle Rusların bol keseden Bulgari.stan'a bahşettikleri Makedonya kıt'ası ayni se
nenin «13 Temuz, fıkrasında gördüğümüz Berlin muahedesi mucibince Türki
ye'ye iade edilmiş olmakla beraber, iki muahede arasında 4 ay, 11 gün = 132 gün 
süren itibari Makedonya hakimiyyetini Bulgar milleti bir türlü unutamamış ve 
hatta tarihi bir hali saymıştır! Gene Berlin muiLhedesinin 23 üncü maddesi mu
dbince Bab-ı-All Makedonya'yı Girit rejimi tarzında bir muahedeyle idare et
mek mecburiyyetinde bırakılmışsa da, devletlerin ihtilaflarından büyük bir us
talıkla istifade eden Sultan Hamid bu 23 üncü maddeyi hiç bir zaman tatbik et
meyip kağıt üstünde bırakımştır: Makedonya üzerinde 132 günlük bir «Hakk-ı 

tarih!:» iddia eden Bulgarların Berlin muahedesinden itibaren 15 sene sabrettik
ten sonra 1893=1310 tarihinden itibaren «Makedonya-Edirne ihtilalci dahili teş

kilatı» isminde gizli bir cemiyet kurmaları işte bu kağıt üstünde kalan muhtariy
yeti istihsal içindir. Yalnız Makedonya ahalisi Bulgar unsurundan ibaret de
ğildir : Bulgarlardan başka Müslümanlar, Sırplar, Ulahlar, Yahudiler ve hatta az 
{}lmakla beraber Arnavutlar da vardır; «Macedoine» kelimE'sinin Fransızca ile 
diger bazı Garp dillerinde mecazen karmakarışık şeylere alem olmam ve mesela 
kanşık meyve, türlü ve hattil muhtelif parçalardan mürekkep edebi eser manala
rma gelmesi işte bundan dolayıdır. 

Osmanlı teşkilatında "Vilayat-ı-Selase ',= üç vilayet» denilen ve Makedonya 
kıt'asma tekabül eden Selanik, Manastır ve Kosova vilayetlerinde üç milyona yak
laşan umumi nüfusun bir buçuk milyondan fazlası Müslüman olduğu halde, 
diger anasırın en kalabalığı olan Bulgar unsurunun mecmuu sekiz yüz küsur bin-
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den ibarettir: Rumlar üçüncü, Sırplar dördüncü ve Ulahlar da beşinci derecede 
kalır. işte bundan dolayı Bulgarların kurduğu "Dahili teşkilatıı cenı.iyeti zahiren 
«Makedonya J'viakedonyalılanndıı"» düstüriyle harekete başlamış ve hakikatte ise 
pek tabii olarak «Makedonya Bulgarlarındır» gayesini takib etmiştir. 

Bu ihtilal cemiyetinin 1893 = 1310 daki teşekküiünden bu 1902 = 1320 tarihine 
}{adar dokuz sene s~iren ilk faaliyet devri şakavet taı'zında nisbeten küçük ha
reketler ve çete baskınlarıyla geçmiş, kırlarda ve köylerde asayiş ihlal edilmişse 

de umumi bir ihtilaJ ·;:ı}.mamıştır: Bunun sebebi bir taraftan Boris Sarafof, Dal
çef vesaire gibi cemiyet rüesası arasında faaliyet programı itibariyle bir takım 

ihtilaflar olması ve hatta müfritlerle mu'tedillerin ayrı gruplar teşkil etmesi ve 
bir taraftan da Yunanistan'la Sırbistan'dan gelen çetelerin de sahneye çıkmış 

bulunmasıdır: Bilhassa «Andartes» denilen Rum çetelerinin Bulgarlara karşı fa
aliyetinden bizim tenkil kuvvetlerinin çok istifade etmiş olduğundan ve hatta 
bazı vaziyetlerde Türk-Rum elbirliğinden bile bahsedilir! Pdzrin, üsküp vesaire 
gibi yetieı"de de Bulgar kilisesine karşı Sırp-Ortodoks piskoposlarına beratlar 
verilmiş ve YunanjRum çetelerinin Bulgar köylerini Istanbul patrikliğine bağla
mak suretiyle rumiaştırma gayretleri himaye edilmekle beraber, rumlaşan Ulah 
köylüleri de Yunanlılığa karşı harekete getirilmiştir! Bu vaziyette Bulgarlar 
Türklerden ziyade Sırplar ve Yunanlılada uğraşmak mecburiyetinde kalmış ve 
netice itibariyle Makedonya kıt'ası Hıristiyan unsurların birbiriyle mücadele sah- , 
nesi hftline gelmiştir. 

Bulgarların en mühim hedeflerinden biri de Avrupa müdahalesine sebeb ol
maktır : Zaten müdahale vesilesi arayar: ve Berlin muahedesinin kağıt üstünde 
kalmış 23 üncü maddesine istinad eden düvel-i-muazzamanın Bab-ı-Ali üzerinde 
yaptığı tazyikler nihayet Sultan Hamid'in bir «Vilayat-ı-Selase Müfettiş-i-Umu

nı.Hiğ"i» ihdas etmesiyle neticelcnmiş, 1 Kanunuevvel ı= 29 Şa'ban Pazartesi günü 
bu mtıhim vazifeye geniş selahiyyetıerle eski Yemen valisi Hüseyn Hilmi Paşa 
tayin edilmiş ve 13 Kanunuevve1=12 Ramazan Cumartesi günü de .Vilayat-ı-Se

lase ta'limatnaınesiıı neşrolunmuştur: Istanbul'da da bu işlerle meşgul olmak üze
re bir .Rumeli vilayatı Islahat komisyonu» kurulup riyasetine Konya valisi Av
lonyalı-Ferid Paşa getirilm.iştir. Tabii bütün bunlar 23 üncü maddenin tatbil>;:ıne 

lıacet bırakmadan 1\;iakedonya'yı ıslah etmek içindir: Fakat o zamanki Makedon
ya ıSlfih edilebilecek bir yer değildir! Bab-ı-Ali'nin yeni tedbirlerine, Müfettiş-i

Umuminin salahiyyetlerine, Ta'limatname mucibince Hıristiyanlarla Müslüman
Iardan muhteııt jandarma ve polis teşkilatı kabul edilmis olmasına, mal! ve adli 
ıslah1it esaslarının ilanma rağmen bir taraftan Rusya ile' Avusturya'nın mütemadi 
talırikittı ve bir taraftan da Bulgar, Sırp ve Yunan rekabetleriyle ihtiraslarının 

kanh şekiller alınış olması Makedonya'yı artık sönmez bir fesad ocağı haline ge
tirmiştir. 

Bulgar «Dahili teşkilah ının bu gün başlıyan ilk büyük ihtilal hareketi ancak bir 
ayda bastırılabilmiştir: Aşağıda 1903!=1321 vukuatının «2 Ağustos», «25 Teşri
nisani» ve 1905 = 1323 vukuatının «26 Teşrinisaniıı fıkralarına da bakınız). 

1903 = 1320 

14: Kanunusanİ = 14 Şevval, Çarşanba: Said Paşa'nm azliyle Ru
meti Is~bat Komisyonu reisi Avionyalı Mehmet Ferid Paşa 'nm 
sadi.reti. 

(Azlin sebebi, Rumeli vilayetlerine ait mali ıslahat hususunda sarayla ihtilafa 
düşmes~ ve Meclis-i-Vükela'da kendisini tahkir etmiş olan Ser-asker Rıza Pa
şa'yı padişaha şikayet ettiği ve Sultan Hamid de Rıza Paşa'nın tarziye vereceği
ni söylediği halde Ser-askerin tahkirde ısrar etmesinden dolayı Said paşa'nın 

bir iki defa isti'fa etmek suretiyle göz(jen düşmesidir: Sadaret ıniiddeti 1901 = 
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1319 senesi 18 Teşrinisani=6 Şa'ban Pazartesi gününden itibaren ı sene, 1 ay, 
26 gündür. 
Mutlakıyyet devrinin son sadr-ı-a'zamı olan Avlonyalı-Ferid Paşa'nın soy-adı 

"Vlora»dır: ibn-ül-Emin'in "Son Sadr-ı-a'zamlar» ında bu ailenin iki·nci Bayezid 
devri Derya-Kapdanlarından Güveğ·i-Sinan Paşa nesiine mensub olduğundan 

bahsedilmekte ve Ferid Paşa'nın damadı Halil Paşa'nın şifahi rivayetine göre de 
Sinan Paşa Konyalı bir Türk olmak itibariyle Vlora ailesi arnavutlaşmış bir Türk 
sülalesi gibi gösterilmektedir; tarih metoduna göre bir ailenin milliyetini tayin 
hususunda yalnız bir şifahi rivayet kafi değildir; fazla olarak eldeki menabie 
nazaran Sinan Paşa «Devşirme» dir ve devşirmeler de Türk değildir : Beşinci 

ciltteki «Kapdan-ı-DeryaJar, cedvelinde 14 nurnaraya da bakınız. 

Zaten Ferid paşa hiç bir zaman Türklük iddia etmemiş ve bil-akis gençliğinden

beri hep Arnavut milliyetçiliği etmiş ve Arnavutluk istikliHi peştnde koşmuş bir 
iftirakçıdır : Sactaretinden tam 33 sene evvel henüz pek gençken 1870 = 1287 ta
rhinde «Drita ·= Hak/Hukuk» isnıinde bir cemiyet teşkil etmiş ve bir de gazete 
çıkarmıştır! Yunan Bahriye mektebi profesörlerinden «Jean Kersopoulos» un 
"Chronologie albanaise» ismindeki eserinin 1870 vukuatı içinde bu gazetenin 
"Arnavut istiklali>> ni hazırlamak için neşrolunduğundan bahsedilir! Gene ayni 
menbam 1907 vukuatı içinde de Ferid Paşa'nın «Dritaıı cemiyeti işte o sene ıs

lah ve tensik edilmiş gösterilmektedir: Bundan da anlaşılacağı gibi Avlonyalı

Ferid Paşa'nın iftirakçı cemiyeU kendi sadaret devrinde bile faaliyetine devam 
etmiştir! Sultan. Hamid'in kendisine i'tmad etmedği hakkında bazı rivayetler bu
lunan böyle bir adam.ı bir çok kıdemli ve tecribeli vükela ortada dururken bir
denbiı'e Sadaret makarıuna çıkarıvermesinde Alman sefirinin te'siri olduğundan 

bahsedilir : Bununla beraber mütemadiyen ecnebi tahrikatma maruz olan Arna
vutluğun bu suretle tatmin edHmek maksadı da takib edilmiş olabilir. 
Ferid Paşa bu 14 Kanunusanil=14 Şevval Çarşanba günü tayin edilmiş ve Sacta
ret alayı da ertesi Perşenbe günü yapılmış olduğu için Hatt-ı-Hümayun'da «16 
Şevval» tarihi vardır ve o da hakiki takvime göre «15 Şevvah> olmak lazımgelir). 

1903 = 1321 

2 Ağustos = 8 Cumada-1-fda, Pazar: «İlin-Dim» denilen ve üç ay 
süren Makedonya büyük ihtilaJinin başlangıcı. 

(Makedonya meselesi için yukarda 1902 '= 1320 vukuatının «21 Eylül» fıkırasına 
bakınız. - O fıkrada gördüğümüz ilk ihtilal üzerine Bab-ı-Ali'nin ittihaz ettiği 

ıslahat tedbirlerini kafi görmiyen Avusturya ve Rusya devletlerinin 1903=1320 
senesi 21 Şubat=23 Zülka'de Cum9.rtesi günü Bab-ı-Ali'ye tebliğ ettikleri « Viya
na ısiahat programı»nı çok ağır bulan Sultan Hamid bu programdan yalnız jan
darmanın ıslahı için ecnebi mütehassıslar celbi maddesine muvafakat etmişse de 
Bulgarlar pek tabii olarak o kadarla kanaat etmemişlerdir. işte bunun üzerine 
Avrupa'yı müdahaleye mecbur etmek için Avrupalıların maddi menfaatle
rine dokunmaktan başka çare olamıyacağına hükmede.n Bulgar ıcDahili teş

kilat, cemiyeti Ermeni ihtilalcilerinin 1896 = 1314 vukuatı içindeki «26 Ağustos» 
fıkrasında gördüğümüz «Banka vak'ası»nı taklid ederek bu . senenin 29 Nisan = ı 

Safer Çarşanba günü Selanik Osmanlı bankasını bir lağımla berhava etmişlerdir: 

Bir seneden fazla bir zamanda yer altından yol açılarak konulan bu lağımın 

banka ile beraber Frenk mahallesinin mühim bir kısmını da uçurduğurrdan bah
sedilir! Bununla iktifa etmiyen Bulgar cemiyeti umumi bir Makedonya ihtilali 
de tertib etmiş, Manastır vHayeti merkez olmak üzere her tarafta tedhiş hare
ketlerine karar vermiş ve 'O da bu gün başlamıştır: Bu büyük ısyana Bulgariarca 
«ilin-Den ihtilalb> denilmesi «Saint-Elie = ilyas Peygamber» yortusuna tesaöüf 
etmesindendir. uç ay süren bu kanlı maceraya 26-30 bin çeteci iştirak ettiğinden 

bahsedilir. 
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Şarki-Trakya'y<ı da teşmil edilen Makedonya ihtililJi Bulgarların "Preobriijenfh> 
dedikleri "Transfiguration = Tecelli-i-Mesih, yortusuna tesadüf eden 6 Ağustos= 
12 Cumada-l-ula Perşenbe günü Kırkkilise/Kırklareli havaJisini de kan ve ateş 

içinde )Jırakmış ve çete hareketleri askeri harekata benzemediğ·i için orduyu ay
larca işgal ettikten sonra bastırılabilmiştir. Devletlerin işte bu yüzden artan nıü

dahaleleri iÇin aşağıkt fıkrayla daha aşağıda 1905=1323 vukuatının «26 Teşrini• 

sani» fıkrasına bakınız). 

25 Teşrinisani = 5 Ramazan, Çarşanba: Makedonya ıslahatı. 

(Yukanki fıkrada gördüğümüz «İlin-D?m ihtilali» ~zerine çar !kinci Nicolas ile 
imparator François-Joseph Avusturya'nın Mürzsteg şehrinde Hariciyye nazırıarı 

kont Goluchowski ile kont Lamsdcrf da hazır bulunduğu halde 2 Teşrinievvel ·= 
ıo Receb Cuma günü millalmt edip Makedonya için iki senelik yeni bir ıslahat 

programı hazırlamışlardır: 22 Teşrinievvel,=30 Receb perşen be günü Bab-ı-Ali'ye 

tebliğ edilen bu «Mürzsteg programı»nı diger devletler de tasvib ettikleri ve bil
hassa Türkiye ile dostluk siyaseti takib eden Almanya bile kabulünü tavsiye ettiği 
için, Sultan Hamid devletin hükümranlık haklarıyla istiklal ve itibarı ihlal ı:;dil

memek ve "statu quo» muhafaza edilmek şartiyle kabul etmiş ve Bab-ı-All bu 
gün neticeyi devletlere bildirmiştir. 
Yen~ ıslahatın başlıca esasları şöyle sıralanabilir: ı «Vilayat-ı-Selase» Müfet
tiş-i-Umuroisi Hüseyn Hilmi Paşa'nın maiyyetinde ıslahat işlerini takib etmek 
üzere bir Rus ve bir Avusturyalı «Agent civil = sivil me'mur, bulunmasına ka
rar verilmiş ve Rusya narnma Baş-konsolos Nicolas Demeric f Demerik ve 
Avusturya narnma da Baş-konsolos Henri Milller von Roghoj tayin edilmiştir; 2} 
Osmanlı hizmetinde çalışmak şartiyle !talyan generallerinden Degiorgis jandarma 
tensikatına me' m ur edilmiş ve maiyyetine diger devletlerden de . zabitler veril
miştir: Bu suretle beş jandarma ınıntakasma ayrılan Makedonya ıslahat sillıa

sından Selaniğ'e Rus, Serez'e Fransız, Drama'ya ingiliz, Manastır'a ıtalyan ve 
usküb'e de Avusturya zabitleri tayin edilmiş ve jandarma mektepleri müfettiş-< 

liğine de bir Alman zabiti getirilmiştir. Fakat bu ecnebi zabitlerinin kumanda 
salahiyetleri yoktur ve ısıahat da iki senede ikmal edilecektir: Bu müddet son
radan iki sene daha temdid edilmiştir. «Mürzsteg programı»nın anasır vaziyet
lerine göre idari teşkilat hudutlarının tildili ve mahalli muhtariyyetler ilidası 

hakkındaki ağır esasları kabul edilmemi-ştir. -- Makedonya ihtilalinden istifade 
eden Avrupa devletlerinin «Vilayat-ı-Seliise» ıslahatma el atması demek olan bu 
vaziyet Osmanlı istiklilline mugayir bir hal olmakla beraber, Berlin muahedesinde 
takarrür ettiği halde tatbik edilmiyen muhtariyyet şekline nisbetle ehven bir 
vaziyet olduğu da muhakkaktır. - Aşağıda 1905 ı= 1323 vukuatının «26 Teşrini

sani» ve 1907 = 1325 vukuatının "25 Nisan» iıkralarına da bakınız). 

29 Ağustos 
ölümü. 

1904 = 1322 

17 Cumada-1-ahire, Pazartesi: Beşinci Murad'm 

(Ertesi gün neşredilen Tebliğ·-i-resmiye nazaran ölüm sebebi şeker hastalığıdır: 

1840=1256 senesi 21 Eylül=24 Receb Pazartesi günü dünyaya gelmiş olan Sul
tan Murad 63 sene, ll ay, 18 gün yaşayıp 64 yaşını i-kmal edeceği. sırada ölmüş 

demektir. 93 günlük kısa bir saltanattan sonra 1876=1293 senesi 31 Ağustosi=lD 

Şa'ban Perşenbe günü hal'inden itibaren 27 sene, 11 ay, 29 gün Çırağan sarayında 
ailesiyle beraber çok sıkı bir muhafaza altında yaşamış ve ·tabii saraydan hiç 
çıkmamıştır. Bu müddet zarfında Sultan Hamid'le yegane münasebeti, pildişa

hın ara-sıra bir milbeynci gönderip hatınnı sordurmasına ve kendisinin de alel
usul teşekkürle mukabele etmesine münhasırdır. 
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Hal'ine sebeb olan zihin hastalığ·ı çok sürmeyip geçmiş ve Çırağan'clalü uzun çi
lesini besteler tertib etmek ve torunlarım okutınakla geçirmiştir: Bunlardan şeh

zacle Osman Fuacl Efendi'nin vaktiyle bana anlattığına göre Sultan Murad'ın ·ölü
nıü üzerine Sultan Hamid hem kendilerini, hem babaları Salahüddin Efendi'yi 
huzuruna kabul edip bir çol' iltifatta bulunmuş ve ahık mevkufiyetlerine niha
yet vermiştir. 
Halk arasında umumi bir heyecan ve nümayişe vesile teşkil etmek ihtimalinden 
dolayı cenaze merasimi bile yapılınıyan ta'lisiz Sultan Murad'ın tabutu sekiz ki
şilik bir saray ceınaatiyle kaldırıldığından bahsedilir: ·Adeta el çabukluğuyla an
nesi Şevk-Efza Kadın-Efendi'nin Yeni-cami-'deki türbesine defnedilivermiştir! 

Sultan Hamid'in meşhur vehmiyle vesvesesinin en çirkin neticelerinden biri de 
ışte budur. 
Beşinci Murad'ın cülüsu için 18761=1293 vukuatınm "30 Mayısıı fıkrasına ve 
hal'inden ı sene, 8 ay, 20 gün sonra tekrar iclası hulyasiyle zavallı Ali Suavi'nin 
yaptığı «Çırağan vak'ası,, için de 1878=1295 vukuatının «20 Mayıs» fıkrasına ba
Jnnız). 

1905 = 1323 

21 Temmuz = 18 Cumada-1-ô.la, Cuma: Bomba hadisesi. 

(Bu günkü «Selamlık resın-i alish>nde Sultan Hamid Yıldız cil.miinden çıkacağı 

sırada kendisini herhava etmek üzere "Machine infernale,, denilen bir saatli 
bomba patıatılarak yapılan süikasda son devir menbalarında "Bomba hadisesi» 
denir. Bu müdhiş süikasd, Anadolu'nun «Vilayat-ı-Sitte» denilen altı Şark vila
yetinde bir Ermenistan hükümeti kurmak istiyen Ermeni komiteled tarafından 

hariçte tertib edilmiştir: Ermeni meselesi ve kornitacıların Istanbul'da ve taş

ralarda çıkardıkları Ermeni patırdılarıyla ısyanları ıçın yukarda 1895 1=: 1313 
vukuatının «30 Eylül» ve 1896=1314 vukuatınm «26 Ağustos,, fıkralarına bakınız. 

«Bomba hadisesh ni tertib eden koınitacıların ınaksadı padişahı berhava ettik
ten sonra Bab-ı-Ali'yi, Galata köprüsünü, Tünel'i, Osmanlı bankasını, ecnebi se
farethaneleriyle "Cercle d'Orient» ı ve diger bazı resmi, hususi, yerli ve ecnebi 
müesseselerint de havaya uçurınak, ınüdhiş bir kargaşalık ve ihtilal çıkararak 

Istanbul'li kan ve ateş içinde bırakmak ve işte bu suretle Avrupa devletlerinin 
fi'li ve askeri müdahalelerine sebeb olarak Ermeni Ineselesini hallettirmektir : 
"Hadise,, den sonra Istanbul'un muhtelif yerlerinde yapılan araştırmalarda 

«Melinite>> denilen müdhiş infilak maddesinden tam yüz kırk sekiz kilo bulun
muş ve Osmanlı banl{asıyla Galata köprüsünü berhava etmek için kazılan lağım~ 
lar da meydana çıkarılm~ştır. tşte bundan dolayı Sultan Haınid'e atılan bomba 
hakikatte Türk devlet ve milletine atılmış demektir. 
Sfıikasdın hariçten gelen elebaşıları «Troşak» isınindeki Ermeni ihtilal cem.iyeti 
rüesasmdan Baku'lu Samoil Kaym nam-ı-diger Hristofor Mika.elyan ismindeki 
herifle bu ınel'un herifin kızı gösterilen Robina Kayın ve Konstantin Kabulyan 
nam-ı-diger Safo isminde üç Rus-ermenisidir: Bunlar Beyoğlu'nda Moraviç apart
ınanında bir ay kalıp Istanbul'daki adamlarını hazırlamışlar ve bilhassa Singer 
kumpanyası me'ınurlarmdan ve Belçika anarşistlerinden Anvers'li Charles 
Edouard Jorris isınindeki beynelınilel serseriyi de elde etmişlerdir : Dört senedir 
Istanbul'da bulunan bu 29 yaşındaki genç anarşist «Bomba hadisesi» nin ruhu ve 
en mühim aınil ve faili sayılır; «Anne!=Anna,, isınindeki karısı da kendisiyle 
ııeraber çahşınıştır. 

Bariçten gelen elebaşılar bir kaç defa Selamlık seyrine giderek Yıldız'daki Ha
midiyye camiinin binek-taşından arabasına binen Sultan Hamid'in dış kapı önü
ne tam bir dakika kırk iki saniyede gelmekte olduğunu da tesbit ettikten sonra 
Avrupa'ya dönmüşler ve iki ay sonra tekrar gelmişlerdir. Saatli bomharun ko
nuiduğu zarif araba işte o sırada Viyana'da hususi bir plana göre yaptırılmış

tır. Yüz kilo hacmindeki sandığına seksen kilo "Melinite»le yirmi kilo "Mitraille 
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= çelik ve demir parçaları» konulan bu lastik tekerlekli arabanın koyu kestane 
doru atıarı da «Komik-i şehir» Hasan Efendi'den 46 Osmanlı altınına satın alın

mıştır : «Hadiseıı günü suikasdcılar kadınlı erkekli ecuebi seyirciler kılığına gire
rek işte bu zarif arabayla Yıldız'a gitmişler ve dış kapı civarında durınuşlar

dır. Bomba saatinin Robina Kayın tarafından kurulmuş olduğu rivayet edilir: Fa
kat bu kadınla arabayı oraya götürenlerden ve suikasdı hazırlıyanlardan Madam 
Sofi Liparis, arahacı Mıgırdıç veled-i Serkiz, seyis Yervant Frankolyan ve arahacı 
Jorj Petri Varşamof nam-ı-diger Kirkor Varşam'ın pasaportları evvelden hazır ol
duğu için kara ve deniz yollarından muhtelif tarihlerde hepsi kaçıp kurtulmuştur. 
Sultan Hamid namazdan sonra sarayına dönmek üzere camiden çıkarken kori
do!'da kendisini selamlıyan vükela ve vüzeraya iltifat ettiği sırada Şeyh-ül-tslam 

Cemalüddin Efendi ile o gün mu'bldından daha uzun konuşmuş, sırf işte bu yüz
den bomba, saatinin ayarına nisbetle biraz gecikmiş ve nihayet hünkar koridor
dan kapıya doğ-ru giderken Istanbul'un en uzak semtlerine bile akseden 'Ttüdhiş 

bir tarraka olmuştur. Padişahın maiyyetinde vak'aya şahid olan Baş-katip Tah
sin Paşa sonsuz vehmiyle meşhur olan İkinci Abdülhamid'in o andaki halini 
«<-Iatırat» ının iki yerinde şöyle anlatır. 

«Sultan Hamid o anda ne duydu? Bunu bilemezsem de zahiren pek cesaret 
gösterdiği kabil-i inkar değildir». 

"Hiç korku ve telaş eseri göstermedi; yalnız benden "Ne var?» diye sordu,. 
Binek taşına geldiği zaman gördüğü umumf telaştan dolayı kalın ve gür sesiyle: 

- Korkmayın, korkmayın! 

cı,ediğ·inden de bahsedilir. Camiden dönerken daima yaptığı gibi kendi kullandığı 

arabaya binmiş ve askerin, halkın ve Selamlığı seyretmek için Merasim dairesin
de bulunan , elçiler vesair ecnebHerin «Yaşa» sesleriyle fevkaH1de alkışlanmış, 

bütün bunlara güler yüzle ve temennalarla mukabele, etmiş ve her zaman oldtığ'u 

gibi Çit köşkünde arabasından inip sefirleri huzuruna kabul ederek hiç bir şey 
olmamış gibi yirmi dakika kadar görüşmüştür. Ertesi 'gün neşredilen «Tebliğ-i 

resmhde bu nokta şöyle anlatılır : · 
.-Zat-i Akdes-i Hazret-i Hilafetpenahi bu vak'ada km11ac-i 

mek:anet ibraz ile asla telaş buyurmayarak her zaman olduğu 
derece 

gibi 
nıeta:net-ü-

gerdfme-su-
var-i izz-ü-iclaJ oldukları ve istade-i mevln'-i ihtiram buh;rıa'1 asakir-i :";ül'!lne-
lerini ve Avusturya imp2.r2.toru Hazretleri canibinden me'müren Merasinı daire-i 
tahiresinde bulunan Avusturya sefir-t kebiri Hazretleriyle Selamlık resm-i ali
sini temaşa içün Hazır· bulunan yerli ve ecnebi zevatı selii.m ve iltifat-ı Hüm2.
yun-ı Mülukaneleriyle taltif huyurdukları ve cümlesi taraflarından alkışlandıkları 

halde Saray-ı Şevket-ihtivay-ı Hümayunlarına avdet buyurmuşlardır". 

Rünkarın bu fevkalade metaneti çok iyi bir te'sir bırakmış, bütün ecnebi hüküm
darlarıyla devlet reisierinden tebrik te!grafları gelmiştir. 

Bu müdhiş vak'ada ölenlerin sayısı 26 ve yaralananların adedi de 58 kişidir : Ya
ralılaı· derhal ha.stahanelere kaldırılmıştır; yirmi kadar hayvan telef olduğ·u!ıdan 

ve bir çok arabalann enkaz haline geldiğinden de bahsedilir. 
Rus- Ermeni koı,ıitacı1anı:ıın Istanbul'u ,A.vrupa clevletlerin8 işgal ettir·me1{ mı

retiyle Şarki-Anadolu'yu bir Ermeni Cevleti haline getirmek için tertih ettikleri 
«Bomba hadisesi» nin en hazin cephelerinden biri. de Snltan Hamid'e rrmhiUif olan 
b~zı Türk münevverleri tarafından maatteessüf alluşlanmıs olmasında göste
rilebilir. Mesela Tevfik Fikret'in "Bir lahza-i teahhur» ismindeki müı1asebetsiz 
manzi'ımesinde yalnız padişahı değil, Türk vatanını da parçalamak istiyen 'vHk'a 
failine : 

ve bHhassa 

Ey şanlı avcı, damını bfhude kurmadın, 
Attın fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın! 

MiUik sesin o sevr,et-i ra'din-i gayza ki 
Her yerde hiss-i hakk-u-lialasın muharriki! 
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şeklindeki hitaplan mutlakıyyet devrinde gizli kalan bu yersiz şi'rin yazıldığı 

tarihte şiUrin henüz cinayet sebeblerini bilmemesiyle te'vil edilebilirse de, ikinci 
meşrutiyetin ilanı üzerine derhal neşrind-e tereddüd etmemek suretiyle işin ma
hiyyetini anladıktan sonra da Ermeni kornitacılarını alkışlamakta ısrar etmiş 

gibi bir vaziyette kalmış olduğu nasıl inkar edilebilir? Türk şairinin bu iğrenç 
şi'rine mukabil, komitacı bir Ermeni şairinin Türkçe yazdığı "Zeytin mersiyesbn
de şu parçalara tesadüf edilir : 

Avrupa'dan mahsus bize gelenler 
Şöhretleri ise Hınçak baronlar 
Millet içün bunlar fedaidirler 
Haykazyan nesiinin hep kahramanı 

Haylıca Türklere kurşun urdular 
Çokça ağıattılar Türkü, Müslümanı 

Bilhassa «Abdülhamid ve devr-i saltanatı, ismindeki eserin üçüncü cildini yaz., 
mış olan müverrih Ahmed Refik'in hadiseden sonra yapılan resmi tahkikattan 
bahsederken şu satırları nasıl yazabildiğine ve yazarken milli hissi nasıl renc1de 
olmadığına hayret etmemek kabi:l midir : 

«Nihayet hakikat tamamiyle meydana çıkarıldı: Osmanlı milletini Abdülha
mid'in zulmünden kurtarmak için bu hareket-i kahramananenin Ermeni vatan
daşlarımız tarafından i cra ol unduğu anlaşıldı»! 

Bu satırlar bir Türk müverrrhinin değil, ancak bir komitacı Ermeni ınuharriri

nin kalemine yakışabilir. 

Hadisenin tahkiki ve faillerinin derhal meydana çıkarılması ıçın Yıldız'da Tica
Tet ve Nafia nezareti müsteşarı Necib Melhame Paşa'nın riyasetinde Baş-Müddai
umumi Cemal Bey'le tstinaf Müddeiiumumisi Necmeddin-Molla vesaireden mü
rekkep bir "Komisyon-ı-Mahsus» teşkil edilmiş, bir çok kimseler tevkif olunmuş, 

tahkikat fezlekesi bin sallifeye yaklaşmış ve nihayet mesele bütün teferrüatiyle 
tenvir edilmiştir. 

Yakalanan elebaşılar içinde Belçikalı anarşist Jorris de vardır : Bu adam bütün 
yaptıklarını i'tiraf etmiş ve hatta isticvabında hazır bulunan Belçika 
önünde her türlü cezaya müstahak olduğunu söylemiştir : SCıikasdi.n 
müdhiş arnili pek tabii olarak nihayet idama mahkum olmuşsa da, kan 
ten hoşlanmıyan Sultan Hamid bunu bile afvetmiştir! Baş-katip Tahsin 
noktayı şöyle anlatır: 

sefirinin 
bu en 

dökmek
paşa bu 

«Sultan Hamid'in oynadığı rol şayan-ı hayrettir: Hayatına süikasd etmiş, 

bomba getirip fitili ateşlemiş ve nihayet her şeyi i'tiraf ederek iO.ama mahkilm 
olmuş olan bu Jorris idam olunmadı, hapsolunmadı, hatta mahfüzen hudud Ila
ricine de tardolunınadı; bil-akis afvedildi, hapishane höcresinden saraya geti
rildi; padişahla bilvasıta görüştü; Ermeni komiteleri aleyhine çalışmak ve bun
ların ahval-ü-harekatı hakkında hünkara malümat vermek üzere para mukabi
linde Sultan Hamid'in hi·zmetine girdi; beş yüz altın harcirah ihsan edilerek 
Sirkeci'den şömendöfere bindirildi ve gitti. Sultan Hamid'i itlaf etmek içi<n va
zife kabul etmiş olan Jorris çok geçmeden Sultan Hamid'in hafiyyeliğini alarak 
Avrupa'yu döndü ve hayli hizmet etti» 

Ermeni komitacılarının kanlı faaliyeti "Bomba hadisesi,nden sonra da devam et
miş, bir kornitacının başka bir kornitacıya göndermek üzere dört masum Türk 
hocasına tevdi ettiği yaldızlı "Tefsir-i Tibyan» kitabı Kayseri köylerinden bi
rinde heybeden düşüp patlıyarak zavallı hocaların şehadetine sebeb olmuş, 

muhtelif yerlerde bombalarla dinarnitler yakalanmış, Avrupa'dan yeni sftikasd 
haberleri alınmış ve hatta Atina'da Yunan polisinin tevkif ettiği on Ermeni ko
mitacısının yığınlarla infilak maddeleri bulunmuştur). 
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26 Teşrinisani = 28 Ramazan, Pazar: Makedonya mali ıslahatı. 

meselesinden dolayı Mid'illi ve dokuz gün sonra d?. Limni gümrül{ ve 
posta-telgraf dairelerinin devletler tarafından işgali. 

~Makedonya meseles1 için yukarda 1902=1320 vukuatının «21 Eylül», «İlin-Di:mıı 
denilen büyük, Makedonya ihtilali için 1903=1321 vukuatının «2 Ağustos» ve Vi
iayat-ı-Selase jandarına ıslahatı için de gene o senenin «25 Teşrinisaniıı fıkrala

nna bakınız. - Makedonya meselesiyle en fazla alakadar olan Avusturya ve 
Rusya devletleri jandarma ıslahatını kafi görmedikleri için Maliyenin de ıslahın

dan dem vurarak 1905 = 1322 senesi 17 Kanunusani = ll Zülka'de Salı günü 
Bab-ı-Ali'ye verdikleri bir notayla Osmanlı bankasının da iştirak edeceği muh
telit bir nıürakabe sistemi kurulmasını istemişlerse de Sultan Hamid bu ağ·ır 

tekEfi pek haklı olarak reddetrniş ve yalnız iki devletin rol oynamasım hoş gör
miyen diger devletler de ses çıkarmamıştır. Meselenin bütün düvel-i-muazza
mayı alakadar eden beynelınilel bir mahiyyet alması işte bundandır: Avusturya 
ile Rusya diger devletleri de müttahiden harekete davet edince hepsi birleşerek 

bu senenin 8 Mayıs=3 Rebi'ül-evvel Pazartes1 günü verdikleri müşterek notayla 
Vilayat-ı-Selase Müfettiş-i-Umumiliğ·i nezdindeki Avusturya ve Rusya sivil mü
messmerine diger dört devlet de birer mali mümcssil ilave etmek suretiyle Ma
kedonya maliyesinin ıslahını istemişler ve hatta bir müddet sonra bu maliyecile
rin tayin ediimiş olduklarını da bildirmişlerse de Bab-ı-Ali 29 Ağustos = 27 Cu
rnada-1-ahire Salı günü verdiği cevabi notayla bu haksız talebi de reddetmiştir. 

Meselenin mühim bir bulıran şeklini alması işte bunun üzerinedir. Istanbul'daki 
düvel-i-muazzama süferası meseleyi halietmek için padişah tarafından müctemian 
kabul edilmelerint istemişlerse de Sultan Hamid Bab-ı-Ali'ye müracaat etmeleri 
lüzurnundan bahsederek reddetmiş ve işte bundan dolayı Türkiye'ye karşı dost
luk rolü aynıyan Almanya müstesna olmak üzere diger beş devletin ikişer zırhlı

sından mürekkep bir filo bu gün Midilli'de karaya asker çıkararak gümrük ve 
posta-telgraf dairelerini işgal ettiği gibi, 5 Kanunuevvei=7 Şevval Salı günü de 
Limni gümrüğünü işgal altına almıştır. Bütün Avrupa devletlerine karşı tek ba
şına mukavemet edeıniyeceğinio anlıyan Sultan Hamid Alnıanya'nın tavsiyesiyle 
nihayet uVilayat-ı-Selase» denilen Selanik, Manastır ve Kosova vilayetlerinde mali 
ıslahat esasını bazı tadilatla Limni'nin işgalinden bir gün evvel kabule mecbur 
olmuş, dört maliye mümessili uMüşavir» ismiyle kabul edilip bir de Türk 
müşavir ilave edilmiş ve hazine işlerinin tanzimi de Osmanlı bankasının oralarda
ki şubelerine bırakılmıştır. Midilli ve Limni adaları ecnebi işgalinden ancak 
işte bu sayede kurtulabiimiştir : Aşağıda 1907=1325 vukuatmın «25 Nisanıı fık
rasına da bakınız). 

1906 = 1324 

1 Teşrinievvel = 12 Şa'ban, Pazartesi: Akabe meselesinin halli ve 

Sultan Hamid'in Hilafet siyasetine karşı İngiliz emperyalizmi. 

(ikinci Abdülhamid bazı menbalarda Hilafet siyaseti takib etmiş yegane Os
manlı padişahı gibi gösterilirse de doğru değHdir: Yavuz'un Mısır fethinde Ha
life sıfatını ihra.zından Akabe bulıranma kadar geçen 389 sene içinde teselsül 
etmiş Osmanlı padişahlarının hepsi bu ünvana ve bunun her türlü icabatma 
fevkalade ehemmiyet vermiş, HHiLfetin Hardmeyn'e karşı an'anevi vazifelerini 
bila-istisna hepsi o sıfatıa yapmış ve kendisini tekmil islam aleminin reisi say
mıyan veyahut «Emir-ül-Mü'minin» olduğunu unutan hiç bir Osmanlı padişahı 

görülmemiştir : Hilafet meselesi için ikinci ciltte 1517 ı= 923 vukuatının «15 Şu
bat» fıkrasına bakınız. Hilafetin !slam aleini ü:rerindeki• haklarıyla salahiyyetle-
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rini bir harici siyaset düstüru ittihaz etmiş Osmanlı padişahları da vardır: Ya
vuz devri için 1520=926 vukuatının «21/22 Eylülıı fıkrasına, Kanuni'nin :tsı.am 
siyaseti için 1538 1= 945 vukuatmın "13 Haziran» fıkrasına, tkinci Selim devrinde 
ayni maksatla yapılan Okyarrus seferi için 1569=976 vukuatının son fıkrasına ve 
nihayet üçüncü Ahmed devrinde Efganlı Eşref-Şah'ın iddialarına karşı takib edi
len Hilafet siyaseti için de bu cildin 1 726!=1138 vukuatı içinde «12 :Martıı fıkrasına 

bakınız. 

Bu meselede Sultan Hamid'in selefierinden farkı, Alem-i-tslam üzerindeki Hi
lafet nüfuzunu Avrupa'ya ve bilhassa İngiliz emperyalizmine karşı siyasi ve 
manevi bir kuvvet olarak kullanmasında gösterilebilir. Bunun için daha ilk sal
tanat yıllarından itibaren Müslüman memleketlerine gizli propagandacılar gön
dermiş, bazı Garp menbalarında da bahsedildiği gibi Hindistan'da bile Halifenin 
göze gorunmez adamlan propaganda yapmış, Sultan Hamid'in resimleri Hind'in 
l{öylü lmlübe!erine kadar hulül etmiş, Cava, Çin, Afrika ve Orta-Asya dl.mileri 
ınü'minlerin Em1r-ül-Mü'minin'e nusret dualarıyla inlemiştir. Bilhassa Hicaz de
mir-yolunun inşasiyle 1897 = 1314 vukuatının «18 Nisan» fıkrasında Yunanistan'a 
karşı kazanıldığinı gördüğümüz zaferin Islam aleminde Sultan Ham~d'in nüfuz 
ve itibarını fevkali'tde artırdığından bahsedilir. 1905 := 1323 tarihinden itibaren 
İngilteı:e'nin Hindistan'la Mısır'da uğradığ·ı manevi mukavemette bu vaziyetin 
büyük bir te'siü vardır. 

Böyle bir siyasete karşı ingiliz emperyalizminden görülecek aks-ül-amelin ne 
kadar şiddetli olacağını tahmin etmek her halde güç değildir: İngiltere'nin mu
kabil darbesi Ceziret-ül-Arap'dadır. 

islamiyyetin menşei, Araplığın vatanı ve 1\IIekke ile Medine'den dolayı bütün 
İslam aleminin daimi zi·yaretgahı olan bu büyük yarımadayı Osmanlı hak:inıiy

yetinden ayınnak ve hiç olmazsa Arap alemini o hakimiyyete karşı ayaklandır

mak bir Türk ·Emir-ül-Mü'minine vurulacak en müessir darbedir. işte bundan 
dolayı Sultan Hamid devrinde Ceziret-ül-Arap Türk-İngiliz siyasi mücadelesinin 
en mühim sahnesi haline gelmiştir. 
Bu tarihi mücadelenin en hayati noktaları yanınadanın iki tarafındadır : Biri 
Basra körfezinin şimalindeki Küveyt limanı ve biri de Kızıl-deniz'in şimaiişarki

sindeki Akabe körfezinin yukarı ınüntehasında ve salıilin dört kilometre ışar

kındaki Kal'at-ül-Akabe yahut Kasr-ül-Akabe'dir. Bu iki noktadan birincisi Bağ'

dad demk-yolunun müntehasında bulunmak itibariyle Anadolu ve Irak ticareti
nin en mühim iskelesi ve ikincisi de Hicaz hattının Akabe körfezi. vasıtasıyla 

Kızıl-deniz'e doğru bir kapısı demektir. Bunların birincisindeki Türk-İngiliz mü
cadelesi mahalli şeyhlerle emirleri takviye suretiyle bilvasıta ve ikincisinde as
keri ve bahri nümayişlerle doğrudan doğruya olmuştur. Bağdad demi-r-yolıı mü
nasebetiyle Küveyt meselesinde Alman siyasetinden de istifade eden Sultan Ha
mid, Akabe meselesinde ingiltere'ye karşı yapyalnızdır. 
1 - Almanların «Drang nach Ostn» denilen «Şarka doğru hamle» siyasetini 
Küveyt üzerinden Basra körfezine ve netice itibariyle Hint yoluna kadar indi
ren Haydarpaşa-Bağdad hattı Hilafet nüfuziyle satvetini de Ceziret-ül-Arab'a 
mü temadiyen sokacak bir yol demektir: Bu yolun müntehasındaki Küveyt iskelesi 
Osmanlı hakimiyyetinde ve «Mubarek-üs-Sabah» isminde bir Arap şeyhinin ida
resindedir. Bu şeyhlik mıntakasınııı' hinteriandı demek chıı Necid{Necd ya':<ut 
El-Yemil.me kıt'ası da iki bedevi emirinin mücadele sahnesidir: Bunlaı·m· 1Jiri 
Cebel-Şammar emiri Abd-ü.l-Aziz 1bn-ir-Reşid ve biri c!.e sonnı.dan Hicaz'ı dı:t 

zabtedi]) Suudi-Arabistan hükümdan olan Yelılıabi emiri Abd-i..il-Aziz 1bn-is-Su
f•cl'dur; birincisinin merkezi "Hayl/El-Hayl, ve ikincisinin nı.·erkezi de:: "Rıyı'icl/ 

Er-Rıyad» kasabasıdır. Bir zamanlar Osmanlı devletinin başına büyük gaileler 
Eçan Vehhahllerle mezhepleri için yukarda 1803 = 1217 vukuatmın ,z18 Şubat» ve 
1803 = 1218 vukuabnm «30 l'-Hsan» fıkralanyla 18071=1221 vukuatm.ın son fıkrası
na. 1812=1227 vukuatınm «2 Kanunuevvel,, 1813=1228 vukuatının «23 Kanunu
san!»· ve 1818=1233 vukuatının da "25 Eylül» fıkralarına bakınız. 

Oıı.-dokuzuncu asrın sonlarına doğru Abd-ül-Aziz'in babası Muhammed tbn-ür
Reşid devrinde Şammarlılar Vehhabileri mağlüb ettikleri ve hatta merkezleri 
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olan Rıyad'ı bile aldıklan için Abd-ül-Aziz tbn-is-Suudu'un babası olan Abdur
rahman İbn-is-Suud oğluyla beraber Küveyt'e kaçıp Mubarek-üs-Sabah'a iltica 
etmistir. Emaret merkezi sahilde bulunduğu için İngiliz nüfuzuna dayanmak is
tiyen' hain Mubarek'in Vehhabilere yataklık etmesi Sultan Hamid'in hoşuna git
mediği için Bağdad'daki Altıncı ordu müşiri Feyzi Paşa'yı bu şeyhliğin ilga. ve
yahut işgali için Küveyt'e göndermişs.e de :ı:vrubarek-üs-Sabah derhal İngiliz hi
mayesini istemiş ve işte bunun üzerine cereyan eden müzakere neticesinde Bab-ı~ 
All'nin statu-quo'yu muhafaza etmesine mukabil İngiltere hükumeti de şeyhi 

resmen lümaye altına almaktan vazgeçmiştir : Bununla beraber, hakikatte hem 
Şeyh :ı:vrubArek, hem ona iltica etmiş olan Vehhabi emiri İngiliz nüfuzuna isti
nad etmekte oldukları için düşmanları olan ve ötedenberi devlete sadıtkatten ay
rılmıyan ibn-ür-Re,şid de Türkiye'ye dayanmıştır. 

Sultan Hamid'in İngiliz nüfuzuna karşı bilvasıta mücadeleye başlaması işte bu 
vaziyetten dolayıdır: !lk önce 1900=1318 de İngilizlerin tahriki üzerine Şeyh Mu
barelı:"le Abdurrahman İbn-is-Suud harekete geçip Abd-ül-Aziz İbn-ür-Reşid'e hü
cum etmişlerse de mağlUb olmuşlar ve Işte bunun üzerine 1901=1319 tarihinde 
Sultan Hamid'ln teşvikiyle ibn-ür-Reşid Küveyt'e taarruz etmişse de derhal sa
hile seri' toplar çıkaran İngilizlerin talebiyle bu taarruz durdurulmuştur. Bu
nunla beraber Şammarlılarla Suudllerin bu kanlı mücadelesi o kadarla da kal
mamış, ingilizlerden yardım gören Suudller bir aralık eski merkezleri olan Rı

yad'ı istirdad etm.iş ve nihayet ibn-ür-Reşid'in bu sene maktul düşmesi üzerine bü
tün Necid SuüdijVehhabi hegemonyasında kalmıştır. Bu vaziyet üzerine Osmanlı 
hükimiyyeti Basra körfezinin garp sahilinde ve Küveyt'in cenubundaki El-Hasaf 
Lahsa havalisine münhasır bir hale gelmiş ve o da Abd-ül-Aziz İbn-is-Suud'un 
1913=1332 delü istilasına kadar devam etmiştir. 

1897=1315 denberi müzminleşmiş bir halde devam eden Yemen ısyanmın 1904 ~= 
1322 de ingilizierin tahrikiyle büyük ve kanlı bir gaile şeklini alması Şammarlı
larla Suudllerin işte bu tarihi mücadelesine ınüsadiftir: İngiltere'nin bundan mak
sadr, Sultan Hamid'i Emir Abd-ül-Aziz ibn-ür-Reşid'e yardım edemiyecek bir 
vaziyete sokmak arzusuyla izah edilir. Meşhur Zeydi imamı Yahya Hamidüddirıı 

EI-Mütevekkil 1905·,=1323 tarihinde San'a şehrini zabtetmişse de 45 bin kişilik bir 
kuvvetle hareket eden müşk Feyzi Paşa gene o sene içinde istirdadına muvaffak 
olmuş, bununla beraber ısyan müzminleşmiş ve tabii bu suretle İngilizlerin Türk 
ordusuna mütemadiyen kan döktürmek emeli tamamiyle hasıl olmuştur. Buraya 
kadar gözden geçirdiğimiz vaziyete göre Ceziret-lil-Arab'ın merkeziyle şarkm

dak1 Küveyt-Hayl-Rıyad mücadele dairesinde İngiliz siyaseti Hil!tfet nüfuzunu 
, nihayet mağlub etmiş, fakat cenubugarbideki Yemen'de o kadar muvaffak ola
mamış demektir. 

2 - Avrupa devletlerinin müşterek müdahaleleriyle deniz nümayişleri ve tehdit~ 

leri yüzünden Makedonya meselesinin Rumeli'dek1 Osmanlı hakimiyyetini teh
likeli bir vaziyete soktuğu sıralarda Ceziret-ül-Arab'ın şark tarafından İngiliz 
nüfuzunun hulülü Rumeli gibi Arabistan'ın ve hatta Irak'la Elcezire'nin de İstik

ballerini tehdid ettiği ıçm, Sultan Hamid bu yarınradanın şarkında kaybettiği 

davayı garbinde kazanmıya fevkalade ehemmiyet vermiş ve büyük devletlere 
karşı daima ihtiyatkar davrandığı halde bu meselede hem ingiliz emperyalizmi
ne, hem onu destekliyen diger büyük devletlere karşı sonuna kadar tek başına 
mukavemet ve hatta mücadele etmiştir. Bu müciidelenin gayesi, şarkta Bağdad 
hattının müntehası olan Küveyt'e mukabil garpta IIilafet siyasetinin ana-hattı 
olan Hic.az demir-yolunun Kızıl-deniz'e doğru en mühim kapısı vaziyeti.ndeki 
Akabe kalesini işgal etmektir! Çünkü Osmanlı arazisinde bulunan bu hayatı 
nokta, Mehmed AH Paşa devrinde Mısır meselesinin 1841=1257 vukuatı iç:ndeki 
<<21 Mayıs» fıkrasında gördüğ·ümüz tesviye şeklindenberi Bab-ı-All'nin mus:::ace
si.yle Mısırlı muhafızlar elindedir: Bunun sebebi de Mısır'dan Hacc'e giden kara 
yolunun oradan geçmesidir : esasen Mısır vilayeti de Türk hakimi-yyetinde bu
lunduğu için, o zaman Hac yolunun emniyeti bakımından öyle bir müsaade ve
rilmesi pek tabiidir ve hatta Hicaz arazisinde de bazı yerlere böyle bir takıE1 

F. 23 
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1viısır karakolları ikame ettirilmiştir. Fakat o tarihten sonra Süveyş kanalının 
açılması Mısır hacılarınm artık kara yolunu bırakıp deniz yolunu tercih · etmele
rine sebeb olduğu gibi, 1882 = 1299 vukuatının "11 Temmuz» fıkrasında gör
·düğümi:iz İngiliz işgali de Mısır vilayetint bir ecnebi kuvvetinin üssüıharekesi ha
line getirmiştir: Hatta Akdeniz'de bir Mısır muhilJız kıt'ası bulunmasından istifade 
etmek istiyen ingiltere'nin bu askeri noktayı İngiliz kuvvetleriyle de takviye ede
rek hem Hicaz demir-yolunu. hem Filistin ve Suriye'yi tehdid etmek istediğinden 

bile bahsedilir. 

Hamidiyye Hicaz demir-yolu Akabe körfezine yaklaşırken Sultan Hamid'in in
giliz tehdidine karşı Kal'at-ül-Akabe'yi işgal ederek hattın denizle temas nokta
sını kurtarnıak istemesi işte bundandır. 

Bu meselede hiç bir vehme. vesveseye ve tereddüde kapılmayarak büyük bir ce
saret ve metanetle hareket eden Sultan Hamid kendi yilverierinden miralay 
P.üşdi Bey/Paşa isminde müdebbir ve muktedir bir askeri iki tabur ve bir topla 
Akabe ve havalisinin işgaline me'mur etmiş, P.üşdi Bey bu vazifesini derhal ifa 
edip Akabe'ye yerleştıkten sonra İngilizlerin ileri sürdükleri bir bedevi kuv
vetini perişan etmiş ve hatta o kadarla da kalmıyarak bu tarihten 7 ay, 14 gün 
evvel 1906'=1323 senesi 15 Şubat=20 Zülhicce Perşenbe günü «Tabeıı mevkiini de 
işgal etmiştir: Akabe körfezinin biraz şimaligarbisine tesadüf eden bu askeri 
mevki Sina yarımadasındaki Mısır hududu üzerindedir. Sultan Hamid'in asıl he
defi olan Akabe'den sonra burayı da bir taburla işgal ettirmesi belki de ingi-
1izlerle çıkacak ihtiliifta nihayet feda edHebilecek bir nokta elde etmek içindir! 
Zaten bu .emr-i-vakı'Jar mukadder ihtilafm derhal başlamasına sebeb olmuş, 

bilhassa Türk lnıvvetlerinin Mısır hudud işaretlerini söküp kaldırması bütün 
sına yarımadasının işgaline mukaddime sayılmış, Akabe körfezinin ağzındaki 

T1nln adasının da işgal edileceği şayi' olmuş, ingiltere hükümeti derhal bir pro• 
testo notası dayamış, tng·iliz parlamentosuyla Londra matbuatında ateşler püs-
1{Ürülmüş, Sultan Hamid'in vehmiyle tereddüdühden umulınayan bu hareket 
haksız olarak imparator IVilhelm'in teşvikine hamledilerek Hint yoluna karşı 

Alman tehlikesinin belirdiğinden bahsedHmiş, işgal edilen yerlerin derhal tah
ı.ıyesı istenmiş ve hatta Rusya ile Fransa da bu hususta ingiltere'ye müzaheret 
ettikten başka Almanya bile bu teşebbüsün mühlik olabileceğini bildirmiş, Mı

sır'daki beş bin kişilik ingiliz kuvvetleri takviye edilmiş, AkalJe körfezine Diana 
isminde bir harp gemisi gönderilmiş ve bir taraftan da muazzam bir donanına 

hazırlanmıya başlamıştır' işte bütün bunlara rağmen Mısır vilayetini kendi 
toprağı sayan Sultan Hamid'in İngiliz işgalini g·ayr-i-meşrü addetmesi· bütün Mı

sn· meselesinin tazelennıesine sebeb olduğu için Mısır'da Emir-ül-Mü'minin lehine 
nümayişler yapılmış ve Kahire'deki ingiliz fevkaiade komiseri Lord Cromer'e 
bir çok tehdit mektuplan gönderilmiştir. 

<ı:Akabe meselesi» denilen bu siyasi bulıranın en şiddetli safhası ingiltere'nin 3 
Ma:yıs=9 Rebi'ül-evvel Perşenbe günü verdiği on günlük ültimatomla başlamış

tır , Türk kuvvetleri o müddet içinde Sina yarımadasım tahliye etmedikleri tak
dirde vaziyetin vahim olacağını bildiren bu uzun va'deli ültimatomu te'yid için 
Malta'dan bir donanma hareket ettirilmiş, Adalar-denizi'nde bir ingiliz filosu 
nümayişe çıkmış ve hatta Okyanus donar:' :~:ı c':ı Cebel-Tarık'da boy göstermiş

tir! Sultım Hamid'in maksadı her halde İngiltere'ye har b ilanı değildir : tşte 

bundan dolayı İslam alemine karşı Halifeyi müşkil vaziyette bırakmak istemi
yen İngiltere'nin «Ün giin» mühletle verdiği uzun va'deli ültimatom.a Bab-ı-All 
milsait cevap vermiş, fak.at o vaziyette bile metanetini muhafaza eden Sultan 
Hamid ingiltere'nin Mısır işgalini meşru tanımadığı için yeni hududu tayin ede
cek komisyonun yalnız Türk ve Mısır zabitlerinden mürekkep olmasını istemiş, 

yani ingiliz murahhasları bulunmasına müsaade etmemiştir. 

KG>ınisyonun müzakereleri nihayet bu gün sekiz maddelik bir protokol imzasiyle 
neticelenıniştir : Bu nmkavelede tesbit edilen hudut hattı Akabe körfezinin garp 
salıilindeki «Re's-Tabe» den başlayıp Akdeniz sahiline nazır "Harabeıı tepesin
den deniz kenarına inmektir; "Harabe» tepesi Gazze ile El-Ariş arasındadır. 
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Bu ı:esviye suretinde bilhassa dikkat edilecek çok mühim bir nokta vardır: Aka
be körfezinin şimalişarkisinde bulunan ve Sultan Hamid'in asıl hedefini teşkil 

eden Kal'at-ül-Akabe/Kasr-ül-Akabe Türkiye'de kalmış ve yalnız Mısır hududun
daki Tabe iacie edilmiştir. Bazı menbalarda bu noktaya dikkat edilmediği için 
Sultan Hamid Küveyt işinde olduğu gibi Akabe meselesinde de muvaffakıyyetsiz
Jiğe uğramış gösterilirse de doğru değildir: Ceziret-ül Arab'ı Küveyt-Akabe-San'a 
luskacıyla boğmak istiyen İngiliz emperyalizminin yalnız Küveyt'de muvaffak ol
masına mukabil, diger iki nokta da Hilafet siyaseti üstün gelmiştir). 

1907 = 1325 

25 Nisan 12 Rebi'iH-evvel, Perşen be: Gümrük resminin artml-

nıasJ. 

(Adli, idari, mali ve siyasi sahalarda devletin istiklalini ihlal ettikten ba~ka her 
türlü tekamüle de engel olan kapitülasyonlarlll mali takyidatından en mühimnü 
gümrük resıYıini yüzde sekize hasreden kaydidir: Devletin bunu kendiliğinden 

mtırmıya hakkı yoktur! Yukarda 1905=1323 vukuatının «26 Teşrinisanin fıkra

sında bahsi geçen Makedonya mali ıslahatının kabulüne mukabil Bab-ı-Ali devlet
lerıo müzakereye girişer.ek adeta bir taviz şeklinde gümrük resminin yüzde se
kizden on bire çıkarılmasını te'mine muvaffak olmuştur; yalnız bunun bile ağır 

bir> şartı vardır: Eski ınıkclarda yapılan yüzde üç zamdan hasıl olacak fazla vari
datm yüzde yetmiş beşi Makedonya büdcesine aid olacaktır! Netice itibariyle 
umumi devlet hazinesinin istifadesi yüzde bir buçuktan bile aşağı demektir). 

9 ve 10 Haziran 
mll!akatı. 

1908 = 1326 

9 ve 10 Cumada-1-fıla, Salı ve Çarşanba: Reval 

1 Sonra'dan Estonya'ya geçip Taliinn ismini alan Reval yahut Reve! limanı Baltık 

denizinin şark sahilinde ve Finlandiya körfezindeki Rus askeri limanlarındandır : 
Buradaki meşhur mülakat ingiltere kralı Yedinci Edward ile son Rus çarı !kinci 
Nicolas arasındadır. 

Bizde :ittihad ve Terakki yaygaracılarmın Reva! mülakatı hakkında çok tuhaf 
bir propagandası vardır : Güya Reval'de Türkiye'nin taksimine karar verilmişse 

de «İttihad ve Terakki» cemiyeti ortaya atılıp ikinci meşrutiyeti ilan ettirerek 
vatanı kurtanvermiştir! Bu safsataya müverrih Ahmed Refik bile her nedense 
inanmış ve Rev al' de "Vatan-ı Osmani'nin paylaşılmasına karar verilmiş» oldu
ğ·undan bahsetmiştir! Haki-katte ise bu ittihatçı palavrası cahilane bir herzeden 
başka bir şey değildir: Her şeyden evvel bir kere Revai mülakatında konuşulan 

şeyler son derece gizli tutulmuştur; fazla olarak yalnız İngiltere ile Rusya'nın 
Türkiye'yi taksime karar verip Almanya, Avusturya-Macaristan, ttalya ve Fransa 
gibi' muazzam _devletleri hiçe sayarak açıkta bırakmış olmaları imkansızdır. ZAten 
sonraları yapılan ifşaattan anlaşıldığma göre Reval mülil.katı Türkiye'den ziyade 
Almanya aleyhine bir teşebbüstür; Türkiye'nin umumi mukadderatından bahis 
l)ile edilmemiş, yalnız Makedonya ıslahatından bahsedilmiş ve Almanya'yı kuş

kulandırmamak için sırf işte bu ısıahat işi görüşülmüş gibi şayialar çıkarılmıştır: 

Makedonya Jandarma ve Maliye ıslahatı için yukarda 1903 r= 1321 vukuatının 

«25 Teşrinisani», 1905 = 1323 vukuatının "26 Teşrinisaniıı ve 1907 ı:::::: 1325 vuku
atının da «25 Nisan» fıkralarına bakınız. 

Gene 1907=1325 senesi 15 Eylül=7 Şa'ban pazar günü Rusya ve Avusturya dev
Jetleri mali ıslahat gibi adll ıslahat yapılm)lsım da istemişlerse de Bab-ı-Ali mu
Yafakat etmediği için Reval mülakatında yalnız işte bu meseleden bahsedilmiş 
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ve ecnebi jandarma mütehassıslarının tezyidiyle Türk izzetinefsine ağır 

mesi için Türkiye hizmetine girip Osmanlı zabiti sifatiyle çalışmaları 

ol~ur. 

gelme
tensib 

Bu vaziyete karşı büyük bir hassasiyyetle hareket eden Sultan Hamid'le Al
manya imparatoru ikinci Wilhelm derhal muhabereye başlamış, padişahla gö
rüşmek üzere imparatorun Istanbul'a gelmesi kararlaşmış, Alman sefiri hünkarla 
görüştükten sonra Berlin'e gitmiş ve hatta resmi mahfillerde Türkiye'nin !tti
fak-ı-Müselles'e gireceğinden bile bahsedHmiştir. 

dttihad ve Terakki» cemiyetince Türkiye'nin taksimi karariyle neticelenmiş gibi 
gösterilen meşhur .Reval müakatının iç-yüzü işte bundan ibarettir: Dahill bir 
propaganda vesilesi ittihaz edilen bu hadci mesele, biraz sonra "Kahraman-ı 

hürriyet» ilan edilen kolağası Niyazi ve binbaşı Enver Efendiler birer çete ile 
dağa çıktıklan zaman dillerine do la dıkları en mühim ısyan sebebi olmuştur). 

22 Temmuz = 22 Cumada-1-ahire, Ça.rşanba: Avlonya.h-Ri'erH P~ı

şa'run. azilyle Said Paşa'nın yedinci sadareti. 

(Azlin sebebi, aşağıki fıkrada göreceğimiz meşrutiyet meselesinden dolayı Ru
ıneli'de çıkan galeyanı teskin edememesi ve hatta tuhaf bir rivayete göre de 
Arnavutları meşrutiyet istemiye teşvik etmesidir : Sadaret müddeti 1903 ı= 1320 
senesi 14 Kanunusani = 14 Şevval Çarşanba gününden itibaren 5 sene, 6 ay, 8 
gündür. 
Said Paşa "Hatırat»ının ikinci cildinde kendisini meşrutiyet mürevvi:ci gibi gös
terirse de Kamil, Memduh ve Tahsin Paşaların muhtelif isimlerle neşretti1deri 

Hatırat ciltıerinin ınukayesesinden anlaşıldığına göre padişahın fikri kendisine 
resmen tebliğ edilineeye kadar hiç bir şahsi mülahaza dermiyan etmeyip son 
derece ihtiyatkar davranmış ve hatta 7ahsin Paşa'ya göre sadaretinden biraz 
evvel istişare için huzura davet edildikçe meşrutiyetin aleyhinde bulunup Rumeli 
ıs yanının tenkHini tavsiye etmiştir! 
Bu tebeddülde kabine erkanı kanıilen ikba edilmiş, yalnız Ser-asker Rıza Paşa 

aziedilerek yerine «Harbiye nazırı» ünvaniyle Erkanıharbiyye-i-Umumiyye reisi 
müşir ömer Rüşdi Paşa getirilmiştir). 

23 Temmuz = 23 Cumada~l-ahire [ = Rumi 10 Temmuz], Perşen
be: İkinci meŞrutiyetin ilanı. 

(ikinci Abdülhamid'in cülusundan 3 ay, 23 gün sonra ilan edilmiş olan ilk meş

rutiyet için 1876 ı= 1293 vukuatının «23 Kanunuevvel,ıı ilk Meclis-i-Meb'fısan'm 

açılış merasil'ni için 1877=1294 vukuatınm «19 Mart» ve ikinci ictima devresi 
içinde kapatılması için de 1878 = 1295 vulmatının «13 Şubat» fıkralarına bakmız. 

İlk meclisin tatiliyle meşrutiyet usulüne fi'len nihayet verilmesinden bu :ikinci 
meşruUyete kadar devlet tam 30 sene, 5 ay, 6 gün mutıakıyyetle idare edilmiştir: 

Buna "ikinci mutlakıyyet» denilebilir. Bununla beraber, her ikisi de kendi sal
tanat devrine tesadüf etmiş olduğu için, Sultan Hamid Osmanlı tarihinde Hk 
meşrutiyet padişahıdır. Bu meselede dikkat edilecek iki mühim nokta vardır: 

1 - "Birincin ve (<İkinci» meşrutiyet tabirleri fi'len doğTu olmakla beraber hu
kuk! bakımdan doğru değildir; çünkü ilk Meclis-i-Meb'üsan tatil edildiği zaman 
meşrutiyet ilga edilmemiş, Kanun-ı-esası: her sene muntazaman ve mütem§tdiyen 
devlet salnamelerine dereedilmiş ve hatta «Kayd-i-hayat» ile tayin edilmi~ cı.an 

azası öldükçe azalan «Meclis-i A'yan» hiç bir zaman ictima etrnemelde beı·abc;· 

resmen mevcudiyyetini daima muhllfaza etmiştir: Mesela Hicri 1326 tarihli ve 64 
numaralı son mutıakıyyet salnamesinin 170 - 171 inci sahifelerindeki «<-!ey'et-i 
A'yan»da Sadr-ı-a'zam Said ve A braham Paşalarla Logofet Bey'den ibaret ii c; 
aza ismi vardır. işte bundan dolayı hukukan meşrutiyet şekli nazari olaralr de
vam etmiş, yalnız birinci ve ikinci meclisler arasında otuz seneden fazla bir 
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fasıla geçmiş demektir: Bu vaziyet Kanun-ı-esasinin ilgası değil, ihlaJidir! işte 
bundan dolayı gerek usul.en tanzim olunan Meclis-i-Vükela mazbatasmda, gerek 
matbuata verilen Tebliğ-i-resmi'de meşrutiyet ilanından bahsedilmeyip yalnız : 

Te'sis-i Celil-i Cenab-ı Hilafetpenahi olan Kanmı-ı-esasi'de suret-i teşkili be
yfcn olunan Meclis-i-Meb'üsarr'ın ictimaa da'vet olunması, 
ilakinnda irade çıktığından bahsedilmiştir. 
2 ~ Meşrutiyet hakkındaki irade bu gün çıkmış olmakla beraber, gazetelerle 
ancak ertesi gün neşredilebilmiş olduğu için Istanbul vesair vilayetlerde halk 
ancak 24 Temuz=24 Cumada-1-ahire Cuma günü haberdar olabilmiştir: Yalnız 

Maoodonya'daki ihtilal hareketinin en mühim merkezi olan Manastır'da işte bu 
23 Temmuz gunu iradenin tebliğinden sekiz saat kadar evvel toplar atılarak 

ezani saat 3 := zevali 10,34 de ilan edilmiş olduğu "Hatırat-ı Niyazi» deki sara
hatten anlaşılmaktadır. 
Bu seferki meşrutiyetin ilanında amH olan «İttihad ve Terakki» ismindeki Bal
kan komitesi_nin pek tuhaf bir teşekkül tarihi vardır : Memlekette · kanlı bir ha
tıradan başka bir şey bırakmıyan bu gizli cemiyet şekilden şekle girerek nihayet 
bir Balkan komitesi haline gelmiştir. 

«İttihad ve Terakkb>nin "Terakki ve !ttihad, ismiyle ilk teşekülü 1890 = 1307 
tarihinde ve Istanbul askeri Tıbbiyesindedir: Müessisleri de Doktor Abdullah 
Cevdet, İshak Süküti ve İbrahim Temo'dur. Meşrutiyet istihsaU için kurulan bu 
gizli cemiyet az zamanda Tıbbiye'den şehre yayılmış, mahallelerle resmi dAire
lerde şubeler teşekkül etmiş, Bab-ı-Ser'asker! Muhasebat dairesi mümeyYizle
rinden Hacı-Ahmed Efendi umumi Reis ve Nümüne-i-Terakki mektebi müdürü 
Nadir Bey de Katib-i-umumi seçilmiştir. Şube reisierinin en mühimleri içinde de 
Bab-ı-Ser'askeri şübesi reisi Ser-asker yaverler:inden Kaymakam Şefik Bey'le 
Samatya şubesi reısı Naili Efendi'den bahsedilir. Cemiyet az zamanda o 
kadar çok dal-budak salmıştır ki Hazine-1-Hassa'ya bile kol attıgı hakkında bir 
rivayet vardır. Meşhur «Mizan» gazetesinin sahibi oldugu için «Mizancı» denilen 
Düyün-ı-umumiyye komiseri müverrih Murad Bey'le sonraları tşkodra valisi ve 
ınüşir olan Birinci Fırka kumandanı Kazım Paşa gibi bazı mühim şahsiyYetlerin 

iltihakı üzerine büsbütün kuvvetıenen bu ilk "İttihad ve Terakkin Sultan Hamid'i 
hal'edip Bab-ı-Ali'yi basarak Sultan Murad'ı veyahut veliahd Reşad ELendi'yi 
tahta çıkarmak üzere icraata geçecegi sırada Katib-i-umumi Nadir Bey'in M:eka
tib-i-Askeriyye nazırı İsmail paşa akrabasmdan Mazhar Bey'i cemiyete almak 
ümidiyle ihtiyatsızca yaptığı ifşaat üzerine meydana çıkmış, azasının bir çoğu 

yakalanıp öteye beriye sürülmüş ve bazıları da Mısır'a ve Avrupa'ya kaçmıştır : 
Faaliyet merkezinin Istanbul'dan Paris'e intikali işte bu vaziyet üzerinedi·r. Bu
nurila beraber Istanbul'da ele geçmemiş olanlar da vardır ve bunlar bir müddet 
sonra Avrupadakilerle muhabereye başlayıp ikinci bk faaliyet devrine girmişler 

ve hatta Harbiye mektebinde Sultan Aziz vak'asındaki elebaşıların manidı:i.r isim
leriyle «Süleyman Paşa» ve "Hüseyn Avni Paşa» komitelerinin kurulmasında ön
ayak olmuşlardır. 

Nihayet Harbiye ve Tıbbiyc talebesinin Yıldız'a karşı büyük bir nümayiş yap
ı-nasına karar verilmişse de hükümet haber aldığı için bir çok tevkifat yapılmış, 

2 Temmuz 1897 '= 1 Safer 1315 Cuma günü Taşkışla divan-ı-harbinde on ikisi 
id:l.m olmak üzere 81 malıkümiyyet kararı verilmiş, fakat Sultan Hamid idam 
c>eziHarım küreğ·e tahvil etmiştir. 

J\Iemleket dahilindeki teşkilat işte bu suretle dagıldıktan biraz sonra Sultan Ha
mid ser-hafiyye Alımed Celalüddin Paşa'yı Avrupa'ya göndermiş, Ahmed Rıza 

Bey'in Paris'de riyaset ettiğt «İttihad ve Terakki» merkeziyle müzakereler ol" 
muş, Afv-i-umumı: ilan edilmiş, Murad Bey'le bir iki arkadaşı Istanbul'a dönmüş, 
Paı. is'deki Jön-Türklerden Çürüksulu-Ahmed Bey Belgrad ve Kaymakam Şefik 

Bey de Viyana ataşemiliterliklerine tayin edilmiş ve biraz sonra da Doktor Ab
dullah Cevdet'e Viyana ve Doktor İshak Süküti'ye de Roma sefaret tabiplikleri 
verilmiştir! Tabi! bu vaziyet Sultan Hamid'in «İttihad ve Terakkiııye galebes~ 
demektir; bununla beraber, Paris ocağı büsbütün sönmüş değildir: Ahmed Rıza 



358 KRONOLOJİ 1908 = 1326 

Bey'le bir iki arkadaşı hiUi'i oradadır; bilhassa 1899=1317 de bir taraftan Damad
Mahmud CeliUüddin paşa ile oğulları SabiUıüddin ve Lutfullalı Beylerin ve oır 

taraftan da Midhat Paşa'nın İzmir'de oturan oğlu Ali Haydar Midhat Bey'in firarı 

Sultan Hamid'in lüzumundan fazla telaşına sebeb olmuştur. 

Bu Darnad-Mahmud Celalüddin Paşa Derya-kapdanlıklarıyla Ser-askerliklerde 
bulunan ve Husrev Paşa kölelerinden olan Gürcü Mehmet Halil Rif'at Paşa'nın 

oğlu ve Sultan Mecid'in kızlarmdan Seniha-Sultan'ın kocası olmak itibariyle Sul
tan Hamid'in eniştesidir: Damadlığın dan dolayı daha 24 yaşlarmdayken vezir 
payesiyle Adiiye nazırı olduktan sonra uzun bir ma'zuliyyet devri geçirdiğ·i ve 
istediği bir maden imtiyazı verilmediğ·i için şiddetli bir muhaJif kesilmiş ve hiç 
bir şey yapamıyacağını ve yapmıya da iktidarı olmad~ğını bildiği halde oğ·uııannı 

alıp karısını bırakarak kaçıvermiştir: Yegane yaptığı ve yapabildiği şey, velini
meti olan Sultan Hamid'e hezeyanlarla dolu bir kaç hakaret mektubu yazmak
tan ve sırf damad olduğu için Avrupa matbuatında bir takım dedikodnlara sebeb 
olmaktan ibarettir. 21 Kanunusani 1900 tarihiyle padişaha yazdığı çirkin bir ha
karetnamede Sultan Hamid'i «Kanlar dökmek», "Eblehane» saltanat sürmek ve 
"İslam ve Hıristiyan binlerce beni-beşer nı.ahvetmek» le itham ettikten sonra: 

- Tebeanız istibdadınızdan kurtulmak içün firar ediyor: Vatan boşalıyor; bunun 
neticesi olarak varidat azalıyor! 

gibi Osmanlı imparatorluğu ahalisini adeta muhaceret-i-umumiyye halinde gös
tererek sıraladığı safsatalar ancak bu «ihtilalci, damadın zihni ihtilaliyle izah 
edilebilecek şeylerdir ve zaten Avrupa'daki Osmanlı sefaretlerine gönderilen bir 
tamimde uzun zamandanberi şuurunun muhtel olduğundan bahsedilmiştir! 
Gene ayni mektubunda «İslamım ve Türküm!» diye öğünen Dihnad Paşa kat'iy
yen Türk değildir, bir Gürcü kölenin oğludur! Çok geçmeden kendisi Brüksel'de 
öldükten sonra da Avrupa'da kalmış ve Osmanlı imparatoi'luğunun inhilaline se-· 
beb olacak feci bir «Adem-i merkeziyyet» propagandasına girişerek Ermeni lw
mitacıları vesair Türk düşmanlarıyla resmen el ve dil birliğ·i etmiş olan oğlu 

Sabahüddin Bey'in takındığı «Prens» ünvanı da babasının Türklük iddiası kabi
lindendir: öyle bir ün van taşıms.k için şehzade olmak lazmıgelir; anası prenses 
olmakla beraber kendisi prens değil, bir köle çocuğunun oğludur. 
Avrupa'da umumiyetıe "Jön-Türki=Jeunes-Turcs» ve «Ahrar-ı-Osmaniyye» ısım

leriyle anılan Osmanlı firarilerinin hepsi «İttihad ve Terakki, azası değildir : 
Bu isim altında yalnız Ahmed Rıza Bey'le arkadaşları toplanmıştır. Jön-Türkler 
arasında büyük ve şiddetli ihtilaflar vardır: Bu ihtilaflan halledip tek bir cemi
yet şeklinde çalışılmak üzere 1902=1319 senesi 4 Şubat1=25 Şevval Salı günün
den 9 Şubat=l Zülka'de Pazar gününe kadar altı gün süren bir «Ahrar-ı-Osma
niyye Kongresi» toplanmıştır: paris'de «Prens» Sabahüddin Bey'in riyaset ettiği bu 
karmakanşık kongreye Türk, Arap, Kürt, Arnavut vesaire gibi Müslüman. un
surlardan başka Rum ve Ermeni murahhasları da dahil olmak üzere yetmiş ka
dar aza iştirak etmiş ve netice olarak Türk tarihinin ebediyyen la'net edeceği bir 
takım yüz kızartıcı kararlar verilmiştir. Bu .meş'um kararnamenin meşrutiyyete 

ait maddesinden maadası Türk vatanına çevrilmiş birer hançer mahiyetindedir! 
Bilhassa ikinci maddeyle neticeleri şöyle sıralanabilir: 

1 - Berlin muahedesiyle, diger muahedelerin Makedonya ile Şarki-Anadolu'ya ait 
abkaınının diger vilayetıere de teşmili suretiyle tatbikıne çalışılacaktır; 

2 ·- Bunun neticesi olarak Osmanlı imparatorluğunun her tarafında mahalli ida
reler ve milli muhtariyetıer teşekkül edecektir; 
3 - Sultan Hamid'in Makedonya ile Şarki-Anadolu'da bile tatbik etmediği muh
tariyyet usulünün bütün vilayetlere teşmili için düvel-i-muazzamamn fi'll müda
halesi taleb edilecektir. 
Kongreye iştirak eden ErmenHer, «Troşak» ve "Hınçak, ihtilal komitelerinin 
murahhaslarıdır: Bunlar ancak Berlin muahedesinin mahut 61 inci maddesi tat
bik edilmek şartiyle Sultan Hamid'e karşı elbirliği edeceklerini söyledikleri için 
Sabahüddin'le "Adem-i-merkeziyyetçi, yaranı onlarla birleşmiş, hatta Ermeni 
komitacılarının bu bhl.eşmiye rağmen •rürkiye'deki kanlı faaliyetlerine devam 
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etmelerini bile kabul etmekt2 tereddüd etmemiş ve yalnız Ahmed Rıza, Doktor 
Nazım ve Ali Haydar Midhat Beylerle Hoca-Kadri Efendi vesaireden ibaret kü
çük bir grup ecnebi müdahalesini istiklale mugayir bularak o feci ekseriyyetten 
ayrılmıştır. 

Ali Haydar Midhat Bey'in «Hatıralanm» ismindeki eserine göre Sabahüddin'in 
elbirliği ettiği "Adem-i-merkeziyetçiler» içinde Şarki-iuıadolu'yu Ermenistan 
yapmak istiyen Ermeni komitacılarından başka Arnavutluğu Osmanlı hakimiy
yetinden çıkarıp İtalyan hakimiyyeti altında «müstakib bir hükümet şekline 

sokmak istiyen Derviş Hima ile Arnavutluk'da her birine bir nüfuz muıtakası. 

ayırmıya çalışmak üzere Avusturya, !talya ve Yunan devletlerinden tahsisat alan 
ve Midhat Paşa'nın da eski adamlarından olan İsmail Kemal de· vardır! Sultan Ha
mid'in mahut Sabahüddin'le ihanet ortağı olan kardeşi Lütfullah'ı müebbed Im1e
bendliğe mahküm ettirmesi işte bundan dolayıdır: Tabil bu mahkümiyet, hürri
yet kahramanı geçinen o devlet ve millet hainlerince alelüsul zulüm sayılmış ve 
Sultan Abdülhamid aleyhine yeni bir propaganda vcsilesi yapılmıştır; 

Paris'dekt "Ahrar-ı Osmaniyye»nin Ahmed Rıza Bey riyasetinde bir "İttihad ve 
Terakki, grupuyla Sabahüddin'in riyasetinde bir «Adem-i merkeziyyet-i idare 
ve Teşebbüs-i şahsi cem'iyyethne ayrılması işte bu kongrede ortaya çıkan iki
liğin pek tabii bir neticesidir. Bunların bütün faaliyetleri propaganda ve neşriyat 
sahasına münhasırdır: ittihads;ılar «Meşveret», «Şlıray-ı-üm m et,, «Sar:: cak» 
vesaire gibi bir takım gazeteler neşretmişler, Adem-i-nıerkeziyyet~iler de «Terak
ki» gazetesini çıkardıktan başka Ernıerıilerin neşrettikleri "Sabah-ül~Hayr» ve 
«Pro-Armenia, gazeteleriyle Arnavutların çıkardıkları «Arnavutluk» gazetesinden 
de istifade etmişlerdir. 

Sabahüddin bu propaganda faaliyeti esnasında Sultan Hamid'le beraber 
milletini de ithihn eden yazılar yazdıktan başka, Ermeni davasını müdafaa 

~I'ürk 

ed e-, 
bile rek Avrupa devletlerini müdahaleye davet eden feci bir nıakale neşretmelüe 

tereddüd etmemiştir: Bu noktalarda bütün menbalarla vesikalar müttefiktir. 
«Abdülhamid-i Sani ve devr-i saltanatı»nın üçüncü cildinde Ahmed Refik mer-· 
humun izahına göre Ali Haydar Midhat Bey kongreden sonra bir aralık Ahmed 
Rıza Bey'in «İttihad ve Terakki» cemiyetine girdikter. sonra isti'fa edip m§.lmt 
Sabahüddin'in "Adem-i merkeziyyet, cemiyetine intisab etmiştir. 

Paris'deki "İttihad ve Terakki»nin Türkiye'de en çok elıemmiyet verdiği propa
ganda mıntakası, jandarma ve maliye ısh1hatından dolayı Avrupa devletlerinin 
en fazla alakadar 'Oldukları ve işte bunda·il dolayı propaganda neşriyatının diger 
vilayetıere nisbetle kolayca girebildiği Makedonya sahasıdır: Siyasi ehemmiye
tinden dolayı Harbiye'den çıkan genç zabitlerin hep oraya gönderilmesi Selii
n1k, Manastır ve Kosova vilayetlerinden mürekkeb olan Makedonya'yı alaylı ve 
eski fikirli zabitlerin en az bulunduğu saha vaziyetine getirmiştir. «Hatırat-ı Ni
yazi»ye varıncaya kadar bütün menbalarda ve Müfettiş-i-Umumi Hüseyn Hilmi 
Paşa'nın Mabeyn'e çektiği bir telgrafta i'tiraf edildiği gibi, merkezi Selanik'de 
bulunan üçüncü ordunun Sultan Hamid'e karşı beslediği muhalefetin en milhim 
sebebi maaşların bazan üç ay kadar tedillıülde kalması ve zabitlerin zamanmda 
terfi edememesidir: Bu iktisadi sebeb, Jön-Türk propagandasından daha mühim
dir. Gerek Selanik'de teşekkül eden gizli bir cemiyetin, gerek Pari·s'deki «İtti

ha.d ve Terakkb>nin istifade ettiği müsait vaziyet işte budur. 
Selanik'deki teşekkülün Posta-Telgraf baş-katibi Tal'at, Askeri Rüşdiye müdü
rü Tahir, Fransızca mualliıni Naki, Selanikli Midhat Şükrü ve mülazım ömer 
Naci Efendiler gibi müessislerinin 1904=1322 den itibaren Mason localarında pro
paganda ile faaliyete başladıktan- sonra 1906=1324 yazında «Osmanlı Hürriyet 
cem'iyyeti»ni kurduklarından bahsedilir : Az zamanda genişiiyen bu gizli cemi
yet paris'deki "İttihad ve Terakki» ile muhabereye girişmiş, "Hatırat-ı Niyazi» 
ye göre bu muhabereye ordu müşirliği katib-i-hususiliğinde bulunan ve biraz· 
sonra yüzbaşı olan mülazım Mecdüddin Efendi delalet etmiş, nihayet Selanik ve 
Paris teşekkülleri «Osmanlı ittihad ve Terakki Cem~iyyeti, ismi altında birleş
miştir. 
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İŞ bu şekli aldıktan sonra bütün faaliyet ahaliden evvel ordu zabitleriyle hüku
met me'murlarının elde edilmesine sarfBdilmiş ve yukarda gördüğümüz siyasi ve 
biihasım iktisadi sebeblerelen dolayı az zamanda ç-vk büyük neticeler elde edilerek 
Makedonya'da adBta hükümet içinde bir gizli hükümet vücuda gelmiştir: «Hatı

rat-ı Niyazi»dE: bu vaziyct tasvir edilirken «Cem'iyyet muntazam ve haff bir 
hükümet halinde icri'.y-ı vazife ediyordu» cümlesine tesadüf edilir! 

Sultan Hamid devrinin sonlanndan birinci cihan harbine ]{adar 16 sene Rusya'nın 
Istanbul sefareti baş-tercümanlığmda bulunmuş olan meşhur Türk düşmanı Andre 
Mandelstaıc1'ın "Le sort de l'Empire Ottoman» ismindeki eserinde "tttihad ve Te
ralzl-c_;" erkanından naklen anbttığı acı bir hakikat vardır; anlatan düşman ol
malda beraber söz doğrudur : iviakedonya'daki üçüncü ordu zabitleri yıllarca 

Bulgar, Sırp ve Yunan çeteleriye çarpışa çarpışa çetecileşmiş ve netice itibariyle 
bu ordu zihniyet bakunından büyük bir çete haline gelmiştir; zaten «İttihad ve 
Terakki»nin gizli teşkil§.tı da 1902 = 1320 vukuiltının «21 Eylül» fıkrasında bahsi 
geçen «Makedonyo.-Edirne ihtilalci dahili teşkilatı» ismindeki Bulgar lwmitesinin 
aynen taklidinden başka bir şey değildir: işte bundan dolayı « ittihad ve Terakki» 
demek, çetecilik zihniyetiyle teşekkp.l etmiş bir Balkan komitesi demektir. Tabii 
böyle bir teşekkülden hukuki ve meşruti bir idare beklemek abestir. 

Yukarda bu senenin "9 ve 10 Haziran» fıkrasında gördüğümüz «Reval mülil.katı, 

nı vesile ittihaz eden bu askeri-siyasi Balkan komitesinin sırf Osmanlı impara
torluğuna hakim olmak maksadıyla meşrutiyet istiyerek Rumeli'de bir ihUlal 
hareketine kalkışması, bilhassa Makedonya t~şkilatının icraata geçecek kadar 
kuvvetlenıııesi üzerine başlamıştır. Cemiyetin bu hareket esnasında konsoloslara 
verdiğ·~ muhtıralarla halka yaptığı propagandalara nazaran siyasi urodeleri şöyle 

sıra.lanabilir : 

ı - JV[akedonya'da anasırm birbiriyle ve hepsinin Türklerle mücadelesine sebeb, 
Sultan Hamid idaresinin nıutlakıyyetidir : Meşrutiyeün ilanı bu hilJe derhal ve 
ebediyyen nihayet verecektir! 
2 - Bütün anasırın «Menafii, aınali ve ekdarı hep müşterek ve aynıdır": Yani 
Bulgar, Sırp ve Yunan çetelerinin yıllardanbed devam eden kanlı faaliyetleri hiç 
bir milli maksatla alakadar olmayıp sırf Osmanlı meşrutiyeti uğrunda sarfedilmiş 

hamiyyet hamleleridir! 

3 - «Üsmanlılar mezhep ve cins tefrik edilmeksizin hep kardeştir»: Yani meşru
tiyet ilan edilir edilmez bütün miUi ve dini ihtiraslar derhal nihayet bulup «Os
manlı~- ismi altında bir «İttihad-ı anasırn vücuda geliverecek, bu suretle bütün 
milliyetler yekpare bir kütle halinde perçinleşmiş olacağı için artık arada hiç 
bir ihtilaf kalnuyacak ve devletlere derd olan Makedonya meselesi de kendiliğin

den hallediHvermiş olacaktır' 

4 - Meşrutiyetin ilanı Avrupa'nın Türkiye'yi taksim projelerini· hemen suya dü
şürecektir! 

~ - Avrupa'daki Sab!ihür1din, Lfıtfullah, tsrnail Kemal vesairl' gibi Adem-i-mer

keziyyetçilerin telkinlerini kabul eden cemiyet, meşrutiyetin ilanından evvelki 
mücadele devrinde «Mayıs 1324,> Rumi tarihiyle düvel-i-muazzama konsoloslukla
rma gönderdiği muhtıranın iki yerinde devletlerin müdahalesini istemiştir; bu yüz 
kızartıcı tal.ebe il.it ilk cümle şöyledir : 

,;tstibdad-ı hazırı :ırıknnk, hürriyyete ve aydınlığ·a çıkmak i:çün bize bi-t-te'sir 
yG.rdıın ediniz!» 
Bu feci talep, "Haiırat-ı Niyazi,nin 51-61 iııci sahifelerini dolduran o uzun muhtı
nının sonunda d2. şöyle tekrar edilmektedir: 

•;idare-i müstebiddanenin ifratatına bir an evvel nihayet verilmesi içün ıs

tanbul'da tazyikaat icrası»! 
Bu sureUe lVIakedonya meselesinde devletlerin müdahalesine mecburiyyetle ta
hammül ettiğ·inden ôolayı Sultan Hamid'i ihanetle ithama kalkışan «İttihad ve 
Te:·akki» komitesi, ayni devletlerin meşrutiyet meselesinde dahili işierimize ka
r;ş;p «Bi-t-te'sir yardım» ve «Tazyikaat icrası, gibi ağır şekillerle müdahalesini 
bizzat istemiş clemektiı·. 
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İşte bundan da anlaşılacağı gibi cemiyet Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan 
narnma Türklüğe ı,arşı Bulgarlık, Sırplık ve Yunanlılık gayretiyle yıllardanberi 

1\fakedonya'yı kan ve ateş içinde bırakan ve bilhassa Sofya, Belgrad ve Atina 
merkezlerinden idare edilen milli hareketıerin mahiyetini zerre kadar kavrayama
dan ortaya atılmıştır: Dünyanın en muazzam imparat-orluklanndan birini on se
nede yele verecek kafa, işte böyle bir kafadır. 

üttihad ve Terakkiıınin Makedonya ihtilal harekatı bir kaç süikasd vak'asıyla 

Dır iki çete fa~liyetinden ibarettir: 
1 _ !kinci derecede şaysiyyetlerden süikasda uğTayanlar şunlardır: Cemiyetin 
faaliyetine karşı şiddetli tedbirler ittibazına kallnşan Selanik merkez-kumandanı 

Nazım Bey erlran-ı-harp binbaşısı Enver Bey'in attığı. bir kurşunla ilk süikasda 
hedef olmussa da yalnız yaralanınakla kurtulup Istanbul'a can atmış, ondan sonra 
:rvir:nastır Polis müfettişi Sami< Bey öldürülmüş ve nihayet 12 Temmuz= 12 Cu
mada-I-ahire Pazar günü de Topçu alay imaını Mustafa Efendi Selanik'de bir kur
şunla yere serilmiştir; 
2 _ En mühim süikasd, Makedonya ihtiliUinin en şiddetli harekatına sahne olan 
Manastır'da yapılmıştır: Çete hareketlerinin tenldli vazifesiyle gönderilmiş olan 
Manastır fevkalade kumandanı Birinci ferik Şemsi Paşa 7 Temmuz = 7 Cuma
da-1-ahire Salı günü Telgrafhaneden çıkarken mülazım Atıf Efendi'nin attığı bir 
lmrşunla kalbinden vurulup derhal ölmüş, paşanın maiyyeti de Atıf Efendi'yi 
yaralamış, fakat komite arkadaşları yaralı mülazımı el çabukluğu ile kaçınp 

saklayıvermişlerdir. Bu hadise, Istanbul hükümetini en çok telaşa düşüren vak'a
lardandır; Şemsi Paşa öldürülmemiş olduğu takdirde tenkil hareketinin muvaf
fakıyetle neticeleneceği «Hatırat-ı Niyazi» de bile i'tiraf edilir; 
3 -- Cemiyetin meşrutiyet ilanından bir gece evvelki son mühim muvaffaluyeti 
de Şemsi Paşa'nın yerine Manastır fevkaHide kumandanlığına tayin edilmiş olan 
.Teftiş-i Askeri Komisyon-ı AUsiıı aziisından müşir Osman Fevzi Paşa/Tatar-Os
man paşa'nın. 22/23 Temmuz= 22/23 Cuınada-1-ahire Çarşanba/Perşenbe gecesi 
te!graf telleri kesi,ldikten sonra Niyazi ve Eyyub Sabri çeteleri tarafından iki 
bin kişilik bir kuvvetle Manastır'daki konağı kuşatıldıktan sonra dağa kaldırıl

masında gösterilir: Şahsına karF,n çok hürmetle muamele edilen Osman Paşa 

Resne'ye götürülmüştür. O sırada Manastır valisi Hıfzı Paşa'nın konağı da ab
luka edilmiş, fakat kendisine bir şey yapılmamıştır : Osman Paşa'yı götüren çe
telere Manastırdaki hükümet kuvvetleriyle ah3.liden 3500 kişi de iltihak etmiştir. 

Çete harekatma çıkanlar hep ordu zabitleridir: En meşhur çeteler Resne nahiyesi 
mevki kumandanı kolağası Ahmed Niyazi ve Ohri redi.f taburu kumandanı kol
ağası Eyyub Sabri Efendilerle erkan-ı-harp binbaşısı Enver Bey'in çeteleridir; 
bu Enver Bey, Selanik merkez-kumandanı Nazım Bey'i yaraladıktan sonra tiiki
b2ttan kurtulmak için dağa çıkmıştır. Bunlardan ba,şka erkan-ı-harp kaymakam( 
Salahüddin Bey'le erkan-ı-harp binbaşılarından Hasan Tosun Bey'in idare ettiği 
bir Manastır çetesi de vardır. En mühimleri olan Resneli-Niyazi Efendi 3 
Temmuz=3 Cumada-1-ahire Cuma günü 160 askerle Resne'den hareket etmiş, her 
nefer için ikişer tüfek almış ve k'ışla sandığındaki 550 Urayı da bir makbuz bı

rakarak alıp götürmüştür: «Hatırat-ı Niyazi» de bundan başka «muhtelif za
manlarda" zirnınetine geçirmek suretiyle 550 lira biriktirmiş olduğundcın da bah
scdilir. Askerden, ahaliden ve eşkıyadan gittiliçe iltihak edenlerle bu çete niha
yet bin kişiyi bulmuştur : Niyazi Efendi Arnavutluk'da Türk haldmiyyetinc 
ısyan eden Töska ihtilal reisi Çirçis'le lle el-birliği ettiğinden bahsetmektedir: 
c:c,tesinde «Hayvanat-ı vahşiyye gibi" adamlar bulunduğunu da gene kendisi anla
tır! Takındığı ünvan "Resne milli taburu kumandanı» şeklindedir; başındaki kü
l{ihın üstünde de "Vatan fedaisb> yazılıdır. 

Bu müteheyyic adaının kendikendine çok büyük bir teveccüh ve hürıyıeü vardır : 
Hatıri'ftmda «Resne, Ohri ve havalisini çocukluğundanberi teshir etmiŞ» ol
tluğmıdan, hemşerHerinin «Yunan muharebesinde takdir-i amıneye iktiran eden 
frcdaka•rllğı ve gayretiyle mağrur ve. müftahir» bulunduğundan, «Mertliğinden», 

C~jddiyyet ve hamiyyctinden», "Ahali-i islamiyyeye olan nüfuziyle komitelerc 



362 KRONOLOJİ 1908 = 1326 

karşı olan te'sirinden», "Niyyat ve tasavvurat-ı ulviyye»sinden ve «Metanetinin 
ulviyyetindenıı bahsedip durmaktan çok hoşlanır! Yalnız hürriyet kahramanlığın

dan evvel Bulgar çetelerine karşı kazandığından ::ıahsettiği muvaffakıyyetlerden 
pek müteessirdir; bu tuhaf teessürünü: 

«Zira hükümetin istibdadına karşu hürriyetleri, kavmiyyetıeri içün silaha 
sarılan bir kavmin kuvvetini mahvediyordum» 

diye yana-yakıla anlatır! Bilhassa Arnavutluk ısyanlanyla Ermeni komitecileri
nin harekatına pek hayrandır! Bir de meşhur geyiği vardır ve onun da kendisi 
gibi meşruüyetçi olduğ·una kaani'dir! Dağa kaldırdığı müşir Osman Paşa'ya bu 
kanaatini şöyle anlatır (Hatırat, S. 229): 

__ Maksad-ı ulvi-i Cenı'iyette hizmeti hayvanlar 
ki hayvanat-ı vahşiyyeden olan şu geyik adeta 
sevk-ı-tabiidir! 

bile şeref biliyor! işte görülüyor 
bize rehberlik ediyor: Bu bir 

Meşrutiyet lehindeki tezahürlerin biri de Arnavutların Ferisovitcht=Ferizovik/ 
Firizovik nümayişidir ((İttihad ve 'I'erakki» merkez-i-umumisi Arnavut ihtililJ 
ı w mitelerinin "An-cemaatin» cemiye te kabul edilmelerine karar vermiş olduğu 

ıçın, üsküb'ün 50 kilometre şimaligarbisine tesadüf eden bu mevki'de toplanan 
altı bin kadar Arnavut padişaha telgrafla müracaat edip alelusul «Sadakatıılerin

clen elem vurduktan sonra meşrutiyet derhal ilan edilmediği takdirde elli bin Ar
navudun Istanbul'a yürüyeceğinden bahsetmişlerdir! Tabii bu bir cayırtıdan 

başka bir şey değ·ildir! Arnavutlam lüzumundan çok fazla yüz vermiş ve hatta 
onları memnun etmek için yukanki fıkrada gördüğümüz «Drita»cı Ferid Paşa'yı 

sactarete kadar çıkarmış olan Sultan Hamid'in bu palavralı telgraftan çok milte
essir olduğu rivayet edilir. Buna mukabil meşhur Arnavut sergerelesi İsa Bola
tini=Boletinatz'dan da yalnız sadakat ve merbutiyyet telgrafı. gelmişse de Sultan 
Hamid artık inanmamıştır. 
Buraya kadar gözden geçirdiğimiz hadiselerden anlaşılacağı gibi, ccİttihad ve Te
rakki» nin Makedonya ihtilali bir kaç süikasdla bir iki çete nümayişinden ve ni
hayet bir de Ferizovik'de toplanan bir kaç bin Arnavudun palavrasından ibaret 
bir kuru gürültüdür. Eğer Sultan Hamid kat'i bir tenkil lmrarı verip karşı ta
rafa iltihak etiniyecek emniyetıi ve müdebbir zabitlerle muktedir kumandanlar 
idaresinde bir kaç Anadolu fırkası sevketmiş olsaydı, her halde vaziyet büsbütün 
başka bir şekil alabilirdi : Fakat yukanki fıkrada azlini· gördüğümüz Arnavut 
sadr-ı-a'zam Ferid Paşa !zmir redif fırkasının bile sevkıni geciktirmiş, yalnız bir 
iki tabur göndermiş ve onların zabitleri de derhal kar,şı tarafa iltihak edivermiş
tir! Edirne'deki ikinci ordu zabitlerinden bir çoklarının da korniteye dahil oldukla
rından bahsedilir. 

Sultan Hamid o sırada 66 yaşını ikmal etmek üzeredir: Saltanat müddeti de 32 
seneyi bulmuştur. Yaşı ilerlemiş ve bilhassa bir hastalık geçirdiği için eski zin
deliğini kaybetmiş, gaileli ve tehlikeli bir mutlakıyyetıe geçen uzun bir saltanat
tan artık manen yorulmuş ve rfıhen yıpranmış bir haldedir; Baş-katip Tahsin pa
şa'nın hatıratma göre Makedonya'dan fena haberler aldıkça: 

- Suyun akıntısına gideceğim! 
demesi her halde işte bu halet-i-rühiyyeden mütevellid olmalıdır. Dağa çıkan çete 
reisieriyle «İttihad ve Terakkiıı nin Selanik ve Manastır merkezlerinden ve bazı 
askerJ: ve mülki makamlardan aldığı telgraflar içinde en fazla Manastır merke
zinin fevkalade hürmetkarane yazılmı~ olmakla beraber "Pazar gününe kadar» 
mühlet tayin etmek itibariyle bir ültimatoma benziyen telgrafiyle Serez mutasar
rıfı Reşid Paşa'nın derhal meşrutiyet ilan edilmediği takdirde «Tecdid-i biat» olu
nacağı hakkındaki telgrafından müteessir olduğu rivayet edilir. 
Sarayda toplanan Meclis-i-Vükela'da bütün bu telgraf yığınları tedkik edilmişse 

de, henüz padişahın fikri malum olmadığı için, Kamil Paşa'nın hatıratındaki ta
birle vükela içinde meşrutiyet ilanı lüzumundan bahsedebilecek "Hiç bir yiğit» 

çıkmamıştır. O sırada Baş-kitip Tahsin ve Katib-i-Sani Arab-İzzet Paşalar hu
zurdadır; Tahsin Paşa'nın hatıratma göre ccSultan Hamid gözlerini sabit bir nok
taya rekzederek bir müddetıı düşüneeye dalmış ve nihayet tzzet Paşa'ya : 
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_ Kanun-ı-esasi'nin ilanı benim zaınanımda olmuştur: Bunun müessisi benim. 
Bir müddet basb-el-lüzum mer'iyyeti ta'tH edilmişti. Hey'et-i-Vükela'ya gidiniz, 
bunları söyleyiniz ve ilanı için mazbatanın yazılmasını irade ettiğimi tebliğ 

ediniz! 
demiştir. Meclis-i-Vükela mazbatası işte bunun üzerine yazılmış ve derhal ira
desi çıktığı için, bütün vilayetlerle müstakil mutasarrıflıklara o akşam-üstü tel
g-raflarla bildirilmiş ve Istanbul matbuiltına da bir Tebliğ-i-remi g-önderilmiştir. 

Bir taraftan Rusya ile İran g-ibi komşu devletlerde nıutlakıyyete nihayet verilir 
ve bir taraftan da artık zamanına uymayan Osmanlı mutlakıyyet cihazı işiiye

ıniyecek hale g-elirken, Türkiye'de meşrutiyetin iadesi kadar zaruri ve tabii bir 
şey olmadığında zerre kadar tereddüt kabil değildir. Yalnız bi·zim bu ikinci 
meşrutiyetin iki çürük temel üzerine kurulduğu da muhakkaktır: Türk llaki
miyyetinden ayrılmak için yıllardanberi yer yer kan döken, ısyan hareketıerinde 

Avrupa devletlerinden ınüzaheret gören ve hukuki bakımdan da Berlin mua.hec.e
sinin bazı maddelerine istinad eden bir sürü iftirakçı anasır için Meclis-i- JYieb'
üsanın derhal bir ınücadele sahnesi haline g-eleceği göz önünde bir hakikattir V8 bu 
acı hakikat ilk Meclis-i-Meb'üsan tecribesiyle de sabittir. Bu kadar basit bir me
selede gösterilen affedilmez gaflet, nihayet on: sene içinde muazzam bir im para
torluğun inhilaliyle neticelenmiştir! O feci inhilalin en mühim mes'uller:\nden 
oian Tal'at Paşa, hatıratında cemiyetin bu tarihi gafletini şöyle anlatır : 

«(Jön-Türkler) }uoaplar, Yunanlı!ar, Arnavutlar, Türkler vesaire gibi yurttaki 
bütün milletleri birleştirmeyi ve bu suretle de sevgili vatanm selamet ve terakkisi 
için birlikte çalışabileceklerini zannediyorlardı. Fakat ihtilali takib eden hadiseler 
maalesef bambaşka bir çehre gösterdi»! 

Cemal paşa'nın hatıratında da meşrutiyetin ilanı üzerine cemiyet 
ger ihtilal komiteleriyle birleşmek üzere giriştHderi teşebbüslerden 

şu cümlelere tesadüf edilir: 

erkanının di- / 
bahsedilirken 

«Biz Osmanlılık esasatından bahsederken Bulgar ihtilalcileri Makedonya'nm 
muhtariyyeti fikirlerinden bir zerresini bile feda etmek istemiyorlardı. Tal'at 
Bey'le beraber icnisına me'mur olduğumuz bu müzakerat esnasında çektikleri
mizi bir Allah bilir, bir de biz ... Maa-haza ihtilal komiteleri arasında en ziyade 
anı:işabildiğimiz gene bunlardı». 

tşte bu elin-ı i'tiraflardan da anlaşılacağı gibi, «İttihad ve Terakki» komitesi anasır 
meselesinin ve hatta kendi menşei olan Makedonya'daki kanlı milliyet mücadale
lerinin bile ne olduğunu kavrıyamadan ortaya atılmıştır! İmparatorluğun inhila
linden sonraki Türkiye Için demokrasi ne kadar hayati bir zaruretse, Osmanlı 

canıiası ıçın de meşrutiyet o kadar mühlik bir zehirdir; bu hakikat, daha AU 
ve Fund Paşalar devrinde bile takdir edilmiştir: 1867=1283 vukuatının «24 Mart» 
ve 1868!=1284 vukuatının da «1 Nisan» fıkralarına bakınız. 

İkinci meşrutiyetin dig-er çürük tarafı da ilanma sebeb olan ihtilalin milli ve 
umumi bir hareket olmayıp mevzii ve askeri mahiyette bir çete ve komite ha
reketinden ibaret bulunmasında, işte bundan dolayı meşrutiyeti kendi malı sayıp 

benimsiyen bir Balkan komitesinin devlet bünyesine istediği g-ibi hakim olmasın

da, orduya siyaset a~nlayıp Bab-ı-Ali'ye çetecilik ruhu sokarak imparatorluğun 

inhitatını şiddetlendirmesinde ve bilhassa bir monarşi yerine "Meşrutiyet>> ismi 
altında kaahir bir olig-arşi kurmuş olmasında gösterilebilir. 

Tahsin Paşa'nın hatıratma göre meselenin bütün vahamet ve akıbetini tamamiyle 
kavrayan Sultan Hamid, bu Işde bir İngiliz parmağı olduğuna bile hükmetmiştir. 
Her halde Mahmud Muhtar Paşa'nın «Maziye bir nazar, ismindeki eserinde 
«Parlmantarizm Saltanat-ı-Osmaniyyeyi helilk etti» demesi ve Baş-Mabeynci Lütfi 
Simavi Bey'in de hatıratında "Parlmantari-zm Türkiye'ye uymadı» hükmünü ver
ınesi çok haklıdır. 

iki meşrutiyet arasında çok uzun süren son mutıakıyyet devrinin bu acı neti
cesi Sultan Abdülhamid'in büyük bir hatasından mütevellittir: 1876=1293 vu
kuatı içindeki «31 Ağustos» fıkralarının ikincisinde cüiüs münasebetiyle şa,h

siyyetinden bahsederken gördüğümüz gib_i, Sultan Hamid saltanatının son yıl-
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lannda meşrutiyetin iadesine karar vermiş ve yalnız Türk unsuruna nisbetle 
ekseriyyet teşkil eden diger anasır ınecmüuna karşı Türklüğün hakiıniyyet hak
larını koruyacak ve imparatorluk bünyesine uyacak bir Kanun-ı-esasi tedvin et
tirmek için saray mütercimlerine bütün ecuebi teşkilat kanunlarını terceıne et
tirmiye başlamıştır: O muazzam devletin nihayet bir Balkan komitesi elinde 
kalmasına sebeb, işte öyle bir Kanun-ı-esasi'yi bir an evvel tedvin ettirip ken
dillğiaclen ilan ederek meseleyi halletrniş ve bu suretle her hangi bir ihtilali önle
miş olmamasıdır. 

l\1:eşrutiyetin ilanı «Memi'Uik-i-Osmaniyyeıınin her tarafında bir çok tezahürlere 
'''ebeb -olmuş. sanklı hocalarla papazların kucaklaşıp öpüşmesi· ve bilhassa Ma
lcedonya dağlarmdaki Hıristiyan çetelerinin şehirlere inip Osmanlı nümayişleıine 

iştiri'ı,i{ etmesi ani bir "ittihad-ı anasır» manzarası gibi görünmüştür: Fakat ha
kikatte ne Bulgar. ne Sırp, ne Yunan vesaire çeteleri milli davalarından kat'iyyen 
vazgeçmiş değildir: Onların sevinci, gayelerine daha kolay kavuşabilme ümidiyle 
izah edilir! Her halde bu ümitleri boşa çıkmamıştır. 

Osınanlı tarihinde Demagoji devri işte bu ikinci meşrutiyetin iliiniyle başlamıştır: 
Halka her türlü hürriyetler ve her nevi saadetlerle şetaretıer bol keseden va'dedil
miş, miltbuatın birdenbire serbest oluvermesi efkar-ı-umumiyyenin ilk sarhoşluk 

anlarında bütün 'bu telkinata inanmasıyla neticelenmiş, mahiyyeti henüz meçhul 
olan «Cem'iyyet-i mukaddese» her yerde alkışlanmış, her tarafta «İttihad ve Te
rakki» şubeleri kuruluvermiş ve bu göz kamaştırıcı «Hürriyet, Adalet, Müsavat, 
Uhuvvet, devirciğinin siyasi hususiyyetıerine ait yeni· ıstılahlar derhal teammüm 
etmiştir : Mesela "Cem'iyyet-i mukaddese» ·demek, "Münci-i millet» sayılan «Os~ 
manlı ittihad ve Terakk1 Cem'iyyeti, demektir! Osmanlı ordusu da «Nigehban-ı 
hiirriyet,dir! Merkez-i-Umumi'nin bulunduğu Selanik şehri «Mehd-i hürriyet» 
yahut «Kil!be-i hürriyet» ismini almıştır! Meşrutiyetin ilanına «inkılab-ı· Osmanb 
denir! Fakat bu ikinci nıeşrutiyet birincisi gtbi· alelade bir meşrutiyet değil, fev
kalade bir «Meşrutiyyet-i mübeccele»dir! Buna mukabil iki meşrutiyet arasındaki 

son mutlakıyyet devrinde de «Devr-i istibdad» yahut «Devr-i sabık» ismi verilmiştir! 
«<.Calıraman-ı hürriyet» yahut «Mücahid-i hürriyet» terkipleri çeteleriyle dağa 

çıkan kolağası Niyazi, binbaşı Enver ve kolağası Eyyub Sabri Efendilerin · ünvanı
dır ve bu Ef.endiler tabii derhal beyleştirilmiştir! Niyazi Efendi'nin hatıratında 

"Cenab-ı-Hak tarafından» gönderilmiş olduğu için «takdis» edildiğinden ve «Sevk-ı

m'anevi ileıı kılavuzluk ettiğinden bahsedilen mukaddes gayik de "Rehber-i hürriyet» 
dir! «Hatib-i şehir» demek, cemiyet hesabına heyecanlı nutuklar irad eden mülazım 

ömer Naci Efendi meb'us ömer Naci Bey demektir! Umumiyyetle hürriyet taraf
ctarıarına «Ahrar-ı ümmeb denir; Cemiyet aziisı da «İhviin» dır; fakat müfred ola
rak «Kardaş" şeklinde hitab edilir! uKahraman kardaşımız» demek, Manas
tır'da Şemsi Paşa'yı öldüren mülazım Atıf Efendi meb'us Atıf Bey demektir! Mes
leğin piri sayılan Midhat Paşa'dan «Şehid-i hürriyet» diye bahsedilir : Bu ünvanı 
"31 Mart vak'ası» kurbanlarıyla «Hareket ordusu» Istanbul'a girerken vurulup 
«Hürriyet-i ebediyye, tepesine defnedHenlere ait "Şüheday-ı hürriyet» terkibiyle 
karıştırmamalıqır! Sultan Hamid'e de hal'inden itibaren «Hakan-ı mahlu'» 
denilmiştir : ister ona mensub olsun, ister olmasın, bütün «Cem'iyyet-i mukad
dese» muhalifleri «Mürteci'»dir ve işte bundan dolayı "irtica'ıı kelimesi "Mu
halefet» le müteradif bir manaya kullanılmıştır! Yeni başlıyan ve on senede mu
azzam bir imparatorluk devirecek olan devrin zihniyetiyle halet-i-ruhiyyesini bü" 
tün vuzuhiyle gösteren siyasi ıstilahlar işte bunlardır. 

Dikkat edilecek mühim bir nokta vardır; bir müddet sonra «Fırka '-= partiıı 

ismini alan «itti:had ve Terakki)) komitesinin 1908 = 1326 dan 1918 = 1337 tarihine 
lı:adar on seneye yaklaşan meş'um iktidarı üç devre ayrılır : 

1 - Meşrutiyetin ilanma tesadüf eden bu 23 Temmuz 1908 = 23 Cumada-1-ahire 
1326 Perşenbe gününden itibaren «31 Mart vak'ası» üzerine Istanbul'a gelen Ha
reket ordusu'nun 1909 = 1327 senesi 27 Nisan= 6 Rebi'ül-ahir Salı günü Sultan 
Haynid'i hal'edip devlet mukadderatına hakim: olduğ'u tarihe kadar 9 ay, 5 gün 
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süren birinci devirde "ittihad ve Terakki» erkanı hükümete iştirak etmemiş ol
duğu gibi padişahın nüfuzunu da tamamiyle kıramamıştır : Bu ilk devir kraatın
dan Cemiyet resmen ve kanunen ·mes'ul değildir! Fakat meşrütiyetin daha ilk gün
lerinden itibaren komitenin en mühim erkanından olan Tal'at, Cavid, Cemal ve 
Rahmi Efendilerle bazı arkadaşları Istanbul'a gelmiş, hükümet erkaniyle her gün 
temas ederek her meselede "ittihad v'e Terakki,nin iradelerini dikte etmiş, ka
bi-nelerin teşekkülünde cemiyetin telkinatı en mühim amil olmuş, taşralarda valilerle 
mutasarrıflar ve kaymakamlar hep ittihad ve Terakki şubelerinin taliinatma göre 
hareket etmis ve nihayet muhiUif gazetecilerle eski devir adamları sokak ortaların
da ve karanlıklarda gizli eller tarafından vurularak siyasi cinayetler işlenıniye 
baslamıstır; sarhoş bir mülazımın yakası açık ve düğmeleri çözük bir halde Şam'da
ki ' beşi~ci ordu kumandanını bir bahçe toplantısında meşrutiyete sadakat yeminine 
davet etmesi çocukluk hafızamda feci bir levha gibi nakşolup kalmıştır! Orduyu 
siyasete alet ittihaz edip pe>:de arkasından emir tebliğ etmekle geçen bu ilk devir 
dttihad ve Terakki» komitesinin gayr-i-mes'ul vaziyetteki «Tahakküm devri»dir. 
2 _ Sultan Hamid'in 1909=--=1327 senesi 27 Nisan=6 Rebi'ül-ahir Salı günü hal'i 
üzerine, «İttihad ve Terakki» komitesinin devlete tamamiyle hakim olmasından iti
baren korniteye muhalif olan «Halaskaran, grupunun tazyikiyle dokuzuncu ve so
nuncu Said Paşa kabinesin~n sukutuna tesadüf eden 16 Temmuz 1912 = 1 Şa'ban 

1330 Salı gününe kadar 3 sene, 2 ay, 19 gün süren ikinci devir "!ttihad ve Terakki» 
komitesinin resmi mes'O.liyyetlere iştirak ettiği "İlk hakimiyyet devri»dir. 

3 __ ittihadçıların 2S Kanunusanİ 1913 = 14 Safer 1331 Perşenbe gününe tesadüf 
eden Bab-ı-All baskınından 14 Teşrinievvel 1918=8 Muharrem 1337 Pazartesi gü
nü bi-rinci cihan harbinin feci neticesi üzerine Tal'at Paşa kabinesinin isti'fasından 
dolayı !zzet Paşa kabinesinin teşekkülüne kadar 5 sene, 8 ay, 22 gün süren üçüncü 
devir de "İttihad ve Terakkh> komitesinin Osmanlı imparatorluğ-unu yele verdiği 

«Son hakimiyyet devriııdir. 
işte bu suretle «İttihad ve Terakki-» ismindeki Balkan komitesi 9 ay, 5 gün süren 
gayr-i-mes'ul bir tahakküm devrinden sonra mecmüu 8 sene, 11 ay, 11 gün tutan 
iki mutlak «Hakimiyyet devri» geçirmiş demektir: Bu iki hakimiyyet devri arasın
daki kısa fasıla 6 ay, 8 günden ibarettir; ilk tahakküm devri-yle iki hakimiyyet 
devrinin mecmüu da 9 sene, 8 ay, 16 gün tutmaktadır. 

Meşrutiyetin ilanından biraz sonra komitenin "Merkez-i-Umumhsi Selanik'den Is
tanbul'a nakledilmi:ştir. - Derhal ilan edilen Afv-i-umumi üzerine Avrupa'daki 
Jön-Türklerle memleketin muhtelif yerlerindeki menfiler artık Istanbul'a dönmiye 
başlamış, bir çokları muzıkalarla karşılanıp alkışlanmış, hatta Osmanlı imparator
luğunun mahalli. muhtariyyetıere ayrılarak parçalanması için yıllarca propaganda 
yapan "Adem-i-merkeziyyetçiıı Sabahüddin bile bir milli kahraman tavrı takınıp 

gelmekten çekinmemiş ve kimse işin farkında olmadığı için o bile hararetli teza
hürlerle karşılanmıştır!). 

4 Ağustos = 6 Receb, Salı: Said Paşa'mn isti'fası ve ertesi gün 
Kamil Paşa'nın üçüncü sadareti. 

(1sti'fanm sebebi, Kanun-ı-esasi mucibince yalnız sadr-ı-a'zamla şeyh-ül-islann 

doğrudan doğruya tayin etmek hakkını haiz olan padişahın ayni kanun mucibince 
haiz olduğu Baş-kumandan sıfatma istinaden Harbiye ve Bahriye nazırıarını da 
sadr-ı-a'zamın intihabına bırakınayıp bizzat tayin etmek istemesi ve ittihad ve 
Terakki cemiyetinin i'tirazından dolayı Said Paşa'nın müşkil bir vaziyette kalması
rlır : Sadaret müddeti bu senenin 22 Temmuz:=22 Cumada-1-ahire Çarşanba günün
dem itibaren 13 gündür). 

(Makedonya meselesi içir, 1902 = 1320 vukuatının «21 Eylül» ve 1903 '= 1321 
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kuatının «2 Ağustos» fıkralarına ve ıslahat meselesi için de gene 1903 1= 1321 vuku
atının «25 Teşrinisani» fıkrasıyla 1905 = 1323 vilkuatının «26 Teşrinisani., ve 
1907 '= 1325 vukuatının da cı25 Nisan» fıkralarına bakınız. - Meşrutiyetin ilanı 

sıraiannda ittihad ve Terakki cemiyetinin Sırp, Bulgar ve Yunan komiteleriyle 
el-birliğine kalkışmasından dolayı çete hareketleri muvakkaten dinmiş olduğu 

için. Avrupa devletleri Makedonya ıslahatı üzerindeki kontrolün kaldırılmasına 

karar verdiklerini bu gün Bab-ı-Ali'ye tebliğ etmişlerdir. Bununla beraber, hü
kümet Jandarma ıslahatma me'mur olan ecuebi zabitlerinden bazılarını vazifele
rinde i b ka etmiştir). 

5 Teşrinievvel = 9 Ramazan, Pazartesi: Bosna-Hersek'in Avus

turya'ya ilhakı ve istiklalini ilan eden Bulgaristan prensliğinin kraliık 

<:>eklini alması. 

1 Bir devletin mukadderatını ellerine almış adamlarda aranacak evsafın en zaruri-
1eri siyasi kültür le tecribeleridir: Tamamiyle gayr-i-mes'ul bir komite şeklinde 

bir taraftan hükümete tahakküm eden ve bir taraftan da Makedonya anasırıyla 

bir takım gizli müzakerelere girişen cıİttihad ve Terakki» erkanında bu en zaruri 
vasıflardan maatteessüf hiç bir eser yoktur! i'şte bundan dolayı meşrutiyetin ila
nı üzerine bir takım mütenakız teşebbüslere girişerek bir taraftan Cemal paşa'nın 
ııa tıratında söylediği gibt Sırp, Bulgar ve Yunan ihtilal komiteleriyle birleşip 

blok teşkil etmiye çalışırken, bir taraftan da jandarma ıslahatma me'mur ol
duğu için o sırada vukuatı çok iyi takib eden Fransız miralaylarından Lamouche'un 
Tiirkiye tarihinde söylediği· gibi ittihadçılar Bosna-Hersek, Rumeli-i-Ş::ıxki ve Girit 
gibi Türk idaresinden çıkmış «Eyinilt-ı-Mümtaze., den bile meb'us intihab ettirmiye 
kaikışımşlar ve hatta Fransız işgalindeki Tunus ve Cezayir'e bile göz dikmişler

dir! Avusturya imparatoru François-Joseph'in Berlin m.uahedesindenberi işgalinde 

bulunan Bosna-Hersek'in ilhakma ait beyannameyi bu gün imza etmesi ve Osmanlı 
hilldıniyyetindeki Bulgaristan prensi ve Rumeli-i-Şarki vilayeti valisi Ferdinand'ın 

cta gene bu gün istiklalini ve «Bulgarlar çarı» ünvaniyle krallığ·ını ilan edivermesi 
dttihad ve Terakki» nin işte bu ihtiyatsızca iddialarından mütevellit gösterilir! 
Girit meselesi için aşağıki fıkraya bakınız. Avusturya'nın Bosna-Hersek'i ve Yu
nanistan'ın da Girid'i ötedenberi ilhaka çalıştıkları ve Bulgaristan'ın da istiklale 
doğTtı. gittiği malflm olmakla beraber, Türkiye'nin vazifesi• de imparatorluğun daha 
fazla inlıilaline mani' olmak için bunları siyasi tedbirlerle mümkin olduğu kadar 
önlemek ve o müddet zarfında da kuvvetıenmiye çalışmaktır: Sultan Hamid'in us
talıkiı siyasetinden sonra çeteci ruhiyle hareket eden ittihad ve Terakki'nin ilk 
fenalığı, işte bu üç eyaletin devlet bünyesinden derhal ayrılmasına sebeb olmasıdır. 
Bu facia münferid kalmıyacak, hadisat artık zincirleme şeklinde bir seyir takib ede
cek, Avusturya'nın Bosna'yı ilhakı biraz sonra ıtalya'nın da Trablusgarb'e saldır

masıyla neticelenecektir: Aşağıda 1911 = 1329 vukuatının «25 Eylül)) fıkrasına 

bakınız. 

Bulgaristan'ın istiklalini ilan vesilesi pek tuhaftır; Sultan Hamid'in Hicri takvim 
hesabiyle 15/16 Şa'ban1=12/13 Eylül Cumartesi/Pazar gecesi tes'id edilen viia
deti münasebetiyle sadr-ı-a'zamın Hariciyye konağında ecuebi sefirlerine verdiği 

ziyafete cısefir, sıfatını haiz olmadığı için çağırılınıyan Bulgaristan Kapu-kethu
dası/ jkahyası Guechoff/Geşof Efendi Bab-ı-Ali'yi protesto edip Sofya'ya gitmiş ve 
işte bu tuhaf vesile nihayet 23 gün sonra prens Ferdinand'ın istiklalini Haniyle 
ne ticelenmiştir: Yeni kralın "Bulgaristan çarı» yerine «Bulgar lar çarı» ünvanını 

takınmış olması, Makedonya'daki Osmanlı Bulgarları üzerindeki iddialarıyla 

aiakadardır! Yukarda bu senenin «9 ve 10 Haziran» fıkrasında gördüğümüz 

«Reva! mülakatı., üzerine meşrutiyet ilan ettirerek Türkiye'yi güya taksim tehli
kesinden kurtarmış olduğunu iddiaya kalkışan ittihad ve Terakki komitesinin 

. halk nazarında itibardan düşmiye başlaması, «10=23 Temmuz» inkılabmdaa pek 
az sonra devletin başına işte böyle bir inhHal ve inkıraz alameti gelmiş olmasm
·dandır : Bu vaziyete göre «Devay-ı külh> zannedilen meşrutiyet sarhoşluğu an-
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cak 2 ay, 13 gün sürebilmiş demektir. 
Türkiye'nin yegane yapabildiği şey kuru bir protestodan ibarettir: Avusturya id
halatına karşı da boykotaj ilan edilmiş, o zaman en fazla idhal edilen şey fes 
olduğu için ahali kalpak giymiye başlamış, bir çok yerlerde başlardaki fesler 
yırtılıp atılmış ve "Cem'iyyet-i mukaddese» hatipleri ötede beride heyecanlı nu
tuklar söyleyip durmuştur! Bununla beraber siyasi müzakereler derhal başlamış 
ve nihayet 1909=1327 senesi 26 Şubat=5 Safer Cuma günü Istanbul'da Avustur
ya ile bir muahede irnzalanıp Bosna-Hersek'in ilhakı tasdik edilmiş ve buna mu
kabil gene Avusturya işgalinde bulunan Yenipazar sancağı Türkiye'ye iade edil
diği gibi, elden çıkan arazideki miri emlake mukabil Avusturya devleti Tür
kiye'ye iki buçuk milyon Osmanlı altını vermiştir. 

Bulgaristan meselesinin halli de gene o sıralardadır: Birinci derecede Rusya ve 
ikinci derecede de İngiltere ile Fransa işe karışmış, uzun müzakereler olmuş, bu 
esnada karşılıklı askeri tedbi-rler ittihaz edilmiş, Türkiye'nin istediği tashih-i
hudut kabul edilmemiş ve yalnız Bulgaristan'daki «Emlak-i miriyyeıı ile Ru
meli-i-Sarkf vilayetindeki demir-yollarına mahsuben Sofya hükumetinin Türki
ye'ye l25 milyon altın frank = 5 milyon ingiliz altını tazminat vermesine karar 
verilmişse de, yeni krallığın o kadar parası 'Olmadığı için (;93 seferi»nden dolayı 

Türkiye'nin Rusya'ya borçlu olduğu harb tazminatına mahsub edilmiştir : Bu 
tesviye şeklinin mali kısmı 1909=1327 senesi 16 Mart=23 Safer Salı günü Peters• 
burg'da bir Osmanlı-Rus mukavelesiyle ve siyasi kısmı da gene o senenin 19 Ni
san=28 Rebl'ül-evvel Pazartesi günü Istanbul'da bir Osmanlı-Bulgar muahedesiyle 
tasdik edilmiştir. Netice itibariyle gerek Avusturya'nın, gerek Bulgaristan'ın ayni 
günde yaptıkları emr-i-vakı'lar kabul edilmiş demektir). 

6 Teı;rrinievvel 
kmı. ilan etmesi. 

10 Samazan, Salı: Girid'in Yunan'istan'a iltihfl.-

(Girit meselesinin son şekH için yukarda 18971=1315 vukuatının ((18 Kanunuevveh 
fıkrasına bakınız. O devirdenberi bir Yunan fevkalade komiserinin idaresinde 
bulunan Girit adası İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya devletlerinin askeri iş

gali altında ve resme;n Osmanlı hakimiyyetinde muhtariyyetle idare edilir bir 
«Eyalet-i mümtaze» olmakla beraber, bizdeki «10=23 Temmuzıı inkılabının er
tesi günü bekçi vaziyetindeki devletler askerlerini çekip Girid'i tahliyeye başla
nıışıardır : Tabii Girid'in tahliyesi demek, Yunanistan'a bırakılması demektir! 
Bu tahliye nihayet 1909 1= 1327 senesi 27 Temmuz=9 Receb Salı günü tamamlan
mış ve yalnız Suda limanında hatıra kabilinden bir Türk bayrağı ile gi'ıya muha
fız olarak bir kaç stasyoner gemi bırakılmıştır! Yukanki fıkrada gördüğümüz 

sebebler yüzünden Atina hükumetinin teşvikiyle Bulgadstan'ı taklid eden Girit 
meclis-i-umumisi bu gün bir emr>-i-vakı' yaparak Yunanistan'a iltihakım ilan 
etmişse de Bab-ı-AU derhal protesto etmiş, bu emr-i~vakı' öteiriler gibi hemen kabul 
edilmemiş, Yunan maliarına boykotaj ilan edilmiş, halk arasında umumi bir tees
sür ve heyecan başlamış, ittihat ve Terakki yaygaracılan «Girit bizim cammız, 

feda olsun kanımız!» kabilinden demagojik bir propagandaya kalkışmış, küçük 
çocuklann takkeleriyle başlıklarının üstünde sırmayla işlenmiş «Ya Girit, ya 
ölüm!» kelimeleri görülmiye başlamış ve nihayet mesele gittikçe müzminleşen 

bir Türk-Yunan ihtHafı şeklini almıştır: Bab-ı-Ali'nin Yunanlllara karşı Sırhis

tan ve Bulgaristan'a yaklaşma siyaseti ve hatta bir müddet sonra Sultan Reşad 
devrinde Bulgar ve Sırp kırallarının sırayla Istanbul'u ziyaretleri hep işte bu 
müzmin ihtilafın neticeleridir; fakat ittihad ve Terakki'nin o gafilane ve cahi
lane siyaseti bu Türk-Bulgar-Sırp anlaşma teşebbüslerini yalnız akamete uğrat
makla kalmamış, Türkiye aleyhine bir Yunan-Bulgar-Sırp ittifakına bile sebeb 
olmuştur : Girit meselesi için aşağıda 1910=1328 vukuatınm "9 Mayısıı ve Balkan 
devletlerinin Türkiye'ye karşı ittifakına sebeb olmuş bir hamakat şah-eseri olan 
«Kiliseler kanunu» için de gene o senenin «3 Temmuz» fıkrasına bakınız). 
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17 Kanunuevvel - 23 Zülka'de, 
Meclis-i-Meb'ftsanının açılması. 

Perşenbe: 

1908 = 132& 

İkinci meşrutiyet 

(Bu tarih, Rumi takvimin 4 Kanunuevel 1324 Perşenbe gününe müsadiftir. - Umu
mi intihabat o zamanki Kanun-ı-esasi'nin: 

«Müntahipler intihab edecekleri meb'usları mensub oldukları daire-i vilayet 
ahalisinden intihab etmiye mecburdur» 
seklindeki 72 nci maddesi mucibince yapıldığı için, her kes kendi memleketinden 
~eb'us olmuştur; bu ilk meclisin yegane iyi cephesi işte bundan ibarettir; diger cep
heleri demokrasi prensipleriyle te'lif edilebilecek şeyler değildir: intihabat, otuz iki 
sene evvelki kanun mucibince iki derecelidir: halk ancak «Müntahib-i-saniııleri seçe
l:ıilmiş ve onlar da meb'usları intihab etmişlerdir. «Her elli bin nüfUs-i zükur» ba
şına bir meb'us seçilmiş ve bu suretle meb'usanın "Aded~i mürettebi 266» yı bul
muştur. 

Bu ilk intilıap mücadelesi bir Türk-anasır mücad.elesi şeklinde, geçmiş ve işin 

içine bir takım ecnebi te'sirleri de karışmıştır: Türk -cephesini orduya istinaden 
devlet ve hükümete hakim bir gayr-i-mes'ul teşekkül vaziyetinde bulunan ((İt

tihad ve Terakki» komitesiyle adem-i-merkeziyyetçi «Ahrar fırkası" temsil et
miş ve anasır içinde de en şiddetli mücadeleyi Atina hükümetinin telkinleri ve 
Fener patrikhanesinin talimatiyle hareket eden Rum unsur.u yapmıştır. 

«İttihad ve Terakki» ye muhalif olan «Ahrar fırkası»nı meşrutiyetin ilanı üze
rine Avrupa'dan Istanbul'a gelen, Sabahüddin kurdurmuştur: Bu adamın menfi fa
aliyetleri için yukarda bu senenin "23 Temmuzıı fıkrasına bakınız. «Al1r·ar fırka
sı» na Mizancı-Murad, Ali Kernal, Nurüddin Ferruh ve Arnavut isınail Kemal Bey
ler de girmişlerdir: Gene ayni «23 Temmuz» fıkrasında gördüğümüz gibi üç ecneb1 
devletinden tahsisat almakta olan İsmail Kemal bu sefer de Yunan hükümetinden 
para alarak intihap propagandası için Arnavutluğa gitmiş ve nthayet Berat meb'
usu olarak Istanbul'a gelmiştir! Sadr-ı-a'zam Kamil Paşa'nın da «ittihad ve Te
rakki» tahakkümüne karşı Ahrar'a temayülünden bahsedilir: Hatta bunların Pe
rapalas'da ver-dikleri bir ziyılfete bile iştirak etmiştir. 

intillabat esnasında en fazla entrika çeviren yabancı devlet Yunanistan'dır,: Is
tanbul elçiliği ve Fener patrikhanesi vasıtasıyla Rum unsurunu istediği gib~ ha-< 
reket ettirmiş, Yunan matbuatı Türkiye'de altı buçuk milyon Rum bulunduğun

dan dem vurarak meb'us ve a'yan mıkdarlannm ona göre ayarianmasını iste
miş ve hatta o kadarla da kalmıyarak Türkçe ile beraber Rumcanın da resmi dH 
olmasını ist~yecek, kadar ileri gitmiştir! işte bundan dolayı nüfus mıkda.nm 

fazla göstermek istiyen Istanbul Rum cemaatinin, h:lleleri meydana çıkınca. bir 
taraftan patrik Bab-ı-Ali'ye şikayetler yağdırmış ve bir taraftan da 22 Teşrini

sani:=27 Şevval Pazar günü 20 bin kadar Rum Beyoğlu ve Istanbul sokaklarında 
nümayişler yapmıştır. 

işe bütün bunlara karşı orduya istinad eden "tttihad ve Terakki» en büyük 
kuvvet vaziyetindedir: iki dereceli intihabat işte o kuvvetin te'sir ve hatta ted
hişi altında cereyan etmiş, Müntahib-i-sani listeleri Müntahib-i-evvellerin evlerine 
kadar götürülmüş, sandık başlarında hep cemiyet zorbaları bulunduğu için, tabii 
halk ister istemez o listeleri kul1anmış ve işte bu suretle yeni meclis kaahir bir 
ittihad ve •rerakki ekseriyyetinin şakasız hakimiyyeti altında toplaminştır. 

Otuz iki sene evvelki ilk Meclis-i-Meb'üsan gibi bu ikincisi de Ayasofya'nin 
yanında sonradan yanmış olan en ki Adiiye binasında toplanm<ştır: O gün bütün 
Istanbul ahalisinin güzergaha döküldüğünden bahsedilir. Dört atlı bir saltanat 
ııra.basıyla gelen Sultan Hamid'in karşısında en sevgili oğlu şehzade Bürhanüd
din Efendi ile Sadr-ı-a'zam Kamil paşa vardır: Asker ve ahali padişahı fevlm
lfLd.e alkışlamış. ezani saat 7,15 = zeviUi 11,5'7 de meclis açılmış ve Nutuk-ı-Hü
,-nityünu Iviabeyn baş-katibi Cevad Bey okumuştur: Bu tarihi nutkun en mühim 
noktalan ilk Meclis-i-Nieb'üsan'ın o zamanki «Rical-i devlet tarafından gösteri
len lüzum üzerine., muvakkaten kapatılmış ve bu seferki meclisin de ,avı:uhfrlif 
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re'y-ü-mütiUaada bulunanlara rağmen bila-tereddüd» açı!Inış olduğundan bah-

seden noktalarıdır; fakat bundan evvel de muhtelif vesilelerle söylediğimiz gib~ 

Sultan Hamid anasır mücadelesinden dolayı parlmantarizmin Osmanlı camiasım· 

inhilale sürükliyeceği kanaatindedir; hatta Baş-katip Tahsin Paşa'nın hatırttınd:ı. 

şöyle bir sözü vardır: 

- Muhtelif amal-ü-efkar besiiyen unsurların ictima' ettikleri yerlerde fırka mü-'
nazaalarmdan memlekete daima zarar gelir: Bizim ilk mecliste bunun acı tecri
beleri olmuştur! 

O muazzam imparatorluğun on senede inkırazına sebeb olan bu ikinci «Acı tec
ribe» · ile doğruluğu bir kere daha sabit olan bu kanilatinden dolayı nutkunu:rı: 

sonunda adeta müstehziyane bir cümleye tesadüf edilir: 

__ inşallah Meclis-i-Meb'i'ısanımız d evletimize ve mill e timize hayırlı işler görür d€ · 
vatanımız saadete nail olur! 

Sadr-ı-a'zam Said Paşa'nın hatıratma göre meb'usların «Aded-i mürettebi 266ı;;.· 

dır: Mandelstam 275 ve iorga ise 228 gösterir! Bunların yekünları yanlış olmakla 
beraber, milliyetlere göre yaptıkları tasnifler o sırada takribi bir fikir verebilecek 
mahiyettedtr. 
Mandelstam'a göre 142 Türk meb'i'ısa mukabil 60 Arap, 25 Arnavut, 23 Rum, 
12 Ermeni, 5 Yahudi, 4 Bulgar, 3 Sırp ve 1 Ulah'dan mürekkep 133 gayr-i-Türk 
meb'us vardır; bu 'hesaba nazaran Türkler anasır mecmüundan 9 fazla demektir; 
fakat iorga'ya göre 107 Türke mukabil 45 Arap, 27 Rum, 22 Arnavut 10 Erme·· 
ni, 5 Bulgar, 4 Sırp, 3 Yahudi, 2 Kürt ve birer de Ulah, Dürzü ve Martini ol
mak üzere anasır ıneb'uslarımn mecmüu 121 i bulduğuna nazaran Gayr-i-Türk
ler bu ikinci tasnifte Türklerden 14 fazladır! Yalnız mH!iyetler tasnifi biziın 

vesikalara göre yapılsa bile bir takım zühullere sebeb olacağı ıçın, her halde 
bunlar kat'i değildir: Mesela Türk sayılanların içine Avdetilerle muhtelif un~ 

surlara mensup· bir çok Balkan müslümanları da girmektedtr! Her halde Os
manlı Meclis-i-Meb'i'ısamnda hakiki Türklerin mecmüu diger anasıra nisbetie 
akalliyet halindedir ve Sultan Hamid'i ötedenberi korkutan nokta da işte budur: 
1876=1293 vukuatı içindeki «31 Ağustos ıı fıkralarının ikincisine bakınız. "ttt'i• 
had ve Terakkb>nin bütün muhayyelatma rağmen padişahın bu korkusu meclisin 
daha ilk günlerinden itibaren tahakkuk etmiş, Hıristiyan anasır milli gruplar ha
linde mücadeleye geçtikten başka Arap ve Arnavut gibi Müslüman unsurlar bile' 
çok geçmeden yüz çevirmiye başladığı için Meclis-i~Meb'üsan muhtelif Osmanh· 
milliyetlerinin Türklüğe karşı mücadele sahnesi haline gelmiştir). 

1909 = 1327 

13/14 Şubat = 22/23 Muharrem, Cumartesi/Pazar geeesi: !{amU 
Paşa'nın isti'fası ve ertesi gün Dahiliyy-e nazırı Hüseyn Hilmi Paşa'nın 
ilk sadareti. 

(isti'fanın sebebi, gayr-i-mes'ul «ittihad ve Terakki» komitesinin tahakkümüne 
ve bu tahakküme istinatgah ittihaz edilen ordunun siyasetle iştigaline karsı çok 
haklı olarak cephe almış olan Kamil Paşa'nın gevşeklik gösteren Harbiye na
zırı Ali Rıza Paşa'yı Mısır fevkalade komiserliğine tayin edip onun yerine or .. 
duda inzıbatı iade edebileceğine kaani' olduğu ikinci ordu kumandam Nii.zim 
Paşa'yı tayin etmesi, miitereddit bir zat olan Bahriye nazırı Arif Hikniet Pa
şa'mn isti'fiisını kabul edince onu da kabineden atmış sayılması, Yanya tanıtla

rında faali-yette bulunan Yunan çetelerine karşı meşrutiyyet muhafızı sayılan 

ucuncü orduyu zayıflatmamak için Selanik'den asker gönderilmesini istemiyen 
ittihad ve Terakki'ye karşı biraz evvel gene Selanik'den Istanbul'a gönderilmiş 

olan avcı taburlannın sevkı hakkında Harbiye nezaretine emi-r verınesinden do
layı cemiyetin şüpheye düşmesi, nihayet donanınayla ordunun hükümeti meşru-

F.: 2? 
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-tiyete karşı gelmekle itharn ederek tehdid etmesi ve işte bunun üzerine istizah 
;için meclise çağrılan Kamil Paşa'nın mühlet istemesine karşı heyecanlı nutuklar 
irad eden ittihatçı meb'usların te'siriyle gıyabmda adem-i-i'timad re'yi · verilmiş 
.;;ılmasıdır: Cemiyetin bu hareketinden bir maksadr da uysal bir sadr-ı-a'zamı iş

n aşma getirdikten sonra kendi erkanını artık ka bineye so ku vermektir! - Kamil 
paşa'nın bu üçüncü sactareti yukanki senenin 5 Ağustos'=7 Receb Çarşanba gü
.ın.ünden itibaren 6 ay, 10 gündür). 

13 Nisan= 22 Rehi'ül-evvel, Salı: «Otuz-bir ~Iart vak'ası», Hüseyn 
UHmi Paşa'nın isti'fası Ye ertesi gün Hariciyye nazırı Tevfik Paşa'nın 
ilk sai.lareti. 

(0 zamanki Rumi takvimin "31 Mart 1325» tarihine tesadüf ettiği için «Otuz-bir 
Mart vak'asııı denilen bu meşhur irtica hadisesi padişahın teşvik ve hatta ter
tibiyle olmuş gibi gösterilmişse de kat'iyyen doğru değildir: Sultan Hamid'in bu 
vak'ada hiç bir taksiri, te'siri ve her hangi şekHde olursa olsun zerre kadar bile 
ük al<'ikası yoktur. Bu tarihi safsata, ittihad ve Terakki cemiyetinin uydurduğu 
ve yıllarca propagandasını yaptırdığı bir iftiradır; bunun böyle olduğu işte şu 

delillerle sabittir : 
1 - Sultan Reşad ve Sultan Vahidüddin devirlerinde uzun zaman Mabeyn baş

~atipıiğ·inde bulunmuş olan Ali Fuad Bey'in «Görüp işittikleriın» ismiyle 1949 da 
"Turk Tarih Kurumu» tarafından neşredilen hatıratının 49 uncu sahifesinde şu 

cümleye tesadüf edilir : 

"Zaten Tal'at Paşa da Abdülhamid'in 31 Mart vak'asında medhaH olmadığını 
bana bir çok defa söylemişti». 

tşte bundan anlaşıldığ·ına göre «İttihad ve Terakkiıı komitesinin en mühim şahsiy

yeti bile Sultan Hamid'in masumiyyetine kaanidir. 
2 - «31 Mart vak'asııı ndan beş gün sonra Istanbul'a gelmiş olan Marcelle Ti
nayre'in "Notes d'une voyageuse en Turquie» ismindeki eserinin 47 inci sahife
sh'lide Meclis-i-Meb'usan reisi Ahmed Rıza Bey'in bu irtica hareketinde Sultan 
Hamid'i bitaraf gösteren beyanatından bahsedilmektedir. 
3 - Sultan Reşad devrinde Van, Suriye vesaire valiliklerinde ve Cumhuriyet 
devrinde de üçüncü Umumi Müfettişlikte bulunmuş olan Tahsin Uzer «31 Mart 
vak'ası» esnasında Selanik merkez kaymakamlığında ve aynt zamanda Polis 
nıudür vekilliğinde bulunmuş olduğu gibi "ittihad ve Terakki»nin de Merkez-i
Uxnumi azasındandır: «Baykuşıı ve «Heykel-i zulm-ü-i'tisiif» gibi ağır tabirler 
tmllanacak kadar Sultan Hamid'e düşman olan bu eski 1ttihadçı, şimdi ailesi 
nezdinde bulunan üç ciltlik gayr-i-münteşir hatıratının birinci cildin~n 38 inci 
<ve Hdnci cildinin 28 inci sahifelerinde padişahın vak'a çıktıktan sonra bile «Akı
'lane hareket» edip "Kan dökülmesine meydan vermediğinden» bahsetmekte ve 
bu harekete hayranlığını ~öyle anlatmaktadır: 

«Abdülhamid-Han-ı Sani basiretkar davrandı; ister silika-i havf ile olsun ve 
ister beyn-el-asakir kan dökülmekten ihtiraz eser-i şefkat göstermiş bulunsun, 
her ha1-ü-karda büyüklük gösterdi». 
4 - !bn-ül-Emin Mahmud Kemal'in "Son sadr-ı-a'zamlarııının 1709 uncu sahife
sinde Osmartlı imparatorluğunun son sadr-ı-a'zamı olan Tevfik Paşa'nın bir iza
hma tesadüf edilir; Hareket-ordusu Istanbul önlerine geldiği< sırada sadarette 
bulunan Tevfik Paşa'ya Sultan Hamid şöyle bir tekiifte bulunmuştur : 
-- Mademki beni istemiyorlar, saltanatı biraderime ferağ ederim; devleti o idare 
etsin. Fakat bir komisyon mu, meclis mi, ne derseniz deyiniz, teşkil olunup benim 
bu vak'ada medhalim olup olmadığını meydana koymalıdır! 

Tevfik Paşa bu teklifi Ayan reisi Said Paşa'ya şifafen tebHğ etmişse de, evhamiyle 
ı:neşhur olan Said Paşa ber-mu'tad vesveseye kapılıp: 

- Tebrie ederse sonra bizim hiH-ü-mevkıimiz ne olur? 
<l'i!ye resmi tahkikat açılmasını reddetmiştir. 
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5 _ Şeyh-ül-islihn Cemalüddin Efendi'nin «Hatırat-ı siyasiyye»sinin 16 ncı sa
hifesinde meşrutiyetin muhafazası için Selanik'den Istanbul'a gönderilmi·ş olan 
Avcı taburlarının : 

«Hiliif-ı me'mıll olarak hadise-i mezkılreyi ika'a cür'etleri ve bu hadise se
bebiyle erkan-ı cem'iyyetin merkez-i saltanatta takviye-i nüfuza muvaffakıyyet

leri calib-i nazar» 

olduğundan bahsedilerek «31 Mart vak'ası» cemiyet tarafından tertib edilmiş 

gibi gösterilmekte ve «Abdülhamid-i Sani ve devr-i saltanatııımn uçuncü cildini 
yazan müverrih Ahmed Refik de bu garazkarane eserinin hemen her sahifesinde 
Sultan Hamid'e küfürler savuracak kadar düşmanlık ettiği halde «31 Mart vak'
ası»nı: 

"ittihad ve Terakki cem'iyyetini düşürmek için mezkılr cem'iyyete zıdd 

olaNlar» 
tarafrndan tertib edilmiş göstermektedir. 
6 _ Bu vak'ayı saltanatın ilgasından sonra tedkik eden müelliflerle muharrirler 
de Sultan Hamid'in hiç bir alakası olmadığında umumiyetle ittifak etmektedir. 

·7 _ Aşağıki izahattan anlaşılacağı gibi padişahın irtica esnasındaki dürüst ha
reketi de masumiyyetinin en m.ühim delillerindendir. 

Bir çok noktaları henüz tamamiyle aydınlanmamış olan «31 Mart vak'ası» mn 
şimdiye kadar malılın olabilen en mühim sebebleri şöyle sıralanabiJi.r: 

1 _ Meşrutiyetin ilanından irticaın zuhuruna kadar geçen 8 ay, 21 günlük kar
makarışık devir gizli ve gayr-i-mes'ul bir komitenin tahakkümüyle geçmiş ve bu 
hal halkı sukut-ı-hayale uğratmı;ştır; 
2 -- Epir'de Yunan çetelerinin tekrar faaliyete başlaması, Istanbul Rumlarının 

yaygaralı intihap nümayişleri ve Meclis-i-Meb'üsan'daki akalliyet gruplarının 
faal'.yeti ittihad ve Terakki'nin «İttihad-ı anasırıı hulyasını suya düşürmüştür; 
3 - Komitenin Istanbul'da tertib ettiği siyasi cinayetler şehirde bir tedhiş ha
vası hasıl etmiş ve bilhassa kaatillerin yakalanmaması hükümetin cemiyetten 
korkarak adalet icrasından çekinmesiyle izah edilmiştir : Bu siyasi cinayetler 2 
Kanunuevvel 1908=8 Zülka'de Çarşanba gecesi Sultan Hamid'in adamlarından 

İsmail Mahir paşa'nın ustalıkla evinden Harbiye nezaretine çağırılarak yol
da mechul bir kaatH tarafından öldürülmesiyle başlamış ve nihayet bu senenin 
6/7 Nisan=15jl6 Rebi'ül-evvel SalıjÇarşanba gecesi «Serbesti» gazetesinin ce
miyete mütemadiyen hücum eden baş-muharriri Hasan Fehmi Bey'in köprü üs
tünde vurulması, ertesi gün talebe ile halkın : 
- Adalet isteriz! 
diye bağınşarak büyük bir nümayiş yapmalarına sebeb olmuştur. Haşyet içinde 
kalan muhalifler, hep karanlıkta işlenen bu Balkan usulü cinayetierin temadi 
edip gideceğine kaani'dir: Aşağıda 19101=1328 vukuatmın "9/10 Haziran» fıkrası

na bakınız; 

4 - Alaylı zabitlerin ordudan çıkarılmasına karar verilmiş olması daha 1908 = 
1326 'feşrinievve~=Ramazan ayında bunların galeyanına sebeb olmuş, başlarında 

bulunan birinci suvari fırkası kumandanı ferik Refik Paşa altı ay hapse mah
kum edilmiş, ondan sonra alayllların çoğu tasfiye edilerek bütün bunların «31 
Mart:<, vak'asında mühim bir rol oynarnalarına yol açmıştır;· 
5 -- Bab-ı-Ali vesair devlet dairelerinde yapılmış olan tensikat üzerine bir çok 
me'murlarm açıkta kalması da muhalefet cephesine mühim bir kütlenin inzı
man:ıı demektir; 
6 - Softaların askerliği hakkında Meclis-i-Meb'üsana verilen kantın layihası bü
tün medrese talebelerinin muhalif cepheye geçmeleriyle neticelenmiştir; 
7 - Halkın ruhi temayül!eriyle maneviyyatına karşı "fttihad ve Terakki, ko
mitesinin lüzumsuz bir laübalilikle hareket etmesi Garp menbalarında bile tenkid 
edilir; mesela «ikdam» gazetesin1n o zamanki neşriyyatına göre vak'adan üç gün 
evvel fttihadçı zabitler askerlerine şöyle bir takım telkinlerde bulunmuşlardır: 
- Hocalarla kat'iyyen görüşmiyeceksiniz! Askerlikte diyanet meseiesi aranmaz! 
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~ -ı.z! Padişah ve efrad-ı ahali dttihad ve Terakki» 
''<? 

hükümete bile müracaat ve şikayette 

'eriyle kodamanlarının halk arasında şftyi' 

hakkındaki kanun projesinin dini tedrisata 
<udan çıkarılan alaylı zabitlerin mekteplileri .Ka

~andası, mektepli zabitlerin de yukarda gördüğümüz 
meşrutiyetten sonraki Bosna-Hersek ve Bulgaristan 
münasebetiyle halk arasında bütün bu vHayetlerin 

«Gavura satılmış» olduğuna ait bir takım şayialar çıkması 

dini bir taassup cereyanına istihalesiyle neticelen
cc!ttihad-ı Muhammedi» cemiyeti işte bu halet-i-ruhiyyeden doğ-

«31 Mart vak'ası»nın zuhurunda en büyük rolü oynıyan «İttihad-ı Muham
i cem'iyyeti, nin «Volkan» isminde bir gazetesi de vardır: Kıbrıslı Hafız 

Dervis Vahdetl'nin te'sis ettiği bu Fransızca isimli gazete mütemadiyen halkın 
taass~bunu tahrik eden şiddetli neşriyatiyle meşhurdur; hatta . Meclis-i-Meb'ü
sanın ta'tilini bile istiyecek kadar ileri gitmiştir! Zaten Derviş Vahdeti "itti
had-ı Muhammed! cem'iyyeth>nin de müessislerindendir. Vaktiyle Paris'de bir 
müddet .Tön-Türklük ettikten sonra Istanbul'a gelip Şuray-ı-Devlet aziisı olan 
müverrih Murad Bey de o sırada «Mizan» gazetesini tekrar neşre başlıyarak 

«!ttihad ve Terakki»ye karşı çok şiddetli h ücumlarda bulunmuştur: Bilhassa 
işte bu iki gazetenin neşriyyatı «31 Martıı ı hazırlıyan en mühim arnillerden 
sayılır. 

!şte bütün bu sebeblerden doğan, fakat tarz-ı-tertibi karanlıkta kalan «31 Mart 
vak'ası» bundan bir müddet evvel Selanik'den Istanbul'a «Meşrutiyet muhafızı» 

olarak gönderilmiş olan ve Taş-kışla'ya yerleştirilen meşhur Avcı taburları efnldı
nın zabitlerini kışlaya hapsettikten sonra gece yarısına doğru Sultanahmet mey
danında toplanmalarıyla başlamış, diger kışlalara da adamlar gönderilerek on
ların da iştiraki te'mi~ edilmiş ve nihayet «31 Mart=13 Nisan Salı» sabahından 

itibaren havaya kurşunlar sıkılarak ısyan hareketi ilan olunmuştur. 
Bu hareketin başında Arnavut Hamdi-Çavuş, Bölük-emini Mehmet ve karoacı-us

tası Arif isimlerinde üç asker bulunduğundan bahsedilir: Aralarında bir çok softa
larla halk adamları da vardır. Sultan Hamid'in vak'ayla zerre kadar alakadlir ol
madığı işte bu vaziyetre de sabittir : Eğer bu iş padişahın ışı olsaydı, askeri 
başsız bırakır mıydı? Başlarına kumandanlar ve hatta Erkan-ı-harb zabi.tleri 
koyarak muntazam bir hareketle bir anda Meclis-i-Meb'usanı ortadan kaldırıp 

meşrutiyyeti işte onlar vasıtasıyla ilga ettirivermesi güç bir iş miydi? «31 Mart ıı 
yani .ıs Nisan i= 22 Rebi'ül-evvel Salı» sabahından 24 Nisan = 3 Rebi'ül-ahir 
Cumartesi sabahı Selanik'den gelen «Hareket-ordusu» Istanbul'a gelinceye 
kadar 11 gün süren bu meşhur irtica vak'asında en mühim hareket, birinci günü 
ilk kurşunlar havaya sıkıldıktan sonra Ayasofya meydanındaki Meclis binasına 

yürüyen asilerin : 

- Şeriat isteriz! 

naaralarıyla başlamış, bazı sarıklı meb'uslar aşağıya ınıp nasihat etmek istemiş

lerse de hiç bir te'siri olmamış, asiler yalnız Şeriat değil, daha başka şeyler de 
istemiş, Sadr-ı-a'zam Hüseyn Hilmi Paşa ile Meclis-i-Meb'usan reisi Ahmed Rıza 
Bey'in isti'falanyla tttihadçıların nefyi ve alaylı zabitlerin vazifelerine iadesi de 
istenilmiş, mütemadiyen atılan kurşunlar bazı kazalara sebeb olmuş ve nihayet 

. o sırada Meclis'e gelen Adiiye nazırı Nazım Paşa yanlışlıkla Ahmed Rıza Brc)y 
zannedi!erek kalbinden vurulup öldürülmüş ve Lazıkıyye meb'usu Emir Şefik 

Arslan da gene öyle bir yanhşlığa kurban gitmiştir. Bu ll günlük irtica devri
nin en mühim vak'alarından biri de Yıldız sarayını topa tutmak istediğinden 

bahsedilen «Asar-ı-Tevfik» suvarisi Ali Kabuli Bey'in kendi gemisindeki bah
riyeliler tarafından Yıldız'a götürülüp öldürülmesinde gösterilir: Asiler Sultan 
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Hamid'in pencereye gelmesini istemişler· ve Kabuli-kapdam onun önünde öldür
müşlerdir. Sokaklarda ve köprü üstünde bazı genç zabitlerin de «Mektepli<n ol
dukları için öldürüldüklerinden bahsedilirse de sayısı belli değildir. Bu badirede 
Tanin ve Şüray-ı-ümmet gibi bazı gazetelerin idarehaneleri de tahrib edilmiştir. 

Sadr-ı-a'zam Hüseyn Hilmi Paşa vak'anın çıktığı gün saraya gidip isti'fa ettikten 
sonra bir dostunun evinde saklanmış ve ertesi gün de bitaraflığından dolayı her 
kesin i'timadını kazanmış -olan Hariciyye nazırı Tevfik Paşa yeni kabineyi teş

kile me'mur olmuştur: Hüseyn Hilmi paşa'nın bu ilk sadareti bu senenin 14 
Şubat=23 Muharrem Pazar gününden itibaren 1 ay, 27 gün sürmüştür. Ondan 
başka askerin istemediği Meclis-i-Meb'üsan reisi Ahmed Rıza Bey'le bir çok 
ittihadçı meb'uslar da saklanmışlardır. 

Sultan Hamid'in "Vak'a» esrrasındaki vaziyeti çok dürüsttü1·: Zuhürunda hiç bir 
deh!i ve te'siri· olmıyan irtica he.reketinin kendi lehindeki seyrinden istifadeyi 
hile aklından geçirmemiş olduğunu isbat edecek resmi bir vesika vardır. Asiler 
meşrutiyetin aleyhinde bulundukları ve hatta meşhur Derviş Vahdeti «Volkanı, 

gazetesinde Meclisin ka~atılmasnı istediği halde, Sultan Hamid yeni Sadr-ı-a'

zam Tevfik Paşa'ya hitab eden Sadaret Hattı-ı-Hümayünunda: 

"K::mun-ı-esasi'nin muhafazası ile asiiyişin idamesi» 
lüzumundan bahsetmiş, ihtili'Uin ilk günu Mabeyn baş-katibi Cevad Bey'i asilere 
göndererek istedikleri Şeriat'e daima olduğu gibi riayet edileceğini ve ısyandan 

vazgeçtikleri· takdirde haklarında Afv-i-umumi ilan edeceğini bildirmiş, bu hiU 
işin biraz yatışmasına sebeb olmuşsa da tahrikçilerin te'siriyle asiler ertesi gün 
tekrar azgınlığa başlamış ve nihayet asker üzerindeki nüfuzundan dolayı yeni 
kabinede Harbiye nezaretine tayin edilen Tesalya kahramanı müşir Gazi Edhem 
Paşa da padişah narnma asi askerlere gidip bir kere daha teskine çalışmıştır. 

Kendi sarayını muhafaza eden ikinci fırka efradı bile asilere .~arafdar olduğu 

için, Sultan Hami,d'in nasihatten fazla bir şey yapması ve mesela askeri bir ten
ldl hareketine kalkışması maddeten imkansızdır. - Aşağıda bu senenin «23(24 Ni
san, fıkrasına da bakınız). 

14 Nisan = 23 Rebi'.ill-evvel, Çarşanba: «Adana vak'ası». 

(Istanbul'daki «31 Mart vak'ası»nın ertesi günü çıkan «Adana vak'ası» çok kanlı 
bir Ermeni ihtilil.lidir; bu meşhur "Vak'a» dokuz günlük bir fasıla He iki ihtilal 
hareketine ayrılır : Birincisi bu gün 16 Nisan = 25 Rebi'ül-evvel Cuma gü
nüne kadar Adana vilayet merkeziyle Tarsus, Erzin, Misis, Dö~tyol vesaire gibi 
o zamanki mülhakaatından bazı yerlerde üç gün sürmüş ve 25 Nisan/=4 Reb1'i.il
ahir Pazar gününe tesadaf eden ikinci ihtilal de yalnız Adana şehrine münhasır 

kalmıştır. Ermeni komitacılarının böyle çılgınca bir ısyan çıkarmaktan maksat
Jan, Avrupa. devletlerinin askeri müdahalelerine sebeb olarak Kilikya'da bir 
Ermeni hükümeti kurmaktır; zaten bu tarihe kadar bütün «Ermeni patırdıların 

hep ayni hulya ile yapılmıştır: Yukarda 1895=1313 vukuatının "30 Eylül», 1896;= 
1314 vukuatının «26 Ağustos» ve 1905=1323 vukuatının da «21 Temmuz» iıkrala

rına bakınız. 

Bu seferki Adana ihtilalinin bütün mes'üliyyet ve vebali «ittihad ve Terakkin 
komitesinin boynundadır : Memlekete tamamiyle hakim olup hiç bir zaman iş 

başından ayrılmamak için meşrutiyetin ilanından itibaren gerek Balkanlarda, ge
rek Anadolu'da Türk hakimiyyeti aleyhine kurulmuş ne kadar Bulgar, Sırp, 

Yunan ve Ermeni ihtilal komiteleri varsa hepsiyle birleşip büyük bir blok te'sis 
etmiye çalışan "ittihad ve Terakki» nin bu uğurda muhtelif unsurlarla giriştiği 

gizli müzakereler hakkında Cemal Paşa'nın hatıratında bir çok izahata tesadüf 
edilir. !şte bu izahata göre 1908 Ağustos=1326 Receb ayında «İttihad ve Terakki» 
narnma Tal'at, Cemal ve Bahaüddin Şiikir Beylerin ve "Taşnakzutyun» ismindeki 
Ermeni ihtilal komitesi narnma da Malumyan ve Şahrikyan ismindeki murah
hasların giriştikleri müzakereler : 
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Allahtan başka kimse tanılmaz! Padişah ve efrad-ı ahali «İttihad ve Terakki» 
cemiyetinin elindedir! 
Bu gibi telkinlerden müteessir olanların hükümete bile müracaat ve 'şikayette 

bulunduklarından bahsedilir; 
8 _ «İttihad ve Terakki)) müessisleriyle kodamanlarmın halk arasında şiiyi' 
olan Masonluğu, softalann askerliği hakkındaki kanun projesinin dini tedrisata 
karşı bir darbe sayılması, ordudan çıkanlan alayh zabitlerin mekteplileri «Ka
fir, gösteren menfi propagandası, mektepli zabitlerin de yukarda gördüğümüz 
lüzumsuz telkinleri, nihayet meşrutiyetten sonraki Bosna-Hersek ve Bulgaristan 
felaketleriyle Girit buhranı münasebetiyle halk arasında bütün bu vHayetlerin 
cemiyet tarafından «Gavura satılmış» olduğuna ait bir takım şayialar çıkması 

muhalefetle muhafazakarlığın dini bir taassup careyaruna istihalesiyle neticelan
miş ve meşhur ccittihad-ı Muhammedb cemiyeti işte bu halet-i-ruhiyyeden doğ

muştur; 

9 - «31 Mart vak'ası»nın zuhurunda en büyük rolü oynıyan «İttihad-ı Muham
med! cem'iyyeti, nin «Volkan» isminde bir gazetesi de vardır: Kıbrıslı Hiifız 

Derviş Vahdetl'nin te'sis ettiği bu Fransızca isimli gazete mütemadiyen halkın 

taassubunu tahrik eden şiddetli neşriyatiyle meşhurdur; hatta . Meclis-i-Meb'u
sanın ta'tilini bile istiyecek kadar ileri gitmiştir! Zaten Derviş Vahdeti "itti
had-ı Muhammed! cem'iyyeti))nin de müessislerindendir. Valüiyle Paris'de bir 
müddet Jön-Türklük ettikten sonra Istanbul'a gelip Şuray-ı-Devlet aziisı olan 
müverrih Murad Bey de o sırada «Mizan» gazetesini tekrar neşre başlıyarak 

"tttihad ve Terakki»ye karşı çok şiddetli hücun:ilarda bulunmuştur: Bilhassa 
işte bu iki gazetenin neşriyyatı «31 Mart, ı hazırlıyan en mühim arnillerden 
sayılır. 

işte b.ütün bu sebeblerden doğan, fakat tarz-ı-tertibi karanlıkta kalan (,31 Mart 
vak'ası» bundan bir müddet evvel Selanik'den Istanbul'a «Meşrutiyet muhafızı» 

olarak gönderilmiş olan ve Taş-kışla'ya yerleştirilen meşhur Avcı taburları efnldı
nın zabitlerini kışlaya hapsettikten sonra gece yarısına doğru Sultanahmet mey
danında toplanmalarıyla başlamış, diger kışlalara da adamlar gönderilerak on
larm da iştiraki te'mi~ edilmiş ve nihayet "31 Mart=13 Nisan Salı» sabahından 
itibaren havaya kurşunlar sıkılarak ısyan hareketi ilan olunmuştur. 
Bu hareketin başında Arnavut Hamdi-Çavuş, Bölük-emini Mehmet ve kamacı-us
tası Arif isimlerinde üç asker bulunduğundan bahsedilir: Aralannda bir çok softa
larla halk adamları da vardır. Sultan Hamid'in vak'ayla zerre kadar alakadar ol
madığı işte bu vaziyetle de sabittir : Eğer bu iş padişahın ışı olsaydı, askeri 
başsız bırakır mıydı? Başlarına kumandanlar ve hatta Erkan-ı-harb zabitleri 
koyarak muntazam bir hareketle bi-r anda Meclis-i-Meb'üsanı ortadan kaldırıp 

meşrutiyyeti işte onlar vasıtasıyla ilga ettirivarmesi güç bir iş miydi? «31 Mart, 
yani .ıs Nisan 1= 22 Rebi'ül-evvel Salı» sabahından 24 Nisan = 3 Rebi'ül-ahir 
Cumartesi· sabahı Selanik'den gelen «Hareket-ordusu» Istanbu!'a gelinceye 
kadar 11 gün süren bu meşhur irtica vak'asında en mühim harel{et, birinci günü 
ilk kurşunlar havaya sıkıldıktan sonra Ayasofya meydanındaki Meclis binasma 
yürüyen asilerin : 

- Şeriat isteriz! 

naaralarıyla başlamış, bazı sarıklı meb'uslar aşağıya ımp nasihat etmek istemiş

lerse de hiç bir te'siri olmamış, asiler yalnız Şeriat değil, daha başka şeyler de 
istemiş, Sadr-ı-a'zam Hüseyn Hilmi Paşa ile Meclis-i-Meb'üsan reisi- Ahmed Rıza 
Bey'in isti'fiHarıyla ittihadçıların nefyi ve alaylı zabitlerin vazifelerine iadesi de 
istenilmiş, mütemadiyen atılan kurşunlar bazı kazalara sebeb olmuş ve nihayet 

· o sırada Meclis'e gelen Adiiye nazırı Nazım Paşa yanlışlıkla Ahmed Rıza Bey 
zannedi!erek kalbinden vurulup öldürülmüş ve Lazıkıyye meb'usu Emir Şefik 

Arslan da gene öyle bir yanhşlığa kurban gitmiştir. Bu 11 günlük iı·tica devri
nin en mühim vak'alarından biri de Yıldız sarayını topa tutmak istediğinden 

bahsedilen «Asar-ı-Tevük» suvarisi Ali Kabuli Bey'in kendi gemisindeki bah
riyeliler tarafından Yıldız'a götürülüp öldürülmesinde gösterilir: Asiler Sultan 
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Hamid'in pencereye gelmesini istemişler· ve Kabuli-kapdam onun önünde öldür
müşlerdir. Sokaklarda ve köprü üstünde bazı genç zabitlerin de «MektepHn ol
dukları için öldürüldüklerinden bahsedilirse de sayısı belli değildir. Bu badirede 
Tanin ve Şüray-ı-ümmet gibi bazı gazetelerin idih'ehaneleri de tahrib edilmiştir. 

Sadr-ı-a'zam Hüseyn Hilmi Paşa vak'anın çıktığı gün saraya gidip isti'fa ettikten 
sonra bir dostunun evinde saklanmış ve ertesi gün de bitaraflığından dolayı her 
kesin i'timadını kazanmış -olan Hariciyye nazırı Tevfik Paşa yeni kabineyi teş

kile me'mur olmuştur: Hüseyn Hilmi paşa'nın bu ilk sactareti bu senenin 14 
Şubat=23 Muharrem Pazar gününden itibaren 1 ay, 27 gün sürmüştür. Ondan 
başka askerin istenıediği Meclis-i-Meb'üsan reisi Ahmed Rıza Bey'le bir çok 
ittihadçı meb'uslar da saklanmışlardır. 

Sultan Hamid'in "Vak'a» esrrasındaki vaziyeti çok dürüsttü1·: Zuhürunda hiç bir 
elDiıli ve te'siri olmıyan irtica hareketinin kendi lehindeki seyrinden istifadeyi 
bile aklından geçirmemiş olduğunu isbat edecek resnıi bir vesika vardır. Asiler 
meşrutiyetin aleyhinde bulundukları ve hatta meşhur Derviş Vahdetl «Volkanı> 

gazeteE'inde Meclisin kapatılmasnı istediği halde, Sultan Hamid yeni Sadr-ı-a'

zam Tevfik Paşa'ya hitab eden Sadaret Hattı-ı-Hümayünunda: 

"Kamm-ı-esasi'nin muhafazası ile asayişin idamesi» 

lüzumundan bahsetmiş, ihtilalin ilk günü Mabeyn baş-katibi Cevad Bey'i asilere 
göndererek istedikleri Şeriat'e daima olduğu gibi riayet edileceğini ve ısyandan 

vazgeçtikleri takdirde haklarında Afv-i-umumi ilan edeceğini bildirmiş, bu hal 
if!in biraz yatışmasına sebeb olmuşsa da tahrikçilerin te'siriyle asiler ertesi gün 
tekrar azgınlığa başlamış ve nihayet asker üzerindeki nüfuzundan dolayı yeni 
kabinede Harbiye nezaretine tayin edilen Tesalya kahramanı müşir Gazi Edhem 
PRşa da padişah namına asi askerlere gidip bir kere daha teskine çalışmıştır. 

Kendi sarayını muhafaza eden ikinci fırka efradı bile asilere :arafdar olduğu 

için, Sultan Hamtd'in nasihatten fazla bir şey yapması ve mesela askeri bir ten
löl hareketine kalkışması maddeten imkansızdır. - Aşağıda bu senenin «23/24 Ni
san, fıkrasına da bakınız). 

14 Nisan = 23 Rebi'ill-evvel, Çarşanba: «Adana vak'ası». 

(Istanbul'daki «31 Mart vak'ası»nın ertesi günü çıkan «Adana vak'ası» çok kanlı 
bir Ermeni ihtilalidir; bu meşhur "Vak'a» dokuz günlük bir fasıla He iki ihtilal 
hareketine ayrılır : Birincisi bu gün 16 Nisan = 25 Rebi'ül-evv.el Cuma gü
nüne kadar Adana vilayet merkeziyle Tarsus, Erzin, Mtsis, Döı;tyol vesaire gibi 
o zamanki mülhakaatından bazı yerlerde üç gün sürmüş ve 25 Nisan/=4 Rebi'iil
ahir Pazar gününe tesadilf eden ikinci ihtilal de yalnız Adana şehrine münhasır 

kalmıştır. Ermeni komitacılarının böyle çılgınca bir ısyan çıkarmaktan maksat
ları, Avrupa devletlerinin askeri müdahalelerine sebeb olarak Kilikya'da bir 
Ermeni hükümeti kurmaktır; zaten bu tarihe kadar bütün «Ermeni patırdıların 

hep ayni hulya ile yapılmıştır: Yukarda 1895=1313 vukuatının "30 Eylül», 1896;= 
1314 vukuatının «26 Ağ·ustos» ve 1905=1323 vukuatının da «21 Temmuz» fıkrala

rına bakınız. 

Bu seferki Adana ihtilalinin bütün mes'üliyyet ve vebali «İttihad ve Terakkin 
lwmitesinin boynundadır : Memlekete tamamiyle hakim olup hiç bir zaman iş 

başından ayrılmamak için meşrutiyetin ilanından itibaren gerek Balkanlarda, ge
rek Anadolu'da Türk hakimiyyeti aleyhine kurulmuş ne kadar Bulgar, Sırp, 

Yunan ve Ermeni ihtilal komiteleri varsa hepsfyle birleşip büyük bir blok te'sis 
etmiye çalışan "ittihad ve Terakki» nin bu uğurda muhtelif unsurlarla giriştiği 

gizli müzakereler hakkında Cemal Paşa'nın hatıratında bir çok izahata tesadüf 
edilir. işte bu izahata göre 1908 Ağustos=1326 Receb ayında «İttihad ve Terakki» 
narnma Tal'at, Cemal ve Bahaüddin Şakir Beylerin ve "Taşnakzutyun» ismindeki 
Ermeni ihtilal komitesi narnma da MalUmyan ve Şahrikyan ismindeki murah
hasların giriştikleri müzakereler : 
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«Taşnakzutyun cem'iyyetinin kendi ihtiliU teşkilı1tını ınemlekette idame etmesi 
ve şu kadar ki şimdiye kadar hafi olan bu teşkilil.tın bundan sonra aşikar biı· 

cem'iyyet-i siyasiyye halini iktisab etmesi ve a'zasımn alenen ifay-ı vazife ey
lemesi, 

karariyle neticelenmiştir! Buna mukabii «Taşnakzutyun» meşrutiyetin muhafaza
sında «İttihad ve Terakki»ye yardım edecektir! Cemal Paşa bu siyasi faciayı 

kemal-i-safvetle ifşa ettikten sonra, Hatıratının 247 nci sahifesinde : 

"Bi-t-tabi' bu teklifi kabul etmekten başka çaremiz yoktu» 
demektedir! işte bu akla, iz'ana ve milli vicdana sığınıyacak ittifak üzerine meş
rutiyetten evvel hükümetin şiddetle takib ettiği gizli teşekküller artık alenen 
faaliyete başlamış, hatta Taşnakzutyun'dan başka Hınçak, Veragamyal-Hınçak, 

Ramgavar vesair ihtilal cemiyetleri de Anadolu'yu parçalama faaliyetlerini açık

tan açığa yapmak imkanını te'min etmişlerdir! Bu nokta da Emniyyet-i-Umu
miyye'nin Ermeni ihtilal hareketleri hakkında neşrettiği vesikalar mecmuasiyle 
sabittir. Sultan Hamid zamanında memlekete giremiyen kornitacı Rus-Ermenile
rine de artık sürülerle tesadüf edildiğinden bahsedilir; Tal'at Paşa hatıratının 

16 ncı sahifesinde bu vaziyetten bahsederken : 

«Komitelere karşı daima a'zami müsamahayı gösterdim ve onların hakiki 
maksatlarını biliyormuş gibi hareket ettim, 

demek suretiyle zavallı Osmanlı imparatorluğunun nasıl bir kafa ile idare edil
diğini farkında bile olmadan i'tiraf etmektedir! ittihad ve Terakki'nin anladığı 

retttihad-ı anasıı·» işte böyle bir «İttihad-ı anasır»dır. 
«Adana vak'ası»nı oradaki ihtilaJci Ermeni piskoposu Mouchegh=Muşeg ismin
deki kanlı papaz tertib etmiştir: Cemal paşa'nın hatıratından anlaşıldığına göre 
Sultan Hamid zamanında silah idhali memnü olduğu halde meşrutiyette bu mem
nüiyyet kaldırılmış olduğu için Muşeg bir müddettir Avrupa'dan getirttiği tüfek
ler, tabancalar ve bombalarla Ermeni gençlerini müsellah bir ordu haline g.etir
miş, bizim meşrutiyet hükümeti «tttihad-ı anasır, hulyasiyle hiç bir tedbire 
lüzum görmediği için bazı Türk aileleri vak'adan evvel dehşete düşüp muhikerete 
mecbur olmuş, nihayet vak'a patlak verip Ermeni ihtilalcileri Türk mahallelerine 
saldırarak kadın, çocuk, ihtiyar ve hasta bile tefrik etmeksizin her tarafı kan ve 
ateş içinde bırakınca Müslümanlar da tıükümet kuvvetlerinin müdahalesine rağ

men canlannı, ırzlannı ve ocaklarını müdafaa hıncıyla mukabeleye mecbur ol
muş ve netice itibariyle 1850 Türk şehidine mukabil 17000 Ermeni maktul düş

müştür. Mahut Muşeg ihtilaJin daha ikinci gunu İskenderiye'ye kaçıp kurtul
muş ve biraz sonra orada On-üçüncü asrın "Vepres sicilliennes» denilen meşhur 

Sicilya katl-i-amının ismini takliden «Les Vepres ciliciennes» ismindeki h.eze
yan-namesini neşrederek vukuatı tamamiyle tersine çevirmiştir! Bu «Vak'a» Av
rupa matbuatında da pek tabii olarak Türkler aleyhine çevrildiği için ittihadçı

lar telaşa düşmüşl.er ve ihtilali tertib eden Ermeni canHerine dokunmayıp sırf 

Avrupa'ya hoş görünmek için zavallı Türkleri cezalandırmışlardır! rcVak'a, üze
rine Adana valiliğine gönderilen Cemal Paşa bunu da şöyle anlatır : 

«Yalnız Adana şehrinde Divan-ı-Harb-i-örfi mahkumlarından otuz Müslü-
manı i'dam ettirdiğim gibi, ondan iki gün sonra da Erzin kasabasında on yedi 
Müslümanı i'dam ettirdim. Bunlarla beraber yalnız bir Ermeni i'dam olunmuş

tur. t'dam olunan Müslümanlar arasında Adana'nın en eski• ve zengin aitelerine 
mensup gençler bulunduğu gibi, Bağçe kazası' müftisi dahi vardı. Bu müfti o 
ha vali Türkleri nezdinde pek büyük bir nüfuza malik bulunuyordu»! 
O sırada ilk defa olarak Dahiliyye nazırı olan Tal'at Bey/Paşa da «<İatırft-
lar»ında : 

"Bu i'dam kararının Nazırlar hey'etince tasdikını te'min eden yine ben 
oldum» 
diy.e bir marifet yapmış gibi öğünmektedir! Yalnız bir Ermeniye mukabil kırk 

yedi Türk i'dam ettirmiş olmakla iftilıar edenlerin mahut Muşeg'e «İttihad-ı 

anasırıı narnma bir teşekkürname göndermemiş olmalarına şükretmelidir). 
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23/24 Nisan 
reket-ordusu» nun 
«örfi» leşmesi. 
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2/3 Rebi'ül-ahir, Cuma/Cumartesi gec~si: «Ha
lstanbul'a girmiye başlaması ve ikinci meşrutiyetint 

(Yukarda bu senenin «13 Nisan» fıkrasında gördüğümüz "31 Mart vak'ası»nın 
Jandarma yüzbaşılarından çerkez ismail Canbulat Efendi tarafından Selaniğ'e 
derhal bildirildiği rivayet edilir : Sonraları Dahiliyye nazırlığına kadar çıkan~ 
lan bu zabtiye yüzbaşısı «Meşrutiyet mahvoldu» diye bir telgraf çekmiştir, Tah
sin Uzer'in gene ayni fıkrada bahsi geçen gayr-i-münteşir hatıratma göre Se
laniğ'e haber gider gitmez askeri kulüpte bir ictima akdedilmiş ve üçüncü ordu 
kumandanı Birinci-ferik Mahmud Şevket Paşa'nın idare ettiği müzakerede Is
tanbul'a derhal kuvvet sevkedilip meşrutiyetin kurtarılmasına karar verilere)};; 
bu kuvvete «Hareket-ordusu, gibi manasız bir isim takılmıştır: Muhtelif yer
lerden parça parça yola çıkan bu derme-çatma "ordu» kozmopolit bir kütleden 
başka bir şey değildir : içinde her milletten mahlukat vardır; hatta Selanik ya
hudilerinden bile katılanlar olmuştur! Türk düşmanı Makedonya çetecileıini:m 
teşkil ettikleri gönüllü kuvvetler içinde bilhassa Bulgar müfrezesi pek meşhur
dur! Bir takım keçe-külahlı Arnavut serserilerinden de bahsedilk! Selanik'den piş
dar şeklinde ilk hareket eden asker ve gönüllü kuvveti 15 Nisan 1= 24 Reb!'ül
evvel Perşenbe günü yola çıkmış ve ondan sonra da 19, 20 ve 21 Nisan=28, 29 ve 
30 Rebl'ül-evvel Pazartesi, Salı ve Çarşanba günleri gene Selanik'le Drama, Se
rez, Gümülcüne, Manastır ve üsküp'den bir çok askeri trenler daha hareket etti
rilmiştir. 

«Hareket-ordusu»nun başına ilkönce' Selanik Redif fırkası kumandanı ferik Hü
seyn Hüsnü Paşa geçmiştir: Sadr-ı-a'zam Said Paşa'nın hatıratma göre Istanbul 
önlerine gelen ilk kuvvetler içindeki Selanik jandarma bölüğü 19 Nisan = 28 Re
bi'ül-evvel pazartesi· günü ilkönce AyastefanoSI=Yeşilköy istasyonunu işga! et
miş ve Hareket-ordusunun ilk kumandanı Hüseyn Hüsnü Paşa da ertes~ 

Hadım-köyü'ne gelmiştir. üçüncü ordunun başında Hadi Paşa'yı vekil bı:rakarr 

Mahmud Şevket Paşa'nın yedi trenle Selanik'den hareketi 18 Nisan=27 Rei:ıi:'ül

evvel Pazar gününe ve Ayastefanos'a muvasalatı da 22 Nisan = l Rebi'ül-ahir 
Perşenbe gününe müsadiftir. 

Hareket-ordusu Ayastefanos'a gelince Istanbul'daki Ayandan bazılarıyla meb'us
ların ekserisi birdenbire oraya gidip gene 22 Nisaı=1 Rebi'ül-ahir Perşenbe gü
nü Yat-kulüb'ün sonradan yanmış olan sahil binasında "Meclis-i Umumi-i. Milli)> 
halinde ve o sırada Ayan reisi olan eski Sadr-ı-a'zam Said Paşa'nın riyasetinde 
gizli bir celse akdettikten sonra Hareket-ordusu lehinde bir beyanname neşret

miştir: Sultan Hamid'in hal'ine ilkönce işte bu celsede karar verilmişse de he
nüz ordu Istanbul'a girmemiş ve girdiği takdirde akıbetin ne olacağı da iyice 
anlaşılmamış olduğu için mesele son derece gizli tutulmuştur! Hatta bu kadarla 
da iktifa edilmiyerek gizli eelsenin akdedildiği gün Ayan reisi Said, reis-i-sanisi 
Gazi Ahmed Muhtar ve Meclis-i-Meb'usan birinci reis-vekili Tal'at imziilanyla 
Sadaret makamına çekilen telgrafta padişaha te'minat verildiği gibi, ertesi gün 
«Hareket-ordusu kumandanı Mahmud Şevket, imziisiyle gene Sadr-ı-a'zama çe
kilen telgrafta da hal'e ait dedikodular tekzib edilmiştir: Halbuki o sırada pa
dişahın hal'i takarrür etmiş ve hatta bir fetva müsveddesi bile hazırlanmıştır! 

Her halde Ayan reisi Said paşa'nın 33 senelik velinimeti olan ve kendisin~ Ziraat 
meclisi azalığından itibaren yükselte yükselte yedi defa Sactarete çıkarmış ve 
ihsanlarıyla da büyük bir servet sahibi haline getirmiş olan Sultan Abdülhamid'e 
karşı oynadığı rol, pek hoş bir rol d'"ğildir. 

O sırada Rumeli'nin bir çok yerlerinden Istanbul hükumetini mesru tammadik
·larına dair telgraflar yağmakta ve hatta bazı yerlerde padişahın ismi CUma 
hutbelerinde zikredilmediğinden bahsolunmaktadır : Yukarda bu senenin «13 
Nisan» fıkrasında gördüğümüz gibi, Sultan Hamid'in bu vaziyetteki dürüstlüğü 

ve çok müteassıp bir ittihatçı olan Tahsin Uzer'in hatıratında i'tiraf ettiği «bii-
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:yüklüğü», işte bütün bunlara rağmen bitaraflığını muhafaza etmiş olmasında

dır. Hareket ordusu Istanbul'a girdikte::ı sonra kurulan v.e suçlulardan fazla suç
suzları dar-ağacına çeken meşhur Divan-ı-Harb-i-örfi aziisından birinin bana an
lattığını burada tarihe tevdi' etmeyi milli bir vazife bilirim: Istanbul'un padişaha 
sadık olan birinci ordusunun sadık olmıyan kumandanı Mahmud Muhtar Paşa 

"31 :rvı:art val::'ası» üzerine Selaniğ'e kaçınca Yıldız'a gidip huzura kabul edilen 
bir iki müşir ve ferik Sultan Hamid'in ayaklarına kapanarak Hareket-ordusu'na 
mukav.emet edilmesini istirham ettikleri halde padişah kabul etmem.iş, asabi bir 
sPsJe : 

_ Paşalar, ben Halife-i-!slamım: Müslümanı müslümana kırdıramam! 

deyip bitişik odaya çekilmiştir. O sırada Sultan Hamid'in · ağzından çıkacak tek 
bir kelime, Hareket-ordusu denilen derme-çatma gürühu bir anda mahvetmiye 
ve Türkiye'nin en mükemmel kuvveti olan birinci ordunun başına iyi bir ku
mandan koyup «Vur'» emrini vermesi devletin bütün mukadderatını değiştir

miye kafidir : İkinci Abdülhaınid'in en büyük hatası işte bunu yapmamış ve 
·meşrutiyeti muhafaza etmek şartiyle "ittihad ve Terakki» denilen kanlı Balkan 
komitesini imha etmenı.iş olmasında gösterilebilir. 
Sultan Abdülhamid o kadarla da kalmamış, bir taraftan Topçu feriki Hurşid 

Paşa ile Ders-vekili Halis Efendi'yi Hareket-ordusuna gönderip meşrutiyetin 

mahffız olduğunu t.e'min ederken, bir taraftan da birinci ordunun yeni kuman
danı Nazıın Paşa'yı Rumeli kuvvetlerine mukavemet etmemeleri için Istanbul 
askerini yemin ettirmiye me'mur etmiştir. Ayastefanos açıklarına gelmiş olan 
donanmanın da müzaheretine istinad eden Hareket-ordusu'nun . bu gece ezani 
saat 4,35=zevali 11,33 de Istanbul'a kolayca hıİlfıle başlaması işte o sayededir. 
Gece bazı mevkiler işgal edildikten sonra sabaha karşı muhtelif kollardan şehrin 
Işgaline başlanmış, Padişah kan dökülmemesini emrettiği halde Bab-ı-Ali'de, Tak
sim kışlasında, Taşkışla'da, Harbiye'de ve Selimiyye'de görülen mukavemetler 
yüzünden bazı müsademeler olmuş ve top bile kullanılmış, Selimiyye'den milada 
bütün bu noktalar o gün akşama kadar teslim olmuş ve nihayet Selimiyye ile 
Yıldız'daki ikinci fırka da ertesi gün teslim olunca Hareket-ordusu artık Istan-
bul'a tamamiyle hakim kesilmiştir. . 
Mahmud Şevk.et Paşa'nın Istanbul-İzmit-Çatalca ınıntakasında İdare-i-örfiyye 

ilan etmesi işte o ikinci güne tesadüf eden 25 Nisan=4 Rebi-ül-ahir Pazar sabahı 
,ezani saat 12=zevali saat 7 dedir: Tabii derhal «Divan-ı-Harb-i-örfi»lerle dar
ağaçları kurulmuş, suçluların yanında suçsuzlar da ipe çekilmiş veyahut hapse 
atılmış, eski devir adamlarından bir çok kimseler öteye beriye sürülmüş, idare-i
örfiyye ınıntakası mutıakıyyete rahmet okutan bir tedhiş sahası haline gelmiş, 

bütün birinci ordu efradı anga~ya ile çalıştınlmak üzere Rumeli yollarına sü
rülmüş, inkılabı koruma bahane ve teranesiyle «İttihad ve Terakki» hakimiyye
tini idame için bu tedhiş rejimi gittikçe tabii hal şeklini almış, hafiyelik yeni bir 
şekle istihale etmiş, matbuatm ağzına yep-yeni bir kilit vurulmuş ve netice olarak 
meşrutiyet örfileşerek «Hürriyet" ismi altmda iki meclisli tuhaf bir mutlakıyyet 
kurulmuştur : "Devlet-i-Osmaniyye» denilen son Türk imparat'Orluğunu işte bu 
mutlak ve örfi meşrutiyete bürünen «İttihad ve Terakki» ismindeki Balkan ko
mitesi on sene içinde yıkıverecektir). 

27 Nisan = 6 Rebi'ül-ahir, Salı, Ezani saat 6,30 
İkinci Abdülhamid'in hal'i. 

Zev!Ui 1,32 

(Yukarıki fıkrada Ayastefanos=Yeşilköy'de toplandığını gördüğümüz "Meclis-i
Milli» aziisı Istanbul'un Hareke.t-ordusu tarafından işgali tamamlandıktan sonra 
26 Nisan 1= 5 Rebi'ül-ahir pazartesi günü Istanbul'a dönmüş ve bu gün de Aya
sofya'daki binada 240 meb'usla 34 ayandan mürekkep 274 kişilik bir «Meclis-i 
Umumi-i Milli" halind.e tekrar toplanarak Sultan Hamid'in hal'ine ittifakla karar 
vermiştir! Hali' fetvasının ilk müsveddesini sarıklı meb'uslardan Elmalılı-Hamdi 

HocajKüçük-Hamdi Efendi yazmış, Meclis'e davet edilen fetva-emini Hacı-Nuri 

Efendi metin ve dürüst adam olduğu için, Riyaset odasında toplanan hususi: en-
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cümende bu müsveddeye karşı «taallül gösterip» ve hatta isti'fil ettiğini söyleyip 
hal'e muhiilefet etmiş ve nihayet padişaha kendiliğinden feragat teklif edilmesini 
tavsiye ettiği için fetvanın son kısmı tadil edilerek hali' veya feragat şıklarından 
birinin tercihi «Erbab-ı hall-ü-akde» yani Meclis-i-Milli'ye bırakılmış, Şeyh-ül-is
lam Mehmet Ziyaüddin Efendi'nin imza ettiği bu muaddel şekil Hey'et-i-umumiy
ye'de okununca ittihadçı meb'uslar: 

- Hali', hali'! 
diye bağırışmış ve işte o sırada Sultan Hamid'in yetiştirmesi ve lCıtufdidesi olan 
Meclis-i-Milli reisi Küçük-Said Paşa riyaset kürsisinde ayağa kalkarak: 
_ Efendiler, okunan fetvay-ı-şerife ve millet tarafından gösterilen arzuy-ı umu
mi mucibince Sultan Abdülhamid Han-ı Sani'nin Hilafet ve Saltanattan hal'ine 
karar veriyor musunuz? 
deyince eller kaldırılırken "Feragat» tarafdarları tereddüd gösterdikleri için aya
ğa kalkılması ihtar edilmiş ve işte bunun üzerine ittifakla hal'e karar verilmişür, 
Fetva metnindeki hali' sebebleri tamamiyle yalan ve iftiradan ibarettir: Bu se
lJeblerin en mühiı!1rni olarak «31 Mart vak'asııında Sultan Hamid'e isnad edilen 
mes'Cıliyyet iftirası için yukarda bu senenin "13 Nisan» fıkrasına bakınız, Diger 
sebebierin en mühimleri de «Kütüb-i şer;iyyenin men'-ü-ihrakı», tebaanın «katlh 
ve Beyt-ül-malin «tebzir-ü-israfı" gibi safsatalardır! Halbuki· Sultan Hamid'in 
en büyük hususiyyeti kan dökmekten ictinabıdır: 1876 = 1293 vukuatının "31 
Ağustos» fıkrasına bakınız, Fetva-emini Hacı-Nuri Efendi'nin i'tiraziy!e de sabit 
olduğu gibi, dini kitapların «rnen'-ü-ihrakı» da bir efsaneden ibarettir : Sultan 
Hamid, kendisine bu iftirayı atanların hepsinden daha dindar olmakla meşhur

dur. Beyt-ül-malin israfı da iftiradır; Düyün-ı-Umumiyyenin teşkiline mukabil 
Abdülmecid ve Abd-ül-Aziz devirlerindenberi kabaran devlet borçlarının yarıdan 

aşağıya indirilmesi Sultan Hamid devrindedir : 1881 ı= 1299 vukuatının "20 Ka
nurıuevveh fıkrasına bakınız, O tarihten sonra bir takım istikrazlar akdedilmişse 
de bunların çoğu ve devlet varidatmın mühim bir kısmı borç itfasına hasrediimiş 

ve Tahsin Paşa'nın hatırıttında söylediğ'i gibi: 

«Sultan Hamid borç ödemek i'tiyadmın te'siriyle bu hususa mütemadiyen 
dikkat etmiş ve bor·cun dörtte uçunu öderneğe muvaffak olmuştur," 

«Tebzir-ü-isrilf»ından bahsedilen padişah 1897 = 1314 vukuatmın «18 Nisan» 
fıkrasında gördüğümüz Yunan seferi masraflarının büyük bir kısmını da, Hazi
ne-i-Hassa'dan, yani kendi kesesinden tesviye etmiştir. «Müsrifııin hayrata veı•.; 

diği paralar da muazzam yekünlar tutmaktadır. inhitat devrinin en büyük 
padişahlarmdan olan İkinci Abdülhamid'in bir takım idari taksiratma mukabil 
memlekete pek çok ve pek büyük iyilikleri vardır. Eserleri ve te'sisatı hakkında 

ciltlerle eserler yazıla bilir. En büyük iyilikleri Maarif sahasındadır: Memleketin 
kültür seviyyesını yükselten, Sultan Hamid'dir: Mekteb-i-Mülkiyye, Mekteb-i
Hukuk, fen ve edebiyat kısımlarından mürekkep Darülfünun i= üniversite, Sa
nayi'-i-neflse nıektebi=Güzel san'atlar akademisi, Hendese-i-Mülkiyye =Yüksek
Mühendis mektebi, Dar-ül-Muallimin-i Aliye ı= Yüksek-Muallim mektebi·, Maliye 
mektebi, Ticaret mektebi ve Halkalı Ziraat mekteb-i alisi gibi yüksek tahsil 
müesseselerinin hepsi Sultan Hanı.id devrinde kurulmuştur; bunlardan başka Ti
caret-i-bahriyye, Orman ve Maadin, Lisan, Dilsiz ve A'ma mektepleriyle Dar-ül
muallimat ve Kız Sanayi' mektepleri de onundur, Bilhassa Garp tarzındaki ilk 
ve orta tahsilin hakiki ıı.ı.üessisi Sultan Hamid'dir : Bütün vilayetlerle sancakla
rm çoğunda i'dadil.er = Liseler açtırıp bunlar için hususı: binalar yaptırmış ve 
kazalarda Rüşdiyyeler ;= Orta-mektepler kurdurmuştur. Yalnız Istanbul'da açtır

dığı liselerin sayısı altıdır. «İbtidai» denilen ilk-mektepleri köylere kadar sokan 
da odur. Rüşdiyye derecesinden ~tibaren ecnebi dil tahsilinin mecburi tutulması 

da onun devrindedir, Bunlardan başka bir çok vilayetlerde Dar-ül-mualliminler 
ve b§.zı vilayetlerde Hukuk mektepleri açtırmıştır. Kurdurduğu kültür müessese
leriyle binalarının en mühimleri Müze-i-Hümayun = Eski-eserler müzesi-, Askeri 
müze, Bayezid Kütüphane-i umumisi, Yıldız kütüphanesi ve Haydarpaşa Tıbbiy

yesidir. Kendi kesesinden yaptırdığı Şişli Etfal hastahanesiyle te'sis masrafını 
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kısmen tesviye ettiği Dar-ül-aceze, Yeni-Postahane, Çenberlitaş'da sonradan Ma
arif nezaretine tahsis edilen Darülfünun binası ve bilhassa Istanbul'u susuzluk
tan kurtaran Hamidiyye suyu hep onun eserleridir. Bütün memlekette T~caret, 

Ziraat ve Sanayi odaları Sultan Hamid zamanında kurulmuş, ilk defa olarak 
Tahrir-i-nüfus teşkilatı yapılmış, Anadolu ve Rumeli demiryollarının büyük bir 
kısmı o zaman ikmal edilmiş, Hicaz ve Basra telgı·af hatları temdid olunmuş, 

yolsuz Anadolu'da bir şose şebekesi vücuda getirilmiş, Ziraat bankaları kurul
muş, muhtelif şehirlerde atlı ve elektrikli tramvaylar ve muntazam rıhtımlar 

yapılmış, Feshane ve Hereke fabrikaları genişletilmiş ve Yıldız Çini fabrikası 

açılmış ve bilhassa sırf !slam aleminin ianesiyle Şam'dan Medine'ye kadar mu
azzam bir eser olan Hicaz demiryolu yapılıp işletilmiştir. Sultan Hamid'in askeri 
ıslahatı da çok mühimdir : Bunun için Almanya'dan muallimlerle mütehassıslar 

getirilmiş, Alman ordusunda tecribe görmek veyahut ikmal-i-tahsil etmek üzere 
zabitler göndermiş, askeri Rüşdiyeler ve idiidiler açtırmış ve Türk ordusunu yeni 
silahlarla techiz etmiştir. 

Sultan Mecid'in "Kuruntulu oğlum!, dediği ikinci Abdülhamid'in dillerde des
tan olan vehmiyle vesvesesinden memleketin de, kendisinin de zarar gördüğü 

muhakkaktır : Bilhassa donanmanın bu yüzden ihmali en büyük hatalarındandır. 

Bununla beraber «Vehrn-i-Hürnayiln»unda büsbütün haksız olmadığını isbat eden 
vak'a!ar da vardır. 1878 ı= 1295 vukuatmın «20 Mayıs» fıkrasında gördüğümüz 

<o<\Ji Suavi vak'ası»nı gene o senenin 8/9 Temmuz=8/9 Receb PazartesijSalı ge
cesi bastırılan ve Sultan Murad'ı yeniden tahta çıkarma!{ için . Masonlar tara
fından kurulan Cleanti Scalieri komitesinin gizli faaliyetleri takib etmiş, o!Jdan 
sonra Jön-Türklerin bir takım silikasd tertibiltı haber alınmış, nihayet 1905 .= 
1323 vukuatının "21 Temmuz, fıkrasında gördüğ·ümüz «Bomba hadisesh olmuş. 

Ermeni komitelerinin o tarilıten sonra da bir kaç silikasd teşebbüsü keşfedilmiş 

Yıldız sarayına mütemadiyen silikasd jurnalleri yağdırılmış ve esasen vehham 
olan Sultan Abdülhamid'in vesvesesi işte bu suretle her gün körüklenip alevien
dirilmiştir : O vaziyette kim olsa hayat endişesine düşecek ve pek tabii olarak 
vehme kapılacaktır. Bu gibi vesveselerin hiç olmazsa yarı mes'ı1liyyeti ahlak-ı

umi'ı.miyyeye aittir. 

1842=1258 senesi 21 Eylül=15 Şa'ban Çarşanba günü dünyaya gelmiş olan !kinci 
Abdülhamid yaşının tam 66 sene, 7 ay, 7 gün tuttuğu sırada, yani 67 yaşının 
içinde hal'edilmiş demektir: 18761=1293 senesi 31 Ağustos=10 Şa'ban Perşenbe 

günü tahta çıkmış olduğıına göre saltanat müddeti de 32 sene, 7 ay, 27 gün 
tutmaktadır. Bu uzun saltanat üç devreye ayrılır: ı) Sultan Hamid'in cülusundan 
3 ay, 23 gün sonra 1876 = ı293 senesi· 23 Kanunuevvel ·= 6 Zülhicce Cumartesi 
gününden 1878 = 1295 senesi 13 Şubat i= 10 Safer Çarşanba gününe kadar devam 
edebilen ilk meşrutiyet ı sene, l ay, 21 gün sürmüştür; 2) ilk meşrutiyetin 

nihayetinden ı908 = ı326 senesi 23 Temmuz ı= 23 Cumada-1-ahire Perşenbe günü 
ikinci meşrutiyetin ilanma kadar süren ikinci mutlakıyyet devri 30 sene, 5 ay, 
8 gün tutmaktadır; 3) ikinci meşrutiyetin ilanından Sultan Hamid'in hal'ine ka
dar geçen müddet de 9 ay, 5 gün tuttuğuna göre, !kinci Abdülhamid devrinin ı sene, 
ıo ay, 26 günü birinci ve ikinci meşrutiyetıerle geçmiş demektir. İlk meşrutiyetin 

ilanından evvelki· 3 ay, 23 günlük ilk mutlakıyyet müddetiyle iki meşrutiyet ara
sındaki ikinci mutlakıyyet devrinin mecmüu . da 30 sene, 9 ay, 1 gün tutmaktadır. 
Sultan Hamid'e hal'ini tebliğ edecek Ayan ve Meb'ilsan hey'etinin intihabında 

!ttihatçılar Türk tarihinin hiç bir zaman unutmıyacağı ve daima nefret ve la
netle yad edeceğt müdhiş bir şenaat irtikab etmişlerdir: Seçilen hey'et, Ayandan 
ermeni Aram ve Bahriye feriki laz Arif Hikmet'le Selanik meb'usu yahudi Ka
rasu. Türk düşmanlığıyla maruftur; Sultan Hamid'in bendeganından ve eski 
yilverierinden olan "Jandarmalıktan yetişme» arnavut Es'ad Toptani, efendisin
den sonra Türkiye'ye de ihanet etmiş bir haindir; laz Arif Hikmet, padişahm 

kapısında yetişmiş bir liltufdidesi ve yav<ilridir; Aram Efendi'nin araya kı:ı.tılması 
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da her halde Sultan Hamid'in Ermeni ihtiliUlerini tenkil etmiş ve Anadolu'da bir 
Ermenistan kurdurmamış olmasının cezası olsa gerektir! Otuz üç sene Hi:lafet-i-
1slamiyye makamında bulunmuş bir Türk hakanının fetva mucibince hal'ini an
cak bir Müslüman-Türk hey'eti tebliğ· edebilir: ((ittihad ve Terakki» denilen 
kanlı Balkan komitesi bu şeni' ve mel'un hareketiyle Sultan Abdülhamid'in şah

sına değil, Türk ırkına ve o ırkın muhteşem tarihine hakaret etmiştir : Bütün 
Osmanlı tarihinde bu namerdane ihanetin tek bir misli yoktur. Sultan Reşad'ın 
cülüsunda Baş-Mabeynciliğe tayin edilen Lütü Simavi Bey hatıratında bu şe

naati «Afvolunmaz bir hata ve silinmez bir leke» diye tavsif ettiği gibi, o zaman 
Selanik merkez kaymakamlığıyla Polis müdür vekilliğinde bulunan ittihatçı 

Tahsin Uzer bile gayr-i-münteşir hiHıratının ikinci cildinde bunun «Azim;ı bir 
hatay-ı siyasi olduğunu i'tiraf etmiştir. Sultan Hamid Çırağan sarayında oturmak 
istediğ·ini "Meclis-i-Millhye bildirdiği halde, Hareket ordusunun artık diktatör 
kesilen kumandanı Bağdadlı gürcü yahut çeçen Mahmud Şevket paşa el-çabuk
luğu ederek "Hakan-ı mahlü» u hal'edildiği gece Selanik'e sevkettirmiştir : Eşya

sını bile almadan bir kaç bavulla gece-yarısı Yıldız sarayından çıkarılan Sultan 
Hamid, "Cem'iyyet» denilen komite tarafından Selanik'deki ikametgahının «Mü
bayaa me'murluğu»na tayin edilen Tahsin Uzer'in hatıratma nazaran aile ve 
maiyyet efradından 38 kişiyle hareket etmiştir; bunların içinde dört Kadın-Efen
di'den başka küçük şehzadelerden Abdürrahim ve Abid Efendilerle Sadiye, Ayşe 

ve Refia sultanlar bir çok kalfalar, bir kaç harem-ağası ve bazı sadık bendeganı 

vardır. Kırk Selanik jandarmasının başında muhafızlık vazifesine de binbaşı 

Fethi Bey me'mur olmuştur. 

27/28 Nisan = 6/7 Rebi'ül-ahir SalıjÇarşanba gecesi zevali saat birde Sirkeci is
tasyonundan hareket eden hususi trenin iki yahut üç vagondan ibaret olduğ·u 

rivayet edilir: Salonlu vagona Sultan Hamid'te ailesi yerleşmiş, ötekine de m.a
iyyeti binmiştir. 28 Nisan = 7 Rebi'ül-ahir Çarşanba günü akşam ezanından sonra 
Selaniğ'e vasıl olan bu hazin kafile Kılkış istasyonundan 15 hususi arabayla bir 
suvari müfrezesi tarafından takib edilerek AHatini köşküne isal edilmiştir: Os
manlı hizmetinde Jandarma müfettiş-i-umüroisi olan İtalyan generali Robilant 
Paşa'nın derhal tahliye ettiği bu muhteşem köşkü hükümetin biraz s·onra mefı'u

şatiyle beraber satın aldığından bahsedilir. Köşkün kapısında üçüncü ordu ku
mandan vekili Hadi Paşa ile Selanik Belediye reisi İsmail Hakkı ve merkez kay
makamı Tahsin Uzer Beyler tarafından karşıtanan Sultan Hamid, aile efradı 

tamamiyle içeri girdikten sonra kapının önündeki· mermer merdivenlerden ağır 

ağır çıknuya başlamış ve Tahsin Uzer'in hatıratma göre tam o sırada yatsı ezanı 
okunduğu için : 

- Aziz Allah, celle şanuhu, 

diye mukabelede bulunmuştur : Bu izaha göre o sırada saatin ezani 4,42 ı= zevali 
8,43 olması lazımgelir. 
Sultan Hamid AHatini köşkünde marangozluk ve tenekecilikle vakit geçirmiş 

ve hatta bunlara iHt levazımı «Mübayaa me'muru» Tahsin Uzer te'min etmiştir : 
Fakat her halde en mühim meşgalesi kendisini hal'edenlerin dahili ve haric1 
bütün devlet işlerinde milletin başına getirdikleri muazzam belaları "Mirsad-ı 

ibret»den mümkin olduğu ve haber alabildiği kadar temaşiidan ibaret olsa ge
rektir. 
«İttihad ve Terakkiıı komitesinin bu memlekete yaptığı en büyük fenalık, Sul
tan Ham~d gibi Avrupa siyasetine otuz üç senelik bir tecribeyle hakim olmuş 

büyük bir hükümdan iş başından uzaklaştırma)ı:tır: ingiltere sefiri Nicolas 
O'connor bir cihan harbi helasından kurtulmak için bütün Avrupa milletlerinin 
ona dua etmekle mükellef olduklarından ve Fransa sefiri Maurice Bompard da 
bütün Avrupa'da onun ayarında tek bir diplomat olmadığından bahsetmişlerdiL 
Sultan Hamid'in şahsiyyeti için yukarda 18761=1293 vukuatı içindeki "31 Ağus

tos» fıkralarının ikincisine, Balkan harbinde Istanbul'a nakli için 19121=1330 vu
kuatımn «1 Teşrinisani» fıkrasına ve ölümü için de 1918 = 1336 vukuatının "10 
Şubat» fıkrasına bakınız). 



BEŞiNCi MEHMET 

(Mehemıned-'i Hamis/Sultan Mehmet Reşad) 

- 1\f. 1909 = H. 1327 M. 1918 = H~ 1336 -

1909 1327 

27 Nisan = 6 Rebi'ül-ahir, Salı: Beşinci Mehmed'in cülusu. 

(Sultan Mecid'in Abd-ül-Aziz'den sonra sırayla tahta çıkan dört oğlunun üçün
cüsü ve Osmanlı padişahlarının otuz beşincisi olan Beşinci Mehmet Reşad'ın cü
lüsunda iki garabete tesadüf edilir : Birinci garabet, Sultan Hamid'in hal'ine ka
rar veren «Meclis-i-Milli, de reis Küçük-Said Paşa'nın o tarihi karardan sonra 
veliahd Mehmed Reşad Efendi'nin saltanatını hiç lüzum olmadığ·ı halde re'ye 
koyması ve işte bu suretle Reşad Efendi'nin «intihapla» iclas edilmiş olmasıdır! 

Hatta bu «intihap» iki kişilik bk hey'etle derhal kendisine tebliğ edilmiştir: Bu 
hareket, o zamanki Kanun-ı-esasi'nin uçuncü maddesine mugayirdir; çünkü o 
madde mucibince saltanat zaten "Ekber-i evlad»a aittir! ikinci garabet de, Ayan
dan ferik Sami Paşa'nın teklifiyle "Meclis-i-Milli, Hareket-ordusunun Istanbul'a 
girişini şehrin ikinci fethi saymak ı:aygısızlığında bulunduğu için, ilk fatih olan 
«İkinci Mehmed»in ismine nazire olarak yeni padişaha «Birinci Reşad» yerine 
«Beşinci Mehmet» isminin takılıvermiş olmasıdır! Bununla beraber halk arasında 

«Sultan Reşad, ismi kullanılmıştır. 

Beşinci Mehmet 1844ı=l260 senesi 1/2 Teşrinisani=19/20 Şevval Cuma/Cumartesi 
gecesi dünyaya gelmiş olduğuna göre yaşının tam 64 sene, 5 ay, 26 gün tuttuğu, 

yani 65 yaşının i·çinde bulunduğu sırada cülüs etmiş demektir. Anasının adı 

"Gülcemal Kadın-Efendi»dir. - Şark kültürünün ve bilhassa acemcesınm çok 
kuvvetli olduğundan bahsedilir; Garp kültürü yoktur. Çok uzun süren şehzadelik 
ve veliahtlik devrini tran edebiyatiyle ve bilhassa Mesnevi okuruakla geçirdiği 

rivayet edilir: Mevleviliğe intisabı işte bundandır. - Saltanat devrinde şahsiy

yetsizlik sayılacak kadar kade. gevşekliği göstermiş, meşrutiyet padişahlığmı hiç 
bir işe karışmamaktan ibaret muhwşem bir işsizlik zannetmiş ve "ittihad ve 
Terakki» komitesinin elinde bir kukla rolü oynamıştır! Her halde Sulta;ı Hamid 
gibi kudretli bir şahsiyyetin yerini doldurabilecek bir halef değildir. 

Çanakkale muharebesi münasebeUyle yazmış veyahut kendisine isnad edilmiş 

olduğundan bahsedilen meşhur şi'rin muhtelif şairlere iziife edilen «Tahmis» 
şeklindeki tehzllinde Sultan Reşad'ın bu halini çok güzel tasvir eden bir kıt'a 

vardır: 

Haberim yoktu olup bitmiş olan işlerden 
Mesneviler okuyordum oturup ezberden 
Bir de baktım ki haber geldi bizim Enver'den 
«Savlet etmişti Çanakkal'aya bahr-0.-berden, 
«Ehl-i-islamın iki hasm-ı-kavisi birden» 

Sultan Hamid'in Esvabcı-başısı tlyas Bey'den işttmiştim: Veliahtlik · devrini adeta 
ihtiliittan memnil. gibi l;ıir halde geçirmiş olan müstakbel halefinden her hal'lgi bir 
münil.sebet!e bahseden zeki padişah bi-r gün ilyas Bey'e : 

- Ben bizim biraderi halka göstermemekle kendisine çok büyük bir iyilik 
ediyorum! 
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demiş ve insana latife gibi gelen bu sözün ne kadar ciddi olduğunu maatteessüf 
hadisat en acı şekilde is bat etmiştir). 

5 Mayıs = 14 Rebi'ül-ahir, Çarşanba: Tevfik Paşa'nın isti.'fasiyle 
Hüseyn Hilmi Paşa'nın ikinci sadareti. 

(tstifanm sebebi, «İttihad ve Terakki» erkanının devlet işlerini artık doğrudan 

doğruya ellerine almak istemeleri ve işte bundan dolayı Meclis-i-Meb'üsan reısı 

Ahmed Rıza ve birinci reis-vekili Tal'at beylerin ısrarlarıdır: Tevfik Paşa'nın bu 
ilk sactareti bu senenin 14 Nisan=23 Rebi'ül-evvel Çarşanba gününden itibaren 
21 gündür. _ Yeni kabinede Dahiliyye nazırı olan eski Sadr-ı-a'zam Avionyalı 

Ferid Paşa biraz sonra "Cem'iyyet» tarafından istt'faya mecbur edilerek ye
rine Tal'at Bey getirilmiş ve işte bu suretle "tttihad ve Terakki, nin talihsiz ve 
tecribesiz kornitacıları devletin idaresini maatteessüf artık fi'len ellerine almıya 

başlamışlardır). 

28 Kammuevvel = 15 Z;ülhicce, Salı: Hüseyn Hilmi Paşa'nın 

isti'fası. 

(Hilmi Paşa'nın isti'fasına sebeb olarak «İttihad ve Terakki»nin müdahaleleriyle 
her biri bir fatih kesilen tttihatçı zabitleri:n tahakkümlerine dayanamadığından 

bahsedilir: Sadaret müddeti yukanki fıkra tarihinden itbaren 7 ay, 24 gündür). 

12 Kammusani 
yin sadareti. 
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30 Zülhicce, Çarşanba: Roma sefiri Hakkı Be-

(Sadii.retinden itibaren «Paşa» ünvanını alan yeni Sadr-ı-a'zam Roma'dan ge
linceye kadar eski kabine 15 gün vekaleten vazifesine devam etmiştir. - «itti
had ve Terakki»den memnun olmıyan efkar-ı-umümiyyeye karşı «Adl-ü-ihsan» 
siyaseti takib edeceğinden dem vurduğu halde uCem'iyyet»e selefinden fazla bo
yun eğen ve nihayet gaflet ve alakasızlığı yüzünden Trablusugarp felaketine se
beb olan Hakkı Paşa'nın kurduğu kabineye Hareket-ordusunun diktatör kuman
danı Mahmud Şevket Paşa da Harbiye nazırı olarak girmiştir). 
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19 Kanunusani = 7 Muharrem, Çarşanba: Çırağan yangmı. 

(Hareket-ordusunun Istanbul'a girmesinden itibaren "tttihad ve Terakki» artık 
payıtahta hakim bir işgal kuvveti gibi 'harekete başlamış ve işte bu zihniyetle 
Meclis-i-Meb'üsan reisi Ahmed Rıza Bey Çırağan sarayının meclis binası olma
sını istemiş, Sultan Reşad muvafakat etmediği halde Ahmed Rıza matbuata padi
şahın o muhte.;ıem sarayı Meclis-i-Milli'ye ihsan ettiğ·inden bahsederek yalandan 
bir emr-i-vakı' yapmış, Ayasofya'daki Ayan ve Meb'üsan meclisleri hemen. Çı

rağan'a taşınmış ve nihayet bu gün dikkatsizlik ve tedbirsizlik yüzünden Bo
ğaziçi'nin o zarif ziyneti bir iki saat içinde yanıvermiştir: Muhteşem mefrüşatın
dan başka Yıldız sarayından getirilen eşya ve bir çok kıymetli tablolada san'at 
eserleri de kül olmuştur! Deniz suyundan istifade edebilmek için evvelden ter
tibat ittihaz edilmemiş olması affedilecek gafletlerden değildir! - Bütün halkı 

müteessir eden bu felaket üzerine Ayan ve Meb'üsan meclisleri sonradan «Gü
zel-san'atıar akademisi» olduktan sonra yanan Fındıklı sarayına yerleştirilmiştir). 
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1 Nisan = 20 Rebi'ül-evvel, Cuma: Arnavutluk ısyanı. 

(Sultan Hamid'in meslekten yetişmiş tecribeli valilerinden sonra «İttihad ve Te
rakki» bir takım tecribesiz ve dirayetsiz adamları sırf !ttihadçı olduklarından 

dolayı o zamanın büyük valiliklerine göndermiye başlamıştır: Bunların içinde 
bazı kornitacı zabitler bile vardır! Mesela Kosova valisi Mazhar Bey esasen si
vil olmakla beraber tecribesiz bir .. komitacıdıe Arnavutluk ısyanı işte btı ad_a
mın güya üsküb'ü i'mar etmek içtn imparatorluğun hiç bir yerinde mevcud 
olmıyan bir «Octroii=Dahill gümrük vergisin tarhetmiye kalkışmasından ve bil
nun üzerine saka! ve yumurta vergileri de tarhedileceği hakkında bir takını 

şaytalar çıkmasından doğmuştur! Arnavutluk vesaire gibi iptid,ai yerlerin ma
halli şeraitine göre bir imparatorluk siyaseti takib eden Sultan Hamid'den sonra 
!ttihatçıların bu mali baskı siyasetinden başka muhalif meb'us çıkarmamak ve 
meşhur isa Bolatin gibt Sultan Hamid'in lütuflarını görmüş derebeylerinin nü
fuzlarını kırmıya kalkışmak gibi bir takım çılgınca hareketıeri de vardır. Ar
navutluk zaten yıllardanberi Avusturya, !talya, Sırbistan, Yunanistan ve hatta 
Karadağ gibi devletlerin propagandalarından dolayı Osmanlı hakimiyyettne karşı 
ayaklanmıya fırsat arayan bir sahadır : Arnavut milliyetçilerinin daha 1909 = 
1327. senesi 20 - 26 Ağustosı=3 - 9 Şa'ban Cuma-Perşen be günleri toplanan Elbasan 
kongresinde Arnavutçanın tedris lisanı olmasma ve Latin harflerinin kabulüne ka
rar verilmiştir. Böyle bir vaziyette «İttihad ve Terakki»nin öyle bir siyaseti Baş
Mabeynci Lütfi Stmavi Bey'in tabiriyle "Mecnünane» bir hareketten başka bir 
şey değildir. !şte bundan dolayı çıkan ısyanın ilk vak'ası, bu gün İpek muta
·sarrıfı !smail Hakkı Bey'in asiler tarafından yaralanmasıdır. O taraflarda askerin 
azlıgından ve arazinin dağlık olmasından istifade eden Arnavutlar, meşhur Ka
çanik boğazını tutup yukarısma haktın olmuşlar, ısyan sahalarını az zaman{ia 
İpek ve Yakova havalisinden Priştine, Volçetrin, Ferizovik ve hatta !şkodra'ya 

kadar genişletmişlerdir. Buna karşı «İttihad ve Terakki» koinitesi Arnavut meb'
uslarm tavsiye ettikleri muslihil.ne tesviye şekillerini reddederek tenkil kararını 

vermiş, diktatör Harbiye ·nazırı Mahmud Şevket Paşa seksen iki piyade taburuyla 
cayırtılı bir Arnavutluk seferine çıkmış, ısyana iştirak eden ve etmiyen bütün 
ahalinin silahları toplanmış, bu muamele esnasında karılarıyla kızlarının önünde 
erkeklere sopalar çekilerek izzet-i-nefisleri kırılmış ve işte bundan dolayı ısyan 

müzminleşerek ve muhtelif şiddet ve sükunet safhaları geçirerek Balkan har 
binde Arnavutıuğun tamamtyle elden çıkmasına kadar devam etmiştir. itti
hatçıların densizlikleriyle idaresizliklerinden dolayı o sırada Havran'da da bir 
Dürzü ısyanı çıkmiş ve o yüzden de bir çok kan dökülmüştür). 

9 Mayıs = 28 Rebi'ül-ahir, Pazartesi: Girit meclisinin Yunan 
kralına sadakat yemini. 

(Girit meselesinin son şekli ıçın yukarda 1908 = 1326 vukuatının «6 Teşrinievveı, 

fıkrasına bakınız. - Bu gün açılan Girit Meclis-i-umumisinde Rum azanın Yu
nan kralına sadakat yemini etmesi ve meclis reisi Venizelos'un da biraz sonra 
meb'us intihab edilerek Türk tabiiyyetine rağmen Yunan parlamentosuna girmesi 
Bab-ı-Ali'nin protestolarına sebeb olmuş, devletler araya gkip Müslüman azayı 
yeminden istisna ettirmiş, fakat Verrizelos meselesinde gösterilen şiddet Yuna
nistan'ın Sırbistan ve Bulgaristan'a yaklaşmasında ve nihayet Türkiye'ye karşı 

Balkan ittifakının akdinde mühim bir amil olmuştur: Balkan ittifakının bundan 
daha mühim olan ikinci sebebi için aşağıda bu senenin «3 Temmuz» fıkrasma 
·bakınız). 

9/10 Haziran = 30 Cumada-l-Ula 1 1 Cumada-1-ahi.re, Perşen be 1 
Cuma gecesi : Ahmed Samim'in katli. 

(Muhaliflerini Makedonya komiteleri zihniyetiyle sindirrnek istiyen «ittihad . ve 
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Terakkb>nin siyasi cinayetler silsilesine «Saday-ı-Millet» gazetesi Baş-muharriri 

Ahmed Samim'in de nihayet sokak ortasında vurulmasıyla bir kurban daha ka
tılmıştır: Buridan evvelkiler için yukarda 1909=1327 vukuatının "24 Nisan, fık
rasına bakınız. ilk kurbanlar gibi zavallı Samim'in de ccMechul» kaatili alel-usul 
bulunamamıştır). 

3 Temmuz = 24 Cumada-1-ahire, Pazar 
olan «Kiliseler kanunu». 

Balkan ittifakma sebeb 

(Devlet idaresi ve anasır siyaseti hakkında hiçbir fikri olmıyan «İttihad ve Te
rakki» komitesinin tarihi bir hamakat abidesi olan bu menhus kanunun resmi 
ismi «Rumeli'de kain münazaun-fih kilise ve mektepler hakkında kanun»dur : 
Bulgar kilisesinin Rum-Ortodoks kilisesinden ayrıldığı tarihtenberi Makedonya'
da bir çok kiliselerle mekteplerin aidiyyeti meselesinden dolayı Rumlarla Bul
garlar arasında müzmin bir ihtilaf vardır; hatta Fener patrikliği Bulgar egzarh
lığ·ını aforoz bile etmiştir! Sultan Hamid bu vaziyeti büyük bir meharetle istis
mar ederek 'Balkan devletlerinin Türkiye aleyhine ittifakını imkansız bırakmış 

olmakla meşhurdur; fakat i'ttihatçılar bu kadar basit bir meseleyi bile kavra
maktan aciz oldukları için, güya Makedonya'daki anasır ihtilaflarını ortadan 
kaldırıp· asayişi iade etmek maksadıyla bu gün bir kanun neşredip ihtilaflı ki-
1iselerle mekteplerin hangi unsura aid olacağını nüfus nisbetlerine göre tayin 
etmişler, hükümetin yardımıyla teslim ve tesellüm muameleleri yaptırmışlar ve 
netice olarak Bulgar, Yunan ve Sırp unsurları arasmaa hiç bir ihtilaf bırakmıya
rak bunların Türkiye aleyhine bir Balkan ittifakı akdetmelerine yol açmışlar

dır: Aşağıda 19121=1330 vukuatının «8 Teşrinievvel, fıkrasına bakınız. Balkan 
harbi başladıktan sonra Sultan Hamid Selanik'den Istanbul'a getirilirken bu ha
makat şah-eserinden müstehziyane bir lisanla bahsetmiş olduğu kuvvetle rivayet 
edilir). 

4/5 Kanunusarıi 
Bab-ı-Ali yangım. 

1911 = 1329 

3/4 1\iuhaırrem, Çarşanba/Perşenbe 

(Bab-ı-Ali bir çok defalar yanıp yeniden yapılm1ıştır : Bu son yangın susuzluk ve 
tedbirsizlik yüzünden Şuray-ı-Devlet ve Dahiliyye nezaretiyle Siaaret dairesinin 
bir kısmını kül haline getirmiş ve bir çok kıymetli vesa,ik ve evrak yanmıştır. 

Yukarıki senenin "19 Kanunusani» fıkrasında gördüğümüz «Çırağan yangını»ndan 

ittihadçıların ibret alıp tedbirli davranmamış olmaları affedilir gafletıerden 

değildir). 

5 Haziran = 7 Cumada-1-ahire, Pazartesi: Rumeli seyahatine çı

kan Sultan Reşad'ın Istanbul'dan hareketi. 

(Bu seyahatin sebebi, Makedonya ve Arnavutluk anasırını devlete ısındırmak ve 
bilhassa yukanki senenin "1 Nisan» fıkrasında bahsi geçen ısyanın sükunet dev
resinden istifade edip Arnavutları tamamiyle yatıştırmaktır. Şehzadelerden 

Zıyaüddin ve ömer Hilmi Efendilerle Sadr-ı-a'zam Hakkı Paşa ve vükeladan ba
zıları da padişahın maiyyetindedir. - Sultan Reşad, Barbaros zırhlısına binmiŞ ve 
küçük bir. filo da zırhlıyı takib etmiştir. 
7 Haziran=9 Cumada-1-ahire Çarşanba günü Selaniğ'e çıkan padişah 11 Haziran= 
13 Cumada-1-ahire Pazar günü üsküb'e, 15 Haziranı=l 7 Cumada-1-ahire perşen be 
günü Priştine'ye gitmiş ve 16 Haztran=18 Cumada-1-ahire Cuma günü de Murad 
Hudavendigar'ın şehid olduğu Kosova · salırasında yüz bin kişilik muazzam bir 
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cemaatıe Cuma namazını kılmıştır : Sadr-ı-a'zam burada Arnavutları memnun 
edecek bir nutuk irad etmişse de, Arnavutça bildiğini söyliyerek tercümanlık 

vazifesiyle seyahate iştirak etmiş olan Ayandan Manastırlı !smail Hakkı Efendi 
bir kelime bile bilmediği için nutuk terceme edilememiş ve bununla beraber 
bir çok asi Arnavut sergerdeleri gelip itaatlerini arzetmişlerdir: 17 Hazirant::::19 
Cumada-1-ahke Cumartesi günü Selaniğ'e dönen padişah 20 Haziran=22 Cuma
da-1-ahire Salı günü Manastır'a gitmiş ve 24 Haziranı=26 Cumada-1-ahire Cumar
tesi günü tekrar Selaniğ'e gelip doğru zırhlıya girmiş, 25 Haziran=27 Cumada-1-
·ahire Pazar günü Çanakkale'ye ve 26 Haziranı=28 Cumada-1-ahire Pazartesi günü 
de Istanbul'a gelip silhillere dökülen ahali tarafından alkışlanmıştır. Hareket ve 
avdet günleri de dahil olmak üzere bu seyahat 22 gün sürmüştür, - Padişahın 

oralara gitmesi muhtelif unsurlar ve bilhassa «Baba!, diye bağırışıp ağ laşan Ar
navutlar üzerinde çok iyi bir te'sir bırakmışsa da, !ttihatçılar bundan bile istifa
de etmesini bilmedikleri ve kan daviUarını halledecek tedbirler ittihazını va'det
tikleri halde hiç bir şey yapmadıkları için biraz sonra ısyan yeniden alevlenmiştir). 

28 Eylül = 4 Şevval, Perşen be: Trablusugarp ve Bingazi'nin tah

liyesini İstiyen İtalyan illtimatomu. 

(Trablusugarb'a ötedenberi göz dikmiş olan İtalya'nın 1902=1320 de Avusturya ve 
Fransa ile, 19041.=1322 de ingiltere ile ve nihayet 1909=1327 tarihinde de Rusya 
ile mukaveleler akdederek onların Bosna, Fas, Mısır ve Boğazlar meselelerindeki 
hareket serbestHerine mukabil kendisinin de Trablus ve Bingazi'de ayni· ser
bestiyi tamamiyle te;min etmiş olduğuna daha o zamandan itibaren bütün dünya 
vakıftır. Sultan Hamid buna karşı yalnız siyasi tedbirlerle iktifa etmemiş, muk
tedir kumandanlar elinde bulundurduğu Trablusugarp fırkasını silah ve mühim
mat itibariyle takviye ettikten başka Bigazi'deki Sünüslleri de sHahlandırarak 

o havaliyi ıtalya için kolay yutulam:yacak sert bir lokma hali·Qe getirmiştir. 
Hakkı Paşa kabinesi kuruluncaya kadar bu hal az çok böyle devam ettikten 
sonra izahı çok müşkül ve hatta te'vili bile gayr-i-kaabii bir takım gaflet faci
aları irtikab edilmiye başlamıştır. Sadaret makamına Roma sefirliğinden getirH
miş olan Hakkı Paşa'nın Trablusugarb'a karşı ıtalya'nın beslediği ve bütün dün
yanın bildiği emellerden bihaber olması kabil değildir: Bilhassa Avusturya'nın 
Bosna'yı ilhakından itibaren italya'nın da Trablus'a pençe atacağı gün gibi aşi

kardır; zaten o zamanki !talyan matbuatının lisaniyle ordusunun hazırlıkları da 
mukadder akıbetin ilk alametler~ demektir. işte bütün bunlara rağmen Harbiye 
nazırı Mahmud Şevket paşa Trablus'daki askeri kaldırıp Yemen'e sevkettikten 
başka, bir çok ihtarlara rağmen mühimmatı da Istanbul'a getirterek bu soll Af-< 
rika topraklarımızı bütün müdafaa esbabından mahrum bırakmış ve ıtalyanların 

teşebbüsleri üzerine Trablusugarp vali ve kumandanı müşir İbrahim Paşa da 
aziedilerek zavallı vilayet kumandansız ve valisiz bırakılınıştır! Hakkı Paşa ile 
gaafil kabinesLrıin bu affedilmez hamakat ve cinayetlerinde «İtalya ile mesele 
çıkarmamak» ınülihazasının amil olduğundan bahsedilir! Halbuki Roma hükü
meti işte bu vaziyetten istifade etmiştir. ilk· !talyan notası 23 Eylül=29 Ramazan 
Cumartesi tarihlidir: Bunda «!ttihad ve Terakki»nin Trablusugarp ve Bingazi'de 
halkı İtalyanlar aleyhine tahrik ettiğinden ve Osmanlı vapurlarıyla oralara - as
ker ve mühimmat sevkolunduğundan şikayet edilip !talyan tebaasının ertesi gün 
o havaliyi terkedecekleri bildirilmiş ve Bab-ı-Ali'nin cevabında da ale-I-usul 
te'minat verilmiştir! Bu notada bahsedilen asker! sevkıyyat, ateş çatıyı sardıktari 

sonra yalnız bir tek vapurla gönderilmiş bir mıkdar mühimmattan ibarettir! Fa
kat italya artık kozunu ortaya atmıştır: ilk notadan beş gün sonra verdiği yirmi 
dört saatlik ültimatomda Trablus'la Bingazi'nin tahliye ve teslimini istemesi işte 

bundandır. Bu ültimatomun en mühim noktası, Bab-ı-All'nin son anda !talyanla-< 
ra o havalide "Müsaadat-ı iktisadiyye» teklif etmiş olduğu hakkındaki fıkra,dır : 
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işte bundan anlaşıldığına göre Trablus'u askersiz, mühimmatsız, kumandansız ve 
valisiz bırakmış olan Hakkı Paşa kabir..esi o müdhiş günahı işledikten sonra bir 
takım imtiyazlar balışederek vaziyetini kurtarmak istemiştir! Dünyada keyfiyle 
zevkmden başka bir şey düşünmiyen o şuursuz ve kaygısız Hakkı Paşa'ya bu 
ültiınatomun Jandarma müfettişliğiyle Osmanlı hizmetinde bulunan itaiyan ge
nerali Robilant Paşa'nın evinde briç oynarken verildiği ve hatta 'Oyunu bırakmak 

istemiyen Sadr-ı-a'zam zarfı açmadığı halde işin iç-yüzünü bilen madam Robi
lant'ın ısrariyle açmak mecburiyetinde kaldığı hakkında bazı menbalara bile geç
miş meşhur bir rivayet vardır! Bu ültimatoma ertesi gün verilen mi:skince ce
vapta gene iktisadi imtiyazlardan bahsedilmişse de, tabii hiç bir faydası olmamış 
ve hatta İtalya hükümeti cevap tadhine tesadüf eden 29 Eylül ı= 5 Şevval Cuma 
günü ilanı-ı-harb notasını dayamakla iktifa etmiştir. 

Karaya asker çıkarmadan dört gün evvel 1 Teşrinievvel = 7 Se1·vaJ Pazar gunu 
!talyan donanınası sahil boyunda abluka ilan etmiş, 3 Teşrinievvel ı=--= 9 Şevval Salı 

günü şiddetli bir top ateşine tutulan Trablus şehrindeki ehemmiyetsiz Türk kuv
vetleri şehri terkedip içeTilere çekilmiş, 4 Teşrinievvel = 10 Şevval Çarşanba günü 
karaya çıkarılan bir İtalyan müfrezest boş bulduğu Hamidiyye tabyasını işgal 

·etmiş, 5 Teşrinievvel 1= ll Şevval Perşenbe günü çıkarılan 1700 Bahriyeli şehri 

teslim almış VG işte bu suretle başlıyan işgal faciası gGneral Caneva kumanda
sındaki kara kuvvetleriyle ağırlıklannın ll Teşrinievvel = 17 ŞevviU Çarşanba 

günü başlayıp 20 Teşrinievvel ·= 26 Şevval Cunıa günü ikmal edilen ihraç ame
liyyesiyle nihayet bulmuş, 11 Teşrinievvel=17 Şevval Çarşanba ve bir rivayete 
göre de 4 Teşrinievvel 1= 10 Şevval Çarşanba günü Bingazi sancağındaki Tobruk 
limanı işgal edilmiş, 13 Te!irinievvel=19 Şevval Cuma yahut 18 Teşrinievvel = 24 
Şevval Çarşanba günü Derne sukut etmiş, 18 Teşrinievvel = 24 Şevval Çarşanba 

günü Trablusugarp vilayetinin sancak merkezlerinden olan Humus/Hums kasa~ 

bası işgal edilmiş ve 19 Teşrinievvel = 25 Şevval perşenbe günü sahile asker çı

karan general Ameglio ertesi gün Bingazi'ye girmiştir. 

Trablusugarp şehrinin işgal tarihinde bir takım ihtilaflara tesadüf edilir : Bizim 
burada esas ittihaz ettiğimiz gün tarihi «Sabah, gazetesinin 23 Teşrinievvel 

1911=30 Şevval 1329 tarihli nUshasında çıkan bir muhabir mektubuna göredir; 
bu vesikaya nazaran işgalden bir gün evvel Trabluslu Hassun Paşa ile diger bazı 
hainler vali vekiline teslim teklifinde bulunmuşlarsa da kabul etmediği için ka
leye gidip kendi elleriyle beyaz bayrak çekmişlerdir! işte bu suretle o büyük 
eyalet merkezi Kanuni devrinde meşhur Türk deni:-;cisi Turgud-Reis'in Malta 
şövalyelerinden fethettiği şanlı günden itibaren tam 360 sene, 1 ay, ll gün Türk 
hakimiyyetinde kalmış demektir: ikinci ciltte 1551 = 958 vukuatının "15 Ağus
tos,> fıkrasma bakınız. - İtalyanlar Mısrata'ya ancak 1912=1330 senesi 8 Tem
muz = 23 Receb Pazartesi günü gkebilmişlerdir. 
Bu vaziyetten anlaşılacağı gibi İtalyan ordusu ancak donanmasının hakim ol
duğu sahil boylarında tutunabilmiştir; buna mukabil içerilere çekilen bir avuç 
Türk askeri· Trablus'la Bingazi'nin kahraman y.erlileı'i:\Jle ve bilhassa Sünüsilerle 
el-birliği ederek her türlü mahrümiyyetler içinde bir müdMaa cephesi kurmuş

tur: Bu cephenin başında vali vekilliğini de der-uhde eden kumandan vekili mi
ralay Neş'et Bey vardır: Istanbul hükümetinin yapabildiği şey, Tunus ve Mısır 

tarikıyle ve kaçakçılıkla mümkin olduğu kadar zabit, para ve mühhnmat yetiş
tirmiye çalışmaktan ibarettir. işte buna rağmen İtalyan ordusu sahilden içeri 
hulül etmiye muvaffak olamamış, biı· çok teşebbüsler yapmışsa da mütemadiyen 
püskürtülmüş, aylar geçtikçe müzminleşmiş ve pek tabii olarak dünya naza
rında İtalyan ordusunun askeri itibarı son derece sarsılmıştır. Bu marıevi 

hezimetini kolay muvaffakıyyetlerle telafi etmek istiyen Halya hükumetinin ni
hayet Rodos'la mülhakatından mürekkeb olan «Dodecanese = On-iki ada» ya sal
dırmasında Trablus vaziyetinden başka yardım sevkıyyatına mani olmak ve Bo
ğazları tehdid altında bulundurmak gayreti de amil olmuştur. Osmanlı bahriyesi 
düşman donanniasıyla boy ölçüşecek vaziyette bulunmadığı için İtalyanlar bu 
tehlikesiz teı;ıebbüslerinde de kolayca muvaffak olmuşlar ve zavallı ön-iki-ada-

F.: 25 
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mızı diger bir ada da ilave ederek ilan-ı-harb tarihinden 6 ay, 25 gün sonra 
1912 ·= 1330 senesi 24 Nisan= 7 Cumada-I-fıla Çarşanba günü ~şgale başlayıp 20 
Iviayıs = 3 Cumada-1-ahire Pazartesi günü işgal hareketıerini tamamlıyarak 28 
günde hepsine hakim oluvermişlerdir: ilkönce 24 Nisanı=7 Cumada-1-i'lla Çarşan

ha günü eski Türklerin istanpula dedikleri Stampalia, ondan sonra 4 Mayıs = ı 7 
Cumada-l-Ula Cumartesi günü Rodos, 9 Mayıs 1= 22 Cumada-l-Ula Perşenbe gunu 
Kharki=Herke, 12 Mayıs=25 Cumada-1-üla Pazar günü Patm·os, Leros = ileros; 
Leryoz ve Calymnos ·= Kalimmoz, 13 Mayıs = 26 Cumada-1-üla Pazartesi gunu 
Skarpanthos;Karpa.thos=Kerpe, Piskopi=İleki/İllek, Kasos=Kaşot ve Nissiros = 
İncirli, 16 Mayıs = 29 Cumada-1-üla Perşenbe günü Lipsos = Lipso, 19 Mayıs :=2 
Cumada-1-ahire Pazar günü Symii=Sümbegi/Sömbeki ve nihayet 20 Mayıs = 3 
Cumada-1-ahire Pazartesi günü de CosjKos = istanköy adaları sukut etmiş ve bü
tün bunlarda yerli Rumlar Türklere ihanet etmiştir: Bu suretle eski «Cezair-i
Bahr-i-Sefid» vilayetimizin merkezi olan P..odos başta olmak üzere tam 13 ada
mız elden çıkmış demektir! Kanuni devrinin başlarında fethedilmiş olan Rodos 
tam 389 sene, 4 ay, 7 gün Türk hakimiyyetinde kalmıştır: ikinci ciltte 1522 
929 vukuatının «20 Kanunuevvel, fıkrasına bakınız; bu hesap Miladi takvim ıs~ 

lahatından mütevellit on günlük farkiara göre yapılmıştır. 

!talyan donanması bundan sonra 18/19 Temmuz 1912 '= 3/4 Şa'ban 1330 Perşenbej 
Cuma gecesi Çanakkale-bağazı'nı zorlamıya bile yeltenip Kilid-ül-bahr'e kadar 
sokulmuşsa da Türk tabyalarının şiddetli ateşleri altında hemen çekilmiye mec
bur olmuştur. - Balkan harbi yüzünden !talya ile akdedilen Lausanne =Lozan 
sulhü için aşağılü senenin "15 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız). 

29 Eylül = 5 Şevval, Cuma: Hakkı Paşa'nın isti'fası ve ertesi gün 
Ayan reisi Said Paşa'nın sekizinci sadiheti. 

(İsti'fanın sebebi, yukanki fıkrada gördüğümüz Trablusugarp felaketidir : Bu 
ınüdhiş facia mes'ülünün o m~'um sadaret devri 1910 = 1327 senesi 12 Kanunu
sani = 30 Zülhicce Çarşanba gününden itibaren maatteessüf ı sene, 8 ay, 18 gün 
sürmüş ve iki Afrika vilayetimizle on üç adaımza mal olmuştur! isti'fanamesinde: 
«Bu güne kadar cereyan eden ahval-ü-muamelatın ve hal-i-hazır mes'elesinin 
n1es'üliyyeti » 
kendisine aid olduğundan bahsettiği ve Meclis-i-Meb'üsan'la matbüat da Divan-ı

Ali'ye sevkıni istediği halde, kendi adamıarım devletin vilayetleriyle adaların

dan daha kıymetli bilen "ittihad ve Terakki» komitesi bir takım parlamento do
lapları çevirerek o lekeli mücrimi adalet pençesinden kaçırmış ve hatta «Me'mü
riyyet-i· mahsusa, ile Londra'ya bile gönderıniştir: Hakkı Paşa bir müddet sonra 
da yüzünün karasına rağmen Berlin sefirliğine tayin edilerek şerefli bir milleti 
resmen temsil etmek ınevkıinde de bulundurulmuştur! Aşağıdaki fıkrayla 

«Beşinci ciltte «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 274 numaraya da bakınız). 

1911 = 1330 

30 Kanunuevvel = 9 Muharrem, Cumartesi: Said Paşa'nın isti'fası 
ve ertesi gün dokuzuncu ve sonuncu sadareti. 

(isti'ffuun sebebi, Hakkı Paşa kabinesinin Divan-ı-Ali'ye verilmesi hakkında 

Trablusugarp ve Bingazi meb'uslarının teşebbüsiyle ve bir çok imza ile bir tak
dr verilmiş olması Ye u!ttihad ve Terakki» komitesinin de tarihi suçluları 

kurtarmak için Meclis-i-Meb'üsanın feshine kalkışmasıdır : Kanun-ı-esasi'nin 35 
inci maddesi mucibince evvelce padişaha aid olan fesih hakkını «İttihad ve Te
ral{kb> meşrutiyet için tehlikeli görerek maddeyi til.dil ettirmiş oldu~ndan do
layı şimdi bir iradeyle meclisi feshettirip Hakkı Paşa kabinesini kurtannalt ka-
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bil değildir! işte bundan dülayı Said paşa fesih hakkının tekrar padişaha veril
mesi için maddenin teluar tildilini istemiş, fakat Kanun-ı-esasi'nin tildili «Sülü
san-ı ekseriyyet, le kabil olabileceğinden muhalif meb'uslar o celseye iştirak et-. 
meyince üçte iki ekseriyyet hasıl olamamış ve işte bunun üzerine Said Paşa is
ti'fa edip tekrar teşkil ettiği kabine ile ayni teklifi tekrar edince muhalifler 
gene ayni muka vemeti gösterdikleri için hükümetle meclis iki defa ihtililf ha
linde kalmış ve bu vaziyette padişah Kanun-ı-esasi mucibince Ayan meclisinin 
ınuvafakatini alarak biraz sonra 1912 = 1330 senesi 18 Kanunusani-=28 Muharrem 
Perşen be günü Meclis-i-Meb'fısanı feshetmiştir: Hakkı Paşa ka binesi işte bu el 
çabukluğuyla Divan-ı-Ali'den kurtulmuştur! Tabii bu vaziyet «ittihad ve Terakki» 
komitesinin «meşrutiyet» efsanesine rağmen «Li'i-yüs'eh> olması demektir). 

1912 = 1330 

25 Mart = 6 Rebi'ül-ahir, Pazartesi: «T.ürk Ocaği>>nm lu.:ıTuluf?~l. 

(Birinci meşrutiyet gibi ikinci meşrutiyet de Osmanlı anasırının milliyet dava
larıyla iftirakçılık cereyanları peşinde koşmasına müsait bir fırsat teşkil etmiş 

ve hatta Müslüman unsurlar bile milliyetçiliğe kalkışmıştır : Mesela Araplarm 
ilmi ve edebi kisvelerle kurdukları (En-Nadi-ş-Şarki) ve . (El-Müntedi-1-Edebi) 
gibi teşekküller pek meşhurdur. Tabii bu neticede ecuebi telkinlerinin büyük bir 
te'siri vardır. Bu vaziyet Türk gençliğinde de mHliyet fikrinin uyanmasına sebeb 
olduğu için, birbirini takiben üç teşekkül vücuda gelmiş 1909 ='= 1326 senesi 
7 Ka:;::ıunusani = 14 Zülhicce Perşenbe günü "Türk Derneği)), 1911 i- 1329 se
nesi 31 Ağustos = 6 Ramazan Perşenbe günü «Türk Yurdu» ve nihayet bu gün de 
rtTürk Ocağı» teşekkül etmiştir. Bunların üçü de «gayr-ı-sıyası» kültür cemi
yetleridir. Bilhassa Rusya'dan gelmiş muhacirlerin kurmuş oldukları «Türl-ı: 

Yurdu» cenıiyeti ayni isimde bir mecmüa da neşretmiştir. İlk iki cemiyetin 
mühim bir rolü yoktur: Müslümanlıktan evvelki deviriere kadar dayanan Türk 
milliyetçilik tarihinin bu son devrinde en mühim rolü «Türk Ocağı» oynamış ve 
memleketin bir çok yerlerinde teşkilat kurarak milliyet fikrinin yayılmasında 
büyük br amil olmuştur. tık Umumi-katibi ve kanuni müessisi, Cumhuriyet 
devrinde Sıvas meb'usu olduktan sonra siyasi bir cürm isnadiyle idam ediliveren 
Halis Turgud Bey'dir. Bu teşekkülün kuvvetlenmesi, Balkan harbinin sonlarında 

teşekkül eden ikinci tdare-hey'etine Hamdullah Suphi ve Doktor Hasan Ferit gi
bi• şahsiyetıerin reis ve katib-i-umumi olarak iltihaklanndan itibaren başlamış

tır. Bununla beraber, "Türk Ocağı» ilmi esaslara müstenit bir milliyet ideolojisi 
kurabilmiş değildir·: Daha ihzarf devresinde Askeri Tıbbiyye talebesinden 190 
gencin 1911 = 1329 senesi 24 Mayıs = 25 Cumada-l-ula Çarşanba günü neşrettik
leri beyannamede inkıraz halinde gösterilen Türk ırkının fikri kalkınması en bü
yük hedef gibi gösterilmesine nazaran Türk Ocağ'ı'nın milliyeti Irk ve Kültür 
esaslarıyla izah etmiş olduğ'una hükmedilebilirse de, bu iki mefhum Türk milli
yetinin ilmi bir tarifine esas olmak 'Üzere zikredilmiş değ'ildir; işte bundan dolayı 
Ocağın Türkçülüğü fikri ve ilmi olmaktan ziyade hissidir. Bununla beraber, o za
mana göre böyle bir his uyandırmak da büyük bir hizmettir). 

16 Temmuz = 1 Şa'ban, Salı: Said Paşa'nın isti'fası üzerine 
«İttihad ve Terakki» komitesinin iş başından düşmesi. 

( Biı sırada devlet büyük bulıranlar içindedir :. Bir taraftan 1911 = 1329 senesinin 
«28 Eylüh> fıkrasında gördüğümüz Trablus harbi devam ederken İtalyanlar 
«On-iki-ada»yı işgal ettikten başka Çanakkale-boğ'azı'nı da topa tutarak Istan
bul'u bile tehdide kalkışmışlar ve bir taraftan· da "!dare-i-örfiyye»nin ilga edil
memiş olmasından, yeni intihabat esnasında «!ttihad ve Terakkh>nin şiddetli bas
lnsından ve bir takım ecnebi tahrikatından · dolayı Arnavutluk ısyanı yeniden 
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alevienince ittihatçılar tekrar ordu sevkedip tenkile başlamışlar ve işte bu tenkil 
hareka:ı esnasında muhalif zabitler «Halaskaran 1 Halaskar-zabitan» isminde 
bir siyasi grup teşil edip 1908 ı= 1326 da Enver'le Niyazi'nin yaptıkları gibi dağ·

lara cıkmıslardır! Bu grupun Istanbul'da bulunan mensupları da mütemadiyen 
hükü~eti tehdid etmektedir. O sırada Posta nazırı Tal'at, Dahiliyye nazırı Hacı
Adil vesaire gibi Cem'iyyet kodamanları Levazım dairesindeki ihtilaslardan do
layı Meclis-i-Meb'üsan'da "Paçavraya çevrilecek» olan Harbiye nazırı Mahmud 
Şevket paşa'yı isti'faya mecbur etmişler ve ondan sonra Bahriye nazıı·ı Hurşid 

Paşa ile diger bazı vükela da isti'fa edip çekilmişlerdir : işte bu yüzden kabine
nin çok sarsılmış ulmasına rağmen Sadr-ı-a'zaın Said Paşa bundan bir gün evvel 
Meclis'den i'timad re'yi almış, fakat vaktiyle Sultan Hamid'e yaptığını bu sefer 
de «İttihad ve Terakki>> Ye yaparak ertesi gün birdenbire isti'fa edivermiştir! Her 
halde bu ani karar üzerinde «Halaskaranıı tehdidinin en mühim amil olduğu mu
hakkaktır: Said Paşa'nın bu son saclareti yukarıki fıkra tarihinden itibaren 6 ay, 
16 gün sürmüş ve orduyu siyasete karıştırarak iş başına gelmiş olan · "ittihad ve 
Terakki)) kabusu işte bu ani isti'fa üzerine gene ayni ordunun tazyikınden dolayı 

· sukut ediverince meydan muhaliflere kalmıştır). 

22 Temmuz = · 7 Şa'tran, Pazartesi : Ayan reisi Gazi-Ahnı3d Mnlı
tar Paşa'nm sarlareti ve «Baba-oğul kabinesi>min teşekkillü.yle muha
lefetin iktidara geçmesi. 

(«Bitaraf» ismiyle iş başına gelen bu muhalif hey'ete halk arasmda «Baba-oğul 
kabinesi» denilmesine sebeb, Gazi-Ahmed Muhtar Paşa'nın oğlu Ma:tımud Muhtar 
Paşa'yı da Bahriye nazırlığıyla kabinesine almış olmasıdır : Eski Sadr-ı-a'

zamlardan Kamil, Hüseyn Hilmi ve Avlonyalı-Ferid Paşalar da listeye dahil ol
dukları için yeni hükümete «Büyük-Kabineıı ismi de verilmiş, faka.t Avrupa'da 
bulunan Ferid Paşa i'tizar etmiştir. - Muhtar paşa kabinesinin ilk işi, ittihatçı

ların halka nefes aldırmıyan "1dare-i-örfiyye»sini bu tarihten bir gün sonra ilga 
etmek olmuştur). 

8 Teşrinievvel 
ve harb safalıatı. 

26 Sevvaİ, Pazartesi : Balkan harbiniı:ı. haş:iaıruı§i 

(!kinci meşrutiyetin ilanı Bulgaristan'ın istiklaJi.yle Bosna-Herseğ'in Avusturya 
tarafından ilhakına fırsat teşkil ettiği gibi, Avusturya'nın Bosna muvaffakıyyeti 

de İtalya'nın Trablusugarp ve Bingazi ile Or.-iki-ada'yı işgal etmesine yol açmış 
ve nihayet devletin bir taraftan Trablus iıarbi ve bir taraftan da Arnavutluk 
ısyaniyle meşgul olması Balkan devletlerinin Rumeli'yi paylaşrnak üzere Rus
ya'nın teşvikıyle ittifak edip el~birliğiyle saidırmasına sebeb olmuştur: ittihgtç:
lar tarafından tedvin edilip böyle bir Balkan ittifakını kolaylaştıran ve «Kilis.eler 
kanunu» denilen hamakat şah-eseri için yukarda 1910 = 1328 vukuatınm «3 
Temmuz» fıkrasına ve Yunanistan'ın İslav devletleriyle ittifakına sebeb olan Gi
rit meselesi için de gene ayni senenin "9 Mayısıı fıkrasına bakınız. 

Yukarıki senenin «28 Eylül» fıkrasında gördüğümüz Trablusugarp faciasmda 
Hakkı Paşa kabinesinin affedilmez gafleti ne büyük bir amil ulmuşsa, bu Bal
kan faciasında Said ve Ahmed Muhtar Paşaların birbirlerini takib eden gaafil 
kabineleri de müselsel gafletıeriyle hep ayni rolü oynamışlardır. Said Paşa kabi
nesinin en büyük gafleti, Fransa hükümetinin ikaazına ve Atina'daki Türk mas
lahatgüzarı Galip Kemall Söylemezoğlu'nun ihtarına rağmen Balkan ittifakına 

inanmamış ve bilhassa Yunanistan'ı Bulgaristan'la Sırbistan'dan ayırmak için Gi
rit meselesi-nin halline yanaşmamış olmasında gösterilir: O kabinenin Sofya se
firliğinden getirilen Hariciyye nazırı Asım Bey, Roma sefirliğinden sadarete ge
tirilen Hakkı Paşa'nın adeta ikinci nüshası gibidir! Hakkı Paşa biçdresi ttalya'
dan geldiği halde !talyan ihtirasatına karşı ne kadar gaafil davranmışsa, Asım 
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Bc;y zavallısı da Bulgaristan'dan geldiği halde Bulgar ihtinisatından 

gaafildk: Hatta son Said Paşa kabinesinln isti'fasından bir gün evvel 
muz:-30 Receb pazartesi günü Meclis-i-Meb'usan'da kürsiye çıkıp : 
- Balkanlardan imanım kadar eminim! 

389 

o kadaı· 

15 Tem-

diye te'minat vermiş olmakla me;;hurdur. Şeyh-ül-İslam Cemalüddin Efendi'nin 
hatıratma göre gene o gaafil kabine devrinde Sırbistan'm Avrupa'dan mübayaa 
ettiği seri atEcşli toplar Avusturya arazisinden geçirilemediği için Bab-ı-Ali'nin 

ınüsaadesiyle Selanik limanından Belgrad'a sevkettirilmek suretiyle Sırp ordu
sunun silahlanınasma bile hizmet edilmiştir! «Bayük-Kabine» denilen Muhtar 
Pa.şa hükumetinin en büyük gafleti de Balkan ittifakını el altından hazırlıyan 

Rusya'nın harb olımyacağ·ı hakkınd'l Hariciyye nazırı Noradungiyan Efendi'ye 
verdiği sahte te'minata aldanarak Rumeli'deki yüz yirmi tabur muallem askeri 
ter-his edivermesinde gösterilir! O sırada muhalefet rolü oynıyan "tttihad ve Te
ral{kiıı komitesi de iş başındaki hükümetin mukadder ve muhaU,s.k bir mağlil.biy
yet yüzünden sukutunu te'min etmek için şiddetli bir harb propagandasına baş

lamış ve hattit Darülfünunun talebesini kışkırtarak Bab-ı-Ali'de ve sarayda: 

- Harb isteriz! 
diye gümbürtülü bir nümayiş yaptırmış ve ondan sonra Sultanahmet meyda
nında heyecanli bir miting tertib etmiştir: O sırada Avrupa devletlerinin har be 
mani' olmak üzere Rumeli'de ittihazını istedikleri asayiş tedbirlerine keı1dilerinin 

de teşrik edilmeleri hakkındaki taleplerine karşı hükümetin mütereddid davra
nıp bir takım müzakerelerle vakit geçkınesi işte bu cayırtılı nümayişler yüzün
dendir! Balkan devletlerinin ültimatmnlan iştE; bu lüzumsuz müzakereler le geçiri
len bir iki gün içinde üstüste yağmıştır. 
Balkan ittifakı Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ devletleri arasm
da akdedilmiştir: ilkönce 13 Martı=24 Rebi'üı-evvel Çarşanba günü Bulgaristan'la 
Sır·bist-an arasında ve ondan 77 gün sonra 29 Mayıs = 12 Cumada-1-ahire Çar~ 

şanba günü de Bulgaristan'la Yunar,istan arasında Sofya'da birer ittifak muahe
desi inızalanmış v,e biraz sonra küçük Kar:adağ da bu ittifak sistemİD;e iltihak 
etmiştir. 

Karadağ·'ın işte bu 8 Teşrinievvel = 26 Şevval Pazartesi günü harb ilan etmesiyle 
başlıyan Balkan harbi 1913 = 1331 senesi 30 Mayıs = 23 Cumada-1-ahire Cuma gü
nüne kadar tam 7 ay, 23 gün sürrı::;üştür. Karadağ hükumetinin harb ilanından 
sonra diger müttefikler 13 Teşrinievvel=2 Zülka'de Cumartesi günü verdikleri 
müşterek bir nota ile Rumeli'nin anaRır' vaziyetine göre muhtar idarelere aynl
masmı istemişlerse de Bab-ı-Ali cevap vermemiş ve o sırada Bulgaristan ve Sır

histan hükumetleri hudut boylarında bir takım tecavuz ve taarruz hareketlerinde 
bulundukları için· 17 Teşrinievvel = 6 Zülka'de Çarşanba günü Sırp ve Bulgar 
elçilerine pasaportları verilmiş, ertesi gün bu iki devlet Han-ı-harb etmiş ve on
dan sonra Yunanistan da ayni mealde bir nota ile muhariplere iltihak etmiştir. 

Balkan harbi' «Şark cephesi = Trakya" ve «Garp cephesi= Makedonya ve Arna
vutluk» isimleriyle iki cephede cereyan etmiştir: Şarp cephesinde Türklere karşı 

yalnız Bulgarlar ve Garp cephesinde de bütün müttefikler vardır. Bu dört Balkim 
devietinden başka, esasen ısyan halinde bulunan Arnavutluk da Türk ordusuna 
ihanet vaziyetindedir ve hatta harb esnasında istiklalini bile ilan etmiştir. Bu 
iki kara cephesinden başka Yunan donanmasının hakimiyyeti altında bir deniz 
cephesi de vardır. 

1 - "Şark cephesi»: A) 1912 = 1330 haT'9katı : ittihad-ve-Terakki'nin suku
tuna sebeb olduğunu yukanki fıkralarda gördüğümüz «Halaskar-Zabitan grup;ı»nun 
umumi reisi vaziyetinde bulunan Harbiye nazırı Nazım Paşa «Baş-kumandan vekili,, 
sıfa~yle bütün Osmanlı ordularının başmdadır ve «Şark ordusu» kumandanlığına 

da Birinci-ferik Abdullah Paşa tayin edilmiştir: Bu ordu ömer Yaver, Şevket 

Turgud, Bahriye nazırı Mahmud Muhtar ve Ahmed Abuk Paşalar kumandasında 

dört kolordu ile KırcaalijKırcalı taraflarından Filibe'yi tehdid eden Ali Yaver. 
Paşa kumandasında bir ınürettep kolordudan mürekkeptir. Şark ınıntakasının en 
ınühim mevk'-i-müstahkemi olan Edirne kuınandanlığında. da Balkan faciasında 

Türk ırkının yüzünü ağartan ve bütün dünyaya Plevne destanını hatırlatan Er-
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zurumlu Şükrü paşa vardır. - !yi biı asker olmadığı halde kendini çok beğenen 

ve sonsuz azametinden dolayı kimseyi diniemiyen Baş-kumandan-vekili Nazım 

Pasa'nın ilk lJüyük hatası, gerek asker mevcudu, gerek talim ve terbiyesi ba
kıı~ından Bulgar ordusunun çok dünunda bulunan Şark ordusunu derhal taar
ruza sevketmiş olmasında gösterilir: Bulgar Baş-kumandanı general Savov =Sa
vof bu vaziyete karşı ilk iş olarak Ali Yaver Paşa kumandasmda Filibe demir
volunu tehdid eden mürettep ımıorduyu 19 ve 20 Teşrinievvel=8 ve 9 Zülka'de 
Cumartesi ve Pazar günleri bozguna uğratıp Mestanlı'nm cenubuna kadar sür.
müş ve ondan sonra da asıl Şark ordusu kuvvetleriyle karşılaşmıştır. Balkan 
harbinin bütün cephelerinde Osmanlı ordularının şimdi kısaca gözden geçirdiği

miz hareketıerinde bozgundan bozguna uğramasının en mühim sebebleri şunlar

dir : 1) Biraz yukarda gördüğümüz gibi, hükümet Rus te'minatma çocul{ça aı

danarak Rumeli'deki 120 tabur muntazam ve muallem askeri terhis · etmiştir; 
2) Vatan fikriyle zerre kadar al8.kadar olmıyan ittihad-ve-Terakki komitesi ye
ni hükümeti muvaffakıyye~sizliğe uğraimak suretiyle sukutuna sebeb olup tekrar 
iş başına gelebilmek için bütün cephelerde askerleri harbetmemiye teşvik etmei-c 
suretiyl~ feci' ve deni bir propagandaya girişmiş, mütemildiyen bozgunculuk et
ıniş ve hatta Istanbul D!van-ı-harbt bir çok ittihatçı bozguncular yakalamıştır : 
Bu iğrenç ihanet, o sırada bir fırka kumandanlığında bulunan ve sonradan BB.h
riye nazırı olan meşhur İttihatçı Cemal Paşa'nın Mahmud Muhtar Paşa'ya g-ön
derdiği bir raporda bile i'tiraf edilmiş ve bu rapor Mahmud Muhtar Paşa'nın 

üçüncü kolordu harekatına aid eserinde neşredilmiştir : O zaman iş başmda bu
lunanlardan bazılarının biltıratı da bu noktayı te'yid etmektedir: aşağıda 1913= 
1331 vukuatının «23 Kanunusani» fıkrasına da bakın.ız; 3) Ordunun kumanda 
hey'eti umumiyetle zayıftır : Hatta Mabeyn Baş-katibi Ali Fuad Bey'in hatıra

tma göre Şark ordusu kumandam Abdullah Paşa Istanbul'dan giderken düşmanla 
başa çıkamıyacağım söylemiştir! 4) iaşe ve menzil teşkilatı son derece bozuktur; 
5) Bir çok yerlerde Rumeliler ve bilhassa Arnavutlar 'Orduya ihanet etmişlerdir; 

6) Hazırlıklar ikmal edilmeden harekata başlanmİştır. Bütün cephelerde sırala

nan bozgunlukların en mühim sebebleri işte bunlardır. 

Ali Yaver Paşa kolordusunun yukarda gördüğümüz hezimetinden iki gün sonra 
bizim Şark ordunıuzla general Savof'un kumandasındaki Bulgar ordusunun ilk 
karşılaşması 21-2.3 Teşrinievvev=l0-12 Zülka'de Pazartesi-Çarşanba günleri Edir
ne-KırkkilisejKırklareli arasında ve bilhassa Edirne'nin 25 kilometre şimalişar

kisindeki Süloğlu/Siloğlu ve Pınarhisar taraflarmda müdhiş bozgunluklarla ne
ticelenmiş. Kırkkilise sukut etmiş ve Osmanlı ordusu perişan bir halde Vize-Lü
leburgaz hattma çekilmiş!:ir. Bulgarların üç hafta geçmeden Çatalca istihkamları

na dayanmaları işte bu sayededir: Edirne üzerine ilk baskın hareketleri de 22-24 
Teşrinievvel=ll-13 Zülka'de Salı-Perşenbe günlerine müsadiftir. Bundan sonra 
28 Teşrinievvel /2 Teşrinisani:=1 7-22 Zülka'de Pazartesi-Cumartesi günleri cere
yan eden Lüleburgaz muharebeleri Bulgar ordusunun ikinci zaferiyle netj.celen
miş ve nihayet 15-19 Teşrinisani = 5-9 Zülhicce Cuma-Salı günleri Çatalca istih
kamlan karşısındaki düşman hamleleri artık neti·cesiz kalmıştır: Eğer buna bir 
«Zafer» denilebilirse, ilk Çatalca zaferi işte budur! O sırada Istanbul halkı top 
seslerinin verdiği heyecan içindedir! Bab-ı-All'nin müsaadesiyle 18 Teşrinisani := 
8 Zülhicce Pazartesi günü büyük devletlerin ikişer ve ispanya, Rolanda ve Ru
manya gibi devletlerin de birer harb gemisi Istanbul limanına gelip kendi sefa
retleriyle iktisadi müesseselerini himaye için karaya 2250 asker çıkarmışlardır! 

Aşağıda gözden geçireceğimiz Garp cephesinden gelen kara-haberler de araya ka
rıştığı için artık zaferden ümidini kesen Bab·.ı-Ali'nin talebiyle nih8.yet 28 Teş

rinisani := 18 Zülhicce Perşenbe günü Çatalca'da Balkan ınüttefildcriyle müzake
reler başlamış ve Türkiye'nin Başkumandan-vekili Nazım Paşa ile Ticaret ve 
Ziraat nazırı Mustafa Reşid paşa tarafından temsil edildiği bu çetin müzakereler 
nihayet 3 Kanunuevvel '= 23 Zülhicce Salı günü imzalanan mütarekename ile 
neticerenmiştir : Bu mütarekeyi Yanya ve işkodra muhasaralarıyla meşgul olan 
Yunan ve Karadağ hükumetleri imza etmemişlerdir; çok ağır bir maddes~ var
dır: Bulgar muhasarasında bulunan Edirne'yi biz iaşe edemiyeceğimiz halde, 
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Bulgar ordusuna Edirne istasyünundan geçecek trenler iaşe maddeleri taşıyabi
lecektir! Diger bir maddeye göre de sulh işi Londra'da toplanacak bir konferansa 
bırakılmış ve sulh olmadığı takdird9 harekatın başlaması için ihbar tarihinden 
itibaren dört gün mühlet tayin edilmiştir. Londra'da ingiltere Hariciyye nazırı 
Sir Edward Grey'in fahri riyasetinde toplanan Saint-Janıes sulh konferansı ilk ic
tiınaını 1912:=1331 senesi 16 Kanunuevvel=6 Muharrem Pazartesi günü akdetmiş 
ve ertesi gün de gene Grey'in riyasetinde ŞaFk işlerin\ tedkik edecek Büyük-elçiler 
konferansının müzakereleri başlamıştır. 

B) 1913 = 1331 taı-ekatı: Balkan müttefikleri henüz mukavemet. etmekte olan 
Edirne, Yanya ve 1şkodra dahil olmak üzere bütün Rumeli'nin ve adaların ken
dilerine terkini istedikleri halde Bab-ı-Ali yalnız Makedonya'nın bir hıristiyan 

prensi ve Arnavutluğun da bir Osmanlı şehzadesi idaresinde muhtariyyetlerini ka
bul edip diger talepleri reddettiği ü;in Londra müzakeı·eleri 6 Kanunusani = 27 
Iviuharrenı Pazartesi günü inkıtaa uğram.ıştır : Osmanlı ordulan bütün cephelerde 
mağlılb oldukları halde Bab-ı-Ali'nin arazi terkine yanaşmaması, daha harekat 
başlamadan evvel büyük devletlerin 1912 ·= 1330 senesi 8 Teşrinievvel = 26 ŞevviU 
Salı günü harbin neticesi ne olursa olsun "statu quoıı nun kat'iyy.en değişmiyece

ğ·ini ilan etmiş olmalarındandır! Düvel-i-muazzamanın böyle bir ilandan maksadı, 

Balkan devletleri mağlüb olduğ·u takdirde Türkiye'yi arazi Imzancından mah
rum etmektir : Fakat şimdi netice öyle çıkmayınca tabii artık ·o prensipin hiç 
bir hükmü kalmamıştır! işte bundan dolayı Londra nıüzakeratı kesHince Bulgar 
Başkumandam general Savof mütarekename. mucibince harb harekatının dört 
gün sonra başlıyacağım 29 Kanunusani ı= 20 Safer Çarşanba günü yahut ertesi. 
gün Osmanlı ordusuna bildirmiş, 3 Şubat = 25 Safer Pazartesi günü Edirne bom
bardman edilmiye başlamıış, 4 Şuhat ı= 26 ~afer Salı günü Çatalca muharebeleri
nin ik~nci safhası başlayıp tıpkı birincisi gibi Türk muvaffakıyyetiyle neticelenmiş. 
18 Mart ı= 9 Rebi'ül-ahir Salı günü başlayıp 13 gün süren üçüncü safhada düş

man bazı ileri mevzHerimize hulül etmişse de, 29 ve 30 Mart=20 ve 21 Rebi'
ül-ahir Cumartesi· ve Pazar günleri tamamiyle püskürtülmüş ve işte o sayede Is
tanbul artık kurtulmuştur. Payıtahtın bu. mazhariyyetine mukabil, zavallı Edir
ne'nin nihayet açlık ve yardımsızlık yüzünden 26 Mart = 17 Rebi'ül-ahir Çarşanba 
günü sukutu memleketin her yerinde milli bir matem te'siri yapmıştır: Yukarda 
gördüğüniüz gibi Edirne'ye karışı ilk düşman taari"uzu 22 Teşrinievvel 1912 = 11 
Zülka'de 1330 Salı günü başlamış clmak itibariyle, şanlı adı bütün dünyayı ay
larca ulvi bir heyecan içinde yaşatar. muhteşem kahraman Mehmet Şükrü Paşa 
her türlü mahrümiyyetler içinde askeriyle beraber süpürge tohumu yediğ·i halde 
düşmanın teslim tekliflerini tıpkı Gazi-Osman Paşa gibi reddederek tam 5 ay, 
5 gün=155 gün general ivanov ı= hanof'un müreffeh ordusuna mukavemet etmiş, 
nihayet iki fırka Sırp askeriyle ağır topçusundan başka Çatalca'dan çekilen üç Bul
gar livasiyle de takviye edilen düşman ordusu 24 Mart = 15 Rebf'ül-ahir pazartesi 
günü ıŞiddetli bir topçu ateşi açtıktar; sonra, ertesi Salı sabahı erkenden umumi 
hücuw.a geçmiş, .ileri mevzilerimiz o gün sukut etmiş ve daha ertesi Çarşanba 
günü de Şark ve Cenup tahkimatının sukutu üzerine artık hiç bir mukavemet 
imkanı kalmadığını gören Şükrü Paşa zevali saat 10,30 da Bulgar kumandanlığı~ 
na bir zabit göndererek teslim teklifine mecbur olmuştur: Saat 12,45 de general 
!vanov'un hürmetle karşıladığı büyük Türk kahramanı şanlı kılıcını ale-l-usul 
düşmanına teslim etmişse de, Edirne'ye gelen kral Ferdinand askeri merasinıle 
iade etmiş ve Avrupa matbuatında buna ait bir çok resimler ve yazılar neşredil" 
m~ştir. Sulhün akdinden sonra Istanbul'a avdet ettiği zaman halkın tezahüratta 
bulunmak ihtimalinden korkan <<İttihad ve Terakki» nin nı.eşhur Istanbul mu
hafızı Cemal Bey/Paşa'nın el-çabukluğu ile trenden alıp muhafızlık arabasma 
koyarak kimseye; göstermeden evine getirdiği Edirne. mudafiinin bir gün derin 
bir teessürle anlattığı mühtm bir noktayı o zamanki notlanmdan naklen burada 
aynen tarihe tevdi etmeyi milli ve vicdanı bir vazife bilirim. Hatıratını yaz
makta kendisine yardım etmemi istediğt halde ömrü vefa etmediğ·i için bu arzu
sunda muvaffak olaınıyan Şükrü Paşa merhum bana menkılbiyyetinin sebebini 
şöyle anlattı: 
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_ Harbin bidiiyetinde hükümet bender Edirne'nin bir ay müdafaasını istedi : 
Elimde bu noJctaya ait bir vesika da var; ben her türlü mahrümiyyete rağmen 

taahhüdümün J:;eş misli dayanarak 155 gün mukavemet ettim. işte buna rağmen 

esaretten avdetimde ittihad-ve-Teral,ki hükümeti beni tekaüde sevkedip men
kup ye,şattı! Bu menl;:fıbiyyetimin :;ok acı_ bir sebebi var: Harbin bidayeUnde ve 
muhalif kabim zamanında henüz muhasara başlamadan evvel ittihatçıların eski 
Dahiliyye nazırı Tal'at Bey gönüllü ıoefer yazılıp Edirne'ye gelmişti; maksadı 

askerlik etmelz değil, askeri ifsad etmekti: ikinci derecedeki kumandan paşa
ların oturdukları binaya yerleşmiş ve tıpkı o paşalar gibi o nefer beye de 
emirberler tahsis edilmişti! Nefer bey kumandan paşaların sofrasına oturuyor ve 
adeta bir «Nefer Paşa» muamelesi görüyordu: Tabii bu vaziyet zabitlerle asker
ler arasında bir çok dedikodular2, sebeb oldu. Tal'at Bey'in her günkü faaliyeti 
hakkında raporlar alıyordun-ı : Askerı harbetmemiye teşvik ediyor ve bilhassa 
Anadolu efradına Rumeli'nin kendi vatanları olmadığından bahsediyordu! O sı

rada düşman ordusu ilerlemekte ve Edirne muhasaraya düşmek üzere idi: Tabii 
böyle bir fesada daha fazla tahammül eclemezdim. Tal'at Bey'i çağırttım : Kar
şımda askeri vaziyet alan nefer elbifıeli müfside "Bey oğlum!"' diye hitab ederek 
Edirne'deki gayr-i-tabii vaziyetini ve bu vaziyetten istifade ederek yaptığı menfl 
propagandayı anlattım; bu hale bir dakika daha tahammül edemiyeceğimi, 

Edirne'de kaldığı takdirde kendisini maazallah idam ettirmel' mecburiyetinde 
kalacağıını ve öyle bir mecburiyette kalmak istemediğim için o günkü trenle 
derhal Istanbul'a hareket etmesini emrettim; _tabii çekildi, gitti. O gitti< ama, 
Merkez-i-urr:umi aziisından doktor Bahaüddin Şakir «Hilal-i-ahmer, müfettişi 

sıfatiyle Edirne'de kaldı : Tal'atın propagandasına devam eden bu adamı idam 
ettirıneınek için çek m ediğim kalmadı! Muhasaranın sonlarına doğru bir gün bana 
gelip Sultanselim camrının düşmana teslim edilemiycceğinden dem vurarak di
namitle ber-hava edilmesini teklif etti: Kendisine Edirne üzerindeki en muhte
şem Türklük ve Müslümanlık damgasının imhası tarihe bir ihanet olacağını ve 
Edirne'nin her halde Bulgar hakimiyyetinde kalamıyacağını söyledikten sonra bir 
daha vazifesinden başka bir şeyle meşgul olmamasını iht;l,r ederek def'ettim. işte 

benim menkübiyyetime bu Tal'atıarla Bahaüddin Şakirler sebeb oldu: Onlar or
dumuzun bir an evvel mağlüb olmasını ve mağlübiyyet yüzünden muhiUif hükü
metin bir an evvel sukutunu istiyorlardı! Fakat unuttukları bir şey vardı: Benim 
asker olduğumu unutuyorlardı. 
Şükrü Paşa'nın bahsettiği bozgunculuk meselesi hakkında o zamanki Dahiliyye 
nazırı fteşid Bey'in hatıriUında bir Ç'Ok izahat vardır : Bu meseleye bazı gazete 
makalelerinde bile temas edilmiştir. Hayret edilecek noktalardan biri de, vaktiyle 
Sultan Hamid Rusya'daki şerefli esaretinden dönen Gazi-Osman Paşa lehindeki 
heyecanlı tezahürattan çekinmemiş olduğu halde İttihat-ve-Terakki komitesinin 
Şükrü Paşa . Bulgaristan'dan dönerken alkışianmak ihtimalinden lmrkmuş olduğ·u 

için paşa'yı halka göstermemiş olmasıdır! - ittiha.d-ve-Terakki'nin düşmanlığına 

mukabil bütün dünyanın hayranlığını kazanan Şükrü Paşa'ya Edirne'nin sukutu 
üzerine Fransız rnilleti namına bir «Şeref kılıcı» ve binlerce imzalarla dolu bir 
«Altın kitap» takdim edilmiştir; bu kitabın Paşa'ya hitab eden mukaddimesinde şu 
cümlelere tesadüf edilir : 
"Her taraftan tehdid altında kalan devletiniz en çaresiz musibete mahkum gibi 
göründüğ'ü sırada siz baş kaldırınca hayretler içinde kalan dünya, böyle evlatlar 
yetiştiren bir ırkın damarlarında. kendisine feyyaz bir inkişaf te'min edecek bir 
kan bulunması zaruri olduğ·unu i'Urafa mecbur oldu". · 
«Sayıca on mislinizi bulan muhasırlara karşı cihan tarihinin kaydettiği en muh
teşem mukavemetlerden birini gösterdiniz». 
«Paşa! Siz dünyanın üstünden ulvi bir lerze geçmesine sebeb olduğunuz ıçın, 
bütün dünyanın size bir minnet borcu var. işte bundan dolayı, düşma.n eline sağ 
geçmiş olmak'can mütevellit büyük acınızın içinde eğ.er size teselli verebilecek . 
bir söz ve kalbinize kuvvet verecek bir işaret tasavvur edilebilirse, hayranlannız 

şimdi size işte o teselli He o kalb kuvvetini vermek istiyorlar>>· 
Şirndi bu "Şeref lnlrcı); ile muhteşem altın kitap merhumun ailesindedir. 
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2 - «Garp cephesi: A) 1912 = 1330 lıaı-ekat~·: 20 Teşrinievvel ,_ 9 Zülka'de 
Pazar günü Sırp ordusu Priştine'yi aldıktan sonra 22 Teşrinievvel = ll Zülka'de 
Salı günü Ali Rıza Paşa kumandasındaki Garp ordusunu Murad-Hudavendigar'ın 

523 sene evvelki zaferiyle meşhur Kosova salırasında mağlüb etmiştir : Bilinci 
ciltte 1389 = 791 vukuatının birinci fıkrasına bakınız; Pristi-ne'nin işte o gün su
lwt etmiş olduğ·u hakkında da bir rivayet vardır. Gene ayni gün Yunan ordusu 
da Serfiçe'ye girmiştir. Ondan sonr'l 23 Teşrinievvel=12 Zülka'de Çarşaiiba günü 
Yenipazar'a giren ve Sırp veliahdi prens AlexandrefAleksandr'm kumandasında 

bulunan düşman ordusu Karadağlılarla birleşmek üzere ileri hareketine devanı 

edeceğ·i sırada Garp ordumuzun kuvay-ı-külliyyesini teşkil eden Vardar ordu
sunun taarruzundan dolayı 23 ve 24 Teşrinievvel = 12 ve 13 Zülka'de Çarşanba 

ve perşenbe günleri cereyan eden Komanova muharebesini de kazanmıştır. Bu 
vak'a üzerine Zeki Paşa kumandasındaki Vardar ordusu perişan bir halde Ma
nastır'a doğru çekilmiş ve artık vaziyete tamamiyle hakim olan Sırp ordusu bir 
taraftan Bulgarlar ve bir taraftan da Karadağlılarla birleşerek iki koldan sür'
atli. bir istila hareketine başlamıştır: işte bu hareket esnasında 24 Teşrinievvel = 
13 Zülka'de Perşenbe günü bir Sırp-Bulgar kuvveti Koçana'ya girmiş, 25 Teşri

nievvel = 14. Zülka'de Cuma günü Yunanlılar Karaferye'yi almış, 26 Teşriniev

ver = 15 Zülka'de Cumartesi günü iştip kasabası Sırplarla Bulgarlarm eHne geç
miş ve nihayet 26/27 Teşrinievvel 1= 15/16 Zülka'de CumartesijPazar gecesi üs
küp ahalisi Türk devletine ihanet ederek Sırp ordusuna teslim olmuştur: Kon
soloslar ·vasıtasıyla düşman ordusunu davet eden üsküp şehri Rumeli'nin işte 

bu harb esnasında mahiyyetleri meydana çıkan Selanik, Manastır, Kalkandelen, 
Gostivar vesaire gibi hain şehirler silsilesinin başında gelir! Bu vaziyet üzerine 
artık Bulgarların hakim olduğu demiryollarıyla Yunanlıların hakim olduğu de
niz yolundan ana-vatanla her türlü muvasalası kesilmiş olan Garp ordumuz ta
manıiyle tecrid edilmiş demektir. Şehirler artık üstüste sukut etmiye başlamış, 

3 Teşrinisani := 23 Zülka'de Pazar. günü Yunanlılar Preveze'yi ve 6 Teşrinisani = 
26 Zülka'de Çarşanba günü Sırp-Karadağ kuvvetleri Yakova'yı almış ve nihayet 
S3 Teşrinisant=28 Zülka'de Cuma günü de iEihatçıların mahut «Ka'be-i-Hürriyet/ 
Mehd-i-Hürriyet» leri o1an Selanik şehri kendi arzusuyla Yunan ordusuna teslim 
olmuştur : Bu yüz kızartıcı teslim şenaati Belediye ve idare meclisleriyle "Mu'te
beran, denilen vatansız hainlerin talepleri ve Baş-mabeynci Lütfi Simavi Beyin 
hatıratında Macaristan'dan alınan ordu hayvanları meselesindek~ hırsızlığından 

bahsedilen Hasan Tahsin Paşa ismindeki mülevves kolordu kumandanının tasvi
biyle yapılmış, Yunan veHahdi prens Konstantin'in kumandasındaki orduyla Cuma 
günü teslim şartnamesi imza edildikten sonra Cumartesi günü ·şehre giren düş

mana kolordunun bütün silahları teslim edilmiştir! - Biraz yukarda gördüğümüz 
Komanova bozgunundan sonra Maııastır·'a doğru çekilmiş olan Garp ordusunun 
Sırplarla son muharebesi 14-18 Teş-rinisanit=4-8 Zülhicce Perşen be-pazartesi gün
ler•:ne müsadiftir : İlk iki hezimetten çok sarsılmış olan bu ordu bakıyyesi Ma
nastır 'civarında büsbütün perişan olmuş ve yalnız Cavid Paşa kumandasındaki 

bir fırkası Arnavutluğa çekilerek bir müddettenberi ordumuzu arkadan vurmak 
istiyen asi Arnavutlar içinde zorla tutunmıya çalışmıştır; Makedonya harekatı işte 

bu vak'ayla nihayet bulmuş ve yalnız Şark cephesindeki· şanlı Edirne gibi Garp 
cephesinde de Yanya ve işkodra müstahkem mevkileri Yunan ve Karadağ mu
hasaralarına mukavemette devam etmiştir. - Sırplarla Karadağ·lılarm bundan 
sonraki müşterek hareketıeri Arnavutluk'tadır: Bu iki müttefik ilkönce 18 Teş
rinisani := 8 Zülhicce Pazartesi günü Alessio=Leş kasabasına, 21 Teşrinisani=l1 

Zülhicce Perşembe gunu «Kahraman-ı-Hürriyet» yahut «1VIJ1cahid-i-Muhterem» 
dedikleri kolağası Niyazi Efendi'nin vatanı olan Resne'ye, 28 Teşrinisani=ll Zül
hicce Perşenbe günü Debre ile Draç'a ve ertesi gün de Ohri'ye girmiş ve gene 
o sırada Tiran kasabasıyla Türklerin ,,Akçahisar, dedikleri KrojajCroi:a da su
kut etmiştir. - işte ·o sırada Arnavutluk'da mühim bir hadise olmuş, Midhat 
Paşa'nın yetiştirmelerinden ve muhtelif ecnebi devletlerine parayla satılmış ha
irılerden eski Berat meb'usu isınail Kemal Vlora, Avianya'ya gelip 83 ihanet 
yoldaşıyla beraber 29 Te;şrinisani = 19 Zülhicce Cuma günü Arnavutluğun sözde 
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istikliHini ilan edip şehrin her tarafına Arnavut bayraklan çektirmiştir : öteden
beri Türk düşmanlığıyla maruf olan bu müseccel hain için yukarda 1908 = 1326 
vukuiHının «23 Temmuz» ve «17 Kanunuevel» fıkralarına bakınız. isınail Eemal 
o sırada Berat'dan Avlonya'ya gelen bir Türk suvari bölügünü şehre sokmadıgı 

için bölük Berat'a dönmek mecburiyetinde kalmış ve Garp ordusunun Cavid 
Paşa kumandasında gelip Arnavutluk'da tutunmaya çalışan bir fırkalık bakiy
yesi o tarihten itibaren Sırplarla Arnavutlar arasında çok ınüşkil bir vaziyette 
kalmıştır. O tarihten 18 gün sonra 1912'=1331 senesi 17 Kanunuevvel = 7 Muhar
rem Salı günü büyük devletlerin İsmail Kemal riyasetindeki muvakkat Arnavut 
hükumetinin <(istiklalnini tanıması, Avusturya ile İtalya'nın ötedenberi alakadar 
oldukları Arnavutluga üçüncü bir devlet olarak Sırbistan'ın da hulıil etmiş ol
masını hoş görmemelerinden ve hatta bundan dolayı Rusya ile Avusturya'nın bir
birine karşı askeri tedbirler ittihazına başlıyarak umumi sulhü tehlikeye düşür

müş olmülarmdandır: Yukarda bahsettiğimiz Londra konferansı Arnavut istilda
lini tasdik etmek ve Sırbistan'la Karadağı da Arnavutluk'CL<ın çekilmiye davet et
mekle Avrupa sulhünü muhafaza etmei-c istemiştir. 

B) 1913 = 1331 Iır.trek(üı: Garp cephesinde bu yeni senenin ilk mühim vak'ası, dört 
aylık bir mukavemetten sonra Yunan ordusunun muhasara ettiği Yanya'nın G 
Mart=27 Rebl'ül-evvel perşenbe günü sukutudur. Bundan sonra 17 Mart=8 Re
bi'ül-ahir Pazartesi günü Yunanlılar Argyrocastro=Ergeri sancak merkezine gir
miş ve 25 MaTt'=16 Rebi'ül-ahir Salı günü Orta-Arnavutluk'daki Scumbi = !ş

konıbi b·oylannda Cavid Paşa fırkası Sırp ordusuna teslim olmuştur. Artık Türk 
hakimiyyetinin Rumeli'de yegane mukavemet noktası Hasan Rıza Paşa'nın mü
dafaa ettiği· işkodra'dan ibarettir; fakat nıaatteessüf Paşa'nın maiyyetinde Jan
darmadan yetişme bir hain vardır: Sultan Hamid'in imparatorluk siyasetinden 
istifade ederek bir çok emsaJi gibi· sivrilmiş olan ve Türk milletinden evvel efen
disine ihanet eden bu eski Draç meb'usu Es'at Paşa Toptani ismindeki Arnavut 
döküntüsü için 1909 = 1327 vukuatının «27 Nisann fıkrasına bakınız. Es'ad Top
tani 30 Kanunusant=21 Safer Perşenbe günü zavallı Hasan Rıza Paşa'yı kahbece 
öldürtüp yerine geçmiş ve derhal Karadaglılarla gizli muhabereye girişmiştir: 

Karadağ Hariciyye nazırı bizzat !şkodra'ya geli:p bu hainle görüştükten sonra 
mesele halledilmiş ve nihayet 22 Nisan=15 Cumada-1-ftla Salı günü Es'ad Top
tani işkodra'yı Karadağlılam teslim etmiştir! Fakat yukarda bahsettigirniz Avus
turya-Rusya ihtHafından dolayı büyük devletler Arnavutıugun sözde istiklaline 
lmrar verdikleri için Karadağ sahillerine harb gemileri göndererek nümayiş yap
tırdıkları için Karadağ hükıimetçigi nihayet işkodra'dan el çekmi:ye mecbur ol
muş ve işte bunun üzerine 14 Mayıs 1= 7 Cumada-1-ahire Çarşanba günü Karadağ
lıların tahliye ettikleri şehir Düvel-i-muazzama kuvvetleri tarafından işgal edil
miştir. 

3 -'- «Deniz harekatı»: Balkan müttefiklerinden yalnız Yunanistan'ın deniz 
kuvveti varsa da Osmanlı donanması onunla bHe başa çıkanuyacağı ıçın Ada
lar-denizi'ne çıkamayıp yalnız Kanı.deniz'de boy gösterebiimiş ve harb başlar 

başlamaz 1912 = 1330 senesi 19 ve 20 Teşrinievvel = ·s ve 9 Zülka'de Cum.artesi ve 
pazar günleri . Bulgaristan sahillerine taarruz ederek Varna ve hav§Jistni born
hardınan etmiştir : Fakat buna mukabil 20 ve 21 Teşrinievvel 1= 9 ve 10 Zülka'de 
Pazar ve Pazartesi günleri Yunan donanması Tenedos = Bozcaada ile Lemnos = 
Limni adalarını ve ondan sonra da 17 Teşrinisani = 7 Zülhicce Pazar günü Ni
karia/!caria = Karyot adasım, 21 Teşrinisani 1= ll Zülhicce Perşenbe gününden 20 
Kanunuevel 1912=10 Muharrem 1331 Cuma gününe kadar Midilli'yi ve 24 Teş

rinisani=14 Zülhicce Pazar gününden 3 Kanunuevvel i= 23 Zülhicce Salı gününe 
ka(lar da Sakız'ı işgal etmiştir. Miralay Lamouche Yunanlıların 13 Teşrinisani = 
3 Zülhicce Çarşanba gününden 20 Kanunuevvel = 10 Muharrem Cuma gününe 
kadar Bozcaada, Limni, imbros ı= imroz, Thassos=Taşoz, Sa.mothraki/Samothrace 
=Semendirek/SemadirekjSemedrek ve Mytili'me ı= Midilli adalarını zabtettikqerin
den bahsetmektedir: işte bu suretle !talyan işgalinde bulunan 13 ada haric olmak 
üzere bütün Türk adalarını Yunanlılar bir hamlede zaptedivermiş ve netice 
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olarak Osmanlı teşkilatındaki "Cezair-i-Bahr-i-Sefid vilayetb> artık tamamiyle 
. elden çıkmıştır. Bu feci akıbette bizim donanma erkanının mes'uliyyet derecesi 
maatteessüf belli değildir : Çünkü bizde güya bir meşrutiyet ve binnetice mes'ü
liyyet mevcud olduğu halde hiç bir kimseden hiç bir milli felaketin hisabı sorul~ 

mamıstır! Karada bütün Rumeli elden çıkmış ve hiç kimse mes'ftl olmamış, de
nizde 'bütün adalar elden gitmiş ve hiç kirllseden hisap sorulmamıştır : Bizim 
meşrutiyet işte böyle «Nev'i şahsına münhasır» mes'üliyyetsiz bir meşrutiyettir! 
Yalnız bu tuhaf meşrutiyet, devlet küçüldükçe sürüler!e kahramanlar yetiştir

nı.iştir. 

Osmanlı donanmasının Çanakkale-büğazı'nı abluka eden Yunan donanmasına 

karşı mevcudiyyet göstermek için yaptığı bir huruç harekeü de vardır : 1912 = 
1331 senesi 17 Kanunuevvel = 7 Muharrem Salı gününe tesadüf eden bu hareket 
boğazı:n önünde cereyan eden İmroz deniz harbiyle neticelenmiş, iki taraftan da 
bir takım gemiler yaralanmış ve bilhassa Yunanlıların Averof zırhlısı bizimkiler
den fazla hasara uğ-ramış, fakat buna rağmen Osmanlı donanınası bazı şüpheli 

vaziyetlerden dolayı tamir bahanesiyle içeri çekilmiş ve tabil Yunan ablukası 

devam etmiştir. - Balkan harbine nihayet veren sulh için aşağıki senenin "30 
Mayıs,, fıkrasına bakınız). 

15 Teşrinievvel = 4 Zü.lka'de, §ab: Osmanb-İtalyan sulhüne ait 
Oudı.y nnıiUıedelednin imzası. 

(İsviçre' deki Lausanne =Lozan şehrinin iskelesi olan Oıichy'de imzalanmış ol
duğu için, bu muahedeye "Lozan muahedesi» diyenler de vardır. - «ittihad ve 'l'e
rakki»nin sukutundan evvel Said Halim Paşa Lozan'a gidip 12 Temmuz = 27 Re
ceb Cuma gününden itibaren 1talyanlarla bir takım gizli müzakerelere girişmişse 

de bir netice çıkmamış ve nihayet yukanki fıkrada gördüğümüz Balkan harbi
nin tahakkuku. Gazi-Ahmed Muhtar Paşa kabinesini Trablus meselesinin bir 
an evvel tasfiyesine mecbur etmiştir : Bu mesele için yukanki sene vukuatının 

«28 Eylül» fıkrasına bakınız. - Bu sulhün akdinde Osmanlı murahhasları Meh
met Nabi ve Rumbeyoğlu Fahrüddin Beyler, !talyan murahhasları da Pietro 
Bertolini, Giuseppe Volpi· v.e Guida Fusinato isimlerindeki diplomatıardır. -- Bu 
gün imza edilen gizli muahede dört parçadan mürekkeptir: İlk üç parçası gizli 
ve 18 Teşrinievvel = 7 Zülka'de Cuma günü imzalanan dördüncü vesika da aleni
dir. Evvela gizli. vesikalari.n imza edilmesine sebeb, Türkiye'nin Trablus'la Bin
gazi'yi İtalya'ya terketmiş gibi görünmemek için bir muhtariyyet fermanı neş

retmesine karar verilmesi ve İtalya'nın da harb içinde neşrettiği i:lhak kanuniyle 
muahede mucibince Hilafet makamına verilen hakları te'lif edecek bir beyanname 
neşrine lüzuın görmesidir. - İlk gizli vesikalarla 18 Teşrinievvel tarihli 11 mad
delik alenı muahedenin başlıca esasları şöyle sıralanabilir : 
1 - Türkiye Trablusugarp ve Bingazi'yi, İtalya da işgal ettiği adaları derhal 
tahliye edecektir: "Bu maddeye rağmen İtalyanların adaları' derhal tahli-ye et
memiş olmalarının sebebi, Balkan harbi esnasında Yunan donanmasının işgaline 

mani olmak bahanesidir n; 
2 - İslam dininin istiklalini kabul eden !talya hutbelerde ' Halifenin ismi zikre
dilmesine, padişahın «Naib-üs-Sultan» ünvaniyle bir mümessil bulundurmasına, 

bu mümessilin tahsisatını mahalli varidattan almasına, Trablusugarp ve Bingazi 
kadısının Meşihat makamı tarafmdaı:;. tayin edilmesine ve bu kadı'nın intihab 
edeceği «Naib»lere de mahalli varidattan aylık verilmesine, Evkaf'ın istiklaline, 
yerli eşrafın da iştirak edeceği bir meclis tarafından yeni idare esaslarının tan
zimine muvilfakat etmiştir; 

3 - Naib-üs-Sultan ile kadı'nın tayininden evvel Bab-ı-Ali !talya hükümetinin 
ınuvafakatini istihsal edecektir; 
4 - Trablus ve Bingazi'den Düyün-ı-Umumiyye'ye para verilmekte devam edile
cek ve senevi taksit mıkdarı iki milyon !talyan liretinden, yani takriben 90 bin 
Osmanlı altınından aşağı 'Olmıyacaktır; 
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5 _ Kapitülasyonlann ilgası hususur,da İtalya hükumeti Türkiye'ye yardım ede
eektir. 
Netice itibariyle Hakkı ve Mahmud Şevket Paşaların afedilnıez gafletleri yüzün
den «Afrika-ı-Osmanh denilen iki muazzam eyaJettmiz elden gitmiş ve buna 
mukabil bir müddet harbe iştirak etmiş olan "Kahraman-ı-Hürriyet» Enver Bey 
« ittihad ve Terakki)) matbuatında "Bingazi kahramanı» ünvanını kazanmıştır!). 

29 Teşrinievvel = 18 Zülka'de, Salı: Gazi-Ahmed Muhtar Paşa'

nın isti'fasiyle Şuray-ı-Devlet reisi Kamil Paşa'nm dördüncii ve so

nuncu sadareti. 

(isti'faııın sebebi, Balkan harbindeki mağlubiyyetıerin teselsülü ve Kamil Paşa ile 
Şeyh-ül-islam Cernalüddin Efendi'nin Muhtar Paşa'ya karşı cephe almış olması

dır; işte bundan dolayı Ahmed Muhtar Paşa'nın istemiyerek isti'fii ettiğinden J:ıah
sedilir: Sadaret müd d eti bu senenin 22 Temmuz ·= 7 Şa'ban Pazartesi gününden 
itibaren 3 ay, 8 gündür). 

1 Teşrinisani 
Istanbul'a nakli. 

21 Zülka'de, Cuma 

(ikinci Abdülhamid'in hal'edildiği günü takib eden gece-yarısı Selaniğ'e sevkı 

için yukarda 1909 = 1327 vukuatının «27 Nisan, fıkrasına bakınız. Bu sefer Is
tanbul'a naklinin sebebi, Balkan harbinde Rumeli'nin düşınan istilasına uğra

ması ve Selanik'den de artık ümit kesilmiş olmasıdır. Kendisini getirmek için 
hükümetin iltimasiyle Alman sefiireti maiyyetine me'rpur Loreley harb gemisi
Istanbul'dan Selaniğ'e gitmiş ve her halde gelmesini te'min etmek üzere damat
larından Abdurrahman-Paşa-zade Arif Hikmet ve Mehmet Şerif Paşalar da bu 
Alman gemisiyle hareket etmişlerdir. Damat-Şerif paşa'nın bu tarih! vazifesi 
hakkındaki gayr-i-münteşir eserinden İbn-ül-Emin'in naklettiği izahata göre, 
Selanik'de bulunduğu müddetçe kendisine gazete verilmediği için alıval-i alemden 
b!haber kalan büyük padişah Balkan i.ttifakına ve Bab-ı-Ali'nin öyle bir ittifaktan 
haberdar olmamasına hayret ederek: · 

- Sefaretlerde elçiler, ataşemiliterler var; bunlar şimdiye kadar uyumuş 

mu? Dört devlet ittifak etmiş de bu olan biten şeyler haber alınmamış mı? Bım 
makamda bulunduğum müddetçe bunların arasında nifak ilkaasma çalıştım! 

demiştir; hatta meşhur bir rivayete göre Balkan ittifakını ilk duyduğu zaman : 

- Kiliseler meselesini hallettiniz mi? 
diye sormuş ve halledildiği söylenince ittifakı tabii bulmuştur : «İttihat ve Te
rakki»nin tarihi bir hamakat şah-eseri olan bu Kiliseler meselesi için yukarda 
1910 ·= 1328 vukuatımn «3 Temmuz» fıkrasına bakınız. Gene ibn-ül-Emin'in Da
mat-Şerif Paşa'dan naklettiğine göre Sultan Han'ıid ilkönce Selanik'den ayrılmak 

istemenıis ve kendisine tehlikeden bahsediHnce: 
' ' 

-- Ben de bir. silah alır, askerle beraber müdataada bulunurum; ölürsem şehid 

olurum; ben zaten ölmüş bir adamım.! 

deıniş ve bir aralık da: 

Allah bu hallere sebeb olanları Kahhar ismiyle kahreylesi:n: Şimdi devlet ne 
hiile geldi! 

diye otuz üç sene muhafaza ve idare ettiği impara.torluğun. üç dört sene içinde 
uğradığı ve uğratıldığı feci akıbetten şikayet etmiştir: O tarihten senelerce 
sonra Cumhuriyet devrini Ankara mahkemesinde tttihatçı döküntüleri 
muhakeme edilirken Müddai-i-urrıumı: Necib Ali iddia-namesini okuduğu gün 
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Sultan Hamid'in selefinden tesellüm ettiği imparatorluğu ittihad-ve-Terakki'ye 
olduğu gibi teslim ettiği halde, onların bir kaç senede inkıril.za uğrattıklarını 

söylemek suretiyle zavallı Sultan Hamid'in o şikayetinde ne kadar haklı ol
duğunu resmen te'yid etmiştir. - Sultan Abdülhamid, damatlarının istirhamlan 
üzerine nihayet Selanik'den Istanbul'a dönmiye muvafakat etmiş, fakat hükü
metin istediği gibi gece değil, gündüz karaya çıkacağını söylemiştir: ibn-ül
Emin "Loreley»in Hicri 22 Zülka'de 1330 ı= Rumi 20 Teşrinievvel 1328 günü sa
bahlayın Istanbul'a geldiğinden bahsederse de, "Taninııin yerine neşredilen «Re
nin»· gazetesinin o tarihte çıkan nüshasında «Dün gece geç vakih gelip Beyler
beyi · sarayına çıkarıldığı hakkında bir fıkra vardır; işte o fıkraya nazaran bu 
sabah erkenden karaya çıkmış olması lazımgelir. - Sultan Hamid ölünceye ka
dar· Beykrbeyi sarayında yaşamıştır : Aşağıda 1918=1336 vukuatının «10 Şubat» 

fıkrasına bakınız. - Gidip gelme günleri de dahil olmak üzere Sultan Abdülha
mid'in Istanbul haricinde geçirdiğ·i müddet 3 sene, 6 a,y, 3 gündür). 

1913 = 1331 

23 Kanrumsam = 14 Safer, Perışenbe, Ezani saat 10,2 = Zevali 
3, 15 : «Bab-ı-Ali baskını>>, İttihad-ve-Teı'akki komitesinin kanlı zorba-· 
hğı, Kamil Paşa'nın cebren ıskaatı ve Mahmud Şevket Paşa'nın sa
dareti. 

(ikinci meşrutiyetin ilanında ve «31 Mart n vak'asında orduya istinaden iş başına 

gelip vaziyetini tahkim eden ittihad-ve-Terakki· komitesi asker ocağını siyasetle 
ifsad etmesinin cezasını çekerek nihayet "Halaskar zabitan grupu»nun tazyıluyle 

yıkıldıktan sonra boş durmamış, tekrar orduyu elde ederek yeniden iş başına gel
mek için hararetıt ve gizli bir faaliyete girişmiştir. Komitenin bu faaliyetini lm
Iaylaştıran başlıca aml, kendi kuvvetinden ziyade Ahmed Muhtıctr ve Kanıil Paşa 

kabinelerinin za'fında gösterilebilir. Düşman ordularının Istanbul kapularına da
yandığı sırada ittihatçılar türlü türlü dolaplar çevirmişlerdir: 

ı _ Asker içinde bozgunculuk yapmışlar, Anadolu efradına Rumeli'nin kendi 
vatanlan olmadığından bahsederek hükümetin kendilerini boş yere kırdırdığın

dan bahsetmişlerdir: Bu mesel e hakkında o zamanki Dahiliyye nazırı Reşid Bey'in 
hatır2tında biı· hayli tafsilat vardır; hatta bu yüzden bir çok ittihatçılar 

Divan-ı-harbe Yerilmiş, sonraları Dahiliyye nezaretine kadar yükseltilen eski 
Jandarma zabitlerinden !smail Canbolat isminde bir komiteci kendisini Divan-ı

lıarbe davet için evine gelen bigüniih bir askeri inzibat me'murunu öldürüp ya
kalandıktan sonra hapishaneden kaçırılmış ve hükümeti mağlübiyyet yüzünden 
sukuta mahkum etmek için yapılan bu düşmanca propagandayı meşru göstermek 
istiyen ittihat-ve-Terakki kodamanları harbin neticesi ne olursa olsun Düvel-i
muazzama «Statu quo»nun değiştirilmiyeceğini ilan etmiş olmak itibariyle ordu
nun mağlüb olmasından dolayı devlete hiç bir zarar gelmiyeceğinden dem vur
muşlardır! Bu mesele için ·yukarıki senenin "8 Teşrinievveh> fıkrasına da bakınız. 

2 - !ttihatçılar «Halaskaranıı grupuna mensub olmıyan zabitlerden bir çoklarını 

elde etmişler ve ordudaki eski mensuplarını da siyasi faaliyete sevketmişlerdir : 
Mesela Mabeyn Baş-katibi Ali Fuad Bey'in hatıratma göre Çatalca'da Istanbul 
müdafaasiyle meşgul askerin binbaşılarından biri şehzade Abdülmecid Efendi'ye 
bir telgraf çelcerek ordunun galeyan ha.Jinde bulunduğunu bildirmiş ve Mecid 
Efendi de bu telgrafı padişaha takdim etmiştir! öyle bir zamanda vatanın var
lığıyla oynamaktan çekinıniyen ttUhad-ve-Terakki komitesinin bu menfi ve müh
lik faaliyeti esnasında elde ettiği en mühim askeri şahsiyyet, «Halaskaran» gru
punun reisi vaziyetinde bulunan Harbiye nazırı ve Baş-kumandaa vekm Nazım 
Paşa'dır : Tal'at, Enver, Cemal vesairenin bu· gaafil Baş-kumandaula temasını son-
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radan Sadr-ı-a'zam olan Mısırlı Said Halim Paşa te'min etmiş, Nazım Paşanın eski 
dostu olan Said Halim Paşa'nın yalısında bir takım toplantılar 'Olmuş, ittihad-ve
Terakki erkanı Sadr-ı-a'zam Kamil Paşa'nın harpten sonra kendisini Divan-ı-lıarbe 
verip ordunun mağlübiyyetirıden dolayı mahkum eHireceğinden bahsederek çok 
saf bir adam olan Nazıın paşa'yı ır • .ensub olduğu hükümet aleyhine çevirmiş ve 
hatta zavallı adan1cağ·ız İttihatçılar iş başına geldikleri takdirde kendisinin 
Sadr-ı-a'zam olacağ·ına bile inandırılmıştır! O sırada ittihad-ve-Terakki'nin ordu 
içindeki bozgunculuğu ve bütün memleketteki ihtilal tertibatı hakkında Polis 
raporları alan Dahiliyye nazırı Reşid Bey harb vaziyetinden dolayı bunlara karşı 
fevkalade tedbirler ittihazı için Meclis-i-Vükelada pek çok uğraşmış ve hatta 
Trabzon'da elde edilen bir ihtilal vesikasını da delil olarak ibraz etmişse de, ta
bii zamanların kanun zihniyyetine sapıanan ve harb halinin fevkalade icabatını 

takdir edemiyen diger vükelanın gevşekliği hükümetin hiç bir tedbir ittihazına 

imkan bırakmamıştır! Bilhassa Nazım Paşa artık ittihad-ve-Terakki'nin müdafii 
vaziyetindedir: Hatta bir gün Meclis-i-Vükela'da yerinden fırlıyarak Reşid Bey'e 
Enver'le arkadaşlarının siyasetle uğraşmıyacakları hakkında kendisine «Şahsi 

ve askeri namusları üzerine» yemin ettiklerinden bile bahsetmiştir! 

3 - Istanbul polis kadrosunun mülıim bir kısmı komitenin adamlarından mü
rekkeptir, Bunların birdenbire değiştirilmesi kaabil olamadığı için ittiha1 çılar 
hükümetin bütün tedbirlerinden haberdardır; fazla olarak Nazım Paşa'nın cemi
yet tarafından Bingazi'den Istanbul'a davet edilmiş olan Enver'i kolordu erkan-ı

harp reisliğine ve Cemal'i de Menzil müfettiş-i-umumiliğine tayin etmesi Istan
bul'daki askerin mü.him bir kısmını ittihad-ve-Terakki'nin eline geçirmekle neti
celenmiştir. 

4 - Sadr-ı-a'zam Kamil Paşa da DahHiyye nazırl Reşid Bey gibi şiddetli ted
birler ittihazına tarafdar olduğu halde, ordunun başında adeta diktatör kesil
miş olan Nazım Paşa'dan çekindiği için bir şey yapamamıştır : Hatta isti'fit 
edip yeni kabineyi tekrar kendisi teşkil etmek suretiyle Nazıın Paşa'yı açıkta 

bırakınayı bile düşünmüşse de, o şekli de tehlikeli bulmuştur. 
5 - Safderunlukta hamakat derecesini bulan Nazım Paşa'nın akla sıgmıyacak 

icraatından biri de bozgunculuklarından dolayı tevkif edilip Divan-ı-lıarbe veril
miş olan ittihad-ve-Terakki komitecilerinin hepsini birden tahliye edivermiş ol
masıdır. 

Komitecilikle eşkıyalığı Makedonya bulgarlarından öğrenmiş olan ittihad-ve-Te
rakki çetecilerinin tasarladıkları kanlı baskın için her halde bundan müsait 
bir vaziyet tasavvuru kaabil değildir; akıllarınca parlak bir vesile de bulmuş
lardır : Balkan devletleriyle yapılan Londra sulh müzakerelerinin neticelenmesine 
mam olan Edirne ve Adalar meselesinden dolayı "Düvel-i-sitte/Düvel-i-mu
azzamaıı denilen altı büyük devletin Istanbul elçBeri ı 7 Kanunusanİ = 8 Saf er 
Cuma günü Bab-ı-Ali'ye müşterek bir nota vererek Edirne'nin Bulgaristan'a ter
kiyle Midye-Enez hattının hudud olarak kabulünü ve Adalar mukadderatının da 
Anadülu emniyeti nazar-ı-i'tibara alınmak şartiyle kendilerine bırakılınasını i:s
temişlerdir. Bu iki şart kabul edilmediği takdirde tabti harbe devam edilecektir; 
fakat ordu mağlüb olmuş, bütün Rumeli elden çıkmış ve Bulgar ordusu 
Çatalca'ya dayanıp Istanbul'u tehdide kalkışm:ı,ş olduğu için devletin artık harp 
l;{aabiliyyeti kalmamıştır: Netice olarak ne Edirne verilebilir, ne harbedilebilir! 
işte bu fasid daire karşısında hükümet Bab-ı-Ali baskınından bir gün evvel 22 
Kanunusani = 13 Safer Çarşanba günü Dolmabahçe sarayının üst katındaki bü
yük salonda vükela ve ayan a'zasiyle askeri ve mülki devlet-adamlarından mü
rekkep fevkalade bir «Şüray-ı-Umumi» toplamış, mesele uzun-uzadıya müzakere 
edilmiş, devletin artık harbe devam edemiyeceği tesbit edildikten sonra 
Edirne meselesi milli haysiyeti kurtaracak bir tesviye şekline bağlanmış ve 
işe bu esaslar dahilinde devletlere verilecek cevabın hazırlanması Hariciyye ne
zaretine havale edilmiştir. Mabeyn Baş-katibi Ali Fuad Bey'in hatıratında Sadr·ı

a'zam Kamil paşa'nın kaleme aldığı cevabi notanın sureti vardır : Bu vesikaya 
göre Edirne'nin Bulgaristan'a terkini kabul etmiyen hükümet şehrin bitaraf ve 
serbest olmasını, devletlerin tasdikıyle Bab-ı-Ali tarafından bir mutasarrıf ve 
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Meşihat tarafından bir kadı tayinini, Meclis-i-idare a'zasının ahali tarafından 

· i·ntihabını, mahalll jandarma ve polis kuvvetleri teşkilini, maaşların mahalli 
büdçeden tesviyesini, bütçe açıklarının Türk hazinesince kapatılmasını ve dini 
ve milli günlerin eskiden oldugu gibi tes'idini teklif etmiştir. Cevabı notanın bu 
esaslarını ittihatçıların bilmemesi kaabil degildir : Çünkü bunları tesbit eden 
"Şuray-ı-Umumh a'zası içinde kendi taraftarları da vardır. 

Hazırlanacak nota nıetnini tedkik için Meclis-i-vükelanın bu 23 Kanunusanİ = 
14 Safer Perşenbe günü ögleden evvel ictima etmiş olmasına aldanarak cevabı 

notanın Düvel-i-muazzama elçiliklerine gönderilmiş olduguna hükmeden itti
had-ve-Terakki komitesi efkar-ı-umumiyyeye karşı Kamil, Paşa kabinesini Edir
ne'yi Bulgaristan'a terketmiş gibi göstermek ve işte buna istinaden Bab-ı-All 

baskınına milli bir galeyan şekli vermek istemiştir! Halbuki hükümet Edirne'nin 
Bulgaristan'a terkini kabul etmedigi gibi, not3ıyı da henüz göndermemiştir. Bas
kın hareketinin başında, 1908 := 1326 daki meşrutiyet hareketinde daga çıkan

lardan «Kahraman-ı hürriyet» Enver Bey vardır : Muhtelif yerli ve ecnebi men
balarında Enver'in yanındaki baskıncıların mıkdarı 17, 20-30, 30-40 ve hatta 200 
kadar gösterilirse de bunların hiç biri dogru degildir. O gün tesadüfen Bab-ı

Ali'nin önünden geçerken gördüğ·üm manzaraya göre Enver'in etrafındakiler 8-10 
kişiden fazla degildi: Enver Bey kır bir ata binmişti, digerleri kamilen yayandı; 

ellerinde birer küçük bayrak vardı; ben Bab-ı-AH'nin dış kapısına yakla
şırken onlar da Cagaloglu tarafından sür'atle geliyorlardı; Reşid Bey'in hatıra

:ında söyledigi gibi bunlar hakikaten «Cem'iyyet-i beşeriyyenin en müstekreh 
tortularındandı,; Enver'in bindigi kötü beygirin dizginlerini iki tarafından iki 
çeteci tutuyor, hepsi birden ve hiç durmadan tuhaf bir külhanbeyi telaffuziyle: 

- Yaşşassin Enver Bey, Yaşşassin millet! 
diye bağırıyorlardı. Bunların içinde Tal'at Bey yoktu; miralay Lamouche'un 
ifadesinden anlaşıldığına göre o meşhur komitacı bir kaç zabit ve softayla be
raber daha evvel gelip içeri girmişti. Bab-ı-AH'nin alt katmda her ihtimale karşı 

Dahiliyıye nazırı Reşid Bey'in koydurdugu bir muhi'i.fız bölüğü vardı: ittihad
çılar bir gün evvel o muntazam bölüğü ustalıkla değiştirip yerine acemi efrat
tan mürekkep derme-çatma bir müfreze koydurmuşlar ve başına da bir !tti
hadçı zii.bit koymuşlardı: Enver'le etrafındaki yaygaracı çeteciler gürühu bi
nek taşına geldigi zaman işte bu zabitle bir mıkdar asker ortaya çıkdıysa da, 
atından inip merdivenden çıkmıya başlıyan Enver Bey zabiti yanına çağırıp 

kısa bir emir verdi; zabit askerlerini alıp Bab-ı-Ali'nin arka tarafındaki Nallı

mescid önünde silah çattırdı ve hiç bir şeye karışmadı! Eğer o anda o mechul 
zabit isteseydi, baskıncılarla elebaşılarının hepsini yakalar ve Türkiye'yi birinci 
cihan harbine sürükl~yecek bir Balkan komitesinin yeniden iş başına gelme
sine manı olarak memleketin mukadderiitını değiştirebilirdi! Fakat öyle ol
madı : Enver'le adamları derhal içeri daldı; içerden bir kaç silan sesi aksetti. 
o sırada padişahın bazı iradelerini tebliğ için saraydan gelen Mabeyn Baş-katibi 
Ali Fuad Bey'le görüşmek üzere Sadr-ı-a'zam Kamil Paşa Meclis-i-vükela'dan 
kalkıp Sadaret odasına geçmişti: Gerek Ali Fuad Bey'in, gerek Meclis-i-Vükela'
da bulunan Şeyh-ülotslam Cemalüddin Efend~ ile Dahiliyye nazırı Reşid Bey'in 
hatıratlarında ve K;i.mil Paşa'mn torunu olan Hikmet Bayur'un "Türk inkılap 

tarihbnde izah edildiğine göre dışardan akseden gürültü üzerine gaafil ve mağ
rur Harbiye nazırı ve Baş-kumandan vekili Nazım Paşa yerinden fırlayıp ne 
olduğıınu anlamak için sofaya çıkmıştır: Silah seslerinden ürken zavallı Şeyh

ül-tslam Cemalüddin Efendi odunıug-a saklanmış, . vükelanın çoğu Anadolu ve 
Bağ"dad demir-yolları Müdir-i-umumisi Huguenin'le diger bir iki ecuebinin bu
lunduğıı odaya iltica etılüş ve yalnız Reşid Bey'le Evkaf nazırı Zıya ve Bahriye 
nazır vekili ferik Rüstem Paşalar Meclis-i~Vükela salonunda kalmıştır. · 
Vak'anın kanlı safhaları Dış{Büyiik sofa ile tçjKüçük sofada cereyan etmiştir: 

Kamilen müsellah olan baskıncılar dış-sofada kendilerine silah çeken Sadaret 
yaveri Nafiz Bey'le Harbiye nezareti yaverler~nden Kıbrıslı-Tevfik Bey'i, Sa
daret dairesi kapısında duran iki nöbetçi neferini ve isimleri miUO.m olmıyan 

diger altı kişiyi derhal vurup öldürmüşlerdir. Kendilerinden de Cem'iyyet mu-
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rahhaslarından ve eski mülazımlardan Mustafa Necib Bey isminde biri öldürül
müştür; dış-sofa mücadelesinde netice olaııak on bir kişi telef olduktan sonra. 
başlarında Tal'at'la Enver bulunan çeteciler iç-sofaya dalarken kapıdaki 

sivil polis komiseri Celal Efendi'yi öldürdükleri sırada Harbiye nazırı Nazım 

Paşa ile karşılaşmışlardır. Kendisini .Sadaret va'dile aldatan komitecileri el
lerinde tabancalarla gören safderun Harbiye nazırının bilhassa siyasetle uğraş

nuyacağı hakkında kendisine «Şahsi ve askeri namusu üzerine» söz vermiş 

olan Enver'le münakaşaya tutuştuğ·undan bai:ısedilir. Ali Fuad Bey'in hatıratma 
göre hepsine birden çıkışmıya kalkışan Nazım paşa : 
_ Pezevenkler, siz beni aldattınız! Bana verdiğiniz söz böyle miydi? 
demiş ve tam işte o sırada bir kurşunla yere devrilip biraz sonra can vermiştir. 

Nazım Paşa'nın kaatilinde ihtilaf vardır: Bir ri vayete göre Enver ve diger bir 
rivayete göre de komiteci zabitlerden Yakup Cemil vurmuştur. Bu siyasi şa

kaavet hadisesi netice itibariyle on üç kişinin hayatma mal olmuş demektir. 
O sırada 83-84 yaşlarında bulunan ihtiyar Sadr-ı-a'zam Kamil Paşa büyük bir 
metanet göstermiş ve Enver'le Tal'at Sadaret odasına dalıp isti'fa teklif ettikleri 
zı:mı.an, harp vaziyetinin vahametinden ve d~vletin maruz olduğ·u tehlikelerden 
bahsederek nasiha'c etm.ek istemişse de mütemadiyen sözünü kesen Talat'ın sert 
bir sesle: 

- isti'fa, isti'fa! 
diye bağırıp çağırması üzerine kalemi eline almış, "Cihet-i askeı~iyyeden vuku' 
bulan teklif üzerine» kaydiyle başlıyan bir isti'faname yazmış ve zorbaların ıs

rariyle nihayet bu ibarenin başına «Ahali veıı kelimelerini ilaveye mecbur ol
rnuştur. 

O sırada dışarı çıkan bir kaç tabanealı çeteci Bab-ı-All'nin önüne biriken 40-50 
kişilik meraklılar kütlesinin arasından geçip karşıki köşede bulunan eski 
<dVIa'zulin kıraathanesi»ne girerek ve içerdekileri silahla tehdid ederek: 
- Ulan tu! Ne duruyorsunuz? Vatan gidiyor, din gidiyor, alçaklar! 
diye zorla dışarı çıkardıktan sonra Tekbir getirmiye başlamışlardır! Tam işte 

o sırada Enver Bey isti'fii kağıdı elinde olduğu halde binek taşında görünmüş 

ve kaşlarını çatıp parmağını ağzına götürerek halka sükut işareti verdikten 
sonra kabinenin isti'fa ettiğini, kendisinin de şimdi saraya gidip Zat-i-Şahaneye 

arzedeceğini ve yeni kabinenin Mahmud Şevket Paşa veyahut izzet Paşalardan 
biri tarafından teşkili muhtemel bulunduğunu sö1ylemiş ve derhal Şeyh-ül-İslanı. 

Cemiilüddin Efendi'nin otomobiline sellemehü-s-selam atlıyarak Dolmabai:ıçe'ye 
hareket etmiştir. Komitenin meşhur «Hatib-i şehri»i ömer Naci'nin sahneye 
çıkması işte o sıradadır: Sağ elindeki kocaman tabaneayı mütemadiyen sanıya

rak sol eliyle dizini yumruklayan bu müteheyyiç, coşkun ve taşkın «Hatib-i şe
hir» binek taşının üstünde kendinden geçmiş gibi görünerek hiç durmadan: 

- Edirne gidiyor, din gidiyor, vatan gidiyor! 
diye ateş püskürüyor ve başka bir şey söylemeyip hep bu kelim.eleri tekerliyordu. 
Bir aralık Kamil Paşa'ya müdhiş bir külhanbeyi küfrü savurarak tabancasını 

sağ tarafındaki pencereye doğru uzattı ve sanki Paş~ oradayınış gibi tetiği çek
mek istedi; fakat etrafındaki çetedler: 
.- Yapma Naci Bey, bize bağışla, elini kirletme! 
diye mani olur gibi davrandılar. O sırada binek taşının üstündeki cümle kapcsı

nın sağ tarafında gördüğüm Zıya Gökalp'a yaklaşdım; daha evvelden tanımış 

olduğum Tal'at Bey de bir aralık yanımıza geldi; vak'anın neden çıktığını sor
dum; Zıya Bey: 
- Edirne'yi düşmana veren kabineyi millet devirdi! 
dedi ve kendilerinin de inanmadığı bu söze ikisi de güldü. - Tal'at Bew o sırada 
birdenbire kayboldu ve bir müddet sonra gelip bütün vihlyetlere «Dahiliyye 
niizır vekili, imzasiyle bir telgraf çektiğini Zıyii Gökalp'a haber verdi : 
Sahte nazır vekili bu tamiminde Kamil paşa kabinesinin Edirne ile adaları 

düşmana verdiği için millet tarafından ıskaat edilmiş olduğundan bahsetmişti! 

Tabii bunların hepsi yalandı: Kendisi Diihiliyye nazır vekili değildi ve Kamil 
Paşa da Edirne'yi düşmana vermemiş ve hat~a cevabi notasım bile henüz sefa-
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retıere göndermemişti! Biraz sonrs. Enver Bey, Baş-Mabeynci Halid HUl'Şid' 
Beyle beraber saraydan avdet etti ve Mahmud Şevket Paşa'nın sadarete, Er
kan-ı-Harbiyye-i-Umumiyye Reisi tzzet Paşa'nın da Baş-Immandan vekilliğine 

tayin edildiğini binek taşından halka tebliğ ettikten sonra: 
- Padişahım çok yaşa! 
dedi ve artık malıseriesen kalabalık da tekrar etti. - Eski vükelanın çoğu biraz 
sonra serbest bıra'kılm~ş. yalnız Sadr-ı-a'zam Kamil Paşa ile Şeyh-ül-fslam Ce
malüddin Efendi o gece orada alıkonarak sabaha karşı birer zabitle evlerine 
gönderilmiş ve Dahiliyye nazırı Reşid Bey'le Maliye nazırı Abdürrahman Efendi 
baskın esnasında Cemal Beyjpaşa'nın der'uhde ettiği Istanbul muhafızlığı daire
sine gönderilip bir odaya kapatılmışlardır! - işte ])U ınisli görülmemiş kanlı 

baskın üzerine tabii artık devletin ınukadderatına "İttihad ve Terakki» denilen 
Balkan çetesi kat'i surette hakim olmuş demektir: tdare-i-örfiyyesiyle, «Bekir-Ağa 
bölüğü» denilen askeri tevkifhanesiyle, dar-ağaçlanyla, sansürüyle, muazzam bir 
hafiyye şebekesiyle ve Istanbul-Muhafızlığı denilen askeri ve siyasi emniyet 
teşkilatiyle kaahir bir tedhiş idaresi ve müdhiş bir komite hakimiyyeti kurul
muş, bu kanlı oligarşiye ,,Meşrutiyyet» denilmekte devam .edilmiş, fakat örfi ve 
keyfi zulümlere daha o akşamdan başlanarak başta Ali Kemal, Rıza Nur, Güm 
mülcüneli-tsmail vesaire olmak üzere birçok muhil.lifler bilii-sebeb tevkif edi
lip Bekir-Ağa bölüğüne tıkılmış ve birkaç gün sonra da Kanıil Paşa ile Şeyh-ül

İslam Cemalüddin Efendi, Dahiliyye nazırı Reşid, Maliye nazırı Abdurrahman, 
muharrir Ali Kemal ve doktor Rıza Nur Beyler hudut harictne atılmıştır! Sultan 
Hamid'e «Zalimn diyenler işte böyle "mazHim»lardır. 
Kamil Paşa'nın bu dördüncü ve sonuncu sadareti yukanki senenin 29 Teşrini

evvel ;= 18 Zülka'de Salı gününden itibaren 2 ay. 25 gün sürmüş, sukutundan 
sonra memleketi olan Kıbrıs'a gidip Bab-ı-Ali vak'asından 9 ay, 22 gün sonra bu 
senenin 14 Teşrinisani = 14 Zülhicce Cuma gi.inü Lefkoşa'daki evinde kalb sekte
sinden ölmüştür. 
Yeni Sadr-ı-a'zam Mahmud Şevket Paşa her şey olup bittikten sonra zevall 
saat 8,30 ~= 20,30 da Bab-ı-Ali'ye gelmiş ve halka bir kaç söz söyledikten sonra 
dağılmalarını emretmiştir. - Edirne'yi gfı.ya kurtarmak iddiasiyle Bab-ı-Ali'yi 

basıp hükümeti zabtetmiş olan ittihad-ve-Terakki komitesi Kamil Paşa'nın ka~ 

bul etmediği şartı biraz sonra hiç sıkılmadan kabul ederek bütün Rumeli kıt'a

sıyla beraber Edirne'yi düşmana terketmiş ve adalarm mukadderatını da devlet
Iere bırakmıştır : Aşağıki fıkraya bakınız). 

30 Mayıs 23 Cumada-l-ahire, Cuma: Balkan harbine nihayet 
ve.ren Londra sulhünün imzasJ. ve Ediı·ııe demagojisinin iflası. 

(Yukarıki senenin «8 Teşrinievveh fıkrasında Balkan Harbinden bahsederken· 
gördüğümüz gibi Bulgarlarla akdedilen mütareke esnasındaki müzakereler neti
cesiz kalmış ve bilhassa ittihad-ve-Terakki harp palavralarıyla iş başına gelmiışc 

olduğu için Bulgar Baş-kuınandam general Savof 29 Kanunusanİ 1= 20 Safer Çar
şanba günü harbin devam edeceğini Osmanlı karargahına bildirmiş, dört gün 
sonra Çatalca ile Edirne'de ateş açılmış, fakat Mahmud Şevket Paşa Kamil Pa
şa'dan ve tzzet Paşa da Nazım paşa'dan fazla bir şey yapamamıştır: Yegane 
ciddi teşebbüs olarak Çatalca'daki Bulgar ordusunu arkadan çevirmek için 8 
Şubat=1 Rebi'ül-evvel Cumartesi günü Bolayır üzerinden yapılan bir taarruzla 
Marmara salıilindeki Şarköy'e yapılan ihraç hareketi muvaffakıyyetsizlikle ne~ 

ticelenmiş, ondan sonra Yanya, Edirne ve tşkodra kaleleri üstüste sukut etmiş ve 
Arnavutluk'daki son Osmanlı kuvvetleri de Sırplara teslim olduğu için itti
had-ve-Terakki hükümetinde artık hiç bir ümit kalmamıştır. işte bunun üzerine 
Londra sefiri Tevfik Paşa hükumetten aldığı emir mucibince devletlerin tavas
sutu kabul edileceğini ingiltere Hariciyye nezaretine bildirmiş, bir ay sonra 31: 
Mart:=22 Rebi'ül-ahir Pazartesi günü Istanbul'daki büyük-elçiler Hariciyye na
zırı Said Halim Paşa'ya dört maddelik bir müşterek nota ile sulh esaslarını teb
liğ etmiş, Çatalca cephesinden çok korkan hükümet hemen ertesi gün kabul' 
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cedibı vermiş ve on beş gün sonra da Bulgarlada yeni bir mütareke akdedil
miştir. işte bunun üzerine tekrar başlıyan Londra müzakereleri Balkan devlet
~~eri arasındaki ihtilaflardan dolayı iki ay sürüncemede kaldıktan sonra nihayet 
bu 30 Mayıs Cuma günü Türkiye ile Balkan müttefikleri arasında yedi maddelik 
bir sulh muahedesi imza edilmiştir. Kamil Paşa'yı lhanetle itharn edip mil
ıete karşı Edirne'yi kurtarına taahhüdüne girmiş olan ittihad-ve-Terakki komi
tesi işte bu muahedeyle bütün Rumeli'yi Balkan devletlerine terkedip Midye -
Enez hattını hudud olarak kabul etmiş ve bu sur·etıe Edirne hudut haricinde kal
mış, yanı Bulgaristan'a bıralnlınışt!r! Arnavutlukla adaların mukadderatı da 
büyük devletlere terkedilmiş olduğu için, netice itibariyle onlar da tamamiyle 
elden çıkmıştır. - Balkan müttefikleri arasında biraz sonra çıkan harpten dola
yı Bulgarlarm kendililderinden tahliyeye mecbur oldukları Edirne'nin Türk or
dusu tarafından tekrar işgal edilmiş olması tabii ittihad-ve-Terakki komitesini 
tebriye edebilecek bir vaziyet değildir: Aşağıda bu senenin «21 Temmuz» fıkrasına 
1Jakmız). 

ll Haziran = 6 Receb, Çarşanba, Ezani saat 3,30 = ZevaJi 11,10: 
Sadr-ı-a'zam Mahmud Şevket Paşa'nın katli, o gün Sadaret-Kayma
_kam.lığma tayin edilen Hariciyye nazırı Mısırlı Said Halim Paşa'ya er
tesi glin Sadaret tevcihi ve ittihad-ve-Terakki komitesinin en şiddetli 

. tedhiş devrinin başlaması. 

(Şiddet şiddetle ve kan da kanla karşılanır : Tablatin de, tarihin de kanunu böyle
dir. -:<Su testisi su yolunda Jurılır» darbımeseli bu ezeli ve ebedi hakikatın amiyane 
bir iDidesinden başka bir şay değ·ildir. Kanla, baskmla, çetecilikle ve zorbalıkla 

Imbine devirmek usulünü tttihadçılar icad etmiş olduklan için, muhiUiflerin de 
kendilerine aynı silahla mukabele etineleri pek tabiidir. 

Bu meşhur süikasdın bir çok noktalan henüz karanlıktır: Bilhassa hakiki 
Intirettipleri kimlerdir? Muvaffak oldukları takdirde ne yapmak istemişlerdir? 

Vak'ada.n sonra niçin derhal harekete geçmeyip ve hiç bir şey yapmayıp seıYirci 

kalm:şlardır? Bu hususlarda kat'i biı şey söylemek kaabil deiJildir : O zaman 
gazetelerle neşredUmiş olan Divan-ı-harp mazbatalarıyla Istanbul-Muhafızlığında 

bulunduğ·u için işin iç-yüzünü her kesten iyi bilmesi lazımgelen Cemal Paşa'nın 
hatıratı bitaraf değildir. Bazı ecnebi menbalarındaki izahatın da ne dereceye ka
dar doğru olabileceğine nasıl hükmedilebilir? işte bundan dolayı mevcut menbala
f.'1.n mukayesesiyle meselenin ınüml,ün olduğu kadar tenvirine çalışınaktan başka 

lıir şey yapmak kaa.bil değildir. 

Süikasdın sebebleri : Bab-ı-Ali baskınında öldürülen Harbiye nazırı Nazım Pa
şa'ya tarafdar olan «Halaskarıı zabitlerle kumandanların intikam fikriyle gale
yanı, Edirne'yi kurtarmak iddiasiyle hükümeti zabteden ittihad-ve-Terakki ko
mitesinin baskın tarihinden yukanki fıkrada gördüğümüz Londra sulhüne kadar 
tam 4 ay, 8 gün harbi temdid ederek boş yere bir çok kan döktüğü halde hiç 
bir muvaffakıyyet kazanamaması ve o müddet zarfında Edirne, Yanya ve tş

kodra'nın da yardımsızlık yüzünden sukuhc'1a ::;ebeb olduktan sonra Edirne'yi 
düşmana terketmesi, Bab-ı-Ali baskını üzerine muhaliflere karşı tazyıkın şid

detlenınesi ve nihayet muhalefet için bütün kanuni yolların kapanmış olmasıdır. 

Divan-ı-Harb'in hüküm mazbatasına nazaran süikasdm asıl mürettipleri prens 
olmadığı halde prens denilen Sabahüddin ve eski Dahiliyye nazırı Reşid Bey
lerle sabık sefirlerden kürt Şerif paşa, eski meb'uslardan Gümülcüneli-tsmail, 
sabık Kısm-ı-siyasi müdiri Muhib, miralay Fuad, yüzbaşı Çerkes-Kazım, Pertev 
Tevfik ve Kemal Midhat Beylerdir; Damad-Salih Paşa sonradan iltihak etmiş 

gösterilmektedir : Halbuki O· zaman Istanbul muhafızlığında bulunan Cemal Pa
şa'mn hatıratında Damad-Salih Paşa "işin başında» gösterilir! Gene Cemal Pa
şa'nın ifadesine nazaran o sırada Çatalca ordusu kumandanlığında bulunan Ahmed 
Abuk Paşa'nın da bu işle alakadar olduğu hakkında raporlar almışsa da inan.; 
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mamıştır : Halbuki hüküm mazbatasında Gümülcüneli-fsmail Bey'in «Ordu ile 
temas ve münasebette» bulunduğundan bahsedilmektedir. Hikmet Bayur'un 
«Türk inkılap tarihhne geçirdiği mühim bir rivayete göre de Sabahüddin Bey 
ve Salih Paşa ile anıaşan Ahmed Abuk paşa süikasdın icrasından sonra Istan
bul'a yürüyüp hükümeti devirme taahhüdünde bulunmuşsa da yapamadığı için 
teşebbüs neticesiz kalmıştır. 
Çok mühim bir rivayet daha vardır : Istanbul-Muhafızlığı ile Polis Müdiriyyet-i
Umumiyyesi böyle bir süikasd hazırlandığından haberdar olduğu ve hatta kim
lerin hazırladığını da bildiği halde, ittihad-ve-Terakki komitesi fırsattan istifade 
edip muhalifleri tamamiyle ezmek ve Mahmud Şevket Paşa'nın da korniteye 
karşı üstünlüğünden kurtulmak için hiç bir tedbir ittihaz etmemiş, ışı oluruna 
bırakmıştır! Cemal Paşa'nın hatıratında' bunu te'yid eden bazı deliller de vardır : 
Kendisi bütün bu tertibattan haberdar bulunduğunu ve hatta mürettipler arasına 

kendi hafiyyelerini bile sokmaya muvaffak olduğunu uzun-uzadıya anlatmaktadır! 

Damad-Salih Paşa ile görüşüp: 

"Bu eşhasın pek karib bir atide yapacakları caniyane bir hareket, 

esnasında Istanbul;da bulunmaması için Avrupa'ya gitmesini bile tavsiye etmişse 
rlc kabul ettirememiştir! Cemal Paşa'ya göre Sabahüddin Bey'i Avrupa'ya kaçıran 
da Tal'at Bey'dir! Her halde memleketi bir çiftlik ve insanları bir sürü gibi idare 
eden tcdhişçi bir Balkan kornitesinn aylardanberi «Bir çok dela,il ve emarat ile» 
lıaberdar olduğu bir süikasdm mürettiplerini tevkif edip cinayete mani' olma
ması pek manidardır: Komitecilikte bu gibi karanlık işler olağan şeylerdendir. 

Gene Cemal Paşa'nın hatırati.yle Divan-ı-harp mazbatasına nazaran süikasdçıların 

maksadı Mahmud Şevket paşa'yı, Tal'at Bey'i, yahudi Karasu ve Nisim Ruso 
Efendileri ve nihayet kendisi de dal1il olduğu halde ittihad-ve-Terakki'nin koda
manlarını «Münferid ve umumi komplolarla» ifna ettikten sonra "Taklib-i hü
kümeb yaparak müşir Şakir Paşa'yı Sadaret-Kaymakamlığına getirip bütün it
tihadçıları temizlemek ve 'Ondan .sonra da Kamil Paşa'yı veyahut Sabahüddin 
Bey'i Sadare'ce tayin ettirmektir : Hatta suikasddan biraz evvel Kamil Paşa'nın 

Istanbul'a gelmesi işte bu maksatıa tefsir edilerek tekrar hudut haricine çıkarıl

mıştır. Cemal Paşa bütün bu tertibatı ingiltere sefareti Baş-tercümanı Fitz
mau:r;.~ce'in eseri gibi gösterir. 

Vak'a gunu Sadr-ı-a'zam ve Harbiye nazırı Mahmud Şevket Paşa Bab-ı-Ali'ye 
gitmek üzere Harbiye nezaretinden otomobille hareket etmiş ve Bayezid meyda
nının Divan-yolu'na çıkan noktasında Saka çeşmesi civarına geldiği zaman ka
labalık bir cenaze alayından dolayı otomobil durmuştur: Bu cenaze alayındaki 

tabutun boş olduğ·u hakkında bir ağız rivayeti dolaşmışsa da, tbn-ül-Emin'e 
göre «Saraylı Hanım, denilen bir kadının cenazesidir. O sırada Mahmud Şev

ket Paşa'nın otomobilinde kendisinden başka, ser-yaveri Eşref ve Bahriye mü
Hizım-ı-evveli yaver İbrahim Beylerle şoför İsmail Hakkı'nın yanında oturan 
uşağı Kazım Ağa vardır. Biraz ötede bir kaç saattir tamir bahanesiyle bekliyen 
bir otomobil de sfıikasdçılara aittir: Divan-ı-harp mazbatasına nazaran kaatiller 
Topal-Tevfik, Zıya, Nazmi, Şevki, Mehmed Ali, Abdullah Safa ve Abdurrahman 
isimlerinde yedi kişidir ve Ş'oförlerinin ismi de Cevad'dır; bunların bir kısmı 

arabanın içinde, bir kısmı da dışındadır. Sadr-ı-a'zamın otomobli durur dur
maz bunlar derhal ateşe başlamış, ilk kurşun Mahmud Şevket Paşa'nın sağ ya
nağına isabet etmiş, ikinci ve üçüncü kurşunlar Mahmud Şevket paşa~nın sağ ya
nağına isabet etmiş, ikinci ve üçüncü kurşunlar yaver İbrahim Bey'i derhal öl
dürmüş, ser-yaver Eşref Bey'le Kazım Ağa dışarı fırlayıp mukabeleye başlamış

larsa da Kazım Ağa yaralanıp devriimiş ve yalnız Eşref Bey'le şoför !smail Hak
kı'ya bir şey olmamıştır. işte o sırada Topal-Tevfik büyük bir cesaret gösterüp 
otomobilin basamağına atlıyarak pencereden Mahmud Şevket Paşa'ya dört kur.,. 
şun sıkıp beynini parçaladıktan sonra yayan kaçmış ve arkadaşları da otomo
bille sur haricine doğru yol almıştır. 20-30 u bulan silah sesleri üzerine birden
bire panik olduğu için, o civardaki dükkanıarın derhal kapandığı rivayet edilir. 
Süikasd olacağım bildiği için kulaklarının «H;er an bir vak'aya müterakkıb» ol
duğundan bahseden Cemal Paşa o sırada Harbiye nezaretinde bulunduğu için, 
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silah seı<lerini duyar duymaz vak'a mahalline bir inzibat zabitini koşturmuş ve 
beş dakika sonra Topal-Tevfik ele geçmiştir. 

Mahmud Şevket Paşa derhal Harbiye nezaretine nakledilmişse de bir saat ka
dar bihus yasadıktan sonra ölmüstür : Cenaze merasimi ertesi Perşenbe günü 
yapılmış 've ~avallı ya veri tbrahiı~ Bey'le beraber "Hürriyet-i-Ebediyye» tepe
sine defnedilmistir. Sadaret müddeti bu senenin 23 Kanunusanİ = 14 Safer Per
şenbe gününden' itibaren 4 ay, 19 gündür. Her halde böyle bir süikasda kurban 
gitmiş olması, Mahmud Şevket Paşa'yı tarihi mes'ü.liyyetıerinden tebriye ede
cek bir vaziyet değildir: Meclis-i-Meb'ü.sanda Trablusugarp meselesinden dolayı 

Divan-ı-AH'ye verilmesi istenildiği halde ittihad-ve-Terakki komitesi tarafından 

Meclis feshettirilerek cezadan kurtarılmış olan Hakkı Paşa kabinesinin Harbiye 
nazırı sıfatiyle en büyük mes'ü.lü işte bu adamdır; çünkü bir çok ihtarlara rağ·

men Trablus'daki askeri Yemen'e göndermiş, mühimmatı Istanbul'a getirtmiş, 

kumandanı kaldırmış ve işte bu suretle o zavallı vilayetimizi kuvvetsiz bırakarak 
İtalya'nın fırsattan istifade etmesine sebeb olmuştur! Balkan harbinde de Ahmed 
Muhtar paşa kabinesi tarafından Yunanlllara karşı Alasonya cephesi kumandan
lığına tayin edilmişse de menfi vaziyet alarak kabul etrnemiş, bu suretle o cephe
nin J<mdarm.adan yetişme ferik Hasan Tahsin f'aşa gibi ehllyetsiz bir adamın 

eline verilmesine ve netice itibariyle de Htihadçılar aras_ında «Kabe-i hürriyet» 
denilen Selaniğ'in mudafaasız teslimine yol açmıştır; Mabeyn Baş-katibi Ali Fu
ad Bey hatıratmda bu menfi hareketinden dolayı kendisini tenkid edince Mahmud 
Şevket'in: 

__ Canım efendim, ne yapayım? Bu benim şöhretimi ve şeref-i askerimi ihlal için 
yapılmıştır; şöhretimi nasıl feda ederim? 
dediğinden bahsetmektedir : !bn-ül-Emin'in Damad-Şerif Paşa'dan naklettiğine 

göre Sultan Hamid'e hafiyyelik bile etmiş olan bu Bağdadlı gürcü yahut çeçenin 
nazarmda "şöhret" askeri vazifeden ve hatta Türk vatanından daha üstündür. 
ittihad-ve-Terakki komitesinin en şiddetli tedhiş devri işte bu vak'a ile başlamıtjl
tır: Cemal Paşa'nın hatıratında i'tiraf ettiği gibi Polis Müdiriyyet-i-Umumiy
yesinde «Havasdan ve avamdan» bütün muhaliflerin isimlerini muhtevi olarak 
«daha evvelce bir defter tanzim» edilmiş olduğu için, suikasdla hiç bir alakası 

olmıyan üç yüz elli muhiUif o gün derhal tevkif edilip bir «Seyr-i-Sefain» yapuru
na doldurularak ertesi akşam Sinob'a nefyedilmiştir! Damad-Salih Paşa vesaire 
gibi sü.ikasdla uzaktan, yakından alakadar görülenlerle görülmek istenilenler de 
hemen yakalanıp Polis Müdiriyyetine. getirilerek derhal isticvaplarına başlan

mıştu·. 

Yalnız kaatillerden Şevki ve Mehmed Ali ile mürettiplerden Çerkes-Kazım'ın 

Ağa-camiindeki Pire-Mehmet sokağında ihtilal teşkilatının merkezi olan ı nu
maralı eve saklanmış oldukları haber alındığı için, 13 Haziranı=8 Receb Cuma 
günü ev basılmış, maznunlar silahla mukabele etmiş, bu şiddetli müsademede 
Cemal paşa'nın yaveri yüzbaşı Hilmi Efendi vurulup öldüğü gibi Polis Müdiriy
yeti Kısm-ı-Adli müdiri Samoel Efendi de hacağından yaralamp topal kalmış ve 
nihayet içerdekilerin üçü de yakalanmıştır. 
Vak'a ile alakah görülüp Divan-ı-harb-i-örfi'de gıyaben ve vicahen muhakeme 
edilenler 37 kişidir: Sekizi beraet etmiş ve mü te baki yirmi dokuzundan on dördü 
gıyaben ve on beşi vicahen mahkum olmuştur. Bunlardan vicahen idilma mahkum 
olup Bayezid meydanında sıralanan dar-ağaçlarına asılanlar şu on iki kişidir : 
Damad-Salih Paşa, Miralay Fuad Bey, Yüzbaşı Çerkez-Kazım Bey, Polis Müdiriy
yeti sabık Kısm-ı-Siyasi müdiri Muhib Bey, Bahriye yüzbaşılığından müsta'fi Şev

ki Bey ve Topal-Tevfik, Çerkez-Zıya ve kardeşi Hakkı, mülazım Mehmed Ali, 
Gelenbevi idadisi ser-mubassırı Abdullah Safa Efendileric şoför Cevad ve jandar
ma Kemal. 
Avrupa'-da bulunduklan veyahut kaçmış olduklan için gıyaben idama mahküm 
edilip "Emval ve emlaklerinin haczine» karar verilenler de şu on iki kişidir : 
-cPrens» denilen Sabahüddin Bey, sabık Dahiliyye nazırı Reşid Bey, eski sefir
lerden Kürt-Şerif Paşa, eski meb'uslardan Gümülcüneli-tsmail Bey, Kaymakam 
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Zeki Bey, mütekaaid jandarma yüzbaşısı Mehmed Efendi ve Kemal Midhat, Per
tev Tevfik ve Çerkez-Nazmi Beylerle Abdurrahman, Kavaklı-Mustafa ve yüz
başı Çerkez-Kazım'ın kardeşi Hikmet Efendidir. 
Vicahen kale-bend ve l{ürek cezaJarına çarpılan üç kişiden Gözlüklü-Emin Efendi 
müebbed kale-bend, Kara-Ahmed ve Ragıb Efendiler de on beşer sene kürek ce
züsına mahkum olmuşlardır. Ayni cezalara gıyaben mahkum olan iki kişiden 

Süleyman-Paşa-zade Adil Bey'e müebbed kale-bend ve Raif Efendi'ye de on beş 

sene kürek cezası verilmiştir. 
Her nasılsa beraet edebilen sekiz bahtiyar da Erkan-ı-harbiyye miralayı Kemal 
ve· yüzbaşı Adil Beylerle hukuk talebesinden izzüddin, Şıhlılı-Mustafa, jandarma 
Sadık, şoför ismail, şoför Mehmet ve Kasabın-Fehmi Efendilerden ibarettir. 
Bayezid-meydanı'nda ipe çekilenler içinde en mühim şahsiyyet, İkinci Abdülha
mit devri Sadr-ı-a'zamlarından Tunı.:slu-Hayrüddin Paşa'nın oğlu olan Damad
Salih Hayrüddin paşa'dır : Bu zavallı paşa Sultan Mecid'in oğullarından şehzade 

Ahmed Kemiilüddin Efendi'nin kızı Münire-Sultan'ın kocasıdır. Bigünah olduğu 

rivayet edilen Damad-Salih Paşa'nın idiinn efkar-ı-umumiyyeye son derece 
su'-i-te'sir etmiştir. Mabeyn Baş-katibi Ali Fuad Bey'in hatıratından anlaşılelığına 

göre, bir taraftan paşanın haremi ve padişahm yeğeni Münire-Sultan'la annesi, 
bir tsı aftan da Osmanlı hanedanının bütün sultanlanyla şehzadeleri her gün 
saraya gelip bizzat ve bilvasıta padişaha müracaat ederek Salih Paşa'nın kur
tanlmasını istemişlerse de muvaffak olamamışlardır! Hüküm mazbatası saraya 
gelince Sultan Reşad ilkönce tereddüt gösterip 

- Şimdi ne yapalım ? 
demiş, sonra ittihad-ve-Terakki Katib-i-umumisi Tal'at Bey'le Evkaf nazırı Hayri 
Efendi'yi çağırtıp o esnada saraya gelmiş olan Meclis-i-Meb'üsan reisi Halil ve 
Adiiye nazırı İbrahim Beylerle beraber huzuruna kabul ederek müzakereye gi
rişmiş, kendi kanuni salahiyyetini bile kullanmaktan aciz olan ve her halde itti
had-ve-Terakki komitesinin şerrinden korkan gevşek ve ürkek padişah bir aralık : 
-- Salih Paşa'nın idamına müsaade buyurnlmadığı halde iş daha yakınlarımza 

kadar sirayet edecektir! 
diye zorbalıkla tehdid edilmiş ve rşte bunun üzerine Baş-Katip Ali Fuad Bey'den 
kağıdı isteyip imzalayıvermiştir. tttihatçı vükelanın bu meselede o kadar ısrar et
melerinin sebebi, Istanbul-muhafızı Cemal Bey jPaşa'nın kendilerine: 
- ·Eğer Zat-i-Şahitne Salih Paşa'nın idam ma irade vermezse, ben irade olmaksızın 
onu asa:rım; sonra siz beni asmız! 
demiş olmasıdır: ittihatçıların elinde "Meşrutiyyet» denilen nesne nihayet işte 

bu hale gelmiştir! Zavallı Salih Paşa asıldıktan sonra karısı Münire-Sultan ikin
ci-I,ia.beynci Tevfik Bey'i çağırtıp amcası hakkında söylemediğini bırakmamış ve 
bilhassa Ali Fuad Bey' e göre: 
-- Sakalı kana boyansın! 
diye bağırmıştır. Bu facia üzerine padişahtan artık yüz çeviren şehzadelerle sul
tanlar uzun zaman semtine uğramadıkları gibi, zavallı Münire-Sultan pek haklı 

olarak bir daha amcasıyla görüşmemiş ve nihayet Sultan Reşad artık yalnız 

kendi hanedanının değil, milletinin de ayıpladığı sevimsiz bir tip haline gelmiştir. 

Salih paşa'yı kurtarmak için kendisinin «Pek ziyade hürmete mazhar olduğu Tu
nus'da heyecan-ı-azim husule, geldiğinden bahseden Fransa hükümeti de sonuna 
!mdar uğraşmışsa da faydası olmamış. yalnız Cemal Paşa'nın emriyle tevkif edil
miş olan kardeşleri Tahir Hayrüddin Paşa ile Mehmet Hayrüddin Bey bir daha 
Türkiye'ye gelmernek şartıyla Fransa'ya gönderilmiştir. 
Fırsattan istifade eden ittihad-ve-Terakki komitesi memlekette muhalefetten 
eser bırakmamak istediği için, 350 kişinin nefyi ve 29 kişinin mahki'ımiyyetiyle 

iktifa etmiyerek Fransız ihtilalinin «Şüpheliler kanunu»nu taklid ederek ken
disine sadakatierinden şüphe ettiği me'murların hepsini bir çırpıda aziedivermiş

tir : Türkiye'de artık cana, mala ve nafakaya komite hakimdir! ittihad-ve-Te
rakki oligarşisinin başında da Enver, Tal'at ve Cemal'den mürekkep bir nevi 
"Triumvirat» belinniye başlamıştır. 
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Mahmud Şevket'in öldürüldüğü gün komite Hariciyye nazırı Mısırlı Said Halim 
Paşa'yı kukla gibi oynatmak üzere sactaretini istemişse de, Sultan Reşad o sırada 
Viyana sefaretinde bulunan eski Sadr-ı-a'zam Hüseyn Hilmi Paşa'yı terc.ih et
tiği için, o gelinceye kadar Said Halim Paşa'yı o gün Sadaret-Kaymakamlığına 
tayin edip diger nazırıarın vekiUeten işlerine devamını emretmiş, fakat nihayet 
komitenin ısrarına dayananuyarak : 
_ Bunların istediklerini yapmaktan başka çare yok! 
diye ertesi gün Said Halim Paşa'nın sactaretini tasdik etmiştir: İkinci Mahmud 
devrindelci ısyanlariyle meşhur Mısır valisi Mehmed Ali'nin oğullarından Halim 
paşa'nın oğlu olan bu Said Halim Paşa ittihad-ve-Terakki oligarşisinin elinde 
dayanıklı bir oyuncaktan başka bir şey değildir). 

21 Temmuz = 16 Şa'ban, Pazartesi: İkinci Balkan 
Edirne'nin istirdadı ve bunu takib eden Ba]kan sullüi. 

harbinde 

fBir gün s'Onraki tarih de rivayet edilir. - Bu senenin «30 Mayıs» Londra sul
hiyle nihayet bulduğunu gördüğtimüz birinci Balkan harbinden 1 ay, 22 gün ,:::: 
52 gün sonra çıkan ikinci Balkan harbi :!3ulgaxistan'!a Rumanya, Sırbistan, Yu
nanistan ve Karadağ arasındadır: Edirne'nin istirdadı için Türkiye de işe karış

mış olduğu için, Bulgaristan beş devlete karşı tek başına kalmış demektir. Londra. 
sulhünün üzerinden daha iki ay bile geçmeden eski müttefiklerin birbirine gir
mesi, Rumeli'deki Osmanlı mirasını paylaşamamalarındandır. Birinci Balkan 
harbine girmemiş olan Rumanya, Bulgaristan'ın fazla büyümesinden kuşkulan

dığı ve zaten ötedenberi aralarında bir Dobruca ihtilafı da olduğu için, henüz 
o harp bitmeden evvel ta'vizat istemiye başlamış, büyük devletler işe müdahale 
etmiş ve Londra sulhünden 21 gün evvel 9 Mayıs=2 Cumada-l-ahire Cuma günü 
Petersburg'da toplanan bir süfera konferansı Silistre'nin Bulgaristan'dan alınıp 

Rumanya'ya verilmesine karar vermişse de bu karar Rumenieri tamamiyle tat
rnin etmemiştir. 

Birinci Balkan harbinin sonlarından itibaren Bulgaristan'lı:c diger üç Balkan 
devleti araslhda da Makedonya meselesinden dolayı şiddetli bir ihtilaf baş gös
tenr.iş ve aralarmdaki ittifak muahedesi mucibince Makedonya'nın kısm-ı-a'zamı 

Bulgaristan'a aid olacağı halde Sırbistan'la Yunanistan o yağlı parçayı ona 
yutturmak istemediklerinden dolayı 29 Haziran=23 Receb Cumartesi günü Bul
gar ordusu eski müttefiklerine karşı taarruz harekatına başlayıvermiştir! Bul
garistan'ın Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan'la tek başına ve akılsızca mücade
leye girişmiş olması Rumanya için kaçınlmaz bir fırsat teşkil ettiği için, ha
rekat başladıktan on bir gün s'Onra 10 Temmu~=5 Şa'ban Perşenbe günü Bükreş 
hükümeti de Bulgaristan'a harb ilan etmiş ve o vaziyette askeri bir gezintiye 
çıkmış sayılan Rumen ordusu Balçık, Silistre, , Tutrakan = Turtucla, Plevne 
vesaireyi kolayca işgal ederek Sofya'ya doğru ilerlemiye başlamıştır! Türk 
ordusunun işe karışması işte bu vaziyettedir : Kamil Paşa kabinesin« iftira 
ederek Edirne'yi güya kurtarmak üzere Bab-ı-Ali baskınını yapıp iş başına çık

tıktan sonra Londra muahedesiyle o tarihi Türk şehrini Bulgaristan'a terketmiş 

olan ittihad-ve-Terakki komitesi milletin nefretinden kurtulmak için Berlin 
sefiri Mahmud Muhtar Paşa'nın tavsiyesiyle fırsattan istifade etmiye karar ver
miş, devletlerin müdahalesinden çekinen vükeladan bir iki kişi muhalif kalmışsa 
da ekseriyyet ordunun derhal hareketini istemiş, Londra muahedesinde ka
bul edilen Midye-Enez hududunun tahdidine yanaşmıyan Bulgaristan'dan şikayet 

edilerek büyük devletlere 19 Temmuz = 14 Şa'ban Cumartesi günü bir nota 
verilip Meriç hududunun tecavuz edilmiyeceğinden bahsolunmuş ve işte bunun 
üzerine cebri yürüyüşle yapılan askeri hareket, dört devletle harbeden Eulga
ristan'm kuvvetsiz bırakmak mecburiyetinde kaldığı Edirne'nin bu gün hiç bir 
mukavemet görülmeden işgal edilivermesiyle neticelenmiştir. Bu harekete 
Bab-ı-Ali' baskınının meşhur kahramanı "Müctıhid-i hürriyet, Enver Bey de 
Kaymakam rütbesiyle iştirak etmiş ve tabii bütün muvaffakıyyet ona mal edile-
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rek Edirne filtihi sayılıvermiştir! Büyük devletler Edirne'nin tahliyesi için 
Bab-ı-Ali'yi alelusul tehdid etnıişlerse de hiç bir ı~etice istihsal edememtşler
dir. _ Meriç nehrinin tecavuz edilrniyeceği hakkında devletlere te'minat veril
miş olmakla beraber, Bulgarların o sırada boş bırakmış oldukları Garbi-Trak
ya'nın müsait vaziyetinden istifade etmek istiyen ve Yunanlılardan da teşvik 

gören ittihadç:lar yüzbaşı Süleyman Askeri Efendi'nin riyasetinde gayr-i-resmi 
bir «Teşkilat-ı-Mahsusa» kurup eski Edirne vilayetinin Ortaköy ve Kırca-Alif 

Kırcalı kazalarıyla Dedeağaç ve Gümülcüne sancak:anndan mürekkeb ·olan Gar
bi-Trakya'yı Karasu=Musta nehrine kadar çetelerle işgal ettirip ciddi bir şey 

olmıyan küçük bir İslam devletçiği kurdurmuşlardır: Bu oyuncak devletin reis
liğine Gümülcüne Belediye reisi intihab edilmiş ve güya hükumet-i muvakkate re
isliğini de yüzbaşı Süleyman Askeri Efendi der-uhde etmiş. fakat bu tuhaf macera 
ancak iki ay sürebilmiştir! 

Edirne şehri bu senenin 26 Mart=J7 Rebi'ül··ahir Çaı·şanba günü sukutunda" hL< 
günkü istirdadına kadar tam 3 ay, 26 gün := 117 gün Bulgar işgalinde kalıw.ş de
mektir. - Miras kavgasına tutuşan eski müttefikleı arasındaki ikinci Balkan 
harbi 29 Haziranl=23 Receb Cumartesi gününden itiba;·en 1 ay, ll gün= 42 gün 
sürdükten sonra 10 Ağustos = 7 Ramazan Pazar günü akdedilen Bükreş suliliyle 
nihayet bulmuş ve netice olarak «Fasık-i mahrünı» vaziyetindeki mağlüp Bul
garistan iki buçuk ay evvelki zafer semerelerinin kısm-ı-a'zamım kaybettikten 
başka kcmdi arazisinden olan cenubi Dobruca'yı da Rumanya'ya terketmez r:-ıcc-· 

buriyetinde kalmışt:ı.r! Bükre.ş sulhü Bulgaristan'la Runıa,nya, Sırbistan. Yuna
nistan ve Ka.radağ arasında akdedilmiş olduğ·u için, Osmanlı-Bulgar sulhü 29 Ey
lül=27 Şevval Pazartesi günü Istanbul'da imzil.lanmıştır: Yirmi maddeden ibaıet 

olan bu Istanbul muahedesinin birinci maddesine göre Edirne ile garp tarafmda 
kutru 30 kilometre tutan yarım-daire şeJ.ı:linde bir toprak parçası bizde !mlrmş 

ve «Garbi-Trakya hükumeti-i-muvakkatesi» nin Meriç-Iviesta=Karasu araını:;;daki 

arazisinden mürekkep Garbi-Trakya Bulgaristan'a iade edilmiştir. - Bunu takib 
eden Osmanlı-Yunan sulhü 14 Te<;ırinisani=14 Zülhicce Cuma günü Atina'da im
z§Janmıştır: Adalar meselesinin halli Londra muahedesinin beşinci maddesi ı:nu ... 
cibince büyük devletlere havale edilmiş olduğ·u için, bu seferki Atina muahede
ı;inin 16 maddesi hep umumi hükümlere aittir. Büyük devletler o pürüzlü me-· 
seleyi Hıristiyanlık gayretiyle pek tabi! olarak Yunanistan lehine hai!ederek 16 
Kanunuevvel 1913 = ı 7 Muharrem 1332 Salı günü tebliğ· ettikleri haksız kar'arla 
Çanakkale-boğazı'nın önlerindeki İmroz '= imbros ve Bozcaada = Ten.edos ile 
şimdiki Antalya vilayetimizin cenup sahiline pek yakın olan Meis=Castellorizol 
Castelrosso adacığını bize bağışlayıp diger adalarımızın hepsini birinci Balkan 
harbindenberi işgal altında tutan Yunanistan'a ihsan etmişlerdir: Avrupa mede
niyetinin siyasi adaleti işte böyledir! Yunanlılar buna rağmen Bozcaada'yr 
tahliye etmek istemeınişlerdir. - Rumeli'nin zıyamdan itibaren artık Sırbistan'Ia 

ittisalimiz kalmamış olmakla beraber, sulh halinin iadesi için 14 Mart 1914 = 
16 Rebi'ül-ahir 1332 Cumartesi günü onunla da umumi mahiyette bir muahede 
ak d edilmiştir). 

1913 = 1332 

14 KRııunuevvel == 15 Muh3,:r:rem, Paza:r: «Alnıan hey'et-i n.s~!~('

riyye-i ıslaJıiyyesi>ınin Istanbul'a gelmesi. 

( Trablusugarp ve Balkan felaketlerinden sonra çok perişan bir hiUe gelen ordu
muzun bir Alman hey'eti tarafından ıslahını bilhassa Mahmud Şevket paşa ta-· 
sarlamış ve umumi bir harb ihtimaline karşı Türk ordusunu elde bulundurmak 
istiyen Alman sefiri Baron von Wimgenheim da bir an evvel işi neticelendirmek 
için büyük bir gayret sarfetmiştir. - Almanya imparatoru ikinci Wilhelm hey'et 
reisliğine Cassel'deki 22 inci Prusya fırkası kumandanı general Liman von Saıı

ders'i intihab etmiş ve 1913=1331 senesi 27 Teşrinievvel = 26 Zülka'de Pazartesi; 
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günü mukavelesi imz§Janmıştır: İlkönce 42 kişiden ibaret olan hey'et kadrosu 
.zrtesi sene 71 kişiye çıkanlnıış ve çok geniş salahiyyetler verilmiştir: Generalin 
bu gün on zabitle geldiğinden ve digeı·lerinin de biraz sonra bunları takib ettiğin

den bahsedilir. - Bir model kol'Ordu teşkil etmek üzere alman gencralinin Istan
bul'daki Birinci Osmanlı kolordusu kumandanlığına tayin edilmesi «İ'tilaf-ı-Mü

selles, denilen ingiltere-Fransa-Rusya devletler grupunun telaşına sebeb olmuş, 

Bab-ı-A;ı uzun-uzadıya tazyik edilmiş, donanmanın ıslahı Linıpus Paşa ismindeki 
jngiliz amiraline ve jandarma ıslahı da Baumann Paşa ismindeki Fransız genera
line tevdi edilmiş olduğu gibi ordunun ıslahına da bir Alman generali getirilmiş 

olduğundan bahsedilmişse de Almanın fi'li kumanda vaziyetinden dolayı bu mür
lahaza kabul edilmemiş ve nihayet Almanya imparatoru Liman Paşa'yı kolordu 
kumandanlığına muadil olan Suvari generalliğine terfi ettirince bu general bizde 
bir rütbe mafevki olan müşirliğe yükseltHip kumanda mevkıinden kaldınlarak 

Müffettiş-i-umumi yapılmış. fakat buna rağmen i'tilaf devletlerinin i'tirazları 

nihayet bulmar.1ıs,tır: b·ı vaziyet, Türkiye'nin o devletlerle arasını büsbütün açan 
sebebierden sayılır : Aşağ·ılü senenin «ll Teşrinisani» fıkrasına da bakınız). 

1914 = 1332 

3 Kammusfmi = 5 Safer, Cumartesi: Kaymakam Enver Bey'in 
paşalığı ve Harbiye nazırhğı. 

(Sonsuz ihtirasından başka hiç bir hususiyeti olmıyan bu ittihad-ve-Terakki çete
·cısının o Balkan komitesine ettiği müsellah hizmetler için yukarda 1908=1326 vu
kuatmın "23 Temmuz» ve 1913ı=l331 vukuatının «23 Kanunusani» fıkralarma ba
kınız. - Rumanya'nın Kili/Kilya kasabasından Ahmed Efendi isminde birinin oğlu 
olan Enver Bey'in 1298=1881 tarihinde Istanbul'da doğmuş olduğu rivayet edildi
ğine göre, 33 yaşında Harbiye nazırı olmuş demektir: Babası Ahmed Efendi eski
den Fransızcadan muharref olarak «Kondoktorıı denilen ve yol yapmakta kullanı
lan amele çavuşlarından olduğu halde, Enver Bey'in Hürriyet kahramanlığından 

itibaren «Ahmed Bey» diye anılmıya başlamış, oğlunun damadlığı üzerine saray 
inşaat nazırlığına tayin edilip sivil ,,Paşa» lık verilmişse de padişahı bile rahatsız 

edecel{ şekilde mütemadiyen bağ·ınp çağırmasından dolayı Sultan Reşad'ın emriyle 
saraydan uzaklaştırılmıştır! Bu Ahmed Efendi'nin büyük dedesi «Killi Abdullah» 
isminde bir Macar yahut Gagavuz dönmesidir; mühtedilerin babalarına «Abdullah, 
ve kendilerine "ibni-Abdullah» dcnilmek adetinden dolayı bu ailede ilk ihtida 
eden şahsın Abdullah oğ·lu Koca Ağa olmak ihtimali de vardır : işte bu Koca 
Ağa'dan aşağı doğ-ru Kahraman Ağa, Killi-oğlu Hüseyn Ağ·a, Hacı-Mustafa 

Kapdan, Rafız-Kamil Efeneli ve nihayet Enver'in babası Ahmed Efendi sırala
mr. - Enver Bey'in askeri lmbiliyyet ve iktidan sıfır bile değildir: Hangi cep
hey e gitmişse, askeri köl'ü-körüne hücuma kaldırmaktan başka bir şey yapma
mış ve bu yüzden yüz binlerle Türkün kanını heder etmiştir; Alman «Hey'et-i 
ıslahiyye» reisi Liman von Sanders'in hatıratında bu değersiz askerin Alman ta
rafdarlığına rağmen «Nüfüz-ı-nazar, tecribe ve tahsil»den tamamiyle mahrum 
olduğundan bahsedilir. -- Bingazi ve Balkan harplerine iştirakinden dolayı üçer 
sene kıdem zammı yapılarak ve bu suretle "Asgari müddeti ikmal etmişıı sayı

larak kaymakamlıktan birdenbire liviHığa yükseltilen bu hezimet ve felaket mü
tehassısına el-çabuklıığ·uyla «Paşa» ünvanı verildiği gün Harbiye nazırlığı da 
tevcih edilmiş ve ayni güne tesadüf eden bütün bu t.evcihat halkı hayretler 
içinde bırakmıştır. Kanun-ı-esasi'nin Baş-kumandanlığı padişaha hasretmiş 

olmasından dolayı «Baş-kumandan vekili» ünvaniyle bütün kara ve deniz kuv
vetlerinin başına geçirilmesi de 21 Teşrinievvel 1= 1 Zülhicce Çarşanba gününe 
müsadiftir. - ittihad-ve-Terakki komitesinin himınetiyle Enver paşa Osmanlı 

hancdanına di'hnad da olmuştur : Sultan Mecid'in oğullarından şehzade Süley
man Efendi'nin kızı Emine Naciye-Sultan'ın kocasıdır. - Enver Paşa'nın Har-
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b iye nemretine tayininden biraz sonra Cemal Bey jPaşa da Bahri ye nazırı olmuş 

ve ikisi de el-birliği ederek ve tecribeyle iktidara baknuyarak orduyla donanınayı 
gençleştir-rnek üzere bir çok erkan, ümera ve zabitanı tekaüde sevketmişlerdir : 
Enver 'in ilk hamlede ordudan çıkarıverdiği erkan ve zabitan adedi 1200 göste
rilir! - Türkiye'nin hiç bir lüzum olmadığı halde birinci cihan harbine atılmasın
da ve ondan sonra da çılgınca harp mil.ceralarıyla Osmanlı imparatorluğunun in
luraza uğTatılmasında en mühim amillerden biri de işte bu Enver Paşa'dır ı. 

6 Şubat = lO Rebi'ül-evvel, Cuma: « Vilayat-ı-Şarkıyye» ıslahatı 
hakkında Yeniköy mukavelesi: 

(Vilayat-ı-Şarkıyye'den maksat, Osmanlı teşkilatındaki Van, Bitlis, Erzurum, 
Ma'müret-ül-Aziz ·= Harput, Diyartekir, Sıvas ve Trabzon vilayetleridir: Bu 
yedi büyük vilayet, şimdiki teşkilatımızcia Şarki-Anadolu?nun tam yirmi iki vilii
yetinden mürekkeptir. - O zaman pek küçük bir Ermeni aka!liyetinin bu havii.li
de dağınık bir halde yaşamasını vesiie ittihaz eden Rusya ötedenberi burada 
Avrupa kontrolü altında ıslahil..t istemiş ve hatta 1878 ;= 1295 vukuatınm "3 
Mart» fıkrasında gördüğ·ümüz Ayastefanos muahedesinin 16 ıncı ve «13 Tem
muz, fıkrasında gördüğ·üınüz Berlin muahedesinin 61 inci maddelerinde bu ıslahatı 
Bab-ı-Ali'ye kabul ettirmişse de, Sultan Hamid Şark vilayetıerimizi muhtariyyete 
doğru götürecek şekildeki ıslahata ölümü tercih edeceğinden bahsederek o 
maddeleri kat'iyyen tatbik etmeyip hüküınsüz bırakmak dirayetini göstermiş

tir : 1895 = 1313 vukuatının «30 Eylül» fıkrasına bakınız. 1ttihadçılarda o di
rayetten eser olmadığ·ı için, Rusya'nın teşebbüsü ve İngiltere ile Fransa'nın da 
iltihakı üzerine Düvel-i-muazzaına'nın istediği ıneş'i'ım ıslahatı nihayet ka
bul edip bu gün Sadr-ı-a'zam Said Halim Paşa'nın Yeniköy'deki yalısında 

Şarki-Anadolu'nun ecnebi müfettişler tarafından ıslahına ait mukaveleyi iınza

lamışlardır. işte bu mukavele mucibince o yedi büyük vilayetten Van, Bitlis, Har
put ve Diyarbekir ınıntakası Müfettiş-i-umumiliğine Norveçli binbaşı Hoff ve 
Trabzon, Erzurum ve Sıvas vilayetleri Müfettiş-i-umumiliğine de Rolanda ınüs

temlekat me'ınurlarından. Westenenk intihab edilmiştir: Bunlarla Dahiliyye na
zırı Tal'at Bey arasındaki kentratolar da 25 Mayıs=29 Cumada-1-ahire Pazartesi 
günü imzalanmış ve çok büyük salahiyyetıer verilen Müfettiş-i-uınuınflere ayda 
dörder yüz Osmanlı altını maaş bağlandıktan başka birer ikametgah tahsisi de 
kabul edilmiştir! Müfettişierin birer ecnebi yaverleri de olacaktır. Biraz sonra 
birinci cihan harbi başlayınca Şarki-Anadolu bu siyası: felaketten kurtulmuş, 

yalnız Hoff bir kere Van'a lmdar gidip gelebildiği halde Westenenk işe başla

nı.ak iınka,nım bile bulamamış ve nihayet 31 Kanunuevvel 1914 = 13 Safer 1333 
tarihinde çıkan bir irade ile kontratalar fesh edilmiştir). 

9 Eylül = 18 Şevval, Çarşan ha: Kapitiüasyonlarm ilga~n. 

(Kapitülasyonlar meselesi için ikinci ciltte 1536=942 vukuatınm "18 Şubat>> fık

rasına bakınız. - tık zamanları zayıf ve fakir Avrupa devletlerine birer lütuf 
şeklinde ihsan edilen bu imtiyazlar, Türkiye zayıflayıp Avrupa kuvvetıendikçe 

devletin başına bela kesilip istiklalini ihlal edecek şekiller almıştır. !şte 

bundan dolayı Kapitülasyonların ilgası Tanzimatın ilanındanberi devletin ha
rici siyasetinde en mühim gayedir. - Bu sırada birinci cihan harbi başlamış 

ve Türkiye de Almanya ile gizli bir ittifak akdetıniş olduğu için, ittihad-ve
Terakki hükümeti fırsattan istifade ederek Kapitülasyonların ı Teşrinievvel=ll 

Zülka'de Perşenbe gününden ınüteber olmak üzere ilgasını ilan etmiştir: Türk
Alınan ittifakı ve birinci cihan harbi için aşağıda bu senenin «ll Teşrinisani» 

fıkrasına bakınız. - Türkiye'nin bu -haklı hareketine en fazla Alınan müttefikle
rimizin itiraz etmiş olmasından hayret ve ibretle bahsedilir! - Bazı menbalarda 
Paris ve Berlin ınuahedeleriyle Lübnan imtiyazının ilgası da ayni güne müsadif 
gösterilirse de doğru değildir : Bunlar hakkında Almanya ve Avusturya devlet-
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lerine harb içinde verilen notanın tarihi 1 Teşrinisani 1916 = 5 Muharrem 1335 
Çarşanba gününe müsadiftir. - Kanuni devrinde Fransa'ya verilen ilk kapitü
lasyonun yukarda gördüğümüz tarihinden itibaren bu ecnebi imtiyazları, takvim 
ıslahından mütevellit on günlük fark da hisab edilmek şartiyle, tam 378 şene, 

6 ay, 10 gün sürmüş demektir). 

3/4 Teşrinievvel = 13/14 Zülka'de, Cumartesi/Pazv.r gecesi, ze
vaH saat 12 = 24: Burdur ve İsparta zelzelesi. 

( Anadolu'nun bu iki şehriyle rnülhakaatını har ab eden müdhiş sarsıntıdan en 
fazla Burdur müteessir olmuştur: 2500-3000 telefat olduğundan bahsedilir. İspar

ta'nın 5500 evinden üç bini yıkılmış ve mütebakisi de o turulmaz hale gelmiştir: 

Bu vilayette de 1500 telefatla 100 kadar yaralı sayıldığından bahsedilir. Ahaliye 
mesken te'mini için derhal am ele taburları sevkedilmiştir). 

ll Teşırinisani = 22 Zülhicce [ = Rumi 29 Teşrinievw~l] Çarşan

ba: Alııuauya ve Avusturya·· Macaristan kri:rı;ıratorl.uid??Iyhı Hi:ifalı: 

etmiş olan Osmanlı devletinin «İ'tHaf-;-lV!üseHes» denHen İngHteTc, 

Fransa ve linsya devletlerine harb Uan ed:erek hiç bir lüf::mn ohr:.<H:hı~ı 

halde birind cillan harbine atıhvermesi. 

(O zamanki matbüatımızda «Har b-i un: u ml" denilen ve otuz devletin i~ tirakin
den dolayı yeryüzünü bir cehennem haline getiren birinci cihan harbinin, Av
rupa devlet manzumeleri arasındaki tarih! rekabetten mütevellid olan sebebleri 
bu eserin mevzüiyle doğrudan doğruya alakadar olmadığı için, burada ayrıca 

tafsiline Hizum görülmemiştir : Bununla beraber Osmanlı imparatorluğunu alaka~ 

dar eden harb sebeblerine münasebet geldikçe temas edilecektir~ 

Birinci cihan harbinin infilakında "Casus belli» rolünü oynıyan hadiseye «Bos
na-Saray cinayeti)) denir : Bosna eyaletinin merkezi olup Fatih'in sarayından 

dolayı Bosna-sarayı 1 Sayay-ı-Bosna/Saray Serajevo 1 Sara!ewo 1 Sarayevo 
denilen şehir o sırada Avusturya hakimiyyetindedir: Bosnaı-Hersek vilayetimizin 
Avusturya'ya ilhakı ıçın yukarda 1908 = 1326 vukuatının «5 Teşrinievvel)> 

fıkrasına bakınız. 1912 ı= 1330 vukuatının "8 Teşrinievvel" fıkrasında 

gördüğümüz Balkan harbinde Rumeli'nin Türk hakimiyyetinden çıkıp 

Balkan devletleri arasında taksiminden itibaren «Büyük Sırbistan>> ismiyle bir 
Sırp imparatorluğu hulyasına kapılmış olan ve birinci ciltteki 1371 := 773 vu
kuatmın üçüncü fıkrasında bahsettiğimiz «Duşan imparatorluğu» nu ihya etmek 
istiyen Sırp milliyetçileri Avusturya veliahdi François-Ferdinand'ın 28 Haziran= 
4 Şa'ban pazar günü Bosna-Saray'a g.eımesini bir süikasd vesilesi ittihaz ederek 
ilkönce bir bomba patıatmışlarsa da veliahde isabet ettirememişlerdir; fakat ko
mitecilerin bütün bu ihtimalleri hisab edip ona göre davrandıklarından bahse
dilir : Ayni gün Belediye dairesinden çıkan prens bombadan yaralananları ziyaret 
etmek üzere hastahaneye gittiği sırada tabancayla ateş açan "Kara el» lromi
tesi mensuplarından «Gavrilo Princip, isminde bir Sırp lise talebesi nihaye!: 
hem François-Ferdinand'ı, hem karısı düşes V'On Hohenberg'i bir iki kurşunla 

öldürmiye muvaffak olnıuştur : Bu meşhur kaatil 1895=1313 tarihinele Bosna'nın 
Grahovo şehrinde doğmuş olduğuna göre, o sırada 19 yaşlarmdadır; 1918=1336 ta
rihinde Prague=Prag civarında mevkuf bulunduğu Theresienstadt'da ölmüştür. 

Avusturya'nm 23 Temmuz=29 Şa'ban Perşenbe günü verdiği 48 saatlik ültima
tomu 25 Temmuz ı= 2 Ramazan Cumartesi günü Rusya ile müttefiklerine bel bağ
lıyarak reddeden Sırhistan kıranığı seferberlik ilan edince harb artık &rueneır 

miyecek bir hale gelmiş, ayni gün Avusturya-Macaristan da Sırbistan'la siyasi 
münasebetıerini kesip seferberliğini ilan etmiş ve nihayet 28 Temmuz=5 Rama
zan Salı günü Sırbistan'a l.Ian-ı~harp notasım dayamıştır. Birinci cihan harbinin 
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ilk ateşi de ertesi gün Avusturya'nın Tuna filosu tarafından Belgrad bombard
manıyla açılmış sayılır. 

Balkanlardaki üç islav devletinden Bulgaristan ilkönce bitaraflığını nıuhafaza 

etmiş olduğu için, yalnız Karadağ kaderini Sırbistan'a bağlayıp Belgrad bom
bardınanma tesadüf eden 29 Temmuz = 6 Ramazan Çarşanba gunu seferberlik 
ilan etmiş, islav alemini idare eden Rusya'nın ertesi gün seferberliğe kalkışması 

ve Cerrnenliğ'i idare eden Almanya'nın i'tirazlarını dinlernemesi nihayet 1 Ağ·us

tos=9 Ramazan Cumartesi günü Almanya'nın da Rusya'ya harb Haniyle netice
lenmiş ve artık baş döndürücü bir sür'atle inkişaf eden hadisat içinde 3 Ağ·us

tos = ll Ramazan Pazartesi günü Alınanya imparatorluğu Fransa cumhuriyetine 
harb ilan etmiş, 4 Ağustosl=12 Ramazan Salı günü Alman ordusu bitaraf sayılan 
Belçiluı_ topraklarına girmiş ve işte bunun üzerine o gün derhal Almanya'ya ül
tirnata:11 veren ingiltere ertesi güne tesadüf eden 5 Ağustos i= 13 Ramazan Çar
şanba günü Almanya'ya ilan-ı-harb ettiği gibi, arazisi istilaya uğrıyan minimini 
Luxembourg devletçiği de elinde olmıyarak harbe katılmıştır. Avusturya impa
ratorluğ·u Rusya'ya 6 Ağustos = 14 Ramazan Perşenbe, Fransa cumhuriyeti Avus
turya'ya 11 Ağustos = 19 Ramazan Salı, İngiltere Avusturya'ya 12 Ağustos := 20 
Ramazan Çarşanba ve nihayet Japonya imparatorluğu da Almanya'ya 23 Ağus

tos = ı Şevval Pazar günü harb ilan ettiği için, artık ikinci cihan harbi bütün 
heybet ve dehşetiyle feci bir hakikat halini almıştır. 
Türi-üye'nin bu müdhiş ateşe atılışı, insan havsala ve hayalinin eJanuyacağı ve 
iz'anların dayanamıyacağı bir şenaat ve ihanet eseridir: "Hıyanet-i vataniyye» 
demek, yalnız para için vatanına ihanet etmekten ibaret basit bir suç demek 
değildir; şöhrct veyahut hakimiyyet endişe ve hırsıyla memleketini her hangi 
bir macera veyahut bir tehlikeye atmak da vatana ihanettir ve bu iki nevi iha
netin birbirinden hiç bir farkı yoktur. ittihad-ve·-Terakki komitesinin Balkan 
harbinde muhalif hükumeti muvaffakıyyetsizliğ·e uğratmak ıçın ordu içinde 
bozgunculuk propagandası yapmaktan çekinmiyen korkunç elebaşıları, bu sefer 
de sırf askeri bir idare kurarak millet nazarında zerre ).;;:adar haysiyyet ve iti
barı kalmamış olan mevki'lerini muhafaza için böyle bir şenaat irtikab etmişler

dir: Bu yüz kızartıcı hakikat, resmi ve lıususi her türlü vesikalanyla sabit bir 
hakikattir. 

Türkiye'nin harbe girişi üç perdelik bir fiicia şeklindedir : Birinci perdede hiç 
kimsenin haberi olmadan dört kişi tarafından Almanya ile gizli bir ittifak ak
dedilmiş, ikinci perdede gene kimsenin haberi olmadan tek bir kişi tarafından 

devletin bitaraflığı ihlal edilerek Akdeniz'deki Alman zırhlıları Çanakkale boğa

zından içeri alınmış ve nihayet üçüncü perdede de gene kimsenin haberi olmadan 
Türkiye harb ateşine atılıvermiştir. 

A -- dttifaJ: fackısı»: ittihadçılar Türk-Alman ittifakını 2 Ağustos'= 10 Rama
zan pazar günü imzalamış!ardır; bu tarih, 28 Temmuz 1= 5 Ramazan Salı günü 
başlıyan harb-i-umumi'nin infilakından tam beş gün sonradır: Buna rağ·men 

Bahriye nazırı Cemal Paşa, hatıratının 89 uncu sahifesinde ittifalun harb esna
sında a.kdolunmadığını iddia edip bu iddiaya sebeb olarak da müzakeresinin daha 
evvel başladığından bahsetmekte ve sonra kendilerini nakzedip imza tarihine 
kadar meseleden haberdar olmadığını söylemektedir! Hakikatte ise ittifak 
müzakeresinin Avusturya imparatorluğu Sırhistan krallığına ültimatomunu ver
dikten dört gün sonra ve ilk ateşin açılmasından ancak iki gün evvel başlamış 

olduğu, Berlin sefiri Mahmud Muhtar Paşa'nın «Maziye bir nazar» ismindeki 
eserinin 233 üncü sahifesindeki sarahatle sabittir. ittifak muahedesini hazırhyan
la.r yalnız dört kişidir ve diger vükelanın böyle bir şeyden kat'iyyen haberleri 
yoktur : Bu dört kişi Sadr-ı-a'zam Said Halim ve Harbiye n·azırı Enver Paşa
larla Dahiliyye nazırı Tal'at ve Meclis-i-Meb'usan reisi Halil Beylerden ibare~
tir. O zamanlar henüz Fransız tarafdan olduğu için Bahriye nazırı Cemal Paşa'
ya bile haber verilmemiş ve tabii diger vükeladan da gizli tutulmuştur! Dünya
da misli görülmemiş olan bu feci hakikat hem Tal'at ve Halil Beylerin, hem 
Cemal Paşa'nın hatıratiyle sabittir. Osmanlı mutla1nyyet tarihinin inhita: dev
rinde bile böyle bir facia görülmemiştir: Çünkü bütün muharebeler Hey'et-i-Vü-
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keHi.'dan başka sarayda toplanmış fevkalade meclisierin karariyle ilan edilmiş~ 

tiL işte bu suretle ittihad-ve-Terakki sergerdeleri devlet ve milleti padişahın 

ve hatta kendi kabine arkadaşlarının haberleri bile olmadan sırf kan ve canla 
tatbik edilebilecek mühlik ve esrarengiz bir taahhüd altına sürüklemişler de
mektir. Türkiye namına , Sadr-ı-a'zam ve Hariciyye nazırı Said Halim Paşa'nın 

ve idmanya namına da Istanbul Büyük-elçisi Baran von Wangenheim'in imza
ladlğı bu beş maddelik meş'um ittifaknamenin Türkçe metni aynen işte şöyledir : 

1 - Tarafe:ırn-i akıdeyn, Avusturya ve Macaristan ile Sırhistan arasında müte
kevviı~ ihtilafa karşı kat'! ve mutlak bir bltarafl rnuhil.faza etrneyi taahhüd 
ederler; 

2 - Rusya, tedabir-i fi'liyye-i askeriyye ile ihtilafa müdahale edecek ve bu 
haı·eketi ile Almanyaca Avusturya-Macaristan'a nı.uavenet-i fi'liyye-i askeriyye
de bulunuhı.ı.cısını mucib ve müstelzin: bir sebeb-i harb tevlid eyliyecek olur ise, 
Rusya 'nın bu tavr-u-hareketi Türkiye iç ün dahi bir sei:ıeb-i har b teşkil edecektir; 
3 _ Harb zuhüru tal,dirinde Almanya Türkiye'deki hey'et-i mahsusa-i askeriy
ycsini. Türkiye hükümetinin emrin'~ amade bulunduracaktır : Buna mukabil Tür
kiye hükümeti hey'et-i mezkılreye, Türk ordusunun sevk-u-idare-i umumiyyesine 
müteallik umfır-u-husılsat üzerinde -Türkiye Harbiyye nazırı ile Alman hey'et~i 

askeriyye reisi beyninde bu babda kararlaştırılan şeraite tevfikan- fi'li ve kat'i bir 
nüfuz te'min edecektir; 

4 - Almanya hükümeti, Türk mülkünü lede-1-hace, bu arazı tehlikeye ma'rılz 

kaldığı takdirde, silah kuvveti ile müdMaa etmeyi dGr'uhde eyler; 

5 - Almanya ve Türkiye imparaterluklarını ihtilaf-ı hazırdan tevellüd edebi
lecek beynelmilel teşevvüşat ve ihtilatata karşı sıyanet ve muhafaza kasdı ile 
akdolunan işbu mukavele, isimleri bilJada mezki'ı.r salahiyyetdar murahhaslar 
tarafından imza olunduğu an~an i'tibaren kesb-i mer'iyyet edecek ve sair taah
hüdat-ı mü~ekaabile-i mümasile gibi 31 Kanunuevvel 1918 tarihine kadar mer'i 
ve cari olacaktır. 

Bu çılgınca. muahede ayni zamanda müdhiş bir sahtekarlık vesikasıdır : Çünkü, 
birinci maddesi mucibince Avusturya-Sırhistan ihtilafı 'O iki devlet arasına 

münhasır kaldıkça Türkiye ve Almanya bitaraflıklarını muhafaza edecek ve ikin
ci maddeye göre de ancak Rusya ile Almanya arasında harp zuhur ettiği takdirde 
Türkiye iştirake mecbur olacaktır. Hakikatte ise bu muahede 2 Ağ·ustos Pa
zar günü imzalandığı halde, yukarda gördüğümüz gibi Almanya l Ağustos Cu
martesi günü Rusya'ya ilan-ı-harb etmiştir! !şte bundan dolayı 1ttihadçılar Tür
kiye'yi bile bile Almanya'ya pişkeş çekmişler demektir: Tabii bundan maksat
ları uzun süreceği muhakkak bir dünya hadiresi boyunca askeri idare ve harb 
hali sayesinde mevkilerini muhafaza etmek ve binde bir ihtimal ile Almanya 
galip geldiği takdirde muzaffer bir hükümet nüfuzunu kazanarak iş başında 

gediklileşmektir! üçüncü maddeye göre Türk ordusunun umumi sevk-u-idaresi 
Almanlarm «Fi'li ve kat'b nüfuzuna terkedilmiş ve bu suretle bir müstemleke 
ordusu haline getirilmiştir! Dördüncü madde mucibince de Türkiye Almanya'nın 

askeri himayesi altına konulmuş demektir! Yalnız bir nokta her nedense unu
tuluvermiştir : Bütün bu fedakarlıklar niçin yapılmakta, yani Türk milleti neye 
mukabil ateşe atılmaktadır? Farz-ı-muhal olarak Almanya galip geldiği tak
dirde, Türkiye'ye te'min edeceği menfaatler nelerdir? Muahede metnine göre 
Almanya'nın indelhace "Türk mülkünü müdafaa»dan, yani hami devlet sıfaı

tiyle «Tamariıiyyet-i mülkiyye»mizi te'minden başka hiç bir taahhüdü yok
tur; halbuki o sırada onu i"'tilaf devletleri ve hatta Rusya bile hiç kan dök
meyip bitaraf kalmaımza mukabil te'min ve taa.hhüd etmişlerdir : Bu nokta, 
harpten sonra neşredilen bütün resmi vesikalarla sabittir. İttihadçılar Türki
ye'nin bitaraflığına mukabil i'tilil.f devletlerinden "Tamamiyyet-i mülkiyyeııden 

başka bir takım menfaatler de koparmak istemişler ve onlar da bazılarına razı 

olarak pazarlığa bile girişmişlerdir: işte buna rağmen ittihad-ve-Terakki'nin 
dört sergerdesi Almanya'dan her .nedense hiç bir milli menfaat istememişler 

ve netice olarak «İ'tilaf-ı-Müselles»in kansız olarak te'min ettiği «Tamaıniyyet.-i 
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mülkiyye»mizi «İttifak-ı-Müselles»in yalnız bir devletinden milletin kanı ba
hasına istihs1U etmeyi tercih etmişlerdir! Bahriye nazırı Cemal paşa'nın hatıra
tında ittifak ve i'tilil.f zümrelerinin Türkiye'ye karşı siyasi ve askeri ihtirasları 

-arasında bir mukayese kısmı vardır; bunda ingiltere, Fransa ve Rusya'yı Os
manlı imparatorluğunun muhtelif taraflarına göz dikmiş gösterdiği halde, 
"Avusturya ile italya'nın artık Türkiye'den İstiyecekleri kalmamış,, olduğıandan 

ve Alınanya'nın da Türkiye'yi bir müstemleke gibi eline geçirmesi coğrafi va
ziyeti itibariyle imkansız bulunduğundan bahsedilmektedir: Bu tuhaf mütiHiia
dan anlaşıldığına göre Cemal Paşa'nın harb-i-umumi sebebleri hakkında hiç 
bir fikri yoktur! Çünkü o müdhiş dünya faciasının en mühim sebebi, müstemle
keci i'tilaf devletlerinin dünya pazarlarını inhisar altına almış olnıalarına 

mukabil, Almanya'nın sanayı kudretiyle mütenasip mahreçlerden mahrum ol
masıdır. Bilhassa Şark'a göz dikmesinin ve «Drang nach Osten» denilen "Şark'a 
doğru hamle» siyasetinin temel taşı işte bundan ibarettir. Bağ·dacl de•11ir-yo!un
dan dolayı daha Sultan Hamid zamanındanberi devam edip duran ingiliz-Alman 
gerginliğ·inin bütün sırrı da işte bu noktadadır. Balkan harbinden itibaren Ru
meli'de kurulan islav çenberi Almanya'nın Şark yolunu kapamış ve nihayet 
Avusturya ile Almanya bilhassa işte o çenberi yarmak için ateşe atılmıştır. Al-_ 
manya harbi kazandığı takdirde, artık onun için coğrafi vaziyet gibi şeyler 

mevzı1-i-bahis bile değildir : Çünkü bütün dünyaya hakim olacak ve bilhassa 
yukarda gördüğümüz «İttifakname» ismindeki esiiret senedi mucibince Türki
ye'yi en yakın müstemleke haline getirecektir: Onun için böyle bir ittifak, ko
yun un kurtla ittifakı demektir! !ttihadçılar, işte böyle bütün dünyanın bildiği 

en basit şeylerden bile bihaberdir. - Almanya ile akdedilmiş olan ittifaknameye 
biraz sonra 5 Ağustos r= 13 Ramazan Çarşanba günü Avusturya-Macaristan da 
Etihak etmiştir. 

ittiffikın akdine tesadüf eden 2 Ağustos'=10 Ramazan Pazar günü "Tedbir-i ihti.
yati olmakıı ve ertesi günden başlamak üzere seferberlik de ilan edilmiştir. -
inşa ve tamirleri evvelce İngiltere'ye ısmarlanmış olan Sultan Osman ve Reşa

diyye zırhlılarına İngilizler tarafından ambargo vaz'ı da ayni güne müsadiftir : 
Bu ingiliz tedbiri yalnız o iki Türk gemisine münhasır olmayıp İngiltere tezgah
ıarına sipariş edilmiş bütün ecnebi gemilerine şamildir; yalnız Türkiye'nin bita
raflığ'mdan şüphe eden i'ngiltere bu iki geminin ikmal ve teslim muamelelerini 
ambargo tarihine kadar kasden geciktirmiştir. 

B - «Alilnan zırhJıLwrvnın kabulü faciası»:. Harp hazırlıklarına vakit bulabilmek 
için zahiren bitaraflığını ilan etmiş ve seferberlik ilanını da bir "Tedbir-i ihti
yatt» gibi göstermiş olan ittihad'-ve-Terakki hükümeti bütün bu zevahiri fi'len 
tekaib ederek ll Ağustos1=19 Ramazan S.alı günü «Goebenıı ve "Breslau» isimle
rindeki Alman zırhlılarının İngiliz takibinden kurtulmak üzere Çanakkale bo
ğazından içeri girmelerine müsaade etmiştir: Mahmud Muhtar Paşa'nın «Maziye 
bir nazar» ismindeki eserinde bu gemiler «10 Ağustos akşamı saat sekiz bu• 
çukta)> içeri girmiş gösterilir. Cemal Paşa'nın hatıratında i'tiraf ettiği gibi «Bi
taraflık kavaidine tevfikan» Türkiye'nin bu gemileri ya yirmi dört saat içinde 
kara sularımızdan çıkmıya davet veyahut silahlarından tecrid etmesi Iazıın 

geldiği halde bunlann hiç biri yapılmamıştır! Bu gemileri içeri alan kimdir? 
Tal'at ve Cemal Paşaların hatırat şeklindeki eserlerine göre ne Sadr-ı-a'zamın, 

ne kabinenin, ne de şahsen kendilerinin bu meseleden kat'iyyen haberleri olma
mıştır! Her ikisinin de ittifak ettikleri nokta şudur: O günün akşamı Sadr-ı

a'zam Said Halim Paşa'nın yalısında toplanan "Encümen-i vükela»ya biraz geç 
gelmiş olan Harbiye nazırı Enver Paşa içeri girerken gülerek : 

- Bir oğlumuz dünyaya geldi! 
demiş ve hemen izah ederek Alman gemilerini ingiliz takibinden kurtarmak 
üzere içeri alınmalarını kendisinin emrettiğini söylemiştir! Halbuki Amerika se
firi Morgenthau'un hatıratında Alman sefiri Wangenheim'den naklen anlattığma 

göre bu gemiler meselesi tttihadçılarla Almanlar arasında evvelden karariaşmış 

bir meseledir! Cemal Paşa'nın diger bir ifadesi de bunu te'yid edecek mahiyet
tedir: 8 Ağustos = 16 Ramazan Cumartesi günü, yani gemilerin içeri alınmalarm• 
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dan üç gün evvel Alman ateşe-navalinin kendisine müracaati ve Said Halim ve 
Enver Paşalarla Tal'at Bey'in muvafakati üzerine Bahriye nazırı Cemal Paşa 

Goeben zırhlısına kömür verilmesini emretmiş ve derhal Derince'den Adalar-deni
zi'ne bir vapur dolusu kömür sevkedilmiştir! Bununla beraber, içeri alma facia
sının yalnız Enver Paşa tarafından verilen emirle olduğu hakkındaki iddianın doğ
ru olmak ihtima1i daha kuvvetlidir. Alman zırhlılan içeri alındıktan sonra, tabii 
artık Marmara ile Boğaz-içi'ne tamamiyle hakim olmuşlardır: Bu suretle Enver 
Paşa, Almanya'nın Türkiye'yi istediği zaman harbe sokacak bir vaziyete gelme..: 
sini te'min etmek gibi tarihin hiç bir zaman afvetmiyeceği bir cinayeti tek ba
şına irtikab etmiş ve bu faciaya ses çıkarınıyan arkadaşları da suç ortaklığı et
mişler demektir. Meşrutiyetin değil, mutlakıyyetin bile havsalasına sığmak im
ldnı olmayan bu fec! vak'a üzerine Fransa ve ingiltere sefirleri Sadr-ı-a'zamı 

derhal ziyaret edip o gün Istanbul'dan Çanakkale'ye varan bir «Messagerie» va
pu.runu Alman zırhlılarının tahar'riye kalkışmalarından şikayet edip şiddetle pro
testo ettikleri için, hükümet harp hazırlıkları ikmal edilineeye kadar güya vakit 
!;:azanmak üzere Alman sefirine müracaat ederek bir müddet için zırhlılarm si
lahtan tecridini istemişse de, _artık vaziyete hakim olan sefir kat'iyyen kabul et
memiş ve hatta Cemal Paşa'nın izahına göre: 
"Şayed bu hadise i'tilaf devletleriyle hükümet-i Osmaniyye arasında inkıta'-ı 

münasebat ve hatta i'lan-ı muhasamatı intac ederse, bunu hadisatın zarar ve 
ziyan-ı tabiisine atfederek kabul etmek mecburiyyetinde bulunduğumuzu ifiide 
etmiştir». 

Gene Cemal Paşa, Enver Paşa'nın da <<Sefirin bu mütalaatma iştirak» ettiğinden 

bahsetmektedir! Enver, hiç bir menfaat mukabilinde olmamak şartiyle Türki
ye'yi Almanya'ya işte böyle feda etmiş, netice itibariyle TürkU-iğe fenaiık ettiği 

nisbette Almanlığa hizmette bulunmuş ve işte bundan dolayı harb içinde mem
leketimize gelen Alman trenlerinde vagonların üzerine «Türkiye» yerine ın 

harflerle «Enverland i= Enveristan» ismi yazılmıştır! Sultan Han1id'in keyfi idare
siyle memleketi felakete sürüklemiş olduğunu iddia edenler işte böyle meşrutiyet
çilerdir. 
i'tilaf devletlerinin gemiler meselesinden dolayı yaptıklanndan bahsettiğimiz 

şiddetli teşebbüs karşısında Alman sefirine yapılan müracaatin reddi üzerine 
Said Halim paşa'nm yalısmda toplanan ccEncümen-i vükela» Alman zırhlılarını 

Türkiye tarafından güya satın alınmış gibi gösterıniye karar vermiş, hemen o 
gece sefirin muvafakati istihsal edilmiş ve ertesi gün de mesele matbuata tebliğ 

edilerek İngilizlerin «Sultan Osmanıı la ccReşadiyye»yi zabtetmelerine mukabil 
Almanya'dan iki gemi satın almdığ·ı hakkında «Hararetli yazılar» yazdırılmıştır! 

i'tilaf devletleri bu hayali satış oyununa inanmamış olmakla beraber, sırf Türk 
bitaraflığını te'min için güya inanmış gibi görünmüşler ve yalnız gemilerin «Al
man mürettebatından tecrid olunmasını» istemişlerse de, bu haklı teşebbüse karşı 
da mesele bir müddet savsaklandıktan sonra Osmanlı donanmasının ıslahına me'
mur ola:tı ingiliz amirali Limpus Paşa ile maiyyetine «Me'zi'ıniyyet» verilmiş ve 
biraz sonra da , donanma Baş-kumandanlığına Alman filo kumandanı amiral 
SouchonfSuşon Paşa tayin edilmiştir! Bu faciada hem zavallı Türk milletini, hem 
cihan efkar-ı-umumiyyesini akıllarınca aldatmak üzere ittihadçıların ne gülünç ya
lanlar söyledilderini anlamak için gemilerin ne suretle satın alınmış olduğu hak
kında Tal'at . ve Cemal Paşaların birbirini tekzib eden sözlerini karşılaştırmak 
kafidir. Tal'at Paşa, hatıratının 1946 tarihli Istanbul tab'ının 27 nci sahifesinin 
13-14 üncü satırlarında aynen şöyle söylemektedir : 

"Gemilerin satışı bir gösterişten ibaret olmayıp hakikatti,. 
Tal'at Paşa'nın bu yalanını Cemal Paşa hatıratının 1922 Istanbul tab'ının 101 inci 
sahifesinin 3 üncü satırından harfiyyen naklettiğimiz şu cümle tekzib etmektedir: 

"Bu satış keyfiyyeti hakiki değil, zahiri idi»! 
Birbirini tamamiyle nakzeden bu iki sözün birincisini söyliyen bir Dahiliyye nazırı 
ve ikincisini söyliyen de ayni kabinede Bahri ye nazırıdır. 
Geeben ve Breslau zırhlıları 16 Ağustos=24 Ramazan Pazar günü Istanbul ön
lerine gelmiş ve birincisine «Yavuz», ikincisine de «Midilli» ismi verilmiş, yal-
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nız Alman zabitleriyle mürettebatı değiştirilmiyerek başlarına birer fes geçiril
ıne~le iktifa edilmiştir! Tabil bundan maksat, i'tilaf devletlerinin güya gözlerini 
boyamaktır! Halbuki bir taraftan da devletin bütün askeri tedbirleri onlara 
karşıdır : Mesela 27 Eylül = 7 Zülka'de pazar günü Çanakkale-bağazı'na 'iorpil 
dökme isieri ikmal edilmis ve 1 Tesrinievvel ;=:: ll Zülka'de Perşenbe günü de bo
ğazıu kc{panacağı resmen iıan olumn'uştur. 
Birinci cihan harbinde Türk milletinin dört sene Avrupa, Asya ve Afrika cep
helerinde döktüğü kanlarla heba olan servetlerinin ve yıkılıp giden altı asırlık 
imparatorluğunun yegane bedeli olarak nihayet elinde işte bu Yavuz zırhlısı kal
mıştır: Dünya tarihinde bundan pahalı gemi yoktur! «Gemilerin satışı bir göste
rişten ibaret olmayıp hakikatti" diyen Tal'atın o muazzam yalanı bu bakımdan bir 
nevi kehanet sayılabilir. 
C __ «2'iirk'iye'yi .fi'.~en harbe solvan Karadenie faciası»: Yukarda harbe girişi

mizin üç perdelik bir facia şeklini almış 'Olduğundan bahsetmiştik. Bu akla sığ

maz facia 2 Ağustos = 10 Ramazan Pazar gününden 29 Teşrinievvel i= 9 Zülhicce 
Perşenbe gününe kadar 2 ay, 29 gün 1= 89 günde. oynanıvermiştir! Birinci perdeyi 
teskil eden 2 Ağustos ı= 10 Ramazan Pazar tarihindeki ittifak oyunundan 9 
glln ı:•onra ll A.ğustos = 19 Ramazan Salı günü Osmanlı bitaraflığına rağmen Al
man zırhlılannın Çanakkale-boğ·azı'ndan içeri alınmasıyla ikinci perde açılmış 

ve ondan 79 gün sonra 29 Teşrinievvel ı= 9 Zülhicce Perşenbe günü de üçüncü 
perde açılarak Türk milleti sırf Almanya uğruna harb-i-umumi mezbahasına atı

lıvenniştir! Bu üç oyunun her üçü de umumiyetıe kabine azasının, yani hü
kümetin haben bile olmadan ittihad-ve-Terakki komitesinin bir iki sergerdesi 
tarafından aynanmıştır : Yukarda da gördüğümüz gibi Türk-Alman ittifakını 

kahinenin haberi olmadan Said Halim ve Enver Paşalarla Tal'at ve Halil Beyler 
tertib etmiş, Alman gemilerini hiç kimsenin haberi olmadan Enver Paşa tek 
başına içeri alıp müdhiş bir emr-i-valn' yapmış ve nihayet Bahriye nazırı Ce
mal ve Harbiye rıazırı Enver paşalarla Dahiliyye nazırı Tal'at Bey ve donanma 
kumandanı amiral Souchon'un tertibiyle gene hükümetin haberi olmadan üçün
cü perde oynanmıştır! Bu vaziyete göre birinci perdede dört, ikinci perdede yal
nız bir ve. üçüncü perdede ise biri ecnebi olmak üzere gene dört aktör rol oyna
ımş demektir : Bunlardan Enver Paşa'nın her üç perdede de rolü vardır. Netice 
itibariyle, hükümetin, milletin ve padişahın haberleri bile olmadan beş ittihadçı 

ile bir Alman amirali Osmanlı imparatorluğunu hiç bir milli zanıret olmadığı 
halde sırf Almanya •öyle istediği için dünyanın en büyük ateşine atıvermişler de
mektir : Yeryüzündeki bütün hukuk devletlerinin kanunlarında bu ağır suçlar
dan yalnız birini irtikab edenler hakkında bile tayin edilen ceza idam cezasıdır; 

tarihin buna verebileceği yegane hüküm de "Hıyanet-i vataniyye» hükmüdür. 
Baş-Mabeynci Lütfi Simavi Bey'in "Sultan Mehmet Reşad Han'ın ve halefinin 
sarayında gördüklerim» ismindeki hatıratında bu müdhiş facianın ma.hiyyeti şöy

le izah edilir: 
«Hicaz'ı, Irak'ı, Suriye'yi ve Filistin'i kaybettiğimiz bu haileye işte böyle bir 
hokkabazlıkla karıştık. tstikbali karanlık gören vükelanın bir kısmı isti'fa etti. 
Bazı ehemmiyetsiz nuzzar, mevkilerinde kaldılar. Trablusugarp ve hususiyle 
Balkan muharebe-i meş'fımesinden sonra iltiyam bulınıyan yaralarımıza rağmen 

hiç bir mecburiyet yokken ve kimse tarafından düçar-ı taarruz almadığımız halde 
dünyanın en birinci devletleri aleyhine harbe girişmek, mecnunane olduğu kadar 
caniyane bir siyaset idiıı. 

Lütfi Simavi Bey'in bahsettiği «Mecnunane» ve «Caniyane» hakkabazlığın feci 
bir tarafı• daha vardır : O sırada devlet harbe hazır değildir! tşte bundan dolayı 
N§.fia nazırı Çürüksulu-Mahmud Paşa ile Ticaret ve Ziraat nazırı Süleyman-ül
Bostani ve Posta-Telgraf nazırı Oskan Efendiler gibi esasen harp aleyhdarı olan 
bazı vükeladan başka Sadr-ı-a'zam ve Hariciyye nazırı Said Halim Paşa başta 

olmak üzere hükumet erkanının· mühim bir kısmı harp hazırlıklarının ikmali 
. için bitaraflığımızın altı ay daha muhafazasına tarafdardır. Fakat kabinede Alman 

menfaatlerinin adeta mümessili rolünü oynıy~n Harbiye nazırı Enver Paşa, Al
manya'nın sıkışık vaziyetinden dolayı Türkiye'nin bir an evvel harbe girmesini 
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istemektedir! Goeben ve Breslau gemileri Enver'in emriyle içeri alınıp Istan
bul'a geldikten sonra Bab-ı-Ali birbirine zıd iki tazyik altında kalmıştır: Amiral 
Souchon bir an evvel Karadeniz'e çıkmak için dolap çevirmekte ve i'tilaf dev
letlerinin elçileri de donanma Karadeniz'e çıktığı takdirde düşman muamelesi 
göreceğinden bahsetmektedir. Hayati bir ehemmiyeti olan bu noktayı Cemal Paşa 
hatıratının 109 uncu sahifesinde şöyle an J.atır: 

-ı:O sırada Enver Paşa Goeben ile Breslau'ın Karadeniz'e çıkmalarını men'etmekte 
artık devam edemiyeceğini, zira arniralin gaayet muhık bir çok esbab-ı askeriy
ye serdetmekte bulunduğunu dermiyan etti. Fakat bu iki sefinenin diger Os
manlı sefaini ile beraber Karadeniz'e çıkması muhakkak bizim harbe dühülü
müzü intac edebilirdi. Bir kere !'tilaf devletleri Goeben ve Breslau sefinelerinin 
Osmanlı sefinesi olduklarını kabul etmedikleri ve binaenaleyh Osmanlı bayrağını 

ve Osmanlı mürettebatını hamil olarak dahi boğazlardan çıkacak olurlar ise 
der-akab düşman muamelesi göreceklerini açıktan açığa ihtar etmişlerdi>,· 

işte bu vaziyete rağmen Enver ve Cemal paşalada Tal'at Bey'in tasvibi üzerine 
Hmiral Souchon'un kumandasındaki Osmanlı donanınası 27 Teşrinievvel'= 7 Zül
hicce Salı günü Karadeniz'e çıkmış ve Kurban bayramının arefesine tesadüf eden 
29 Teşrinievvel=9 Zülhicce Perşenbe günü de Rus donanmasıyla sahillerine ateş 

açmak suretiyle Türkiye'yi fi'len harbe sokmuştur: Bütün Osmanlı tarihinde tek 
bir misli olmıyan bu müdhiş faciadan padişahın, sadr-ı-a'zamın ve umumi;,ryetl8 
hükumet erkanının kat'iyyen haberleri yoktur! Yalnız fa.cianın mürettinle1"i oiqn 
Enver ve Cemal Paşalarla Tal'at Bey haberdardır! O sırada Mabeyn Baş-katip

liğinde bulunan Aİi Fuad Bey "Görüp işittiklerim, ismindeki hatıratının 129 uncu 
hatıratının 109 uncu sahifesinde şöyle anlatır : 

nKurban bayramı gecesi, sabahleyin alaya yetişmek üzere erkence yatmış oldu
ğum halde yanımızdaki konakta ikamet eden Baş-mabeynci Tevfik Bey bizim eve 
gelerek beni uykudan uyandırttı. Amiral Souchon'un kumandasında olarak istik
şaf için boğaza çıkmış olan sefain-i harbiyyemiz ile Rusya sefaini arasında mUsa
demat başlamış olduğunu şimdi haber aldığından ve keyfiyetin Zat-i-Şahaneye 

aksetmesi ihtimalinden bahisle her halde hakikati öğrenmemiz lazımgeleceğini 

söyledi. Hakikati anlamak için ya Enver Paşa'ya veya Cemal Paşa'ya müracaat 
olunmak icab ediyordu. Enver Paşa'nın konağına telefon ederek paşayı aradıksa 

da yatmış olduğu cevabını verdiler. Cemal P31şa'yı aradığımız halde onun da bir 
ziyafette med'uv bulunduğunu söylediler. Bu cevapların mürettep olduğu malumdu; 
fakat bizim için başka va.sıta-i istitla' yoktu. Sabahleyin bayram alayı icra olu
nacağından erkence saraya gittik. Vükela dahi birer birer toplandılarsa da onlar 
ila vak'adan haberdar değillerdi. Enver ve Cemal paşa'larla Tal'at Bey gelince 
hakikat-i vukuata ıttıla' hasıl oldu». 

Mabeyn Baş-katibinin bu izahatından da anlaşılacağı gibi Padişahm, Sadr-ı-a'

zamın, vükelanın ve en mühim saray erkanının vak'ad~n kat'iyyen haberleri yok
tur: Felaketin mürettipleri de Enver ve Cemal Paşaıa:f.ık Tal'at Bey'dir. O sırada 
Rus sefareti baş-tercümanlığında bulunan Mandelstam'ın «Le sort de l'Empire 
Ottoman» isınindeki eserinin muhtelif yerlerinde iddia ettiğine göre Enver-Ceınal
Tal'at triyomvirasıyla ittihad-ve-Terakki sergerdelerinden isimlerini zikretınediği 

ve belki de öğr~nemediği bir iki kişi ll Teşrinievvel=21 Zülka'de Pazar günü Al
man sefaretinde sefir Wangenheim ile gizli bir ictima akdedip Türkiye'nin Rus
ya'ya taarruzu hakkında bir mukavele imzalamışlardır! Cemal Paşa hatıratmda 
bu ictimaı i'tiriif ederek Said Halim ve Enver Paşalarla Tal'at ve Halil Beylerin 
de bulunduklarını söylemekteyse de, taarruz mukavelesini reddetmektedir. Tal'at 
Bey'in bir yalan-dolan mecmuasından başka bir şey olmıyan hatıratının şu fİkra

sında kendisinin vak'adan haberi bile olmadığından bahsedilmektedir: 

«BU hadiseden hiç birimiz daha önceden malumatdar değildik. Fakat her kes 
gibi, ben de Enver Paşa'nın haberi olduğ·una kaani'dim. Bayram günü Meclis-i
Meb'usan reisi Halil Bey'in evinde toplandık. Ben Enver Paşa'ya epiyce hücum 
ettimse de, hiç haberi olmadığını yeminle te'min ettiıı! 
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Bu izaha göre Türkiye'yi yalnız amiral Souchon harbe sokmuş demektir: Halbukl> 
donanmanın Karadeniz'e çıkmaması hakkında Mahmud Muhtar Paşa'nın «Mazi
ye bir nazar» ismindeki eserinde bahsettiği bir Meclis-i-Vükela kararı vardır;. 

bu karara rağmen donanmanın bir iki gün evvel .Karadeniz'e çıkmasından Har
biye ve Bahriye nazırlanyla Dahiliyye nezaretinde bulunan !ttihad-ve-Terahki 
komitesi şefinin haberdar olmaması akla sığacak şey midir? Zaten general 
Liman von Sanders'in «Türkiye'de beş yıl» ismindeki hatıratma göre: 
"Türkiye Bahriye nazırı Cemal Paşa Karadeniz'e çıkma hususuna muvafakat 
mecburiyetinde kalmıştır,. 
Ali Fuad Bey'in yukarda gördüğümüz izahı da bunu teyid etmektedir. Bu: fii
cianın en garip noktalarından biri de kendisine haber verilmeden harbe giril
diği için Sadr-ı-a'zam Said-Halim Paşa'nın arkadaşlarına gücenip istifa'ya ka
rar verdiği halde gene onların ısrariyle vazgeçip yerinde kalnıasıdır; Ali Fuad. 
Bey, Karadeniz macerasının şuyüuna tesadüf eden Bayram gününden bahsederken 
bu meseleyi de şöyle anlatır : 
«0 gün Said Halim Paşa saraya gelmeyip rahatsız bulunduğuna dair Baş-kita-

bete bir tezkire-i hususiye gönderdi. Tezkireyi Zat-i-Şahaneye takdim eylediğim

de hatırını istifsar ve gaybübetinin esbab-ı-hakikiyyesini tahkik için İkinci 
Mabeynci Nüzhet Bey'i müşarünüleyhin Yeniköy'deki sahilhanesine i'zam eyledi. 
Bayram alayı ve muayede resmi Sadr-ı-a'zam mevcud olmadığı halde icra kı

lındı. Vukuat Sadr-ı-a'zamın daire-i ıttılaı haricinde cereyil.n eylemiş olduğun

dan buna kesb-i vukuf edince canı sıkılarak isti'fayı tasmim eylemiş ve ·o gün 
saraya gelmeyip merasirnde hazır bulunmamıştır. Muayede resminden sonra vii
kela müşarünileyhin yalısına giderek ve ısrar ederek isti'fadan vazgeçirmişlerdir». 
Almanya ile mahut ittifak muahedesini akdetmiş olan Said Halim Paşa Türki
ye'nin harbe girmesine tabii muhalif değildir : Yalnız ordunun hazırlanması ıçın 

altı ay kadar daha bitaraf kalmak fikrindedir; işte bundan dolayı isti'faya kal
kışması bir kanaat meselesi olmıı,ktan ziyade hükümet reisi olduğu halde dev
let ve millet ateşe atılırken arkadaşlarının kendisine haber vermemiş olmaların-· 

dan müteessir olmasındandır! Zaten devlet reisi olan padişah bile haberdar edil
memiştir! İbn-ül-Emin'in kaydettiği bir rivayete göre Said Halim paşa pil.dişahın 

ısrariyle istifadan vazgeçmiştir. Her halde dünyada hiç bir millete böyle bi:ır 

oyun oynanmamıştır. 
En büyük mes'ul, Alman sefirinden fazla Almanya'ya hizmet eden Enver Paşa'dır: 
Geeben'le Breslau'ı Çanakkale-bağazı'ndan içeri alarak Istanbul ve Boğaziçi'ne: 

hakim bir vaziyete getiren odur. Boğaz istihkamları da Liman von Sanders'in em~ 
rinde ve elindedir. Mahmud Muhtar Paşa «Maziye bir nazar»ında bu noktayı şöy~Et 

anlatır : 
"Alman sefinelerinin mürettebatı Rumanya tarikıyle gelen efrad-ı ihtiyatiY'Y"* 
ile ikmal olunarak az vakitte o kadar çoğa!mış idi ki Alınanlar lede~l-hace 2i 
Ağustos muahede-i ittifakıyyesini cebren tatbik ettirebilirlerdi»! 
Halbuki Sadr-ı-a'zam, ingiliz sefiri Sir Louis Mallet'e: 

- Eğer bir bulıran çıkacak olursa fiarbiye nazırını tevkif için bir çare bulunur! 
demiş ve o da bunu ingiltere Hariciyye nazırı Sir Edward Grey'e telgrafla bil-· 
dirmiştir. Devleti kan ve ateşe sürükliyen komite kodamanları o sırada bir ta
raftan da işte böyle birbirine karşı pusu kurmuş vaziyettedir; hatta İngiliz mavi 
kitabına nazaran Büyük-elçi Mallet bir gün Cemal Paşa'ya Almanların Türki-· 
ye'yi bir an evvel harbe sokmak için icab ederse bir darbe-i-hükünıet yapıp ken
disini hapsetmekten bile çekinmiyeceklerini söylediği zaman, Osmanlı Bahriye nA-· 
zırmdan şu cevabı almıştır : 

- öyle bir şey hissettiğim anda ittihaz edeceğim tedbiri 'ben çoktan düşündüm .. 
O zaman Bahriye nazırı sıfatiyle Çanakkale'yi ingiliz ve Fransız donanınasma 

açar, hal-i ihtilalde bulunan donanmanın te'dibini ona havale ederim. 

Bu sözden anlaşıldığına göre Cemal Paşa şahsını tehlikede gördügü anda boğaz-. 

ları açıp i'tilaf donanmasını içeri alabilecek bir zihniyettedir! Hatıratında 

kendisi bu sozu sefire saka olarak söylediğinden bahsedip te'vile çalısmıssa d& 
bunun şakayla hiç bir 'alaka ve , münasebeti yoktur. !ttihad-veTerakki;nin' aske~-

F.:~·-
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'Z'i hakimiyyetirii te'min ve o sayede mevkiini tarsin için Türkiye'yi ateşe attıran 

feci zihniyeti işte böyle bir zihniyettir. 
Amiral Souchon kumandasındaki Osmanlı filosu Rus sahillerine taarruzunda Si
vastopol, Odesa, Kefe ve NovorossiskjNoworossijsk şehirlerini bombardman et
'tikten başka iki Rus gemisiyle bir Fransız vapurunu da batırmıştır. Bu kanlı 

macera üzel'ine Sadr-ı-a'zam ve Hariciyye nazırı Said Halim Paşa Rusya'ya mü
racaat ederek- vak'aya Rus donanmasının bizim Karadeniz-bağazı'na torpil döke
rek kapatmak istemesi sebeb olduğundan bahsedip sulhü muhafaza ıçın tah
kikat açılmasını isternişse de Petersburg hükümeti bu müracaati reddederek 
derhal Osmanlı maslahatgüzannın pasaportlarını vermekle mukabele etmiştir. 

1:şte bu suretle Osmanlı imparatorluğu harbin ilanından evvel kanlı bir oyunla 
ateşe atılıp fi'len harbe girmiş ve bunun üzerine 3 Teşrinisaniı=14 Zülhicce Salı 

gününden 5 Teşı'inisani >= 16 Zülhicce Perşenbe gününe kadar üç gün içinde 
Rusya, ingiltere ve Fransa devletleri üstüste Türkiye'ye ilan-ı-harb etmişlerdir. 

Istanbul'daki i'tilaf büyük-elçilerinin de Karadeniz macerasının hemen ertesine 
tesadüf eden 30 Teşriiiievvel t= 10 Zülhicce Cuma günü pasaportlarını istedikle
rinden bahsedilir : Rus sefiri De Giers ı· Teşrihisani = 12 Zülhicce pazar günü 
ve ingiltere sefiri Sir Louis Mallet'le Fransa sefiri Bompard da ertesi gün mem
leketlerine gitmişlerdir. Bununla beraber, ilan-ı-harp notalarından evvel i'tilaf 
devletleri muhtelif cephelerden taarruz etmiş oldukları için, harp resmen başla~ 

madan evvel her tarafta fi'len başlamış demektir: ilkönce 31 Teşrinievvel = 
11 Zülhicce Cumartesi günü Ruslar Bayezid'in şimalinden hududu tecavüz ede
-rek ilk ateşi açmışlar ve ertesi gün de ingilizler Akabe'yi topa tuttukları gibi, 
Basra-körfezinden de Şatt-ul-Arap boyunca tecavuza başlamışlardır. 
Türkiye'nin harbe girişi yalnız Karadeniz macerası bakımından değil, her bakım
dan çilgınca bir cinayettir: 
1 - Her şeyden evvel bir kere harbi kazanmak ihtimali muhakkak sayılacak 

kadar kuvvetli olan «İ'tilaf-ı-Müselles, devletleriyle müttefiklerine karşı mu
zafferiyyet ihtimali son derece zayıf olan «İttifak-ı-Müselles» cephesi ahmakça ... 
-sına tercih edilmiştir; 

2 - 29 Teşrinievvel = 9 Zülhicce Perşenbe günü Karadeniz macerasiyle Osmanlı 
in:ıparatorluğu ateşe atıldığı zaman iki tarafın vaziyeti şöyledir : ingiltere, Fran
sa, Rusya, Japonya, Sırbistan, Karadağ, Belçika ve Lüksenburg devletleri t'tilaf 
·cephesindedir; bu sekiz devlete mukabil İttifak cephesi yalnız Almanya ile Avus
turya-Macaristan'dan ibaret iki devletlik müttefiksiz ve ümitsiz bir zümre 
'i'll.iHindedir; 
~~ - <<ittifak-ı-Müsellesııe dahil olan İtalya hükümeti harp başlar başlamaz daha 
:ı Ağustos = 9 Ramazan Cumartesi günü Alman ve Avusturyalı müttefiklerine 
ihanet edip bitaraflığını ilan ederek onları kendi başlarına bırakmıştır; 

4 - Dünya denizlerine ve deniz yollarına t'tiliif zümresi hakimdir; 
5 - Bütün dünyayı kuşatan deminyonları ve müstemleke!eriyle t'tilaf zümresi 
nüfus, iptidai madde ve iktisadi kudret bakımlarmdan mutlak bir üstünlüğe 

sahiptir; 
6 - Siyasi vaziyet, daha bir Ç'Ok devletleriri t'tilaf zümresine iltihak edeceğinde 
hiç şüphe bırakınıyacak kadar vazıhtır : Nitekim başta Amerika ve İtalya ol
mak üzere tedricen yirmiden fazla devlet o tarafa iltihak etmiş ve bütün bun
lara rağmen ittifak zümresine küçük Bulgaristan'dan başka iltihak eden olma
mıştır. 

7 - Askeri vaziyet de ümitsizdir: Çünkü bir hamlede Fransa'yı maglüb ettik
ten sonra şarka teveccühle Rusya'nın işini bitirmek istiyen Alman Erkan"ı-har

biyyesinin meşhur planı 5-9 Eylül ,= 14-18 Şevval Cumartesi - Çarşanba günleri 
vukua gelen Marne muharebesinin Fransız zaferiyle neticelerrmesinden dolayı 

artık suya düşmüş demektir. O vak'adan tam elli gün sonra Türkiye'yi Almanya 
llehi.ne harbe sokmak, bile bile ve göz-göre felaket ve mağlübiyyete sürüklemek
ten başka bir şey değildir. 
tşte bütün bunlardan dolayı Türkiye harbe girerken yalnız iki devletle sekiz 
devlete karşı g~ilmeyi göze almış, denizler hakimiyyetini aklına bile getirmemiş 
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ve her türlü üstÜnlüklerin karsı tarafta olduğunu hisab ederniyecek kadar gaflet 
ve cinnet göstermiş demektir.' Yeryiızündeki son Türk imparatorluğunun inkıra
ziyle neticelerren bu müdhiş facianın bir iki mürettibinden biri olan Tal'at Pa
sa'nın hatıratında bu nokta su iki miitenakız cümleyle izah edilir (S. 30): 
' «Bütün mülahazalar Al~anya'nır:: mağlilb olmıyacağı ihtimaline göre yürü-
tülmüştü; fakat Almanya'nın mutlak galibiyyetine inanılmıyordu»! 

intak-ı-hakka benziyen bu mütenakız fıkranın birinci cümlesine göre Almanya'
nın mağlilb olmak ihtimali kat'iyyen hisab edilmemek suretiyle akla sığmaz bir 
gaflet gösterilmiş ve onu nakzeden ikinci cümlesine göre de kat'i bir Alman 
zaferine inanılmadığı için Osmanlı imparatorluğu bile bile ateşe atılmak sure
tiyle devlet ve millete karşı en müdhiş ihanet cürmü irtikab edilmiştir : Osmanlı 
inkırazının en büyük sebebi, işte böyle deli saçmalanyla hiç farkında bile ol
mıyarak iç-yüzlerini ifşa edecek kadar iptidai kafalı bir takım Balkan çetecile
rinin devlete hakim olmasıdır. 
Türkiye'nin i'tilaf devletlerine resmen ilan-ı-harb etmesi işte bu ll Teşrinisani = 
22 Zülhicce Çarşanba gününe müsadiftir: «Takvim-i-Vakaayi»deki hal-i-harb ira
desinin baş tarafında Karadeniz macerası Rusların taarruzundan mütevellit gibi 
tasvir edilerek: 
«Şehr-i-halin [=Rilmil on altıncı günü Donanmay-ı-Hürriayunun bir kısmı tara
fından Karadeniz'de manevra icra edilmekte olduğu sırada Karadeniz-bağazı'na 

torpil dökmek vazifesi ile hareket ettiği bil-ahire anlaşılan Rusya donanmasm
dan bir takım mezkilr manevraları ihlal ve müteakıben ızlıar-ı muhasama. ile bo
ğaza doğru hareket etmeleri üzerine Donanmay-ı-Hiimayun tarafından mukabele 
()lunmağ·Ia» 

diye Türiye mesru müdafaa vaziyetinde harbe girmiş gösterilir! Bu iradenin 
altında padisahtan başka Hey'et-i-Vükelanın da imzaları vardır. Sultan Reşad 
ordu ile do~anmaya hitaben de ayni gün ayni mealde bir ıcHatt-ı-Hümayilnıı 
neşretmiştir. - 29 Teşrinievvel = 9 Zülhicce Perşenbe gününe tesadüf eden Ka~ 
radeniz macerasiyle resmen harb ilanı arasında geçen müddet 13 günden iba
rettir. - Aşağ·ıki fıkraya da bakınız). 

14: Teşrinisani 25 Zülhicce, Cumartesi: «Cihad-ı-Ekber» ilanı. 

(tslamiyette iki türlü cihad vardır : Hak yolunda gazaya ıcCihad-ı sagır» veya 
«Cihad-ı asgar» ve o yolda yapılan fikir mücadelesiyle propagandaya da «Ci
bad-ı kebir» yahut «Cihad-ı ekberıı denir: Tasavvufta «Cihad-ı ekber» insanın 

ıcNefs-i emmare»sine karşı giriştiği mücadelenin ismidir; onun için tttihadçıların 

budalaca ilan ettikleri din harbine "Cihad-ı-Ekber» demek doğru değildir : Zaten 
bu tabir Meşihat'in neşrettiği fetva metinlerinde mevcud olmayıp yalnız propa
ganda ve neşriyatta kullanılmış tumturaklı bir isimden ibarettir. - Cihad ahkilr 
ınının en mühimlerinden biri de kudreti olan Müslümanların bütün din düş

manıanna karşı «malen ve bedenenıı mücadele ile mükellef olmasıdır: Fakat 
bu mücadele bir «Farz-ı kifaye» şeklindedir; binaenaleyh bedeni ve mali kud
retten mahrum olanlarla düşman esareti altında bulunanlar mükellef değildir; 

nalbuki Türkiye'nin yukanki fıkrada gördüğümüz ilan-ı-harbinden üç gün sonra 
neşredilen Cihad fetvası İngiltere, Fransa, Rusya, Sırbistan ve Karadağ devlet
leriyle müttefiklerinin hakimiyyet ve esaretleri altında bulunan Müslümanlan 
onlara karşı ayaklandırmak ve bu devletlerin Müslüman tebaalarından toplıya

cakları askerleri Türkiye ile müttefikleri olan Hıristiyan Almanya ve Avus
'turya'ya karşı harbetmekten men'etmek için neşredilmiş ve İslam tarihinde 
misli görülmemiş garip bir fetvadır: Ellerinde çakı bile bulunmadığı ıçın ısyan 

imkanlarından tamamiyle mahrum olan aciz ve mahkum milletler nasıl olur da 
şer'an cihad ile mükellef tutulabilir? Böyle bir şey için Hilafet makamının 

barpten evvel onları gizlice hazırlamış, silahlandırmış ve teşkilatlandırmış ol
ması lazımgelir : Bunların hiç biri yapılmadığı halde cihad ilanına kalkışmak, 

Hilafet makamının dünya nazarındaki mevkıini sarsmakla netidenecek bir dü
:şünoesizlikten başka bir şey değildir ve z:iten netice öyle olmuştur. _ Beş par'-
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çadan mürekkeb olan cihad fetvası bu gün merasimle Meşihat'den Fatih camiine 
götürülerek Fetva-emini Ali Haydar Efendi tarafından okunmuş ve ertesi gün 
de gazetelerle neşredilmiştir. - Bundan sekiz gün sonra 19ı4 = ı333 senesi 5 
Muharrem = 23 Teşrinisani Pazartesi günü de bir «Beyanname-i Cihad» neşro

lunmuştur : Bu vesikadaki «4 Muharrem» tarihi Rü'yet-i-Hilal'den mütevellittir; 
baş tarafındaki irade sureti şöyledir : 

"işbu beyannamenin kaffe-i aktar-ı islamiyyede neşr-ü-i'lanını irade ede
rim,. 
Altında Şeyh-ül-tslam Hayri Efendi ile selefierinden üçünün, on bir lmzaskerin 
ve en mühim ulemadan on dördünün isimleri bulunan bu 29 imzalı beyanname 3 
Muharrem=21 Teşrinisani Cumartesi günü Bab-ı-Fetva;da toplanan "Meclis-i-Ali-i 
ilmi» tarafından tertib edilmiştir. Tabii bütün bunların hiç bir te'siri olmamış, 

mahkum Müslümanlar yerlerinden bile kımıldanamamış ve hatta fetvalarla be
yannameler «Kilffe-i ak tar-ı islamiyye»ye pek tabii olarak dağıtılamamıştır). 

17 Teşr'inisani = 28 Zülhicce, Salı: Rus donanmasının Trabzon 
hombardmanı ve muhtelif cepheler vukuatı. 

(Yukarda bu senenin «ll Teşrinisanh fıkrasında 29 Teşrinievvel = 9 Zülhicce 
Perşenbe gününe müsadif olduğunu gördüğümüz Karadeniz macerasından itiba
ren 2-5 gün içinde Osmanlı imparatorluğunun muhtelif taraflarındaki harb 
cepheleri derhal belinniye başlamıştır : ı) Çanakkale cephesi; 2) Irak cephesi; 
3) Sina = Filistin-Suriye cephesi; 4) Kafkas cephesi; 5) Deniz ve Hava harekatı. 
«Harb-i-umumi'nin sonuna kadar teselsül eden vukuat işte bu beş cephe sırasına 

göre takib edilecektir. Müttefiklere yardım için Enver'in Galiçya ve Rumanya'ya 
gönderip onların saflarında israf ettirdiği kuvvetlerle Trablus ve Bingazi'de 
ıtalyanlara karşı yerlilerle beraber açılan mücadelelerdeki askerlerimizin oralar
daki hareketleri vatan toprakları haricindeki askeri maceriUar mahiyyetindedir. 

ı - «Omıakkale cephesi,: 3 Teşrinisani = ı4 Zülhicce Salı sabahı zevali saat 
6.50 de 28 gemilik bir ingiliz-Fransız filosunun Sedd-ül-bahir ve Kum-lmle istih
kamlarına karşı açtığı ateş hem fi'len iilan-ı-harp mahiyyetinde sayılır, hem 
boğazın zorlanacağı hakkında bir ihtar gibi gösterilir: Bu bombardman 17 da
kika sürmüştür. Biraz sonra teşekkül edecek Çanakkale cephesinin ilk vak'ası 

işte bu nümayiş bombardmanıdır. 

2 - "lr.ak cephesi»: Basra-körfezin'nden Şatt-ul-Arab boyunu takib ederek 
inkişaf edecek olan ingiliz hareketi ı Teşrinisani = ı2 Zülhicce Pazar günü baş

lamıştır : ilk asker ihracı 7 Teşrinisani 1= ı8 Zülhicce Cumartesi gününe müsadif 
gösterilir. 

3 - «Sinti=Filistin-Suriy.e cephesi» : Osmanlı ordusunun Kanal macerasiyle 
açılacak olan Sina cephe~inin ilk vak'ası, bir ingiliz filosunun ı Teşrinisani 1= 12 
Zülhicce Pazar günü yaptığı Akabe bombardmamnda gösterilir : Bu suretle 
Basra ve Akabe körfezierindeki ingiliz taarruzları ayni günde başlamış demek
tir. Akabe 3 Teşrinisani = 14 Zülhicce Salı günü sukut etmiştir. - Süveyş ka
nalı üzerine tamamiyle lüzumsuz ve bilhassa binde bir nisbetinde bile muvaf
fak olması imkansız bir sefer açmış olan Bahriye nazırı Cemal paşa'nın Nezaret 
uhdesinde kalmak şartiyle Suriye ve Filistin'deki Dördüncü ordu kumandanlığı

na tayini ı3 Teşrinisani := 24 Zülhicce Cuma gününe müsadiftir : Bu suretle as
ker! idare bakımından Osma,nlı imparatorluğu Enver ve Cemal Paşalar arasmda 
paylaşılmış ve tabi! arslan payı birincisinde kalmış demektir. 

4 - «Kafkas u;plıes';»: Bu cephede Rus taarruzu 31 Teşrinievvel = ll Zül
hicce Cumartesi günü Bayezid'in şimal hududunu tecavuzla başladığı için, Tür
kiye'de cihan harbinin ilk ateşi işte burada açılmış demektir. Bundan sonra 
Ruslar Kars'dan hareketle ı Teşrinisani = ı2 Zülhicce Pazar günü hududu ge
çerek Pasin'e ve Aras boyundan da Eleşgerd'e ilerlemişlerdir: Bu ilk karşılaş• 

maların en mühim vak'ası 6 Teşrinisani = ı 7 Zülhicce Cuma günü başlayıp altı 
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gün süren Köprüköy muharebesinde gösterilir; bu muharebe neticesinde Rus
lar geri atılmış, Türk vrdusu ll Teşrinisani := 22 Zülhicce Çarşanba günü muka
bil taarruza geçip ı4 Teşrinisani=25 Zülhicce Cumartesinden ı8 Teşrinisani = 29 
Zülhicce Çarşanba gününe kadar süren Azap köyü muharebesini kazanmışsa da 
iyi keşif yapılamadığı için eski hudvduna çekilen düşman tilkib edilememiştir. 

5 _ «Deııi.z ve Hav.'.Ji harek·atı, : 8 Teşrinisan~=ı9 Zülhicce Pazar günü küçük 
Bı·esbu=IV!:idilli kruvazörü poti limanını ve bir Rus fiLısu d2. Zonguldağ'ı bo::·ı

bardman edip dört Türk nakliyesini batırmıştır: Bu hareketleri bir gün evvel 
gösteren bir rivayet de vardır. En mühim vak'a, Rus donanmasının ı 7 Teşrini
sanİ = 28 Zülhicce Salı günü yaptığı Trabzon bombardmanıdır: Bu vak'ada şeh

rin bir hayli zarar gördüğünden bahsedilir. Ertesi 5iin de eski Goeben =Yavuz 
zırhlımız Giresun civarında bir Rus zırhlısıyla müsademe edip bir iki isabet 
kaydetmiştir). 

1914 = 1333 

21 Kanunuevvel 3 Safer, Pazartesi: Sarıkamış harekatının 

başlaması ve muhtelif cepheler vukuatı. 

ı - «9ana7d,kale cephesi»: ingiliz tahtelbahirleri torpil tarlasına rağmen 

boğazdan içeri hulül edebilmektedir; nitekim 26 Teşrinisani,= 8 Muharrem Per
şenbe günü Kepez burnuna kadar sokulan B-ll denizaltı gemisi Sarısığlık'da 

yatan Mes'üdiyye zırhlısını torpillemeye muvaffak olmuş ve Mes'üdiyye işte bu 
torpil yüzünden batmıştır: Bu vak'ayı ı3 Kanunuevvel=25 Muharrem Pazar gü
nüne müsadif gösteren bir rivayet de vardır. 

2 - ıılrak cephesi»: Ay başında harekete başladığını yukarıki fıkrada gör
düğümüz ingiliz ordusu 2ı Teşrinisani i= 3 Muharrem Cumartesi günü ilk mühim 
muvaffakıyyetini elde ederek Basra vilayet merkezimizi işgal etmiştir : Ertesi 
günkü tarih de rivayet edilir. Kanuni devrinde Osmanlı idaresine girmiş olan 
Basra için ikinci ciltte ı538 = 945 vukuatının "24 Temmuz» fıkrasına bakınız : O 
tarihten bu seferki sukutuna kadar Basra şehri, takvim ıslahından mütevellit 
on günlük fark da hisab edilmek şartiyle tam 376 sene, 3 ay, ı8 gün Türk ha
kimiyyetinde kalmış demektir. 

3 - «Sina=F'ilistin-S·1l!riye cephesin: Mısır fethi hulyasiyle Suriye ve Filis
tin kumandanlığına tayin edildiğini yukarıki fıkranın 3 üncü paragrafında gör
düğümüz Bahriye nazırı Cemal Paşa, tayininden sekiz gün sonra 2ı Teşrinisani = 
3 Muharrem Cumartesi günü parlak merasimle teşyi edilerek Haydarpaşa istas
yonundan hareket etmiş ve istasyonda irad ettiği meşhur nutukta kendisi kanalı 

geçerken telef olsa bile arkadaki vatanperverlerin kendi cesedine basarak her 
halde Mısır'ı fethedecekleri hakkında çok yüksekten söylediği heyecanlı sözler 
bir çok dedikodulara sebeb olmuştur. Cemal paşa'nın Suriye'ye nasıl bir tedhiş 
zihniyetiyle gittiğini, hatıratında kendikendine söylediğinden bahsettiği şu tu
haf sözler çok güzel gösterir: 
- Senin yapacak çok işlerin var. Tedabir.-i adiye ile bu işlerin görülmesine im
kan yok. En şedid merhametsiz ve nezaketsiz damarlarını ayağa kaldırmalısın, 

en yüksek mevkileri işgal edE'mlerde bile olsa, tesadüf edeceğin tenbellik ve İlı

malkarlığa karşı en şedid darbelerini indirmekten çekinmemelisin! 
Kanunuevvel basları 1= Muharrem ortalarında Sam'a vasıl olan CemaJ Pasa «Da• 
mascus-Palace» 'otelini karargah ittihaz etmiş 've orad~ kaldığı müddetç~ adeta 
bir padiş:ıh gibi muazzam alaylarla Cuma selamlığına çıkmıştır! Cami'-i-Emevi'ye 
girerken polisin parayla tutup cümle-kapısının etrafına dizdiği alkışçılarla dilen
cilerin : 
- Allah cemildir ve cemali sever! 
diye bağırtıldıkları pek meşhurdur. Muhayyel Mısır fethi münasebetiyle de bir 
çok ı:ıümayişler tertib edilmiş ve bunlarda garip bir ahenkle ve Şam Araplarının 
mahalli şivesiyle : 
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- Yalla-n-nasr, yalla-n-nasr! Cemal Başa udhul Masr 
zafere! Cemal Paşa gir Mısır'a! 
~ibi tıüyük sözlerle: 

_ Ey Şam valisi, ey vali: Bizim ırzımız pahalıdır! 

1&15 = 1333 

Haydi zafere, haydi 

gibi ahenkli ve besteli palavralar günlerce Şam caddeleriyle meydanlarını uğultu

lar içinde bırakmıştır : Bu eserin müellifi o sırada beş on gün . kaldığı Şam'da 
bütün bunlara bizzat şahid olmuştur. 

4 - «Kafkas ceplıeS'h: Bazı Garp menbalarında kendisinin Napolyonluğuna 
kaani' olduğundan bahsedilen Harbiye nazırı ve Baş-kumandan vekili Enver Pa~ 
şa'nın askeri kıymeti için yukanki senenin «3 Kanunusani» fıkrasına bakınız. 

« Muvaffakıyyetin sırrı taarruzdadır! ıı şeklinde ifade edilebilecek yegane harp 
nazariyyesini tatbik ve Almanları tatmin ıçın mevsime ehemmiyet vermiyerek 
Kafkas cephesine giden bu eski Balkan komitecisi 14 Kanunuevvel 1= 26 Muhar
rem Pazartesi günü Köprüköy'e vasıl olup askeri teftiş ettikten sonra derhal 
taarruza karar vermiş, üçüncü ordu kumandanı Hasan !zzet Paşa'nın oralarda 
şiddetiyle meşhur "Kış mevsiminde yapılacak bir taarruzun ınuvaffakıyyetle ne
ticelenemiyeceği ve binaenaleyh taarruz harekatının ilk-balıara bırakılması» 

hakkında söylediği doğru sözlerden dolayı gazaba gelen Enver Paşa, zavallı izzet pa
şa'yı derhal azledip ordu kumandanlığını bizzat der'uhde etmiştir : Enver Pa
şa'nın taarruz illeti için aşağıki sene vukuatının birinci paragrafına da bakınız. -
21 Kanunuevvel= 3 Safer Pazartesi günü ll inci Kolordunun Aras şimaline geç
ınesi ve ertesi gün ihata harekatına kalkışınasıyla başlıyan Sarıkamış taarruzu, 
Osmanlı tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle neticelenmiş en çılgınca 

harekettir. Bir kişinin şan ve şöhret hırsı uğTuna binlerce Türk askerinin telef 
olup gitmesiyle neticelerren bu ınecnunane ınacerayı 18 Kanunuevvel i= 30 Mu
harrem Cuma ve 20 Kanunuevvel = 2 Safer Pazar günleri başlamış gösteren. da
ha zayıf rivayetler de vardır. Sarıkamış 25/26 Kanunuevvel ı= 7/8 Safer Cuma; 
Cumartesi gecesi kısmen işgal edilmiştir: O sırada oraya gelmiş olan çar !kinci 
Nicolas'nın esaretten güçlükle kurtulduğu hakkında bir rivayet vardır. 27 Kanu
nuevvel=9 Safer Pazar günü bir kolordumuz Allahuekber dağını aşmışsa da sol 
cenahtaki kolordunun ayni sür'ati gösterernemiş olması felaketin başlıca sebebi sa
yılır: Netice için aşağıki fıkranın dördüncü paragrafına bakınız. 

5 - «Deniz ve Hava harekatı»: Karadeniz'de 20 Teşrirusani = 2 Muharrem Cu
ma günü Rus donanınası Trabzon'u ikinci defa olarak bombardman ettiği gibi, 
Hopa'yı da topa tutmuştur. O sırada Batum bombardmanından dönen Yavuz'un 
12 Kanunuevvel=24 Muharrem Cumartesi günü mühim yaralarla Istanbul'a gel
diğinden bahsedilir. Akdeniz'de de Suriye sevkıyatını ihlal etmek istiyen !'tilaf 
donanınası İskenderun demiryolunu topa tutmuştur). 

1915 = 1333 

25 Nisan = 10 Cumada-1-ahire, Pazar : Düşmanın Çanakkale 
boğaz'ında karaya asker çıkarınası ve diğer cephelerde muhtelif tarih
lere tesadüf eden Kanal macerası, Sarıkamış felaketi, Kut-ül-Amare'
nin sukutu ve Earbaros zırhlısının batması gibi felaket silsileleri. 

(1 - «9a'n,cıkkale cephesi>): Bağazın Sedd-ülbahir, Kumkale, Ertuğrul ve Or
haniye isimlerindeki dört dış istihkamına karşı düşmanın 12 zırhlı ile ilk bü
yük bombardmanı 19 Şubat = 4 Rebi'ül-ahir Cuma ve ikincisi de 25 Şubat = 10 
Rebi'ül-ahir Perşenbe günlerine müsadiftir. Sabahtan akşama kadar süren ikinci 
bombardmanda harab olan dış istihkamlara işte o Perşenbe/Cuma gecesi, asker 
çıkaran ingiliz-Fransız filolan aralardaki bataryaları kısmen tahrib ettirdikten 
sonra askerlerini geri çekmişler ve 4 Mart = 17 Rebi'ül-ahir perşenbe günü tek-
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rar asker çıkarıp medhal bataryalarının mütebakisini de tahrib ettitdikten sonra 
mukabil Türk taarruzundan dolayı kuvvetlerini geri almışlardır. işte bu saye
de daha fazla yaklaşmıya muvaffak olan düşman filoları 7 - 8 Mart = 20-21: 
Rebi'ül-ahir Pazar-Pazartesi günleri de merkez bataryalanna ateş açmışlardır. -
ıo;ıı Mart = 23/24 Rebi'ül-ahir ÇarşanbajPerşenbe gecesi boğaza taarruz eden bir 
filo zayiata uğratılarak tardedildikten bir hafta sonra 18 Mart= 2 Cumada-l-Ula 
Perşenbe günü ingiliz-Fransız donanmaları boğazı zorlayıp geçmek için meşhur 

büyük taarruzlanm yapmışlardır; ingiliz filosu amiral Robeck ve Fransız filosu 
da amiral Guepratte kumandasındadır : Mecmüu 18 büyük zırhlı ile bir çok 
muhripler ve tahtelbahirlerden mürekkep olan bu düşman donanınası öğleden 

evvel saat ll de üç filo halinde boğaza girip öğleden sonra saat 5.45!=17,45 e kar 
dar tam 6 saat 45 dakika 506 top kullanarak yalnız 150 topu olan merkez batar
yalarıyla harbettikten sonra mağlüb olmuş, Ocean ve İrresistible ismindekil 
İngiliz zırhlılarıyla Fransızların Bouvet zırhlısı 600 nı.ürettebatiyle beraber top 
ve torpil isabetleriyle batmış, İngilizlerin inflexible ve Fransızlarm Gaulois ve 
Suffren zırhlıları çok ağır yaralanmış ve diger üç düşman gemisi de torpil isa
betiyle karaya oturmuştur : Netice olarak 18 zırhlının altısı batmış veya harab· 
olmuş ve bu suretle üçte birini kaybeden düşman donanmasının mütebakisi de 
ayni akıbetten korkup kaçmıştır. Bizim zayiatımız yalnız 44 şehitle 70 nıecruh 

ve 8 toptan ibarettir : Yalnız 22 şehitle 74 yaralıdan da bahsedilir; toplarm altısı 

tanıir edilmiştir. 

Çanakkale-bağazı'nı deniz kuvvetleriyle zorlayıp geçmek imkanı olmadığım an
lıyan düşmanın Gelibolu yarımadasına asker çıkarıp Istanbul'a karadan yürümiye 
karar vermesi işte bu büyük ve parlak Türk zaferi üzerinedir. Bu karar 25 Ni
san=10 Cumada-l-abire Pazar günü tatbik edilmiş ilkönce Saros körfeziyle Ana
dolu tarafındaki Beşike !imanına karşı şaşırtma hareketleri yapılarak öğleden 

evvel saat 9,30 da bir ingiliz Bahriye müfrezesi Saros'da karaya çıkıp bir keşif 

hareketi yaptıktan sonra geri alınmış ve bir Fransız müfrezesi de ayni hare-· 
keti Beşike'de yapmıştır: Sedd-ül-bahir'le Kaba-tepe şimaline ve Arı-burnu'na 

yapılan ihraçlar işte bu şaşırtma hareketler-inden sonradır. Ertesi gün de Ana-· 
dolu yakasında Kum-kale'ye erkenden üç bin Fransız askeri çıkarılarak ikinci 
bir şaşırtma hareketi daha yapılmışsa da akşama kadar 778 kişi kaybettikten 
ve yüz esir de verdikten sonra bu Fransız kuvveti işte o 26/27 Nisan=ll/12 Cu~ 
mada-1-ahire Pazartesi/Salı gecesi geri alınmıştır. Gelibolu yarımadasına çıka

nlan İngiliz kuvvetlerinin kumandanı general ian Hamilton ve Fransız kuvvet
lerinin kumandanı da general D'Amade'dır: Daha sonra bunun yerine meşhur 
general Gouraud gelmiş ve Çanakkale muharebelerinde bir kolunu kaybetmiştir. 

Çanakkale harbinde düşman ilkönce iki cephe açmıştır: Birincisi Sedd-ül-bahir'le 
Eski-hisarlık ve Teke-burnu arasında altı kilometrelik bir cephedir : Bu son· 
iki nokta Sedd-ül-bahir'in şimalişarki ve şimaligarbi istikametlerindedir; ikinci· 
cephe de An-burnu'ndadır. Düşmanın Suvla koyuna asker çıkarıp Anafartalara 
karşı üçüncü bir cephe açması bunlardan biraz sonradır. 

Çanakkale harbinde düşmanın en cengaver askeri Avusturalya-YenizeUinda kıt'a

sıdır: Bunun resmi ismi «Australia and New-Zealand Army Corps» şeklindedir: 

çok uzun olan bu ismin baş harflerinden «Anzac» kısaltınası yapılmış ve o kolor
du işte bu kısa isimle şöhret bulinuştur. 
İlk iki cephe kurulduktan sonra 28 Nisan = 13 Cumada-1-ahire Çarşanba günü 
Sedd-ül-bahir cephesinde Türk zaferiyle neticelenen birinci Kirte muharebesi' 
Çanakkale destammızın ilk mühim vak'asıdır : Bu vak'ada düşman üç bin tele
fatla tardedilmiştir. işte bunun üzerine her iki cephede düşmanı denize dök
mek üzere üç gün içinde üstüste dört Türk taarruzu sıralanır: 1 Mayıs 1= 16 Cu
mada-1-ahire Cumartesi günü Arı-burnu cephesinde ve 1/2 Mayıs=16/17 Cuma
da-1-ahire CuınartesijPazar gecesiyle ertesi ve daha ertesi geceler Sedd-ül-bahir 
cephesinde yapılan taarruzların dördü de neticesiz kalmıştır. 6-9 Mayıs= 21-24 
Cmnada-1-ahire perşenbe-Pazar günlerine tesadüf eden ve dört gün süren ikinci 
Kirte muharebesi düşmanın işte bu Türk taarruzlarına mukabelesi sayılır : 
Sedd-ül-bahr'in şimali-şarkisindeki Alçı-tepe'yi hedef ittihaz eden elli bin kişi-
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1ik düşman ordusu, donanmalarından da yardım gördüğü halde yirmi bini bulan 
telefiUma mukabil ancak yarım kilonıetrelik bir yer aldıktan sonra mağlii.b ol
muştur. Karadan, denizden taarruza uğrıyan Türk askerinin bu müdhiş muhare

'bede gösterdiği muhteşem şehamet akla hayret verecelc mertebelerdedir : Bizim 
taraftaki cephane kıtlığından dolayı zavallı Mehmetçikler man<ıvra kurşunu bile 
kullanmışlardır! Gıdisızlıktan, elbisesizlikten, çadırsızlıl,t:ın ve soğuktan çok 
muztarib olan Türk ordusunda donanlar olduğundan bile bahsedilir! Buna rağ

men istihsal edilen netice çok büyüktür : Düşman ordusunun takriben yarısı ye
re serilmiştir. 

:tkinci Ki~"te muharebesinden iki gün sünra ll Mayıs=26 Cumada-1-ahire Salı gü
nü teftişe gelen Harbiye nazırı ve Baş-kumandan vekili Enver Paşa'nın taarruz 
illeti burada da nüksetmiş, 19 Mayıs = 5 Receb Çarşanba günü hiç bir lüzum 
olmadığı halde aç, çıplak ve cephanesiz askere sırf onun zoruyla yaptırılan ve 
bilhassa düşman mevzi'leri ağır toplarla döğülmeden çılgınca girişilen neticesiz 
taarruz dokuz bin Türklin kanına mal olmuştur: Bunların üç bini şehid ve mü
tebakisi yaralıdır; bu zavallı yaralıların bir kısmı sonradan ölmüştür. ingiliz za
yiatı yüz maktulle beş yüz yaralıdan ibarettir! Enver'in binlerce cana mal olan 
Sarıkamış taarruz çılgınlığı için yukanki fıkranın dördüncü paragrafiyle aşağıda 
'bu fıkranın gene dördüncü paragrafına bakınız. 

Çanakkale harbi esnasında ingiliz donanmasının en mühim zırhlılarından bazı

larının batıniması ve Jl,rarmara'ya sızan bazı düşman tahtelbahirlerinin de munaı

kalatımızı ihlali gibi bir takım deniz hareketleri de olmuştur: Bunlar için aşağıda 
bu fıkranın beşinci paragrafına bakınız. 

Yukarda ilk ikisini gördüğümüz Kirte muharebelerinin üçüncüsü de 4 - 5 Hazi
ran=21-22 Receb Cunı.a- Cumartesi günlerine müsadiftir: ikinci günün gecesi de 
devam eden bu düşman taarruzu Türkün dayanılmaz süngüsüyle tardedilip bir 
aralık düşmamn eline geçen yerler istirdad edilmiştir; · Türk zayiatı 9 bin, düş

mamnki de 7500 gösterilir. - Gene Sedd-ül-bahir cephesindeki vak'aların en mü
l1im!erinden biri de Zığ·uıdere muharebeleridir: 28 Haziran = 15 Şa'ban Pazartesi 
gününden 5 Temmuz = 22 Şa'ban Pazartesi gününe kadar sekiz gün süren 
ve derenin iki tarafındaki mevzi'lerimize tevcih edilen bu düşman taarruzlarıyla 

mukabil Türk taarruzları en güzide askerlerimizden 14 bin zayiata mal olmuştur; 
zayiat fazlalığı mukabil taarruzlarımızdan evvel topçu ateşi açılmamış olmasıyla 

izah edilir; buna rağmen düşman taarruzu kırılmış, ingilizler gene wuvaffakıyyct
sizliğe uğratılmıştır. 

Sedd-ül-bahir cephesinin en kanlı vak'alarından biri de diişmanın Kereviz-dere 
taarruzunda gösterilir : 12 Temmu:z=29 Şa'ban Pazartesi günü sabaha karşı saat 
dörtte başlıyan bu şiddetli taarruza iki Fransız ve bir İngiliz fırkası iştirak etmiş 
ve ertesi gün Türk zaferiyle neticelenmiştir; bizim umumi zayiatımız 9822 ve 
düşmanınki de 3840 gösterilir. 

üçüncü cephenin açılması işte bu vak'a üzerinedir : Anafartalara karşı Suvla 
koyuna yapılacak ihraç hareketinde An-burnu ve Sedd-ül-bahir cephelerindeki 
Türk kuvvetlerini ·oldukları yerde tesbit ıçın düsmanın yeni takviyelerle her 
iki cephede birden yaptığı oyalama taarruzları 6 Ağustos = 25 Ramazan Cuma 
günü başlamıştır; Sedd-ül-bahir cephesinde ertesi gün de devam ettikten sonra 
mukabil taarruzlanrnızdan dolayı 13 Ağustos 1= 2 Şevval Cuma gününe kadar bir 
hafta süren bu kızgın çarpışmada umumi zayiatımız 7510 u bulmuştur. Arı-burnu 

-cephesinde 10 Ağustos = 29 Ramazan Salı gününe kadar beş gün süren muhare
belerdeki zayiatımız da 6930 dur: Yalnız bu vak'ada iki cephe zayiatımızın mec
müu 14,44CJ dır. Düşmanın Suvla koyuna asker çıkarabilmesi işte bu sayededir : 
İngilizler 6/7 Ağustos = 25j26 Ramazan CumajCumartesi gecesi saat 10 = 22 de 
'Suvla'ya asker çıkanrken Arı-burnu'nun şimalinden muhtelif kollarla bir ku
şatma taarruzuna kalkışıp ertesi gün de bu hareketlerine devam etmişlerse de, 
müdhiş bir Türk mukavemetiyle karşılaşarak muvaffakıyetsizliğe uğramışlardır. 

Anafartalardaki mubarebeler işte bu Suvla ihracı üzerine başlamıştır : Gece ka
raya çıkarılan ingiliz kuvvetleri ertesi güne tesadüf eden 7 Ağustos = 26 Rama-
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·zan Cumartesi gunu taarruza başlamıştır. En mühim hedefi, Küçük ve Büyük-A
natarta'lar üzerinden ilerliyerek Boğaz'a hakim olan Koca-çimen tepesini şimal

.den ve şarktan ihata suretiyle zabtetmek ve bu suretle Çanakkale-boğazı'na ha
kim olarak Türk ordusunun geı'isiyle ittisalini kesmektir. Bu sırada o taraftaki 
19 uncu Türk fırkası çok zayıf olduğu için, Çanakkale cephesi kumandanlİğında 
bulunan Liman Paşa derhal Bolayır kolordusundan iki ve cenup grupundan 
dört fırka ile Anadolu grupundan bii kaç batarya ve bir mıkdar kuvvet sevket
mistir : iste bu sayede Anafartalar'la Koca-çimen, Conk-bayırı ve Kanlı-sırt'da 

10 'Ağust~s ·= 29 Ramazan Salı gününe kadar dört gün süren muharebelerde mu
kabil taarruzlar da yapılmış olduğu için Türk zayiatı yirmi bini ve ingiliz za
yiatı da yirmi beş bini bulduktan sonra düşman hamlesi durdurulmuştur. Bu 
muharebelerde düşman askerinin üstüne kendi top mermileri düştüğü için sa
hile kadar çekilmek mecburiyetinde kaldığından bahsedilir. Bundan sonra tak
viye kıt'aları alan düşman bir tecribeye daha girişmişse de, 13 Ağustos i= 2 Şev

val Cuma gününe tesadüf eden bu ikinci Anafartaıar muharebesinde de muvaf
fakıyetsizliğe uğramıştır. Bununla beraber, ingiliz ümidi henüz kırılmış değildir : 
Gene ayni Suvla cephesinde Kireç-tepe, Arslan-tepe ve Kanlı-tepe'yi hedef tuta
rak 15-17 Ağustos = 4-6 Şevval Pazar-Salı günleri donanma himayesinde ya
pılan ingiliz taarruzları da takviyeler alan Türk kuvvetleri tarafından kanlı mu
vaffakıyetlerle tardedilmiştir. 

·üçüncü ve sonuncu Anafartarar muharebesi 21-22 Ağustos=10-11 Şevval Cumar
tesi-Pazar günlerine müsadiftir: Bazı menbalarda bu üçüncü hareket ikinci gibi 
göst~rilirse de doğru değildir. Altı düşman fırkasının yaptığı bu son taarruzda 
Türk topçusu büyük bir rol oynamış, düşmanın girdiği çayırlar y:mınca bir çok 
tngilizler kavrulmuş ve mütebakisi de mitralyözle taranmıştır : Bundan sonra 
artık büyük taarruzlar durmuş, siper muharebeleri başlamış ve bütün cephelerde 
1ağım muharebeleri olmuştur. 

2 - ulra;Jc ceph.'e.si»: Süleyman Askeri Bey isminde bir ittihad çı ve çeteci 
'binbaşının rütbesi 3 Kanunusani = 16 Safer pazar günü kaymakamlığa terfi edil
miş ve Osmanlı tarihinde misli görülmemiş bir garibe olarak Basra valiliği ve 
«Irak ve havalisi umum kumandanı» ünvaniyle 38 inci Basra fırkası kumandan
lığı işte bu komiteci zabite tevcih olunmuştur! Bu suretle bütün Irak'ın mukad
deratı tecribesiz bir küçük zabitin elinde kalmış demektir! Biraz aşağıda göre
ceğimiz gibi, Süleyman Askeri Bey ınerd ve namuslu bir zabittir: Fakat Baş-ku
mandanlık ,için yalnız namus kafi değildir. - O sırada Basra'nın sulmtuna ve 
Irak'ın askersizliğine rağmen Enver Paşa Suriye ve Kafkasya'dan 12 nci ve 13 
üncü kolordular gelinceye kadar boş bulunan Irak'da «ittihad-ı islil.mıı gayretiy
le mütereddi ve korkak Arap aşiretlerinin ingilizlere karşı koyabiieceği fik
rindedir ve Süleyman Askeri Bey de bu fikri benimseyivermiş ve hatta Irak'a 
asker göndermenin cinayet olacağından ve kendisinin İngilizleri Basra'dan sü
pürge sopasıyla koğacağından bahsetmiştir: Hakikatte ise elinde yegane mun
tazam kuvvet olarak Osmancık taburuyla bir iki küçük müfrezeden başka bir 
şey yoktur! işte bunlarla yerlilerden Dicle ve Fırat kolları teşkil etmiş ve ilk 
iş olarak Dicle kolu 3 Mart = 16 Rebi'ül-ahir Çarşanba günü Basra'nın 125 kilo
metre şimalişarkisinde ve Karun nehrinin şark sahilinde bulunan j·ran'ın Ehvaz 
kasabasını işgal ettirip Karun boyundaki Abadan petrol borularını lülometrelerce 
tahrib ettirmiştir; Meşhur Şuaybe bozgunu bundan biraz sonradıı·: Yerli kuv
vetler ve aşiretlerle İngiliz ordusunu bozabileceğine hükmeden zavallı Süley'l'lan 
Askeri Bey çılgınca bir taarruza kalkışıp Basra'ya doğru ilerlemiş, Nuhayle'yi 
karargah ittihaz etmiş ve nihayet 12-14 Nisan=27-29 Cumada-l-Ula Pazartesi-Çar
şanba günleri Şuaybe civarındaki Bercisiyye ormanı etrafında üç gün süren bir 
muharebede müdhiş bir bozguna uğrayınca, namuslu adam olduğ·u için kendi 
cezasını kendi eliyle vererek üçüncü günü öğleden sonra intihar etmiştir. İngi

lizlerin emniyet sahalarını tevsi' için Bağdad'a doğru genişleme kararı işte bu 
çılgınca hareket üzerinedir : Bu ingiliz hareketinde ilkönce 28 Mayıs:= 14 Receb 
Cuma ve ikinci bir rivayete göre de 3 Haziran=20 Receb Perşenbe günü Basra 
vilayetimizin sancak merkezlerinden olan Arnare sukut etmiş ve ondan sonra 
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da 24 Temmuz=12 Ramazan Cumartesi günü Basra vilayetinde ve Fırat üzerin
de bulunan Nasıriyye düşmüştür: Bunlar düşmanın Bağdad'a doğru ilk iki ham
lesi sayılır. Nihayet 29 Eylül = 20 Zülka'tle Çarşanba günü Bağdad vilayetinin 
kaza merkezlerinden olup vilayet merkezinin 160 kilometre cenubuşarkisinde ve 
Dicle üzerinde büyük bir askeri ehemmiyeti haiz olan Küt-ül-Amare kasabasının 

sukutu Bağdad'ı çok büyük bir tehlikeye uğratmıştır: Burayı alan altıncı İngi

liz - Hint fırkasının başında bir müddet sonra esaretiyle şöhret bulan general 
Townshend vardır. 

3 - «Sina = Filistiıv-Suriy.e cephesi»: Aklın, iz'anın ve havsalanm alaınıya

cağı çılgınca bir tasavvur şeklinde tasarlanan Mısır fethini te'min için açılan 

meşhur Kanal seferi hakikatte Almanya'nın yükünü hafifletmek için Türk as
kerini ateşe atmak üzere girişiimiş feci bir teşebbüstür: Cemal Paşa'nın hatıratm
da bu mühlik sefer için Baş-kumandan vekili Enver Paşa'mn kendisine Dör
düncü ordu kumandanlığını teklif ederken söylediği ve kendisinin de «Kemal-i 
şükran-ü-inhimak ile» kabul ettiği sebep şöyledir : 

"İngilizleri Mısır'da işgal etmek ve bu sa,yede Garp cephesine sevketmekte 
oldukları bir çok Hind fırkasını Mısır'da alıkoymağa mecbur etmekle lleraber 
Çanakkale'ye bir kuvve-i ihraciyye sevklerine mani' olmak»! 
Enver Paşa'ya bu parlak fikir Almanlar tarafından telkin edilmiş ve kendisi 
bazı Türk Erkan-ı-harp zabitlerinin i'tirazlarına kulak bile asmadan derhal ka
ranm vermiştir. Almanların telkin ettiği safsataya göre sahillerdeki sedler topla 
yıkılınca kanala kumlar dolacak, harp gemileri işliyemiyecek ve nihayet ordu 
karşıya geçer geçmez Mısırlılar ayaklanacakları için M'lsır kolayca fethedilive
recektir! Alman ordusuna hizmet etmiş olmak ıçın, askeri olmaktan ziyade 
tıbbi bir mahiyyeti haiz olan bu müthiş karar verilirken muvaffakıyyet imkan
sızlığı kat'iyyen kaale alınmadıktan başka, böyle bir teşebbüsün Suriye ile Fi
listin'i muhakkak bir tehlikeye uğratacağı da hiç düşüi:ıülmemiştir! işte bu tu
haf zihniyetle açılan birinci Kanal seferinde 25 inci ve 10 uncu fırkalardan mü
rekkeb olan 25 bin kişilik kuvve-i-seferiyye 14 Kanunusani = 27 Safer Perşenbe 
günü Bi'r-üs-sebü'den yola çıkmış ve Şam'dan Kudüs'e, Kudüs'ten Bi'r-üs-sebü'e 
gelmiş olan karargah da ertesi gün hareket etmiştir. Bu kuvvetin başında Balı

riye nazırı ve Dördüncü ordu kumandanı Cemal paşa vardır : Erkan-ı-harp reisi 
Von Frankenberg ile meşhur müşavir vaziyetinde bulunan Von Kress'den başka 
yedi Alman zabiti de ordu emrindedir. Buna mukabil, Mısır'daki İngiliz kuman
danı general Maxveli kanal boylarına otuz beş bin asker yerleştirdikten başka 

İngiliz ve Fransız zırhlıları, zırhlı trenleri ve hava kuvvetleriyle de tahkim et
miş ve Mısır'daki ingiliz ordu mevcudunu da 25 binden 150 bine çıkarmıştır! 

Netice olarak 185 bin kişiye karşı 25 bin kişiyle hareket edilmiş demektir! Cemal 
Paşa'nın hatıratında : 

ııEn iptidai vesait ve pek cüz'i bir kuvvetle, 
İsmailiyye zabtedilirse Mısır vatanperverlerinin derhal ayaklanacaklarından bah
sedilmekte ve o vatanperverlerin ceplerinde birer çakı bile bulunmadığı düşü
nülmemektedir! Gene Cemal Paşa muvaffakıyetsizliğini te'vil için tenakuza dü
şerek kendisinin bu hareketi bir nümayiş saydığından ve asıl maksadın : 

«Kanalda kendilerini rahat bırakmıyacağımızı İngilizlere anlatmak» 
dan ibaret olduğundan da bahsetmektedir: Eğer öyleyse daha fenadır, çünkü o su
retle boşuna kan dökülerel,ı: İngilizleri Filistin ve Suriye üzerine tahrik için ça
nak tutulmuş demektir! - Sina yarımadasındaki Tih salırasından her türlü mah
rumiyyetler içinde üç yüz kilometre yürütülen zavallı Türk kuvvetleri 2/3 
Şubat=17/18 Rebi'ül-evvel Salı{Çarşanba gecesi kanala yaklaşmışsa da şiddetli 

bir fırtınadan dolayı bir kaç saat durmuş ve ancak gece-yarısmdan iki saat 
sonra harekete başlamıştır : tsmailiyye'nin biraz cenubuşarkfsinde Arapların 

«Buhayret-üt-timsah» yahut "Birket-üt-timsahn dedikleri Timsah gölüyle onun 
cenubundaki «Buhayret-ül-murre = Acı-göl/Büyük Acı-göln arasına tesadüf eden 
Serapeum = Serapyom ve Touzoum{Toussoumi=Tusum mevkileri arasındaki kana
lın geçilmesine karar verilmiş olduğu için, ilkönce 25 inci fırkadan beş tabur sa
hile inip çelik saç kaplı dumbazlarla karşı yakaya doğru Herlerniye başlamıştır; 
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fırkamn diger kuvvetleri de gfıya sasırtma hareketleri yapacaklardır!, Halbuki 
c'la:ha ruıker sahile yanaşmadan evve! ingiliz ordu köpekleri hep birden havramı
ya ~aşıamış, Türk askeri düşman pı:ojektörlerinin şiddetli zıyalarına tutulmuş, 

karşı sahilden ve kanaldaki zırhlılarla zırhlı trenlerden şiddetli bir topçu ateşiy

le makasiama şeklinde mitralyöz ateşleri açılmış, her birinde bir zabitle altmış 

nefer bulunan dumbazlar kanalın oralarda 120 metreyi bulan genişliğini aşmıya 

muvaffak olamadan delik deşik olarak batıp gitmiş ve işte bu müdhiş şartlar 

içinde karşı yakaya ancak 600 kadar asker geçirilebilmişse de, karanlıkların için
den akseden : 

- Allah, Allah" 
sesleri biraz sonra kesilmiş ve tabii hepsi esir ve şelıid düşmüştür. Bu vaziyet 
üzerine gerideki Türk kuvvetleri kanal boyundan çekilmiye mecbur ·olduktan baş
l·:a ingilizler o sahile bir kaç bölük ~sker bile çıkarmışlardır! Bu feci harel{eti 
yalnız yirmi beşinci fırka yapmış ve onuncu fırkanın iştirakine artık imkan lml
ınamıştır. Cemal Paşa'nın meşhur Alman müşaviri Von Kress bu vaziyet üzerine : 

_ Hiç bir ümid olmadığı halde sırf şeref için Onuncu fırka da kanala atılıp 

mahvolmalı! 

diyecek kadar küstahlık etmişse de artık diniiyen olmamış ve ertesi gün saat 
4 = 16 da kuvve-i-seferiyye bakıyyesi Gazze-Bi'r-üs-sebü' hattına çekilmiştir. Bu 
felakette şehid, yaralı ve kayıp yeld1nu 1410 u bulmuştur : Cemal Paşa'nın ha
tıratında 1296 ve ingiliz menbalarında da bini şehit ve yüz eliisi esir olmak üzere 
3150 gösterilir; ingiliz zayiatı 25 maktul ve 150 mecruhtan ibarettir! Gene Ce
mal Paşa.'nın hatıratma göre, kanaldan geçebilmek için büyük bir orduyla pek 
çok le vazını lazımgeldiği nihayet işte bu faciada anlaşıla bilmiştir! Bu kadar 
basit bir şeyi anlayabilmek için o kadar büyük bir felakete muhtac olanların 

yalnız askerliklerinden değil, akl-ı-selimlerinden bile şüphe etmemek kabil 
midir? Cemal Paşa gene ayni hatıratında Dördüncü ordu kumandanlığında selefi 
olan ferik Zeki paşa'nın bu Mısır macerasına muhalif olduğundan ve hatta 
Suriye'nin muhtemel bir düşman ihracına karşı takviyesi lüzumuna lmani' ol
duğ·u için Enver Paşa'nın hoşuna gitmediğinden bahsetmektedir : işte bundan da 
anlaşılacağı gibi, Baş-kuınandan vekili ihtirası akl-ı-selime tercih etmiş demek
tir. _ Kuvve-i-seferiyyenin kanaldan Bi'r-üs-sebü'e avdeti 15 Şubat-30 Rebi'ül
evvel Pazartesi gününe ınüsadiftir. İ~ bu şekli alınca artık Mısır fethinden vaz
geçen Enver Paşa 8 inci, 10 uncu ve 25 inci fırkaları Suriye'den Çanakkale'ye 
çekmiş, bunlardan başka Bağdad'la Bitlis'e de birer fırka göndermiştir : Bütün -
seri ateşli toplarla mitralyözler de Çanakkale'ye gidince Suriye, Filistin ve 
Adana havalisinde çoğu mütereddi Arap efradından ınürekkeb olmak üzere yal
nız 12 tabur asker kalmıştır! Cemal Paşa'ya göre Türk 'Olarak yalnız Şam'da 

Konya Mevlevilerinin gönderdiği bir gönüllü taburuyla Dobruca gönüllülerinden 
bir bölük vardır! Bunun sebebi de: 

«Arapların ihtilal etmiyecekleri hakkındaki kanaatin ınetaneti» 
dir! - Gene o sırada Enver Paşa'nın kardeşi mülazım Nuri Efendi Trablusu
garb'a münhasır olmak üzere «Paşa, ünvanı ve muvakkat Miriliva rütbesiyle 
Suriye'ye gelmiş ve Cemal Paşa'nın yardımıyla bir kaçakçı kayığına binerek 
Bingazi'ye gönderilmiştir. 

4 - «Kafkas' cephesi» : Sarıkamış harekatı 15 Kanunusanİ = 28 Saf er Cuma 
günü nihayet bulmuştur. Yukarıki sene vukuatının dördüncü paragrafında gör
düğümüz gibi 1914 = 1333 senesi 22 Kanunuevvel 1= 4 Safer Salı günü başlamış
oldağuna göre, Enver paşa'nın bir illet derecesini bulan :aarruz iptilasiyle Al
manlara yardım hırsını tatmin için giriştiği bu lüzumsuz, mevsimsiz ve çılgınca 

harekH yirmi beş gün sürmüş demektir. 100 bin kişilik ordunun Ardahan-Sarı
kamış hattına taarruzuyla başlıyan harekat esnasında gfıya bir ihata manevra
sına kalkışan atılgan Baş-kumandan vekili 23 Kanunuevvel ı= 5 Safer Çarşanba 
günü düşmanın ll inci kolordumuzu geri atmasına ve dokuzuncu kolordunun 
çekileıniyerek esir olmasına karşı 10 uncu kolorduyu cebri yürüyüşle Sarıka

mış'a sevkedip 25/26 Kanunuevvel = 7j8 Safer Cuma/Cumartesi gecesi kasabayı_ 
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kısmen işgal ettirmişse de, Ruslarla şiddetli bir boğazlaşmadan sonra bu kolordu 
·da eriyerek çekilmiş, bü:ün bu harekat esnasında ·mecnünane gece taarruzları ya
pılmış, düşman ateşinden başka açlıkla soğuktan ve tifüsten altmış bin aske-rimiz 
telef olmuş ve nihayet düşmanın Osmanlı karargahına dört yüz metre yaklaş

tığını yaralı bir neferden haber alan taarruzcu Enver Paşa Rus piyadesinin şid

detli ateşi altında maiyyetiyle beraber son sür'atle kaçıp Mecingerd'e can atarak 
Onuncu kolordu kumandanı miralay Hatız-Hakkı Bey'i liva.lıkla üçüncü ordu 
kumandanlığ·ına tayin ettikten sonra, sanki hiç bir şey olmamış gibi Istan

·bul'a gelmiştir! Yukanki paragrafta gördüğümüz Dördüncü ordu kumandam 
ferik Zeki Paşa'nın makul fikrini dinlememesi nasıl Kanal faciasıyla neticelen
mişse, bu sefer de üçüncü ordu kumandanı Hasan İzzet Paşa'nın yukanki sene 
vukuatı içindeki dördüncü paragrafta bahsettiğimiz haklı mütalaasım hiçe say
ması işte bu muazzam felaketle neticelenmiştir. Bu müdhiş macerada Rus te
lefatının 32 binden ibaret kalmasına mukabil, bizim zayiatımızın altmış bini 
bulması kolorduların mevcudunu bir iki bine indirmiş ve Jı::eyfiyet bakımından 

-da en kıymetli askerlerimiz mahvolup gitmiştir. - Rus ordusuna Şarki-Anadolu 
·kapularını açan en mühim amil işte bu faciadır : İlkönce 6 Mayıs = 21 Cu
mada-1-ahire Perşenbe günü Van sukut etmiştir; buranın Ermenileri 13 Nisan = 
'28 Cumada-l-Ula Salı günündenberi ısyan halinde _gösterilir; bu hain asiler düş

manla el-birliği ettikleri ıçın, Rus ordusu Van'a girince çarın emriyle bir Er
meni mutasarrıf tayin edilmiş ve biraz sonra da Muş ve Bitlis ayni akıbete uğra
mıştır: O havali Türklerinin bu Ermeni-Rus idaresi altında uğradıkları müd
his katl-i-amlarla seni' zulümler insanlığın ebediyyen yuzunu kızartacak cina
yetlerdir. Van gölünün ortalarına kayıklada taşınıp dökülen çocuk, kadın, genç 
·ve ihtiyar Türklerin sayısını ancak Allah bilir! Zaten o har b esnasında Ermeni 
komitecileri hemen her tarafta ısyana hazırlanmıştır ve bir çok yerlerde depolar 
dolusu silah ve ceph,ane biriktirmişlerdir: Istanbul Emniyyet-i-Umumiyye:si
nin 1332 de «Ermeni komitelerinin amal ve harekat-ı ihtilaliyyesi» ismiyle neş

rettiğ·i kitapta bu şenaatıerle cinayetlere ait 122 vesika resmi vardır. tşte bun
·dan dolayı Rümi 14 Mayıs 1331=Miladi 27 Mayıs 1915_Hicri 13 Receb 1333 Per
·şenbe günü «Sevkıyyat kanunu, ismiyle meşhur tehcir kanunu neşredilmiştir: 

Bununla beraber, bu kanun daha neşrinden evvel 24 nisan = 9 Cumada-1-ahire 
Pazar gününden itibaren harp vaziyetinden dolayı fevkalade bir karar şeklinde 

·tatbik edilmiye başlamıştır. 
5 - u Deniz ve Hava harektıtı»: Bu senenin ilk deniz vak'ası, Mecidiyye kru

vazörünün 2 Mart=15 Rebi'ül-ahir Salı günü Odesa önlerinde bir torpile çarpıp 

yaralanmasında gösterilir. 27 Mart 11 Cumada-l-ula Cumartesi günü !ngiliz do
nanması Gazze'yi topa tutmuştur. Gene Mecidiyye kruvazörünün Ocsakow = özü 
önlerinde ikinci bir torpile daha çarpması da 3 Nisan 1= 18 Cumada-l-Ula Cumar
tesi gününe müsaı:J.iftir. Bu zararıanınıza mukabil Çanakkale cephesinde büyük 
bir deniz muvaffakıyyeti olmuş, Bahriye binbaşısı Ahmed Bey'in kumandasın

<daki "Muavenet-i-Milliyye» muhribiniiz 13 Mayıs= 28 Cumada-1-ahire Perşen
-be günü ingilizierin «Goliath» zırhlısını batırmış ve bu büyük zırhlının mürette
batından ancak yüz kişi kurtulabilmiştir. Ondan biraz sonra 25 ve 27 Mayıs:= ll 
ve 13 Receb Salı ve perşenbe günleri de gene İngiliz donanmasının «Triumph, 

·ve «Majestik» zırhlıları batırılmıştır. - Rus donanmasının Karadeniz'deki en 
mühim faaliyeti de 2 Ağustos=21 Ramazan Pazartesi günü bir çok yelkenlileri
ınizi batırmış olmasında gösterilir. - Bu sırada Marmara'ya bir takım düşman 

·tahtelbahirleri sızmıştır : Bunlardan biri 9 Ağustos=28 Ramazan Pazartesi günü 
Çanakkale'ye asker ve malzeme götüren Barbaros zırhlısını torpilliyerek batır
mıştır). 

14 Teşrinievvel = 5 Zillhicce, Perşen be: Bulgaristan'ın Türkiye 
zararına v·e Almanya-Avusturya lehine har be girişi. 

(Daha Türkiye harbe girmeden evvel İttihadçıların Bulgar ittifakı peşinde koş

'tukları Tal'at ve Cemal Paşaların h'atıratiyle sabittir: Bükreş'de Yunanistan'la 
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Adalar meselesini görüşmek üzere murahhas tayin edilen Halil ve Tal'at Beyler 
S·ofya'da Bulgaristan'la bir takım gizli müzakerelere girişip Garbi-Trakya'da Türk 
hudutları Yunanistan aleyhine genişletilmek şartiyle bir zemin hazırlanmışsa 

da hiç bir netice' çıkmamış ve nihayet bu senenin 6 Eylül = 26 Şevval Pazartesi 
gcmu Almanya ile ittifak eden Bulgaristan, Türkiye ile de bu gün bir muahede 
akdedip Almanya'nın tavsiyesi mucibince Meriç'in sağ sahilindeld arazimizle 
Karaağaç, Edirne istasyonuyla berıiber Bulgaristan'a terkedilmiş ve 
hatta sol sahilde de iki kilometrelik yer verilmşitir! işte bu suretle Cisr-i-Mustafa
paşa = Svilengrad-Dedeağa·ç demiryolu tamamiyle Bulgar toprağında kalmıştır! 

Netice şudur : Bulgaristan'ın Alman ittifak dairesine girmesi için ittihadçılar· 

Türk topraklarından tavizat vermişlerdir). 

1915 = 1334 

19/20 1\:anunuevel = 11/12 Safer, Pazaı·/Pazartesi gecesi: Düş~ 
mamn Çanai..:kale cephesinden çekilmiye baş!aması ve diger cepheler 
vukuatı. 

ı _ «Ç,rıııakkage cephesi»: ·Yukarıki sene vukuatının birinci paragrafında göz
den geçirdiğimiz müselsel hezimetlerinden sonra düşmanın bu cephede artık hiç 
bir muvaffakıyyet ümidi kalmadığı için Gelibolu yarımadasını tedricen tahliye
ye karar vermiş ve çok ustalıklı bir hareketle hiç bir şey belli etmiyerek bu ge
ce Arı-burnu ve Suvla cephelerindeki kuvvetlerini çekmiye ve hatta topla
rını bile götürmiye muvaffak olmuştur; yalnız Türk ordusunu iğfiU ıçın bı

raktığı çadırlarla bir çok yiyecek ve giyecek eşyası kalmıştır: Aşağıki sene vu
kuatının birinci paragrafına da bakınız. 

2 - u Irak cephesi»: Yukanki sene vukuatının ikinci paragrafında Küt-ül
Amare'ye girdiğini gördüğümüz İngiliz kumandanı general Townshend 16 kilo
metrelik bir cephe üzerinden Bağdad'a doğru taarruza başlamışsa da 22 Teşrini

sant=14 Muharrem Pazartesi günü Selmanpak'de Türk ordusuna mağlub olup 
kuvvetinin yüzde otuzunu kaybederek Küt-ül-Amare'ye çekilınıştir : Bu Sel
manpak zaferinin neticesi için aşağıki senenin ikinci paragrafına bakınız. 

3 - u Sina = Fil·istin .. Suriye cephesi,: Dördüncü ordunun bir faciayla netice
rendiğini gördüğümüz birinci kanal seferine karşı Filistin ve Suriye'yi istilaya 
karar vermiş olan İngiliz ordusu bu sırada hummiUı bir hazırlıkla meşguldür; 

kanala doğru çete hareketleri kabilinden ehemmiyetsiz bir takım taciz hareketleri 
yapılmışsa da İngilizler hepsini püskürtmüştür. 

4 - «Kafkas cephesi»: Yukanki sene vukuatmm dördüncü paragrafında 

gördüğümüz Sarıkamış harekatındanberi Rus ordusu hazırlıkla meşgul olduğu 

ve çok perişan bir hale gelen Türk ordusu da kımıldanacak halde olmadığı için bu 
cephede mühim bir hareket olmamıştır. 

5 - «Deniz ve Hava harekatı»: 8 Kanunuevvel=30 Muharrem Çarşanba giinii 
Osmanlı donanınası Batum'u topa tutmuştur). 

1916 = 1334 

8/9 Kanunusanİ 2/3 Rebl'ü:l-evvel, Cumartesi/Pazar gecesi : 
Türk ordusunun Istanbul'u kurtaran ulvi sehameti karşısında acız 

kalan mağlô.p düşmanın Çanakkale cephesinden çekilip gitmesi ve 
diğer cepheler vukuatı. 

1) - «9:ımakkale cephesi» : Türk tarihinin muhteşem 

Çanakkale menkabesinin bütün şan ve şerefi «Mehmetçik, 
destanlarından o:an 
denilen eşsiz Türk. 
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neferine aittir: Istanbul'u kurtaran, onun cehennemle boğuşup muzaffer çıkan 

imaniyle milli kudretidir; onu Allahın askeri gösteren bir «Hadis-i-Kudsi» rivayet 
<Edilir: işte bu ilahi askerin önünden ordularıyla donanınalarmı çekerek kaçıp 

gitmek, o sırada dünyayı dar görecek kadar kabaran ingiliz gururuna ağır gel
di~i için ingiltere hükümeti altı fırkalık bir ordu daha göndererek son bir tali' 
tecribesi daha yapmak istemişse de, Bulgaristan'ın Almanya ve Türkiye ile it
tifak ederek harbe girmesinden dolayı Fransa hükümeti o ordunun Makedonya 
cephesine sevkedilmesinde ısrar etmiş ve işte bunun üzerine ingiltere o ümitsiz 
tecrübeden vazgeçerek Gelibolu yarımadasının yalnız Sedd-ül-bahir cephesinde 
kalan s'On kuvvetlerini de çekmiye mecbur olmuştur: Diger cephelerden çekilen 
ingiliz-Fransız kuvvetleri için yukarıki senenin birinci paragrafına bakınız. 

'Sedd-ül-bahir cephesinin 8/9 Kanunusani = 2/3 Rebi'ül-evvel Cumartesi/Pazar 
gecesine tesadüf eden tahliyesi de bundan evvelki Arı-burnu ve Suvla tahliyeleri 
kadar ustalıklı yapılmış, bizim taraftan Çanakkale-boğazı'nın Anadolu yaka
sındaki Kum-kale'den geceleri Sedd-ül-bahr'e ihtiyaten top ateşi açılmışsa da 
donanmanın el-birliğindeki muvaffakıyetsizliği düşmanın zararsızca çekilebil
mesinde en mühim amil olmuştur : Bu sefer ele geçen ganimetler geçen sefer
kinden daha fazladır. _ 1915 = 1333 senesi 25 Nisan = 10 Cumada-1-alıire Pazar 
günü düşmanın karaya asker çıkarmasından bu geeeki tahliyesine kadar tam 8 
ay, 14 gün süren Çanakkale harbinde umumi Türk zayiatı 186869 dur: Bunun 55 
bin 127 si şehit, 100 bin ı 77 si mecruh, lO bin 67 si kayıptır ve 21 bin 498 i de 
muhtelif hastalıklardan ölmüştür. Düşman zayiatı 143,300 gösterilir: Bunun da 
35,700 ü maktuldür; mecmüunu 331 bin gösteren bir rivayet de vardir. Ça
nakkale harbi, Şark ve Garp kültürlerini cem'etmiş en mümtaz Türk nesiini 
malıvetmiş bir afettir: Memleketin ondan sonra çektiği ıztıraplarda en büyük 
arnillerden biri de işte budur. - Almanlar Türkiye'ye yaptıklarını iddia ettikleri 
yardımlardan dolayı Çanakkale zaferini benimsiyecek derecelerde böbürlenir-
1er : Halbuki bütün Alman yardımı, zabit ve nefer olarak yedi yüz kişilik bir 
süsten ibarettir! Çanakkale destanı hiç bir müttefik yardımının mahsulü değil

dir: Yalnız Mehmetçiğin şah-eseridir. Buna mukabil, aradan otuz altı sene geç
tikten sonra işte şimdi bu satırlar yazılıncaya kadar orada mezarsız kalmış bir 
kemik yığım vardır ve bunun üstünde nTürk gençliği» imzasını taşıyan feci bir 
1evhada heykellerin bile yüzlerini kızartacak bir cümle okunmaktadır : 

nTürk tarihinin en şanlı savaşlarından birisini yaratan büyük ölülerimize 
abide istiyorUZ». 

2 - «lrıak cephesi,: Yukarıki sene vukuatının ikinci paragrafında Türk or
dusunun Selmanpak zaferi üzerine Küt-ül-Amare'ye kapandığını gördüğümüz 

İngiliz kumandanı general Townshend orada muhasara edilmiş ve muhasara ha
rekatını Sultan Hamid zamanında Türk ordusunun ıslahına me'mur olmakla 
meşhur Alman mareşali Von der Goltz=Müşir G'Olç paşa idare etmiştir: 6 Nisan 
= 2 Cumada-1-ahire Perşenbe günü Bağdad'da tifüsden ölen Golç Paşa flluhasa
ranın neticesini görernemiş ve cenazesi Istanbul'a nakledilip burada defnedilmiş

tir. Bu kıymetli ve tecribeli kumandan ölümünden 23 gün sonra 29 Nisanl=25 Cuma
da-1-ahire Cumartesi günü çaresiz kalan general Townshend hükumetinin ınci
saadesini aldıktan sonra 12 bin askeriyle üç bin Türk askerine mağlilb olarak 
teslim olmuş ve bütün kuvvetleriyle esir edilip Istanbul'a getirilerek harbin so
nuna kadar. Büyükada'da oturtulmuştur. Türk kumandanlığı bu Kilt-ül-Amare 
zaferinden maatteessüf istifade edememiş ve boş yere bir İran macerasına atılıp 

kuvvetlerini dağıtmış olmakla tenkid edilir : Aşağıda 1917 = 1335 vukuatımn 

~«ll Mart» fıkrasına da bakınız. 
3 - «8ina=Filistir~J-8uriyB c~3'phe&i»: Dördüncü orduya me'mur olan Alman 

miralaylarından Von Kress'in tertib ettiği ikinci Kanal seferi on bin kişilik bir 
kuvvetle 27 Temmuz=26 Ramazan Perşenbe günü yapılmışsa da birincisi gibi bu 
da felaketle neticelenmiş ve İngilizlerin takibi altında El-Arl:ş'e ric'at edilmiştir: 
'Sina cephesindeki taarruzlar işte bununla nihayet bulmuştur. Şimdi artık taar
ruz sırası" İngilizlerdedir: Bir senelik nisbi bir sükün içinde muazzam hazırlık

'lar yapmışlardır. Zaten Almanların maceracı ittihatçıları böyle bir Kanal ser-
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_güzeştine sevketmekten maksatları, ingilizleri bir Filistin-Suriye 
kuvvet ayırmıya mecbur etmek suretiyle Almanya'nın yükünü 
ibarettir. 
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cephesi açarak 
hafifletmekten 

4 - «Kafkasya ceplıesi»: Sarıkamış Hiciasındanberi bir senedir Anadolu'yu 
istilaya hazırlanmakta olan Gran-dük Nicolas ordusu nihayet bu sene başlarında 

büyük hareketine başlıyarak 13 Kanunusanİ 1= 7 Rebi'ül-evvel Perşenbe gunu 
Pasinler = Hasankale kazasının Pasin-i-Silila = Aşağı Pasin nahiyesindeki Arap 
köyünde üç misli kuvvetle Osmanlı ordusunu b'Ozup Erzurum'a yol açmış ve 
Türk kuvvetlerini takib ederek 16 Şubat = 11 Rebi'ül-ahir Çarşanba günü de Er
zurum'a girmiştir: Bir gün evvel boşaltılmış olan şehrin çetin bir muharebeden 
sonra sukut etmiş olduğundan bahsedilir. Bundan sonra artık felaketler üstüste 
sıralanmıştır: 3 Mart=27 Rebi'ül-ahir pazar günü Bitlis ve sonra Muş sukut 
-etmiş, 18 Mart=13 Cumada-l-Ula Cumartesi günü Mama-Hatun = Tercan tahliye 
edilince Erzincan tehlikede kalmış ve nihayet 18 Nisan= 14 Cumada-l-abire Salı 

günü de Trabzon sukut etmiştir: Düşman ordusu şehrin şarkındaki Karadere 
üzerinden Trabzon'a ileriediği sırada Rus donanınası da şiddetli bir ateş açarak 
yardım etmiştir. Bayburd 15 Temmuz 1= 14 Ramazan Cumartesi ve Gümüşhane 
de 20 Temmuz=19 Ramazan Perşenbe günü düşmüştür. Mama-Hatunt=Tercan'ın 

tahliyesinden itibaren muhafazasından ümit kesilmiş olan Erzincan'ın sukutu da 
24 Temmuz i= 23 Ramazan Pazartesi gününe müsadiftir. işte bütün bu felaketler, 
askerliği her zaman her yerde taarruzdan ibaret zanneden komiteci Enver Pa
şa'nın yukarda 1915 = 1333 vukuatının dördüncü paragrafında gördüğümüz 

Sarıkamış faciasmdan doğmuş en tabii neticeler demektir. - Biraz sonra bu şe

hirlerden Muş 8 Ağustos = 8 Şevval Salı sabahı ve Bitlis de ayni günün akşamı 
-istirdad edilmiştir: Muş'un bir gün evvel istirdad edildiği hakkında da bir riva
yet vardır. 

5 - nDeniz ve Hava hai~ekatııı: Mühim bir vak'a olmamıştır). 

1 Şubat = 26 Rebi'ül-evvel, Salı, zeviUi saat 7,30: Vel'iahd Yusuf 
İzzüddin Efendi'nin intiharı. 

-(Sultan Aziz'in büyük oğlu ve son halife Abdülmecid'in de büyük kardeşi olan 
Yusuf izzüddin Efendi bir nevi ıcMonomanie = Cinnet-i vahide» hastalığına tu
tularak veliabdiikten ıskaat edileceğine veyahut Sultan Reşad öldüğü zaman 
kendisinin tahta çıkarılmıyacağına hükmetmiş ve bu müdhiş vehim bir «Fikr-i 
sabit» haline gelmiştir : işte bundan dolayı kendisine öyle bir şey yapılmıyacağı 

hakkında her kesten ve hatta padişahtan bile yemin istemiş, Sultan Reşad kendi 
-el yazısıyla bir tezkire yazıp tahriren yemin ve te'min etmişse de Efendi onunla 
iktifa etmiyerek Sadr-ı-a'zamdan itibaren bütün vükela ile Ayan ve Meb'usan 
reisierinden de «Tahlifname»ler toplamıştır : O sırada Meclis-i-A'yan ikinci re
isliğinde bulunan , Abdlllhak Hamid merhumun tahlifnamesi manzumdur! Fakat 
'bu tahlifnamelere bile inanmadığını ve hatta şifahen de ikide bir devlet erka
nını çağırtıp yemin ettirdiğini Hamid'den işitmiştim. intiharının sebebi işte bu 
tuhaf hastalıktır. ısviçre ve Almanya'da yapılan bazı neşriyata istinaden Man
delstam'ın «Le sort, de l'empire ottoman, ismindeki eserinde ittihad-ve-Terakki 
komitesi kendisinden çekindiği için velialıdin Tal'atla Enver tarafından iziile et
tirilivermiş olduğundan bahsedilirse de o zaman halk arasında da dolaşan bu 
şayia bir yakıştırmadan başka bir şey değildir; zaten kardeşi Mecid Efendi'nin 
kanaati de babasının ölüm tarzıni taklid ederek intihar etmiş olduğu şeklinde
dir: Yukarda 18761=1293 vukuatınm «4 Haziran» fıkrasına bakınız. - Yusuf iz
züddin Efendi Zincirli-kuyu'daki köşkünün harem dairesindeki yatak odasında kol 
-damarlarını kesrnek suretiyle hayatma nihayet vermiştir. Hükümetin tebliğ-i

resmisinde ıcBir müddettenberi müptela oldukları hastalık te'siriyle» intihar et
tiğinden ve yirmi daktorun imzaladığı resmi raporda da : 
ıcSol kolunun iltivay-ı mirfakisinden intihar kasdiyle kendilerini cerhetmiş ve 
mezkür kolun mühim damarlarını» 
kesmiş olduğundan bahsedilmektedir : Yalnız bir kolunun damarlarını kesebil-
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miş olması her iki kol damarları da kesilmiş olan Sultan Aziz'in intihar etme
yip öldürülmüş olduğ·unu gösteren fazla bir delil demektir. intihaxının er
tesi günü Ayasofya camiinde namazı kılındıktan sonra büyük merasimle- kal
dırılan cenaze Sultan Mahmud türbesinde anasıyla babasının yanına defnedil
miştir. _ Yusuf izzüddin Efendi'nin ölümü üzerine veliabdlik Sultan Reşad'ın 

Jr'"çük kardeşi Mehmet Vahidüddin Efendi'ye intikal etmiştir). 

5 Ha;{,irı:w = 3 Şa'ban, Pazartesi: Edirne müdafii Şülui Paşa'mn 

ölüm ii. 

( Şükri Paşa'nın Edirne'deki muhteşem müdafaaı;ıı için yukarda 1912 = 1330 vu
kuatının «8 Teşrinievvel, fıkrasına bakınız. - Mehmet Şükri Paşa Erzurumludur 
ve oranın «Aya-bakanlar» ailesine mensuptur: Bu ismin müneccimlik gibi bir 
meslek ifade etmek ihtimali vardır. Babası kol-ağası Erzurumlu-Mustafa Efen
di'dir. Doğ-um tarihi 1275 = 1858 olduğuna göre 58 yaşında vefat etmi.s demek
tir. _ Sultan Hamid devrinin sonlarında müşir olduğu halde meşrutiyetin iH'tm 
üzerine yanılan «Tasfiye" de rütbesi ferikliğe indirilmişse de. EdirnP mür1i\faası 

esnasında birinci-ferikliğe terfi edilmiştir.- - Son devrin en büyük rivazivyecile
rinden olan Şükri Paşa, Sofya'daki şerefli esaretinin her gününü mühim hir 
muadele ha.llederek geçirmiş, avdetinde bunları bir albom seklinde, o za"'ı>ı.n 

veliabd ve sonra kral -::ılan prens Boris'e hedive etmiş ve o dft Sofv,_ r~'ize.,hıp 

bağışlamıştır. _ i'ttihadçılHrın nankörlü?-'ünden dolayı ölünceye kadar menküp 
ve ruhen muztarip yaşıyan Şükri Paşa'nın kadri adeta musallada anlasıldıiS'ı ıcın 

fevkalade askeri merasimle kaldırılmış ve buna istanbul'daki müttefik kıt'aları da 
iştirak etmiştir: Mezarı Merkezefendi'dedir). 

27 Haziran = 25 Sn'l:ıan, Sa h: İngilizler tarafından s atm almvw;;; 
olan Mekl-ı:e serif! Hiiseyn'in ekmeğini yediği Osmanlı devletine. İsla

mivyeti mild&faa eden Türk milletine ve llilafet makamma ihanet 
ederek nsyamm ilan etmesi. 

(Hulefay-ı-Raşidfn devrinden sonra iki asırdan fazla Emevi ve Abbasi halifele
rinin idaresinde kalan Hicaz, daha Abbasiler devrinden itibaren bir emaret şek- · 
lini almış ve Fatımİlerden itibaren de Mısır'da kurulan muhtelif devletlere tabi 
olmuştur. Bu emaretin başında dört aile sıralanır: «Beni-Ukhaydar». "Beni-Musa/ 
Müsiyyun.,, "Ben1-HaşimjHevaşim» ve «Beni-Kutade» denilen bu aileler umu
miyetle birbirini devirip iş başına geçmiş sülalelerdir. Tabii bunların hepsi 
ale-l-usul <<Şerafet» ve «Siyadet», yani peygamberimiz Efendimiz Hazretlerinin 
kerime-i muhteremeleri "Hazret-i Fatıma'nın mubarek nesiine mensübiyyet dava
sında bulunmuşlar ve hepsi de Hazret-i Hasan'ın sülalesinden olduklarını iddia 
etmiŞlerdir! Zaten islam ve bilhassa Arap tarihinde hanedan kurmuş sahib-zu
hurların ekserisi bu iddiadadır; bilhassa Hicaz'da emaret kuranlar için öyle bir 
tarihi hak iddiası pek tabiidir. Hakikatte ise Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hü
seyn'in nesilleri kalmadığı hakkında asırlar boyunca muhtelif rivayetlere tesadüf 
edilir: hatta meşhur Arap şeyyahı İbni-Batuta. Miladın on-dördüncü asrında 

ziyaret ettiği Medine'den bahsederken. her nasılsa dilini tutarnayıp bu ka.naatini 
açıkça söylemiş pervasız bir alimin sürgüne gönderildiği sırada izale edilivermiş 

olduğunu seyahatnamesinde haşyetle anlatır. «Şerif» denilen Hüseyn Paşa işte o 
dört ailenin dördüncüsü olan «Beni-Kutade, sülalesindeiıdir : Bu ailenin Yavuz 
devrinde Mısır fethedilince Tiirk hakimiyyetine bilmecburiyye iltihakı için ikinci 
ciltte 1517 = 923 vukuatının "6 Temmuz» fıkrasına bakınız. 
Son derece haris ve menfaatperest bir şahıs olan Hüseyn Paşa'ya Sultan Ha;.. 
mid'in çok haklı olarak i'timad etmediğinden ve o zaman kendisi Mekke emir
liihne tayini ıçın pek çok çalıştığı halde padişahın daima reddettiğinden bahse
dilir : Onun için Sultan Hamid devrini Şuray-ı-Devlet azalığıyla geçirmiş olan 
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Hüseyn Paşa ancak meşrutiyetin ilanından biraz sonra ittihad-ve-Terakki'n:inc 
gafletinden istifade ederek 1909 da Mekke emiri olabilmiştir. O zaman Hicaz bir 
Osmanlı vilayeti olduğu için, her vilayet gibi oranın da idaresi bir valinin 
elindedir; Şerifin vazifesi de, salahiyyeti de pek mahduttur. işte bundan dolayı 

Hüseyn Paşa Mekke'ye gider gitmez valilerle uğraşmıya ve onlardan fazla nüfuz_ 
sahibi olmak için bin türlü entrika çevirmiye başlamış, ittihad-ve-Terakki ko
mitesi onu oraya göndermekle yaptığı hatayı anlamış, fakat artık iş işten geç
miştir. Hüseyn Paşa bir taraftan Istanbul hükünıetini arap aşiretlerinin ısya-

niyle tehdid ederken, bir taraftan da ikinci oğlu ve Osmanlı Meclis-i-Meb'üsa
nında Hicaz meb'üsu Abdullah Efendi'yi İngilizlerle anlaşmak üzere daha 
1912 = 1330 senesi Nisan= Cumada-l-ula ayında Mısır'a göndermiştir: Bu Abdul
lah-Efendi, sonradan «Ürdün» denilen müphem devletçiğin krallığını yaparken 
Kudüs'de öldürülen «Melik» Abdullah'dır. !şte bu Osmanlı meb'üsu Abdullah 
Efendi Mısır'da ingiltere fevkalade komiseri Lord Kitchener'le görüşüp babası 

Bab-ı-Ali tarafından aziedildiği ve buna karşı Hicaz kabileleri isyan ettiği tak
dirde ingiltere'nin Osmanlı askeri sevkıyyatına mani' olmasım istemişse de is
tiskal edilmek suretiyle red cevabı almış ve buna rağmen 1914i=1332 Şubat_Re
bi'ül-evvel ayında tekrar Mısır'a gidip Lord Kitchener'le Hicaz'ın muhtariyyetini 
te'min için müzakereye girişerek gene red cevabı almıştır. 

Hüseyn ile oğullannın işte bu ilk ihanet teşebbüsleri muvaffakıyyetsizlikle ne"
ticelendikten sonra, bu seferki · üçüncü teşebbüslerinin tam bir muvaffakıyyetle 

neticelerrmesi birinci cihan harbi sayesindedir ve en mühim rolü oymyan da 
Arap işleri mütehassısı olan meşhur ingiliz casusu miralay Lawrence'dir. Hü
seyn'in ingiltere ile akdettiği 1915 ihanet muahedesi Mekke'de çıkan "El-Kıbleıı 

gazetesinin 555 numaralı nüshasında neşredilmiştir: Bu yüz kızartıcı muahede 
mucibince Hıristiyan ingiltere, Müslüman Hicaz'ı himayesi altına almış ve her 
türlü harici tecavuzlarla dahili isyanlara karşı himaye ve muhafaza etmeyi ta
ahhüd etmiştir! 1922 de Lordlar karnarasında resmen ifşa edildiğine göre, ingil-· 
tere'nin ihanet bedeli olarak Hüseyn'e verdiği para da senede dört yüz birr 
ingiliz lirasıdır. 
Yukarda esas ittihaz ettiğimiz tarih Hüseyn'in ilk ısyan beyannamesinin tarihidir~ 
Bu beyannarnede zikredilen vahi ve havai sebebler içinde Doktor Abdullah Cev
det'in Istanbul'da neşrettiği (<!dihad» mecmuasında şeriate mugayir neşriyyat ol
duğundan bile bahsedilir! Asi Hüseyn bundan sonra iki beyanname daha neşret

miştir: Bununla beraber, Cemal Paşa'nın hatıratma göre ısyan hareketi ilk be
yannameden yirmi beş gün evvel 2 Haziran=30 Receb Cuma günü başlamıştır; 

«Le Temps» gazetesinin 31 Kanunuevvel 1916 nüshasında da 9 Şa'bani=11 HaziraTh: 
Pazar günü başlamış gösterilir. Hüseyn'in krallığım ilan etmesi de 6 Muharremc 
1335=2 Teşrinisani 1916 perşenbe gününe müsadiftir : Debyser'in "Chronologie de 
guerre mondiale» ismindeki eserinde 29 Teşrinievvel'e müsadif gösterilir. işte bu 
suretle Mekke ile beraber Hicaz'ın mühim bir kısmı elden çıkmış, yalnız Medine 
bizde kalmış ve muhafız Fahri Paşa'nın idaresindeki kuvvetler 16 tabur piyade ve 
bir hayli cebel bataryasıyla takviye edilmiştir. - Hüseyn'in ingiliz-Fransız topçu
suyla takviye edilen derbeder ordusu oğullarından Faysal, Ali ve Abdullah'ın ku
mandalarında hem Medine'ye saldırmış, hem Türk ordusunu arkadan vurmak 
üzere harbin sonuna kadar düşmanla el-birliği etmiştir. Bu kanlı ve kirli saltanat 
oyunu çok sürmemiş, sekiz sene sonra 1924 ı= 1343 Teşrinievvel = Rebiül-evvelin
de Vehhabiler adeta ilahi bir ceza olarak Mekke'yi zabtedince Hüseyn kaçmış ve 
yerine geçen oğlu Ali de tutunamamış olduğu için, o ihanet binası temelinden y~'

kılıp gitmiştir. - ingilizlere iltica eden Hüseyn'in ihtiras ve macera hayatı biraz 
sonra Kıbrıs'da nihayet bulmuştur. - Medine'nin sukutu için aşağıda 1918=133T 
vukuatının «27 Teşrinievvel ,, fıkrasına bakınız). 

1916 = 1335 

16 Kanunuevvel=20 Safer, Cumartesi: Sina cephesinde EI-Ariş'irn 
tabiiyesi ve diger cepheler vaziyeti. 

F-: 2K 
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'(1 _ q}rak cephe.si»: Mühim bir değişiklik olmamıştır. 
'2 _ .. Sina-Filistin-Suriye cephesi»: Yukanki senenin «8/9 Kanunusani,ı fıkra

sında gördüğümüz ikinci Kanal macerasından sonra Osmanlı kuvvetleri Gazze'nin 
58 kilometre cenubuşark!sine tesadüf eden EI-Artş'e çekilmişlerse de, bir seneden
beri devam eden ingiliz hazırlıkları tamamlanmış, günde iki kilometre ray döşen
mek suretiyle yapılan demiryolu da bir hayli ilerlemiş ve artık tehlike kapıya da
yanmış olduğu için 16 Kanunuevvel = 20 Safer Cumartesi günü Ariş tahliye edil
miştir: Bu tahliye üzerine Han-YunusjEl-Hafir hattına çekilmiş olan Kuvvetler 
bk müddet orada kalmışsa da, düşmanın gittikçe artan tazyikı karşısında kat'i 
·müdafaa hattının GazzejTell-üş-Şeria/Bi'r-üs-Sebü' arasında kurulmasına karar 
verilmiştir; bu zavallı kuvvetler, livalığa terfi edildiği için «Paşa» ünvanını alan 
mahut Von Kress'in kumandasındadır. 
<J - .. Kafkas cephesin: Mühim bir değişiklik olmamıştır. 
4 - «Deniz ve hava harekatı»: 3 Teşrinisani=7 Muharrem Cuma günü bir düş

man filosu Antalya'yı bombardman etmiştir). 

1917 = 1335 

3 Şubat = 10 Rebi'iil-ahir, Cumartesi: Mısırlı Said Halim Pa
şa'nın isti'fası ve ertesi g.Un Dahiliyye nazın Tal'at Bey/Paşa'nın 

1'tadareti. 

-{1sti'fiinın zahir! sebebi «Esbab-ı sıhhiye» olmakla beraber, hakiki esbabı sada-
.. ıretle beraber uhdesinde bulunan Hariciyye nezaretinden Tal'at Bey'in te'siriyle 
atılmasından itibaren Komite kodamanlarıyla arasının açılmış olması, o tarih
tenberi vükelanın semtine uğrarnaması ve hatta harp haberlerini bile şundan bun
ıdan öğrenecek derecelerde istihfaf ve istiskal görmesidir: Sadaret müddeti 1913= 
1331 senesi 12 Haziran=7 Receb Perşenbe gününden itibaren 3 sene, 7 ay, 21 
gündür. - Yegane hususiyyeti komitecilikten ibaret olan ve Osmanlı imparator
luğunu hiç bir lüzum olmadığı halde Enver'le beraber harb-i-umumi ateşine atarak 
inkırazına sebeb olan Tal'atın sadaretini tttihad-ve-Terakki'ye hoş görünmekten 
başka bir şey düşünmiyen pactişahın istediği Baş-katip Ali Fuad Bey'in hatıratiyle 
sabittir; bunun1a beraber, gene ayni menbaa göre Said Halim Paşa'nın isti'fası 

-üzerine: 

«Merkez-i-umumi'den de Baş-mabeyneiye telefon ederek kendilerinin namzedi 
Tal'at Bey olduğu bildirilmiştir»! 

Halbuki Kanun-ı-esasi mucibince Komitenin sactarete namzed göstermek hakkı 

yoktur! - Tal'at Paşa'nın şüpheli milliyeti için Beşinci ciltte «Vezir-i-a'zamlar, 
cedvelinde 281 nurnaraya bakınız). 

21 'Şubat=28 Rebi'ül-ahir [Rumi 8 Şubat 1332], Çarşanba: Rumi 
takvimdeki on üç günlük farkın kaldırılması ve ylıl başının Efrenci 
takvime göre ıslahı. 

(Ortodoksların kullandığı eski uJulien» takviminin Hicri takvime tatbikinden 
'hasıl olan Rümi takvim, şimdi kullandığımız «Gregorien» takviminden bu asırda 

13 gün geridir: Birinci cildin başındaki medhal kısmına bakınız. - Bu gün neş

Tedilen beş maddelik kanun işte bu farkı kaldırmış, fakat 1332 sene hisabını ibka 
etmiştir. Kanunun birinci maddesine . göre: 

«1332 senesi Şubatının 16 ıncı günü 1333 senesi Martının birinci günü i'tibar 
eilllecektir». 
Bu münasebetıe yil-başı da Martın birinden Kanunusaninin birine nakledilmiştir : 
Yalnız «Bütçe senesi, eskiden olduğu gibi gene «Marttan Şubat nihayetine kadar 
-olan müddet»dirl-. 
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ll Mart 17 üumada-1-U:la, Pazar: Bağdad'ın sukutu ve muhtelü 
eepheler vukuatı. 

€Bu 1917 = 1335-1336 senesi, bilhassa Irak ve Filistin cepheleri için büyük fela
ketler serresidir. 

1 - ulrak cephesi»: ll Mart= 17 Cumada-l-Ula Pazar günü Bağdad'ın sukutuna 
sebeb olarak yukarda 1916 = 1334 vukuatı içindeki "8/9 Kanunusanh> fıkrasının 

2 nci paragrafında gördüğümüz Küt-ül-Amare zaferinden istifade edilmeyip boş 

yere bir tran macerasına girişilerek kuvvetlerin dağılmış olmasından bahsedilir : 
Şehir tahliye edilmiş olduğundan, ingiliz ordusu Bağdad'ı mukavemetsiz işgal 

etmiştir. Bu büyük felaket üzerine artık Irak elden çıkmış demektir. - Bağdad 

şehri Osmanlı-Türkleri tarafından iki defa fethedilmiştir: tık fethi Kanuni'nin 
lrakayn seferinde 1534 = 941 senesi 28 Teşrinisani r= 21 Cumada-l-Ula Cumartesi 
gününe müsadiftir: 1624 = 1033 senesi ll/12 Kanunusan~=20/21 Rebi'ül-evvel Cu
majCumartesi gecesi bir ihanet yüzünden Safavi istilasına uğrayıncaya kadar bu 
nk Osmanlı devri, takvim ıslahından mütevellit on günlük fark da hisab edilmek 
şartıyle, 89 sene, 1 ay, 4 gün sürmüş ve işte o Safavi fil.sılası da Dördüncü Mu,.. 
rad'ın fstirdadına kadar ancak 14 sene, ll ay, 13 gün sürebilmiştir: Mu
l'ad-ı-Rabi'in ikinci fethi 1638 ·.= 1048 senesi 24 Kanunuevvel = 17 Şa'ban Cuma 
gününe müsadiftir; işte o tarihten bu seferki tngillz istilasına kadar Bağdad'da 
ikinci Osmanlı devri tam 278 sene, 3 ay, 2 gün tutmaktadır: tki Osmanlı devrinin 
mecmiiu da 367 sene, 4 ay, 6 gündür. Bir milletin mukadderatı bir iki komiteci
nin elinde oyuncak olup kalırsa, Bağdad gibi Abbasi hilafetinin payıtahtı ve 
Irak'ın merkezi olan tarihi bir şehrin işte böyle kolayca elden gidivermesi pek 
tabii dir. 
2 - «Sina-Fı'listin-Suı"itye cephe&iıı: Yukanki senenin ikinci paragrafında gördüğü
:müz gibi bu sırada hazırlıkları tamamlanmış olan düşmanın tazyikı artmakta
dır; İngilizlerin maksadı, Kanal'a karşı yapılan hareketlerden d'Olayı bir çok 
askerleriyle harp gemilerini orada tesbit eden hale artık bir nihayet verip Filistin 
ve Suriye'yi işgal etmektir: Meşhur Mısır fethi bulyasının akıbeti işte budur! 
El-Ariş'in tahliyesinden sonra Osmanlı kuvvetlerinin çekilmiş olduğu Han-Yu
nus nihayet 8 Mart_l4 Cumada-l-Ula Perşenbe günü sukut edince, kat'i mü
d'afaa hattı ittihazına karar verilen Gazze/TeU-üş-ŞeriajBi'r-Sebü' hizasına çe
kilmek mecburiyeti hasıl olmuş ve 15 Mart=21 Cumada-l-iila perşenbe günü bu 
karar tatbik edilmiştir. Fakat bu yeni müdafaa hattında ancak 7 ay, ll gün 
:tutunmak kabil olabilmiştir : Çünkü İngiliz ordusu en şiddetli darbelerini üstüste 
Gazze'ye tevcih etmiş ve sonuncusu felaketle neticelenmek üzere üç Gazze mu
harebesi: olmuştur. Bunlardan birinci Gazze muharebesi 26-27 Mart=2-3 Cuma
cla-I-ahire Pazartesi-Salı günlerine müsadiftir: Düşmanın bir baskın şeklinde yap
tığı bu şiddetli hareketi İngiliz donanınası denizden destekiemiş ve karadaki 
piyadesini de zırhlı otomobilleri, tayyareleri ve kuvvetli suvari kıt'aları takviye 
etmiştir. Osmanlı kuvvetlerine kumanda eden Von Kress Paşa'nın istim
liadı üzerine yetişen iki Türk fırkası 24 saat müdafaadan sonra ingiliz ham
Fesini nihayet durdurmuş ve bilhassa uçuncü piyade fırkamız düşmanın 

arkasma sarkınca ingiliz ordusu ertesi sabah ric'ate mecbur olmuştur. - tkinci 
Gazze muharebesi birincisinden 21 gün sonra 17-19 Nisalli=24-26 Cumada-1-ahire 
Salı-Perşenbe günlerine müsadiftir: üç güri süren bu kanlı muharebede bizim
kinin 6-7 mislini bulan tngiliz ordusu donanmasıyla tanklarından da istifade 
ettigoi halde, bizim tarafta aleiiisul cephane buhranı çekilmiştir! Mısır'ın hayali 
fatihleri Filistin ve Suriye'yi müdafaa için işte bu en zaruri tedbirlerle hazırlık
I'an bile yapamamışlardır. Sahil boyundan Bi'r-üs-sebü'ün garbına doğru taarruz 
eden düşman nihayet 7-10 bin zayiatla Perşenbe günü akşamı ric'ate mecbur 
edilmiş ve cephenin Gazze/Bi'r-üs-sebü' hattında takarrürü işte bu ikinci Gazze 
:muvaffakıyyeti sayesinde mümkin 'Olabilmiştir. Felaketle neticelerren uçuncü 
Gazze muharebesi için aşağıki sene vukuatı içindeki «9 Kanunuevveb fıkrasının 
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ikinci paragrafına bakınız. - Bu sırada Mekke'nin asi emiri Hüseyn'in oğulların

dan Faysal'ın kuvvetleri de Kanunusani = Rebi'ül-evvel ayında Maan'ı işgal et
mişlerdir. 

3 -- «Kafkas cephesi»: Mühim bir değişiklik olmamıştır; fakat 12 Mart · 18 Cu
mada-1-üla Pazartesi günündenberi meşhur Rus ihtilali başlamış ve KeTenskyi 
iş başına gelmiş olduğu için, Anadolu'daki Rus kuvvetleri artık inhiliUe yüz 
tutmuştur : Bu vaziyetten istifade eden Türk ordusunun istirdad hareketıeri için 
aşağıda 1918 = 1336 vukuatının «1 Teşrinievvel» fıkrasındaki 3 üncü paragrafa 
bakınız. 

4 - «Deniz ve hava haı-eketleri»: 9 Mart = 15 Cumada-l-ula Cuma günü !ng',iliz 
tayyareleri ilk defa olarak Istanbul üzerine gelip şehre bir kaç bomba atmışlar

dır; 9 Temmuz = 19 Ramazan Pazartesi gününe tesadüf eden ikinci bir hava alu
nında da Haliç tarafları bombalanmıştır. O zamanki havacılığın iptidai vaziye
tinden dolayı bunlar o kadar hafif geçmiştir ki bir çok kimseler evlerinden sokak
lara çıkıp seyretmişlerdir). 

1917 = 1336 

9 Kanunuevvel = 24 Safer, Pazar: Kudüs'ün sukutu üzer'ine Filis
tin'in elden çıkması ve diger cepheler vukuatı. 

(1 - «Irak cephesi»: Bağdad'ın sukutundan itibaren Irak hemen tamamiyle el
den çıkmış, yalnız Musul bizde kalmı)ş ve ondan sonra mühim bir vak'a olma
mıştır. 

2 - «Sina-Filistin-Suı-iye cephesi»: !lk iki Gazze muharebesi için yukanki se
nenin «ll Mart» fıkrasındaki ikinci paragrafa bakınız. - üçüncü Gazze muhaı

rebesi 6 Teşrinisani = 21 Muharrem Salı günü olmuştur: Artık tamamiyle üstün 
vaziyette bulunan yirminci ingiliz kolordusunun yedinci Türk ordusu mevzile
rine taarruzuyla başlıyan bu şiddetli mücadelede ingiliz suvarı kolordusu da 
taarruz hareketini sağdan setir ve temdid etmistir. Bizim urduda bir taraftan 
cephane eksikliği ve bir taraftan da 1916 = 1334 vukuatının «27 Haziran, fıkra-. 
sında gördüğümüz ihanetinden dolayı Mekke şerifiriin oğullarından Fay,sal'ın 
kumandasındaki Arap kuvvetlerinin düşmanla el-birliği ederek Türk ordusunu 
arkadan vurmaya kalkışması, Sılılıiye teşkilatımızın berbad vaziyeti ve nihayet 
ingilizler ilerledikçe Arapların dinlerine ve dindaşlarına ihanet ederek her ta
rafta düşmana yardım etmesi askerimizin maneviyyatını alt-üst etmiştir : üçün
cü Gazze muharebesinin ertesi Çarşanba günü Gazze'nin tahliyesi işte bu_ndandır. 

Bi'r-üs-sebü' daha 31 Teşrinievvel = 15 Muharrem Çarşanba günü sukut etmiş 

olduğu için, Gazze'nin 6/7 Teşrinisani = 21/22 Muharrem SalıjÇarşanba ge
cesi tahliyesi üzerine artık Gazze/Tell-üş-ŞeriajBi'r-üs-sebü' müdafaa hattı su
kut etmiş demektir : Bundan sonraki müselsel felaketierin sebebi, işte bu hattın 

sukutudur. Bu vaziyet üzerine ingiliz kumandanı general Allenby Avustralya 
suvari fırkasını bizim 8 inci ordunun takibine me'mur etmiş ve işte bu fırka 

15 Teşrinisani ~= 30 Muharrem Perşen be günü Remle'yi zabtetmiştir. Bundan 
sonra Allenby kıskacının sol kolunu s.ahil boyunca şimale doğru ihtiyatıa sevke
derek 17 Teşrinisani = 2 Safer Cumartesi günü akşama doğru Yafa'yı işgal ettir
miştir; düşmpnın Kudüs taarruzu işte bu iki muvaffakıyyet üzerinedir: 8 Kanu
nuevvel=28 · Safer Cumartesi günü güneş doğarken başlıyan bu harekette yir
minci Türk kolordusunun şiddetli mukavemetinden dolayı düşman ordusu taar
ruz planının ancak ilk safhasını tatbik edebilmişse de şehre girememiş, fakat 
daha fazla mukavemet etmelerine imkan olmıyan Türk kuvvetlerinin Kudüs'ü 
tahliye mecburiyetinde kalmaları üzerine 9 Kanunuevvel = 24 Safer pazar günü 
Belediye reisi şehir namına ingiliz karargahına gidip vaziyeti bildirmiştir; bu
nunla beraber, düşmanın şehri tamamiyle işgali ancak ll Kanunuevvel 1= 26 Sa.., 
fer Salı günü tamamlanmış olduğundan bahsedilir. üç din nazarında mukaddes 
bir şehir olan Kudüs, Yavuz'un Suriye, Lübnan ve Filistin hakimiyyetini te'min 
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eden ve 1516 = 922 senesi 24 Agustos = 25 Receb Pazar gününe müsadif olan 
"Merc-i-Dabık» zaferi üzerine Osmanlı imparatorluguna iltihak etmiş olduguna 
göre, işte o tarihten bu seferki ingiliz işgaline kadar, takvim ıslahından mütevel
lit on günlük fark da hisab edilmek şartiyle, tam 401 sene, 3 ay, 6 gün Türk 
hakimiyyetinde kalmış demektir. 
Güya Bagdad'ı ingilizlerden istirdad etmek üzere biraz evvel 191 7=1335 Eylül = 
Zülka'de ayında "Yıldırım ordular grup u» isnıiyle altıncı ve yedinci ordulardan 
ve bir kaç Alman tabur ve bataryasından mürekkep bir kuvvet teşkil edilmiş 

ve kumandanlıgıntt da müşir rütbesiyle Alman generallerinden Von Falkenhayn 
tayin olunmuştur: Bunu Almanların talebiyle Enver Paşa yapmıştır! İngilizlerin 

Filistin taarruzu üzerine Irak'a sevkinden vazgeçilen bu Yıldırım grupu biraz 
sonra Suriye ve Filistin'e tahsis edilmişse de, grup ve ordu kumandanları ara
sındaki şahsi ihtilaflardan dolayı bu kuvvetten mühim bir fayda görülmemiştir; 

en şiddetli itirazda bulunan Cemal Paşa'dır; çünkü bu suretle Suriye ve Filistin 
hakimiyyeti kendi elinden alınıp Alman generaline verilmiş ve kendisi de dör
düncü ordunun başında sevahil muhafızlıgıyla asayişin muhafazasına me'mur 
edilmiştir! Bu vaziyet, adeta jandarma kumandanlıgı gibi bir şeydir. işte bun
dan dolayı Cemal Paşa hatıratında Filistin cephesine gelen Enver Paşa'ya: 

-- Ya ben, ya Falkenhayn! 
dediğinden bile bahsetmektedir. işte bundan dolayı nihayet isti'fa etmiş olan 
Cemal Paşa 12 Kanunuevvel=27 Safer Çarşanba günü bütün mes'uliyyeti Fal
kenhayn'a yükliyerek Istanbul'a hareket ederken «Trende iki saatten fazla hün
gür hüngür ağlıyarak» gittigini de anlatır: Halbuki her biri akla durgunluk vere
cek bir macera olan mahut Kanal seferleriyle çanak tutarak ingiliz ordusunu 
Filistin ve Suriye'ye musallat eden bizzat kendisidir! Hatıratında birinci Kanal 
bozgunundan bahsederken bu noktayı da işte şöyle itiraf etmektedir : 

«Ben bu hareketi münhasıran bir fikr-'i nümayi§le icra e.diyoı· ve Kanal'da kenJ 
dilerirvi rahat bırakıwıyacağımı.~ ingilizlere anlatıııak ve binaervaleyh Mısır'da lbıiif
yiik Mr ingiliz kolunu tesbit etmek emeliyle ylapıyordum: Ydksa en büyük oofain-i 
harbiyyed-en tutunuz da zıirhlı trenZere ve her nevi vesai~-i müddfaay~ ııı.tılik olan 
ingiliz ordusu gibi faal v.e cesur bir .ordu tarafından müoofaa ediilen la-akal yüz 
metre arzındaki derin bir kanalın biziınki gibi vesait-i ınevcudesi Kanal önünde 
anc.rıik dört glin kadaT kalabilmesine müsaid olan bu on döTt b•in tüfenkU, bir kaç 
cebel bataryası ve yalrııız biı· te1c obüs bata.ryasınd.an mürekkep bulunan ve kanalı 
geçmek için de 1'\eş on köprücü pontonundan başka liir şeyi olını·yan b·ir ordu tara
fıniLan ·cebren mürıir ve zabted;!eceğini ciddi bir mülah~a ile hiç bir vakit hatıı· ve 
ha.y.ilime getirmedim,. 
Bu sözlere karşı her hangi bir tenkit ve hatta bir mütalaa beyanı tamamiyle 
zaitir. 
Kudüs'ün sukutu üzerine 10 Kanunuevvet=25 Safer Pazartesi günü Ordular grupu 
karargahı Nablus'dan geriye alınıp Nasıra'ya nakledilmiş ve 17 gün sonra 27 
Kanunuevvel=13 Rebi'ül-evvel perşenbe günü bir taarruz hareketi yapılmışsa 

da muvaffakıyyetsizlikle neticelenmiştir. işte bu suretle Filistin artık elden git
miş ve müdafaa cephesi de Suriye'ye intikal etmiye başlamış demektir. 
3 - «K.-:<ıfkas cephesi»: Yukarıki sene vukuatının «ll Mart» fıkrasındaki 3 üncü 
paragrafta bahsi geçen Rus ihtilalinden dolayı artık muharip bir kuvvet vasfını 

tamamiyle kaybetmiş olan düşman ordusuyla 18 Kanunuevvel = 4 Rebi'ül-evvel 
Salı günü Erzincan'da bir mütareke akdedilmiştir. 

1918 = 1336 

10 Şubat=28 Rebi'ül-ahir, Pazar, zevali saat 3=15: İkinci Ab
dülhamid'in ölümü. 

(Balkan harbi esnasında Selanik'den Istanbul'a getirilmiş olan Sultan Hamid 
hayatının son 5 sene, 3 ay, 9 gününü Beylerbeyi sarayında geçirmiştir : Yukarda 
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1912-1330 vukuatının "ı Tesrinisanb> fıkrasına bakınız. Hastalığının 5 Subat-
23 Rebi'ül-ahir Salı günü soğuk algınlığıyla başladığından bahsedilir: Ge~çliğ·iıı
denberi her hususta i'tidale riayet ettiği halde, hastalığının dördüncü günLine tesa
düf eden 8 Şubat ı= 26 Rebi'ül-ahiı Cuma günü akşam yemeğinde beş mayda·· 
nozlu köfte, bir kotlet, bir balık, iki börek ve bir ınıkdar da hamur tatlısı yiyerek 
kendi tabiriyle o gün "pis boğazlıkıı etmiş ve işte bundan dolayı bir saat sonra 
şiddetli bir mide ağrısıyla nefes darlığından muztari b olmıya başlamıştır ( *) Der
hal doktor istediği için, ilkönce Beylerbeyi hastahanesi nevbetçi tabibi Nikolaki 
Paraskevidis Efendiyle veliahd Vahidüddin Efendi'nin hususi hekimi Alkivyadis 
Efendi yetişmiş ve biraz sonra da Sultan Hamid'in o sırada hususi llekimliğini ya
pan ve kıymetli hatıratı şimdi Türk tarih kurumu _yazrnaları içinde bulunan dok
tor Atıf Hüseyn Bey gelmiştir. !lk yetişen iki Rum doktor derhal kan almışlardır. 
O sırada nabzın 145 ve teneffüsün de 65 den fazla olduğundan bahsedilir. Hemen 
yetiştirilen ilaçlardan mühim bir fayda görmemiştir. Sultan Reşad, istediği dok
torların gönderilmesini emretmişse de : 
- Benim doktorlarııYı var! 
diye reddetmiş ve nihayet öleceği gür. öğleden evvel saat onda lı.endi hekimlerinil!>. 
tavsiyesiyle Akıl Muhtar ve Selanikli Rif'at Beyler getirilmiştir: Bunlardan şid
detli ittihadçılığıyla marlif olan Akıl Muhtar Bey'i huzuruna kabul etmek isteme·· 
mişse de padişah tarafından gönderilmiş olduğundan bahsedilince saltanat ve 
hilafet makamına hürmeten kabul etmiştir. Yapılan konsültasyonda konulan teş-
his «ÜZima ile müterafık ihtikan-ı rle ve adem-i kifaye-i kalbi~i kilyevi»dlr. Arka
sına derhal dokuz hacamat vurulıuuşsa da ağrıları geçmediğ·i için göğsünden de 
hacamat edilmesi için doktorların tekrar gelmelerini emretmiş : 
- Haydi, çabuk! 
demiş fakat hekimler yetişmeden evvel tam saat üçte Allalıma kavuşmuştur. -· 
Bazı büyük kusurlarıyla hatalarma ıoağmen Osmanlı padişahlarının en büyükle-
rinden biri olan Sultan Abdülhamid-i Sani 1842,=1258 senesi .21 Eylül=15 Şa'bm:ı 

Çarşanba günü dünyaya gelmiş olduğun8 göre tam 75 sene, 4 ay, 19 gün yaşayı)J) 

76 yaşının içinde ölmüş demektir. - 1909=1327 s,enesi '27 Nisan i= 6 Rebl'ül-ahir 
Salı günü memleket için büyük bir felil.ket olmak üzere maatteessüf hal'edilmi~ 
olduğuna göre, hal'inden sonra tam 8 sene, 9 ay, 13 gün yaşamıştır : Bu müddet 
zarfında ittihad-ve-Terakki komitesinin :ıvı:eclis-i-Meb'üsan reisierinden Ahmed 
Rıza Bey Sultan Reşad'a kardeşinin ifnasını bir kaç kerre teklif Gtmişse de ka
bul ettirememiştir! - 32 sene, 7 ay, 27 gün saltanatta balunan Sultan Ha!llici 
hal'edildiği günün akşamı Selaniğ'e gönderHip yol müddetleı'i de dahil olmak 
üzere 3 sene, 6 ay, 3 gün Istanbul haricinde men'ta hayatı yaşamıştır: Cülüsu ve 
şahsiyyeti için 187.6=1293 vukuatının «31 Ağustos» ve 1.909 '1327 vukuiı.tının da 
«27 Nisan» fıkralarına bakınız. 
Sultan Abdülhamid, kendisini hal'edip devletin başına bir kabus gibi musaHat 
olan Makedonya komitecilerinin o muazzam devLeti on sene içinde nasıl yele veri~ 
inkıraza sürüklediklerini «IIHrsad-ı ibretten temaşaıı ederek ölmüştür: Birinci ci
han harbinde kumandanlıkla Trablusgarb'a gönderilmiş olan İshak Paşa'nın an
lattığı bir hatırayı burada tarihe aynen tevdi etmeyi vazife bilirim : o meş'

um harbin en buhranlı günlerinden birinde devletin hayatiyle aiftimdar çok mühim. 
bir mesele hakkında Sultan Hamid'in malumatından istifade icin her nasıl!'la fik
rini anlamak istiyen Tal'at ve Enver Paşalar İshak Paşa'yı .Beylerbeyi sarayına 
göndermişlerdir. O zamanki tabiriyle uRakan-ı sabık»ın verdiği cevap aynen 
şöyledir : 
- . Bu vaziyette artık benim verebileceğim hiç bir fikir ve tavsiye edebileeeğim 

hiç bir tedbir kalmamıştır: Çünkü bu zavallı devlet harb~i"umumiye sürüklendiği 
gün münkarız olmuştur! Sizi bana gönderenler o çılgınlığı irtikab etmeden evvel 
göndermeliydiler: Bütün dünya denizlerine hakim olan devletlere karşı Almanya 
ve Avusturya gibi kara hudutları içinde mahbus yaşıyan iki devletle beraber ateşe 
atılmak tarihin kaydettiği en büyük hamakattir. 
Daha başka kimselere de bu mealde sözler söylediğini zeki ve mürrevver kım 
Ayşe-Sultan'dan işitmiştim (**). 

( *) «Sultan Hamid'in son nefesine kadar yanında bulunmuş olan dördütıcii 

refikası Müşfika Kadın-Efendi bana bu yemekler tabla ile getirildiği halde mer
huınun el bile sürmediğini söylemiştir». 

(**) «Müşfika Kadın-Efendi bir gün bana Beylerbeyi sarayına gelen Enver'e 
de Sultan Hamid'in ayni mealde sözler söylemiş olduğundan bahsetmiştir». 
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Sultan Hamid'in cenazesi Topkapu sarayına nakledilerek techiz ve tekfini orada 
uapıldıktan sonra Sultan Resad'm iradesiyle ölümünün ertesi günü padişahlara 
:nahsus muazzam 'merasimle 'sultanmahmut türbesine defnedilmiştir. Bizzat şa
hid olduğum bu muhteşem merasim esnasında Ayasofya'dan türbeye kadar iki 
sıra asker dizilmişti; cadde ile caddeye çıkan sokaklar, pencereler, damlar, ağaç
lar ve hatta türbe mezarlığının etrafındaki duvarlar malışer gibi halk kütleleriyle 
dolmuştu. Bütün halk derin bir teessür içindeydi. Ağlıyanlar, hıçkıranlar ve 
hatta : 

-- Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? 

diye haykıranlar oluyordu: Bu heybetli ve umurni teessür içinde laübali tavırlı 

tek bir kişi vardı: Sarıkamış'ın hazin kahramanı Enver Paşa'nın elleri arkasın-

daydı! Abdurrahman Şeref merhum halkın bu derin ve haklı teessürünü pervasız

bir ifadeyle şöyle tasvir etmişti: 
«Hengam-ı ikbalinde (Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzür) ı:ıısraım 

okuyanlardan bir çoğunun cenaze nanıazmcla Baki'nin: 

Kadrini seng-i musallada bilüp ey Baki 
Durup el bağlayalar karsına yaran saf saf 

beytini hatıra getirmeleri hüsn-i biltimeye dal garaib-i mukadderaLtanclır». 

Eski Dahiliyye nazırıarından Ebubekir Hazım Bey bir gün Abclüllmk I-Ht- -
mid'in salonunda Sultan Hamid'in ölümüyle alakadar bir hatırasını anlatınıştı : 
O sırada Şuray-ı-Devlet dairelerinden birinin reisliğinde bulunan Hazıra Bey,. 
Sultan Hamid'in terekesini tesbit için Enver Paşa'nın riyasetinde teşkil edilen 
hey'ete dahilmiş; merhumun irtihalinden birkaç gün sonra Beylerbeyi sarayına;, 

gidilip ölüm günü mühürlenmiş olan yatak odası açılmış; Ebubekir Hazıın Bey 
bir çok kıymetli eşya içinde pek ehemmiyetsiz bir şeye dikkat etmiş: Sultaru 
Hamid'in bütün hayatında boynuna asılı ve teninin üstünde saklı buluııdurduğtıı 

bir muska varmış, üç köşeli bir gümüş mahfaza içinele bulunan bu muska açıl
mış: Mavi bir mektup kağıdı çıkmış; iç yüzündeki iki sahifesinin birincisinde 
kırmızı mürekkeple şöyle bir sual yazılıymış : 

~ iyi adam nasıl olur? 
Bu sualin altında iyi adamın bütün klasik tarifleri sıralanmış; mukabil sahifedeki:~ 
~ Fena adam nasıl olur? 
sualinin altında da müdhiş bir zalim tasvir ediliyormuş! Bu iki sallife Sultan 
Hamid'in kendi el yazısıyla yazılmış ve hatta bazı silikler bile varmış: üfürük
lere, büyülere, efsunlara mu'tekıd ve hatta müptela zannedilen zavallı ikinci 
Abdülhamid'in meşhur muskası işte böyle bir muskaymış! ~ Eğer !!,atih, Yavuz: 
ve Kanuni 15 inci ve 16 ncı asırlarda gelmeyip de Sultan Hamid'in zaı:namnda 

gelmiş olsalardı, ne yapabilirlerdi? Bu büyük padişahın şahsiyyetini tsebit etmek: 
istiyenler için böyle bir sualin cevabını çok iyi düşünmek gerektir. Her halde tarih 
ikinci Abdülhamid'i daima hürmet ve ralınıetle yad edecektir). 

3 Temmuz = 24 Ramazan, Çarşanba: Beşinci Mehmet-Reşad'ın: 

ölümü. 

(Çok silik ve iradesiz bir şahsi yy et olan Sultan Reşa d için yukarda 1909 =: 1327 
vukuatı içindeki «27 Nisan» fıkralannın ikincisine bakınız. Beşinci Mehmet 
1844 = 1260 senesi lj2 Teşrinisani = 19/20 Şevval Cuma/Cumartesi gecesi eski Çr
rağan sarayında dünyaya gelmiş olduğuna göre tam 73 sene, 8 ay, ı gün yaşadık
tan sonra 7 4 yaşının içinde ölmüş demektir: Sultan Hamid'in ölümü:ıden sonra 
ancak 4 ay, 21 gün yaşayabilmiştir. -- Sultan Reşad 1909 = 1327 senesi 27 Nisan= 
6 Rebi'üı-ahir Salı günü tahta çıkmış olduğuna göre tam 9 sene, 2 ay, 6 gün 
ittihad-ve-Terakki komitesinin hükmü altında esiiretten beter bir saltanat sür
müş demektir. En büyük meziyyeti, ittihadçıların Meclis-i-Meb'üsan reisi Ah-
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med Rıza!nın mükerrer ısrarlarına rağmen muhterem ağabeyisini ifna . e:tirme
miş olmasından ibarettir : Bundan başka her hususta komiteyç boyun eğmiş ve 

-hiç bir ınühim meselede n1ukave1net gösterrneıniştir; B2-ş-1zdtipliğ·inde bulu:::.r:ıı 

Ali Fuad Bey'in hatıratma göre kendisi bu halini şöyle te'vile çal~:;nmştır : 

_ Her kes bana işlere karışmıyor diyorlar! Meşrutiyet zamanında ben işe karı

şac:;:;.k c!urs<cm biraderin suçu ne idi? 

Zs.vallı Sultan Reşad'ın meşrutiyet telakkisi işte bundan ibarettir! !nhitat 
devrinin bir çok Osmanlı padişahları gibi buna da harb-i-umumide Gazilik ünvanı 
tevcih eden bir Meşihat fetvası neşredilmiş ve bu suretle Sultan Reşad oturduğu 
yc~'cie Gazi olmuştur! Beşinci Mehmet Eyüp'de kendi yaptırdığı tür1y:;ye def-
2K·:'ilnıiştir). 



ALTINCI MEHMET 

(Mehemıned-'i Sadis/Sultan Mehmet Vahldüddin) 

-M. 1918 = H. 1336 - M. 1922 = H. 1341 -

1918 = 1336 

4 Temmuz = 25 Ramazan, Perşen be: Altıncı Mehmed'in cülfi.su. 

(Sultan Mecid'in otuz kadar eviadının 23 üncüsü, sırayla saltanat süren dört 
oğlunun en küçüğü ve dördüncüsü, Osmanlı padişahlarının otuz altıncı ve sonun
cusu ve bu sülaleye mensup islam halifelerinin 28 ineisi ve sondan evvelkisi 
olan Altıncı Mehmet Vahidüddin 1861=1277 senesi 2 Şubat 1= 21 Receb Cumartesi 
günü dünyaya gelmiş olmak itibariyle yaşının tam 57 sene, 5 ay, ı gün tuttuğu, 
yani 58 yaşının içinde bulunduğu sırada tahta çıkmış demektir. Anasının adı 

aGülistil))dur. Burada esas ittihaz etiğin+iz doğum tarihinden bir gün evvel ve 
sekiz gün sonra dünyaya gelmiş olduğu hakkında da birbirini tutmaz bir takım 
rivayetler vardır: Bizim esas ittihaz ettiğimiz tarih uMilli Nevsal,in birinci cil
dindeki tarihtir. 

Sultan Vahidüddin'in zekasiyle sür'at-i-intikalinde umumiyetle ittifak edilir : 
Mutıakıyye':. devrinin son Mabeyn Baş-katibi Tahsin paşa'nın hatıratma göre 
Sultan Hamid bir gün en küçük kardeşinden bahsederken «Reşad Efendi'den 
daha muktedir ve dirayetli» olduğunu söylemiştir.- Hem Sultan Reşad'ın, hem 
Sultan Vahidüddin'in Baş-katipliğinde bulunmuş olan Ali Fuad Bey, «Görüp 
işittiklerim» ismindeki hatıratının 297 nci sahifesinde ondan bahsederken : 

«Cin fikirli ve seri-ül-intikal olup yanına gınnce insanın ruhundaki inbi
sat-u-inkıbazı gözlerinden hisseder ve (Bu gün sizin canınızın bir sıkıntısı var) 
derdi» 

diye fevkalade zekasma şehadet etmektedir. Kül':.ür seviyyesi de iyidir : Gene 
ayni menbada islam fıkhına vukufundan bahsedilirken: 

«Okuduğunu iyi anlardı. Kitabeti ve imlası düzgündü. Fikirlerini kağıd üze
rine koymakta zahmet çeknıezdi, 

denilmektedir. Ali Fuad Bey, Sultan Vahidüddin'i ağabeyisi Sultan Reşad'la mu
lmyese ederken «Daha aklı başında ve daha vukuflu olduğu halde inad ve ıs

rarının ve vehhamlık ve kararsız1ığının kurbanı» olduğundan bahsetmektedir. 
Bu izaha göre Altıncı Mehmed'in uVehm-i Hümayi'ın»u büyük kardesi Sultan 
Hamid'i andırıyor demektir. Müteaddid defalar Dahiliyye nazırlığında bulunmuş 

olan Reşid Bey'in Hatıratındaki şu ifade de bunu ':.e'yid etmektedir : 

"Tab'an oldukça zeki, fakat fazla müteenni ve mütereddiddi; diyebilirim ki 
zihni idrak ve intikalde seri', karar ve harekette bati idi,. 

Ali Fuad Bey gibi her iki meşrutiyet padişahının Baş-Mabeynciliğinde bulun
muş olan Lütfi Simavi Bey de hatıratında Sultan Vahidüddin'in dirayet ve ik
tidarını gösterecek muhtelif vaziyetlerden bahsetmektedir: Mesela Avusturya 
imparatoru François-Joseph'in cenaze merasiminde padişahı- temsil etmek üzere 
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Viyana'ya gittiği zaman maiyyetinde bulunan Lütfi Bey o zaman veliahd olan 
Vahidüddin Efendi'nin yeni imparatorla mülakatından bahsederken: 

«Cereyan eden husus! bir mükalemeyi pek güzel idare buyurdular ıı 
demektedir. Bu seyahat hakkında Lütfi Bey Sadaret makamına gönderdiği bir 
raporda da : 

«Müşarünileyh Hazretlerinin Viyana'ya 
let ve milletin şan-u-şeref ve haysiyyetini 
temasta bulunanlara kıymetli bir hi'Ltıra 

vicdaniyye addettiğinden» 

vuku'bulan me'muriyyetlerinde dev
i'la buyurduklarını ve "kendileriyle 

bıraktıklarını arzetmeyi bir veeibe-i 

bahsetmektedir. işte bu «Vicdanı» te'minattan dolayı Lütfi Simavi Bey Istan
bul'a geldiği zaman Dahiliyye nazırı Tal'at Bey kendisine : 

- Size bütün memleketin emniyet ve i'timadı vardır; bu satırları başkası yaz
rmş olsaydı inanmazdım: Demek ki Vahidüddin Efendi tahminimiz gibi değilmiş! 

diye 1ttihatçıların onu kendileri gibi dirayetsiz ve zekasız bir şey zannetmiş ol- . 
duklarını i'tiraf etmiştir. Gene Lütfi Bey veliahd Vahidüddin Efendi'nin Al
manya seyahatinden bahsederken de : 

«Müşarünileyh Hazretlerinin meftür oldukları nezaket, akl-u-kiyaset ve ev
saf-ı bergüzide ise imparator Hazretlerinden bed' ile Itendileriyle temasta bu
lunanlarca fevkalade takdir olunmuştur» 
demektedir. Lütfi Simavi Bey işte bu kanaatinden dolayı Sultan Vahidüddin'in 
culüsundan sonraki siyasetinden ürkerek : 

"Zeld zanııettiğimiz Mehemmed-i Sadis de maatteessüf eniştesinin elinde bir 
alet-i şerr olduıı 

demekten başka söz bulamamıştır. Sultan Vahidüddin'in eniştesi, ana-baba bir 
kardeşi olan Mediha-Sultan'ın meş'um kocası arnavut Damad-Ferid Paşa'dır. 

Osmanlı inhitatının en mühim sebeblerinden olan mütereddi ve mütefessih Dev
şirıne ruhunu her manasiyle idame eden bu vatansız ve imansız Balkan serseri
sinin nasıl olup da Sultan Vahidüddin'e o kadar hulül edebiimiş olduğuna hayret 
etmemek ve bu hali Altıncı Mehmed'in zekasiyle te'lif etmek kabil değildir; 

çünkü Ali Fuad Bey'in hatıratmda Hazine-kahyası Refik Bey'den naklen kay~ 

dettiğine göre Sultan Vahidüddin cülüsundan evvel bir gün Damad-Ferid hak
kındaki kanaatini şöyle ifade etmiştir : 

- Dünyada üç mel'un vardır; bunlar bir saçayağıdır: Biri bizim hemşire. biri 
zevci olan Ferid Paşa, biri de oğlu Sami! 
Bu kanaatte olan bir velialıdin tahta çıkınca Damad-Ferid "mel'unu»nu mütemadi
yen iş başına getirmesinin hikmeti nasıl anlaşılabilir? işte bundan dolayı Ali 
Fuad Bey bu meseleden bahs,ederken : 

«Ferid Paşa hakkında bu derece meftüniyyetinin esbabını anlıyamamışım

dır» 

demekte ve bunun son padişah ıçın bir felaket olduğunu söylemektedir. 
Sultan Vahidüddin'in bu tuhaf mesele hakkındaki malumatını sorduğum küçük 
kızı Sabiha-Sultan, Hazine-kahyası Refik Bey'in padişaha izafe ettiği sozun 
kat'iyyen doğru olmadığını, ba-basının yalnız Damad-Ferid'i sevmediğini ve 
hemşiresiyle yeğenini bil-akis çok sevdiğini söyledi ve hiç sevilmiyen Damad'm 
sactaretine sebeb olamk da padişahın bir takım mücbir sebeplerle te'sirler al
tında kaldığından bahsetti. Altıncı Mehmed'in cülüsu Sultan Reşad'ın aczinden, 
ittihad-ve-Terakki komitesinin bir cehennem hayatını andıran müdhiş baskısın

dan ve müselsel harb felaketlerinden artık bitkin bir hale gelmiş olan halk ara
sında büyük ümitler uyandırmış, yeni padişahın ötedenberi ittihad-ve-Terakki'ye 
karşı cephe almakla maruf olması ve bilhassa tahta çıkar çıkmaz E:.ıver'in 

«Baş-kumandan vekili» ünvanını «Baş-kumandanlık Erkan-ı-harbiyye reisiıı şek

line çevirmesi bu ümitleri büsbütün takviye etmiş, yeni padişahın aşağıki fıkra

da göreceğimiz kılıc-alayında ikinci Mahmud'un pelerinini giymi-;ı olması Ye
niçeri-ocağını söndüren dedesinden sonra ittihad-ve-Terakki ocağını söndüre
ceğine alarnet sayılmış, bin türlü ihtikar ve suiistimalin sebeb olduğ·u pahalılıkla 

sefaletten ve yıllardanberi süpürge tohumuyla karışık ekmek yeyip durmaktan 
artık osanmış ve bunalmış olan payıtaht ahalisi arasında padişahın «Tebdil» ge-
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zerek fenalıkları tedkik etmekte olduğu hakkında şayialar çıkmış, fakat Sultan 
Vahidüddin kendisini milli bir ümit timsali haline getiren bu halet-i-ruhiyyeden 
maatteessüf istifade edememistir. Bu ınuvaffakıyyetsizliğinde imparatorluğun ar
tık inkıraz buhranına girmiŞ olmasının, ittihad-ve-Terakki komitesi devletin 
mağlübiyyetinden dolayı sukut edince Daınad-Ferid denilen mücessem facianın 
her nedense göze girip bir türlü çıkmaınasınm, payıtahtın işgali üzerine padi
şahta hiç bir kurtuluş ümidi kalmamasının ve Anadolu harekatının neticesine 
de güvenemediğ·i ıçın zararlı olacağına hükmetmesinin başlıca ilmillerden ol
duğ·u muhakkaktır. Eğer arada Sultan Reşad olmayıp da ikinci Abdülhamid'in 
hal'ınde Sultan Vahidüddin tahta çıkmış olsaydı, her halde ittihad-ve-Terakki'
nın kanlı tahakkümünü mümkin-mertebe tadil ede-rek iyi bir rol oynıyabilir ve 
belki de bir çok felaketierin önüne geçebilirdi: Fakat öyle olmayıp da böyle 
olması hem kendisi, hem devleti için felaket 0lnıuştur. Her halde Sultan Vahi
düddin'in hiç bir suretle te'vil edilerniyecek en büyük hatası, öyle bir zamanda 
memleketin başına ne ınal olduğunu çok iyi bildiği Daınad-Ferid gibi bir kabusu 
musallat etmesi ve her dediğini kabul edivermesidir. 

Bu son Osmanlı padişahının muhtelif taksiratı içinde para ve umumiyetle ser
vet hırsından da bahsedilir: Hatta bir zaman "Altıncı Mehnıet» isminin başın

daki "Altıncı, kelimesi üzerinde bir tevriye oyunu yapılıp «Altın düşkünü» ına

nasma geldiğinden bile bahsedilmiştir! Bu doğru değildir: Bir çok siyasi hata
larına mukabil, mali ahlak bakımından Sultan Vahidüddin yeryüzünde misli en
der bulunabilecel;: kadar namusludur; bu büyük ıneziyyctinin en mühim delili, 
memleketten kaçarken meçhul bir akıbete doğru gittiği halde şahsi miras ola
rak padişahtan padişaha intikal eden Hazine-i-Hümayun'a kat'iyyen dokunma
mış ve hatta öz babasına aid olan kıymetli eşyaya bile el sürmeyip hepsini mil
lete bırakmış olmasında gösterilebilir. Altıncı Mehmet bu kadarla da iktifa etme
miş, o sırada oturduğu Yıldız sarayında ve kendi nezdinde bulunan «Musanna' ve 
murassa' » bir altın çekmeceyi Hazine dairesine iade ettikten sonra firar ettiği 

resmi tahkikatla sabit olmuştur! Bu nokta, Büyük Millet Meclisinde teşkil edilen 
«Hesapları inceleme komisyonu» reisi ve Istanbul milletvekili Salih Keçeci'nin 
3 Haziran 1951 tarihli «Vatan» gazetesinin dördüncü sahifesinde çıkan beyanatı

nın şu fıkrasıyla sab-ittir : 

uBu çekmece, son padişah Vahidüddin'in firarından evvel Hazine-kahyası Re
fik Bey ma'rifetiyle Hazine-i-Hümayün'a iade edilen çekmecedir,,. 

Altıncı Mehmed'in bırakıp gittiği muhteşem mücevherler içinde babası Sultan 
Mecid'in «Murassa' ve ortasında mustatil şeklinde pırlanta büyük bir taş bulu
nan bir s·Jrguc» u da vardır: Dünyanın bütün kanunlan baba malını ev lada ver
diği halde, Sultan Vahidüddin'in bunları alıp götürmiye tenezzül etmemesi efsa
nevi bir namus ve istikamet eseridir. Sabiha-Sultan'ın izahına göre babası kağıt 

para olarak yalnız elli bin Türk lirasıyla yola çıkmıştır. 

Altıncı Mehıned'in şahsiyyetini tenvir edecek diger bir ınühiın nokta daha var
dır ki o da son zamanlara kadar meçhul kalmış ve nihayet o devrin Dahiliyye 
nazırıarından ve sulh murahhaslarından Reşid Rey Bey'in 1945 de uTürkiye Ya
yınevi» tarafından neşredilen «Gördükleriın, yaptıklarım» ismindeki hatıratının 

299 uncu sahifesinde ilk defa olarak ifşa edilmiştir: Umumiyetle Sultan Vahidüd
din «Sevres n:ıuahedesi,nden mes'ul gösterilir; halbuki Damad-Ferid'in bu mes'um 
eserini padişah kat'iyyen kabul ve tasdik etmemiştir. öyle bir muahedeye 'mu
halif olduğu için hem nezaretten, hem murahhaslıktan isti'fa etmis olan Resid 
Bey bu noktayı şöyle anlatır : ' ' 

«Zat-i-Şahane'nin bu muahedeyi Sadr-ı-a'zamın ibramına rağmen tasdikten 
suret-i kat'iyyede ictinab ettiği şüpheden beridir». 
Reşid Bey bu noktayı bana şifahen de izah etmiştir: Fakat Sultan Vahidücldin'in 
buna rağmen Daınad-Ferid'i iş başında tutmasına hayret etmemek kabil değil

dir. Jaeschke'nin «Türk inkılap tarihi kronolojisbnin birinci cildinin 85 ind 
sahifesinde de «Sevres muahedesb>nin yalnız Yunanistan tarafından tasdik edil
miş olduğundan bahsedilir. 
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Altıncı Mehmed'in en büyük taksiratından biri de finirında gösterilir; bu hare
ketinin bir taraftan saltanatın ilgasından ve bir taraftan da Büyük Millet Mec
lisinde kendisinin ihanetıe ithann hakkında hasıl olan cereyandan mü;"eveliid 
olmak ihtimali çok kuvvetlidir: Her halde nıakamına ve ecdadının şehametine 
layık olan hareket kaçmak değil, her vaziyette ölümü göze almak ve hatta öl
mektir; fakat bir rivayete göre Sultan Va_lı!düddin o lmdar m.etın degildir; Da
hiliyye nazırı Reşid Bey'in hatıratında onun bu zayıf tarafı şöyle izah edilir : 

"Iviilletletin mukadderatına hakim olanları tem.yiz edegelen aznı-ü-sebat ve 
istihkar-ı hayat gibi meziyyetıerden behresi az, belki · kibr-i-nefsini de feda ede
cek kadar hod-endişdiıı. 
Bununla beraber, büsbütün metanetsiz olmadığını gösteren bir vaziyet de var
dır: Aşağıki fıkra ya bakınız. 

Sultan Vah!düddin, yegane oğlu Mehmet Ertuğrul Efendi'yi de yanına alarak 
ilkönce Ivblta'ya ve oradan Mekke'ye gidip bir müddet kalmışsa da havasıylı:. 
imtizac edememiştir. Aşağ·ıcta 1922 = 1341 vukuatının «1 7 ;ıs Teşrinisfmi>., fıkrası

na da bakınız. Hicaz'dan İtalya'ya g.eçip Gıınovai=Cenova'ya ve oradan da San
Rem.o'ya gitmiş olan bu son Osmanlı padişahı 1926 = 1344 senesi 15/16 Mayıs = 
3/4 Zülka'de CumartesijPazar gecesi işte orada kalb hastalığından vefat et
miştir : Ailesinin talebiyle otopsi yapıldıktan sonra cenazesi Şam'a nakledilmek 
üzere tahnit edilmişse de, 120 bin lira borcu olduğu için Halyan alacaklıl:ı.n ta
rafından tabutuna varıncaya kadar haciz koydurulmuş, sırf işte bu yüzden ce
naze tam. bir ay evinde kalmW ve nihayet kızı Sab!ha-Su!Lan para tedarik edip 
haczi kaldırtarak Şam'a naklettirip Sultanselim camiinin bahçesine defnettirmiş

tir; ondan sonra bu bahçe gittikçe Osmanlı hanedanının bir aile mezarlığı hali
ne gelmiştir; Altıncı Mehmed'in mezarı yaptınlmadığı için toprak halinde kal
mıştır. 

1S6]=1277 senesi 2 Şubat=21 Receb Cumartesi günü dünyaya gelmiş olan Sul
tan Vahidüddin tanı 65 sene, 3 ay, 12 gün yaşayıp 66 yaşının içinde ölmüş de
mektir : 1922 = 1341 senesi 17/18 Teşrinisani.=27 /2S Rebi'ül-evvel Cuma/Cumartesi 
gecesi Istanbul'dan ayrılmış vlduğuna göre, o tarihten ölümüne kadar Malta, 
Hicaz ve ıtalya'da 3 sene, 5 ay, 2S günlük bir gurbet hayatı geçirmiş demektir : 
Aşağıda 1922 ·= 1341 vukuatının «1 ve 17 ;ıs Teşrinisanh> fıkralarına da bakınız). 

31 Ağustos 
kıhc-alayı. 

24 Zülka'de, Cumartesi: Osmanlı tarihinde son 

(Kılıc-alayı adetinin mahiyyeti için üçüncü ciltte 1575 = 9S2 vukuatmın «5 Ka
nunusanh> fıkrasına bakınız. Sultan Vahidüddin'in cülüsundan 5S gün sonra 
yapılan bu son kılıc-alayında padişah Dolmabahçe sarayından on çifte saEanat 
kayığına binerek deniz yoluyla Eyüb'e gitmiş, bütün tarih boyunca Konya Mevlevi 
çelebileri veyahut Şeyh-ül-İslamlarla Nakib-ül-eşraflar tarafından kuşatılması 

an'ane halini alınış olan kılıcı bu sefer Bingazi'den Istanbul'a ge~.miş olan Şeyh 
Seyyid Ahmed Şerif-üs-Sünni kuşatmış ve merasim bittikten sonra dört atlı bir 
saltanat arabasına binen yeni padişah muhteşem bir alayla Defterdar/Edirne-ka
pusujFatihjDivanyolu tarikıyle avdet ederken Fatih ve ikinci Mahmud türbelerini 
de ziyaret ettikten sonra Topkapu sarayına gelmiştir. Alay Edirne-kapusundan 
içeri girerken Şehir-emini eski Osmanlı adeti mucibince kapunun anahtarlarını 

padişaha takdim etmiştir. - Mabeyn Baş-katibi Ali Fuad Bey o sırada düşmanın 

bir hava hücumu hakkında haber geldiğini şöyle anlatır: 

"Eyüp'de arabalara binileceği sırada Tal'at Paşa Boğaz'dan düşman tayyare 
filoları geçmiş olduğuna dair telgraf aldığını h,aber vermişse de hünkar : 

- Onlar mütemeddin; adamlardır; böyle dini nıerasim esnasında taarruz etmez
ler! 

-diyerek eser-i telaş gösterınediıı. 
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işte bundan anlaşıldığına göre Sultan Vahidüddin rivayet edildiği kadar metanet
siz değildir). 

1 Teşrinievvel 

vukuatı. 

25 Zillhicce, Salı: Şam'ın sukutu ve diger cepheler 

(Istanbul'da saltanat tebeddülü olduğ·u sırada Kafkas cephesi müstesna olmak 
üzere ınuhtelif cephelerde Osmanlı imparatorluğunu inkıraza götüren harb-i umu
mi'nin muazzam felaketleri -birbirini takib etmiştir : 

ı _ ,.rrcık c.sphesi»: Bağdad'ı aldıktan sonra işgal sahasını şimale doğı"u geniş

letıniye başlıyan ingiliz ordusu 9 Martı=28 Cumada-l-Ula Cumartesi günü Bağ

dad şehrinin 100 kilometre şimaligarbisinde ve Fırat'ın sağ sahilinde bulunan 
Hit kasabasım zabtetmiştir : Bu kasaba Osmanlı devrinde Bağdad'ın nahiye mer
kezlerindendir. 7 Mayıs=26 Receb Salı günü de Kerkük sukut etmiştir. 

2 _ «Filist·in-Suriye cephesi»: 19 Şubat=8 Cumada-l-ula Salı günü Şeria'nın şar

kına doğru taarruza başlıyan düşman ertesi gün yirminci Türk kolordusunu neh
rin şarkına atmış, bunun üzerine 21 Şubat= 10 Cum.ada-1-üla Perşenbe günü 
Kudüs'ün 20 kilometre şimalişarkisindeki Eriha erkenden tahliye edilince düş

manın Anzak suvarisi kasabayı mukavemetsiz işgal etmiş ve Osmanlı karargahı 

de Affüie'den Şam'a nakledilmiştir : O sırada Şam sokaklannda açlıktan ölmüş 

çocuk cesetleri görüldüğünden bahsedilir! İngiliz ordusunun Beyrut vilayeti san
cak merkezlerinden olan Nablus'a karşı 9 Martı=26 Cumada-I-fıla Cunıartesi gü
nü başlıyan taarruzu işte bu vaziyet üzerinedir: Kudüs-Nablus yolunun iki tara
fından yapılan bu· üç günlük taarruz neticesiz kalmış ve ondan sonta da Şeria 

muharebeleri başlamıştır. Birinci Şeria muharebesi 26-30 Mart_l3-17 Cumada-1-
ahire Salı-Cuma günlerine müsadiftir: Daha 21 Şubat=10 Cumada-1-\Ha Perşenbe 

gunu Şeria'nın şarkına geçmiye başlıyan düşman şiddetli yağmurlardan dolayı 
ancak 26 Mart=13 Cumada-1-ahire Salı günü Es-Salt kasabasını işgal edebil
miştir. Aşağı Şeria'dan şimalişarkı istikametine doğru inkişaf eden bu ilk Şeria 

taarruzu beş gün sürdükten sonra durdurulmuştur. ikinci Şeria muharebesi de 
30 Nisan-4 Mayıs::= 19-23 Receb Salı-Cumartesi günlerine müsadiftir. Birincisi 
gibi bu da beş gün sürdükten sonra neticesiz kalımştır. - O sırada Osmanlı or
dular grupu kumandanlığına Falkenhayn'ın yerine geçmiş olan Liman von 
Sanders bulunmaktadır ve karargah da Şam'dan Nasıra'ya nakledilmiştir: İngi

liz kumandanı general Alienbey'nin bizim için felaketle neticelerren ve bütün Su
riye'nin elden çıkmasına sebeb olan meşhur Nablus meydan muharebesi işte bu 
vaziyettedir; Nablus şehri Beyrut vilayetine tabi' Belkaa sancağının merkezidir. 
Bu feci muharebe 19 Eylül=l3 Zülhicce perşenbe günü olmuştur: Cemal Paşa 

bir gün evvel gösterir. İngilizlerin maksadı Şam'ı zabtederek harbi bitirmektir: 
O sırada bütün Suriye ısyan içindedir ve bir taraftan da düşmanla el-birliği 

eden Mekke emiri Hüseyn'in oğlu Faysal Hicaz kuvvetleriyle Amman'ı aldıktan 

sonra Türk ordusunu arkadan vurmaya çalışmaktadır! Nablus ı:ıeyC:an muha
rebesi bir taraftan işte bu Arap ihanetleri yüzünden ve bir taraftan da yeni Hint 
kıt'alarıyla takviye edilmiş olan ingiliz ordusuna Fransızların da yardım etme
sinden dolayı kaybedilmiştir: Bu sırada vaziyeti müsait bulan Framnzlarla ital
yanlar Suriye'nin m.uhtelif noktalarına asker çıkarm.aktadır. Beş İngiliz ve bir 
Fransız fırkasından mürekkeb olan düşman ordusunun mevcudu elli bin göste
rilir. Esasen yorgun ve manen bitkin olan Türk kuvvetleri işte bundan dolayı o gün 
saatten saate eriyerek harbi kaybet!:ikten sonra akşam-üstü Tül-KeremjKerim 
hattına çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu ingiliz muvaffakıyyeti Nasıra ka
rarg8J1iyle cephenin ittisalini kesmekle neticelenmiş ve Osmanlı cephesinin ova 
kısmı yanlmı.ştır: Cemal Paşa'ya göre bu vaziyet bizim kuvvetlerin daha şi

maldeki Akka-Der'a hattma çekilmesiyle neticelenmiştir. Nablus muharebesinin 
ertesine tesadüf eden 20 Eylül!= 14 Zülhicce Cuma günü Nasıra'daki gaafil Os
manlı karargahı büyük bir tehlike geçirmiş, sabaha karşı yapılan ani bir İngiliz 
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baskını üzerine meshur Liman Paşa gecelik entarisiyle ve maiyyetiyle beraber 
güçlükle kaçıp kurtularak Taberiyye'ye can atmış, Nablus sancağının Cenin ka
zasında mühim bir nahiye merkezi olan Bisan kasabası işte o gün sukut etmiş 

ve sahildeki Hayfa şehri de ayni gün tahliye edildikten sonra 23 Eylül:=1 7 Zül
hicce Pazartesi günü Akka ile beraber düşman eline geçmiştir. 

Suriye harbi işte bu Nablus bozgunuyla nihayet bulmuş sayılır: Artık Osmanlı 

mukavemeti tamamiyle kırılmış -olduğ·u için düşman ordusu bütün Suriye şe

hirlerini mukavemetsiz işgal edebilecek vaziyete gelmiştir: O sırada Osmanlı 

karargiilu alel-l-acele Şam'a nakledilirken 21 Eylü~=15 Zülhicce Cumartesi günü 
Nasıra sukut etmiş ve düşmanın eline 18 bin esirle 120 top geçmiştir! 22 Eylül= 
16 Zülhicce Pazar günü Şam'a gelen karargah şehri ısyan halinde bulduğu için 
sokak muharebeleri yaparak şimale doğru çekilmiş ve işte bu fırsattan i3tifade 
eden Şamlilar ötede heride ellerine geçebilen Türk askerlerini vahşice şehid etmek 
suretiyle hem dinlerine, hem dindaşlarına, hem dört asırdanberi kendilerini her 
tehlikeden masun yaşatmış olan devletlerine ihanet etmişlerdir. O sırada üstüste 
sukut eden Suriye şehirleri içinde yalnız Taberiyye kahramanca bir müdafaadan 
sonra 24 Eylüli=18 Zülhicce Salı günü düşmüş, asi Araplar artık her taraftan 
Türk kuvvetlerine saldırmıya başlamış, ingiliz ordusu 27 Eylülı=21 Zülhicce Cu
ma günü Taberiyye-Der'a-Kuneytara üzerinden Şam'a doğru Herlerniye başlamış 

ve nihayet 1 Teşrinievve]=25 Zülhicce Salı günü Emevllerin eski payıtahtı olan 
Şam=Dimeşk şehri ingilizler tarafından işgal edilmiştir: Faysal'ın derbeder su
varileri de o gün ve ertesi gün şehre girmişlerdir. - Suriye'nin en mühim mer
kezi olan Şam şehri Yavuz'un Mısır seferi ensasında 1516=922 senesi 27 Ey
lül= 29 Şa'ban Cumartesi günü Kölemenlerden alınmış olduğ·una göre, takvim 
ıslahından mütevellit on günlük fark da hisab edilmek şartiyle tam 402 sene, 4 
gün Osmanlı hakimiyyetinde kalmış demektir. - Ertesi güne tesadüf eden 2 
Teşrinievvel ,= 26 Zülhicce Çarşanba günü Rayak, 3 Teşrinievvel = 27 Zülhicce 
Perşenbe günü Baalbek ve nihayet 6 Teşrinievvel = 30 Zülhicce Pazar günü de 
Humus tahliye edilmiş ve artık Türk kuvvetleri Haleb'e doğTu çekilmiye baş

lamıştır. Gene ayni gün bir Fransız filosu Beyrut !imanına girip asker çıkarmış 

ve iki gün sonra da yedinci ingiliz-Hint fırkası gelmiştir. Suriye'nin diger mü
him şehirlerinden Haleb'in sukutu için aşağıki sene vukuatının «27 Teşrinievvel, 

fıkrasının ikinci paragrafına bakınız. 

S - «Kaflws cephesi»: Yukarda 1917=1335 vukuatı içindeki "ll Mart». fıkrasımn 
3 üncü paragrafında bahsi geçen Rus ihtilalinden dolayı bu cephede düşman 

ordusu artık inhilal vaziyetinde bulunduğu için, elden çıkan yerler k-olayca istir
dil.d edilmiye başlamış ve ilkönce 26 Şuba1ı=15 Cumadal-ula Salı günü Erzin
can, 27 Şubat = 16 Cumada-l-Ula Çarşanba günü Trabzon, 12 Martı=29 Cuma
da-l-Ula Salı günü Erzurum ve 2 Nisan = 20 Cumada-1-ahire Salı günü de Van 
şehirleri istirdad edilmiştir : Bütün bu şehirler Rus işgalinden harap bir halde 
kurtanımış ve bilhassa Erzurum'da meşhur Ermeni komitecisi Antranik şehrin 

istirdadından biraz evvel Türklere karşı hiç bir zaman unutulmıyacak vahşice 

bir katl-i-am tertib etmiştir. - Rusya'da çarlığın sukutu üzerine kurulan Bo!
·şevik idaresi Almanya ve müttefikleriyle bir münferit sulh akdine karar ver
miş ve işte bunun üzerine Lehistan'ın Brest-Lit-ovsk şehrinde yapılan sulh mü
zakereleri 3 Mar1:!=20 Cumada-l-Ula Pazar günü imzalanan sulh muahedesiyle ne
·ticelenmiştir: Sadr-ı-a'zam Tal'at paşa'nın Türkiye'yi bizzat temsil ettiğ·i bu sulh 
konferansında Türk-Rus hududunu alakadar eden meselelerin halli halkın re'yine 
bırakılmış ve işte bundan dolayı plebisit yapılmasına karar verilmiştir. Fa
kat o sırada Azeri-Türk, Ermeni ve Gürcü unsurlarından mürekkep bir Cenubl
KafkasyafMaveray-ı-Kafkas = Transcauasie devleti teşekkül etmiş olduğu için, 
Bab-ı-Ali plebisitten evvel bu yeni hükümetle müzakereyi tercih ede
rek Trabzon'da bir konferans toplanmasına karar vermiştir. «Berk-ı- satvet» 
torpidosuyla giden Osmanlı hey'etinin müzakereleri bir aydan fazla sür
müş, Türkiye ile harp veya sulh hallerinden hangisinde bulunduğu sorulan Ce
cnubi-Kafkas devletinin baş-murahhası Ckhenkeli "Müzakere halinden bulundu-
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ğundan bahsederek işi savsaklamak istemiş ve nihayet bu eser müellifinin ka
leme aldığı ültimatom üzerine Türkiye'nin istediği «ÜÇ sancak» arazisinin, yanı 

Batum, Kars ve Ardahan sancaklarının Türkiye'ye terkini kabule mecbur ol
muştur. O sırada zaten ordu istirdad ve işgal hareketlerine hazırlanmaktadır : 
25 Mart ·= 12 Cumada-1-ahire Pazartesi günü Olti/Oltu işgal edilmiş, ertesi gün
den itibaren ordu 1914 hududunu aşmıya başlamış, 3 Nisan=21 Cumada-1-ahire 
Çarşanba günü Ardahan, 5 Nisan = 28 Cumada-1-ahire Cuma günü Sarıkamış ve 
14 Nisan:=3 Receb Pazar günü de Batum işgal olunmuştur. O sırada Kars müs
tahkem mevlninde toplanan Rus-Ermenileri Maveray-ı-KafkasjCenubi-Kafkas hü
kümetinin bizim ültimatomumuza verdiği kabul cevabını dinlemiyerek müdMaa 
haline geçmişlerse de, Trabzon konferansının sonunda Maveray-ı-Kafkas ınurah·· 

'hasları avdet ederlerken bizim hey'et-i-murahhasa narnma kendilerini husus! 
vapurlarına kadar teşyi ettiğim sırada içlerindeki Ermeni murahhaslarından 

Aharonyan'la HatisofjHastisyan'ı bir tarafa çekip Kars Ermenileri teslim olma
dıkları takdirde Türk ordusu cebren içeri girince ası muamelesi göreceklerini 
1ıiç aslı olmadığı halde kendiliğimden icad edip söyledim ve işte bu suretle der
hal teslim olnı.aları hakkında Kars Ermenilerine vapurdan bir telsiz telgraf çek
melerini te'min ettim : Bu iki murahhastan o sırada iaşe nazırlığında bulunan 
Hatisyan biraz sonra Ermenistan hükümeti kurulunca bir aralık Cumhur-reisi 
Dlmuş ve Bolşevik istilasında Paris'e kaçtıktan sonra da hatıratını neşretmiştir; 

Aharanyan da yeni Ermeni edebiyatının en mühim simasıdır. !şte bu vaziyet 
üzerine Kars'daki Ermeni kuvvetleri 23 Nisan= 12 Receb Salı günü mütareke 
talebinde bulunduktan iki gün sonra 25 Nisan= 14 Receb Perşen be günü teslia1 
ülmuşlardır. Bundan sonra 30 Nisan=19 Receb Salı günü Arpaçay'a varan Türk 
ürdusu artık 93 hududunu tutmuş ve tabii o hattı da aşarak 15 Mayısl=4 Şa'ban 
Pazartesi günü Gümrü'yü ve 20 Temmuz = 11 Şevval Cumartesi günü Ermeniler 
geri atılarak Nahcivan'ı işgal etmiş ve nihayet 15 Eylül'=9 Zülhicce Pazar günü 
de Azerbaycan'da Baku'ya girmiştir. 

4 - «Deniz ve Hava harekatı»: Osmanlı donanmasının 20 Kanunusani=7 Rebi'ül
ahir pazar günü yaptığı lüzumsuz huruç hareketinde Çanakkale-bağazı'nı abluka 
eden düşman gemileriyle üslerine taarruz edilmiş, imroz adasına faydasız bi'" 
baskın yapılmış ve bu macerada Yavuz bir iki yara aldıktan başka Midilli kru
vazörü de batmıştır: Bu hazin ve çılgınca macerada bir çok efrad zayiatından da 
bahsedilir. - Istanbul üzerinde düşmanın ilk hava akını 23 Temmuz 1= 14 Şevval 

Salı gününe müsadiftir: öğleden sonra zevali saat 3=15 de payıtaht ufuklarında 

altı tayyare görülmüşse de kaçırılmıştır. ikinci hava taarruzu dört gün sonra 
27/28 Temmuz=18j19 Şevval Cumartesi/Pazar gecesine müsadiftir: Gece-yarısın

dan sonra saat ikiyi çeyrek geçe düşman tayyareleri Istanbul'a bir iki bomba 
atmışsa da isabet ettiremeden def'edilmiştir. - üçüncü hava taarruzu 21/22 
Ağustos= 14/15 Zülka'de Çarşanba/Perşenbe gecesine müsadiftir Zevali saat 
11,30 = 23,30 da iki hava filosu Istanbul'a bir çok bomba atmış, halk arasından 
sekiz kişi yaralanmış ve birkaç dükkan da hasara uğramıştır. Bundan üç gün 
sonra 25/26 AğustoS/=18/19 Zülka'de PazarjPazartesi gecesi zevali saat yarımda 
düşman tayyareleri şehrin kenar mahallelerine bir kaç bomba atm~şlarsa da hiç 
bir zarar olmamıştır. - 27/28 Ağustos=20/21 Zülka'de Salı/Çarşanba gecesi ze
vali saat 11,30 ·.= 23,30 da ve yarımda yapılan hava taarruzları en şiddetlilerin

den biridir: Düşman bu taarruzunda bombalarla beraber beyannameler de at
mış, fakat zarar az olmuş, bir çocuk şehid düşüp on bir kişi de yaralanmıştır. O 
gece düşürülen ingiliz tayyaresinin pilotu olan yüzbaşı yaralı olarak esir edil
miştir. - Düşmanın bu mütemadi akıniarına mukabil 23/24 Eylül= 17/18 Zül
hicce PazartesijSalı gecesiyle 24 ve 28 Eylül ı= 18 ve 22 Zülhicce Salı ve Cumar
tesi günleri yapılan mukabil hareketlerle Limni ve Taşoz adalarındaki ingiliz 
hava te'sisatına taarruz edilmiş ve Limni'de üç tayyare hangarı yıkılmıştır. _ O 
esnadaki deniz harekatının en mühimlerinden biri de bir Fransız filosunun 6 
Tesrinievvel = 30 Zülhicce Pazar günü Beyrut !imanına girmiş ve şehre asker 
çıkarmış olmasında gösterilir). 
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8 Teşrinievvel = 2 Muharrem, Salı : Sadr-ı-a'zam Tal'at Paşa'nın 
isti'H1sı ve «İttihad-ve--Terakki» komitesinin_ iş başından sukutu. 

(J:sti'fa tarihinde bir takım karışıklıklar ve ihtili'tflar vardır : Mesela 13 Teş:·ini

evvel tarihli ikdam gazetesinde hakiki isti'fa tarihi 11/12 Teşrinievvel Cuma; 
Cumartesi gecesine müsadif gösterilir; ilm-üi-Emin'in "Son Sadr-ı-a'zamlar»ında 

ise «Mühr-i-Hümayün,un 6 Muharrem Pazar günü akşamı aldırılmış oldu:}'undan 
bahsedilmektedir: Halbuki hakiki takvimde pazar günü Muharrem'in 6 sına 

değil, 7 sine müsadiftir ve bu bir günlük fark da «Rüyet-i hilal» den ınütevellit

tir. Biziın burada esas ittihaz ettiğimiz gün tarihi, o zamanki Baş-Mabeynci 

Lütfi Simavi Beyin hatıratma göredir : Lütfi Bey, Tal'at Paşa'nın bu gün isti'fil. 
ettiğinden, fakat yeni kabine teşekkül edinceye kadar isti'fanın ilan edilmemesi
ne karar verildiğinden bahsetmektedir: İlkönce Londra sefiri Tevfik Paşa bir 
kabine teşkiline çalışmışsa da, bazı ittihatçıları yeni hükümete almak istemediği 

için vazgeçmiye mecbur olunca Sadaret mesnedi eski Harbiye nazırıarından Ah
med izzet Paşa'ya tevcih edilmiş ve işte bunun üzerine 13 Teşrinievvel >= 7 Mu
harrem Pazar günü Tal'at Paşa kabinesinin isti'fası ilan edilmiştir; bu vaziyete 
göre isti'fa tarihiyle ilan tarihi arasında tam beş günlük bir fasıla geçmiş de
mektir. Tevfik Paşa'nın teşkiline çalıştığı kabineye almak istemediğ·i ittihat~:ıbr 

ıçın aşağıki fıkraya bakınız. tstifa'mn sebebi, Osmanlı imparatorluğunun 

inhilaline sebeb olan harb-i-umumide mensub olduğumuz müttefikler cephesinin 
artık mağlübiyyeti tahakkuk etmiş ve hatta bu yüzden ittihad-ve-Terakki 
komitesinin bir gün evvel kabineye adem-i-i'timad re'yi vermiş olm&sıdır; o mu
azzam faciamn bir iki kişiden ibaret olan en feci müsebbipleriyle mes'ullerin
den biri ve hatta birincisi işte bu Tal'attı; kendi arkadaşlarından olan ve yıllarca 
Meclis-i-Meb'üsan reisliğinde bulundurulan meşhur ittihatçı Ahmed Rıza Bey 
bile Cumhuriyet gazetesinin neşrettiği hatıratında Tal'at Paşa'dan bahse
derken: 

"Fevkalade bir komiteci, bir çete reisi idi. Dahiliyye nazırı ve Sadr-ı-a'zam ol
mamalı idi. Vatana daha iyi iş görürdü» 

demektedir. Cenab'ın «Peyam-ı Sabah» gazetesinde çıkan bir yazısında Sactarete 
kadar yükselen bu «Türedi,nin hali "Yangın kulesine çıkmış bir a'ma»ya benze-

-tildikten sonra mevki hırsının derecesi şöyle tasvir edilir : 
«Devlet başkalarının elinde nail-i refah olacağ·ına kendi elinde ölsün, Tal'at 
bunu tercih ederdi». 

Bilhassa yalancılıktaki şöhreti Türk matbuatından başka bazı yerli ve yabancı 

menbalara aksedecek kadar genişlemiştir; kendisine karşı çok mülayim davra
nan ibn-ül-Eınin bile «Son Sadr-ı-a'zamlar»ında onun bu meşhur hususiyyetini 
şöyle anlatmaktadır : 

"En hafif tarafı atıatmak idi. Bir gün Sadaret odasından çıkarken bir iş için 
müracaat eden bir adama «Peki, peki, bayramdan sonra) dedi. O adam (Bayram 
geçeli bir hafta oldu!) deyince hiç düşünmeden (Evet, kurban b&yramından 

sonra! ) dedi». 

Tal'atın hiç bir lüzum olmadığı halde memleketin harb ateşine atılmasındaki 

feci mes'üliyyeti için yukarda 1914=1332 vukuatının "ll Teşrinisaniıı fıkrasına 

bakınız. - Mağlübiyyetimizin tahakkukuna sebep, Bulgaristan'ın müttefiklerine 
ihanet ederek 29 Eylül 1918 r= 23 Zülhicce 1336 Pazar günü Selanik'de düşman 

devletlerle mütareke akdetmek suretiyle Şark cephesinin ortadan yarılmasına 

imldn vermiş olmasıdır: Tabii artık Türkiye.'nin diger müttefikleriyle ittisali 
kesilmiştir. işte bu vaziyet üzerine bir taraftan Suriye'nin zıyaından dolayı in
giliz ordusu Anadolu'yu tehdid ederken, bir taraftan da Bulgar mütarekesinden 
dolayı Selanik'deki Fransız ordusu Istanbul'u tehdide başlamıştır. Tabii artık 

hiç bir ümit kalmamış demektir. Bütün bunlara rağmen Tal'at Paşa sactaretinin 
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son günlerinde Berlin'e gitmiş ve Şark cephesinin güya takviyesi için Alman
larla müzakereye girişmiştir: Bulgar mü!arekesinin akdinden bir gün evvel Is
tanbul'a dönmüş olan komiteci Sadı·-ı-o.'zam matbuat erkanını Bab-ı-Ali'ye da
vet edip seyahati hakkında akla durgunluk verecek bir takım izahata girişerek 

Alman ordulan Baş-kumandam mareşal Hindenburg'a yaptığı 8.ciyip bir teklif
ten bahsetmiştir : Unutulmaz bir kurt masalı gibi diniediğim bu hezeyana göre 
Osmanlı hükumeti Türkistan'a sivil kıyafetle bir takım zabitler gönderecek, 
bunlar orada gizli bir Ahz-i-asker teşkilatı kuracak, mağaralarla yer-altmda 
hrı.zırlanacak mahzenlerde gizli bir ordu yetiştirilecek ve işte bu yer-altı ordusu 
dört beş ay içinde Garp cephesine nakledilerek Almanlara yardım edilecektir! 
Tal'at bize bunları anlattıktan sonra Hindenburg'un hiç bir şey demeyip gü
lümsediğini söyledi ve o tarihi tebessümü mareşalin memnuniyyetiyle tefsir etti! 
Osmanlı imparatorluğunu on seneden az bir zaman zarfında yele veren zihniyet, 
işte böyle bir zihniyettir. 
Bab-ı-Ali'ye komitecilik ruhunu sakmuş ve devleti tıpkı bir Balkan çetesi gibi 
idare etmiş olan Tal'at Paşa'nın sactareti ı917=ı335 senesi 4 Şubat=ll Rebi'ül
ahir Pazar gününden itibaren ı sene, 8 ay, 2 gün sürmüştür: isti'famn res
men ilanma tesadüf eden ı3 Teşrinievvel = 7 Muharrem Pazar tarihi esas ittihaz 
edildiği takdirde bu müddet ı sene, 8 ay, 7 gün tutar. - Tal'atm şüpheli milliy
yeti için «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 28ı numaraya bakınız. - Tal'at Paşa'nın 
isti'fası üzerine ittihad-ve-Terakki komitesi artık tamamiyle sukut etmiş ve bi
raz sonra 3 Teşrinisani = 28 Muharrem pazar günü lekeli adını değiştirerek 

«Teceddüd fırkası» ismiyle faaliyete kalkışmışsa da, bir kaç senede yıktığı mu
azzam imparatorluğun harabeleri üzerine artık tutunmıya muvaffak olama
mıştır). 

14 T·eşıinievvel = 8 Muharrem, Pazartesi: Eski Harbiye nazıria

rından Ya.ver-i-Ekrem ferik Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti. 

(izzet Paşa alel-usul müşiriyyet ve vezaret payesiyle sactarete getirilmiş ve 
Harbiye nezaretiyle Enver'in uhdesindeki Baş-kumandanlık Erkan-ı-Harbiyye 

riyasetini de kendisi der-uhde etmiştir. Mabeyn Baş-katibi Ali Fuad Bey'in ha
tıratına göre Tal'at'ın isti'fasını padişah istemiş ve o da y.eni kabineye iki itti
hatçı nazır alınmasını «Şart koşmuş, tur: işte bundan dc.layı Tevfik Paşa kabine 
teşkilinden vazgeçmiş ve ittihatçılara mütemayil olan !zzet Paşa da Dahiliyye 
nezaretine komitenin eski Katib~i-umumisi Fethi Bey'i ve Maliye nezaretine de 
komite devrinde bu nezaretin gediklisi olan ve Cumhuriyet devrinde Ankara'da 
asılan avdeti Cavid'i intihab etmiştir! Zaten diger nazırlar da umumiyyetle it
tihad-ve-Terakki adamlarıdır. Milli felaketin baş mes'ulleri olan Tal'at, Enver 
ve Cemal Paşaların aşağıda bu sene vukuatının «2/3 Teşrinisanb> fıkrasında 

göreceğimiz firarlarına imkan veren vaziyet işte budur). 

27 Teşrinievvel = 21 Muharrem, Pazar : Haleb'in sukutu ve 
muhtelif cepheler vukuatı. 

(Bütün imparatorluk elden çıkmış, artık hakiki bir cephe kalmamıştır. Son iki 
felaket sahnesi şunlardır : 
ı - u Suriye cephesi»: Suriye felaketi için yukanki senenin «1 Teşrinievvel» fık

rasının ikinci paragrafına bakınız. - Düşmanın karş;sında artık mukavemet ede
bilecek hiç bir kuvvet kalmadığı için Şam'dan gelen beşinci ingiliz suvari fır

kası Türk ordusunun tahliye etmiş olduğu Haleb'e hiç mukavemet görmeden 
girivermiştir. Bundan bir ve iki gün evvelki tarihler de rivayet edilir: Her halde 
onların tahliyeden galat olmak ihtimali vardır. Bu suretle ingiliz ordusu ar
tık Anadolu'yu tehdide başlamış demektir! Stoyber bu felaketin bütün mes'uliy
yetini Cemal Paşa'nın cebir ve şiddet siyasetinde gösterir. - Yavuz'Un "Merc-i-

F.: 29 
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Dabıkıı zaferi üzerine 1516=922 senesi 28 Ağustos=29 Receb Perşenbe günü gir
miş olduğu Halep şehri, takvim ıslahından mütevellit on günlük fark da hisab 
edilmek şartiyle, tam 402 sene, 1 ay, 20 gün Türk hakimiyyetinde kalmış de
mektir . 
. 2 _ «Deıüz ve Hava harekatı»: 14 Teşrinievvell= 8 Muharrem Pazartesi günü bir 
Fransız filosu Trablusuşam ve İskenderun limanıarına girmiş ve işte bu suretle 
Suriye'nin işgali tamamlandıktan sonra bir Anadolu limanı da düşman eline 
geçmiş demektir. - Hava harekatının en mühimmi, 18 Teşrinievvel = 12 Muhar
rem Cuma günü zevali saat 11,30 da yedi ve öğleden sonra 2=14 de beş düşman 
tayyaresinin bir günde iki defa tekerrür eden akın hareketidir: Bu akınlarda 

Istanbul'a atılan bombalar halk arasında elli kadar telefata ve yüz kadar ma
sum insanın yaralanmasına sebeb olmuştur; düşmn tayyareleri bombalada be
raber beyannameler de atmışlardır : Bunlarda Bulgaristan misal gösterilerek 
Türkiye'nin de artık sulhe yanaşması lüzumundan bahsedilmiştir. Tayyarelerin 
biri Makriköy = Bakırköy taraflarında yere düşürülmüşse de digerleri çekilip 
gitmiye muvaffak olmuşlardır. 

Harb-i-umuminin Türk cephelerindeki son maceraları işte bunlardır. Aşağıki 

fıkrada göreceğimiz mütarekeye rağnıen teslim olmayıp mukavemette devam 
eden üç yer vardır : Bunlardan Musul şehri 3 Teşrinisant=28 Muharrem pazar 
günü intizamm te'mini bahanesiyle ingilizler tarafından işgal edilmiş ve 8 Teş

rinisani-3 Safer Cuma günü şehre ingiliz bayrağı çekilmiş, Fahri Paşa kuman
dasındaki beş on taburla Hicaz'da bir Türk adası vaziyetinde kalan Medine 
nihayet 13 Kanunusani 19191=10 Rebi'ül-ahir 1337 Pazartesi günü teslime mecbur 
olmuş ve İtalyanlara karşı Trablusugarp müdafaasını idare etmek istemişse 

de bu hareketin devlet için zararlı olacağı padişah · tarafından kendisine tebliğ 

edildiği için nihayet o da İtalyanlara teslim olmak mecburiyetinde kalmıştır: 
Kendisinden işittiğime göre kahraman Trabluslular Osmanlı saltanat ve Hilafe
tinin bu son mümessilini gözyaşlarıyla teşyi etmişlerdir. - Yemen ve Asir'de 
kalan bir mıkdar kuvvetimiz de biraz sonra teslim olmuştur). 

30 Teşrinievvel = 24 Muharrem, Çarşanba: «Mondros mü tare
k esi» denilen teslimiyyet ve esaret vesikasının imzası. 

(!zzet Paşa kabinesi iş başına gelir gelmez ilk iş olarak mütareke akdine teşeb

büs etmiştir: Bunda tamamiyi e haklıd~r, çünkü artık ne Suriye'yi istila eden 
ingiliz ordusuna karşı Anadolu'nun, ne de Bulgar mütarekesinden itibaren Is
tanbul yoluna hakim olan Fransız ordusunun Selanik üzerinden gelecek istila ha
reketine karşı Trakya'nın müdafaası kabil değildir. işte bundan dolayı Küt-ül
Amare'de esir edildikten sonra Büyükada'da muhafaza edildiğjni yukarda 1916 = 
1334 vukuatının «8/9 Kanunusanh fıkrasının ikinci paragrafında gördüğümüz 

ingiliz cenerali Townshend'in delaJetiyle ingiltere'ye baş vurulmuş ve nihayet 
Limni adasının Moudros := Mondros limanında bulunan Agamemnon ismindeki 
ingiliz zırhlısında mütareke müzakeresi başlamıştır. Bu müzakerelerde !ngilte
re'yyi Akdeniz Baş-kumandanı vis-anıiral Arthur Calthorpe ve bedbaht Türki
ye'yi de 26 Teşrinievvel = 20 Muharrem Cumartesi günü Istanbul'dan hareket 
eden Bahriye nazırı Rauf, Hariciyye müsteşarı Reşad Hikmet ve Erkanıharp 

kaymakamı Sa'dullah Beyler temsil etmiştir. 

Mondros mütarekesi yirmi beş maddeden mürekkeptir. Başlıca esaslan .şöyle 

sıralanabilir : 1) Çanakkale ve Karadeniz boğ·azlarındaki istihkamlann i'tilaf dev
letleri tarafından işgali; 2) Hudut muhafazasiyle asayiş te'mini için lüzum gö
rülecek kuvvetlerden maada bütün ordunun terhisi; 3) Kara sulannda zabıta 

vazifesi görecek küçük gemilerden milada bütün donanmanın teslimiyle Os
manlı limanlarında mevkuf tutulması; 4) Galip devletlerin emniyetlerini tehdid 
edecek vaziyet zuhurunda her hangi bir sevkulceyş noktasının işgaline salahi
yetdii.r olmaları; 5) Galipleri n bütün Türk !imanlarıyla demiryollarından istifa-



1918 = 1337 OSf.-!ANLl TARİHi 451 

de edebilmesi ve bunlarla telsiz telgrafların ve kablolarm mürakabesi; 6) Toros 
tünellerinin işgali; 7) Kafkas hududunda Türk ordusunun 1914 sınınna çekil
mesi; 8) Hicaz, Asir, Yemen, Suriye, Irak, Trablus ve Bingazi'de kalan Osmanlı 

kıtaatının en yakın !'tilaf kumandanlarına teslim olmaları; 9) Ordunun terhisi 
üzeı-ine elde kalacak silah ve cephanenin verilecek talimata tabi tutulması; 

10) «Vilayat-ı-Sitte» denilen Şarki-Anadolu vilayetlerinde iğtişaş çıktığı takdirde 
!'tilaf devletlerinin istedikleri kısmın işgaline salahiyetdar olmaları; 

ll) Türk esirlerinin esarette kalmalarına mukabil !'tiliif devletleriyle Ermeni 
esirlerinin iadesi. 

İmzanın ertesi günü öğle vaktinden itıbaren tatbikine karar verilen bu feci mu
kavele bütün Osmanlı tarihinde imza edilmiş mağlübiyyet vesikalarının en ağ·ıı·ı

dır. Devletin yalnız istiklali değil, devlet haysiyyeti bile kalmamıştır. Buna bir 
«mütareke» demek doğru değildir: Çünkü Mütareke demek, iki tarafın askerl: 
vaziyetıerini muhafaza şartiyle ateş kesmesi demektir. Onun için Mondros'da 
imzalanan müdhiş vesika bir mütarekerıame değil, bir teslimnamedir. Devletin 
istikbali bakımından en ağır maddeleri de galiplerin istedikleri sevkulceyş nok
tasını istedikleri zaman işgal edebileceklerine aid ohm yedinci madde ile Şar

ki-Anadolu'nun işgal hakkını veren yirmi dördüncü maddesidir. Galiplerin bil
hassa bu son maddeden maksatları Pontos ve Ermeni komitelerini harekete ge
tirip kargaşalıklar çıkartarak Şarki-Anadolu'yu işgal ettikten sonra dahilde bir 
Ermenistan ve sahilde de bir Pontos Rum devleti kurmaktır. 

Devlet yere serildikten sonra böyle bir muahedeyi imza etmeyip ne yapabilir? 
Bu müdhiş hakikat aşikar olmakla beraber, Fransızlarla İngilizler arasındaki ih
tilaftan zerre kadar istifade edilememiş ülduğu da göz önündedir: Miralay La
mouche'un Türkiye tarihinde anlattığına göre İngilizler bu mukaveleyi Sela
nik'deki i'tilaf ordusunun Fransız kumandam mareşal Franchet d'Esperey'nin 
muhalefetine rağmen ve hatta ona haber bile vermeden imza etmişlerdir; öyle 
vaziyetlerde bazı maddelerin tahfifine imkan olduğunu gösteren bir çok tarihi 
misaller zikredilebilir; mesela 93 seferinde Rus orduları Ayastefanos'a gelip Is
tanbul'a girmek istedikleri halde Sultan Hamid siyasi tedbirlerle hem düşmanı 

içeri sokmamış, hem donanınayı kurtarmıştır: Yukarda 1878 '= 1295 vukuatının 

"3 Mart» fıkr.asına bakınız; fakat öyle şeyler için büyük iktidar lazımdır). 

2/3 Teşrinisani = 27/28 Muharrem, Cumartes'ijPazar gecesi: 
Yer yüzündeki son Türk imparatorluğunun inkırazına sebeb olan İtti

hat-ve-Te.rakki komitecilerinin hisap gününden korkup kaçmaları ve 
kaçak mes'ullerin mes'uliyyet hisabı. 

(Bu tarihten üç gün evvel kaçan ilk firari, harb-i-umumideki asker! süiisti'mal
lerin timsali olmakla meşhur Harbiye Levazım reisi Topal-İsmail Hakkı Paşa'
dır. Her ikisi de Polis müdir-i-umumiliğinde bulunup ittihad-ve-Terakki'nin ted
hiş aleti olduktan sonra Halep ve Beyrut valiliklerine yükseltilmiş olan Bedri 
ve Azmi Beyler de bir gün evvel kaçmıya teşebbüs etmişlerse de vapurda ya
kalanıp şehre getirildikten sonra maatteessüf serbest bırakıldıkları için tek
rar firara muvaffak olmuşlardır. Bu gün kaçanlar, yeryüzündeki son Türk im
paratorluğunun inkırazından doğrudan doğruya mes'ul ülan ve Baş-mabeynci Lütfi 
Simavi Bey'in hatıratında "Ekanim-i Selase» diye şöhret bulduklarından bahse
dilen Tal'at, Enver ve Cemal paşalardır; bunlardan başka komitenin merkez-i
umumi aziisından Doktor Nazım'la Düktor Bahaüddin Şakir de kaçmıştır. En
ver ve Cemal Paşaların Alman üniformasıyla kaçtıklarından bahsedilir. Lütfi 
Simavi Bey «3 Teşrinisiinb> tarihini gösterirse de, o günkü «İkdam» gazetesine 
göre bizim burada esas ittihaz ettiğimiz tarih daha doğrudur. Bu kaçak mes'ul
ler, Adiiye mahkemelerinin elinden kurtulinuşlarsa da, Tarih denilen ebedf ve 
.manevi mahkemenin hükmünden hiç bir zaman kurtulamıyacaklardır. 
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Tarihin pek tuhaf cilveleri vardır: Osmanlı imparatorluğunun inkıraz mes'ulle
rini Istanbul'dan kaçıran vapur, Balkan harbinde Sultan Hamid'i Se'lanili:'C:en 
Istanbul'a getiren «Loretey» isnıindeki Alman sefaret vapurudur. - inkıraz 
mes'ullerinin firarinı tesbil eden er~ mühim vaziyet, yukarda bu senenin «14 
Teşrinievvel» fıkrasında gördüğümüz yeni hükümetin ittihad-ve-Terakki'yi ok
şayan teşekkül tarzıdır: işte bundan dolayı kaçaklardan bazılarının kaçmadan 
evvel hatefleriyle görüşmüş oldukları o zamanın gazetelerine bile aksetmiştir. -
Bir aralık taşe nazırlığında bulunmuş olan meşhur Kara-Kemal yahut Zülüflü
Kemal'in tavsiyesiyle kaçmış olduklarından bahsedilen firarilerden Tal'atla En
ver, Sadr-ı-a'zam izzet Paşa'ya birer mektup bırakmıştardır: Ta!'at Paşa meş

hur mektubunda mali namusundan bahsettikten sonra bozuk bir Türkçe ile: 

_ Millete karşı hisap vermek ve muhakeme otarak tayin edilecek cezayı kemal-i 
cesaretle ı; ekmek isterim! 
demek suretiyle mücrim ve cezaya layık olduğunu veyahut cezadan ·kurtulmak 
ihtimiHi kendisince bile varid otamıyacağını bizzat i'tiraf etmiştir! Mali na:11us 
meselesine gelince, hiç kimse sormuş olmadığı · halde sırf kendiliğinden ortaya 
attığı namus insanın kolu, budu gibidir. Eğer eksik olursa kusur sayılır, olmazsa 
meziyyet değildir. Bilhassa tarihin en büyük devletlerinden birini batırmış bir 
siyaset adamının mali namustan dem vurup zengin olmadığını iddia etıTıesi 

bir mugalatadan başka bir şey değildir: Mali namus sahibi olmak, yani hırsız 

olmamak bir meziyyet midir? Fakat siyasi namus büyük bir meziyyettir. Eğer 

Tal'at Paşa çatmamışsa, bile bile çaldırmıştır ve çalınakla çaldırmanın hiç bir 
farkı yoktur. Baş-mabeynci Lütfi Simavi Bey onun bu halini şöyle anlatır 

(S. 176-177): 
"3 Teşrinisani - Bu gün Tal'at, Enver ve Cemal Paşatar firar ettiler. Bu 

haber taaccüb-i umumiyi mucib oldu. üç gün evvel de Levazım reisi tsrnail 
Hakkı Paşa ortadan kaybolmuştu. Tal'at Paşa'nın kaçmasına her kes hayret 
etti. !tm-ü-irfanının ve tecribesinin noksanlığına ve ittihad-ve-Terakki'ye inti
sabından başka bir meziyyeti olmıyan bir tatnın cühelayı kabinesine idhal et
mek ve fırka yaranının ihtikanna göz yummak gibi layüad hatalarma rağmen 

müşarünileyh halk nazanrtda cesur ve vatanperver olarak tanıldığından i'tiraf-ı 

züni'ıb ile hakkında verilecek karara inkıyad edeceği zannolunuyordu. paşaların 

firarı dolayısıyla bir çok dedikodular oldu,. 

Tal'at Paşa, Lütfi Simavi Bey'in dediği gibi "itiraf-ı züni'ıb» etmemiş değil

dir, yukarda gördüğümüz gibi cezaya müstahak olduğunu mektubunda i'tiraf 
etmiş olduğu halde kaçmıştır! Harb-i-umumide kendisinden evvel Sadaret ma
kamında bulunmuş olan Said Halim Paşa halefi gibi korkak olmadığı için lmç
mamış, tevkif edilip Divan-ı-harb'e verilm.iş ve nihayet ingilizler tarafından 

Malta'ya sürülnı.üştür. 

«İkdam» gazetesine göre Enver'in mektubunda da artık «Memlekette ifay-ı hiz
met etmesine imkan görmeı;liği için Kafkasya'da bir hükumet-i islamiyye teşkil 

etmek» maksadıyla oraya gideceğinden bahsedilmektedir! Osmanlı imparator
luğunu malıvetmiş olması kafi gelmemiş gibi başka milletierin başına da iş aç
maya daha o zamandan karar vermiş olduğunu gösteren bu iddianın her halde 
tıbbi bir mahiyyeti olmak lazımgelir ve bunun böyle olduğunu da ayni şahsın 

daha sonraki Türkistan macerası bütün vuzuhiyle meydana çıkarmıştır: Aşağı

da 1922 ·= 1340 vukuatının «4 Ağustos, fıkrasına bakınız. ittihad-ve-Terakki'nin 
meşhur Meclis-i-Meb'i'ısan reisi Ahmed Rıza Bey bile «Cumhuriyet» gazetesinde 
çıkan hatıratında onun bu ru:ıi ve zihni vaziyetini şöyle tasvir etmiştir: 

"Şöhret-i askeriyyeye hahişger idi. Napoleon gibi meşhur olmak isterdi. Avan
tür arkasından koşardı. Trablusugarp seferi, Hareket ordusuyla Istanbul'a gelişi 

ve nihayet Türkistan'da Ruslada vuruşarak şehid düşmesi hep şöhret peşinde 

koştuğunu gösterir». 
Enver'in askeri mahiyyetini ıyıce anlamak için Erkan-ı-harb Kaymakamı Şerif 

Bey'in "Sarıkamış» ismindeki eserine müracaat etmelidir. 
1908 = 1326 senesi 23 Temmuz=23 Cumada-1-ahire Perşenbe günü ikinci meşru-
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tiyetin ilanından itibaren Tal'at Paşa kabinesinin bu 1918=1337 senesi 13 Teşri

nievvel = 7 Muharrem Pazar günü ilan edilen isti'fasma kadar geı:;en müddet tam 
10 sene, 2 ay, 20 gündür: Bu müddetten muhiiliflerin bir aralık iş başında bu
lundukları 6 ay, 8 gün çıkarıldığı takdirde geri kalan 9 sene, 8 ay, 12 gün itti
had-ve-Terakki'nin devlet mukadderiitına ilkönce bilvasıta ve ondan sonra da 
doğrudan doğruya hakimiyyetiyle geçmiştir. işte bu on seneden az zaman zar
fında o meş'um komitenin elden çıkmasına sebeb olduğu yerler iki kısma ay
rılır: 1) Harb-i-umumiden evvel büyük bir sür'atle kaybedilen yerlerden Girit, 
Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Rumeli-i-Şarkf gibi ecnebi işgaline düşmüş veya
hut istiklale yakın bir muhtariyyet kazanıTuş eyaletler sayılmak şartiyle dev
let bünyesinden ayrılan memleketler Trablusugarp, Bingazi, tekmil Rumeli kıt'ası 

ve Akdeniz adalarıdır. 2) Harb-i-umumide elden çıkan kıt'alar da Hicaz, Ye
men, Asir, Irak, Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır ölkeleridir. - Harb-i-umumi
deki asker zayiatımızın umumi yekünu «3,842,580ıı üç milyon sekiz yüz kırk iki 
bin beş yüz seksen kişidir: Dört milyona yaklaşan bu müdhiş yekün un beş yüz 
el1i bini şehid, sekiz yüz doksan bir bin üç yüz altmış dördü malül, yüz üç bin yedi 
yüz otuz biri kayıp, iki milyon yüz altmış yedi bin sekiz yüz kırk biri yaralı ve 
yüz yirmi dokuz bin altı yüz kırk dördü esirdir: Bu esirlerin mühim bir kısmı esa
rette ölmüş olduğu için, şüheda yekünu takriben altı yüz bine yaklaşır. Memle
ketin muhtelif taraflarında açlık, sari hastalık ve muhaceret yüzünden telef 
olan sivil ahil.li kurbanları bu yeküna dahil değildir. Gemi zayiatı itibariyle 
mevcuduna nisbetle en çok zarara u ğrıyan devlet Türkiye'dir: Umumi yekün 
245,627 tonilato gösterilir; bunun 143,959 u harp ve 101,668 i de ticaret gemilerine 
aittir. Yelkenli zayiatımız bu yeküna dahil değildir. - Harb-i-umunıl bir ta
raftan devletin maliyesini iflas haline getirmiş olduğu gibi, bir taraftan da istila 
facialarının sebeb olduğu tahribatla ticari ve iktisadi zararlarımız ve bilhassa 
nüfus zayiatımız da müdhiş rakamlara baliğ olmaktadır. işte bütün bu milli fe
laketlere sebeb olanların dar-ağaçlarıyla beraber kurdukları menhüs idarenin 
mahiyyetini de Tal'at Paşa bizzat anlatmış, !bn-ül-Emin'in «Son Sadr-ı-a'zam

l&n»nın 1959 uncu sahifesine geçirdiği şu sözüyle tasvir etmiştir : 
«Bizim bu memlekette kurduğumuz idare, olsa olsa mürrevver bir istibdaddır»! 

«Münevver» vasfı doğru olmamak şartiyle bu söz bir "1ntak-ı hakııdan başka bir 
şey değildir. Kaçak mes'ullerin sırtıarına yükleyip kaçıı·dıklan mes'uliyyet, işte 

bütün bunların feci hisabıdır. - Aşağıki senenin "13 Temmuz» fıkrasına da ba
kınız). 

8 Teşrinisani 3 Safer, Cuma: izzet Paşa kab'inesinin isti'fası. 

(isti'fanın sebebi, yukanki fıkrada gördüğümüz harp mes'ullerinin firarma mey
dan verilmiş olmasından dolayı efkar-ı-umumiyyenin kabine aleyhine dönmesi 
ve artık 1'ti1at devletleri mümessillerinin Istanbul'a gelmesi tahakkul-ı: ettiği ıçın 

kabinede ittihatçı nazırlar bulunm.asım muvafık görmiyen padişahın izzet Pa
şa'ya haber gönderip Adliye nazırı Hayri Efendi ile Maliye nazırı Selanikli Ca
vid ve Dahiliyye nazırı Fethi Beylerin değiştirilmesini tavsiye etmiş olmasıdır. 

izzet paşa bu ihtara karşı ilkönce işi savsaklamak istemişse de üstüste iradeler 
tebliğ·i üzerine bunu Kanun-ı-esasi'ye mugayir bir müdahale saymış ve bu gün 
aı·kadaşlanyla müzakereden sonra takdim ettiği isti'fanamede padişahın ihtarla
rını «Riayet-i alıkamma kasem etmiş oldukları Kanun-ı-esasi ile kabil-i te'lif 
görmediklerinden» bahsetmiştir! - izzet Paşa'-nın isti'fası umumiyyetle bir gün 
sonraki ilan ta1·ihine müsadif gösterilirse de doğru değildir: tsti'fa günü sayıl~ 

mamak şartiyle Sadaret müddeti bu senenin 14 Teşrinievvel = 8 Muharrem Pa
zartesi gününden itibaren 25 günden ibarettir. - Bu kısa ömürlü kabinenin iki 
tarihi rolÜ vardır : Biri yukarda bu senenin «30 Teşrinievvel, fıkrasında gördü
ğ·ümüz Mondrus mütarekesinin al{di, biri de harp mes'ullerinin kaçmasına meydan 
vermiş olmasıdır). 
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ll Teşrinisani = 6 Safer, Pazartesi: Tevfik Paşa'nın ikinci sada

reti ve Osmanlı tarihinde son Sadaret-alayı. 

(Tevfik Paşa'nın «Otuz ·bir Mart vak'ası»na tesadüf eden ilk sactareti için yu
karda 1909 = 1327 vukuatının u13 Nisan» fıkrasına bakınız. - Çok ihtiyar olan 
Tevfik Paşa'nın artık bunamıya başladığ·ından bahsedilir: Mabeyn Baş-katibi Ali 
Fuad Bey'in izahına göre kabine listesi tertib edilirken Meşihat'e eslü Mısır ka
dısı Yahya Reşid Efendi'yi teklif etmişse de iki sene evvel ölmüş olduğu hatırla
tılmıştır! Evkaf nazırlığma intihab ettiği eski Van valisi izzet Bey'i bii· ço:ı. 

itirazlara rağınen kabineye alması da bu acayip adamın ağlıyarak paşanın 

"Ayaklarına kapanmış, olmasındandır! Padişahın en büyük hatalarından biri de 
öyle bir devirde işte böyle hükümetlerle devlet idaresine kalkışmasıdır! Sa
daret alaylarında Sadr-ı-a'zamlann Bab-ı-Ali'ye atla gitmesi adettir : Bu adete 
Tevfik Paşa'nın ilk sa daretine kadar devam edilmiş ve ondan sonraki Sadr-ı-a'

zamlar Istabl-ı-Amireden tahsis edilen mükellef arabalarla gitmişlerdir : Tevfik 
Paşa'nın bu gün arabayla yapılan Sadaret-alayı Osmanlı tarihinde son alaydır; 

bundan sonraki Sadaret tebeddülleri Istanbul'un işgal zamanına tesadüf ettiği 

ıçın artık alay yapılmamış ve Sadr-ı-a'zamlar Bab-ı-Ali'ye hususi surette oto
mobille gitmişlerdir. !şte bundan dolayı Tevfik paşa Bab-1-Ali'ye hem atla, hem 
arabayla giden Sadr-ı-a'zamların sonuncusu olduğu gibi, Osmanlı tarihinde son 
Sadr-ı-a'zam da kendisidir). 

13 Teşrinisani = 8 Saf er, Çarşanba : Düşman filolarının ls tan~ 

bul'a getişi ve vatamnıızın işgaline başlanması. 

(ilkönce 7 Teşrinisani=2 Saf er Perşen be günü miralay Muerphi isminde Dir İn

giliz mümessili ve ertesi gün de ilk Fransız askeri hey'eti gelmiştir. Nihayet ıYıü

tareke mucibince bu gün gelen 1'tilaf donanmaları elli beş gemiden mürekkeptir: 
Bunların 22 si ingiliz, 12 si Fransız, 17 si İtalyan ve 4 ü de Yunan gemisidir. 
Yunan gemilerinin başında mahud Averof zırhlısı vardır. Bunlar derhal karaya 
asker çıkarıp şehrin muhtelif yerlerini işgale başlamışlardır. - Yunan ge
mileriyle askerinin gelmesi evvelce verilmiş olan te'minata mugayir olduğu hal
de hükümet aczinden dolayı ses çıkaramamış ve işte bu sayede Karadeniz,.boğ·a

zı'nda Anadolu sahilinin · yukarı kısmını maatteessüf Yunanlılar işgal etmişler

dir. Bu münasebetle Istanbul Rumlan Yunan bayraklarıyla alay alay Averof'a 
taşınmış ve sokaklarda uZito!, sesleri işte o gün işitilıniye başlamıştır! - İlk 

ingiliz kumandanı ceneral Milne'in Istanbul'a gelişi bu tarihten 14 gün sQnra 
27 Teşrinisani = 22 Saf er Çarşanba gününe müsadiftir: Karargahı da kendisi~ den 
21 gün sonra 18 Kanunuevvel=14 Rebi'ül-evvel Çarşanba- günü gelmiştir. Bu , ta
rihten itibaren ingilizler Haydarpaşa'dan Ankara'ya kadar hat boyunu işgale 
başlamışlar ve Karadeniz tarafmda da Samsun ve Batum limanlarımızia dahilde 
Merzifon'u işgal altına alınışlardır). 

17 Teşrinisani 

işgali. 

12 Safer, Pazar: Baku'nun İngilizler tarafından 

(Mondros mütarekesi ınucibince Türk ordusu 1914 hududuna çekilmek mecburi
yetinde bırakıldığı için, yukanki senenin «1 Teşrinievvel» fıkrasının uçuncü 
paragrafında işgalini gördüğümüz Baku'da bulunan Osmanlı kuvveti, Hazar de
nizinin İran sahilinde bulunan ingiliz kuvvetleri kumandanı ceneral Thomson'un 
talebiyle geri çekilmiş ve nihayet bu gün ingilizler Baku'ya girmiştir: Aşağıki 

senenin «1 Mart», «19 ve 20 Nisan» fıkralarına da bakınız). 
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21 Kanunuevvel = 17 Rebi'ül-evvel, Cumartesi : 1\leclis-i-Meb'iisa
nın feshi. 

(Feshin en mühim sebebi, bütün meb'uslann tttihatçı olmasıdır. Bundan dolayı 
gazetelerde feshe dair yazılar neşredilmiye başlamış ve Istanbul'a yerleşen i'tili'tf 
devletlerinin siyasi mahfillerinde de meclisin intihapla değil, ittihad-ve-Terai;:ki 
tarafından tayin edilmek suretiyle toplanmış gayr-i-meşru bir hey'et olduğu hak
kında ileri sürülen mütiÜaalar padişaha kadar aksettirilmiştir. ikinci sebeb de 
19 Kanunuevvel = 15 Rebi'ül-evvel Perşenbe günü beyannamesini okuyan yeni 
kabine'ye ale-l-usul i'timad re'yi verdikten sonra bu gün de ittihatçılık gayre
tine kapılan meclisin adem-i-itimad re'yi verıniye karar vermiş ve bu kars.nn 
da Ayan ve Meb'üsan reisieri tarafından Sadr-ı-a'zam Tevfik Paşa'ya ihbar eelil
miş olmasıdır. Kanun-ı-esasiye göre padişahın feshe hakkı vardır, fakat dört ay 
zarfında yeni meclisin mutlaka intihabı lazımsa da memleketin uğTad:ğ·ı işgal 

vaziyetinden dolayı ona iınkan yoktur; iınkan olsa bile elden çıkmış olan vilayet
lerden meb'us intihabı kabil değ·ildir. Bununla beraber, Htihatçı bir meclisin ibl~il

sına da şerait müsaid olmadığı için fesih artık mukadder bir netice dc:-:1ektir). 

1919 = 1337 

12 Kanunusanİ = 9 Rebi'ül-ahir, Pazar: Tevfil\: Paşa'nın isti'fası 

v·e ertesi gün üçüncü sadareti. 

(İstifilnın sebebi, kabineele bir takım tadilata lüzum görülmüş olmasıdır. - Tev:"ik 
Paşa'nın ikinci sadareti yukanki senenin ll Teşrinisani=6 Safer Pazartesi günün
den itibaren 2 ay, 1 gün sürmüştür). 

21 Kanunusanİ 18 Rebi'ül-ahir, Salı: Gazi Ahmed. 1\luhtar 
Paşa'nın ölümü. 

(Mezar taşında merhumu bir gün sonra ölnıüş gösteren tarih yanlıştır, yalnız 

gün ismi doğrudur. - Ahmed Muhtar Paşa'nın cenaze merasimi 23 Kanunusanİ = 
20 Rebi'ül-ahir Perşenbe günü yapılmıştır: Mezarı Fatih'dedir: vasiyeti nıucibin

ce tabutuna Türk bayrağı örtülmüştür. - Gazi Ahmed Muhtar Paşa merhum 
Bursa'nın Katırcı-oğullan ailesinden Hacı-Halil Efendi'nin oğludur. 1255 = 1839 
senesi 221/23 Şa'ban=31 Teşrinievveljl Teşrinisani perşenbe/Cuma gecesi Bursa'da 
dünyaya gelmiş olduğunu «Sergüzeşt-i-hayatımın cild-i sanisiıı ismindeki eserinin 
sonundaki terceme-i-halinde söylediğine göre 79 sene, 22 gün yaşayıp seksen ya
şına bastığı sıralarda ölmüş demektir. - "93 seferi»nde Anadolu'yu Rus istila
sından kurtarmış olması en büyük hizmeti, Gazilik sebebi ve en mühim askeri 
muvaffakıyyetidir. - Ahmed Muhtar Paşa çok mühim bir ilim adamıdır; başlıca 

eserleri "Rıyaz-ül-muhtar fi ilm-i-evkaati ve-1-edvar» ve zeyli, Almanya'nın altın 

madalyasıyla taltif edilen ııislah-üt-takvim»i, «Sergüzeşt-i hayatımın cild-i sanisi, 
ve «Serair-ül-Kur'an fi tekvini ve ifnai ve iadet-il-ekvan» gibi kıymetli eserleı"
dir. - Yirmi üç sene Mısır Fevkalade-komiserliğinde, Ayan reisliğinde ve bir kere 
de Sadarette bulunmuştur: 1912 = 1330 vukuatının «22 Temmuz» fıkrasına ba
kınız. - Mezarı Fatih camii haziresindedir). 

30 Kanunusanİ = 27 Rebi'ülmahir, Perşenbe: İttihat~ıların tevkifi
ne başlanması. 

(Osmanlı imparatorluğunu on seneden az hir zamanda yele veren "tttihad-ve-
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Terakki, komitesinin millete ve tarihe karşı ebediyyen mes'ul olan kodaman
ları yulmrıki senenin «2/3 Teşrinisani» fıkrasında gö"'düğ·ü.müz firar cünnünü 
irtikab ettikten sonra efkar-ı-umumiyye mütebakisinin de fırsat buldukça kaç
mak ihtimalinden endişe duymıya başlamış, gazetelel·de ha"·p, in!nraz, irtikap 
ve suiistimal maznunlarının hisap günü geldiğine i'Ut yazılar çıkmış ve işte 

bundan dolayı Tevfik Paşa hükümeti !ttihatçıların tevkifine karar vermiştir : 
Bu gün tevlüf edilenler, başta İsmail Canbulat, Hüseyn Cahit, iaşeci Kara-Ke
mal nam-"-diger Zülüflü-Kemal ve Zıya Gökalp olmak üzere 27 kişidir; bir kaç 
gün sonra bu mıkdar 93 kişiyi bulmuştur: Aşağıda bu senenin «10 Mart» fıkra

sına da bakınız). 

8 Şubat = 7 Cumada·-l-ula, Cumartesi: Rumeli'deki düşman ordu
ları Baş-kumandanı ceneral Franchet d'Esperey'nin operet kahraman
larını gölgede bırakan parlak bir zafer alayı ile Istanbul'a girişi. 

(Sonradan mareşalliğ·e terfi edilen bu cakacı ve fiyakacı Fransız cen.erali 23 
Teşrinisani 1918 = 18 Safer 1337 Cumartesi günü Istanbul'a gelmiş, sonra çekilin 
gitmiş ve ondan sonra tekrar gelip eski Roma kumandanlarını andıran gülünç 
bir zafer alayı tertib ettirerek fetihsiz bir fatih edasiyle Istanbul'a girmekten 
utanmamıştır: Bu soytarıca alayda beyaz bir ata binen kom.il' Fransız cenerali 
eski Roma usulünce dizginlerini iki askere tutturup etrafında hayasızca bağrı

şan Rum, Ermeni ve Yahudi döküntülerini selamlarken ne kadar maskara oldu
ğunun farkında bile olmıyarak Fransa sefarethanesine gitmiştir. - Pek dar ka
falı bir zavallıdan başka bir şey olmıyan Franchet. d'Esperey'nin zeka seviyyesi 
müsaid olmadığı için düşünemediği bir nokta vardır: öyle bir zafer alayı yapa
bilmek için Istanbul'a eski Türkler gibi harben ve cebren girmiş, yani Fransız

larla müttefikleri gibi Çanakkale harp meydanlarından gece karanlığında kaç
manuş olmak lazımdır) . 

15 Şubat = 14 Cumada-1-fila, Cumartesi: Mütarekenin ihlali. 

(t'tilaf kuvvetleri Istanbul'a girdikten sonra mütareke muil.hedesi artık bir ma
sal kitabı haline gelmiş ve Türk milletinin en mukaddes haklarına bile tecavuz 
edilmiye başlamıştır : Düşmanın bu gün sansürle polise iştirak etmesi ve daha 
doğrusu el atması işte bu cümledendir). 

1 Mart = 28 Cuınada.-1-Ula, Cumartesi: Azgur kasabasının ve er

tesi gün ·de Ahıska'nın sukutu. 

(Mütareke mucibince Türk ordusu 1914 hududuna çekilmek mecburiyetinde kal
dığı için bunlar Gürcü kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir: Aşağıda bu senenin 
"19 Nisan» fıkrasına bakınız). 

3 Mart = 30 Cumada-1-Ula, Pazartesi: Tevfik Paşa'nın istPfa,sı 

ve ertesi gün Damad-Ferid Paşa'nın ilk sadareti. 

(isti'fanın sebebleri şunlardır: Harp müsebbipleriyle «Tehcir ve taktil,» mes'ulle
rının ve başta muhtekirler olmak üzere diger ceril.im erbabının muhakemesi 
için askerlerle adliyecilerden mürekkep fevkalade bir Dlvan-ı-Harb-i-örfi teş

kili hakkında hükümetin takdim ettiği kararnameyi vükelanın Divan-ı-Ali tara
fından muhakemesini esas ittihaz eden Kanun-ı-esasi'ye mugayir bulduğundan 

dolayı padişahın tasdik etmemesi, kabinenin kararında ısrar etmesi, matbüatın 

çok gevşek bulduğu hükümeti mütemadiyen tenkid edip durması, Hürriyet-ve-
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i'tililJ fırkasının iş başına gelmek için Damad-Ferid'i alet ederek entrikcı.laı· çe
virmesi ve şımarık Fransız cenerali Franchet d'Esprey'nin de Sadr-ı-a'zo_mı se
farete eelbederek tehdid etmesidir. 'revfik Paşa i'tilaf devletlerinin bir hafta 
içinde tevkifini istedikleri 36 kişi derhal Divan-ı-harb'e verilmediği tal>:dirde 
bunların düşman devletler tarafından tevkif edileceğini de söylemişse de, pa
·dişah kararından dönmemiş ve işte bunun üzerine kabine isti'fa edip memleketin 
en büyük tehlikelerle muhat olduğu bir devirde Damad-Ferid gibi bir ldbus 
maatteessüf hükümetin başına musaHat edilmiştir. - Tevfik Paşa'nın bu üçüncü 
sactareti bu senenin ı3 Kanunusani = ıo Rebi'ül-ahir Pazartesi ·gününden itibaren 
ı ay, 2ı gün sürmüştür: Şubat 28 gün olmak itibariyle bu müddet hakilı:atte 49 
gün, yani ı ay, ı9 gün demektir). 

10 l\'lart = 7 Cumada-1-ahire, Pazartesi: ittnıatçılarm tevkifi. 

(Yukarıki fıkrada Tevfik paşa kabinesinin teşkil etmek istediğinden bahsettiği

miz Divan-ı-harb'i Kanun-ı-esasi'ye mugayir bulan padişah Damad-Ferid kabi
nesinin ayni talebini derhal kabul etmiştir; Mabeyn Baş-1,atibi Ali Fuat Bey bu
nun sebebini şöyle izah etmektedir:. Tevfik Paşa sabık vükelayı da muhakeme 
ederek Divan-ı-Ali rolü oynıyacak fevkalade bir Divan-ı-harb istemiştir; öyle 
bir Divan Kanun-ı-esasi'ye mugayirdir; halbuki Damad-Ferid yalnız askerlerden 
mürekkep alelade bir Divan-ı-harb teşkil etmiş ve kararnanı..esinde vükela muha
kemesinden bahsetmemiştir. Bu günkü tevkifat işte bu suretle teşekkül eden 
.askeri Divan-ı-harb'in emriyle yapılmış ve başta eski Sadr-ı-a'zamlardan Mısırlı 

Said Halim Paşa, sabık Şeyh-ül-tslam Müsa Kazım Efendi, eski: Meclis-i- Meb'ü
san reisi Şişman-Halil, sabık Ayan reisi Rif'at, izzet Paşa kabinesinin ittihatçı 

Dahiliyye nazırı pomak Fethi, eski Maarif nazırıarından maslup Şükrü, ittihatçı 

vükeladan sabık Adiiye nazırı tbrahim ve Hariciyye nazırı Giritli Ahmed Nesimi 
Beyler olmak üzere altmış kişi tevkif edilı..niştir. Bu gün başlıyan tevkifat Damad
Ferid devrinde hemen her gün devam etmiştir). 

8 Nisan = 7 Receb, Salı: Boğazlıyan Kaymakamı ve Yo7;gat Mu
tasarrıf vekili Kemal Bey merhumun haksız idamı. 

(Zavallı Kemal Bey, Ermeni «Taktil ve tehcir»inden mes'ul gösterilerek sırf t'ti
laf devletlerine gösteriş yapıp yaranmak için Divan-ı-harb karariyle ve el-çabuk
luğuyla idam edilivermiştir: Halbuki bu ma'süm adam amirlerinden aldığı emri 
bütün emsali gibi ifil.dan başka bir günahı olmıyan bir me'murdur. Şarki-Ana

·dolu;da Rus işgalinden istifade ederek Türk katl-i-amları tertib eden Hatisof/ 
Hatisyan vesaire gibi kanlı Ermeni sergerdeleri o zaman Versailles konferansm

·da Ermenistan davasını müdafaa etmek üzere Istanbul'dan kollarını sallıyarak 

geçip giderlerken bizim zavallı Kemal Bey ittihad-ve-Terakki'nin bütün "Taktil 
ve tehcir» hisabını Damad-Ferid'in Divan-ı-harbine şahsen vermek mecburiye
~unde bırakılmıştır! O sırada neşretmekte olduğum «Memleket» gazetesinde Ke
-mal Bey'i kurtarmak için yap~ığım neşriyyatın hiç bir faydası olmadı. Bir gün 
merhumun babası idarehaneme geldi ve zavallı oğlunun Bekirağa-bölüğü'nde 

'kurşunkalemle yazdığı mektubu bana getirdi; ömrünün son yazısı olan bu mek
tubunda artık akıbetini anlamış olan Kemal Bey: 

- Ey Türk yavrusu, bu dünyada kalbim ve öteki dünyada ruhum ebeddiyyen 
sana minnetdar olacaktır! 

diyordu. Bu hazin mektup öğleden evvel gelmişti; öğleden sonra zavallının Ba
:yezid meydanında idam edildiğini muhbirlerimden biri telefonla bildirdi : He
men Bayezid'e gidip muhterem şehidin yüzünü ilk defa olarak dar-ağacında 

gördüm. O gün Askeri-Tıbbiyye'nin milli şuurlarını daima hürmeUe yad edece
ğ~im talebe mümessilleriyle temas ettim ve akşama doğru mağdur şehidin mu
b:'irek na'şini Sirkeci'den Kadıköyü'ne nakleden istimbota atladım. Zavallı baba-
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sı deli gibiydi. Cenaze Moda'daki evine nakledildL Merasirnin ertesi günü yapıl

mayıp bir gün sonraya bırakılmasını kararlaştırdık. 10 Nisan_9 Receb Perşenbe 

günü Türk milliyetçiliğinin unutamıyacağı bir cenaze-alayı yapıldı : O zamanki 
Kadıköy karakolunun zabitiyle efradı tabut geçerken bayrağı yarıya indirerek 
askeri merasim yaptı. Damad-Ferid'in ilk sadaretinde irtikab ettiği ilk cinayet 
hem halkın, hem askerin galeyaniyle tel'in edilmiş oldu. Ertesi gün Sadr-ı-a'za

nun meş'üm imzasiyle uzun bir beyanname neşredilip nümayış ınürettiplerinin 

en şiddetli cezalara çarptırılacaklarllldan bahsediidiyse de, "Memleket" gazetesinin 
bir iki mürettibinden başka kimse yakalanınadı ve onlar da bir iki gün soıEa 

kuıtarıldı). 

19 Nisan 
işgali. 

18 Receb, Cumartesi: Kars'ın Ermeniler tarafından 

(Mütareke mucibince Türk ordusu 1914 hududuna çekilmek mecburiyetinde bı

rakıldığı için Kars Türkleri bir «Cenubugarbi Kafkas Hükümet-i muvakkate-i 
milliyesi» teşkil etmişlerse de, bu gün İngiliz işgal kuvvetleri Meclis-i-Milli bi
nasım kuşatıp hükümet erkanını Batum ve Istanbul üzerinden Malta'ya gönde
rerek bizinı zavallı Kars'ı Ermenilere vermişlerdir: Yukanki senenin «1 7 Teşri

nisani» fıkrasına ve aşağıki fıkrayla yukarda bu senenin "ı Marh fıkrasına da 
bakınız). 

20 Nisan 19 Receb, Pazar: Ardahan'ın sukutu. 

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz mecburiyetten dolayı Türk kuvvetleri çekilince 
Gürcüier işgal etmişlerdir). 

29 Nisan = 28 Receb, Salı: Antalya'nın İtalyanlar tarafından 

işgali. 

( Artıle ortada bir Türk 'Ordusu kalmamış olduğu için elleri bağlı demek olan 
Türkiye'ye !talyanlarla Yunanlılar bile tecavuza başlamışlardır. Bu sırada Urfa, 
Antep, Maraş ve Adana havilJisine de Fransızlarla İngilizler musal!at olmuşlar

dır). 

11. Mayıs = 10 Şa'ban, Pazar: Yunanlılarm Fethiye'yi işgali. 

(Bu kasabanın eski ismi Meğri'dir). 

13 Mayıs = 12 Şa'ban, Salı: İtalyanların Kuşadası'nı işgali. 

(0 sıı-cada Garbi-Anadolu'nun işgalinde ttalyanlarla Yunanlılar. rekabet halin
dedir). 

15 Mayıs = 14 Şa'ban, Perşenbe: İzmir faciası ve Garbi-Anadolu'
da Yunan işgal hareketleri. 

(O sırada zafer sarhoşu olan galip devletler Türk tarihinin artık sona erdiğine 

hükmetmek gafletini göstermişlerdir : Istanbul beynelmilel bir işgal altına alın

dıktan sonra Anadolu'nun paylaşılmasına kalkışılması işte bundandır; fakat 
aralarında rekabet ve ihtilaf vardır: Mesela Yunanlılada ıtalyanların yukanki 
fıkralarda gördüğümüz işgal yarışlarının sebebi işte budur. - tzmir'i !talyan
lar istedikten sonra Yunanlıların ağır bastıklarından bahsedilir: Nihayet Mondros 
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mütarekesini imza eden amiral Calthorpe kumandasındaki düşman filoları 7 
Mayıs=6 Şa'ban Çarşanba günü İzmir'de toplanarak 14 Mart=ll Cumada-1-ahire 
Cuma günü bu zavallı vilayetimizin Yunanlılar tarafından işgali hakkında müt
tefiklerin verdikleri kararın tatbikiyle meşgul olmuşlardır: Zaten ayni karar
dan dolayı 9 Mayıs = 8 Şa'ban Cuma günü Istanbul Rum patriki Türkiye Rum
larını her türlü tabiiyyet mükellefiyyetlerinden muaf ilan etmiştir! - Nihayet 
bundan bir gün evvel amiral Calhorpe 17 nci kolordu ve İzmir mevkı'-i-müstah

kem kumandanı Ali Nadir Paşa'ya bir nota ile şehrin Yunanlılar tarafından iş

gal edileceğini bildirmiş ve bu şeni' ve hayasızca işgal güya İzmir şehrine mün
hasır ve muvakkat bir tedbir gibi gösterilmiştir. - tzmir'e çıkarılan ve vaktiyle 
asırlarca Türk tabiiyyet ve himayesi altında Katolik-Latin taarruzundan masun 
yaşadıkları için mevcudiyyetlerini bile bize medyun olan Yunan askerlerinin ba
şında miralay Saphiriotis/Saphiropolis isnıinde bir cani vardır: O sırada mahut 
Aweroff ve Limnos zırhlıları da, liınandadır. - Yunan barbarlan karaya çıkar 

çıkmaz fes giyen veyahut «Zito Venizelos! ıı demiyen ma.sum ve silahsız insanların 

hepsini öldürmiye başlamışlardır: Bu kanlı faciayı gemilerinin güvertesinden gö
ren ingiliz ve Amerikan bahriyemerinden bazıları denize atılıp insanlık namına 

Türklerin imdadına yetişmek istedikleri için, kapdanlar şehre karşı perde vazi
fesini gürecek tenteler çektirmişler ve bu suretle gemilerdeki askerlerin karadaki 
faciayı görmelerine medeniyet nanıma sed çekmişlerdir! - 17 nci kolordu Asker
lik dairesi reisi cennetmekan Süleyman Fethi Bey'in Türk ordusu tarihine şeref 

veren şanlı şehadeti işte o sıradadır; Yunan vahşileri bu muhterem Türk aske
rine «Zito Venizelos!» diye bağırmasını teklif edince kahraman zabitimiz: 

- Ben Türk askeriyim, öyle şey söyliyemem! 
dediği için Ortaçağ barbarıarına rahmet okutacak bir vahşetle kahpece şehid 

edilmiştir: o sırada otuz Türk zabiti daha şehid edildikten başka, halktan bazı. 

ihtiyarlar denize atılmış ve dükkanlar yağma edilmiştir. - Türk milleti namına 

i!l{ kurşun işte o sırada atılmıştır: Yağız çehreli bir Türk genci bu ilk kurşunuyla 
Yunan bayrakdarını ·gebertip yere sermiş ve ondan sonra da son kurşununa 

kadar tek başına harbetmiştir; mubarek adı bile malilnı olmıyan bu arslan yav
rusunu milli tarihimiz daima hürmet ve minnetle yad edecektir : Ona yakışan 

yegane isim "Türk» ismidir. - Yunan barbarları o gün bütün Türk askerlerini 
esir almışlardır. - Bütün gün katl-i-am ve yağma ile geçmiş, ırzlara tecavuz 
edilmiş medeni denilen Avrupa ve Amerika o müdhiş salıneyi Hıristiyanlık taas
subiyle, yani lezzetle seyretmiştir : Bunu şimdi onlar artık unutmuşlardır, 

fakat damarlarında Türk kanı olanlar unutmamışlardır ve hiç bir zaman unut
mıyacaklardır. _ işgal faciası !zınir'e münhasır kalmamıştır: Ayni gün Mente
şe=Muğla sahilleri !talyan işgaline uğradığı gibi, Yunanlılar da tzmir'den ... sonra 
16 Mayıs=15 Şa'ban Cuma günü Urla, 17 Mayıs=16 Şa'ban Cumartesi günü Çeş
me, 20 Mayıa=19 Şa'ban Salı günü Torbalı, 22 Mayıs=21 Şa'ban Perşenbe günü 
Menemen, 25 Mayıs 24 Şa'ban Pazar günü Mağnisa, Bayındır ve Selçukı=Efes, 

27 Mayıs= 26 Şa'ban Salı günü Aydın, 28 MayıEi=27 Şa'ban Çarşanba günü Ay
valık ve Tire, 29 MayıS=28 Şa'ban Perşenbe günü Kasaba, 4 Haziran=5 Rama
zan Çarşanba günü Nazilli, 5 Haziranı=6 Ramazan Perşenbe gunu Al{hisar ve 
nihayet 12 Haziran=13 Ramazan Perşenbe gunu Bergama şehirleriyle kasabala
rını işgal ve 17 Haziran=18 Ramazan Salı günü de Menemen ahalisini katl-i-am 
etmişlerdir. 

Mondros mütarekesinden itibaren ordu dağılmış, Istanbul işgal edilip padişahla 

hükumet esir vaziyetine düşmüş ve artık bir «Devlet mukavemetiııne imkan 
kalmamış olduğu için, Garbf-Anadolu'daki işgal facialarına karşı daha ilk andan 
itibaren bir «Millet mukavemeti» başlamıştır; bu milli mukaveınetin biri askeri 
ve biri siyasi olmak üzere iki cephesi vardır : Yukarda gördüğümüz gibi askeri 
cephede ilk kurşunu atmış olmak şerefi İzmir'in işgal edildiği gün tek başına mü
cadele eden bir halk kahramanına aittir; kütle halinde ilk mukavemet de 28 Ma
yıs=27 Şa'ban Çarşanba günü ödemiş civarında yapılan bir müsademe ile baş

lamıştır. Ertesi gün Ayvalık'da ve daha ertesi güne tesadüf eden 20 Mayıs i= 29 
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Şa'ban Cuına günü de Hacı-ilyas civarında bir müsadenıe olmuş ve Salihli mli
sademeleri de 25 Haziran:= 26 Ramazan Çarşanba günü başlamıştır. işte bu n: illi 
nmi'::avemetten dolayı Aydın ve Bergama kasabaları Demirci-Efe'nin idare ettiği 

milli lmvvetlerle Yunanlılar arasında bir iki kere alınıp verilmiştir: Ivfeseia 
Aydm şehri ilk istirdadmdan sonra 15 Haziran=16 Ramazan Pazar günü ikir:ci ve 
4 Temmuz=5 Şevval Cuma günü de üçüncü defa sukut etmiştir. Bergama lmsa''2.
sı da ilk istirdadından sonra 19 Haziran=20 RarnazaE Perşenbe günü ikinci defa 
sukut etmiştir: O sırada Yunanlllara rekabet eden İtalyanlar da 22 Haziran=23 
Ramazan Pazar günü Burdur'u işgal etmişlerdir. Trakya'nın işgali de bu sıradadır. 

Milli mukavemetin askeri cephesi gibi siyasi cephesi de halkın eseridir: Bu sa
hada ilk hareket memleketin dünağı mesabesinde bulunan Istanbul'da başla

mış, dah::ı 23 Mayıs=22 Şa'ban Cuma gününden itibaren Fatih ve Sultanakaet 
camileriyle meydanlarında mitingler tertib edilip işgal kuvvetlerine karşı ::ıiyah 

matem bayr:~.kları çekilmiş, ondan sonra İzmir faciasından ibret alan ve Mondros 
mütarekesindeki korkunç maddelerden yılan Şark vilayetlerbin teşebbüsiylc 23 
Temnıuz=24 Şevval Çarşanba günü Erzurum kongresi aç:lmış ve bu kongrenin 
bütün memleketi temsil ederek toplanmasına karar verildiği Sıvas kongresi de 
4 Eylül= 8 Zülhicce Perşen be günü toplanmıştır: Bunu ll Ey~ül = 15 Zülhicce 
Perşenbe gününe müsadif gösteren tarihler yanlıştır; o gün kongre;ün kapanış 

günüdür. Bu büyük kongreye Şikago'da çıkan Dayly-News g11zetcsinin mümes
sili M. Brawıı ile Fransız ve ingiliz hükumetleri namına yarı r.esmi mahiyette 
bi;: kaç ası,er ve sivil murahhas da gelmiştir. Sıvas kongresinde Istanbul mü· 
messili olarak bulundum ve Divan-ı-Riyasete de dahil olduğum halde, o va
ziyet hakkında izahata girişmemeyi Tarih usulüne karşı vazife tdakki ediyo
rum). 

15//16 Mayıs 14/15 Şa'ban, Perşenbe/Cuma gecesi Dama d--
Ferid Paşa'nın isti'fası. 

(İsti'fil.nın sebebi İzmir faciasıdır: Damad-Ferid'in bu ilk sactareti bu senenin 
4 Mart = 1 Cumada-1-ahire Salı gününden itibaren 2 ay, 13 güıe=73 gün sür- 1 

müştür). 

19 Mayıs 
sadareti. 

18 Şa'ban, Pazartesi: Damad-Ferid Paşa'nın ikinci 

(İzmir faciasından dolayı isti'fa eden bu feci şahsın o kadar vahim bir devirele 
tekrar iş başına getirilmesi akla sığacak garibelerden değildir) 

26 Mayıs = 25 Şa'ban, Pazartesi: «Şfiray-ı saltanat»ın ictirnih. 

(Meclis-i-Meb'usan feshedilmiş olduğu için İzmir faciası üzerine ittihaz ediic
cek tedbirleri tesbit etmek üzere Yıldız sarayında böyle istişari mahiyette bir 
Şuray-ı-saltanat akdi Damad-Ferid'in aptalca bir oyunundan başka bir şey 

değ·ildir : üç saat süren bu ictimaa kabine erkanından başka sabı1 ı: vükela ile 
Ayan azası, bazı askeri erkanla devlet-adamları ve siyasi fırkalarla Baro, Da
rülfünun ve l'A:.atbuat mümessilleri iştirak etmiş, celseyi padişah büyük bir te
essürle açmış ve riyaseti Sadr-ı-a'zama havale ettikten sonra veliahd Abdülme
cid Efeneli ile beraber hususi dairesine çekilmiştir. Damad-Ferid'in yaptığı da 
İzmir işgali hakkında aldığı nota ile verdiği cevap ve İzmir valisinden gelen 
telgraf gibi gazetelerin evvelce neşretmiş olduldan bazı vesikaları okumaktan 
ibaret kalmış, şiddetle tenkid edilmiş, fakat Şuray-ı-saltanatm istişari mahiyetin
den dolayı hiç birine cevap vermiyerek meclisi dağıtmıştır;. 
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27 Mayıs = 26 Şa'ban, Salı: Bekirağa-bölüğünde mevkuf ittihat
çıların İngilizler tarafından Malta'ya sevkı. 

(Bekirağa-bölüğü, Harbiye nezaretindeki askeri tevkifhanenin isn:ı.idir. Bu
rada bulunan 67 ittihatçının Anadolu'ya kaçınınıası için her türlü tertibat itti
haz edilip teşebbüse girişileceği sırada tngilizlerin daha evvel davranıp bu gün 
erkenden hepsini kamyonlara doldurarak bir torpido ile Malta'ya sevketmc:Jerir:iıı 

sebebi, tertibatın haber alınmış olmasıdır). 

13 Temmuz = 14 Şevval, Pazar: Kaçak ittihatçıların gıyaben ida
ma mahkiımiyyetleri. 

(Divanı-ı-harp tarafından idamlarına gıyaben karar verilenler firari Tal'at, En
ver, Cemal ve Doktor Nazımdır : Bu felaket mes'ullerinin firarı için yukanki se
nenin "2/3 Teşrinisani» fıkrasına bakınız). 

20 Temmuz = 21 Şevval, Pazar: Damad-Ferid Paşa'nın isti'fası. 

(paris konferansına davet edilmiş olan Osmanlı hey'et-i-murahhasasına riyaset 
edip budalaca bir muhtıra verdiğinden dolayı konferans reısı Clemenceau'dan 
tekdirname tarzında bir cevap alarak yüzünün karasıyla dönen ve bundan dola
yı artık iş başında tutunamıyacak hale gelen Damad-Ferid, kabinesini tazele
mekle vaziyetini kurtaracağına hükmettiği ıçın isti'fa etmiştir. Damad'ın bu 
ikinci sadareti bu senenin 19 Mayıs=18 Şa'ban Pazartesi gününden itibaren 2 
ay, 2 gün=62 gün sürmüştür : tsti'fa, ile tekrar tayhl arasındaki vekalet günleri 
bu hisaba dahil değildir). 

21 Temmuz= 22 Şevval, Pazartesi: Damad-Ferirl Paşa'nın üçündi 
sadareti. 

(Her türlü muvaffakıyyetsizlikleiine ve milli hissiya.ta karşı hareketlerine rağ
men padişahın bu menfur adamı tekrar iş başına getirmesi kolay izah edilebilecek 
dalaletlerden değildir). 

21 EyLül = 25 Zülhicce, Pazar: «Kuvay-ı-İnzıbatiyye» kumandanı 
çe.rkes Anzavur'un Anadolu harekat-ı milliyesine karşı mücadeleye 
başlaması. 

(Damad-Ferid'in en büyük şenaati, Anadolu'da vatanını, ocağını ve milli şere

fiyle namusunu müdafaa için silaha sarılmış olan kuvay-ı-milliyyeye karşı Zab
tiye 1= Jandarma neferliğinden yetişme <;erkes Anzavur Paşa kumandasında 

«Kuvay-ı-inzıbatiyyen ismiyle bir tenkil kuvveti teşkil etmiş ve bu suretle is
tilacı düşmanlarla el-birliğine kalkışmış olmasıdır: Aklınca bu suretle galip dev
letlerin teveccühünü kazanmak istemiştir! - Tabii bu derme-çatma kuvvet tas
lakları hiç bir şey yapamamışlardır). 

1919 = 1338 

27 Eylül = 2 Muharrem, Cumartesi: Samsun'la Merzifon'un İn

gilizler tarafından tahliyesi. 

(Bunun sebebi, Anadolu'da harekat-ı-milliyyenin gelişmesinden dolayı ingilizie
rin tehlikede kalmış olmalarıdır: Merzifon'un tahliyesinde Reşid-Bey-zade Sırrı 
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Bey'in teşkil ettiği mahalli kuvvetin büyük hizmeti olmuş, bu 
Merzifon'dan Samsun iskelesine gidinceye kadar hırpalaınıştır; 

l204 de Yaş muahedesiyle neticelenen Rus seferinde Kafkas 
olan vezir Palacı-Osman'ın torunlarındandır). 

1919 = 1338 

kuvvet ingilizleri 
Sırrı Bey ı 790.= 
cephesinde şehid 

30 Eylül/1 Teşr'inievv·el = 5/6 Muharrem, Salı/Çarşanba gecesi: 
Damad-Ferid Paşa'nın isti'fası. 

(isti'fanın sebebi, Sıvas kongresinin padişaha devletin umumi vaziyetiyle Da
mad-Ferid'in mühlik siyasetini teşrih eden bir ariza yazınası ve Ayan'dan mü
şir Deli-Fuad Paşa'ya bir mektupla gönderilen bu arizanın paşa tarafından biz
zat padişaha takdim edilmiş olmasıdır: Damad-Ferid'in bu üçüncü sactareti yu
karıki senenin 21 Temmuz = 22 Şevval Pazartesi gününden itibaren 2 ay, 11 
gün= 71 gün sürmüştür). 

2 Teşrinievvel = 7 Muharrem, Perşenbe: Sabık Harbiye nazıria

rından Meclis-i-Vükela'ya memur ferik Ali Rıza Paşa'nın müşir paye
siyle sadareti. 

(Yeni kabinenin teşkili ilkönce Tevfik Paşa'ya teklif edilmişse de i'tizar ettiği 

için Ali Rıza Paşa sadr-ı-a'zam olmuş ve derhal Sıvas kongresi hey'et-i-temsiliy
yesiyle telgraf başında müzakereye girişıniştir : Bu müzakere bir anlaşma Ee 
netfcelenıniş, bu suretle Istanbul hükümeti milli hareketi resmen tanımış, Mec
lis-i-Meb'üsanın bir an evvel ictimaı için intihabat icrası karariaşmış ve meclis 
toplanmadan evvel Bab-ı-Ali'nin galip devletlerle sulh akdetmemesi takarrür 
'>€tmiştir). 

15 Teşrinievvel = 20 Muharrem, Çarşanba : Varlıklarını Türk 
:adaletine medyun olan patriklerin galip devletlerden bütün Türki
ye'nin işgalini istemeleri. 

(O sırada devletin başındaki büyük gailelerden biri de işgal kuvvetlerine isti
nad eden hıristiyan anasırın fırsattan istifade ederek yaptıkları unutulmaz az
gınlıklarda gösterilebilir : Tarihi, dini ve milli mevcudiyyetlerini Türk adaletine 
medyun olan bu nankörler Türkiye'nin bir an evvel inkırazını istedikleri için, bu 
gün Rum ve Ermeni patrikleri böyle bir müracaat küstahiı!iında bulunmuş
lardır). 



OSMANLI TARİHİNİN SON DEVRİ 

- M. 1920 = H. 1338 - M. 1924 H. 1342-

(Osmanlı tarihinin bu son safhası inkılap devrinin ilk vukuatiyle karışmak

tadır : Yeni devir Osmanlı tarihine dahil olmadığı gibi, metod bakımından henüz 
tarihe intikal bile etmemiştir. işte bundan dolayı bu son safha vukuatının yal
nız sene, ay ve gün tarihleri tesbit edilmekle iktifa edilip her vak'anın ayrıca 

izahından ve mütalaa beyanından ictinab edilmesi zaruri bir bitaraflık vazifesi
dir. Yalnız saltanat, hilafet ve sadaret müddetleri zikredilmiş ve bazı mühim 
vaziyetlerde de vukuatın cereyan tarzı veyahut teferrüatı hakkında tavzih not
ları konulmuştur). 

12 Kanunusanİ 
açılışı. 

1920 = 1338 

20 Rebi'ül-ahir, Pazartesi: Meclis-i-Meb'ftsanın 

(28 Kanunusani=7 Cumada-l-Ula Çarşanba günü «Misak-ı-Milli» bu mecliste ka
l:ıul edilmiştir). 

ll Şubat = 21 Cuınada-1-Ula, Çarşanba: Maraş'ın Fransızlar ta·
rafından tahliyesi. 

3 Mart = 12 Cumada-1-ahire, Çarşanba: Sad.r-ı-a'zam Ali Rıza 

Paşa'nın istifası. 

(tsti'fanın sebebi Kuvay-ı-Milliyye ile arasının açılması ve galip devletlerin çok 
ağır taleplerine dayanamamasıdır : Sadaret müddeti yukanki senenin 2 Teşrini

evvel = 7 Muharrem perşen be gününden itibaren 5 ay, 3 gün '= 153 gündür). 

8 Mart = 17 Cuınada-1-ahire, Pazartesi: Bahriye nazırı Ayandan 
ferik Salih Paşa'nın müşir payesiyle sadareti. 

(Salih Paşa, Ayandan müşir Deli-Fuad Paşa'nın damadıdır). 

16 Mart = 25 Cumada-1.-ahire, Salı : Istanbul'un galip devlet!e1· 
tarafından askeri işgal altına . alınması. 

(Istanbul esasen düşman işgali altında bulunduğuna göre, bu yeni hamle mev
~ud işgalin teşdidi mahiyetindedir: Hükümete verilen notada bunun muvakkat 
iılduğundan bahsedilmiştir. O gün Harbiye ve Bahriye nczaretıeı·iyle Top
lıane'yi, kışiaları ve bazı karakolları ve ez-cümle Şehzadebaşı karakolunu işgal 

--~ -.,.' 
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edip sabah erkenden uyku halinde bulunan beş askerimizi şehid etn-ıişlerdir. Bir 
ç·ok kimseler Malta'ya sürülmüş, galipler idare-i-örfiyye ilan etmiş ve her türlü 
ictimalar idam ceziisiyle men'edilmiştir. - Aşağıda 1923=1342 vukuatının «2 Teş
rinievveh fıkrasına da bakınız). 

17 Mart = 26 Cumada-1-ahire, Çarşanba: İngilizler'in Eskişehir 
ve Afyon-Karahisar'dan ~ekilmesi. 

2 Nisan = 13 Receb, Cuma: Sadr-ı-a'zam Salih Paşa'mn isti'fası. 

(Galip devletlerin harekat-ı-milliye aleyhindeki taleplerine mukavemet edemediği 

için isti'fil. etmiştir: Sadaret müddeti bu senenin 8 Mart=17 Cumada-1-ahire Pa
zartesi gününden itibaren 25 gündür). 

5 Nisan = 16 Receb, Pazartesi: Damad-Ferid Paşa'nın dördüncii 
sadareti. 

(Tevfik Paşa kabul etmediği için Damad tayin edilmiştir). 

10 Nisan = 2ı Receb, Cumartesi: Fransızların Urfa'dan çekil-· 
m esi. 

ll Nisan = 22 Receb, Pazar : Meclis-i-Meb'usanın feshi. 

(İngilizlerin tazyikı ve bazı meb'usların tevkifi üzerine meb'uslar Anadolu'ya. 
kaçmıya başlamış ve meclis reisi de saklanmak mecburiyetinde kalmış olduğu 

için feshedilmiştir). 

ıs HaZıran _ ı Şevval, Cuma: Zonguldağ'ın Fransızlar tarafından 
işgali. 

24 Haziran - 7 Şevval, Perşenbe: Alaşehir'in Yunanlılar tarafın
dan işgali. 

26 Hazir~m = 9 Şevval, Cumartesi: Büyük Millet-Meclisi'nin pa
dişaha arz-ı-tazimatı ve İngilizl~rin Mudanya ve Bandırma'ya asker 
çıkarması. 

30 HaZ'iran 
fından işgali. 

ı Temmuz 

ı3 Şevval, Çarşanba: Balıkesir'in Yunanlılar tara-

14 Şevval, Perşen be: Edremid'in sukutu. 

2 Temmuz = 15 Şevval, Cuma: Bandırma, Kirmasti, Mudanya, 
Gönen ve Karacabey'in Yunanlılar tarafından işgali. 

6 Temmuz = ı9 Şevval, Salı: İzmit'in sukutu. 

( ingilizler işgal etmiştir). 
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8 Temmuz 
dan işgali. 

10 T·emmuz 
na'ya girmesi. 

20 Temmuz 
dan işgali. 
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21 Şevvaı, Perşenbe: Bursa'nın Yunanlılar tarafın-

23 Şevvaı, Cumartesi: Bir Ermeni alayının Ada-

4 Zülka'de, Salı: Tekrdağı'nın Yunanlılar tarafın-

22 Temmuz = 6 Zülka'de, Perşenbe: LüleburgaZ'ın sukutu. -
Galip devletler tarafından teklif edilen sevres muahedesi esaslarının 

sarayda elli kişilik bir Şuray-ı-saltanat tarafından kabulü. 

25 Temmuz = 9 Zülka'de, Pazar :Edirne'nin Yunanlılar tarafından 
işgali. 

26 Temmuz = 10 Zülka'de, Pazartesi: Kırkkilise 
Yunanlılar tarafından işgali. 

Kırklareli'nin 

31 Temmuz = 15 Zülka'de, Cumartesi: Damad-Ferid Paşa'mn 

beşinci ve sonuncu sadlireti. 

kısmının Damad-Ferid'e karşı cephe almış ol
etmiş olduğuna göre, bu dördüncü sadareti 3 

Damad-Ferid'in Anadolu harekatı-ımilliyyesi 

Pazar günü neşrettiği meşhur fetva işte bu dör-

(isti'fanın sebebi, vükelactatı bir 
malarıdır. Bir gün evvel isti'fa 
ay, 25 gün sürmüş demektir. 
aleyhine ll Nisan = 22 Receb 
d üncü sadareti esnasındadır). 

10 Ağustos = 25 Zülka'de, Salı: saat 4=16: sevres muahedesinin 
imzası. 

(Bu meş'um muahedeyi imza eden Osmanlı murahhasları Hadi Paşa ile Rıza 

Tevfik ve Reşid Halis Beylerdir. padişah tasdik etmemiştir : Yukarda 19181=1336 
vukuatının «4 Temmuz, fıkrasına bakınız. Zaten bu muahedeyi tasdik eden ye
gane devlet Yunanistan'dır). 

29 Ağustos = 14 Zülhicce, Pazar: Uşak'ın Yunanlılar ta.rafından 

işgali. 

1920 = 1339 

17 Teşrinievvel = 3 Safer, Pazar: Damad-Ferid Paşa'mn is

ti'fası. 
(İstifanın sebebi, harekat-ı-milliyye rüesasiyle artık anlaşmaktan başka çare 
kalmadığını gören i'tilaf devletleri mümessillerinin huzura çıkıp Ferid Pasa'nın 

çekilmesini istemiş olmalarıdır : Damad'ın bu beşinci ve sonuncu sadareti' yu• 
karıki senenin 31 Temmu:ıı=15 Zülka'de. Cumartesi gününden itibaren 2 ay, 17 

F.: 30 
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:gün=78 gün sürmüştür; isti'fa ile tekrar tayin arasındaki vekalet günleri bu 
.nisaplara dahil değildir. - Aşağıda 1922=1341 vukuatının n22 Eylül» ·fıkrasına 
.ı:ıa bakınız). 

21 Teşrinievvel 
:sonuncu sadareti • 

7 Safer, Perşenbe: Tevfik Paşa'nın dördüncü ve 

. {Osmanlı tarihinde son sadaret budur). 

1921 = 1339 

21 Şubat = 12 Cumada-1-ahire, Pa.zartesi: Londra konferansı. 

·{Hem Istanbul, hem Ankara hükumetleri davet edilmiş, Istanbul hey'etine 
Sadr-ı-a'zam Tevfik Paşa, Ankara hey'etine Hariciyye vekili Bekir Sami Bey 
riyaset etmiştir : Tevfik Paşa milli birlik narnma sözü Bekir Sami Bey'e bırak

mışııa Çla anlaşma imkanı olmamıştır; yegane netice Ankara hükumetinin resmen 
tanınmış olmasından ibarettir. Bu konferans 12 Mart=2 Receb Cumartesi gününe 
kadar devam etmiştir). 

15 Mart = 5 Receb, Salı: İttihad-ve-T·erakki firarilerinden eski 
Sadr-ı-a'zam Tal'at Paşa'nın Berlin'de bir Ermeni milliyetçisi tara
fından katli. 

(Kaatilin ismi Salamon Tayliryan'dır: 24 yaşlarında bir talebe olduğundan bah
.sedilir; Tal'atın beynini parçalıyan kurşun sağ gözünden çıkmıştır). 

28 Nisan = 19 Şa'ban, Pe.rşenbe: İZmit'in Yunanlılar tarafından 

işgali. 

(Yukarda 1920-1338 vukuatının «6 Temmuz» fıkrasına da bakınız). 

13 Temmuz = 17 Zülka'de, Çarşanba: Afyon-Karahisar'ın Yu
nanlılar tarafından işgali. 

17 Temmuz = ll Zülka'de, Pazar: Kütahya'nın Yunanlılar tara
:fından işgali. 

19 Temmuz 
dan işgali. 

13 Zülka'de, Salı: Eskişehir'in Yunanlılar tarafın-

6 Kanunuevvel = 
Said Halim Paşa'nın 

katli. 

1921 = 1340 

5 Rebi'ül-ahir, Salı: Eski Sad.r-ı-a'zam Mısırlı 

Roma'da bir Ermeni komitecisi tarafından 

(İngilizlerin sevkettikleri Malta mentasından diger menfilerle beraber tahliye 
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~dildikten sonra Istanbul'a gelmek istemişse de Tevfik Paşa kabinesinee mab
zurlu görüldüğıJ için Roma'da yerleşmiş ve nihayet bu gün bir Ermeni komitecisl-· 
nin attığı kurşun alnından girerek derhal ölümüne sebeb olmuştur). 

7 Haziran 
topa tutması. 

1922 = 1340 

ll Şevval, Çarşanba: Averof zırhlısının Samsun"~m 

21 Temmuz = 26 Zülka'de, Cuma: İttihad-ve-Terakki :f"ırarilel'in

den eski Bahriye nazırı ve Suriye kumandanı Cemal Paşa'nın Tif
lis'de Ermeniler tarafından katli. 

~tki ya veriyle Efganistan'a giderken vurulmuştur). 

4 Ağustos = 10 Zülhicce, Cuma: İttihad-ve-Terakki firarilerinden 
eski Harbiye nazırı V·e Başkumandan-vekili Enver Paşa'nın Bnhiri.'dııt 

maktul düşmesi. 

trstanbul'dan Almanya'ya kaçtıktan scnra Moskova'ya gidip komünist u:1a:rah:: 
Türkistan'ı bolşevikleştirmek vazifesiyle Buhara'ya gidince emirlik lıulyiiıarnıa 

kapılarak Rusya'ya ısyan ettiği için Kızıl-orduya karşı giriştiği bir mfisa~,mede 
yapılım süngü hücumu esnasında telef olmuştur). 

1922 = 1341 

27 Ağustos = 4 Muharrem, Pazar: Afyon-Karahisar'ın istirdadı. 

9 Eylül = 17 Muharrem, Cumartesi, zevali saat 10,30: İzmir'm. is
tirdadı. 

9 Eylül = 17 Muharrem, Cumartesi akşamı: Bursa'nın istirdadı., 

18 Eylül = 26 Muharrem, Pazartesi: Son Yunan kıt'alanmn Çıey
meden vapurla fi'rarı. 

22 Eylül = 30 Muharrem, Cuma: Damad.-Ferid'in firarı. 

tKarısı Mediha-Sultan'la beraber Fransa'nın Nice= Nis şehrine gitmiştir}. 

19 Teşrinievvel = 27 Safer, P·erşenbe: Ankara hükUmetinin ftw
lkalade komiseri Re'fet Paşa'nın Istanbul'a gelişi. 

~Mudanya'dan Gülnihai vapuruyla gelmiştir). 

1 Teşrinisani = ll Rebi'ül-evvel, Çarşanba: Saltanatın ilgas~ 

QBüyük Mmet Meclisinin neşretiği iki maddelik bir kanunla lağveui1m'iştrr " 
Yalnız Hilafet ibka edilmiş ve ikinci maddede «İlmen ve ahiakan erşed w-e :ı~ısı:i/il.:t;. 
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olan» Osmanlı şehzadesine Meclisin intihabiyle tevcih edileceğinden bahs01un
mustur. O sırada Hilafet sıfatı henüz Sultan Vahidüddin'dedir. Osmanlı tar-ihi 
hakikatte işte bu gün nihayet bulmuş demektir. - 1861=1277 senesi 2 Şubat = 
21 Receb Cumartesi günü dünyaya gelmiş olan son Osmanlı padişahı Altıncı 
Mehmet Vahidüddin yaşının tam 57 sene, 5 ay tuttuğu yani 58 yaşının içinde 
bulunduğu sırada saltanat ilga edilmiştir. 19181=1336 senesi 4 Temmuz=25 .Rama
zan Perşenbe günü tahta çıkmış olduğuna göre, saltanat müddeti de 4 sene, 3 ay, 
28 gün tutmaktadır: Aşağıda bu senenin "17 Teşrinisani, fıkrasına da bakınız. -
Osmanlı saltanatının sene hisabı muhtelif tarih başlarına göre değişebilir: Os
man-Gazi'nin 1284=683 de ilk muharebesi olan Ermeni-beli mUsademesi esas it
tihaz edildiği takdirde 638, klasik telakkide 1299=699 senesine müsactif sayılan 

itibari istiklal tarihine göre 623 ve Anadolu'daki Mongol hakimiyyetinin 1335 = 
736 tarihinde inhilali üzerine Türk beyliklerinin yabancı hakimiyyetinden kur
tuluşuna tesadüf eden hakiki istiklal tarihine göre de 587 sene sürmüş demek
tir: Bunların en doğrusu Osman-Gazi'yi tarih sahnesinde gösteren ilk muharebe
sinden itibaren geçen 638 sene hisabıdır). 

4 Teşrinisani = 14 Rebi'ül-evvel, Cumartesi: Son Osmanlı sadr-ı
a'zaını Tevfik Paşa'nın isti'fası ve ertesi gün Anadolu milli idaresinin 
Istanbul'a teşmili. 

( Saltanatın üç gün evvel ilga edilmiş olmasma rağmen padişahm bu emr-i-vakıı 

kabul etmekte gösterdiği tereddütten dolayı bir gün evvel sarayda ve bu gün de 
Bab-ı-All'de toplanan Hey'et-i-Vükela nihayet isti'faya karar vermiş ve isti'fa
name alel-usul padişaha takdim edilmiştir: Tevfik Paşa'nın bu dördüncü ve so
nuncu sadareti 1920 = 1330 senesi 21 Teşrinievvelı= 7 Safer Perşen be gününden 
itibaren 2 sene, 14 gün sürmüş ve bu müddetin son üç günü saltanatın ilgasından 
sonraki devre tesadüf etmiştir. - Ertesi gün Ankara mümessili Re'fet paşa Di
van-yolundaki «Şark mahfili»ne N ezaret müsteşarıarını çağırıp her türlü faali-
yetlerini tatil etmeleri hakkında emirler vererek Istanbul hükümetine fi'len ni
hayet vermiştir). 

10 Teşrinisaııi = 20 Rebi'ül-evvel, Cuma : Sultan Vahidüddin'in 
halife sıfatiyle son Cuma selamlığı. 

(Hem padişah, hem halife sıfatıarıyla son Cuma selamlığı da 3 Teşrinisani 13 
Rebi'ül-evvel Cuma gününe müsadiftir). 

16/17 Teşrinisaııi = 26/27 Rebi'ül-evvel, Perşenbe/Cuma 
Son Osmanlı padişahı Altıncı Sultan Mehmet Vahidüddin'in 
ye'yi terketmesi 

gecesi: 
Türki-

(Sabık padişahın bu kararında saltanatın ilgası kadar Büyük Millet Meclisinin 
kendisini ihanetle itharn etmek istemesinin de amil olduğundan bahsedilir : o 
zamanki gazeteler taht-i-muhakemeye alınıp ceza göreceği için kaçmış olduğun

dan bahsetmişlerdir; Gotthardt Jaeschke'nin Türkçe metni Istanbul üniversitesi 
tarafından neşredilen "Türk mkılabı tarihi kronolojisi)) ismindeki eserinde de 
Büyük Millet Meclisinin 16 7eşrinisani Perşenbe günü Sultan Vahidüddin'i Hı

yanet-i-vataniyye ile ithama karar verdiğinden bahsedilmektedir. Istanb:.ıl'daki 

ingiliz kumandanı general Harington sabık padişahın «Hürriyet ve hayatı tehli
kede, olduğu için ingiltere'ye iltica etmiş olduğunu ilan etmiş ve Malaya ismin
deki ingiliz zırhlısına binen Sultan Vahidüddin bu gece sabaha karşı Malta'ya 
hareket etmiş ve oradan Mekke'ye gitmiştir : Saltanat 16 gün evvel ilga edilmiş 

olduğu için, o sırada uhdesinde yalnız lıalife sıfatı vardır ve o da artık bir 
ünvandan ibarettir. - 1918 = 1336 senesi 4 TemmuZi=25 Ramazan Perşenbe günü 
tahta çıkmış olan Altıncı Mehmet Vahidüddin'in Hilafet müddeti 4 sene, 4 ay, 
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15 gün sürmüştür: Yukarda bu senenin «1 Teşrinisani» fıkrasında gördüğümüz 

saltanat müddeti 4 sene, 3 ay, 28 gün sürmüş olduğuna göre, hilafet müddeti sal
tanat müddetinden 17 gün fazla sürmüş demektir. Hareketinin ertesi Cuma gü
nüne tesadüf eden 18 Teşrinisant=28 Rebi'ül-evvel tarihinde Büyük Millet Mec
lisi hilafetten hal'ine karar vermiştir. - Şahsiyyeti için yukarda 1918 =1336 vu
kuatının "4 Temmuz» fıkrasına bakınız). 

19 Teşrinisani = 29 Rebi'ül-evvel, Pazar : Son halife Abdülme·
cid-ibni-Abd.ül' Aziz'in hllafeti. 

(Sultan Aziz'in oğullarından hiç biri padişah olamamış, yalnız son veliahd Ab
dülmecid Efendi Büyük Millet Meclisi tarafından halife intihab edilmiştir. -
Mükerrer cülüslar sayılmamak şartiyle Osmanlı hanedamndan 36 hükümdar ye
tişmiştir : Yavuz devrinde Hilafetin Araplardan Türklere intikalinden itibaren 
yetişen Osmanlı halifelerinin mecmüu da 29 dur. Bunların hepsi hilafetle salta
natı cem'etmiş oldukları halde, saltanatın ilgasmdan dolayı yirmi dokuzuncu ha
life Abdülmecid yalnız Hilafet sıfatını haizdir; padişah değildir: Kendisine bü
tün islam halifelerinin ha.iz oldukları «Emir-ül-Mü'minin» ünvanı yerine «Ha
life-i Müsliminıı ünvanının verilmesi işte bundandır. - intihabının ertesi günü 
halifenin resm.l kıyafeti redingot olacağı Ankara'dan bildirilmiştir). 

24 Teşrinisani = 4 Rebi'ül-ahir, Cnma: Biat merasimi. 

(Büyük Millet Meclisinin gönderdiği bir hey'et de hazır olduğu halde Topkapu 
sarayındaki Hırka-i-Şerif dairesinde yeni hallfeye biat edilmiş ve Fatih camiinde 
de hutbe okunmuştur. Bu münasebetle halife Abdülmecid-ibni-Abdül'Aziz !slam 
alemine hit..iiben bir beyanname neşretmiş ve kendisini intihiib eden Meclis'e de 
teşekkürlerini bildirmiştir). 

30 Teşrirusani 10 Rebi'ül-ahir, Perşenbe: Trakya'mn teslim 
alınması. 

(Yunan işgalinde bulunan Şarki-Trakya'yı !'tiliif devletleri Mudanya mütarekesi 
mucibince Yunanlılardan alıp 30 Teşrinievve~=9 Rebi'ül-evvel Pazartesi gününden 
itibaren Türk ordusuna teslim etmiye başlamış. ve teslim muamelesi bu gün niha
yet bulmuştur). 

1923 = 1342 

ll Eylül = 3 Saf·er, Cumartesi: Edirne'de Karaağaç istasyonunun 
teslim alınması. 

(1923ı.=::1341 senesi 24 TemmuZ=:10 Zillhicce Salı günü öğleden sonra saat 3.=15 
de imzalanmış ola Lozan muahedesi mucibince Yunanlılardan teslim alınmıştır). 

2 Teşrinievvel - 20 Safer, Salı: Işgal kuvvetlerinin Istanbul'dan 
çekilmesi. 

(Dolmabahçe meydanında iki taraf bayrakları karşılıklı olarak selamlandıktan 

sonra t•tpiif askerleri gemilerine binmişlerdir. Resmi işgal tarihi olan 16 
Mart 1920=25 Cumada-1-il.hire 1338 Salı gününden itibaren Osmanlı payıtahtı 3 
sene, 6 ay, 16 gün düşman işgali altında kalmwtır; fakat hakikatte bu işgal ilk 
düşman kuvvetlerinin Istanbul'a gelmesinden itibaren başlamakladır: Yukarda 
1918=1337 vukuatının "13 Teşrinisil.ni» fıkrasına bakınız). 
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24 Safer, Cumartesi : 

1924 = 134! 

Kuvay-ı-milliye'nin Istan-

~Nice= Nis'de bulunan Damad-Ferid tuhaf bir tesadüf eseri olarak işte o güm 
0ün:iiştür ). 

29 Şubat 
seiimlığl. 

3 Mart 
lıinin sonu. 

1924 = 1342 

23 Receb, Cuma: Son halife Abdülmecid'in son Cuma 

26 Receb, Pazartesi: llilafetin ilgası v·e Osmanlı tarı.. 

('Bii:yük Millet Meclisinin neşrettiği 34ı numaralı kanunun birinci maddesinde 
«Halife hal'edilmiştir. Hilafet, hükümet ve cumhuriyet mana ve mefhumund~ 

esasen mündemic olduğundan Makam-ı-Hilafet mülgadır» denilmektedir. - Ayn1 
kamm mucibince Osmanlı hanedanının Türk topraklarından ihracına da karar 
verilmiştir. - Abdülmecid'in bilafeti ı922=ı341 senesi ıg Teşrinisanil=29 Rebf'
nl-evvel Pazar gününden itibaren ı sene, 3 ay, 14 gün sürmüştür. - Yavuz Sıiltam 

S'eHm'i.n 1517 = 923 senesi 20 Şubat = 28 Muharrem Cuma günü bilafeti ih:rar 
zından bugünkü ilgasına kadar, takvim ıslahından mütevellit on günlül~ fai"lt d~ 

hisil:b edilmek şartiyle, Osmanlı hanedam tam 407 sene, ı gün Hilafet makaının
tifa bulunmuştur : Abdülmecid bu sülaleden yirmi dokuzuncu ha:Iifedir. - Aşağıki 

fık.raya da bakınız) . 

3/4 Mart = 26/27 Rooeb, Pazartesi/Salı gecesi: Son halifenin 

hudut haricine ihracı. 

~Istanbul valisi Haydar ve Polis müdiri Sa'düddin Beylerle diger bir takım me'
rnıırlardan mürekkep bir hey' et Dalınabahçe sarayına gitmiş· ve ya1nız vali ile 
Fo1is müdiri huzura kabul edilip halifeye Meclisin kararını tebliğ etrrüştir : Ab
dillmecid o g~ce hareket emrine i'tiraz edip hazırlanabilmek için bir iki gün 
müsaade edilmesini istemişse de kabul edilmediği için bir kaç saatte a1elacele 
hazırlanıp sabaha karşı saat beş buçukta oğlu ömer Faruk, kızı Dürrişehvar, re
fil~:aia.rı, lmsusi hekimi, hususi katibi ve saray erkanından biri de maiyyetinde 
llifduğu halde otomobillerle Çataıca·'ya sevkedilmiş ve ertesi akşam-üstü oradaN 
~ ekspresle Ankara hükümetinin tensib ettiği İsviçre'ye nıüteveccihen yola 
~karılnnştır. Halife ile ailesine maktüen on beş bin lira harcirah verilrriiştir. -
Osmanlı hanedanının diger erkek azası 6 Mart_:__29 Receb Perşenbe gününe ka
dar hudut baricine çıkmak mecburiyetinde tutulmuş ve kadınlara da bir hafta. 
ııı:ııüsiiade verilmiştir : Bunların her birine verilen harcirah biner liradır; da
:ıtnrd'.li.<itra. para verilmemiştir). 

SON 

Bu dört cildin teJlifi 1943 senesi 14 Ağustos Cu
marteSi gününden 1952 senesi 20 Nisan Pazar 
gününe kadar 8 sene) 8 ayJ 8 gün .sürmii.§tiü". 
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Abdullah Pa.§a "Cezzar-zade-" (İkin-
ci Mahmud devrinde Mısır vali-
si Mehmed Ali'nin ısyanma vesi· 
le veren Sayda valisi: Meşhur 

CezzarAhmed Paşa'nın oğludur) 118 
Abdullah Paşa "Çeteci-" (Birinci 

Mahmud devri vüzeı'asından ve 
valilerinden) 31 

Abdullah Paşa "Köprülü-zade -" 
(Veziri-a'zam Kqprülü-zade Fa· 
zıl Mustafa Paşa'nın oğlu: İkin
ci Mustafa, Üçüncü Ahmed ve 
Birinci Mahmud devirleri vüzera· 
sırrdan ve valilerinden) 13-15, 25 

Abdullah Paşa "Muhsin-zade-" (Bi-
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Sayfa 

ri nci ·Mahmud devri Veziri·a'· 
zamlarından) 26, 42 

Abdullah Ramtz Pa§a - Bk.: Ramiz 
Paşa "Seyyid-Abdullah-". 

Abdullah Safa Efendi (Mahmud Şev· 
!;:et Paşa vak'asında i'dam edi

lenleı'den: Gelenbevi' idadisi ser-
mubassırı) 403, 404 

Ab'durrahman Ağa (Dördüncü Mus· 
tafa'mn adamlarından ve Üçün
cü Selim'in hal'inde rol oynıyan 
mürteci'lerden) 87 

Abdurrahman Efendi (Mahmud Şev· 
ket Paşa vak'asında gıyaben 

i'daına mahkum olanlaı'dan) 403, 405 
Abdurrahman Efendi "Tatar-" (İ· 

kinci ıneşrutiyyet devri Maliye 
nazırlaündan) 401 

Abdurrahman ibni-Suild (Suud! Ara
bistan'ın ilk hükümdarı Abd~ül· 
Aziz İbni·Sufıd'ıın babası) 353 

Abdurrahman Nurüddin Paşa Ci:kin· 
ci Abdülhaınid devri Sadr-ı·a~

zam1arından ve Adiiye nazır4--

larından) . 322, 323, 344, 396 
Abdurrahman Pa§a (üçüncü Ahmed 

devrindeki han seferinde Loris· 
tan valisi Ali Merdan Han'ı.mağ-
lfib eden Şehr-i·Zfır beylerbeyi) 14, 17 

Abdurrahman Paşa "Kadı-'; "üçün
cü Selim deviinde Nizaırt·ı·eedi'd 
tarafdarlığıyla meşhur Karaman 
beylerbeyi: "Kadı Paş~'' diye de· 
anılır) ' • 82, 95 - 98 

Abd-ül-Azi'z (Osmanlı padişahlaı;ın-

dan Sultan Abd:ül-Aziz Han / 
Sultan Aziz) 102, 115, 121, 128, 132, 
189; <ıgı, Hi3, 195, 197, 199, 200, 203, 
204, 207 - 209, 213 - 223, 225, 227 -
229,'231, 233" 239, 242, 244- 246, 248-
25~ - 257, 259 ':" 263, 265 - 273, 275 -
282;'~284, 286, 287, 289 - 291, 294, 
296, 297, 308, 311, 316, 317, 319 - 321, 
328, 329, 337, 357, 377, 380, 431' 432, 
469. 

Abd-ül-A'Ziz Han;Sultan (Safavller 
den· ~onra İran'abakim olan Ef· 
ganlihr hanedanının ikinci hü· 
kümdarı Eşref-Şah'ın Istanbul'a 
gönderdiği elçi) 15 

Abd-ül-Azi~ ibni Muhammed "Birin
ci-" (Vehhabi Necid emirleri-

Sayfa 

nin ikincisi) 8~ 
Abd-ül-Aziz ibn--ir-Reşid (İkinci Ab· 

dülhamid devrinde Cebel-Şam· 

.mar emiri) 352, 353: 
Abd-ül-Aziz ibni-Suftd (Sufıdi Ara-

bistan'ın ilk hüktimdarı) 352, 353: 
Abdülbaki-Han (Üçüncü Ahmed dev· 

rinde Osmanlı ordusuna teslim 
olan Kerınanşah acem valisi) 14 

AbdülceJiıl-zade Hüseyn Paşa - · 
Bak.: Hüseyn Paşa "Abdülcelil· 
zade-". 

Ebd-ül-Ezel Paşa "Hafız-." (İkinci 

Abdülhamid devı'indeki Osmanh 
·Yunan harbinde Milona kahra· 
ma:nı) 339 

Abdülfettah Ağa - Bk.: Fettah/ Alı
dülfettah Ağa "Gürcü-" . 

Abdülhak Ham:id (Türk şi'rinin en 
biiyiik dahilerinden) 140, 326, 431, 

439 
A bdülhamid "Birinci-" (Osmanlı 

padişahlarından Sultan Abdül-
hamid Han·ı Evvel) 15,'57, 61, 62, 64, 

67, 88, 93, 97, no· 
Abdülhaıiıid "İkinci-" (Osmanlı pa· 

dişahlarından Sultan Abdülha-
mid) 132, 185, 191, 204, 208, 217, 221, 
238, 240, 241, 243, 254, 255,. 270; 272, 
274, 276 - '278, 282 . 297, '299; 301, 
303, 307, 309 - 314, 316, 317, 319, 321· 
324, 326-338, 340 - 360, 362 • 366, 368• 
380, 382 - 384, 388, 392, 394, 396, 397, 
401' 404, 405, 409, 413, 414, 430. 432, 

437 - 439, 441, 443,. 451, 452 
Abdülhamid Zıya./Ziyaüddiıi Paşa -

Bak.: Zıya Paşa "Abdiilhamid---" 
Abdülkadir ibni Muhyiddin-il-Hüsey- · 

ni "Emi'r-" · (On -dokuzuncu asır-
da FransızlaTla 15 sene mücade· 
le eden Cezayir kahı'amanı) 192 

Alıdülkerim Nadir Paşa 1 Abdi Paşa 
"Çırı}anh -" (Senlar-ı-Ekrem· 
likte ve Bahriye nazırlığında 
bulunmuştur) 146 · 148, 252, 283, 284, 

302, 303 
Abdüllatif Paşa (Namık Kemal'in an-

nesi Zelıra Hanım'ın babası) 329 
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Abdülmecid (Osmanlı padişahların· 

dan Sultan Abdülmecid·Han/Sul 

Sayfa 

tan Mecid) ıo8, ı 15, 118 - 123, ı26, 
ı2S, ı32, ı36, ı40, ı45, ı5o, l84, ı85, 
ı88 - 19ı, ı93, ı95 . 197, ı99, 208, 22ı, 
234, 238, 256, 26ı, 263, 265, 266, 268, 
276, 285, 3ı7, 327, 328, 358, 377, 378, 

380, 405, 408, 44ı, 443 
Abdülmecid/Mecid Efendi (Sultan 

Abd·ül·Aziz'in oğlu ve saltana· 
tın ilgası üzerine intihab edilen 
son İslam halifesi) ı2ı, 228, 262, 274, 

275, 397, 43ı, 460, 469, 470 
Abdülmüttalib Efendi! (Mekke şe· 

riflerinden) 297 
Abdülveh:iıab (Vehhabi mezhebi mü· 

essisi Şeyh Muhammed'in baba
sı: Mezhebinin ismi bunun adın-
dan gelir) 80 

Abdünnfir Efendi (Doktor-" (Sul-
tan Aziz'in cesedini muayene e· 
den hekimlerden) 268 

Abdürrahinı Efendi " Şehzade- " 
(İkinci Abdülhamid'in oğulların· 
dan) 379 

Abdii.&selam Bey (Lübnan mesele
sinden dolayı N azır Ahmed Pa
şa ile beraber Şam'da kurşuna 

dizilen kaymakam) ı93 

Abid Efendi " Şehzade Mehmet-"· 
(İkinci Abdülhamid'in en kiiçük 
oğlu) 379 

Abot (Sultan Aziz devrindeki "Sela· 
nik vak'ası"nın kurbanlarından 

olan Alman konsolosu) 253 
Abraham Paşa (İlk meşrutiyet devri 

A'yan azasından) 356 
Abuk Ahmed Paşa "Birinci" Ferik-" 

"ikinci meşrutiyyet devri nazır· 
larında.ıı) 389, 402, 403 

Adil Bey "Hacı-" (İttihad·ve-Te-
rak:ı:i devri nazırıarından) ı88 

Adil Bey "Süleyman-Paşa-zade - " 
(Mahmud Şevket Paşa vak'a
sında gıyaben müebbed kalebend· 
liğe mahkum olanlardan) 405 

Adil Bey "Yüzbaşı-" (Mahmud Şev· 
ket Paşa vak'asında Divan-ı-har 
be veriliıp beraet edenlerden) 405 

Adile-Sultan (İkinci Mahmud'un şa· 
iT kızı ve Sultan Mecid devri 

Sayfa 
Damaıd-Saclr-ı·a'zanılarından 

:\Iehmed Ali Paşa'nın karısı) ı41, 

274, 275 
Adil Paşa "Hacı-" (Sultan Aziz 

elenindeki Bulgar ısyanını 

tenkile me'mfır edilen fırka ku-
mandanlarından) 252' 

Adli (ikinci Mahmud'un lakabı ve 
ş ii r malı la sı) 93' 

Adossidi Efendi "Kosta:ı:i-" Giı'it 

valilerinden) 223 
Agah Bey "Kaymakam-" (93 se

feriııe nihayet veren Edirne mü· 
tarekesinde Osmanlı askeri mii· 
~:'ivirleriııden) 309' 

Agah Efendi "Postacı-" "Yeni·Os
manlılardan: Posta nazırlığın

da bulunmuş olduğu için "Pos· 
tacı" lakabiyle anılır; "Tercü· 
man·ı efkar" gazetesinin sahi-
bidir) 212, 2ı3, 254 

Ağa·Hüseyn Paşa - Bk.: Hüseyn 
Paşa "Ağa-" 

Ağa.-İbrahim Hilmi Paşa - ·Bak: 
Hilmi Paşa "Keçi-boynuzu A
ğa ·ibrahi.m-". 

Ağa Paşa - Bak : Hilmi Paşa "Ke
çi boynuzu Ağa ·İbrahim-" 

Ağa Paşa - Bak.: Hüseyn Paşa 

" ... 1\_ğa-". 
Ağa-Yusuf Paşa - Bk.: Yusuf Pa· 

şa "Ağa/Gürcü-". 

Aharonyan (Birinci cihan harbi;ııin 

sonlarında toplanan Trabzon sulh 
konferansında Cenubi-Kafkas 
devleti murahhaslarımn en mü· 
him simRlarında~) 447 

Ahıskalı-Hasan Paşa - Bk.: Hasan 
Paşa "Alııskalı-". 

Ahıskalı-ibr.ahim Paşa - Bk. :. İb
rahim Paşa "Ahıskalı..;_". 

Ahmed "Birinci-" Osmanlı padi-
§ahlarından Sultan Ahmed 
Han·ı· Evvel) 265 

Ahmed "Üçiincü -" (Osmanlı pa· 
dişahlarından Sultan Ahı:ıwd 

Han-ı Sal is) ı · 3, 5 · 7, ''9, ı o, ı3, 
ı5, ı6, 18 . 20, 24, 25, 28, 3,9, 40, 42, 

5ı, 56, 57, 72, 329, 352 
Ahmed Abuk Paşa - Ba:ı:.: Abuk 

Ahmed Paşa. 
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Sayfa 
Ahmed Ağa (İkinci Mahmud dev· 

rinde Şile a'yanı) 94 
Ahmed Ağa (l\Iidhat Paşa'nın "Çer

kez-Hasan vak'asında vurulan 
dönme uşağı) 282 

Ahmed Ağa "U zun Hacı-'' Bak.: 
Ali Ağa "U zun Hacı-" 

Ahmed Arifi Paşa - Bak. : Arifi 
Ahmed Paşa. 

Ahmed .Arifi Paşa - Bk. : .Arifi 
Paşa "Ahmed-". 

Ahmed Bey "Binbaşı-" (Birinci 
cihan harbinde İngilizlerin 
Goliath zırhlısını batırmış olan 
"1\iuavenet·i milliyye" muhri-
binin su varisi) 428 

Ahmed Bey "Çürü;rsulu-" (Paris'· 
deki Jön·Tiirklerden ve ondan 

rındaıı : Taı'ihi eserleriyle meş
hurdur; Resmolu olduğu için 

Sayfa 

"Resmi" denilir) 57 
Ahmed Efendi "Şeyh-" (Sultan 

Mecid devrindeki ''Kuleli vak'-
ası" miirett~plerinden) 189, 199 

Ahmed Efendi/Bey/Paşa (İttihad· 
ve·Terakki'ııin meşhur Harbiye 
ııazıı'ı ve Baş-kuınandan vekili 
Enver Paşa'nın evvela beyleş

tirilip sonm paşa.laştırılan ba· 
bası) 408 
Ahmed Es'ad Efend~ - Bak.: Es'-

ad Efendi "Salih-zade Ahmed-". 
Ahmed Es'ad Efendi - Bak.: Es'

ad Efendi "Uryani-üide Ah
med-". 

Ahmed Es'ad Paşa - Bak.: Es' ad 
Pnşa "Sakızlı Ahmed-". sonra Belgrad sefareti ataşemi · 

literlerinden) 
Ahmed Ceıalüddin Paşa - Bak. : 

357 Ahmed Eyyııb Paşa - Bk.: Eyyub 
Paşa "Ahmed-". 

CeJalüddin Paşa "Ahmed-" 
Ahmed Cevad Paşa_ - Bak. : Cevad 

Paşa "Kabaağaçlı-zade Ahmed-" 
Ahmed Cevdet Paşa - Bak. :Cevdet 

Paşa "Ahmed-" 
Ahmed Efendi "Astarcılar-kethuda· 

sı-" (İlk meşrutiyyet meb'us- , 
larından) 309 

Ahmed Efendi "Eşek-" (Sultan 
Aziz devri Sadrı-a'zamlann

dan Hüseyn Avni Paşa'nın ba· 
bası) 245 

Ahmed Efendi "Hacı-" (Terakki 
ve ittihad cemiyetinin ilk umu· 
mi reisi) 357 

Ahmed Efendi " Hacı Hafız " 
(Vak'a·i·Hayriyye'de Yeniçeri 
kışlası zaptedilirken askere ön
ayak olan kahraman Tophane 
imamı) lll 

Ahmed Efendi "Hafız-" (Dördün-
cii Mustafa ve İkinci Mahmud 
devirlerinde saray imaını) 93 

Ahmed Efendi "Kara-" (Mahmud 
Şevket Paşa vak'asında 15 se
ne küie:ı: cezasına mahkum o· 
lanlardan) 405 

Ahmed Efendi "Resmi-" (Üçün-
cü Mustafa ve Birinci Abd\il-
hamid devirleri devlet-adamla· 

Ahmed Fazı! Paşa - B;r. : Fazıl Pa· 
şa "Ahmed-". 

Ahmed Fethi Paşa - Bak.: Fethi 
Ahmed Paşa "Rodosi·zade Da· 
ınad-". 

Ahmed Fevzi Paşa - Bk. : Fevzi 
Paşa "Firari/Hain ·Ahmed-". 

Ahmed Harndi Paşa - B k. : Ham di 
Paşa "Ahmed-". 

Ahmed Hıfzı Bey - Bak. : Hıfzı 
Bey "Ahmed-". 

Ahmed Hulftsi Efendi - Bak.: H n· 
lusi Efendi "Şirvanhade Ah
med -". 

Ahmed Hurşid Paşa - Bak. : Hur
şid Ahmed Paşa. 

Ahmed ira bi Paşa - Bak. : ira bi 
Pa-sa "Ahmed-". 

Ahmed İzzet Paşa - Bak. : izzet 
Paııa "Ahmed-". 

Ahmed - Kapdan " Cihangir1i- " 
(Üı;iincii Mustafa devri Vezir-i
a'zamlarından Silahdar Mehmet 
Paşa'nın babası) 

Ahmed Kemal Paşa _:_ B k.: Kemal 
Pa~a "Ahmed-". 

Ahmed Kemalüddin Efendi - Bk.: 
Keınaliiddin Efendi "Sehzade 
Ahmed-". 

51 
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Sayfa 
Ahmed Liitfi Efendi - Bk.: Lutfi 

Efendi "Hafız Ahmed-". 
Ahmed JYiuhtar Pa§a - Bk.: Muh" 

tar Paşa "Gazi Ahmed-". 
Ahmed Nesimi Bey- Bk.: Nesi:mi: 

Bey "Giritli Ahmed-". 
Ahmed Nihad Efendi - Bak.: Ni

had Efendi "Şehzade Ahmed-". 
Ahmed Niyazi Efendi - Bk.: Ni

yazi Efendi "Kolağası Resneli 
Ahmed-". 

Ahmed Paşa (Üçüncü Ahmed dev· 
rinde Bağdad valisi Hasan 
Paşa'nın oğlu ve halefi ve İran'a 
karşı Irak cephesi ser-askeri) 15-17, 

22, 23, 25, 30, 31 
Ahmed P3-§a "Cezzar-" (Üçüncü 

Selim devrinde N apoleon' a ;;:ar-
şı Akka müdafii) 73, 76, 77, 133 

Ahmed Pa§a "Çalık-" (Üçüncü Ah-
med devri Yeniçeri-ağaların-

a~) ı 

Ahmed Paşa "Firarl-" Bk. : Fevzi 
Paşa "Hain/Firari: Ahmed-". 

Ahmed Paşa "Kalaylı-Kalaylıkoz-" 
(Üçüncü Ahmed devri Vezir-i· 
a'zaınlarından) 2 

Ahmed Paşa "Ka[ıdan ·ı-derya 
Kayserili-" (Sultan Aziz ve 
Sult~ Hııınıid devirleri Balı-
riye nazırıarından: Derya· 
kapdanlığı ilga edilmiş olduğu 

halde ünvan olarak tevcih o
lunmuştur) 159, 257, 258, 268, 281 

Ahmed Paşa "Kavanoz / Nişancı -" 
(Üçüncü Ahmed devri Vezir-i
a'zamlarından) 

Ahmed Paşa "Köprülü·zade Hafız 
-" (Birinci Mahmud devrinde 
Rumeli · beylerbeyliğinde ve 
muhtelif valiliklerde bulunmuş 

vüzeradan: Köprülü-zade Nu'· 
man Paşa'nın oğludur). 26 

Ahmed Paşa "Nazır -" (Kıüm 
harbinde evvela Anadolu ve 
sonra Rumeli ordulan Erkan-ı· 
harbiyye reisi ve daha sonra 
Arabistan ordusu musırı ve 
Şam valisi: Lübnan buhranı ü· 
zerine Şam'da i'dam ediLmiştir. 
"Nazır" Iakabı Mekteb-i-Har-

. Sayfa 
biye nazırlığında bulunmuş ,'-ol-
ınasmdaııdır) 148, 149, .191 - 193 

Ahmed Paşa "Nazır/Laz -" ikinci 
~Iahmud devri vezir-i-a'zamla· 
rından) 100, 101 

Ahmed Pa§a "Nişancı Hacı-" • (Bi· 
rinci Mahmud devri vezir:..i-a'
zamlaı'ından: Şehla ve Köı• la-
kaplarıyla da anılır) 29, 31, 32 

Ahmed Paşa - "Sarı-" (Üçüncü 
Ahmed devrindeki V aradin boz· 
gununa sebeb olan Rumeli-bey· 
lerbeyi : Bu hain boşnak boz· 
gundan sonra tayin edildiği'Bel· 
grad muhafızlığı esnasında irti
dad ettiği için ahali tarafından 
parçalanmıştır). 8 - 10 

Ahmed Pa§a " Sarı - " (Birinci 
Mahmud devri vali ve kuman· 
danlarından) 28 

Ahmed Paşa "Türk-" (Üçü"ucü 
Ahmed devrindeki V aradin 

bozgununda şehid olan Anadolu-
beylerbeyi) 8 · 9 

Ahmed Ratib Paşa. - Bk.: Ratib 
Paşa "Ahmed-" 

Ahmed Ratib Paşa - Ba"d:.: 'Rll:'tib 
Paşa "Damad-Ahmed-". 

Ahmed Reşiıd Bey - Bak. : Reşid 

Bey "Ahmed-". 
Ahmed Rıza Bey Bak. : Rıza 

Bey "Ahmed-". 
Ahmed Samim Bey - Bak.: Samim 

Bey "Ahmed-". 
Ahmed Şefik Midhat Paşa - Bk. : 

Midhat Paşa "Ahmed Şefilf--". 

Ahmed Şerif-üs·Süniisi " "Shh 
Seyyid- " (Birinci cihan har
binin sonlarında Bingazi'uen 
gelen ve saltanat tebeddiiJünde 
son Osmanlı padişahı Altınet 
Mehmet Vahldüddin'in kılrc' a· 
layında yeni padişaha kılıÇ :ku· 
şatmış olan Sünusi şeyhi) ,, 444 

Ahmet Şükri Bey "Sağır-" · tSul· 
tan Aziz devri sadr-ı-a'zamla· 
rından güı'cü Mahmud Nlıdim 

Paşa'hın kardeşi ve vüzeradan 
N ecib Paşa'nın oğlu) 212 

Ahmed Tevfik Paşa - B k. : Tevfik 
· Paşa "Ahmed-". 
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Sayfa 
Ahmed Vefik Paşa - Bak.: Vefirl: 

Paşa "Ahmed" 
Ak-bıyık Petro - Bak.: Petro "Bi· 

rinci" 
... ~kif Muştafa Paşa "Delilbaşı-zade 

-" (ikinci Abdülhamid devri 
feri~lerinden: Dördii.ncü ordu 
suvari fırkası kumandanlığında 

vefat etmiştir). 325 
.Akif Paşa (Sultan Aziz ve Sultan 

Hamid devirleri vükelasmdan 
İkinci Abdülhamid devrinde 
Sivas valisi olan veziı' Reşid 

Akif Paşa'nın babasıdır) 271 
.Akif Paşa "Hacı Mehmet-" (İkin· 

ci Mahmud devrinde son Reis· 
ül-:küttab ve ilk Hariciyye na· 
zırı: "Tabsıra"sıyla meşhurdur) 120, 

123 
.Akıl Muhtar Bey "Doktor-" (Sul

tan Hamid'i son anlarında mu-
ayene eden ittihatçı hekim) 438 

Akşehirli - Hasan Fehmi Efendi -
Bak; : Hasan Fehmi Efendi 
"Akşehirli-". 

Albert Vandal - Bak.: V an dal Al· 
beri-". 

:Aleko Bogoridi 1 Vogorides - Brl:.: 
Bogoridi/V ogorides "Aleko-". 

Aleksandr - Bak. : Alexandre. 
Alemdar-Mustafa Paşa Bak.: 

Mustafa Paşa "Alemdar/Bay· 
rakdar -". 

Alexandre "Birinci-" (Rus çarla-
rından) 99 

Alexandre "Birinci-". (Yugoslavya 
kralı) 393 

Alexandre "İkinci-". (Rus çarların-
dan) 164, 246, 299, 304, 307, 342 

Alexandre de Battenberg (Bulga
ristan'ın muhtariyyeti üzerine 
seçilen ilk [Prens) 328 

Alexandre Gortschakoff - Bak. : 
Gortschakoff "Prens Alexandre 
_, 

Alexandre Jean Couza - Bak.: 
Couza/Kuza "Alexadı:'e Jean 
_, 

Alexandre Mavrokordato - Bak. : 
Mavrokordato "Alexandre-". 

Alexandre Moruzzi - Bak.: Moruz· 

Sayfa 
zi "Alexandre-" 

Alexandre-Sergevitch Mentşchikoff 

- Bak.: Mentschikoff "Amiral" 
Prens Alexandre·Sergevitch-". 

Alexandre Walewski! Barl:.: 
\Valewski "Kont Alexandre-". 

Alexandre Ypsilanti/ipsilanti 
Bak.: Ypsilanti/İpsilanti "Ge
neral Alexandre-". 

Alexis Orloff - Bak.: Orloff "A
miral Kont Alexis-" ve "Ge
neral Kont Alexis-". 

Ali (Birinci cihan harbinde dev· 
lete ihanet eden Şerif-Hü· 

seyn'in büyük oğlu: Babasından 

sonra bir aralık Hicaz kralı 

olmuştur) 433 
Ali "Bağdatlı Hacı -" Dördüncü 

Mustafa devrinde Tabdil·hase
kisi: Üçüncü Selim'in kaatille-
rindendir). 91 

Ali "Hacı-" (Üçüncü Ahmed devri 
vezir-i ·a'zamlarından Nişancı· 

Mehmet Paşa'nın babası) ll 
Bak. : Mehmet Paşa ''Nişancı/ 

Tev ki1/Kayserili-". 
Ali Ağa · (Ezdin voyvodası ve Lale 

devrinin büyük vezir-i-a'zanıı 

Nevşehirli Damad - İbrahim 

Paşa'nın babası) 12 
Ali Ağa (Üçüncü Osman devrinde 

nüfuziyle meşhur silahdar) 37 
Ali Ağa (Lübnan meselesinden do· 

layı Şam'da km'şuna dizilen 
binbaşı) 193 

Ali Ağa "Dev" (üçüncü Ahmed devri 
Yeniçeri-kethudalarından) 1 

Ali Ağa "ispartalı-" (Birinci Ab· 
dülhamid devri veziri·a'zamla
rından Halil Hamid Paşa'nın 

dedesi) 62 
A[• Ağa "Seyyid-" (Birinci Ab· 

dülh.amid devri veziı'-i·a'zamla: 
rından Kara·vezir/ Kara-silah-
dar Seyyid·Mehmet Paşa'nın 

babası) 

Ali Ağa "Uzun Hacı-" (Alemdar'
m emriyle Kabakçı· Mustafa'yı 

i'dam etmüı olan Pınarhisar a'· 
yanı: İsminin "Ahmed" oldu· 
ğunda n da bahsedilir). 

61 

90 
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Sayfa 
Ali Bey - Bak. : İzzet Ali Bey / 

Paşa. 

Ali Bey (Üçüncü Mustafa devrinde 
Canik muhassılı) 45 

Ali Bey (Lübnan meselesinden do· 
layı N azır Ahmed Paşa ile be· 
raber Şam'na km'şuna dizilen 
miralay) 193 

Ali Bey "Cin-" (Üçüncü Mustafa 
devrinde ısyan edip Mısır sul
tanlığını ilan eden Şeyh-ül-
beled) 53, 54 

Ali Bey "Kolağası-" (Sultan A-
ziz'in katline yardım eden muhafız 
zabitlerinden) 269 

Ali Bey "Namık-Paşa·zade-" (Sl1l-
tan Aziz devri mabeyncile· 
rinden) 208, 319, 320 

Ali Efendi (Sultan Aziz devrin
deki Bulgar ısyanının ilk kur 
bam olan Avret-alan Nahiye 
müdüril) 252 

Ali Efendi "Paşmakçı-zade Sey-
yid -" (Üçüncü Ahmed devri 
Şeyh·ül·İslamlarından) 2 

Ali Efendi "Rusçurl:lu Hacı-" (Sul· 
tan Aziz ve Sultan Hamid de~ 

virleri sadr-ı-a'zamlarından 

Midhat Paşa'nın dedesi) 239 
Ali Efendi "Seyyid-" (Galib-De-

deye ina.be veren Yenikapı Mev· 
levihanesi ıpostnişini) 77 

Ali Efendi "Seyyid/Moralı-" (Ü
çüncü Selim devrinde Osmanlı 
imparatorluğunun Paris'de ilk 
daimi elçisi ve İkinci Mahmud 
devrinde Bahı'iye nazırı) 98 

Ali Ekrem Bey- Bak. : Ekrem Bey 
"Ali-". 

Ali Perruh Bey- Bak.: Ferruh Bey 
"Ali-" 

Ali Fuad Bey - Bak. : Fuad Bey 
"Ali-". 

Ali Galib PR§a - Bak. : Galib Paşa 
"Daınad Ali-" 

Ali Haydar Efendi - Bak.: Hay· 
dar Efendi "Ali-". 

Ali Haydar Midhat Bey 
Paşa'nın oğlu) 326, 

Ali Kabuli Bey - Bak. : 
Bey "Ali-". 

(Midhat 
327, 358, 359 

Kabul! 

Sayfa 
Ali Kemal Bey (İttihad·ve·Terak· 

ki'nin meşhur muhaliflerinden 
Sabah gazetesi Baş·muharriri) 368, 

401 
Ali Mahvi Efendi - Bak.: Mah:vi 

Efendi "Ali". 
Ali Merdan-Han (Üçilncü Ahmed 

devrinde Os.manlılara · mağlfıp 
ve inkıyade mecbur olan Loris-
tan valisi) 14, 15 

Ali Nadir Paşa - Bak. : Nadiı' Pa-
şa "Ali-". 

Ali Nazmi Efendi - Bak.: N azmi 
Efendi "Ali-". 

Ali Nizami Paşa - Bak. : Nizarnı 

Paşa "Ali-". 
Ali Paşa (Birinci Abdülhamid dev-

rinde Soğucak muhafızı) 63 
Ali Paşa "Abdi-Paşa-zade Güleç-" 

(Birinci Mahmud devri vüzera· 
sındaıı ve valilerinden) 27 

Ali Paşa "Benderli-" (İkinci Mah-
mud i-levri vezir-i-a'zamlarından) 106 

Ali Paşa "Bıyırl:lı-" Bak : Ali Pa· 
şn "TevkiljNişaııcı Bıyıklı-". 

Ali Paşa "Cezayiı'li Seyyidl/Seydi 
-" (Üçüncü Selim, Dördilnrü 

Mustafa ve İkinci Mahmud 
devirlerı Derya·kapdanlarından) 85, 98 

Ali Paşa "Çorlulu/Silahdar-" (ü-
çüncü Ahmed devri vezir~i-a'-
;;:amlarından) 2, 3 

Ali Paşa (Dağıstanlı-" (Üçünri.i. 
?\Iustnfa devrinde Rusçuk ser-
askeri) 

Ali Pa§a "Darendeli-" (İkinci Malı· 
mnrl devı'i vüzerasından ve 

~i ;-

valilerinden) 

Ali Pasa "Gedik-" (93 seferinde 
Anadolu cephesindeki kahra
manlıklarıyla .maruf fırka ku· 

54 

101 

m.andanı) 301 

Ali Paşa "Genç-" (Birinci Malı· 

mu d de~ri vüzerasından: Özü 
muhafızı) 

Ali Paşa "Hacı-" (İkinci Abdül· 
hamid devri sadr-ı-a'za.mlarından 
Abdurrahman Nurüddin Paşa'
nın babası: Muhtelif valiliklerde 
bulunmuş vi.i.zeradandır) 

28 

322 
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Sayfa 
Ali Paşa "Hazinedar -" (Üçüncü 

?.Instafa devrinde Özü muhafızı) 52 
Ali Paşa "Hekim-oğlu 1 Hekim-zade 

-" (Birinci Mahmud ve Üçün-
cü Osman devirleri vezir-i-a'zam· 
larından) 22, 23, 25, 27, 29, 30, 36, 37 

Ali Paşa "İzmirli-" (Venediklilerin 
elinde kalmış olan son Girit 

:..alelerinden ikisini fethetmiş 

olan Kandiya muhafızı vezir) 8 
Ali Paşa "Mehmet Emin-" (Sultan 

Mecid ve Sultan Aziz devirleri 
sadrTa'zamlanndan) 136, ı39 - 141, 
165, 176, 177, ı81 - 186, 190, 196·198, 
203, 204, 206, 208 - 214, 216, 217, 
222 - 231, 233 - 239, 241 - 243, 245, 
246, 255, 261, 263, 264, 287, 288, 

315, 317, 337, 363 
Ali Paşa "Moldovani 1 Moldovan-

cı-" (Üçüncü Mustafa devri 
veziri-a'zamlanndan) 45 - 47 

Ali Paşa "Nasuh·zade-" (ikinci 
Mahmud devri Derya·kapdan· 
larından) ı 03, 107 

Ali Pa§a "Seyyid-" (İkinci Mah-
mud devri vezir-i-a'zamların· 

dan) 102, 103, 106 
Ali Paşa "Silahdar -" (İkinci 

Mahmud devri vezir-i·a'zamla-
rıridan) ı 08 

Ali Paşa "Silahdar 1 Damad 1 Se· 
hid-" (Üçüncü Ahmed devri 
veziri ·a'zamlarından: "Da
mad" lakabı Sultan Ahmed'in 
dokuz yaşındaki kızı Fatma
Sultan'la nikahlanmış oLmasın· 

dandır: Fakat şehid olduğu için 
evlenememiştir). 6, 7, 9 - 11 

Ali Paşa "Tepedelenli-" (İkinci 

Mahmud devrindeki ısyaniyle 

maruf Yanya mutasarnfı) 103-105 107 
Ali Paşa "Tevkii/Nişancı Bıyıklı-" ' 

(Üçüncü Osman devri vezir-i-a'· 
,;amlarmdan) 

Ali Rıza Efendi (Sultan Mecid ve 
Snltan Aziz devirlerinin büyük 

. sad;··ı-a'zamı Ali Paşa'nın babası) 234 
Alı Rıza Paşa - Bak. : Rıza Paşa 

"Ali-". 
Ali Rıza l'aşa - Bak. : Rıza Paşa 

"Cezayirli Ali-". 

Ali Saib Paşa - Bak.: Saib Paşa 

"Ali-". 

Ali Suavi Efendi - Bak.: Suavi E· 
fendi "Ali-". 

Ali Süha Delilbaşı - Ba:... : Delilbaşı 
"Doktor Ali Süha-". 

Ali Yaver Paşa - Bak. : Yaver Paşa 
"Ali-". 

Alkivyadis Efendi "Doktor-" (Al· 
tıncı f\Iehmet V ahidüddin'in ve
liahtlik devrindeki husus! he· 

Sayfa. 

kimi) 43S: 
Allenby "General-" (Birinci cihan 

harbinde Filistin ve Suriye'yi is-
tila eden İngiliz kumandanı) 436, 445. 

Altıncı Charles- Bak.: Charles "Al· 
tın cı-". 

Altıncı Mehmet - Bak. : Mehmet 
"Altıncı-". 

Arnade "General d'-" (Birinci cihan 
harbinde Çanakkale cephesine 
çıkarılan Fransız kuvvetlerinin 
ilk kumandanı) 423 

Amasyalı Hoca-Mecid Efendi- B k.: 
Mecid Efendi "Amasyalı Hoca-" 

Amedi-Galib Efendi ~ Bk.: Galib 
Efendi "Amedi-". 

Ameglio "General-" (Trablus har 
binde Bingazi'yi işgal eden İtal-
yan kumandanı) 385 

Amr-ibn-ül-As (Eshabdan: Mısır fa· 
tihi ve ilk İslam valisi) 188 

Anber Ağa (ikinci Mahmud'un lalası) 93 

Andrassy 1 Andrasi "Ko nt-" ( A vus· 
turya Hihiciyye nazırıarından) 241, 

246, 250, 255, 256 
Andre Mandelstam - Bak.: Man

delstam "Andre-". 
Anne Jorris (Ermeni komitecileriyle 

beraber Sultan Hamid'e bomba 
atan Belçikalı Charles Edouard 
J orris'in karısı) 348 

Antranik (Birinci cihan harbinde 
Rus işgalinden istifade ederek 
Erzurum katliamını yaiPan kanlı 
Ermeni komitecİsİ) 446 

Anzavur Paşa (Damad·Ferid'in Ku
vay·ı-milliyyeye karşı sevkettiği 

der.me-çatma kuvvetin kuman· 
dam)' 46l 
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Arab-İzzet Pa§a - Bak: İzzet Holo 
Paşa. 

Araz-zade Mehmet Arif Efendi• -
Bak.: Arif Efendi "Ara b· zade 
Mehmet-" 

Aram Efendi (İkinci meşrutlyyet 

devı'i A'yan meclisinin Ermeni 
aziisından: Sultan Hamid'e hal'i
ni tebliğ·e me'mur edilen meşhur 

Sayfa 

hey'ete bu da dahildir) 378 
Arbuthnot (Üçüncü Selim devrinde 

İngiltere'nin Istanbul sefirlerin-
den) 84 

Arif "Kamacı·ustası-" ( 31 Mart' da 
ısyan eden askerlerin ele-başıla-
nndan) 372 

Arif Bey (Sultan Mecid devı'indeki 

"Kuleli varl:'ası mürettiplerin-
den) 189, 190 

Arif Bey "Hacı-" (Büyük mnsıkişi-
nas) 327 

Arif Efendi "Arab·zade Mehmet-" 
(Dördüncü Jl,fustafa ve ikinci 
Mahmud devirleri Şeyh-ül-İslilm-
larından) 90, 91 

Arif Hikmet Pa§a (İkinci meşrutiy
yet devri Bahriye nazırlarından, 
A'yandan ve Sultan Hamid'e 
hal'ini tebliğe me'mur olan meş-
hur hey'etten) 369, 378 

Arif Hikmet Pa§a "Damad-" (Sul
tan Hamid'in kı:darından Naile
Sultan'ın kocası ve o devir sadr
ı-a'zamlarından Abdurrahman 
N urüddin Paşa'nın oğlu: İkinci 

meşrutiyyet devri nazır1arın· 

dandır) 396 
Arifi Ahmed Pa§a (Üçüncü Ahmed 

rlevri Reis-ül-kiittablarından: Di
yarbekir beylerbeyliği ve Sark 
cephesi ser-askerliği de vardır) 14 

Arifi Paşa "Ahmed-" (İkinci Ab
dülhamid "devri sadr-ı-a'zamla-

rından) 217, 316 
Arif Paşa (Sultan Aziz'in hal'inde 

rol oynıyan donanma kumandanı) 258 
Arnavut-Mustafa Ağa- Bak.: M us· 

tafa Ağa "Arnavut-". 
Arthur Calthorp - Bak.: Calthor

pe "Vis-amiral Arthur-". 
Arz-ı-niyaz Kalfa (Sultan Aziz'e kar-

~ı Hiiseyn Avni Paşa'ya alet ol
dnğ·ımdan bahsedilen saray kai~ 

fası: Bu hain cariyenin ismine 
"Arzırniyaz" şe;dinde tesadüf 

Sayfa 

rdilir) 269, 275, 319! 
AsıEı Bey (İkinci Abdülhamid dev-

rinin Atina sefirlerinden) 338 
Asım Bey (İttihad·ve-Terakki devri 

Hariciyyc nazırlarmdan) 38§ 
Asım Bey "l,Iustafa-" (Namık Ke

ıııal'in babası: İkinci Abdülha
mid devri Müneccim-başıların-

dandıı') 32~· 
Asıme-Sultan - Bak.: · Zeyneb Ası-

me· Sultan. 
Askeri Bey "Süleyman-" (Birinci ci

han harbinde Basra valiliği ile 
Irak kumandanlığına tayin edi
Jip mağlubiyyetinden dolayı inti-
har eden İttihatçı binbaşı) 407, 425> 

Astarcılar - kethudisı Ahmed Efen-
di - Bak.: Ahmed Efendi "As~ 
ta reılar kethudası-". 

Aşir Paşa (Sultan Aziz devrindeki 
Belgrad vak'as1 esnasında kale 
muhafızı) 199l 

Ataullah Efendi "Şeriz-zade Seyyid
:M:ehmet- / Topal-" (Üçüncü 
Selim ve Dördüncü Mustafa de
virleri Şeyh-ül-İslamlarından o-
lan meşhur mürteci) 86, 87, 96' 

Ateş-Mehmet Paşa - Bak.: Mehmet 
S§Jih Paşa "Ateş-". 

Atıf Bey (Sultan Aziz'in son M!t-
beyn Baş·katibi) 259, 2W 

Attf Efendi/Bey (İttihad·ye·Tera;cki 

~omitesinin ilk ihtilal hareket
leri esnasında Manastır Fev
kalarle kumandam Biıiııci·fe

rik Şemsi Paşa'yı kurşımla öl-
düı~müş olan komiteci mülazım: 

Sonraları meb'usluğ·a kayrılmış-

tır) 361, 364 
Atıf Hüseyn Bey (Sültan Hamid'in 

hal'inden sonraki husus! hekimi) 438} 
Atlamaci - Bak.: Mustafa Paşa 

"Kay.mak-". 
Auguste "İkinci-" (Türklerin "NaJ.:. 

kıran" dedikleri Lehistan kralı) 24' 
Auguste "ÜçünciF--" (Saksonya ele~-

türU: ve daha· sonra Lehistan kralı) 24 
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Augusto Lombardi - Bak.: Lombar· 
di "Augusto-". 

Autemarre "General d'-" (Kıı·ını 

harbine iştirak eden Fransız ku· 

Sayfa 

mandanlaı'ından) 165 
Avlonyalı-Ferid Paşa - Bk.: Ferid 

Paşa "Avlonyalı Mehmet-". 
Avni Paşa "Hüseyn-" (Sultan Aziz 

devri Sadr-ı·a'zamlarından) 201, 225, 
238, 244 - 246, 248, 249, 253-258, 260, 
267, 268, 270 - 273, 275, 278, 280 - 282, 

297,357 
Ayşe Hanım (Üçüncü Selim ve İkin· 

ci Mahmud devirleri veziri-a'· 
zamlarından KörYusuf Zıyaüd-
din Pa.;ıa'nın karısı) 76 

Ayşe Sine-perver Valide-Sultan (Bi
rinci Alıdülhami d'in karısı ve 
Dördüncü Mustafa'nın anası) 61, 88 
- Bak. : Nüket-seza Kadın. 

Ayşe-Sultan (Üçüncii. Ahmed'in kızı 
ve evvela Biı'inci Mahmud dev· 
ri Derya-k!l(pdanlarından Dam ad
Ratib Ahmed Paşa'nın ve ondan 
sonra da Üçüncil Mustafa devri 
vezir-i·a'za.mlarından Silahdar-
Mehmet Paşa'nın karıs1) 51, 329 

Ayşe-Sultan (İkinci Abiliilha.mid'in 
kı:danndan) 379, 438 

Aziz "Sultan-" Bak: Abd-ili-Aziz. 
Aziz Bey (Üçüncil Selim devrinde 

Belgı-ad varoş kapusunu Sırp a-
sileıine teslim eden hain) 83 

Aziz Paşa- (Sultan Aziz devı'indeki 
Bulgaı' ısyanı esnasında Filibe 
ınutasarrıfı) 252 

Azim-zade Abdullah Pasa - Bak.: 
Abdullah Paşa "Azım-:d!cle" 

Azım-zade Nasuh Paşa- Bıü.: Na
suh Paşa· "Azım·zade". 

Azın~ Bey (İttihad·ye·Terakki devri 
valilerinden) 451 

B 

Baba-Han - Bak.: Feth-Ali Han. 
Baba Pa§a - Bak.: Pehlivan- İbra

him Ağa/Paşa. 
Bağdadlı Hacı-Ali - Bk.: Ali "Bağ· 

dadlı Harı-". 

Bahadır-Giray (Son Kırım hanı Şa-
Jıin ·Gira~''ın kardeşi) 63 

Bahaüddin Şakir Bey "Doktor-" 
(İttihad·ve·Teı~akki merkez-i-u· 

Sayfa 

mumi fizasından) 373, 392, 451 
Bahir Mustafa Paşa "Köse-" (Bi-

rinci Mahmud ve üçüncü Osman 
deYirleri vezir-i·a'zamlarından) 33, 34, 

36, 38, 39, 41, 42 
Balbi (Üçi.incü Ahmed devrinde fet

hedilen Tinos =İstendil adasının 
son V enedikli valisi) 8 

Baltacı-Mehmed Paııa - Bk.: Meh-
med Paşa "Baltacı/Teberdaı~". 

Baraguey d'Hilliers - Bak: Hilliers 
"Kont Baraguey d'-". 

Barbaros (En büyük Türk denizeisi 
Hayrüddin Hızır Paşa) 7, 218, 318 

Baron de Tott - Bak. : Tott "Baron 
de-". 

Basmacı-İbrahim Bak. : İbra-
him-Müteferri-:ı:.a. 

Baumann Pa§a (Birinci cihan har
binden evvel Osmanlı jandarma· 
sının ıslahına me'mur olan Fran-
sız generali). 408 

Bayezid "ikinci-" (Osmanlı pa diş ah
larından Sultan Bayezid Han·ı 

Sani/Bayezid·i V eli) 184, 346 
Bayrakdar-Mustafa Paşa - Bak.: 

Mustafa Paşa "Alemdar / Bay
rakdar-". 

Baytar-Mehmet Re'fet Paşa- Bak.: 
Re'fet Paşa "Baytar-Mehmet-". 

Bazaine "Mareşal -" (Generalliği 

devrinde Kırım harbine iştirak 
eden ve 1870 harbinde Metz ka· 
lesini Almanlare. teslim etmekle 
hazin bir şöhret kar.aııan Fran-
sız kumandanı) 170, 171 

Beaufort d'Hautpoul - Bak.: Haut· 
poul "General Beaufort d'-". 

Be1r'• Bey (İttihad·ve·Terakki devri 
valilerinden) 451 

Bedri Efendi/Paşa (Sultan Aziz'in 
hal'inde rol oynıyan ın bitlerden) 258 

Behic Efendi "Seyyid ll.fPhmet Emin 
-" (Dördüncü Mustafa ve İkin
ci Mahmud devirleri Baş·Defter
(1arlarından ve Alemdar'ın Rus-
ı:nk yfiT!lmndan) 89, 90, 95, 97 

Bekir Ağa "Konyalı-" (Namık Ke· 
mal'in be') batın eyvplki dedesi 
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ve Birinci Mahmud devri vezir-i· 
a'zamlanndan Topal·Osman Pa-

Sayfa 

şa'nın babası) 329 
Bekir Efendi (Büyü~ musıkişinas 

Hacı· Arif Bey'in babası) 327 
Bekir Paşa - Bak.: Ebubekir Paşa 

ve Ebubekir Sami Paşa. 
Bekir Sami Bey (Harekat-ı·milliyye 

esnasında Ankara hükumetini 
temsil eden Hlhiciyye vekili) 466 

Bektaş "Hacı-" (Y eniçerilerin Ocak 
piri i'tibiir ettikleri veli) lll 

Bektaş-Hoca (Üçüncü Ahmed devri 
Cezayir dayıla rm dan, V ehran 1 
Oı'ım fa.tihi) 2 

Beliard "Gen'eral-" (Fransızların 
Mısır istilası esnasında son Ka· 
hire muhafızı) 79 

Bem (On-dokuzuncu asırda Macar 
ihtiHHcileriyle el-birliği eden 
Leh milliyetçilerinden) 139 

Benderli-Ali Paşa - Bak.: Ali Pa-
şa "Benderli-". 

Benderli-Mehmet Selim Sırrı Paşıı 

- Bak. : Sırrı Paşa "Benderli 
Mehmet Seliım-". 

Bertolino "Pietro-" (Trablusgaııp 

harbine nihayet veren Ouchy 
muahedesinin akdinde İtalyan 
mımıhhaslarından) 395 

Beşinci Mehmet - Bak.: Mehmet 
"Be~inci-". 

Beşinci Murad - Bak.: Mnrad "Be
şinci-". 

Beşir Ağa "Hacı-" (Üçüncü Ahmed 
ve Birinci Mahmud devirleı'inin 

ııüfuziyle meşhur Darüs·saade 
ağa sı) 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 32 

Beşir Ağa "İkinci/Küçük-': (Bi
rinci Mahmud devrinde Hacı· 

Beşir Ağa'ya halef olan Dar
iis-saade ağası/Kızlar-ağası) 

Beşir-ibni-Kaasım " üçüncii- " 
32 

(Lübnan emirlerinden) 1.'33, 13.1 
Beşir ömer.üırŞihabi "İkin(·i ilflr-" 

(Lübııaıı eınirleriıı(leıı) 

Bezm+a!em Valide-Sultan 
Mahmud'un karısı 

::'\feri d'i n anası) 
Ribesee (Sultan Mecid 

Eflak voyvodası) 

ve 
(İkinci 

Sultan 
108, 121, 

devr'inde 
140 

138 

Birinci Abbas Paşa - Bak.: Abbas 
Paşa "Birinci-". 

B~rinci Abdullah-ibni·Sulid - Bk.: 
Abdullah-i b ni-Suud "Birinci-". 

Biırinci Abd-ill-Aziz ibni Muhammed 
- Bk.: Abd·ül·Aziz ibni Mu· 
hammed "Birinci-". 

Birinci Ahmed - Bak.: Abdülha· 
mid Birinci-". 

Bi.•rinci Ahmed - Bak.: Ahmed "Bi· 
rinci-". 

Birinci Alexandre- B k. : Alexandre 
"Birinci". 

Birinci Alexandre Jean- Bk.: Cou
za/ Kuza. 

Birinci Danilo - Bak.: Danilo "Bi
rinci-". 

B~rinci Perdinand - Bak.: Ferdi
nand "Birinci-". 

Birinci François - Bak. : François 
"Birinci-". 

Birinci François-Joseph - Bak.: 
Fraııçois-J oseph "Birinci-". 

Birinci! Humberto- Bak.: Humher 
to "Birinci-". 

Birinci Karol - Bak.: Karol "Bi· 
1'inci-". 

Birinci Katerina - Bak.: Kateri· 
na "Birinci-". 

Birinci• Konstantin - Bak.: Kons· 
tantin "Birinci-". 

Birinci Louis - Bü.: Louis "Bi
rinci-". 

Birinci Mahmud - Bak.: Malınıuel 

Birinci-". 
Birinci Mustafa - Bak.: Mustafa 

Birinci-". 

Birinci Napoleon 
"Birinci-". 

Bak: N apo1eon 

Birinci Nicolas - Bak. : Nicolas 
"Birinci-". 

Birinci Niıcolas Petrovitj - Bak. : 
Nicolııs Petrovitj/Petroviç "Bi
ri nci-". 

Birinci Osman - Bıık.: Osman "Bi
riıwi-". 

Birinci Othon - Bak: Ot h on "Bi-
ri nci-". 

B:ırinci Petro - Bak.: Petro "Bi-
l'lllCJ-

, 

483 

Sayfa 
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Sayfa 
Büyük-Katerina - Bak.: Ka terina 

"ikinci/Büyük-". 
:Büyük-Said Pa§a - B k. : Said Pa· 

şa "Eğinli Melı.ınet-". 

c 
Ca'fer Bey/Paşa (ikinci Mustafa 

devri Derya-kapdanlanndan) -±8, -±') 
Ca'fer-dem Pa§a (Sultan Mecid dev· 

rindeki "Kuleli vak'ası" müret-
tiplerinden) 189 

Cagnoni (Birinci Mahmud devrin-
de.:.ü Belgrad mukaddimah-sul· 
lıiyyesinde Rus murahhası) 28 

Cahid Bey "Hüseyn-" (İttihad-ve
Terakki devri meb'uslarmdan, 
"Tanin" gazetesi baş-muharriri) 456 

Calıun "Uon-" (Paris'de Yeni-Os· 
manlılarla el-birliği eden Fran· 
sız müsteşriki) 212 

Caltlıoupe "Vis·amiral Arthur-" 
(ingiltere namına Iüondros mii· 
tlhekesini imza eden Akdeniz 
donanınası baş-kumandanı) 450, 459 

Camille Benso de Cavour - Bak.: 
Cavour "Kont Camille Benso de 

" -. 
Canbulat - Bak.: Said Bey Can

bulat. 
Canbulat "İsmail-" ( ittihad ·ve-

Temkki devrinde Dahiliyye na· 
zırlığ1 eden jandarma yüzbaşı

sı: Cumhuriyet devrinde salben 
i' dam edilmiştiı') 375 

Canım-Hoca Hacı-Mehmet Pa§a -
Bak: Mehmet Paşa "Canım-Ho· 
ca Hacı-". 

Canrobert "General Certain-" (Kı

rım harbinde Fransız kıt' aları· 

mn baş·kumandanı) 161, 
Capo d'İstria - Bak.: İstria "Ca po 

d'-". 
Capoleone/Kapolyon 

(Beşinci Murad'ın 

kimi) 
Castro "Doktor de-" 

"Doktor-" 
hususi he· 

254, 258, 
(Sultan A-

ziz'in cesedini muayene eden 
hekimleı'den) 

Catherine II - Bak.: Katerina "İ

. kinci/Büyük-" 

397 

279 

268 

Cavicl Bey (İttihad-ve-TerDkki'nin 
meşhur Maliye nazırı: Selanik 
avdetllerindendir; Cumhuriyet 
devrinde salben i'dam edilmiş· 

Sayf& 

ti ]') 365, 44!1 
Cavid Paşa (Balkan harbinde Garb 

ordusunun fırka kumandanla· 
rından) 393, 394 

Cavour "Kont Camille Benso de-" 
(1856 Paris sulh konferansında 
Sardenya krallığı Baş-muruh
lıası ve İtalyan ittihadını te'min 
etmekle meşhur baş-vekil) 177 

Cebbar-zade /Çapan-oğlu Süleyman 
Bey - Bak : Süleyman B~y 
''Cebbar-zadejÇaıımn·oğ·lu-''. 

Gebeci-zade Mehmet Paşa - Bak.·: 
J\Iehınet Paşa "Dil.rendeli/Cebe
ci-zade-". 

Celal Efendi (İttihatçıların Bab-ı-Ali 
baskınında şehid olan sivil ko-
nıiser) 400 

Celal Paşa (İkinci Abdülhamid dev· 
rindeki Osmanlı-Yunan harbin
de şehid olan kahraman liva 
:ı:umandanı) 339 

Celaıüddiın Ağa "Mehmet-" (İ-
kinci J\fahmud devrinde son Ye· 
niçeri·ağası) ll@ 

Celalüddin Efendi "Şehzade Malı· 
ınud-" (Sultan Aziz'in oğul-

larından) 262, 274, 27i 
Celalüddin Paşa "Ahmed-" (İkin-

ri Abdiilhamid devrinde Serha· 
fiyye) 357 

Celalüddin Paşa "Daıııad Mahmud 
-" Bak.: Mahmud Celalüddin 
Pa5a "Damad-". 

CalMüddin Paşa "Mahmud-" (İ-
kinci Abdülhamid devri vükela
sından: "Mir'at-ı hakikat" mü· 
ellifidir) 275, 280, 281, 294, 296, 31§ 

Cemal Bey (İkinci Abdülhamid dev
rinde "Bomba hadisesi"ni tah
kika me'mur olan Ko.ınisyon-ı

mahsns fizasından : Ba~·müd-

da1-inmuııı1) 35@ 
Cemal Paşa (İttihad·ve·Terakki 

devrinin meşhur balniye nazırı ve 
birinci cihan harbinde Suriye 
ceıplıesi kumandanı) 363, 365, 366. 
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:Birinci Selim - Bak.: Selim "Bi
rinci-" . 

.Birinci Selim-Giray - Bak.: Selim 
- Giı·ay "Birinci-" 

Biüıci Süleyman - Bak.: Süley· 
man "Birinci-". 

Birinci Wilhelm - Bak.: Wilhelm 
''Birinci-''. 

:Birinci Yorgi - Bak.: Yorgi "Bi· 
rinci-". 

Bismnck " PTens Otto Yon- " 
(Prusya idaresinde Alınan bir 

Sayfa 

Jiğini kuran meşhur Baş·vekil) 235, 
246, 255, 310, 315 

BJ.yıklı Ali Paşa - Bak.: Ali Paşa 
"Tevkil/Nişancı Bıyıidı-". 

BogoridijVogorides "Aleko-" (Rır 

meli·i-Şarki: valilerinden) 32;~ 

:!3olatin/Boletinat7. "Isa-" (İtti-
kvl-ve-Terakki komitesinin ilk 
ihtilfıl hareketleri esnasında Snl· 
tan Hamid'e sadakat telgrafı 

çeken Arnavut se:ı'gerdesi) 362, 382 
Bompard "Maurice-" (İkinci Ab

(1ülhamid ve Beşinci Mehmet 
Resad devirlerinde Fransa'nın 

Istanbul büyük elçilerinden) 379, 418 
Bonaparte - Bak.: Napoleon "Bi· 

rinri-". 
Boris "Üçiinrii-" (Bulgaristan kı· 

rallarından: Birinci Ferdi· 
nand'ın oğlndnr). 432 

Boris Sarafof - Bak.: Sarafor Bo-
ri s-". 

Bostancı-başı Deli-Abdullah /Ham
dullah Paşa - Bak.: Abdul
blı/Hamdnllah Paşa "Bostan
cı-başı· Deli-". 

Bost<ın~ı-bas,ı Hatız-tsmail Paşa -
B~k.: ·t:mı-~il Pa-;rr "Bostaneı

başı Hafı11-" 

Bostani Efendi Bak.: Süleyman-
iil-Bostanl. 

Boşnak Ağa ( Ahıındar-Mustafa 

Pa~a'nııı maiyyet kumandanı ) 96 
Botsaris ":\Iı:Hko-" (İkinci 1\1 alı· 

mud devrindeki Yunan ısyanı-

nın ele-başılarından) 106 
Bouree (Sultan· Aziz devrinde Fraır 

sa'nm Istanbul büyük-elçile-
rinden) 217 

Sayfa 
Bourmont "General-" (İKinci M:ah-

mııJ den-inde Ce11ayir'i işgal e-
ı1ı»ı Frcın~ız ordu kumandanı) 116 

Ro··rq;ıımey "B::ıron François-Adol· 
cıhe de-" (1846 Paris sulh kon
[ eraıısıııda Fransa'nın ikinci 
ınnrnhlı:::ı.sı) 

Boyabaalı Hacı-Mehmet Bak.: 
'\fr1mıet "Boyabatlı Haeı-". 

Boyacıyan "Hampınsom-" (İk:nei 

ın0~nıtiyyette Ko11an meb'usu 
o]mı Ermeni komiteeisi) 334 

Boyıın-eğrl Seyyid-Abdullah Paşa-
l'hk.: AlHlnl1alı Pa~a "Boynu·eğ

ri-Seyyid-". 

Bozcaadah-Hüseyn Paşa - Bak. : 
Hiiseyn Pa5a "Bozcaadalı-". 

Brawn (Sn· as kongresine gelen Ame· 
rika.lı gazeteci) 461] 

Hrueys "François-Panl-" "Napole
on'ıın Mısır seferi devrindeki 
Ebn-Khur/ Aboukiı' deniz har
ıı:nde İngili11 amirali N elson'a 
ııı::ığ·lfıp olan Fransız vis·ami-
rali) 75 

Brunnow "Baron Philippe de-" 
] f\56 Paris sulh konferansında 

Rııs çarlığı ikinci murahhası 

olan orta·elçi) 177 

B:ılghakoff "Jacques-" (Birinci 
Abdiilhamid devrinde Rusya'· 
nın Istanbul elçisi) 64, 65 

Bunaberdi ( Aı1apların "Bona:parte" 
f1an muharref olarak Birinci 
:\''ıpoleon'a Yenlikleri isim) 75 
-- Ba;c: Napoleon "Biriııri-". 

Buol - Schaı:wnstein "Kont Charles
Fenlinand r1e-" (1856 Paris 
~ıılh konferansında Avustur
~'a · Mararisbn Baş-murahhası 
YC Hariciyye nazırı) 171 

Bursalı-lVIehmet Emin Bey - B k.: 
Emin Bey "Bursalı Mehmet-" 

Bürhanüddin Efendi "Şehzade-" 

(İkinci Abdülhamid'in oğulların-

dan) 368 
Büyük -Frederic ___:_ Bak.: Freaetic 

"Bi1yük-". 
Büyük-Fuad Paşa - Bak.: Fuad 

Paşa "Keçeei-zade, Mehmet-" 
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Sayfa 
373, 374, 390, 391, 397, 398, 401·405, 
409, 411, 413 - 417, 420 - 422, 426 -
428, 433, 437, 445, 449, 451, 452, 

461, 467 
CemMüddin Efendi "Yusuf·zade/ 

Halid-Efendi-zade Mehmet-" 
(İkinci Abdülhamid ve Beşinci 

Mehmet Reşad devirleri Şeyh· 

ül-islamlarından) 349, 371, 389, 396, 
399 - 401 

Ceınil Bey "Mehmet-" ( 1856 Paris 
sulh konferansında Türkiye'nin 
ikinci murahhası ve Paris Se· 
fiıq·kebiri: Koca-Reşid Paşa'· 

nın oğludur) 177 
Cemil Bey "Viydlonselist-" (Büyü"K 

musıkişinas Hacı-,Arif Bey'in 
oğlu) 328 

Cemil Bey ;Paşa "Namık-Paşa-zade 

Hüseyn-" (Sultan Aziz'in Baş· 
mabeyncilerinden: Daha sonra 
vezaret payesiyle valiliklerde bu-
lunmuştur) 217, 236 

Cemile-.Sultan (Sultan Mecid'in kızı 

ve Damad·Mahmud Celalüddin 
Paşa'nın karısı) 268, 276 

Cenani-zade Mehmet Kadri Paşa -
Bak.: Kadri Paşa "Cenani-zade 
Mehmet-". 

Cenaze-Hasan Paşa - Bak. : Hasan 
Paşa "Meyyit/Cenaze-". 

Certain Canrobert - Bak.: Canro· 
beit "Certain--". 

Cevad "Şoför-"' (Mahmud Şevket 

Paşa vak'asında i'dihn edilenler
den: Kaatilleri taşıyan otomobi· 

lin şoförü) 403, 404 
Cevad Bey (İkinci Abdülhamid dev-

rinin son Mabeyn baş-katibi) 368, 373 
Cevad Paşa "Kabaağaçlı-zade Ah

med-" (İkinci Abdülhamid dev· 
ri sadr-1-a'zamlarından) 331 

Cevdet Bey "Doktor Abdullah-" "ic· 
tihad mec.muası sahibi: ittihad
ve-Terakki'nin ilk mümessille· 
l'indendir) 287, 357, 433 

Cevdet Paşa "Ahmed-" (Sultan Aziz 
ye Sultan Hamid devirleri vüke-
la ve vüzeı'asından: Vak'anüvis) 140, 

227, 280, 281, 320 
Cevher Ağa (Sultan Aziz devrinin 

Sayfa 
son Darüs-saade ağası/Kızlar~a-
ğası) 262 

Cevri-Kalfa (İ"Kinci Mahmud'u kaa· 
tillerin hücumundan kurtaran 
cesur ve fedakar saray k alfası) 93 

Cezayirli-Ali Rrza Paşa - Bak.: Rı· 
za Paşa "Cezayirli-Ali-". 

Cezayirli-Hasan Paşa - Bak.: Hasan 
Paşa "Cezayirli Pala·bıyık Gazi 
_, 

Cezayirli-Mustafa - Bak.: :Mustafa 
"Cezayirli-". 

Cezayirli Seyyidi/Seydi-Ali Paşa -
Bak.: Ali Paşa "Cezayirli Sey
yidi/Seydi-". 

Cezzar-Ahmed Paşa - Bak.: Ahmed 
Paşa "Cezza:r--". 

Cezzar-zade Abdullah Paşa - Bak.: 
Abdullah Paşa "Cezzarzade-". 

Charles "Altıncı-" (Avusturya im· 
paratorlarından) 35 

Charles "On-ikinci-'-" (Türkleı'in "De· 
m ir-baş" dedikleri İsveç kralı: 

Rus ç.arı Koca-Petro'ya mağlub 
olduktan sonra Üçüncü Ahmed 
devrinde Türkiye'ye iltica et· 
miştir) 3, 5 - 7 

Charles de Hohenzollern - Bak. : 
Karol "Birinci-". 

Charles Edouard J orris Bak.: 
J orı'İs "Charles Edouard-". 

Charles-Perdinand de Buol-Schauen
stein - Bak.: Buol-Schauenstein 
"Kont Charles·Ferdinand de-". 

Charles Misme:r - Ba~.: Mismer 
"Charles-". 

Chateauneuf - Bak. : Reşad Bey. 

Cihangir (Üçüncü Mustafa'nın şiir 
mahlası) . 

Cin-Ali Bey - Bak.: Ali Bey "Cin 
" 

Olarendon "Kont George·-Guillauma
Fred€ric de-" (1856 Paris sulh 
konferansında İngiliz baş-mu· 
ralılıası ve İngiltere Hariciyye 
nazırı) 

Cleanti Scalieri 
"Cleanti-". 

Bak.: ScalieTi 

Clemenceau (Fransa baş-vekillerin
den) 

177 

461 
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Sayfa 
Cob'ourg "Prens de Saxe-" Bak.: 

Saxe-Cobourg. 
Constans (İkinci Abdülhamid den·iıı

de Fransa'nın Istanbul büyük·el-
çileı'inden) :)+3 

CouzajKuza Bey ".Miralay Alexandre 
Jean-" (Memleketeyn = Eflak 
ve Boğdan beylikleı·inin ittihfid1 
iizerine Sultan Mecid devrinde 
seçilen ilk Rumanya prensi: 
"Birinci Alexandre Jean" ismini 
almıştıı') 190, 205, 206 

Cowley "Baron Henri-·Richard·Char 
les-" (1856 Paris sulh konfe
ransında ikinci İngiliz murah
hası ve İngiltere'nin Paris bü· 
yük-elçisi) 177 

Cro:mer "Lord-" (İkinci Abdülhamid 
devrinde İngiltere'nin Mısıı' fev-
kalade komiserlerinden) 354 

Czerny-CorcejGeorge - Bak.: Pet
rowitch "George-". 

ç 

Çalık-Ahmed Pa.§a - Bak.: Ahmed 
Paşa "Çalık-". 

Çandır (Yanlış olarak Sultan Ha· 
mid'in anası gösterilen rnevhum 
kadın : "T1r-i·müzgan Kadın-E· 

fendi" maddesine bakınız) 

Çapan-oğlu Süleyman Bey - Bak. : 
Süleyman Bey "Cebbar-zadejÇa
pan·oğlu-". 

Çarhacı-Abdi Pa§a - Bak.: Abdi 
Paşa "Çarhacı/Hacı/Seyyid-". 

Çarhacı-Mehmet Paşa - Bak.: Meh
met Paşa "Çarhacı-". 

Çavu§başı Kara-Mustafa Paşa -
Bak.: Mustafa Paşa "Çavuşbşı

Kara-". 
Çelebi-Mustafa Paşa - Bak.: Musta· 

fa Paşa "Çelebi-". 
Çelebi-Mustafa Re§id Efendi- Bak.: 

Reşid Efendi "Köse - Kethuda 
Çelebi-Mustafa-". 

Çelebi-zade Şeriıf Hasan 
Bak.: Şerif Hasan Paşa 
zade--". 

Çengel-oğlu Tahir Mehmet 

Paşa

"Çelebi-

Paşa -

285 

Sayfa 
Bak.: Tahir Mehmet Paşa "Çen· 
gel·oğlu-". 

Çerkez-Abdi Paşa - Bak.: Abdi Pa
şa "Çerkez-". 

Çerkez-Fuad Paşa - Bak.: Fuad 
Paşa "DelijÇerkez-". 

Çerkez-Hakkı Efendi - Bak.: Hakkı: 
Efendi "Çeı'kez-". 

Çerkez-Hasan Bey - Bak. : Hasan 
Bey "Çerkez-". 

Çerkez-Hikmet Efendi - Bak.: Hik· 
met Efendi "Çerkez-". 

Çerkez-Hüseyn Daim Pa§a - Bak. : 
Daim Paşa "Çerkez-Hüseyn-". 

Çerkez İsmail Pa§a - Bak. : İsınair 

Paşa "Çerkez-". 

Çerkez-Kazım Bey - Bak.: IGzım 

Bey "Yüzbaşı Çerkez-". 

Çerkez-Nazmi Bey - Bak.: N azmi 
Bey "Çerkez-". 

Çerkez-Rauf Paşa - Bak.: Rauf Pa
şa Çerkez-". 

Çerkez-Zıya Efendi - Bak.: Zıya E
şa "Çerkez-". 

Çernayef - Bak.: Tchernaleff. 

Çeteci>-Abdullah Paşa - Bak.: Ab-, 
dullah Paşa "Çeteci-". 

Çeteci Yeğen·Hasan Pa§a - Bari:.~ 

Hasan Paşa "Çeteci Yeğen-". 

Çirçis (ittilıad-ve-Terakki komitesi
nin ilk ihtilal hareketleı'i esna
sında "Kahraman-ı-Hürriyet"· 

kolağası Niyazi Efendiyle el
birliği eden ve Arnavutlukta 
Türk hakimiyetine ısyan etmiş 

olan Toska ihtilali reisi) 361 
Çkhenkeli (Birinci cilıaıı harbinin 

sonlarında teşekkül eden Cenu· 
bi:· Kafkas devletinin Türkiye ile 
sulh aktedip Batum, Kars ve 
Ardahan'in iadesini kabul eden 
Baı;rmurahhası) 446 

Çorlulu-Ali Paşa - Bak.: Ali Paşa 

''Çorlulu/Silahdar-". 
Çürüksulu-Ahmed Bey - Bak.: Alı

med Bey "Çürüksulu-". 

Çürüksulu-Mahmud Pa§a Bak.: 
Mahmud Paşa "Çürüksulu-". 
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Sayfa 
D 

Dağdeviren-oğlu Mehmed Ağa -
Bak.: ::\[ehmed Ağa "Dağ·deviren
oğln-''. 

Dağıstani-zade Muhyiddin Efendi -
Bak.: Mnhyiddin Efendi "Dağıs

tan\'-zade/Hoca-zade Mehmet-". 
Dağıstanlı-Ali Pa§a - Bak.: Ali Pa· 

şa "Dağıstanlı-". 

Dağıstanh-Mehmet Paşa Bak.: 
l\Iehn1ed Pasa "Dağıstanlı-". 

DiUm Paşa "Çerke:o· Hiiseyn-" (Sul
•tan 1\fecid devrindeki Kuleli vak'-
ası miirettiplerinden) 189, 190 

~D:üçef (İkinci Abdiilhamid devriır 

de Bulgarların Makedonya ko-
mitesi ele-basılarından) 345 

Damad-Ahmed Ratib Paşa - Bak.: 
Ratib Pa;ıa "Damacl-Ahmed-". 

Damad-Ali Galib Paşa - Bak.: Ga
lib Paşa "Da.ıııacl· Ali-". 

·namad-Ali Paşa - Bak.: Ali Paşa 

"Sila.hdar/Damad/Şehid-''. 
Diimad-Arif Hikmet Paşa - Bak.: 

Arif Hikmet Paşa "Di'mıad-". 
~)'Amade - Bak.: Amaele "General 

d'-". 
Damad/Enişte Hasan Pa§a - Bak. : 

Hasan Paşa "Enişte/Damad-". 

Damad-Ferid Paşa - Bak.: Ferid Pa· 
şa "Damad-". 

Damad-Peth~ Ahmed Paşa - Bak.: 
Fethi Ahmed Paşa "R.odosi-:oade 
Dama cl-". 

Damad-Halil Rif' at Paşa Bak.: 
Halil Rif'at Paşa "Da.mad-". 

Damad-İbrahim Pa§a - Bak.: İbı:a

him Paşa "N evşehirli/Damad-". 
Damad Kemalüddin Paşa - Bak. : 

Kemaliiddin Paşa "Damad-". 
Damad Küçük-Hüseyn Paşa - Bak.: 

Rtiseyn _Paşa "Taya-zade Darnacl 
Kiiçiik-". 

Damad-Mahmud ·celalüddin Paşa -
Bak.: Celaliiddin Paşa "Damad 
}fahmnd-". 

Damad-Mahmud Paşıı, - Bak.: Mah
mud Celalüddin Paşa "Damad-". 

Damad-Mehmed Ali Paşa - Bak.: 
Mehmed Ali Paşa "Damad-". 

Sayfa 
Danıad-Mehmed Said Paşa - Bak.: 

Said Paşa "Damacl-Mehıned-". 

Damad-Melek Mehnıed Paşa - Bak.: 
J\Iehmet Paşa "Damad-J\Ielek-". 

Damad-Nuri Paşa - Ba-;,..: Nuri Pa
§a "Daınad-.M:elımet-". 

Damad-Nurüddin Paşa - Bak.: Nu
riidclin Paşa "Damad-". 

D§.mad-Said Paşa - Bak.: Said Pa
şa "Damad·Mehmet-". 

Damad-Salih Paşa Bak.: Salih 
Hayl'i.1ddiıı Paşa "Damad-". 

Damad-Şerif Paşa - Bak.: Şerif 

Paşa "Damad-2\Ielınıet-". 

Daınaclyan (İkinci Abr1ülhamid de,-
rinde Ermenilerin Sasun ihtila-
lini idaı'e eden ko;ııitecilenlen) 334 

Danila "Biı:inci-" (Karadağ !Prens-
leri siilfılesinin Snltmı 1:l.ecic1 dey· 
rindeki c ed di) 187 

Dannenberg "General-" ( Kırım 
harbinin ilk safhasında Serdarı

Ekrem Ömer Paşa'nın Olteniça'
da mağlfıb ettiği Rus kumanda· 
nı) 147, 162 

DarendeH-Ali Paşa - Bak.: Ali Pa-
şa "Darendeli-". 

Darendeli-izzet Mehmet Paşa -
Bak.: İzzet Mehmet Pa~a "Dfı
ı·endeli/Topal-". 

Darendeli-Mehmet Paşa Bak.: 
Mehmet Paşa 1'DarendelijCebe· 
ei-?.fıde-". 

D'Autemarre "General-" Bak.: An
temarre "General <1'-". 

David (Üçüncü Mnştafa devrinde ıs

yan edip Mısır sultanlığını ilan 
eden Şeyh-i.U-beled Cin-Ali Bey'· 
in babası olan Gürcü papazı) 53 

Davud Bey "Hacı-" (Üçüncü Ah· 
med devrinde tayin edilen Şir-

van ham) 13 
De breli-ilyas Paşa - Bak.: İlyas Pa-

şa "Debreli-". 
Decazes "Dük-" (Fı'ansa Hihiciyye 

ııazırlarından) 249, 255 
Dede-Efendi - Bak.: İsmail-Deele 

Efendi "Hammfımi·zade-". 

De Giers - Bak. : Giers "De-". 
Degiorgis (İrl:inci Abdülhamid dev

rinde Makedonya jandarma ten-
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Sayfa 
sikatına ıne'mfır olarak Osmanlı 
hizmetine giren İtalyan jenerali) 347 

De la Cour (Kırım haı·bi esnasında 

Fı'ansa'nın Istanbul elçisi) 144 
Deli-Abdullah 1 Hamdullah Paşa -

Bak.: Abdullah/Hamdullah Pa-
şa. "Bosta.ncı-ba.şı Deli-". 

Deli-Eyüb-oğlu Kör-Mehmet- Bak.: 
Mehmet "Deli-Eyüb·oğlu Kör-". 

Deli-Fuad Paşa - Bak.: Fuad Paşa 
"Deli/Çerkez-''. 

Delilbaşı "Doktor Ali Sulıli -" (Sul-
tan Aziz'in intihanna ait raporun 

kanuni evsafını haiz olmadığını 

tesbit eden Sılılıiye Vekaleti Da-
m~ma kmnhı B n ~k:ını) 210, 2Ti 

Delil-başı-·zade Akif Mus-tafa Paşa
Bak.: Akif Mustafa Paşa "Delil
başı· zade-". 

Deli-Mustafa - Bak. : Mustafa "De
li-". 

Deli-Petro - Bak.: Petro "Birinci-". 
Delyannis/Deli-Yani (Yunan baş-ve-

killerinden) 337, 340 
Demb'inski (Ondorl:nzuncn as1rda Ma-

car ihtilalciletiyle el-birliği e-
den Leh Milliyetçilerinden) 139 

Demeric/Demerik "Nicolas -" (Sul
tan Hamid devrinde Vilayat-ıSe

lase Müfettiş-i-umnınisi Hüseyn 
Hilmi Paşa nezdinde Makedonya 
ıslahatını takibe me'mur edilen 
Rus baş·konsolosn) 347 

Demir-baş Charles- - Bak.: -Charles 
"On-ikinci-". 

Demirci-Efe (İzmir havalİsinde Yn
nanlılara kar:ıı ·ilk mukavemet 
kahramanlarından) 460 

Derby "Lord-" (İngiltere Hariciyye 
nazırlarından) 294, 295 

Derviş Hima (Türk düşmanı Arna-
vut milliyetçilerinden) 359 

Derviş Mehmet Paşa (Birinci Abdül· 
hamid devri Veziı'-i-a'zamların-

dan) 59, 60 
Dervi•ş Mehmet Paşa (İkinci Mahmud 

devri Vezir-i·a'zamlarından) 102, 103 
Derviş N.azif - Bak. : Nazif "Derviş _, 
Derviş Paşa "İbrahim-" (Sultan Aziz 

ve Snltan Hamid devirleri kır 
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Sayfa 
ınaııcbnlanııdmı: Hassa miişir

liğinde Ye Seraskedikte bulnıı· 

ımıstm) 201. 2-tl, 2;)0, 300 
Derviş Vahdeti "Kıbrıslı Hafız-" 

31 lVIart vak'asında en büyük rolü 
oynıyan "Volri:an" gazetesi mü· 
essisi) 372, 373 

D'Esperey - Bak.: Espchey "Franc-
lıet d'-". 

Detri•k/Ditrek-Sinan Bey - Bk.: Si
nan Bey "Detrik/Ditrek-". 

Deval (İkinci Mahmud devrinde Ce
zayiı' dayısı İzmirli Hüseyn Pa
şa'dan yediği ye~paze daı-besi 

Fransız işgaline vesile ittihaz e-
dilen Fransa konsolosu) llô 

Dev-Ali Ağa - Bak.: Ali Ağa "Dev _, 
Devatdar-Mehmet Emin 

Bak. : Mehmet Emin 
vutdar-". 

Paşa -
Paşa "De-

Devlet-GiTay "İkinci-" (Üçüncü Alı

med devrindeki Kırım lıanlarıır 

dan) 
(Üçüncü 
hanların-

4 
Devlet-Giray "Ü çiincü -" 

Mustafa devri Kırım 
dan) 

Dibitch (İkinci Mahmud 
45, 60 

devrindeki 
ı 243 seferinde Rumeli tarafındaki 
Rus oı'duları baş-kumandanı) 115 

Dickson "Doktor-" (Sultan Aziz'in 
eesedini muayene eden hekimler-
den) 268, 269 

Dimitri.os Ypsilanti/İpsi'lanti- Bak. : 
Ypsilanti/İpsilanti "Dimitrios-". 

D'İtalinski - Bak.: İtalinski "D'-". 
Divitçi-hmail Pa§ cı - Bak.: İsınail 

Hakkı Paşa "Divitçi-". 
Dolgoruki "Pı'ens-" (Üçüncü Mus

tafa devrindeki 1182 seferine iş
tirak eden Rus kumandanların-
~n) hl 

Dördüncü Mustafa- Bak.: M us b :·n 
"Dördüncü-". 

Dugdale (İkinci Katerina devrinde 
Tüı'klere karşı Rus hizmetine gi
ren İngiliz BalıTiye zabitleriıı-

den) 47, 49 
Dukwort "John-" (Üçüncü Selim 

devrinde JI.Iarmara'ya giren İn
.~·iliz i'ilosnıınn knınanclanı olan 
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Sayfa 
vis-aıuiral) 84, 85 

Duperre "Vis·amiral-" (İkinci Mah
mud devrinde Cezil.yir'i 3 sene, 2 
gün muhasaı'a eden Fransız do· 
nanmasının kumandaııı) 116 

Duşan (On-dördüncü asıı·da büyük 
bir imparatorluk kurmaya teşeb

biis eden Sırp kı'alı) 410- Birin
ei cild cedveline bakınız. 

Dürrişehvar-Sultan (Son halife Ab-
dülınecid'in kızı) 470 

E 

Ebe-Selim - Bak.: Selim "Ebe-". 
Ebru-keman Kalfa (Sultan Aziz aley

hine Hüseyn Avni Paşa ile el· 
birliği eden Har'em-i-Hümayun 
ikinci hazinedan) 275 

Ebru-nigar Kalfa (Sultan Aziz'e kar· 
5ı Hüseyn Avni Paşa ile el-bir 
liğ·i eden Hareın-i-Hümayun i· 
kinci katibi) 275 

Ebubekir Hazım Bey - Bak.: Ha-
zim Bey "Ebubekir-". 

Ebubekir Paşa - "Lokmacı Hacı-" 
(N apoleon istilası devrinde Mısır 
valisi). 75 

Ebubekir Sami Paşa (Üçüncü Selim 
devri valileı'inden ve Eğribozlu-
İbrahim Paşa'nın oğullarından) 83 

Ebu-ishak-zade Şerif Mehnıed Efendi 
-- Bak. : Şerif Mehmed Efendi 
''Ebu·İshak·zade-". 

Ebu-I-Faruk - Ba-:ı:.: Murad Bey 
"Mizancı Ebu-I-Faruk Mehmet 

" 
Ebu-zeheb - Bak.: Muhammed Ebu

Zeheb. 
Edhem Bey (Beşinci Murad'ın Baş-

ınabeyneisi) 277 
Edhem Bey "Binbaşı-" (Sultan A

ziz'in hal'ine alet olan zabitler-
den) 258 

Edhem Paşa "Gazi İbrahim-" (İkin

ei Abdülhamid devrindeki Yunan 
hal'binde Osmanlı Baş-kumanda· 

nı) 338, 349, 373 
Edhem Paşa "İbrahim-" (İkinci Ab

dülhamid devri sadr-ı-a'zamla

rından : M üze müdürleri Harndi 

Sayfa 
ve Halil Edhem Beyleı·in baba· 
sıdır) 262, 285, 291, 296, 299, 300, 308 

Edouard "Yedinei-" Bak. : Edward/ 
Edouard "Yedinci-". 

Edouard Thouvenel - Bak.: Thou
venel "Edouard-". 

EdwardjEdouard "Yedinci--" (İngil-
tere krallarından) 219, 266, 355 

Edward Grey - Bak. : Grey "Ed
ward -". 

Eğinli-Said Paşa - Bak.: Said Paşa 
"Eğinli Mehmet-". 

Eğribozlu-İbrahim Paşa - Bak.: İb
rahim Paşa Eğı'ibozlu-". 

Ekaanim-i Selase (İttihad-ve-Terak· 

ki'nin Tal'at·EnverCemal müsel· 
lesi) 451 

Ekrem Bey "Ali-" (Namık Kemal'
in oğlu: Mabeyn ·-:ratipliğinde, 

Kudüs mutasarrıflığında, Beyrut 
ve Cezayir-i-Bahr-i-Sefid vila· 
yetleri valiliklerinde ve bir ara
lık da Darülfünun müdetrisliğin-
de bulunmuştur) 329, 330 

Elfi-Mehmet Bey - Bak: Mehmet 
Bey "Elfi-". 

Elie "Saint-" Bak.: İlyas. 
Elliot "Henry-" (Sultan Aziz, Sul· 

tan Murad ve Sultan Hamid de
virlerinde İngiltere'nin Istanbul 
büyükelçisi) 270, 278, 295 

Elmalılı-Hamdi Hoca - Bak.: Ham· 
di Efendi "Küçük-". 

Elphinston (İkinci Katerina devrin
de Türklere karşı Rus hizmetine 
giren İngiliz amirali) 4 7 - 50 

Emin Bey (Sultan Hami d devrindeki 
Yıldız fevkalade mahkemesi aza
sından: Alman mühtedilerinden 
olan bu zat adaleti ve doğrulu-

ğuyla maruftur) 319 
Emin Bey "Bursalı-Mehmet-" (Sul-

tan Aziz'in 1\Hlbeyıı BH::rka-
tiplerinden) 217, 238 

Emin Efendi "Gözlüklü-" (Mahmud 
Şevket Paşa vak'asında müebbed 
kale-bendliğe mahkum olanlar-
dan) 405 

Emin Paşa - Ba-:ı:. : Mehmet Emin 
Paşa "Devatdar-". 

Emine Naciye-Sultan - Ba-:ı:.: Naciye 
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Sayfa 
.Sultan "Emine-". 

Emin Paşa - Bak. : Mehmet Emin 
Paşa "Kıbrıslı-". 

Emin Paşa "Y ağlıkÇı-zade Tevkii 1 
Nişancı Hacı Mehmet-" (Üçün· 
cü Mustafa devri vezir-i·a'zam-
larından) 43 - 45 

Emir Abdülkaadrr - Bak.: Abdül
kaadiı'- ibni - Muhyiddin-il·Hü
seyni "Emir-". 

Enclenmlu-Mustafa Efendi - Bak.: 
Mustafa Efendi "Enderunlu-". 

Bnişte;Daınad-Hasan Paşa - Bak.: 
Hasan Paşa "Enişte/Damad-". 

Enver Paşa (İttihad·ve·Terakki ko
mitesinin hürriyet kahramanla· 
rından : Osmanlı imparatorluğu· 

nun inkıraziyle neticelenen birin· 
ci cihan harbinin meşhur' Harbi-
ye nazırı ve Baş-kumandan ve· 
kili) 356, 364, 380, 388, 396 - 401, 405, 
406, 408, 409, 411, 413 - 417, 420, 422, 
424 - 428, 431' 434, 437 - 439, 442, 

449, 451, 452, 461, 467 
EreklejHeraclius (Birinci Abdülha-

mid devrinde Tiflis'in Osmanlı 
:hakimiyyetiııdeki Gürcü beyi) 64 

Ertuğrul Efendi "Şehzade Mehmet 
-" (Son Osmanlı padişahı Al
tıncı Mehmet Vahidüddin'in ye· 
gane oğlu) 444 

Erzurumlu Mehmet·Çavuş - Bak.: 
Mehmet·Çavuş "Erzurumlu-". · 

Erzurumlu-Mustafa Efendi - Ba:-..: 
Mustafa Efendi "Kolıığası Erzu· 
rumlu-". 

Es'ad Efendi "Sahaflar-şeyhi·zade 

Vak'anüvis Mehmet-o---" (Sultan 
Meeid devrinde ilk. Maarif na-
zırı) 137 

Es'ad Efendi "Salih-zade Ahmed -" 
(Üçi.incü Selim ve İkinci Mah
mud devirleri Şeyh-ül-İslamların-

dan) 97 
Es'ad Efendi• "Uryani-zade Ahmed 

(İkinci Abdülhamid devri Şeyh· 

i.i!·islamlarındaıı) 321, 325 
Es'ad Efendi "Yesari - Mehmet -" 

(En büyük Ta'Iik üstadı : "Ye sa-
ri" Iaka bı solaklığındandır) 76 

Es'ad Paşa "Sakızlı Ahmed-" (Sul· 

Sayfa. 
tan Aziz devri sadr-ı-a'zamların-

dan) 243, 244, 247, 249, 251, 255 
Es'ad Safvet Paşa - Bak. : Safvet 

Paşa "Mehmet Es'ad-". 
Es'ad Toptani (İkinci meşrutiyyet 

devrinde Draç ;meb'usluğunda bu
lunan ve Balkan harbinde devle
te ihanet eden hain arnavut : 
Sultan Haınid'e hal'ini tebliğe 

me'ınur edilen meşhur hey'et i
çinde bu müseccel hain de var-
dır) 378, 394 

Esına Hanım (Şair Şinasi'nin anası) 237 
Esma-Sultan (Üçüncü Ahmed'in kızı 

ve Üçi.i.ncü Mustafa devri veziı'· 
i- a' zamlarından Muhsin-zade 
Mehmet Paşa'nın kansı) 42 

Esrna-Sultan (Birinci Abdülhamid'in 
kızı, Üçüncü Selim devri Derya· 
kapdanlarından Taya·zade Da
road Küçi.ik-Hüseyn Paşa'nın ka
rısı ve Dördüncü Mustafa. ile i-
kinci Mahmud'un ·:-.ızkardeşi) 96 

Esrna-Sultan (Sultan Aziz'in kızla-

rından) 280 
Espagnol "Do~tor-" (Sultan Aziz'in 

cesedini muayene eden hekim-
lerden) 268 

Espery "Franehet d'-" (Birinci ci
han harbinin mütareke devrinde 
eski Roma'nın zafer alaylarını 

tak li d ederek Istaıı bul'a giren ca· 
kacı Fransız kumandanı) 451, 456 

Essen "Gen~hal-" (Üçüncü Mustafa 
devrindeki Ti.irk-Rus harbinde 
düşman kumandanlarından) 52 

Eşek-Ahmed Efendf - Bak.: Ahmed 
Efendi "Eşek-". 

Eşref Bey (Mahmud Şevket Paşa 

vak'asında Sadaret seryaveri) 403 
Eşref Efendi "Hacı Hafız·Mehmet-" 

(Sultan Aziz ve Sultan Hamid 
devirleri sadr-ı·a'zamlarından 

Midhat Paşa'nın babası) 239 
Eşref Paşa "Bursah Mustafa-" (İ

kinci Abdülhamid devri müşirle

rinden ve Divan şairlerinden: 

Namı:-. Kemal'in "Namık" mah-
1 asım bu şair paşa takınıştır) 329 

Eşr~f-Şah (Safavilerden sonra İran'a 
hakim olan "E:f'ganlılar" Türk 
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Sayfa 
lı~ıııedanının ikinci hükünıdarı) 15-

17, 352 
Eugena ''Prens-" (tc:ünrü Alınıe<{ 

den·inde Belgrad kalesini teslime 
merbnı' eden imparatorluk baş

kumandanı Eugene de Savoie· 
Cnrignan: Zamanıımı en büyük 
askerlerinden sayılır) ll 

Eugenie "İmparatoriçe-" (Fransa 
i nı pa nı to nı üçüncü N apoleon'nn 
knrısı) 219, 231 

Eyyub Pa]a "Ahmed-" (Sultan A· 
zı;;: Ye SnJt::=-tn TlrnÜfl de,·i:de:_·1 
müşirlerinden) 302, 308 

Eyyub Sabri Efendi " Kolağası " 
İttihad·ye·Terakki komitesinin 
ilk ihtil§J hareketleri esnasında 

c; ete te7kil edi )i dıığa çıkanlar-

dm) 3ID, 3M 

F 

I'ahri Bey (Snltan Aziı'in Fer'iyYe 
faciasıyla alakadar ikinci nıa-

bcyncisi) 268, 269, 271 - 273, 276 
319, 320 

I'ahri! Pa§a (Birinci cihan harbinde 
:Med ine muhafızı) 433, 450 

I'ahrüddin Bey " Rum-Bey-oğlu - " 
(İkinci meşrntiyyet devri naıır-

Iarından) 395 
Faizi Efendi " Süleyman - Ağa-ıade 

1Ielımet-" Bak-: Mehmet Efendi 
"Yirmi -sekiz ·Çel ebi-". 

F::ükenhayn "V on-" (Birinci cihan 
harbinde miişir riitbesiyle "Yılch

nnı ordnlar gurubu" kumandan· 
lığına tayin edilen Alman jene· 
nıli) 437, 445 

Faruk Efendi "Şehzade ömer-" (Son 
halife Abdülmecid'in oğlu) 470 

Fatih - Bak-: Mehmet "İkinci-". 
Fatuna (Peyga.mberimiz Efendimiz 

Hcızretlerinin Ker!me·i mnhte-
remeleri Hazret-i Fatıma) 432 

Fatma-Hatun (Tac-ii.t-tevarlh müel· 
lifi Şeyh-ül-İslam Hoca-Sa'diid-

din Efendi'nin karısı) 38 
Fatma-Sultan (Üçüncü Ahmed'in kır, ı 

n Vezir-i·a'ıam Nevşehiı-li Da
mild·İhmhim Paşa'nın karısı: 

Sayfa 
Dokuz yaşında~rken s;J§hdar-Ali 
Paşa'ya nikahlanıııışsa da evleır 

ıneden evvel Ali Paşa şehid ol-
ınuştnı'). 6, 11 

Fatma-Sultan (Sultan l\fecid'in kızı 

ve Kocrı-Reşid-Paşa·zade Daınacl 

-Aii Galih Paşa'nın ;rarısı) 189 
Faysal (Birinci eihan harbinde devle-

te ihanet eden Şerif· Hüseyn'in 
oğullaı-ından: Harpten sonra ilk
önce Şam Ye ondan sonra da İrak 
krallığ·ına tGyin cdilmi~tir) J::S3, -±36, 

445, 446 
Fazıl Ahmed Parıa "Köprülü·zade-" 

(Döı-diincii Mehmet devri veziı'-i· 

a'zamlarından: Köprülü-lVIehmet 
Paşa'nın oğlu ve Köprülü·zade 
Numan Paşa'nın babas1) 3 

Fazıl Paşa "Ferik Ahmed-" (93 se· 
ferine iştirak eden fırka kuman-
danlarından) 300 

Fazıl Pa§a "Mısırlı-Mustafa-" (Ka
valalı-Mehnıed Ali Paşa'nın to
ı-unlaı-ıııdan ve Osmanh viikela
sından: Bir aı'alık Paris'de Yeni· 
Osmanlıların başına geçmiştir) 200, 

207, 212 - 215, 271, 317 
Fazlı Paşa (Sultan A,;iz devrindeki 

Bulgaı' ısyamnı tenkile me'mfır 

edilen fuka knmandanlanndan) 252 
Fehmi Bey- "Hasan-" (İkinci meş· 

rutiyyetin bidayetlerinde İttihat· 

çıların köprü üstiinde öldiirdük· 
leri muhalif gazeteci: "Seı'besti" 

gazetesi Baş-.mııharriri) 371 
Fehmi Efendi "Akşehirli·Hasan-" 

Bak.: Hasan Fehmi Efendi "Ak
;sehirli-". 

Fehmi Efendi "Kasabın-" (Mah-
mud Şevket Paşa vak'asında 

Divan-ı·Iıarb'e verilip beraet e-
denlerden) 405 

Perdinand "Birinci -" (Avusturya 
iınparatoı'larından) 138 

Perdinand "Birinci-" (1908 de kral
lığını ilan eden Bulgaristan pren-
si) 366, 391 

Perdinand de Lesseps - Bak. : Les· 
seps "Ferdinand de-". 

Ferdüddin Efendi (Şair ııya Paşa'nın 
babası) 317 
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Sayfa 
Perid Bey "Doktor Hasan-" (Türk-

ocaklan umumi·katibi) 387 
Perid Efendi (Beşinci Murad'la İkiu-

ci- Abdülhamid'in Arapça mual· 
linılerinden) 285 

Ferid Paşa "),_,-ı on yalı - }I ehmet-" 
(İkinci Abdülhaınid devri sadr 
a-a'zamlarından) 345, 346, 356, 362, 

381, 388 
Perid Paşa "Damad-" (Altıncı Meh

met V ahidüddin devri sadr-ı·a'

zamlarından ve Osmanlı tarihi-
nın en ıneş'um şahsiyyetlerin

den) 442, 443, 457, 458, 460 - 462, 
464, 465, 467, 470 

Feridun-Han (Üçüncü Ahmed dev· 
rinde Osmanlı hilkimiyyetine gi· 
ı'en Meraga valisi) 14 

Perruh Bey "Ali-" (İkinci Abdül· 
hamid devrinde Türkiye'nin Bul
garistan fevkalade-komiseri: Or-
ta derecede bir şiiirdir) 212 

Feth-Ali Han (Kacar hanedamndan 
İran şahı: "Baba-Han" lakabiyle 
de anılır) 107 

Peth-Ali Han-ı Türkman (Birinci 
Mahmud devrinde Nadir-Şah'ın 

Istanbul'a gönderdiği elçi) 32 
Peth-Gi•ray "ikinci-" (Birinci Malı· 

mud devrinde Kırım hanların· 

dan: Ruslara karşı kazandığı za-
ferle ınaruftur) 25, 26 

Fethi Ahmed Paşa "Rodosi:-zade Da
ınad-" (İkinci Mahmud ve Sul-
tan Mecid devirleı'i vüzerasından 

ve Tophane ınüşirlerinden: Tüü 
müzeciliğinin müessisidir) 140, 237, 

268, 276, 284, 290 
Fethi Bey (İkinci Abdülhamid'in 

hal'i ve Selaniğ'e sevki esnasın-

da ınuhafızlığına tayin edilen it
tihatçı binbaşı: Sonraları Sofya 
sefirliğinde, Dahiliyye naznlı

ğında ve cıımhuriyyetten sonra 
da baş-vekillikte bulunmuş ve 
"Okyar" soy-adını almıştır) 379, 

449, 453, 457 
Fethi Bey "Süleyman-"~ (İzmiı''in 

i~g:ılinde "Zito Venizelos" diye 
bağırınayı reddettiği için Yunan· 
sürüleri tarafından vahşetle par-
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Sayfa 
çalanan şanlı şehidinıiz: 17 nci 
kolordu Askerlik dairesi Reisidir) 459 

Fettah/ Abdülfettah Ağa "Gürcü-" 
(Dördüncü :!\fustafa'nın Baş-çu

kadarı: Üçüncü Selim'in kaatille-
ı'indendir) 90, 91 

Fevzi Paşa - "Firihi/Hain Ahmed
(İkinci Mahmud ve Sultan Me
cid deYirleri Tlerya-kapdaııl:uııı

dan: Osmanlı donanmasını }\fı

sır'a götürüp asi Mehmed Ali'ye 
teslim ettiği için bn feci li\kap
larla mülevves bir şöhret kazan· 

mıştır) 121, 122 
Peyzi Paşa (İkiııc·i Abdiilh:ııııid eleY-

rİ .ınüşirleı'inden) 353 
Peyznilah Efendi "Hezargradlı Şeyh 

-" Sultan Mecid devrindeki 
"Kuleli vak'ası" mürettiplerin-

den) 189 
Pilibeli Kara-Haliıl Efendi - Bak.: 

Halil Efendi "Filibeli Kara-". 
Pirari-Ahmed Fevzi Paşa - Ba:ı:.: 

Fevzi Paşa "Firari Hain Ah-
med-". 

Pirari-Hasan Paşa - Bak.: Hasan 
Paşa "KesicijFiraTi Seyyid-". 

Pitne·i Kıyame - Bak. : İbrahim Ağa 
"Köse/Giritli/Fitne·i Kıyame-". 

Pitzmaurice (İngiltere'nin Istanbul 
sefareti baş-tercümanlarından) 403 

Potyadi Bey (Sultan Aziz devrinde 
Türkiye'nin Atina sefil'lerinden) 228 

Pranchet d'Esperey - Bak: Esperey 
Franchet d'-". 

Prançois "Birinci-" (Fransa kralla· 
rından) 218 

Prançois-Adolphe de Bourqueney -
BDk: Bourqueney- "Baron Fı'an· 
çois-Adolphe de-". 

Prançois de Hatzfeldt-Wildenburg -
Schoenste~n - B k.: Hatzfeldt - Wil-

f!en bnrg· - Schoenstein "Ko nt 
Fı'ançois de-". 

Prançois · Perdinand "Arşidiik-" 

(Sırp milliyetçileri tarafından öl· 
diirülmesi birinci cihan harbinin 
iHinına sebeb olan Avusturya ve· 
liahdi) 410 

Prançois - Joseph "Biı'inci-" (Avus· 
turya i ruparatoru ve Macaristan 
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Sayfa 
kralı: 1848 den 1916 ya kadar 68 
sene saltanat sürmüştür) 138, 139, 
221, 222, 231, 235, 246, 247, 349, 366, 

441 
l'rankenberg "V on-" (Birinci cihan 

harbinde Bahriye nazıı'ı Cemal 
Paşa'nın kumanda ettiği Dör 
düncü ordunun Erkan-ı-harbiyye 
reisliğinde bulunan Alman zabiti) 426 

l'rankolyan "Yervant-" (Sultan Ha-
mid devrindeki "Bomba hadise· 
si" .mürettiplerinden) 

l'raser (Üçüncü Selim devı'inde Mı

sır'ın işgaline me'mur olduğu 
halde muvaffak olaınıyan ingiliz 
jenerali) 

l'redCric "İkinci 1 Büyük-" Meşhur 

349 

85 

Prnsya ~ra lı) 41, 43, 53, 66 

l'rederic-Auguste "Üçüncü-" (Le
histan krallarından) 43 

l'uad Bey "Ali-" (Beşinci Mehmet 
Reşad ve Altıncı Mehmet Vahi:
düddin devirlerinde Mabeyn baş

katiplerinden) 370, 390, 397-400, 404 
405, 416, 417, 434, 440, 442, 444, 

449, 454, 457 
l'uad Bey "Miralay -" (Ma.hmud 

Şevket Paşa vak'asında i'dam e· 
dilenlerden) 402, 404 

l'uad Efendi "Şehzade Osman-" 
(Beşinci Murad'ın torunlarından 

ve Salahiiddin Efendi'nin oğnllır 

rından) 265, 284, 348, 450 

l'uaG. Paşa "DelijÇerkez-" (İkinci 

Abdülhamid devri müşirleriıı

den: Askeri iktidilriyle ve bilhas
sa 93 seferindeki yaı'arlıklarıyla 
maruftur; "Elena kahramanı" di-
ye anılır) 305, 306, 325, 338, 462, 463 

l'uad Paşa "Keçeci-zade Mehmet-" 
(Sultan Aziz devri sadrı-a'zam· 

larından Büyiik-Fuad Paşa) 142, 151, 
153, 185, 186, 191-194, 196-200, 203, 
204, 208, 211 - 214, 217, 219, 223, 
226, 229, 230, 238, 239, 241' 242, 

244, 245, 263, 264 

l'usinato "Guida-" (Trablusgarp 
harbine nihayet veren Ouchy 
ııınahedesinin akdinde İtalyan 

nııırahhaslarından) 395 

Sayfa 
G 

Gabriel Hanotaux- Bak.: Hanataux 
"Gabriel-"-

Gabriel Krestowi.'tch - Bak.: Gavril 
Paşa. 

Galib - Dede 1 Şeyh - Galib (Büyük 
divan şairlerinden: Asıl is.nıi 

"Es'ad"dır) 

Galib Efendi "Amedi-" (Üçüncü 
Selim devrinde Türkiye'nin Paris 
sefiri: Sefaretnamesiyle maruf
tur) 

Galib-ibni-Müsaid "Şerif-" (Ü-
çüncü Selim devrindeki Vehhabi 
is tilası esnasında Me:rke şerifi) 

76 

80 

81 
Galib Kemali Bey (Meşrutiyyet ve 

Cuınhuriyyet devirleri elçilerin
den: Soy· adı "Söylemez oğlu" dur.) 388 

Gali•b Paşa "Damad-Ali-" (Koca
Reşid Paşa'nın oğlu ve Sultan 
Mecid'in kızlarından Fatma-Sul
tan'ın kocası) 

Galib Paşa "Mehmed Said-" (İkin
ci Mahmud devri veziri·a'zamla
rından ve Alemdar'ın Rusçuk yii-

189 

ı'anından) 89, 108, 109 
GalitzinjGalitsyne "Prens Alexandre 

Mikhallowitsch-" (Üçüncü Mus
tafa devrindeki 1182 seferinde 
Rus kuınandanlarından) 44 - 47 

Gamsız-Hasan Bey - Bak.: Hasan 
Bey "Gamsız-". 

Ganetzky/Ganetsky "General-" (93 
seferine iştirak eden Rus kuman· 
danlarından) 307 

GarachaninejGaraşanin (Sultan Aziz. 
devrindeki Belgrad vak'ası esna· 
sında Sırp baş-vekili) 

Gardet (Beşinci Murad'la İkinci Ab
dülhamid'in Fransızca hocala-

199 

rm dan) 265, 285 
Gavrilo Princip Bak.: Princi:p 

"Ga vrilo-". 
Gavril Paşa (Rumeli-i-Şarki valile-

rinden Gabriel Krestowitch) 328 
Gazi-Ahmed Muhtar Paşa - BaK. : 

Mnhtar Paşa "Gazi-Ahmed-". 
Gazi-Edhem Paşa - Bak.: Edhem 

· Paşa "Gazi-İbmhim-". 

Gazi-Hasan Paşa- Bak. : Hasan Pa-
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Sayfa 
şa "Cezayirli Pala·bıyık Gazi-". 

Gazi-İsmail Bey - Bak.: İsmail Bey 
"Gazi-". 

Gazi-Osman Nuri Paşa (Plevne men
kabesinin Tiirk tarihine şeref ve· 
ren biiyiik ve muhteşem kahra
manı) 167, 302 - 307, 313, 315, 321, 

338, 339, 342; 391, 392 
Gazi-Osman Paşa - Bak.: Osman 

Paşa "Miiderris Gazi-". 
Gedik-Ali Paşa - Bak. : Ali Paşa 

"Gedik-". 
Gene-Ali Paşa - Bak. : Ali Paşa 

"Genç-". 
Genç-Osman - Bak. : Osman "ikinci 

/Genç-". 
George - Guillaunıe-Frederic de Cia

rendon - Bak.: Ciarendon "Kont 
George-Guillaume· Frederic de-". 

George Petrowitch - Bak.: Petro
witch "George-". 

Gerdan-kıran ömer Efendi - Bak.: 
Ömer Efendi "Gerdan·~ıran-". 

Germanos (ikinci Mahmud devrinde 
Patras kalesini muhasara etmek 
suretiyle Yunan ihtilal bayrağını 

açmış olan baş-piskopos) 1 05, 106 
Geşof Efendi Bak.: Gu&hoff 

"Gospodin-". 
Ghika (Birinci 1\fahmud devrinde 

Boğdan voyvodalarından) 28 
Giers "De-" (Birinci cihan harbin-

den evvel Rusya'nın, Istanbul bü-
yük· elçisi) . 418 

Girit li -İbrahim-Ağa - Bak. : İbrahim 
A.~a "Köse/Giritli/Fitne-i-Kıya-

me-". 
Giritli-Mustafa Naili Paşa - Bak.: 

Naili Paşa "Giı'itli·Mustafa-". 

Giuseppe Volpi - Bak.: Volıpi "Giu-
seppe-". 

Gladstone "Willitam-" 
manlığıyla m1huf 
vekillerinden) 

(Türk dUş

İngiliz baş· 

Golç Paşa - Bak.: Goltz "Graf von 
der-". 

Goltz "Graf von der-" (İkinci Ab
r1iillıamid devrinde Tiirk ordusu
nun ıslahına me'mfır olarak Os
manlı hizmetine giren ve birinci 
f'ihan haı'binde bir aralık Irak 

286 

Sayfa 
cephesi kumandanlığını deruhde 
edip orada ölen Alman mareşali: 

Bizde "Golç Paşa" diye anılır) 338, 
430 

Goluchowski "Kont-" (Avusturya 
Hariciyye nazırlanndan) 347 

Gortschakoff 1 Gorçakoff "General 
Miı:•hel-" (Kırım harbinde Rus 
baş-kumandanlarından: Meşhuı' 

başvekil Alexandre Gortscha· 
koff'un amcazadesidir) 144, 146, 150, 

155 - 157, 159, 162, 167- 169 
Gortschakoff j Gorçakoff "Prens A

lexandre-" (Rus baş-vekillerin· 

den) 246, 255, 256 
Gouraud "General-" · (Birinci cihan 

harbinde General D'Amade'dan 
sonra Çanakkale ceıphesindeki 

Fransız kuvvetlerinin kumanda
nı: Bu meşhur jeneral bir kolu-
nu işte o cephede kaybetmiştir) 423 

Gourko/Gurko "General-" (93 sefe· 
rine iştirak eden Rus kumandan-
lanndan) 303, 304, 306, 308 

Gökalp - Bak.: Zıya Gökalp. 
Gözlükiii-Emin Efendi - Bak.: Emin 

Efendi "Gözlükli.i.-". 
GreggjGreig (İkinci Kateı:'ina dev

rinde Türklere karşı Rus hiz· 
metine giren İngiliz Bahriye za· 
bitlerinden) 47 

Grey "Sir Edward-" (İngiltere Ha-
riciyye nazır1arından) 391' 417 

Grigorios (İkinci Mahmud devrinde 
Yıınan istiklal hareketine iltiha
kından dolayı i'dam edilen Istan-
bnl Rum patı'iki) 10:1, 106 

Grivaz (Kırı.ın harbi esnasında Rus
ya ile Yunanistan'ın tahrikiyle 
Epir ve Tesalya'da çıkan Rum 
ısyanının elebaşılarından bir Yu-
nan zabiti) 151, 153 

Guatelli Paşa (Muzika·i-Hümayıın 

kumandanı: Şehzadelere ınusıki 

ımıallimliğ-i de etmiştiı'; İtalyan-

dır) 265, 285 
Gııechoff "Gospodin-" (Bulgaristan 

ha~·vekillerinden: Sultan Hamid 
devrinde THrk h3kimiyyetinc1r 
hıı lnmm Bulgaristan prensliğ·inin 

Ts tan bul Knıpu-;,§hyalığ·ında b n-
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Sayfa 
lnııdnğ·n zaman "Geşof Efendi" 
i~ıııiyle anılmıştır) 366 

Guepratte "Amiral-" (Birinci cihan 
lıarbinde Çanakkale boğazına ilk 

'n:>.nnr,n yapan Fı'ansız filosunun 
knmanclanı) 423 

Gnida Fusinato- Bak.: Fusinato 
"Gnida-". 

Guillauıne "Birinci-" Bak.: Wil
helm "Birinci-". 

Guillame "Pı·ens-". Bak.: Y orgi 
"Birinci". 

Guillaume Renand de Neipperg -
Bak.: Neipperg. 

Gustave "üçüncü-" (İsveç kralla· 
nndan) 66 

Gülcemal Kadın-Efendi (Sultan Me· 
ıoitl'in karısı ve Beşinci Mehmet 
Reşad'ın anası) 132, 380 

Güleç-Ali Paşa -.Bak.: Ali Paşa 

"Abdi-Paşa-zade Güleç-". 
Gülistfi. Kadın-Efendi (Sultan Mecid'

in karısı ve son Osmanlı padişa· 
hı Altıncı Mehmet Vah'i:düddin'in 
anası) 195, 441 

Gülnihai-Kadın (İkinci Abdülhamid'
in annesine yanlış olarak izafe e
dilen isimlerden: "Tir-i-müzgan 
Kadın· Efendi" maddesine bakı· 

nız). 285 
Gümülcüneli-İsmail Bey - Bak. : İs

mail Bey "Gümülcüneli-". 
Gürcü-Fettah Ağa -- Bak. : Fettah 

Ağa "Güı'cü-". 

Gürcü-İsmail Paşa - Bak.: İsmail 

Paşa "Gürcü-". 
Gürcü-Mehmet Paşa - Bak.: Meh· 

met Paşa "Gürcü-". 
Gürcü-Şerif Efendi -'- Bak.: Şerif 

Efendi "Gürcü-". 
Güveği-Sinan Paşa - BaK. : Sinan 

Paşa "Güveği-". 

H 

Hacı-Abdi Paşa - Bak.: Abdi Paşa 
"Ç:ırlıacı/Hacı/Seyyid-". 

Hacı-Adil Bey - Bak.: .Adil Bey 
"I-I arı-". 

Hacı-Adil Paşa 

"Hacı-". 

Bak.: Adil Paşa 

Sayfa 
Hacı-Ahmed-oğlu Seyyid İbrahim 

Ağa - Bak. : İbrahim Ağa "Ha· 
cı-Ahmed·oğlu Seyyid-". 

Hacı-Ahmed Paşa - Bak.: 
Ahmed Paşa "Ki~anc; Hacı-". 

Hacı-Ali - Bak.: Ali "Bağdadlı Ha
cı-". 

Hacı-Ali - Bak.: Ali "Hacı-". 
Hacı-Ali Ağa -Bak.: Ali Ağa "Uzun 

Hacı-". 

Hacı-Ali Paşa 

"Hacı-". 

Hacı-Arif Bey 
"Hacı-" 

Bak. : Ali Paşa 

Bak.: Arif Bry 

Hacı-Bektaş-ı Veli - Bak.: Bektaş 

"Hacı-". 

Hacı-Beşir Ağa - Bak. : Be:ıir Ağa 

"Hacı-". 

Hacı-Davud Bey Bak.: Davud 
Bey "Hacı-". 

Hacı-Ebubekir Paşa - Bak.: Ebube
ki ı' Paşa "Lok.macı Hacı-". 

Hacı Hafız-Ahmed Efendi - Bak.: 
Ahmed Efendi "Hacı Hafız-". 

Hacı H.!lfız-Mehmet Eşref Efendi -
Bak.: Eşref Efendi "Hacı Haf1z
Mehmet-". 

Hacı-Halil Ağa - BaK.: Halil Ağa 

"Davu~paşalı Hacı-". 

Hacı-Halil Efendi - Bak.: Halil 
Efendi "Katırcı-oğlu Hacı-". 

Hacı Halil Paşa - Bak. : Halil Paşa 
"Hacı-". 

Hacı-Hasan Ağa - Bk.: Hasan Ağa 
"Hacı-". 

Hacı-Hüseyn Ağa - Bak: Hüseyn 
Ağa. "Hacı-". 

Hacı-İbrahim Paşa - Bak. : İbrahim 
Paşa "Katar-ağası Hacı-" 

Hacı·İvaz Mehmet Paşa - Bak.: 
Mehmet Paşa "Hacı-İvaz". 

Racı·Lazaro - Bak.: Lazari/Lazaro 
"Perikli/Hacı-". 

Hacı-Mehmet - Bak.: Mehmet "Bo· 
yabadlı Hacı-". 

Hacı-Mehmet Akif Paşa Bak.: 
Akif Paşa "Hacı-Mehmet-". 

Hacı-Mehmet Emin Paşa - Bak.: E
min Paşa "Yağlıkçı-zade Tevkil/ 
Ni şan cı Hacı· Mehmet-". 

Hacı-Mehmet Paşa - Bak.: Meh-
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Sayfa 
met Paşa "Camın-HocajHacı-". 

Hacı-Mehmet Paşa - Bak.: Mehmet 
Paşa "Tiryaki Hacı-". 

Hacı-rınhal - Bak.: Mihal "Hacı-". 
Hacı Mir-üveys - Bü: Üveys "Ha· 

cı Mir-". 
Hacı-Mir-zade Hacı-Mustafa Ağa -

Bak.: Mustafa Ağa "Hacı·Miı'

zade Hacı-". 
Hacı-Mustafa Ağa - Bak.: Mustafa 

Ağa "Hacı-". 

Hacı-Mustafa-Kapdan - Bak.: Mus
tafa-Kapdan "Hacı-". 

Hacı-Mustafa Paşa - Bak.: Musta
fa Paşa "Hacı-". 

Hacı-Nuri Efendi - Bak.: Nuri E· 
fendi ''Hacı-". 

Hacı-Ömer Ağa - Bak.: Ömer Ağa 

"Kara-Osman-oğlu Hacı-". 

Hacı-Raşid Bey- Bak.: Raşid Bey/ 
Paşa "Hacı-". 

Hacı-Raşid Paşa - Bak.: Raşid Pa
şa "Hacı-". 

Hacı-Sai'b Efendi - Bak.: Silih E
fendi "Hacı-". 

Hacı-Salih Paşa - Bak.: Salih Pa
şa "Hacı-". 

Hacı Yeğen-Mehmet Paşa Bak.: 
Mehmet Paşa "Hacı Y eğen-". 

Hacı-Yusuf Ağa - Bak.: Yusuf Ağa 
"Hacı,--". 

Hadice "Hazret-i-" (V elinimetimiz 
Peygamberimiz Efendimiz Haz· 
retlerinin ilk refika-i mukadde
seleri ve Ümmehat-ı-mü'min!nin 

birincisi olan Hadicet-ül-Kübra 
Hazretleri) 137 

Hadice-Sultan (Dördüncü Mehmed'in 
kızı ve Üçüncü Ahmed devri ve
zir-i·a'zamlarından Enişte j Da-
mad - Hasan Paşa'nın ka.rısı) 7 

Hadi Paşa "Birinci·ferik-" (İkinci 

meşrutiyyet devri nazırlarından: 

sevres muahedesini imza eden· 
le.rdenrlir) 375, 379, 465 

Hafid Efendi "Mehmed-" (Üçüncü 
Selim devri Anadolu - ;;razaske.r-
lerinden) 87 

H!Lfız Abd-ül-Ezel Paşa,-- Bak.: Abd-
ül-E zel Paşa "HaJız-". 

Hafız-Ahmed Efendi __: Bak.: Ahmed 

Sayfa 
Efendi "Hacı Hafız-". 

:IIMız-Ahmed Efendi - Bak.: Ahmed 
Efendi "Hafız-". 

E§.flz-Ahmed Lfitfi Efendi - Bak.: 
Lfıtfi Efendi "Hafız Ahmed-". 

Rafız-Ahmed Paşa "Köprülü-zade-" 
Bak.: Ahmed Paşa "Köprülü-za· 
de Hilfız-". 

IEfx;;:;-Derviş Vahdeti - Bak.: Der
viş V ah d eti "Kıbnslı Hafız-". 

HMız-Hakkı Paşa - Bak.: Hakkı Pa
şa "Hafız-". 

HaLz-Hasan Hayrullah Efendi -
Bak. : Hayrullah Efendi "Hafız

Hasan-". 
HMız-İsa Ağa- Bak.: İsa Ağa. "Ha

fız-". 

Hafız-İsmai.l Paşa - Bak.: İsmaH 

Paşa "Bostancı-başı Hafız-". 

H::ifız-K&mil Efendi - Bak.: Kamil 
Efendi "Hafız-". 

Eil.fız-1'-il:elımet Bey - Bak.: Mehmet. 
Bey "Hafız-". 

HS.f;z-]','!:ehmet Eşref Efendi - Bak.: 
Eşref Efendi "Hacı Hafız-Melı

met-". 
Rafız-Mehmet Paşa - Bak.: Meh

met Paşa "Hafız-"_. 
Hafız Paşa - Bak. : Mehmet Paşa. 

"Hafız-". 

IIMız Paşa (Üçüncü Selim devrinde 
Nio, valisi) 83:' · 

Hain-Ahmed Fevzi Pa§a Bak.: 
Fevzi Paşa. "Fiı'arijHain Alımedt 

" 
Hakkı "Şoför hmail" -- ('C\lahm;ıc-ı 

Şevket Paşa'nın vurulduğ'u oto-
mobilin şoförü) 403 

Hakkı Bey "İsmail-" (Snltan Hrı

mid Selaniğ'e sevkedildiği zaman. 
istikbalinde bulunan Belediye re-
isi) 379' 

Hakkı Bey "İsmail-" (İkinci meş

rutiyetteki Arnanıtluk ısyanuıda 

yaralanan İpek mutasarrıfı) 382' 
Hakkı Efendii "Çerkez-" (Mahmud. 

Şevket Paşa vak'asında idam edi-
lenlerden) 404: 

Hakkı Paşa" (İkinci Alıdülhamid dev
rindeki Yunan harlıine iştirak 

- eden fırka kumandimlarından) 34{!;<· 
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Sayfa 
:Hakkı Pasa "HiHız-" (Birinci cihan 

harbiıı,de "Kafkas cephesindeki 
Üçüncü ordu kumandanlarından) 428 

Hakkı Paşa "İbrahim-" (Beşinci 

Mehmed ·Reşad devri sadrı-a'· 

zamlarından) 381, 383 · 388, 396, 404 
::Hakkı Paşa "TopaJ-İsmail-" (Birin

ci cihan harbinde Ittihad ·ve-Te" 
rakki idaresinin meşhur Harbiye 
Levazım ı~eisi) 451, 452 

Halebii-Mehmet Paşa - Bak.: Meh-
met Paşa "Halebli--:>'. 

Halebii-Süleyman Bey - Bak.: Sü
leyman Bey "Halebli-". 

liitlet Mehmet Said Efendi "Tatar-" 
(İkinci Mahmud devrinde fevka

"H1de nüfı1ziyle meşhur Tevkiij 
Nişancı) 102 · 104, 106 - 108 

::Halet Paşa "Mehmet-" (Sultan Aziz 
ve Sultan Hamid devirleri vü· 
keHlsından) 281 

1Ia1id-Efendi-zade Cemalüddin Efen
di - Bak. : Cemalüddin Efendi 
"Yusuf-zade/Halid-Efendi-zade 
Mehmet-". 

Halid Hurşid Bey - Bak. : Hurşid 
Bey "Halid-". 

Halil "Patrona-" (Nevşehirli Da-
mad·İbrahim Paşa'nın teceddüd 
'haınlelerine karş1 yaıpılan irtica 
1ıaı'eketinin başına geçen Arna-
vut hamam dellağı) 18, 20, 21, 35 

Halil Ağa "Haseki-" (Üçüncii Se
lim'in hal'iyle neticelenen Kabak· 
çı va]['asının ilk şehidi olan Ma-
car tabyası zabiti) 86 

"Halil Ağa "Hüseyn-Ağa·zfıcle-" (Asi 
Mısır valisi Mehmed Ali gençli
ğinde Kavala'dan Mısır'a gider
ken mensub olduğu Arnavut as· 
kerinin sergerdesi) 81 

"Halil Ağa "Koşancalı -" (Üçüncü 
Selim devrinde Belgrad'daki Ar-
navut segbanlarınin reisi) 83 

"Halil Ağa "Yüzbaşı-" (Sultan A
ziz'in hal'inde rol oynıyan zabit-

lerden) 258 
Halil Bey (İttihad-ve·Terakki nazır

hrından: MeCiis~i · Meb'ilsan reis
liğinde de brilımmnştur; halk ara
>rasında "Şişmau-Ha1il Bey" eleni-

Sayfa 
lir) 405, 411, 415, 416, 429, 457 

Halil Efendi "Filibeli Kara-'.' (Sul-
tan Aziz'in hal'ine ait fetva.yı ka· 
leme aldıkları rivayet edilen u· 
lemadan: Fetva-emini) 258, 260, 280 

Halil Efendi "Katn·cı-oğln Hacı-" 

(Beşinci Mehmet Reşad devri sa· 
drı-a'zamlarından Gazi-Ahınııd 

Muhtar Pa::ıa'ııın babası) 455 
Halil Hami'd Paşa (Birinci Abdülha-

mid devri vezir-i·a'zamlaı~ından) 62, 
64 

Halil Paşa (Sultan Aziz'in ser-yaver-
lerinden) 254 

Halil Paşa (İkinci Abdülhamid devri 
sadr-ı·a'zamlarından Avionyalı 
Ferid Pasa'nın damadı) 346 

Halil Pasa "Hacı-" (Üçüncü Ahmed 
devri~ vezir-i·a'zamlarından: Ted· 
birsizliğiyle Belgrad'ın sukutuna 
sebeb olmuştur) 10, ll 

Halil Paşa "İvaz-zade-" (Üçüncü 
Mustafa devri vezir-i·a'zamla-
rından) 41, 50, 51 

Halil Pasa "İzmitli-" (İkinci Malı
mııd, devrinde Rusçuk kalesinin 
alnından vurularak şehid olan 
kahraman müdafii) 100 

Halil Rif'at Paşa (İkinci Abdülha-
mid devri sadrı-a'zamlarından) 335, 

344 
Halil Rif'at Paşa "Daınad Mehmet-" 

(İkinci Mah.mud ve Sultan Me· 
cid devirleri Derya·kapdanların-

dan) 134, 358 
Halil Şerif Paşa (Snltan Aziz, Sul· 

tan Murad ve Sultan Hamid de· 
virleri vüzerasından: Hariciyye 
ve Adiiye nazıriıkiarı vardır) 280 

H<>1.l"1i Efendi (Sultan Aziz'in Ma-
beyn baş-katiplerinden) 217 

Halim Paşa (Mısır valisi Kavalalı

Mehmed Ali Paşa'nın oğlu ve i· 
kinci meşrutiyyet devri sadr-ı
a'zamlarından Said Halim Paşa'-
nın babası) 207, 271, 406 

II5Jisa Efendi - Bak.: Osman Halisa 
Efendi. 

Halis Efendi (İkinci Abdülhamid 
devrinde Ders-vekillerinden) 376 



mNDEKSLER OSMANLI TARiHi 

Sayfa 
Halis Turgud Bey (Türk·ocaklarının 

müessisi} 387 
Hamazasp Efendi (ilk Meclis·i-Meb'· 

usanda Erzurum'un ermeni meb'· 
uslarından) 310 

Hamdi:-Çavuı "Aı:navut-" (31 Mart 
askeri ısyanının ele-başılarından) 372 

Hamdi Efendi "Küçü~ -" (Sultan 
Haınid'in hal'ine ait fetvanın ilk 
müsveddesini yazan i!lleb'us: İkin-
ci ıneşı'Utiyyet devrinin sarıklı 

ıneb'uslarındandır : "Elmalılı -
Ham di· Hoca" ismiyle de anılır) 376 

Harndi Paşa "Ahmed-" (Sultan Aziz 
ve Sultan Hamid devirleri müşir
lerinden) 

Hamdi Paşa "Ahmed-" (ikinci Ab" 
dülhamid devri sadr-ı-a'zamlaı'ııı-

247 

dan) 308, 309 
Hamdullah Paşa - Bak.: Abdullah/ 

Hamdullah Paşa "Bostancı·başı 

Deli-" 
Hamdullah Subhr Bey (Türk-ocakla· 

rı reisi) 
Hamid - Bak.: Alıdülhak Hamid. 
Hamid-zade Abdullah Efendi- Bk.: 

A~dullah Efendi "Hamid·zade-" 
Harnilton " General ian-'- " (Birinci 

cihan harbinde Çanakkale cephe
sine çıkarılan İngiliz kuvvetleri-

387 

nin kumandanı) 423 
Harnilton Seymour - Bak. : Seymour 

"S'ir Hamilton-". 
Hammami'-zade İsmail Dede-Efendi 

Bak.: İsmail·Dede Efendi 
"Hammam1·:~:ade-" 

Hammud Ebu-Weked "Şeyh-" (Sul
tan Mecid devrinde~i Lübnan 
bubianında mes'ul gösterilenler 
den) 134, 135 

llamparsonı Boyacıyan - Bak. : Bo· 
yacıyan ''Hamparsom-"' 

Hamze Haınid Paşa "Tm,ki1 -" (ü· 
çüncü Mustafa devri vezir·i·a'-
zamiarından) 41 

Hamze Mahir Paşa "SiHilidai·-" (Ü
çüncü Mustafa devri veziri-a'-
zamlarından) 42, 43 

Hanotaux "Gabriel-" (Fransa IHi-
ı'iciyye nazırla.rından) 334 

Harington "General-" (Tstanbul'un. 

işgali devrinde İngiliz kuvvetle-
ri kumandanı) 468 

Has-ağası Mustafa Ağa - Bak. : Mus
tafa Ağa "Has·ağası-". 

Hasan (Peygamberimiz Efendimiz 
Hazretlerinin Kerl.me·i muhtere
meleri Hazret-i Fatıma ile Haz
ret-i Ali'nin oğlu Hazret-i Hasan) 432 

Hasan Ağa "Hacı-" (Alemdar-Mus
tafa Paşa'nın babası: Rusçuk 
yeniçerilerindendir) 89 

Hasan Ağa "Kolağası-" (Sultan Me· 
cid devrindeki ''Kuleli vak'ast" 
muhbirlerinden) 189 

Hasan Bey "Çerkez-" (Beşinci Mu
rad devrinde Sultan Aziz'in inti
kamını almak için Midhat Paşa 

konağını tek başına basıp ser-as
ker Hüseyn A vni ve Hariciyye 
nfümı Raşid Paşalarla diğer b!ba 
kimseleri öldürmüş olduğu ıçın 
i'dam edilen yiğit zabit) 280 . 282 

-Hasan Bey "Gamsız- "Sultan Aziz 
(1evrinde Giı'it asilerine ka~ 

ı:~kçılık eden "ArKadi" ismindeki 
Ynnan vaıpurımu zabtetmiş olmak
la maruf "izzüddin" gemisinin 
kalıraman suvarisi) 

Hasan Efendi «Komik-" 
;sehlr" denilen aktör) 

(Komik·i 

Ha<ı~.n Fehmi Bey - Bak.: fehmi Bey 
"Hasan-". 

Hasan Fehmi Efendi "Akşehirli-" 

(Sultan Aziz devri Şeyh-ül-is· 
li\ m larmdan: Padişahın hocası-

210 

349 

dır) 204, 217' 254, 255 
Hasan Ferid Bey - Bak.: Ferid Bey 

"Doktor Hasan-" 
Hasan HayruHalı Efendi - Bak.: 

Hayruttah Efendi ''Hafız-Hasan 
_, 

Hasan İzzet Paşa (Enver'in San· 
kamış taarruzuna çok haklı ola
rak muhllJefet etmiş olmakla ma· 
rnf Üçüncü ordu kumandanı) 422, 

428. 
Hasan Paşa (Üçüncü Ahmed devrin

de Bağdad valisi ve İran cephe-
si seraskeri) 13-15 

Irasan Paşa (Birinci Abdülhamid 
devrinde Musul valisi ve İ:ran 
cephesi serasrl:eri) 
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Hasan Pa~a (Üçüncü Selim 
Mora valilerinden) 

Sayfa 

devri 
75 

Hasan Pa~a "Alııskalı-" (Üçüncü 
Mustafa devrinde Selanik nıuta· 

sarrıfı) 45, 48 

Hasan Paşa "Cezayirli Pala·bıyık Ga
zi-" (Üçüncü J1iustafa ve Birin-
ci Abdülhaınid devirleri Derya
kapdanlarından, Üçüncü Seli.m 
devri vezir-i·a'zanılanndan ve en 
büyük Osmanlı denizcilerinden) 48, 

49, 5ı, 67, 69, 70 
Hasan Paşa "Çeteci Yeğen-" (Üçün-

cü Mustafa devrindeki l ı82 se-
ferinde Hotin muhafızı) 45 

Hasan Paşa "Enişte/Damad--" (Ü
çüncü Ahmed devri vezir-i-a'zanr 
lanndan, Dördüncü Mehmed'in 
damadı, Hadice-Sultan'ın kocası 

ve İkinci Mustafa ile Üçüncü 
Ahmed'in enişteleri : "Moralı · 
Hasan Paşa" ismiyle de anılır) ı, 2, 

Hasan Paşa "Kesici/Firati Seyyid-" 
(Birinci Mahmud deVTi vezir-i· 
a'zamlarından Boynu-eğri Sey·_ 

7 

yid-Abdullah Paşa'nın babası) 33 
Hasan Paşa "Meyyit/Cenaze-" (ü· 

çüncü Selim devri vezir-i-a'zam· 
larından: "Kethuda" lakabiyle de 
anılır) 66, 68, 69 

Hasan Pa~a "Müşir-" (İkinci Ab
dülhamid devrinde Beşiktaş mu· 
hafızı) 313 

Hasan Paşa "Seyyid -" (Birinci 
Mahmud devri veziı'-i-a'zamların· 

dan) 30, 32 

Hasan Paşa "Tatar-" (Sultan Mecid 
devrindeki "Kul eli vak'ası" mü· 
rettiplerini hükumete haber ve· 
ren ferik) 189 

Hasan Paşa ''Tokmak-" (Üçüncü 
Osman ve Üçüncü Mustafa de
virleri vüzerasından ve valilerin-
den) 43 

Hasan Rıza Paşa - Bak : Rıza Paşa 
"Hasan-". 

Hasan Şerif Paşa - BaK.: Şeı'if Ha
san Paşa "Çelebi·zade 1 Rusçuk
lu -". 

Sayfa; 
Hasan Tahsin Paşa - Bak.: 'Tahsin 

P,ışa "Ferik Hasan-"' 
H~,san Tosun Bey - B<E.: Tmuıı 

"Hasan-". 
Haseki -Halil Ağa- Bak. : Halil Ağa 

"Haseki-". 
Haseki-Mehnıet Selinı Pa§a - Bak: 

Selim Paşa "Haseki Mehmet-". 
I·üssun PRşa (Trablusngarp harbinde 

şehrin bir an evvel İtalyanlara 
teslimi için uğraşan yerli hain) 385 

Hatib-zade Yahya Paşa - Bk.: Yah· 
yil Paşıı "Hatib·zade-". 

Ha.tisof/Hatisyan (Birinci cihan har
binin sonlarında toplanan Trab
zon sulh konferansında Cenubi· 
Kafkas devletinin er'meni ınır 

rahhaslarından) ~4 7 457 
Hatzfeldt - Wildenburg - Schoenstein 

"Kont François de-" (ı856 Paris 
sulh konferansında Prnsya kral~ 

lığının ikinci murahhası ve Pa· 
ri s orta· elçisi) ı 77 

Hi.nttpoul "Gen6nıl Beaufort d'-" 
(Sultan Mecid devrindeki Suı'iye 

bnhranında sevkedilen Fransız 

kuvvetlerinin kumandanı) ı94 

Haydar Bey (Hilafetin ilgası esna-
sında Istanbul valisi) 470 

Haydar Efendi (Sultan Aziz devri 
şelır-eminlerinden) 238 

Haydar Efendi "Ali-" (İkinci meş· 
rutiyyet devri Fetva-eminlerin-
den) 420 

Hayri Efendi "Ürgubi- Mustafa-" 
(Beşinci Mehmed Reşad devri 
Şeylri.il-İslamlarıııdaıı) 405, 420, 453 

HayruHalı Efendi (AbdülhaK Haınid'· 
iıı babası, "Tarih-i Hayrullah mii
ellifi ve "Encümen-i dilniş" in 
iki n ci reisi) ı 40 

Hayrulla1ı Efendi "Hafız·Hasan-" 

(Sultan Aziz, Sultan Mnrad ve 
Sultan Haınid devirleri Şeyh·ül

İslamlanndan : "Şerrullalı" ve 
"Müfsid imam" diye bahsedilir) 235, 

254, 255, 257 - 260, 268, 284 

Hayrüddin Hızır Paşa - Bak. : Bar 
b aras. 

Hayrüddin Paşa "Tunuslu-" (İkinci 
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Say fs 
Abdüllıamid devri sadr-ı-a'za.ınla-

nndan) 316, 405 
Hazim Bey "Ehnhekir-" (İk1nci m0~

rntiyyet devri Dalıiliyye nazırla-

nn dan) 439 
Haz1nedar· Ali Paşa Bak. : Ali Pa-

Hazinedar-Şahin Ali Paşa - Bak.: 
Ş3Jıin Ali Paşa "Hazinedar-". 

Heki':ll-İsınail Paşa - Bak. : İsmı:ıll 
P:c~a "Hekim-". 

Rekl:::roğlu Ali Paşa - Bak.: Ali 
Pfl')a- "Hekim-oğlu / Hekim·zade 
_, 

IIenri I~üller von Reghoj - Bak.: 
Fc:·:-~o.i "Hcııı-i' :\li.i.llcı- von-". 

Henri - Richard - Charles Cowley -
Bale: Cowley "Baron Henı-i-Rir·

hard-Chıırles-". 

Henry Elliot- Bıık.: EJliot "Hemy 

-" 
IL:ı :-· I,ayi\rd - Bak.: Ln':m<l 

"H(mry-". · 
Heraclius - Bak.: Ere:Cle. 
Hezargradlı Şeyh·Feyzullah Efendi

Bak.: Feyıullah Efendi ''Hezar
g-radlı Şeyh-". 

Hikmet Efendi "Çerkeı-" C~iahmud 
f3evket Paşıı vak'asında gıyahen 

i'clama nwlıkfıın olanlardan) 405 
IIN.liers "Koııt Baragney d'-" (Kı-

l'rın harbi esnasmda Fransa'nın 
İstanbul Büyii.k-elçisi) 152 

Hilmi. Efendi "Şehıa.de Ömer-" (Be
~inci Mehmet Reşad'ın oğulların-

dan) 3S3 
H'lıni Efendi "YüzbRşı-" (Cemal Pa

~a'mıı Istanbul muhafızlığındaki 

y~;-eri, Mnhmnil Şevket Paşa'nın 

kaatilleri ya kalanırken vurulurrı 

iilc1ih·ülmü~Uiı-) 404 
Hilmi Pa!}ı !:Mi1lh~t Paşa'nın tevki· 

fine me'ınfır ('{1i1en İzınir fıTka 

kumandanı) 319 
Himli Paşa "Hüseyn-" (İkinci Ab

iliilhamiil Ye Beşinci Mehmet Re· 
şad devirleri sadr-ı-a'zamların-

d::ııı) .'345, ,'347, 359, 369, 370. 372, 
373, 381, 388, 406 

Sayfa 
,mncü Mustafa devirleri vezir-i·-

83 - 85, 88 
::;:-ıtn:::~cn1JıJ:rg ~'2\:Iareşar" Yon-'; (Birin

'-i •·ihrın harbinile Alman ordulan 
lın~-;;:nmandanı ve Hitler'den e,--
Ycl Almanya Reisicumhnnı) 449 

IIin-:1i-Molla - Bak.: Es'ad Efendi 
Ye7.c:d-zfi(le J\Iehmet-" 37 

Ritnv /E!z.of "Panayot-" Sultan Aziz 
de;•rindeki Bulgar milli lıareketi-

ıı;n ele-başılanııdan) 232 
II~fzı.. Bey "lLhrncd-n (Sultan _ı:\..ziz'in 

],~ l'i•ırle rol oynıyanlardan Mek
ic1b-i-Harb;yye dahiliyye ınira-

l:ıyı) 258 
lhfz1 Paşa !fttihai!·ye-Tenıkki'nin 

ilk ihtilal hareketleri esn§.sındaki 

Manastır valisi) 361 
Robbart Pa.şa (Sultan Aziı-: devrinde 

Osmanlı hizmetinde bulunan İn-
giliz amirali) 230 

Hoca-İbrahim Pa§a - Bak.: İbrahim 
Pasa "Hoca/Orsa·poça/ Pehlivan· 
ı-: ade-". 

Hoca-Kadri Efendi - Bak.: Kadri 
Efendi "Hoca-". 

Hoca-Mec~d Efendi - Bak.: Mecid 
Efendi "Amasyalı Hoca-". 

Hoff (Biı'inci cihan harbinden evvel 
f-)arki- Anadolu vilayetlerinin ıs· 

1!\hma me'mur edilen iki müfet
t:~-i-:ıımmıiden biri: Norveçli 
lı~nbaşı) 409 - Bak: W estenenk. 

Hohenberg "Düşes von" (Su:p mil
liyetçileri tarafından öldürül
mesi birinci cihan harbinin zn· 
h n nma sebeb olan Avusturya 
n'E~lı.di Franı,:ois - Ferilinan~'ın 

karısı: Kocasıyla beraber öldü-
ı-ülmüştür) · 254, 258, 262, 266 

Hristoforidi Efendi (Sultan Hamid 
devrindeki Yıldız fevkalade malı· 

;;:emesinin ikinci reisliğinde bu· 
hınan İstiııaf mahkemesi reis·i-
sanisi) 319 

Hristofor Mikaelyan - Bak.: Samoil 
K ayın. 

Hudavendigar - Bak.: Murad "Bi· 
ı'inci-". Hilm~ Paşa "Kr~i-boynnzu Ağa-İbn-ı

him-" (tT~iincH Selim ve Dör- Huguenin (İkinci me§rntiyyet dev-
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Sayfa 
rinde Anadolu ve Bağdad demir-
yolları müdiri-umumisi) 399 

Hulfısi! Efendi "Şirvan1-zade Ahmed 
-" (Sultan Aziz ve Sultan Ha· 
.mi d devirleri nlemasından ve ka· 
zaskerlerinden: Sadr-ı-a'zam Ş ir 
van!·zade Rüşdi Paşa'nın küçiik 
kardeşidir) 254, 258 

Humberto "Birinci-" (İtalya kral-
larından) 339 

Hurşid Ahmed Pa§a (Üçiincü Selim 
devri Mısır valilerinden Ye İkiıı· 

ci Mahmud devri vezir-i-a'zam-
larından) sı, 101 - 106 

Hur§id Bey "Halid-" (Beşinci Meh-
met Reşad devri baş-mabeyncile-

rinden) 401 
Hur§id Paşa (İkinci Abdülhamid ve 

Beı;ıinci Mehmet Reşad devirleri 
Topçu feı'iklerinden: Nazırlıkla· 

rı da vardır). 376, :ı ss 
Hurşid Paşa "Mehmet-" (Sultan 

Mecid devrinde Beyrut ve Sayda 
valisi) 192 

Rusrev-Han (Birinci Abdülhamid 
devrindeki Osmanlı - İran harbi 
esnasında Türklere mağlub olan 
Sine hakimi) 60 

Rusrev Mehmet Paşa "Koca-" (Sul-
tan Mecid devri vezir-i·a'zamla
rmdan) 109, 114, 121 - 123, 128, 358 

Hüh'ner "Baron" J oseph-Alexandrc de 
-" (1856 Paris sulh konferansın-
da Avusturya - Macaristan ikinci 
.murahhası ve Paris orta-elçisi) 177, 

235 
Hüsamüddin Paşa "Mendel 1 JVfandal

zade-" üçüncü Mustafa devri 
Deiya-kapdanlarından_) 48, 49 

Hüseyn (Peygamberinıiz Efendimiz 
Hazretlerinin Kerlme·i muhte
remeleri Hazret-i Fatıma ile Haz
ret-i Ali'nin oğlu Hazret-i Hü-
seyn) 432 

-Hüseyn "Birinci-" ( Safavlleı'in son 
hükümdarlarından Hüseyn·i Ev-
vel) 13, 14, 30 

Hüseyn Ağa (Asi Mısır valisi Meh
ıned Ali'nin dayısı olan Kavala 

a'yanı) 81 
Hüseyn Ağa "Hacı-" (Üçüncü Ah· 

Sa~fa 
med devı'i vezir-i-a'zamlarından 
Silahdar j Daınacl 1 3ehid _ Ali 
Paşa'nın babası: İznik köylüle-
rindendir) ' 

Hüseyn Ağa "Kağıtçı-" (Ali Suihi'-
nin babası) 312 

Hüseyn Ağa "Killi·oğlu-" (İttihatçı 

Harbiye nazırı ve Baş-kumandan 
vekili Enver Paşa'nın eledesi-
nin dedesi) 44$ 

Hü,;eyn-Ağa-zade Halil Ağa - Bak.: 
Halil Ağa "Hüseyn ·Ağa-zade-". 

Hüseyn Avni Paşa - Bak.: Avni Pa
sa "Hüseyn-". 

Hüseyn Bey (Sultan Hamid devı·in

deki Yıldız fevkalade mahkemesi 
az asından) 3Ui 

I-Lscyn Cahid Bey - Bak. : Cahid 
Bey "Hüseyn-". 

Hüseyn Cem~l Bey - Bak.: Cemil 
Bey /Paşa "Hüseyn-". 

Hüseyn Daim Paşa - Bak.: Daim 
Paşa "Çerkez-Hüseyn-". 

Hüseyıı Hilmi Paşa - Bak.: Hilmi 
Paşa "Hüseyn-". 

Hüseyn-Hüsnü Paşa - Bak.: Hüs~ 

ni Paşa "Ağa - Hüseyn-" 
Hüs-eyn·i Evvel- Bak.: Hüseyn "Bi-

rinci-". · 
Hüseyn Paşa "Abdülcelil-zade -" 

(Birinci Mahmud devri Musul 
valilerinden) 30, 31 

Hüseyn Paşa "Ağa-" (İkinci Malı· 

mud devri Yeniçeri-ağaların

dan ve vüzerasından: "Ağa Pa-
şa" lakabiyle de anılır) no, lll, 113, 

il$ 
Hüseyn Paşa "Bozcaadalı- (Kınm 

harbi esnasıııdaki Sinop baskının· 
da şehid olan Riyale = Bahriye 
livası) 14i!l 

Hüseyn Paşa "İzmirli-" (İkinci Mah-
ııınd devrinde Fransa konsolosu

ıııın yüzüne indirdiğ·i yelipaze dar
besi Fransız işgaline vesile ittihaz 
edilen Cezayir dayısı) 116 - Bak.: 
Dev al. 

Hüseyn Paşa "Kazıkçı-" (Birinci 
i\[ahmud devri vüzerasından: Mu-
sul muhafızı) 3i 

Hüseyn Paşa "Şerif-" (Sultan Aziz 
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Sayfa 
devri vükelasından: Daha ·sonra 
:M:ekke şerifi olmuştur) 281 

Hüseyn Paııa "Şerif-" (Birinci ci· 
han harbinde devlete ihanet ede
rek İngilizlerle birleşip ısyan e-
den :M:ekke şerifi) 432, 433, 436, 445 

Hüseyn Paşa "Taya·zade Damad Kü
çük-" (Üçüncü Selim devı'i Der-
ya·kapdanlarından) 74, 79 

Hüseyn Rauf Bey - Bak.: Rauf Bey 
"Hüseyn-". 

Hüseyn Rıza Pa§a - Bak.: Rıza Pa
:cı "Hüseyn-". 

Hüseyn Sabri Paşa - Bak.: Sabri 
Paşa "Hüseyn-". 

Hüsni Bey (Midbat Paşa'nın tevkifi 
vazifesiyle İzmir'e gönderilen 
Hünkar-yaveri) 319 

Hüsni Efendi (Üçüncü Selim devrin· 
de düşmana zahhe satan hain or-
du defterdarı) 69 

Hüsn~ Efendi (Sultan Aziz devrinde-
ki "Selanik va:lı:'ası" esnasında 

Zabıta bölük-ağası) 253 
Hüsni Paşa (Sultan Aziz devri Zab· 

tiye müşirlerinden 238, 271 
Hüsni Paşa "Ferik Hüseyn-" (Ha· 

reket ordusunun Mahmud Şev" 

ket Paşa'dan evvelki ilk kuman-
dam) 375 

ı 

Bak.: Kemal 
Bey "Kara/Zülüflü-". 

İbni-Suud - Bak.: Muhammed İbni· 

Suud. 
İbn-ür-Reşid - Bak.: Muhammed ve 

Abd-ül· Aziz İbn-ür-Reşid. 

İbrahim "Sultan-" (Osmanlı padi
şahlanndan Sultan İbrahim-Han) 19 

İbrahim Ağa (Asi Mısır valisi Kava-
la lı-Mehmed Ali'nin babası olan 
Derben d ağa sı) 81 

İbrahim Ağa "Hacı - Ahmed " oğlu 
Seyyid-" (İkinci Mahmud dev-
rinde Bolu voyvodası) 94 

İbrahim Ağa "Köse 1 Giritli/Fitne-i
Kıyame-" (Üçüncü Ahmed dev· 
rindeki Varadİn bozgununun mü· 
sebbiblerinden olan devşir.me Sa-
daret-kethudası.) 9 

Sayfa: 
İbrahim Ağa "Silahdar-" (Üçüncü 

Ahmed devrinde Şi.kk·ı-san1 def
terdan ve Pasarofça sulhünde Os-
manlı baş-murahhası) 12' 

İbrahim AğajPaşa "Kara-cehennem 
-" (Vak'a-i-lıayı'iyye'de Yeniçe
ri ;;:ışlasını bombardiman eden· 
kahraman Topçu yüzbaşısı: Son c 

ı-atlan Boğ·az nıuhafızlığında ve 
Biga mutasarrıflığında bulunmuş.-

tur). lll 
İbrahim Bey (N aıpolyon'un Mısır 

i~ti la sı devrindeki Kölemen bey· 
lerinden) 75 

İbrahim Bey (Mahmud Şevket Pa-
şrı ile beraber öldüı'ülen ya veri: 
Bahriye ıniHazım-ı-evvelidir) 403, 404' 

İbrahim Bey "İvaz-Paôa·zade-" (Bi
rinei Abdülhaınid devri Şeyh-iii--

İslamlarından) 5!J'' 
İbrahim Bey "Pl'ri-zade -" (İttihad 

''e-Terakki devri Adiiye nazırla-

rmdan) 405, 457. 
İbrahim Derviş Paşa - Bak. : Derviı;ı 

Paşa "İbrahim-". 
İbrahim Edheın Paşa -:- Bak.: Ed

hem Paşa "Gazi İbrahim-". 
İbrahim Edhem Paşa - Bak.: Ed

hem Paşa "İbrahim-". 
İbrahim Efendi (Şilir Şinasi'nin A-

rapça ve Acenıee liocası) 237' 
İbrahim HHmi Paşa - Bak. : Hilmi 

Paşa "Keçi-boynuzu Ağa·ibra· 
him". 

İbrahim Hakkı Paşa - Bak. : Hakkı: 
Paşa. "İbrahim~". 

İbrahim-Ketbuda (Üçüncü Mustafa, 
devı'inde ısyan edip Mısır sultan
lığını ilan eden Cin-Ali Bey'in 
kölelik zamanındaki efendisi) 54 

İbrahim Münib Efendi "Mühürdar-" 
(Birinci Abdülhamid devri Reis-
ül-küttablarından) 57, 58 

İbrahim-Müteferrika (Tür:tı: matbaa
cılığ'lnın meşhur mü es sisi: Eski 
men balarımızda "Basmacı-İbra-
him" denilir) 10, 16, 17, 38, 116 

İbrahim Paşa - (Asi Mısır valisi Ka-
va lalı· Meh.med Ali'nin oğlu ve 
halefi) 81, 102, 108, 1 09, 114, 117~ 

118, 120, 129, 133, 138, 207, 212 
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Sayfa 
İbrahim Paşa (İkinci :Mahmud dey· 

rinde İşkodra mutasarrıfı no 
meşhur asi Te:redelenli Ali Pa-
'"'nm en milhim rcık!bi) 103 

İbrahim Paşa "Alııskah Silahdar-" 
"L\üncü :Mustafa devri vüzerfi-
sıııdan: Kırım ser-askeri) 51, 

~Uırahim Paşa "Eğribozlu-" (Ü ~üncü 
52 

"<Plim devri vüzerasından) 82 
İbrahinı Paşa "Hoca/Orsa·poça/Peh-

liYaıı-zade-" (Üçüncü Alımed 

devri ve zir-i ·a'zamlarından) 6 
':İbrahim Paşa "Kabakulak-" (Ririıı· 

cı :Mahmud devri vezir-i-a'zam-
lanndaıl) 21, 22 

J:bmhim PR~a "Katarağ·ası Hacı-" 

(Üçüncü Selim devı'inde Şam va· 
·ıisi ve Fransızlara karşı Mısır 

ser· askeTi) 76 
J:brahiın Paşa "Makbul 1 Maktul-" 

(Kanuni devri vezir-i-a'zamla-
rından) 34 

:İbrahim Paııa "Müsir-" (Trablus· 
garb'ın İtalyan taaı'ruzundan ev· 

- velki son Ya li ve knmandaııı) 384 
:İbrahim Pa.şa "Nev~ehirlijDamad-" 

(üçüncü Ahmed'in damadı, Fat· 
·ma Sultan'ın kocası ve Lale dev
Tinin teceddüdcü sadr-ı-a'zamı: 
Sadaret devrinde memleketi olan 
Muşkara'yı i'mar ettirdiği için 
~asabaya "Nevşehir" denilmiştir; 
Ondan evvel "l\fuşkarah-İbrahim 

Ağa" ismiyle ınaı'uftur) 10 • 14,16 -
21, 33 

İbrahim Pa.şa "Silahdnr-" "Üç;iincü 
Alımed devrinde Erzurum bey· 
lerbeyi) 13 

İbrahim Sarıın Paşa - Bak. : Sarım 
Paşa "İbrahim-". 

İbrah:•m Şinasi Efendi - Bak.: Sinasi 
Efendi "İbrahim-". -

il::ırahim Temo "Doktor-" (İ ttihad 
·ye·Terakki'nin "Terak;d ve İt

tihad" devrindeki ilk müessisle-
rinden) 357 

idris Paşa "M olla-" (İkiiıci Malı-
nın d devrinde Vidin valisi: "Mo!· 
la-Paşa" lakabiyle de anılır) 96 

İgnatiev /İgnatiyef "General Kont-" 
(Snltan Aziz devrindeki entrika-

Sayfa 
hr:~·la me~lmr Rus büyük-elçisi) 236, 
2-12, 247, 250, 252 - 254,291, 299, 311 

İkinci Alexaııdre - Bak.: Alexan-

ikinç: Aug-uste Ba;;:. Anguste "i-
kinci-". 

İkinci Bayezid Bnk.: B§yezid ('İ-

kinci-". 
İkinci Beşir - Bak: Beşir Ömer'·üş

f',i lıa b1 "İkinci 1\fir-". 
İkinci Beşir Ağa - Bak. : Beşir Ağa 

''İkiılci/I{iir:iik-~ 7 • 

'ikinci Devlet-Giray - Bak.: Dev-
let-Giray "İkinci-". 

İkinci Peth-Giray - Bak.: Feth-Gi· 
ray "İkinci-". 

İkinci J oseph - Ba;c : J oseph "İki n
ei-". 

İkinci Kaplan - Giı·ay - Bak. : Kap
lan -Giray "İkinci-". 

İkinci Ka terina - Bak.: Kateı·ina "i
kinci/Büyük-" 

ikinci Leopold - Bak. : Leopold "İ
kinci-". 

İkinci Mahmud - Bak.: Mahmud 
"İkinci-". 

İkinci ı:r:ı:ehmet - Bak.: Mehmet "İ
kinci-". 

İkinci Mengli-Giray - Bak.: Mengli
Giı'ay "İri:inci-". 

İkinci Mustafa - Bak.: Mustafa "İ

kinci-". 

İkinci Nicolas - Bak.: Nicolas "ikin· 
ci-". 

İkinci Osman - Bak. : Osman "İkin

ci/Genç-". 
İkinci Sahib-Giray - Bak.: Sahib· 

Giray "ikinci-". 
İkinci Selim - Bak.: Selim "İkin

ci-". 
İkinci' Stanislas - Bak.: Stanislas 

"İkinci-". 
İkinci Victor-Emmanuel - Bari:.: 

Victor Eınmanuel "ikinci-". 

İl1ıc'l:::ıi (Ü çihıcii Selim'in şiir malda-
sı) 68 

İlin-Diın - Bak.: İlyas. 
İlyas (Fransızların Saint - Elie ve 

Bulgarların İlin-Den dedikleri 
!peygamber) 346 
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Sayfa 
İlyas Bey (İkinci Abdülhamid'in son 

Esvabcı-başısı) 380 
İlyas Paşa "Debreli-" (93 seferi es

nasında Türk idaı'esi aleyhine bir 
"Arnavut milli birliği" kurup ma· 
halli bir isyan hareketi vücuda 
getirmiş olan hain) 310 

İmam-Yahya - Bak.: Yahya Haın\'

düf!din El-Mütevekkil "İmam-". 
İngiliız-Mahmud Raif Efendi - Bak.: 

Raif Efendi "Tanbı1r1 / İngiliz

Mahmud-". 
İngiliz-Said Paşa - Bak.: Said Paşa 

"E!i'iııli ::if ehmet--". 
İpsilanti "Alexandre-" Bak.: Ypsi

lanti/İpsilanti "General Alexan
dre-". 

İpsilanti "Diınitrios-" Bak: Ypsilan
ti/İpsilanti "Dimitrios-". 

İpsilanti "Konstantin-" Bak.: Ypsi
lanti/İpsilanti "Konstantin-". 

i.rabi aşa "Ahmed-" (İkinci Abdül
hamid devrinde İngiliz hakimiye
tine karşı ilK milll hareketin ba
;ıına geçen Mısır milliyetçisi: Bu 
i.>min A'ri'ibi 1 Arabl telaffuzları 
yanlıştır) 323 - 325 

İsa (İsa-peygamber, Hazret-i İsa) 141 
İsa Ağa "Hafız-" (İkinci Mahmud'-

un ağalarından) 93 
İsa Bolatin - Bak.: Bolatin/Boleti

natz "İsa-". 
İshak Paşa (Birinci cihan harbinde 

Trablusgaı'b'e gönderilmiş olan 
ku:n~!ctndanlardan: Müşir Deli-
Fuad Paşa'nın damadıdır) 438 

İshak Sükfıti "Doktor-" (İttihad 
ve-Terakki cemiyetinin "Terakki 
ve İttihad" devrindeki ilk ımü-
essislec-inrlen) 357 

İsmail "Edimeli Berber-" (Taif'de• 
Midhat Paşa'yı boğan nefer) 325 

İsınail "Şoför-" (M:ahmud Şevket 
Paşa vak'asmda Divan-ı-harb'e 

vm-ilip beraet edenlerden) 405 
İsmail Ağa "Tersenikli 1 Tirsinikli-

oğ'lu-" (Ü~ilııcü 
deki asi RuSÇUK 

İsınail Bey (Üçüncü 
Ser'ez: a',vaıı ı) 

İsınail Bey "Gazi-" 

S01in1 devriı•-

a'yanı) 82, 89 
Selim devrinde 

82, 94, 95 
(Beşinci Murad 

Sayfa 
ık<-rindeki kanlı .-ak'asıyla meş-

lınr Çerkez:-Hasan Bey'in babası) 280 
İsmail Bey "Gümiilrüneli -" (İkinci 

mcu·ntiyyet devri muhiHif meb' 
u~Ianııdan) 401 - 404 

İsmajl Bey /Paşa ''Paşo-" (Mora va
lisi Tepedelenli Veli Paşa'nın ket
lındi\lığından yetişen Yanya mu· 

hsaı'rıfı) 103, 104 
İsmail Canbulat Bey - Bak.: Caıı

bnlat Be~' "İsmail-". 

tsmail-Dede Efendi "Hammami-zade 
"- (Türk mnsıkisinin en büyük 
,]iJhilP:·inılen meşhur Mevlevi de-

desi) 136, 137, 327 
İsınail Efendi "Seyfüddin-" (Sultan 

A:ci11 ve Sultan Hamid devirleri 
kaz;askerlerinrlen) 280 

İsmail Efendi "Şeyh-" (Sultan Me-
r:d devrindeki "Kuleli vak'ası" 

mürettipleı-inden) 189 
İsmai•l Hakkı - Bak.: HakKı "Şoför 

İsmail-". 

İsmail Hakkı Bey Bak.: Hakkı 

Be~r "İsmail-" 

İsmail Hakkı Efendi "Manastırlı-" 

(İkinci meşrutiyyet devri A'yan 
fızilsından) 384 

İsm;ı:ı Hakkı Paşa - Bk.: Hakkı Pa-
sa "Topal·İsmail-". 

İsınail Hakkı Paşa "Divitçiş" (Sul-
tan Az;iz devı'i valilerinden) 238 

İsmail Hakkı Paşa "Kurt-" (Sultan 
Az;iJ: ve Sultan Hamid devirleri 
ıııiişirleriııdeıı: "Kurd-İsmail Pa-
sa" diye maruftur). 300, 301 

İsmail Kemal Vlora (İkinci meşrntiy

yet devrinin iftiı'akçı B er at me b'
uslarından: Jliiııhtelif devletlere 
para ile satılmış müseccel haiıı

lerdendir) 359, 360, 368. 393. 3M 
İsınail Mahir Paşa - Bak.: Malı ir 

Paşa "İsmail-';. 

İsmail Pa~a (1fehm<>rl Ali >:iilPdr~'::ı• 

mensup Mısır valilerinden beşin-

cisi ve "Hidiv'' ünvanİyle anı

lanların birincisi) 204, 207, 208, 213, 
231, 236, 242, 243, 248; 291, 323 

İsınail Paşa (İkinci Abdülhamid dev· 
rı Mekatib-i-Askeriyye nazır1a-

. rından) 357 
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Sayfa 
İsmail Paşa "Bostancı·başı "Hafız-" 

(Üçüncü Selim devri vezir-i-a'-
zamlarından) 81 - 83 

İsmaa Paşa "Çerkez-" (Sultan Me-
cid devri müşirlerinden: Kırım 

harbindeki yararlıklaı'ıyla ma· 
ruftur) 150 

İsmail Paşa "Gürcü-" (Birinci Mah
mud devri vezir-i·a'zamlarından) 23, 

24 
İsmail Paşa "Hekim-" (Sultan Aziz 

devri vükelasından ve Girit va
lilerinden: Rum dönmesidir) 209, 210 

İsmail Siracüddin - Bak.: Siracüd-
din "İsmail-". 

İsmail·ül·Atraş (Sultan Mecid dev· 
rindeki Dürzü rüesasından) 192 

İstria "Capo d-" (Aslen Rum oldu
ğu için Yunan istiklal cereyanı

nı himaye etmiş olan Rus Hari-
ciyye nazırı) 105 

İtalinski "D'-" (Üçüncü Selim dev
rinde 1221 seferi ilihı edildiğ·i za
man Yedikule'ye hapsedilmeyip 
ilx defa olaı'ak memleketine iade 
edilen Rus sefiri) 84 

İv::nov /İvanof "General-" (Balkan 
harbinde Edirne'yi muhasara e· 
den Bulgar ordusunun kuman-
dam) 391 

İvan Paskiewitch Bak. : Paskie-
witch "ivan-". 

İVaz-Mehmet Paşa - Bak.: Mehmet 
Paşa "Hacı-İvaz-". 

İvaz-Paşa-zade İbralıim Bey - Bak.: 
İbrahim Bey "İvaz-Paşa·zade___;". 

İVaz-zade Halil Paşa· - Bak. : Halil 
Paşa "İvaz-zade-.:ıı. 

İZmirli· Ali Paşa - Bak.: Ali Paşa 
"İzmirli-". 

İzmirli-Hüseyn Paşa - Bak.: Hüseyn 
Paşa "İzmirli-·". 

İzmirliyan (İkinci Abdülhamid dev
rinde Şarki-Anadolu'da bir Er
menistan te'sisi hulyl'tsına kapıl-

mış olan hain Ermeni patriki) 334, 336 
İzmitli-Halil Paşa - Bak.: Halil Pa-

şa "İzmitli-". 

İzzet Ali BeyjPaşa (Üçüncü Ahmed 
ve Birinci Mahmud devirleri Baş· 
defterdarlarından) 20 

Sayfa. 
İzzet Bey (Sultan Aziz'in hal'ine §Jet 

olanlardan beşinci Talia taburu 
binbaşısı) 258, 269, 319, 321 

İzzet Bey (Altmcı 1\fehmet Vahldüd-
din devri Evkaf nazırlarından) 454 

İzzet Holo Paşa "A bid-zade-" (İ:ünei 

Abdülhaınidin servet ve nüfuziyle 
meşhur ikinci katibi: Kurerradan 
ve vüzeradandır; halk arasında 

"Arab-İzzet" diye anılır) 343, 362' 
İzzet Mehmet Paşa (Birinci Abdül· 

hamid devri vezir-i-azamların-

dan) 59, 61, 62 
İzzet Mehmet Paşa (Üçüncü Selim 

devri vezir-i-azamlarından) 73, 76 
İzzet Mehmet Paşa "Darendeli/Topal 

-" (İkinci Mahmud ve Sultan 
:M:ecid devirleri vezir-i-a'zamla · 
rından) 110, lll, 113, 114, 131, 133 

İzz:et-Molla "Keçeci·zude-" Sul-
tan Aziz devri sadr-ı-a'zamla

rından Büyük· Fuad Paşa'nın ba · 
bası, meşhur divan şairi) 229 

İzzet Paşa - Bak. : İzzet Holo Paşa 
".Abid-zade-". 

İzzet Paşa "Ahmed-" (Altıncı Meh· 
med Vahldüddin devri sadrı-a'

zamlarından) 365, 400, 401, 448 · 450, 
452, 453, 457 

İZzüddin Efendi (Mahmud Şevket 
Paşa vak'asında Divan-ı-lıarbe 

verilip beraet edenlerden) 405 
Janda;rma-Kemal Bak.: Kemal 

"Jandarma-". 
Jandanna-Sadık Bak.: Sadık 

"Jandarma-i•. 
Jorj Petri Var§amof - Bak.: Varşa

mof "Jorj Petri-". 
Jorris "Charles Edonard-" (Ermeni 

komitecileriyle beraber Sultan 
Hamid'e bomba :ıtan bel· 
~i kah anarşist) 348, 350 - Bak. : 
Anne J orris. 

Joseph "İkinci-" (Avusturya irnpa· 
ratorlarından 65, 66, 104, 105 

Joseph-Alexandre de Hübner - Bk.: 
Bak.: Hübner "Baron Joseph· 
Alexandre de-". 

K 
Kabaağaçlı-zade Ahmed Cevad Paşa 
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Sayfa 
- Ba"d:.: Cevad Paşa "Kabaağaç
lı·zade Ahmed-". 

Kabakçı-Mustafa - Bak.: "Mustafa 
Kabakçı-". 

Kaba-kulak İbrahim Paşa - Bak.: 
İbrahim Paşa "Kaba-kulak-". 

Kabuli Bey "Ali-" (31 Mart vak'
asında asilerin öldürdüğü "Asaı'-L-
tevfik" sudtrisi) 372 

Kab"uli Paşa (Sultan Aziz devri vü-
kelasından) 223 

Kabulyan "Konstantin-" (Sultan 
Hamid devrindeki "Bomba hadi· 
sesi" nin mürettiplel'inden: Bu 
Rus-ermenisinin bir ismi de Safo 
gösterilir) 348 

Kabzmıal-zade Said Efendi - Bak.: 
Said Efendi "Kabzımal-zade-". 

Kadı-Abdurrahman Pa§a Bak.: 
A bdurı'ahnıan Paşa "Kadı-". 

Kadı Paşa - Bak.: Abdurrahman Pa
şa "Kadı-". 

Kadı-zade Mehmet Tahir Efendi -
Bak.: Tahir Efendi "Kadı-zade 

Mehmet-". 
Kadri Ağa "YağlıkÇı-" (Birinci Ab· 

dülhami d devri vezir-i -a'zamla
rından Derviş Mehmet Paşa'nın 

babası) 59 
Kadri Efendi "Hoca-" (Paris'de ça-

lışan Jön-Türklerilen) 359 
Kadri Efendi/Paşa - Bak.: Abdül· 

~adir/Kadri Efendi/Paşa "Ra.ma
zan·zade-". 

Kadri Paşa "Cenani:-zade Mehmet-" 
(İkinci Abdülhamid devri sadr-ı· 

a'zamlarından) 317 

Kağıtçı-Hüseyn Ağa - Bak.: I-Iüseyn 
Ağa "Kağıtçı-". 

Kahraman Ağa (İttihatçı. Harbiye na· 
zırı ve Baş-kumandan vekili En
ver Paşa'nın beş batın evvelki 
dedesi) 408 

Kahraman Paşa (Üçüncli. Mustafa 
devrinde Dnkagin sancak-beyi) 45 

Kalafat-Mehmet Pa§a - Bak.: .Helı-

met Paşa "Kalafat-". 
Kalaylı-Ahmed Paşa - Bak.: Ahmed 

Paşa "Kalaylı/Kalaylıkoz-". 

Kalaylıkoz-Ahmed Paşa - Bak.: Ah-

Sayfa 
med Paşa "Kalaylı/Kalaylıkoz-". 

Kalyoncu-Mustafa Ağa - Bak.: M us· 
tafa Ağa "Kalyoncu-". 

Kanıer-tab Hatun (Alemdar'ı meftUn 
eden güzel cari ye) 96 

Kamil Bey "Mehmet-" (Sultan Aziz 
devrinde Harıiciyye tefırifatçı.sı: 

"l\Iahşer midillisi" lakabiyle ma· 
rnftur) 217 

Kamil Efendi (Kıbrıslı Mehmet Emin 
Paşa kethudası: Meşrutiyyete 

muhalefetinden dolayı Midhat 
Paşa'nın emriyle "Bila-muhake-
nıe" nefyedilenlerdendir) 294 

Kamil Efendi "Hafw-" (İtl(hatı::r. 
Harbiye nazırı ve Baş-kuman-

dan vekili Enveı' Paşa'nın dedesi) 408 
Kamil Pa§a "Kıbrıslı Mehmet-" (i· 

:ünci Abdülhamid ve Beşinci 

:M'ehmed Reşad devirleri sadr-ı; 

n.'zamlarından) 310, 328, 331, 335, 
356, 362, 365, 368 - 370, 388, 396 . 403 

Kamil Paşa "Yusuf-" (Sultan Aziz 
devri sadrı-a'zaınlarından: "A· 
rapgirli" ve "Telcmek mli.ter
cimi" lakaplarıyla anılır) 165, 198, 

202 . 204, 266, 272 
Kandıralı-Mehmet - Bak.: Meh-

met "Kandıı'alı-". 
Kani Paşa "Mehmet -" (Sultan 

Aziz ve Sultan Hamid devirleri 
vükelasLlldan) 212 

Kani-Paşa-zade Ahmed Rif'at Bey -
Bak.: Rif'at Bey "Kani-Paşa·za· 
de Ahmed-". 

Kanuni Sultan Süleyman - Bak.: 
Süleyman "Birinci-". 

Kapdan-ı-derya Kayserili-Ahmed Pa
§a - Bak.: Ahmed Paşa "Kap
dan·ı-derya Kayserili-". 

Kapdan-Mehmet Paşa - Bak.: Meh
met Paşa "Kapdan-". 

Kaplan-Giı·ay "Birinci -" (Üçüncü 
Ahmed ve Birinci Mahmud de
virleri Kırını hanlarından) 20, 24, 25 

Kaplan·Giray "İkinci-" (Üçüncü 
Mustafa devri Kırım hanların-

dan) 50, 51 
Kapolyon - Bak.: Capoleone 
Kapu-kıran Mehmet Paşa Bak.: 
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Sayfa 
~~rchıııet Paşa "Kap;rkıran-". 

Kara-Ahmed Efendi - Bak.: Ahmed 
Efendi "Kara-". 

Karp,-Cehennem İbrahim Ağa 

Bak.: İhrahiın Ağ·a/Paşa "Kara
Cd:enncın-". 

EfP!Hli '·F!JiLt•li Kan•-''. 
Ec.ı.rakeçili-Mehme"t Bey Bak.: 

:\lclımet Bey "Karakeçili-". 
Kara-Kemal Bey Bak. : Kemal 

Bey "Eaı'a/Zülüflü-". 

ta!.'n Paş~ı '~Ça\TU~ h~r;i I~ar(1-n. 

Kara-Osman-oğlu Hacı-ömer Ağa -
Ba;z.: Ömer Ağa "Kara-Osman
oğlu Hacı-". 

Kara-Silahdar Seyyid-Mehmet ·Paşa 

- Bak.: lviehmet Paşa "Kara-Si· 
1 alıdar/Kara-ve zir Seyyid-". 

Karasu (Türk düşmanlığıyla .maruf 
olduğu halde ikinci Abdülha· 
mid'e hal'ini tebliğe me'mil.r edi
len siyonist Selihıik meb'usu) 378, 

Karatodori 1 Caratlıeodory "Doktor 
Konstantin-" (Sultan Aziz'in ce
sedini muayene eden hekimler
den) 

Karatodori 1 Karatheodory Paşa 

"AlexandTe-" (İkinci Abdiil
hamid devri vükelasından : Ber 
lin rnuahedesinin akdinde Os
mrmlı baş-murahhası) 

Kara-Vezir Seyyid-Mehmet Paşa -
Bak: Mehmet Paşa "Kara·Sililh
dar/Kara-veziı' Seyyid-". 

Kara-Yorgi Bak: Petrowitch 
"George-". 

Karl Petroit - Bak.: MBhmed Ali 
Paşa. 

Karol "Birinci-" (Memleketeyn'in 
son prensi ve Rumanya'nın ilk 
knılı olan Charles ve Hohenzol-

403 

268 

315 

lern) 206, 211, 222, 304 
Kasabm-I'ehmi Efendi - Bak.: Feh-

mi Efendi "Kasabın-". 

Kasım Ağa (Üçiincü Selim'in ağ·ala-

Sayfa 
FLll-:.: İh~·ahiın Paşa "I{atar-ağa-

sı Hacı-". 

I{aterina "BiTinci-" (Rus çarı I{oeaw 
Petro'ıın:ı ilkönce ınetı-esi ve soıı-

r<' ko:nsı olan ve Petro öldüri:ten 
~onn; r1a Rus tahtına çıkan Li,·on
T'llı :\üntlıe Ra be' nin iıııpaı'ato· 

ri<:eli.k devrindeki ismi) 
Kateriııo, "tkincijBüyi"ik -" (Kocası 

Ü~;üncü Petro'yu öldi"irüp yerine 
g-eçerek On-sekizinci asıı·da 33 
seııe s81tanat si-iren ve Ti-irk düş· 

ınan] ı~-ıyh ~ölıret bulan Rusya 
imp:udoı·iı:esi: "Şim al Semiı'a

ınis'i" l~kabiyle ve alıHUd dii~

kiiııliikleriylc mihnftm) 41, 43, 
47, 50- 53, 57, 62 - 66, 104, 

Krtırcı-oğlu-Ahmed Muhtar Paşa -
Bak.: J\fııhtar Paşa "Katırcıoğln 

Gazi Ahnıeil-". 
Katırcıoğlu Hacı-Halil Efendi -

Bak.: Halil Efenili "Katırcıoğlu 

Hacı-". 

Kavaklı-Mustafa Efendi' Bak.: 
::\Iustafa Efendi "Kavaklı-". 

Kavalah·Mehmed Ali Paşa - Bak.: 
Mehmed Ali Paşa "Kavalalı-". 

Kava.nozjNişancı Ahmed PaŞa -
Ba;c: Ahmed Paşa "Kavanoz / 
Nişancı-". 

Ka yın - Bak.: Samoil Kayın ve 
Robina Kaym. 

Kaymak - Mustafa Pa§a Bak.: 
Mustafa Paşa "Kaymak-". 

Kayserili-Ahmed Paşa "Kapdaın-

derya-" Bak. : Ahmed Paşa 

"Kandan-ı-ilerya Kayseı'ili-". 

Kayscr'li- Mehmet Paı:ıa Bak.: 
}{ehmet Pa~a "Nişancı/ Teşkil' / 
Kavserili-". 

Kazıkçı-Hüseyn Paşa - Bak.: Hü
seyn Paşa "KazıkGı-". 

!\.azım Ağa fM1hn•nil Şevlcet Paş:;ı.'· 

4 

44, 
105 

ııın ıısa~ı) 

Ks.zım Bey 
403 

''Yi.i?:ba')ı 

(tki mi 

Çerkez-" 

402. 404, 405 
Abf!HlhHmiil 

ı'ından) 93 r1eni nıiic:iT]r,·inclı>n) 357 
Katar-ağası Hacı-İbrahim Paşa - Keçeci·z~A'I.e İzzet-Mol!a - B'lk.: İz-
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zet-Molla "Keçeci-zade 
m<':t-". 

Sayfa 
Melı-

Keçeci·zade Mehmet Fuad Paşa -
Bak. : Fnad Paja ''Ke~e.:i-zade 

::\I ehmet-". 
Keçi-boynuzu Ağa - İbrahim Hilmi 

Pa sa - Bak.: Hilmi Paşa "Keçi
boynuzu Ağ'a-İbrahim-". 

Kelleci-Osman Paşa - Bak.: Osman 
Paşa "Kelleci-". 

Kel·Yusuf Efendi - Ba:c: Yusuf 
Efendi "Kel-". 

Kemal - Bak. : Namık Kemal. 
Kemal "Jandarma-" (Mahmud Şev

ket Paşa vak'asında i'dam edilen-
lerden) 404 

Kemal ·Bey - Bak. : İsmail Kemal 
Bey. 

Kemal Bey (Mahmud Şevket Paşa 

vak'asında Dl:van-ı-harbe verilup 
beı'aet eden Erkan -ı-harp mira-
layı) 405 

Ke:::c:l Bey (Mütareke devrinde Er 
meni tehciri .meselesinden dolayı 

Divan-ı-harp kararıyla ve el-ça
bukluğuyle i'dam ediliveren 
Yozgad mutasarrıf vekili) 457 

Kemal 
1
Bey "Kara - Zülüflü-". (İtti

had-ve-Terakki'nin Istanbul mer
kezi reisi ve biı'inci cihan har
binde İaşe nazırı: "İaşeci" laka-
biyle de anılır) 452, 456 

Kemal Midhat Bey (Mahmud Şevket 
Paşa vak'asında gıyaben i'dama 
mah:Zum olanlardan) 402, 405 

Keınıı,l Paışa "Ahmed-" (Sultan Aziz 
w: Snlbn Hamid devirleri vüke
la.sıııdan: :Şehzartelerin Fransız-

ca hocalığında bulunmuştur) 265, 285 
KemaJüddin Efendi "Şehzade Ahmed 

-" (Sultan Mecid'in oğnllann-

(lan) 299, 405 
Kemalüddin Paşa "Damad-" (Gazi

Osman Paşa'nın oğlu ve Sultan 
Hamid'in damadı) 342 

Keınanke~ - Mustafa Paşa - Bak.: 
::lfnstafa Paşa "Kemankeş-". 

Kerenskyi (Birinci cihan harbindeki 
Rus ihtilali üzerine BolşevikJel

den evvel iş başına gelen Baş-

vekil) 
Sayfa 

436 
Kerim-Han "Zend-" (İran'da Zend 

hanedanının ilk hükünıdarı) 59 
Kesici-Hasan Paşa- Bk.: Hasan Pa-

şa "KesicijFirarl: Seyyid-". 
Kethuda-Hasan Paşa - Bak.: Hasan 

Paşa "Meyyit/Cenaze-". 
Kethurl.a·Refik Efendi- Bak. : Re

fik Efendi "l\I nstafa-". 
Kevser Hanım (Sultan Aziz devri 

mabeyncilerinden Seyyid Bey'in 
karısı) 287 

Killi-Abdullah Bak.: Abdullah 
''Killi-". 

Killi-oğlu Hüseyn Ağa - Bak.: Hü
seyn Ağa "Killi-oğlu-". 

Ki•-·kor Varşam - Ba:-:.: Varşamof 

"Jorj Petri-". 
Kiryak o (Sultan Aziz devrindeki Te-

sal ya ıs yanının ele-başısı) 21() 
Kitchener "Lord-" (Birinci cihan 

harbinden evvel İngiltere'nin Mı-
sn· fevkalade-komiseri) 433. 

Kı.bnslı-Kamil Paşa - Bak.: Kamil 
Paşa "Kıbrıslı-Mehmet-". 

Kıbrıslı-Mehmet Emin Paışa - Bak.: 
Mehmet Emin Paşa "Kıbrıslı-". 

K1bnslı-Tevfik Bey - Bak.: Tevfik 
B ev "Kı bı'ıslı-". 

Kılıc-Ali Paşa (İkinci Selim ve ü
çüncü Murad devirlerinde 15 se
ne kadar Kapdan-ı-deı·ya olan 
büyük Türk denizcisi) 318 

Kının-Giray (Üçüncü Mustafa devri 
Kırım hanlarından) 44 

Kızıl-Sultan (Ermeni meselesinde 
Türk hukukunu müdafaa ettiği 

için İkinci Abdülhamid'e Fran
sız nıüverrihleı'inden Albert Van
dal'in huistiyanlık taassubiyle 
dü~manca ta~dığı "Le Sultan Ro
ngc" lRkabının büyük bir gaflet 
''R '1 e ı bi,. cehalet eseri olarak 
Türk~ele!)tİrilip ikinci meşrutiy-

yeHen beri maa tteessiif tekrar edilip 
r!nran yüz-kızartıcı tercemesi) 286, 

287, 336 
Kleber "Jean-Baptisle-" (Üçüncü 

Selim devrindeki istilada Napo
leon'dan sonra Fransız ordusuna 
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Sayfa 
kumanda eden ve Mısır'da öldü· 
rülen jeneral) 78, 79 

Koca-Abdi Pa§a - Bak.: Abdi Pa-
:;:a "Koca-". 

Koca Ağa (İttihatçı Harbiye ııazm 

,-e Baş·kumandan vekili Enver 
Pasa'nın altı b atın evvelki· dede· 
si) 408 

Koca-Rusrev Mehmet Pa§a - Bak.: 
Hnsrev Mehmet Paşa "Koca-". 

Koca-Petro - Bak.: PetTo "Birinci 
_, 

Koca-Ragıb Paııa - Bak.: Ragıb 

1fehmet Paşa "Koca-". 
Ko~:ı-Resid Paşa - Bak.: Re'5id Pa· 

~~ı "Koca-Mustafa-". 
Koca-Yusuf Paşa - Bak.: Yusuf Pa· 

'ia "Koca-" 
Kokhanowitz "General-" (Kırım 

harbinde müttefiklere teslim olan 
KinbouTn==KılbuTun Rus kuman-
dam) 171 

Kolokotronis (İkinci Mahmud dev
rindeki Yunan ısyanının ele-ba-
şılanndan) 1 06 

Eomik-Rasan Efendi - Bak.: Ha· 
san Efendi "Komik-". 

Konstantin (R-:ısya imıparatoriçesi İ
kinci KateTina'nın Bizans tahtı-

na namzed gösterilen toTunu) 65 
Konstantin "BiTinci-" (Yunan kral

larından: İkinci Abdülhamid 
devrindeki Osmanh · Yunan or
dusunun baş - kumandanlığında 

bulunmuş ve mağlub olmuştur) 339, 
340, 393 

Konstantin İpsilanti 1 Ypsilanti -
Bak.: Ypsilanti/ İpsilanti "Kons· 
tantin-". 

Konyalı-Bekir Ağa - Bak.: Bekir 
Ağa "Konyalı-". 

Kornilof "Vis-amiral-" (Kıı'ım har
binde Rusların Sıvastorrıol mü-
di'ifaa kumandanı) 161, 167 

Xoroneos (Sultan Aziz devrindeki 
Girit ısyamna yardım için Yu· 
nanlıların gönderdikleri miralay) 210 

:Kossuth "La~ro~-" (1848 ihtilalini i-
dare eden Macar milliyetçi si) 1~8. 

1~!) 

Sayfa 
Kostak~ Adossidi Efendi - Bak.: A

dossidi Efendi "Kostaki-". 
Koııancalı-Ralil Ağa - Bak.: Halil 

Ağa "Koşancalı-". 

Koutousoff (Üçüncü Selim devrinde 
Maçin'i zabteden Rus kumandanı) 71 

Köle-Süleyman Paşa - Bak.: Süley
man Paşa "Nişancı/Silahdar/Kö
le-". 

Köprü!ü-zide Abdullah Paşa - Bak.: 
Abdullah Paşa "Köprülü-zade-". 

Köprülü-zade Fazı! Ahmed Paşa -
Bak.: Fazıl Ahmed Paşa "Köprü· 
lü-zade-". 

Köprülü-zade Rafız-Ahmed Paşa -
Bak.: Ahmed Paşa "KöpriiJü-za· 
r1e Hafız-". 

Kör-Ahmed Paşa - Bak.: Ahmed 
Pa>ıR "Nişancı Hacı-". 

Kör-Mahmud Nedim - Bak.: Ne
dim Paşa "Mahmud-". 

Kör-Mehmet - Bak.: Mehmet "Deli
Eyiib-oğlu Kör-". 

Kör-Yusuf-Zıyaüddin Paşa - Bak.: 
7ııyiiüddin Paşa "Kör-Yusuf-". 

Köse-Bahir Mustafa Paııa - Bak.: 
Bahir Mustafa Paşa "Köse-". 

Köse-İbrahim Ağa - Bak.: ibiahim 
Ağa "Köse/Giritli/Fitne·i· Kıya
me-". 

Köse·Kethuda Çelebi - Mustafa Re
şid Efendi - Bak.: Reşid Efen
di "Köse-Kethuda Çelebi-Musta
fa-". 

Köse-Musa Paşa - Bak.: Musa Pa· 
şa "Selanikli/Köse-". 

Köse-Mustafa Paşa - Bak.: Mustafa 
Paşa "Köse-". 

Kress Paşa "Von-" (Birinci cihan 
harbinde Bahriye nazırı ve Dör
düncü ordu htmandanı Cemal 
Paşa'nın Alman müşaviri) 426, 427, 

430, 434, 435 
Krestowitch - Bak.: Gavril Paşa. 

Krüdner "C'rtrieral-" (93 seferine iş

tira:, eden Rns kumandanların· 

~an) ~03 

Kurd-isınail Paşa - Bak.: İsmail 

Hakkı Paşa "Kurt-" 
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Sayfa 
.Kuza - Bak.: Couza/Kuza "Alexan· 

dre Jean". 
Küçük-Beşir Ağa - Bak.: Beşir Ağa 

"İkinci/Küçük-". 
Küçük-Ha:ındi Efendi - Bak.: Ham

di Efendi "Küçük-". 
Küçük-Hüseyn Paşa - Bak.: Hü

seyn Paşa "Taya.zade Damad 
Küçük-". 

Küçük-Mercan Ağa - Bak.: Mercan 
Ağa "Küçük-". 

Küçük-Said Paşa - Bak.: Said Paşa 
"Mehmed-". 

Kürt-Şerif Paşa - Bak.: Şerif Paşa 
"Kürt-". 

L 

Lamsdorf "Kont-" (Rus 
n azı rlnnndan) 

Latif Bey (Sultan Hamid 
Yıldız fevkalade 
müddi-i-umumisi) 

Hariciyye 

devrindeki 
mahkemesi 

Landon (Üçüncü Selim devrinde 
Belgrad'ı zabteden Avusturya ku· 
mandanı) 

Lawrence "Miralay-" (Birinci cihan 
harbinde Araplar arasında. ve bil
hassa Hicaz'daki faaliyetiyle me§· 

347 

319 

69 

hur İngiliz casusu) 433 
Layard "Henry-" (İkinci Abdülha-

mid devrinde İng-ilteTe'nin İstan-

bul büyük-elçilerinden) 314 
Layoş Kossuth - Bak. : Kossuth ''La

yoş-". 

Laz-Ahmed Paşa - Bak.: Ahmed Pa
şa "Nazır/Laz-". 

LazarijLazaro "Perikli/Hacı-" (Sul· 
tan Aziz devrindeki "Selanik 
vak'as"nın mürettibi olan Ame· 
ri ka konsolosu: Rus tabiiyyetin-
de bir rumdur) 253 

Lefter Efendi - Bak: Venizelos. 
Leidersdorf (Beşinci Murad'ın hasta

lığ-ını tedavi için Viyana'dan ge-
tirtilen Asabiyye mütehassısı) 279 

Leon Cahun - Bak.: Cahnn ''I~eon 
_, 

Leopold "İkinci-" (Belçika kralla· 
rından) 220. 222 

Sayfa 
Leroy de Saint·Arnaud- Bak.: Saint

Arnaud "Leroy de-". 
Lesseps "Ferdinand de-" (Süveyş 

kanalının açılınasında amil olan 
Fransız diploınatı) 165, 188, 231 

Leszczynski - Bak. : Stanislas Lesz
czynski. 

Lewis "Amiral-" (Üçüncü Selim 
devrinde Mısıra karşı harekete 
memur olan Akdeniz İngiliz do
nanmasının kuınandanı) 85 

Liman Paşa (Birinci cihan harbinde 
muşır rütbesiyle Çanakkale ve 
Suriye cepheleri kumandanlıkla

rında bulunmuş olan "Alman 
Heyet-i askeı'iyye-i ıslahiyyesi" 

reisi Liman von Sanders) 407, 408, 
417, 425, 445, 446 

Limbrakakı (Sultan Aziz devrindeki 
Girit 
dan) 

ısyanının ele-başılarm-

Limpus Paşa (Birinci cihan harbin
den evvel Osmanlı donanmasının 

ıslahına memur olan İngiliz amı-

231 

rali) 408, 414 
Linant-Bey ( Siiveyş kanalının pro

jesini hazıı'lıyan Fransız miihen-
disleriııden) 188 

Liparis "Madam Sofi-" (Sultan Ha-
mid devrinde "Bomba hadisesi" 
.mürettiplerinden) 439 

Liprandi "General-" (Kırım ınuha

rebesine iştirak eden Rus kuman
danTarından) 

Lobanow 1 Lobanof (Rus Hhiciyye 
167 

nilzırlarından) 333 
Logofet Bey (İlk meşrutiyyet devri 

A'yan azasından) 
Lokmacı·Ebubekir Paşa - Bak.: E. 

bnbekir Paşa "Lokmacı Hacı-". 
Lomb>ardi "Augnsto-" (Bazı şehza

deierin mnsıki muallimliğinde bu
Innmnş olan İtalyan musıkif!i-

356 

nası) 256, 285 
Lorando (Osmanlı Maliyesinin öde

memi~ oldu.!'hı alacaklarından do
layı Frımsıı~ donanmasının Midil
li~ye asker çıkarmasımı sebeb olan 
bankerierden: "Tn bini" maddesi-
ne de bakınız). 343 
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Sayfa 
Lo ri s· M:elikow - Bak. : l\Ielikow 1 

~Ieli~of "Loris-". 
Louis ''Birinci-" (Bavyera kı'alla· 

nndaıı) 209 
Lm•is "On-altıncı-" (Fransa kralla-

rından) 91 
Louis "On-beôinei-" (Fransa kralla-

nndan) 
Louis· "Oınlördüncü-" (Fransa 

lanndan) 

28, 74 
kral-

219 
I,ouis Mallet - Bak. : Mallet "Sir 

Louis-". 
Louis-Phili'PPe (Fı'ansa krallanndan) 128 
LouirJ Sauveur de Villeneuve - Bak.: 

Villeneuve "Marki Louis Sauveur 
de-". 

Luders (Kırım harbinin i];, safhasın

daki Silistre muhasarasına· iştirak 
e(1en Rus jenerallerinden) 155, 156 

Lfıtfi Efendi "Hafız-Ahmed-" (Vak'
anüvis: İkinci Abdülhamid'in ho· 
r•nlarından ve o devrin 
kaı~askerleı:'inden dir) 

Lfıtfi Simavi Bey (Beşinci 

Re§ad ve Altıncı Mehmet 

Rumeli-

Mehıned 

V ahi· 

286 

t1iidclin devirleri Baş·mabeynci

lerim1en) 363, 379, 382, 393, 4l:'i, 441, 
442, 448, 451, 452 

Lutfullalı Bey (Sultan Mecid'in kız

larından Seniha-Sultan'la Daımıd
:Mahmud Celalüddin Paşa'nın oğ

ln ve Sabahüddin Bey'in kar 
d eşi) 358 · 360 

M 

Mac-Mahon "Maurice de-" (1873 de 
Reisicumhur olan meşhur Fran-
sız mareşali) 169 

Mahdfime Hanım (Namık Kemal'in 
anne-annesi) 329 

Mahir Paşa "İsmail-" (Sultan Ha· 
mid'in adamlarından olduğu için, 
ikinci ıneşrutiyyetin bidayetinde 
İttihatçılaı'ın so"rl:akta öldürdük-
leri ilk komite kurbanı) 371 

Mahmud "Birinci-" (Osmanlı padi· 
~nhlarından Sultan Mahmud Han-ı 
Evvel) ll, 19, 20, 23, 33 · 36, 38. 

45, 47, 57, ]J o, 32:! 

Sayfa 
!;'Ialımud "İkinci-'--" (Osmanlı pa di

şahlanndan Sultan Mahmud Han 
-ı Sani 1 Mahmud-ı Adli) 56, 64, 88, 
91 - 98, 10 ı , 103, 112, 114 - 123, 132, 
135, 137, 140, 141, 185, 196, 197, 199, 

262, 274, 310, 406, 442, 444 
li:Icıhm.ud Bey (Sadr-ı-a'zam Ali Paşa'-

nın hususi katibi) 223 
Mahmud Celalüddin :Efendi- Bak.: 

Celalüddin Efendi "Şehzade Mah
mud-". 

Mahmud Celalüddin Paşa Bak. : 
CeHl.lüddin Paşa "Mahmud-". 

Mahmud Celalüddin Paşa "Damad-" 
(Sultan Aziz ve Sultan Hamid 
devirleri vükelasından ve T§.if 
ffieiası kurbanlarından: "Damad 
Mahmud Paşa" ismiyle ıııaruftur 

ve Tophane müşiri Fethi Ahmed 
Paşa'nın oğludur) 250, 268, 269, 
276, 284, 290, 292, 293, 295 - 297, 
299, 300, 308, 314, 319, 320, 325, 326 

Mahmud Celalüddin Paşa "Da-
road-" (Sultan Mecid'in damadı, 
Seniha-Sultan'ın kocası, Sabfihüd
din Bey'in babası ve Rusrev Pa: 
şa!mn gürcü kölelerinden Halil 
Rif'at Paşa'nın oğlu) 358 

Mahmud-Han (Safavilerden sonra İ
ran'da saltanat süren Efganlar 
lıiinedarıınııı ilk hükümdarı) 13, 15 

Mahmud Muhtar Paşa (Gazi-Ahmed 
M nh tar Paşa'nın oğlu: İkinci meş· 
rutiyyet devrinde ordu kuman
danlığı, valilik, sefil'lik ve nazır-
lık gibi büyük mev~ilerde bulun· 
muştur) 339, 363, 376, 388 · 390, 406, 

411, 413, 417 
Mahmud Nedim Pa~a- Bak.: Ne-

dim Paşa "Mahmud-". 
Mahmud Paşa (Mısır baş-vekillerin-

den) 324 
M'J.hmud Paşa "Çüriiksııln-" (İkinci 

meşrutiyyet devri nar.ırlarmdan) 415 
Mahmud Raif Efendi - Bak.: Raif 

Efendi "Tanburi/İngiliz Mahmud _, 
Mahmud Şevket Paşa (Beşinci Meh· 

met Reşat devri sadrı-a'zamla

rırıdan: Hareket oı'dusunun meş-
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Sayfa 
lıur kunıandam) 375, 376, 379, 381, 
382, 384, 388, 396, 400 - 404, 406, 407 

Mahşer-midiUisi ~ Bak.: Kamil Bey 
"Mehmet-". 

Mahvi Efendi "Ali-" (Beşinci lVIu
rad'la İkinci Abdülhamid'in Far 
si muallimi) 285 

Maison "Gen•eral-" (Yunan istikl§Ji 
esnasında Mora'yı işgal eden 
Fransız kumandanı) 114 

MakbUl-İbrahim Paşa - Bak.: İbra

him Paşa "MakbUİ/Maktfıl-". 
Mallet "Sir Louis-" (Birinci cihan 

harbinden evvel İngiltere'nin Is-
tanbul büyük-elçisi) 417, 418 

Malumyan (İttihad·ve-Tera~ki'nin ta
lebi üzerine Taşnakzutyun is· 
mindeki Ermeni ihtil§J komite
sinin ittihatçılarla gizli müzake· 
reye me'mur ettiği murahhaslar-
dan) 373 

Manastırlı- İsmail Hakkı Efen~i -
Bak. : İsmail Hakkı Efendi "Ma· 
nastırlı-". 

Manastırlı - Rif'at Efendi - Bak.: 
Rif'at Efendi "Manastırlı-". 

Mandal-zade Hüsamüddin Pa§a -
Bak.: Hüsarriüddin Paşa "Men
del/Mandal-zade_:.". 

Mandelstam "Andı:ı€-" (İkinci Ab
dülhamid ve Beşinci Mehmet Re
şad devi'inde birinci cihan har 
bine kadar Istanbul Rus sefa: 
reti baş-tercümanlığında bulun· 
muş olan Türk düşmanı) 416 

· Manteuffel "Baron Othon-Theodore 
de-'-" (1856 Paris sulh konferan
sında Prnsya krallığı baş-mu· 

ralılıası ve Hariciyye nazırı) ,177 
Marc-Mateel 1 Mark - Markel "Dok

tor-" (Sultan Aziz'in · cesedini 
ı:riuayene eden he~imlerden) 268 

Marie-TMrese ( A vustuı·ya imparato; 
riçesi) 35 

Marie Walewska- Bak.: Walewska 
"Kon tes-Marie-". · 

Marko Botsaris - Bak. : Botsaris 
"Mark o-". 

Marko Paşa "Doktor-'-" (Mekteb·i· 
Tıbbiyye nazırı: Rnltan Aziz'in 

Sayfa 
cesedini muayene eden hekimler-
dendir) 268, 270, 273 

Maroen "Doktor-" (Sultan Aziz'in 
cesedini muayene eden hekimler-
den) 268 

Marthe Rabe - Bak.: Katerina "Bi
rinci-". 

Maurice Bompard - Bak.: Bom\])ard 
·"Maurice-". 

Mavrokordato "Alexandre-" (ikinci 
Mahmud devrinde Mora ısyanı
nın DimitTios İpsilanti'den sonra
ki ele-başısı) 106, 107 

Mavrominalis (İkinci Mahmud 'dev
rindeki Yunan ısyanının ele·başı· 

larından) 106 
Maxveli "General-" (Birinci cihan 

harbinde Cemal Paşa'nın meşhur 

Kanal seferi esnasında Mısır'da
~i · İngiliz kuvvetlerinin kuman· 
danı) 426 

Mazeppa (Rus çarı Koca-Petro'ya 
mağlub olduktan sonra Üçüncü 
Ahmed devrinde İsveç kralı On· 
ikinci Charles ile beraber Tür 
kiye'ye iltica eden Kazak hetma· 
nı) 3 

Mazhar Bey (ikinci Abdülhamid dev
rinde Terakki-ve-ittihad cemiye· 
tinin gizli teşkilatını bükuroete 
bildiren nıuhbir) 357 

Mazha.r Bey (İkinci meşrutiyyet dev
rindeki Arnavutluk ısyanına se-
beb olan İttihatcı Kosova. valisi) 382 

Mecdüddin Efendi "Yüz;başı-" (Se-
lanik'deki ilk İttihatçılardan) 359 

Mecid "Sultan-'~. Bak.: Abdülmecid 
Mecid Efendi - Bak: · Abdülınecid 

/ Meci,d Efendi. 
Mecid Efendi (f,Amasyah Hoca-" 

(Sultan Aziz devri nlemasından 

ve Meclis·i-Maarif azasından) 223 
Medeın "General-" ·(Üçüncü· M usta-

fa devrinde~i 1182 seferinde Rus 
knmandan]arın<lan) 44, 47 

Medeni-Mehmet Nuri Efendi - Bak.: 
Nnri Efendi "Medeni-Mehmet-". 

Mediha-Sultan (Sultan Mecid-'in kız· 

larından: Dama-d-Ferid'in, kan· 
. sıdd) 442, 467 

F.: 33 
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Sayfa 
Mehmet "Altıncı-" (Son Osmanlı pa.

dişahı Sultan Mehmet V ahidüd-
din Han-ı Sadis) 195, 228, 370, 432, 
441 - 445, 456, 457, 459 - 462, 464, 

465, 468 
Mehmet "Beşinci-" (Osmanlı padi

salılarından Sultan Mehmet Han-ı 
Hamis/Sultan. Reşad) 132, 195, 204, 
221, 299, 314, 357, 367, 370, 379-381, 
383, 405, 406, 408, 415 - 418, 431, 432, 

438 - 443 
Mehmet "Boyabadlı Hacı-" (Sultan 

Aziz'in kaatillerinden) 268, 269, 275, 
276, 319, 320 

Mehmet "Bölük-emini-,-" (31 Martta 
ısyan eden askerin ele·başıların· 

dan) 372 
Mehmet "Deli - Eyüb - oğlu ''Kör-" 

(Dördüncü Mustafa'ııın emir-ahu
ru: üçüncü Selim'in kaatillerin-
dendir) 91 

Mehmet "Dördüncü-'' (Osmanlı pa-
dişahları.ndan Sultan Mehmet 
Han-ı-Sani) 52, 63, 110, 142, ı74, 

:Mehmet "İkinci-" (Osmanlı Padişah
larından Fatih Sultan Mehmet 
Hi1n-ı Sani) 52, 63, 110, 142, 174, 

ı76, 380, 410, 439 
mud devrinde askeri bir ısyan çı· 

karan zorba) 98 
Mehmet "Şoför-" (Mahmud Şevket 

Paşa vaık'asıııda Divan·ı-harb'e 

verili,rp ·beraet edenlerden) 405 
Mehmed Ağa "Dağ-deviren-oğlu-" 

(Üçüncü Selim devrindeki asi 
Edirne a'yanı)' 82 

Mehmed Ağa "Taşköpriilü-" (Şair 

Şinasi'nin babası) 237 
Mehmet Aldf Paşa - Bak. : Akif Pa-

. şa "Hacı-Mehmet-''·. 
Mehmed Ali Ağa (Liibnan rııt>se1P

~inden dolayı Nazır-Ahmed Pasa 
ile beraber Şam'da kurşuna dizi-
len binba.şı) 193 

Mehmed Ali Efendi "Mülazını-" 

(Mahmud Şevket Paşa vak'asmda 
i'dam edilenlerden) 403, 404 

Mehmed Ali-Mirza (Kacar Mneda· 
nınnan İran şah ı Feth' Ali Han'ın 
oğ·ullarından) 107 

Sayfa 
Mehmed Ali Pa§a (BiTinci AbdülJıa· 

mid devrinde Özü muhll.fızı) 67, 82. 
Mehmed Ali: Pa§a "Damad-" (Sul-

tan Mecid devri sadı'-ı·a'zamla

rından: Son Kapdan-ı-deryadır) ı41, 

143, ı4,4 
Mehmed Ali Pa§a "Kavalalı-" (Ü· 

çüncü Selim devrinde tayin edi-
lip İkinci Mahmud devrinde ıs

yaniyle şöhret bulan ve hıdivler 

sülalesinin ceddi olan asi Mısır 
valisi) 81, 85, 89, 102, 108, 117, 118,. 
ı2o, 122, 123, ı28 - 130, 133, 136, ı38,. 
ısı, ıs5, 194, 203, 204, 201, 208, 2ı2,. 

333, 406. 
Mehmed Ali Pa§a "Müşir-" (93 se· 

ferinde bir aralık Rumeli cephe
sine Serdaı'-ı-ekrem olan Alman· 
Hırvat melezi Karl Petroit: De
ğersizliği ile i'Übarsızlığı kuman· 
da birliğini ihlal etmiştir. Bu 
mühtedi paşa Berlin kongresine 
de murahhas ola:rak gönderilmiş

se de çok fena bir te'sir bırak-

mıştır) 302 - 306, 308, 315, 
Mehmet Arif Efendi - Bak.: Arif 

, Efendi "Arabczade Mehmet-". 
Mehmet Arif Pa§a (İkinci Mahmud 

devrinde Meclis-i-Alıkarn aza· 
sm dan) 81 

Mehmet Ataullah Efendi - Bak. : 
Ataullah Efendi "Şerif-zade Sey

yid-Mehmet/Topal-..,.". 
Mehmet Bey (Birinci Ahdülhamid 

devrinde Baban sancak-beyi) 59' 
Mehmet Bey "Doktor--" (Sultan A

ziz'in cesedini muayene eden he-
kimlerden) 268 

Mehmet Bey "Elff-" (N-apoleon'un 
Mısır istilası esnasıııdaki Köle-
men beylerinden) 77 

Mehmet Bey "Hafı.z-" (Sultan Aziz'-
in baş-mabeynciletinden) 2ı7, 219, 

244, 254, 259, 262, 269' 
Mehmet Bey "Kara:B:eçeli-" (Sultan 

H•nnid'in Karakecelilewlen tı>~k:i1 

ettiği "Söğütlü maiyyet bölüğii" 

nün kumandanı) 288 
Mehmet Bey "Necib-Paşa-haf!di-" 

(Sultan Aziz devri sadr-ı-a'zam: 
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Sayfa 
larından gürcü Mahmud N edinı 
Paşa'nın yeğeni : Yeni -Osmanlı-
lardandır) 212, 213, 215 

Mehmet Bey "Receb - Paşa - zade-" 
(İkinci Mahmud'un lalalarından) 93 

Mehmet Cel.iHüddin Ağa - Bak.: Ce· 
lalüddin Ağa "Mehmet-". 

Mehmet Cem&lüddin Efendi - Bak.: 
Cemalüddin Efendi "Yusuf-zade 
1 Halid-Efendi-zade Mehmet-". 

Mehmet Cemil Bey - Bak. : Cemil 
'Bey "Mehmet-". 

Mehmet-Çavuş "Erzurumlu-" (Sul
tan Mecid devrindeki "Kuleli vak'-
ası muhbirlerinden) 189 

Mehmet Dervi~ Pa§a - Bak. : Derviş 
Mehmet Paşa. 

Mehmed Efendi (Mahmud Şevket 

Paşa vak'asmda gıyaben i'dama 
mahkum olanlardan : Mütekaid 
jandarma. yüzbaşıs1) 405 

Mehmed Efendi. "Kadı-" (Şair Ne-
dim'in babası) 21 

Mehmed Efendi "Yirmi-sekiz-Çelebi 
-" (Pasarofça sulhünde ikinci 
murahhas ve Şıkk·ı-Salis defter 
d arı : Sonraları Paris sefih'etna
mesiyle şöhret bulmuştur: Üçüncü 
Osman ·devri veziri-a'zamların

dan Mehmed Said Paşa'nın baba
sıdır. As1l ismi "Süleyman-Ağa-

zade Mehmet Faizi'dir) 12; 16, 38 
Mehmet Emin Ali Pa§a - Bak : .All 

Paşa "Mehmet -Emin-". 
Mehmet Emin Behic Efendi - Ba·rl:. : 

Behic Efendi "Seyyid Mehmet 
Emin-". 

Mehmet Emin Bey - B <ık. : Emin 
Bey "Bursah Mehmet-". 

Mehmet Emin Pa§a - Bak. : Emin 
Paşa "Yağlık<;ı-zade Tevkii/Ni
şancı Hacı·.Mehmet-". 

Mehmet Emin • Paşa "Devatdar -" 
rBiıinci Mahmud devı'i vezir-i-
fı'zamlarından) 33 

Mehmet Emin Pasa "Kıhı·ıslı-~ 

rRıılbm Meci.rl ve Sultan Aııiz de
virleri sadrı·a';r,~ını~ı·ınf!ıııı) 1!'l!)_ 162. 

190. 191, 193, l 9K 294 
Mehmet Emin Rauf Paşa - Bak. : 

Sa~a. 
Rauf Paşa "Mehmet Emin-". 

Mehmet Ertuğrul Efendi - Bak. : Er
tnğTul Efendi "Şehzade Mehmet ,, 

Mehmet Es'ad Efendi - Bak.: Es'ad 
Efendi "Sahhaflar-şeyhi-zade 
Vak'anüvis Mehmet-". 

Mehmet Es'ad Safvet Pa§a - Bak.: 
Safvet Paşa "Mehmet Es'ad-". 

Mehmet Es'ad Yesari Efendi• - Bak.: 
Es'afl Efendi "Mehmet, Yesari-". 

Mehmet Eşref Efendi - Bak.: Eşref 
Efendi "Hacı Hafız· Mehmet-". 

Mehmet Ferid Paşa - Bak. : Ferid 
Paşa "Mehmet-". 

Mehmet Fuad Paşa- Bak : Fuad Pa
"ıı "Kececi-:d'ıde Mehmet-". 

Mehmet Hafict Efendi- Bak.: Hafid 
Efendi "Mehmet-". 

lVIehmet H5Jet Paı;ıa - Bak. : Halet 
Paşa "Mehmet-". " 

Mehmet Hayrüddin Bey (ikinc} Ab
dülhamid devri sadr-ı-a'za.mla

rından Tunuslu-Hayriiddin Paşa'-
mn oğlu) 405 

Mehmet Hurşid Paşa -'- Bak.: H ur 
şid Paşa "Mehmet-". 

Mehmet Rusrev Paııa - Bak.: Hus· 
ı·ev .Mehmet Paşa "Koca-". 

Mehmet ivaz Pasa .- Bak. : Mehmet 
Pn')a "Hacı-İvaz-". 

Mehmet İzzet - Molla - Ba:'K. : izzet 
- Molla "KeGeci·zade Mehmet-'-". 

Mehmet İzzet Paşa - Bak. : İzzet 
1\.fehmet Paşa. 

Mehmet Kadri Paııa - Bak. : Kadri 
Pıı.~a "Cenan1-zade Mehmet-". 

Mehmet R'J.ınil Bey - Bak. : Kamil 
Rıw "Mehmet-". 

Mehmrıt K~;rn:•l Pıı,~::ı, - Bak .. : Kamil 
Paşa "Kıbrıslı Mehınet-". 

Mehmet Memduh P.a§a - Bak.: Mem
rluh Pa'?a "Mehmet-". 

Meh"net Na bi Bey - Bak.: Nabi Bey 
M" ehmet-". 

Mehmet Nfunık Paşa - Bak. : Namık 
Pnsa "Mehmet-". 

Mehmet Necib Paşa - Bak.: Neeib 
Paş:ı. "Mehmet-". 
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Sayfa 
Mehmet Nuı-i Paşa - Bak.: Nuri Pa

şa "Damad Mehmet-". 
Mehmet Paşa (Üçüncü Ahmed 

ı·inde V enediklilerin elinde 
mış olan Girit kalelerinden 

dev· 
kal-

Suda 
kalesinin fihihi olan Hanya mu-
hafızı) 8 

Mehmet Paşa (Üçüncü Ahmed dev
rinde Sadaret · kethudası ve 
N evşelıirli Damad-İbrahim Paşa'-

nın damadı) 18 
Mehmet Paşa (Üçüncü Mustafa dev· 

rinde İskenderiyye sancak·-beyi) 48 
Mehmet Paşa "Ateş-" Bak.: Mehmet 

Salih Paşa "Ateş-". 
Mehmet Paşa "Baltacı 1 Teberdar-" 

(Üçüncü Ahmed devri vezir-i-a'zam
larından: Pruth kahramanı) 25, 58 

Mehmet Paşa "Canım·Hoca Hacı-" 

(Üçüncü Ahmed ve Birinci Mah
mud devirleri Derya-ka~)danların-
do) 8 

Mehmet Paşa "Çaı-hçı-" (Biı'inci 

Abdülhamid devrindeki İran sefe
rinde Sine zaferini kazanan Osman· 
h kumandanı) 60 

Mehmet Paşa "Dağıstanlı-" (İkinci 

Abdülhamid devri feriklerinden) 325 

Mehmet Paşa "Damad Melek-" (ü· 
çüncü Selim devı'i veziı~-i-a'zam-
larından) 72, 73 

Mehmet Paşa "Darendeli 1 Cebeci-za· 
de-" (Birinci Abdülhamid devri 
ve;r.iri-a'zamlarından) 60 

Mehmet Paşa "Gürcü-" '(Üçüncü Mus-
tafa devri Mısır valilerinden) 54 

Mehmet Paşa "Hacı-İvaz-" (Birinci 
Mahmud devri veziri-a'zamların· 

·dan) 26 - 29, 47 
Mehmet Paşa "Hacı Yeğen-" (Biı'inci 

Abdülhamid devri vezir-i-a'zam-
larından) 57, 62 

Mehmet Paşa "Hafız-" (Taassup ve 
ehliyetsi;r.liğiyle N ezib bo;r.gunu· 
na sebeb olan cahil kumandan: 
"Hafı?: Pa:-ıa" lakabi:.·le de aııılıı·) J ?0, 

189 
Mehmet Paşa "HalebE-" (İkinci 

1\lah.ınnd deYı-inclr;zi JfPl:ııııetl Ali 

Sayfa. 
ısyanı esnasında Trablusşam va· 
lisi) 118 

Mehmet Paşa "Kalafat-" (Birinci 
Abdülhamid devri vezir-i-a'zaın-

lanndan) 60, 61 
Mehmet Paşa "Kapdan-" (93 seferin

de Anadolu cephesindeki Kızıltepe 
ye Küçük-Yahni zaferlerinin muh-
teşem kalıramanı) 301 

Mehmet Paşa "Kapu-kıı'an-" (Üçün· 
cii Mustafa devri Yeniçeri-ağala-

rm dan) 
Mehmet Paşa "Kara-silahdar 1 Kara 

- vezir Seyyid-" (Birinci Abdül-
hamid devri veziri·a'zamlarından) 61 

Mehmet Paşa "Muhsin-zade -" ü
çiiııcü Mustafa ve Birinci Abdülha
mid devirleri veziı'·i-a'zamların· 

dan) 42, 48, 52, 53, 59 
Mehmet Paşa "Nişancı/Tevkii/Kayse

rili-" (Üç.üncü Ahmed devri ve-
ziri-a'zaınlarından) ll, 12 

Mehmet Paşa "Rum-" (Fatih devri 
veziri:-a'zamlarından) 59 

Mehmet Paşa "Silahdaı~" (Üçlincü 
Ahmed ve Birinci Mahmud de-
virleYi veziri-a'zaınlaı'ından) 19-21 

Mehmet Paşa "Silah dar-" (Üç.üncü 
Mustafa devri vezir-i·a'zamla-
rından) 51, 52 

Mehmet Paşa "Silahdar Seyyid-" 
(Birinci Mahmud devri vezid"-
a'.zamlarından) 24, 26 

Mehmet Paşa "Tiryaki Hacı-" (Bi
rinci Mahmud devri veziri-a'zam· 
lamidan) 32, 33 

Mehmet Paşa "Yeğen-" (Birinci Mah
mud devri vezir~i-a'zamlanndan) 26, 

27, 31 
Mehmet Ra~id Paşa - Bak.: Ra şi d 

Pa-sa "Mehmet-". 
Mehmet Re'fet Paşa- Bak.: Re'fet. 

Paşa "Baytar Mehmet-" .. 

Mehmet Reşid Paşa - Ba:.-.: Re~id 

Pa;;:a "Mehmet-". 

Mehmet Rıza Paşa- Bak.: Rı:dt Pa· 
~a "Mehmet-". 

Mehmet Rüs,di Paşa - Bak.: Rüşdi 

Pa~a "Şird'ini-:<:i!<le Mehmet-". 
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Sayfa., 
Mehmet Sadık Paşa - Bak.: Sadık 

Paşa "Mehmet-". 
Mehmet Sadık Rif'at Paşa - Bak. : 

Rif'at Paşa "Mehmet Sadık-". 
Mehmet Said Galib Paşa _:_ Bak. : Ga

lib Paşa "Mehmet Said-". 
Mehmet Said Ralet Efendi - Bak.: 

Halet Mehmet Said Efendi "Ta
tar-" 

Mehmet Said Paşa - Bak.: Said Pa
şa "Damad·Mehmet-". 

Mehmet Said Paşa - Bak. : Said Pa
şa "Eğinli· Mehmet-". 

Mehmet Said Paşa - Bak. : Said Pa
Paşa "Yirmi·sekiz·zade Mehmet-". 

Mehmet Salih Paşa "Ateş-" (Sultan 
Aziz devri Derya-kapdanların-

dan) 204, 281 
Mehmet Selim Paşa - Bak. : Selim 

Paşa "Haseki· Mehmet-". 
Mehmet Selim Sırrı Paşa - · Bak. : 

Sıı'rı Paşa "Benderli-Mehmet Se
lim-". 

Mehmet Şekib EfendijPaşa -- Bak.: 
Şekib Efendi/Paşa "Mehmet-" 

Mehmet Şerif Efendi - Bak.: Şerif 

Mehmed Efendi "Ebu-İshak-za
de-": 

Mehmet Şerif P.aşa - Bak.: Şerif 
Mehmet Paşa. 

Mehmet Şükri Paşa - Bak.: ŞükTi 

Paşa "Mehmet-". 
Mehmet Tahir Efendi -Bak.: Tahir 

Efendi "Kadı·zade Mehmet-". 
Mehmet Tahir Paşa - Bak.: Tahir 

Mehmet Paşa "Çengel-oğlu-". 
Mehmet Tahsin Efendi - Bak.: Tah· 

sin Efendi "J\fehınet-". 
Mehmet Tal'at Paşa - BRk.: Tal'at 

Pa~a "Mehmet-". 
Mehmet Tevfik Paşa - Bak.: Tevfik 

Paşa "Mehmet-". 
Mehmet Vahld Paşa - Bak.: Vahid 

Paşa "Mehmet-". 
Mehmet Vasıf Paşa - Bak.: Vasıf 

Pasa "Mehmet-". 
Mehmet Zeki Paşa - Bak.: Zeki Pa

şa "Mehmet-". 
. Mehmet Zıyaüddin Efendi - Bak.: -

Zıyaüddin Efendi "Mehmet-". 

Sayfa 
Melek Mehmet Paşa - Bak. : Mehmet 

Paşa "Damad·Melek-". 
Meliıkow jMelikof "Loris-" (93 se· 

ferinde Anadolu cephesindeki 
Rus başkumandanlarından : As-
len ermenidiı') 300 

Melincen "Doktor Jules-" (Sultan 
Aziz'in cesedini muayene eden 
hekimlerden) 268, 269 

Melyan Bey "Doktor-" (Sultan 
Aziz'in cesedini muayene eden 
hekiııılerden) 268 

Menıduh Paşa "Mehmet-" (İkinci 

Abclülhaıııid devri vükelasından: 

Mutlakıyyet devrinin son Dahi-
liyye niizırıdır) 280, 281, 356 

Memiş Paşa (İkinci Mahmud devri 
veziri·a'za.mlarından) 97 - 99 

Memiş-zade Selim Paşa - Bak. : Se-
lim Paşa "Memiş.zade-". 

Mençikof - Bak.: Mentschikoff. 
Mendel-zade Hüsamüddin Paşa 

Bak: Hüsamüddin Paşa "Men
deljMandal· zade-". 

Menemenli-Mustafa Tevfik Paşa -
Bak.: Tevfik Paşa "Menemenli
Mustafa-." 

Menemenli-zade Ri!f'at Bey - Bak.: 
Rif'at Bey "Menemenli-zade-" .. 

Mengli-Gira.y "İkinci-" (Üçüncü Ah
med ve Birinci Mahmud deviı'leri 

Kırim hanlarınd~n) 26, 27 
Menou "Jacques - François de -" 

(Fransızların Mısır. istilası esna· 
sıncla Kleher öldürüldükten sonra 
ordu kunıandanlığ{na geçen jene-
ral) 79 

Mentschikoff/Mençikof "Amiral ıı)Tens 
-" (Sultan Mecid devrinde fev
kalade sefiiretle Istanbul'a gelme
si Kırım muha:rebesine sebeb olan 
Rus Bahriye nazırı) 1.41-144, 147, 

159, 161, 162 
Mercan Ağa "Küçük-" (Dördüncü 

Mustafa devri Kızlar-ağası) 91 
Metternich "Prens de-" (Meşhur A-

vusturya baş-vekili) 135 
Meyyit· Hasan Paşa - Bak. : Hasan 

Paşa "Meyyit/Cenaze-" . 
Michel Gortschako:(f - Bak. : Goı:'ts· 

clıakoff "General Michel-". 
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Sayfa. 
Michel Nicolaievitch - Bak. : Nico

lai:evitch "Gran-dük Michel-". 
Michelson (Üçüncü Seli.m devrindeki 

1221 seferinde Memleketeyn'i is
tila eden Rus ordusunun rl:umaıı-

danı) 84 
Midhat Pa§a "Ahmet Şeiik-" (Sul· 

tan Aziz ve Sultan Hamid devir-
leri sadr-ı-a'zamlarından) 190, 226, 
227, 232, 239 - 245, 248 - 250, 253-258, 
260-262, 268, 270 - 273, 275, 276, 278, 
280 - 284, 287, 291, 300, 308, 319 -

321' 325 - 327, 358, 364, 393 
Midhat Şükri Bey (İttihad-ve·Terak· 

ki komitesinin Selanik'deki ilk 
nıüessislerinden: Kendisi de Se-
laniklidir) 359 

Mihailo Ob.ienovitch 1 Obrenoviç 
(Sultan Aziz devrinde 
ın ikinci prensi) 

Sırbistan'-

215, 216 

Mihail Sturdza - Bak.: Sturdza "Mi-
hail-". 

Miılı.al "Hacı-" (Sultan Aziz devrin-
deki Girit ısyammn ele-başısı) 210 

Mihal Soutzo;suzzo - Bak.: Soutzo/ 
Suzzo "Milıal-". 

Mihrişah-Kadın (Üçünci1 Ahmed'in 
karısı ve Üçüncü Mustafa'nın 

anası) ll, 40 
Mihrişah Valide - Sultan (üçüncü 

Mustafa'nın karısı ve Üçüncü 
Selim'in anası) 41, 68 

Mikaelyan "Hristoior- "Bak-". Sa
moil Kayın. 

Milan Obrenoviç 1 Obrenovitch (Sır

bistan'ıh ilkönce prensi ve ondan 
sonra ilk ~ualı) 282, 328 

Milne "General-" (Mondros mütare-
kesi iizerine Istanbul'a gelen ilk 
İngiliz kumandanı) 454 

Milo;ş Obrenoviç 1 Obr.enovitch (Su
bistan'daki "Obreııoviç" hihıeda· 

nının ceddi ve ilk Sırhistan preır 
sl) 1 Ol, 102, 116 

Mir Beşir - Bak.: Beşir Ömer-iiş

Şihabi "İkinci Mir-". 

Mirko (İlk " Karadağ prensi Birinci 
Danilo'nun kardeşi ve son Kara. 
dağ kralı 'Birinci NicoHıs/Nikola'-
nın babası) 187, 202 

Sayfa 
Mir·üveys - Bak. : Üveys "Hac1 M1r 

" 
Mismer "Charles-" (Sadr-ı·a'za~n Ali· 

Paşa'nın fı'ansızca katipliğinde 

bulunmuş olan Fransız muharrir 
ve müellifi) 223 

Mi<zancı-Murad Bey - Bak.: Murad 
Bey "Mizancı Ebu-I-Faruk Meh· 
illlet-". 

Mıgırdıç veled-i Serkiz (Sultan Ha· 
mid devrindeki "Bomba ha.disesi" 
mürettiplerinden) 349 

Mısırlı-Abdullah Efendi - Bak.: Ab
dullah Efendi "Mısırlı-". 

Mısırlı-Mustafa Fazıl Paşa - Bak.: 
Fazıl Paşa "Mısı.rlı-Mustafa-". 

Moldovancı-Ali Paşa - Bak.: Ali Pa· 
şa "Moldovani/Moldovancı-". 

Molla-idris Paşa - Bak.: İdris Paşa 
"Molla-". 

Molla Paşa Bak.: İdı'is Paşa 

"Molla-". 
Moltke "Helnıuth von-" (1870 har-· 

binde Alman zaferini te'min eden 
meşhur Prnsya jeııerali: Gençli· 
ğinde Osmanlı hizmetinde bulun· 
muştur) 120 

Moralı-Ali Efendi - Bak: Ali Efen-
di "Seyyid/Moralı-". 

Moralı-Hasan Paşa - Bak.: Hasan 
Paşa "Enişte/Damad-". 

Morgenthan (Birinci cihan lıaı·binin 

başlarında Amerika'nın Istanbul 
büyük-elçisi) 413 

Moruzzi "Alexandre-" (Üçüncü Se-
lim devrinde Boğdan beyi) 84 

Mouchegh - Bak.: Muşeg. 

Mougel-Bey (Siiveyş kanalın1n proje-
sını haznlıyan Fransız mülıen-

dislerinden) 188 

Mouravieff 1 Muravyef "General-" 
(Kıı'ım lıarbil.ıde Anadolu cerrıhe· 
sindeki Rus kuvvetlerine kuman
da eden Kafkasya vali·i-unıum1· 

si) 148, 170, 172, 173 

Moustier "Marquis de-" (Sultan A· 
ziz devrinde Fransa'nın Istanbul 
biiyük-elçilerinden) 203 

Mösyö-Necib Pa§a - Bak.: Necib 
Paşa "Mösyö-". 
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Sayfa 
Mubarek-üs-Sabah (İkinci Abdülha

.mid devrinde Küveyt ·şey hi: O za
manki teşrl:ilatta kaza kaymaka· 
mı i'tibar edilmiştir). 

Muerphi "Miralay-" (Mondros mü
tarekesi üzerine Istanbul'a ilk ge· 
len İngiliz askeri mümessili) 454 

MUHAMMED (Ulu Peygamberimiz 
ve ebedi velinimetimiz Ahmed 
Muhammed Mustafa Aleyhisse-
lam Efendimiz Hazretleri) 87, 432 

Muhammed Ebu-Zeheb (Üçüncü 
Mustafa devrinde ısyan ve Mı

sır sultanlığını ilan eden Cin· 
Ali Bey'in köleliğinden yetişen 

damadı ve ordu serdarı) 54 
Muhammed-ibni-Abdülvehhab "Şeyh 

-" (Vehhabi mezhebinin mües-
sisi) 80 

Muhammed·ibni-Sufid (Şimdiki Suu
d! Arabistan hanedanının ceddi 
olan ilk N ecid emiı-i: V ehhabl 
mezhebinin neşrinde büyük bir 
rol oynamıştır) 80, 81 

Muhammed İbn-ür- Reşid (Cebel -
Sammer emiri ve Abd·ül-Aziz 
İbıı-ür-Reşid'in babası) 352 

Muharrem Bey (Navarin vak'asında· 

daki Mısır filosunJin kumandam) 112 
Muhib Bey (Polis Müdiriyet-i·umu

miyyesi Kısm-ı-siyasi müdirlerin· 
den : Mahmud Şevket Paşa vak'
asında i'dam edilenleı'dendir) 402, 404 

Muhsin-zade Abdullah Paşa - Bak. : 
Abdullah Paşa "Muhsin-zade-". 

Muhsin-zade Mehmet Paşa - Bak. : 
Mehmet Paşa "Muhsin·zade-". 

Muhtar Paşa "Ka tırcı-oğlu Gazi· Ah
med-" (Beşinci Mehmet Reşad 

devri sadr~ı-a'zamlarmdan: 93 
seferindeki Anadolu müdafaasıy-
la ıııeşhurdur) 247, 283, · 300, 301, 
338, 375, 388, 389, .395·397, 404, 455 

Muhtar Paşa "Tepedelenli-" (Meş

hur. asi Tepedelenli Ali Paşa'nın 

büyük oğlu, Eğriboz ve Karh-eli 
mutasarrıfı) 103, 104 

Muhyiddin Efendi "Dağıstani-zade/ 

Hoca·zade Mehmet- (Sultan A-
ziz ve Sultan Hamid devir1eri ka -
zaskerlerinden) 294 

Sayfa 
Muline (Sultan Aziz devrinderl:i "Se· 

lanik vak'asının kurbanlarından 

olan Fransız konsolosu) 253 
MunchjMunch "Mareşal-" (Birinci 

Mahmud devrinde Kırım istilasiy· 
le §Öhret bulduktan sonra Feth
Giray'a mağlub olan Rus kuman" 
dam) 25, 27, 28 

Murad "Beşinci-" (Osmanlı padişah · 
laı'ından Sultan Murad Han-ı 

Hanıis) 128, 129, 132, 191, 204, 217, 
221, 238, 244, 254, 255, 258 - 262, 265-
268, 271-:- 273, 275 - 280, 283 - 285, 287, 
290, 293, 296, 309, 312, 313, 319, 329, 

Murad "Birinci-" (Osmanlı padişah-
347, 348, 357, 378 

Murad "Dördüncü-" (Osmanlı padi
şahlarından Sultan Murad Han·ı 
Evvel) 383, 393 
larından Murad-Hüdavendigarı 

Rabi: Bağdad fatihi) 25, 32, 35, 435 
Murad "üçüncü-" (Osmanlı padişah· 

larından Sultan Murad Han·ı Sa-· 
fu) w 

Murad Bey (Nl!jpol~on'un Mısır isti· 
las1 devı'indeki Kölemen beyle
rinden) 75 - Bak.: Nefise Ha· 
n rm. 

Murad Bey "Mizancı Ebu-I-Faruk 
Mehmet-" (İkinci Abdülhamid 
devrinde Düyiln-ı-umumiyye ko· 
miseri : Mizan gazetesi sahibi ve 
"Tarih-i Ebu-I·Farftk" müellifi) 357, 

368, 372 
Murad Efendi "Murad·zade -" (ü

çüncü Selim devrinde Istanbul 
kadılarmdan) 87 

Murad·zade Murad Efendi - Bak.: 
Murad Efendi " Murad·zade ". 

Muravyef - Bk.: Mouravieff. 

Musa Hulüsi Paşa (Kırım nıuhaTe· 

besinin ilk safhasında Silistre 
muhafızı olan kahraman müşir: 

Rusların Silistre muhasarası es
ııasmdaki muhteşem müdafaası 

hem düşmanın mağlilbiyyeti, hem 
izendisinin şehadetiyle neticelen-
ıııiştir) 155, 157 

Musa Kazım Efendi (Beşinci Meh· 
met Reşad ve Altıncı Mehmet 
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V ahldüddin devirleı'i 

lamlanndan) 

Sayfa 
Şeylı-ül·is-

Musa Paşa "Selanikli/Köse-" (üçihı
cü Selim'in felaketine sebeb olan 
ahlaksız ve mürteci' Sadaret-

457 

kaymakaım) 84, 86 - 88 
Muslu-Beşe (Patrona ihtilalinin ele-

başılarından) · 
Mustafa (Vak'a-i·Hayriyye'de kahnı

manlık gösteren Topçu neferi) 
Mustafa "Birinci-" · (Osmanlı pa.di-

şahlarından Sultan Mustafa 

20 

111 

Han-ı Evvel) 265 
Mustafa "Cezayirli-'-" (SU:ltan Aziz'-

in kaatilleı'inden) 268, 269, 275, 276, 
319, 320 

Mustafa "Deli-" (Dördüncü Mustafa 
devri bostancılanndan ve Üçün· 
cü Selim'in ka atillerinden) 91 

Mustafa "Dördüncü-" (Osmanlı pa
dişahlarından Sultan. Mustafa 
Haın Rabi') 61, 64, 82, 86 - 88, 90 -

94, 96, 97 
Mustafa "İkinci-" (Osmanlı padi

şahlarından Sultan Mustafa Han 
-ı Sanl) _ ı, 2, 20, 29, 35, 36 

Mustafa "KaJJakçı-" ("Gçündi Se
lim'in hal' i yle ne ticelen en i rtica 
hareketiniıi elebaşısı) 85-87, 90, 98 

Mustafa "üçüncü-" (Osmanlı ·.:Jadi· 
şahlarından Sultan Mustafa 1Ian-ı 
Salis) n, 39, 40 - 45, 48, 55 - 58, 68, 

94, ı o5, no 
Mustafa Ağa (İkinci Mahmud devriıı· 

de parçalanan Yeniçeri·ağası) 96 
Mustafa Ağa "Arnavut-" (Aleımlar'-

ın Segban-ı·cedid yaznuya me'-
ım1r ettiğ-i Nizam-ı-cedid zabiti) 95 

Mustafa Ağa "Hacı-" (Birinci Ab
dülhaınid devri vezir-i-a'zamla· 
rm dan Halil Hami d Paşa'nın ba-
bası) 62 

Mustafa Ağa "Hass-ağası-" (İkinci 

Abdiilhamid devrinin ilk zaman· 
larında Mabeyn müşiri '"e Bah· 
riye nazırı olan Eğinli-Said Pa
şa'nın babası: İzmit ınütesellimi· 

dir) 290 
Mustafa Ağa "Kalyoncu-" (İkinci 

Mahmud ·devrinde Bilecik a'ya-
ııı) 94, 95 

S.ayfa 
Mustafa Asım Bey - Ba'k. : Asım Bey 

"Mustafa-". 
Mustafa Bahir Paşa - Bak.: Bahü' 

Mustafa Paşa "Köse-". 
Mustafa Bey (İkinci Mahmud dev-

rinde Çirmen mutasarrıfı) 94, 95 
Mustafa Bey "Doktor-" (S1;1ltan A

ziz'in cesedini muayene eden he-
kimlerden) 268 

Mustafa Bey "Kapucu·başı-" (İkin· 

ci Mahmud devrindeki Yunan is
yanını tenkile me'nıur olan ku-
mandanlardan) 106 

Mustafa Bey "Miralay-" (Sultan A
ziz'in hal'inde rol oynıyan Ser 
askerlik seı'-yaveri) 258 

Mustafa-Çavu§ "Yozgadlı Pehlivan-" 
(Sultan Aziz'in kaatilleı'inden) 268, 

269, 275, 276, 319, 32(:} 
Mustafa Efendi (Sultan Aziz'in uğ

radığı Fer'iyye faciası hakkında 

. guya tahkikata me'ınılr edilen 
Zabtiye mustantiki) :272 

Mustafa Efendi (İttihad·ve-Terakki 
iı:omitesinin ilk ihtilal hareketle-
ri esnasında Selanik'de 
len Topçu alay-iınamı) 

öldürü-

Mustafa Efendi· "Endeı'unlu-" (Sul
tan Ba.yezid evkafı ruznaınçecisi 

361 

ve Koca· Reşid Paşa'nın babası) 184 
Mustafa Efendi "Kavaklı-" (Malı· 

mud Şevket Paşa vak'asında gı

yaben i'danıa mahkum olanlar-
dan) 405 

Mustafa Efendi "Kazasker Merzifon-
lu-" (Şair Nedim'in dedesi) 21 

Mustafa Efendi "Kola,ğ·ası Erzurum· 
lu-" (Edirne miidafii Şiikri Pa-
şanın babası) 432 

Mustafa Efendi "Şılılıh-" (Mahmud 
Şevket Paşa vak'asında Divan-ı

harb' e .-erilitp beraet edenlerden) 405 

Mustafa Eşref Paşa - Bak.: Eşref 

Paşa "Bursalı Mustafa-". 

Mustafa Fazıl Paşa ---:- Bak.: Fazıl 

Paşa "Mısırlı Mustafa-". , 
Mustafa Hayri Efendi - Bak. : Hay

ri Efendi "ürgubi - Mustafa-". 
Mustafa-Kapdan "Hacı-" (İttihachT 

Terakki'nin Harbiye nazırı ve 
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Baş-kumandan vekili Enver 
şa'nın dedesinin babası) 

Sayfa 
Pa-

Mustafa Naili Paııa - Bak. : Naili 
Paşa '-'Giritli·Mustafa-". 

Mustafa N.aim Efendi (V aK'anüvis 

408 

N aima!nın asıl ismi) 10 
Mustafa Nazif Efendi - Bak.: Nazif 

Mastafa Efendi 

Mustaaf Necib Bey - Bak.:. Neeib 
Bey "Mustafa-". 

Mustafa Nuri Paııa "Sn:-kaibi-" 
(Sultan Mecid devri Ser-asker-
lerinden) 134 

Mustafa Paşa (İkinci Mahmud dev· 
rinde asi Mısır valisi Mehmed 
Ali'nin teşvikiyle ısyihı ettikten 
sonra tenkil edilen İşkodra vali-
si) 117, 118 

Mustafa Paııa "Alemdar / Bayı'ak· 
dar-" (İkinci Mahmud devri ve· 
zir-i-a'zamlaı'mdan) 82, 84, 89·98, 110 

Mustafa Paşa "Çavuşbaşı Kara-" 
"Üçüncü Ahmed devrinde Tebriz 
muhafızı) 18 

Mustafa Paııa "Çelebi-" (Dördüncü 
Mustafa devri Vezir-i·a'za.mların-

dan) 88, 90, 91 
Mustafa Paşa "Hacı-" (üçüncü Ah

med devı'inde Erzurum valisi ve 
Lori ve Gence fatihi) 15 

Mustafa Paşa "Hacı-" (Üçüncii Ah
med devrinde her türlü müdafaa 
imkanlarına rağmen düşmana tes· 
lim olan Tımışvar muhafızı) 10 

Mustafa Paıı~ "Hacı-" (Üçüncü Se-
lim devrinde asiler tarafından 

öldürülen Belgxad muhafızı) 83 

Mustafa Paşa "Kaymak-" (Üçüncü 
Ahmed devı'inde Kapdan·ı-derya 
ve Nevşehirli Damad-İbrahim 
Paşa'nın damadı: "Atlamacı" la-
kabiyle de anılır) 18 

Mustafa Paııa "Ke.mankeş~" (Birin-
ci Abdülhamid ve Üçüncü Selim 
devirlerinde Moskofiara karşı 

Memleketeyn cephesi seraskeri) 68, 
69 

Mustafa Paşa "Köse-" (Ü çüncii Se-
lim devri viizerasından : N a,ıpole
on'un Mısıı' istilasında Abou~ir 

Sayfa 
= Ebu·Hı"ır ihraç hareketini illa-
re etmiştir) 78 

Mustafa Paşa "Pir-" (Birinci Mah
mud devri . Derya-kapdanların-
dan) 31 

Mustafa Pa.~a "Sarı-" (Üçünci.i Ah
.med devı'inde "Vire _ile" düşnı::ına 

teslim olmaK mecburiyetinde ka
lan Belgrad muhafızı: İkinci M us
tafa. ve Üçüncü Ahmed devirleri 
Baş ·defterdarlarındandır) ll 

Mustafa Refik Efendi - Bak.: Refik 
Efendi "Mustafa-". 

Mustafa Reşid Efend:it - Bak. : Reşid 
Efendi "Köse-kethuda Çelebi· 
Mustafa-". 

Mustafa Reşid Paııa - Bak.: Reşid 

Paşa "Koca-Mustafa-". 

Mustafa Reşid Paşa - Bak. : Re5id 
Paşa "Mustafa-". 

Mustafa Seyfi Paşa - Bak. : Seyfi Pa
şa "Mustafa-". 

Mustafa Tevfik Paşa - Bak.: Tev
fik Paşa "Menemenli-Mustafa-". 

MuşegjMoucheg (İkinci meşrutiyye· 

tin- başlarında "Adana vak'ası" 

denilen Ermeni ihtilalini terti b 
eden kanlı piskopos) 37 4 

Muşkaralı-İbrahim Ağa - Bak.: İb

ı'ahim Paşa "N evşehirli / Dama u 
-" 

Muzafferüddin-Şah (Kacar haneda· 
nından İran şahı) 34S 

Müderris Gazi-Osman Paşa - Bak.: 
Osman Paşa "Müdenis Gazi-". 

Müfsid-imam - Bak.: HayruHalı E
fendi "Hafız·Hasan-". 

Mühürdar-İbrahim Münib Efendi 
Bak.: İbrahim Münih Efendi 
''Mühüı'dar-". 

Müni•b Efendi - Bak.: İbrahim Mü
nih Efendi "Mühürdar-". 

Münich - Bak.: Munch/Münich. 

Münire Sultan (Sultan Mecid'in oğul· 
larından Ahmed Kemalüddin E
fendi'nin kLzı ve_ İttihatcıların i'
dam ettikleri Damad-Salih Hay-
ründin Paşa'nın karısı) 405 

Münir Paşa (İ·Kinci Abülhamid dev· 
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Sayfa 
rinde Paris, Beı~n ve Brüksel se-
firi-kebi:ri) 275, 319 

Müteferrika - Bak.: İbrahinı-Müte· 
ferrika. 

Mütercim -Rüşdi Paşa - Bak.: Rüş
di Paşa "Mütercim· Mehmet-". 

N 

Nabi Bey "Mehmet-" (İkinci nıeş· 
rutiyyet devı'i Hariciyye nazır-

Iarından) 395 
Naci Efendi/Bey "Mülazım ·Ömer-" 

(İttihat-ve-Terakki'nin Selanik'
deki ilk müessislerinden: Komi
tenin "Hatib-i şehlr"i rolünü oy· 
nanııştır) 359, 364, 409 

Naciye-Sultan "Emine-" (Sultan Me
cid'in oğullarından şehzade Sü
leyman Efendi'nin kızı ve İtti
hatçL Harbiye nazırı ve Baş-ku

mandan vekili Enver Paşa'nın 

karısı) 408 
NM~r Ali Han - ·Bak.: Nadir-Şah. 
Nadir Bey (Nümune·i-Terakki .mekte-

bi müdiri ve "Terakki ve itti-
had" cemiyetinin ilk umuml: ka· 
tibi) 357 

Nadir Paşa "Ali-" (İzmir'in Yunan· 
lılar tarafından işgali esnasında 

Mevkı'-i-ınüstahkenı kumandanı) 459 
Nadir Şah (İran'da · saltanat süren 

"A v:şar" Türkmen hanedanının 

müessisi ve ilk hükümdarı: Gö
bek-adı. Nadir Ali Han ve saHa
natından evvelki Iakabı da Tah· 
masb·kuli Han'dıı·) 17, 23 - 25, 29 -

Naliz Bey (İttihatçıların 

32, 35 
:h:ab-ı-l.ıı 

baskınında öldürdükleri 1 Sadaret 
yaveri) 

Naili Abdullah Paşa (Üçüncü Osman 
devri vezir-i -a'zamlarından) 

Naili Efendi "Şeyh-" (Teı'akki-ve

İttihad cemiyetinin ilk azasın
dan) 

Naili Paşa "Giritli-Mustafa-" (Sul

399 

37 

357 

tan Mecid devri sadrı-a'zamla

rından 143 - 145, 155, 162, 183, 184, 
. 210, 275 

Naim Paşa (İkinci Abdülha.mid dev-

Sayfa 
rindeki Yunan harbinde V elestin 
tepelerine taarruz eden 
dan) 

kuman· 

Nakhimoff /Nachimof "Amiral~" 

339 

(Kırım Iıarbi esrrasındaki Sinop 
baskınını yapan Karadeniz Rus 
donanınası kumandanı) 148, 149, 161 

Naki Bey (İttihad-ve·Teı'akki komi· 
tesinin Selan~k'deki riıüessisle-

rinden bir Fransızca muallimi) 
Nakş-i-dil Sultan (Birinci Abdüllıa· 

mid'in karısı ve İkinci Mahmud'-

359 

un anası) 64, 93 
Nal-kıran - Bak.: Augnste "İkinci-" 
Namık Kemal (Asıl ismi Mehmet Ke-

mal ve nıahlası da Namık'dır) 22, 212 
- 214, 236, 297, 329 

Namık Paşa "Mehmet-" (Sultan Me
cid, Sultan Aziz ve Sultan Ha
mid devirlerinin en mümtaz er
kanından: Muhtelif Tophane mü· 
şirlikleri ve seraskeı'likleri var-
dır) 134, 236, 280, 309 

N.amık-Paşa·zade Ali Bey - Bak.: 
Ali Bey "Nanıık-Paşa-zade''. 

Namık-Paşa-zade Hüseyn Cemil Bey; 
Paşa - Bak.: Cemil Bey /Paşa 
"Nanıık·Paşa·zade Hüseyn-". 

Napier "Amiral-" (Asi Mısır valisi 
Mehnıed Ali'yi İngiltere nanıma 
tehdid eden İngiliz filo kuman
dam) 129 

Napol6on "Birinci_:_" ( Meşhuı' Fransa 
imparatoru Napolt.:on Bonaparte/ 
Büyük-Napoleon) 74, 75, 77-79, 82, 

84, 85, 99, 105, 135, 422, 452 
Napoleon "üçüncü-" (Fransa impa

ratoru) 144, 150, 152, 161, 194, 206, 
212, 216, 218, 219, 222, 235, 297 

Nasrullah "Yagozinalı-" (Birinci 
Mahmud devri vezir-i-a'zamla
rından Hacı-İvaz Mehmet Paşa'

nın babası: Arnavutttr) 
Nas.rüddin-Hoca (Nükteleriyle meş

hur şahsiyyet: Bu ismin doğru 

27 

şekli "Hace-Nasıruddin"dir) 277 
NaS'Uh Paşa (Azını-zade-" (Birinci 

Abdülhamid ve Üçüncü Selim de
virleri ·vüzerasından ve valilerin· 
den) 79 

Nasuh-zMe Ali Paşa - Bak.: Ali Pa-
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Sayfa 
şa "Nasuh-zade-" 

Nazan · Danişmend "Müellifler" 
cedveline bakınız: 290 

Nazarbek (Şark!· Anadolu'da biı' Er 
ınenistan te'sisi hulyasiyla Hın

çat._ komitesini kurmuş olan Er-
meni ihtiHilcisi) 333 

Nazif "Derviş-" (:Meşhur ası Tepe· 
delenli-Ali Paşa'nm dedesi) 103 

.Nazif Mustafa Efendi (Birinci Mah
mud devrinde İran'a gönderilen 
elçi) 32 

Nazım Bey (İttihad·ve-Terakki ko· 
mitesinin ilk ihtilal hareketleı'i 

esnasında Enver Bey /Paşa tara
fından kuı:;ıunla vurulup yarala · 
nan Selanik Merkez-kunıandam) 361 

Nazım Bey "Doktor-" (İttilıad·ve
Terakki meı,kez-i-umnımi azasın-

dan) 359, 451, 461 
Nazım Paşa (31 Mart vak'asında asi

leı'in Ahmed Rıza Bey'e benzete· 
rek yanlışlıkla öldürdükleri Ad· 
liye nazırı) 372 

Nazım Paşa (İttilıatçılann Bab-ı·.Ali 
baskınında öldürdükleTi Harbiye 
nazm ve Baş-Kumandan vekili) · 369 

376, 389, 390, 397 . 402 
N azır-Ahmed Paşa - Bak.: Ahmed 

Paşa "Nazır_._"· 

Nazıı-Ahmed Paşa - Bak. : Ahmed 
Paşa "Nazır/Laz-". 

Nazlı-Mahmud Çelebi - Ba~c: Malı· 

mud-Çelebi "Nazlı-". 

Nazıni Bey "Çerkez-" (Mahmud 
Şevket Paşa vak'asında gıyaben 

idama mahkum olanlardan ( 403, 405 
Nazmi Efendi! "Ali-" (Sultan Ha.mid 

devrinde Osmanlı hanedanının ıs

katı fikrinde olduğundan bahse-
dilen Harbiye talebesi) 297 

Necib (Üçünci1 Ahmed'in şiiı' malı

lası) 

Necib Ali Bey (Cumhuriyet devı·in

de Denizli meb'usu ve Ankara is· 
tiklal mahkemesi miiddf}i-umu-
mi'si) 396 

Necib Bey "Binbaşı-" (Sultan Aziz'· 
in katline yardım eden ınulıafız 

zabitleı'inden) - 269, 274, 319, 321 
Necib Bey "Mustafa-" (İttilıatçıla-

Sayfa 
rın Bab·ı-.Ali baskınında telef o· 
lan komiteci) 400 

Necib Efendi (İkinci Mahmud dev-
rinde Mısır Kapu·kahyası) 110 

Necib Efendi "Yüzbaşı-" (Sultan 
Aziz'in hal'inde rol oynayan za-
bi tlerden) 259 

Necib Melhame Paşa (Sultan Hanıid 

devrinin Lübnanlı hıristiyan ve· 
zirlerinden: Nafia nezareti müs· 
teşarı ve "Bomba hadisesi'nde 
Komisyon-ı-nıalısus reisi) 350 

Necib Paşa "Ferik-" (93 seferine 
nihayet veren Edirne ınütareke

sinde Osmanlı askeri müşavirle· 

rinden) 309 
Necib Paşa "Mehmet-" (Sultan l\1:e

cid ve Sultan Aziz devirleri vü· 
zerasından: Sadr-ı-a'zam Mah
mud Nedim Paşa'nın babasıdıı' ve 
bir gürcü köledir) 212, 236 

Necib Paşa "Mösyö-" (Sultan Aziz'in 
hal'inde rol oynayanlardan) 258 

Necib-Paşa-hafidi Mehmet Bey -
· Bak.: Mehmet Bey "Necib-Paşa· 

hafidi-". 
Necmüddin-Molla (İkinci Abdülha-

ınid devrinde "Bomba hil.disesi"ni 
talıkik için Yıldız sarayında 

teşkil. eçlilen Konüsyon-ı·malısus 

aziisından ve ikinci meşrutiyyet 

devrinin İttilıatçı vükelasından) 350 
Nedim Ahmed Efendi (Büyük şair 

Nedim) : "Müellifler" cedveline 
bakınız. 

Nedimof (Sultan Aziır, devri sadı'-ı· 

a'zamlarından Mahmud Nedim 
Paşa'nın Moskof tarafdarlığından 
dolayı halk arasında ruslaştırılan 

ismi) 197, 237, 239 - Bak.: 
N cdim Paşa "Mahmud-". 

Nedim Paşa "Mahmud -" (Sultan 
Aziz devrinin Moskof tarafdar
lığıyla meşhur değersiz sadr-ı-a'· 

zamı: Ş aşılığından dolayı "Kör-
N ediın" ve Rus tarafdarlığından • 
dolayı da "N edinıof" isimleriyle 
anıLmıştır) 197, 2_90, 212, i36 - 239, 
242 - 246, 248 - 257, 259, 261, 263, 316 

Nefise Hanım (Napoloon'un Mısır 

istila sı esnasında lıaraca. kesilen 
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Kölemen beylerinden 
Sayfa 

M ura d 
Bey'in karısı) 

Nei•pperg "Kont Guillaume Renaud 
de-" (Birinci Mahmud devriıı

deki Belgrad mukaddimat-ı-sul

lıiyyesinde Avusturya murahha
sı) 

N elidow jNelidof (93 seferinin ilanı 

esnasında Rusya'nın Istanbul 

75 

28 

maslahatgüzarı) 299, 300, 301 
Nelson "Horoace-" (Ebu-Klıur = 

Aboukir ve Trafalgar zaferleı'iyle 
meşhur İngiliz amirali) 

Neplujeff (Üçüncü Ahmed devrinde 
Koca-Petro'nun Istanbul elçile
l'inden) 

Nerses (93 seferinin sonunda Rus or
duları Ayastefanos'a dayandığı 
zaman düşman ·:raı'argahına gi· 
d~p Anadolu'da bir Ermenistan 
kurulmasını İstiyen hain Ermeni 

75 

14 

Patı-iki). 310, 332 
Nesime I(anım "Namık Kemal'in ka

rısı) 

Nesimi Bey "Giritli Ahmed~" (İtti
lıad·ve·Terakki devri Hariciyye 

329 

nazırlarından) 457 
Nesselrod~ "Kont de-" (Kırım har

binin ilanı sırasmd'a Rus Hari· 
ciyye nazırı) 143, 144 

Neş'erek Kadın-Efendi (Sultan Aziz'
in dördüncü kadını ve kanlı vak'
asıyla meşhur Çerkez - Hasan 
Bey'in kardeşi yahut yakın ak-
rabası) 280, 281 

Nes'et Bey (italyanlarm Trablusu· 
> garb'a tasallutu esnasınclrr va· 

li vı;ı kumandan vekilliğinde bu" 
lunmus olan miı'alay) 385 

Nevfel Ef~ndi (ilk Meelis-i·Meb'ft
sandaki Suriye meb'uslarıııdan) 310 

Nevşehirli-İbrahim Paşa - Ba;;:.: İb
rahim Paşa "N evşelıirli j Dama d 
_, 

Nezir Ağa (Dördüncü Mustafa'nın 

zenci Hazine-vekili: Üçüncü Se-
lim'iıı kaatillerindendir) 90, 91 

Nicolaievitph 1 Nikolayeviç "Gran
dük Michel-" (93 seferinde Ana
dolu cephesindeki Rus Baş-kır 
mandanlaı'ıııdan) 300 

Sayfa 
Nicolaievitch 1 Nikolayeviç (Gnıı-

dük Nicolas-" (93 seferiııdeki 
Rumeli cephesinde Rus baş-ku

mandam) 302, 306 - 311, 330, 332 
Nicolas "Birinci-" (Rus çarların

dan) 113, 138, 139, 142, 143, 150, 155, 
157, 164, 22S 

Nicolas "Graıı-dük-" (Birinci cihan 
harbinde Rusya'nın Kafkas cep-
lıesi baş-kumandam) 431 

Nicolas "ikinci-" (Son Rus çan) 3±0, 
347, 355, 422 

Nicolas Demeriıc - Bak. : Demeı'İc 
"Nicolas-". 

Nicolas Nicolaievitch - Bak.: Nico
laievitch "Graıı-dük Nicolas-". 

Nicolas O'Connor - Bak.: O'Connor 
"Nicolas-". 

Nicolas Petrovitj 1 Petroviç (Birin
ci-" (Karadağ'ııı son prensi, il;;: 
ve son kralı: Katadağlılar Niki-
ta derleı') 201, 202, 246, 2-!7, 282' 

Nihad Efendi "Şehzade Ahmed-" 
(Beşinci Murad'ııı torunu ve şeh
zade Balahuddin Efendin'in oğ·lu) 265 

Nikita - Bak: Nicolas Petro.-itj/ 
Petroviç. 

Niko-Çorbacı (Sultan Aziz devrinde· 
ki Bulgar ıs~'tın hazırlıklarını hii· 
kumete haber veren çeteci) 252' 

Nikolaki Paraskevidiıs - Bak.: Pa-
raskevidis "Doktor Nikolaki-". 

Nikolayeviç - Bak. : Nicolaievitch. 

Nisim Ruso - Bak.: Ruso "Nisim-". 
Nişancı 1 ~avanoz - Ahmed Paşa -

Ba;k.: Ahmed Paşa "Kavaııoz j 
Nişancı-". 

N~şancı - Mehmet Emin Paşa - Dak:: 
Emin Paşa "Yağlıkçı-zade Tev
kil/Nişancı Hacı:_ Mehmet-". 

Nişancı-Mehmet Paşa - Bak.: Meh· 
met Paşa "Nişancı/Tevkii j Kay
serili-". 

Nişancı-.Süleyınan 

leyman Paşa 

Köle-". 

Paşa - Bak.: Sü
"Nişancı/SiHihdar/ 

Niyazi Efendi "Kolağ·ası Resııeli -
Ahmed-" (İttihat-ve-Terakki ko· 
mitesinin meşhur hürriyet kah-
ramanı) 356, 361, 364, 388, 393 
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Sayfa 
Nizami Paşa "Ali-" (İkinci Abdül· 

hamid devri müşirlerinc1en) 310 
Noradungiyan Efendi "Gabriyel-" 

(İkinci meşrutiyyet deni Hfıri-

ciyye n azırlarından) 389 
'Nuh Efendi• "Hekim-başı-" (Birinci 

~Iahmud ve Üçüncü Osman de· 
Yirleri vezir-i-azamhrından rıe· 

kim·oğlu Ali Paşa'nın babası : 
Venedikli bir İtalyan dönmesi-
dir) 23 

Nu'man Paşa "Köprülü·zade-" (Ü
çüncü Ahmed devri veziri-'azam-
larından) 3 

Nu'ma.11 Paşa "Seyyid-" (Üçiincii 
!vfustafa devri viizerasından ve 
valilerinden) 55 

Nuri! Bey (Reji koınise~·lerinden ve 
Yeiıi·Osmanlılardan) 212, 213 

Nu.ri Bey "Doktoı~" (Sultan Aziz'-
in cesedini muayene eden hekim· 
1 erdBU) 268 

Nurican "Doktor-" (Sultan Aziz'in 
cesedini mnayene eden he~imler 

den) 268 
Nuri Efendi "Hacı-" (İkinci Abdiil

haınid'in hal'ine fetva vermekten 
istinkaf eden cesur Fetva·emini) 376, 

' 377 
Nuri EfendijPaşa "Miilazım-" (En· 

ver Paşa'nın birinci cihan haT
binde kumandanlıkla Trablnsu
garb'a gönder'miş olduğu karde· 
şi: Ordudaki riitbesi millazımlık

tan ibaret olduğu halde, Trablus -
da bulunduğu müd de te. münhasır 
olmak şartiyle Paşa ünvanı tev· 
cih edilmiştir ! ) 427 

Nuri Paşa- Bak.; Mustafa Nuri Pa-
şa "Sır-katibi-". 

Nuri Paşa "Damad·Mehmet-" (Sul· 
tan Mecid'in damadı, Fatma-Sul
tan'ın kocası ve Beşinci Muı·ad'-
ın Mabeyn müşiii : Sultan Ha
müd devrinde Taif'e sürülenler~ 

dem1ir) 266, 268, 269, 273, 276, 319, 

Nurüddin Paşa "Damad-" 
Osman Paşa'nın oğlu ve 
Hamid'in damadı) 

(Gazi
Sultan 

320 

342 
Nüket-seza Kadın (Bir rivayete göre 

Sayfa 
Birinci Abdülhaınid'in karısı ve 
Dördüncü Mustafa'nın anası) 88. 
Bak.: Ayşe Sine-ıperver Valide· 
Sultan. 

Nüzhet Bey (Beşinci Mehmet Reşad 
devriı1de ikinci ınabeynci) 417 

o 

Obrenoviç - Bak: Miloş Obrenoviç. 
Obreskof (Üçüncü Mustafa devrinde 

Rus elçisi) 
O'connor "Nicolas-" 

yük elçilerinden) 
(İııgilteTe bü-

43 

379 
. Odyan Efendi (Midlıat Paşa'ıiın a· 

damlarından: NiHıa nezareti ınüs· 
teşarlığında . bulunmuştur) 293 - 295 

On-altıncı ı.ouis - Bak.: Louis "On 
·altıncı -". 

On-beşinci Louis - Bak.: Louis "On 
- beşinci-". 

On-dördüncü Louis - Baiı:.: Louis. 
"On·döidüncü-". 

On-ikinci Charles - Bak.: Charles 
''On-ikinci-". 

Orloff "Amiral Kont Alexis-" (Rus· 
ya imparatoriçesi İkinci Kateri
na'nın aşıklarından ve amiralle
rinden) 47 50, 54. - Bak.: 
Tsclıesmeskji. 

Orloff "General Kont Alexis-" 
1856 Paris ('Ulh konfeı'ansında 

Rus baş·murahhası ve Çarhk Ka-
rargah-ı·umumi ku.ınandanı) 177 

Orloff "Theodore-" (İkinci Katerina 
devrindeki Rus kumandanların-

dan) 47, 49 
Or.sa-Poça İbrahim Paşa - Bak.: İb· 

rahim Paşa "HocajOisa-Poça/ 
pehlivan--zade-". 

Osman "Birinci-" (İlk O:;manlı hii: 
kiiındarı ve hanedilnın büyük ced
di Osman-Gazi / Osman Bey / 
Osman-ı· Evvel) 127, 265, 468 

Osman "İKinci/Genç-" (Osmanlı pa
dişahlanndan Sn~tan Osman Han 
Sanl) 36, 87, 122, 126, 265 

Osman "Üçiincü-" (Osmanlı padi
şahlarmdan Snltan Os.man Han ·ı 
Sal is) 36 - 39, 57 



526 KRONOLOJİ ENDEKSLER 

Sayfa 
Osman Ağa (Fransızların Mısır isti · 

Hisında meşhur general Kleber'i 
öldürmüş olan Türk kahranıanı 

Süleyman Bey'in babası) 79 
Osman Ağa (Sultan Aziz'in hal'ine 

alet olan dördüncü Talla taburu 
binba~ısı) 258 

Osman Ağa j Paşa "Pazvand·oğln-" 

(Üçüncü Selim devrinde Rumeli'
de büyük bir ısyan hareketinin 
seı-gerdesi) 73, 74, 82 · 84 

Osman Bey (Lübıian meselesinden 
dolayı Nazır-Ahmed Paşa ile be· 
raber _Şam'da kurşuna dizilen 
kaymakanı) 193 

Osman Bey "Palacı-" (1790 Rus se
feı'inde şelıid olan kahraman ve· 
zir: "Bey" ünvaniyle vezir olmuş 
ve palasıyla beraber defnedildiği 

için şehadetinden · sonra "Palacı" 
lakabiyle anı1nııştır) 462 

Osman Efendi/Dede (Sultan Aziz 
devrinde nüfuziyle meşhur Yeni· 
kapu mevlevihanesi şeyhi) 254, 258 

Osman Fevzi Paşa "Tatar-" (İttihat
ve-Terakki komitesinin ilk - ihti
lal hareketleri esnasında Manas~ 

tır'daki konağından bir' gece dağa 
kaldı-rılmış olan ve Şemsi Paşa'
nın :ratıinden sonra. Fevkalade· 
kumandanlığa tayin edilen ınü-

şir) 361, 362 
Osman Fuad Efendi - Bak.: Fuad 

Efendi "Şehzade Osman-". 
Osman ·Gazi - Bak.: Osman "Birin

ci-". 
Osman Halisi Efendi {Birinci Mah

mud-devı-i Sadal'et - kethndala· 
rından: "Osman·Kethuda" şek-

linde de anılır) 26 
Osman-Ketbuda - Bak.: Osman Hil-

lisa Efendi. 
Osman Paşa - Bak. : Gazi-Osman 

Nuri Paşa. 
Osman Paşa (Üçüncü Selim devı·in-

de Belgrad muhafızı) 69 
Osman Paşa (Kn'ıın harbinin ilk saf· 

hasınadki Çatana zaferinde ya
rarlığı görülen suvari mir-i·Ii-
vası) 150 

Osman Paşa (İkinci Abdüllıaınid dev· 

Sayfa 
rinde Hicaz vali ..-e kumandanla-
rından) 326 

Osman Paşa "Kelleci-" (Üçüncii 
Musta.fa devrindeki Osmanlı-Rus 

sefeı-inde Karadeniz seraskeri) 55 
Osman Paşa "Miı'-i·liva-" (93 sefe

rine nihayet veren Edirne miita
ı·ekesinde Osmanlı askeri miifıa· 

virlerinden) 309 
Osman Paşa "Müderris Gazi-" Bi

ı-inci Mahmud devri vezir-i·a'· 
zamlarından Topal-Os.man Paşa'

nın toı'unu ve Ratib Ahmed 
Paşa'nın oğlu: "Gazi" ünvanını 

Üçüncü Mustafa devrindeki Si-
listre zaferi üzerine almıştır) 55 

Osman Paşa "Patrona-" (Kırım har 
binde kumanda ettiği Karad~niz ., 
filosu Rusların Sino,p baskınına 

uğ-rayıp ınahvolan patrona = 
Vis-amiı-al) 148 

Osman Paşa "Topa!-" (Biı'inci Malı· 

ınud devri vezir-i-a'zaınlarıııdan: 

Namık Keı.ııal'in dedesinin dede-
sidir) 22 · 25, 329 

Osman Sadık Paşa (Üçüncü Mustaf!)
devri vüzeı-asından: Emir-ül.,.Hac 
ve Şam valisi) 54 

Othon "Birinci-" (Yunanistan'ın te
şekkülünde otuz sene ballık et· 
miş olan Bavyera prensi) 154, 209 

- Othon-TModore de Manteuffel -
Bak.: Manteuffel "Othon·The
odoı:'e de-". 

() 

ömer (Çeharyar'dan ve Hıılefay-ı
Rilşidin'den Hazret-i Ömer-ül· 
Faruk : Arapça tefaffuzu "Oınar" 
dır). 188 

ömer Ağa "Kara-Osman·oğlu Haeı 

-" (İkinci Mahmud devrinde 
Mağııisa a'yanı) 94, 95 

ömer Efendi (Baltacı-Melımet Paşa'-

nın Pı'uth seferinde ordu reis-ül-
küttabı) 4 

ömer Efendi (Sultan Aziz'in cena· 
zesini yıkayan ve vücudunda be
reler gördüğüne şehil.det eden 
Sultanahmet şeyhi) 276 
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Sayfa 
ömer Efendi "Gerdan·ktran-" (Be· 

şinci Murad'la İkinci Abdüllıa· 

mid'in Türkçe nıuallimi) 265, 285 
ömer Faruk Efendi - Bak.: Faruk 

Efendi "Şelızade Ömer-". 
ömer Hilmi Efendi - Bak.: Hilmi E

fendi "Şelızade Ömer-". 
ömer Lütfi Paşa "Serdarı-Ekı'em 

-" (Kırım lıarbinin meşhur Os
.manlı Baş-kumandanı: "Serdarı-:

Ekrem Ömer Paşa" ismiyle anı· 

lır) 134, 142, 146 - 148, 150, 152, 153, 
158, 160, 164, 170-ı 72, 187' 201, 211, 

217, 223 - 225, 302 
ömer Naci Efendi/Bey - Bak: Na· 

ci Efendi/Bey "Mülazı~ Ömer 
_, 

ömer Paşa (Üçüncü Mustafa ve Bi
rıncı Abdüllıamid devirlerinde 
Bağda d valisi) 59 

önıer Paşa "Doktor-" (Sultan Aziz'-. 
in cesedini muayeneden istinkaf 
ettiği için Hüseyn Avni Paşa ta
rafından askerlikten tardedilen 
cesur hekim) 270 

ömer Pa§a "Ferik-" (93 seferine iş· 
tirak eden fıı'ka kuınandanların-

dan) 301 
ömer Rüşdi Paşa - Bak.: Rüşdi Pa-

şa "ömer-". 
ömer-üz-Zahir "Şeyh-" (Üçüncü 

Mustafa devrinde Akka muhafı· 
zı) 54 

ömer Yaver Pa§a - Bak.: Ya ver 
Paşa "ömer-". 

p 

Pakize {Üçüncü Selim'in cariyelerin
den) 

Pala-bıyık. Hasan Pa§a - Bak.: Ha
. san Paşa "Cezayirli Pala·bıy1k 
Gazi-" 

Palacı-Osman Bey - Bak. : Osman 
Bey "Palacı-". 

Palmerston. (İngiliz baş·vekille-

rinden) 
Panayot Hitof Bak.: Hitov /Hitof 

''Panayot-". 
Panin "Kont-" {Üçüncü Mustafa 

devrindeki 1 182 seferine iştirak 

91 

220 

eden Rus kumandanlarından) 
Sayfa 

50 
Paraskevidis "Doktor Nikolaki -" 

(İkinci Abdüllıaınid'in son anla· 
nnda tedavisine yetişen Beyler
beyi hastahanesi nöbetçi tabi b) 

Pasban - Bak.: Pazvan d. 
Paskiewitch "Mareşal İvan-" (İkin-

438: 

. ei Mahmud devrindeki 1243 sefe· 
rinde Anadolu tarafındaki Rus 
kuvvetleı'i baş· kumandanı: Daha 
sonra 1848 Macar ihtilalini bas· 
tırını§i ve Kırım harbinde de baş
kunir·· ·ın olmuştur) 115, 139, 150, 

155, 156 
Paşmakçı-:ot~.de Ali Efendi - Bak.: 

Ali Efendi "Paşmakçı-zade Sey· 
yi d-". 

Paşo İsmail Bey - Bak. : İsınail Bey 
"Paşo-". 

Patrona-Halil - Bak.: Halil "Patro· 
na-". 

Patrona-Osman Paşa - Bak. : Osman 
Paşa "Patrona-". 

Patyomkin - Bak. : Potemi>:in "Prens _, 
Pazvand-oğlu - Bak.: Osman Ağa/ 

Paşa "Pazvand-oğlu-". 

Pazvand 1 Pasban (Üçüncü Selim 
devı'indeki ısyaniyle meşhur Paz
vand-oğlu Osman Ağa'nın babası) 74 

Peçevi-Hasan Pa§a (Üçüncü Alımed 

devrindeki İran istilasında Ker 
manşah muhafızı) 17 

Pehlivan-Hüseyn Ağa/Pa§a (Üçüncü 
Selim ve Dördüncü Mustafa de· 
virleri Yeniçeri-ağalarından) 88: 

Pehlivan-İbrahim AğajPa§a (Üçün-
cü Selim ve İkinci Mahmud de
virlerindeki Osmanlı-Rus sefer
lerinde Dobruca cephesi kuman
danı: "Baba Paşa" lakabiyle ma· 
ruftur) 84, 99, 10(} 

Pehlivan-Mustafa Çavuş Bak.: 
Mustafa "Yozgadlı Pehlivan-". 

Pehlivan-zade ib:rahittn Pa§a - Bak. : 
İbrahim Paşa "Hoca/Orsa-Poça/ · 
Pehlivan-zade-". 

Pelissier (Midlıat Paşa'nin İz.nıir va· 
lisi iken iltica ettiği Fransız kon" 
solosu) 320 
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Sayfa 
Pelisier "GeneTal-" (Kuım muha

rebesinde Fransız kıt'alaı'ı baş· 

kumandam) 165 
Per~kli Lazari - Bak-: LazarijLa

zaro "Perikli/Hacı-"-
Pertevniyal Valide-Sultan (İkinci 

T1Iahmud'nn karısı ve Sultan A
ziz'in anası) 115, 197, 269, 270, 273-

275, 279 
Pertev Tevfik Bey (Mahmud Şevket 

Paşa vak'asında gıyaben i'dama 
mahkum olanlardan) 402, 405 

Pervin-i-FelekjPervin Pelek Hanıln 

(Sultan Hamid devı'inin Paris se
firi Münir Paşa'nın karısı olan 
saraylı) 275, 319 

Petro "Birinci-" (Türklerin "Koca", 
"Deli" ve "Ak-bıyık" dediklel'i 
Rus çarı: Pruth muharebesinde 
Baltacı-Mehmet Paşa'ya mağlub 

olmakla meşhurdur) 3 - 7, 13, 14, 50, 
164 

Petro "üçüncü-" (Rus çarhırından) 43 
Petropolaki (Sultan Aziz · devrindeki 

Girit ısyanının ele-başılarından) 231 
Petro Schaffiroff - Bak- : Schaffiroff 

"Baron Petro-". 
PetrovitjjPetrovi!ç - Bak.: Nicolas 

Petrovitj/Petroviç "Birinci-". 
Petrowitch "George-" (Üçüncü Se

lim devrinde başlıyan Sıı:ıp milli 
hareketinin başına geçen domuz 
çobanı: Karageorgevitch haneda
nının ceddi olan bu meşhur ser" 
gerdeye Sırplar Tserni / Czerny
Corce ve Türkler de Kara-Y orgi 
demişler ve nihayet Türkçedeki 
''Kara" sıfatını . Sırplar da kul-
lanmışlardır 83, 101, 102 

Philippe de Bnınnow - Bak.: Brun· 
now "Baron Philippe de-". 

Pietro Bertolini - Bak.: Bertolini 
"Pietro-". 

Plristfı Kadın-Efendi/Vali'de Sultan 
(Sultan Mecid'in kadınlarından: 
İkinci Abdülhamid küçük yaşta 
annesini kaybetmiş olduğu ıçın, 

kendisine bu Kadın-Efendi analık 
etmiş ve cülusunda üveyana ol
duğu halde Valide-Sultan olmuş· 
tur). 285 

Sayfa 
Pir-Mustafa Paşa - Bak.: Mustafa 

Paşa "Ph~". 

Poniatowski - Bak.: Stanislas "İkin
ci-". 

Postacı· Agah Efendi - Bak.: .Agah 
Efendi "Postacı-". 

PotemkinjPatyomkin "Prens-" (Bi
rinci Abdülhamid devı'inde Kı

rım'ı işgal ve illıak eden Rus baş· 
kumandanı) 63, 65, 67, 69, 70 

Princip "Gavrilo-" (Avusturya veli
ahdi Arşidük François·Fercli
nand'ı öldürerek biTinci cilıaıı 
haTbinin zuhuruna sebeb olaıi 

Sırip milliyetçisi) 140 

R 

Rab'e "Marthe-" Bak.: Kateı·ina "Bi
rinci-". 

Rabia Şermi-Sultan (Üçüncü Ahmed'
in karısı ve Birinci Abdülhamid'-
in anası) 15, 57 

Radetzki '"G€neral-" ( 93 seferine. iş
tirak eden Rus kumandanların-

dan) 303, 308 
Ragıb Efendi (Mahmud Şevket Paşa 

vak'asında 15 sene kürek cezası

na mahkllim olanlardan) 
Ragıb Mehmet Paşa "Koca-" (ü

çüncü Osman ve Üçüncü Mustafa 
devirleri ve zir-i -a'zamlanndan 

405 

ve büyük divan şairlerinden) 39 · 41 
Ragıb Paşa (İkinci Abdülhamid'in 

mabeyncilerinden: Servetiyle 
meşhurdur) 320 

Ragla.n "Lord-" (Kırım harbinde İn
giliz ordu kumandanı) 153, 162, 167 

Rahmi Bey (Meşhur İttihatçılardaı:ı': 
Biı'inci cihan harbinde İzmir vali
liğinde bulunmuştur) 

Raiıf Efendi (Mahmud Şevket Paşa· 

vak'asında gıyaben 15 sene kürek 

365 

cezasına mahkum olanlaTdan) 405 
Raif Efendi "Tanburl/İngiliz-Mah-

mud-" (Üçüncü Selim devri Re
is-ül-küttablarından ve Kabakçı 
vak'asında şehid olan büyük te
ceddüd~ıülerden) 

Rakım Ağa (Sultan Aziz'in katlinde 
gözcülük eden Harem-ağaların-

dan) 

86 

269 
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S~yfa 

Rakovski (Sultan Aziz devrinde ilk 
Bulgar milli haı'eketini hazırlıyan 
ih tilaJci) 232 

Rallis (Yunan baş· vekillerinden) 340 
Ramiz Paşa (Sultan Aziz ve Sultan 

Hamid devirleri mutasarnfların

dan: Meşrutiyyete muhalefetin-
den dolayı 1\Edhat Paşa'nın em
riyle "BiH1-muhakeme" nefyedi-
leııleı·dendir) 294 

.Ramiız Paşa "Seyyid-Abdullah-" (İ

kinci Mahmud devri Deı'ya-kap-

danlarından) 89 · 91, 96 - 98 
Rasim Bey "Binbaşı-" (Sultan Me-

cid · devrindeki ''Kuleli vak'ası" 

miixettiplerinden) 189, 190 
Raşid Bey 1 Paşa "Hacı-" (Sultan 

Aziz'in hal'inde rol oynıyan za· 
bitlerden) 258 

Ra.şid Paşa "Hacı-" (93 seferine ış

tirak eden fı.rka kumandanların-

dan) 301 
Raşid Paşa "Mehmet-" ( Sııltan Azi :c 

ve Sultan Muı'ad devirleri Bari· 
ciyye nazırıarından: Çerkez-Ha-
san vak'asında şe hi d olmuştUT) 280, 

281 
Ratib Paşa "Ahmed-" (İkinci Ab· 

dülhamid devrinin Hicaz valile-
rin~n) 3~ 

Ratib Paşa "Damad-Ahı:ned-" (Bi
rinci Mahmud devri Dery§.-kap· 
danlarından ve Üçüncü Ahmed'in 
damadlarından : Namık Ke· 
mal'in dedesinin babasıdııı.') 329 

Rauf Bey "Hüseyn-" (Mondros mü
tarekesini Türkiye na:inına imza 
eden Bahriye nazırı ve Hey'et-i· 
murahhasa reisi) · 450 

Rauf Paşa ''Çerkez-" (Sultan Aziz'· 
in yaver-i-harbi: Daha sonı'alan 

Hassa müşiı:'liğinde bulunmuş-

tur) 223, 247, 306 - 308 
Rauf Paşa "Mehmet Emin-" (İkin-

ci Mahmud ve Sultan Mccid de-
virleri vezir-i-a'zamlarından) 102, 

119, 121, 128, 131, 136, 140 
Read "General-" (Kınm. ninharebe-

sine iştirak eden Rus kumandan-
larından) 167, 168 

Rebia Gülnuş Hatun (Dördüncü Meir 

S~yfa 

med'in karısı ve Üçüncü Ahmed'-
in anası) 1 

Receb · Paşa-zade Mehmet Bey -
Bak.: Mehmet Bey "Receb-Paşa
zade-". 

Redcliffe "Stratford of-" (Kırım 

muharebesi esnasında İngiltere'-

nin Istanbul büyük-elçisi) 144, 145, 
152, 183 

Redif Paşa (Sultan Aziz ve Sultan 
Hamid devirleri müşirlerinden : 
Ser-askerlikte de. bulunmuştur) 258, 

260, 28P, 284, 289, 292 
Re'fet Kadın-Efendi (Üçüncü Selim'-

in •karısı) 91 
Re'fet Paşa (Kuvay·ı-m.illiyye zaferi 

üzerine Ankara hükumetinin is
tanbul ve Trakya fevkalade ko
miseri: Osmanlı hükumet teşkila

tının ilgası kendisine havale edil-
miştir) 467, 468 

Re'fet Paşa "Baytar - Mehmet-" 
(Sultan Aziz devrindeki "V ak' a" 
esnasında Selanik valisi) 253 

Refia-Sultan (İkinci Abdülhamid'in 
kızlarından) 379 

Refik Bey (Altıncı Mehmet Yalıldüd-
din devrinde Hazine-kalıyası) 442, 

443 
Refik Efendi "Mustafa-" (Dördün· 

cü Mustafa ve İkinci Mahmud 
devirleri Reis-ül·küttablaı'ından 

ve Alemdar'ın Rıisçuk yaranın

dan: "Kethuda" laKabiyle de a· 
nılır) 89, 90, 97 

Refik Paşa (İkinci meşrutiyyetin ilk 
aylarında alaylı zabitlerin ordu
dan çıkarılmasına karar veı'ilme

si üzerine bunların başına geçip 
bir galeyan çıkaran ferik) 371 

Rehber-i-hürriyyet (İttihat-vı:ı-Te-

rakki komitesinin ilk ihtilal ha
reketleri esnasında dağa çıkmış 

oian "Kahraman-ı .hürriyyet" ko
lağası Niyazi Efendi'nin hatıra

tmda çetesine iltihak etmiş oldu
ğundan ve "sevk-ı manevi ile" 
çeteye kılavuzluk ettiğinden balı

settiğ·i meşhur geyiğe takmış ol-
duğu isim yahut lakap) 364 

Repnin "Prens Nicolas-" (Üçüncü 

F.: 34 
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S.ayfa 
Mustafa devrindeki Osmanlı-Rus 
sefexine iştiTak eden düşınan 'je
nerallerinden: Küçük-Kaynarca 
muahedesinin akdinde baş·mu

ı'ahhaslık akdinde baş-murah-

ilıas1ık etmiştir) 45, 58 
Resmie-Ahmed Efendi - Bak.: Alr 

med Efendi "Resmi-". 
Resneli-Niya;zi Efendi - Bak.: Niyil: 

zi Efendi "Kolağası Resneli Ah
med-". 

Reşad Bey (Mühtedi Fransız zabitle
riııden Cha:teauneuf: Şair Şinasi'-
nin Fransızca hocasıdır) ~ 237 

Reşad Halis Bey (Altıncı Mehm.et 
Vahldüddin devri elçilerinden ve 
sevres muahedesini imza 
eden murahhaslardan) 465 

Reşad Hikmet Bey (Mondı'os müta
rekesini imza eden murahhaslar 
dan Haxiciyye müsteşarı: Daha 
sonra Meclis-i·Meb'ılsan reisliğin' 

de de bulunmuştur) 450 
Re.şad Paşa (Şair Ali Ferruh'un ba

bası: Yeni·Osmanlılara katılmış 

ve sonia Kudüs mutasarrıflığın· 

da bulunmuştur) 212, 213 
Reşid Bey "Alımed-" (ikinci Meş· 

rutiyyet devri Dahiliyye nazıria

rından: Cumhuriyet devrinde 
"Rey" soy·adını alnw~tır) 392, 397 -

399, 401, 402, 404, 441, 443, 444 
Ra!iid-Bey-zade Sırn . Bey - Bak.: 

Sırrı Bey "Reşid-Bey·zMe-". 
Reşid Efendi (Büyük divan şai:ı:'lerin· 

den Galib-Dede'nin babası) 77 
Reşid Efendi "Köse-Kethuda Çelebi· 

l1:ustafa-" (Üçüncü Selim devri 
Baş-defterdarlarından : İlk İrad ·ı-
cedid defterdan da budur) 72 

Re!iid P~a (İttihad-ve·Tera'kKi'nin 
ilk ihtilal hareketleri esnasında

ki Serez · mutasairıfı: Sonraları 

valiliklerde bulunmuştur; müver-
rih Cevdet Paşa'nın damadıdır) 362 

Reşid P~a "Koca·Mustafa-" (Sultan 
Mecid devri veziri-a'zamla· 
nndan, büyük teceddüdcü ve 

· Tanzimatçı) 103, 121, 123, 128, 136, 
137, 139, 140, 144, 145, 152, 155, 162, 
165, 177, 182 - 185, 189, 196, 214, 229, 

Sayfa 
230, 234, 236, 317, 336> 

Reşid Paşa "Mehmet-" (İKinci Mah
mud devri vezir-i-a'zamlanndan) 109 

114, 117-119, 122 
Reşid Paşa "Mustafa-" (İkinci meş· 

rutiyyet devri nazırlarından) 390 
Reyhan Ağa (Sultan Aziz'in katlinde 

gözelilük eden Harem-ağaların· 

dan) 269 
Rhigas ( Oıı-sekizinci asıı·da "Ethniki 

he:tairia" cemiyetini kurmuş ve 
nihayet i'daın edilmiş olan Yunan 
şairi) ı 04 

Ri•f'at Bey "Kani·Paşa-zade Ahmed 
-" (Paris'de Mısırh Mustafa 
Fazıl Paşa'nın etTafında torr}
lanan Yeni-Osmanlılardan) 212, 213 

Rif'at Bey "Menemenli-zade-" (İ

kinci meşrutiyyet devri A'yan 
reisierinden) 44 7 

Rif'at Bey "Selanikli-" (Sultan Ha-
. mid'i son anlarmda muayene 

eden doktorlaı'dan) 43S. 
Rif' at Efendi! "Manast~rlı-" (Sultan 

Aziz'in hal'inde rol oynıyan zabit
lerden: Edebl eserleriyle maruf-
tur) 258 

Rif' at Paşa - Bak.: Halil Rif' at Pa-
şa. 

Rif'at Paşa - Bak: Ha!il Rif' at Pa
şa "Damad-". 

Rif'at Paşa "Mehmet Sadık-" (Sul· 
tan Mecid devri Hariciyye na-
zırlarından) 129, 14Z 

Rıza Bey "Ahmed-" (İkinci meşı'u· 

tiyyet devri Meclis·i-Meb'ılsan re
isleriııden) 357, 359, 370, 372, 373, 

381, 438 ~ 440, 448, 452' 
Rıza Bey "Uzun-etek-" (Meşrutiyye· 

te muhalefetinden dolayı Midhat 
Paşa'nın emriyle "Bila-muhake· 
me" nefyedilen Bab-ı-All Evrak 
.müdiri) 294 

Rızakuli-Han (Üçüncü Ahmed dev· 
rinde Istanbul'a gelen Safavi el-
çisi) 17 

Rıza Nur Bey (İkinci meşrutiyyet 

devri muhalif meb'uslarından) 49! 
Rıza P~a "Ali-" (Altıncı Mehmet 

Vahidüddin devri· sadr-ı·a'zamla-
rından) 369, 393, 462, 463' 
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S~fa 
Fihrist 58 

Rıza Paııa "Cezayirli-Ali-" (Sultan 
Aziz devrinde Belgrad kalesinin 
son Osmanlı muhafızı) 216 

Rıza Paşa "Hasan-" "Sultan :Mecid 
ve Sultan Aziz devirleri Deı·ya

kapdanlarından ve ser-askerlerin-
den) 189, 250, 281, 28J 

Rıza Paşa "Hasan-" (Balkan haı'

binde Arnavut hainlerinden Es'
ad Toptani tarafından vurdurulan 
İşkodra ınüdafii) 394 

Rıza Paşa "Hüseyn-" (İkinci Abdiil-
~amid devri vükelasından) 331 

Rıza Paşa "Mehmet-" (İkinci Ab
dülhamid devrinin son ser-aske-
ri) 338, 345, 356 

Rıza Tevfik Bey (Altıncı Mehmet 
Vahldüddin devri nazırlaı'ından 

ve Sevres İnuahedesini imza eden 
m urahhaslardan) 465 

Robeck "Aıniral-" (Birinci cihan. 
harbinde Çanıı,kkale boğazına ilk 
taarruzu yapan İngiliz filosunun 
:rı:ı,mandanı) 423 

Ro bilant "Madam e-" . (İkinci meşrn
tiyyet devrinde Osmanlı hizıne· 

tinde Jandarma müfettiş-i-nmu

ınısı olan İtalyan jenerali Robi-
lant Paşa'mn karısı) 385 

Robilant Paşa "Kont-" (İkinci meş· 

rutiyyetin ba.~larinda Osmanlı 
hizmetinde Jandarma ınüfetiş·i 

-umum!si olan İtalyan jenerali) 379, 
385 

Robina Kayın (Sultan Hanıid devrin· 
deki "Bomba hadisesi"nin müret
tiplerinden Sanıoil Kayın'ın kızı 

gösterilen Ermeni karısı) 348, 349 

Rodosi-zade Damad-Fethi .Ahmed Pa
şa - Bak.: Fethi Ahmet Paşa 
"Rodos!·zade Damad-". 

Roghoj ''Hem-i Müller von-" (Sul
tan Hamid devrinde Vilayat-ı-Se
la.se ınüfettiş·i-umum1si Hüseyn 
Hilmi Paşa nezdinde Makedon
ya ıslahatını takibe me'muı· edi-
len Avusturya baş·konsolosu) 347 

Ramanzof/Roumiantsof "Kont Pier· 
re Alexandrowitsch-" (Üçüncü 

Sayfa 
Mustafa devrindeki 1182 seferine 
İ:ıtirak eden Rus kıunandanların-
dan) 44, 47, 50, 55, 57 

Rosetti (İlk :Meınleketyn = Rumaır 

ya prensi Couza/Knza Bey'i fe
ragate mecbur eden gizli teşek-

~ülüıı reisi) 206 
Ruffin (Üçüncü Selim devrinde Fran-

sa'nın Istanbul maslahatgiizarı) 76 
Ruhücldin Mehmed Efendi! (Ahmed 

V efi k Paşa'nın bab ası) 330 

Rukıye/Rukayye Hanım (Büyük nur 
sıki dalıisi Hamınami·zade İsma· 

il-Dede Efendi'nin anası) 137 
Rumbeyoğlu-Fahrüddin Bey - Bak.: 

Fahriiddiıı Bey "Rumbeyoğlu-". 
Rum-Mehmet Paşa - Bak.: Meh

met Par;;a "Rum-". 
Rusçuklu Hacı-Ali Efendi - Bak.: 

Ali Efendi "Rusçuklu Hacı-". 
Rusçuklu-Hasan Paşa - Bak.: Şerif 

Hasan Paşa "Çelebi·zade/Rns-
çuldu-". 

Ruso "Nisini-" (İttihad·ve-Terakki 

devrinin yahudi ıneb'uslarından) 403 
Rüstem Bey (Sultan Aziz devri elçi· 

lerinden) 218 
Rüstem Paşa "Ferik-" (Kırım mu

harebesinde ıniittefiklerle 'beraber 
yapılan ilk ihraç hareketindeki 

Osmanlı fırkasının kumandanı) 158 
Rüstem Paşa "Ferik-" (İttihatçıların 

Bab-ı-Ali baskını esnasında Batı-

riye nazır vekili) 399 
Rii§di Paşa (İkinci. Abdüllıamid'in 

ya verlerinden: İngiltere'nin ya
yılma siyasetine karşı pil.dişalıın 

emriyle Akabe'yi işgal etmiştir) 354 
Rüşdi Paşa "Müteı'ciın-Mehınet-" 

(Sultan Mecid, Sultan Aziz, Sul-
tıın Murad ve Sultan Hamid de
virleı'İ sadr-ı·a'zamlarmdan) 191, 193, 
208, 211, 222, 238, 243, 244, 254-261, 
266, 268, 272, 273, 277, 278, 280-284, 
289, 291, 297, 313, 314, 319, 320 

Rüşd~ Pa,~a "Ömer-" (İkinci Abdül
hamid devri Harbiye nazırların-

dan) 356 
Riişdi Paşa "Şirvarıi·zade Mehmet-" 

(Sultan Aziz devı'i sadr-ı-a'zaın-

lanııdaıı) 288, 244, 245 
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Sayfa S;ıyfa 

Saadet-Giray 
Ahmed 
dan) 

s 
"Üçüncü-" 

devri Kırını 

(Üçüncü 
hanlarııı-

Sab'ahüddin Bey (Sultan Mecid'in 
kızlarından .Seniha·Sultan'la Da
mad·Mahmud Celalüddin Paşa'· 
nın oğlu: "Prens" ünvaniyle anı

lırsa da, anası !Prenses olmakla 
beraber babası bir güı'cü kölesi-
nin oğlu olduğu ıçın kendisi 
prens değildir. Avrupa'da giriş· 

ll 

tiği "Adem-i merkeziyyet" pro
pagandaSİyle maruftur) 358 - 360, 

365, 368, 402 . 404 
Sabiha-Sultan (Son Osmanlı padişa

hL Altıncı Mehmet Vahldüddin'in 
küçü"K kızı ve son halife Abdül-
mecid'in gelini) 442 · 444 

Sabri Paşa "Hüseyn-" (Sultan Aziz'· 
in hal'inde ı'ol oynıyanlardan : 
Vak'a müretti bi Hüseyn A vni P:ı · 
Şa'nın bacanağıdır) 258 

Sadık "Jandarma-" (Mahmud Şev-

ket Paşa vak'asında DJ'van-ı

harb'e verilip beraet edenlerden) 405 

.Sadık Ağa (Birinci :M:ahmud . devri 
Baş-eml:rahurlanndan) 34 

Sadık-Han (Zend hanedanından ilk 
İı'an şahı olan Kerim-Han'ın kar-
deşi) 59 

Sadık Paşa "Mehmet-" (İkinci Ab
dülhamid devri sadrı-a'zamla· 

rından) 312, 313 
Sadık Paşa "Mehmet-" (İkinci Ab· 

dülhamid devrindeki Fransız ta· 
sallutu esnasında Tunus'un irsı 
valisi) 318 

Sadık Rif'at Pa.şa - Bak.: Rif' at Pa•-
şa "Mehmet Sadık-". 

Sa'dullah Bey (Monclros mütarekesi· 
ni imza eden 
Erkihı-ı-harp 

dandır) 

as;mri m uralılı as: 
kaymakam] aı'ın-

Sa'dnllah Paşa (Sultan Aziz ve Sul· 
tan Hamid devirleri viikela ve 

450 

süfexasından) 311, 315 
Sa'düddin Bey (Hi.l3Jetin ilgası esna-

sında Istanbul Polis nıüdiri) 470 

Safa Efendi - Bak.: Abdullah Safa 
Efendi; 

Safa-Giray Sultan (Kırım hanları · sü· 
Jalesinden: Birinci Mahmud dev-
rinde Bucak ser·askeri) 27 

Safi-Mirza (Son Safavi hükümdarla· 
rından Birinci Hüseyn'in Osman-
lılaı-a iltica eden oğlu) 30 

Saf o - Bak.: Kabulyan "Konstaır 
tin-" 

Safvet Paşa "Mehmet Es'ad-" (İkin-
ci Abdülhamid devri sadr-ı-a'· 

zaıulaı'ından) 241, 250, 280, 291, 294, 
300, 311, 314 - 316 

Sağır-Ahmed Bey - Bak. : Ahmed 
Şiikri Bey "Sağıı~". 

Sahhaflar - şeyhi - zade Vak'anüvis 
Mehmet Es'ad Efendi - Bak.: Es' 
ad Efendi "Sahhaflarşeyhi·ziide 

V ak'anüvis Mehmet-". 
Sahib-Giray "İkinci-" (Son Kırım 

hanlarından) 59, 60 
Saib' Efendi "Hacı-" (İkinci Mah-

mud devrinde teşkil edilen Eş~in· 
ci ocağının ilk nazırı) 

Aziz ve 
müşirle

ve Totp-

no 
Saib Paşa "Ali-" (Sultan 

Sultan Hamid devirleri 
rinden: · •Ser-askerlikleri 
hane müşirliği vardır) 

Said Bey Canbulat (Sultan 
devrinde Lübnan Dürzü 

302, 331 
Mecid 
bey le-

rinden) · 192 
Said Efendi "Kabzımal-zade-" (Sul· 

tan Aziz devri Sadaret ınüsteşaı'-
lanndaıı) 250, 281 

Said Galib. Paşa - Bak.: Galib Pa.şa 
"Mehmet .Said-". 

Said Halim Paşa "Mısırlı-" (Be· 
şinci Mehmet Reşad devri sadr-ı· 

a'zaınlarından ve Kavalalı Meh-
med Ali'nin torunlarından) 207, 395, 
398, 401, 402, 406, 409, 411 . 415, 417, 

418, 434, 452, 457, 466 
Said Paşa (Mehmed Ali sülalesine 

mensup Mısır valilerinin dördün-
cüsü) 165, 188 

Sa:iıd Paşa "Diimad-.Mehmet-" (Sul· 
tan Mecid devı'i Deryii-kapdaır 

larından ve Ser-askerlerinden) 137, 
Said Paşa "Eğ·.inli Mehmet-" (İkinci 

Abdülhamid devri.ııin başla rıııda 
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~yfa 

:Mabeyn müşiri ve ayni zamanda 
Bahriye nazın olan büyük nya
ziyyat alimi: İng1Jtere'de tahsil 
etmiş olduğu için muh&fazak&r-
laı' tarafından "İngiliz-Said Pa.şa" 
lakabiyle anılmıştır. "Şapur" de
nilen "Küçük-Said Paşa'ya nis· 
betle de "Büyük-Said Paşa" de· 
n ilir; 93 Kanun-ı-esasisinin tedvi
ninde Türk dilinin resmi dil ol
masını te'min etmiştir) 239, 240, 290, 

292 - 294, 296 - 298, 313, 316, 342 
Said Paşa "Mehmet-" (İkinci Abdül

hanıid ve Beşinci Mehmet Reşad 
devirlerinde dokuz defa Sadaret· 
te bulunmuş olan "Küçülı.:-Said 
Paşa" yahut "Şapur-Said Paşa". 
A'yan reisiikieri de vaı'dır. Yu
Karıki maddeye de bakınız) 290, 293, 
294, 299, 316, 317, 321 - 323, 325, 326, 
328, 331' 334, 335, 343 - 345, 356, 365, 

369, 370, 375, 377, 380, 386 - 389 
Said Paşa "Yirıni-sekiz-,zade Mehmet 

___:, (Üçüncü Osman devri vezir-i
a'zaınlarından: Paris sefaretna
mesiyle meşhur Yirmi·sekiz·Çelebi 
Mehmecl Efendi'nin oğluclUT) 16, 37, 

Saint-Arnaud - "Leroy ele-" (Kırım 
harbi esnasında Fransa Ha.rbiye 

nazın ve Şark ordusu kumanda· 

38 

nı) 153, 161 
Saint-Priest "Kont ele-" (İkinci 

Mustafa devrinde Fransa'nın Is-
tanbul sefiri) 47 

Sakızlı-Ahmed Es'ad Paşa - Bak.: 
Es'ad Paşa "Sakızlı-Ah.med-". 

Salahüddin Bey (İttihad·ve-Terakki 

komitesinin ilk ihtiHll hareketle· 
ı'i esnasında dağa çıkıp çetecilik 
eden Erkan-ı-harp kaymakamı) 361 

S:;~Jahüddin Efendi "Şehzade_:_" (Be
şinci Murad'ın oğlu, Nihad ve Os-
man Fuad Efendilerin babası) 348 

Salamon Tayliryan -:- BaK. : TayliT-
yan "Salaınon-". 

Saliha·Hatun (Kadı Mehınecl Efendi'
nin karısı· ve şair N edimin ana-
S1: Kara-Çelebi-zadelerdendir) 21 

Saliha-Sultan (İkinci Mustafanın ka-
nsı ve Birinci Mahınudun anası) 20 

Sayfa 
Saliha-Sultan (Üçüncii Alımedin kı-

zı ve vezir-i·azam Koca·Ragıb 

Paşanın karısı) 39 
Salih Bey/Paşa "Topçubaşı-zade-" 

(Büyük Tanzimatçı Koca-Re· 
şid Pa§anın kethudası) 123 

Salih-Han (Birinci Abdülhamid dev-
rindeki Osmanlı-İran harbi esna-
sında Bane valisi) 60 

Salih Hayrüddin Pa§a "Dama d-" (i
kinci Abdülhamid devTi sadr-ı

azamlarından Tunus1u-Hayrüô.
din Paşanın oğlu ve Sultan Me
cir1 in oğ'ullaı'ınclan şehza de Alr 
med Kmn§Jüddin Efendinin kızı 

Miinire·Sultan'ın kocası: Mah
mud Şevket Paşa vak'asıncla. ası-
larak idam edilmiştir) 402 - 405 

Salih Huliisi Paşa (Altıncı Mehmet 
Vahldüddin devri sadr-ı·a'zam· 

larından: M üşir Deli-Fuad Pa-
şa'nm damadıdır) 463, 464 

Salih .Keçeci Bey (Keçeci·zade Fuac1 
Paşa'nın torunlarından ve cuın

hmiyet devı'i Istanbul meb'usla: 
rından) 443 

Salih Paşa - , Bak. : Mehmet Salih 
Paşa "Ateş_:_". 

Salih Paşa - Bak.: Salih Hulilsi Pa· 
ışa. 

Salih Pa§a "Hacı-" (İkinci Mahmud 
devri vezir-i·a'zamlanııdsn) 106, 107 

Salih Paııa "Tepedelenli-" (Meşhur 

il.si Tepedelenli-Ali Pa~a'nın kü
çük oğlu ve Lepanto = Inebahtı 

ıııutasarnfı) 103, 104 
Salih-zade Ahmed Es'ad Efendi -

Ba;c: Es' ad Efendi "Salih-zade 
Ahmed-". 

Salisbury "Lord-" (İngiltere baş-ve· 

killerinden 292, 295, 296 
Salvato.r de Villaınarina - Bn.k.: Yil

lamarına "Marki Salvator de-". 
Sami Bey "İttihad·ve-'l'erakki komi

tesinin ilk ihtilal hareketleı;i es· 
nasında öldürülen Maııastır Polis 
müfettişi) 361 

Sami Bey (Sultan Mecid'in kızların· 

dan Mediha-Sultan'ın ilk kocası 

Necib Paşa'dan olan oğlu : Da-
mad-Ferid'in de üvey oğludur) 442 
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Sayfa 
Samim Bey "Ahmed-" (İkinci meş

rutiyyet devrinde İttihail -ve Te
ra.kki komitesinin siyasi: kurban
lar silsilesine katılarak sorl:ak or 
tasmda vurulan "Saday-ı millet" 
gazetesinin muhalif ba~rmuharri-

ri) ~3 

Sami Paşa "Ferik-" (İkinci meşm· 

tiyyet devı'i A'yan aziisından) 380 
Sainoel Efendi (Polis Müdüriyyet-i

umumiyyesi Kısm-ı-adli müdiri: 
Mahmud Şevket Paşa'nın kaatil
leri yakalanırken yaı-alanıp topal 
kalmıştll') 40± 

Samoil Kayın ( Troşıı,k ismindeki Er 
meni ihtilal komitesi rüesasındaıı 

Ye İkinci Abdülhamid devrindeki 
"Bomba hadisesi"nin mürettipie· 
rinden: Bu heı'ifin diğer ismi de 
"Hristofor l\![ikaelyan'chr) 348 

Sanders "V on:--" Bak. :Liman Paşa. 

Saphiriotis 1 Saphiropolis "l\finılay-" 
(İşgal fftciasında İzmir'e ilk ihrae 
edilen Yunan kuvveterinin ku-
mandanı) 459 

Sarafof "Boris-" (İiı:inci Abdülha· 
mid devı'inde Bulgarların Make-
donya komitesi riiesiisındnn) .345 

Saraylı Hanım (Cenaze Rlayr Uah
ınud Şevket Paşa'nın otomobilini 
dui·duran kadın: Kaatiller işte o 

fırsattan istifade ederek sadr-nı'-
zaını öldürmüşlerdir) 40.3 

Sarı-Ahmed Pa§a - Bak. : Alııned 

Paşa "Saı'ı-". 

Sarım Pasa "İbrahim-" (Snltan· :Me-
cid d~yri vezir-i -a'>mmlanndan) 137 

Marı-Mustafa Pa.şa - Bak.: :Mustafa 
Paşa "Sarı-". 

Sava Efendi/Paşa (Girit Yalilerin-
dm) ~3 

Savov 1 Savof "Geııeneral-" (Balkan 
harbindeki Bulg.ar ba5-kumaır 

dam) 390, 391, 401 
Saxe-Cobourg "Prens do-" (Üçüncü 

Selim devrindeki seferde Osman· 
lılara kaı-şı Avusturya kumanda-
m) 68 - 70 

Scalieri "Cleanti'-'' (İkinci Abdülha· 
mid devrin~ Beşinci . Murad'ı 
tekrar tahta çıkarmak için Ma-

S;iyfa 
sonlar taı'afından kurulan gizli 
~onıitenin şefi) 378 

Schafiroff "Baron Petro-" (Pruth 
muharebesi esnasında Koca-Pet
ro'nun baş-vekili: Baltacı'nın za
feri üzerine rehine olarak Istaıı-

bul'a getiri1miştiı') 4, 5 
Scheremet-off "Petroviç-" (Rus ça· 

rı Birinci Petro'nun ınağ'lfıbiyye· 

tiyle neticelenen Pruth ınuhare

besindeki Rus baş-kuınandam: 

Türkler arasında "Şermet/Şere-

met·oğlu" diye maruftnr) 4, 5 
S childer (Kırım harbiniıı ilk sa fha

sındaki Silistre nınhasarasına iş

tirak e elen Rns jeneı'allerinden) 154, 
156 

Schilder-Schuldner 1 Şilder - Şuldner 

"General-" ( 93 se Perine üıtiı-ak 

eden R,us kmnandanlanndan) 303 
Sebastiani "General-" (Üçüncü Se-

lim devı-inde Birinci Na!poleon'-
un Istanbul sefiı'i) 84, 86 

Sebkati (Biı-iııei Mahmud'un şiir 

mahlası) 20 
Selanikli-Musa Paşa - Bak.: Musa 

Paş'l "Selaııikli/Köse-" 

Sela,nikli-Rif'at Bey - Bak.: Rif'at 
Bey "Sel~nikli-". 

Selim "Birinci-" ( Osınanli Piidişah

larından Yavuz Sultan Selim 
Han-ı Evvel/Sultan Selim-i Ka· 
diın) 110, 197, 351, 352, 41-1-, 432, 4.36, 

439, 446, 449, 470 
Selim "Ebe-" (Dördüncü Mustafn'· 

nın Hazine-kethudası olan SıTp 

köle: Üçüncü Selim'in k:ıatille-

rindeıı dir) 91, 93 
Selim "İkinci-" (Osmanlı padişah1a

nndan Sultan Selim Han·ı Sil-
ni:) 311, 352 

Selim "Üçüncü" (Osmanlı padişah 1 a
Tın dan Sultan Selim Haıı-ı Sa-
lis) 41, 42, 56, 57, 68, 72, 73, 77, 79, 
82, 84- 89 - 91, 93 - 94, 97, 110, 137, 

262, 267, 277, 329 
Selim·Giray "Üçüncü-" (Üçüncü 

Mustafa den·i Kıi'ıın hanların-

dan) 51, 52 
Selim Melhame Paşa (İiı:inci Abdiil

hamid devri vüzerasından: Orman 
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S~yfa 

Maadin ve Ziraat nazırı, Lübnan 
luristiyanlarındandır. Bu neziiret 
ka bineye dahil değildir) 343 

Selim Paşa "Haseki Mehmet-" (Sul-
tan Mecid devı'i valilerinden ve 
Hassa müşirlerinden) 133, 134, 147 

Selilll Paşa "Memiş-zade-" (Üçün
cii Selim, Dördüncü Jliiusta1a Ye 
İkinci Mahmud devirlerinde Çıl· 
dır valiliğinde bulunan vezir) 100 

Selim Sırrı Paşa - Bak.: Sırrı Pa· 
şa "Benderli Mehmet Selim-". 

Seniha-Sultan (Sultan Mecid'in kızı, 

· Damad-Mahmud CeHllüddin Pa
şa'nın kaı'ısı ve Sabahüddin Bey'-

in anası) 358 
Senlar-ı-Ekrem ömer Paşa -· Bak.: 

Ömer Lfıtfi Paşa. "Serdan-Ek
rem-". 

Server Paşa (Sultan Aziz ve Sultan 
Haırıid devirleri vükeliisından) 249, 

280, 309 
Se.rvet Bey "Doktor-" (Sultan Aziz'-

in cesedini muayene eden hekim-
lerden) 268 

Servet Efendi' (İkinci Abdülha;mid 
devrinde Istanbul'da çı;mıış olan 
"Ermeni pahrdısı"nda şelıid olan 
komiser) · 335 

SeydijSeyyidi-Ali Paşa - Bak.: Ali 
Paşa "Cezayirli Seyyidi/Seydi-" 

Seyfi Paşa "Mustafa-" (Sultan Aziz'-
in hal'inde rol oynıyan Istanbul 

Merkez-kumandanı) 258 

Seyfüdd~n Efendi "Şelız&de-" (Sul· 
tan Aziz'in oğullarından) 262 

Seyfüddin İsmail Efendi - Bak.: İs- . 
mail Etendi "Seyfüddin-". 

Seymour (İrabi ısyanı üzeı'ine Jskeıı
deriyye'yi topa tutan İngiliz ami· 
rali) 324 

Seymour "Sir Harnil ton-" (Kırım 

muharebesinden evvel İngiltere'-

nin Petersburg büyük-elçisi) 142 

Seyyid-Abdi Paşa - Bak: Abdi Pa-
~a "Çarlıacı/Hacı/Seyyid-". 

Seyyid-Abdullah Paşa - Bak.: Ab
dullah Paşa "Boynu·eğı'i Seyyid _, 

·seyyid - Abdullah Ramiz Paşa 

Sayfa 
Bak.: Ramiz Paşa "Seyyid - Ab
dullah-". 

Seyyid-Ali Ağa - Bak. : Ali Ağa 

"Seyyid-". 
Seyyid-Ali Efendi - Bak.: Ali Efen

di "Seyyid-". 
Seyyid-Ali Efendi - Bak.: Ali Efen

di "Seyyid/:Moralı-". 
Seyyid-Ali Paşa - Bak.: Ali Paşa 

"Seyyid-". 
Seyyid Bey (Sultan Aziz devri Ma-

beyncilerinden) 287, 319, 320 
Seyyid-Hasan Paşa - Bak.: Hasan 

Paşa "Seyyid-". 
Seyyid-Hasan Paşa - Bak.: Hasan 

Paşa "Kesici/Firari Seyyid-" 
Seyyid-ibrahim Ağa - Bak.: İbra

him Ağa "Hacı-Ahmed·oğlu Sey· 
yid- ". 

Seyyid-Mehmet Ataullah · Efendi -
Bak.: Atanilah Efendi "Şeri1za

de Seyyid-MehmetjTopal-". 
Seyyid-Mehnıet Emin Behic Efendi 

- Ba~.: Behic Efendi "Seyyid· 
Mehmet Emin-". 

SeyY-id-Mehmet Pa§a - Bak.: .Meh
met Paşa "E:ara-silahdar/Kam· 
vezir Seyyid-". 

Seyyid-Mehnıet Pa.~a - Bak.: Meh· 
met Paşa "Silalıdaı' Seyyid-". 

Seyyid-Nu'ınan Pa§a - Bak.: Nu'
nıan Paşa "Seyyid-". 

Sidney Smith - "Sir-" (N arrJoleon'nıı 
Akka muhasarası esnasında Ceıc

ıcarAhmed Paşa'ya yardım eden 
İngiliz amirali) 77 

Sieniavin - Bak. : Siniavin. 
Silahdar-Ali Paşa - Bak.: Ali Paı]a 

'' Silahdar-''. 
Sil.~hdar-Ali Paşa - Bak Ali Paşa 

''Silahdar/Damad/Şehid-''. 
Silahdar;Çorlulu-Ali Paşa - Bak.: 

Ali Paşa " Çor1ulu 1 Silahdar-". 
Silahdar-Hanıııe Mahir Paşa - Bak.: 

Hamze Mahir Paşa "Silahdar-". 
Silahdar-fbrahim Ağa - Bak.: İbra· 

him Ağa "Silahdar-". 
Silahdar-İbrahi'ID Ağa - Bak.: İb· 

ra him Paşa "Alııskalı Silahdar 
-" 

Şiiabdar-Mehmet Paşa - Bak.: Meh-
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Sayfa 
met Paşa "Silahdar-". 

Silahdar Seyyid - Mehmet Pa§a 
Bak.: Mehmet Paşa "Silahdar 
Seyyid-". 

Silahdar-Süleyman Paşa - Bak.: Sü· 
leyman Paşa "Nişancı/Silahdar/ 

Köle-". ' 
Siınpson "General-" (Kırım muha

rebesinde İngiliz kuvvetleri baş-
kumandanı) 167 

Sinan Bey "Detrirl:/Ditrek-" (Fatih 
devri Baş·defterdarlarından) 262 

Sinan Paşa "Güveği-" (İkinci Baye-
zid devri Derya·kapdanlarından) 346 

Sine-perver Valide-Sultan - Bak.: 
Ayşe Sine - perver Valide-Sultan 

Siniavin/Sieniavin (Üçüncü Selim 
devrinde Çanakkale-boğazını zor
layıp çekilmek mecburiyetinde 
bırakılan Rus amiı'ali) 815 

Siracüddin "İsmail-" (Sultan Aziz 
devri sadrı-a'zamlarından Şirva

ni-zade Mehmet Siişdi Paşa'nın 

babası olan büyük mutasavvıf) 244 
Siropulo (Rusya imparatoriçesi İkin · 

ci Katerina tarafından elde edile
rek kahı'amanlıklarıyla meşhur 

Kırım ham Kırım·Giray'ı zehir 
lemiş olan Rum hekim) 44 

Sır-katibi Mustafa Nuri 'Paşa- Bak.: 
Mustafa Nuri Paşa "Sır-katibi-". 

Sırrı Bey "Reşid-Bey-zade-" (Müta· 
Teke devrinde işgal edilen Merzi
fon'un tahliyesinde mahalli :mv
vetlerle büyük hizmetleri görü· 
lenlerden) 461, 462 

Sırrı Paşa "Benderli-Mehmet Selim 
-" (İkinci Mahmud devri vezır 
i·a'zamlarından) 109, 111,114 

Skobelef "General-" (93 sefeı'iıie· iş· 

tirak eden baba·oğul iki Rus ku· 
mandanı) 307, 308 

Sofi Liparis - Bak.: Li paris "Mada-
me Sofi-". 

Soto "Doktor-" (Sultan Aziz'in ce· 
sedini muayene eden hekimlerden) 268 

Souchon "Amiral-" (Birinci cihan 
harbinde Osmanlı donanması ku
mandanlığına. tayin edilmiş olan 
Alınan filo kumandanı: O tarih-

Sayfa 
ten itibaren "Suşon Paşa" ismiy-
le anılmıştır) 414 · 418 

SoutzojSuzzo "Mihal-" (İkinci Mah
mud devı'inde Yunan ihtilalcile· 
riyle aniaşan Boğdan beyi) 106 

Souvaroff (Üçüncü Selim devTİndeki 
harekatta Rusların Rumanya cCJp-
hesi kumandanlarından) 68, 70 

Söylemezoğlu - Bak;: Galib Kemal! 
Bey. 

Spadaro "Doktor Edouard-"" (Sultan 
Aziz'in cesedini muayene eden 
hekimlerden) 268 

SpiridoffjSpiıritow (i:ı:inci KHterina 
devı'indeki Rus amirallerinden) 47·49 

Stanislas "İkinci-" (Rusya impara· 
toriçesi Büyük Katerina'nın 

Lehistan krallığına zoi·la seçtiı·
miş olduğu sevgilisi Kont Stanis
las-Auguste Poniatowski: Son Le-
histan kralıdıı') 43 

Stanislas - Auguste. Poniatowski 
Bak. : Stanislas "ikinci-". 

Stanislas Leszcynski (Lehistaıı krnl· 
larından) :24 

Stratford of Redcliffe - Bak: Red
cliffe "Stı'atford of-". 

Stroukof 1 Strukof "General-" ( 93 
seferine iştirak eden Rus kuman-
danlaiından) 307, 398 

Sturdza "Mihail-" (Sultan Mecid 
devrinde Boğdan voyvodası) 138 

Suavi "Ali--" (Tanzimat ve birinci 
meşrutiyyet devirlerinin büyük 
milliyetçi ve ihtiHilcisi) 212 · 216, 

312, 313, 348, 378 
Sultan Aziz - Bak.: Abd-ül· Aziz. 

Sultan Hamid - Ba;,:.: Abdülharnid 
"ikinci-". 

Sultan Mecid - Bak.: Abdülrnecid. 
Sultan Murad - Bak.: Muı·ad "Be· 

şinci-". 

Sultan Reşad - Bak. : Mehmet "Be· 
ş inci-" 

Sultan Vahidüddin - Bak.: Mehmet 
"Altıncı-". 

Suşon Pa§a ---' Bak.: Souchon "Ami· 
ral-". 

Suiid ibni Abd-ü1-Az~z (Vehhabl N e-
ci d emirlerinin üçüncüsü) 80, 81, 85 
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S~yfa 

Suzzo - Bak.: Soutzo/Suzzo "Mihal 
_, 

Süha Delilbaşı Bak.: Delilbaşı 

"Doktor Ali Süha-". 
Süleyman "Birinci-" (Osmanlı padi· 

şahlarından Sultan Süleyman 
Han-ı Evvel/Kanuni Sultan Sü
leyman) 34, no, 141, 215, 218, 221, 

385, 386, 410, 421, 435, 439 
Süleyman Ağa (Üçüncü Selim dev· 

rinde Nizam-ı-cedid kethudası 

ve İkinci Mahmud devrinde Seg· 
ban·ı-cedid Ocak·ağası) 95, 98 

Süleyman Ağa (Büyük musıki dahi· 
si Hammarni-zade İsmail-Dede 
Efendi'nin babası) 136 - 137 

Süleyman Ağa (Beşinci Murad dev· 
rinde Dar-üs·Saade ağası 1 Kız-
lar-ağası) 269 

Süleyman Askeri Bey - Bak. : Aske-
xi Bey "Süley!llan". 

Süleyman Bey "CebbarzadejÇapaıı

oğlu-" (İkinci Mahmud devrin· 
de Bozok a'yanı). 94, 95 

Süleyman Bey "Halebli-" (Fransız· 

ların Mısır istilası. esnasında Na
poleon'a halef olan baş-~mman

dan general Kleber'i hançerliye· 
rek öldüren kahraman ·Türk gen
ci: Kilis'in Ku bad Bey haneda· 
nındandır) 79 

Süleyman-Çelebi (Yıldırım Bayezid'-
in Fetret devrinde saltanatlarını 

ilan etmiş olan oğullaı'ından) 36, 40, 

Süleyman Efendi "Şehzade-" 
tan Mecid'in oğullarından) 

Süleyman Fethi Bey - Bak.: 

57, 285 
(Sul· 

408 
Fethi 

Bey "Süleyman-". 
Süleyman Hüsni Paşa (Sultan Aziz'-

in hal'indeki rolü ve 93 seferin· 
deki :Şı.ıpka liarekatiyle meşhur 

müşir) 257 - 260, 262, 280, 293, 302 
306, 308, 357 

Süleyman Paşa "Nişancı/Silahdar/ 

Köle-" (Üçüncü Ahmed devri 
vezir-i-a'za;mlarından) 6 

Süleyman Paşa "Şehzade-" (Orhan
Gazi'nin oğullarından) 329 - Bi· 
rinci cilt cedveline de bakınız. 

Süleyman - Paşa-zade Adil Bey -

S,ayfa 
Bak.: Adil Bey "Süleyman-Paşa
zade-". 

Süleyman - ül - Bostani Efend~ (İkinci 
meşrutiyyet devri hıristiyan Arap 
na.zırlarından) 415 

Süni'isi - Bak.: Alımed Şeı'if-üs-Sü-

niisl' "Şeyh Seyyid-". 
Süruri Efendi (Sultan Hamid devı·in· 

deki Yıldız fevkalade mahkeme
sine riyaset eden İstinaf mahke-
mesi reisi) 3 W 

ş 

Şad.iye-Sultan · (İkinci Abdülhanıid'-
in kızlanndan) 379 

Şahin Ali Paşa "Hazinedaı'-" (Bi
rinci Abdülhanıid devri vezir-i-
a' zamlarından) 64 

şahin-Giray (Son Kırını ham) 60, 61, 63 
Şahrikyan (İttihad·ve·Terakki'nin 

talebi üzerine Taşnakzutyun is· 
mindeki Ermeni ihtilal . komitesi· 
nin İttihatçılarla gizli müzakere
ye nıe'muı' ettiği murahhaslar-
dan) 373 

Şahrukh (Avşar hanedamndan son i· 
· ran şalıı) 59 
Şakir Bey (Üçüncü Selim devrinde 

Bostancı·başı) 86 
Şakir Paşa (İkinci Abdülhamid dev

rinde Anadolu müfettişliğinde 

bulunmuş olan müşir) 212 
Şakir Paşa "Müşir-" (İkinci meşl'u

tiyyet devri Harbiye nazıTların-

dan) 403 
Şamil "Dağıstanlı Şeyh-" (Moskof· 

laı'a kaTşı. gazalarıyla meşhur 

Kafkas kahramanı) 147 
Şapur-Said Paşa - Bak .. : Said Paşa 

"Mehmet-". 
Şefik Arslan Bey "Emir Mehmet-;' 

(31 Mart va'k'asında asilerin yaıı
lışlıkla öldürdükleri Lazikıyye 

meb'fısu) 372 
Şefik Bey "Kaymakam-" (Ser-asker 

yaverlerinden ve "Terakki-ve-it· 
tihad" cemiyeti azasından) 357 

Şehid-Ali Paşa - Bak.: Ali Paşa 
''Silahdar/Damad/Şehid-''. 

§ehla-Ahlııed Paşa. - Bak. : Alımed 
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S;ı,yfa 

Paşa "Nişancı Hacı-". 
Şehüvar-Sultan (İkinci Mustafa'nın 

karısı ve Üçüncü Osman'ın ana-
sı) 36 

Şehzade-Süleyman Paşa - Bak.: Sü
leyman Paşa "Şehzade-". 

Şekib Efendi/Paşa "Mehmet-" (Sul· 
tan Mecid devri Hariciyye nazır 
larından: İkinci Abdülhamid dev· 
ri sadr-ı-a'zamlarından Ahmed 
Aı'ifi Paşa'nın babasıdır) 132, 134, 135 

Şemsi Paşa (İttihad-ve-Terakki ko
mitesinin il:Z ihtilal hareketleri 
esnasında İttihatçı mülazım Atıf 
Efendi tarafından kurşunla öldü
rülen Manastır FevkaHlde-ku
mandanı: Birinci-feriktir) 361, 364 

Şemsüddin Bey (Naıınk Kemal'in 
cledesi: Üçüncü Selim devri Baş-
emirahurlarındanclır) 329 

Şerif-Abdullah Bak.: Abdullah 
"Şerif-". 

Şerif Efendi "Gürcü-" (Sultan Aziz 
ve Sultan Hamid devirleri kazas· 
kerlerinden) 294 

Şerif Galib-ibni-Müsaid Bak.: 
Galib-ibui-Müsaid "Şerif-". 

Şerif Hasan Paşa/Hasan Şerif Paşa 

"Çelebi-zade/Rusçuklu-" (Üçün
cü Selim devri vezir-i-a'zamla-
rın~n) ~ n 

Şerif-Hüseyn Paşa - Bak.: Hüseyn 
Paşa "Şerif-". 

Şerif Mehmed Efendi 
zade-" (Sultan 

"Ebu-İshak

Mecicl devri 
kazaskerleriı:_den, "Encümeıı-i-

Daniş" ı'eisi) 140, 285 
Şerif Mehmet Paşa (İkinci Mahmud 

devı'inde Trabzon valisi ve Kara· 
deniz sahilleri muhafızı) 100 

Şerif Paşa - Bak.: Halil Şerif Paşa. 

Şerif Paşa "Damad-Mehmet-" (İ

kinci meşrutiyyet devri nazırla-

nndan: "İbni-Batuta" müterci-
mi) 396, 404 

Şerif Paşa "Küı't-" (üinci Abdül
hamid devri elçilerinden: "Beau-
Cberif" diye anılır) 402, 404 

Şerif-zade Seyyid-Mehnıet Ataullah 
Efendi ~ Bak.: Atanilah Efendi 

"Şerif-zade Seyyid-Mehmet 
Topal-". 

Şernıetj Şeremet-oğlu - Bak. : 
remetoff "Petroviç-". 

Şermi-Sultan - Bak.: Rabia 
Sultan. 

S.ayfa 
1 

S che-

Şeı'mi-

ŞerruHalı - Bak. : Hayrullah Efendi 
"Hafız·Hasan-". 

Şevk-efza Kadın-Efendi/Valide-Sul
tan (Sultan Mecid'in ikinci kadı-
nı ve Beşinci Murad'ın 

anası) 265, 268, 319, 348 
Şevket Efendi "f)ehzade-" (Sultan 

Aziz'in oğullarından) 262, 280 
Şevket Paşa - Bak.: Mahmud Şev-

ket Paşa. 
Şevket Turgud Paşa (İkinci meşru

tiyyet devri Haı'biye n azırların-
dan) 389 

Şevki' Bey (Mahnuıd Şevket Paşa 

vak'asında idam edilenlerden: 
J\Hitekaid Bahri ye yüzbaşısı) 403, 494 

Şevki Efendi "Mehmet-" (Üçüncü 
Osman ve Üçüncü Mustafa de
virleri vezir-i·a'zamlarından ve 
divan şairlerinden Koca-Ragıb 

Paşa'nın babası) . 39 

Şeyh-Ahmed Efendi - Bak.: Ahmed 
Efendi "Şeyh__:."· 

Şeyh-Feyzulla,h Efendi Bak.: 
FeyzulHllı Efendi "Hezargradlı 

Şeyh-". 

Şeyh-Haınmfrd Ebu-Neked - Bak.: 
Hammud Ebu-Nekec1 "Şeyh-". 

Şeyh-İsnıaiil Efendi - Bak.: İsmail 
Efendi "Şeyh-". 

Şeyh-1)/[uhaınıned ibni Abdülvehhab 
- Bak.: Muhan1med - ibni Ab
dülvehhab "Şeyh-". 

Şeyh-Şamil ~ Bak.: Şamil "Dağıs

tanlı Şeyh-". 

Şihabi - Bak.: Beşir Öıneı'-üş-Şilıa

bi "İkinci Mir-". 

Şinasi Efendi "İbrahim-" (Tanzimat 
edebiyatının büyük mümessille
rinden) 189, 237 - "Müellifler" 
cedveline de bakınız. 

Şipitser / Spitzer (Sultan Mecid'in A-
vusturyalı hususi hekimi) 196 

Şirvani-zade Ahmed Huliisi Efendi 
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Sayfa 
- Bak: Huliisi Efendi "Şirvihıl

zade Ahmed-". 
Şıirvani-zade Mehmet Rüşdi Paşa -

Bak.: Rüşdi Paşa "Şirvani·zade 

:\I ehmet-". 
Şişman-Halil Bey - Bak.: Halil Bey 

"Ş işman-". 

Şıhlılı-Mustafa Efendi - Bak.: Mus· 
tafa Efendi "Ş1hlılı-". 

Şükri Bey (İttihat·ve-Te:rakki devri 
Maarif nazırlanndan: Cunıhuri

yct devrinde salben i'danı edil-
mi'itiT). 457 

Şükri Bey "Kolağ·ası-:-" (Çerkez-Ha· 
san vak'asında vurulan Sadaret-
ya.vcri) 282 

Şükri Pa,~a "Mehmet -" (Balkan 
lıaı'binde Edirne'nin kahraman 
müclafii) 390 - 392, 432 

T 

Tabl-İsmail Efendi Bak. : İsmail 

Efendi "Tabl/Davul-". 
Tahir Bey (İttihad· ve·Terakki kÔııü · 

te,;inin Selaııik'tc~;:i ınüessislel'in-

<1en olan Askeri Rüşdiyye müdiri) 359 
Tahir Efendi "Kadı-za.de Mehmet-" 

(İkinci Mahmud devri Şeyh·iU-

İslfunlarından) ll O 
Tahir If.ayrücldin Paşa (İkinci Ab

dülhamid devri sadrı-a'zanıla

ı'ından Tunuslu-Hayrüddiıı Pa· 
')a'nın oğlu) 

Tahir Mehmet Paşa "Çengel·oğ·lu-" 
(İkinci Malınıuel ve Sultan Mc· 

ei d devirleri. Derya· ka pelanların
dmı) 

(Son Safavi hii-

405 

112 
Tahmasb "İkinci-·" 

küındarlarından) 
Tahmasb-ı .Sani -

13 o 16, 22, 23 
Bak.: Tahmas b 

"i:ünei-". 
Tahmasbkuli-Han Bak. : Nadir-

Şah. 

Tahsin Efendi (Sultan Aziz'in ölü· 
münü intihar şeklinde gösteren 
bir "İ'lam·ı Şer'i" tahı'irine me'.
ın{h edilen Bab-ı-Meş!hat Sad-
reyrı müsteşar muavini) 272 

Tahsin Efendi ''Mehmet-" (Alem· 
daT'ın Rusçuk yaranından ve İ-

Sayfa 
kinci Mahmud devTi Ba.ş-defter 

darlarından) 

Tahsin Paşa (İkinci 

89, 97 
Abdülhamid 

devri YÜzeı'asmdan ve Mabeyn 
Baş-katiplerinden) 288, 343, 349, 350, 

356, 362, 363, 377, 441 - "Mü
ellifler" cedveline de bakınız. 

Tahsin Paşa "Ferik Hasan-" (Bal
kan harbinde Selanik şehrini hiç 
biT mukavemet gösterıneden Yu· 
nanlılara teslim ediveren Jan
darmadaıı yetişme lekeli kuman· 
dan) 393, 404 

Tahsin U zer Bey (İkinci M eşı'utiy
yet devri valilerinden: CumhuTi· 
yet devrinde Üçüncü umumi· 
ıniHettişlikte bulunmuştur; "T! · 
zer" soy-adını cumhuriyet dev· 

-rinde almıştır) 370, 375, 379 
'l'akavur Efendi (Sultan Hami d dev

rindeki . Yıldız fev~aladc ,mahke-
mesi a.zasından) 319 

Tal'at Paşa "Mehmet-" (Beşinci 

Mehmet Reşad ve Altıncı Meh
met Vahidi-iddin deviderinin meş
hnr ·İttihatçı sadrı-a'zamı: 

Birinci cihaıı harbinin sonunda 
devlet mağllib olunca mes'Uliyye-
tini i'tiriif eden bir mektuıp bı

mkıp kaçmıştır) 359, 363, 365, 370, 
373 o 375, 381) 388, 392, 397, 399, 400, 
403, 405, 409, 411, 413 o 416, 418, 428, 
429, 431, 434, 438, 442, 4M, '446, 

448, 449, 451 o 453, 461, 466, 
Talleyrand-Perigord "Charles Mau-

ı'iee qe-" (Fransa'ı1ın meşhur 

HaTiciyye nazırı) 80, 83 
Tanbüri;ingiliz - Mah~ud Rai:b E

fendi - Bak.: Raif Efendi "Tan
bı"iri/İngiliz - Mahmud-". 

Taşköprülü-Mehmed Ağa Bak.: 
Mehnıed Ağa "TaşköpriHü-". 

Tatar-Abdurrahman Efendi - Bak.: 
- Abdurrahman Efendi "Tatar-". 

Tatar-Halet Efendi - Bak.: Haiet 
Mehmet Said Efendi "Tatar-". 

Tatar-Hasan Paşa - Bak.: Hasan 
Paşa "Tataı~". 

Tatar-Osman Paşa - Bak. : Osman 
Fevzi Paşa "Tatar-". 

Tavukçu-başı-damadı Hacı-Mustafa 
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S;lyfa 
Efendi - Bak.: Mustafa Efendi 
"Tavukç~·başı - damadı 1 Emiir
zade Hacı-" .. 

Taya-zade Küçük-Hüseyn Paşa 

Bak.: Hüseyn Paşa "Taya-zade 
Danıad Küçük-". 

Tayliryan "Salanıon-" (Bedin'de İt

tihad·ve:Terakki devrinin firil.ri 
sadrı-a'zanıı Tal'at Paşa'yı öldü-
ren Ermeni komitecisi) 466 

Tayyar Efendi (İkinci Mahmud'un 
baş·lalası ve Enderun müverrihi 
Ata Bey'in babası) 93 

Tclıernaıeff/Çernayef "Geneı'al-" 

(Beşinci Murad devrinde başlı

yan Subistan seferinde Sıı'p or
dularının baş-kumandanlığına ta-
yin edilen Rus jenerali) 283 

TeberdarjBaltacı - Mehmet Paşa 
Bak.: Mehmet Paşa "Baltacı/Te
beı'dar-". 

Tecco "Baron-" (Kırım muhaı'ebesi 

esnasında Sardenya krallığının 

İstanbul elçisi) 165 
Teıno - Bak.: İbrahim Temo "Dok

tor-". 
Tepedelenli-Ali Paşa - Bak.: Ali 

Paşa "Tepedelenli-". 
Tepedelenli-Mulıtar Paşa Bak.: 

Mulıtar Paşa "TE1p€delenli-". 
Tepecl.elenli-Salih Paşa - Bak.: Sa

lih Paşa "Tepedelenli-". 
Tepede:::nli - VeliyüddinjVeli Paşa 

- Bak.: V eliyüddin/V eli Pa;ıa 

"Tepedelenli-''· 
Tergoukassof "General-" (93 seferi

nin Anadolu cephesindeki Rus fn'-
ka kumandanlarından) 300 

Tersenikli f Tirsinikli - oğlu İSmail 

Ağa - Bak.: İsmail Ağa "Terse
nirl:li/Tirsinikli-oğlu-''. 

Tevfik "Topal-" (Mahmud Şevket 

Paşa'nın kaatili: Asılarak i' dam 
edilmiştir) 403, 404 

Tevfik Bey (Sultan Ham.id devrin
deki Yıldız fevkalade mahkemesi 
az asından) 319 

Tevfik Bey (Beşinci Mehmet Reşad 

devri Baş-mabeyncilerinden) 405, 416 
Tevfik Bey "Kibrıslı-" (İttihatçıla-

rın meşhur Bab·ı-A.ll baskınında 

Sayfa 
öldürdükleri Harbiye nezareti 
yaveri) 399 

Tevfik Paşa (Plevne müdafii şanlı 
Gazi-Osman Paşa'nın Erkan-ı-

harbiyye reisi) 307 
Tevfik Paşa "Ahmed-" (İkinci Ab

dülhamid, Beşinci Mehmet R.eşad 

ve Altıncı Mehmet Valıldüddin 
devirleri sadr-ı-a'zanılarmdan: 

Son Osmanlı sadı'·ı-a'zanııd:r) :!Of) 
341, 370, 373, 381, 401' 448, 449, 4i54: 

457, 462, 464, 466 - 468 
Tevfik Paşa "Mehmet-" (Mehn,ed 

Ali sülalesine ıııensuıp Mısır va
lilerinin altıncısı ve "Hıdiv" ün
vaniyle anılanların irl:incisi) 208, 323, 

Tevfik Paşa "Meneıııenli-Mustafa-" 
(Sultan Aziz ve Sultan Hamid 
devirleri müşirlerinden : Ferikli
ği devrinde Kırını harbine iştirak 
etmiş ve yaı'arlıklarıy la şölıret 

326 

bulmuştur) 149, 150 
Tevhide. Hanım (Hıdiv İsmail Paşa'-

nın kızı). 208 
Tevkii-Hamze Hanıid Paşa - Bak.: 

Hamze Hamid Paşa "Tevkii-". 
Tevkii-Mehnıet Emin Paşa - Bak.: 

Emin Paşa "Yağlıkcı-zade Tev
kii/Nişancı Hacı-Mehmet-". 

Tevkii-Mehmet Paşa - Bak.: Meh
met Paşa "Nişancı/Tevki'i/Kay
ser:ili-". 

Thiers (Fransa reis-i-cumhurlanıı-
dan) 235 

Thomson "General-" (Mondros nıii.
tarekesi üzerine Osmanlı kuvvet
lerinin tahliye ettikleı'i BaKu'vu 
işgal eden İngiliz kumandanı) .. 454 

Thouvenel "Edouard-" (Sultan Me
cid devrinde Fransa'nın Istanbul 
büyiik-elçilerinden) 184 

Tir-i-müjgan Kadın-Efendi (Sultan 
Abdülmecid':in karısı ve İkinci 
Sultan Abdülhaınid'in anası: 
Yanlış olarak "Gülnihal" ve 
"Çandn·" gibi isimler izafe edil-
miştir) 132, 285 

Tiryaki Hacı-Mehmet Paşa - Bak.: 
Mehmet Paşa "Tifyaki Hacı-". 

Tissot "Ch.-" (İkinci Abdülhanıid 
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Sııyfa. 

devrinde Fransa'nın Istimbul bü-
yük·elçilerinden) 320 

Titoff (Rusya'nm Sultan Mecid dev-, 
rindeki Istanbul büyük-elçileriıı-

&n) ~ 
Todtleben 1 Tottleben "General-" 

(Üçüncü Mustafa devrindeki 
1182 seferinde Rus kumandanla· 
rından) 44, 47 

Todtleben 1 Tottleben "General-" 
(Kırım muharebesindeki Sıvasto· 

pol nıüdafaasıyla Gazi-Osman 
Paşa'ya kaı'şı Plevne harekatında 
şöhı'et bulan Rus istihkam Jene-
rali) 167, 304 

Tokmak-Hasan Paşa - Bak.: Ha-
san Paşa "Toknıak"-

Tolstoı (Üçüncü Ahmed devı-inde 

Rusya'nın Istanbul elçisi) 3 
Topal-At.aullah Efendi - Bak.: A

taullah Efendi "Şerif-zade Sey
yid-Mehmet- / Topal-". 

Topal-isınail Hakkı Paşa - Barl:.: 
Hakkı Paşa "Topal-İsmail-". 

Topal-İzzet Mehmet Paşa Bak.: 
İzzet Mehmet Paşa "Darendeli / 
Topal-". 

Topal-Osınan Paşa - Bak: Oı>.man 

Paşa "Topal-". 
Topal-Tevfik -'- Bak.: Tevfik "Topal 

_, 

Topçubaşı-zade .Salih Bey ;Paşa 
Bak. : Salih Bey /Paşa "Topçu başı 
- zade-". 

Toptani - Ba-k.: Es' ad Toptani. 
Tosun Bey "Hasan -" (İttihad-ve· 

Terak~i •komitesinin ilk ihtilal 
hareketleri esnasında dağa çıkııp 

çetecilik eden Erkan-ı-harp bin· 
başısı) 361 

Tosun Paşa (Mısır valisi Kavalalt 
Mehmed Ali Paşa'nın oğulların-
dan) 101, 138 

Tott "Baı'on de-" (Üçüncü Mustafa 
devrinde Osmanlı hizmetine gir 

miş ve ordunun ıslahiyle Çanak· 
kale boğazının tahkimine çalış-

mış olan Macar asilzadesi) 50, 56 
Tottleben - Bak.: Todtl~ben. 

Towns·1ıend "General-" (Birinci ci· 
han harbindeki Kut-ül-Amare 

Sııyfa. 

zaferinde esır edilen İngiliz kn-
mandanı) 426, 429, 430, 450 

Tschesmeskji (Üçüncü Mustafa dev· 
rindeki Çeşme vak'asmda bulun
muş olan Rus kumandanlarından 

Kont Orloff'a takılmış olan la
kap : "Çeş.nıeli" manasma gelir. 
- Orloff "Kont Alexis-" ınad· 
desine de ba~nnız). 

TsernijÇerni - Oorce 1 George -
Bak.: Petrowitclı "George-". 

Tubini (Osmanlı Maliyesinin öde
memiş olduğu alacağından dolayı 

Fransız donanmas111ın Midilli'ye 
asker çıkarmasına sebeb olan 
bankerlerden : Yukarda "Loran· 
do" maddesine de bakınız) 343 

Tunuslu-Ha.yrüddin Paşa - Bak.: 
Hayrüddin Paşa "Tunuslu-". 

Turgud Bey --- Bak.: Halis Turgud 
Bey. 

Turgud Paşa - Bak.: Şevket Tur 
gud Paşa. 

Turgud-ReisjPaşa (Kanun'i: devrinin 
büyük Türk denizeisi ve Trab
lusug-arb'in şanlı fatihi) 385 -
İkinci cilt cedveline de bakınız. 

Türk-Ahmed Paşa - Bak.: Alımed 

Paşa "Türk-". 

Tzavellas (Kırım lıarbi esnasında 

Rusya ile Yunanistan'ın tahrikle
riyle Epir ve Tesalya'da çrrl:an 
Rum isyanının ele-başısı: Yunan 
zabitlerinden olan bu çeteciye 
"Baş-kumandan" ünvanı bile ta· 
k ılı verınİştir) 151, 153 

u 

Unger "~ıeral-" . (Üçlincii M usta· 
fa devrindeki Osmanlı-Rus sefe
rine iştirak eden Moskof kuman-
danlarından) 55 

Uryani-zade Ahmed Es'ad Efendi -
Bak.: Es' ad Efendi "Uryani-zade 
Ahmed-" 

Uzun-etek Rıza Bey - Bak.: Rıza 

Bey "Uzun·etek-'-". 

Uzun Hacı-Ali Ağa - Bak.: Ali Ağa 
"Uzun Hacı-". 
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~yfa 

üçüncü Abbas - Bak.: Abbas "ü· 
çüncü-". 

üçüncü Ahmed - Bak.: Ahmed "ü
çüncü-". 

üçüncü Auguste Bak.: Augnste 
"Üçüncü-". 

üçüncü Beşir - Bak.: Beşir-ibni·Ka
sını "Üçüncü-". · 

üçüncü Boris - Bak.: Boı'is "Üçün· 
cü-". 

üçüncü Devlet-Giray - Bak.: Dev
let-Giı·ay "Üçüncü-". 

üçüncü Frederic - Auguste - Bak. : 
Frederic - Augnste ''üçüncü-". 

üçüncü Gustave Bak.: Gustave 
"Üçüncü-". 

üçüncü Murad - Bak.: M ura d ü
çüncü-". 

üçüncü Mustafa 
"üçüncü-". 

Bak.: .Mustafa 

üçüncü Napoleon - Bak.: Napoleon 
"üçüncü-". 

üçüncü Osman - Bak.: Osman "Ü
çüncü-". 

üçüncü Petro - Bak. : Petro "Ü çün- . 
cü-". 

üçüncü Selim - Bak.: Selim "Üçün
cü-". 

üçüncü Selim-Giray - Bak.: Selim· 
Giı'ay "Üçüncü-". 

ürgilbi-Mustafa Hayri Efendi - Ba:k.: 
Hayri Efendi "Ürgfibi - Mustafa _, 

üveys "Hacı Miı"'"-" (Safavllerden 
sonra İran'a hakim olan Efgan
lar'ın büyük cedi ve ''Kılcılar" 

Türkmen oymağının beyi) 13 

V 

Vahdeti - Bak.: Derviş Vahdeti 
"Kıbiıslı Hafız-". 

Vahid Paşa "Mehmet-" (İkinci 
Mahmud devri vüzeı~asından, Sa· 
kız muhafızı) 107 

Vahidüddin - Bak.: Mehmet "Altın
cı-". 

Vak'anüvis-Es'ad Efendi - Bak.: Es'· 
ad Efendi "Sahhaflarşeyhi-zade 

S~yfa 

V ak'anüvis Mehmet-". 
Vak'anüviıs-Lütfi Efendi Bak.: 

Lutfi Efendi "Hafız Ahmed-''. 
Vandal "Albert-" (Fransız müveT-

rihlerinden) 286 
Varşamof "Jorj Petri-". (Sultan IIa

mid'e atılan bo.mbayı taşımı') o
lan arabanın Kirkor Varşam is
miyle de anılan Ermeni arabacı· 

sı) 349 
Vasilaki Efendi (İlk lVIeclis-i·l\Ieb'ü

san'da Istanbul Rum meb'usla· 
nndan) 310 

Vasiliiki (İkinci Mahmud devrindeki 
ısyan ve ihanetiyle meşhur ihti
yar Tepedelenli Ali Paşa'nın 

genç Rum karısı) 104 
Vasıf Paşa "Mehmet-" (İkinci Mah

mud, Sultan Mecid ve Sultan A· 
ziz devirleri müşirlerinden: Kı· 

üm ha.rbindeki Kars müdafaasıy-
la maruftur) 170, 172 

Vassos "Miralay -" (Sultan Hamid 
devrinde Girid'in işgaline te~eb· 

büs eden Yunan kuvvetlec-inin 
kumandanı) 337, 338 

Vefik Paşa "Ahmed-" (İkinci Ab
dülhanıid devri sadr-ı·a'zamla

rmdan: Moliere ınütercimi) 140, 194, 
212, 298, 309 - 312, 325, 330 

Veli Ağa (Üçüncü Selim devrinde 
Nizam-ı·cedid ocak-ağası) 72 

Veli Paşa (Biı'İnci Mahmud devri va-
li ve kuınandanla:ı:ından) 27, 28 

Veli Paşa (93 seferi esnasında Bosna 
. kumandanı) 302 

Veliyüddin Paşa (Sultan Mecid 
devri sadr-ı-a'zamlarından Gi
ritli Mustafa Naili Paşa'nın oğlu: 
Sultan Aziz devri vali ve sefir-
lerindendir) 275 

Veliyiiddin/ Veli Paşa "Tepedelen· 
li-" (Meşhur asi Tepedelenli-k 
li Paşa'nın ortanca oğlu ve Mora 
valisi) 103, 104 

Venizelos ''Elefterios-" (Yunan ba~
vekillerinden: Evvelce Osmanlı 

tabiiyyetinde ve Atina sefal'eti 
hizmetindeyken "Lefter Efendi" 
denilmiş ve Sefaret defterlerine 
de öyle kaydedilmiştir) 382, 459 
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Sayfa 
Veysel Paşa "Ferik-" (93 seferinde 

Şıpka kolordusu kumandanı) 
Victo.r Emmanuel "İkinci-" "ilkön· 
. ce Sardenya kralı ve İtalyan it

tihadı üzerine 1861 den itibaren 

308 

de ilk İtalya kralı) 163, 165 
Victoria (İngiltere kraliçesi) (152, 167, 

193, 217, 219, 220, 222, 309 
Villamarina "Marki Saivator de-" 

(1856 Paris sulh konfeı'ansında 

Sardenya krallığı ikinci muı·ah

hası ve Paris orta-elçisi) 
Villeneuve "Marki Louis Sauveur de 

-" (Birinci Mahmud devrinde 
Fransa kralı On-beşinci Louis'
nin Istanbul elçisi) 

Vitalis "Doktoı~" (Sultan 
cesedini muayene eden 
lerden) 

Vlora - Bak. : İsınail Kemal 
Vogorides - Bak Bogoridi 

-" 

Aziz'in 
hekim· 

Vlora 
"Al ek o 

Volpi "Giuseppe - " (Tmblusgarp 
harbine nihayet veren Ouchy 

muahedesinin akdinde İtalyan 

177 

28 

268 

murahhaslarından) 395 
Von der Goltz - Bak.: Goltz "Gmf 

von der--". 
Von Frankenberg - Bak.: Franken· 

berg "V on-" .. 
Von Kress - Bak.: Kress Paşa "V on 

-". 
w 

Walewska "Kontes Marie-" (Birinci 
N apole,on'un Lehli metresi) 177 

Walewski ''Kont Alexandı'e-" (Kr 
rım harbine nihayet veren 1856 
Paris sulh konferansı reisi ve 
Fransa Hariciyye nazırı) 177, 179 

Wallis "Mareşal-" (Birinci Mahmud 
devrinde Osmanlılara mağlfib o-
lan Avusturya kumandanı) 27 

Wangenheim "Baron von-" (Birinci 
cihan harbinde Almanya'nın Is
tanbul büyük-elçisi) 407, 412, 413, 

416 
Wellington "Duke of-" (Waterloo'

da NaıPoh~on'u mağlfib eden in· 
giliz ku,mandanı) 153 

Sayfa, 
Westenenk (Birinci cihan harbinden 

evvel Şarki-Anadolu vilfıyetleri· 

nin ıslahına me'mfir edilen iki 
müfettiş-i-umumiden biri: Ho
landa müstemlekat ıne'muı'la· 

mı dandır) 409 - Bak. : Hoff. 
Wilhelm 1 Guillaume "Birinci " 

(Prusya kralı ve 1871 den itiba· 
ren ilk Almanya imparatoru) 221, 

222, 246 
Wilhelm 1 Guillaume " İkinci~ " 

(Prusya kralı ve Alnıanya impa· 
ratoru) 354, 356, 407 

William Gladstone - Bak.: Gladsto-
ne ''\'\Tilliams-". 

William "Geneı'al-" (Kırım harbin · 
de Ruslara karşı Türk ordusu
nun Kars müdfıfaasına iştirak e-
den İngiliz jenerali) 171, 172' 

Wolseley "Sir Garnet-" (irabi ıs· 

yanı üzerine Mısır'ı işgal eden 
ingiliz ordusunun kunıandanı) 324 

Wylie "Doktor-" (Rus çan Birinci 
Nicolas'nın hususi h ekimi) 164 

y 

Yağlıkcı-zade Tevkii 1 Nişancı Hacı
Mehmet Emin Paşa - Bak.: E
min Pa.şa "Y ağlıkçı·zade Tevkilj 
Nişancı Hacı-Mehmet-". 

Yahya Hamidüddin El - . Mütevekkil 
"imam-" (Y emen'in meşhur 
Zeydi imamı: Birinci cihan har 
binin sonundan itibaren müstakil 
bir hükü.mdar vaziyetine geçmiş· 

tir) 35S 
Yahya Naci Efendi (Ahmed V efik 

Paşa'nın d ed esi) 330' 
Yahya Paşa ''Hatib-zade-" (Birinci 

Mahmud devri Deiya·kapdan
larından: Eyüp camii hatibi Mus-
tafa Efendi'nin oğludur) 2ô 

Yahya Reşid Efendi (Mısir kadıların· 
dan) 454 

Yakub Cemi! Bey (İttihatçılarııı 

Bab-ı·All baskınına iştirak eden 
komitecilerden) 400 

Yanaki (Patrona-Halil'in Boğdan 

voyvodalığına tayin ettirdiği ka-
. sap yazıcısı) 20 



.544 KRONOLOJİ ENDEKSLER 

~yfa 

Yatropulo "Doktor-" (Sıiltan Aziz'in 
cesedini muayene eden hekim-
lerden) 268 

Yaver Paşa "Ali-" (Balkan harbilı-

de Şark ordusunun mürettep · 
kolordu kumandanı) 389, 390 

Ya ver Paşa "Ömer-" (Altıncı Meh-
met V ahi:düddin devrinde son 
Baş-mabeynci olan ferik) 389 

Yavuz - Bak.: Selim "Birinci-" 
Yedinci Edouard - Bak.: Edwaı'd 

"Yedinci-". 
Yeğen-Hasan Paşa - Bak.: Hasan 

Paşa "Çeteci Y eğen-". 
Yeğen·Iv.ı:ehmet Paşa - Bak.: Meh

met Paşa "Hacı Yeğen-". 
Yeğen-Mehmet Paşa - Bak.: Meh· 

.met Paşa "Y eğen-". 

Yenı-ant Frankolyan - Bak.: Fran
kolyan "Y ervant-". 

Yesari - Bak.: Es'ad Efendi "Meh
met, Yesari:-". 

Yirmi-sekiz-Çelebi Mehmed Efendi• 
- Bak.: Mehmed Efendi "Yirmi· 
sekiz-Çelebi-". 

Yirmi-sekiz-zade Mehmet Said Paşa 

- Bak. : Said Paşa "Yinni-'sekiz
zade Mehmet-". 

Yılık-oğlu (İkinci Mahmud devı-inde 

Silistı'e'yi düşmana teslim eden 
h&in ınütesellim) 100 

Y orgi "Birinci-" ( Aslen Ba vyeralı 
olan Birinci Otho;nun ıskatı üze· 
rine Yunan krallığına seçilen 
Danimarka !Prensi Guillaume : 
Şimdiki harredanın ceddidir) 209 

Yorgi (Yunan prenslerinden) 337, 341 
J'.ozgadlı Pehlivan - Mustafa - Çavuş 

- J3ak.: Mustafa - Çavuş "Yoz
gadlı Pehlivan-". 

Ypsilanti / ipsilanti "Geneı'al Alex
andre-" · (Ethiniki-Mtairia ismiy

_le meşhur Yunan milli: ihtilal ko· 
mitesinin ikinci kuruluşunda ilk 

umunü' reis: Rus çannın ya verle-
rindendir). 105, 106 

Ypsilanti 1 İpsilanti "Dimitrios-" 
(Yunan ihtilal cemiyeti reısı 

Alexandre Y psilanti'nin kardeşi 

ve Mora ısyanının ilk reisi) 106 

Sayfa 
Ypsilanti j İpsilanti- "Konstantin-" 

(Üçüncü Selim devrinde Rusya' 
ya kaçmış olan Eflak voyvoda-
~ı 8~ W5 

Yusuf (İsrail peygamberlerinden 
Hazret·i Yusuf) 207, 277 

Yusuf (Şair N abi'nin ismi: "Müellif· 
ler" cedveline de bakınız). 5 

Yusuf Ağa "Hacı-" (Üçüncü Mus· 
tafa devri vezir-i-a'zamla.r'uıdan 
Yağlıkçı-zade Hacı-Mehmet Emin 
Paşa'nın babası) 44 

Yusuf Ağa "Hacı-" (Birinci Abdül· 
hamid devri vezir-i·a'zamlarııı

dan Hacı Yeğen-Mehmet Paşa'-

mn babası) 62 

Yusuf Efendi · "Kel-" (İkinci Süley· 
.man devri Baş·defterdarlarııı

dan : Birinci Mahmud devri ve
zir-i -a'zamlarından Y eğen-Melı-
met Paşa'nın dayısıdır). 26 

Yusuf İzzüddfuı Efendi (Sultan Aziz'· 
in büyük oğlu: İkinci meşrutiy· 

yet devrinde veliahd iken inti-
har etmiştir) 217, 228, 254, 259, 262, 

265, 274, 275, 280, 431, 432 

Yusuf Kamil Paııa - Bak. : Kamil 
Paşa "Yusuf-". 

Yusuf Paşa "Ağa/Gürcü-" (Üçüncü 
Ahmed devri vezir-i-a'zaınlarınc 

dan) 5, 6 

Yusuf Paııa "Koca-" (Birinci Ab· 
dülhamid ve Üçüncü Selim de· 
virleri veziı!-i·a'zamlarından) 64, 66, 

68, 71, 72, 74 

Yusuf Paııa "Serezli-" (ikinci Mah
mud devrindeki · 1243 seferinde 
Varna kalesini Ruslara satıp 

Rusya'ya kaçan hain muh&fız) 113 

Yusuf-zade Cemalüddin · Efendi• -
Bak.: Cemalüddin Efendi "Yu· 
suf·zade/Halid-Efendi·zade Meh
met-". 

Yusuf Zıya Paşa (Sultan Aziz ve 
Sultan Ha.mid devirleri vükela-
smdan) 250, 272, 281 

Yusuf Zıyaüddin Paşa - Bak.: Zıya· 
üddin Paşa "Kör-Yusuf-". 
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Sayfa 
z 

Zarifi (Sultan Aziz devı·inde hükfı

ınetle mail ınuameleleı' yapan 
Yunanlı sarraf) 259 

Zelıra Hanım (Namık Kemal'in an-
nesi) 329 

Zekai-Dede (:Musıki üstadlarından) 327 
Zeki Bey "Kaymakam-" (Mahmud 

Şevket Paşa vak'asında gıyaben 

i dama mahkum olanlardan) 405 
Zeki Paşa "Ferik-" (Balkan harbin-

ele Vardar ordusu kumanelanı) 393 
Zeki Paşa "Ferik-" (Birinci cihan 

harbinin başında Smiye'cleki 
Dördüncü ordu kumanclam: Bah· 
:ı;iye nazın Cemal Paşa'nın sele-
ficlir) 427, 428 

Zeki Paşa "Mehmet-" (İkinci Ab
clülha.micl devrinde Eı·zincan'daki 

Dördüncü ordu müşiri: Ham'i:cliy
ye alaylaı'ını kurmuş olmakla 
maruftur) 333 

.Zend-Kerim Han - Bak.: Kerim-

Ilan "Zend-". 
Zevkyab-Kalfa (Sultan Aziz'in şe

h&cletine şahitlik etmiş olan sa· 
ray kalfalarından) 275 

Zeyneb Asıme-Sultan (Üçüncü Ah-
mecl'in kızı ve evvela Üçüncü 
Mustafa devri Derya-kapdanla· 
rınclan Küçük/Sinek-Mustafa Pa· 
şa'nın ve ondan sonra da Üçün
cii Selim devri vezir-i·a'zamla
tından Damad-Melek Mehmet 
Paşa'nın karısı: Bunlar ikinci ve 
üçüncü kocalarıdır) 72 

Sayfa. 
Zeyneb Hanım (Mısır valisi Kavalalı 

Mehmed Ali Paşa'nın kızı ve 
Sultan Aziz devri sadr-ı-a'zam

larından Yusuf Kamil Paşa'nın 
kansı) 203 

Zimmermann "General-" (93 sefe-
rine iştiı'ak eden Rus kumandan· 
larından) 302 

Zıya Efendi "Çerkez-" (Mahmud 
Şevket Paşa vak'asında i'dam 
edilenlerden) 403, 404 

Zıya Gökalp (İttihad-ve·Terakki 
merkez-i-umumi azasından) 400, 456 

Zıya Paşa (İkinci meşrutiyyet dev· 
ri nazırlaı'ından) 399 

Zıya Paşa "Abdülhamid-" (Bir 
müddet Sultan Aziz'in Mabeyn 
ld'ıtipliğinde bulunmuş ve sonra 
Yeııi·Osmanlılara katılmış olan 
meşhuı' şair) 198, 212, 213, 254 
258, 297, 317 - "Müellifler eecl
veline de bakınız. 

Zıyaüddin Efendi "Mehmet-" (İkin
cı Abdülha.micl ve Beşinci Meh-
met Reşad devri Şeyh-ül· 

İslamlarından) 377 
Zıyaüddin Efendi "Şehzade-" (Be

şinci Mehmet Reşad'ın büyük 
oğlu) 383 

Zıyaüddin 1 Zıya Paşa "Kör-Yusuf-" 
(Üçüncü Selim ve ikinci Mah· 
müd devirleri vezir-i-a'zamlann
dan) 76, 79, 81, 85, 99, 1 00, 
Bak.: Ayşe Hanım. 

Zülüflü-Kemal Bey- Bak. : Kemal 
Bey "Kara/Zülüflü-". 

MüELLiF, ESER, KüTüPHANE, GAZETE, M~CMuA VE iLMi 
MüESSESE iSiMLERi 

"'Bu ciltte bahsi geçen müelliflerle eserlere münhasır olan bu cetvel, dördüncü cildin 
bibliyografyası mahiyetinde değildir. Dört cildin tam ve umumi bibliyografyası 

bu cildin sonundadır." 

A 

Abdi tarihi• (Üçüncü Ahmed'in hal'· 
ine sebeb olan Patı'ona ihtilali 
hakkında ınüverrih Abdi'nin ese-
ri) 17, 18 

Abdul-Hamid in time ( G. Dorys'in 
Sultan Hamid aleyhine neşrettiği 

düşmanca eser) 285 
Abdullah Cevdet Bey (Doktor-" 

(İctihad mecmuası sahibi) 433 
Abdurrahman Şeref Bey (Son Os· 

s.: 35 
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Sayfa 
manh vak'anüvisi: "Tarih-i Dev· 
let·i Osmaniyye" ve "Tarih mu
sahabeleri'' gibi eseı'leriyle Os
manlı tarihine ait bazı edüdleri 
vardır) 127, 212, 214, 235, 240, 245, 

270, 272 - 276, 287, 320, 439 
Abdülhak Hamid (Son asu Türk şi'· 

riııin en büyük şahsiyeti) 140, 326, 439 
Abdülhamid'in evail-i saltanatı (Ah

med Saib Bey'in Mısır'da basılan 
eseri) 285, 294 

Abdülhamid'i .Sani ve devr-i salta· 
natı (Osman N uı'i ve Ahmed Re· 
fik Beylerin eseri) 241, 350, 359, 371 
- Bak.: Or>man Nuri Bey. 

Abdülhamid ve Yıldız hatıraları 

(Sultan Ha.mid'in Mabeyn Baş· 

katiplerinden Tahsin Paşa'nın 

Mtıratı) 288, 343, 349, 356, 363, 377 
Adile-Sultan (ikinci Mahmud'un şa· 

ir kızı) 274, 275 - "Şahıs isim
leri" cedveline de bakınız. 

Adli (ikinci Mahmud'un şiir mahlası) 93 
Agah Efendi "Postac;ı-" (Şair Şi· 

n asi ile berabeı' "Tercüman ·ı-ah
val" gazetesini neşreden eski 
Posta nazırı) 237 

Ahmed Cevdet Paşa - BaK. : Cev· 
det Paşa "Vak'anüvis Ahmed-" 

Ahmed Efendi ("Tarih-i cami'-i şe-

rü·iNur-ı-Osmani" müellifi) 38 
Ahmed Midhat Efendi (Son devir 

Osmanlı müellifi ve muharrirle· 
rinden: "U ss-i inkılab" müellifi) 189, 

293 
Ahmed Refik Bey ( Osmanh tarihine 

ait muhtelif eserleri ve etüdle
riyle maruf müverrih) 88, 93, 196, 

350, 355, 359, 371 
Ahmed Rıza Bey (Cumhuriyet ga-

zetesinde hatıratı neşredilen it
tihatçı Meclis-i·Meb'usan reisi) 448, 

452 
Ahmed SM b Bey - Bak.: S ai b Bey 

"Ahmed-". 
Ahmed Vefik Paşa - Bak. : V efik 

Paşa "Ahmed-". 
Ali Emiri Efendi (Kitap koleksiyo

nunu Fatih'deki "Millet kütüp· 
hanesine bağışlamış olan "Os· 

· mnnlı Tarih ve Ec1ebiyyf:t r1ec-

Sayfa 
muası" sahip ve naşiri) 274, 286 

Ali Emiri koleksiyonu (Meı'hum Ali 
Emir! Efendi'nin Fatih'deki Mil-
let kütüphanesine hibe ettiği ki· 
ta;plardan mürekkep 'Koleksiyon) 286 

Ali Fuad Bey "Türkgeldi" (Son de
vir Mabeyn Baş-katiplerinden: 

"Rical-i mühimnıe·i siyasiyye" 
ve "Görüp işittiklerim" müelli-
fi. "Türkgeldi" soyadını cumhu
riyet devrinde almıştıı') 184, 204, 
234, 235, 370, 390, 397, 398, 400, 404, 

405, 416, 417, 434, 440, 441, 
449 

Ali Haydar Miıdhat Bey (Midhat Pa
sa'mn "Tabsira-i ibret" ve "Mir'· 
~t-ı hayret" isimlerindeki hatı-

rat ciltleı·ini neşreden oğlu: Ken
disinin de "Hatn·alaı'ım: 1872 · 
1946" isminde bir eseri vardLT) 256 

257, 284, 293, 326, 35!} 
Ali Suavi - Bak.: Suavi "Ali-". 
Ali Suavinin Türkçülüğü ( Cumhuri · 

yet gazetesinin muhtelif nüshala· 
rında neşredildikten sonra 1942 
tarihinde risale şeklinde iki tab'ı 

yapılan eserimiz) 312' 
Ali Şinasi (Mehmet Süreyya Bey'in 

"Sicili-i Osman!" sinde şair İb
rahim Şinasi'nin adı yanlış ola· 
rak böyle kaydedilmiştir) 237 

Amedlee Le Faure - Bak. : Le Faure 
"Amedee-". 

Anadolu'da Rus Muharebesi (Gazi
Ahmed Muhtar Paşa'nın eserle-
rinden) 300 - 301' 

Arapyan Efendi "Kalost-" (Alem
daı'·Mustafa Paşa hakkındaki Er
menice eseri Esat Uras tarafın· 

dan "Rusçuk ayanı Mustafa 
Paşa'nın hayatı ve ·kahra· 
manlıkları" ismiyle Türkçeye 
terceme edilmiş olan müellif) 89, 90,. 

95 
Arif Bey "Hacı-" (Meşhur beste-

kar: "Mecmua-i Arifi" naşiri) 328 
Arnavutluk (Arnavut iftirakçılarının 

Paris' de neşrettikleri gazete) 35!} 
Asım Efendi "Vak'anüvis Ahmed-" 

(H. 1202-1223 vukuatına ait ve 
"Asım tarihi" ismiyle maruf iki 
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ciltlik 
anılır) 

Asım, 

kaatı'. 

Sayfa 
vakaayİname - lakabiyle 

84, 90, 94, - Bak.: Tarih-i 
Kaamus ve Bürhlhı-ı-

Asvat-ı sudfrr (İkinci Abclülhamid 
devri Dahiliyye nazıriarından 

::ıı::eınduh Pşa'nın son sadı'·ı-a'

zamlardan bazıları hakkındaki 

eseri) 230, 235 
Ata Bey "Tayyar-zade Ahmed_:" 

(Kendi adına nisbetle "Tarl:h·i 
Ata" ismiyle neşredilen beş cilt· 
lik Enderun tarihi nıüellifi) 

Atıf Hüseyn Bey (Sultan Haınid'in 

hal'inden ölümüne iı:adar husus! 
hekimliğ·inde bulunan doktor: 
hatırfitı "Türk tarih kurumu" 

93 

yazmaları içindedir) 438 
Ayasofya kütüphanesi (Birinei M:ah· 

mud'un Ayasofya camiinde te'sis 
ettiği. kıymetli kütüphane) 35 

B 

Baki> (En büyük divan şairlerinden) 439 
Basiret (Geçen asrın sonlarında İs-

tanbul'da çıkan gazeteleı'den) 239 
Bianchi (Fransız müsteşriklerinden 

ve Koca·Reşid Paşa devrinde 
kurulan "Enciimen-i - Daniş"in 

fahri azasından) 140 
Bin sekiz yüz yetmiş beş - Bin sekiz 

yüz yetmiş sekiz Osmanlı ordnsu· 
savaşlan (Halil Sedes Paşa'nın 

eseri) 304 
Bir Iahza-i. teahhur (Tevfik FiA:ret'in 

Ermeni komitecileri taı'afından 

Sultan Hanıid'e atılan bombayı 

alkışlıyan şi 'ri) 349 
Bir Türk diplomatımn evrak-ı sıya.

siyyesi (Mehmet Sal!Uıüddin Bey'-
in Koca·Reşid Paşa'ya &id eseri) 185 

Buharalı Şeyh-Süleyman Efendi -
Bak.: Şeylı-Süleyman Efendi 
"Buharalı-". 

c 
Casse "A. du-" (Fransız askeri mü· 

ellifleriııclen: Kıı'ım muharebesi) 
hakkında "Pı~cis historique des 

Sayfa 
operations militaires en Orient" 
isminde bir eseri vardır) 146 

CelalüdcHn Paşa - Bak.: Mahmud 
CeHilüddin Paşa. 

Cemal Paşa (ittihacl·ve-Terakki dev· 
ı·inin Bahriye nazırı ve meşhur 
Kanal seferi kumandanı: Eski 

luı rflerle hasılın ış bir cilt ha tıratı 
vardır) 363, 366, 373, 374, 403, 404, 
411, 413, 417, 421, 426 - 428, 433, 437 

CemiUi,'ıddin Efendi "Mehmet-" (İ

kinci Abclülhaınid ve Beşinci 

:lfehmet Reşacl devirleri Şeyh-ül
:lslamlanndan: Ölümünden sonra 
"Hatırat-ı siyasiyye'si neşre-

aiım;;tir) 371 389 
Cenab Şihabüddin Bey (Osmanlı 

nesc·iniıı son biiyiik mi'ırnessillerin· 
den) 1'1'48 

Cennetmekan Sultan Abd·ül- Aziz 

Han'm suret-i hal'i (Sultan A,;iz 
devrindeki İngiltere büyük-elçi· 
si Henry Elliot'un Londra'da ba-
sılan Türkçe risalesi) 278, 295 

Ceride-i-havadis (Tanzimat devı'i 

ga,;etelerinden) 184 
Cevdet Bey - Bak.: Abdullah Cev-

det Bey "Doktor-". 
Cevdet Paşa "Vak'anüvis Ahmed-" 

(1188 - 1241 vuknatını ihtiva eden 
"Tarih-i Cevdet", "Tezakir" ve 
"Ma'ruzat" müellifi) 58, 62, 63, 71, 75, 
78, 82, 84, 85, 90, 94, 96, 99, 105, 151, 

227, 239, 250, 278, 292 
Cevdet taıihi - Bak.: Tarih-i Cevdet. 
Challemel - Lacour - ·Bak. : Türkiye 

rical-i devleti. 
Charles Misme.r - Bak. : Mismer 

"Charles~". 

Chronologie al banaise (Jean Keı·so

poulos'un Arnavutluk tarihi kro· 
nolojisine aid eseri) 346 

Chronologie de la guerre mondiale 
(Debyser'in birinci cihan harbine 
ait kronolojisi) 433 

Constantinople (Theophile Cautier'· 
nin Istanbul seyahatnamesil 110 

Oorcil Zeydan (Huistiyan Arap a· 
Jimlerinden; "Kitabu tarihi Mısr 

·il-hadis" ismindeki iki ciltlik 
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Sayfa 
yeni lVIısır tarihinin müellifi) 75, 13,6 

138, 231 
Cumhuriyet ( Istanbul'da münte~iı' 

?evmi gazete) 312, 448, 452 

ç 

Çelebi-zade İsmail Asım Efendi -
Bak: Asım Efendi "Va:eanü,-is 
Çelebi-zade İsmail-". 

D 

Dar-ül-Maarif (Bezııri·.Ale.nı Valide 
-Sultan'ın Sultan Mahmut türbe· 
si cıvarına yaptırımş oldu,ğ·u 

mektep: Koca·Reşid Paşa devriıı· 

de te'sis edilen Encüıııen-i·Dani§ 

bu binada kurulmuştur) 140 
Dayly-New (Şikago'da çıkan yevmi 

gazetelerden) 46(} 
Debyser (Birinci cihan harbine ait 

"Chronologie de la guerre mo n
diale" ismindeki eserin müellifi) 433 

Derviş Vahdeti (Kıbnslı Hafız-" 

(31 lVIart vak'asının başlıca se
beblerinden sayılan neşriyyatiy

le meşhm· "Volkan" gazetesinin 
sahibi) 372, 373 

Dorys "G.-" (Sultan Hamid aleylü· 
ne büyük bir kin ve garazla ya
zılmış olan "Abdull-Hamid inti· 
me" ismindeki eserin miiellifi) 285 

Driault "Question d' Arient" müel-
lifi) ~2 

E 

Ebu-I-Faruk - Baci:.: lVIurad Bey 
"Mizancı / Ebu+ Faruk lVIehmet 
-" 

Ebu-l-Gazi Balıadır-Han ("Evşal-i 

şeceı'e-i Türki" miiellifi : Ahmed 
Vefik Paşa bu me~hıır eseı'i Tür 
kiye lehçesine nakil ve neşret-

ıııi]se de tam değildir) 330 
Ebuzzıy5"·Tevfik Bey (Tasvir-i-Eflzar 

Ye Mecmfıa-i·Ebnzziya naşiri ve 
"N"i1ıııfıne-i Edebiyyat-ı Osmaniy-
:'>"e" 1niie1lifi) 189, 237, 23~, 329 

Sayfa 
Eğinli-Said Pa§a - Bak.: Said Paşa 

"Eğinli~". 

Eğinli-Said Paşa hatıratı - Bak. : 
Hatırat. 

El-Kıble (l\Iekke'de çıkan Aratpça 
bir gazete) 433 

Elliot "Henry-" (Sultan Aziz'in hal'
i hakındaki yazısı "Cennetme
kan Sultan Abd-ül-Aziz Han'ın 

Türkçe'ye teı'ceme edilip bir ri· 
sale şeklinde neşredilıniş olan İn-
giliz elçisi) , 270, 278, 295 

Bıniri Efendi - Bak.: Ali Emiri E
fendi. 

Encümen-i-Daniş (Koca· Mustafa Re
şi d Paşa'nın Istanbul'da te'sis et-
tiği akademi) 139, 140 

Enderun tarihi - Bak. : Hızır-İlyas 

Efendi "Hafız-" Ye Tarih-i En
demn ve Taı-ih-i Ata. 

Engelhardt ("La Turquie et le Tan
zimat" nıüellifi: Bu eseı' "Türki
ye ve Tanzimat" ismiyle Türkçe· 
ye de terceme edilmiştir) 176, 227 

Ermeni komitecilerinin amal ve ha
rekat-ı ihtilaliyye.si (İkinci meş· 

nıtiyyet devrinde Emniyeti-u· 
ıııumiyye müdiı-iyyeti tarafından 

neşredilen izahh vesikalar mec-
muası) 310, 374, 428 

Es'ad Efendi "Vak'anüvis Mehmet 
" (H. 1237 - 1241 vukuiltina 

a.it bir vakaayi'ııanıe ile "üss·i za· 
feı'", "Teşrifa.t-ı kad1nıe" vesilire 
müellifi: İlk Türk gazetesi olan 
"Takvim ·i · V akaayi"in Başmn
harriı~i ve ilk Maarif nazırı dır; 

. kendi nanıma bir kiitüpha.nesi de 
vardır) 116, 131 

Esfar-üi-bihar (Katib - Çelebi'nin 
Bahı'iye taı-ihi: Bu eserin tam 
ismi "Tuhfet·ül-kibilı- fi esfar-il
bihar" şeklindediı-) - Bak.: Ka· 
tip-Çelebi. 

Etat militaire de I'Empire Ottoman 
- Bak.: Marsigli "Koııt de-". 

Evşal-i şecere-i Türki (Ebn-1-Gazi 
Bahadır-H:m'ın meşhur eseri) 330 
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Sayfa 
F 

Fatih divanı (Fatih Sultan Mehnıed'
in Millet kütüphanesindeki "Ali 
Enıiı'i ~oleksiyonu"nda bnlunaıı 

yazma divaniyle kopyesi: Bn di
vanın bir fotokopisiyle traııskr~p

siyonu Türk Tarih Kurumu neş-

riyyatı içinde çı~muştır) 286 
Fatıııa Nazan Danişmend Bak.: 

Nazan Danişmend "Fatma-". 
Faure - Bak.: Le Faure "Amed€-". 
penelon (Meşhur Telömaque · nıüelli

fi. Bu eser Yusuf Kamil Paşa 

taı'afından Türkçeye tercenıe e
dil miştir; Ahmed V efik Paşa'nın 

da ayni müelliften bazı tercenıe· 

leri vardır) 330 

Fezleke (Katip-Çelebi'ııin Osmanlı 

tarihi : 1000 - 1065 vukuatına ait
tir; Naima bu kıymetli eseri baş
lıca ıne'haz ittihaz etmi§ ve hatta 
çok defa ifadesini aynen iktibas 
edip geçmiştir) 10 

Fezleke-i Tarih-i Osmani (Ahmed 
V efik Paşa'nın mektepler ıçın 

yazdığı küçüic Osnıanh tarihi) 330 

Fikret - Bak. : Tevfik Fikret. 
Fuad Bey - Bak.: Ali Fuad Bey 

"Ti:irkgeldi-". 

G 

Galib-Dede (Büyük divan şairlerin

den Şeyh-Galib; Divanından baş

ka "Hüsn-ü-aşk''ı ve Mevlevi 
şairlerine ait bir "Tezkiret-üş·şu· 
ara"sı da vardır 76, 77 

Gazi-Alımed Muhtar Paşa - Bak.: 
Muhtar Paşa "Gazi-Ahmed-". 

Goltz "Graf von der-" (Osmanlı 

hizmetinde bulunduğu için Tür 
kiye'de "Golç Paşa" diye şöhret 

bulan Alman ınareşali: 1314 = 
1897 Türk - Yunan harbi hakkın· 
da bir eseri vardır) 338 

Gördüklerim - Yaptıklarım (İkinci 

meşrutiyyet devı'i Dahiliyye na
zırlarından . Ahmed Reşid Rey 
Bey'~n Türkiye Yayınevi tarafın-

Sayfa 
dan ııeşredilen hatırat ı) 287, 288, 

392, 397, 441, 443, 444 
Görüp işittiklerim (Beşinci Mehmet 

Reşad ve Altıııcı Mehmet Valıl

düddiıı devideri Mabeyn Baş·ka· 

hplerinden Ali Fuad Bey'in ha· 
tır&tı) 370, 390, 397, 398, 400, 404, 

405, 416, 434, 440, 441, 449 

H 

Hacı-Kalfa - B'lk.: Katib-Çelebi. 
Hafız-Mehmet Bey - Bak.: Mehmet 

Bey "Hafız-". 
Kakaayık-ul-beyan fi hakkı Cennet

mekan Sultan Abd-ül-Aziz Han 
(Sultan Aziz'in Ba§-ınabeyııci

lerinden Hafız-Mehmet Bey'in e· 
seri) 198, 254, 263 

Hakkı Tarık Us (İlK meşrutiyyet 

meclisinin zabıtlarını "Meclis-i
Meb'fisan" isminde biiyiik biı' cilt 
olarak neşreden gazeteci) 298 

Halil Bey "Şişm~n-" İttihad-vC>-
Terakki devri nazır1arından ve 
Meclis·i-Meb'us§n reisierinden: 
Cumhuriyette hatıratını neş.re4-
miştir) 411 

Halil Sedes Paşa ("1875 - 1878 Os
manlı ordusu savaşları" müellifi) 304 

Halimi Efendi (Sultan Aziz devı·i 
Ma.beyn Baş-katiplerinden: Pa
dişahın Avı'upa seyahatine i~ti

rak etmiş ve "Sultan Abd·ii.J-A
ziz Han Hazretlerinin Avrupa se· 
yahatnaınesi" ismiyle yazdığ·ı 

nız:name -"Tarih-i Osman i En cil
meni Mecmfi.ası"nda neşredilıni~-

tir.) 217. 220, 221 
Hammer (Me§hur Osmanlı tarihi mü-

ellifi) 17, 22, 26, 27, 30, 53, 140 
Hatıralarım (Midhat Paşa'nın o.~ln 

Ali Haydar Midhat Bey'in hatı-

ratı) 284, 326, 359 
Hatırat - Bak.: Sultan Haınid'in ha

tırfı.tı. 

Hatırat (İkinci AbdiUhaınid devrinin 
başlarında Mabeyn nmşın ve 
B alıriye nazırı' obn Eğinli-Me h
nıet Said Paşa'nın el·yazısiyle yedi 

· büyük defter tutan ı'uzname 



550 KRONOLOJI ENDEKSLER 

Sayfa 
şeklindeki hatıra b: Yalnız baş 
tarafları torunlarından N azaıı 
Danişmend tarafından "Türklük" 
mecmilsında neşredilmiştir) 239, 240, 

290, 294, 296, 313 

Hatırat (Midhat Paşa M tıratı: Bi-
ı'inci cildi için "Tabsıra·i ibret" 

ve ikinci cildi için de, "Mir'at·ı 

hayret" maddelerine bakınız) 256, 
257, 260, 261, 272, 273, 276, 282, 326, 

327 
Hatırat (İ~inci Abdülhamid ve Be

şinci Mehmet Reşad devirleri 
sadr-ı·a'zamlarından Küçük-Said 
Paşa'nın iki ciltlik M tıratı) 326, 343, 

356, 369, 375 
Hatırat (İkinci Abdülhamid'in Ma-

beyn Baş-katiplerinden Tahsin 
Paşa'nın hatıratı) - Bak.: Ab
dülhamid ve Yıldız hatu'aları. 

Hatırat (İkinci meşrutiyyet devri 
Dahiliyye nazırıarından Ahmed 
Reşid Rey Bey'in hatırat ı) Bak. : 
Gördüklerim-Yaptıklarım. 

Hatırat (5 ci Mehmet ve Vtıhidüddiıı de
virleri Baş·mabeyncilerinden Lfıt-

fi Simavi Bey'in hatıriltı) Bak.: 
Lutfi Simavi ve Sultan Mehmet 
Reşad-Han'ın ve halefinin sara
yında gördüklerim. 

Hatırat (Beşinci Mehmet Rıc~at \"(' 
Altıncı Mehmet Vahidüddiıı de
virleri Baş-katiplerindcıı. 

Ali Fuad Bey'in hatıratı) Bak: 
Görüp işittikleiim. 

Hatırat (Sultan Ha.mid'in hal'inden 
ölümüne kadaı· hususi hckiıııh· 

ğinde bulunmuş olan Do~dor 

kaymakam Atıf Hüseyn Bey'in 
"Türk Tarih Kurumu" yazmala-
rı içinde bulunan eseri) 438 

Hatırat (Beşinci Mehmet Re~ad de-
virleri sadr-ı-a'zamlanndan İt

tihatçı Tal'at Paşa'nın ilköncP 
Berlin'de eski harflerle ve on
dan sonra da Istanbul'da yeni 
lıaı'flerle ve "Tal'at Paşa'ııııı Iıa

tıı·alan" ismiyle neşredilen ve 
küçük bir cilt teşkil eden ha tıı'fi-

Sayfa 
tı) 363, 374, 411, 41-t, 419, 428 

Hatırat (İttihat-ve-Terakki de,:rinin 
Balıriye nazırlarından meslıın 

Kanal seferi kumandam Cemal 
Paşa'nın 1913 - 1 922 senelerine ilit 

hatıratı) 363, 366, 373, 374, 403, 404, 
411, 413, 414, 417, 421, 426 - 428, 433, 

437 

Hatırat (ittilıad-ve-Teı'a;kki devri 
Meclis-i· Meb'usaıı reisierinden 
Alımed Rıza Bey'in Cumhuriyet 
gazetesinde tefrika suretiyle ne§-
reclilen biitıratı) 448 

Hatırat (İttihat-ve-Terakki devri 
nazırlaı'ından ve Meclis·i-Meb'ı1-

san reisierinden Şişman - Halil 
Bey>n Cumlımiyette neşredilen 

hatıratı) 411 

Hatırat (İkinci .meşrutiyyet de\·ri 
valilerinden ve Cumhuriyet devri 
Uınnmi-müfettişleı'inden Tahsin 
Uzer Bey'in üç ciltli:.C gayr-i· 
ml-inteşir lıfitıratı: Ailesi ne~ıdin-

dedir). 370, 375, 379 

Hatırat-ı-Niyazi (İttihat-ve-Terakki 

komitesinin "Kahraman ·ı Hürı·i

yet" ilan ettiği Kolağası Resneli 
Alımed Niyazi Efendi'nin eseri: 
Bu hatıratın biı' ismi de "Tarih
çe-i inkılab-ı kebix-i Osmaniden 
bir salıife"dir) 357, 359 - 362, 364 

Hatırat-ı Sadr-ı-esbak ·Kamil Paşa 

(ikinci Abdülhamid ve Beşinci 
Mehmet Re§acl devirleri sadr-ıc 

a'zamlarından Kıbrıslı Kamil Pa-
şa'nın hatıriitı) 356, 362 

Hatırat-ı siyasiyye (İkinci AbdülJı,r 

mid ve Be5inci Mehmet Re:-;ad 
devideri Şeylı-ül - islamlanndan 
Mehmet Cemalüddin Efendi'nin 
öHimünden sonr.a ne~ redilen lı i\-
tıı'fitı) 371' 389 

Hayr-abad - Bak.: Na bi Efeneli "Yu
suf-". 

Hayriyye - Bak.: Nabi Efendi "Yu
suf-". 
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RayruHalı Efendi 
Sayfa 

(Abdlhak Ha-
ınid'in babası, "Tarih-i Hayrul· 
lah" müellifi ,-e "Encüıneıı-i Da-
niş"in ikinci reisi). 140 

Henry Elliot - Bak.: Elliot Henry 

-" 
Hikmet Bayur Bey (Kıbrıslı Kamil 

Pa.şa'nın torunlarından: "Türk 
İnkılilıp T.arihi" ınüellifi) 399, 403 

Hiss-i inkılab (Sultan Aziz'in hal'
rinde en mühim rolü oynayan 
müşir Süleyman Hüsnü Paşa'nın 

bu vak'aya aid eseı'i) 257, 258, 262 
Histoire de la Turquie (Fransız ıni

ralaylanndan Lamouche'un Tür-
kiye tarihi) 366, 451 

Rıfzı Bey "Hüseyn-" (."Sultan Mu· 
rfid·ı Hamis" isminde bir risale 
mulıarriri) 212 

llızır ilyas Efendi "Hafız-". ("Ta
rih-i Enderun" ıııüellifi) 102, 108, 115 
- Bak. : Tarih-i Enderun. 

Hoca-Sa'düddin Efendi ("Tac-üt· 
tevarih" müellifi) 38 

llugo "Victor-" (Meşhur Fransız 

şairi). 330 
llulasat-ul-i'tiba.r (Resmi Ahmed E-

fendi'nin eserlerinden) 51 

llürriyet (Yeni·Osmanlıların Loıı-
dra'da neşrettikleri gazete) 213, 230, 

270, 278 
Hüseyn Hıfzı Bey - Bak.: Hıfzı Bey 

"Hüseyn-". 
llüsn-ü-Aşk - Bak.: Galib-Dedr. 

t 

İbni·Batuta (Seyahatnamesiyle meş· 
h ur Arap müellifi: Bu seyahat
name Damad-Şerif Paşa tarafın

. dan Tüı'kçeye terceme edilmiş-

tir) 432 
İbn-ül-Emin Mahmud Kemal Bey 

("Osmanlı devrinde son Sadr-ı
a'zamlar" ve "Son asır Türk şa

irleri" müellifi) 184, 236, 240, 242, 243, 
245, 274 - 276, 294, 298, 310, 326, 346, 
370, 396, 397, 403, 404, 417, 448, 453 

İbrahim Şinasi Efendi - Bak. : Şi
nasi Efendi "İbrahim-". 

Sayfa 
İbret (Sultan Aziz· devrinde çıkan 

gazeteleı'den) 329 
İctihad (Doktor Abdullah Cevdet'in 

neşrettiği mecmfıa). 433 
İhsan Sungu Bey (Cumhuriyet dev· 

ri J\1aarif müsteşarıarından : 
"Tanzimat ve Yeni-Osmanlılar" 
muharriri) 212 

İkdam (Ahmed Cevdet Bey'in neş

rettiği yevmi gazete) 371, 451, 452 
ilyas Efendi - Bak.: Hızıı' İlyas E

fendi "Hafız-" 

instition of Mechanical Engineers 
(Londra'da Makine mühendisleri 
Enstitüsü : Sultan Hamid devri-
nin başlarmda Mabeyn müşiri Ye 
Balıı-iye nazırı olan büyük riya· 
ziyyeci Eğinli·Said Paşa bu Ens
titü'nün yegane Türk azasıdır) 290 

introduction a l'hi'Stoire de l'Asie: 
Turcs et Mongols (Fransız mi.i.s· 
teşriklerinden Le:oıı Cahun'i.i.n 
Tüü tarihi) 212 

İorga "N-" ("Geschichte des Osma· 
nischen Reiches" isminde beş 

ciltlik bir Osmanh tarihi te'lif 
etmiş olan Rumanyalı müverrih) 62, 

76, 99, 194, 207, 231, 369 
İsmail .Asım Efendi - Bak.: .Asım 

Efendi "Vak'anüvis Celehi·zade 
İsmail-". ~ 

İzzet-Molla "Keçeci-zade-" (Meş· 

huı' divan şairi ve Bi.i.yi.i.k-Fuad 
Paşa'nın babası) 198 

izzi Süleyman Efendi "V ak'aııüvis 
-" (H .. 1157 - 1165 vukuatını ta
kib etmiştir) 34 - Bak.: Tarilı-i 

İzzi. 

I 

Islah-üt-takvim (Gazi· Ahmed Muh· 
tar Paşa'nın eserlerinden) 455 

Istanbul Ansiklopedisi (Reşad Ekrem 
Koçu'nun neşrettiği ansiklopedi) 285 

Istanbul 'Üniversitesi) (Muhtelif neş-
riyyat serileri vardn~) 468 

J 

Jaeschke "Gotthard-" (Türk inkı· 
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Sayfa 
şeklindeki hatırat ı: Yalım~ ba>ı 

tarafları torunlarından N az an 
Danişmend tarafından "Tiirklük" 
mecmusında neşredilmiştir) 239, 2-±0, 

290, 294, 296, 313 

Hatırat (Midhat Paşa ha tıratı: Bi· 
ı'inci cildi için "Tabsıra·i ibret" 

ve ikinci cildi için de, "Mir'at-ı 
hay.ret" maddelerine bakınız) 256, 
257, 260, 261, 272, 273, 276, 282, 326, 

327 
Hatırat (İKinci Abdülhamid ve Be

şinci Mehmet Reşad devirleri 
sadr-ı·a'zamlarından Küçük-Said 
Paşa'nın iki ciltlik ha tıratı) 326, 343, 

356, 369, 375 
Hatırat (İkinci Abdülhamid'in Ma-

beyn Baş-katiplerinden Tahsin 
Paşa'nın hatıratı) - Bak.: Ab· 
dülhamid ve Yıldız hatıialan. 

Hatırat (İkinci meşrutiyyet devri 
Dahiliyye nazıriarından Ahmed 
Reşid Rey Bey'in hatıratı) Bak.: 
Gördüklerim·Yaptıklarım. 

Hatırat ( 5 ci Mehmet ve Vahidürldin (te
virleri Baş·mabeyncilerinden Lfıt· 

fi Simavi Bey'in hatıra tr) Bak.: 
Lıltfi Simavi ve Sultan lVIehmet 
Reşad-Han'ın ve halefinin sara
yında gördüklerim. 

Hatırat (Beşinci J\Iehnıet Rejal n 
Altıncı .Mehmet V ahirlüddin de
virleri Baş-ldltiplerinden. 

Ali Fuad Bey'in hatırat ı) Bak: 
Görüp işittiklerim. 

Hatırat (Sultan Ha.mid'in hal'inden 
ölümüne kadar hnsıısi hekimli
ğinde bulunmuş olan Do-:ı:tor 

kaymakam Atıf Hüseyn Bey'in 
"Türk Tarih Kurumu" yazmala-
n içinde bulunan eseri) 438 

Hatırat (Be~inci Mehmet Re§ad de
virleri sadr-ı-a'zamlarından İt
tihatçı Tal'at Pa~a'nııı ill,önce 
Berlin'de eski hal'flerle Ye on
dan sonra da Istanbul'da yem 
haı'flerle ve "Tal'at Paşa'ııın ha· 
tıı·alan" ismiyle neoıredilen ve 
kiiçük bir cilt teşkil eden Iıatıı'a · 

Sayfa 
tı) 363, 314, 411, 41+, 419, 428 

Hatırat (İttihat-ve-Terakki devrinin 
BalHiye nazıriarından meşhur 

Kanal seferi kumandam Cemal 
Paşa'nın 1913 - 1922 senelerine ait 

ha tıratı) 363, 366, 373, 37 4, 403, 404, 
411, 413, 414, 417, 421, 426 - 428, 43.1, 

437 

Hatırat (İttihad-ve-Teı'akki devri 
Meclis-i· Meb'fısan reisierinden 
Ahmed Rıza Bey'in Cumhuriyet 
gazetesinde tefrika suretiyle ne~-

redilen hatuatı) 448 

Hatırat (İttihat-ve-Terakki devri 
nazırlaı'ından ve Meclis ·i·M e b'il
san reisierinden Şişman - Halil 
Bey'in Cumhuriyette neşredileıı 

ııatı~·atı ı 411 

Hatırat (İkinci .meşı-utiyyet devri 
valilerinden ve Cumhuriyet devri 
Umuml'-nıiifettişlerinden Tahsin 
Uzer Bey'in üç ciltli:C gayr-i
münteşir hatıratı: Ailesi nezdiıı-

dedir). 370, .175, 379 

Hatırat-ı-Niyazi (İttihat-ve-Terakki 

komitesinin "Kahramaıı-ı HüıTi· 

yet" ilan ettiği Kolağası Resneli 
Ahmed Niyazi Efendi'nin eseri : 
Bu hatıratın biı' ismi de "Tarih· 
çe-i inkılab-ı kebh-i Osmaniden 
bir sahife"dir) 357, 359 - 362, 364 

Hatırat-ı Sadr-ı-esbak ·Kamil Paşa 

(İkinci AbdiiJhamid ve Beşinci 

Mehmet Reşad devirleri sadr-ı~ 

a'zanılarından Kıbrıslı Kamil Pa-
şa'nın Iıatıratı) 356, 362 

Hatırat-ı siyasiyye (İkinci Abdfıllı:ı· 

ınid ve Beşinci Mehmet Re~ad 
devideri Şeyh-ül - İslamlarından 

Mehmet Cemalüddiıı Efendi'nin 
ölümünden son nı neşredilen bil-
tıı'a tı ı 371, 389 

Hayr-abad - Bak.: Na bi Efendi "Yu
suf-". 

Hayriyye - Bak.: Nabi Efendi "Yu
suf-". 
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Rayrullah Efendi 
S,ayfa 

(Abdlhak Ha-
mid'in babası, "Tarih-i Hayrul· 
lah" müellifi ve "Encünıeıı-i Da-
niş"in ikinci reisi)- 140 

Henry Elliot - Bak: Elliot Hemy 
-" 

Rikmet Bayur Bey (Kıbnslı Kamil 
Paşa'nın torunlarındau: "Türk 
İnkılil1p Tarihi" müellifi) 399, 403 

Riss-i inkılab (Sultan Aziz'in hal'
rinde en mühinı rolü oynayan 
müşir Süleyman Hüsnü Paşa'mn 

bu vak'aya aid eseı'i) 257, 258, 262 
Histoire de la Turquie (Fransız ınİ

ralaylarından Lanıouche'un Tür-
kiye tarihi) 366, 451 

Jiıfzı Bey "Hüseyn-" ("Sultan Mu· 
rfıch Hamis" isminde bir risale 
muharriri) 212 

Rızır İlyas Efendi "Hafız-" . ("Ta
ı1h-i Enderun" ıııüellifi) 102, 108, 115 
- Bak. : Tarih-i Enderun. 

Hoca-Sa'düddin Efendi ("Tac-üt· 
tevarih" ıııüellifi) 38 

Jiugo "Victor-" (Meşhur Fransız 

şairi). 330 
Rulasat-ul-i'tiba.r (Resmi Ahmed E-

fendi'nin eserlerinelen) 51 

Jiürriyet (Yeni·Osmanlıların 

d ra' da neşrettikleri g·azete) 
Lon· 
213, 230, 
270, 278 

Jiüseyn Hıfzı Bey - Bak.: Hıfzı Bey 
"Hüseyn-". 

Jiüsn-ü-Aşk - Bak.: Galib-Dedr. 

ı 

İbni-Batilta (Seyahatnamesiyle meş· 
h ur Arap müellifi: Bu seyahat
name Damad-Şerif Paşa tarafın

. dan Tihkçeye terceme edilmiş-
tir) 432 

İbn-ül-Emin Mahmud Kemal Bey 
("Osmanlı devrinde son Sadr-ı
a'zamlar" ve "Son asu Türk şa
irleri" müellifi) 184, 236, 240, 242, 243, 
245, 274 - 276, 294, 298, 310, 326, 346, 
370, 396, 397, 403, 404, 417, 448, 453 

İbrahim Şinasi Efendi - Bak.: Şi· 
nasi Efendi "İbrahim-". 

Sayfa 
İbret (Sultan Aziz· devrinde çıkan 

gazeteleı'den) 329 
İctihad (Doktor Abdullah Cevdet'in 

neşrettiği mecmfıa). 433 
İhsan Sungu Bey (Cumhuriyet dev· 

n Maarif nıüsteşarlarıııdan : 
"Tanzimat ve Yeni -Osmanlılar" 
ınulıarriri) 212 

İkdam (Ahmed Cevdet Bey'in neş
rettiği yevmi gazete) 371, 451, 452 

İlyas Efendi - Bak.: Hızıı' İlyas E
fendi "Hafız-" 

İnstition of Mechanical Engineers 
(Londra'da Makine mühendisleri 
Enstitüsü : Sultan Hamid devri-
nin başlarında Mabeyn müşiri ye 
Bahriye nazırı olan büyük riya· 
ziyyeci Eğinli·Said Paşa bu Ens
titü'nün yegane Türk azasıdır) 290 

introduction a l'hi'stoi.re de l'Asie: 
Turcs et Mongols (Fransız müs· 
teşriklerinden Leon Cahun'ün 
Tüü tarihi) 212 

İorga "N-" ("Geschichte des Osma· 
nisclıen Reiches" isminde beş 
ciltlik bir Osmanlı tarihi te'lif 
etmiş olan Rumanyalı müverrih) 62, 

76, 99, 194, 207, 231, 369 
İsmail Asım Efendi - Bak.: Asım 

Efendi "Vak'anüvis Çelebi-zade 
İsmail-". 

tzzet-Molla "Keçeci-zacle-" (Me:;r 
huı' divan şairi ve Büyük-Fuail 
Paşa'nın babası) 198 

izzi Süleyman Efendi "V ak'anüvis 
-" (H. 1157 - 1165 vukuatım ta
kib etmiştir) 34 - Bak.: Tarilı-i 
İzzl. 

I 

Isla.h-üt-takvim (Gazi-Ahmed M u lı-
tar Paşa'nın eserlerinden) 455 

Istanbul Ansiklopedisi (Reşad Ekrem 
Koçu'nun neşrettiği ansiklopedi) 285 

Istanbul üniversitesi) (Muhtelif neş-
riyyat serileri vardıı') 468 

J 

Jaeschke "Gotthard-" (Türk inkı-
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Sayfa 
lftp tarihinin "Die Türkei seit 
dem \Veltkriege" ismiyle Al
manca bir kronolojisirıi yazan 
müellif: Bu eseT "Tüı'i>: inkılab1 

tarihi kTonolojisi" is.miyle Niya~i 
Receb Aksu tarafından Türkçeye 
terceıne edilmiş ve Üniversite 
iıeşriyyatı içinde çıkmıştır) 443, 468 

Jean Kersopoulos - Bak.: Kersopou-
los "Jean-". 

Jonquiere "Vikont A. de la- "(Fraıı

sız ınüveıTihlerinden: "Histoire 
de l'Empire Ottoman" isminde 
iki ciltlik Osmanlı tarihinin mü-
ellifidir) 200, 207, 315 

Jucherau de Saint - Deny~ - Bak.: 
Saint - Denyi" "Baron Juchereau 
de-". 

K 

Kaamus-ül-a'J:am (Şemsüddin Sami'
nin altı ciltlik tarih ve coğı'a f
ya lı1gati) 

Kalost Arapyan Efendi - Bak.: A
rapyan Efendi "Kalost-''. 

Kamil Paşa "Arapgirli Yusuf-" 
(Sultan Aziz devri sadr-ı·a'zanı

larından : Telemak mütercimidir) 
203 - Bak. : Terceme-i Telemak. 

Kamil Paşa "K1brıslı Mehmet-" (i
kinci Abdülhanıid ve Beşinci 

Mehmet Reşad devirleri sadr-ı- ' 
a'zamlarından: "Hatırat·ı Sadr-ı 

esbak Kamil Paşa", "Kamil Pa
şa'nın A'yan reisi Said Paşa'ya 

cevap lan" ve "Tarih -i sıyası-ı 

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye" 

231 

ınüellifi) 356, 362 
Katib-Çelebi (En büyük Osmanlı a

linüeünden: "Keşf-üz.-zuniln", 

"Takvim-üt~tevarih", "FezleKe", 
"Esfarül-bihar" vesaire müellifi
dir; Gaı'pta "Hacı-K alfa" ismiy
le bahsedilir. Asıl adı Mustafa'-
~) w 

Kazım Paşa "Musa-" (Son divan 
~fıirlerinden: Askerlikte feTiklik 
rütbesine kadar çıkınıştır; aslen 
Arnavuttur) 297 

Sayfa 
Kelam-ı-Kadim (Kur'an-ı - Kerim) 

19, 230 - Bak.: Kur'an-ı-Kerim. 
Kemal Bey - Bak.: Namık Kemal. 
Keratry "Kont E. de-". ("Moursd 

V" ismindeki Fransızca Beşinci 

Murad tarihinin müellifi) 129, 281, 
290 

Kersopoulos "Jean-" (ATnavutluk 
tarihine ait Fransızca biı' "Chro-
nologie albanaise" ınüellifi) 346 

Kitabu tarihi Mısr-il-hadis (Corci 
Zeydlin'ın yeni MısıT tarihi : İki 

cilttir ve Arapçadır) 136, 231 
Kuleli vak'ası hakkında bir ara.ştı.rma 

(Uluğ iğdemir'in eseri) 188 
Kur'an - ı - Kerim (Kelam-ı-Kadim 

maddesine de bakınız) 230, 267, 277 
Küçük-Çelebbade Asım Efendi 

Bak.: Asım Efendi "Vaic'anüvis 
Çelebi-zade İsmail-". 

L 

Lamouche " Miralay - " (Osmanlı 
jandarmasının ıslahında ist;h
dam edildikten sonra "Histoire 
de la Turquie" isminde bir ciltlik 
biı' Türkiye tarihi te'lif etmi>ı o-

lan Fransız müellifi) 366, 394, 39!J, 451 

La Turquie (Istanbul'da çıkan Fran· 
sızca gazetelerden) 223 

Lavallee "ThBophile-" (Fransız mii
verihlerinden: "HistoiTe de la 
Turquie" isminde iki ciltlik bir 
Türkiye tarihi ile "Histoiı'e des 
Français" isminde gene iki ciltlik 
bir Fransa tarihi vardıT) 75 

Le Faure "Amedee-" (93 seferine 
ait "Histoire de la guere d'Oı'i

eııt" ismindeki iki ciltlik Fransız-
ca tarihin müellifi) 303 

Lehce-i Osmani ( Alımed V efik Pa
şa'nın meşhur lı1gati: Birinci cil
di Tiirkçe kelimelere ve ikincisi 
de Türkçede i>:ullanılan Aratp ve 
Aceın kelimelerine tahsis edil-
miştir) 330 

Leon Cahun (Fransız müsteşriklerin

den: "introduction a l'histoü'e ile 
l' Asi e: Tıucs et Mongols" ismin-
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Sayfa 
deki eseriyle nıeşhurdur) 212 

Le sort de l'Empire Ottoman (Rus
ya'nın Istanbul sefiheti baş·tei·
cümanlarından Amlre Mandels
tanı'ın deı'in bir Türk düşman

lığıyla yazdığı garazkarane eser) 360, 
416, 431 

Le Temps (Paris'de ~ıkan meşhur 
Fransız gazetesi) 433 

Liberte (Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa'-
nın Sultan Aziz'e karşı meşhur 

mektubunu ilk defa neşreden ve 
Paris'de çıkan Fı'ansız gazetesi) 214 

Liman Pa§a (Birinci cihan harbinde 
.nıüsiı-likle Osmanlı hizmetinde 
bul~nmmı olan Alman Hey'et·i 
ıslahiyye·i askeriyyesi reısı Li· 
man von Sanders: Türkiye'de ge
çirdiği beş seneye ait bir eseri 
vardıı') 

Lugat-i Çagatayi ve Türki-i Osmani 
(Buharalı Şeyh-Süleyman Efen· 

dinin Istanbu'lda basılan meşhur 

417 

lugati) 288 
Lutfi Efendi "Vak'anüvis llifız: Ah

med-" (H. 1241 - -265 vukua· 
tma fiit sekiz ciltli:C vakaayi'na · 
me müellifi: Eserinin ismi "Ta· 

rih-i Lutfi"dir) 113 - 115, 123, 128, 
132, 136, 230, 273 

Lfttfi Simavi Bey (Beşinci Mehmet 
Reşad ve Altıncı Mehmet Vahi
düddin devirleri Baş·mabeynci· 
lerinden: "Sultan Mehmet Reşad 
Han'ın ve halefinin sarayında 
gördükleı'im" isminde iki küçük 
ciltlik hatıratı vardır) 363, 379, 382, 

393, 415, 451, 452 
Lfttfi tarihi - Bak.: Lutfi Efendi 

"Vak'anüvis Hafız-Ahmed" ve 
Tarih-i Lutfi. 

M 

Mahmud Celalüddin Pa.§a ("Mir'at-ı 
Hakikat" müellifi) 200, 209, 232, 240, 
244, 246, 248, 250, 254, 257, 259, 273, 

279, 294, 296 o 298, 314, 315 
Mahmud Kemal Bey - Bak.: İbn·ül· 

Emin Mahmud Kemal Bey. 
Mahmud Muhtar Pa§a (Gazi· Ahmed 

Sayfa 
Muhtar Paşa'nın valilik, kuman
danlık, sefirlik ve nazırlık gibi 
mülıim mevki'lerde bulunmuş ve 
siyasi-askeri mevzıllara ait eser-
ler neşretmiş olan oğlu: "Maziye 
bir nazar" ve "Üçüncü iı:olordu-

nnu ve İkinci Şark ordusunun 
mulıarebatı" ismindeki eserleri 

en mülıimlerindendir) 363, 390, 4 ll, 
413, 417 

Manastırlı·Rif'at Efendi - Bak.: 
Rif'at Efendi "Manastırlı-". 

Mandelstam "Andre-" (Rusya'nm 
Istanbul sef&reti baş-tercümanla

rından: "Le sort de l'Empire Ot
toman" ismindeki garazkai·ane 
eseri baştanbaşa Türk düşman

lığıyb yazılmıştır) 360, 369, 416, -±31 
Ma_rcelle Tinayre - Bak.: Tinayrc 

"Marcelle-". 
Marsigli "Kont de-" (Osmanlı aske· 

ri teşkilatını Avrupa'ya tanıtan 

büyük eserin müellifi: İtalyanca 

ve Fransızca nüshaları karşılıklı 

olarak neşredilen bu büyük ese
rin ismi "L'etat militaiı'e de I'-
Empiı'e Ottoman şeklindedir) 16 

Matbaa·i-A.mire (Istanbul'da Devlet 
.matbaası) 10 

Maziye bir na:zar (Mahmud Muhtar 
Paşa'nın eserlerinden) 363, 411, 413, 

417 
Mebani-1-in§a (Müşir Süleyman Hüs-

ni Paşa'nın eserlerinden) 258 
Mecmfra-i A.rifi (Büyük musıkişinas 

Hacı·A.rif Bey'in güfteler mec-
muası) 328 

Meclis-i-Meb'frsan (Ha:rkL Tarık Us'
un büyük bir' cilt halinde ııeş· 

rettiğ-i ilk Meclis·i-Meb'fısaıı zabıt-
ları) 298 

Mehmet Bey "Hafız-" (Sultan A
ziz'in Baş - ınabeyncilerinden: 

"Hakaayık-ul-beyan fi hakkı 

Cennetmekan Sultan Abd·ül-A
ziz Han" isminde bir eseri var-
dır) 198, 221, 254, 257, 259, 263 

Mehmet Salahaddim Bey - Bak.: Sa· 
lahüddin Bey "Mehmet". 

Memduh Pa§a "Mehmet-" (Mutla· 
. kıyyet devrinin son Dahiliyye 
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Sayfa 
nazırı: "Miı''at·ı şüfıııat" ve "As
vat-ı sudur" müellifi) 230, 235, 240, 

249, 254, 261, 262, 266, 281, 356 
Memleket (Bu eser müellifinin Mü· 

tareke devrinde Istanbul'da neş

retmiş olduğu yevıııi gazete) 457, 458 
Mesnevi (Mevlana Celalliddin-i Ru-

ıııi'nin bütün insanlığı alakadar 
eden ıııuazaııı eseri) 380 

Meııveret (Paris'deki ittihatçılarm 
neşrettiği gazetelerden) · 359 

Midhat Efendi - Bak.: Ahmed Mid· 
hat Efendi. 

Midhat Paııa "Ahmed Şefik-" Sultan 
Aziz ve Sultan Hamid de· 
virleri sadrı-a'zamlarmdan: 

"Tabsıra-i ibret" ve "Mir'at·ı 

hayret" isimlerinde iki cilt hatı-

ratı vardıı') 240, 245, 260, 271, 273, 
276, 282, 297 

Midhat Paşa hatıratı - Ba;ı:.: Hatı-

rat. 
Millet kütüphanesi (Fatih' dedir) 286 
Mir'at·ı Hakikat (Mahmud Celfilüd· 

din Paşa'nın eseri: Berlin ıııua

hedesine kadar Osıııanh impara
torluğunun son devirlerine ait 
üç ciltlik kıymetli bir ıııenba-

dır) 200, 209, 243, 246, 250, 257, 266, 
273, 295, 298, 314, 315 

Mir'at-ı hayret (Midhat Paşa hatıra

tının ikinci cildi) 240 261, 271, 272, 
· 275, 276, 297 - Bak.: Midhat 
Pa~a ve Tabsıra·i ibret. 

Mir'at-ı şüfinat (Meımduh Paşa'nın 

eserlerinden) 249, 254, 257, 261, 281, 
356 

Mismer "Charles-" (Sadr-ı-a'zam 

.Ali Paşa'nın Fransızca katibi ve 
Istanbul'da çıkan "La Turquie" 
gazetesinin baş·muharriri : !'Soi· 
rees de Constantinorple" ve Sou· 
veniı's du monde musulman" is-
ıııindeki eserleriyle ıııaruftur) 223, 

235, 246, 258, 270, 271, 277 
Mizan ("Tarih-i Ebu-I-Faruk" müel· 

lifi Murad Bey'in gazetesi: Keıı

disine "Mizancı" denilmesi bun-
dan dolayıdır) 357, 372 

Moliere (Fransız klasiklerinden: İlk 

Tüı'kçe tercemelerini Ahmed V e-

fik Paşa yapmıştır) 
Moliere mütercimi - Bak. 

Paşa "Ahmed-". 

Sayfa 
309, 330 

VefiK 

Morgenthan (Birinci cihan harbinin 
başlarına kadar Amerika'nın Is
tanbul büyük-elçisi : Hatıratiyle 

ıııarnftur) 413 
Mourad V (Koııt E. de K6rartry'nin 

Beşinci Murad'a aid eseri) 129, 290 
Muhayyelat-ı AzİZ Efendi (Meşhur 

Masal kitabı) 278 
Muhbir (Yeni-Osıııanlılar'ın Avrupa'· 

da neşrettikleri gazetelerden) 213 
Muhtar Paşa "Gazi-Ahmed-" (93 

harbinin Anadolu cephesi kah
ramanı: "Sergüzeşt·i hayatıının 

cild·i sanisi", "Anadolu'da. Rus 
muharebesi" ve diğer bazı eser-
leı' ıııüellifidir) 300, 301, 455 

Murad Bey "Mizancı 1 Ebu-I-Faruk 
Mehmet-" "Mizan gazetesi sa· 
hibi ve "Tarih·i Ebu-I-Faruk" 
ıııüellifi) 357, 372 

Musa Kazım Paşa - Bak.: Kazım 
Paşa "Musa-". 

Mustafa Naim Efendi - Bak.: Nai
ma. 

N 

Nabi Efendi "Yusuf-" (Büyük di
van şairlerinden: Mürettep diva
nından başka "Hayriyye", "Hayr
abad", "Tuhfet·iU·Hareıneyn" ve 
"Tuhfe-i dilkeş" gibi eseTleı'iyle 

meşhurdur) 5 
Naima (Osmanlı vak'anüvislerinin 

en meşhuru : Asıl ısını "Musta
fa N aiın" diı'. "Tarih ·i N al.ma" 
ismiyle maruf eserinde H1cre· 
tin 1000 · 1070 vukuatı takip 

etıniştiı') lO 
Naima tarihi - Bak. : Naima. 
Namık Kemal (Tanzimat edebiyatı· 

nın en mühim şahsiyetlerinden) 212, 
214, 230, 236, 297, 329, 330 

Namık Kemal (Süleyman Nazif'in ri· 
salesi) 236 

Nazan Danişmend "Fatma-" (Kırım 

harbi esnasmdaki Kars ınüdafa

asına iştirak eden İngiliz askeri 
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S,ayfa 
doktoru Humphı'y Sauclwith'in 
1856 da Londra'da neşredilen 

nınhasara ruznamesinin milterci
mi ve declesi Eğinli·Said Paşa 

hatıratının naşiri) 170, 290 
Nevres (Sultan Aziz devri şairleı'in-

clen) 120 
Nineteenth Century (İngiliz mecmu· 

ası) 270, 278 
Niyazi Efendi "Kolağası Resneli Ah

med-" (İttihacl-ve-Terakki ko
mitesinin Kahraman ·ı hi'ırriy· 

yet"i: "Hatırat-ı Niyazi yahu't 
Tarihçe-i inkılab-ı kebir-i Osma

niden biı' sahife" isminde bir e-
seri vardır) 357, 360, 361, 364 

Noradounghiıan 1 Noradungiyan E-
fendi "Gabriel-" (İ"kinci meşru

tiyyet devıi. Hariciyye nazırla

ı'ınclan: "Recueil d'actes interna · 
tionaux ele l'Eınprire Ottoman" 
.isminde dört ciltlik Fransu:ııa 

muahecleler mecmuası ne~ret-

miştir) 78, 130, 131 
Notes d'une voyageuse en Turquie 

(Fransız kadın muhan'irlerinden 
:Marcelle Tinayre'in Türkiye sc-
yahatnaınesi) 370 

Nümftne-i Edebiyyat-ı Osnıaniyye 

(Ebuzzıya Tevfik Bey'in eseTi) 237 

o 
Osman Ergin Bey (Türkiye Maaıi.f 

tarihi müellifi) 81 
Osmanlı devrinde son sadr-ı-a'zam-

lar (İbn·ül~Emin Mahmud Ke· 
mal Bey'in eseri) 184, 275, 298, 326, 

346, 370, 448, 453 
Osmanlı mali tarihi · hakkında ted-
kikler (Zıya Kara.ınursal Bey'in 

eseri) 200 
Osmanlı Tarih ve Edebiyyat mecmu-

ası (Ali Emhi Efendi'nin ne~ret- · 
tiği mecnıfıa) 274 

Osman Nur~ Bey (İkinci ıneşı'utiyyet 

devrinde neşredilen "Abdülha
mid·i Sani ve devri saltanatı" 

ismindeki eserin müellifi: te'lifi· 
ni bitirmeclen öldüğü ıçın Ah
med Refik Bey ikınal etmiştir) 241 

Sayfa 
p 

Peyam-ı-Sabah (Ali Kemal Bey'in 
neşrettiği gazete) 448 

Postacı-Agah Efendi - Bak.: .Agah 
Efendi "Postacı-". 

Pr:ecis historique des operat~ons mi
litiaires en Orient (Fransız as
keri ıni'ıelliflerinden A. du Cas· 
se'ın eseri) 146 

Pro-Armenia (Ermeni komitecileri-
nin Paris'de neşrettikleri gaze-
telerden) 359 

R 

Raşid Mehmed Efendi (Osmanlı vak'· 
ani'ıvisleı'iaden: "Tarih·i Raşid" 
müellifi) 4,- Bak..: Tarih-i Raşid 

Raşid tarihi - Bak. : Raşid Mehmed 
Efendi ve Tarih-i Raşid 

Redhouse (İngiliz müsteşriklerinden 
ve "Encüınen-i · Daniş'in fahri aza· 
sından) 140 

Renin (Bir aralık kapatılmış olan 
"Tenin"in yerine çıkan yevmi ga · 
zete) 397 

Resmi-Ahmed Efendi ("Hülasat:-i'ıl-i'· 
tibar" ve "Sefinet·ür-ı'üesa" mü-
ellifi) 51 

Ressamlar Cem'iyyeti Mecmuası ( Es-
.. ki yazı devrinde neşredilıniştir) 263 

Reşid Bey "Ahmed-" (IKinci nıeşru
tiyyet devri Dahiliyye nazırlarıır 

dan: Cumhuriyet deviinde "Rey
soy-adını almıştır. Hatıratı Tür 
ki ye Y ay1nevi tarafından neşre
dilnıiştir) 287, 288, .392, 397, 399, ·441, 
443, 444 - Bak.: Gördüklerim-
y aptıklarıın. 

Reşid Bey hatıratı - Bak.: Gördük
lerim-Y aptıklarım. 

Rical-i mühimme-i siyasiyye Ma· 
beyn Baş-katiplerinden Ali Fu· 
ad Bey'in eseri) 184, 204, 234 

Rif' at Efendi ".Manastırlı-" (Sultan 
Aziz'in hal'inele rol oynıyan za· 
bitlerden: Edebi eseı'leriyle ma-
ruftur) 258 

Rif'at Efendi "Topal-Ahnıed-" ("Ha-
dikat·ül-vüzera" . zeyillerinden 
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Sayfa 
"Verd·ül-hadayık" ve Şeyh·ül· 

İslamların tercem e-i· hallerinden 
bahseden "Devhat-ül·1,1eşayih" 

nıüellifi) 144 - Bak. : V erd
ül-hadayık ve Devhat-ül-Meşayih. 

Rıyaz-ül-Muhtar fi ilm-il-evkaati ve-
1-edvar (Gazi-Ahmed Muhtar Pa· 
şa'nın eserlerinden) 455 

Rıza Nur Bey "Doktor-" (MısE'da 

çıkan "Türk B ilik revüsii'' sa· 
hip ve na§iri: Bir Türk tarihi de 
vardır) 330 

Ruhi-i Bağdadi (Divan §airlerinden) 317 

s 
Sabah ( Milıran Efendi'nin Istanbul'-

da neşrettiği yevnıi g·azete) 385 
Sabah-ül-Hayr (Ermeni 'Konıitecile

rinin Paris'de neşrettikleı·i gazete-
lerden) 359 

Saday-ı-Millet (İkinci meşrutiyyct 

devrinde çıkan muhalif gazeteler
den: Bunun baş·muhairiri Ah· 
med Samim İttihad·ve-Terakki 
komitecileri tarafından sokak or-
tasında öldürülmüştür) 383 

Sa'düddin Efendi - Bak.: Hoca-Sa'· 
düddin Efendi. 

Sahah-ı Cehveri - Bak.: Vankulu 
lfıgati, 

Saib Bey - "Ahmed-" (Mısır'da ba
sılan "Abdülhaınid'in evail-i ~al· 
tanatı" ismindeki eserin müelli· 
fi) 285, 294 

Said Paşa "Eğinli Mehmet-" (Sul-
tan Hamid devrinin başlaı'ında 

Mabeyn müşiri ve ayni zamanda 
Bahri ye nazırı olan büyük rı ya· 
ziyyeci : Yalmz ha§ tarafları 

"Türklük" mecmuasında neşredil· 

miş olan hatıratı o yıllaı' için en 
ınühim meııbadır. Bu kıymetli ha
tırat, merhumun, el yazısıyla yedi 
defter tutmaktadır) 239, 240, 293, 

294, 296, 297, 313 
Said Paşa "Küçük/Şapur-" (i:cinci 

Abdülhamid ve Beşinci Mehmet 
Reşad devirleri sadr-ı·a'zaınların

dan: İki ciltlik Mtıratı vardır) 326, 
343, 356, 369, 375 

Sayfa, 
Said Paşa hatıratı - Bak.: Hatırat, 
Saint-Denys "Bar on J uchereau de 

- "Milad'i 1792 - 1844 vu:ı:uatına 

ait "Histoiı'e de l'E.nııpire Otto· 
man" isınindeki Fransızca Osnnn-
lı tarihinin müellifi) 82 

Salahüddin Bey "Mehmet-" (Kocıı 

· Reşid Paşa hakkında "Biı' Türk 
diplomatııun evrak-ı siyasiyyesi" 
isminde bir eser neşredeıı ın ii el· 
lif) 185 

Sami Efendi "Vak'anüvis-" Bak.: 
Subhi Mehmed Efendi "Vak'anü· 
vis-". 

Sancak (Paris'deki İttihatçıların neş-
ı'ettiği gazetelerden) 359 

Sanders "Liman von-" Bak. : Liman 
Paşa. 

Sarıkamış (Erkanıharp kayma~am-

larından ,Şerif Bey'in eseri) 452 
Serair-ül-Kur'an fi tekvini ve ifııai 

ve iadet-il-ekvan (Gazi· Ahmed 
Muhtaı' Paşa'nın eserlerinden) 455 

Serbesti (İkinci meşrutiyyetin başla· 

rında neşredilen yevm'i gazeteler-
den) 371 

Sergüzeşt-i hayatıının cild-i sanisi 
(Gazi· AhmeJ Mı;ıhtar Paşa'nın 

eserlerinden) 455 

Seyahatname-i ibni-Batuta (Da-
mad-Şerif Paşa teı'cemesi) 432 

Sicill-i-Osmani (Mehmet Süreyya 
Bey'in Teracim-i-ahvale ait dört 
ciltlik eseri) 237 

Societe Asiatique (Paris'deki Asva 
ceın'iyyeti : Kıymetli bir mecmuası 
vardır) 238 

Soirees de Constantinople ( Chaı'les 
Mismeı·'in eserlerinden) 223 -
Bak.. Misıner "Charles-". 

Son asır Türk şai•rleri (İbn-ül-Emirr 

Mahmud Kemal'in eseı'i) 237 

Son sadr-ı-a':zamlar - Bak. : Osm~n · 
h devı'inde son sadr-ı·a'zamlar-

Souvenirs du monde musulınan 

(Charles Misıneı·'in esederin-
den) 223, 235, 246, 258, 270 -
Bak. : Mismer "Charles-". 

Stoyber (Yıldırım ordular gTUpunıın 

Filistin hareka tL hakkında "Yıl-
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Sayfa 
dırım" ismiyle biı' eser neşreden 

grup baş-hekimi: Bu ~ eser Kay
makam Nihad Bey tarafından 

Türkçeye tercem e edilmiştir) 449 
Suavi "Ali-" (Tanzimat ve iL: nıeş

rutiyyet devirlerinin .milliyetçi 
ve mücadeleci nıüellif ve muhar 
ri rlerinden) 213, 216, 239, 312, 348 

Subhi Mehmed Efendi "Vak'anüvis 
-" (Seleflerinden Sami Efendi 
ile Şakir Bey'in zabıtlarını takip 
ve ikmin ederek yazdığı "Tarih~i 

Subhi" H. 1143 - 1156 vükuatına 

aittir) 17, 21 - 24, 26, 27 
Sultan Abd-ül-Aziz Han Hazretleri

nin Avrupa seyahatnamesi (Sul· 
tan Aziz devri Mabeyn Baş·ka· 

tiplerinden Haliini Efendi'nin 
"Tihih-i Osmani Encüıneni Mec
mi'ıası"ııda neşredilen seyahatna-
mesil 217, 220 

Sultan Abdülmecid-Han'ın sarayında 

Doktor Sipitzer = Spiıtzer'in hatı

ratı (MiiYcrrih Ahmed Refik ta· 
rafından terceme ve "Tarih-i Os
.manı Encünıeni Mecmi'ıası"nda 

neşredilnıiştir) 196 
Sultan Aziz'in hal'i ve intiharı (Tev-

fik N urüddin Bey'in eseri) 254 
Sultan Hamid'in hatıratı (İkinci Ab

dülhamid'e izafeten "Yeni Sa· 
balı" gazetesinin 9 ve 1 O Kan u· 
nuevvel 1949 tarihli nüshalaı':ın· 

da neşredilen hatırat parçaları) 293 
Sultan Mehmet Reşad-Han'ın ve ha

lefinin sarayında gördülderim 
(Baş-mabeynci Li'ıtfi Simavi Bey'-
in hiltıratı) 363, 379, 393, 415, 448, 

451 
Sultan Murad-ı Hamis (Hüseyn Hıf· 

zı Bey'in eseri) 129 
Sure-i Yusuf (Kur'an-ı-Kerim silre-

lerinden) 277 
Süleyman Efendi - Bak.: Şeyh-Sü· 

leyman Efendi. 
Süleyman Hüsni Paşa (ikinci Abdül

hamid devri müşirlerinden, Tan
zimat ve birinci meşrutiyyet dev
ı'i alimlerinden: "Tarllri alem", 
"Umdet-ül-hakaayık" ve "Meba· 
ni-l-inşa" müellifi. Sultan Aziz'in 

Sayfa 
hal'inde en ınühim rolü oynamış 

ve bu vak'a hakimıda "Hissi-in
kılab" .isminde bir eser yazımş· 

tır) 257, 258, 262, 305 - "Şahıs 

isimleri cedveline de bakınız. 

Süleyman Nazif Bey (Osmanlı nes· 
rinin son büyük münıessilleriıı

clen : "Na mı k Kemal" hakkında 

bir risalesi vardıı') 236 

ş 

Şakir Bey "Vak'anüvis-" Bak .. : 
Subhi Mehmet Efendi "Vak'anü
vis -". 

Şani-zade Mehmet Ataullah Efendi 
"Vak'anüvis-" (H. 1223 · 1237 
vu-;cuatına ait ve "Şani·zade ta
rihi" diye mihuf dört ciltlik va-
kaayi'name müellifi) 94 

Şani-zade tarihi - Bak.: Şani-zade 

AtaulH!h Efendi. 
Şeınsüddin Sami (Kaami'ıs-ül·a'lam 

müellifi) 231 
Şerif Bey ("Sarıkrmış" faciası hak

kında kıymetli bir eser neşreden 
Erkilmharp kaymakamı) 452 

Şeyh-Galib - Bak.: Galib-Dede. 
Şeyh-Süleyman .Efendi "Buharalı-" 

("Li'ıgat·i Çagatayi ve Türki·i 
Osman!" müellifi) 288 

Şinasi Efendi "İbrahim-" (Tanzimat 
edebiyatının en büyük şahsiyet

lerinden : "Sicill·i Osmani" de gö 
bek-adı "Ali" gösteriliı-se de doğ-
ru değildir) 237, 238 

ŞipitserjSpitzer "Doktor-" (Sultan 
Mecid'in Avusturyalı he kimi : 
Hatırat1 müverrih Alımeel Refik 
tarafından teı'ceme ve "Tarih-i 
Osmani Encümeni Mecmi'ıası"nda 

neşredilıniştir) 196 
Şilray-ı-ümmet (Parisdeki İttihatçı

ların neşretti-;cleri gazetelerden) 359 
Şilra.y-ı-ümmet (ikinci meşrutiyye-

tin başlarında Istanbul'da neşre· 

dilen yevmi gazetelerden) 373 

T 

Tabsıra-i-İbret (Midhat Paşa hatE·a
tının birinci cildi) 240, 245, 257, 261, 
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Sayfa 
272, 297, 299, 326, 327 - Bak.: 
l\fidhat Paşa ve Miı''at-ı-Hayret. 

Tac-üt-Tevarih (Şeyh-ül-İslam Ho· 
ca·Sa'düddin Efendi'nin eseri) 38 

Tahsin Paşa (Mutlakıyyet devrinin 
son Mabeyn Baş-katibi ve İkinci 

Abdülhamid devrine ait bir Ha
tırat cildi ınüellifi) 288, 343, 349, 350, 

356, 362, 363, 377 - Bak.: Ab· 
dülhamid ve Yıldız hatıraları. 

Tahsin Paşa ha tıratı- Bak.: Abdül
hamid ve Yıldız hatıı'aları. 

Tahsin Uzer Bey (İkinci meşrutiyyet 

devri valilerinden ve Cumhuri-
yet devri Unıumi·müfettişlerin

den: Ailesi nezdinde üç ciltlik 
gayri·münteşir hatıratı vaı'dır) 370, 

375, 379 
Takvim-i-Vakaayi' (İlk Türk gazete-

si olan ceride·i resmiyye: Bu is-
mi İkinci Mahmud koymuştur) 116 

330, 419 
Takvim-i-Vakaayi'hane-i Amire (İl~ 

Türk gazetesi olan "Takvim-i
Vakaayi"'in Bayezid'de kurulan 
ilk matbaası) 116 

Tal'at Paşa (Berlin'de öldürülen İtti

hatçı sadrt·a'zam: Hatıraları 

küçük bir cilt halinde neşredil· 

miştir) 363, 374, 411, 414, 419, 428 
- Bak.: Hatırat. 

Tanin (İttihad-ve-Terakki'nin Istan
bul'da çıkan yevm1 gazetesi) 373, 397 

Tanzimat ve Yeni-Osmanlılar (Cum 
huriyet devı'i Maarif miisteşarla · 
rından merhum İhsan Sungu 
Bey'in eserlerinden) 212 

Tarihçe-i inkılab-ı kebir-~ Osmani
den bir sahife - Bak.: Niyazi E· 
fendi ''Kolağası Resneli Ahmed 
-" ve Hatırat·i Niyazi. 

Tarih-i alem (Müşiı' Süleyman Hüs· 
ni Paşa'nın eserlerinden) 258 

Tan1ı-i Cami'-i Şerif·i Niir·ı-Osmani 

- Bak. : Ahmed Efendi. 
Tarih-i Cevdet (Vaiı:'anüvis Cevdet 

Paşa'nın Hicri 1188 - 1241 vuk,u
atına ait on iki ciltlik vakaayi'· 
namesi) 71, 78, - Bak. Cevdet 
Paşa. 

Tarih·i Enderun (Hafız·Hızıı' İlyas 

Sayfa 
Efendi'nin eseri) 102, 108, 115 -
Bak.: Hızır İlyas Efendi "Hi'ı · 
fız-". 

Tarih·i Lutfi (Vak'anüvis Hafız ,Ah
med Lutfi Efendi'nin vakaayi'na· 
mesi) 114, 136 - Bak.: Lutfi E
fendi "Vak'anüvis HiHız - Ah
med-". 

Tarih-i' Naima - Bak.: Naima 
Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası 

Cumhuriyet devrinde "Türk Ta
rih Enciimeni :Mecmuası" ismini 
almıştır) 93, 196, 250, 275, 287 

Tarih müsahabeleri (Son vak'anüvis 
Abdurrahman Şeref'in eserlerin· 
den) 127, 235 

Tar~h ve Edebiyyat mecmuası -
Bak.: Osmanlı Tarih ve Edebiyyat 
mecmuası. 

Tasvir+efkar (Şiiiı' Şinasi Efendi'· 
nin te'sis ettiğ·i ga:zete) 237 

Tayyar - zade Ahmed Ata Bey -
Bak.: Ata Bey "Tayyar-zade Ah" 
med-" 

Tefsir-i Tibyan 
z 

(Hızır-ibni-Abd ur-
ralıman'ın eseri 350 

Telemak - Bak. : Terceme-i Telemak. 
Te.rakkiı (Sab&hüddin Bey'in riyase-

tindeki Adem·i ·merkeziyyetçiie-
rin Paris'de çıkardıkları gazete) 359 

Terceme-i Telemak (Sultan Aziz 
devri sadr-ı·a'zamlarından Arap· 
gir'li Yusuf Kamil Paşa'nın Fe
nelon'dan terceme ettiği roman) 203 

Tercü:nıiıı-ı-AhvaJ. (Şair Şinasi ile 
Postacı-Agah Efendi'nin te'sis 
ettikleri gazete) 237 

Tercüman-ı-Hakikat (Saltanat dev· 
rinde Istanbul'da çıkan yevmi 
gazetelerden) 331, 343 

Terkib-i-bend (Zıya Paşa'nın o tarz· 
daki meşhur şi'ri) 317 

Tevfik Pikret (Meşhur şair) 349 -
Bak. : Bir lahza·i teahhur. 

Tevfik Nurüddi'n Bey ("Sultan Aziz'· 
in hal'i ve intiharı" hakkındaki 

risale muharriri) . 254 
Tezakir-i- Cevdet (Vak'anüvis Cev

det Paşa'nın eserlerinden: "Ta
rih-i Os.ınani Encümeni Mecmu-
ası"nda neşredilmiştir) 250, 278 
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Tezkiret·ii§-şu~ra - Bak. : 
D ed e. 

Theophile Gautier (Fransız 

Sayfa 
Galib-

üdebfı-

sından: "Constantinople" ismin· 
de bir Istanbul seyahatnamesi 
vardır) 110 - Bak.: Constanti
nople. 

Tinayre "Marcelle-" (Fransız edibe
lerinden: "N otes d'une voyageu
se en Turquie" isminde bir Tür-
kiye seyahatnamesi vardır) :wo 

Tuhfe-i dilkeş - Bak.: Nab1 Efendi 
"Yusuf-". 

Tuhfet-ül-Haremeyn - Bak.: Nab1 
Efendi "Yusuf-". 

Türk Bilik revüsü (Doktor Rıza 

Nuı' Bey'in Mısır'da neşrettiği 

Türkoloji mecmuası) 330 
Türk inkılabı tarihi! (Hikmet Baym 

Bey'in eseri) 399, 403 
Türk inkılabı tarihi kronolojisi (Al-

manca'dan terceme edilmiştir) 443, 
468 - Bak. : J aesclıke. 

Türkiye Maarif tarihi - Bak.: Os
man Ergin. 

Türkiye rical-i devleti (Fransız siya· 
sllerinden Challemel-Laceur'un 
etüdlerinden terceme edilerek 
İkdam külliyatı içinde neşredi-

len eser) 234 
Türkiye Yayınevi (Talısin Demiray'-

ın neşriyyat müessesesi) 19, 443 
Türklük ( 1939 - 1940 senelerinde 

Sa'düddin Arel Bey'in Istanbul'da 
neşrettiği Türkoloji mecmuası) 290 

Türk Tarik Kurumu (Ankara'da) 443 

u 
Uluğ iğdemir ("Kuleli vak'ası hak-

kında bir araştırma" ınüellifi) 188 
Ulum gazetesi (Ali Suavi'nin Paris'-

de-çıkardığı gazete) 213, 214 
Umdet-fıl-Hakaayık (Müşir Süley

man Hüsni Paşa'nın eserleı'in-

den) 258, 305 

üçüncü Kolordunun ve ikinci Şark 
ordusunun muharebatı (Malı-

Sayfa 
nıud Mulıtar Paşa'nın eserlerin-
den) 390 

üniversite - Bak.: Istanbul Üniver
sitesi. 

üss-~ inkılab (Ahmed Midhat 
di' nin eseı'ler:inden) 

V 

Efen· 
189, 293 

Vankulu lügati (Müteferrika matba
asının bastığı ilk eser olan "Sa-
halı-ı Cevlıeri" tercemesi) 17 

Vasıf Ahmed Efendi "Vak'anüvis-". 
(H. 1166 - ı 188 vukuatmı takib 
etmiştir) 34, 36, 38, 42, 47, 48, 51, 53, 

54 
. Vatan yahut Silistre (Namık Kemal'-

in piyeslerinden) 329 
Vefik Paşa "Ahmed-" (İkinci Ab

dülhamid devri sadr-ı-a'zamla

ı'mdan ve milli kültürümüzün 
en mümtaz mümesillerinden: 
"Molil'ıre müterciıni" Şeklinde de 
anılır) 309, 330 

Volkan (31 Mart vak'asındaki rolüy-
le meşhur Derviş Vahdet1'nin ga-
zetesi) 372, 373 

Voltaire (18 inci asır Fransız ede
biyatının en mühim şahsiyyetle-

r:inden) 330 
y 

Yeni - Osmanlılar ve hürriyet (Ab
durrahman Şeref'in "Tarih mü-
sahabeleti"ndeki makalelerin-
den) 212 

Yeniı Sabah (Istanbul gazetelerin-
den) 293 

Yusuf Kamil Paşa - Bak.: Kamil 
Pa.şa "Arapgirli Yusuf-". 

z 
Zafername (Şair Z1ya Paşa'nın ese-

ri) 198, 206, 210, 213, 216, 317 
Zeydan - Bak. : Corci Zeydan. 
Zıya Kararnursal Bey ("Osmanlı ma-

ll tarihi hıvkkında tedkikler" 
m üellifi) . . 200 

Zıya Paşa "Abdülhamid-" (Meşhur 

şair) 198, 206, 210, 214, 216, 230, 
236, 297, 317 
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DEVLET, MiLLET, DiN VE MEZHEP, KABILE, AiLE VE MUHTELİF 

TEŞEKKüL iSiMLERİ 

A 

Abazaj-lar- 6, 121, 316 
Abbasi-ler (Emevllerden sonraki 

Hilafet hanedam) 188, 432, 435 
Acem/-ler Acemce = Farsi 16, 18, 32, 

207, 237, 285, 380 - Bak.: İran-
lı- /la ı'. 

Açuk-baş - Bak.: İmerethi. 

Afrika Türk-ocakları - Bak. : Garb
ocakları. 

Ağrıbozlu/-lar - Bali:.: Eğribozlu/

lar. 
Ağvan - Ba~c : Efgan. 
Ahali-i-islamiyye (Osmanlı ımpara-

torluğunun müslüman unsurları: 

"Anasırıislamiyye" tabiri de 
kullanılmıştır) 127, 209 - Bak.: 
Müslüman/-lar ve İslamiyyet/ 

İslam dini. 
Akalli>yet mezhepleri (Osmanlı ım-

paratoı'hığundaki Hıristiyan ve 
Yahudi me:>:heplerinin mecmfm) 174, 

175 
Akkoyunluj-lar (Meşhur Türkmen 

hanedanı) 

Akşehirli/ -ler -

Alaiyyeli/-ler -
Alem-i-İslam -

203 

204, 217, 

26 
Bak.: İslami:Yyet/ 

İslam dinL 
.AI-i Midhat (Midhat Paşa'nın salta

nat makamını zabtetmek suretiy
le kurmak istediğinden bahsedi-
len muhajyel hanedan) 297 

.AI-i-Osman - Bak.: Osmanlı hane
dam. 

Almanj-lar, Almanlık, Alnıanca - 9, 66, 
126, 169, 233, 246, 253, 255, 303, 304, 
315, 319, 337, 3.38, 346, 347, 352, 354, 
356, 378, 396, 407 - 409, 411-418, 419, 
422, 426, 427, 430, 4.37, 449, 451, 452 

A1manya imparatorluğu (Avusturya 
ve Prusya devirlerine şamildir) 35, 
221, 228, 23.3, 2.35, 246, 251, 289, .314, 
315, .318, 332, .'34 ı, 347, 351' 354-356, 
::l78. 407 - 408, 417-419, 426, 428, 430, 

431. 438, 446 
Amas-yalı -lar 1--. 228 

Sayfa 
Amerika Birleşilk - devletle_ri (Os-

manlı devrinde, "Cemahir-i Müt
talıide-i AmeriKa" ve kısaca 

"Müttalıide·i Amerika" tabirleri 
kullanılmıştır) 127, 192, 253, 263, 41.3, 

418 
Amerikalı/-lar (Bazı vaziyetlerde bu 

manaya "Amerikan" tabiri de 
kullanılmıştır) 25.3, 459 

Anadolu-Türkleri - 31, 312 - Bak.: 
Türkj-ler, Tüı'kiye ve Osmanlı 

devleti. 
Anasır-ı-islamiyye - Bak.: Ahali·i

İslamiyye. 
Anasır-ı-Osmaniyye - Bak.: Osman

lu unsurları. 
Anglosakson/-lar 127 

Ankara hükümeti (Milli mücadele 
devrinde Istanbul hükumetine 
mukabil Büyük Millet Meclisi 
hü~fı.metine verilen isim) 466- 468, 

470 
Ankaralıl-lar - 316 

Antakyalıj-lar - 29 
Arapj-lar, Araplık, Arapça - 16, 33, 75, 

77, 79, 127, 208, 2.37, 260, 285, 318, .32.3, 
327, .352, .358, .362, 363, 369, 387, 421, 
425 - 427, 432, 433, 436, 445, 446, 469 

Arapgirlif-ler - 203, 266, 272 

Arap-zade-ler (Biı'inci Abdülhamid 
devri Şeyh-ül-İslamlarından Ah
med Atanilah ve Dördüncü Mus
tafa ile İkinci Mahmud devirleri 
Şeyh -ül-islamlarından Mehmet 
Arif Efendilerin mensub olduk-
laı'ı ulema sülalesi) 90, 91 

Arnavut;-ıar, Arnavut cinsi, Arna
vutça (Eski Osmanh menbiila· 
rıncla "Ernebfıd 1 Arnabfıd" ve 
"Ernebfıd-i anfıcl" şekillerinde 

balısedilir) 18, 21, 27, 29, 47, 68, 69, 
77, 81, 83, 95; 97, 98, 103, 104, 127, 
148, 189, 253, 271, 310, 344, 346, 356, 
358, 359, 362, 363, 368, 369, 372, 375, 
::378, 382 - 384, 390, 393, .394, 442 
- Bak.: Miislüman· A rnavnt/-
lar. Huisti~'all" Aı'ııavnt/ ·lar. 
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Sayfa 
Avdeti/-ler (Selanik Yahudi dönme· 

leri) Bak.: Dönıne/-ler. 

Avlonyalıj-lar - 345, 346, 356, 38ı, 388, 
Avrupalıj-lar - 322 324, 336, 3±6 
Avşar;-lar (Nadiı·-Şah'ın İran'da 

kurduğu saltanat hanedam) ı7, 25, 
29, 59 

Avustuı-ya imparatorluğu - 9, ll, ı2, 1±, 
2:5, 27, 35, 53, :58, 65, 66, 68 - 70 
71, 76, 83, 99, ıo1, ıo4-ı06, ı26, ı28, 

ı29, ı3ı, ı34, ı35, 138, 139, 1±2, ı56, 

ı59, ı63, ı73, ı7 4, ı 77, ı8o-ı83, ı85-

188, ı9o, ı94, 195, ı99, 202, 203, 205, 
2ı5, 2ı9 - 223, 228 - 23ı, 235, 241, 
2±6, 247, 249, 25ı, 254, 255, 289, 313, 
3ı5, 328, 337, 34ı' 345 - 347, 349, 35ı, 
3.'59, 366, 367, 382, 384, 388, 389, 
394, 409 - 413, 4ı9, 428, 438, 44ı 

Avusturyalı/ -lar - 9, 12, 25 - 29 66, 67, 
70, 78, 83, 139, ı58, ı96, 347, 4ı8 

Avusturya ·· Macaristan (Muttahid 
devletler : Habsburg hanedanının 

idihesinde Avusturya imparator 
luk ve Macaı'istan da krallıktE) ı77, 

215, 3ı5, 355, 4ı o, 4ı2, 4ı3, 4ı8 -
Bak.: Avusturya iıııparatorluğu 

ve Macaristan krallığ1. 

Aya-bakanlar (Edirne müdafii Şiik

ri Paşa'nın mensub olduğu Er-
zuru.ınlu aile) 432 

.Azeri-Türkj-ler (Azerbaycan Türk-
leri) 446 

B 

"Bab-ı-Ali (Osmanlı hükumeti mana
sma kullanılm1ş olan siyasi tabir 
lerden: "Hükumet·i-Seniyye", 
"Hükumet-i-Osmaniyye" ve "Is
tanbul hükumeti" g1bi f:)ekille•· dr 
kullanılır) 75, 77, 107, 112, 115 - n7, 
119, ı26, 128, ı30, 135, ı38, ı39, ı42-
145, ı47, 149-ı5ı, ı59, ı64, ı67. 180-
182, 184, ı86 - ı96, 20ı, 203, 205 -
207, 209 - 211, 2ı6, 22.'3, 227-230, 232, 
233, 23fi, 236, 238, 246, 247, 249-253, 
256, 262, 2n3, 282. 286, ?91, 292, 294. 
29;), 209, 302, 311' 314, 31!1. 317, 318, 
328. 32!), 332. 334, 33!1. 3:17. 338, 31-0. 
::J43-347. :151. Wi3-:l5.'i, 363, 366-368. 

Sayfa 
382, 384, 389 - 39ı' 395, 396, 398, 

407-409, 4ı6, 433, ±49, 462 
Bağdad-Kölemenleri - Bak.: Köle

menj·ler. 
Bağdadlıj -lar - 9ı, 311, 379, 404 

Bakulu/ -lar - 348 

B_alkan devletleri/Milletleri - 251, 283, 
289, 292, 3ı3, 316, 383, 388, 402, 4ıo 

Balkan islavları 282 - Bak.: İs-

la v/lar. 

Barba.r/-lar - 459 

BRş-açuk - Ba!{.: iıner~hi. 

Bavyera krallığı -
Bedevij-ler (Çöllerde yaşıyan 

ıso, 209 
göçe· 

be Araplar, badiye·nişinler, 

araplm'ı) 

Çöl-
SO, 354 

ın Bektaşi/ -ler -
Belçika krallığı 

Belçikalıj-lar -

ı3ı, 220, 222, 228, 292, 
4n, 418 

350 

Benderlij-ler - ıo6, 109, n ı, n4 
Beni-Haşim/Revaşim (Sırayla :Mek-

ke şerifliğinde bulunmuş olan 
dört Arap ailesinden üçiinciisii) 432 
- Bak.: Beni-Ukhaydar, Beni· 
Musa ve Beni-Kutade. 

Beni-Kutade (Sıı~ayla Mekke şerifli· 

ğinde bulunmuş olan dört Amp 
ailesinden dördüncü ve sonuncu
su : Birinci cihan harbinde Tür
kiye'ye ihanet edip İngiliır.lerle bir 
I esmiş olan Şerif-Hüseyn işte bu 
ailedendir) 432 - Bak.: Beni· 
Ukhaydaı', :Beni-Musa ve Beni
Haşim. 

Beni-Musa;Musiyyfın (Sırayla Mek
ke şerifliğinde bulunmuş olan 
dört Arap ailesinin ikincisi) 432 
- Ba:c: Ben1-Ukhaydar, Beni
Hilşim ve Benl:-Kutade. 

Beni-Temim (Vehhabi mezhel)i mü
essisi Şeyh Muhammed-ibni-Ab
fliiJvehhab'ın mensfıb olduğu A-
ı'ap kabllesi) 80 

Beni-Ukhaydar (Sırayla Mekk;e se· 
rifliğinele bulunmuş olan diirt A
ı~aıp ailesinin birincisi) 48~ -

F.: :36 
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Sayfa 
Çorlulu/-lar - 2, 3 
Çürüksuluj·lar (İkinci meşrutiyet

devri nazırlaı'ından Mahmud Pa-
sa'nın mensub olduğu gürcü 
ailesi) 357, 415 

D 

Dağıstanlı/·lar - 294, 325 
Dağlıj-lar (Üçüncü Selim devrinde 

Rumeli'de ısyan • çıkaran eşkıya 

zümrelerinden) 73, 74 - Bak.: 
Kırcalı/ ·lar. 

3, 131, 228 
209 

Danimarka krallığı 
Danimarkahi-lar 
Darendeli/ler - 60, ı o ı, no, n ı, 113, 

114, 131 
310 Debrelij-ler -

Devlet-i· Aliyye Bak.: Osmanlı 

devleti ve Türkiye. _ 
Devlet·i-Osman~yye - Bak.: Osmanlı 

devleti ve Türkiye. 
Devşirmej-ler - 9, 10, 22, 91, 346, 442 
Dimetokalı/ -la.r - 24 
Dönme/-ler, Mühtedij-ler (Muhtelif 

Şark ve Garp milletlerinden ih-
tida etmiş olanlar : Bunlardan 
Selaniğ'in Sabatavist Yahu di 
dönmeleri için "Avdeti" tabiri' de 
i<:ullanılır) 1, 36, 91, 122, 253, 282, 303, 
305, 306, 308, 315, 319, 330, 369, 408, 

449 
Dubrovnik - Bak.: Raguza cumhu· 

riyeti. 
Duşan imparatorluğu (Miladın On· 

dördüncü asrında Balkanlar'ın 

büyük bir kısmım zabtederek ve 
Bizans'a bile göz dikerek kendi-
sini "Sıwlar ve Romalılar impa~ 
ratoru'' iHin etmiş olan Sı.rp kra.· 
lı Duşan'ın kurmaya teşebbüs et-
tiği -halde tahakkuk ettiremediği 

muhayyel imparatorluk: Yirmin-
ci asırda da Sırp milliyetçileri 
böyle bir hulyaya kapılmışlardır) 410 

Dürzi/Dürzüj-ler (İkinci şekil Türk 
telaffuzuna göredir) 133 · 135, 191, 

192, 195, 369 
Düvel-i-Muazzama (Bab-ı-Ali'nin bu 

siyasi tabirle kaselettiği devlet· 
. ler "Düvel·i-Sitte" ismiyle de a-

Sayfa 
mlan İngiltere, Fransa, Rusya, 
Almanya, A vustuı'ya · Macaris-
tan ve İtalya hükumetleridir: 
Bunlardan ilk üçü "Triple enten-
te = İ'tiHlf-ı-Müselles" ve dÜ~·cı· 
ii.çü de "Triple alliance = İtti· 
f§.k-ı-Müselles" devletleridir) 337, 
338, 341, 345, 351, 358, 391, 394, 397, 
398, 399, 409 - Bak.: İttifiik-ı

Miiselles ve İ'tilil.f-ı-Müselles. 
Düvel-i-Sitte - Bak.: Düveh-Mu-

:ızzaına. 

.E 

Edirnelif -ler - 325 
Efganj·lar, Ağvan/·lar ( Safavilerden 

sonra İran'a hakim olan Tiidc 
men h&nedanı) 13 

Efganistan - 29, 467 
Efganlı/·lar - 14, 16 17, 352 
Efgan-Türkle.ri - 13, 15 
Eflak voyvodalığı (Osmanlı hakimiy-

yetinde beylik) 4, 7, 29, 47, 50, 61, 
64, 84, ı 06, 138, 173, 179, 186, 187,. 
190, 205, 206 Bak.: Boğdan 
voyvodalığı, Meınleketeyn ve Rn
manya krallığı. 

'Eğinlij-ler - 239, 240, 290, 292 - 294, 
296 - 298, 313, 316, 342' 

Eğribozluj·lar (Bu ismin "Ağrı boz· 
lu" telaffuzu da vardır) 82' 

Ehl-i-islam - Bak.: Müslüman/'lar. 
Elenjler - Bak.: Yunanlı/lar. 

Emevi/·ler (H ulefay -ı-Raşidin' den 
sonra Hilafet ma1ı:amına geçmiş 

olan Beni·üıııeyye hanedanı) 432, 445 
Enverland = Enveristan (Birinci ci

han harbinde Almanların "Tür 
kiye" yerine kullandıkları ve 
hatta vagonların üzerine yazdık

ları isim: ''Enver Paşa'nın bütün 
Alman e.mellerine hizmetinin tu-
haf bir mukabelesidir) 414 

Epir rumlan - 310 - Bak.: Rum/-
lar. 

Ermenij·ler, E,rmenHik - 18, 140, 285-
287, 300, 310, 314, 316, 331 - 337, 346, 
348- 350, 358, 362, 369, 373, 374, 378, 
379, 409, 428, 446, 447, 451, 456 - 458, 
462, 465 - 467. Bak.: Tiirkiye· 
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Sayfa 
Bak.: Beni-Musa, Beni-Haşim ve 
Beni-Kutade. 

Berberij·ler (Şimali-Afrika ye•·lileri) 127 
Birleşik-Devletler - Bak.: Amerika 

Birle~ik -dev letleı'i. 
Bizans imparatorluğu (Osmanlı im· 

.paratorluğumuı inhitat devirle
rinde Ruslarla Yunanlıların kur 
mak istedikleri muhayyel devlet) 65, 

105, 106 
Boğdan Voyvodalığı (Osmanlı haki· 

miyyetinde beylik) 4, 29, 47, 50, 61, 
64, 84, 106, 173, 179, 183, 186, 187, 
ı 90, 205, 206 - Bak.: Eflak, 
Memleketeyn ve Rumanya - Ü
çüncü cilt cedveline de ba:onız. 

Bolulu/·lar - 237 
Bosna-Hersek hıristiyanları - 246, 247 
Boşnakl -lar - 9, lO, 18, 37, 77, 127, 227. 
Bourbonj-lar (Fransa'nın eski kral-

lık hanedam) 206 
Boyabadlıj·lar - 268, 269 275, 319, 320 
Bozcaadalıj·lar - 148 
Bucak-Tatarları - 58 - Bak. : Tatar 

j·la ve Kıı'ım-Tatarları. 

BuhariHı/·lar - 288 
Bulgar/-lar, Bulgarlık, Bulgarca - ıs 60, 

104, 227, 231, 232, 251 . 253, 282, 291 
295, 328, 332, 344 - 347, 360-364, 366, 
367, 369, 373, 375, 383, 389-393, 398, 

401, 402, 406, 407,, 429, 448 - 450 
Bulgaristan krallığı (ilkönce Osman· 

lı lıakimiyyetinde prenslik, soır 

ra müstakil kı'ailık olmuştur) 312, 
313, 315, 328, 332, 333, 337, 344, 361, ' 
366, 367, . 372, 382, 388, 389, 392, 398, 
399, 402, 406, 407, 411, 418, 428 . 430, 

448, 450, 4fı3 

Bulgar kilisesi 1 Egzarhlığı (Rum -
Ortodoks kilisesinden ayrılmış-

t~ ~3 
Bursalı/-Iar - 329 
Bükreşli/-ler - 158 
Büyük-Sırhistan (Bosnnsaray cmaye· 

tini işliyerek birinci cihan hıubi· 
nin açılmasına sebeb olan Sırp 

milliyetçilerinin XIV üncü ·asır

daki Duşan impaı'atorluğunu tak
Ilden tasarladıkları biiyük ve mu-
hayyel Balkan imparatorluğu) 410 
- Bak.: Duşan imparatorluğu. 

Sayfa 
c 

Ca'feri 'mezhebi (İmam Ca'fer Sadık 
ınezlıebindeki Şilleı'in Siinniliğ·e 

mugayir tarikati, Şillik) 25, 30. 32 
Canbulat ailesi (Lübnan Diirlliileri· 

nin meşhur ailelerinden) 19~, 192 
- I6u ailenin menşei için üçüncü 
cilt cedHlimle ayni maddeye b n· 
kın ız. 

· Cebbar-zadejler - Bak.: Ça:pan-o
ğ'ulları. 

Cenaci-zad.e-ler (İkinci Abdülhmnid 
<levri saclc·-ı-a'zamlanndan ~feh

met Kadri Pa~a'ııın ınensub ool-
dnğ'n aile) 317 

Ceııubi-Kafkasya. devleti - Bak.: 
2\faveril.y-ı-Kafkas devleti: 

Cenubugarbi Kafkas Hükumet-i mu
vakkate·i milliyyesi (Birinci cihPıı 
hcırbi .mütarekesi mucibince Os· 
manlı knvvetleı'i 1914 hudu.<luna 
çekilince Ka.rs Türklerinin kur
dukları ve İngilizlerin yıktıkinn 

m illi ve malıalll hükumet) 458 
Cezair·i-Seb'a cumhuriyeti (Üçüncü 

Selim devı;inde Osmanlı haki· 
mi yy eti ve daha sorıra İngiliz hi
ma.yesi altııida olmak üzere ye-
di Yunan adasında kurulmu§ o-
lan küçük 'hükumet: Diplomasi 
vesib.larında "R~ımblique des 
Sept-İlels" diye bahsedilir) 78, 79, 209 

Cezayirlij-ler - 49, 69, 70, 192, 216, 268, 
269, 275, 319, 320 

ç 

Qa.gatayj-lar, Çagatayca 
Çapan-oğulları (Anadolu 'türk 

lerinden: "Cebbar-zadeler'' 
le de anılırlar) 

Çeçen/ ·ler -

aile
isnıiy-

288 

94, 95 
'379 404 

Çerkezj-ler, Çerkezce - 66, 68, 93, 120, 
147, 189, 232, 251' 280 - 282, 305, 307, 

308, 323, 375, 402, 404, 405, 461 
Çingenel -ler - 18 
Çırpanlıjlar :- 147, 252, 283, 303 
Çıtakj·lar (Rumeli'nin bozuk bir 

Türkçe konu~an mühtedi ve ka-
nşık uıısnrlaı'ı) 18, 127 
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Sayfa 
90, 9ı, 93, 99, ıoı, ıı±, ı97, 236, 238, 
239, 248, 358, 379, 404, 446, 456, 458 

H 

Haçlı devletleri (İlk haçlı sefcriııden 
itibaTen Smiye ve Filistin'de ku
rulmuş olan Ehh-Salib hükü-
metleri) ı33 

Haleblij-ler - 26, 79, ı ıs 

Han beli/ -ler (Dört Sünııi mezhebiu-
den biı'i olan Hanbeli mezhebine 
meıisub olanlar) 80 

Hanedan-ı Al-i Osman 1 Hanedan-ı 
Osmani - Bak.: Osmanlı hi1ne
cli1nı. 

Herseklij-ler - 20ı 

Revaşini - Bak.: Beni-Haşim. 
Hezargradlı/-lar - 189 
Hicaz emareti (Abbasiler deü·iııden 

itibaren teşekkül edip "Şerif" 

linvanını ta1onan dört aile ta ra
fından sıı'ayla idare edilmiş. olan. 
emiret) 432 

Hilafet (İslam halifeliğ·i, Emir-iiJ-
Mii'ınininin devlet, sıfat ve ma
kamı) ı5, 16, 58, 6ı, 349, 35ı - 353, 
355; 357, 377, 379, 395, 4ı9, 432, 435, 

450, 467 - 470 
Hintli/ -ler - 426, 446 
Hıristiyan; -lar, Hıristiyanlık - ı o, 43, 58, 
' 6ı, 77, 79, 107, 122, ı33, ı4ı, 150, 

ı52, 175, ı76, ıs1, ıs6, 191, ı92, 19f5, 
199, 20ı, 205, 206, 209, 21 o, 2ı2, 216, 
217, 224-226, 232, 24ı, 246, 247, 25ı-
254, 267, 292, 294, 299, 304, 3ıo, 315, 
324, 332, 336, 337, 341' 345, 364, 369, 
39ı, 407, 419, 433, 459, 462- Bk.: 
Kiiffar. 

Hıristiyan·Arnavutj-lar - ıo5 

Bak.: Arnavut/-lar, Miisliiman-
Arnavutj-lar ve Palikaryaj-la•·. 

Hırvatj-lar ~ 303, 328 
Hohenzollernj·le:r (Prusya'nın kral· 

lık ve Almanya'nın son imıpara-

torlnk hanedanı) 206, 211 
Rolanda krallığı - Bak. : Felemenk. 
Hotinli/-ler - 89 
Hulefa,y-ı-Ra.~idin (En bii~·ük osbab-

dan ve Aşere-i-l\fiibe~şere'clen o-
lan ilk dört halife) 432 

Sayfa 
Hükumet-i Osnıaniyye - Bak.: Bab

ı-Ali. 

Hükumet-i Seniyye - Bak.: Bab-ı
Ali. 

İ 

İınerethi (Türklerin "Açu;,.baş 1 Baş· 
açuk" dedikleri Garbi - GiiTcis
tan krallığı) 43 - Üçüncü cilt 
cedveline de bakınız. 

İngiliz/-ler, İngilizce - 5, 47, 49, 50, 58, 
65, 74 - so, 84 - 86, 89, 112, 126, 129, 
134, ı4Q, 143, ı44, ı47, 149-155, 157, 
1!58, ı6o-ı72,178, ı 79, 182 - 186, ıss, 
191' ı93, 194, 198, 200, 209, 2ı9, 220, 
229-23ı, 233, 218, 2f53, 25!5, 256, 269, 
270, 273, 278, 290, 292, 29!5, 296, 3 ı ı, 
313, 3ı4, 320 - 326, 333-335, 337, 340, 
:347, 351 - 35fi, 363, 367, 408, 413, 414, 
317, 418, 420 - 437, 445-452, 454, 458-

462, 464, 466, 468 
İngiltere krallığı - 28, 65, 71, 76, S2, 85, 

99, 112-ı ı5, 117, ı26, 128-131, 134, 
139, 141-14.5, 149 - 15.3, 156, ı62-164, 
167, ı 7 4, 17'1, ı 78, 182 - ıs6, 188, ı93· 
195, 199, 203, 205, 209, 210, 217, 
220, 222, 223, 228, 230, 232, 233, 243, 
246, 250, 251, 2!56, 263, 266, 270, 278, 
279, 289, .294 . 296, 299, '309, 311, 
314, 3 ı 5, 319, 321, 323, 324, 327, 332-
336, 341, 352 - 355, 367, 379, 384, 39 ı' 
.4oı, 403, 408-411, 4ı3, 4ı4, 4ı7-4ı8, 

430, 433, 4f50, 468 
İran devleti (Muhtelif hanedanlar 

devı'inde) 13, ı 6, 28 - 30, 32, 60, ıo7, 
2!55, 289, 3 ı 6, 334, 343, 363, 380, 425, 

43o, 435 
İranlı/-lar - 24, 31, 6ı, 62, ıo7-

Bak.: Acem/-Ier, Acemce. 
İskoçyalı-lar - 47 
İslamiyyet, islam dini, Müslüman-

lık, Memalik-iı-İslaıniyye, isl~ın 
alemi - 80, 133, 14ı, 164, ı86, 188, 
ı 89, ı91, 194, 219, 232, 277, 283, 324, 
339, 342, 351, 352, 354, 3!58, 3öJ' :376, 
378, 380, 392, 395, 407, 419, 420, 42f5, 
432, 44ı, 452, 469 - Bak.: l\Iiis
liinıanj-Iar ve Ümmet-i- J\Iııhaııı
med. 

islav/-lar, islavlık - 83, 1til, 187, 188, 
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Sayfa 
Ermenileri Ye Rus-Ermeni! eri. 

Ermeni-Katolikleri ve mezhebi - 133 
Ermenistan/Ermeni devleti (Ermeni 

ko:nitecilerinin Rus teşvikiyle A
ııadolu'da . kunılınasıııı tahayyül 
ettikleri hayall de-rlet: Bu gRfil 
komiteciler hem Şarki-Anado

lu'da, hem Kilikya'da böyle bir 
dev Jet kurulmasını tasarla.ımşlar-

dır) 286, 310, 333, 348, 349, 359, 373, 
379, 451, 457 

Ermenistan cumhuriyeti (Birinci ci
han harbini mütea:~ıb Cenubi
Kııfkasya'da kurulımı'} olan küc 
çük Ermeni hükumeti: Rus haki-
ıniyyetindedir) 447 

Erzurumluj-lar - ı 89, 317, 389 - 390, 
432 

Estonya (Birinci cihaıı harbinden 
sonra Baltık sahillerinde teşekkül 
eden küçük devletlerden: Ahil.lisi 
Fin ırkındandır) 355 

F 

F,arsi - Bak. : Aceınj-ler, Acemce. 
Fatımi/-ler (Miladın Onuncu ve On· 

ikinci asırlar arasında Mısır ve 
Snriye ile Şiınali· Afrika'nın bü· 
yük bir kısmına hakim olan Şii 

ha lif eler süla\esi) 432 
Felemenk (Hol§ndıı krallığı) 5, ] 2, 28, 

115, 192, 390, 409 
Fene.r-Rumları (Bunlarm bazı ailele

rinden tercümanlar ve voyvoda-
lar yeti~ıni§tir) 103, 105 

Filibelilj-ler - 258 
Finj-ler, Finlandiyalıj-lar 182 
Firavunlar (Eski Mısn' hükümdarla-

rı) 188 
Fransa devleti (Krallık, ihtila.l, kon

süllük, im;paı:atoduk, Restoras· 
yon ve Cumhuriyet devirleı'ine 

şanıildir) 14, 28, 29, 47, 61, 65, 66, 
71, 74 - 76, 78, 80, 82 - 84, 86, 89, 9]' 
99, 100, ı 12 - 115, 117, 128, 129, 131, 
134, 139, 141, 142, 144, 145, 1·cJ.9-153, 
156, 162 - 164, 167, 169, 174, 177, 178, 
182 - 184, 186, 188, 192,, 194, 195, 199, 
201 - 203, 205, 209, 210, 216, 217, 219, 
221 - 223, 228, 230, 231, 233, 246, 

Sayfa 
247, 249 - 251, 256, 286, 289, 293, 315, 
318, 320, 323, 334, 336, 343, 354, 355, 
367, 379, 384, 388, 405, 408 - 4 ı ı, 413, 

414, 418, 4ı9, 430, 456, 467 
Fransız/-lar, Fransızca - 14, 50, 58, 65, 

66, 71, 72, 75 - 80, 85, 86, 89, 99, 104, 
105, 114, 116, ı ı 8, 121, 134, 135, 139, 
140, 143, 144, :ı'47, 149-155, 157, 158, 
ı 61, 162, 165-171, ı 78, 179, 182, 185-
188, 191, 192, 194, ı95, 206, 218-220, 
22.3, 228, 229, 234, 235, 237, 246, 253, 
265, 270 , 285, 286, 291, 307, 317, ::n8, 
320, 322-324, 330, 334, 336, 337, 340, 
343, 344, 347, 359, 366, 372, 392, 405, 
408, 417, 4 ı 8, 420, 422-424, 426, 430, 
433, 445, 447, 448, 450, 451, 454, 456 -

458, 460, 463, 464 
Frenk/ -ler (Uınumiyetle Avrupalılar 

ye bilhassa Fı'ansızlar) 320, 346 

Ga,gavuz;-lar - 408 
Garb-ocakları (Osmanlı iınparatorlu-

ğ·unun Şiın§li·Afrika'daki Ceza· 
yir, Tunus ve Trablusgarp eyalet· 
leri: Bunlaı'a "MağTıb·ocaklan" 

ve "Afrika Türk·ocaklan" da 
denilir) 73, 116, 318 

Gavur;-lar - Bale: Kiiffar, Kafir/-
ler. 

Gayr-i-Müslim/-Ier (Osmanlı impa-
ratorluğunun Hıristiymı ve Ya
hudi uıısıuları: Bunlar için "Elıl-i 

kitab" tabiri do İmllaııılır) 127, 175, 
176, 186, 226, 295, 297, 300 

Gayr-i-Türkj-ler (Osmanlı. .impara· 
torluğuııun Türk olmıyan mulı-

telif unsurları) 369, 
Giritli-ler - 9, 122, 143 - 145,' 155, J62, 

183, 184, 2ıo, 228, 457 
Girit Müslümanları - 224 
Gök-beyijKök-beyi sülalesi (Sultan 

Aııiz devri sadr·ı-:J'ııaınlarından 

Arapgirli Yusuf Kamil Paşa'nın 
nıensub olduğ·u Türkmen ailesi : Bu 

si.ilalenin Akkoyunlu Haneelanına 
meıısub olduğu rivayet edilir) 203 

GrekjGrec - Bak: Rumj-Iar. 
Gümülcünelij-ler - 401-404 
Güroü;-Ier - 5, 24, 27, 53, 62, 64, 68, 76, 
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Sayfa 
201, 211, 232, 246, 247, 249, 251' 282. 

283, 302, 307, 313, 388, 411. 41.3 
İsınailif-ler (Lübnan ve Snriye'deki 

Nusayrl: mezhebinden tih'emiş 

bir cemaat : Diğ·er İsmailllerle 

kanştırılmamalıdu) 133 
ispanya krallığı -- 65, 228, 390 
İspanyol- jlar 2, 19± 
ispartalıj-lar (İsparta vilayeti ahali-

si) 62 
isveçli'/-ler - 72 
isveç-No.rveç krallığı (N orveç 1905 de 

İsveç'den ayrılmıştır) 3, 5 - 7, 29, 65, 
66, 68, 70, 71, 131, 228 

İsviçre ·- 263 
İSViçreli-/ler 10·1 
İtalya krallığı - 178, 202, 203, 205, 223, 

228, 230, 233, 246, 247, 251' 256, 315, 
318, 339, 341' 355, 359, 366, 367, 382, 
384 - 386, 388, 394, 395, 40±, 413, 418, 
- Bak.: Sarden ya krallığı. 

İtalyan;-lar, İtalyanca - 7, 23, 104, 178, 
187, 218, 258, 265, 285, 324, 337, 347, 
359, 379, 384 - 388, 395, 420, 445, 450 ı 

454, 458 - 460 
İ'tilaf-ı-Müselles, · İ'tilaf devletle.ri 

(Birinci cihaıı harbinden evvel 
biiyük · Avrupa deYletleri arasm
da kurulmuş iki ittifak sistemin
.den biri: İngiltere - Fı'ansa - Rus-
ya devletleri grurpu) 408, 410, 412-
415, 417 - 419, 422, 450, 451, 41\3-455. 
457, 465, 469 - Bak.: DüYel-i· 
muazzama Ye İttifak-ı-Müsellt>s. , 

ittifak"ı-Müselles (Birinci cihan har
binden evvel büyük Avrupa de\·
letleri arasmda kuı'ulınuş iki itti
fak sisteminden biri : Almanya/ 
İtalya / Avusturya - Macaristan 
ittifak zümresi) 356, 413, :418 -
Bak.: Düvel·i-muazzama ve İ'ti· 

laf-ı· Müselles. 
İzmirli/-ler - 8, 116 

I 

Istanbul hükumeti Bak.: Bab-L~li. 

Istanbul hükumeti (Milli mücadele 
devrinde Ankaı'a hükumetine 
mukabil Bab-ı-Ali'ye verilen isim) 462 

Istanbullu/ -lar - 19, 32, 37, 39, 237, 334 

Sayfa 

J 

Japonya imparatorluğu 411, 418 

K 

Kabaağaçlı-zade/-ler (İkinci Abdül· 
hamid devri sadr-ı-a'zaınlaı'tndan 

Ahmed Cevad Paşa'mn nıensub 

olduğu aile) 
Ka bartay ;-lar 

den) 
( Çerkez kablleleri n-

Kacar/-lar (İran'da saltanat silı'en 

331 

29 

Türkmen hanedanların dan) 343 
Kafir/ -ler - Bak.: Küffar. 
Kafkasyalı i -lar -
Kandıralı;-lar -
Kara-Çelebi-zade 1 -ler 

Mehmet devri 
(Dördüncü 

Şeyh-ül-isHhnla-

rından "Ravzat·ül·EbraT" müelli
fi Abd·ül-Aziz Efendi'nin meıı-

333 
98 

sub olduğu ulema sülalesi) 21 
Karadağ (Osmanlı hakiıniyyetiııcle 

prenslik : Daha sonı'a istiklalini 
ilaıı etmiş ye nihayet kTallık Şek-
lini aLmıştır. Garp dilleTİnele 

:Moııtenogro denir) 51, 187, 188, 201, 
202, 207, 216, 246, 247, 282, 283, 290 . 
292, 295, 299, 302, 307, 312, 315, 316, 
339, 382, 393, 394, 406, 407, 411, 

' 418, 419 
Karadağhi-lar - 7, 43, 83, 1•±2, 188, 201, 

202, 247, 251, 254, 282, 283, 298, 393, 
394 

Karahisar h -lar 

Karakeçilif -ler 

21, 30 

(Türkmen aşiretıe-

Tİnden) 288 
Kara-Osınan-oğulları (Mağnisa a]e-

lerinden) 94, 95 
Karthli krallığı ( Şarki · Gürcistan 

krallığT) 13 - Üçüncü cilt cC'd-

vel ine de bakınız. 

Kastamonulu;-ıar - 85 
Katırcı-oğulları (Gazi Ahmed Muh-

tar Paşa'nın mensub olduğu aile) 
300, 455 

Katolikj-ler, Katolik mezhebi! ve ki
lisesi - 7, 133, 134, 141, 142, 144, 

205, 218, 230 
Katolik-Latinj-ler (Ortodoks · rum-
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Sayfa 
lara nisb€tle Avrupa Latin mil· 
!etleri: Tarihi tabirlerindendir) 459 

Kavaklı/-lar - 405 
Kavalalıi-lar - 81, 117 
Kayserilif-ler - 2, 257, 258, 268, 271, 281 
Kazak/·lar 3, 5, 29, 115, 159 
Keçeci-zadej-ler (Divan şairlerinden 

hzet-Molla ile oğlu Büyük-Fnad 
Paşa'nın nıensub olduğ'u aile) 142, 
151, 153, 192, 203, 204, 208, 211, 229 

Kefere - 21 - Bak.: Kiiffar. 
Kerküklüj-Ier 33 
Kıbrıslı/ -lar - 155, 162, l 90, l 91, 198, 

294, 310, 328, 372, 399 
Kılcıj·lar ( Safavilerden sonra İran'a 

h§ kim olan Efganlar. Türkmen 
sülillesinin mensub olduğu oy-
ma;c) 13 

Kırcalı/-lar (Üt;ü.ncii Selim devrinde 
Rumeli'de ısyan çıkaran eşkıya 

zünıı-elerinden) 73 - Bak. : Dağ
lıj-lar. 

Kır;gızj-lar - 307 
Kırını hanlığı - 3, 5, 7, ı ı, 20, 27, 43 -

45, 47, 50 - 53, 58 - 64, 73 
Kırıınlıj-lar - 63, 102 
Kırım-Tatarları - 50, 51, 103 - Bak.: 

Tatarj-lar ve Bucak-Tatarları. 

Kırkluj·lar (Tiirkmen oynıakla rıır 

dan) 17 
Kleftis - Bak.: Palikarya/-lar. 
Koniçelif -ler -
Konyalı/lar -
Koşancalıj-lar -
Kölemenl-ler (Bağ'dad 

329 
22, 329, 346 

83 
köleınenleü) 73, 

118 
Kölemenj-ler (Mısır kölemenleri) 54, 

75, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 446 
Köprülü/ler (Kö1priHiiı-Mehmet Paşa 

sülalesi) 3 
Kub'ad Bey hanedam (Kilis'in eski 

Türk süHUelerinden: Fnmsızların 

Mısır işgali esnasında ge:neral 
Kleber'i hançerle öldüren Si'ıley· 

man Bey ismindeki kahnıımın 

genç bu fiiledendir) 79 
Kiırey§ij-ler (Hicaz'ın meşhur Ku· 

rey) kablle si mensupları) 133 
Küffar, Kefeı·e, Kafir 1 -ler, Gavuri-

lar (Osmanlı .menbalarında Hıris

tiyanlara alem olan tarih! tubir 

Sayfa. 
lerden: "Elıl·i küfr" ter :Ci bine de 
tesadüf edilir) 4, 85, 372 - Bk.: 
Hıristiyanj·lar ve Kefere. 

Kürt-/ler ll, 18, 60, 127, 333, 334, 358, 
369, 402, 404 

Kütahyalı;-lar - 103, 189, 322, 325 

L 

Latiın/-ler, Latinlik - 205, 382 
Lazj-lar (Bu isim halk arasında yan-

lış olarak bütün Trabzonlulara 
teşmil edilir) 18, 86, 100, 101, 378, 

Lehistan krallığı - 3, 5, 7, 41, 43, 45, 53, 
58, 70 

Lehlij-ler, Leh/-ler (Polonyalılar) . 138, 

Livonyalıj-lar -
Luxenıbourg 1 Luksemburg 

dukalığı -
Lübnanlı;--lar -

139, 177 
4 

büyük -
411_, 418 

133 
Li.i.ksenburg - Bak.: Luxeınbonrg. 

M 

Macar/--lar - 16, 50, 66, 138, 139, 221, 
408 

.Macaristan krallığı (Avustıırya ım

paratorlanmn idaresindeki de
vir) 221, 222, 231, 235, 393, 412.
Bak.: Avustıuya - Macaristan. 

Mağrıb-ocakları - Bak.: Garb·orak
ları. 

Makedonyalı/ -laı· - 345 
Malta Şövalyeleri Balı:.: Saint 

Jean Şöva\Yeleri Haçh hüku
meti. 

Manastırlıj-lar - 258, 384 
Maln-oğulları (Lübnan emlı-liğinde 

bulunmuş ailelerden) 133 
Marfıni/-ler (Lübnan ve Suriye'nin 

Katolik eemaatlarindan) 133 - 135, 
19i, 195, 369 

Maveray-ı-Kafkas devleti (Birinci ci
han harbinde Rus çarlığı yık.ıl

dığı zaman kurulmuş ve az zcı

m~nda Azerbaycan, Gürcistan ve 
Ermenistan cumhuriyetlerine ay
rıJ,mış olan Cenubi-Kafkas devle-
ti: Transcaucasie cumhuriyeti) 446, 

447 
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Sayfa 
Maynot/-lar, Ma'inottes (Cenubi -

1Iora'nııı cenubundaki Ko,·on 
körfezine hakim olan ve Ma'ina 
=Mayna denilen dağ·hk salıa

nın cengaveT ahalisi: BunlaT mii
temil.di ısyanlarıyla Osmanlı ida· 
resi için daimi biT gaile teşkil et· 
mişlerclir). ıo5 

Mehmet Ali sülalesi (:Mısır'ın hıdiv-

lcr ailesi) 130, 207 
Mekke şerifleri (Osmanlı hakiıniyye· 

ti altında Mekke emirliğinele bu· 
lunmns olan Beni-Kmade ailesi) 80 

> ' 

Melhaınej·ler (İkinci Abclülhamicl 
devri vüzerasından Selim ve N e
ci b Pa.şa'ların mensub olduklan 
Lübnanlı hıritiyan aile) 343, 350 

Memleketeyn (Eflil.ir ve Boğdan voy
,voclalıkları) 47, 50, 58, 6ı, 72, 74, 84, 
89, 99, ıoo, 112, 115, ı38, ı43 . ı 46, 
ı5o - ı5ı, ı56, ı59, ı63, 179, ı8o, ı82-
ı84, ı86, ı87, ı90, 205·207, 2ı ı' 2ı6, 

222 - Bak. : Eflak, Boğclan ve 
Ru.nıanya. 

ı49, ı5o 

2ı 

Meneınenli;-ler -
Merzifonluj-lar -
M ev levi/ -ler, Mevlevilik (Mevlana 

Celalücldiıri Rumi'nin tarikati) 77, 
ı37, 380, 427, 444 

Mısır Kölemenleri - Bak.: Köleınen/

ler. 
Mısırlıj·lar - ll, ı 09, ı 14, 118, ·ı20; 

ı29, 133, 200, 204, 2ı2, 2ı3, 2ı5, 271, 
3ı7, 353, 398, 402, 406, 434, 457, 466 

Moldavalıj-lar - Bak.: Boğ·danlıj-lar. 

Mongol/-la:r. 463 
Montenegro - Bak.: Karadağ. 
Mo:ralı/ -lar - 7, 22 98, 329 
Moskofi -lar (Eski Osmanlı men M· 

larında Moskovlu ve Moskulu şe· 

killerine de tf!sadüf edilir) 3, 5, 26, 
27, 43, 46, 48, 5ı·53, 60, 63, 65, 71, 
85, ıoo, 113, 118, ı26, l42, ı49, ı:)(), 

ı56, 233, 296, 30ı, 304, 3ı3 - Bk.: 
Rus/lar. 

Moskof çarlığı - Bak.: Rusya dev
leti. 

Muhsin·zadej-ler (Birinci Mahmud 
devri vezir-i-a'zamlaı'mdan Ab· 
dullah Paşa ile Üçüncü Mustafa 
ve Birinci Abdülhamid devirleri 

Sayfa 
vezir-i-a'zamlarından Mehmet 
Paşa'nııı men su b olduğu aile) 26. 42 

52 . 53 
Mil.s~yyfın - Bak.: Beni-Milsa 
Muşkaralıj-lar - Bak.: N evşehirli/

ler. 
Mühtedij·ler - Bak.: Dönme/·ler. 
Mü'min/-ler Müminin - Bak 

Müslüman/ -lar. 
Müslimj-ler, Müslimin - Bak.: l\His· 

lüman/·lar. 
Müslümanj-lar, İslamj-la.r, Ehl-i-İs-

lam, Mü'min/-ler, Mü'minin, 
Müslimj-ler, Müslimin, ümmet-i· 
Muhammed - 43, 6ı, 77, 80, 83, ıo5-
ıo7, ı22, ı25, ı21, ı33 - ı35, ı4ı, 14-2, 
ı49, ı 73, ı 75, ı 76, ı86, ı9ı, ı92, ı95, 

ı96, ı99, 203, 206,. 209, 2ıO, 2ı2, 2ı7, 
224 - 226, 247, 25ı . 254, 258, 267, 270, 
277, 280, 295, 297, 324, 332, 335 . 337, 
34ı, 344, 345, 350, 352, 358, 36ı' 360, 
374, 376, 380, 382, 4ı9, 420, 433, 4G!l, 
- Bak.: İslamiyyet/İslanı dini, 
Aha.li-i-İslanıiyye ve Ümmet-i-Mu
hammed. 

Müslüman-Arnavut;-lar - ıo5 

Bak.: Arnavutj·lar, Hıristiyan

Anıavutj-lar ve Palikaı'ya/lar. 

Müslümanlık - Bak.: İslamiyyet/ 
İslam dini. 

Müslüm<m-Türk/-ler - ı4 ı, ı50, 232, 247, 
379 - Bak.: Türk/-ler. 

Müşrik/·ler (Allaha şerik koşanlar 
biı' çok tannlara tapanlar) 80 · 

Müttahid. Eflak ve Boğdan beylikle
ri (Efla~,; ve Boğdan voyvodalık· 
lan birleştiği zaman Memleke
teyn hükumetine takılan "Prin
cipaut~s unies de Moldavie et de 
V alar hi e" isminin Türkçesi) 186 

Mütva1i/ -ler (Liibnan ve Suriye'de 
İslamiyyetten inhiraf etmiş ·bfttıl 
bir nıezheb salikleri) ı33, ı95 

Necidli/·ler -
Neınçe - Bak.: 
Nevşehir li/ -ler 

k aralı/ ·lar) 
Nogay-Tatarları 

N 

8t} 
Avusturya. 
(Eski ismiyle "Muş· 
ıo . ı2, 14, ı7, 18, 33 
- 51 -Bak.: Ta-
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Sayfa 
tari-lar ve Bucak-Tatarları. 

Norveç - Bak.: İsvet< - Norveç kral· 
lı ğı. 

N orveçli/-ler -
Nusayrij-ler ( Lübnan ve Suriye'de 

isH!.miyetten inhiriH etmiş tatıl 

409 

bir mezhep sa likleri) 13:::! 

o 

Odabaşı-zade/·ler (Sultan Aziz devri 
sadrı-a'zam ve ser-askerlerinden 
Hii.seyn A vni Paşa'nın mensub ol-
duğu aile) 245 

Ortodoksi-lar, Şark - Hıristiyanlığı, 
Rum-Ortodoks mezhebi - 61, 62, 65, 
104-106, 117, 141-143, 145, 176, 177, 
187, 193, 195, 232, 247, 383, 434, 
- Bak.: Sırp ·Ortodoks/-lar. 

Osmancıklı/ -lar - 2 
Osmanlı;-ıar, Osmanlılık, Osmanlı 

camiası - ı, 3-5-7-9, 12·16, 17, 19, 
20, 22, 23, 27 . 31, 35, 36, 38 - 40, 
43, 47 - 61, 63, 64, 66 - 68, 70 - 72, 
74, 76 - 80, 82, 85, 87 - 90, 93, 101, 
105, 109, lll - 113, 115 . 1I7, 120 -
123, 128 . 130, 133, 139, 142, 145, 146, 
148; 151 - 154, 157, 159, 163 . 165, 
167, 170, 173, 176, 179 - 182, 184, 
18.'5, 187, 189, 194, 196, 197, 199 - 202, 
204-208, 212·217, 219·221, 226, 228 -
233, 236, 237, 241, 246, 248, 250, 254, 
262, 265, 266, 271, 278, 282, 285, 287, 
289, 291, 298-300, 302,304, 307, 310-
315, 317, 318, 320 . 322, 325, 328, 332, 
336 - 338, 341, 343, 346, 353, 355, 356, 
358 . 360, 363, 364, 366, 367, 369, 379, 
380, 382, 384, 385, 389, 390, 391, 394, 
395, 401, 406 . 409, 411, 414·416, 418-
422, 425, 428, 429, 431, 433 - 435, 438, 
440-447, 450, 451, 454, 461' 463, 465, 

466, 468, 469 
Osmanlı anasırı (Osmanlı im!parator

luğunda Türk unsurundan maada 
bütün Müslüman ve Gayr-i-mUs-
lim unsuı'ları) 176, 185, 189, 214, 299, 

368, 387 
Osmanlı devleti/imparatorluğu (Dev

leti-Ali yy e, Saltaıiat-ı-Seniyye 

ve Saltanat-ı- Osmaniyye terkip· 
leri de kullanılır) 65, 66, 68, 70, 71, 

569 

Sayfa 
74, 8Q, 82, 84, 99, 101, 105, 107, 115, 
116, 119, 122, 124, 125, 127, 128, 130-
132, 134, 175, 177, 179, 181, 182. 185-
187, 189, 200, 206, 209, 214, 216, 219, 
228,230, 231, 234, 241, 288, 294-297, 
299, 310, 311, 314, 332, 337, 338, 342, 
358, 360, 363, 365, 370, 374, 376, 382, 
413 . 415, 418, 420, 432, 434, 
437, 443, 445, 448 . 449, 452, 455, 
- Bak.: Tüı'kiye ve Bab-ı-Ali. 

Osmanlı hanedam (.Al-i·Osman ye 
Osman-oğulları gibi terkipler de 
kullanılıı') 118, 200, 201, 261, 266, 

289, 297, 405, 408, 444, 469, 470 
Osmanlı-Türkler~ - 3, 51, 318, 345 -

Bak.: Türk/·ler ve Osmanlı/ -la!'. 
Osman-oğulları - Bak.: Osmanlı ha

nedanı. 

p 

Palikarya/-lar (Osmanlı idaresine 
karşı Şimall · Yunanistan'la E· 
pir'de ısyan ve şakavet halinde 
bulunmuş olan Rumlarla Hıristi
yan· Arnavutlar: Bunlara "Klef
tiş = Haydud" ismi de verilmiş· 

tir) 105 
Polonya - Bak. : Lehistan krallığı 

Poınakj-lar - 127, 457 
Pontos Rum devleti (Birinci cihan 

harbinden sonraki mütareke dev
rinde .azgın Rıımlar tarafından 

Anadolu'nun Karadeniz sahille· 
rinde kurulması tahayyül edilen 
hayali devlet: Bu muhayyel dev
let, Fatih'in yıkmış olduğu Trab· 
zon Rum imparatorluğunun yeri-
ne kurnlmak istenilmiştir) 451 

Protestan/-lar, Protestanlık - 141 , 144 
Prusya krallığı - 41, 43, 53, 58, 65, 66, 

70, 71, 89, 99, 115, 128, 131, 134, 141, 
145, 177, 183 . 186, 188, 194, 195, 203, 
205, 206, 209, 211, 219, 221·223, 228, 
230, 231, 407 - Bak.: Almanya 
imparatorluğu. 

R 

Raguza cumhudyeti (Osmanlı haki
. miyyet ve himayesi altında bu-
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Sayfa 
lunmuş olan küçiik hükumet· 
lerden: Osmanlı ınenbfi.lannda 

Dubı'ovnik diye bahsedilir) 79 -
Birinci ve ikinci ciltlerin '''Yer i· 
sinıleri" cedvellerine de bak1nız. 

Resneli/-ler - 361 
Romalıj-lar (Eski Romalılar) 188, 456 
Rum-/lar, Runıluk, Rumca - S, ıs, 44, 

65, ıo3 - ıo6, ı17, ı22, 140, ı46, 149, 
ı5ı, 208 - 210, 224, 225, 232, 253, 3ıO, 
328, 332, 337, 345, 358, 368 - 370, 382, 
383, 386, 438, 45ı' 454, 456, 459, 462, 
Ba'K. : Epir rumlaı'ı. 

Rumanya krallığı (Evvel& Osmanlı 
. ha~imiyyetinde ıpTenslik, sonra 

müstakil krallık) ıs6, 205, 207, 232, 
302, 304, 305, 307, 3ı2, 315, 3ı6, 332, 
390, 406 - 408 - Bak. : ,Eflak, 
Boğdan ve Memleketeyn. 

Rumanyalıj-lar (Rumenler) 106-, ı38, 
206, 231, 302, 307, 342, 406 

Rumeli muhacirleri - 254, 255, 312, 313, 
Rumelli/-le.r - sı, 390 
Rumen;-ler - Bak.: Rumanyalıj-lar. 
Ruın-Katolik/ -ler (Lübnan ve Suri· 

ye' deki Hıristiyan cemaatlarııı-· 

dan) 133, 135, 195 
Ruın-Melkit/ -ler (Lübnan ve Suriye'

deki Hıristiyan cemaatlarından) 133, 
ı35 

Rum Ortodoks kilise ve mezhebi -
Bak.: Ortodoks/-lar. 

IR.us/-lar, Rusça, Rusluk _:_ ı, 3, 7, 13 -
16, ı9, 25 - 29, 36, 40-50; 52-55, 57, 
60·74, 76, 78, 82 - 85, 89, ıoo, 101, 
ı 03 - ıo6, 113 - ı 19, ı26, ı28, ı31, 
ı3S, 139, 14ı - ı55, 157, ı59-ı6s, 170-
173, 179, ıso, ıs5, 192, 194, 197, ı99, 

201, 202, 209, 2ı ı' 216, 226, 228, 229, 
23ı-233, 236, 237, 239, 242, 246-248, 
250-255, 256, 259, 278, 282, 283, 290, 
291, 299 - 313, 324, 336,' 337, 339, 342, 
344, 347, 355, 367, 390, 4ı6, 42ı, 422, 
428, 429, 436, 437, 446, 45ı, 452, 457, 
462 - Bak: Moskof/-lar. 

Rusçuklu/ -lar - 70, 71, 2'?9 
Rus-Erınenileri - 333, 336, 348, 349, 374, 

447 - Bak: Erınenij·ler ve Tür 
ki ye-Eı'menileri. 

Rusya devleti, Moskof çarlığı - 3, 4, 14, 
28, 29, 35, 41, 43, 50, 58, 6ı, 63, 64-

Sayfa 
66, 68 - 72, 76, 82 - 85, 89, 99, ıo1, 

ı 02, 104, 112 - 115, 117, ı 19, 126, ı28, 
ı3ı, ı34, ı38, 139, 141 - 144, ı49-153, 
155, ı56, 163, 170, ı72 - ı74, ı77·ıso, 

182 - 188, 194, ı95, ı99, 202, 203, 205, 
209, 2ı6, 223, 228 - 230, 232, 233, 249, 
247, 249, 25ı, 282, 283, 289-292, 296, 
298, 302, 309, 311·3ı6, 328, 332 - 334, 
336, 340, 34ı' 345-347, 35ı, 354, 355, 
360, 363, 367, 384, 387 - 389, 392, 394, 

408 - 413, 416, 4ı8, 4ı9, 467 

s 

Saf avi/ -ler, Safavi hanedam - ı3 - ı5, 
17 - 19, 23, 25, 30, 59, 435 

Safranbolulu/ -lar - 73 
Saint-Jean Şövalyeleri Haçlı hüku

meti! (Haçh seferlerinin son dö
küntüsü olan bu Malta hükume- · 
tinin mevcudiyyetine Napoleoon 
Mısır seferine giderken nihayet 
vermiştir) 75, 385 - İkinci cilt 
cedvelinde Rodos Şövalyeleri ve 
Malta Şövalyeleri maddelerine 
de bakınız. 

Sakızlıi-lar -

Saksonya elektörlüğü 

244, 248, 249, 255 

3 

Saltanat (Hilafetten evvel ilga edil-
miş olan padişahlık müessesesi) 467 

Saltanat-ı-Seniyye - Bak. : Osmanlı 

devleti. 

Sardenya/Sardegna krallığı (İtalya 

biı'liğinin başına geçen İtalyan 
devleti) ı52, ı63 - ı65, 177, ı78, 183, 

ı84, ı86 

Seb'azade/-ler (ikinci Abdülhamid 
ve Beşinci Mehmet Reşad devir-
ıeri sadr-ı-a'zamlarından Küçük/ 
ŞapurSaid Paşa'nın mensub ol
cl uğu aile) . 316 

Selaniklif-ler -
Serezli/ -Ie,r -
Sisamlı/-lar 

86, 157, 359, 438, 453 
95, ı13 

117 
Sırhistan - krallığı (Evvela Osmanlı 

hakimiyyetinde muhtariyyet ve 
pı'enslik, sonra müstakil krallık) 83, 
ıoo, 1oı, ıo5, ıı5, ıı6, ı73, ıso, 202, 
203, 205, 207, 209, 2ı ı' 2ı5, 216, 246, 
247, 252, 282 - 284, 289-292, 295, 298, 
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Sayfa 
3Q2, 307, 312, 315, 316, 342, 345, 361' 
367, 382, 388, 389, 394, 406, 407, 410, 
412, 418, 41'9 - Bak : Büyük · 
Sırbitan Ye Duşan imparator· 
Iuğ·u. 

Sırp/·lar, Sırpça - 83, 84, 91, 95, 100 -
102, 104, 116, 146, 180, 187, 199, 202, 
203, 209, 211, 215, 216, 247, 2.'51, 2.'52, 
282, 283, 291, 298, 307, 328, 339, 342, 
344, 345, 360, 361, 364, 366, 367, 369, 
373, 383, 389, 391, 393, 394, 401, 41 o 

Sırp-Ortodoks .; -lar. 345 - Bak.: 
Ortodoks/ -laı'. 

Suriyel~/-ler - 227, 260 
Suüdi/ -ler (On-sekizinci asırda Veh· 

ha bi mezlıe bini yaymış olan N e-
c-id emiri Muham.ıııed·ibni Sm1d'· 
un nesiine mensub olan şimdiki 

Suudi· Arabistan hanedarriyle ta
rafdarlaı'ı, umumiyyetle Vehhil.-
biler) 353 

Suudi-Arabistan (Necid ve Hicaz 
ha valisine hakim olan V ehhabi 
devleti) 80, 352 

:Sui'ıdi-Arabistan hanedanı (Hicaz'a 
hakim olan Vehh&bi Beııi-Suüd 
ailesi) 80 

Sünni/ -ler (Sün~ıi mezhepler ve Sün-
ııi müslümanlar) 13, 15, 30, 133 

.Süni'ı.sij·ler ( Bingazi'de Şeyh-Mu-
hammed Sünusi'nin te'sis etmiş 

ol d uğu tarikat n'ıensuplaı'ı: Bu 
yeni tarikat Şazeliyye kolla· 
rıııdaııdır. Şimdiki Libya Mneda· 
nı işte bu Muhammed Sünusi sü· 
Jalesindendir) 384, 385, 444 

ş 

Şaınlıj-lar (Ehb-Dimiş;c 

de bahsedilir 

Şanımarlı/·lar (Cebel -
şimale doğ·ı'u yayılmış 

Arap aşireti) 

şeklinele 

193, 446 

Şamarelan 

büyük bir 
352, 353 

Şark·Hıristiyanlığı - Bak.: Orto· 
doks/-lar. 

· Şihabij·ler (Lübnan emiTliğ·intle 

lunmuş ailelerden) 
Şirvan hanlığı -

bu· 
133, 134 

13 
:Şirvani-zade·/ler (Sultan Aziz dev-

Sayfa 
n sadı'-ı·a'zamlanndaıı Mehmet 
Rüşdi Paşa'nın mensub olduğu a-
ile) 244, 245, 254, 258 

Şirvanlı/·lar - 13 
Şirvan-Türkled 

Türk/-ler. 
Şıhlılıj·lar -

T 

344 Bak.: 

405 

Ta§köprülüj·ler - ~37 
Tatar/-lar - 29, 44, 46, 50 · 52, 60, 63, 

73, 102, 106, 189, 232, 251, 361 
Bak.: Kınm·Tatarları, Bucak -
Tatarları ve Nogay-Tatarları. 

Tepedelenl~/ -le,r (İkinci Mahmud 
devrindeki ısyaniyle şöhret bır 
Ian Tepeclelenli-,Ali Paşa ailesi) 

Tokatlıj·lar -
1 03-105, 107 

302 
Toskana buyük-dukalığı (Eski İtal-

yan hü-;ı:U.metlerinden) 131 
Trablusluj·lar (Trablusugınıp ahali-

si) 385, 450 
Trabzonlu/-lar 100 
Tunus beyliği - 316, 318, 366 
Tunuslu!-lar - 316, 318, 405 
Türkj·ler, Türklük, Türkçe - 1 - 4, 6, 

10, 16, 17, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 38, 
43, 44, 46~51, 54, 55, 63, 65-67, 69, 70, 
72, 75·79, 81·83, 86, 99, 100, 103 -
107, 112, 116, 122, 126, 127, 135, 137, 
139, 140, 142, 146 . 153, 155 - 159, 
161 J 166, 170-172, 176, 178·181, 185, 
187, 194, 199, 201-203, 205, 207, 209· 
212, 215, 216, 218, 220 . 225, 228 -
234, 237, 239, 241, 242, 246, 247, 251, 
256, 267, 270, 275", 278, 282, 283, 285, 
286, 288-293, 295, 298-307, 31 0-314, 
316, 318, 324, 327, 330, 332 - 334, 336· 
341' 34.3, 345, 346, 348 - 354, 356, 
358 . 360, 361, 363, 364, 366·370, 372-
374, 376, 378, 379, 382, 385-389, 391· 
394, 399, 402, 404; 406 - 415, 421 -
433, 435 - 437, 443, 445 . 451, 454., 
4159, 462, 468 - Ba~.: :M:üslü· 
man·Türkler ve Anadolu-Türkle-
ri. 

Türk imparatorluğu - Bak.: Türki· 
ye devleti ve Osmanlı devleti. 

Türkiye devletr - 3 · 7, 12 - 14, 25, 28, 
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Sayfa 
29, 43, 45, 53, 58, 60, 63·66, ll, 72, 
75, 80, 94, 99 - ı 02, 112, 113, 115, 128, 
129, 131' 133, 138, 139, 141 - 145, 150-
152, 154, 156, 162 - 165, 170, 17 4, 175, 
177, 183 185 - 188, 192, }94 - 196, 
200 - 203, 205, 206, 211, 214, 216, 217, 
219, 223, 226, 229, 230, 233, 250, 252, 
253, 256, 270; 282, 289, 291, 292, 295, 
296, 298, 299, 302, 312, 314 - 316, 322, 
324, 328, 331 - 333, 337, 338, 340, 341' 
344, 347, 351, 353; 355, 356, 358-360, 
363, 366 - 368, 376, 378, 382, 383, 390, 
391, 395, 396, 399, 402, 406, 408, 409, 
411 - 419, 428 - 430, 446 - 448, 450, 

451, 453, 458, 459, 462 
Bak.: Osmanlı devleti ve 

Bab-ı-.Ali:. 

Türkiye er:ınenileri .:...._ 333 - Bak.: 
Eımıeni/-ler ve Rus·ermenileri. 

Türkıneni-ler- 17, 23, 25,-30 - 32, 35 288 

u 

Ulah/-lar

Urfalı/-lar -

Urlalıj-lar -

104, 344, 345, 369 

Uryani-zade!-ler (İkinci Abdülha· 
ınid devri Şeyh ·ülc İslamlarından 
Ahmed Es'ad Efendi'nin meıısnb 

5 

6 

olduğu uleına siUalesi) 321, 32;) 

ü 

ümmet-i-Muhammed (Müslüman· 
lar) 87 - Bak.: İslihniyyet/İslam 
dini ve Müslüman/-lar. 

V 

Vehhabi;-ıer, Vehhabilik (Necid'de 
dini bir idare kuı'duktaıı sonra 
Hicaz'a taaı'ruz eden Vehhiib! 
mezhebi salikleri) 73, 80, 81, 84, 85, 
101, 102, 108, 117, 352, 353, 433 -
Bak.: Suudi/-ler. 

Venedik Cumhuriyeti - 7 - 9, 12, 65, 7.4, 
78, 79_ 

Venediklij-ler - 7 - 9, 12, 19, 23, 65, 74 

Vlora (İkinci Abdülhamid devri sadr· 

Sayfa 
·ı-a'za,ınlarından Avi on yalı Fe-
ri d Paşa'nın ınensub olduğu ~\r; 

naYut ailesi: Devlete ihanetiyle 
maruf eski Berat meb'usu İsmail 
Kemal de b n soydaııdır) 346, 393 

Vodinalıj-Iar - 263 

w 

Wurtemberg krallığı - 180 

y 

Yağcı-oğulları ( Gazi~Osman P::ışa'-

nın nıensub olduğu Tokatlı aile) 342 
Yağlıkçı-zade/-ler (üçüncü Mustafa 

devri vezir-i·a'zanılarından Tev
kii/Nişancı Hacı· Mehmet Emin 
Paşa'mn nıensub olduğu aile) 43 45 

Yagozinalı/-lar __:_ 27 
Yahudif-ler - 12, 18, 141, 253, 344, 369, 

375, 378, 403, 456 
Yedi-ada .cumhuriyeti ~ Bak.: Ceza· 

iı'-\-seb'a cumhuriyeti. 
Yozgadlıj-lar - 268, 269, 275 
Yunanistan krallığı, Yunan devleti 

- 114·117, 151, 153, 154, 208 - 21 O, 
219, 223, 228 - 230, 307, 310, 316, 318, 
336 - 338, 340, 341, 345, 352, 359, 361, 
366 - 368, 382, 388 - 390, 394, 406, 407, 

. 428, 429, 443 
Yunanlı;-ıar, Yunanlılık, Elen/-ler -

7 4, 101, 103 - 108, 112 - 117, 146, 151, 
153, 154, 194, 208 - 210, 216, 225, 228, 
232, 259, 289, 307, 324, 337 - 34 ı' 345, 
350, 360, 361, 363, 364, 366 - 370, 373, 
377, 382, 383, 389, 393 - 395, ·404, 407, 

4154, 458-460, 464 - 467, 469 

z 

Zenci/-ler (Türkiye'de "Arap" keli· 
mesi de yanlış olarak bazan. bu 
manada kullanılır) 90, 91, 272 

Zend/-Ier (İı'an'da Safavileri istihlaf 
eden Avşar hanedanının yerıne 

geçmiş olan Zend-Kerim Han sü-
. liUesi) 59· 

Zeydi/-ler (Yemen'deki Zeyd! nıez· 

hebi mensupları) 353 
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YER fSfMLERi 

' ı·ııaclcleleı·ı·ıı,1ekı· (Ba:;:. ·. C. 1) yahut (Bak.: C. 2) veyahut (Bak.: "Bu ceclvelin bazı - . 
· ]Jirinc·i, ikinci ve üçüncü cilt Yer isimlel'i ceJ· C. .3) işaretleri, ayni maddenın 

ve llerindeki , izahatma müracaat lüzuınunn ifade içindir". 

Sayfa 
A 

Abacılar (Istanbul'da eski çarşı) 33 

Abadan (İnüı'da kasaba: Basm kör
fezinin 30 kilometre şimalinde 

Şatt·ul-Arab üzerindedir) 425 

Abdülmecid 1 Mecidiyye tabyası (Si-
listre tahkimatından) 155 

Abiova = Ablovo 1 Ablonova (Bulga· 
ristan'da Rusçuğ'un cenubunda 
Ye Tuna'ya dökülen Lo m nehri-
nin garp tarafında kasaba) 305 

Aboukir - Bak.: Ebu-Khur. 

Acı-göl/Büyük Acı-göl = Bulıayret

ül-ınurre · (1.1ısı.Tda Siivey::ı kana-
lının garp salıilindeki ismailiyye 
kasabasının cenu buşarkisinde) 426 

Adalar (Istanbul vilayetinde ~az& : 
Meı'kezi Büyükada'dır) 311 
Bak.: C. ı. 

Adalar (Yanlış olaraK Ege elenilen 
Adalardenizi'nde şimdi Yunan 
işgali altında bulunan Türk ada
ları) 104, 391, 395, 398, 400·402, 407, 

429, 453 
Bak.: On-iki ada. 

Adalar-denizi (Şimdi yanlış olarak 
Ege denilen denizin doğTU ismi) 8, 39, 

65, 211, 3ı2, 313, 354, 394, 414 
Bak.: C. ı. 

Adana (S ey han vilayetinin merkezi) 119, 
120, 128, 3ı7, 373, 374, 427, 458, 465 
Bak.: C. ı. 

Adiliyye (Kahire civarında) 75 
Bak.: C. 2. 

Adiiye binası (İstanbul'da Ayasofya 
camiinin karşısında Cumhuriyet
ten sonra yanmış olan bina : İl ll: 
ve ikinci meşrutiyyet de,-irleri· 
nin A'yan ve Meb'usan meclisle· 
ı'i bu binada açılmıştır) 200, 368, 376 
Bak.: Daı-ülfünun. 

Adriyatik-denizi - 187, 188, 201 

Sayfa 

Bak.: C. ı. 
Affılle (Filistin'de, Hayfa'nın cenu· 

buşarki tai:afında ıstasyon ve 
kasaba) 445 

Afganistan - Bak. : Efganistan. 
Afrika - 73, 206, 284, 386, 415 

Bak.: Sarki-Afrika. 
Afrikay-ı-Ôsmani (Şinıali· Afrika'· 

Çiaki Osmanheyaletleri : Tunns 
ve Cezayiı' elden çıktıktan sonra 
bu isim Trablusugarp vilaye
tiyle Bingazi sancağına hasredil-
miştir). 396 
Bak. : Afrika. 

Afyon - Ka.rahisarı 1 Karalıisar-ı-Sa-
hiıb (Afyon vilayet merkezi) ı 07, 464, 

466, 467 
Bak.: C. l. 

Ağa-ciiınii: (Istanbul'da Beyoğlu cad· 
· desinin Paı'makkapu tarafındaki 

küçük cami ve bu cami semti) 404 
Ağa-kapusu) (Istanbul'da Yeniçeri

ağ·alarının Süleymaniyye'deki da· 
iı·esi: "Vak'a-i-lıayriyye"den son-
ra M eşihat binası olmuştur) 33, 72, 

96, 98, lll 
Bak : Meşihat. 

Ağrı (Anadoluda vilayet: Merkezi 
Karaköse kasabas1dıı') 332 

Ahi-Çelebi camii ( Istanbul'da) 73 
Ahılkelek (Ardahan-Tiflis yolu üze· 

rinde eski Osmanlı sancak mer-
kezi) 115 
Bak.: C. 2. 

Aharkapu-feneri (Üçiincü Osman 
devrinde Istanbul' da yapılmış o-
lan deniz feneri) 39 

Ahıska = Aklıaltzklıe ( Çoruh bo· 
ynııda kasaba) 85, 113, 115, 148, 110, 

456 
Bak.: C. 3. 

Alıyolu (Bulgaristan'da liman) 114 
Bak.: C. 1. 

Akabe (Kızıl·deniz'in şimalişarkisin

deki Akabe·körfezi'nin şimalinde 



574 OSMANLI TARİHİ ENDEKSLER 

Sayfa 
ve salıilin 4 kilometre şarkında 

kale: "Kal'at·ül-Aiı:abe" ve "Kasr 
·lıl·Akabe" isimleriyle de anıhr) 35ı-

355, 418, 420 
Akabe-körfezi (Kızıl-deniz'in ~imali-

şarkisinde) 352, 354, 355, 420 
Ak-ağalar kapusu (Istanbul'da Top-

kapu saı'ayının "Bab·üs-Saade" 
ismiyle de anılan iç·kapusu) 68, 9ı, 

94, 289 
Bak.: C. 3. 

Akaretler (Istanbul'un Beşiktaş ka· 
zasında Evkaf evleri ve caddesi) 26.3 

Akçahisar = Kroja/Croıa (Arnavut-
luk'da kasaba) 393 
Bak.: C. l. 

Akdeniz (Osmanlı vesikalarıyla 
menb2Jarında "Bahr-i-Sefid" teı'· 

kibi daha fazla iı:ullanıhr) 7, 47, 48, 
54, 58, 70, 75, 76, 80, ı88, 2ı8, 23ı, 313, 

332 354, 411, 422, 450, 453 
Bak.: C. 1 ve Ş ar ki· Akdeı~z. 

Akdeniz-boğazı - Bak.: Çaııakkale

boğazı. 

Akhaltzik1ıe - Bak.: Ahıska. 
Akhisar (Mağnisa vilayetinde kaza 

merkezi) 459 
Bak.: C. 1. 

Akka ( Suı'iye sahilinde son Osmanlı 

idari teşkilatındaid Beyrıit vila· 
yetine tabi' sancak merkezi) 54, 77, 

78, ıı8, 128, 129, 445, 446 
Bak.: C. 3. 

Akkernıan (Besarabya sahilinde 
müstalıkem mevki) 
Bak.: C. 1. 

50, 69, 84, ıoı 

Aksaray Istanbul'da mahalle ve 
semt). 
Bak.: C. 1. 

Ak-tabyalar = Ouvrages-Blancs (Kı

rını'da Sivastopol'un şarkındaki 

38 

Rus tahkiınatlarından) ı66 

Aktar-ı-islamiyye 1 Memalik-i-isla
miyye (Müslümanlarla meskfm 
memleketlerin mec.ıııuu) 420 

Alacadağ (Kars'ııı şarkında) 300, 30ı 
Aland adalan (Baltıiı:·denizi'nde ve 

Bothnie-körfezi'nin medhalinde 
adalar grııpu: Bu isim Oland şek-
linde telaffuz edilir) ı79, ı82 

Alasonya (Yunanistan'da Serfiçe'nin 

Sayfa 
35 kilometre cennbuşarkisinde e~-

ki kaza merkezi) 338, 404 
Alasonya-ovası (Yunanistan'da) 338 
Alaşehir (Mağnisa Yilayetinde kaza 

merkezi) 464 
Bak.: C. 1. 

Alay-köşkü (Toıpkapn sarayında) 

Alçı-tepe (Gelibolu yarımadasının . ' 

cenubugarbisinde) 
Aleksandrapolis 1 Alexandropolis -

Bak.: Dedeağaç. 

Alem-dağı (Istanbul-boğ'azı'nın Ana
dolu yakasında ve salıilin geri· 

sinde dağ) 
Alessio - Bak. : Le~. 
Alexandropol - Bak. : Güınrii. 
Alexandropolis - Baic: Dedeağa<; . 
.Aleximitz = Aleksinaç (YugoslaY~'·ı'· 

da. Niş şehrinin şimaligarbisinde 

kasaba) 
Alipaşa -çarşısı ( Istanbul'da) 
Allahnekber. (Kars vilayetindeki 

ğanlı silsilesinin en yüksek 
ları) 

Bak.: C. 3. 

So-
dağ-

AHatini köşkü (Selanik'de İkinci 
Abdülha:ı,nid'in ikaınetine tahsis 

98 

423 

245 

29ı 

38 

422 

edilen köşk) 379 
Alma = Ellllalu (Kırım'da ve 

yastoıpol'un şimalinde n ehir) 
Si· 
ı58-160 

ı78 

Alnıanya - 138, 378, 431, 442, 467 
Aluta/Alt ( Rumanya'da Tuna'ya dö-

külen Oltu nehri) ı2, 28 
Arnare (Osmanlı devrinde Basra vi· 

layetinin sancak merkezlerinden : 
Basra'nın şimalindedir) 425 

Amasra (Zonguldak vilayetinin Bar-
tın kazas1nda nahiye ID,erkezi) 148 
Bak.: C. 1. 

Amasya (Viİayet merkezi) 238, 3ı7, 332, 
333, 342 

Bak.: C. 1. 
Amerika - 263, 333, 459 
Arnman (Ürdün Arap devletçiğinin 

merkezi) 445 
Anabolu - Bak.: Napoli di Romania. 
Anadolu (Küçük-Asya) 8, ıo, 18, 2ı, 23, 

29, 3ı, 36, 42, 52, 57, 72, 73, 82, 85 -
88, 94 - 97, 100, ıo7, ııo, ıı2, 1ı3, 

ı 15, 118, 119, ı33, 143, ı 46-148, ı70, 
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Sayfa 
178, 179, 212, 222, 247, 286, 291, 292, 
300, 301' 312, 314 - 316, 331 - 333, 348, 
352, 362, 373, 374, 378, 379, 392, 397-
399, 410, 423, 425, 430, 431, 436, 443, 
448 - 450, 454, 455, 458, 461, 464, 465, 

468 
Ba~c: C. ve Şarki-Anadolu, 

Garbi-Anadolu ve Oı'ta· Anadolu. 
Anafa,rtalar (Çanakkale viH1yetinin 

Eceabad kazası merkez nuhiye
sinde ve Gelibolu yarımadasının 
garbında Büyük - Anafarta ve 
Küçük-Anafal'ta köyleri) 423 - 425 

Anafarta limanı - Bak.: Suvla. 
Anaklia (Karadeniz'in şarkında ve 

Pot i kasabasının şimalinde iskele) 172 
Anapa (Ka!adeniz'in şimalişarkisin-

deki Kuban'da liman) 113, 115, 166 
Ancudan (İran'da, Hemedan civamı-

da mevki) 16 
Ankara (Osmanlı devrinde viiayet 

ve Cumhuriyet devrinde devlet 
meı'kezi) 104, 396, 449, 454, 466·468, 

470 
Bak.: C. 1. 

Antakya (Yanlış olarak Hatay deni-
len vilayetin merkezi) US, 239 
Bak.: C. 2. 

Antalya (Vilayet merkezi) 407, 434 
Bak.: C. 1. 

Antep/Gaziantep (Vilayet merkezi) 458 
Bak.: C. 1. 

Antivan - Bak. : Bar. 
Anvers (Belçika'da ayni isimdeki vi· 

layetin merkezi) 348 

Araltat (Kırım'ın şarkında ve ayni 
isimdeki burunda müstahkem 
mevki) 165) 

Arabistan (Umumiyyetle Arap mem
leketleri ve Araplarla meskun . 
Osmanlı vilayetleri) 134, 191, 192, 353 
Bak. : Ceziret-ül-Amb. 

Arapgir (Malatya vilayetinde kaza 
merkezi) 81 

Arapsun (Niğde vila,yetinde kaza 
merkezi) 61 

Arap-tabyası (S ilistre tahkimatından) 155 

Aras (Şarki-Anadolu'da nehir) 22, 420, 422 
Bak.: C. 2. 

Araş - Bak. : Ereş. 

Sayfa 
Ardahan (Kars vilayetinde kaza 

merkezi) 300, 312, 314, 315, 427, 447, 
458 

Bak.: C. 3. 
Argolid körfezi (Mora'mn şarkında· 

ki Nauplia / Anabolu körfezi) 105 
Argos (Mora'mn şarkında kasaba) 106 

Bak.: C. 3. 
Aryrocastro - Bak. : Ergiri. 
Arif Efendi bestanı (Istanbul'da üze

rine L3Jeli camii inşa edilen es-
ki~~an) fl 

Ari§- Bak.: El-Ariş. 
Arı-burnu (Gelibolu yarımadasının 

cenubugarbi sahilinde ve Suvla 
koyu ile Kabatepe arasında bu-

run) 423, 424, 429, 430· 
Arnavutluk - 12, 22,. 43, 7 4, 78, 79, 103, 

202, 292, 310, 312, 346, 359, 361, 362, 
368, 382, 383, 387 - 389, 391' 393, 394, 

401, 402 
Bak.: C. 1 de Albania ve bu cilt-
te Cenubi· Aı'navutluk, Toskahk 
ve Kegalık. 

Arpaçayı 1 Arpaçay (Kars vilayetinde 
kaza: Merkezi Zaroşat kasabası

dır; ayni isimde bir nehir de var-
dır) 25, 31, 148, 149, 170, 447 

Arslan-tepe (Gelibolu yarımadasının 
cenubugarbisinde) 42& 

Arta - Bak. : N arda. 
Arz-odası (Istanbul'da, Topkapu sa-

rayında) 91 
Asir (Yemen'in şimalinde eski Os-

manlı sancağı) 450, 451, 453: 
Askeri Miize (Istanbul'da A;rasofya 

camiiyle Topkapu sarayı arasın

daki Sainte-İrene kilisesi ibina-
sında eski Askeri m üze) 377 

Aspropotamos (Epir'den geçip Yu-
nan denizine dökülen nehir)' 11"6: 
Bak.: C. 2. 

Astane-i-Saa.det - Bak.: Istanbul. 
Astropalia - Bak. : İstalljpula. 

Asya - 30 ,351 44, 165, 188, 231, 415 
A§ağı-Pasin - Bak.: Pf,tsin-i-Süfla. 
Atina (Yunanistan'ın payıtahtı) 49, 112,. 

151, 154, 209, 210, 228, 317, 337 - 340, 
350 361 367, 368, 388, 407 

Bak.; C. 1. 
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Sayfa 
At-meydam (Istanbul'da şimdiki Sul

tanahmet meydanının eski ismi) ı ll 
Bak.: C. 2 Ye bu ciltte Sultanah
met. 

Avaın-kamarası (Londra'da İngiliz 

Millet Meclisi) 220 
Avlonya (Cenubi Arnavutluk'da li-

man) ıo3, 393, 394 
Bak.: C. ı. 

Avret·alan (Bulgaristan'da ve Sofya'
mn şarkında eski "Rumeli-i-Şar 

ki" vilil.yetinin nahiye merkezle· 
rinden) 252 

Avrethisarı (Osmanlı devrinde Sela· 
nik vilayetinin kazalarından) 252 
Bak.: C. ı. 

Avretpazarı (Istanbul'da eski çarşı) 38 
Avrupa (Balkaiılar haric olmak üze-

re) ı6, 35, 44, 72, 74, 80, 82, 84, 94, 
ı 05 - ıo6, 112,' ll 4, 116-119, ı23, ı28-
ı3ı, ı35, 138, 141, ı43, 144, ı49,· ı52, 

ı76, 177, ıso - ıs2, ıss, ı92 - 202, 
205 - 2ıo, 2ı2 - 217, 22ı, 223, 225 -
227, 229, 23ı, 233 - 235, 240 - 243, 
247 - 249, 252, 253, 256, 258, 259, 262, 
263, 265, 266, 270, 271, 284, 286, 288, 
290, 291, 293 - 295, 297, 299, 302, 3ıO, 
311, 313, 3ı7, 3ı9, 320, 329, 332 - 338, 
340, 341' 345 - 353, 357 - 360, 363, 
365, 366, 368, 373, 374, 379, 388, 389, 
39ı, 394, 403, 404, 407, 409, 4ıo, 4ı5, 

- 459 - Bak. : Gai·p, Orta-A vrupa 
ve Şarki-Avrupa. 

Avşar (İsıparta vilayetinin Şarld· 

Karaağaç Kazasında nahiye) 245 
Avustralya - 423, 436 
Avusturya - 9, 28, ıoı, ıo6, 222, 247, 

367, 389 
Aya-kapusu (Istanbul halicinde Es-

ki-Ayakapusu) 38 
Bak.: C. 3. 

.Aya-Mavri (Yunanistan'ın garp sa: 
hilinde ada) 8, ı2, 19, 74, 78 
Bak.: C. ı. 

Ayandon (Sinop köylerinden) ı9ı, 504 
Ayasofya (Istanbul'da Ayasofya ca· 

miinin bulunduğu semt) 98, 376, 38 l, 
439 

Ayasofya camii (Istanbul'da Türk 
fethinin timsali olan dlmi) 34, 98, 

2ı2,- 368, 432 

Sayfa 
Ayasofya çarşısı (Istanbul'un eski 

çarşılarından) 37 
Ayasofya kutüphanesi (Birinci Mah

mud'un Ayasofya camiinde yap
tırmış olduğ·u meşhuı' kütüphil· _ 
ne) 35 

Ayasofya ıneydanı (Istanbul'da, Aya-
sofya camiinin önünde) 372, 376 

Ayastefanos = Yeşhlköy (Istanbul 
vilayetinin Makrıköy = Bakır-
köy kazasında na hi ye merkezi y 98, 

296, 308 - 316, 330, 332, 342, 344, 375, 
376, 409, 45ı 

Bak.: C. ı. 

Ayazlar (Bulgaristan'da Tıma'ya dö· 
-külen Lom ve Y antra n ehirleri 
arasında köy) 305 

Aydın (Vilayet meı'kezi) 3ı 33. 459, 460_ 
Bak.: C. 1. 

Aydos (Bulgaristan'da kasaba) 114 
Bak.: C. ı. 

(Istanbul·lıalici'ııin 

yakasındaki Hasköy'de 
Aynalı-Kavak 

Beyoğlu 

cadde) 60, 6ı, 614 
Ayn-Şeıns - Bak.: Heliorrıulis. 

Ayvalık (Balıkesir vilayetinde kaza 
merKezi) 459 

Azak-denizi - 3, 26, 29, 44, 63, 163, ı65 
Bak.: C. 2. 

Azak kalesi - 3 - 5, ı9, 24, 29, 44, 58 
Bak.: C. ı. 

Azap (Erzurum vilayetinde Pasin
ler = Hasankale kazasının "Pa
siıı-i-Süfla = Aşağı·Pasin" nahi-
yesinde köy) 421, 431 

Azerbaycan (İran Azerbaycanı) ı3 - ı5, 
- 22, 289, 343_ 

Bak.: C. ı. 
Kafkasya' da Azerbaycan (Cenubi 

Rus idaresindeki 
Azgur (Gürcistan'da 

sancak merkezi) 
Bak.: C. 3. 

Azerbaycan) 447 
eski Osmanlı 

B 

Baabde (Osmanlı devrinde Cebel
Lübnaiı sancağının kışlık merke-

456 

ri) ıın 

Bak.: Deyriil-Kamer. 
Baalbek (Osmanlı devrinde Suriye 
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Sayfa 
= Şam Yilayeti merkez sancağ·ın-

da kaza, mer~~ezi) 446 
13abadağı 1 Babadağ (Dobıuca'da ka-

saba)· • 24, 26, 50 - 52, 55 
Bak.: C. 1. 

13aban (Eski O~ınanlı teşkilatında 

_Bağ·dacl Yilayetine tabi' sancak\ 
Süleymaniyye sancağı) 59 

13ab-ı-Ali (Istanbul' da eski S adaret 
, dairesi ve şimdiki vilayet bina
sı: Eskiden "Paşa·kapusu" ismi 
de k;ıllanılmıştır. Son deviderele 
Hariciyye ve Dahiliyye nezaret-
leri de ayni binaya yeı'leşmiştiı·) 37, 
7 4, 96, 97, no, n ı, 136, ı 7 4, 176, 204, 
227, 234, 254, 255, 259, 293, 300, 317, 
336, 348, 357, 365, 376, 383, 400 - 403, 

406, 45,1, 468 
Bab-ı-Fetva - Bak.: Meşihat. 
Bab-ı-Meşihat - Bak.: Meşihat. 
:Bab-ı-Ser'askeri 1 Ser-asker, kapu-

su 1 Harbiye nezareti (Şimdiki 

Üniversite binasının yerinde 
ki Es~ü-saray "Vak'ai-i-Hayı'iyye" 
elen itibaren Ser-askerilik dairesi 
ittihaz edilmiş ve ikinci me5rfı

tiyyetten itibaren ele Harbiye ne· 
zareti ismini almıştır) lll, ı 90, 254, 
260, 266, 278, 282, 289, 297, 298 -
Bak. : Harbiye nezareti. 

Bab~ı-Zabtiyye (Istanbul'un Cnğ·a· 

loğlu semtinde eski Zaptiye ne;ı:a-

reti dairesi) 287, 334 
Bab-üs-Saade Bak.: Ak-ağalar 

ka pusu. 
Bab'-üs-Selam - Bak.: Orta-kapu. 

,Bağçe/Bahçe (Seyhan = Adana vi-
layeiinde ka;ı:a merke;ı:i) 374 

Bağdad (lrak'da Osmanlı :viHlyet 
merkezlBrinden) 13 ' ı 5, ,22, 2:1, 25, 
30, 32, 59, 73, 80, 107, 11~, 239, 242, 
280, 281, 352, 353, 399, 413, 425 - 427, 

429, 430, 435 - 437, 445 
Bahçe - Bak. : Bağçe. 

Bahgekapusu (Istanbnl'dıı Eminönü 
ile Sirkeci arasüHla) 37, 67, 260 

Bahçe-saray (Kının hmılığının 'payi-
tahtı) 25, 51, ı61 

Bahreyn ( "i;ü deniz" ınanasma gelen 
bn ti'ibirle bazı Arap vesikalanıı-

Sayfa 
da Ak ve Kızıl denizler kasde

clilir) 
Bahreyn ( Ceziret-ül· Ara b = Ara-

bistan - vaı'ımadası'nın şimali-
§arkisinde. Ye Basra körfezinin 

54 

garbıııda ölke) SO 
Bahr-i-Hind - Bak.: Hint· denizi. 
Bahr-i-Sefid - Bak.: Akdeniz. 
Bahri ye nezareti (Istanbul-halici'nde) 
Bakırköy = Makrıköy (Istanbul vi-

Hiyetinde kaz.a merkezi) 
Bak.: C. 3. 

sahil in· 
meşhur 

463 

450 

Baku (Ha,zar-denizi'nin garp 
de petrol menbillarıyla 

isKele) 13, 14, 454 

Bak.: C. 3. 
Balaklava ( Kırım'ın ceııubunda ıs-

kele) 160 - 162, 166, 168, 170, ;179 
Balat (Istanbul' da mahalle) 62 

Bak.: C. 1. 
Balat-kapusu (Istaııbul:halici'nüe) 17, 32 

Bak.: C. 3. 
Balcık (Karadeniz salıilinde ve Var-

, na'nııı şimalişa:ı'kisinde 
ya'ya ait liman) 

Balıkesir (Vilayet merkezi) 

Ruman-

. Bak.: C. 1. 
Balıkpazarı (Istanbul'da çar5ı) 

158, 406 
464 

73 

Balkan/Balkanlar (Yanmada ve dağ 
silsilesi) 53, 7ı, 105, 113, 114, 138, 146, 
156, 206, 2ı ı, 216, 231, 251, 252, 
281, 283, 289, 294, 302, 303, 306, 
360, 363 - 365, 367, 369, 371, 373, 376, 
379, 382, 386 - 391, 394 - 396, 398, 
399, 401 - 404, 406 - 408, 410, 4 ı ı, 415, 

419, 422, 437, 449, 
Bak : .. Garbi-Balkaıı, Küçük-Bal-
kan ve Şi mali-Balkan. 

Balmumcular (lstaııbul'un ·eski çar 
~ılarım1aıı) 73 

Balta (Rusya'ııın Podolya eyaletinde 
şehiı') · 4:3, 44 

Balta-limanı· (Istanbul-boğazı'nın Ru-
rncli yakasında sayfiye) 138 

Baltık-denizi (Osmanlı· men biilann· 
da "Bahr-i Baltı;~ terkibi knl-
lamlıı·) 3, 47, 142, 182, 355 

Balyabadra - Bak.: Patras. 
Banat (Macaristaıı'da Tımışv:ır eya-

leti) 10, 12, 27, 67 
Bak.: C. 2. 

F.: 37 



578 OSMANL.l. TARİHİ ENDEKSLER 

Bandırma (Balıkesir vilayetinde 
za merkezi) 

Sayfa 
ka-

Bane (Osmanlı hakimiyyeti devrinde 
Irak'ın İran hududundan 13 saat 
içerde kasaba) 

Banyaiuka (Bosna viHl.yetinde saıı

<"ak merkezi) 
Bak.: C. 3. 

Bar (Lehistan şehirlerinden : Sonra· 

464 

60 

25 

dan Rus idaı'esine geçmiştir) 43 
BarjAntivari (Arnavutluğ'un şi.ma-

linde ve Karadağ sahilinde iskele 
ve kale) 49, 187, 202, 303, 307, 315 
Bak.: C. 2. 

Bardo ( Tunus'da Fransız ·himaye 
muahedesinin imza edilmiş olduğu 
KasrSaid köyü: Tunus şehrinin 

3 . kilometre mesafesindediı'. Bu 
köyde Tunus ·beylerinin " Kasr
Said" isminde bir sarayı vardır) 318 

Basra (Irak'da Osmanlı vilayet mer 
kezler1.nden 15, 59, 80, 378, 421, 425, 

426 
Basra-körfezi - 188, 352, 353, 418, 420 

Bak.: C. 1. · 
Bastion du Mat - Ba;,:.: Direk-bur-

cu. 
Baş-gedikler ·(Kars'ın şarkında ve 

Arpaçay = Zaroşat'ın cenubu· 
şarkisinde mevki) 149, 170 

Batak-köy (Bulgaristan'da kasaba) 252 
Batum (Karadeniz'de Türk hududuna 

yakın Rus iskelesi) 147, 148, 170, 300, 
312, 314, 315, 422, 447, 454, 458 
Bak.: C. 3. 

Bavyera-
Bayburd ( Günıüşha.ne 

kaza merkezi) 
Bak.: C. 1. 

220.- 222 
vilayetinde 

431 

Bayezid (Ağrı vilayetinde Doğu·Ba
yezid k11-za merkezi) 107, 170, 300, 

312, 315, 418, 420 
Bayezid (Istanbul'da ·İkinci Bayezid 

dtmiinin bulunduğ'U meydan ve 
semt) lll, 116, 281, 282, 403·405, 

457 
Bayezid camii (Istanbul'da ticinci Ba· 

yezid'in yaptırdığı büyük cami) 
Bayez~d hamarnı (Istanbul'un ayni 

isimdeki semtinde) 

34 

18 
Bayezid Kütüphane-i-umnınisi (Is-

tanbul da, Ba.yezid meydanında) 
Sayfa 

377 
Bayındı:r (İzmir vilayetinde kaza 

merkezi) 459 
Bebek (Istanbul - boğ·azı'nın Rumeli 

yakasında köy ve sayfiye) 233, 234, 
236 

Bekirağa-bölüğü (Istanbul'da Harbi-
ye nezaretindeki askeri tevkif· 
hane) 4Dl, 457, 461 

Belbek 1 Belbeck (Kmm'da' Sivasto· 
pol'un şimalinde ırmak) 160, 161 

Belçika - 65, 220, 222, 348, 411 
Belen (Hatay denilen Antakya vila

yetinin İskenderun ~mzasında na· 
hiye merkezi) 118 

· Belgrad ( Sırbistan'm payıtahtı 9 - 12,. 
19, 26 . 29, 35, 44, 62, 66, 69, 71, 74, 
83, ı 02, 139, 198, 199, 202, 203, .211., 

215, 216 ,291, 357, 361, 389, 411 
Bak.: C. 1. 

.Belkaa (Osmanlı devrinde Beyrut vi
layetinin sancaklarından: Mer-
kezi Nablus şehridir) 445 

Bender (Cenubi-Besarabya'daki Bu-
cak sancağının merkezi) 3, 6, 26, 

28, 43, 45, 46, 50, 69, 84 
Bak. : C. 2; ve Bucak. 

Benefşe - Bak.: Monemvasia. 
Beırzart - Bak.: Bizerta. 
Berat (Arnavutluk'da kasaba) 

Bak.: C. 1. 

366, 393, 
394 

Bercisiyye (Basra viH1yetindeki Şu· 

aybe civarında orman) 425 
Bergama (İzmiı· vilayetinde kaza 

merkezi) 459, ~O 
Beri:yyet~üş:Şam ( Suriye'nin şark 

tarafında çöl) 133' 
Berlin (Almanya'mn merkezi) 219, 233, 

246, 251, 255, 291, 311' 312, 315, 316, 
318, 321, 327, 332 - 334, 336, 344, 345, 
347, 356, 358, 363, 366, 386, 406, 4:09, 

411, 449, 46ô 
Besarabya (Rumanya'nın şarkında e· 

yilJet) 58, 65, 72, 100, 101, 138, 179, 
183, 290, 291, 302, 315, 342' 

Bak.: C. 1. 
Beşike 1 Bisika - körfezi (Çanakkale

boğazı haı'icinde ve Anadolu sa· 
hilinin Bozcaada hizasında) 143, 147, 

149,. 423 
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Sayfa 
Beşiktaş (Istanbul-boğazının Rumeli 

yakasında kaza merkezi) 3ı3 

Bak.: C. ı. 

Beş:ıkta.ş-sarayı (Beşiktaş'da Dolma-
bah~e sarayından evvelki ahşap 

saray) lll 
Beşinci Mehmet türbesi (Istanbnl'un 

Eyüp semtinde) 440 
Beykoz (Istanbul-boğazı'nın Anada· 

lu yakasında, kaza merkezi) 68, ı47 

Beylerbeyi hastahanesi (Istanbul -
bağazı'nın Anadolu yakasındaki 

Bey leTbeyi köyünde) 438 
Beylerbeyi sarayı (Istanbul·boğazı'-

nın Anadolu yakasında) 263, 293, 397, 
439 

Bak.: C. 3. 
Beylik (Bolu viH!yeti merkez kaza

sının ÇaTşanba nahiyesinde köy) 59 
Beyoğlu (Istanbul'da kaza mm·kezi) 195, 

232, 280, 348, 368 
Bak.: C. 1. 

Beyoğlu-caddesiı (Istanbul'un Beyoğ

lu semtinde eskiden "Cadde·i
KeblT" denilen şimdiki İstikliH 

eaddesi) 232 
Beyrut 1 Berut (Suriye'cle Osmanlı vi· 

layet meüezlerinden: Şimdi 

Lübnan'ın merkezidir) 54, ı29, 132, 
ı34, ı35, ı92, ı94, 445, 447, 451 

Bak.: C. 2. 
Beyt-Li\Jım (Kudüs'de Hazı'et~i isa'

ııın doğduğu mağara ve oradaki 
kilise : Hıristiyan "Makaamat-ı-

mubareke" sindedir) 141 
Bilecik (Vilayet merkezi) 94 

Bak.: C. ı. 

Bilek = Bileke (Bosna vilayetinin 
Hersek sancağında kasaba) 247 

Bingazi ( Şimali· Afrika' da Trablusu
garp'la Mısır arasında ve Akde
niz salıilinde eski Osmanlı san· 
cak merkezi: Şimdi Libya devle· 
tine aittir. Eski ismi: Berenice) 386, 
388, 395, 396, 398, 408, 420, 427, 444, 

45ı, 453 
Bingöl (Şark!-Anadolu'da vilayet) 332 
Birket-üt-timsah - Bak.: Timsah gö· 

lü. 
Bi'r-üs-sebü' (Filistin'de Kudüslin 

eenubngarbisinde kasaba: Os-

Sayfa 
ınanlı devrinde Kudüs saıı<~ağı 
kaza ınerkezleı'indeııdir) 426, 434-436 

Bisan (Osmanlı devrinde Beyrut vi· 
layetinin Nablus sancağma tabi' 
Cenin kazasında nahiye merke-
zi) 446 

Bitlis (Vilayet merkezi) ıo7, 237, 332, 409, 
427, 428, 431 

Bak.: C. 2. 
Bitpazarı (Istanbul'da kullanılmış 

eski eşya, çarşısı) 33 
Bizerta (Tuııus'da Arapların Ben· 

zart dedikleri liman) 3ı8 
Bak.: C. 2. 

BogjBug (Lelıistan'da ııehir) 26 
Bak.: C. 3 de Bug. 

Boğaz/Boğaziçi - Bak.: Istaıı:bul·bo· 

ğazı. 
Boğazlar (Çanakkale ve Istanbul bo· 

ğ·azları) 82, 119, ı2s, ı30, 144, 147, ı77, 
ı79, ıso, 233, 384-, 385 

Boğdan/Moldavya (Rumanya'da es· 
ki voyvodalık) 4, ıo, 20, 26, 28, 29, 
43, 46, 50, 53, 55, 58, 61' 64 - 67, 69, 
7"1, 84, ıoo, ı o ı' ıo3, ıo6, ı3S, 146, ı57, 
ı58, 163, ı 73, 183, ıs4, ıs6, 190, 205, 

206 
Bak.: C. ı. 

Bogot (Bulgaristan Plevnenin eenu-
buşarklsinde köy) 307, 342 

Bolayır (ÇanakKale vilayetinin Geli
bolu kazas1 merkez nahiyesinde 

köy) 329, 40ı, 425 
Bak.: C.' 1. 

ielgrad (Rumanya'da Besarabya'nın 

.·, eski kazalarından) 
Bolu (Vilayet merkezi) 

179, 232 
54, 94 

Bak.: C. 1. 
Bosna (Eski Osmanlı vilayeti) 25, 27, 29, 

65, 66, 71, 74, 83, ıoı, 116, 202, 241, 
246, 247, 249 - 25ı, 2,1'\3, 256, 263, 282, 
283, 290, 292, 295, 299, 302, 3ı2, 3ı3, 

3ı5 - 3ı7, 366, 367, 372, 384, 388, 410, 

Bak.: C. ı. 

Bosna-sarayı j Saray-ıcBosna 1 Sa
ray = Saraıewo 1 Sarayeıvo (Bos· 
na ey illetinin merkezi) 
Bak.: C. 3. 

453 

410 

Boulogne-sur-Mer = Bulonya (Manş 

denizinde Fransız limanı) 2ı9, 220, 
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Sayfa 
Boyacık-köy (Bulgaristaıı'da) 252 
Boyacıköy (Istanlml·boğ·azı'ııın Ru-

meli yakqsıııda sayfiyc) 156, 158, 
150, 16;) 

·Boza - Bak.: Buzan. 
Boz::aada = Tenedos (Çanakkale .-i

lfıyetinde ada Ye kaza) 84, 85, 143. 
39±, ±07 

Bak.: C. 1. 
Bozok ( Y ozgad Yilayetiııiıı es~i ıs-

mi) 9-l 
Bak.: C. 2. 

Böğürdelen (Sırbistan'da Sırpların 

c~abacz ( Sr;hnbatz dedikleri 
Türk kalesi) 28, 199, 203. 215 
Bak.: C. ı Ye 2. 

Bra'ila - Bak.: İbrail. 

Erendizi = Br:ndisi (Adriyatik s&-
!ıilinde İtalymı ~ehri) 298 

Brest-Litovsk (Lehistan'da sehir) 446 
Brindi.si - B nk.: Brendizi. 
Brüksel = Bruxelles (Belçika'nın pa· 

:,ııtnhtı) 220, :358 
Buckingham ( Londra'da saray: Av-

rupa seyahati esnasında Snltan 
Azi;.~'iıı ikaınetiııe tahsis edilmi~-

tir) 220 
Buçak 1 Bucak (Karadeniz salıiliyle 

Prnth ve Dniestr = Tıula nelıiı;

leri arasmdaki araziden mürek· 
k ep sancarl:: Merkezi Bender ka· 

sabasıdır) 27, 58, 101 
Bak.: C. 1 ve 2. 

Buçuk-tepe (Ediı'ııe'de) 110 
Bak.: C. 1. 

Buda-Peşte (Marnristan'ın pnyıtalr 

tı) 221 
Bak.: C. 2, B nd in ve Pe~te. 

Budin (Maeaı'istan'ııı payıtahtı Ye 
es:;:i Osmanlı B<'yl erhe_vlik mer-
kc;r,i) 221 
Bak.: C. 2, Pe~ tP YC Bııcla-Pe!;JÜ'. 

Bug - Bnk.: Bop;. 
Bug = Aksu (Rnsya'da Dniepr 

Özi1 ııehrinr diikilleıı ırmak) 58, 6i'i, 

Buhara ( Türkistan'da (ilke) 467 
Bu.hayret-ül-murre -Bak.: :Acı·göl. 
Bnhayret-ül-tiınsah - B:ık.: Timsah 

··ı·· 
~"O d]. 

Bukovina ( O:ı 1 ;<:~'a 'n ııı c-t>ıııı bn~a ı'k1-

sinde eyalet) 
Bak.: C. 1. 

Sayfa 
133 

Bulgaristan (Osmanlı idaresinde Ye 
istiklal devrinde) 54, fi5, 57 · 58, 65, 
232, 246, 251 - 253, 263, 283, 292, 299, 
303, 312, 313, 332, 337, 372, 392, 394, 

453 
Bulonya - Bak.: Bonlogne-sur-M er. 
Bur.dur (Vilayet merkezi) 410, 460 
Burgaz (Bulgaristan'ın Karadeniz li-

ınanlarından) ı14 

Bak.: C. 1. 
Bursa (Vilayet merkezi : Osmanlı 

devrinde Hndavendigar vilaye-
ti) 46, 88, 98, 102, 108, lll, 113, 118, 

132, ı !J2, 253, 275, 455, 46.'}, 467 
Bak.: C. 1. 

Buthrinto (Arnavutluk sahilinde ve 
Korfu adasının ·:ı:ar5ısııHh kasa-
ba) 74, 78 

Buzau = Boza 1 Buza (Tnna nchri-
nin Rııınanya\bki kollarından) 69, 

Bükreş (Rumanya'nın payıtahtı) 50, 52, 
53, 64, 6!5, G!J, iH~ l 00. J Ol, J 06, J 12, 
112, 1-±6, H 7, 157, 158, 2.12, 251, 328, 

406, 407, 428 
Bak.: C. 1 ve 3. · 

Büyük Acı-göl - Bak.: Acı-göl. 
Büyükada (Istanbııl vilnyetinde Ada-

lar kazasının merkezi) 430, 450 
Bak.: C. 1. 

Büyük-Anafarta - Bak.: Anafal'ta
lar. 

Büyükdere (Istanbul·boğazı'nın Rır 

m eli sahilinde köy ve sayfiye) 76, 86, 
118, 258 

Bak.: C. 2. 
Büyük Ok-tabya Gram:l. Redan 

(Kmın'd:ı Sinıstopol Rns bılıki-

. matınıhn) 168, 169 

c 

Cağaloğlu (Tstanhııl'da ınahııllP) 3!J!J 
Bak.: C. 3. 

Cahulu 1 Kahulu 1 Cahul Bak.: 
K.ırtal. 

Calai.s = Kale (Aynı isimdeki boğaz 
sahilinde Fnıtısız li.manı) 220 

Calymnos - B~1k.: Kaliınno. 

Cami-i-Emevi - (~aın'da) 421 
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Sayfa 
Campo-Formio (Biı'inci N apoleon'· 

mi İtalya seferine nihayet veren 
Avusturya - Fransa ıİıuahedesinin 
iınzalandığ·ı İialya'n şehri) 7 4, 78 

Canik (Samsun vilayet merkezinin 
eski ismi) 45, 317 
Bak.: C. ı ve Samsun. 

Carabusa/Karabusa ( Giı'id'in şi ma
ligarbisinde Tür!derin Granlmsa 
dedikleri adada kale) 8 
Bak.: C. 3. 

Cassel - Bak.: KasseL 
Castellorizo 1 Castelrosso 

M ei s. 
Bak.: 

Cava = Java ( Hind·okyanusundaki 
Sunda adalarının en büyüğü ) 352 

Cebeciler kışıası (Istanbul'da eski 
kışla) 98 

Cebel-Lübnan - Bak.: Lübnan. 
Cebel-Şammar (Ceziret-i-il-Arab'ııı 

ortasındaki Necid kıt'asının şi.mal 
tarafı: Merkezi Hayl kasabasıdır) 352 

Cebel-Tank 1 Cebelitarık (Atlas ok-
yanusuyla A!{deniz arasındaki 

Selıte boğazı) 47, 354 
Cecora (Runıanya'da Yaş şehrinin 110 

kilometre cennbu şarkisinde 

ve Pruth nehri üzerinde ova : 
Osmanlı menbalarında Çnçura 
denir) 4 

Cenin (Osmanlı devrinde Beyrut vila· 
yetinin Nablus sancağında kaza 
merkezi) 446 

Cenova - Bak.: Ge nova. 
Cenubi-Arnavutluk - ıo3 

Bak.: Arnavutluk, Kegalık ve . 
Toskalık. 

Cenubi-Kafkasya (.Maveı'ay·ı-Kaf· 
kas = Transcaucasie) ı3, ı6, ı9, 333, 

446, 447 
Cenubi-Mora - 8, 105 

Bak.: Mora. 
Cenubi-Rusya - 44, 162 

Bak.: Rusya. 
Cercle d'Orient (Beyoğlu caddesinde 

şimdiki Büyüld::uliip) 348 
Cerigo- Bak.: Çnka. 
Cerrahpaşa (İstanbul'da mahalle) 312 

Bak.: C. 3. 
Ceylan - Bak.: Seylan. 
Cezair-i-Bahr-i-Sefid ( Anadolu'nun 

Sayfa 
garbında sıralanan Adalar vila-
yeti: Mer~ezi Rodos'dur) 386, 395 

Cezair-i-Seb'a - Bak.: Yunaıı-adaları. 
Cezayir 1 Cezay~r - i-Garb (Şimali 

Afı'ika'da Osmanlı eyaleti ve bu 
ey§Jetin merkezi) 116, l 92, 318, 366 
Bak.: C. 2. 

Ceziret-ül-Arab 
dası) 

(Arabist_an yanma-
SO, 352, 353, 355 

Bak.: Arabistan. 
Chateau de Moı.{~e - Bak.: 

kal' ası. 
Chicago - Bak.: Şikago. 

Chischinau - Bak.: Kişinef. 

Kastel 

Cibali (Istanbul·halic'inde kaıpu ve , 
mahalle) ı2, 38, 62, 119, 281 
Bak.: C. ı. 

C~dde (Kızıl-deniz'de Hicaz'ın iskele-
si) 8ı, 101, 119, 186, ı9ı 

Cisri-Mustafapaşa Svilengrad 
(Bulgaristan'da kasaba) 308, 429 
Bak.: C. 3. 

Cizzin (Osmanh devrinde Lübnan 
sancağının kaza merkezler'inden) 192 

Coblentz (Prusya'da Rhein eyaleti-
nin merkezi) 221 

Conk-bayırı (Gelibolu yarımadasının 

cenubugarbisinde ve Arı-bunın'-

nun şimalişarkisinde bayıı·) 425 
Corinthus - Bak.: Korinthos. 
Cos - Bai<:. : İstanköy. 
C.raıova - Bak.: Karayova. 
Croatia - Bak.: Hırvatistan. 
Cro'ia - Bak.: Akçahisar. 
Cünye (Liibnaıı'da. liman). ı35 

Czabacz - Bak.: ~öğiirdelen. 

ç 

Çadır-köşkü (Yıldız sarayında) 320, 32ı 

Çağlayan-kö§kÜ (Istanbul Kağıthane 
m esiresinde) 95 

Çaldıran (İran- Azerbaycam'nda Ya
vıız'un ımferiyle meşhur harp mcy-
danı) 110 
Bak.: C. 2. 

Çamlık (:M:ora'nm şarkındaki Naup· 
lia 1 Anabolu körfezinde Yunan-
lıların Hydra. dedikleri ada) 1 05 

Çarn-tepe (Tesalya'da eski Osmanlı-

Yunan hududu civarında) 338 
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Sayf,a 
Çanakkale (Vilayet ıner:&ezi ve eski 

Kal'a-i-Sultaniyye tahkimatı) 50, ı32, 

ı44, 2ı7, 298, 380, 3~4, 414 
Bak.: C. 1. 

Çanakale-bağazı (Akdeniz·boğazı ve 
birinci cihan harbinde Çanakkale 
cephesi) 49, 50, 84, 85, 88, 122, 143, 
144, 147, 311, 334, 386, 387, 395, 407, 
405, 411, 413, 415, 4ı 7, 420 - 430, 44•4, 
447, 450, 456 Bak.: c: ı ve Boğazlar. 

Çankın (Vilayet meı'kezi) 3ı2 

Bak.: C. 1. 
Çardak-iskelesi (lstanbul·lıalic'inde) 87 
Çarkoyesela = Tzarskae-.Selo (Rus

ya'mn eski payıtahtı olan Peters
burg'un 26 kilometre eenubunda 
sarayı ile meşhur şehir) 50 

Çarşanba (Bolu vilayeti merkez ka· 
zasında nahiye) 59 

Çatalca (Istanbul vilayetinde ;mza 
meı'kezi) 302, 308, 376, 390, 391, 397, 

398, 401, 402, 470 
Bak.: C. 1. 

Çatalca = Pharsala (Yunanistan'ııı 

Tesalya nuntakasında ;;:asaba) 339, 340 
Bak.: C. ı. 

Çatana = Littie 1 T.rutate 1 TscM
tate (Rumanya'da Kalafat şeh
rinden yukarı doğru giden yolun 
üstünde köy) 149, ı5o, ı92 

Çay 1 Çaylı ( Çankm vilayetinin 
Çerkes kazasında Viranşehir = 
Mecidiyye nahiyesi köylerinden) 312 

Çayırköy 1 Tserkovnia (Bulgaı'is· 

tan'da Hezaıgrad - TıTnova yoln 
üzerinde) 305 

Çaylı - Bak.: Çay. 
Çenberlitaş (Istanbul'da Snltaıınnh

.mııt türbesi civarında siitıuı ve 
bu sütun civarı) 378 

Çerkeş (Çankırı vilayetinde kaza 
meı'k:ezi) 312 

1 Bak.: C. 3. 
Çernagora - Bak.: KaTadağ. 
Çernayya - Bak. : Karasu. 
Çeşme (İzmir vilayetinde :&aza mer

kezi) 48 - 5ı, ı 07, 459, 467 
Çetine = Tsettinje 1 Tsetinie (Kara-

dağ'ın ıpayıtahtı) 20ı 

Çin- 352 
Çini fabrikası (Istanbul'da İlünci Ab-

Sayfa 
dülhamid'iıı Yıldız'da yaptırdığı 

fabrika) 378 
Çirmen ( Ediı'ııe'ııin şimaligarbi:sin

de eski bir sancak ve nahiye mer-
kezi) 94, 95, 106 
Bak.: C. 1. 

Çit-köşkü (Yıldız sarayında) 

Çıldır (Kars vilayetinde kaza ve eski 
Osmanlı teşkilatında vilayet mer-

349 

kezi) 43, 85, ı 00 
Çırağan sarayı (Istanbul·boğazı'nın 

Rumeli sahilinde ve Beşiktaş'la 

Ortaköy arasında muhteşem sasay: 
İkinci meşrutiyyet devı'inde A'yan 
ve Meb'usan meclislerine tahsis e· 
dildiği zaman ma.atteessüf yanmış-
tır) 263, 265, 267, 284, 289, 296, 3ı2, 

Çırpan (BuLgaristan'da 
kilometre şarkında 

Çırpıcı-çayırı (Istanbul 
ricinde) 

3ı3, 348, 379, 381 
Filibe'nin 44 
:&asaba) 308 
surunun ha-

Çorlu (Tekiı'dağ 

merkezi) 

90, 91, 253, 254 
vilayetinde kaza 

82, 90, 308 
Bak.: C. ı. 

Çors (İran'da Hoy şehrinin şimalin

de ve N abcivan yolu üzerinde 
kale: Metindeki Çevres tertibi 
yanlıştır) 14 

Çorum - Bak. : Dulceylik. 
Çuçura - Bak. : Cecora. 
Çuhacılar hanı (Istanbul'da) 37 
Çuka = Cerigo (Mora'nın cenubun-

daki Yunan adalarıııdan) 12, 49, 74, 
78 

Çürüksu (Karadeniz'in şarkında ve 
Batnın'un şimalinde iskele) 147 

D 

Dabar = Dabra (Bosna vilayetinin 
Hersek sancağında İstolça ile Bi-
lek arasında :&asaba) 247 

Dağıstan (Şimall·Kafkasya'da) 22, 30 
Bak.: C. 3. 

Daire-i-Hümayun (Bab-ı-Ali'de) 294 
Dalmaçya - ı2, 65, 247, 25ı 

Bak.: C. 1. 
Damascus - Palace (Şam'da 

Paşa'nın kaı'argah ittihaz 
otel) 

Cemal 
ettib>'İ 

421 
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Sayfa 
Darende (Malatya vilayetinde kaza 

meı~kezi) 60 
Dar-ül-aceze (Istanbul'un Beyoğlu 

tarafında İkinci Abdüllıamid'in 

te'sis ettiği büyük flefkat yurdu) 378 
Darülfünun (Ayasofya camiinin kar

şısında Adliye dairesi olduktan 
sonra cumhuriyet devrinde yan· 
mış olan bina : İlk ve ikinci m eş· 
ı'utiyyet A'yan ve Meb'usan mec· 
lisleri bu binada açılmıştır) ı99, 200, 

298, 376 
Bak. : Adliye binası. 

Darülfünun binası (İstanbul'da Çen· 
berlitaş civarında İkinci Abdül· 
hamid tarafından yaptırıhp son· 
·,·adaıı Maarif nezihetine tahsis 
edilen bina) 378 

Dar-ül-Maarif (Istanbul'da Sultan-
mahmut tiübesi civarında mek-
tep) 140 

Davudpa§a - 3, 9, 24, 44, 85, 90, 113. 
Bak.: C. 3 de Davudjpaşa·sahrası. 

Davudpa§ıt-iskelesi (Istanbul'da.) 38 
Debre (Yugoslavya'da eski Manastır 

vilayetinin sancaıc merkezlerin· 
den) 393 

Dedeağaç (Osmanlı devrinde Edirne 
viH1yetinin sancak merkezlee'İn

den: Şimdi Yunan toprağtnda bu· 
lunan bu şehrin ismi Alexandro· 
polis'diı') 303, 304, 407, 429 

Defterdar (Istanbul·halic'inde iskele 
ve mahalle) 36, 444 

Defterdar-kapusu (Istanbul' da eski. 
Baş-defterdarlık binası) 37 

Defterhane (Sultanahmet'de şimdiki 

tapu dairesinin arkasında eski 
Tapu dairesi) 37 

Deliorman (Bulgaristan'ın şi.malişaı;. 

kisinde) 73 

DelV:.na 1 Delvine (Cenubi-Arnavut
luk'da eski sancak merkezi) ıo3, ıo9 

Demirkapu (Istanbul'un Hocaıpaşa 
mahallesinde) 37 

Der'a (Osmanlı. devrinde Suriye = 
:)anı vilayetinin Havran sanca-

. ğ·ında kaza merkezi) 445, 446 

Derince (İzmit-kör:fezinde ve Anado· 
lu clemiı;yolunun Istanbul-İzmit 

583 

Sayfa. 
~ısmında İzmit'den evvelki istas· 
yon) 414 

Der-i-Saadet 1 Dersaadet (Istanbul'
un saltanat devrindeki isinılerin· 

den) 240, 241 
Bak. : Istanbul. 

Der'iyye (Necid'de Vehhabllerin "Rı· 

yaz" dan evvelki merkezi: R1yaz'· 
ın ıo kilometre şimaligarbisinde· 
elir) 80, ıo2 

Derne (Osmanlı devrinde Bingazi 
sancağının kaza .merkezlerinden) 385 

Despot dağı - Bak. : Rodop. 
Deve-boynu (Erzurumun şimalişar-

kisinde dağ) 30ı 
Develi-Karahisar 1 Develi (Kayseri 

vilayetinde kaza merkezi) 41, 43 
Deyr-ül-Kamer (Cebel-Lübnan san· 

cağının yazhk merkezi : Kışhk 
merkezi Baabde'dir) 133, 192, ı96 
Bak. : Baabde. 

D~•cle (Anacloln'dan çıkıp hak'da 
Fırat'la birleşen büyük nehir) 23, 

425, 426 
Bak.: C. 3. 

Dimboviza - Ba'&:.: Dumbowitza. 
Diınetoka (Evvelce Edirne vilayetinin 

kaza merkezlerinden olduğu hal- · 
de şimdi Yunan toprağında kal· 
mış olan kasaba) 6, 7, 46, 114, 308 
Bak.: C. 1. 

Dimi§k - Bak. : Şam. 
Direk-burcu = Bastion du Mat (Kı· 

rımda Sivastopol Rus tahkimatın· 
dan) 169 

Divan·yolu (Istanbul'un büyük 
caddelerinden) 37, 98, lll, 403, 444, 

468 
Diyarbekir (Vilayet merkezi: "Di· 

yaı·bakır" ismi uydurma ve yan
lıştır) 14, 27, 30, 3ı, 332 - 334, 409 
Bak.: C. ı. 

·Dıraç 1 Draç (Arnavutluk sahilinde 
kasaba) 378, 393, 394 
Bak.: C. ı. 

Dniepr (Rusya?nın Karacleniz'e dö
külen nehirlerinden: Tüı'kler Özü 
ve Ekşi·su derler) 7, 44, 58, 65, 67, 

17r 
Bak.: c. 3. 

Dniestr (Karadeniz'e döKülen Turla 
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Sayfa 
nehrine Rusların Yerdikleri isim) 27, 

28, 4.5, 46, 72 
Bak.: C. 2. 

Dobruca (Rumanya'nın Kaı'adeniz 

sahil boyunda nun ta ka) .5.5, 152, 153, 
156, 158, 302, 406, 407, 427 

Bak.: Şimali-Dobruca. 

Dodecanese ..:.._ Bak.: On-iki ada. 
Doğu-Bayezid - Bak.: Bayezid. 
Dalınabahçe camii (Istanbul'da Dal-

mabahçe sarayının yanında) 260 
Dalınabahçe sarayı (Istanbul·boğazı'· 

nın Rumeli yakasında büyük sa
ray) 204, 217, 222, 233, 258-260, 262, 
266, 278, 280, 283, 286, 289, 290, .309, 

398, 400, 444, 469, 470 
Domokos - Bak. : Dömeke. 
Douvres - Bak.: Dover. 
Dover 1 Douvres (Calais = Kale bo· 

ğazında İngiliz limanı) 219, 220 
Dökmeciler (Istanbul'un eski çarşı· 

larından) 72 
Dömeke ""= Domokos (Yunanistan'ın 

Tesalya ınıntakasında ve Tırha

la'nın 80 kilometre cenubuşar~i-
sinde kasaba) 340 

Dördüncü Mehmet türbesi (Istanbul'-
da, Yeni-cami'de) 2 

Dörtyol (Hata olaı~ak_ Hatay deııilen 

Antakya vilayetinde kaza mer-
kezi) 373 

Draç - Bak. : Dıraç. 

Drama (Makedonya'da kasaba) :-347 375 
Bak.: C. 1. 

Drenova (Bulgaristan'da kasaba) 252 

Ducum - Bak.: Dulceylik. 
Duga (Kaı'adağ'da nahiye ve geçit) 201 
Duka.gin (Arnavutluk'da Drin nehri-

nin cenubunda eski bir sancak 
ve daha sonra nahiye) 45 

· Dulceylik (Bağdad'ın ı2 saat mesa· 
fesinde ve Dicle sahilinde köy : 
O~ıııanh menbalarında bu isim 
Ducum ve Çorum ~ahriflerine 

uğTamafı:tadır) 23 
Dulcigno - Bak.: ölgün. 

Dumbow~tza 1 Dimboviza 1 Dombo-
vitza (Rumanya'da Bükreş'den 

geçen nehir ve eski kale) 52 

Sayfa. 
E 

Ebu·Khur (Mısır'ın Akdeniz snhiliır 

de ve İskenderiyye'nin şimalişar
kisinde Frenklerin Aboukir de· 
dikleri koy) 75, 76, 78, 79 

Edinburgh ( İskoçya'nın merkezi) 290 
Ed~rne (Vililyet merkezi) ı, 7, 9 · ll, ı8, 

24, 27, 34, :-36, 44, 46, 73, 82, 85, 86, 
89, 90, 96, ıo6, 114 . ı 18, ı42, ı52, ı53; 
170, ı73, 242, 300, 307 - 309, 311, 328, 
344, 360, 362, 389 - 393, 398 - 402, 

406, 407, 429, 432, .46fl, 469 
Bak.: C. 1. 

Edirne-kapusu (Istanbul surunda ka-
pu ve bu kapu senıti) 282, 444 
Bak.: C. ı. 

Edremit (Balıkesir vilayetinde ':ı:aza 
merkezi) ıo6, 464 

Efes --, Bak.: Selçuk. 
Ef.ganistan 1 Afganistan 29, 31, 467 
Eflak (Rumanya'da eski voyvodalık) 4, 7, 

10, 25,. 26, 28, 29, 35, 43, 50; 53, 55, 
58, 6ı, 64, 65, 69, 74, 84, ı 00, 103, 106, 
138, 146, 157, ı58, ı63, ı73, ı84, 186, 

190, 205, 206, 302' 
Bak. : C. 1 ve Boğdan. 

Efiak-ı-sagir 1 Eflak-ı·Çasarı (Rn· 
manya'da Aluta = Oltu nehrinin 
garbındaki araziye Osmanlıların 
verdikleri isim: Küçük-Eflak = 
Petite· V alaglıie, Avusturya Efla-
kı = V alachie a ntrichiene) 12, 28,. 

53, 146, 153 
Bak. : Karayova. 

Egine ( Şinıall· Yunanistan'la Mora 
arasındaki Eg;ine körfezinde Os
ınanlıların "Cezire-i Egene" de-

di:deri ada) - S 
Bak.: C. 2. 

Egine körfezi (Şi.mali·Yunanistan'la 
Mora arasında körfez) 8 

Eğriboz 1 Ağrıboz (Yunanisbn'ın 
şarkında ada) 3, 22, ıo3, ıQ6, 1 16· 
Ba:k.: c. ı. 

Ehramlar (Eski Mısır'ın meşhur abi-
deleri) 'ii) 

Ehvaz ( İran'da kasaba: Basra-kör 
fezinin ı25 kilometre şinıalişarki
sinde ve Karun nehrinin şark sa· 
hilindedir) 425 
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Sayfa 
Ekş~-su - Bak.: Dniepr. 
El-Ariş - Gazze'nin cenubugaı'bisiıı-

de ve Mısır toprağında kasaba) 77, 
354, 4.'30, 433 435 

Bak.: C. 2. 
El-Aziz - Bak.: Ma'mı'iret-ül-Aziz. 
Elazığ - Bak.: Ma'ınuret-ül-Aziz. 
Elbasan (Arnavutluk'da Türrl:lerin 

kurmuş oldukları kasaba) 382 
Bak.: C. ı. 

Elcezire (Mezopotamya) 353 
Elena 1 Iliana boğazı (Bulgaristan'-

da Koca-Balkan geçitlerinden : 
Tırnova . ile İslimye arasmdadır) 305, 

306 
Eleşgirt 1 Eleşkirt - Bak.: Toprak-

kale. 
El-Hafir (Filistin'in cenubunda köy) 434 
El-Hasa - Bak.: LahsiL 
El-Hayl - Bak.: Jiayl. 
Elmalu - Bak.: Alına. 

El-Yemame - Bak.: Yenıame. 
Elysee (Paris'de sa.ray: Avrupa seya

hatinde Sultan Aziz'in ikametine 
tahsis ediLmiştir) 

Emirgan (Istanbul-boğazı'nm Rumeli 
yakasında sayfiye) ı8~ 

Bak.: C. 3. 
Enez (Ediı'ne vilayetinin Keşan ka

zasında ve Meı·iç nehrinin Ada
lardenizi'ne dörl:üldüğü nokta-
da nahiye merkezi) 114, 398, 402, 406 
Bak.: C. 1. 

Epidauros 1 Pidavro (Mora'da kasa-
ba) ı07 

Epi.ır (Yunanistan'da mıntaka : Mer-
kezi Y anya şehridir) ıo5, 151, ı53, 

ı54, 229, 310, 312, 318, 337, 340 
Bak.: C. ı. 

Erbil (Musul vilayetinde ve Ket'kük 
şehrinin 75 kilometre şimaligar

bisinde eski Osınanlı kaza mer-
kezi) 23 

E.rdel = Transylvania - 7, 138 
Bak.: C. ı. 

Erdelan (İran'da ~'Kürdistan" ismiy-
le de anılan eyalet )' ı 4, 22 
Bak. : C. 3 ve Sine. 

Erenköy (Istahbul'un Kadıköy kaza-
sLnda nahiye meTkezi) 233, 234 

Eı:eş 1 Araş (Osmanlı Mkimiyyeti 

Sayfa 
deVI'inde Şirvan eyaletinin mer-
kezi) 13 
Bak.: C. 3. 

Erfurt (Prusya'da şehir) 99 
Ergeri . = Argyeocostio (Cennbi
Ergiri 1 Ergerii = Argyrocatıo (Ce-

nubi - Arnavutluk'da ~asaba) 104, 

Bak.: C. 2. 
Eriha (Filistin'de Kudüs şehrinin 20 

kilometı'e şimalişarkisinde eski 

394 

nahiye merkezi) 445 
Erivan 1 Revan (Cenubi - Kafkasya'-

da şimdiki Sovyet Eıımeni cum
huriyetinin merkezi olan şehiT) 14, 

15, 25, 3ı 
Bak.: c. 3. 

Ermeni-beli (İnegöl civarında dağ 
geçidi) 468 

E~meni-Katolik kilisesi (Istanbul'-
da, Galata = KaTaköy'de) ı33 

Er-Rıyad - Bak.: Rıyad. 
Erzin (Hata olaı'ak Hatay elenilen 

Antakya vilayetinin Dörtyol ka-
zasında Nahiye merkezi) 373, 374 

Erzincan (Vilayet merkezi) 30, 332, 333. 
431' 437, 446 

Bak.: C. ı. 

Erzurum (Vilayet meüezi) 13, 15, 23, 
30, 44, 6ı, 85, 107, 113, ı 15, 146, 149, 
ı70, 300 - 302, 3ıo, 332, 333, 409, 43ı, 

446, 460 
Bak.: C. 1. 

Eski-cami (Edirne'de) 34 
Eskice = Oujitza / Ujitza 1 Ujiça 

(Sırbistan'm garbında ·ve Mo:·ava 
nehı'ine dökülen Dietinja ırmağı 

üzerinde kasaba) ı99, 203 
Eski-Çu·ağan sarayı (Şimdikinden 

evvelki ahşaıp samy) 439 
Eski-eserler müzesi - Bak.: Müze-i

Hümayun. 

Eski-Hisar 1 Old-Fort (Kmm'da Al
ma = Elmalu nehTinin ağzıyla o· 
nun şimalindeki Gözleve = En-
patoria kasabası amsında) 158, ı59 

Eski-Hisa:rlık ( Gelibolu yaTLmadası

nın cenup sahilinde, Çanakkale
bağazı üzerinde ve Sedd-ül-bahr' 
in şimalişarklsinde tepe) 423 

EskFodalar (Istanbul'un Şehzadeba· 
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Sayfa 
şı semtinde Yeniçerilerin esıcı 

kışlaları) 33 
Eski-Orsova 1 Alt-Orsova (Rumaır 

ya'daki Oı'sova kasabasının 10 
kilometre cenubugarbisinde Os
ınanlıların "İrşe:ve·i· Atık" de-
dikleri şehir) 71 
Bak : Orsova. 

Eski-saray (Şimdiki üniversite bina
sının yerinde Fatih'in yaptırmış 

olduğu ilk saray : Buna nisbetle 
Top ka pu sarayına "Yeni -saray" 
denilmiştir). ll 1 
Bak.: C. 1. Bab-ı-Ser'askeri ve 
Topkarrm sarayı. 

Eskişehir (Vilayet merkezi) 288, 464, 466 
Bak.: C. 1. 

Eski-Zağra (Bulgaı'istan'da kasaba) 304 
Bak.: C. 1. 

Es-Salt - Bak.: Salt. 
Esterabad (İran'ın şimalinde ayni i-

siındeki eyaletin merkezi) 13, 14 
Etfal hastahanesi (İkinci Abdülha

mid'in Şişli'de hayritt olarak 
yaptırmış olduğu Hamidiyye Et
fal hastahanesi : Şimdi "Hami· 
diyye" kelimesi haksız olarak 
kaldırılmış ve müessesenin ismi de 
"Çocuk Hastahanesi"ne çevrilmiş-
tir) 377 

Et-meydanı (Istanbul'un A:ksaray 
semtinde eskiden Y eniçeı'i kış- . 
lasıımı bulunduğu meydan) 18, 20, 

38, 98, 110, lll 
Bak.: C. 3. 

218 Etna (Sicilya'da yanardağ) 
Eyüp / Eyip (Istanbul'da 

kaza merkezi) 59, 290, 
Bak.: C. 1. 

semt ve 
327, 440, 444 

Ezher (Kahire'de canıi ve medrese) 75 

F 

Faltschi 1 Faltchi 1 Faltsi Falçi 
(Ruınanya' da Yaş şehrinin 110 
kilometre cenubuşarkisinde köv 
ve Pruth nehri üzerinde geçit) " · 4 

Fas (Şimali-Afı'ika'nm garbında öl-
ke) 384 
Bak.: C. 3. 

Faş - Bak. : Poti. 

Sayfa 
Fatih (Istanbul'da semt ve kaza mer-. 

kezi) 38, 444, 455 - Bak.: C. 1 · 
Fatih camii (Istaııbul'da) 34, 42, 100, 420, 

455, 460, 469 
Fatih türbesi (Istanbul'da Fatih efi

miinin yanındaki hazirede) 342, 444 
Fazlıpaşa (Istanbul'da Keçeci·zade 

Fuad Paşa türbesinin ;bulunduğu 
semt) 229 

Fener (Istanbul-halic'inde mahalle 
ve nahiye merkezi) 32, 103, 105, 368, 

383 
Bak.: C. 1. 

Feridiyye (Istanbul'un Beyoğlu sem-
tinde cad de) 232 

Fer'iyye sarayı (Istanbul-boğazımn 

Rumeli yakasında ve Ortaköy'le 
Çırağan sarayı arasında şimdi 
Galatasaray lisesi ilk kısmının 

buluııduğu bina) 267, 269, 271 · 273, 
275,' 277 279, 281 

Ferizovik 1 Firizovik = Frerisovitchi 
(Yugoslavya'da Üsküp şehrinin 

50 kilometre şiınaligarbisinde 

kasaba) 362, 382 
Feshane (Istanbul'da Ayvansaray'la 

· Eyi.~p arasında fabrika) 378 
Fethiye = Meğ:riı (Muğla vilayetin· 

de kaza merkezi : Eski isimleri 
Telmissus ve Makri) 458 

Feth-ül-İslam (Yugoslavya'da Glado· 
va kalesine Türklerin verdikleri 
isim) 26, 66, 199, 203, 215 

·Bak.: C. 3. 
Fidanisi - Bak.: Yılan·adası. 

Fi!libe (Bulgaristaıı'da eski "Rumeli 
·i-Şarki" vilayetinin merkezi) 66, 252, 

308, 313, 389, 390 
Bak.: C. 1. 

Filistin - 54, 133, 193, 205 230; 354, 415, 
420, 421' 426, 427, 429 431, 434-437, 

445, 453 
Bak.: C. 1. 

Finlandiya- 66, 142 
Finlandiya - körfezi (Baltı-;,: - deni-

zi'nin şarkında) 355 
Fi.rizovik - Bak.: Ferizovik. 
Fındıklı-sarayı (İkinci ıneşrutiyyette 

Çırağan sarayı yandıktan sonra 
Meclis·i-Milli binas1 olan şimdiki 

Güzel-San'atlar akademisi) 381 
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Sayf,a. 
Fırat -- ı20, 188, 425, 426, 445 

Bak.: C. ı. 

Fırnıs - Bak. : Zeytin. 
Focziani - Bak.: Fokşan. 
Foça (İzmir vilayetinde kaza mer 

kezi) 29 
Fokşan Fokschany 1 Focziani 

(Eflak ve Bağdan'ın ortasında 

kasaba) 53, 68, 69, ı87 
Forka - boğazı (Tesalya'da Döıneke 

= Domokos'un cenubuşarkisinde) 340 
Fransa - ı8, 71, 75, 78, 79, 93, ı35, ı38, 

ı39, 149, ı62, 215, 218, 220, 222, 235, 
237, 323, 467 

Bak. : C. ı ve Paris. 
Frenk - mahallesi (İzmir' de) 320 

G 

Galata (lstanbul'da Beyoğlu kazası-

mn Karaköy semti) ı33, ı90, 250, 321, 
335 

Bak.: C. ı. 

Galata- köprüsü (Istanbul - halici'-
ııin ağzındaki büyük köprü) 348 

Galata-Mevlevihanesi (Is tan bul'un 
Beyoğlu semtinde, Yüksek-:tal· 
Jırım'ın başında) 77 

Galatasaray (İstanbul'un Beyoğlu 

semtinde eski Tıbhane'nin bu· 
lunduğ·u yer) 229 

Galatasaray lisesi (Beyoğlu'nda) 232, 267 
Galatz - Bak.: Kal~s. 
Galiçya (Evvelce Avustur'ya'da ve 

onun inhilalinden sonra Lehis-
tan = Polanya'da m.ıntaka. : Mer
kezi Lvov = Lemberg şehridir) 420 
Bak.: C. 2 .. 

GarbjGarp (Türkiye'ye nisbetle Garb 
me ml ek etleri, Avrupa: Balkan-
lar dahil değildir) 19, 2ı, 29, 35, 48, 
49, 56, 61, 66, 67, 70, 72, 75, 76, 79, 
ı 07, ı ı o, ı2o, 122, ı26, ı28, 13ı, ı39, 

145, ı48, ı49, ı52, ı55, 157, ı58, ı74, 

ı76, 186, ı89, 196, 201, 2ı4, 2ı5, 225, 
227, 229, 234, 235, 24ı, 251, 264, 266, 
285, 287, 303, 305, 310, 3ı4, 3ı7, 324, 
327, 330, 333, '342, 344, 352, 371, 377, 

380, 422, 430 
Garbi-Anadolu -- ı 04, · 458, 459 

Bak.: Anadolu, Orta-Anadolu ve 

Sayfa. 
Şarki-.An:adolu. 

Garbi-Balkan- 302 
Bak.: Balkan 1 Balkanlar. 

Garbi-iran - ı3 · - 17, ı9 
Bak.: İran. 

Garbi-Trakya (Tı'akya'nın Yunan 
idaresinde kalan garp tarfı) 407, 429 
Brl::.: Trakya ve Şarki·Trakya. 

Gazi-Antep - Bak.: Anteıp. 
Gazze (Filistin'in Akdeniz sahilinde 

kasaba) 54, 77, 79, 118, 354, 427, 428, 
434 - 436 

Gedikler - Bak.: Kızıl-tepe. 
Gedikpaşa ( Istanbul'da mahalle) 13, 3ıO 
Gelenbevi i'dadisi (Istanbul'un Fa· 

tih semtinde, ayni isimdeki so-
kakta) 404 

Gelendos (İsparta vilayetinin Şark!. -
Karaağaç kazasındaki Avşaı' .na· 
lıiyesi köylerinden) 245 

Gelibolu (Çanakkale vilayetinin Ru-
meli sahilinde kaza merkezi) ı32, 

ı53, ı55, ı60, 329 
Bak.: C. 1. 

Gelibolu yarımadası 
Bak.: C. ı. 

432, 429, 430 

Gence (Cenubi Kafkasya'da 
Elizavetpol denilen şehir) 

Bak.: C. 3. 

şimdi 

ı5, 25 

Genova = Cenova (İtalya'da eski Ci
niv·iz cumhuriyetinin merkezi) 444 

Gilan (iran'ın şimalinde ve Hazar
denizi'nin cenup sahilinde eya· 
let) 13, 14 
Bak.: C. 3. 

Giresun (Vilayet merkezi) 
Bak.: C. ı. 

332, 42i 

Girit (Eski Osmanlı adas1) 2, 8, 12, ı9, 

65, 75, ıo6, 109, ı ı7, ı28, ı43, 205, 206 
208 - 211, 2ı6, 217, 219 - 221, 223 -
228, 230, 23ı, 235, 246, 263, 28ı, 290, 
292, 3ı5, 318, 319, 33ı, 332, 337 - 342, 

' 344, 366, 367, 372, 382, 388, 353 
Bak.: C. ı. 

Gladova - Bak.: Feth-ül-islam. 
Golos = Volos (Yunanistan'ın şaı'· 

kında liman) 339, 340 
Bak.: C. 3. 

Go ri ( Gür.cistaıı şehirlerinden ve es
ki Osmanlı sancak merkezlerin-
den) 13 
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Sayfa 
Bak.: C. 3. 

Gostivar 1 Gustivar (Yogoslavya'da 
Kalkandelen'in 48 kilometre ce
nubuşarkisincle eski nahiye mer-
kezi) 393 

Gönen (Balıkesir vilayetinde kaza 
meı'kezi) 464 

Gözleve = Eupatoria (Kırım'da El· 
nıalu 1 Alma nehrinin Karade
niz'e dö~üldüğü noktanın şima· 

linde kasaba) ı58, ı64, ın, ı72, ı79 

Grahve (Bosna'da kasaba) 4ıo 

Grakhovo 1 Grahovo (Karadağ'da 

eski Osmanlı kazalarından) ı88, 20ı 

Granbusa - Bak.: Carabtısa. 

Grand Redan - Bak.: Büyük Ok
tabya. 

Gustiva:r - Bak.: GostivaT. 
Gülhane (Istanbul'da Sarayburnu'· 

nda meydan ve köşk) ı22, ı2.'3, ı26, 

ı3o, ı74 - ı76, ı85, ı86, ıs8, 238 
Giimrü = Alexandropol (Cenubi-K;af

kasya'da ve Arpaçay üzerin
de şimdi Bolşeviklerin Lenina · 
kan dedikleri müstahkem mev-
ki). 148, ı7o, 4.47 

Gümülcüne (Yunanistan'da · eüi Os-
manlı sancak merkezlerinden) 308, 

375, 407 
Bak.: C. ı. 

Gümüşhane (Vilayet merkezi) 43ı 

Gürcistan (Cenubi·Kafkasya'da Güı'

cülerin vatanı) ı7, 22, 42, 43, 58, 64, 
65, ıı5 

Bak.: C. ı ve 2. 
Gürdüs - Bak. : Korint h os. 
Güzel-.San'atlar akademisi 

F1ndılı-sarayı. 

H 

Bak.: 

Hacıoğlu·Pazarcığı 1 Pazarı (Bulga· 
ristan' da. V arna'nın 40 kilometre 
şimalinde kasaba) 52, ıoo 

Brik.: C. 3. 
Hadım (Konya vilayetinde kaza 

merkezi) 339 
Hafsa 1 .Havsa (Edirne vilayeti mer 

kez kazasında nahiye merkezi) 34 
Hadım-köyü 1 Hadımköy (Istanbul 

vilayetinin Çatalca kazasında na-

Sayfa 
hi ye mer~~ezi) 375 

Hain-boğazı (Şıpka·geçidi'inin şar 

kında) 303 
Bak.: Şıpka-geçidi. 

Hakkari (Ş ar ki· Anadolu'da vilayet) 332 
Haleb 1 Halep (Eski Yilayet merke-

zi) :1, ı o, 21, 3ı, 39; 64, 79, 99, ı20, 
129, ı39, 245, 333, 446, 449, - 45ı 
Bak.: C. ı. 

Haliç (Istanbul'da i~-J:ıııan tr~hl 
eden körfez) 36, 39, 436 
Bak.: C. ı. 

Haliç-tersanesi/Kasımpaşa-tersanesi 1 
Istanbul tersanesi - 56, 73, 98, ı98, 

289, 291, 294 - 296, 299, 335 
Bak.: C. 2. 

Halkidikya (Selaniğ'in cenubuşarki-
sinde yarımada) 312 
Bak.; C. ı. 

Halyaz (Tahiı'-tepelerinde mevki) 300 
Bak.: Tahir·tepeleri. 

Hamf!diyye camii (Yıldız sarayının 
önünde İkinci Abdülhamid'in 
ya:ptırdığı cami) 348 

Hamidiyye Etfal hastahanesi - Bak. : 
Etfa.l hastahanesi. . 

Hamidiyye tabyası (Trablusugarp 
şehrinin tah~imatından) 385 

Han-tepesi (Besarabya'nın Buçak 1 
Bucak sancağında) 45· 

Hanya ( Girid'in eski vilayet mer-
kezlerinden) 8, 209, 223, 225, 319, 337 
Bak.: C. 2. 

Han-Jfinus ( Filistin'de ve Kudüs 
sancağ·ının Gazze kazasında nahi-
ye merkezi) 77, 434, 435 
Bak.: C. 2. 

Harabe (Gazze ile El-Ariş arasında 
ve Mısır hududu üzerinde Akde· 
niz' e nazır tepe) 354 

Harbiye mektebi (Istanbul'un Be-
yoğlu semtinde) 260, 357, 376 

Harbiye nezareti (Istanbul'da simdi· 
ki Üniversite binasında eski, Bab-
1-Seraskeri) 371, 403, 404, 46ı, 463 
Bak.: Bab·ı-Ser'askeri ve Eski
saray. 

Hareıneyn (Hicaz'ın İslamiyyetçe 
mukaddes Mekke ve Medine şe-

hirleri) 101, 351 
Bak.: C. ı ve Mekke, Medine. 
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Rarem-i-Hüınayun dairesi 
Sayf,a 

(Top:mpu 

sarayında) 287 
Harkof - Bak: Kharkof. 
Harput - Bak.: l\Ia'ınf\ret-i'ıl· Aziz. 
Harşova 1 Hirsova (Ruımıııya'mn 

Dobruca kıt'asıııda Ye Tnııa neh
rinin sağ sahilinde kasaba) ı 1.3, 152 

Hasankale - Bnk.: Pasin. 
Hasbeyya (Liibnan'da kasaba) 192 
Hasekiler daiıiresi (Topkapn sarayın· 

da) 93 
Hasır-iskelesi (lstanbul·halic'iııde Ye 

Balık-pazaı'ı'nın dışında) 73 
Hasköy (Edirne vilayeti merkez ka

zasının Hafsa nuhiyesinde k<iy ve 
cs:;:i kaza merkezi) .34 

Havran (Suriye'de mıntaka ve eski 
Osmanlı sam·ağı) 133, 382 

Haydarpaşa (Istanbul'un Kadıköy 

kazasında Anadolu deıniryohu~nn 
ba~ istasyonu ve eiv:'in) 352, 421, 454 

Raydarpaşa hastahanesi (Istanbul'ıın 

Kcıt1ıkciy ka11asmda) 289 
H ayfa (Suriye sahilinde eski Beyrnt 

vilayetinin kaza merkezlerinden : 
Şimdi Filistin aTiizisindedir) 118, 446 

Hayl-El:Hayl (Ceziret-ül-Ara b' da 
Cebel·Şaınmar'ın merke.zi) 352, 253 

Hazar-denizi 13, 14, 24, 454 
Bak.: C. 2. 

Helipolis Ayn-Şems (Kahire'nin · 
ll kilometre şimalişarkisinde es-
ki M ıs ıl' hadbelerinden) 79 

Hemedan (ll'iık"ı-Aceın f)ehirlerindmı) 13, 
14, 16, 17, 22, 23, 

Bak.: C. 2. 
Her at (Efgaııistan'da Horasan eya

Jetinin merkeıi : Her1-rı1c1 nehri ü-
zerindedir. Eski ismi: Aria) 13 

Hereke fabrikalan (Kocaeli = İzmit 

vilayetinin Gebze kazası mer:~:ez 

nf:ılıiyesindeki Hereke köyünde 
ınensıldlt ve r,:ini fa hrikaları) :118 

Herke = Kharki (Roaos ciYfınıııla 

ada) 386 
Bak.: C. 1 

Hersek (Bosna'ııııı cennlnı_2;arbisin-

<1e eski Osm.aıılı samağı) 12, 65, 187, 
201, 202, 241, 246 - 251, 253, 255, 256, 
263, 282, 283, 290, 292, 29.'), 299, 302, 
30:3, :'ll2, :315 - 317, 366, 367, 372, 

Bak.: C. 1. 
Hezargrad 1 Raz.grad 

da kasaba) 
Bak.: C. 1. 

Sayfa 
388, 410, 453 

(Bulgaristan'-
100, 305 

Hicaz (Arabistan'da eski Osmanlı yi· 
layeti) 54, 80, 81, ıoı, 108, 117, 128, 
228, 245, 325, :326, 352 . 354, 378, 415, 

432, 433, 444, 445, 450, 451, 453 
Bak.: Haremeyn, Mekke ve Me
eline. 

H ille ( Irak'da kasaba) 30 
Bak.: C. 2. 

Hind 1 Hindistan - 2D, 31, 44, 80, 144, 
186, 295, 314, 324, 352, 354, 426, 445, 

Hind-denizi 1 Hind-okyanusu (Os-
nıanh menbalarında umnmiyyetle 
"Bahr-i·Hind" deniliT) 16, 74, 352, 354 

Hirsova - Bak. : Harvoşa. 
RisRrcık (Belgrad'la Semenrtere ara

sınrla Sırpların Krezka dedikleri 
boğaı) 27, 28 

Hit (Irak'da Fırat'ın sağ sahilinde ve 
Bağ-dad'ın l 00 kilometre şimali-

gaTbisinde. kasaba) 445 
Hırka-i-Şerif dairesi! (Toıpkapu sara-

yında) 94, 289, 469 
. Hırvatistan 1 Croatia (Yugoslavya'· 

da eya let) 247, 251 
Bak.: C. l. 

Hocapaııa (Istanbul' da mahalle) 
Bak.: C. 3. 

37, lll 

Hopa (Çornh vilayetinde kar.a mer· 
kezi) 422 

Horasım (İnın'ın şiınalişarkl:sinde e· 
yillet: Merkezi Mel)hed şehridir) 17, 

23. 30, 59 
Bak.: C. 2. 

Hoşkadeın (Istanbul' da mahalle) 59 
Hotin (Ruınan~'a'nm Besaraoya kıs· 

m ında miistah~e.m mevki) 28, 29, 43-
47, 67, 71, 84 

Bak.: C. 3. 
Hoy (İran Azrrhaycan'ında 0ehir) 14 

Rak.: C. 2. 

Hudavencliıgar - Bak.: Bms~ı. 
Hunıus I Huıns (Snriy(''ı1e If,ııııa'ııııı 

eeıınhıııHla şdıir Ye eski kaıil 

nıer:,ezi) lR, :±46 
B n k.: C. :2. 
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Sayfa 
Humus 1 Hums (Trablusugarb vila-

yetinde eski sancak merkezi) 385 
Hurremabad (İran'da Loristan ey3Je· 

tinin merkezi: Isfahan'ın ı20 ki· 
lometre cenubugaı'bisindedir) ı5 

Huveyze (Irak'da, Basra ile Hozis-
tan arasında ve hatakhklar içinde 
kasaba) ı6, 22 

Rünkar-iskelesi (Istanbul· boğ·azı'n ın 
Anadolu yakasında ve Beykoz 
~asrının önünde mermer iskele : 
Kasır, Yal_ıköyü mezarlığının ya· 
nındaki tepeciktediı') 119, ı28, ı3ı 

Hürriyet-i-Ebediyye tepesi (Istaıı-

bul'da ŞL<Şli kazasında) 404 
Hydra - Bak. : Çamlık. 

İ 

İbrail 1 Braila (Rumanya'da ve Tu· 
na üzerinde şehir) 50, 99, ıoo, 113, 

ı28, ı52, 232 
Bak.: C. ·2. 

İcaria - Bak. : Karyot. 
İç·kapu (Topkapu sarayında) 9ı 

İhtiman - Bak. : Ihtıman. 
İle des Serpents - Bak.: Yılan· adası. 
İleki 1 İlieki 1 İlyaki = Piskoıpi (Ro-

dos'un şimaligarbisinde ada) 386 
Bak.: C. 2. 

İleros 1 leryoz = Leros CAnadolu'
nun cenubugarbi hizasında . ada: 
On-iki adadandır) 386 
Ba&:.: C. 1. 

İliana - Bak. : Elena. 
İllek - Bak. : ileki. 
ilyaki - Bak. : ileki. 
İm.roz :;:: imbros (Çanakkale vilaye

tinin kazalaı'lndan olan ada) 394, 395, 
407, 447 

Bak.: C. L 
:inadiyye (Istanbul'un Üsküdar ka-

zasında semt) 242 
inceburun (Sinob'un şimalişaı'k!sin-

de) 148 
incirli (Istanbul vilayetinde Bakır 

köy = Makrıköy kaza merkezi· 
nin şimalinde köy ve çiftlik) 9, 90 

İncirli = Niı.ssiros (Rodos'un şimali-

garbisinde ada) 386 
İnebahtı ( Şiınali-Yunanistan'ın c en u· 

Sayfa 
bugarbi sahilinde ve Koriııtos -
körfezi üzerinde Lepaııto / Nau
paktos kasabasına Türklerin ver 
dikleri isim : N aupaktos'dan ınn-

lıarreftir) ı, 103, 114 
İnebahtı - körfezi (Şiını:ll - Yuna-

nistan'la Mora arasında) ı 09 
Bak.: C. 2. 

İngiltere (Büyük - Britanya adası) ı26, 

ı39, ı49, ı62, 215, 219, 222, 243, 286, 
323, 327 

Bak. : Londra. 
İngiltere sefaretlıanesi 

Beyoğlu semtinde) 
(Istaııhnl'un 

İngur (Kafka8ya'da. Poti'nin §İınıliıı
deki Anal.dia iskelesinde Karade· 
niz'e dökülen nehir) 

inkerman (Kırım'ın ceımbunda ve 

232 

172 

Si vastopol'un şarkında h ara be ) 162 
İpek (Yugoslavya'da eski Osnı:mlı 

sancak merkelerinden) 382 
İpsala (Edirne vilayetinin Keşan ka

zasında nahiye ıneı'kezi) 

Ba:ı:.: C. ı. 

İpsara (Mora'nın şarkında Nauplia 
= Anabolu körfezinde Yunanlı· 

114 

ların Psara dedikleri ada) 105 
İran (Acenıistan) ı3 - 18, 22- 25, 29, 30, 

59, 60, 80, ıo7, 110, 380, 425, 430, 435, 
454 

Bak.: Garbi-İran. 
İraıı sefarethanesi (Istanbul'da, Bak 

ı-Ali caddesinin üstünde) 334 
İrşeve - Bak. : Orsova. 
irşeve-i-Atik. : - Bak.: E,ski·Orsova. 
İsakçi (Rınnanya'nın Dobruca salıa· 

sında kasaba) 24, 26, 44, 4f5, 47, 50, 
70, 1ı3, 146, ıs2 

Bak.: C. 3. 
İsfahan - Bak. : Isfahan. 
İsfakya. = Sphakia (Girit'de dağ 

silsilesi) 210, 223, 225 
İskenderlyye (Mısır'ın Akdeniz'de 

en ınühim_ iskelesi) 48, 64, 65, 74 -
77, 79, 80, 89, 1 08, 119, ı22, 129, 

ı3o, 322 - 324, 334, 37 4 
Bak: C. ı. 

İskenderun (Hatay denilen Antakya 
vilayetinde kaza merkeıli) ı ıs, 422, 

450 
Bak.,: C. 2. 
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i$enderun - körfezi -< 

islimye = Selimno / Silvno 
ı'istan' da kasaba) 

Sayf~ 

332 
(Bulga-

114 
Bari:.: C. ı. 

:tsnı.a.il (Rumanya'da Tuna'nın en yu
karı kolu üzerinde şehir) 50, 69, 79, 

84, 99, ı52, ı79 

Bak.: C. 3. 
ismailiyye (Mısır'da Süveyş - kana

lı'nın garp sahilinde ve Port -
Said'in 75 kilometre cenubunda 
hıdiv İsmail Paşa'nın te'sis ettiği 

kasaba) 426 
İsparta (Anadolu'da vilayet merke· 

zi) 238, 244 - 246, 4ıo 
Bak: C. ı. 

İsparta (Mora'da Mistı'a 1 Misistra 
kasabası) 48 
Bak: C. 1. 

İspirlonga -~ak. : Spinaloııga. 

istanbul - Bak.: Istanbul. 
istanköy = Cos 1 Kos (Anadolu'nun 

cenubugarbl' salıili bizasında ve 
Bodrıim'un karşısında ada) 386 
Bak: C. ı. 

istanpula 1 Ustopulya = Stampalia 
1 Astropaliıa (Rodos'h N akşa a
rasında ada : İlk iki şekil Türk 
telaffuzuna göredir) 386 

istendi! (Kikl&d adalarından Tinos/ 
Tenos 1 Tine adasının Tükiçe is· 
~) ~~ 
Bak.: G. 2. 

istinye (Istanbul - boğazı'nm Rumeli 
sahilinde sayfiye : Eski ismi Sos· 
tMnion) 2ı2, 258 

istolça = Stolatz (Osmanlı ·devrinde 
Bosna vilayetinin Hersek sanca· 
ğın da kaza) 2-4:7 

İsviçre - 2ı5, 263, 333, 395, 431, 470, 
işkodra (Arnavutluk'da eski vilayet 

merkezi) 103, 117, 118, 201, 202, 238, 
302, 357, 382, 390, 391, 393, 394, 40ı, 

402 
Bak: C. 1. 

içkombi 1 İ§kumbi = ScUlnbi (Orta 
-Arnavutluk'da nehir) 394 
Bak: C. 1. 

İ§tiıp (Yugoslavya'da Üsküb'ün cenu-
buşarkisinde kasaba) 393 
Bak: C. ı. 

Sayf~ 

İtalya - 7 4, 105, 222, 246, 444 
ithaque (Yunan adalarından : Yu-

nanca ismi Theaki'dir) 74, 78 
iv:raça (Bulgaristan'da kasaba) 252 
izmir (Vilayet merkezi) 49, 141, 167, 237, 

238, 240, 244, 248, 249, 256, 270-272, 
275, 277, 319, 320, 333, 335, 358, 362, 

458 . 460, 467 
Bak: C. ı. 

İzmit (Kocaeli vilayet merkezi) ı3, ı32, 
ı35, 290, 376, 464, 466 

Bak: C. ı. 

İznik (Bursa vilayetinde kaza mer-
kezi) 6 
Bak: C. ı. 

I 

Iğciır (Kars vilayetinde kaza) 300 
Ihtiman 1 İlıtirnan (Bulgaristan'Ja 

kasaba) 252, 308 
Bak: C. ı. 

Irak (Osmanlı devrinde Musul, Bağ-
dad ve Basra vilayetleriyle Zuı' 

sancağından mürekkep arazi) 13 · 
17, 22, 29 - 31, so, 107, 352, 353, 415. 
420,; 421, 425, 429, 430, 434·437·, 445, 

. 451, 453 
Bak. : G. 2 ve Irak·ı-Acem. 

Irakayn (İki Irak: Irak-rArab ve 
Irak-ı-Acem) 435 
Bak.: C. 2. 

Irak-ı-Acem (İran'ın şimaligarbl' kıs· 
~) H 
Bak. : Irak ve Irakayn. 

Isfahan 1 isfahan (İran'ın eski payı
tahtlarından ve en büyük şehir· 

lerinden) 13, 23, 30 
Bak.: C. 2. 

ıstabiı-Amire (Şimdiki Dolınabahçe 

stadyomunun yerinde eski Has· 
ahır daire i) 454 

Istanbul 1 Der-i-Saadet, Dersaadet 1 
Der-i· Aliyye, Der-AliyyeiAstane·i 

Saadet 1 Astane (Osmanlı 

payıtahtı ve saltanatın ilgasm· 
dan itibaren de ı sene, 3 ay, 14 
gün yalmz Hilafet merkezi) 3 -. 7, 
9, 12, 13, 15 - 18, 20 . 26, 29 - 34, 
36 ,· 39, 41 - 47, 49, 50, 52, 54, 58 . 
62, 64 - 67, 72, 75, 77, 79, 80, 82 -
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Sayfa 
9ı' 94 - 97, 9D - 106, 108, 110 119, 
122, 123, 130, ı32-ı34, 136, 141, 142, 
144 - 149, 15ı' 152, 157, 159 - 161, ı63-
165, ı 70, ıso - 1s2, 184, 188, 191 -
ı93, 195, 198, 202 - 205, 207 - 210, 
212 - 219, 222, 225, 226, 229, 231, 
232, 234, 238 - 242, 244, 245, 247 -
249, 253, 254, 256 - 258, 259, 262, 263, 
270, 271, 275, 276, 280 - 282, 284, 291, 
292, 294-305, 307 - 3ı4, 316 - 320, 322, 
- 324, 328 - 336, 339, 341 - 343, 345, 
348, 349, 351, 35.6, 357, 360 - -365, 367-
3B, 375 - 377, 379 - 381, 383 - 385, 
387, 388, 390 - 392, 396 - 398, 401 -
4o;s, 407, 408, 4ı2, 414, 416 - 418, 422, 
"123, 428-430, 432, 433, 436-438, 443 -

445, 447 - 460, 462, 463, 466 
Bak: C. 1. 

Istanbul-boğazı (Karadeniz-boğazı, 

Boğaziçi) 65, 86, 90, ıo7, 110, 111, 
113, 146, ı49, 150, ı56, ıss, 222, 242, 
273, 28ı, 336, 38ı' 414,- 417·419, 450, 

454 
Bak: C. 1. 

Istanbul-halici - Bak.: Haliç. 
Istanbul Müzesi - Bak.: Miize·i-Hü· 

ınayun. 

Istanbul sftru -
·ıst an bul-tersaner 

sa nesi. 

J 

J assy - Bak. : Yaş. 
.Java - Bak.: Ca va. 

Bak.: Hal iç Ter 

K 

Kaba-tepe ( Geliboln yarımadasının 

ıoeııubngarbisinde ve Arı-burnu'· 

38 

nnn cenubunda) 423 
·Ka'be+Hürriyet (İttihad-ve-Terak-

ki komitesinin Selanik · >Jehriııe 
bkh!!;ı tuhaf isimlerden) 393, 404 
Bak.: Mehd-i-Hürriyet ve Sela
nik. 

Xaça (Kınm'ın eennbu;şarkisinde 
ıırhir) ]60 

·Kaçanik-boğazı (Yugoslavya'da üs-
kii.p ~ehrin in 2.5 kilometre ~iıntı
lig·nrb1siıı<1r n Şnr , f1ağ·ı~·1a Kn-

ı'adağ arasında geçit) 
Sayfa 

382 
Kaçılova Katzelev Katsel ve 

(Bulgaristan'da Razgrad = He
zargrad'ın garbında ve Rusçuğ'-

nn cenubugarbisinc1e kasaba) 305 
Kadıköy 1 Kadıköyü (Istanbul - bo

ğazı'nın Anadolu yakasında kaza 
nıerkezi) 335, 457, 458 
Bak.: C. ı. 

Kadırga-limanı ( Istanbul'da) 334 
Bak: C. ı. 

Kafkas/Kafkasya (Cenubi ye şıınn-

ll) ı3 - ı5, 24, 30, 44, 47, 115, 170, 
ı72, ı78, 333, 334, 420, 425, 427, 429, 
431, 434, 436, 437, 4±5, 446, 451, 

452, 458, 462 . 
Bak. : Ceıınbi · Kafkasya 

Kağaverd (Cenubi - Kafkasya'da ve 
Erivan'ın 6 fersalı mesafesinde 
ova) 3ı 

Kağıthane (Istanbul·lıalic'inin miin- . 
te hasında eleı-e ve mesire: Lale 
devı'inde bu m esireye "Sa' d·a · 
bad" ismi verilmiştir) 20, 56, 95, 284, 
Bak: C. ı. 

Kagul 1 Kaghul - Bak.: Kartal. 
Kahire (Mısır'ın merkezi) 54, 75, 77 - 79, 

ıoı, 119, 23ı, 325, 354 
Bak. : C. 2 ve 1\Xısır. 

Kahulu - Bak. : Kartal. 
. Kalafat (Rumaıiya'da Tuna'nın şol 

salıilinele ve Vidin'in karşısında 

~ehir) 146, 147, 149, 153 
Kalarnata (Cenubi-Mora salıilinde ve 

ayni isimdeki körfez de şehiı') 48, l 09 
Kalas = Galatz (Ruınrınya'da, Tıma'· 

nın sol salıilinele ve Yaş şehrinin 

175 kilometre cenubunda şehir. 

Eski ismi Axiopolis) 71, ı 06, 146, 152, 
156 

Kal'at~ül-Akabe _ı Ba;c :Akabe. 
Kale - Brık.: Calais. 
Kale-boğazı - Bak.: Pas de Calais. 
Kaletschwa - Bak.: Kiilefçe. 
Kalimnoz = Calymnos (Anadolu'-

nıın <>ennbng-arbi lıi:d1sınc1aki On-
iki adadan) 386 
Bak: C. 1. 

Kalkandelen (Yng·oslrıvya'da Priz· 
n~n'in .'33 kilometre renulmsaTki
sinde rski ka;r,fi nıeTk('zi: Eski is-
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mi Tetovo) 
Sayfa. 

393 
Sayf.a. 

302, 3ı6, 339 
Kalyoncu - kulluğu (Istanbul'un Be· Bak.: C. ı. 

yoğlu semtinde cadde) 232 Karadeniz (Osmanlı metinlerinde 
Kama (Rusçuk civarında ve Tuna 

üzerinde ada) ı57 

Karname (Kudüs'de Hıristiyan 

kaamat-ı-mubareke" sinden 
;,:i lise) 

"Ma· 
olan 

Kamçık 1 Kamtchik (Bulgaristan'da, 
ı4ı 

Varna'nın cenubunda nehir) ıı4 

Kamış 1 Kamışlı = Kamiesch (Si
vastopol'un cenubugarbisinde kü-
çük körfez) 16ı, 165, ı 71, ı79 

Kamış-burun 1 Kamiesch - Bouroun 
(Kırım'ın şarkındaki Kerç kasa
basının iki buçuk fersah cenu· 
bunda) 

Kandeh§.:r (Efganistan'm Kabil'den 
evvelki payıtahtı: Eski isimleri 

Gandhara ve Nadir-abad) 
Kandilli (Istanbul-boğazı'nın Anado

lu yakasında köy ve sayfiye) 
Kandiya ( Girid'in en büyiik şehri 

ı65 

ı3 

76 

ve eski viiayet merkezi) S, 72, 2ıo, 337 
Bak. : C. 2 ve 3. 

Kanh-kaya (Plevne'de tabya) 
Kanlı ·sırt ( (l-elibolu yarınıadasının 

cenubugarbisinde) 
Kanlı-tepe (Gelibolu yarımadasının 

cenubugarblsinde) 
Kantarcılar (Istanbul' da eski çarşı) 

Karaağaç (Edirne vilayeti merkez 

305 

425 

425 
73 

nahiyesinde köy ve istasyon) 429, 469 
Karabelna'ia (Kırım'da Sivastopol 

miistahkem - mevkiinin şark va
roşu) 

l{araburun (Garbi - Anadolu'da ve 
167 

Sakız'ın karşısında) 49 
Bak: C. ı. 

Karabusa - Bak. : Caı'abusa. 

.Karacaahmet (Üsküdar'da biiyük me· 
zarlık) n·ı2 

l{aracabey = Mihaliç (Bursa vilaye· 
yetinde kaza merkezi) 464 
Bak.: C. ı de Mihaliç. 

·Karadağ ( Arnwutluğun şimalinde 
Avrupalıların Montenegro ve İs-

11\.vlaı'ın Tchernagora = Cenıa· 
<;or'1 drrlikle.ri memleket) 51, 187, 
20ı, 202, 246, 247, 283, 290, 201, 295, 

Bahri-siyah) 3, 7, 13, 26, 29, 35, 55, 
58, 63, 65, 74, so, 86, 99, ıoo, 148 -
ı50, ı52, ı54, ı56, 158, ı60, ı63, ı66, 
ı71 - ı73, ı79, ıso, ı83, 233, 2S9, 296, 
3ı 1' 3ı2, 394, 4ı5 - 420, 422, 42S, 454 
BaK.: C. ı. 

Karadeniz - boğazı - Bak. : Istanbul 
-boğazı. 

Ka,radere (Rize vilayeti merkez ka· 
zasmda nahiye merkezi) 431 

Karaferye (Yunanistan'da Selanik 
şehrinin 60 kilometre cenubugar-
bisinde eski kaza merkezi) 393 
Ba:K.: C. ı. 

Karahasan (Bulgaristan'da Tuna'ya 
dökülen Lom ve Yantra nchirieri 
arasında köy) 305 

Karahisarı-Sahib .:..._ Bak.: Afyon
Kaı'ahisar. 

Karakilise (Ağrı vilayetinde 
se kazasının eski ismi) 

Karaköse - Bak. : Karuilise. 

Kaxakö-

Karaman (Konya vilayetinin eski ıs· 

.300 

mi) S2, 95 
Bak.: C. 1 ve Konya. 

Karamürsel (Kocaeli = İzmit Yila-
yetinde kaza merkezi) ı3 

Ba:K.: C. ı. 

Karasu (Varna'nın 25 saat .mesafe
sinde ve Babadağı ile Pazarcık 

arasında) 55, 56 
Karasu = Tahernaiia 1 Cernavya (Kı· 

nın'da Sivastopol koyuna döki;i- , " 
len nehir) 63, ı60, 166, ı68, ,Jc78 

Karasu = Mesta (Garbl - T~·akya'da . 
ne h ir) 407, 40S 

Ba:c: C. ı. 

Karayova = Craiova (Küçük-Eflak'-
ın merkezi) ı53 

Bak.: ·Eflak--ı-sagir. 
Karınova 1 Karin-abM (Bulgaristan'-

da kasaba) 59, 114 
Bak.: C. 1. 

Karlı-eli ( Yunanistan'ın gaı.ıp salıilin-

de eski sancak) 1 03, ıo4 
Rık.: C. 2. 

Karlofça (Yugoslil.v'yada kaıo:aba) 7, 9, 
12, 29, ısı 

F. 38 



594 O S M A N LI T"A R i H i ENDEKSLER 

Sayfa 
Bak.: C. 3. 

Karpathos - Bak Kerpe. 
Kars (Vilayet merkezi) 30 - 32, 85, 146, 

149, ı7o - 173, ı79, 300, 301, 3ı2, 314. 
315, 420, 447, 458 

Kars-çayı (Kars vilayetinde Arpa-
ı:ay'a dökülen ırmak) ;n, 113 
Bak.: C. 3. 

Kars-gölü (Kars şehrinin önünde) 3ı 

Kars-ovası (Kars şehTinin önünde) 30ı 

Karta! = Kagul 1 Kaghul 1 Kahulu 
1 Cahulu 1 Cahoul (Dobruca'daki 
İsakçı kasa-basının karşısında ve 
Tuna'nın sol sahilinde müstah
kem · · nıevki ve ova : Osmanlı 

menbalarında "Karta] sahrası" 

denir) 4, 50, 5ı, 179 
Karun (İı'an'da Şatt-ul-Arab'a dökü-

len n ehir) 425 
Karyot = Nikaria 1 icaria (Adalar -

denizi'nde ve Sisarn'ın garbında 

şimdi Yunan işgalinde bulunan 
Türk adalarmdan) 394 

Kasaba = Turgutlu (Mağnisa vilaye· 
tinde ka,za merkezi) 459 

Kasımpaşa (Istanbul'da Haliç - tersa-
nesinin bulunduğu semt) 98 
Ba~.: C. 1. 

Kaımpaşa-tersanesi - Bak.: Haliç
tersanesi. 

Kasos - Bak. : Kaşot. 
Kasr-ı-Şirin (İran'da Basanilere 

harabeleriyle meşhut kasaba) 

Bak.: C. 2. 

ait 
ı3, 25, 

32 

Kasr-Said - Baik. : Bardo. 
Kasr-ül-Akabe - Bak.: Akabe. 
Kassel 1 Cassel (Prusya'nın. büyük 

şehiileriden) 407 
Kastamonu (Vilayet merkezi) 46, 287 

Ba:tı:.: C. ı. 

Kastel kal'ası (Mora'da Tripoliçe'nin 
cenu:buşarkisinde Frenklerin 
Chateau de More.e dedikleri ka
lenin Osmanlı menbalarındaki is-
~) 8 

Kaşot = Kasos ( Girid'in şimalişar

kisinde ve Kerpe'nin yanında 

ada) 386 
Katzelev 1 Katselve - Bak.: Kaçı· 

lo va. 

Sayfa 
Kavala ( Adalaı'-denizi'nin şim al sa-

lıilinde liman) 81. 136 
Bak.: C. ı. 

Kaynarca 1 Kaynarcı 1 Küçük-Kay
ııarca (Bulgaritaıı'da Silistre'nin 
7 kilometre cenubunda 1774 mu· 
fıhedesiyle meşhur kasaba) 58 · 61, 

64, ı42, 

Kayseri (Vilayet merkezi) 11, 41, 106, 
35(} 

Ba:c: C. ı. 
Kazanlık 1 Kızanlık (Bulgaristan'da 

Eski·Zağra'nın 28 kilometTe. ~ı
ınaligaı'bisinde ve Ş!jpka-geçidi 
civarında eski kaza merkezi) 304, 

307-309 
Kazvin (İran'ın eski payıtahtlarından 

ve mühim şehirlerinden) ı3, 32 
Bak. : C. 2. 

Kefalonya (Yunan-adaları'nın en bii· 
yüğü) 74, 78 
Bak.: C. ı. 

Kefe (Kırım yanmada.sımn. cenubu· 
şark! sahilinde liman) 5ı, 63, 4ı8 

Bak.: C. ı. 

Kegalık ( Aı'navutluğ'un şiınal kısmı, 

Şiınali-Arnavutluk) 103; 
Bak. : Toskalık. 

Kepez (Çanakkale-boğazı'nın Ana· 
dolu yakasıuda ve Kal'a-i-Sul· 

- taniyye Çanakkale vilayet 
merkezinin cenubunda burun) 421 

Kerbela (Irak'da Bağdad . vilayetinin 
eski sancak merkezlerinden) 32· 
Bak.: C. 2. 

Kerç (Kırım'ın şarkında ve ayni i· 
simdeki boğazın garp sahilinde 
şehir) 58, ı65, 166, ı79· 

Bak.: C. 3. 
Kerç-boğazı (Kırım'Ln şarkında ve 

Karadeniz'le Azak-denizi ara-
sında) 165, ı66· 

Kerden 1 Kherden (İran'da Tahran'· 
la Kazvin arasında mevki) 32-

Keresteciler (Istanbul'da çarşı) 73 
Kereviz - dere ( Gelibolu·yatımada-

sının cenubunda Çanakkale-boğa· 
zı'na dökülen su: Birinci cihaıı 

harbindeki Çana;!ı:kale muharebe-
sinin :Sedd·ül·bahir cephesin-
dedir) 424 
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Sayf,a. 
Kerkük (Irak'da ŞeJıı+?:fır eyille-

tinin merkezi) 24, 30, 445 
Bak.: C. 2 n .'3. 

Merrnanşah (İran'cb eyaJet merkezi) 13, 
14, 17, 21, 22 

Bak. : C. 2. 
Kerpe = Skarpanthos 1 Karpathas 

(Girid'iıı şimaJişark'isiııde ada) 386 
Buk. : C. 2. 

Kerson 1 Kherson (Rusyı~'da Dniepr 
= Özü 1 Ekşi-su ağzında şehir) 65 

Kesik·künbed (Kars şehrinin bir bu-
~nk saat mesafesinde köy) 31 

Kethuda·dairesi (Bab·ı-Ali'ııin Sadii· 
ret-ketlmdalığı dairesi) 96 

Kharki - Bak. : Hereke. 
Kharkof 1 Harkof (Rusya'da Ukray-

na eyaJetinin merkezi) 342 
Kherden - Bak.: Kerdeıı. 

Kherson - Bak. : Kerson. 
Kichinef - Bak.: Kişinef. 
Kikiad (Adalar grupu) 8, 115, 116 

Bak.: C. 1. 
Kilburun - Bak. : Kılburun. 
Kilen - Balka 1 Kilene - Balka (Si

vastopol civarında dere) 
Kili 1 Kilya (Rumanya'da Tuna'nm 

en şimali kolu üzerinde Kilia 

166 

kasabası) 50, 70, 84, 408 
Bak.: C. 2. 

Kilid -ül-bahr (Çanakkale-boğazı'-
nın Rumeli yakasındaki tahki · 
matından) 

Bak.: C. 1. 
Kilikya (Anadolu'nun cemıbnnda 

386 

mıntaka) 119, 373 
Bak.: C. 1. 

Kilis (Anteıp Gaziantep vilayetin· 
de kaza merkezi) 79 
Bak.: C. 3. 

Kireç-tepe (Gelibolu - yarımadası'· 

nın garbıııdaki Suvla koyunun 
şimalinde) 425 

Kiremit mahallesi (Istanbul'da Fe-
ner ve Balat kapulaı'ı arasında) 32 

Kirmasti (Bursa vilayetinde şimdiki 

Mustafakemalpaşa kaza merkezi· 
nin eski ismi) 464 
Ba~.: C. ı. 

Kirte (Gelibolu · yaı'ımadası'ııın ce· 
nubug·aı·bisinde ve Çanakkale vı-

Sayfa. 
layetinin Eceabacl kazasında 

köy) 423, 424 
Keşinif 1 Kichinef (Besarabya'da 

Rnınenlerin Chischinan dedikll,-
ri şehir) 342 

Kıbrıs ( İııg·iliz işgalindeki Tüı'k adası) 

6.'l, T1, 21.3, 238, 313, 314, 317, 322, 
332, 433 

Kıla-ı-erbea - Ba;;:.: Kıla'·ı-Haka
nıyye. 

K ıla' -ı-Hakaniyye 1 Kıla-ı-erbea 

(Sırp pı·ensliğ·inin teşekkiilünden 

sonra bir müddet daha Osmanlı 

i~g,ılinde kalmış olan dört kale: 
En miihimıni Belgrad ve diğer

leri de Bö~iirdelen, Senıendeı'e ve 
Fetlı ·iiJ·İslam kal el eridir) 211, 

215, 216 
Kılburun 1 Kilburun (Rusya'da Dııi-

epr = Özii nehrinin Karadeniz'e 
dökiildüğü noktada kale: Bu i-
sim csaseıı "Kil" ve "Burun" ke· 
limcleriııden mürekken:ıtir; Kıl

burun telaffuzu ahenk kanunıı-
nun te'sirinden nıütevellid olma· 
lıdır. Garp menbalarında Kilboo· 
urn ve Kinborun tahrifierine tesa· 
diif edilir) 24, 27, 52, 58, 67, 171, 179 

Kılıc · Alipaşa camıı (Istanbul'un 
Tophane semtinde : Tophane ca· 
.mii) 189 

Kılkış istasyonu (Selanik'de) 379 
Kınalı-ada (Istanbul vilayetinde A

dalar kazasındaki dört meskun 
adanın biri : Eski ismi Proti) 84 

Kır~alı. 1 Kırcaalı (Bulgaristan'cla 
Filibe'nin cenubuşark!sinde ka· 
saba) 328, 389, 407 

Kırçoova (Yunanistan'da Milona 1 
Meluna geçidinde tepe) 338 
Bak : Milona, Menekşe ve Pır-
nar. 

Kımn (Eski hanlık arazisi) 7, 25, 26, 31, 
35, 50, 60, 61, 61, 63 - 65 ' 70, 72, 103, 
139, 141, 146, 150, 154 - 161, 163 -
165, 167, 169 . 174, 178, 179, 185, 187, 
189, 190, 199, 201, 205, 209, 233, 249, 

263, 302, 304, 339, 342 
Kırk - kavak (Istanbul civaı'ında 

DaYndpa~a ile İncirli arasında) 90, 
91 
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Sayf~ 

Kırkkilise - Bak : Kırlareli. 
Kırklareli 1 Kırkkilise (ViHlyet ıner 

kezi) 114, 308, 3ı2, 347, 390, 465 
Bak.: C. 1. 

Kızanlık - Bak. : Kazanlı~. 

Kızıl-deniz (Osmanlı menbalarında 

Bahr-i· Ahmeı') 54, ı88, 23ı, 352, 
353 

Bak.: C. 2. 
Kızıltepe 1 Gedikler (Kars'ııı şar-

kında) 

Klausenburg (Transylvania 
in merkezi) 

300, 30ı 

= Erdel'-

Bak.: C. 3. 
Koca - çimen ( Gelibolu ·yarınıadası'

nın cenubugarbisinde ve Anafar-

66 

talaı"ın cenubunda teıpe) , 425 
Kocaeli (İzmit vilayeti ve yarırdada· 

sı) ıo2, ıo8, lll 
Bak.: C. ı ve İzmit. 

Koçana (Yugoslavya'da ve üskii.b'iin 
80 kilometre şarkında eski kaza 
merkezi) 393 

Kolaşin (Karadağ'da es:ki Osmanlı 

kaza merkezlerinden) ı88 

Komanova (Yugoslavya'da eski Ko· 
sova vilayetimizin kaza merkez-
lerinden) 393 
Bak.: C. 3. 

Konya (Vilayet mer~ezi) 77, 8ı, ı 08, 117, 
118, 248, 3ı7, 339, 345, 427, 444 
Bak.: C. ı ve Karaman. 

Konya-ovası - 200, 26ı 
Bak.: C. 3. 

Korfu (Ynnan-adalaı'ı'ııdanKorfos1 9, 
74, 78, 79 

Bak. : C. ı ve 2. 
Korican (İran'ııı Hemedan şehri ci-

varında ova) 22 
· Ko:rinthos 1 Corinthus (Şimali- .Mo

ra'da Türklerin Gürdils dedikle-
ri kasaba) 8 
Bak.: C. 1. 

Korinthos - berzahı (Şiınali-Yunanis· 

tan'la Mora arasmda) 8 
Rak.: C. ı. 

Ko::-nilof - Bak.: ]\i[alakoff. 
Koron (Cenubi-Mora 

tahkennııevki) 

sahilinde müs-
8, 48 

Bak.: C. ı. 

Kos - Bak.: İstankiiy. 

SaY'fa. 
Koska (Istanbul'da mahalle ve cad-

de) 41 
Kosova (YugosHivya'da eski Osman

lı vilayeti: Mer'rı:ezi Üskiip şehı'i-

dir) 344, 35ı, 359, 382, 383, 393 
Bak.: C. ı. 

Kotur 1 Khotur (V an'ın şaı'kında es
ki Osmanlı kazası: Berlin muahe· 
desi mucibince İran'a teüedil· 

miştir) 3ı6 
Kovayt - Bak.: Kiiveyt. 
Koyun-adaları = Spalmatori (Garbi 

- Anadolu'daki Karaburun'la Sa· 
kız adası arasında bulunan Sa-
kız-boğazı'nda sıra adalar) 49 

Kozan 1 Sis (Seyhan = Adana vila-
yetinde kaza merkezi) 334 

Bak.: C. ı. 

Kozluca (Bulgaristan'da ve Şumnu 
civarında kasaba) 57 

Köprüköy (Erzurum vilayetinde Pa· 
sinler = Hasankale kazası ıner 

kez nuhiyesinde köy: Hasankale-
~in şarkmdadıı·) 421, 422 

Köprülü kütüphanesi (Istanbul'da, 
Divan-yolu'nda) 12ı 

Köstence (Rumanya'nın Raraden:z 
sahilinde en milhim •limanı) 152 
Bak.: C. ı. 

Krezka - Bak. : Hisarcık. 
Kroja - Bak.: Akçahisar. 
Kronstadt (Rusya'nın eski payıtahtı 

olan Petersburg'un 40 kilometre 
garbındaki limanı) 47 

Kuban (Kafkasya'da Elbürz dağın
dan çıkıp Azak-denizi ile Karade· 
niz'e dökiilen büyük nehir ve bu 
nehi:ı' boyları) · 58, 63, 72 

Kubbe-altı (Topkapu sarayında) 91 
Kudüs 1 Kuds , (Filistin' de eski Os· 

manlı sancak merkezi) 76, .118, 141, 
ı42, 2ı2, 336 426, 433, 436, 437, 445 
Bak.: C. 1. 

Kulefça - Bak.: Kiilefçe. 
Kuleli (Istanbul·boğazı'nın Anado!n 

ynkasınrla eadde ve eskiden in:ıla 
olan askeri lise) 188, ı89 

Kulewtcha ~ Bak.: KiUe:fçe. 
Kulpa (Sava nehrine diikül,en ırınale 

hnlaıı) 27 
Dak.: C, 3. 
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Sayfa 
Kum-kale (Çanakkale·boğazı med· 

halinin cenubunda, Sedd-ül-
bahr'in karşısında ve Anadolu 
yakasında istihakın) 420, 423, 430 

Kumkapu (Istanbul'da mahalle) 13 
Bak.: C. 1. 

Kuneytara (Osmanlı devrinde Suri
ye = Şam vilayeti meı'kez san· 
cağında kaza merkezi) 446 

Kuşadası (İzmir vilayetinde kaza 
mer:n:ezi) 458 

Kuşhane (Topkapu sarayında) 93 
Kutais (Gürcistan'da eski İmerethi 

= Açuk·baş krallığının payıtah-

tı) 172 
Bak.: C, 3. 

Kutucular (Istanbul'un eski ç~ırşıla: 

rından) 73 
Kfit-ül-Amare (Osmanlı devrinde 

Bağdad vilayeti merkez sancağı-

na tabi' kaza merkezi: Bağ

dad'ın 160 kilometre cenubuşar

klsindedir) 422, 426, 429, 430, 435, 450 
Kuzguncuk (Istanbul · boğazı'nın A

nadolu yakasında ve Üsküdar'la 
Beylerbeyi arasında köy ve Say
fiye: Eski ismi Khrisokemmos) 242, 

258, 260, 267, 273, 275, 313 
Küçük-Anafarta - Bak.: Anafarta-

laı', 
Kiiçü:n:·Balkan (Şarki:-Balkanlar sil· 

silesi ). 152 
Bak.: Balkan 1 Balkanlar ve Şi· 

mail-Balkan. 
Küçük-Eflak - Bak.: Eflak-ı-sağlr. 

Küçük-Kaynarca - Bak: Kaynarca. 
Küçük-Ok·tabya = Peti :&edan (Kı-

rı.m'da Sivastoıpol tahkim atın-
dan) 168, 169 

Küçükpazar (Istanbulda mahalle ve 
cadde) 33 

Küçük-Yahni (Kars'ın şarkında il$.i 
tepe) 301 
Bak.: Yahniler. 

Külefçe 1 Kulefça Kullewtcha 1 
Kaletschwa (Bulgaı:istan'da Var 
na ile Şumnu arasında boğaz) 113 

Kürdistan (Bazı Osmanlı menbala
ı-ında Şarki-Anadolu vilayetleri· 
nin bir kısmına yanlış olarak ve-
.rilen isim) 120 

Sayfa 
Kütahya (Vilayet merkezi) 103, lOt!, 118-

120, 466 
Bak.: C. 1. 

Küveyt 1 Kovayt (Basra·köriezi'nin 
şimaligarbi:sinde liman ve eınaı'et 
merkezi) 352, 353, 355 

L 

Lahsa 1 El-Hasa (Basra-körfezi'nin 
şiınaligarb1 sahilinde eski eya· 
let) 80, 358 
Bak.: C. 2. 

L§Jeli camıı (Istanbul'da Üçiincü 
Mustafa'nın yaptırdığı cami) 40-42, 

94 
Lamya = Lamia (Yunanistan'ın şar

kmda ayni isimdeki Laroya 
Zeytin köTfezine dökülen ımıak) 340 

Langa-kapusu (Istanbul'un Langa 
semtinde) 38 

Larissa - Bak.: Yeni şehir. 
Larta - Bak.: N arda. 
Lausanne - Bak. : Lozan. 
Lazıkıyye (Suriye sahilinde Beyrut 

viHlyetinin eski sancaK · merkez-
lerinden) 129, 327 

Lehistan (Polonya) 5, 7, 24, 26, 28, 41, 43, 
45, 53, 58, 85, 139, 177, 446 

Bak.: C. 1. 
Lemnos - Bak. : Limni. 
Lepanto - Bak.: İnebahtı. 
Lepanto-körfezi - Bak.: İnebahtı-

körfezi. 
Leros - Bak. : İleros. 
Leyroz - Bak.: İleros. 
Leş = Alessio (Arnavutluk'da İşkod

ı'a'nın 36 kilometre cenubuşark1-

sinde kasaba) 393 
Bak.: C. 1. 

Levend (Istanbul'da Şişli ile Biiyii)\:· 
dere arasındaki Maslak yolu üze
rinde vaktiyle Nizam-ı-cedJ:d kış

lasının bulunduğu semt) 72, 73, 86, 
95, 96, 981 

Lim _(ArnavutlııK'dan çıkıp Karadağ'-

dan geçtikten sonra Bosna'da 
Drina nehrine karışan ırmak) 201 

Limnt = Lenınos (Çanakkale- boğa· 

zı medhalinin karşısında ştındi 

Yunan işgalinde bulunan Türk 
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Sayfa 
adası) 17, 50, 51, 351, 394, 447, 450 
Bak.: C. 1. 

Lipso / Lipsos (İstanköy'le Sisanı 

aı'a sm daki adalardan) 386 
Litilte - Bak.: Çatana. 
Lofça = Lovatz (Bulgaristan'da ka· 

saba) ::306 
Bak.: C. 1. 

Logosch - Bak.: _ Lngosch. 
Lom (Bulgaristaıı'da Rusçuk civa-

rında Tuııa'ya dökiilen ııehiı-) 305 
Londra (İngiltere kı-allığınııı payı· 

tahtı: İngilizler London ve Fran
sızlar da Londres derleı') 112, ı 15, 
123, 128, 129, 131, 135, 150, ı 63, 185, 
200, 217 - 22ı' 2:/.7, 233, 243, 248, 256, 
259, 266, 270, 278, 290, 295, 299, .)1-1-, 
319, 335, 354, 386, 391, 39'4, 398, 401, 

402, 406, 407, 4-±8, 466 
Bak.: İngiltere. 

Lo ri (Gürcistan' da Bo rı; al ı snynıı nıı 

sol sahilinde şehir) 15 
Bak.: C, 3. 

Loritan ( İran'ın garbında ey alet) 14, 15, 
22 

Bak.: C. 2. 
Losfaki (Yunanistan'da lVIilano / lVIe

luna geçidinden Turnava'ya gı

den dağ yoluna ha-:rim tepeleı'-

d®) ~ 
Lovatz - Bak.: Lofça. 
Lozan = Lausanne (İsyiçre'de şehir: 

Vand kantonunun merkezidir) 386, 
395, 459 

Lugoosch 1 Logosch = Lugoş 1 Lo-
goş (lVIacaristan'ın Banat Tı-

mışvar eyaletinde ~ehir)- 67 
Bak.: C, 3. 

Lutfipaşa ( Istanbul'da semt) 38 
Lübnan 1 Cebel-Lübnan (Eski Os-

manlı sancağı) 132, 135, 186, ı91-l96, 

205, 218, 223, 229, 230, 292, 332, 409, 
4.36, 453 

Bak.: C. 2.· 
Lüleburgaz (Kırklareli Kükkilise 

vilayetinde kaza merkezi) 114, 390, 
465 

Bak.: C. 1. 
M 

Maan (Osmanlı devrinde Suriye 

Sayfa 
Şa ın Yilayetinin Kere k saııcağ·ın~ 

da kaza merkezi) 436 
Maarif nezareti (Istaııbul'da Sultan· 

mahmut türbesi yanında 

Darülfünun binalaı'ıııdan) 
Macaristan - 10, 138, 139, 

eski· 
378 

222, 393 
Bak.: C. 1. 

Macar-tabyası (Istanbul-boğazı'ııdaki 

Anadolukavağı civarında) 86 
Mackensie çiftliği (Kırım'da Sivas-

topol koyunun şimalişarki tara-
fında) 160, 167, 168 

Maçin 1 Matschin (Rumanya'da, Tu-
na üzerinde ve İbrail'in \\:arşı
sında ınüstahkem-mevki) 52, 71, 152, 

302 
Mağnisa (Vilayet merkezi) 94, 319; 459 

Bak.: C. l. 
Magosa (Kıbrıs'ın şaı'k sahilinde şe-

hir) 329 
Bak.: C. 1 ve 2. 

Mahmutpaşa (Istanbul'da semt ve 
çarşı) 21, 37 

Ma1na' = Mayna 1 Manya (Mora'nın 
cenubundaki Koron körfezine ha
kim olan Mataban yarımadasın-
daki dağlık saha) 48,· 105 
Bak.: C. l. 

Makaamat-ı-Mubareke (Kudüs'de 
muhtelif Hıristiyan mezheplerin
ce mukaddes sayılan ve Kırım 
muharebesine sebeb olan ma-
kaınlar) 141, 142, 1 ö8, 185 

Makedonya (Selanik, Manastır ve 
Kosova ara:r,isi (146, 232, 312, 315, 
344-347, 351' 353, 305, 357-366, 375ı 
382, 383, 389, 391, 393, . 398, 406, 430, 

Bak.: C. l. 
Makrıköy - Bak.: Bakırköy. 
Malakoff 1 Kornilof (Sivastopol'daki 

Rus tahkimatının en mühiın nok-

438 

tası) 166 - 160, 170 
Malatya (Vilayet merkezi) 332 

Bak.: C. l. 
·Malta (Akdeııi;;:'de İngiliz adası) 75, 80, 

85, BB, 3ö4, 385, 444, 452, 458, 461, 
464, 468 

Bak.: ·c. 2. 
Malta-köşkü (Yıldız sarayında) 

Malvasia - Bak.: Monemvasia. 
:n9 
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Sayf.a. 
Mamaçay (Kıı'ını'ın ceımbu~arkisinde 

köy) ı6o 

Mama-Hatun - Bak.: Tercan. 
Mamelon-Vert - Bak.: Yeşil-Tüm· 

s ek. 
Ma'muret-ül-Aztz (Şimdi yanlış ola· 

ı'ak Elazığ denilen Hal'fPut vila· 
yeti: Kısaltına olarak El-Aziz ·de 
denilir) 332, 409 
Ba~c: C' ı de Harput. 

Os-1vianastır (Yugoslavya'da eski 
nıanlı vilayet merkev.i) 62, 
Jclc7, 3.51' 359, 36ı, 362, 364, 

344, 346, 
375, 384, 

393 
13ak.: C. ı. 

::\'l:2....'1clıee = Manş (Fransa ile İngil

\pre'yi :ıvıran re .Atlas okyann
,•wn ~iaıal-dPnizi',ı•le birle:]tll'Pn 

' ·ı•-1 47, 219 
Mai1VaSyil - ~- ~.;.: Monc;ı,-,-:;:o;iıı. 

:r,IJ:anya -.Bak.: Mai'na. 
Mara.ş (Vilayet merkezi) 453, 463 

Bak.: C. ı. 

Mardin (Vilayet nıerkev.i) 

Bak.: C. 2. 
Mardin = . Mertin ( Bulgaristan'da 

Rusçuk şehrinin· üç saat mesafe

332 

54 sinde mevki) 
Marmara denizi 84, 204, 217, 289, 311, 

40ı, 4ı4, 424, 428 
Bak.: C. ı. 

Marne (Frarısa'da Seiııe nehrine dö
4ı8 külen um ak) 

Marsilya = Marseille 
Fı'ansa'nın en mühi,m 

( Akdeniz'de 
iskelesi) ı53, 

ı58, 2ı8 

Bak.: C. 2. 
Martinestji /Martinesti (Rnmanya'da 

Efla:c'la Bo,ğdan arasında huduel 
teşkil etmiş olan Rymnic mihTi 
ür. erinde) 69 

Maskat (Arabistan - yarımadası'nın 

Oman = Umman sahilinde müs· 
tahkem mevki : Oınan imamlığı· 

ııın mer~ezidiT) 80 
Matracı (Hotin civarında köy) 46 
Matschin - Bak. : Maçin. 
1\llave•:ay·ı-Kafkas - Bak.: Cenubi· 

Kafkasya. 
Mayna - Bak. : Maina. 
Mazenderan (İran'ın şimalinde eya· 

Sayf,a 
let) ı3, .14 

Ma'zftlin kıraatlıanesi ( Istanbul'da 
Bab-ı-Ali'nin karşısındaki köşe-

de eski kahve) 400 
Mecidiyye _:__ Bak.: ViTanşehiT. 
Mecidiıyye camii - Bak.: Ortaköy 

camii. 
Mecidiyye tabyası - Bak.: Abdül

mecid 1 Mecidiyye tabyası. 
Mecingerd 1 Micingerd (Kars vila· 

yetinde Sarıkamış kazasının Ka-
. ra organ nahiyesinde i!ü köy : Bu 
köyler "Ulya = Yukaı'ı" ve "Süf
la = Aşağı" sıfa tlarıyla birbirin-
elen ayrılır) 428 

Meçova 1 Meçöve = Mezzovo (Yu
nanistan'da Yanya'nın 38 kilo· 
metre şimalişarkisinde eski k1za 
merkezi) 153 

Medin~ (Hica7!da Ravza·i-Mutahha· 
ra'nın bnlunduğ·u mukaddes şe-

hir: Medine-i-Münevvere) 80, 85, ıoı, 

352, 378, 432, 43, 450 
Bak.: C. l. Mekke ve Haı'emeyn. 

Meğri - Bak. Fethiye. 
Mehadi•a (.M:acaristan'm Banat eyale

tinde ve Bela suyu üzerinde ka-
nh~ ~ 

Mehd-i-Hürriıyet (İttihad·ve-Terak-

ki komitesinin Selanik · şehrine 
ta;dığı tuhaf isimlerden) 393 

Bak.: Ka'be-i-Hiirriyet ve Sela-
nik. 

Mehterhane (Istanbul'un Sultanah-
met meydanında) 37 

Meis Oastellorizo 1 Castelrosso 
(Antalya vilayetinin cenup sa· 
hili hİzasında ada) 407 
Bak.: C. 2. 

Mekke (Hicaz'ın merkezi ve İslam 

Ka'besirıin bulunduğu mukaddes 
şehir: Mekke-i-Mükerreme) 54, 80, 
sı, • 85, ıo1, ı37, 297, 352, 432, 433, 

436, 444, 445, 468 
Bak.: Haremeyn, Hicaz ve Me
eline. 

Mekteb-i-Harbiyye - Bak.: Harbiye 
nıektebi. 

MemaJik-i-islamiyye - Bak.: Ak-
tar-ı-islamiyye. 

Memalik-i-mahrftse (Üç Kıt'a üzerin-
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Sayfıı. 

deki 
ınfıu : 

Osmanlı ölkelerinin mec· 
M:em3Jik-i-Osmaniyye) 124, 

219, 364 
Bak. : Türkiye. 

Memleketeyn (Eflak ve Boğdan ara
zisi) 47, 50, 58, 61, 72, 74, 84, 89, 99, 
100, 112, 115 138, 143 - 146, 150, 151' 
156, 158, 159, 163, 179, ıso, ıs2 - ıs4, 

186, 187, 190, 205 
Menekşe (Yunanistan'da Milona = 

Meluna geçidinde tepe) 
Bak. : Milona, Kırçova ve Pınar, 

Menemen (İzmir vilayetinde kaza 
merkezi) 

Menteşe - Bak.: Muğla. 
Meraga (İran'da §ehir: Tebriz'in 80 

kilometre cenubundadır) 
Bak.: C. 2. 

338 

459 

14 

Merasim dai;resi (Yıldız sarayında) 349 
Mercan çarşısı (Istanbul'da) 33, 72 
Merc-i·Dabık (Haleb'in şimaligarb'i:-

sinde ova) 437, 449 - 450 
Bak.: C. 2. 

Merend (İran - .Azerbaycam'nda 
saha ve sancak) 
Bak.: C, 3. 

15 

M;eriç (Edirne' den 
dalar denizi'ne 

geçip Enez'de A
dökülen ırmak) 406, 

407, 429 
Bak.: C. 2. 

Merkad-ı-isa (Kudüste Hıristiyan 

"Makaamat - hmubareke" sinden 
kilise) 

Merkezefendi (Istanbul surunun ha
ricinde mezarlık) 

Mertin - Bak. : Mardin. 
Mer Tyrrhenienne - Bak.: Tirenya 

1 Tiren denizi. 
Merzifon (Amasya vilayetinde kaza 

141 

432 

merkezi) 333, 454, 461, 462 
Bak.: C. 1. 

Messina (Sicilya'da şehir) 
Bak.: C. ı. 

Messina-boğazı (İtalya 

adası arasında) 

Bak.: C. 2. 
Mesta - Bak. : Karasu. 

ile Sicilya 

Mestanlı (Bulgaristan'da ve Kırcalı'

nın cenubunda kasaba) 
Meşhed (İran'da Horasan eyaletinin 

merkezi) 

218 

218 

390 

13 

Sayfa 
Bak.: C. 2. 

Meş'i:hat 1 Bab·ı-Meşihat 1 Bab-ı-Fet· 
va (Istanbul'da Şeyh-ül-İslam 

kapusu) lll, 254, 259, 280, 289, 420 
Metz (Fransa'da Moselle departmanı· 

nın merkezi) 169 
Mevlevihane - kapıısu (Istanbul sfı

ı'unun kara cihetindeki kapula· 
rından: Eski ismi Melandisia. Bu 
isim o semte de teşmil edilmiştir) 77 

Mezzovo - Bak. : Meçova. 
Micingerd - Bak.: Mecingerd. 
Midilli = Myti1ene (Adalar-deni-

zi'ııde ve Ayvalığın karşısında 

şimdi Yunan işgalinde bulunan 
Türk adası) 42, 132, 217, 238, ·329, 

343, 351, 394 
Bak.: C. ı. 

Midye (Kırklareli Kıkkilise vi la-
yetinin Vize kazasında ve Kara
deniz sahilinde nahiye merkezi : 
Eski ismi Salmydessus) 398, 402, 406 

Milona = Meluna (Yunanitan'da ve 
Tesalya ile Makedonya arasında 

eski Türklerin "Se.mavat evi" de
dikleri Olimpos dağlarından Ala
sonya ovasına çıkan geçit) 338, 339 
Bak. : Kırçova ve Menekşe. 

Minoa ~Mora'nın cenubunda küçük 
bir ada) 

Misi's (Seyhan Adana vilayeti · 
merkez kazasında nahiye merke· 
zi) 373 
Bak.: C. 1. 

Misistra - Bak. : İsparta. 
Misivri (Bulgaristan'ın Karadeniz 

limanlatından) 114 
Bak.: C. 1. 

Missolonghi ( Şi.mall - Yunanistan'ın 

cenubugarbi sahilinde ve Lepanto 
körfezi üzerinde müstahkem·mev-

ki) 109 112 
Mistra - Bak. : İsparta. ' 
Mısır / Mısr (Eski Osmanlı .vilayeti) 11, 

53, 54, 65, 73-82, 85, 89, 99, ıoı, 102, 
108 - 110, 112, 114, 117 -·120, 122, 
123, 128 - 131, 134 - 136, 138, 139, 
148, 165, 167, 185, ı88, 194, 203, 204, 
206 - 208, 213, 2ı7, 231, 236, 242 
243, 291, 322. - 325, 330; 337, 351 ~ 
355, 357, 369, 384, 385, 406, 421, 422, 
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sayf.a 
426, 427, 432, 433, 435, 437, 447, 453-

455 
Bak.: C. 1 Kalıire. 

Mısır-çar§ıSı (Istanbul'da) 23! 
Mısrata (Trablusugarb vilayetinin 

Humus sancağında .kaza merke· 
zi) 385 

Mısr-ı-Ulya (Arapların "Said" ismi· 
ni verdikleri cenubi Mısır) 54, 75 

Moda (Istanbul'un Kadıköy ~aza-

sında cadde ve semt) 458 
Modon (Mora'nın ceriubugarbi salıi· 

linde iskele ve kale) 8, 48, 109 
Bak.: C. 1. 

Moldavia - Bak. : Boğdan. 
Mondros (Limni adasının cenubunda 

köı'fez, liman ve eski nalıiye 

merkezi: Garp dillerinde Moud-
ros 1 Mudros şekillerinde balıse

dilir) 51, 450, 451, 453, 454, 458-460 
Monemvasia / Malvasia (Mora'nın 

cenubundaki "Benefşe" ve Man· 
vasya dedikleri kasaba) 8, 49 
Bak.: C. 1. 

Mora (Y arımada ve eski sancak) 7 - ı O, 
ı2, 19, 38, 47 - 49, 53, 64, 65, 75, 76, 
ıo3-105, ıo7-ı09, 114, 115, ıı7, 329, 
Bak.: C. ı ve Cenubi·Mora. 

Mo;ra.va (Yugoslavya'da Tuna'ya dö-
külen nelıir) ı2, ıo2, 283 

Moskova (Rusya' nın merkezi) 53, ıoo, 

247, 467 
Mostar (Osmanh devrinde Bosna vi· 

layetinin Hersek sancağında . ~aza 
merkezi) 247, 249 

Muarız-körfezi - Bak.: Saros-kör 
fezi. 

Mudanya (Bursa vilayetinde kaza 
merkezi) ı32, 3ıı, 464, 467, 469 
Bak.: C. ı. 

Mudros 1 Moudros - Bak. : Mondros. 
Muğla = Menteşe (Anadolu'da viH1-

yet ve merkezi) 459 
Bak.: C. ı de Muğla ve Menteşe. 

Muhlenbach - Bak.: ·Se bes: 
Munich 1 Munchen Almanya'da 

Bavyera'nın meüezi) Hl5 
Murabıt (Mısır'ın Akdeniz sahilinde 

ve İskenderiyye'nın garbında 

koy) 75 

Sa.yf,a 
Murad suyu (Şarki· Anadolu'da Fı· 

rat uelırini teşlcil eden iki ır 
maktan biri) 30() 

Murad-tepesi (Erivan'ın altı fersalı 

mesafesiııdeki Kağaverd ovası 

civarında) 31 
Musapaşa palankası (YugoslaYya'da. 

N iş ve Pirot şehirleri arasında) 26 
Bak.: C, 3. 

Musavva' (Habeşistan'm şimalinde, 

Kızıldeniz = Bahri-Ahmeı' sa· 
bilinde ve eski Habeş eyaletinde 

kaza: Ayni isimdeki merkezi bir 
ada üzerindedir) 207 

Mustafay-ı Sali'S canni - Bak.: La-
leli camii. 

Musul (Irak'da Osmanlı vilayet 
merkezlerinden) 30, 3ı, 60, ı89, 436, 

450 
Muş (Vilayet merkezi) .ı 07, 332 - 334, 

428, 431 
Bak.: C. 2. 

MU§kara - Bak. : N evşelıir. 
Mühendishane (Üçüncü Mustafa'nın 

Haliç·tersanesinde açtırdığı yük-
sek mektep) 56 

Mürzsteg (Avusturya'da ~asaba) 347 
M üstedim-Bey mahallesi (Hale b' de) 79 
Müze-i-Hümayun (Istanbul'da Top· 

kapu sarayının yanında eski e-
serler müzesi) 377 

Mytiliıne - Bak.: Midiili. 

N 

Nablus (Beyrut'un c~nubunda eski 
Osmanlı sancak merkezlerinden) 76, 

437, 445, 446 
Ba4.: C. 2. 

(Kafkas· Azerbaycanı'nda Nahcivan 
kasaba) 
Bak.: C. L 

ı4, 447 

Nalburlar (Istanbul'un eski çarşıla· 

rından) 73 
Nallı-mescid (Istanbul'da, Bab-ı-Ali'-

nin arka tarafında) 399 
Napoli (İtalya'nın gaı'p sahilinde şe-

h~ ns 
Bak.: C. 2. 

Napoli di Romania 1 Nauplion (Mo· 
ra'nın şarkında Türklerin Ana· 
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Sayfa. 
bolu dedikleri liman) 8, 48, 49, ıo6, 

ıo9 

Bak.: C. 1. 
Narda = Arta 1 Larta (Yunanistan'da 

Yanya'nın 60 kilometre cenu· 
bunda kasaba) ı51, 153, 318, 336, 340 

Nasıra (Filistin'de, eski Kudüs saıı

cağının kaza merkezlerinden) 437, 
445, 4!46 

Nasıriyye (Ira:Z'da Basra'nın şinıali

garbisinde ve Fırat nehri üzerin· 
de kasaba) 426 

Naupaktos - B:-ık.: İnebahtı. 
Nauplion - Bak.: N apo li di Roıııa· 

nia. 
Navarin (:Mora'nııı cenubuga,·bi sa· 

hilinde liman) 8, 48, 109, 112 - 114 
Bak.: C. ı ve 2. 

Nazilli (Aydın vilayetinde kaza 
m~bci) 400 

Nebi-Yunus (.Musnl'un şaı'kında köy) 30 
Necef (Irak'da Bağ·dad vilayetinin 

eski kaza merkezlerinden) 32 
Bak.: C. 2. 

Necid / Necd (Arabistan-yarımada

sının şimal ve garp cihetlerindeıı 

mürekkep sahanın umumi ismi : 
B un un şimaline "Hicaz N ecd;i" 
ve cenubuna da "Yemen Necd'i" 
denir; Vehhabllerin menşei olan 
bu kıt'anın ilk merkezi Der'iyye 
ve ondan sonı'aki merKezi de Rı-

yad kasabasıdır) 73, 80, 352, 353 
Bak.: Yemame. 

Nevesin = Nevesinje (Osmanlı dev· 
rinde Bosna vilayetinin Hersek 
sancağında kaza) 246, 247 

Nevşehir (Niğde vilayetinde kaza 
merkezi : Eski is.mi Muşkara ol· 
duğu halde Sadr-ı-a'zam Nevşe

hirli Damad-İbrahim Paşa tara· 
fından i'mar ettirilmesinden iti· 
baı'en bn yeni ismiyle anılmıştır) ı2, 

20 
Nezih (Anteb j Gaziantep vilfiyetin-

de kaza merkezi) 119, 120, ı22, ı89 

Nice = Nis (Fransa'nın cenubunda 
liman) 229, 467 
Bak.: C,. 2. 

Nicksitch - Bak.: Nıkşik. 
Niemirow (Lehistan Polanya'da 

SaYfa 
Bog nehrinin sol salıilinde şehir) 20 

Niğbolu (Bulgaristan'ın şimalinde ve 
Tuna sahilinde kasaba) 74, 303, 304 
Bak.: C .. ı. 

Niğde (Vilayet merkezi) 
Bak.: C. ı. 

Nihavend (Ira~-ı-Acem 

6ı 

şehirlerin-

den) ı5, 17 
Bak.: C. 3. 

Nikaria - Bak. : Karyot. 
Niıkolaja - Bak. : Şekvetil. 
Nil/Nil (:Mısıı''ın büyük nehri) 
N is - Bak.: Nice. 
Nissiros - Bak. : İncirli. 

18S 

Niş (Yugoslavya'da şehir) ll, 25, 26, 29, 
74, 83, 101, 146, 226, 241, 242, 307, 315, 

3r 
Bak.: C. 1. 

Nizam·ı-cedid kışlası (Istanbul'da, 
Maslak yolu üzerindeki Levend 
çiftliğinde) 73 
Bak. : Levend. 

Nıkşik 1 Nik§ik = Nicks~tch (Kara
dağ'da Çetine'nin 38 kilometTe 
§imalinde -eski ,:;ı: aza illlerkezi) 229 

Novoross-:isk 1 Noworosijisk - Bak.: 
S oğu cak. 

Nuhayle (Irak'da Basra'nın 4 - 5 
saat şimalinde mevki) 425 

Nfır-ı·Osmani camii• (Istanbul'da Bi
rtnci Mahmud devrinde inşasına 

ba~landığ·ı halde Üçüncü Osman 
devrinde ikmal edildiği için bn 
isiı~le anılan cami: Şimdi ''Nfır· 
·ı-Osmaniyye" denilmektedir) 38 - 40 

o 

Ocsakow - Bak.: Özü kalesi. 
Odesa (Karadeniz'in şimal salıiliilde 

büyük Rus limanı) 104, ı54, ı61, 162, 
. ill8, 428 

Odun-kapusu (Istanbul surunun Ha-
liç tarafındaki kapularından) 72 
Bak.: C. 3. 

Ohri (Yugoslavya'da ve ayni isiın

deki gölün şimalişarkı sahilinde 
es;ü Manastır vilayetinin kaza 
.ıneı'kezlerinden) 361, 393 
Bak.: C. ı. 

Okçular 1 Okçular-başı 
cadde) 

( Istanbul'da 
33 
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Sayfa. 
Okyanus - Bak.: Hiııd-denizi/Hind 

- Okyanusu. 
Okyanusya - 188, 231 
Old-Fort - Bak.: Eski-hisar. 
Olteniça = Oltentzza 1 Olteniza (Ru-

ınany& cıa Bükreş'in 50 kilometre 
ceııubufjarkisiııde, Tuna'nın sol 
salıilinde ve Tutrakan'ın karşı-

sında kasaba) 146, 147, 150, 157 
Olti 1 Oltu (Eı-zunnn Yilayetinde 

kaı-;a ıneı'kezi) 447 
On-iki ada = Dodecanese (Aııadolu'

ınııı garbında Rodos'la mülha\\:a
tından- mii.rekkeb olan ve şimdi 

Yunan işg·alinde bulunan TüTk 
ada ları) 385, 387, 388, 391, 395, 

398, 400 - 402, 429, 453 
Bak.: Adalar. 

Orel (Rusya'da Dniepr nehrine dökü-
len ırmaklaTdan) 7 

Orhaniye (Bulgaı'istan'da Sofya'nın 

GO kilometre şimalişarkisinde ka· 
saha) 306 

Or-kapu / Ur~kapusu (Kırım'ın şi-

malindeki berzahta müstahkem· 
mevki : Ruslar buraya Perekop 

ismini vermişlerdir; Garp dill~

rinde de bu son şekil kullanılır) 25, 
51, 52, 161 

Bak.: C. 3. 
Orsova (Rnınaııya'da Tuna üzerinde 

kale ve ada :' Osmanlı menb3Ja· 
rında İrşeve ve Yeni-Orsova / 
İr5eve şekillerine tesadüf edilir) 26, 28 
BaK.: C. 3 ve Eski-Oı'soıva. 

Orta-Anadolu - 332 
Bak.: Anadolu Garbi-Anadolu ve 
Şarki-Anadoln. 

Orta-Arnavutluk - 394 
Bak. : Arnavutluk. 

'Orta-Asya (Osmanlı menbal arınch 
"Asyay-ı-vusta" denilir) 288, 352 

Orta-Avrupa - 138 
Bak.: Avı'upa ve Ş ar ki- Avrupa. 

'Orta-kap~ (Topkapu sarayındaki 
Balrüs-Selam) 91 
Bak.: C. 3. 

Ortaköy (Osmanlı devrindeki Edime 
vilayetinin Bulgaristan'da kal-
mış' olan, ka7a'i ınetkezlerinden) 407 

Ortaköy (Istanbul·boğazı'nın Rumeli 

Sayfa 
yakasında iskele) 267, 320 

Ortaköy camıı (Istanbul·boğazı'nın 

Rumeli yakasında Mecidiyye ca-
ınii) 217 

Osmancık ( Çoı'uın Yilayetinde kaza 
merkezi) "1:25 

Osmanlı bankası (Istanbnl'nn Gala-
ta semtindeki Bankalar caddesin-
de) 335, 336, 348 

Otluk-köy (Bulgaristan'da Sofya'ııın 
cenubuşark\'sinde kasaba) 252 

Ouchy (İsviçre'de Lausanne = Lo-
zan şehrinin Leman gölündeki is· 
kelesi) 395 

- Oujitza - Bak. : Eski ce. 
Ouvrages - Blancs - Bak.: Ak-tabya· 

lar. 

ö 

ödemiş (İzmir vilayetinde .Ka,za 
merkezi) 459 

ölgün = Uljciın 1 Dulcigno (Kara· 
dağ sahilinde liman) 49, 307 
Bak.: C. 1. · 

özü kalesi (Dnitıpr = Özü 1 Ekşisu 
nehrinin Kaı'adeniz'e döküldüği-i 

noktada Rusların Ocsakow de-
dikleri eski Türk kalesi) 26·28, 43, 

52, 63-65, 67, 72, 171, 428 
Bak.: C. 3. 

özü-suyu - Bak.: Dniepr. 

p 

Paksos - Bak. : · Paxos. 
Paleo-Patras - Bak.: Patras. 
Pancsova = Pançova (Belgrad'ın şi

' malişarkisinde ve Tuna üzerinde-
ki Pançevo kasabasının bulun-
cluğu ova) 
Bak.: C. 3. 

Pandeleiınon (Yanya gölündeki ada 
ii.zerin de ınanastır) 

Parga (Ynnan·denizi sahilinde 

27 

104 

le) 74, 78 
Bak.: C. 2. 

Paris ( Fransa'nın devlet merkezi) 12, 16, 
37, 80, 91, 150, 155, 163, 173 . 179, 
ısı - ıs4, ıs7, 1ss, 193 - 195, 202, 
206, 209, 212 - 216, 218, 221, 229, 
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Say!a 
230, 233, 235, 237, 238, 24'4, 249, 25ı, 
256, 258, 29ı, 3ı4, 330, 357 - 359, 372, 

409, 447, 461 
Bak. : Fransa. 

PaJ'mak-kapu (Istanbul 
Unkapan - kapusuyla 

halici'nde, 
Cib&li-ka-

pusu aı'asında) 33 
Pasarofça = Passarowitz 1 Pahare

vats 1 Pojarevatz (Mora - Tu· 
na kavşağında - şimdi Yugoslav· 
ya'ya ait kasaba: Osmanlı men· 
balarında Pasarofça ve Pesarofça 
irrilalanna tesadüf edilir) 12, 28 

Pas de Calais = Kale-boğazı (Fransa 
ile İngiltere arasında Manş-de

nizini Şimal - deniziyle birleştiren 
boğaz) 219 

Pasin 1 Pasinler (Erzurum viHl.yetin
de kaza: Merrl:ezi Hasankale kasa· · 
basıdır) 420, 43ı 
Bak.: C. ı. 

Pasin-i-Süfla = Aşağı-Pasin (Erzu
rum vilayetinin Pasinler kaza· 
sında nahiye) 43ı 

Bak.: C. ı. 

Paşa-kapusu (Bab-ı-Ali'nin eski is· 
~) ~ 

Paşa-limanı (Istanbul - bağazı'nın 

Anadolu yakasında ve üskü-
dar'la Kuzguncu~ arasında) 267, 273, 

28ı 

Patmos (Cenubl -
Pathmos adası) 

Bak.: C. 2. 

Spor adlar' dan 

Patras (Mora'n1n şimaligarbisinde 
şehir : Osmanlı · menbalarında 
"Paleo·Patı'as"dan muharref ola• 

386 

rak Balyabadra denilir) 10, 48, 
ıo5, 108 

Bak.: C. ı. 

Paxos 1 Paksos (Yunaıı-adaları'nın 

en küçüğü) 74, 78 
Bak.: C. 2: O ciltteki "Adriya· 
tik" ismi "Yunan -denizi" şeklinde 
tashih edilecektir. 

Pa-zarcık 1 Pazargiç (Bulgaristan'da 
ve Filibe'nin altı saat mesfifesin· 
de eski kaza merkezi) 55, ı 13 

Pazargiç - Pazaı'cık. 

Perapalas (Istanbul'un Beyoğlu sem· 
tinde otel) 368 

Sayfa. 
Pertevpaşa ham (Istanbul'da) 73 
Peşte (Macaristan'da Budin'le beta· 

her Buda.peşte'yi teşkil eden ka-
saba) 22ı, 222, 238, 283 
Bak. : C. 2. Budin ve Budapeşte. 

Peterpurk - Bak.: Petersbug. 
Petersburg (Rusya'nın eski [Jayıta.h-

tı : Bazı Osmanlı menbalaı'ın-
da "Peterpurk" tahrifine uğra

maktadır) 48, 52, 60, 66, 105, 142, 
ı45, ı5o, ı57, 167, 229, 233, 246, 299, 

300, 304, 367, 406 
4ı8 

Peterwardein = Petervaradİn (Yu
goslavya'ıun Tuna üzerindeki şe

birlerinden: Osmanlı menbaJa· 
rında "Varadin" şeklinde de balı· 

sedilir) 9, 10 
Bak.: C. ı. 

Petite·Valachie - Bak.: Eflak-ı-sa· 

ğlr. 
Petit Redan - Bak.: Küçük Ok-tab-

ya. 
Pharsala - Bak. : Çatalca. 
Pidavro - Bak. : Epidauros. 
Pire = Piree (Yunanistan'da Atina'-

nın limanı) ı54, 340 
· Pire-Mehmet sokağı (Istanbul'da, 

Beyoğlu'nun Ağa-camii semtinde) 404 
Pirot - Bak.: Şehir-köyü. 

Piskopi - Bak. : İleki. 
Pita (Yunanistan'da Arta = Narda'-

nın şimalinde) 153 
Piva (Hetsek'de Sava nehrine döki.i· 

. len' çay ve mecrası boyunda ka· 
za) 20ı 

Pınar~hisar (Kırkkilise = Kırklareli 

vilayetinin merkez kazasında na-
hiye merkezi) 90, 390 

Pırnar (Yunanistan'da Milona = Me-
luna geçidinde tepe) 339 
Bak. : Mil ona, Menekşe ve Kırço-
va. 

Pl.atania 1 Pia.tanya (Girid'in şi· 

maligarbisinde Akdeniz'e dökii-
len ırmak) 337 

Plevne Pleven (Bulgaristan'da 
Sofya'nın 138 kilometre şimali

şarkisinde eski sancak merkezi: 
Gazi-Osman Paşa merhumun ımü~ 
dafaasından dolayı bu kasabanın 
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Sayfıı · 
ismi bütün dünyaya yayılmıştır) ı67, 

302 . 307, 3ı3, 315, 32ı, 339, 3·42, 
389, 406 

Podolya (Cenubi·Rusya'da eyalet) 44 
Paharevats 1 Pojarevatz - Bak. : 

Pasarofça. 
Polanya - BaK. : Le his tan. 
Poltawa 1 Pultava (Ukrayiıa'da Pol· 

tavka nehri üzerinde şehir) 3 
Pontos (Anadolu'nun şimalişarkisin-

deki Karadeniz memleketleri) 45ı 

Portsaid 1 Port-Said (Mısır'ın Akde-
niz sahilinde ve Süveyş ·, kana-
lı'nın medhalinde liman) 188, 231 

Portsmoutlı (İngiltere'nin Porsea a
dasında tersanesiyle maı'nf li-
man) 220 

Poti = Faıı (Karadeniz'de Rus lima-
nı) ıoo, ı15, ı72, 42ı 

Bak.: C. 3. 
Pr~çkova (Bulgaristan'da kasaba) 252 
Prague = Prag ( Çekoslovakya'nın 

merkezi : Çekler Praha derler) 4ıO 

Pralıa -:-- Bak. : Pı'ague. 
Prasdim (Bulgaristan'da kasaba) 252 
Pravadi (Bulgar'istan'da Varna civa-

rında kasaba) ı 13 
Bak.: C. ı. 

Preveze (Osmanlı teşkilatında Yan-
ya vilayetine tabi' sancak mer
~ezi : Şimdi Yunanistan'dadır) 8, 74, 

78, ıo4, ı5ı 
Bak.: C. ı. 

:Pristine (Yugoslavya'da Prizı'e'nin 

şimalişarkisinde kasaba : Eski 
Osmanlı sancak merkezlerinden-
dir) 382, 383, 393 

Pdzrin 1 Prizren (YugosHivya'da ka-
saba) 310, 345 
Bak.: C. 3. 

Prostençe (Bulgaristan'da 
Prnsya (Krallık arazisi) 

kasaba) 252 
206, 211, 220, 

222, 407 
Pruth .! Prouth (Karpatlardan çıkıp 

Rumanya'da Tuna'ya dökiilen 
nehir) 2 · 6, 150,58, 100, l1.1, ıı5, ı~-t 

Psara - Bak. : İpsara. 
Pultava - Bak.: Poltava. 

Ralımaniyye (Mısır'da Demenhnr'uıı 

Sayf~ 

ı9 kilometre şinıalişarkisinde ve 
Nil üzerinde kasaba) 75, 79 

Rahova = Rakhovo (Bulgaı'istan'da 

eski Osmanlı sancak merKezlerin-
den) 70, ıı3 

Bak.: C. ı. 

Rassova (Dobruca'da ve Silistre'nin 
90 kilometre şimalişarkisinde ka· 
saba) , ı56 

Raııeyya (Lübnan'da kasaba) ı92 
Ravza-i-Mutahlıara (Peygamberimiz 

Efendimiz Hazretlerinin Medine'
deki muoarek ve mukaddes tür 
be-i Saadetleri) 85, ıo2 

Rayak (Beyrut'la Şam arasında is· 
tasyon) 

Razgrad - Bak. : Hezargı'ad. 
Reichenbaclı (Prusya'nın Silezya eya· 

letinde ve Breslau'un 70 kilo-

446 

metre cenubugarbisinde şehir) 71 
Reiclıstadt (Avusturya'nın Bohemya 

eyaletinde kasaba) 246 
Renıle (Filistin'de Yafa'dan Kudüs'e 

giden yol üzerinde kasaba: Eski 
Kudüs sancağının Yafa kazasın-

da nahiye merkezidir) 54, 77, 436 
Resmo ( Girid'in şimal sahiliıı,de eski 

sanca~ merkezi) 337 
Bak.: C. 3. 

Resne (Yugoslavya'da Manastır şeh

rinin 30 kilometre şimaligarbi

sinde eski nahiye merkezi. Eski 
ismi: Resnia) 393 

Re's-Tabe (Akabe·körfezi'nin garp 
sahilinde) 354 

Reşid 1 Rosette (Mısır'da Nil mun
sabımn ıo' kilometre mesafesin-
de şehir) 85, 89 

Reval 1 Revel (Baltık denizinin şark 

sahilinde ve Finland1ya - körfe
zi'nde Rus askeri limanı: Bu li
man Estonya'ya geçtikten sonra 
Taliinn ismini almıştır) 355, 3156, 360, 

366 
Revan - Bak. : Erivan. 
Revan-köşkü (Topkapu sarayıııda) 2ı 

Revel - Bak. : Reval. 
Rhin / Rhein (Alıpes = Alp dağların· 

dan çıkıp Rolanda'da Şimal· 

denixi'ııe dö',ri.Uen büyük nehir) 145 
221 
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Sayf;ı. 

R~eka (Karaı.lağ'da Serdar-ı-Ekrem 

Öıııeı' Pa§a'nın zaferiyle meşhur 

mevki) 201 
Rimnic - Bak.: Rymnik. 
Rıyad 1 Er-Rıya.d (Ceziret·ül-Arab'

da Vehhabilerin ıneıışei olan Ne-
cid kıt'asının merkezi) 352, 353 
Bak. : N ecid. 

Rodop (Bulgaristan'dan Adalaı' deni· 
zi'ııe kadar uzanan dağ-silsilesi : 
Despot dağı) 252 
Bak.: C. 1. 

Rodos (Anadolu'nun cenubugarbi hi
zasında şimdi Yunan işgalinde 

bulunan Türk adası) 30, 48, 63, 77, 
109, 112, 329, 385, 386 

Bak.: C. L 
Roma (İtalya'nııı payıtahtı ) 357, 381, .":38-t, 

388, 466, 467 
Bak.: C. 1. 

Romanya -Bak. : Ruınanya. 

Rosette - Bak. : Re§id. 
Rumanya 1 Romanya (Krallık 

zisi) 54, 205, 232, 305, 316, 
ara· 

408, 4-17, 
420 

Bak.: Me.mleketeyn, Eflak ve 
Boğdan. 

Rumeli (Osmanlı vesikalaiında Ru· 
ıne!i·i-Şahiine) 8 - lO, 20 - 21, 26, 
27, 31, 36, 42, 50, 55, 57, 62, 72,. 73, 
sı, s2, ss, 90, 93 - 96, 98, ıoo, 

104, 109 - lll, 113 - 115, 137, 146, 
148, 149, 189, 192, 222, 242, 246, 247, 
254, 255, 258, 284, 292, 295, 300 -
303, 305, 307, 312 - 316, 342, 345, 353, 
356, 375, 376, 378, 383, 388-398, 401, 

4()2, 406, 407, 1410, 413, 453, 456 
Rumeli,-feneri · (Istanbul·boğazı'nda) 90 
Rumeli-hisan (Istanbul-boğazı'nın 

Rumeli ya:rasmda ve Anadolu
hisarı'nın karşısında Fatih'in bü" 
yük eseri) 330 
Bak.: C. 1. 

Rumeli-i-Şarki (Berlin muahedesi 
mucibince Bulgaristan prensliği · 

· nin cenubunda teşkil edilen 
mümtaz vilayet : Sonradan Bul· 
garistan'la birleşen bu vilayetin 
merkezi Filibe şehridir) 315, 322, 328, 

332, 337, 366, 367, 453 
Bak.: Bulgaristan. 

Sayfa 
Rupçoz = Rouptchos (Osmanlı tc~

kiHHında Edirne vilayetinde ·n n
lıiye : ôimdi Bulgaristan'dadır) 328 

Rusçuk (Bnlgaristan'da Osmanlı ida
resinin Tuna vilayetine merkez 
olan şehir) 54, 5:5, 57, 74, 82, SS · 91, 
94, 96, ıoo, 146, 157, 222, il02-305, 
Bak.: C. ı. 

Rusya (Çarlık ara:ôsi) 28, 50, 63, l 03, 105, 
ı38, ı55, 307, 309, 312, 387, .'392, 446 
Bak.: C. 1. 

Rymnik 1 Rimnic (Runıanp'drr Ef
Iak'Ia Boğdan arasında eskiden 
hudut teşkil eden nehiı-) 69 

s 

Saatli-cami - Ba".: Selimpaşa c-nmıı. 
Sa'd-abad (UHe devrinde Sadr-ı-n'

zam Nevşehirli-İbrahim Paşcı'ııııı 

i'ınar ettiği Kağ·ıthane mesiresi: 
Burada "Yüz yirmiden fazla 
kasr" yapılm.ış ve Patrona ihtilfi· 
linde yıkıln:aşfıı'. "Sa'd-abad" is· 
mi bir kasr isnıının meslreye 
teşmilinden nıütevellittir) 20 

Safed (Filistiıı'de kasaba) 77 
Bak.: C. 2. 

Saint-James (Londra' da saray) 391 
Saint-Nicolas - Bak.: Şevketil. 

Saint- Nicolas (Şıpka-geçidinde tepe) 304 
Bak.: Şıpka-geçidi. 

Saka çeşmesi (Istanbul'da Divan· 
yolu'nun Bayezid-meydam'na çı· 

kan noktasında) 403 
Sakız Adalar-denizi'nde ve Çeşme'-

nin karşısında. şimdi Yunan işg·a· 

linde bulunan Türk adası) · 48, 49, 217, 
329, 394 

Bak.: C. ı. 

Sak12 - boğazı (Gab! - Anadolu'daki 
Karaburun'la Sakız adası ara-
sında) . 49 

Salihiyye (Mısır'nı Suriye tarafmda 
en mühim askerl' mevıi) 53 · 55 

Bak.: C. 2. 
Salihli (Mağnisa vilayetinde kaza 

merkezi) 460 
Salıpazarı (Istanbul-boğ·azı'nııı Ru-
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Sayfa 
meli yakasında ve Kabataş'la Ka· 
ı'aköy arasında iskele) 260 

Salt 1 Bs-Salt (Osmanlı devrinde Su
riye Şam vilayetinin Kerek 
sancağında kaza merkezi : Na.b
lus'un 50 kilometre cenubuşarki· 

sindedir) 445 
Samaku = Samakowo (Bulgaristan'da 

kasaba) 307, 308 
Bak.: C. 1. 

nehrine 
M:ecrası 

Samara (Rusya'da Dniepr 
dökülen ıı'ı:naklardan: 

250 kilometredir) 
Samatya (Istanbul'da mahalle) 
Samos - Ba~. : Sisam. 
Samothraki 1 Samothrace 

7 
62, 357 

Bak.: 
Semendirek. 

Samsun 1 Canik (Vilayet merkezi) 3ı7, 

45ij, 46ı, 462, 467 
Bak. : C. ı ve Canik. 

San'a (Yemen'in merkezi) 353, 355 
San-Remo (İtalya'nın Akdeniz sa· 

hilinde şehir) 444 
Saraçhane (Istanbul'da eski Sara.çlar 

çaı'şıst ve bu çarşı semti) 38, ı ll, 331 
Saray - Bak. : Bosna-sarayı. 
Saray-burnu (Istanbul'da Topkapu 

sarayının salıilindeki burun) 39, 262, 
289 

Bak.: C. ı. 
Saray-ı-Bosna - Bak.: Bosna·sarayı. 
Saraiewo / Sarayı6vo - Bak.: Bosna-

s arayı. 
vilayetinde kaza Sımkamış (Kars 

merkezi) 422, 424, 427, 429, 43ı, 439, 
447 

SarlS'lğlık (Çanakkale;boğazı'nın A-
nadolu yakasında ve Kal'a·i-Sult 
taniyye Çanakkale vilayet 
merkeziyle cenubundaki Kepez 
burnu arasında koy). 421 

Saros - körfezi (Adalar-denizi'nde 
Gelibolu-yarıınadasıyla Trakya. 
arasındaki Muaiız-körfezi: Eski 
ismi Melas) 423 

Sasun (Siird vilayetinde kaza ıner 
kezi) 

Sava (Belgrad'ın önünde Tuna'ya dö· 
333 

klen nehir 
Bak.: C. 1. 

28, 74 

Savuçbulak (İran-Azerbaycam'ndaki 

Sayfa 
Urmiye gÖlÜnÜn cenubunÜa YC 

ayni isimdeki suyun ilzerinde ka-
saba) 3ı 

Sayda (Suriye sahilinde eski Osmanlı 
vilayet merkezi : Sonraları kaza 
merkezi olmuş ve Beyrut vila
yetine ilhak edilmiştir) 54, 76, 118, 

ı29, ı33, 13fi, ı92' 

Bak.: C. 2. 
Schabatz - Bak. : Böğ·ürdelen. 
Schoenbrunn (Viyaııa'da saray : Av

rupa seyahatinde Sultan Aziz'in 
ikametine tahsis edilmiştir) 221 

Scumbi - Bak.: İşkombi. 
Sebes 1 Şebe~ (Transylvania = Er 

del'de eski Os.manlı sancak ıneı'c 

kezi: Alınanlar M:uhlenbach, M:a-
carlar Szasz-Sebes derleı') 66, 67 ~ 
Bak.: C. 3. 

Sedd-ül-bahir 1 Sedd-ül-bahr Bo-
ğaz-hisarı ( Çanakkale-boğazı 
medhalinde ve Gelibolu- yanına· 
dasının cenubugarbi: nıüntehasın· 

da istihk&m) 420, 423, 424, 430 
Bak.: C. 3. 

Selanik (Eski vilayet merkezi) 7, 30, 45, 
48, 73, '84, ıo6, 144 - 246, 252, 253, 
225, 256, 291' 312, 339, 344, 346, 347, 
35ı, 359, 36ı, 362, 364, 365, 369-372, 
375, 376, 378, 379, 383, 384, 389, 393 
396, 404, 437, 438, 448, 450 - 452. 
Ba~.: C. ı. Ka'be-i-Hüı'riyet ve 
Mehd-i-Hürriyyet. 

Selçuk = Bfes (İzmir'in cenubuşar

ki:sinde köy ve harabe: Ayaslug 
1 Ayasolug ismiyle de anılır) 459· 
Bak.: C. 1. 

Selimiyye ( Istanbul·boğa.zı'nın Ana
dolu yakasında ve üsküdar'la 
Haydarpaşa arasında büyük kış-

la ) 95 - 98, 37() 

Sel~miyye dergahı (Üsküdar'da, 
nus·bağı kabristanmda) 

Selimno - Bak. : İslimye. 

Selim-Paşa camii 1 Saatli-cami 
lanik'de) 

Tu· 

(Se-

Selmanpak (Irak'da Bağdad'ın cenu· 
buşark!sinde ve Dicle üzerinde 
kasaba : Osmanlı devrinde Azi-

21 

253 
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Sayfa 
ziyye kazfısına tabi' nahiye mer-
Kezidir) 429, 430 

Semendere 1 Semendire (Yugoslav· 
ya'nın Tuna üzerindeki Smede
ı'evo kasabasına Osmanlı menba
larında verilen muharref isim) 12, 27, 
69, 74, 83, 101, 102, 199, 203, 215 
Bak.: C. 1. 

Semendirek 1 Semedrek 1 Semadirek 
= Samotlıraki 1 Samotlırace ( A · 
dalar-denizi'nde ve İmroz'un şima-
ligarbisinde ada) 394 
Bak. : C. 1. 

Sepetçiler (Istanbul'da eski çaı'şı) 73 
Serajevo - BaK.: Bosna-sarayı. 
Serapyom = Serapeum (:11-Iısır'da Sü-

veyş kanalı üzerinde . ve İsmailiy
ye'nin cenubuşarkisinde eski ka· 
saha) 4?6 

·ser-asker kapusu - Bak.: Bab-ı· 

Ser'askeı'l. 
Serez (Y nnan arazisinde kalan eski 

Osmanlı sancak merkezlerinden) 7, 
73, 82, 94, 347, 375 

Bak.: C. 1. 
;Serfiçe (Yunanistan'da esKi Osmanlı 

sancak merkezlerinden: Manastır'· 

ın 140 kilometre cenubuşarkisinde-
dir) 393 

~Sevakin (Kızıl-deniz sahilinde Mısır 

hıdivliğine tabi Kasaba : Eski 
"Habeş eyaleti"nin merkezidir) 207 

sevres ( Fransa'nın porselen maronla. 
tiyle meşhur şehri) 219, 44:3, 4:65 

·Seylan 1 Ceylan (Hindistan'ın cenu-
bunda ada) 325 

:gicilya (Akdeniz'de İtalyan adası) 217, 
218, 374 

Bak.: C. 2. 
Siird (Vilayet merkezi) 332, 333 
;·Sidist):'e (Ruınanya'da ve Tuna nehri 

üzerinde kasaba : Eski Osmanlı 

sancak ve eyalet merkezidir) 55, 57, 
7 4, 82, 84, 85, 88, 89, 100, ı 09, ıı3, 

115, ı52 - ı57, 226, 302, 406 
Bak.: C. ı. 

Silivri (Istanbul vilayetinde kaza mer-
kezi) 82, 308 ! 

Bak.: C. ı. 

;Si1ivri-kapusu (Istanbul sfırunda kapu 
ve semt) ıo4 

Sayfa 
Bak.: C. 2. 

Siloğlu - Bak.: Süloğlu. 
Sina (Mısır'la Suriye arasında yaı'ıma-

da) 354, 420, 42ı, 426, 429, 430, 433· 
436 

Bak.: C. 2. 
Sine 1 Sina (İran'da Erdelan eyaleti· 

nin merkezi) 
Sinop (Vilayet merkezi) 148 -

ı4, 60 
150, ı6ı' 
ı9ı, 4Qi4 

Bak.: C. 1. 
Sirkeci (Istanbul' da iskele ve semt) 260, 

28ı, 350, 457 
Bak.: C. ı. 

Sirkeci istasyonu (Istanbul'un Sir
Keci semtinde Avrupa demiryolu· 
nun başı) 379 

S:!s - Ba.k : Kozan. 
Sisarn = Samos (Garbi-Anadolu sa· 

hil boyunda ve :şimdi Yunan işga · 
linde bulunan Türk adalarından) 

ıo6, ıo7, 117, 208, 292, 332 
Bak.: C. ı. 

Sivas - Bak.: Sıvas. 

Sivastopol (Kırniıın cenubunda li
ınan) ı58 - 162, ı65 - 172, 179, 4ı8 

Sizebolu - Bak.: Süzebolu. 
Sırhistan (Krallık arazisi) ı2, 25, 26, 29, 

35, 65, 83; ıoo, ıoı, ıo3, ıo6, 112, 
115, 116, ı73, ı8o, ı99, 202, 203, 205, 
246, 247, 252, 283, 290, 291, 295, 302, 

3ı6, 342, 345 
Bak.: C. ı. 

Sıvas. (Vilayet merkezi) sı, 332, 333, 387, 
409, 460; 462 



ENDEKSLER OSMANLI TARİHİ 

Sayfa 

609 

Sayfa. 
3-±, 392 i·adeniz sahilinde Rusların N ovo

rossisk j N oworossijsk decli~leri 
liman) ' 63, 418 

Soğukçeşme (Istanbul'da semt ve 
eadde) 37, 342 

Soğuk-çeşme kapusu (To:pkapu sa· 
ra yında) 91 

·sohunı-kale (Kafkasya'ııın 

my, liına.nlarından) 

·so kod ( Sırbistan'da kale) 

Kaı'ade-

172, 300 
199, 208 

Sorkun (Kastamonu vilayeti kiiyle· 
l'İnden) 46 

Söğüt (Bilecik vilayetinde kaza 
merkezi) 288 

Bak.: C. 1. 
Sömbeki - Bak.: Sümbegi. 
Spaetza - BaK.: Suluca. 
Spalmator~ - Bak.: Koyun-adaları. 
'Sperchius (Cenub! Tesalya'da nehir: 

Şimdiki ismi "Hellada"dır) 116 
·sphakia - Bak.: İsfakya. 
Spinalonga ( Girid"in şi.malişaı'kisin

de 'l'iirklerin İspirlonga. dedikle;·i 
l imanın ağ·zındaki adada kale) 8 
Bak;: C. 3. 

'Stampalia ,--- Bak.: İstanbula. 

Stockholm (İsveç krallığının payı-

tahtı) 66 
Suda ( Girid'in şimaligarb! 

m üstahkenı liman) 8, 

Bak.: C. 3. 

sahilinde 
12, 21 o, :n8, 

338, 367 

met camiinin önündeki meydan ve 
·sultanahmet (lstanbul'da Sultanah

rınet camiinin önündeki meydan ve 
o semt) ·. · 98, lll, 334, 372, 389 
Bak.: C. 2. 

·sulta-nahmet camii• (Istanbul'un ayni 
isimdeki meydanında büyuk ca· 
mi) 111, 276, 460 
Bak.: C. 3. 

'Sultanmahmut türbesi (Istanbul'da 
İkinri Mahmud'un türbesi: Sul· 
tan Aziz'le İKinci Abdülhamid 
de bu türbede rınedfundur) 140, 279, 

281, 334, 432, 439, 444 
·suıtangelim (Istanbul'da Yavu?: Sul· 

tan Selim türbesiyle camiinin bu-
lunduğu semt) 38, 196 
Bak. : C. 2. 

'Sul tanselim (Edirne' de Selimiyye 

camii) 
Bak.: C. 2 de Selimi yy e. 

Sultanselim camii (Şam'da Altıncı 
.Mehmet Vahidüddin'in defnin
den itibaren bahçesi Osmanlı Mi· 
nedanının mezarlığı haline gelen 
cami). 444 

Suluca 1 Sütlüce (Mora'nm şarkında· 
ki Nauplia = Anabolu körfezin
de Yunanlıların Spaetza dedikle-
ri ada) 105 

Sund (Danimarka'nın Seeland ada
sıyla İsveç aı'asında boğaz: Bal· 
tık denizinin medhalleTindendir) 47 

Sur ( Omanlı devrinde BeyTut vi lk 
yetinin kaza meTkezlerinden: Es
ki ismi Tsor. Garplılar şimdi Tyr 
deı'ler) 77, 129 

Suriye (Osmanlı teşkiHl.tındaki Ha-
lep, Şam ve Beyrut vilayetleriyle 
Lübnan sancağından mürekkep 
aTazinin mecmuu) 53. 54, 65, 73, 75, 
77, 78, 117 - 120, 128 - 130, 133, 135, 
167, 191-195, 198, 205, 229, 2:ıo, 240, 
248, 263, 310, 354, 420-422, 425-427, 
429-431, 434-437, 445, 446, 448, 449, 

451, 453, 467 

Bak.: C. 1. 
Suriye (Osmanlı teşil.ilatında Şam vi-

la yetinin ismi) 317, 319, 370 
Bak.: ı)am. 

Suudi-Arabistan (Hicaz ve N ecid 
kıt'alaTından mürekkep yeni 
V ahhabl devletinin arazisi) 80, 352 

Suvla. (Gelibolu yarımadasının . gaı;p 
sahilinde i\.oy: Anafaı'talarli.ma· 
m da denir) 423-425, 429, 430 

Sü!eymaniyye (Irak'ın eski Musul 
vilayetinde sancak, Baban sancağı) 189 

Süleymaniyye (Istanbul'da Si.iley-
ınaniyye camiinin bulunduğu 
semt) 33, 38, lll 

Süleymaniyye camii (Istanbul'da 
Koca-Sinan'ın meşhur eseri) 236 

Süleymanlı - Bak. : Zeytin. 

Süloğlu 1 Siloğlu (Edirne'nin 25 kilo· 
metre şimalişarkisinde ve Edir
ne viliiyet merkez kazasının Ta· 
tarlar ııahiyesinde köy) 390 

Sümbegi 1 Sömbeki = Symi Ro· 

F.: 39 
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dos'un şimalinde ada) 
Bak.: C. 1. 

Sayfa 
386 

Sü.nnet-odası (Topkapu saı'ayında) 40, 97 
Sünfis 1 Zünfiz (İran-Azerbaycanı'-

ndaki Mereıid sancağında miis-
tahkem mevki) 15 

Sütlüce (Istanbul·halici'nin Beyoğlu 
yakasında mahalle) 36 

Sütlüce - Bak.: Suluca. 
Süveydiyye (Hatay denilen Antad:ya. 

vilayetinde nahiye merkezi ve 
iskele) 239 

Süveyş (Mısır'da Kızıl-deniz'in şi-

ıııaligarbisinde kanalın münteha-
sı olan iskele) 188, 231 
Bak.: C. 2. 

Süveyş·kanalı (Mısır'da Akdeniz'le 
Kızıl· deniz'i birleştiren meşhur 

kanal) 55, ı65, ı88, 231, 314, 323, 324, 
354, 420 - 422, 426-430, 434, 435, 437 

Süzebolu 1 Sizebolu (Bulgaı'istan'da 

liman) 113 
Bak.: C. 1. 

Svilengrad - Bak.: Cisr-i-Musta.fa· 
paşa. 

Swischtow - Bak. : Ziştovi. 
Sylni - Bak.: Süıııbegi. 

Szasz·Sebes - Bak.: Sebes. 
Szistow - Bak. : Zi§tovi. 

ş 

Şahran 1 Şahuran ( Şirvan şehirle-

rinden) 13 
Şam 1 Dimişk (Suriye'de Osmanlı 

vilayet merkezlerinden) 39, · 54, 76, 
80, 117, 118, ı29, 19ı - ı93, ı95, 3ı7, 

365, 378, 421, 426, 427, 444 - 446, 449 
Bak.: C. 2 ve 3 ve ilm ciltte Suri-
ye. 

Şamahı (Şiı\ran'ın Osmanlı Iıakimiy· 

yetinden evvelki merkezi) ı3 

Bak.: C. 3 .. 
Şark ( Garba ve bilhassa Avrupa'ya 

nisbetle bütün şark memleketle-
ri ve Osmanlılara nisbetle İran) 74, 
77, 85, ı28, 142, ı53, ı86, 193, 214, 
216, 22ı, 246, 25ı, 256, 285, 289, 291, 
317, 327, 330, 333, 352, 380, 39ı, 4ı3, 

430 
Bak.: Garp. 

Şarki-Afrika --'-
Sayfa 

188, 231 
Bak.: Akdeniz. 

Şarki Anadolu - 30, ıo7, 3ıo, 3ı4 316, 
332, 334, 359, 409, 428. 45ı, 457, 

460 
Bak.: Anadolu, Garbi· Anadolu, 
Ortrı.-Anadolu ve Vilayat-ı· Şar 

ki yy e. 
Şarki-Avrupa - 138, 14& 

Bak. : Avrupa ve Orta-A vrupa. 
Şarki-Karaağaç (İsparta vilayetinde 

kaza) 245 
Şarki-Karahisar - Bak: Şebin-Ka

rahisar. 
. Şarki-Trakya - 347, 46!f 

Bak. : Tra:ı:ya ve Garbi-Trakya. 
Şa:rköy (Tekirdağ vilayetinde ve 

~{armara sahilinde kaza. mer-
kezi) 401 

Şar-köy - Bak.: Şehir-köy. 
Şark vilayetleri - Bak.: Vilayat-ı 

Şarkıyye ve Şaı·ki-Anadoln 

Şaryan 1 Şiryan Şarki-Anadolu'da. 

Murad nehı'ine dökülen çaylar-
dan) 300' 

Şatt-ul-Arab (Dicle ile Fırat'ın Kor
na'da birleşmesinden hasıl olan 
ve Fav'da Basra-körfezine dö-
külen büyük n ehir) 4ı8, 420 

Şebeş - Bak. Sebes. 

Şebin-Karahisar 1 Şarki-Karahisar 

(Giresun vilayetinde kaza mer-
kezi) 332' 
Bak: C. ı. 

Şefketil - Bak. : Şekvetil. 
Şehir-köyü 1 Şarköy (Yugoslavya'da 

Pirot kasabasına Türklerin ver-
dikleri isim). 26 
Bak.: C. 3. 

Şehr·i·Zur (Kerkük vilayet ve san· 
cağın eski isrrii ) ı 4 
Bak.: C. 2. 

Şehzadebaşı ( Istanbul'da cadde ve 
semt) 

Şehzade camii (Istanbul'da, 
başı'nda) 

38, 136, 137 
Şehzade-

Şehza.debaşı karakolu (Istanbul'nn 
ayni isimdeki semtinde) 

Şekvetil 1 Şefketil Nikolaja 1 
Saint-Nicolas (Batum'un dört ki-

119 

463: 
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Sayfa 
I ometre şimalinde kale) 147, 170 

Şems~paşa (Üskiidar'da mahalle) 313 
Şeria = Erdün j ürdün (Lübnan;-

dan çıkı:p Filistin'de Lut gölüne 
dökülen nehir) 445 

Şeytan 1 Şeytanlık (Şimali-Sporad

lardan J ura adasının Osmanlı 

devrindeki ismi) 116 
Bak.: C. 2. 

Şikago = Chicago (Amerikanın bii· 
yük şehirleı-inden) 460 

Şile (Istanbul viH1yetinde kaza mer
kezi) 
Bak. : C. J 

Şimal-denizi -
Ş ima ll-BııJkan
Şirnall-Dobruca -

Bak.: Dobruca. 
ŞinısJJ:-Moı'a 

Bak: Mora. 

6S, 

152, 

Simall-Yunanistan (Mora'nın şimu-

94 

219 
252 
312 

8 

lindeki asıl Yunanistan) 8, 105, 107, 
] 09 

Bak.: Yunanistan ve Mora. 
Şimşirlik ( Topkapu sarayında) 97 
Şıpka·geçidi (Bulgaristan'da Koca

Balkan'ın cenup eteğinde ve Ka
zanlık 1 Kızanlık'ın şimaligarbi-

sinde boğ·az) 303 - 309 
Şirvan (Hazar denizinin eenubugarbi· 

sinde eski Şirvanşahlar ölkesi) 17, 
22, 30, 244 

Bak.: C. 3 
Şiryan - Balı:. : ŞaTyaıı. 

Şişli Etfal HasHiMnesi - Bak.: Et
fa.l Hastahanesi. 

Şuay.be (Irarl:'da Basra'nın 3·4 saat 
mesiHesinde mevki) 425 

Şumnu/Schumla (Bulgaristan'da ka
saba) 53, 57, 70, 7ı, 99, ıoo, 113, 114, 

ı46, ı52, ı53, 302 
Bak.: C. 1. 

T 

Tabe (Akabe körfezinin bira.?: şıma
ligarbisinde ve Sina yarıınada

sındaki Mısır hududu Ü.?:eı'inde 

askeri mevki) 354, 355 
Tabel'iyye (Osmanlı devrinde Bey· 

rnt vilayetinin Akka sancağ·ında 

kaza merkezi: Ayni isimdeki gö-

Sayfa 
lün şark sahilindeclir) 77, 446 

Tahir-koy (Ağrı vilayetinin Eleşkirt 

kazası ıneı'kez nahiyesinde köy) 390 
Tahü··tepeleri (Murad suyuna dökü

len Şayvaıı ~avı ile Ağ-rı viHiyeti
ıı in Eleşkirt kazası merkez na-
hi yesindeki Tahir - köy aı'asında) 300 

Tahı-an ( İran'ın . şimdiki payıtahtı) 32 
Tahtakale / Talıt-el-kal'a (Istanbul'-

da senıt) 72 
Tfiif (Hicaz'da :\Iekke'nin 100 kilo· 

metre cenubn şarkisinde müstah
kem kasaba) 80, 8ı, 101, 245, 260, 293, 

32ı, 325, 327 
Tak~iın kı6lası (Beyoi;lu'ııuıı Taksim 

me~' dan ında her nedense yıkılı:p 

y0rbe "Gezi" ismiyle düz bir sa· 
ha ya pılınış olan kagiı- kı:sla) 376 

Taliinn - Bak. : Reval / Revel. 
Taımın (K ının'ın :saı·kıncla yanınada) 63, 

72 
Bak.: C. 3 

Tanıbya (Istanbul-boğazı'nın Humeli 
yakasında sayfiye: Eski ismi The· 
ra.rıia) 1 06, 258, 278 

Tarakçılar (Istanbul'un eski çarşıla-

rından) 72 
Tarlabaşı ( Beyoğlu'nda cadde) 232 
Tarsus (İçel = Mersin vilayetinde ka· 

za merkezi) 373 
Taşçılar (Istanbul'da eski çatşı) 73 
Ta.şkend (Hus Türkistanının merkezi) 283 
Taşkışla (Istanbul'un Beyoğlu ;.caza· 

sında) 258, 260, 357, 372, 376 
Taşlık camii (Istanbul'da Beyoğlu'-

nun Maçka semtinde ve Dolma· 
bahçe sarayına naztr sahada Sul-
tan Aziz'in yaptırnuya başlayıp 

ikmal ettireme.miş olduğu cami) 263 
Ta.şoz = Thassos (Adalar-denizi'nin 

şimalinde şimdi Yunan işglincla 
bulunan Türk adası) 394, 447 
Bak.: C. ı. 

Tatariçe = Tatariz (Slistı:'e civarın-

da köy) 99 
Tatarpazarcığı 

ba) 
(Bulgaristan'cla kasa-

Bı1k. : C. ı. 

Tcheı'nıag·ora - Bak. : Karadağ. 
Tcherns.ia - Bak. : Karasu. 

252, 308 

Tebriz - İran'da j\zerbaycan eyale· 
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Sayfa 
tinin merkezi) 14, 15, 18, 2:2, 23, 30 
Bak.: C. ı. 

Teke-buı'nu ( Gelibolu- yarımadası'-
nın cennp ınüııtehasmda -ı-e Ça
nakkale - boğazı medhalinin şi-

ınalinde burun) 423 
TekirdağjTekird<ıği 

zi) 
Bak.: C. ı. 

(Vilayet merke-
82, 114, 329, 465 

Tekirdağ· - iskelesi (İstanbul'da) 73 
Tel!- i'ıl-Kc bir (Şim all- lVIısıı·' daki Şa r-

;;:ıyye müdiriyetinde) 325 
Tell-üs-Şeria (Filistin'in cenubunda 

ye Gazze'nin cenubuşarkisiııde 

mevki) 434-436 
Teııedos - Bak.: Bozcaada. 
Teııos - Bak. : istendi!. 
Tepedelen (Yanya'nın şiınaligarbisiıı-

de kaza merkezi) 103, 104 
Tercan (Erzincan vilayetinde kaza: 

Merkezi Mamahiitun kasabası-

dır) 431 
Terrnopil / Thermoıpyloe / Ther

mopyles (Tesalya ile Şimali-Yu

nanistan arasında 7 kilonıetı'elik 

dar geçit: Eskidenberi Yunanis-
tan'ın kapusu sayılır) 340 
Bak.: C. ı. 

Tersane - Bak.: Haliç-tersanesi. 
Tesalya (Yunanistan'm şimalinde 

mıntaka) ı04, ı51, ı53, ı54, 2ı0, 229, 
307, 3ı2, 3ı8, 336, 338, 340, 34ı, 373 
Bak.: C. ı. 

Thassos - Bak . : Taşoz 
Theaki - Bak. : İthaque. 
Theresienstadt (Çekoslova"i:ya'ya El-

be ve Eger nehirlerinin kavşağı 

civarında müstahkem-mevki) 4ıo 
Theı'mopyles - Bak.: Termopil. 
Tiflis (Gürcistan'ın eski merkezlerin-

den) 13, 14, 25, 44, 64, SS, 467 
Bak.: C. 3. 

Tih sahası (Kızıl-deniz'in şimalin-

deki Akabe ve Süveyş körfe:r.leTi 
arasında ve ayni isimdeki yarı'-

madada çöl) 426 
Bak. : C. 2. 

Til si tt (Prusya' da ş ahir: Nienıen neh-
ri ilzerindediı') 89 

Timsalı gölü = Bnhayret-iit-timsalı/ 

Birket-ül-timsah (Mısır'da Sü-

Sayfa 
nyş-kanalı'ıı ı ll garp salıilindeki 

İsınailiyye kasabasıııııı cennbu-
~arkisinde) 4:26 

Tinos - Bak: istendi!. 
Tiraıı (Aka be-k(irfeL:i'nin ağ·:r.ında 

ada) 354 
Ti'ı·aıı (Anı avutlu;r'da kasaba) 393 

Bak.: C. 1. 
Tiı'e (i:r.mir vilayetinde kaza merke-

zi) 
Bak.: C. 1. 

Tirenya 1 Tideıı - denizi Mer 
Tyrrhenienne (İtalya'nın cenu
bugarbisincle ve Sicilya adasının 

459 

şimalinde) 2ıs 

Tıbbiyye (İkinci Abdülhamid'in Hay-
darpaşa'da yaptırmış olduğu 

1\fekteb-i-Tıbbiyye) 

Tıb!ıane (Beyoğlu'ndaki Galatasaray'
da eski Tıbbiye) 

Tımı9var (Macaristan'da Banat eya
Jetinin merkezi: Osmanlı dev:ı'in· 

377 

229 

de eyalete de bu ısım teşmil e
dilmiştir) 9, ll, ı2, ı9, 26, 27, 67 
Bak.: C. 2. 

Tırhala (Tesalya'da eski Osmanlı 

sancak merkezi) 78, ıo3, 15ı, 3ıO, 340 
Bak.: C. ı. 

( Bulgaristan'da Tırnova ) Tirnovo 
kasaba) 303, 305, 306, 308 
Bak.: C. ı. 

Tlemsan = Telenısen (Ceza.yiı''de 

V ehran / V alıran sancağıncla, 

V ehran şehı'inin ıı6 kilometre 
cenubugarbisinde ve sahilden 48 
kilometre içerde şehir: iskelesi 
V ehran limamdır) 2 

'l'obruk (B ingazi sancağında liman) 385 
Tokat (Vilayet merkezi) 332, 333, 342 

Bak.: C. ı. 

Tophane (Istanbul'da, Galata ile Fııı

clıklı arasında) 87, 98, 110, 111, 189, 
237, 290, 335, 463 

Bak.: C. 2. 
Tophane camii - Ba~.: Kılıc-Ali Pa-

şa camii. 
(Istanbnl'da, Tophane Tophane kasrı 

avlusunda) 
Topkapu (Istanbul 

o kapu semti) 
'Bak.: C. ı. 

3-H, 463 
silı'uııda kaım ve 

253 
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Sayfa 
Topkapu sanıyı (Istanbul'da, Saray

Burnu'nda: üniversite'nin yerin
deki Eski-saray'a nislıetle buna 
"Yeni·saray" denilmiştir) 18, 97, 98, 
ll ı' 261, 262, 266, 267, 269, 275, 277, 
279, 284, 287, 289, 290, 439, 444, 469, 

Toprakkale 1 Eleşkirt 1 Eleşgirt (Ağ-
n vilayetinde kay,§. ınerkey,i) 107, 240 

Torbalı (İzmir Yilayetinde kaza mer-
kezi) 459 

Torino (İtalya'da J\Iilano'ııun 144 ki
lometre garbında eski Sanleııya 

krallığının payıtahtı) 163 - 165, 178 
Toros 1 Toroslar ( Cenubi· Anadolu'-

da büyük dağ·silsilesi) 118, 120, 45ı 

To-ı'tokai - Baic.: Tutrakan. 
Taskalık (Cenubi-Arnavutluk'la E-

ıpir'in umumi ismi) 103, 104 
Bak.: Arnavutluk ve Kegalık. 

Toulon (Fransa'nın Akdeniz sahi· 
lindeki büyii.k limanlardan) 74, 218, 

Tonrnovo - Bak.: Tıırııova. 
Touzoiım 1 Toussoum (Mısır'da Sü-

veyş - kanalı üzerinde ve İsmai
liyye'nin cenubuşarkisinde eski 
kasaba) 426 

Trabliçe - Bak.: Tripoliçe. 
Trablnsugarb( Eski Osmanlı vilayeti) 

116, 229, 270, 276, 287, 3ı8, 366, 381, 
384, 388, 395, 404, 407, 415, 420, 

427, 438, 450 - 453 
Bak. C. 2. 

Trablusuşam (Suriye'de ve Beyrııt'-

un şimalişarkisinde eski sancak 
meüezi) 76, 118, 129, 450 

Bak. : C. 2. 
Tı-a bzon ( Vila.yet merkezi) 36, 43, 44, 86, 

100, 115, ı72, 238, 302, 333, 398, 409, 
420 - 422, 43ı ' 446, 447 

Bak.: C. 1. 
Trajaıı-seddi (Eski - Romalıların Si

listre civarından başlayıp Kös
tence civarında Karadeniz' e da-
yanan meşhur sedeli) 156 

Traktir (Kırım'da Sivastopol'uıı ce
nubuşarklsinde ve Karasu 
Tclıeı'naia nelui üzerinde köp-
rü) 167, 168 

Trakya - 34, 232, 312, 389, 450, 490, 469 
Bak.: Garbi·Trakya ve Şarkı
Trakya. · 

S_ayfa 
Transcaucasie - Bak.: Cennbi-Kaf

kasya. 
Transylvania - Bak.: Erde!. 
Trebin = Trebinje (Bosna viHiyeti

ıiin Heı'sek sancağında ve Kara-
dağ· hududu civarında kasaba) - 247 

Trcnıa (Bnlgaristan'da kasaba) 252 
Tripoli~e Tripolitza 1 Tripolis 

C~1ora'nın ortasında 8ehir: Os· 
nıanlı idaresi devrinde Moı'a'nııı 

merkezi olmuştur. Eski menbala· 
rımızda Trabliçe şeklinde bah-

sedilir) 48, 105, ı 06, 109 
Tnıtate - Bak.: Çatana. 
Tschctate - Bak.: Çatana. 
Tserkovnia - Bak.: Çayırköy. 
Tsetinie - Bak.: Çetine. 
Tsettinje - Bak.: Çetine. 
Tuilleries (Paris'de saray) 218 
Tulça/Tulçi = Tulcea (Ruınanya'nııı 

Dol::,:uea kıt'asında 

sağ sahilinde eski 
kezi) 
Bak.: C. 3. 

ve Tuna'nııı 

sancak mer· 
52, 70, 152 

Tfıl-Kereııı 1 Kerim (Filistin'de Nab
lus şehrinin şimaligarb!sinde ka-
saha) 445 

Tuna (Avrupa'nın Karadeniz'e dökü-
len büyük nehri) 12, 27, 28, 44, 45, 
50, 53 - 55, 58, 66, 69, 71 - 74, 85, 
89, 90, 99 - 101, 115, 146 - 148, 150, 
152 - 154, 156 - 159, 164, 170 - ı73, 
178 - 180, 182, 183, 206, 211, 215, 217, 
221, 232, 302, 303, 305, 312, 342, 411 
Bak.: C. 1. 

Tuııa vilayeti (Bulgaristan'da Os
manlı, vilfiyeti: Merkezi Rusçuk 
şelıı'idir) 222, 226, 232, 239, 242, 251 

Tunus (Şimali-Afrika'da Oşıııanlı e
yaleti) 1ı6, 318, 337, 366, 385. 405 

Tunus·bağı. kabri~tanı (Üsküdar'daki 
Karacaahıııet' de) 21 

Turgutlu - Bak.: Kasaba. 
Turla - Bak.: Dniestr. 

(Yunanistan' Turnova = Tournovo 
da Alasonya'mn 

de kasaba) 
c en u buşarklsiıı-

339, 340 
Turtukala - Bak. : Turakan. 
Tutralmn = Tortokai 1 Turtukaia 

(Rumanya'nın Tuna üzerindeki 
kasabalarından 146, 147, 152,. 406 
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Sayfa 
Bak.: C. 3 

. Tünel (Istanbul'da, Kaı'aköy'le Be-
yoğ·ln arasında) 348 

Tür;zistan (Orta· Asya'da ölke) 4±9, 452, 
4(i7 

Türkistan (Bazı Osmanlı Yesikalann· 
da "Türkiye" manasma kullanı-

lan ta bir) 212 
Bak.: Türkiye. 

Türkiye: (Osmanlı ölkesi, :Meınalik-i

Osınaniyye) 3, 5·7, 12-14, 23, 28, :39, 
43, 65, 71, 94, 101, 112, 133, 142, ı5 ı' 
ı62, ı64, 170, 175, 183, 186, ı92, 2ı2, 

2ı4, 2ı7, 222, 223, 227, 228, 240, 
270, 278, 286, 288, 332, 333, 355, 358-
360, 363, 366, 368, 376, 405, 420, 458, 

459, 468 
Bak.: Meıııalik·i·mahruse 

Türkistan. 
Tzarskoe-Selo - Bak.: ÇaTskoyeselo. 

u 

Ujitza = Ujiça - Bak.: Eskice. 
Ukrayna (Rusya'ııın Kiyef, Poltavn, 

Çernigof ve Harkof eyaletleriıı-

den nıüre:ckep saha) 25, -:U, 342 
Bak.: C. B. 

Uljciıı - Bak.: Ölgün. 
Uınan 1 Umman (Cezi:ret-iil·Arab 

Arabistan - yarımadasının cenu
bugar'bi: köşesinde ülke: Maskat 
imamlığının arazisi) 

ve so-
80 

Unkapanı (Istanbul'da cadele 
k ak) ı2, 38 

(Istmıbııl· lı cı li-Unkapanı iskelesi 
ei'nde) 

Unka:pmıı·köprüsii 

un Istanbul -
(İkinci Mahmud'
halici'nde yaptıı·-

87 

dığı köprü). ı20 

Unna (Sava nehrine dökülen ll'mak-
lardan) 27 
Bak.: C. 3. 

Sayfa 
Bak.: C. 2. 

U sto,palia - Bak.: İstaııpula . 
Uşak (Kütahya \·ilayetinde kaza 

kezi) 
m er-

eski çarşı ve 
±65 

U zunçarşı ( Istanbul'da 
cadde) 34, 72, 73 
Bak.: C. ı ve 3. 

·c zunköıpı'ü (Edirne Yilayetinde kaza 
merkezi) 308 
Bak.: C. 3. 

ü 

t çler (Kars şehrinin iki saat c en u· 

bunda tepe) 3ı 
·c ~-sancak (Birinci. cilıaıı harbinin so· 

nnnda Türkiye'nin Rusya'dan is· 
tediği ve aldığı Batum-Kars -
Ardahan sancakları) 447 

't ç:-şerefeli cami (Ediı'ne'de) 34 
Ba.: C. 3. 

t ı;iincli Selim dairesi (Topkapu sa· 
rayında) 267 

Ürdün (Birinci cihan harbinden soır 

ra kurulmuş olan Arap devletçile 
lerinden) 433 

Üsküdar (Istanbnl-boğazı'nın Anado-
lu yakasında ~mza meı'kezi) ı8, 32, 

98, 203 
Bak.: C. 1. 

Üsküp (Yugoslavya'da 
yilayetinin merkezi) 

V 

eski Kosova 
345, 362, 375, 
382, 383, 393 

Valaclıie autrichieııne - Bak.: Ef
lak-ı-sa gir. 

Valide·çeşmesi (Beyoğ'lun'da. Feridiy-
ye caddesine çıkan ~okaklanlan) 232 

Van (Vilayet merkezi) 13, 300, 316, 332, 
333, 370, 409, 428, -H6, 454 

Bak. : C. 2. 
Uı·fa (Vilayet merkezi) 

Bak.: C. 2. 
3~B, 458, 464 Van-gölü -

Bak. : C. 2. 
333, 428 

Ur ka pusu - Bak.: Orkapn. 
Uı'b (İzmir vilayetinde ~cazfi merke,-;i) 
Urmiye (İraıı-Azcrbaycanı'nda ayni 

459 

isimdeki gölün garp sahilinde 
şehir) 22 

(İran= Azerbaycaııı'ncla) 3ı Urnıiye gölü 

V anıdin - Bak.: Peicıwardein. 

Vardar (Rumeli'de Selanik-köı'fezi'-

ne dökülen ll'mak) 393 
Bak.: C. ı. 

Vama (Bnlgaristan'm Kaı·adeniz'de 

en mülıim limanı) 55, 57, 74, 100, 113, 
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Sayfa 
114, 136, 146, 152, 153, ı55, 157, 158, 

160, 161, 170, 222, 302, 394 
Bak.: C. ı. 

Vefa camii (Istanbul'da) 33 
Vefa·meydanı (Istanbul'un Vefa 

semtinde) 38 
Vehran/Vahran = Oran (Cezayir'-de 

Tleınsan = Telemsen :ıehl'iııin is· 
k el esi : V ehı'an şekli Arapça, 
Oran şekli Fransızcadır) 2 

Velestin = Velestine (Yunaııistan'da 

Volos = Golos limanının 20 ;rilo
motre garbında t~peler silsilesi) 339, 

340 
Veli-ef'endi çayırı (Istanbul vilaye

tinde Bakırköy = :M:aknköy ka· 
z:lsı merkez nahiyesinde koşu ye-
ri) 212 

Venedik (Esk'i İtalyan cumhuı'iyetinin 
ara r.isi) 12, 78 
Bak. : C. 1. ve 2. 

Versailles (Paris'in 18 kilometre ce
nubu garbisinde Fransa krallarının 
muhteşem sarayı ile meşhur 

kasaba) 457 
Vid (Bnlgaristan'da Plevne'nin gar 

bından geçip Tuna'ya dökülen ır-

mak) 306, 307 
V i din ( Bulgaristan'ın şimaligarbisin-

de ~ehir) 26, 27, 52, 74, 82, 96, 109, 
116, 146, 147, 153, 2ı7, 222, 226, 302, 

303, 307, 342 
Bak.: C. 1. 

Vilayat-ı-Selase (Osmanlı teşkilatında 

Makedonya int'asına tekabül eden 
üç vilayet : Seli'mik, Manastır ve 
Kosova vilayetleri) 344, 345, 347, 351 
Bak. : Makedonya. 

Vilayat-ı-Sitte (Ermeni meselesi ınü

nasebetiyle siyasi vesikalarda 
bahsi geçen altı Anadolu vilfiyeti: 
Eski teşkilattaki Erzurum, Van, 
Bitlis, Diyaı'bekir, Ma'muı·et-iil

Azi:-~ = Harput ve Sıvas vilayet· 
leri) 332 - 334, 336, 348, 451 
Bak.: Şarki-Anadolu ve Vilayat
ı-Şarkiyye. 

Vilayat-ı-Şarkıyye (Anadolu'nun şark 

vilayetleri) 120, 409, 460 
Bıık.: Şarki-Anadolu ve Vila· 
yat-ı-Sitte. 

Viranşehir (Çankırı 

kes kazasında 

Sa;yfa. 
vilayetinin Çer
şiındi Mecidiyye 

denilen nahiye) 312 
Viyana (Avusturya imparatorluğunun 

payıtahtı) 102, ı38, 145, 156, 163, 
165, 173, 174, 177, 181, 219 - 221, 246, 

279, 283, 314. 346, 348, 357, 406, 442 
Ba:ı:.: C. ı ve 2. 

Vize (Kırklareli = Kırkkilise vilaye· 
tinde kaza merkezi) 390 
Bak.: C. ı. 

V olçetriıı (Yugoslavya' da Pı'iştine'nin 

~imaligarbisinde eski Osmanlı ka-
za merkezlerinden) 382 

V o los - Bak. : Gol os. 
Voııitza (Yıınanistan'da Ye Narda

körfezinin cenup sahilinde iske-
le) 74, 78 

w 

\Vateı·loo (Belçika'da Bruxelles 
Brüksel'in 19 kilometre cenubun
da Birinci Napoleon'un ıııağlubiy
yctiyle neticelenen muhaı'ebeye 

ismi verilmiş olan köy) 
Woolwich (Londra'nın 14 kilometre 

şarkında kasaba: Askeri müesse
seleri ve Topçu ıne6:tebiyle me5· 
hurdnr) 

y 

Yafa ( Filistin'de Kudüs'ün iskelesi 
olan eski Osmanlı kaza merkezi : 

153 

290 

Eski ismi Joppe) 77, 118, 436 
Y ağlıkçılar ( Istanbul'un eski çarşıla· 

ı'ından) 33 
Y ahniler (Kars şehTinin şarkında te

peler: Küçük-Yahni ve Büyiik· 
y~~) 3ın 

Yahya-Efendi dergahı (Beşiktaş'Ja 

Ortaköy arasında eski dergah ve 
mezarlık) 108 

Yalmcık (Istanbul vilayetinin Kartal 
ka:>: asında köy ve sayfiye) 229 

Yakova (Yugoslavya'da Pı'izren'iıı şi· 

maligarbisinde ;rasaba) 382, 393 
Yalı-köşkü ( Topkapu sarayında eski 

sahil köşkü) lll 
Ba.: C. 3. 



616 KRONOLOJİ ENDEKSLER 

Sayfa 
Yanbolu (Bulgaristan'da kasaba) 252, 308 

Bak.: C. ı. 

Yantra (Bulgaristan'da Ziştova'nın 

§arkında Tuna'ya dökülen nehir) 305 
Yanya (Yunanistan'da Epir kıt'asının 

ve Osmanlı devrinde ayni isimde· 
ki vilayetin merkezi) ı 03 - 106, 109, 
151, 210, 225, 318, 337, 340, 369, 390, 

391, 393, 394, 401, 402 
Bak.: C. ı. 

Yan ya ·gölü (Yanya şehrinin cenubu-
şaı'kisinde göl) 104, 153 

Yanya·tabyası (Silistre tahkiınatın-

dan) 155 
Yassı·tepe (Besarabya'nın Buçak/ 

Bucak sancağında) 45 
Yaş = J assy (Ruınanya' da şehir) 28, 64-

66, 68,. 71, 73, ı 06, 462 
Bak.: C. 2. 

Yat· kulü:p (Hareket - ordusu Istan
bul önlerine geldiği zaman Ayas· 
tefanos = Yeşilköy'de Meclis-i· 
Milll'nin fevkalade olarak top· 
lanmış olduğu bina) 375 

Yedi-ada - Bak: Yunan·adaları. 

Yedikule Istanbul surunda. kapu. eski 
zından ve Hazine dairesi) 34, 43, 65, 

76, 84 
Bak. : C. 1 ve 3. 

Y eıname 1 El· Yername Cezi'ret·ül-
Arab = Arabistan-yarımadası'n

da N ecid kıt' asının bir kısmı: 

Bu isi.m bazan bütün Necid kıt'· 

asma da tahmil edilir) 352 
Bak. : N ecid. 

Yemen ( Ceziret·ül· Arap =, Arabis-
tan yanmadası'nda eski Os· 
manlı vilayeti: Şimdi müstakil· 
dir) 80, 342, 345, 353, 384, 404, 450, 

451, 453 
Bak. : C. 2 ve 3. 

Yeni -cami (Istanbul' da, Eminönü'n · 
de) 2, 35, 39, 132, 348 

Yenikale ( Kırım'ın şarkında ve Kerç
boğazı'nm şimalinde müstahkem 
şehir) 58, 166, 179 

Yeni-kapu (Istanbul-halici'ndeki Ye· 
ni Aya-kapusu) 38 

Yeni-kapu Mevlevihanesi (Istanbul'· 
da) 77, 137, 254, 258 

Yeni~öy (Bulgaristan'da kasaba) 252 

Sayfa 
Yeniköy 

m eli 
ye) 

(Istanbul - bağazı'nın Ru
yakasında iskele ve sayfi· 

Y eni-.odalar (Y eniçerilerin 
daki kışlaları) 

Bak.: Eski· odalar. 

409, 417 
Aksaray'· 

38, 111 

Yeni pazar (Osmanlı devrindeki Ko
sova vilayeti sancaklaı'mdan: 

Sırbistan'la Karadağ arasında-

dır) 302, 303, 367, 393 
Yeni· Postahfı.ne ( Istanbul'da İkinci 

Abdülhamid'in yarrıtırdığı büyük 
Posta binası) · 378 

Yeııişehir (Yunanlıların Larissa de
dikleri Te sal ya - Yenişebiri) 7, 151, 

255, 339 
Bak.: C. ı. 

Yeni-Zağra (Bulgaı'istan'da kasaba) 308. 
Bak.: C. ı. 

Yeni Zelanda=New-Zealand (Okya
nusya'da iki İngiliz adasından 

mürekkep eyalet) 423 
Yerköyü = Gimgiewo (Rumanya'da 

esKi Türk kalesi) 52-54, 68, 70, 71,. 
99, 100, 146, 157, 158 

Bak.: C. ı. 

Yeşilköy - Bak. : Ayastefanos. 
Y eşil·tümsek = Mamelow V ert (Kı

rım'da Sivastopol'un şarkındaki 

Rus tabyalarından) 166 
Yılan·adası = Fidonisi 1 İle .des 

Serpents (Karadeniz'de ve Tuna 
deltasının kaı'şısında küçük ve 
kayalık bir ada) ı83 

Yıldız-camii - Bak.: Hamidiyye ca· 
mn. 

Yıldız çini :fabrikası - Bak.: Çini 
:fabrikası. 

Yıldız Kütüphfı.nesi (Yıldız'da İkinci 

Sultan Abdülhamid'in tesis etmiş 

olduğu kıymetli kütüphane: Bu 
zengin koleksiyon cumhuriyetten 
sonra Üniversite 'kütüphanesine 
nakledilmiştir) 377 

Yıldız sarayı (Istanbul-boğazı'nın 

Rumeli yakasında ve Beşiktaş'la 

Ortaköy arasındaki tepeler üze
rinde muhtelif binalardan mürek
k~p saray: . İkinci Abdülhamid, 
saltanat devrini hemen hep bu sa· 
rayda geçirı:niştir) 270·272, 274-276, 
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Sayfa 
278, 2I9, 287, 289, 309, 313, 319-32ı, 

325 - 327, 33ı, 338, 348, 350, 357, 372, 
376, 379, 3Sı, 443, 460 

Yorgancılar (Istanbul'un eski çarşıla· 

ı'ından) 33 
Yunan·adalan (Yunanistan'ın garbın

dan cenubuna doğru sıralanan ve 
"Iles ioniennes" denilen adalar : 
Osmanlı men balarında "Cezair-i
Seb'a = Yedi-ada" denilir) 74, 76, 78 

Yunanistan (Adalarıyla beraber kral-
lık arazisi) 43, 65, ıo3, 106, 115, 208, 

2ıo, 217, 228, 230, 3ıO, 340, 345 
Bak.: Mora ve Şimali-Yunanistan 
ve C. ı. 

z 

Zahle (Eski Lübnan sancağında kaza 
merkezi) 192 

Zanta, (Yunan-adalan'ndan) 74, 78 
Bak.: C. ı. 

Zaroşat - Bak.: Aı'paçay. 

Zernun 1 Zemlin (Yugoslavya'da ve 
Belgrad şehrinin- karşısmda müs-

tahkem-mevki). 9 
Bak.: C. 2. 

Zewin - Bak.: Zivin. 
Zeyneb-Kamil Hastahanesi 

dar'da Nuh-kuyusu'nda 
(Üskü· 
Sultan 

Aziz devri 
Sayfa 

sadr-ı·a'zamlarından 

Arapgiı·li Yusuf Kamil Paşa'nın 

hayratı) 203 
Zeyrek (Istanbul'da cadde ve semt) 38 
Zeytin (Maraş vilayetinde şimdi Fn'-

nıs 1 Süleymanlı denilen nahiye 
merkezi: Eski kaza merkezlerin-
dendir). 333, 350 

Zeytin-körfezi (Yunanistan'ın şar-

kındaki Lamia 1 Malia körfezinin 
Türkler devrindeki ismi) 116 

Zeytinyağ·cılaı' (Istanbul'un eski çar-
şılarından) 73 

Zimniçe = Zimnicea 1 :limnitsa (Dob-
ruca'da kasaba) 302 

Zincirli-kuyu (Istanbul'da Levent ile 
Mecidiyeköy arasında mev· 
~) ~ı 

Ziştovi 1 Ziştova = Szistow 1 SWis· 
chtow (Bulgaristan'ın Tuna üze· 
rindeki kasabalarından) 71, 7 4, 302, 

305 
Bak: C. 3 

Zivin = Zewin (Erzurum - Kars ara· 
sında boyun) 300 

Zonguldak (Vilayet merkezi) 42ı, 464, 
Zsitva - toı'ok (Macaristan' da) l sı 

Bak.: C. 3 
Zünflz - Bak.: Sünfıs. 



'i'ARiH SIRASIYLA 

TAHLİL İ FİHRİST 
(Parantez içindeki rakamlar Mhladi ve Hicri tarihleri, metin rakamlan da 

aahife nınnalarını gösteriıı. - ihtilaflı seneler için metne müracaat edilmelidir). 

(1703 

(1704 

(1706 

(1708 

(1710 

(1711 

UÇUNCU AHMED 1 AHMED-İ SALİS DEVRİ 

1115) 

1116) 

1118) 

1120) 

1122) 

1123) 

üçüncü Ahmed'in Edirne'de cü!Cısu ve "Edirne vak'asın»da ikinci 
Mustafa'yı hal' etmiş olan ihtilal idaresinin tasdikı; yeni padişahın 
şahsiyyeti; Kavanoz - Ahmed Paşa'nın sadareti; üçüncü Ahmed'
in «Edirne vak'ası» elebaşılarını tasfiyeye başlaması; Kavanoz 
Paşa'nın azliyle Enişte Hasan Paşa'nın sadareti. 1 - Hal'inden 
sonra 4 ay, 8 gün yaşamış olan İkinci Mustafa'nın ölümü, 2· 
Enişte.Hasan Paşa'nın azliyle Kalaylıkoz - Ahmed Paşa'nın sada
reti ve Kalaylıkoz'un azliyle Kapdan-ı-Derya Baltacı-Mehmet pa
şa'nın ilk sadareti, 2. 

Baltacı-Mehmet Paşa'nın azliyle Çorlulu-Ali Paşa'nın sadareti, 2. 

Cezayir'in en mühim limanlarından olan Vehran r= Oran kalesinin 
İspanyollardan fethi üzerine anahtarlarının üçüncü Ahmed'e tak
dimi, 2. 

Çorlulu-Ali Paşa'nın ·azliyle Köprülü-zade Nu'man Paşa'nın sada
reti; Nu'man Paşa'nın azliyle pruth kahramanı Baltacı-Mehmet 

Paşa'nın ikinci sadareti, 3. 
Rus çarı Deli-Petro'ya mağlCıb olduktan sonra Türk topraklarına 

iltica etmiş olan isveç kralı Demir-baş Charles ile maiyyetini 
vurmak için Rusların Osmanlı hududundan içeri girmeleri üzerine 
açılan Rus seferinde Vezir-i-a'zam ve Serdar-ı-Ekrem Baltacı 

Mehmet Paşa'nın Davudpaşa'dan Pruth seferine hareketi, 3 -
Bağdan'da Pruth nehrinin ik:i yakasında karşılaşmış olan Türk 
ve Rus orduları arasındaki "Pruth muharebesi»nin birinci günü 
ve ilk Osmanlı muvaffakıyyetıeri; Pruth muharebesinin ikinci 
günü ve Rus ordusunun sıkı bir çenber içine alınması; Pruth mu
harebesinin üçüncü günü Rus ordusunun aman dilemesi ve pruth 
"Mukaddimat-ı sulhiyyesb, 4 - istanbul'daki düşmanlarının 

tezviratı yüzünden Baltacı-Mehmet Paşa'nın azliyle Ağa-Yusuf 
Paşa'nın sadareti, 5. 

(1712 ~= 1124) Büyük divan şairi Urfalı Yusuf Nabi Efendi'nin ölümü; Prıith, «Mu
kaddimat-ı sulhiyyesi,ni takib eden ilk Osmanlı-Rus sulhünün ıs

tanbul'da imzası; Moskofların taahhütlerini ifa etmemelerinden 
dolayı yeni bir Rus seferine karar verilmesi, 5 - Ağa-Yusuf Pa-

(1713 

şa:nın azliyle NişancıjSilahdar-Süleyman Paşa'nın sadareti, 6. 

1125) Türk - Rus sulhünden sonra Bender'de mülteci sıfatiyle oturmak
ta olan isveç kralı Demir-baş Charles'in sulhü ihlal edecek en
trikalar çevirmesinden dolayı memleketine iadesi hakkında karar 
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{1714 
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verilmesi ve kralın bu karara muhiUefeti üzerine Dimetoka'ya 
nakledilmesi; Silahdar-Süleyman Paşa'nın azliyle Kapdan_ı-der

ya Hoca İbrahim Paşa'nın sadareti; Hoca-İbrahim Paşa'nın ida
mı üzerine ikinci vezir Silahdar/Damad-Ali paşa'nın sadareti, 
6 - Osmanlı-Rus sulhünü kat'ileştiren Edirne muahedesinin ak-
di ve Karadeniz'e yaklaşan Rus tehlikesinin geri atılması, 7. 

1126) Türkiye'de mülteci bulunan İsveç kralı Demir-baş Charles'in DL 
metoka'dan memleketine hareketi; Akdeniz'de Türk ticaret ge
milerini zaptetmiye başlıyan Venedik cumhuriyetine sefer açıl

ması, 7. 
(1715 ı- 1127) Venedik seferinin ilanı üzerine üçüncü Ahmed'le Vezir-i-a'zam 

Silahdar-Ali Paşa'nın ordu başında Istanbul'dan Edirne'ye hare
ketleri ve padişah Edirne'de kaldıktan sonra Vezir-i-a'zanı or
duyla Mora'ya doğru hareketi; Adalar-denizi'nde son korsan 

(1716 1= 1128) 

{1717 '= 1129) 

{1718 1130) 

. yatağı olan Tinos j Tenos 1= İstendil adasının Venediklilerden 
·fethi, 7 - Şimali-Mora fütühatını ikmal etmiş olan Osmanlı or
dusunun Cenubi-Mora'ya hareketi; Cenubi-Mora'yı da bir hamle
de zaptedip bütün Mora fütühatını 1 ay, 20 günde ikmale mu
vaffak olan Türk ordusunun Modon'dan hareketi, Suda kalesi
nin fethi üzerine Venediklilerin Girit adasındaki son alakalarının 

kesilmesi, 8. 

Venediklileri himayeye kalluşan Avusturya'ya karşı «Nemçe» se
feri»nin açılması ve üçüncü Ahmed'in Edirne'ye hareketi; «Nem
çe seferi»ndeki Varadin bozgununda Vezir-i-a'zam ve Ser
dar-ı-Ekren'l Silahdar/Damad-Ali Paşa'nın şehadeti, 9 - Belgrad 
muhafızı Hacı-Halil Paşa'nın sadaret ve serdarlığı; Mora Defter
eminliğinde bulunan Vak'anüvis Naima'nın ölümü; Macaristan'da 
son Türk vilayet merkezi olan Tımışvar kalesinin sukutu, 10. 

üçüncü Ahmed'in oğullarından üçüncü Mustafa'nın doğumu; Ri
kab-ı-Hümayun-Kaymakaını Nevşehirli-İbrahim Paşa'nın Fatma .. 
Sultan'la nikalanarak üçüncü Ahmed'e damad olması; Belgrad 
kalesinin sukutu; Vezir-i-a'zam ve Serdar-ı-Ekrem Hacı-Halil 

paşa'nın azliyle Nişancı-Mehmet Paşa'nın sadareti, ll. 
Nişancı-Mehmet Paşa'nın azliyle Nevşehirli Damad-lbrahinı Pa
şa'nın sadareti; payıtahtın büyük bir kısmını kül haline getiren 
büyük Istanbul yangını; Avusturya ve Venedik hükumetleriyle 
Pasarofça muahedesinin akdi, 12. 

{1719 - 1131) Bir çok binalarla şehir surunun baştanbaşa yıkılmasına sebeb o
lan büyük Istanbul zelzelesi, 12 - Gedikpaşa'dan başlayıp sur
lara kadar payıtahtın mühim bir kısmını yakan büyük Istanbul 

{1723 

{1723 

{1724 

yangını, 13. 

1135) iran'daki Safavi saltanatının inkırazı üzerine şark cephesinde Os
ınanlı harekatının başlaması ve Gürcistan'da işgal edilen Tiflis 
ve Gori anahtarlarının üçüncü Ahmed'e takdimi, İran bulıranında 
Osmanlı - Rus rekabeti, 13. 

1136) İran'da Kermanşah, Erdelan ve Loristan eyaJet merkezlerinin iş

galı, 14. 

1136) Azerbaycan cephesinde Hoy şehrinin işgali ve GarbLiran'da Os
manlı istila sahasının genişlemesi; Garbi-İran'ın taksimine ait Os
manlı-Rus muahedesinin imzası; Nahcivan ve Hemedan şehirle

rinin fethi, 14. 
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(1724 1137) Kafkas cephesinde Revan/Erivan ve Irak cephesinde de Nihavend 
kalelerinin fethi, 14. 

(1725 1137) üçüncü Ahmed'in oğullarından Birinci Abdülhamid'in doğumu; 

iran-Azerbaycanı'nın merkezi olan Tebriz şehrinin fethi; Kafkas 
cephesinde Lori ve Gence kalelerinin işgali; Irak cephesinde 
Hurremabad'ın zabtı ve Loristan eyaletinin ilhakı, 15. 

(1726 1= 1138) Şarktan girip !ran'ı istilaya başlıyan Efgan Türklerindenn Eşref
Şah'ın Garbi-iran'ın tahliyesi hakkındaki talebinin reddi, 15. 

(1727 ı= 1139) Matbaacılığın kabulü hakkındaki tarihi fermanın neşri, 16. 

(1727 1140) Garbi-iran ve Cenubi-Kafkasya'daki Osmanlı fütühatını tasdik 
eden Eşref-Şah ile Hemedan sulhünün akdi, 16 - tık eser ola
rak Müteferrika matbaasının Vankulu lugatinin neşri, 47 

(1729 1= 1142) 
(1730 = 1142) 

Payıtahtın sekizde birini yakan Istanbul yangım, 17. 

tran'da Ali Han'ın zuhuru ve inkıraza uğramış olan Safavi 
saltanatını canlandırıp Efganlı Eşref-Şah'ı mağlub ettikten sonra 
Garbi-İran'daki Osmanlı fütuhatına taarruzla Nihavend, Heme-
dan ve Kermanşah şehirlerini istirdad etmesi, 17. 

(1730 ı= 1143) Garbi-iran'daki Osmanlı fütühatına karşı başlıyan Safavi taar
ruzlarından dolayı üçüncü Ahmed'in Şark seferine çıkmak üzere 
Istanbul'dan üsküdar karargahına geçmesi, 17 - Tebriz'in suku
tu; Patrona ihtilali, Nevşehirli Damad-İbrahim Paşa ile bazı 

devlet erkanının idamı, 18 - Silahdar-Mehmet Paşa'nın sadareti; 

(1730 

(1731 

üçüncü Ahmed'in saltanattan feragati, 19. 

BİRİNCİ ~IAHMUD! MAHMUD-I EVVEL DEVRİ 

1143) Birinci Mahmud'un cülfısu ve şahsiyyeti; Patrona-Halil'le mürte
ci' avenesinin imhası, 20. 

1143) Silahdar-Mehmet paşa'nın azliyle Kaba-kulak İbrahim Paşa'nın 

sadareti; Istanbul'da Patrona'mn kan davası bahanesiyle çıkan 

bir Arnavut ısyanmm tenkili, 21. 
(1 731 ı= 1144) Kermanşah'ın istirdactı ve Erdelan eyaJetinin işgali, 21 - Kaba

kulak İbrahim Paşa'nın azliyle Topal-Osman Paşa'nın sadareti; 
İran cephesinde Korican zafı;ri ve Hemedan'ın istirdadı; Urmiye· 
müstahkem-mevkıinin zabtı üzerine Tebriz'in istirdadı, 22. 

(1732 ~= 1144) Şirvan, Dağıstan ve Gürcistan Osmanlılarda kalmak, Azerbaycan 
tarafmda Aras nehri hudud ittihaz edilmek ve Kermanşah'la He
medan İranlllara iade edilmek şartlarıyla Osmanlı-Safavi sulhü
nün akdi; Topal-Osman Paşa'nın azliyle Hekim_oğlu Ali Paşa'nın 
ilk sadareti, 22. 

(1733 ı= 1145) İran'da Safaviler narnma veziyete hakim olan Nadir-Han'ın Os
manlı-Safavı: sulhünü kabul etmiyerek Bağdad üzerine . yürüyüp 

(1736 ı= 1148) Silahdar Seyyid-Mehmet Paşa'nın sadareti, 24. 

(1733 ı= 1146) Anadolu-beylerbeyi Topal-Osman Paşa'nın Nadir-Han'a karşı 

Bağdad zaferi ve İranllların Bağdad önlerinden firarı, 23. 
( 1735 1= 1148) Hekim-oğlu-Ali Paşa'nın azliyle Bağdad valisi İsmail paşa'nın sa

dareti, 23 - !smail Paşa'nın azli, 24. 

(1 736 ı= 1148) 16 gün Sactaret-kaymakamlığında bulunmuş olan Silahdar Seyyid 
-Mehmet Paşa'nın sadareti, 24. 

(1736 = 1149) Sulhü ihlal eden Rusların Azak ve Kılburun kalelerini işgal etme_ 
lerinden dolayı Vezir-i-a'zam ve Serdar-ı-Ekrem Seyyid-Mehmet 
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(1737 

(1738 

(1739 

(1739 

(1740 
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Paşa'nın Davudpaşa'dan Rus seferine hareketi, 24 - Hal'inden 
sonra 5 sene, 9 ay yaşamış olan üçüncü Ahmed'in ölümü, 24 -
Garbi-iran'daki Osmanlı fütühiitının mühim bir kısırımı istirdad 
etmiş ve Safavi hanedanını ıskat ederek kendisini şah ilan etmiş 
olan Nadir-Han'ın muvaffakiyyetleriyle Rus seferinin açılmış ol
masından dolayı 1raniılarla sulh akdi ve üçüncü Ahmed devrin
deki fütühatın elden çıkması; Kırım ham Feth--Giray'ın hanlık 

arazisini istila eden Moskofiara karşı büyük bir zafer kazanarak 
vatanını kurtarması, 25. 

1150) Türklere karşı Ruslarla ittifak etmiş olan Avusturyalılara karşı 

Bosna valisi Hekim-oğlu Aıt Paşa'nın Banyaluka zaferi ve bu za_ 
ferin büyük neticeleri, 25 - Vezir-i-a'zam ve Serdar-ı-Ekrem Si
lahdar Seyyid-Mehmet Paşa'nın azliyle Bender ser-askeri Muh
sin-zade Abdullah Paşa'nın sadaret ve serdarlığı; Muhsin-zade'
nin azliyle Rikab_ı-Hümayun Kaymakamı Yeğen-Mehınet paşa'

nın sadareti, 26. 
1151) Türk ordusunun 'Avusturyalılarla Ruslara karşı kazandığı zafer

ler esnasında Avusturyalılardan Mehadia ve Orso va kalelerinin 
istirdadı ve Rusların da özü ve Kılburun kalelerinden çekilmeye 
mecbur edilmeleri, 26. 

1151) Yeğen-Mehmet Paşa'nın azliyle Vidin ser-askeri Haci-ivaz Meh
met Paşa'nın sadaret ve serdarlığı, 27. 

1152) Avusturyalılara karşı kazanılan Hisarcık zaferi üzerine Belgrad 
yolunun açılması ve kalenin muhasarası, 27 - Rus ordusuna kar
şı yapılan yanlış bir hareket üzerine Hotin kalesiyle Yaş şehrinin 
sukutu; Belgrad uMukaddimat-ı sulhiyye,si ve kalenin teslim 
alınması; Avusturya ve Rusya ile akdedilen Belgrad sulhü mu
cibince Avusturyalıların Sırbistan'dan el çekmeleri ve Rusların 

da Karadeniz civarından uzaklaştırılmaları, 28. 
1153) Hacı-ivaz Mehmet Paşa'nın azliyle Nişancı Hacı-Ahmed Paşa'nın 

sadareti, 29. 
(1742 = 1155) Hacı-Ahmed Paşa'nın azliyle Anadolu~beylerbeyi Hekim-oğlu Ali 

Paşa'nın ikinci sadareti, 29. 
(1743 ı= 1156) Asya'da bir cihangir. rolü oynamıya başlıyan !ran şahı Nadir

Ş~h'ın Dağıstan, Şirvan, Şarki-Anadolu ve trak'a göz dikdikten 
başka Ca'ferf mezhebinin beşinci Sünni mezhebi olarak kabul ve 
tasdıkıni istemesi ve bu talebin reddi üzerine Irak hududunu teca-

(1744 

' vuza başlaması, 29 - Hekim-oğlu Ali Paşa'nın azliyle Yeniçeri-
ağası Seyyid-Hasan paşa'nın sadareti; Nadir-Şah'ın sekiz gün 
süren Musul nınhasarasında muvaffakıyyetsizliği, 30. 

1157) tran'a karşı Irak, Şarki-Anadolu ve Kafkas cephelerinin açılması 

ve Nadir-Şah'ın Kars muhasarası, 30 - 2 ay, ll gün süren şid

detli bir muhasaradan sonra muvaffakıyyetsizliğe uğrıyan Nadir
Şah'ın Kars önlerinden çekilmesi, 31. 

( 17 45 ı= 1158) Osmanlı ordusundaki Şiilerin ihanetlerinden dolayı Kafkas cep
hesindeki Kağaverd muharebesinde · Nadir-Şah'ın mühim bir mu
vaffakıyyet kazanması, 31 - Fener ve Balat ka puları arasında 7-
8 yüz evi kül haline getiren büyük Istanbul yangını, 32. 

(1746 ı= 1159) Seyyid-Hasan Paşa'nın azliyle Sadaret-kethudası Tiryaki Hacı

Mehmet Paşa'nın sadareti; Nadir-Şah'ın dini ve askeri taleplerin
den vazgeçmesi üzerine Osmanlı - tran sulhünde Dördüncü Mu
rad devrindeki Kasr-ı-Şirin muahedesinde tesbit edilen eski hu_ 
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(1747 t= 1160) 

(1750 ,_ 1163) 

(1752 

(1754 

(1754 

1165) 

1167) 

1168) 
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dudun esas ittihazı, 32. 
Tiryaki Hacı-Mehmet Paşa'nın azliyle Aydın ınuhassılı . Kerküklü 
Boynu-eğri Seyyid-Abdullah Paşa'nın sadareti, 33. 
Seyyid-Abdullah Paşa'nın azliyle Sadaret-kethudası Deviltdar
Mehmet Emin Paşa'nın sadareti; büyük Istanbul yangını; Istan
bul'da çarşılar yangını ve ve yanan çarşıların kendi hesabına in
şasım emreden Birinci Mahmud'un büyük şefkat eseri, 33. 

Devatdar-Mehmet Emin Paşa'nın azliyle Baş-emirahur Köse_Ba
hir Mustafa paşa'nın ilk sadareti, 33 - Istanbul ve Trakya zelze
lesi, '34. 
Payıtahtı büyük zarariara uğratan Istanbul zelzelesi, 34. 

Istanbul'da Uzunçarşı yangını; Birinci Mahmud'un ölümü ve şah

siyyeti, 34. 

üÇüNCü OSMAN 1 OSMAN-I SALİS DEVRi 

(1754 = 1168) 
( 1755 = 1168) 

üçüncü üsman'ın cü!Cısu, 36. 
Istanbul-halic'inin donması ve donmuş denizden yayan geçilnıesi; 

Köse-Bahir Mustafa Paşa'nın az!iyle Anadolu-beylerbeyi Hekim -
oğlu Ali Paşa'nın üçüncü sadareti, 36 - Hekim-oğlu'nun azliyle 
Baş-defterdar Naili Abdullah Paşa'nın sadilxeti; Naili Abdullah 
Paşa'n:in azliyle Nişancı Bıyıklı-Ali Paşa'nın sadareti;. Şehrin üç_ 
te ikisini kül hilJine getiren büyük Istanbul yangını, 37. 

(1755 1169) Bıyıklı-Ali Paşa'nın idamiyle Sadaret-kethudası Yirmi-sekiz-zade 
Mehmet Said paşa'nın sadareti, 37 - İnşasi ikmal edilen NCır-ı

Osmani camiinin açılış merasimi, 38. 
(1756 1169) Yirmi-sekiz-zade Mehmet Said Paşa'nın azliyle Mora nıuhassılı 

Köse-Bahir Mustafa Paşa'nın ikinci sadareti; 3851 binayı kül 
haline getiren büyük Istanbul yangını ve şehrin yeniden inşasına 

başlanması, 38. 
(1757 = 1170) Köse-Bahir Mustafa Paşa'nın azliyle Haleb valisi Koca-Ragıb 

Mehmet Paşa'nın sadareti, 39. 
(1757 ı= 1171) üçüncü Osman'ın ölümü ve şahsiyyeti, 39. 

ÜÇÜNCÜ MUSTAFA 1 MUSTAFAY-I SALİS DEVRİ 

(1757 = 1171) 
(1760 'ı= 1173) 
(1761 = 1175) 

üçüncü Mustafa'nın cülusu ve şahsiyyeti, 40. 
Lalelli camiinin temel_atma merasimi, 40. 
üçüncü Mustafa'nın oğlu Sultan Selim-i Salis i= üçüncü Selim'in 
doğumu, 41. 

(1763 •--; 1176) Koca-Ragıb Paşa'nın ölümüyle şahsiyyeti ve Tevkii-Hamze Ha
mid Paşa'nın sadareti, 41. 

(1763 = 1176) Tevkii-Hamze Hamid Paşa'nın azliyle Köse-Bahir Mustafa f'a-

(1764 = 1177) 
(1765 ı= 1178) 

(1766 = 1179) 
(1768 ı= 1182) 

şa'nın üçüncü ve sonuncu sadareti, 41. 
inşası ikmaJ edilen Laleli camiinin açılış merasimi, 42. 
Köse-Bahir Mustafa Paşa'nın azliyle Rumeli-beylerbeyi Muh._sin- · 
zade Mehmet Paşa'nın ilk sadareti, 42. 
Payıtahtı bir çok zarariara uğratan büyük Istanbul zelzelesi, 42. 
Muhsin-zade Mehmet Paşa'nın azliyle Anadolu-Beylerbeyi Silah
dar - Hamze Mahir Paşa'nın sadareti, 42 - Lehistan'ı himaye 
için Rusya'ya sefer açılması; Silahdar-Hamze Mahir Paşa'nın az
liyle Nişancı Yağlıkçı-zade Hacı-Mehmet Emin paşa'nın sada
reti, 4.3. 
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(1769 = 1182) Kırım ham Kırım-Giray'ın Cenubi-Rusya'yı kan ve ateş içinde bı
rakan büyük seferi; Vezir-La'zam ve Serdar-ı-Ekrem Yağlıkçı

zade Hacı-Mehmet Emin Paşa'nın Rus seferine çıkmak üzere ıs

tanbul'dan Davudpaşa karargahına geçişi; ordunun isakçı'ya 

muvasalatı ve ilk Hotin zaferi, 44. 
(1769 i= 1183) ikinci Hotin muvaffakiyeti: Yağlıkçı-zade Hacı-Mehmet Emin 

Paşa'nın azliyle Hotin ser-askeri MoldovanijMoldovancı Ali Pa
şa'nın sadaret ve serdarlığı, 45 - Moldovancı'nın Dniestr=Turla 
nehrinden asker geçirmesi ve bazı Osmanlı muvaffakıyyetleri; 

Turla üzerindeki köprünün çökmesinden hasıl olan facia ve neti
celeri; erzaksızlıktan . dolayı muhaJızlan kaçmış olan Hotin'in 
Ruslar tarafından işgali ve ordunun dağınıklığından istifade eden 
Rusların Eflak ve Boğdan voyvodalıklarını kolayca işgale mu_ 
vaffak olmaları, 46 - Moldovancı-Ali Paşa'nın azliyle Rumeli
beylerbeyi !vaz-zade Halil Paşa'nın sadaret ve serdarlığı, 47. 

(1770 = 1183) Akdeniz'e gelen bir Rus dananınasından ihrac edilen düşman kuv
vetleriyle yerli asilere karşı kazanılan Mora zaferi, 47. 

(1770 ı= 1184) Akdeniz'deki Rus donanmasının sebeb olduğ·u Çeşme faciası ve 
neticeleri, 48 -- Osmanlı-Türklerine karşı Ruslarla gizlice aniaşan 
Tatarların ihanetleri yüzünden uğranılan Kagul/Kartal felaketi 
üzerine Bender, Akkerman, Kili/Kilya, İsmail, tbrail ve Bükreş 

kalelerinin sukutu, 50 -Akdeniz Rus donanmasının 60 gün muha
sara ettiği Limni'nin l{urtarılması; !vaz-zade Halil Paşa'nın az
liyle Bosna valisi Silahdar~Mehmet Paşa'nın sadaret ve serdar
Iığ·ı, 51. 

(1771 ı= 1185) Ur/Or-kapu'nun sukutu ve netice olarak Kırım'ın elden çıkması, 

51- özü ve Yerköyü ı= Giurgewo zaferleri; Dumbowitza'nın su
kutu ve neticeleri; Silahdar-Mehmet paşa'nın az.liyle Vidin mu
hafızı Muhsij1-zade Mehmet Paşa'nın Serdar-ı-Ekremlikle ikin ... 1 

sadareti, 52 

(1772 = 1186) Bükreş sulh .konferansının neticesizliği, 53. 
(1773 1= 1187) Mısır sultanlığmı ilan eden asi kölemen Cin-Ali Bey'in Salihiyye 

muharebesinde mağlübiyyet ve esareti, 53 - Ruslara kaı"şı Si
listre zaferi, 54 - Varna'ya saldıran Rusların bozguna uğratıl

ması, 55. 
(1774 ı= 1187) üçüncü Mustafa'nın ölümü ve şahsiyyeti, 55. 

BİRİNCİ ABDÜLHAMİD 1 ABDÜLHAMİD-İ EVVf:L DEVRİ 

(1774 := 1187) 
(1774 != 1188) 

(1775 = 1189) 

(1776 ı= 1190) 

Birinci Abdülhamid'in cülüsu ve hüviyyeti, 57. 
Küçük-Kaynarca muahedesinin akdi ve Kırım'ın istiklali, 57 
Vezir-i-a'zam ve Serdar_ı-Ekrem Muhsin-zade Mehmet Paşa'nın 

ölümü; Sadaret-kaymakamı !zzet Mehmet Paşa'mn ilk sada
reti, 59. 
!zzet Mehmet Paşa'nın azliyle Sadaret-kethudası Derviş Mehmet 
Paşa'nın sadareti, 59. 
Osmanlı devletinin yorgunluğundan istifade etmek istiyen tranlı

ların Irak'a taarruzları ve Basra'yı zabtetmeleri üzerine tran'a 
harp ilanı, 59. 

(1777 = 1190) Derviş Mehmet Paşa'nın azliyle Sadaret-kethudası Darendeli Ce
beci-zade Mehmet Paşa'nın sadareti, 60. 

( 1777 ·= 1191) İranlllara karşı Sine zaferi, 60. 
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1192) Darendeli CebecLzade Mehmet Paşa'nın azliyle Yeniçeri-ağası 

Kalafat-Mehmet Paşa'nın sadareti, 60. 
1193) Kaynarca muahedesinin ihtilaflı noktalarını tavzih için akdedilen 

Aynalı-kavak tenkihnamesi mucibince Osmanlı devletinin Kırım 
işlerinden tamamiyle el çekmesi ve Istanbul'a gelecek Memleke
teyn maslahatgüzarlarının Devletler hukukundan istifade hakla
rının kabulü, 60 - Kalafat-Mehmet Paşa'nın azliyle Kara-Si
lahdar/Vezir Seyyid-Mehmet Paşa'nın sadareti; Birinci Abdülha
mid'in oğullarından Dördüncü Mustafa'nın doğumu, 61. 

•{178ı = 1195) Kara-Vezir Seyyid-Mehmet Paşa'nın ölümü ve ertesi gün Erzu
rum valisi !zzet Mehmet Paşa'nın ikinci sadareti, 61. 

-(ı782 = 1196) 50 saatte 20 bin ev yakan büyük Istanbul yangını; izzet Mehmet 
Paşa'nıl). azliyle Rumelbbeylerbeyi Hacı Yeğen-Mehmet Paşa'nın 

sadareti, 62. 
(ı782 1197) Hacı Yeğen-Mehmet Paşa'nın azliyle SadareLkethudası Halil 

(ı783 ı= 1197) 
·(ı 785 1199) 

Hamid Paşa'nın sadareti, 62. 
Rus topraklarına ilhak edilen Kırım hanlığının inkırazı, 62. 
Halil Hamid Paşa'nın azliyle özü muhafızı Hazinedar-Şahin Ali 
Paşa'nın sadareti, 63 - Birinci Abdülhamid'in oğullarından İkinci 
Mahmud'un doğumu, 64. 

<(ı786 = ı200) Şahin Ali Paşa'nın azliyle Mora valisi Koca-Yusuf Paşa'nın ille 
sadareti, 64. 

{ı787 := ı201) Türkiye'nin taksimi için Avusturya ile gizli bir ittifak akdeden ve 
Osmanlı ölkesinin muhtelif yerlerinde ısyanlar çıkarmıya kalkı-

şan Rus çarlığına harb ilanı, 64. 
·(ı788 1= 1202) Avusturya'nın Türkiye'ye ve ondan sonra da 

harb ilanı; Avusturyalllara karşı Şebeş zaferi 
ci Joseph'in esiretten güçlükle kurtulması, 66. 
özü kalesinin sukutu, 67. 

tsveç'in Rusya'ya 
ve imparator tkin-

•(ı788 = 1203) 

•( ı 789 ı= 1203) özü kalesinin sukutu kendisine arzedildiği anda nüzül isabet eden 
Birinci Abdülhamid'in ölümü ve şahsiyyeti, 67. 

ÜÇUNCÜ SELİM 1 SELiM-l SALİS DEVRi 

{ı789 ı= ı203) üçüncü Selim'in cülüsu ve hüviyyeti; Koca-Yusuf Paşa'nın azliyle 
Vidin ser-askeri Meyyit/Cenaze-Hasan Paşa'nın sadaret ve ser
darlığı; Rusya'ya karşı Osmanlı-tsveç ittifakı; Ruslarla Avustur
yalllara karşı Fokşan bozgunu ve Arnavutların feci ihaneti, 68. 

{ı796 

,1204) BozajBuzau bozgunu ve müdhiş neticeleri; Ruslara karşı İsmail 
zaferi; Avusturyalıların 23 yahut 27 gün süren muhasarasına 
ihanet yüzünden mukavemet edemiyen Belgrad'ın sukutu ye bu
nun üzerine semendere kalesinin de düşman eline geçmesi; Cemi
ze-Hasan Paşa'nın azliyle İsmail ser-askeri Cezayirli Pala-bıyık 

Gazi-Hasan Paşa'nın sadaret ve serdarlığı, 69. 
1204) Avusturya ile Rusya'ya karşı Osmanlı-Prlisya ittifakı; Cezayirli 

- Hasan Paşa'nın ölümü ve 17 gün sonra Rohova muhafızı Rus
,çuldu Çelebi-zade Şerif Hasan Paşa'nın sadaret ve serdarlığı; 

Avusturyalllara karşı Yerköyü zaferi, 70. 
ı205) Kili/Kilya kalesinin yardımsızlık yüzünden sukutu ve neticeleri : 

Ruslar tarafından muhasara edilen tsrnail kalesinin sukutu ve üç 
gün süren Moskof katliamında ahaliden otuz bin kişinin şehit 

düşmesi, 70. 
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(1791 = 1205) Rusçuklu - Hasan Paşa'nın idamı ve 12 gün sonra Bosna valisi 
Koca-Yusuf Paşa'nın ikinci sadaret ve serdarlığı; Ma çin'in Rus
lar tarafından zabtı; Osmanlılarla ittifak etmiş olan Prusya'nın 

tazyikı üzerine Belgrad ve sair yerleri Türkiye'ye iade eden A
vusturya ile Ziştovi = Szistow sulhü, 71. 

~1792 1206) 

(1792 1207) 

ingiltere ile prusya'nın müdahalesi üzerine Ruslarla akdedilen 
Yaş muahedesi, 71 - Koca-Yusuf Paşa'nın azliyle Damad Melek 
Mehmet Paşa'nın sadareti, 72. 
Payıtahtın mühim bir kısmını kül haline getiren büyük Istanbul 
yangını, 72. 

(1793 i= 1207) Eski askeri teşkilatın tereddi ve inhitatından dolayı "Nizam-ı_ 

Cedid»in ihdası, 72. 
(ı 794 = 1209) Melek Mehmet Paşa'nın azliyle izzet Mehmet Paşa'nın sadare

ti, 73. 
{1795 i= 1209) Şehrin bir çok yerlerini ve bilhassa çarsılarını kül haline · getiren 

büyük Istanbul yangını. 73. 

·(1797 i= 1212) Sava nehrinden Karadeniz'e kadar Tuna boylarında bir krallık 

kurmak istiyen Pazvand-oğlu Osman Ağa'nın çıkardığı büyük ıs

yan hareketinin kısmen tenkili ve ısyanın müzminleşmesi, 73. 

{1798 ,_ 1213) Osmanlı imparatorluğunun inhitat ve inhilal emareleri gösterme
sinden istifadeye kalkışan müstakbel Fransa imparatoru Napo
h~on Bonaparte'ın Mısır seferine çıkıp tskenderiyye'yi işgal et
mesi, 74 - Fransız ordusunun Kahire'ye girişi; tskenderiyye'nin 
şimalişarkisindeki Ebu-Khur ı= Aboukir deniz harbinde İngiliz

lerin Fransızlara karşı zaferi, 75 - !zzet Mehmet Paşa'nın 8:Z
liyle Kör-Yusuf Zıyaüddin paşa'nın ilk sadareti; Napoh~on'un Mı_ 
sır macerasından dolayı Fransa'ya harb ilanı ve neticeleri; Ta'lik 
hattının en büyük üstadı Mehmet Es'ad Yesari Efendi'nin ölü
mü, 76. 

(1799 

(1799 

1213) Büyük divan şairi Galib-Dede'nin ölümü, 76 - Mısır'dan Suriye 
seferine çıkan Napoleon Bonaparte'ın Akka muhasarası ve Cez
zar-Ahmed paşa'ya mağlüb olarak Şark imparatorluğu hulyasın

dan vazgeçmesi, 77. 

1214) Ebu-Khur 1= Aboukir ihraç hareketinin bozgunla neticelenmesi; 
Fransız ordusunun gittikçe erimesinden ve büyük bir Osmanlı 
ordusunun da yaklaşmakta olmasından dolayı artık Mısır'da tu
tunamıyacağını anlıyan Napoleon Bqnaparte'ın Mısır'dan Fran
sa'ya kaçması, 78. 

(1800 <= 1214) Venedik cumhuriyetinin mirasından Fransa'ya intikal etmiş olan 
«Cezair-i-Seb'a = Yedi ada» cumhuriyetinin Osmanlı hakimiyyet 
ve himayesine girmesi ve Arnavutluk salıilindeki dört şehrin de 
Türkiye'ye ilhakı, 78. 

(1801 1216) Mısır'ın Fransızlar tarafından tahliyesi hakkındaki mukavelenin 
imzası, 79. 

'(1802 = 1217) 3 sene, ll ay, 24 gün süren bir harp halinden sonra Osmanlı

Fransız sulhünün akdi, 80. 
(1803 1= 1217) Vehhabilik ve Vehhabilerin Taif muhasarası, 80. 

0803 ,_ 1218) Vehhabilerin Mekke'ye girişi ve neticeleri, 80. 

(1805 1220) Kör-Yusuf Zıya Paşa'nın isti'fasiyle Bostancı-başı Hatız-ismail 

Paşa'nın sactareti: Mehmed Afi Paşa'nın Mısır valiliği ve hü-

F.: 40 
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viyyeti, 81. _ Fransa'ya karşı Osmanlı - Rus ittifakının tecdidi 
ve Bab-ı-Ali'nin Napoleon'a karşı Avrupa devletleriyle el-birliği, 82. 

1221) «İkinci Edirne vak'asııı na ve netice itibariyle üçüncü Selim'in fe-
laketine sebeb olan Nizam-ı_Cedid ordusunun Anadolu'dan üskü
dar'a gelişi ve Rumeli'deki mukavemet hareketi. 82 - Hafız-is

mail paşa'nın azliyle Keçi-boynuzu Ağa-İbrahim Hilmi Paşa'nın 

sadareti; Sırp milli hareketinin başlaması, Belgrad'ın asilee tara
fından zabtı ve Müslümanların katliama uğraması; Memleke
teyn'i istilaya kalkışan Rusya'ya halb ilanı ve bu münasebetle 
muharib devlet elçilerinin hapsi adetine nihayet verilmesi, 83. 

1221) Osmanlı .-. Fransız siyasi münasebetlerinin kesilmesi hakkında in-
giltere'nin ileri sürdüğü teklif kabul edilmemiş olduğu için, Ça
nakkale_boğazı'm zorlıyan ingiliz donanmasının Istanbul önlerine· 
gelmesi; Mekke'den sonra Medine'yi de zabtetmiş olan Vehhabi
lerin Hicaz istilası, 84. 

(1807 ,= 1222) İngilizlerin Mısır'a taarruzu, iskenderiyye'nin düşmana teslim ol
ması ve bu vaziyet üzerine Rusya'dan sonra ingiltere'ye de harb 
ilanı; Osmanlı ordusunun Rus seferine hareketi ve muhtelif harb 
tedbirleri; «Kabakçı vak'ası» denilen irtica hareketi, 85 - Ü-· 

çüncü Selim'in hal'i ve irticaın zaferi, 87. 

DÖRDÜNCÜ MUSTAFA/ MUSTAFAY-I RABİ' DEVRİ 

(1807 i= 1222) Dördüncü Mustafa'nın cülusu ve hüviyyeti; Kabakçı ısyanından 

dolayı Yeniçeri-ocağının mes'ul tutulmaması ve Ocağın da devlet
işlerine müdahale etmemesi hakkında Padişahla Ocak arasında 

muahede akdi; Keçi-boynuzu Ağa-İbrahim Hilmi Paşa'nın azliyle 
Anadolu-beylerbeyi ve Akderiiz-boğazı ser-askeri Çelebi-Mustafa 
Paşa'nın sadaret ve serdarlığı, 88 - 8 ay, 4 gün süren bir harb 
halinden sonra Osmanlı-Rus mütarekesinin imzası; iskenderiy
ye'nin ingilizler tarafından tahliyesi, 89. 

(1808 ı= 1223) Alemdar.Mustafa Paşa'nın hüviyyeti, Bab-ı-Ali ve saray baskını, 

sadr-ı-a'zamın azil ve tevkifi, büyük teceddüdcü üçüncü Selim'in 
şehil.deti ve Dördüncü Mustafa'nın hal'i, 89. 

İKİNCİ MAHMUD 1 MAHMUD-I SANI DEVRİ 

(1808 1= 1223) İkinci Mahmud'un cülf:ısu ve Alemdar-Mustafa Paşa'nın sadareti, 
93 - üçüncü Selim'in cenaze. merasimi ve kaatillerinin tenkili; 
Istanbul hükumetiyle «Sened-i-ittifak» akdine gelen taşra bey
lerbeyleriyle a'yanlarının huzura kabulü, 94 - «Nizam-ı Cedid» oca
ğ'ının "Segban-ı-Cedidıı ismiyle ihyası; irticaın yeniden alevlenmesi 
ve Yeniçeri ısyanının başlaması, 95 - Alemdar.Mustafa 
Paşa'nın şehadeti, Çavuş-başı Arnavut-Memiş Efendi'nin Sada-
rıet-kaymakamlığı ve asilerin saraya hücumu; Dördüncü 
Mustafa'nın idamı, 97 - Segban-Yeniçeri harbi, büyük Istanbul 
yangını, donanmanın asilere ateş açması ve nihayet Ocak-ağaları
nın padişaha dehaleti; Tersane, Tophane, Selimiyye ve Levend:
çiftliği vak'aları; asilerle muahede akdi ve irticaın ikinci zaferi; 
Sadaret-kaymakamı Memiş Paşa'nın sadareti, 98. 

(1809 - 1223) Memiş Paşa'nın azliyle Kör-Yusuf Zıyaüddin Paşa'nın ikinci sa
dareti; Osmanh-ingiliz sulhü, 99. 
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(1809 1= 1224) Osmanlı _ Rus mütarekesinin neticesiz kalması üzerine yeniden 
başlıyan Rus seferinde Tatariçe zaferi, 99. 

(1810 = 1225) Cepheden gelen fena haberler üzerine padişahın bizzat sefere çık

ma kararı ve Cihad-ı-Ekber ilanı, 100. 
(1811 ı= 1226) Kör-Yusuf Zıyaüddin Paşa'nın azliyle Baş-emirahur N azır/Laz

Ahmed Paşa'nın sadaret ve serdarlığı, 100. 

(1812 = 1227) Osmanlı - Rus harbine nihayet veren Bükreş muahedesinde 
Pruth ve Tuna nehirlerinin hudud ittihazı ve Anadolu hududunun 
eski halinde ibkası, 100 ~ Laz-Ahmed Paşa'nın azliyle Sofya ser
askeri Hurşid Ahmed Paşa'nın sadareti; Medine'nin Vehhabiler
den iııtirdadı, 101. 

(1813 1228) Mekke'nin istirdadı ve Hicaz'ın Vehhabllerden temizlenmesi; Sırp 

ısyanının tenkili üzerine asi Kara-Yorgi'nin Avusturya'ya kaç

ması, 101. 
(1815 = 1230) Hurşid Ahmed Paşa'nın azliyle Şıkk-ı-Evvel defterdan Mehmet 

Emin Rauf Paşa'nın ilk sadareti, 102. 

(1818 = 1233) Mehmet Emin Rauf paşa'nın azliyle Bursa mutasarnfı Derviş 

Mehmet Paşa'nın sadareti, Vehhabllerin merkezl olan Deriyye'nin 
fethi, 102. 

(1820 

(1821 

1235) Derviş Mehmet Paşa'nın azliyle Bursa ve Kocaeli mutasarrıfı 

Seyyid-Ali Paşa'nın sadareti, 102 ~ Tepedelenli ısyanı, sebebleri, 
idama mahkfım edilen Tepedelenli-Ali Paşa'nın Yanya'da muha-

1236) 

sarası ve neticeleri, 103. 
Yunan ısyanımn başlaması, sebebleri, Patras vak'ası ve ilk neti
celeri, 104 ~ Seyyid-Ali Paşa'nın azliyle Çirmen mutasarrıfı 

Benderli-Ali Paşa'nın sadareti; Benderli'nin azliyle sabık Sadaret 
kaymakamı Hacı-Salih paşa'nın sadareti, 106. 

(1821 ı= 1237) Şarki-Andolu ve Irak'a taarruz eden iranlıların kolera yüzünden 
sulha talib olmaları ve bir müddet sonra Osmanlı_Kacar sulhünün 
imzası, 107. 

(1822 = 1287) Mora asileri tarafından Yunan istiklalinin ilanı; Yunan ihtilaline 
iştirak eden Sakız rumlarının ısyam, 107. 

(1822 1= 1238) Hacı-Salih Paşa'nın azliyle Afyon-Karahisar mutasarrıfı ve Is-
tanbul-boğazı muhafızı Deli-Abdullah yahut Hamdullah Paşa'nın 

sadareti, 107. 
(1823 ı= 1238) Deli-AbdullahjHamdullah Paşa'nın azliyle Silahdarlıktan mazul 

Ali paşa'nın sadareti; ikinci Mahmud'un oğullarından Sultan Ab
dülmecid'in doğumu, 108. 

(1823 1= 1239) Silahdar-Ali Paşa'nın azliyle Bursa ve Kocaeli mutasarrıfi Meh~ 

met Said Galip Paşa'nın sadareti, 108. 

(1824 := 1329) Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın Yunan 
ısyanını tenkil vazifesiyle Mora valiliğine tayini, 108. 

(1824 <= 1240) Mehmet Said Galip paşa'nın azliyle Silistre valisi Benderli-Meh-. 
met Selim Sırrı Paşa'nın sadareti: Yunan ısyamnın tenkilinde 
Mora valisi Mısırlı-!brahim Paşa ile eLbirliği etmek üzere Vidin 
valisi Mehmet Reşid Paşa'nın Rumeli ser-askerliğine tayini, 109. 

(1825 ı= 1240) İbrahim Paşa Ordusunun Mora'da karaya çıkması, neticeleri, 109. 

(1826 = 1241) Şimall-Yunanistan'ın cenubugarbi salıilindeki Missolongl1i kalesi
nin Osmanlı tenkil kuvvetleri tarafından fethi; Teceddüd fikri
nin ilk büyük zaferi olan «Vak'a-i-Hayriyye'de Yeniçeri-ocağının 

imha ve ilgası, 109 ~ 36 Saat sürüp BAb-ı-Ali b:nfcsiyle beraber 
Istanbul'un büyük bir kısmını ·kül haJine getiren yangın 111. 
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1242) Yunan ısyanının tenkiline me'mur edilen kuvvetler tarafından 

Atina'nın istirdadı; Memleketeyn ve Sırbistan muhtariyye.tıeri 

hakkında «Akkerman muahedesi» denilen Osmanlı-Rus mukave. 

lesinin imzası, 112. 
1243) Atina'nın fethi ve Yunan ıs yanının tenkil i üzerine asilere yardım 

için gelen Avrupa müttefikler donanmasının Navarin baskınında 

Osmanlı filosunun imhası; «Buğu gemisi» denilen ilk vapurun 
Türkiye'ye gelişi ve "S ür' at, ismi verilmesi, 112. 

1243) Yeniçeri-ocağ·ının ilgasından itibaren yeni Türk ordusunun henüz 
teşekkül halinde bulunmasından ve Navarin baskınında Osmanlı 

donanmasının uğTamış olduğu zayiattan istifade etmek isti
yen Rusya'nın Osmanlı imparatorluğuna harb açması ve askeri 
harekat safhaları, 113. · 

(1828 := 1244) Benderli-Selim Paşa'nın azliyle Kapdan-ı-derya Darendeli-!zzet 
Mehmet Paşa'nın ilk sadareti, 114. 

(1829 1= 1244) Darendeli-izzet Paşa'nın azliyle Rumeli valisi ve inebahtı muhafızı 
Reşid Mehmet Paşa'nın sadareti; fesle setre-pantalon giyilmesi 
hakkında kıyafet nizamı, 114. 

(1829 >= 1245) ingiltere, Fransa ve Rusya devletlerinin himayeleri sayesinde 
Yunan devletinin Osmanlı hakimiyyeti altında olmak şartiyle te. 
şekkülü, 114 _ Osmanlı-Rus harbine nihayet veren Edirne mua
hedesinin imzası, 115. 

(1830 •= 1245) İkinci Mahmud'un oğullarından Sultan Abd-ül-Aziz'in doğumu, 

115 _ ingiltere, Fransa ve Rusya'nın tazyikiyle Yunan istiklali-

(1830 
nin tasdikı, 115. 

1246) Fransa'nın Cezayir eyaletimize olan borcunu ödememesinden do-
la:v.ı Cezayir dayısı İzmirli Hüseyn Paşa'nın elindeki yelpazeyi 
Fransız konsolasunun suratma vurmasından istifade eden Fransa. 
hükumetinin ordu ve donanma sevkederek Cezayir'i işgal etmesi; 
altı nahiye ilavesiyle Sırhistan muhtariyyetinin tasdikı,116. 

(1831 i= 1247) İlk Türk gazetesi olan «Takvim-i Vakaayi»in haftalık resmi ce. 
ride olarak neşrine başlanması, 116. 

(1832 1248) Yunan ısyanına iştirak etmiş olan Sisarn adasına İngiltere, Frall>-
sa ve Rusya devletlerinin tazyikıyle muhtariyyet verilmesi; Mısır 

valisi Mehmed Ali Paşa'nın ısyanı, bu meşhur ısyanın sebebleri, 
Anadolu üzerine yürüyen Mısır ordusunun Konya zaferi, sadr-ı-. 

a'zam Reşid Mehmet Paşa'nın esareti ve neticeleri, 117. 
(1833 1248) Reşid Mehmet Paşa'nın azliyle Anadolu valisi Mehmet Emin Rauf 

Paşa'nın ikinci sadareti, 119. 
( 1833 = 1249) 
(1838 i= 1254) 
(1839 i= 1255) 

Şehrin yarısını yakan büyük Istanbul yangını, 119. 
Sadiret ünvanının Baş-vekalete tahvili, 119. 
Mıs~rlılara karşı Nezib bozgunu, 119 - İkinci Mahmud'un ölümü 

(1839 

SULTAN ABDÜLMECİD /SULTAN MECİD DEVRi 

ve şahsiyyeti, 120. 
1255) Sultan Mecid'in cülusu ve hüviyyeti; Mehmet Emin Rauf Paşa'nın 

azliyle Meclis-i Valay-ı Alıkam-ı Adliyye reisi Koca-Hüsrev Meh
met Paşa'nın sadareti, 121 - Kapdan-ı-derya Giritli Hain-Ahmed 
paşa'nın Osmanlı donanmasını Mısır'a kaçınnası; Gülhane HatLı
Hümayunu ile «Tanzimat-ı-Hayriyye'nin ilanı, 122; Hatt-ı.Hüma

yun sureti, 124. 
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(1840 := 1256) Koca-Rusrev Mehmet Paşa'nın azliyle Mehmet Emin Rauf Pa
şa'nın üçüncü sadareti; Mısır meselesinin tesviyesi hakkında İn

giltere, Avusturya, Prusya ve Rusya devletleriyle Londra muka
velesinin akdi; Sultan Mecid'in oğullarından Beşinci Murad'ın do
ğumu ve hüviyyeti, 128 - Akka'nın Mısırlılardan istirdadı ve 
Mehmed Ali'nin Suriye hakimiyyetine nihayet verilmesi, 129. 

(1841 

(1842 

(1843 

1257) Mısır valiliğinin veraset imtiyaziyle Mehmed Ali'ye tevcihi, 129 -
ingiltere, Fransa, Avusturya, Prusya, Rusya ve Türkiye devletle
ri arasında Boğazların sulh zamanlarında harb gemilerine kapalı 

tutulması hakkındaki Londra mukavelesinin akdi ve bu mukave-
!eye gittikçe diğer Avrupa devletlerinin de iltihakı; Mehmet Emin 
Rauf paşa'nın azliyle Dilrendeli Topal-İzzet Mehmet Paşa'nın 

ikinci sadareti, 131. 

1258) Darende!i-İzzet Mehmet Paşa'nın azliyle Mehmet Emin Rauf Pa_ 
şa'nın dördüncü sadareti, 131 - Sultan Mecid'in oğ·uııarmdan İ

kinci Abdülhamid'in doğumu ve hüviyyeti, 132. 
1259) Yeni Ahz-i-asker usulünün ilanı, daimi askerliğin ilgası, istibdal 

ve Kur'a usullerinin kabulü ve Osmanlı inıparatorluğunun beş· or
du dairesine taksimi, 132. 

(1844 ı= 1260) Sultan Mecid'in İzmit, Bursa, Gelibolu, Çanakkale ve Midilli'de 
teftiş seyahati; Sultan Mecid'in oğullarından Beşinci Mehmet Re
,şad'ın doğumu, 132. 

(1845 '= 1261) Lübnan buhram, sebebleri, Cebel-Lübnan ıslahatma m.e'mur olan 
Hariciyye nazırı Mehmet Şekib Efendi'nin Beyrut'a muvasalatı 

ve «Mes'ele-i Cebeliyye, denilen bulıranın muhtelif safhalarıyla 

neticeleri, 132 - Osmanlı Maarif teşkilatında i'dadi denilen Lise-

(1846 

(1847 

(1848 

(1849 

(1849 

(1851 

!erin te'sisi, 135. 

1262) Sultan Mecid'in Varna'yı teftişi ve meşhudatma ait bir Hatt-ı-Fj:ü

mayun neşri; Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın Istanbul'a gelişi 

ve 29 gün kaldıktan sonra avdeti; Mehmet Emin Rauf Paşa'nın 

azliyle Hariciyye nazırı Koca-Mustafa Reşid Paşa'nın ilk sada
reti; en büyük Türk musıkişinaslarından Dede-Efendi'nin ölü
mü, 136. 

1263) Maarif-i-Umi'ımiyye Nezaretinin ihdası ve ilk nazır olarak Ru
meli-kazaskeri Vak'anüvis Es'ad Efendi'nin tayini, 137. 

1264) Koca-Reşid Paşa'nın azliyle Meclis-i-Vala reısı İbrahim Sarım 

Paşa'nın sadareti; İbrahim Sarım pasa'nın azliyle Koca-Reşid 

Paşa'nın ikinci sadareti, 137. 

1265) Memleketeyn meselesi hakkında Rusya ile Balta_limanı muahe
desinin akdi ve sebebleri; ısyaniyle meşhur Mısır valisi Mehmed 
Ali Paşa'nın ölümü, 138. 

1266) Avusturya ile Rusya'nın zulmünden kaçan Leh ve Macar milliyet
çilerinin Türk topraklarına ilticası ve bundan doğan Mülteciler 
meselesinin halli, 139. 

1267) «Encümen-i-Daniş, denilen Os'Xtanlı akademisinin açılış merasimi 
ve teşkilatı, 139. 
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(1852 := 1268) Koca-Reşid Paşa'nın azliyle Mehmet Emin Rauf Paşa'nın beşinci 

ve sonuncu sadareti; Mehmet Emin Rauf Paşa'nın azliyle Koca
Reşid Paşa'nın üçüncü sadareti; Koca-Reşid Paşa'nın azliy1e Ha
riciyye nazırı Mehmet Emin Ali Paşa'nın ilk sadareti, 140 - .Ali 
Paşa'nın azliyle Kapdan-ı-derya Damad-Mehmed Ali Paşa'nın sa_ 
dareti, 141. 

(1853 

(1853 

(1854 

1269) Rus Bahriye nazırı Prens Mentschikoff / Mençikof'un fevkalade 
sefaret vazifesiyle Istanbul'a gelmesi ve Kırım muharebesine 
sebeb olan «Makaamat-ı-Mubareke» meselesinin mahiyyeti, 141 

_ Damad-Mehmed Ali Paşa'nın azliyle Meclis-i-Vala reisi Gi
ritli-Mustafa Naili Paşa'nın ilk sadareti; Rus Hariciyye nazırı 

kont De Nesselrod'un "Makaamat-ı-Mubareke» meselesine ait 
notası ve o mesele hanedilineeye kadar Memleketeyn'in işgal edi
leceğini bildirmesi; N esselrode'un Rus sefaretlerine gönderdiği 

bir tamimde Memleketeyn işgalinin Türkiye'ye harb ilanı ma_ 
hiyyetinde olmayıp "Makaamat-ı-Mubareke, meselesinin halli hu
susunda maddi te'minat teşkil ettiğini bildirmesi; Rusya'ya karşı 

Türkiye'ye yardım etmek üzere İngiliz ve Fransız donanmaları

nın Çanakkale-boğazı haricindeki Beşike körfezine muvasalatı, 

143 - Pruth nehrini geçen Rus ordusunun Memleketeyn'e gir
mesi ve Bab-ı-_Ali'nin protestosu; Sadr_ı-a'zam Mustafa Naili Pa
şa'nın azli, 144 - İki gün ma'zulen kalan Giritli-Mustafa Naili 
Paşa'nın ikinci sadareti; Memleketeyn'in işgalinden dolayı Rus
y:ı:ya harb ilanı hakkında fevkalade ıneclis kararı, 145. 

1270) Rusya'ya harb ilanı ve Kırım muharebesinin yalnız Türkiye ile 
. Rusya arasındaki ilk safhasının başlaması, 145 - Memleketeyn'in 
tahliyesi hakkında, Türk ordusunun Rus ordusuna ültimatomu ve 
Rus ordusunun red cevabı; Tuna nehrinde Ruslara karşı ilk ateşin 
açılması; Kalafat'ın Türk ordusu tarafından işgali, 146 - Batum 
civarındaki Saint-Nicolas/Nikolaja ı= Şekvetil kalesinin fethi; 
Beşike körfezindeki İngiliz ve Fransız dananınalarının Istanbul 
önlerine gelişi; Türk ordusunun Tuna boyundaki Oltenizza = 01-
teniça zaferi; Olteniça kuvvetlerinin Türk askeri planı mucibince 

t geri alınması, 147 - Anadolu cephesinde Ahıska bozgunu; Rus 
donanmasının yaptığı Sinop baskınında 12 gemilik bir Osmanlı 
filosunun tahribi, 148 - Anadolu cephesinde Baş-gedikler boz
gunu, 149. 

1270) Ruslara karşı Türklere yardım için gelen ingiliz ve Fransız do
nanmalarının Boğaziçi'nden Karadeniz'e hareketleri; Rumeli cep
hesinde Çatana zaferi, 149 - Memleketeyn'in tahliyesi hakkırıda 

ingiltere ve Fransa devletlerinin Rusya'ya ültiınatom vermeleri, 
150 - Sabık Hariciyye nazırı Keçeci-zade Fuad Efendi/Paşa'nın 

Rus teşvikıyle Yunanlılar tarafından çıkarılan Epir ve Tesalya 
ısyanlarını idari, siyasi ve askeri salahiyyetlerle tenkile me'mür 
olması; Yunanistan'la siyasi münasebetlerin kesilmesi ve Yunan 
tabaasının Türkiye'den tardı; Rusya'ya karşı Osnıanlı-tngiliz

Fransız ittifakı, 151 - Rus ordusunun Dobruca istilası ve Os_ 
manlı askeri planı mucibince mukavemet gösterilmemesi, 152 -
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ingiltere ile Fransa'nın Rusya'ya harb ilanı; ilk müttefik kuv
vetlerinin Gelibolu'ya muvasalatı; Yunanlıların çıkardıkları Epir 
ve Teselya ısyanlarını tenkile me'mür olan sabık Hariciyye na
zırı Keçeci-zade Fuad Efendi'nin asilere karşı Narda 1= Arta za
feri; Rumeli cephesinde Serdar-ı-Ekrem ömer Paşa'nın Kalafat 
zaferi, 153 - Müttefiklerin Karadeniz harekatı ve Odesa bom
bardmanı; Epir ve Tesalya'da Yunanlıların çıkarmış oldukları ıs

yanlardan dolayı ingiltere ve Fransa devletlerinin Yunan hüku
metine şiddetli tebliğatı; Yunanistan'ı itaat altına almak ıçın 

Atina ve Pire'yi işgal etmek üzere Fransa hükümetinin bir kol
ordu göndermesi, Yunan kralının bitaraflığını ilan etmesi ve Os
manlı arazisine göndermiş olduğu çetecileri geri almak mecbu
riyyetinde kalması; Rus ordusunun Silistre'yi muhasaraya baş_ 

laması, 154 - Müttefik ingiliz ve Fransız kuvvetlerinin Gelibolu'
dan Varna'ya sevki; Giritli-Mustafa Naili paşa'nın azliyle Kap
dan-ı-deryıl Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa'nın ilk sadareti; Rus 
Baş-kumandanı mareşal Paskiyeviç'in Silistre muhasarasında 

yaniJanması ve yerine prens Gorçakof'un tayini; Silistre müdafi'
lerinin huruç hareketinde yeni Rus baş_kumandanı prens Gorça
kof'un yaralanması ve düşmanın kat'i mağlübiyyeti, 155 - Bo
yacıköy mukavelesi mucibince Avusturya devletinin siyasi ve as
keri tedbirlerle Memleketeyn'in Ruslar tarafından tahliyesini, 
harbin sonuna kadar muhafazasını ve ondan sonra Türkiye'ye 
iadesini taahhüd etmesi; Silistre müdafaa kahramanlarının ikin-: 
ci huruç hareketi ve mağlfıp düşmanın muhasarayı kaldırmıya 

karar vermesi; Silistre'nin 41 gün süren şiddetli bir muhasaradan 
sonra Rus çen~erinden kurtulması, 156 - Türk ordusunun Rusla_ 
ra karşı Yerköyü ı= Giurgiewo zaferi; Müttefiklerle akdedilen 
Varna harp meclisinin Kırım seferine karar vermesi, 157 _ Türk 
ordusunun Bükreş'e girmesi; Denizden nakledilen Türk ve müt
tefik ordularının Kırım sahillerine muvasalatı, ihraç hareketi ve 
Kırım. harbinde ikinci safhanm başlaması, 158 - Müttefikler or
dusunun Eski-hisar civarından Sivastopol'a hareketi; Kırım'da 

müttefiklerin Alma ı= Elmalı zaferi; Boyacıköy mukavelesi mu
cibince Avusturya'nın Memleketeyn'i işgale başlaması, 159 

Rusların harp gemilerini batırmak suretiyle Sivastopol liman ağ

zını tıkamaları; Müttefiklerin Kırım'da Katcha = Kaça çayından 
geçerek Sivastopol'a doğru ileri hareketlerine deVam etmele
ri, 160. 

1271) Müttefik kuvvetlerinin Kırım'da Belbek çayından geçmeleri; müt
tefikler ordusunun Sivastopol'u çevirmiye başlaması, Sivastapel'un 
6 kilometre cenubundaki Balaklava limanının müttefikler tara
fından işgali, 160 - Müttefiklerin Sivastopol etrafında meteris 
açmıya başlamaları; Sivastopol muhasara hattında müttefiklerin 
ateş açması; Kırım'da Balaklava muvaffakıyyeti, 161 _ Mütte
fiklerin İnkerman zaferi ve iki tarafın zayiat mıkdarı; Kıbrıslı 

Mehmet Emin Paşa'nın azliyle Koca-Reşid Paşa'nın dördüncü sa_ 
dareti, 162 - Avusturya-ingiltere-Fransa devletlerinin Memleke
teyn hakkındaki Boyacıköy mukavelesini te'yid eden ittifak mu
ahedesi, 163. 

1271) Azak ve Karadeniz Rus limanlarının müttefikler· tarafından ab
luka altına alınması ve bu suretle Rusların Kırım'a takviye gön-
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dermelerinin önlemniye başlanması; müttefiklerin akdettikleri To
rino muahedesi mucibince Sardenya krallığının da ittifaka ilti
hakı; ingiltere'ye yirmi bin kişilik bir yardım kuvveti verilmesi 
hakkındaki Türk_i:ngiliz mukavelesinin imzası, 163 - Serdar-ı

Ekrem ömer Paşa'nın Eupatoria = Gözlece zaferi; Rus mağHL 
biyyetıerinden çok müteessir olan çar Birinci Nicolas'nın zehir 
içerek intiharı ve büyük oğlu ikinci Alexandre'ın çarlığ·ı; Os
manlı - Sardenya ittifak muahedesinin imzası ve bu muahedenin 
esasları, 164 _ Koca-Reşid Paşa'nın isti'fasiyle Hariciyye nazırı 

Mehmet Emin Ali Paşa'nın ikinci sadareti; Kırım'ın şarkındaki 

Kerç boğazına asker çıkarılması, 165 - Kırım'da TchernalajÇer
nayya = Karasu hattının işgali ve Sardenya kralının gönderdiği 

ıtalyan askerlerinin de harekata iştiraki; Düşmanın Anapa kale
siyle Karadeniz sahil tahkimatını tahliye ve tahrib etmesi; Sivas
topal'un şarkındaki Yeşil-tümsek ve Ak-tabyalar tahkimatının 

zabtı; Sivastapal'un şarkında en mühim istihkam olan Malakoff 
kulesine karşı yapılan taarruzun muvaffakiyetsizliği, 166 - Os
m!'Lnlı hazinesinin Avrupa'dan ilk istikrazı; Kırım harbindeki in
giliz baş-kumandanı feld-mareşal Lord Raglan'ın ölümü ve yerL 
ne general Simpson'un tayini; Kırım'da müttefiklerin Traktir 
zaferi, 167 - Sivastapal'da müttefik Baş-kumandimlar meclisi
nin umumi hiicum kararı; üç gün süren ve «Cehennem ateşi, de
nilen Sivastopol bombardmanı; Müttefikler harp meclisinin umu
mi hücum gün ve saatini tayin etmesi, 168 Sivastapal'daki 
Malakof istihkamlarının zabtı ve Rus mukavemetinin kırılması; 

Rus ordusunun artık müdafaa imkanı kalmadığı için tahliyesine 
mecbur olduğu Sivastopol şehrinin müttefikler tarafından işgali

ne başlanması, 169 - Türkiye'de ilk telgraf hattının Istanbul -
Edirne - Varna arasında işlemiye başlaması, 170. 

1272) Kars muhasarasında umumi hücuma kalkışan Rus ordusunun bo
zulması, 170 - Kırım'da Sivastapal'un fethinden sonra Kinbourn 
= Kilburun 1 Kılburun zaferi; Serdar-ı-Ekrem ömer paşa'nın 

Kafkasya'da ingur zaferi, 171 - Kahraman Kars'ın şanlı bir mü_ 
dafaadan sonra açlık yüzünden düşmana teslim olmasi, 172. 

1227) Türkiye ve müttefikleriyle mağlüb Rusya arasındaki Kırım harbi
ne nihayet veren Viyana mukaddimat-ı-sulhiyyesinin imzası ve 
kat'i sulh için Paris'de bir konferans akdine karar verilmesi, 
173 - Viyana mukaddima~-ı-sulhiyyesinde Osmanlı tabiiyyetinde
ki Müslümanla.rla Hıristiyanların müsavatı esas ittihaz edilmiş 

olduğu için, Gülhane HatLı-Hümayünunun ahkamını te'yid ve 
tevsi' eden Isiahat Hatt-ı-Hümayfinunun neşri ve başlıca esasla
rı, 174 - Viyana mukaddima~-ı-sulhiyyesi mucibince Paris sulh 
kongresinin açılması ve müttefiklerle Rusya arasında otuz beş 

günlük bir mütareke akdi, yirmi dört konferans eelsesinin tarih
leri, 177 - Kırım harbine nihayet veren Paris sulh muahed.esinin 
imzası ve başlıca esasları, 178 - Rusya'nın müstakbel ve muhte
mel bir tecavuz imkanına karşı Osmanlı «Tamamiyyet-i-mülkiy
yesi»nin tekeffülü hakkında ingiltere-Fransa-Avusturya devletle_ 
ri arasında akdedilen Paris muahedesinin imzası; müttefiklerin 
Türkiye'deki kuvvetlerini geri çekmeleri hakkında al::ı ay mühlet. 
tayin eden Istanbul mukavelesinin imzası, 182. 
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Ali Paşa'nın azliyle Koca-Reşid Paşa'nın beşinci sadareti, 183. 
Besarabya hududuna ait Paris muahedesinin imzası ve Tuna ağ

zındaki adaların Türkiye'ye ilhakı; Koca-Reşid Paşa'nın azliyle 
Giritli-Mustafa Naili Paşa'nın üçüncü ve sonuncu sadareti, 183. 
Giritli-Mustafa Naili Paşa'nın azliyle Koca-Reşid Paşa'nın altıncı 

ve sonuncu sadareti, 184. 
Büyük Tanzimatçı ve teceddüdcü sadr-ı_a'zam Koca-Mustafa Re
şid. Paşa'nın ölümü ve şahsiyye::i, 184 - Hariciyye nazırı Ali Pa-
şa'nın üçüncü sadareti, 185 - Gülhane Hatt-ı-Hümayununun Müslü
manlarla Hıristiyanlar arasında ilan ettiği müsavat esasından mü
teessir olan islam efkar-ı-umumiyyesinin galeyanından dolayı 

Cidde'deki ingiliz ve Fransız konsoloslarının öldürülmesi ve bu_ 
nun üzerine şehrin bir İngiliz-Fransız filosu tarafından bombar
ctımanıyla neticelerren Cidde vak'ası, 186. 

(1858 1= 1275) Kırım muharebesine nihayet veren Paris sulhünde verilen karar 
mucibince Memleketeyn'in yeni teşkilatma ait Paris muahedesi
nin imzası ve müstakbel Rumanya devletinin istiklal esaslarının 

hazırla.nması, 186 - Grakhovo kazası Karadağ'a ve Kolaşin Tür
kiye'ye kalmak üzere Istanbul'da Osmanlı - Karadağ hudut pro
tokolün imzası, '187. 

(1859 1= 1275) Kızıldenizdeki Suveyş !imanıyla Akdeniz'deki Portsaid 
160 kilometrelik bir mecra takib eden Süveyş-kanalı 

tma başlanması, 188. 

arasında 

hafriyya-

(1859 t= 1276) Sultan Mecid'le teceddüdcü devleLadamları aleyhine tertib edilen 
Kuleli vak'ası, 188 - Eflak ve Boğdan voyvodalıklarından mü
rekkeb olan Memleketeyn'in bir voyvoda elinde birleşmesi ve 
Rumanya birliğinin tahakkuku; Ali Paşa'nın azliyle Kıbrıslı-Meh-

met-Emin paşa'nın ikinci sadareti. 190 - Kıbrıslı-Mehmet 

Paşa'nın azliyle Meclis-i-Tanzimat reisi Mütercim-Mehmet 
Paşa'nın ilk sadareti, 191. 

Emin 
Rüşdi 

(1860 1= 1276) Tanzimat hattıyla ilan edilen Müslüman-Hıristiyan müsavatının 

anasır arasında hasıl ettiği gerginlikten doğan Lübnan vak'ası, 

neticeleri ve Hariciyye nazırı Keçeci-zade Fuad Paşa'nın fevkala
de me'muriyyeti, şiddetli tedbirleri ve bulıranın yatışması, 191 -
Mütercim-Rüşdi Paşa'nın azliyle Kıbrıslı-Mehmet Emin Paşa'nın 

üçüncü ve sonuncu sadareti, 193. 

(1860 1= 1277) Lübnan ve Suriye buhranı hafiflemiş olmakla beraber, Avrupa 
devletlerinin Türk askeriyle el-birliği etmek üzere Suriye'ye asker 
sevkı hususundaki Paris mukavelesini imzaya Türkiye'yi mecbur 
etmeleri, 193. 

(1861 1= 1277) Son Osmanlı padişahı Altıncı Mehmet Vahidüddin'in doğumu ve 
hüviyyeti, 195 - İmtiyazlı bir müstakil sancak haline getirilen Ce
bel-Lübnan'ın yeni teşkilatma ait Beyoğlu protokolünün imzası ve 
ve başlıca esasları, 195 - Sultan Mecid'in ölümü ve şahsiyyeti, 196. 

SULTAN ABD-ÜL-AZİZ 1 SULTAN AZİZ DEVRi 

(1861 1=.1277) 
(1861 = 1278) 

Sultan Aziz'in cülüsu ve hüviyJ7eti, 197. · 

Kıbrıslı-Mehmet Emin Paşa'nın azliyle Ali Paşa'nın dördüncü sa
dareti; .AH Paşa'nın azliyle Hariciyye nazırı Keçeci-zade Mehmet 
Fuad Paşa'nın ilk sadareti, 198. 
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(1862 i= 1278) Belgrad'da Sırp ısyanı, kalenin şehri topa tutması ve siyasi neti
celeri, 198. 

{1862 

{1863 

1279) Mali ısiahat ihtiyacından dolayı «Darülfünun kaaidesi,yle kaaime_ 
!erin ilgasına başlanması, 199 - Rusların teşvikiyle çıkan Hersek 
ve Karadağ ısyanları ve Karadağ ordusunu mağlub eden Serdar-ı
Ekrem ömer Paşa'nın Reika zaferi; Osmanlı ordusu ÇeÜne üzerine 
ileriediği sırada Avrupa devletlerinin tavassut şeklindeki müdaha
leleri üzerine Osmanlı - Karadağ harbine nihayet veren tşkodra 
sulh muahedesinin akdi ve başlıca esasları 201 - .Sırbistan'daki 

Türk kaleleri hakkındaki Istanbul protokolünün imzası ve mühim 
esasları, 202. 

1279) Sadr-ı-a'zam Keçeci-zade Fuad Paşa'nın isti'fasiyle Meclis-i-V ala 
reisi Arapgirli Yusuf Kamil Paşa'nın sadareti, 203 - Mısır'ın Tür
kiye'ye merbıltiyyetini takviye etmek istiyen Sultan Aziz'in Istan
bul'dan Mısır seyahatine hareketi; Sadr-ı_a'zam Arapgirli Yusuf 
Kamil Paşa'nın azliyle Keçeci-zade Fuad Paşa'nın Seraskerlik uh
desinde kalmak üzere ikinci sadareti, 204. 

(1864 ,_ 1281) memleketeyn denilen Eflak ve Bağdan'ın birliğini tamamlamak su
retiyle Rumanya'nın teşekkülüne yol açan Istanbul protokolünün 
imzası ve başlıca esasları, 205. 

(1866 i= 1282) Memleketeyn'in Osmanlı menbalarında ıcKuza Bey» denilen yerli 
prensi Birinci Alexandre Couza'nın ıskaatı, 205 - Prusya haneda
nından prens Charles de Hohenzollern'in Osmanlı hakimiyyeti altın
da Memleketeyn beyliğine intihabı, 206. 

'(1866 1= 1283) Mısır veraset usulünün değiştirilmesi ve «Ekberiyyet usulü yerine 
«Evladiyye» esasının ikamesi, 206 - Mısır valilerine «Hıdiv, ün
vamnın tevcihi, 207 - Sadr-ı-a'zam ve Ser-asker Keçeci-zade Fu~ 
ad Paşa'nın ikinci sadareti; Girit ısyanı, sebebleri ve asilerin Yu_ 
nanistan'a iltihak kararı, 208 - Girit ıslahatma me'mur olan eski 
Sadr-ı-a'zam Giritli-Mustafa Naili paşa'nın Istanbul'dan hareke
ti, 210 - Memleketeyn beyliğine seçilmiş olan Prusya prensle
rinden Charles de Hohenzollern = Birinci Karol'ün evvelce i'tira
za uğrıyan intihabmın tasdikı ve bu husustaki fermanın başlıca 

esasları, 211. 

'(1867 ,= 1283) Mütercim-Rüşdi Paşa'nın istifiisiyle Hariciyye nazırı Mehmet-E
min Ali Paşa'nın beşinci ve sonuncu sadareti, 211 _ «Yeni-Os
ınanlılar» cem'iyyetinin Paris'de propagand~ya başlaması, 'azası, 

hedefleri, neşriyyatı ve akıbeti, 212 - Sırbistan'da ıcKıla'ı-Hakaa~ 

niyye(Kıla'-ı-Erbea» denilen ve Belgrad'la diğer üç kaleden iba
ret kalan son dört Türk kalesinin Sırbistan'a terki ve sebebleri, 
215. 

{1867 1284) Fransa imparatoru üçüncü Napoleon'un daveti üzerine Sultan 
Aziz'in Istanbul'dan Avrupa seyahatine hareketi, maiyyet erkanı 

ve bu seyahatin ehemmiyeti, 216 - Sultan Abd-ül-Aziz'in Sicilya'
daki Messina !imanına muvasalatı; İtalya donanınası tarafından 

karşılanan Osmanlı padişahının Napoli'ye musasalatı; Korsika 
açıklarından Fransa'ya doğru ilerliyen Sultan Aziz'in Toulon lima
nında fevkahlde merasinıle karşılanarak karaya ç'ıkması; Toulon'
dan trenle ;t\!Iarsilya'ya geçen Sultan Aziz'in Paris'e muvasalatı, 

istikbal me_rasimi ve Elysee sarayına müsiifir edilmesi, 218 _ in
giltere'ye davet edilen Sultan Aziz'in Paris'den Londra'ya hare
keti ve ingiliz donanınası tarafından istikbali, 219 _ Osmanlı 
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'(1868 

:(1869 

(1869 

padişahının Londra'ya muvasalatı ve Buckingham sarayına mü
safir edilmesi; ingiliz donanınası tarafından teşyi' edilerek in_ 
giltere'den ayrılan Sultan Aziz'in Calais limanında Fransız hü
kümetinin hazır bulundurduğu hususi trenle Belçika, Prusya ve 
ve Bavyera üzerinden Viyana'ya hareketi; Abd-ül-Aziz'in Brük
sel'den geçerken Belçika kralı ikinci Leopold tarafından karşı

lanması, 220 - Osmanlı padişahının Coblentz'de prusya kralıy

la kraliçesi tarafından karşılanıp bir gece müsafir edilmesi; A
vusturya impaxatoru ve Macaristan kralı Birinci François-Joseph 
tarafından davet edilmiş olan Sultan Aziz'in Viyana'ya muva
salatı ve Schoenbrunn sarayında müsafir edilmesi; Viyana'dan 
Tuna vapurlarıyla hareket eden padişahın Buda-Peşte'ye muva
salatı, 221 - Kırkd ört gün süren Avrupa seyahatinden avdet 
etmiş olan Sultan Aziz'in Vidin'de Türk topraklarına ayak bas
ması; padişahın Vidin'den hareketle Tuna vilayetinin merkezi 
olan Rusçuğ'a muvasalatı ve Osmanlı tabiiyyetinde bulunan 
Memleketeyn beyi/Rumanya prensi Karol'ün oraya gelip metbilı_ 

una tazimatını arzetmesi; Varna'ya kadar trenle gelen Abd-ül
Aziz'in oradan vapurla payıt~htına hareketi ve 47 günlük bir 
gaybübetten sonra Istanbul'a muvasalatı, 222 - Girit ıslahatma 

me'mur olan sadr-ı-a'zam Ali Paşa'nın fevkalade salahiyyetlerle 
Istanbul'dan hareketi; _Ali Paşa'nın vilayet merkezi olan Hanya 
!imanına muvasalatı ve merasinıle karşılanması, 223. 

1284) Giri'de ilk ıslahat esaslarının ilanı; Girit vilayeti, idari ve adli ıs

lahatına ait yeni esasların sadr-ı-a'zam Ali Paşa tarafından halka 
ilanı ve ıslahatın ana-hatları, 224 - _Ali Paşa'nın Girit'den Is
tanbul'a avdeti ve bu fevkalade me'muriyyetinin neticeleri, 225 -

"Vahdet-i kuva» esasının ilgasıyla demokrasiye doğru büyük bir 
adım atılarak «Tefrık-ı kuvva» esasının kabulü, Adiiye'nin istiklali 
ve (Millet Meclisi) vaziyetinde büyük bir Şil.ray-ı-Devlet ihda
sı, 226. 

1285) Sultan Aziz'in oğullarından son halife Abd_ülmecid'in doğumu: 

1285) 

1268) 

Türkiye'de ecnebilere mülkiyet hakkının verilmesi; Girit me
selesi münasebetiyle Atina'daki Osmanlı sefarethanesi önünde 
yapılan düşmanca nümayişlerden dolayı Türk - Yunan siyasi mü
nasebetıerinin kesilmesi, 228 - Bab-ı-Ali'nin Yunanistan'a ülti
matom vermesi ve Avrupa devletlerinin sulhe tavassutu, 229. 

Hariciyye nazırı Keçeci-zade Mehmet Fuad paşa'nın ölümü ve 
şahsiyyeti, 229 - Girit meselesi hakkındaki Paris konferansının 

kararları ve Osmanlı ültimatomundaki haklı taleplerin kabulü 
üzerine Yunanistan'la siyasi münasebetıerin yeniden te'sisi, 230. 
Süveyş kanalı'nın açılış merasimi, 231. 

{ 1870 ı= 1286) Bulgar kilisesinin istiklali, Ortodoks birliğinin sarsılması ve netL 
celeri, 231. 

(1870 i= 1287) 
(1871 = 1287) 

4 - 5 bin binayı kül haline getiten Beyoğlu yangını, 232. 

1856 Paris muahedesi mucibince bitaraf ilan edilmiş olan Karade
niz'in bitaraflığına nihayet veren Londra muahedesinin imzası, 233. 

{1871 ,= 1288) En büyük devlet-adamlarımızdan Sadr-ı-a'zam ve Hariciyye na
zırı Mehmet Emin Ali Paşa'nın ölürriü ve kıymetli şahsiyyeti, 233 
- Moskof tarafdarlığıyla meşhur gürcü Bahriye nazırı Mahmud 
Nedim Paşa'nın sadareti ve Sultan Aziz devrinde felaketler saf-
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hasının başlaması, 236 - Tanzimat edebiyatının en mümtaz şah

siyyetl€rinden şair Şinasi'nin ölümü, 237 Devlet-adamlarının 

«bila-muhakeme» nefyine ve keyfi icraata başlamak suretiyle 
Tanzimat devrine bilfiil nihayet verilmesi, 238. 

1289) Antakya zelzelesi ve tahribat sahası; Mahmud Nedim Paşa'nın 

azliyle Midhat Paşa'nın ilk sactareti ve şahsiyyeti, 239 - Boğaz

için'de Kuzguncuk yangını; Mısır hıdivine harici istikraz akdi 
salahiyyetine ait ferman verilmesi, 242 - Midhat Paşa'nın azliyle 
Mütercim-Rüşdi paşa'nın üçüncü sadareti, 243. 

1289) Mütercim_Rüşdi Paşa'nın azliyle Ser-asker Sakızlı Es'ad Paşa'nın 

ilk sadareti, 243. 
1290) Sakızlı-Es'ad Paşa'nın azliyle Maliye nazırı Şirvani-zade l\fehmet 

Rüşdi Paşa'nın sadareti, 244. 
1290) Sadr-ı-a'zam Şirvani-zade Rüşdi Paşa'nın azli, 244 - Ser-asker 

Hüseyn Avni Paşa'nın sactareti ve değersiz şahsiyyeti, 245. 
1292) Harici te' sirler yüzünden çıkan Hersek ısyanı, sebebleri . ve Bos

na'ya sirayeti, 246 - Sadr-ı-a'zam ve Ser-asker Hüseyn Avni Pa_ 
şa'nın azliyle Bahriye nazırı Sakızlı-Es'ad Paşa'nın ikinci sadare
ti, 248 - Fransa Hariciyye nazırı dük Decazes'in teklifiyle Bos
na-Hersek asilerini teskin için Avrupa devletlerinin konsolosla
rından mürekkep bir hey'et gönderilmesi ve bu lüzumsuz teşebbü
sün neticesizliği; Sakızlı-Es'ad Paşa'nın azliyle Şuray-ı-Devlet re
isi Mahmud Nedim Paşa'nın ikinci sadareti; Sadr-ı-a'zam Mah
mud Nedim Paşa'nın Rus te'sirine kapılarak ilan ettiği "Tenzil-i
faiz» kararı ve fena neticeleri, 249. 

1293) Bosna_Hersek ısyanının sürüncemede kalmasını fırsat ittihaz eden 
Avrupa devletlerinin muvafakatiyle Avusturya-Macaristan Hari
ciyye nazırı kont Andrassy'nin Bab-ı-Ali'ye şitahi bir nota tebliği 
ve <<Andraşı layıhası» denilen bu notada Türk hükumeti tarafın

dan yapılacak ıslahatın Avrupa mürakabesi altmda tatbikı lüzu
mundan bahsedilmesi ve Hersek ıslahatma ait bazı esaslar teb
liği, 25'o - Bulgar ısyanı, sebebleri ve vahameti, 251 - iki kon
solasun öldürülmesi ve Avrupa efkar-ı-umumiyyesinin Türkiye 
aleyhine galeyaniyle neticelerren «Selanik vak'asııı, sebebleri ve 
neticeleri, 252 - Midhat Paşa'nın hükümete karşı parayla tertib 
ettirdiği (Talebe-i-u!fım) nümayişi, 253 - Mahmud Nedim Pa_ 
şa'nın azliyle Mütercim-Rüşdi Paşa'nın dördüncü sadareti; Isia
hat işierimize Avrupa'nın müdahalesi hakkındaki Berlin memo
randomu ve neticesizliği, 255 - Erkan-ı-erbea denilen dört dev
let-adamının şahsi kin ve garazlarından dolayı Sultan Aziz'in 
hal'i, vak'anın ve faillerinin mahiyyetleri, 256. 

BEŞiNCİ MURAD 1 JM:URAD-1 HAMİS DEVRi 

1293) Beşinci Murad'ın' cülüsu ve şahsiyyeti, 265 - Sultan Aziz'in kanlı 
ölümü, intihar ve cinayet tezlerine ait delillerin mukayesesı ve in
tihar iddiasınıfı çürüklüğü, cinayetin fai!leri ve mürettipleri, vak'
anın cereyaı::i tarzı, hanedan azasının m!J,lfımatı ve bazı ecnebi 
neşriyyatı, 267 - Sultan Murad'ın tecennünü; Bab-ı-Fetva'da 

toplanan fevkalade bir mecliste meşrutiyet münakaşası ve neti
cesizliği1 :279 - Çerkez-Hasan vak'ası, Hasan Bey'in hüviyyeti 
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ve vak'anın sebepleri, Ser-asker Hüseyn Avni ve Hariciyye nazı

rı Raşid Paşa'ların öldürülnı.esi ve Hasan Bey'in akıbeti, 280 -
Bosna-Hersek ısyanının sürüncemede kalmasından istifade etmek 
istiyen Sırbistan'la Karadağ'ın harbe başlaması ve Osmanlı aske
ri vaziyeti, 282 - Şuurunu kaybetmiş olan Beşinci Murad'ın hal'i 
ve vak'a tafsilatı, 283. 

r~ \. >, , , 

1293) ikinci Abdülhamid'in dahili ve harici tehlikeler ve büyük muha
taralar içinde cülfısu, büyük ve kıymetli şahsiyyeti, ahlaki ve in
sani meziyyetıeri, milliyetçiliği ve siyasi dehası, 285 Sultan 
Hamid'in Kılıc-alayı, 290 - Aleksinaç zaferinde Sırp ordusunun 
yere serilmesi ve Türk ordusuna Belgrad yolunun açılması üze
rine telaşa düşen Rus hükümetinin mütareke akdi hakkında kırk 
sekiz saatlik bir ültimatom vermesi ve Avrupa'nın her türlü 
yardımından mahrum olan Bab-ı_Alf'nin bu ültimatomu kabule 
mecbur olması; Rüşdi paşa'nın istifasiyle Midhat Paşa'nın 

ikinci sadareti; Anadolu ve Rumeli cephelerindeki Rus tahşidatı ve 
Avrupa efkar-ı-umumiyyesinin muhtelif sebeplerle Türkiye aley
hine galeyanı üzerine Düvel-i-Muazzama ve Türkiye murahhasla
rından mürekkep Tersane konferansının toplanması, Bab-ı-Ali'ye 

ağır şartlar teklifi ve devletin harbedecek kudreti olmadığı halde 
Midhat Paşa kabinesinin harpçiliği, 291 - tlk meşrutiyyetin ilanı, 

Midhat Paşa'nın meşruiyetçiliği hakkında Sultan Hamid'in bazı mil
lahazaları ve Midhat Paşa'nın Osmanlı meşrutiyetini Avrupa ga_ 
rantisi altına aldırma teşebbüsünün neticesizliği, 293. 

(1877 1= 1294) Tersane konferansının Sultan Hamid tarafından tadil ettirilmiş 

olan teklifleri tedkik ve müzakere için Bab-ı-Ali'de «Meclis-i-U
mumi» toplanması, Midhat Paşa'nın «Talebe-Lulfım»a harp lehin
de nümayişler yaptırması ve netice olarak tekliüerin reddiyle 
harb şıkının sulhe tercihi, 295 - Midhat Paşa'nın azliyle hudut 
haricine ihracı, bu tedbirin sebebleri ve Şuray-ı-Devlet reisi Ed
hem Paşa'nın sadareti, 296 - Mağlup Sırbistan'la sulh protoko
lünün imzası ve bu protokol mucibince Sırp prensliğinin Türki
ye'ye tabi bir beylik vaziyetinde kalması; Dolmabahçe sarayının 

muayede salonunda ilk Meclis-i-Meb'üsanın açılış merasimi, 298 
- Rus çarlığının Osmanlı imparatorluğuna harb ilanı, sebebleri 
ve müsebbipleri ve «93 seferi» denilen Türk- Rus harbinin Ana
dolu ve Rumeli vukuat ve harekatı, 299. 

( 1878 ı= 1295) İbrahim Edhem paşa'nın azliyle Dahiliyye nazırı Ahmed Harndi 
Paşa'nın sadareti, 308 - ingiltere kraliçesinin tavassutu üzerine 
Edirne'de Osmanlı - Rus mütan:~kesinin· akdi; Ahmed Harndi Pa_ 
şa'nın azliyle Maarif nazırı Ahmed Vefik Paşa'nın "Baş-vekih> 

ünvaniyle ilk sadareti; Osmanlı anasırının Türklük aley
hinde bir mücadele sahnesi haline gelen ilk Meclis-i-Meb'fısanın 

10 ay, 25 günlük bir faaliyet devresinden sonra tatili, 309 - Is
tanbul kapularına dayanmış olan Rus ordusuyla Ayastefanos 
«Mukaddimat-ı-sulhiyyesi,nin imzası, bu ilk muahede mucibince 
Rumeli'deki Osmanlı arazisinin birbiriyle ittisali olmıyan üç 
parçaya ayrılması ve Anadolu tarafırı"dan da dört sancağımı

zın Rusya'ya terki, 311 - Ahıiıed Vefik Paşa'nın azliyle Rüsü-
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mat-emini Mehmet Sadık Paşa'nın «Reis-i Meclis_i-Vükela = 
Baş-vekil» ünvaniyle sadareti; Sultan Hamid'i hal'edip Sultan 
Murad'ı iclas için tertib edilmiş olan Ali Suavi vak'ası, ihtiliUci
lerin tenkil ve Ali Suavi'nin akıbeti, 312 - Mehmet Sadık Pa
şa'nın azliyle Meclis-i-Vükela'ya me'mur Mütercim-Rüşdi Paşa'

nın beşinci ve sonuncu sadareti; Kıbrıs adasının ingiliz işgaline 

tevdii mukabilinde Rusya'ya karşı Türk - ingiliz ittifakı, 313 -
Mütercim - Rüşdi paşa'nın azliyle Hariciyye nazırı Mehmet Es_ 
ad Safvet Paşa'nın sadareti, 314 - Berlin muahedesinin imzası, 

Ayastefanos «Mukaddimat-ı sulhiyye»sindeki agır şartların kal
dırılması, o şartlar mucibince üç parçaya ayrılmış olan Rume
li'deki Osmanlı arazisinin birleştirilmesi ve Berlin muahedesinin 
umumi ahkamı, 315 - Safvet Paşa'nın azliyle Maliye komisyo
nu reisi .Ayandan Tunuslu-Hayrüddin Paşa'nın sadareti, 316. 

1296) Tunuslu-Hayrüddin Paşa'nın azliyle Sicill-i-ahval komisyonu re
isi Ayandan Ahmed Arifi Paşa'nın «Baş-vekil» ünvaniyle sada
reti; Ahmed Arifi Paşa'nın azliyle Adiiye nazırı. Küçük_Said Pa
şa'nın "Baş-vekil, ünvaniyle ilk sadareti, 316. 

1297) Şair Zıya paşa'nın ölümü ve şahsiyyeti, 317 - Küçük-S;:;,id Pa
şa'nın azliyle Ticaret ve Ziraat nazırı Cenani-zade Mehmet Karri 
Paşa'nın "Baş-vekil» ünvaniyle sadareti; Kadri Paşa'nın azliyle 
Küçük-Said Paşa'nın «Baş-vekih ünvaniyle ikinci sadareti, 317. 

1298) Bazı Tunus kabilelerinin Cezayir topraklarına tecavuzunu vesile 
ittihaz eden Fransa'nın eyalet arazisinden bir çok yerleri işgai eL 
tikten sonra cebren imza ettirdigi »Bardo ı= Kasr-Said, muahe
desiyle Tunus beyligini himaye altına alması ve Türkiye'nin bu 
emr-i-vakıı tasdikten imtinaı; Berlin muahedesi mucibince Te_ 
salya ile Narda kazasının Yunanistan'a terki ve Yanya vilayeti
nin güçlükle kurtarılması, 318 - Sultan Aziz'in katli davasını 

rü'yete me'mur olan Yıldız fevkalade mahkemesinin açılması, 

Midhat Paşa ile diger maznunların idiima mahkilmiyyetleri ve 
Sultan Hamid'in idam cezalarını müebbed kürege tahvil etme
si, 319. 

1299) O zamana kadar 252,801,885 lirayı bulmuş olan devlet borçlarm
dan 146, 364, 651 Osmanlı lirası tenzil edilip umumi borç yekCtnu
nun yarıdan aşagı düşürülmesiyle Düyun-ı-umumiyye'nin teşki

li, 321. 
( 1882 l= 1299) Küçük-Said Paşa'nın azliyle Nafia Komisyonu aziisından v:> vü

zeradan Kütahya!}: Abdurrahman Nurüddin Pai,şa'nın «Baş-vekil, 
ünvaniyle sadareti; Abdurrahman Nurüddin Paşa'nın isti'fasm_ 
dan dolayı Sactaretten azli, 322 - Küçük-Said paşa'nın «Baş-ve
kil» ünvaniyle ü~üncü sadareti; Mısır'da !rabi Paşa'nın idare et
tiği milli l).areketin ecuebi menfaatlerine dokunacak surette alev
lenınesi üzerine , 

1
1ngiliz donanmasının tskenderiyye'yi topa tut~ 

ması, karaya asker çıkaran ingilizlere karşı iriibi Paşa ordusu
nun yirmi dakikadan fazla mukavemet edememesi ve işte bu yüzden 
Mısır'ın tngilii işgaline ugraması, 323. 

( 1882 ,_ 1300) Küçük-Said, Paşa'nın azliyle Ahmed Vefik Paşa'nın "Baş-vekilıı 

ünvaniyle, }kinci sadareti;Ahmed Vefik paşa'nın azliyle Küçük_ 

(1884 
Said Paşa'nın "Sadr-ı-a'zam» ünvaniyle dördüncü sadareti, 325. 

1301) Yıldız fevkalade mahkemesinin vermiş olduğu idam hükümleri 
müebbed küreğe tahvil edildikten sonra Taif kalesine hapsedilmiş 
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olan Midhat ve Damad-Mahmud Paşa'ların aradan 2 sene, 10 ay, 
7 gün geçtikten sonra boğularak öldürülmeleri ve bu cinayette 
Sultan Hamid'in alakası olmadığım gösteren deliller meselesi, 
325 - Türk musıkisinin büyük üstadlarından Hacı-Arif Bey'in 
ölümü, 327. 

(1885 1302) Berlin muahedesi mucibince teşkil edilmiş olan «Rumeli-i-Şarki» 

vilayetinin Bulgaristan'a ilhakını te'min için yapılan milli bir ha
reket üzerine, vilayet ibka edilmekle beraber valiliğinin Bulga
ristan prensine tevcihi; Küçük-Said Paşa'nın azliyle Evkaf na-

(1888 = 1306) 
(1891 != 1308) 
(1891 = 1309) 

(1894 = 1312) 

(1895 = 1312) 

(1895 ,= 1313) 

(1896 1= 1314) 
(1897 = 1314) 

zırı Kıbrıslı Kamil Paşa'nın ilk sadareti, 328. 
Naı:nık Kemal'in ölümü, 329 
Ahmed Vefik Paşa'nın ölümü ve şahsiyyeti, 330. 
Kamil Paşa'nın azliyle Girit vali vekili ve fırka kumandanı Kaba
ağaçlı-zade Ahmed Cevad Paşa'nın sadil.reti, 331 

Bir çok tahribat ve telefata sebeb olan büyük Istanbul zelzelesi, 
331. 
Cevad paşa'nın azliyle Küçük.Said Paşa'nın beşinci sadareti, 331 

Istanbul'da ilk «Ermeni patırdısı», buna sebeb olan Ermeni me
selesi, Anadolu'daki Ermeni ihtilalleri ve tenkil hareketleri, 331 
-- Küçük-Said Paşa'nın azliyle Kamil Paşa'nın ikinci sadareti; 
Kamil Paşa'nın azliyle Dahiliyye nazırı Halil Rif'at Paşa'nın sa-

dareti, 335. 
«Banka vak'asııı denilen ikinci Ermeni-patırdısı ve tenkili, 335. 
Yunanlıların Girit ve Yanya vilayetlerimize asker ve çete kuvvet
leriyle taarruz ve tecavuzları üzerine Yunanistan'a harb ilanı, sefer 
safhaları ve Osmanlı zaferi, 336. 

(1897 1315) Osmanlı - Yunan sulhü ve sulh şartları; ingiltere, Fransa, !talya 
ve Rusya tarafından Girit muhtariyyetinin ilanı ve netice itiba
riyle Yunan harbindeki Türk zaferinin semeresiz kalması, 341. 

(1900 = 1317) Plevne menkabesinin Türk askerlik tarihine şeref veren büyük ve 
· şanlı kahramanı Gazi-Osman Paşa'nın ölümü, 342. 

(1900 ·= 1318) Sultan Hamid'in himmetiyle Azerbaycan mekteplerinden Türk 
dili yasağının kaldırılması, 343. 

(1901 1= 1319) Fransız donanmasının Midilli'ye asker çıkarması, buna sebeb olan 
Lorando-Tubini meselesi ve bu meselenin halliyle Fransızların 

geri çekilmesi, 343 - Sadr-ı-a'zam Halil Rif'at Paşa'nın ölümü 
ve Abdurrahman Nurüddin Paşa'nın Sadaret-kaymakamlığı, 

Küçük-Said Paşa'nın altıncı 1\)adareti, 344. 
(1902 ı= 1320) Tik Makedonya ihtilali ve r?üvel-i-;Muazzama'nın Bab-ı-Ali üze

rindeki tazyikleri karşısında :sultan Hamid'in Makedonya <<Vila
yat-ı-Selase Müfettiş-LumumiÜğhni ihdas etmesi, 344. 

(1903 := 1320) Küçük-Said Paşa'nın azliyle Rumeli Islahat komisyonu reisi Av
lonyalı Mehmet Ferid Paşa'nın sadaretiyle hüviyyeti, 345. 

{1903 ::::::: 1321) . Bulgarların cıllin Den» denilen ve üç ay süren Makedonya büyük 
ihtilalinin başlaması ve sebebleri, 346 Devletlerin tazyikı 
üzerine Makedonya ıslaha.tına karşr verilmesi ve ıslahat işlerinde 
ecnebi mürakabesinin kabuliyle Osmanlı hizmetine muhtelif mil
letlerden Jandarma zabitleri alınması;, 347. 

(1904 ı= 1322) Hal'inden itibaren 27 sene, 11 ay, 29 gün ailesiyle beraber Çı
rağan sarayında yaşamış olan Beşind _ Murad'ın ölümü, 347. 

(1905 1= 1323) Ermeni komitecilerinin Sultan Hamid'e ·· suikasdı ve cı Bomba ha• 
disesi» denilen bu suikasdın İnahiyyeti, 348 - Makedonya mail 
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ıslahiHı meselesinden dolayı ilkönce Midilli ve ondan dokuz gün 
sonra da Limni gümrük ve posta-telgraf dairelerinin Avrupa 
devletleri tarafından işgali üzerine Sultan Hamid'in Makedonya 
vilayetlerine birer ecnebi Maliye müşaviri tayinine muvafakat et
mek suretiyle işgall.erin kaldırılma_sını te'min etmesi, 351. 

(1906 ı= 1324) ingiltere'ye karşı Akabe meselesinin Osmanlı menfaatlerine gö
re tesviyesi ve Sultan Hamid'in Hilafet siyasetine karşı ingiliz 
emperyalizmi, 351. 

(1907 

'(1908 

(1909 

1325) Kapitülasyanlardan dolayı yüzde sekize münhasır olan gümrük 
resminin Makedonya mali ıslahatma mukabil artırılınasma Av
rupa devletlerinin muvafakati, 335. 

1326) ingiltere kralıyla Rus çarı arasındaki Reval mülakatının mahiy-
yeti ve Türkiye ile alakadar olmadığı halde Htihad-ve-Terakki 
propagandacılarmın bu mülakatı devletin taksimiyle alakadar 
göstermeleri, 355 - Avlonyalı-Ferid Paşa'nın azliyle Küçük-Said 
Paşa'nın yedinci sactareti; ikinci meşrutiyetin ilanı ve bu mü
nasebetle Birinci ve U::inci meşrutiyetler meselesi, Jön-Türklü

ğün tarihçesi, Terakki-ve-ittihad j ittihad-ve-Terakki devirleri, 

Istanbul, Paris ve Selanik ittihatçıları, Makedonya ittihad.ve
Terakki teşkilatının ecuebi müdahalesini istemesi, çetecilikler ve 
cinayetler seklinde çıkarılan Makedonya ihtilal taslağı ve İkinci 

meşrutiyet 'devrinin tuhaf ve gülünç' ıstılahları, 356 - Küçük-Sa
id paşa'nın 13 gün süren yedinci sactaretinden isti'fasiyle Kamil 
Paşa'nın üçüncü sadareti; Makedonya üzerindeki Avrupa kon
trolünün kaldırılması, 365 İkinci meşrutiyetin ilk neticeleri : 
Bosna-Herseğ'in Avusturya'ya ilhakı ve istiklalini ilan eden Bul
garistan prensliğinin krallık şeklini alması, 366 - Girid'in Yuna
nistan'a iltihakını ilan etmesi, 367 - ikinci meşrutiyet Meclis-i
Meb'üsanının açılması ve Sultan Hamid'in «Nutk-ı iftitahiıısin

deki manidar cümlesi, 368. 

1327 Kamil Paşa'nın isti'fasiyle Dahiliyye nazırı Hüseyn Avni Paşa'nın 

ilk sadareti, 369 - «Otuz bir Mart vak'ası», Sultan Hamid'in bu 
irtica hareketinde masumiyyeti ve bunun delilleri, vak'anın şim

diye kadar malum olabilen sebepleriyle amilleri, hareketin eleba
şılarıyla kurbanları . ve Sultan Hamid'in irticaa karşı meşrutiye. 

tin muhafazasına karar verınesi, 370 - Ermeni komitecilerinin 
«Adana vak'ası», sebebleri ve neticesi, 373 ~ «Otuz bir Mart» 
vak'asını istismar edip vaziyete hakim olmak ve Sultan Hamid'i 
tahtından indirmek istiyen tttihad-ve.Terakki komitesinin teşkil 

ettirdiği «Hareket ordusu»nun Istanbul üzerine yürümesi, payı

tahta girmiye ·başlaması ve tkinci meşrutiyetin ııörfi»leşiverme

si, 375 - ikinci Sultan Abdülhamid'in el-çabukluğu ile hal'edili
vermesi, yüksek şahsiyyeti, inkarına imkan olmıyan bir çok bü
yük eserleriyle hizmetleri, ailesiyle beraber derhal Selaniğ'e nak
li ve tttihad-ve.-Terakki komitesinin bu zorbalıkla memlekete 
ettiği fenalığın büyüklüğü, 376. 

BEŞlNCİ MEHMET 1 MıEHEMMED-İ IIAMlS DEVRl 

(1909 = · 1327) Beşinci M·ehmet Reşad'ın cültisu ve s önük şahsiyyeti, 380 _ "Otuz 
bir Mart vak'ası»ndanberi sadarette bulunan Tevfik Paşa'nın· is-
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{1910 

{1910 

(1911 

(1911 

(1912 

tifasiyle Hüseyn Hilmi Paşa'nın ikinci sa dareti; ittihad_ ve-Te
rakki komitesinin tahakkünıüne dayanarnıyan Hüseyn Hilmi Pa
şa'nın isti'fası, 381. 

1327) On beş gün münhal kalan Sadaret makamına Roma sefiri Hakkı 
Bey'in Vezaret payesiyle tayini, 381. 

1328) Sultan Reşad'ın muhalefetine rağmen el-çabukiuğu ile Meclis-i
Meb'iisan binası ittihaz edilivermiş olan Çırağan sarayının ted
birsizlik yüzünden yamvermesi, 381 - ittihatçı Kosova valisinin 
dahili gümrük vergisi tarhetmiye kalkışmasından çıkan Arna
vutluk ısyanı, Mahmud Şevket Paşa'nın tenlül seferi ve netice 
itibariyle Arnavutluk bulıranının idaresizlik yüzünden müzmin
leşmesi; Girit meclisinin Yunan kralına sadakat yemini ve biraz 
sonra da meclis reisi Venizelos'un Girit meb'fısu sıfatiyle Yunan 
parlamentosuna girmesinden dolayı Bab-ı-Ali'nin protestoları; 

ittihad-ve-Terakki komitesinin Istanbul sokaklarında Makedon
ya tarzındaki siyasi cinayetlerine devamı, muhalifleri sindirrnek 
maksadıyla «Saday-ı-Milletıı gazetesi baş-muharriri Ahmed Sa
mim'in sokak ortasında kurşunla vurulması, 382 - Sırplar, BuL 
garlar ve Yunanlılar arasında daimi bir ihtilaf mevziiu teşkil 

eden Kiliseler meselesini ortadan kaldırıp güya Makedonya asa
yişini iade etmek istiyen ittihad-ve-Terakki'nin ihtilaflı kilise
lerle mektepler meselesini nüfus nisbetlerine göre halledecek bir 
kanun neşretmek suretiyle Türkiye aleyhine bir Balkan ittifakı 

akdedilmesine yol açması, 383. 
1329) Susuzluk ve tedbirsizlik yüzünden çıkan Bab-ı-Ali yangınında 

Şuray-ı-devlet ve Dahiliyye nezaretiyle Sadaret dairesinin bir 
kısmı kül olması ve bir çok kıymetli vesikalar yanması; Make
donya ve Arnavutluk anasırını devlete ısındırıp bağlamak hul
yasiyle Sultan Reşad'ın Rumeli seyahatine çıkarılması ve Sela
nik _ üsküp - priştine - Manastır havalisinde bir tur yaptınl

dıktan sonra Istanbul'a avdeti, 383 - Trablusugarp ve Bingazi'
nin tahliyesini istiyen ıtalya devletinin Bab-ı-Ali'ye ültimatomu, 
sebepleri ve neticeleri, ittihad-ve-Terakki'nin bu son Afrika vila
yetlerimizi askersiz ve silahsız bırakması, İtalyanların sahil boy
larına asker çıkatmaları ve Adalar-denizi'ndeki on üç adamızın 

!talya bahriyesi tarafından işgali, 384 - Trablusugarp felaketi
ne sebeb olan gaafil Hakkı Paşa'nın isti'fasiyle A'yan reisi Kü
çük-Sai~ Paşa'nın sekizinci sadareti, 386. 

1330) Trablus felaketinden mes'iil olan Hakkı Paşa kabinesinin Divan-ı
Ali'ye verilmesini istiyen meb'uslara karşı Hakkı :8aşa'yı cezadan 
kurtarmak istiyen ittihad-ve-Terakki komitesinin tensibiyle 
Küçük-Said Paşa'nın isti'fası ve ertesi gün dokuzuncu defa sada
rete tayini üzerine Kanun-ı-esasi mucibince meclisin feshine im
kan bulması, 386. 

1338) «Tiirk ocağı'nın kuruluşu, muhtelif Osmanlı anasırının milli cere
yanlarına mukabil Türk milliyetçiliğinin başlaması ve Türk-oca
ğı'nın rolü; Ttarblusugarp harbinin müzminleşmesi, On-iki-ada'
nın elden çıkması ve Arnavutluk ısyanının yeniden alevlenmesi 
gibi hadiselerin ittihadı-ve-Terakki komitesine karsı efkar-ı-u

mumiyyede hasıl ettiği teessürden dolayı muhalif zabitıerin hü
kumeti devirmek için kurdukları «Halaskaran» ismindeki siyasi 
grupun tazyikıyle Küçük-Said Paşa'nın bir gün evvel meclisten 

F.: 41 
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aldığı i'timad re'yine rağmen Sactaretten isti'fası üzerine komi_ . 
tenin iş başından düşmesi ve Gazi-Ahmed Muhtar Paşa'nın sa
dareti üzerine muhalefetin iktidara gelmesi, 387 - Balkan har
binin başlaması, sebebleri, karada ve denizde harb harekatı, Şük

ri paşa'nın Plevne'yi andıran Edirne müdafaası, sakıt ittihat-ve
Terakki komitesinin bozgunculuğu, Osmanlı ordularının her 
tarafta bozulmasından dolayı Rumeli'nin elden çıkması ve Arna
vutların ihaneti, 388 - Balkan harbinin zuhuru üzerine Trablu
sugarp gailesinden kurtulmak istiyen devletin italya ile Ouchy 
sulh muahedelerini akde mecbur olması ve bu muahedelerin başı

lıca esasları, 395 _ Balkan harbindeki felaketierin teselsülünden 
dolayı Gazi-Ahmed Muhtar Paşa'nın isti'fasiyle · Şüray-ı.devlet 

reisi Kamil Paşa'nın dördüncü ve sonuncu sadareti; Balkan har
binde Selanik şehrinin tehlikede kalmasından dolayı Sultan Ha
mid'in Alman sefareti maiyyetindeki Loreley harp g.emisiyle Se
lanik'den Istanbul'a nakliyle Beylerbeyi sarayında iskanı, 396. 

(1913 ı= 1331) Çeteci binbaşı Enver'in idaresiondeki «Bab-ı-Ali baskınııı, ittihad
ve-Terakki komitesinin kanlı zorbalığı, Kamil Paşa hükumetinin 
cebren ıskaatı, komitenin yeniden iş başına gelmesi üzerine Mah
mud Şevket Paşa'nın sactareti ve vak'a tafsilatı, 397- Edirne'yi 
kurtarma teranesiyle Bab-ı-Ali baskınını yapan ittihad-ve.Terakkf 
komitesinin yüz karası olan ve Balkan harbine nihayet veren Londra 
sulhünün imzası, Midye - Enez hattının hudud olarak kabulü, 
Edirne'nin Bulgaristan'a bırakılması ve netice itibariyle ittihad
ve-Terakki demagojl.sinin iflası, 401 - Resmi ve kanuni faaliyet 
imkanı bularnıyan muhalefetin gizli tertibatıyla Sadr-ı-a'zam 

Mahmud Şevket Paşa'nın katli, suikasdın sebepleriyle amilleri, 
vak'anm ·cereyan tarzı, teşebbüsün neticesizliği, o gün Sadaret
kaymakamlığına til.yin edilen Hariciyye nil.zırı Mısırlı Said Haı. 

lim Paşa'ya ertesi gün Sadil.ret tevcihi, idil.re-i-örfiyye'nin şiddetli 

tedhiş tedbirle-ri, süikasd ile hiç bir alakaları olmıyan muh3Jif
lerden yüzlercesinin Istanbul'dan sürülmesi ve gemi azıya alan 
ittihad-ve-Terakki komitesinin en şiddetli tedhiş ve en kaahir istibL 
clad devrinin başlaması, 402 - Rumeli'deki Osmanlı miril.smı 

paylaşamıyan Balkan müttefikleri arasında ikinci bir Balkan 
harbinin zuhuru, harp safahatı, müttefiklerine mağlfıp olan Bul
garistan'ın boş bırakmış olduğu Edirne'nin Türk ordusu tarafın-

(1913 1= 1332) 
dan istirdadı ve bu vak'aları til.kib eden yeni Balkan sulhü, 406. 
Trablusugarp ve Balkan felil.ketlerinden perişan çıkan Osmanlı 

ordusunun ıslahı lüzumunu hisseden tttihad-ve-Terakki hüküme-
tinin bu temil.yülünü timumı: bir harb ihtimaline karşı istismar 
edip Türk ordusunu eline almak istiyen Almanya imparatoru 
!kinci Wilhelm'in general Liman von Sanders idaresindeki "All
man hey'et.i askeriyye-i ıslahiyye»sini Istanbul'a göndermesi ve 
bu tedbirin siyasi neticeleri, 407. 

(1914 1332) ittihad-ve-Terakki komitesinin meşhur çetecisi kaymakam En_ 
ver Bey'in Bingazi ve Balkan harplerine iştiraki bahane edilerek 
üçer sene lı:ıdem zammı yapılmak suretiyle birdenbire iki rütbe at
Iatılıp Mir-i-livalıkla paşalığa yükseltilivermesi ve ayni gün Har
biye nazırlığına tayin edilerek her türlü askeri kabiliyetten mah
rum olduğu halde Osmanlı ordusunun başına musaHat edilmesi, 
408 - Berlin muahedesinin 61 inci maddesi mucibince uVilayat-ll-
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Şarkıyye» denilen Şarki-Anadolu'da Ermeniler lehine Avrupa 
devletlerinin mürakabesi altında yapılması _lazım geldiği halde Sul
tan Hamid'in ustalıklı siyaseti sayesinde tatbik edilmemiş olan ısla
hatın icrası hakkındaki Yeniköy mukavelesinin ittihad-ve-Terakki 
hükumeti tarafından imzası, Şark vilayetlerine Norveçli ve Ho
landalı birer müfettiş-i-umumi tayin ve birinci Cihan harbinin 
zuhuru üzerine bu müfettişierin vazifelerine nihay~t verilmesi; 
birinci Cihan harbinin başlamasından ve Almanya ile gizli bir 
ittifak muahedesi akdetmiş olmasından istifade eden tttihad-ve
Terakki hükümetinin kapitülasyonları ilga etmesi ve Türkiye'nin 
bu haklı hareketine en fazla Alman müttefiklerimizin i'tirazı!, 

409 - tsparta ve Burdur zelzelesinde binlerce insan zıyaı ve bu 
iki kasabanın harab olması; Almanya ve Avusturya devletleriyle 
budalaca ittifak edivermiş olan tttihacl-ve-Terakki hükumetinin 
başta ingiltere, Fransa ve Rusya olmak üzere bütün dünya dev
letlerine karşı harb ateşine atılarak hiç bir lüzum olmadığı hal
de birinci cihan harbine katılması, bu müdhiş fi'icianın üç saf
hası, padişahla sadr_ı-a'zamın kabine azasının haberleri bile ol
madan harp harekatının başlatılıvermesi ve bu çılgınca hareke
tin Almanya için her türlü zafer ümidini suya düşürmüş olan 
Marne muharebesinden elli gün sonra göze alınıp Osmanlı im
paratorluğunun inkıraza sürüklenmesi, 410 - tttinad_ve-Terakki 
hükumetinin cahilane bir «Cihild-ı-ekberıı ilanı ve padişaha imza 
ettirilen bir beyanname ile tekmil islam aleminin düşman devlet
Lere karşı mücadeleye davet edilmesi, 419 «Harb-i-umumh 
denilen birinci cihan harbindeki Çanakkale, Irak, Sina = Filistin'
Suriye ve Kafkas Osmanlı cepheleriyle deniz ve hava harekatı 

bu cephelerin ilk vukuatı ve Rus donanmasının Trabzon bombar
dımanı, 420. 

(1914 = 1333) MUHTELİF CEPHELER VUKUATI: Çanakkale boğazında Mes'
udiyye zırhlısının bir tngiliz tahtelbahiri tarafından batırılması, 

Irak cephesinde İngiliz ordusunun Basra'yı işgali, Sina cephesin
sinde Mısır fethi hulyasiyle Kanal seferine çıkan Bahriye nazırı 

ve o cephe kumandanı Cemal Paşa'nın Istanbul'dan Şam'a hare
keti ve Şam nümayişleri, Kafkas cephesinde Kanunuevvel soğuk. 
larına rağmen Harbiye nazıljl ve Baş-kumandan vekili Enver Pa
şa':iıın türlü mahrumiyyetlet içinde bocalıyan orduyu Sarıkamış 
taarruzuna sürükleyip felakete atması ve Trabzon'un Rus do
nanması tarafından ikinci defa bombardımanı, 421. 

(1915 = 1333) MUHTELİF CEPHELER VUKUATI: Çanakkale cephesinde tn .. 
giliz ve Fransız dananınalarının bağazı zorlama teşebbüsünde 

mağlub olmaları üzerine düşmanın Gelibolu yarımadasına asker 
çıkarıp Sedd-ül-bahir'le Arıburnu'nda tutunması, düşman taar
ruzlarının akameti ve bunun üzerine Suvla körfezine asker çıka

ran· düşmanın Anafartalar'da ayni akıbete uğraması, 422 - Irak 
cephesinde Basra valisi ve Irak ve h·aviUisi umum-kumandanı 

kaymakam Süleyman Askeri Bey'in Şuaybe muharebesinde mağ
lubiyyetinden dolayı intiharı üzerine ingiliz ordusunun Bağdad'a 

doğru harekete başlaması ve Amare,, Nasıriyye ve Kfıt-ül-Amare 
kasabalarının sukutu, 425 - Sina ·= Filistin _ Suriye cephesinde 
Cemal Paşa'nın bizzat i'tiriif ettiği vechile «En iptidai vesait ve 
pek cüz'i bir kuvvetle» Mısır'{ fethetmek için kalkıştığı Kanal se-
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ferinde müdhiş bir bozguna uğrayıp geri çekilmesi, 426 - Kaf
kas C€phesinde Harbiye nazırı ve Baş-kumandan vekili Enver 
Paşa'nın hiç bir ihtara kulak asmayıp çeteci zihniyetiyle hare~ 

ket ederek giriştiği Sarıkamış taarruzunda altmış bin askerin 
boş yere telef olmasına ve Şarkl-Anadolu kapılarının Rus ordu
suna maatteessüf açılmasına sebeb olması, 427 - Deniz hareka
tında Mecidiyye kruvazörünün Karadeniz'de iki defa torpile 
çarpması, Çanakkale cephesinde İngilizlerin Goliath, Triumph ve 
Majestik zırhlılarının batınıması ve Marmara'ya sızabilen bazı 

düşman tahtelbahirlerinin de Barbaros zırhlısını batırması, 

428 - lVIeric'in sağ salıilindeki topraklanınızla Karaağaç'ın Bul
garlara terki mukabilinde Bulgaristan'ın Türkiye zararına ve 
Almanya - Avusturya lehine harbe girişi, 428 . . 

1334) MUHTELiF CEPHELER VUKUATI: Çanakkale cephesinde 
mütemadiyen mağlılb olan düşmanın artık Istanbul hulyasından 

vazgeçerek Gelibolu yarımadasındaki kuvvetlerini ustalıklı bir 
hareketle hiç belli etmiyerek geri çekmiye başlaması, 429 - Irak 
cephesinde Kılt-ül-Amare'den Bağdad üzerine ileriiyen düşmanın 

Selmanpak muharebesinde Türk ordusuna mağlılb olup geri çe
kilmesi, 429 -- Sina = Filistin - Suriye cephesinde Cemal Paşa'
nın husranla neticelenen Kanal macerasından sonra İngilizlerin 

Filistin ve Suriye'yi işgale hazırlanmaları, 429 - Kafkas cephe
sinde Sarıkamış bozgunundan istifade eden düşmanın Şarki-Ana

dolu'yu istilaya hazırlanması, 429 - Deniz harekatında Osmanlı 

donanmasının Batum'u topa tutması, 429. 

1334) MUHTELiF CEPHELER VUKUATI: Çanakkale cephesinde mağ
lılbiyyetini kabul edip çekilmiye başlamış olan düşmanın Geli
bolu yarımadasını tamamiyle tahliye etmesi üzerine Türk ordu
sunun şehameti sayesinde Istanbul'un en büyük tehlPreden kur
tulması, 429 - Irak cephesinde Türk ordusunun Selmanpak za
feri üzerine Kfıt-ul-Amare'ye kapanmış olan ingiliz kuvvetlerinin 
muhasarası ve general Townshend kumandasında teslim olan on 
iki bin kişilik düşman kuvvetinin . esir alınması, 430 - Sina ·.....:.. 
Filistin _ Suriye cephesinde Almanya'nın yükünü tahfif için gi
rişilen ikinci Kanal seferinin neticesizliği, 430 - Kafkas cephe_ 
sinde ·lııir senedir hazırlık yapmış olan Rus ordusunun Azap kö
yünde Osmanlı ordusunu üç misli kuvvetle mağlilb ettikten son
ra .Erzurum'a girmesi ve o~dan sonra da Bitlis, Muş, Trabzon, 
Bayburd, Gümüşhane ve Erzincan şehirlerinin sukutu, 431 - De~ 

niz harekatında mühim bir vak'a olmaması, ~31 - Sultan Aziz'
in büyük oğlu ve son hal1fe Abdülmecid'in de büyük kardeşi o
lan veliahd Yusuf izzüddin Efendi'nin Zincirli-kuyu'daki köş

künde babasının ölüm tarzını taklid ederek ·sol kolunun damar
larını kesrnek suretiyle intiharı ve Sultanmahmut türbesine defni, 
431 - Balkan harbindeki Edirne müdMaasının şanlı kahramanı 

Erzurumlu Şükri Paşa'nın irtihiUi ve Merkezefendi mezarlığ'lna def
ni, 432 - ötedenberi ingilizlere müracaatle bir takım ihanet teklif
lerinde bulunmuş olduğu halde daima red cevabiyle karşılaşmış ve 
nihayet harb halinden dolayı ingiltere tarafından satın alınmış olan 
Mekke şerifi hain Hüseyn'in ekmeğini yediği Osmanlı devletine, ts
lamiyyeti müdafaa eden Türk milletine ve Hilafet makamına ihanet 
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edip bir takım vahi bahanelerle ısyanını ilan ederek Türk ordusunu 
arkasından vurmak üzere İngilizlerle eLbirliği etmesi, 432. 

1335) MUHTELİF CEPHELER VUKUATI: Irak cephesinde vaziyetin de
değişiksiz devamı, 434 - Sina= Filistin- Suriye cephesinde ikinci 
Kanal mikerasından sonra ilerlemiye başlıyan İngiliz ordusunun üs
tülüğünden dolayı Osmanlı ordusunun El-Aris'i tahliye edip Han-Yu
suf 1 El-Hafir hattına ve ondan sonra da Gazze / Tell-üş-Şeria 1 
Bi'r-üs-Sebü' arasında kurulan hatta çekilmesi, 434 - Kafkas cep_ 
hesinde vaziyetin değişiksiz devamı, 434 - Deniz harekatında bir 
düşman filosunun Antalya'yı bombardıman etmesi, 434. 

1335) Mısırlı Said Halim Paşa'nın ittihad-ve-Terakki kodamanlarıyla ara
sı açılmış olduğu için isti'fiisı üzerine komitenin talebiyle Dahiliyye 
nazırı Tal'at BeyjPaşa'nın sadareti, 434 - Rfımi takvimdeki on 
üç günlük farkın kaldırılması ve yıl başının Efrenci takvime göre 
ıslahı, 434 -MUHTELİF CEPHELER VUKUATI: Irak cephesinde 
devlet umüru gibi harb işlerini de Makedonya çeteciliği zihniyetiy
le idare etmiş olan ittihad-ve-Terakki hükümetinin Kiit-ül-Amare 
zaferinden istifade etmeyip boş yere bir İran macerasına girişerek 

elindeki kuvvetleri dağıtmış olmasından dolayı Bağdad'ın sukutu 
ve netice itibariyle Irak'ın elden çıkması, 435 - Sina = Filistin -
Suriye cephesinde Gazze 1 TelLüş-Şeria 1 Bi'r-üs-Sebü' hattına çe
kilmiş olan Osmanlı ordusunun Gazze'ye yapılan ilk iki ingiliz ta
arruzuna mukavemeti ve buna mukabil Mekke'nin asi ve hain şerifi 
Hüseyn'in oğullarından Faysal'ın Maan'ı işgal etmesi, 435 - Kaf
kas cephesinde Rus büyük ihtililJi başlamış, Kerensky iş başına gel
miş ve bu yüzden düşman ordusu inhilaJ derecesine yaklaşmış ol
duğu için vaziyetin değişiksiz devamı, 436- Hava harekatında İn
giliz tayyarelerinin ilk defa olarak Istanbul'u iki kere havadan 
bombalaması, 436. 

(1917 ,= 1336) MUHTELİF CEpHELER VUKUATI: Irak cephesinde Bağdad'ın 

sukutundan sonra Musul bizde kalmak şartiyle vaziyetin deği

şiksiz devamı, 436 - Sina = Filistin - Suriye cephesindeki ü
çüncü ingili,z taarruzunda Arap - İngiliz el-birliği, Gazze/Tell
üş_şeria 1 Bi'rüs-Sebü' hattının çözülmesi, Bi'r-üs-Sebü', Gazze, 
Yafa ve nihayet Kudüs şehirleriyle kasabalarının sukutu üzerine 
Filistin'in tamamiyle elden çıkması ve karargahı Nasıra'ya nak
ledilmiş olan Osmanlı ordusurlun Kudüs sukut ettikten sonra yap
tığı taarruz hareketinin' neticesizliği, 436 - Deniz ve hava hare-

(1918 

(1918 

katında vaziyetin değişiksiz devamı, 437. 
1336) Büyük Osmanlı padişahlarınm sonuncusu olan ve Balkan har bi 

esnasında Selanik'den İstanbul'a getirilen Sultan Abdülhamid 
Han-ı Sani'nin «İhtikan-ı rie" hastalığından dolayı Beylerbeyi 
sarayında irtihali, son tedavisi ve son anları ve şahsiyyetiyle 

alakadar bazı hususiyyetıeri, 437 Beşinci Mehmet Reşad'ın 

ölümü ve bazı hususiyyetıeri, 439. 

ALTINCI MEHMET 1 MEHEMMED-i-SADiS DEVRi 

1336) Altıncı Mehmet Vahidüddin'in cülusu, şahsiyyeti ve akıbeti, 

441 - Osmanlı tarihinde son kılıc_alayı, 444 - MUHTELiF CEP
HELER VUKUA,.TI: Irak cephesinde Bağdad'ın sukutundan son~ 
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ra işgal sahasını şimale doğru genişletmiye başlıyan ingilizlere 
karşı müdil.faasız kalan Hit kasabasıyla Kerkük şehrinin suku
tu, 445 _ Filistin - Suriye cephesinde Şeria'nın şarkına doğru 

başlıyan İngiliz taaıoruzu beşer gün süren birinci ve ikinci Şe

ria muharebelerinde muvaffakıyyetsizlikle neticelendikten sonra 
Nablus meydan muharebesinin Osmanlı ordusu için felaketıe 

neticelenmesi. Suriye'nin elden çıkmasına sebeb olan bu vak'a 
üzerine bir taraftan Arap ısyanınm umumileştirilmesi ve bir ta_ 
raftan da Fransız ve !talyan donanmalarının muhtelif noktalara 
asker ihracı, Amman, Bisan, Hayfa, Akka, Nasıra, Taberiyye, 
Şam ·= Dimişk, Rayak, Baalbek, Humus ve Beyrut şehirleriyle 

kasabalannın üstüste sukutu ve Türk ordusunun çekilmesi, 445 
Kafkas cephesinde Rus ihtilalinden dolayı düşman ordusunun in
hilali üzerine başlıyan Osmanlı istirdad hareketlerinde Erzincan, 
Trabzon, Erzurum, Van, Oltu, Sarıkamış, Gümrü ve Nahcivan 
şehirleriyle kasabalarının işgali ve yeni teşekkül etmiş olan Ce
nubi-Kafkas hükumeti tarafından Batum, Kars ve Ardahan şe

hirlerinin Türkiye'ye iadesiyle Osmanlı kuvvetlerinin Baku'ya 
girmesi, 446 - Deniz ve hava lıarekatında Çanakkale-bağazı ha
ricindeki düşman abluka hattına karşı yapılan. lüzumsuz bir hu
ruç hareketinde, Mi dilli kruvazörünün batması, • düşmanın Istan
bul üzerine yaptığı muhtelif hava akıniarına mukabil Limni ve 
Taşoz adalarındaki ingiliz hava te'sisatmın bombalanması, 447. 

1337) Sadr-ı-a'zam Tal'at Paşa'nın isti'fası, değersiz 'jlahsiyyeti, devlete 
fenalıldarı ve bu isti'fil. üzerine ittihad-ve-Terakki komitesinin 
iş başından sukutu 448 - Eski Harbiye nazıriarından Yaver-i-Ek
rem ferik Ahmed izzet Paşa'nın müşir payesiyle sactareti ve 
kurduğu kabinenin mahiyyeti; MUHTELiF CEPHELER VU
KU ATI: Harp sahalarında artık hakiki birer cepheden ziyade 
felaket sahneleri kalmış olduğu sırada Suriye cephesindeki ye
gane mühim vak'a Türk ordusunun tahliye etmiş olduğu Haleb'ı

in sukutu ve İngiliz ordusunun bu vaziyet üzerine Anadolu'yu 
tehdide başlamış olmasıdır, 449 - Deniz ve hava harekatında bir 
Fransız filosunun Trablusuşam'ı işgal etmek suretiyle Suriye iş

galini tamamlaması ve İskenderun'u da işgal etmek suretiyle bir 
Anadolu !imanına da el atması, düşmanın hava akınlarmda Istan
bul ahalisinden elli kişi telef olup yüz kişi yaralanması, 450 _ 
HARB_i-UMUM1NiN SON VAK'ALARI: Musul'un ingilizler 
tarafından işgali; Medine, Trablusugarp, Yemen ve Asir Osmanlı 
kuvvetlerinin mütarekeden sonra teslim ölmaları, 450 - "Mon
dros mütarekesh denilen teslimiyyet ve esiret vesikasının imza-
sı, bu feci 
esaslarıyla 

tariuğunun 

hareketin sebepleri ve mütareke muahedesinin başlıca 

neticeleri, 450 - Yer-yüzündeki son Türk impara
inkırazma sebeb olan ittihad-ve-Terakki komitesi ele~ 

başılarının millet ve memleketi felakete sürükledikten sonra hi
sap gününden korkup kaçmaları ve kaçak mücrimlerin mes'uliy
yet hisabı, 451 - izzet Paşa kabinesinin isti'fil.sı ve sebebleri, 
453 - Tevfik Paşa'nın ikinci sadareti, kabinesinin mahiyyeti ve 
Osmanlı tarihinde son Sadaret alayı; Mütareke muahedesi mu
cibince düşman filolarının Istanbul'a gelişi, verilen te'minata mu
gayir olarak Yunan harp gemilerinin de gelmesi, Istanbul rum_ 
larının küstahca nümayişleri, ingilizierin Haydarpaşa - Ankara 
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hat boyu ile Samsun, Batum ve Merzifon şehirleriyle kasabaları

nı işgale başlamaları; Mondros mütarekesi mucibince Türk ordu
su Kafkas cephesinde 1914 hududuna çekilmek mecburiyetinde 
bulunduğu için, Osmanlı kuvvetleri tarafından tahliye edilmiş 

olan Baku şehrinin ingilizler tarafından işgali, 454 - Bütün a
zası İttihatçı olan Meclis-i-Meb'üsanın feshi, 455. 

1337) Kabinesinde bazı tildilata lüzum görmüş olan Tevfik Paşa'nın 

isti'fası ve ertesi gün üçüncü sadareti; eski sadr-ı-a'zamlardan 

ve 93 seferi kahramanlarından Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın 

ölümü ve şahsiyyeti: Osmanlı imparatorluğunu on senede yele 
vermiş olan ittihatçılardan kaçmamış veyahut kaçamamış olan
ların tevkifine başlanması, 455 - Mütarekeden sonra Istanbul'a 
bir kere gelip gitmiş olan Rumeli düşman orduları baş-kuman_ 

dam general Franchet d'Esperey'nin operet kahramanlarını göl-' 
gede bırakan gülünç bir zafer alayı yaptırarak ikinci defa Is
bul'a girişi; Mütareke alıkarnını ihlale başlıyan düşmanın Is
tanbul'daki işgal kuvvetleri tarafından sansürle polise iştirak 

suretinde el atılması; ·Mondros mütarekesi mucibince Kafkas 
cephesinde Türk ordusu 1914 hududuna çekilmek mecburiyetinde 
bırakılmış olduğu için, Azgur ve Ahıska kasabalarının Gürcü 
kuvvetleri tarafından işgali; Tevfik Paşa'nın isti'fası, sebepleri 
ve Osmanlı tarihinin en meş'um simalarından olan Damad-Ferid 
Paşa'nın ilk sadareti, 456 - İttihatçıların tevkifine devam olun
ması ve Said Paşa ile bazı ittihatçı nazırıarın Divan-ı-harb'e 

verilmesi; Ermeni uTaktil ve tehcir»iyle itharn edilerek Divan-ı

harb'e verilmiş olan Boğazlıyan kaymakamı ve Yozgad mutasar-
. rıf vekili Kemal Bey'in galip devletlere hoş görünmek için haksız 
olarak i'damı ve halk tarafından tertib edilmiş olan muhteşem 
cenŞ,ze merasiminin milli bir- protesto şeklini alması, 457 - Mü_ 
tareke mucibince Kafkas cephesinde Türk ordusunun 1914 hu
duduna çekilmesi şartından istifade eden İngilizlerin Kars şeh

rini Ermenilere vermesi; ayni şarttan dolayı Ardahan'ın Gür
cülere verilmesi; Antalya'nın İtalyanlar ve Urfa, Antep, Maraş 
ve Adana havalisinin de Fransızlar tarafından haksız olarak iş

gali; Garbi-Anadolu'nun işgalinde Yunanlllara rekabet eden Hal
yanların Kuşadası'nı işgal edivermeleri; İzmir faciası, şehre çı

karılan Yunan sürülerinin barbarlıkları, o gün başlıyan ilk 
Türk mukavemeti, bir taraftan, Muğla sahilleri İtalyanlar ta
rafından işgal edilirken bir taraftan da Yunanlıların İzmir'den son
ra Urla, Çeşme, Torbalı, Menemen, Mağnisa, Bayındır, Selçuk, 
Aydın, Ayvalık, Tire, Kasaba, Nazilli havalisini işgal etmeleri, 
Trakya'nın düşman işgaline uğraması, milli mukavemet fikrinin 
büyük tezahürleri, Erzurum ve Sıvas kongreleri, 458 _ İzmir 

faciasından dolayı isti'fa eden Damad_Ferid'in ikinci sadareti; 
Meclis-i-Meb'üsan feshedilmiş olduğu için, İzmir faciası karşısm

da ittihaz edilecek tedbirlıeri müzakere etmek üzere Yıldız sara
yında ve sadr-ı-a'zamın riyasetinde fevkalade bir «Şiiray-ı sal
tanat» toplanması ve neticesizliği, 460 - Harbiye nezaretinin 
Bekirağa-bölüğü denilen askeri tevkifhanesinde mevkuf tutulan 
67 tttihatçının İngilizler tarafından Malta'ya sevkı; devleti 
inkıraza sürükledikten sonra mes'üliyyetten korkup kaçmış olan 
tttihad-ve_Terakki ele-başılarından Tal'at, Enver, Cemal ve DOk-
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tor Nazım'ın gıyaben idama mahkumiyyetıeri; Paris sulh kon
feransından muvaffakıyeesizlikle dönen Damad-Feridiin kabine
sini tazelemek üzere isti'fa'siyle uçuncü sadareti; Damad-Fe
rid'in teşkil ettiği "Kuvay-ı_inzıbatiyye» kumandam ı::erkez An
zavur Paşa'nın Anadolu harekat-ı_ı-milliyesine karşı mücade
leye başlaması, 461. 

(1919 != 1338) Anadolu'da tutunamıyacaklarını anlıyan ingilizierin Samsun'la 
Merzifon'u tahliye etmeleri, 461 - Sıvas k?ngresinin padişaha 

müracaati üzerine Damad-Ferid'in isti'faya mecbur olması ve sa
bık Harbiye nazırıarından Meclis-i-Vükela'ya me'mur ferik Ali 
Rıza paşa'nın müşir payesiyle sactareti ve Sıvas kongresiyle an
laşması; milli ve dini mevcudiyyetlerini sırf Türk adaletine med
yun olan akalliyyet patriklerinin galip devletlerden bütün Türki
ye'nin işgalini istemek suretiyle nankörlükleri ve ihanetleri, 462. 

OSMANLI TARİHİNİN SON DEVRİ 

(Bu son devir inkılap tarihiyle karışmakta olduğu için metinde vukuatm iza

hından ictinab edilmiştir). 

(1920 = 1338) Meclis-i_Meb'usanın açılması ve «Misak-ı-Milli"nin kabulü, 463; 
Maraş'ın Fransızlar tarafından tahliyesi, 463; 
Ali Rıza Paşa'nın isti'fasiyle Bahriye nazırı A'yandan ferik Salih 
Paşa'nın müşir payesiyle sadareti, 463; 
Istanbul'un galip devletler tarafından resmen işgal altına alın

ması ve Şehzadebaşı karakolu vak'ası, 463; 
İngilizlerin Eskişehir ve Afyon-Karahisar'dan çekilmeleri, 464; 
Galip devletlerin tazyikınden dolayı Salih Paşa'nın isti'fasiyle 
Damad-Ferid'in dördüncü sadareti, 464; 
Fransızların Urfa'dan çekilmeleri, 464; 
İngilizlerin tazyikı ve bazı meb'usların tevkifi üzerine son Os
manlı Meclis-i-Meb'usamnm feshi, 464; 
Zonguldağ'ın Fransızlar tarafından işgali, 464; 
Alaşehir'in Yunanlılar tarafından işgali, 464; 
Büyük Millet Meclisi'nin pactişaha arz-ı-ta'zimatı, 464; 
İngilizlerin Mudanya ye Bandırma'ya asker çıkarması, 464; 
Balıkesir'in Yunanlılar tarafından işgali, 464; 
Edremid'in sukutu, 464; 
Bandırma, Kirmasti, Mudanya, Gönen ve Karacabey'in Yunanlı

lar tarafından işgali, 464; 
İzmit'in ingilizler tarafından işgali, 464; 
Bursa'nın Yunanlılar tarafından işgali, 465; 
Bir Ermeni alayının Adana'ya girmesi, 465; 
Tekirdağ'ın Yunanlılar tarafından işgali, 465; 
Lüleburgaz'ın sukutu, 465; 
Galip devletler tarafından teklif edilen Sevres muahedesi esasla
rının Yıldız sarayında toplanan elli kişilik bir «Şuray-ı-saltanah 

tarafından kabulü, 645; 
Edirne'nin Yunanlılar tarafından işgali, 465; 
Kırkkilise 1= Kırklareli'nin Yunan işgaline düşmesi, 465; 
Bazı nazırlarla geçinemiyen Damad-Ferid'in isti'fasiyle beşinci:· 

ve spnuncu sadareti, 465; 



F!HRiST OSMANLI TARİHi 649: 

Sevres muahedesinin imzası ve padişahın tasdikten imtinil.ı, 465; 
Uşak kasabasının Yunanlılar tarafından işgali, 465; 

(1920 ı= 1339) Harekat-ı-Milliyye rüesasiyle anlaşmaktan başka çare kalmadı

ğını anlıyan i'tilaf devletleri mümessillerinin müracaati üzerine 
padişahın Damad-Ferid'i isti'faya mecbur etmesi, 466; 
Osmanlı tarihinin son sadr-ı-a'zamı olan Tevfik Paşa'nın dördüncü. 
ve sonuncu sadareti, 466. 

(1921, = 1339) Istanbul ve Ankara murahhaslannın iştirak etmiş oldukları 

Londra konferansının neticesizliği, 466. 
ittihad-v:e_Terakki firarilerinden eski sadr-ı-a'zam Tal'at'm 
Berlin'de bir Ermeni milliyetçisi tarafından kurşunla vurulup öl
dürülmesi, 466; 
İzmit'in Yunanlılar tarafından işgali, 466; 
Afyon-Karahisar'ın Yunan işgaline düşmesi, 466! 
Kütahya'nın Yunanlılar tarafından işgali, 466; 
Eskişehir'in Yunanlılar tarafından işgali, 466. 

(192i ı= 1340) Eski sadr-ı-a'zamlardan ittihatçı Said Halim Paşa'nın Roma'da 
bir ermen~ komitecisi tarafından kurşunla vurulup öldürülmesi,. 
466; 

(1922 ı= 1340) «Averof» ismindeki Yunan zırhlısının Samsun'u topa tutması, 

467; 

(1922 

(1923 

ittihad-ve-Terakki firarllerinden eski Bahriye nazırı ve Suriye 
kumandanı Cemal Paşa'nın Tiflis'de Ermeni komitecileri tara
fıdan öldürülmesi, 467; 
ittihad-ve-Terakki firarilerinden eski Harbiye nazırı ve Baş-ku_ 

mandan vekili Enver paşa'nın Bolşeviklerle anlaştıktan sonra 
gitmiş olduğu Buhara'da emirlik hulyalarına kapılıp ısyan ettiği 

sırada maktul düşmesi, 467; 

1341) Afyon-Karahisar'ın Yunanlılardan istirdadı, 467; 
İzmir'in istirdactı, 476; 
Bursa'nın istirdadı, 467; 
Son Yunan kıt'alarının Çeşme'den vapurlarla kaçıp gitmeleri, 467;· 
Damad-Ferid'in Istanbul'dan Fransa'ya kaçması, 467; 
Ankara hükümetinin fevkalade komiseri Re'fet Paşa'nın Istan
bul'a gelişi, 467; 
Saltanatın ilgasiyle Hilafetin ibkaası, 467; 
Son Osmanlı sadr-ı-a'zamı Tevfik Paşa'nın isti'fası üzerine Ana
dolu milli idaresinin Istanbul'a teşmili, 468; 
Sultan Vahidüddin'in halife sıfatiyle son Cuma selamlığı, 468; 
Son Osmanlı padişahı Altıncı Sultan Mehmet Vahidüddin'in in
giltere'ye iltica ederek Istanbul'dan Malta'ya hareket etmesi, 468; 
Veliahd Abdülmecid ibni Abd-üLAziz'in Büyük Millet Meclisi ta
rafından Hilafet makamına intihabı, 469; 
Son halife Abdülmecid'e Topkapu sarayında yapılan biat me
rasimi, 669; 
Yunanlılar tarafından tahliye edilmiş olan Şarki-Trakya'nm: 

i'tiliif devletleri tarafından Türk ordusuna teslimi, 469. 
1342) Edirne'deki Karaağaç istasyonunun Yunanlılardan teslim alın

ması, 469; 
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Istanbul'daki ecnebi işgal kuvvetlerinin çekilip gitmesi, 469; 
Kuvay-ı_milliyye'nin Istanbul'a girişi ve o gün Damad-Ferid'in 
Nice'de vefatı, 470. 

1342) Hilafetin ilgasından üç gün evvel son halife Abdülmecid'in son 
Cuma selamlığı, 470; Hiliifetin ilgasiyle Osmanlı hanedanının hu
dud haricine çıkarılması hakkında kanun neşri üzerine Osmanlı 

tarihinin nihayet bulması, 4 70. 
Son halife Abdü!mecid ile Osmanlı hanedanının sırayla ve bir kaç 
gün fiisılayla hudut haricine ihracı, 470. 



"Umumi ansiklopediler, salnameler, mecmfi.alar, gazeteler, suara tezkirele~i, 

muhtelif devletlerin resmi vesaik mecmualarıyla kitaplan ve tarih atlaslan bu bib
liyografyaya almmam'ı.ştır". 

A 
Abaza Paşa destanı - Bak. : Danon 

"A.-". 
Abbfis·ül-Azzavi Bak.: Azzavi/ 

Azzaoui "Abbas·iil-" 
Abdi Efendi Tabsıra t-ül-eşkıya 

(1266 Bosna. vukuatı hakkında) 

Istanbul, tarihsiz. 
Abdi Efendi - Tarih-i Sultan Malı· 

ım1d-Han ibni Sultan Mustafa· 
Han = Abdi tarihi (1730 Patrona 
ihtilali hakkında : Tüı'rl: Tarih 
Kurumu külliyatı içinde Faik 
Reşid Unat tarafından neşredil

miştir) Ankara, 1943. 
Abdul-Ifamid in time - Bak.: Dorys 

"Georg·es-". 
Abdullah Efendi - Şefikn§"nıe şer 

hi, Istanbul, 1288 - Bak.: Şefik 
"Masraf·zade Mehmet-" 

Abdurrahman Adil - Hadisat-ı Hu
kukiyye (İki cilt, 21 cii11) Istan
bul, 1922 - 1925. 

Abdurı'ahman Hıbri-i Edirnevi 
Bak.: Hıbri-i Edirnevi "Abdur
rahman-". 

Abdurrahman Paşa "Tevkii-" -Ka· 
nunname-i Al-i-Osman (Merasim 
ve Teşrif&ta aittir: Eski harflerle 
Milli Tetebbü'leı' Mecmfias1'nda 
ve yeni harflerle de Adliye Ve
rl:aletnin "Türk Hukuk Tarihi" 
serisinde neşredilmiştir) Is tan· 
bul, 1331 ve Ankaı'a, 1935. 

Abdurrahman Şeref "Son Vak'anü· 
vis-" - "Özdemir-oğlu Osman 
Paşa (Tarih-i Osman! Encümeni 
Mec.mfiası, sene 4 - 5); 
Sultan Abd-ill-Aziz'in vefatı inti
har mı, katil mi~ (Türk Tarih 
Encümeni Mecmuası, sene 14); 
Ta'rih-i Devlet-i Osmaniyye (iki 
cilt) Istanbul, 1315 - 1318 Tarih 
müsahabeleri (Maarif Vekaleti 

neşı'iyyatından) Istanbul, 1339, 
Zübdet-ül-kısa s (İkinci cildinde 
Osmanlılardan -bahsedilir) Istan· 
bul, 1315 · 1316. 

Abdurrahman Şeref ve Ahmed Refik
Sultan Abdülhamid Han-ı Sani'ye 
dair : 1) Sultan Abdiilhamid 
Haırı Sani ve suret-i hal'i; 2) 
Sultan Abdülhamid-i Sani'ııin 

na'şi önünde; Istanbul, 1918. 

Abd-ül-Aziz Efendi "Şeyh-iii-İslam 

Kara-Çelebi-zade-" - Ravzat -
ül - Ebrar, Bulak, 1248; 
Süleyman-name (Yazma nüsha
larının en iyilerinden biri Top
kapu sarayı Hazine kütüphihıesin

de 1581 numaradadır) Bulak, 
1284; 
Ta.rih-i feth-i Revan ve Bağdad 
(Husus! kütÜjphanemi11de ımuah

har bir yazma nüsha : İstinsah 
tarihi yoktur). 

Abdiilfettah Şefkat Efendi "Bağdadlı 
-" - Berk-i Sebz (Hadika.t-ül
Vüzeı'a zeyillerinden) Istanbul, 
1271 - Bak. : Taib "Osman - zade 
Ahmed-". 

Abdiilhamid-Han "İrl:inci-" - Ha· 
tıdt (İbn·ül-Emin Mahmud Ke
mal tarafından "Abdülhamid·i 
Suni'nin notları" serlevhasıyla 

Tüı·k Tarih Encümeni Mecmua
sının 13/90, 14/91 ve 15/92 sayılı 
ııüshalarında. neşredilmiştir) Istan-
bul, 1926 - Bak.: Sultan Hamid'
in h&tıratı. 

Abdülhamid'in evail-i saltanatı -
Bak. : S ai b "Ahmed-". 

Abdülhamid-i Sani'nin notları 

Bak.: Abdiilhamid-Han "ikinci-". 

Abdiilhamid-i Sani ve devr-i saltana· 
tı, hayat-ı husRsiyye ve siyasiyye· 
sı - Bak.: Nuri "Osman-". 
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Abdülha.nıid Ye Yıldız hatıı'aları -
Bak. : Tahsin Paşa. 

Abdülkadir Efendi "Topçubr kati
bi-" Tarih·i .Ah-Osman 
(1000 - 1050 Hlkuatına ait el
yazması : Bu eser Abdülkaadir 
Efendi'ye izafe edilir) Es'ad Efen
di Kütüphanesi, N o. 2151. 

Abdürrahim Şerif Beygu - Bak.: 
Beygu "Erzurumlu Abdürı'ahiın 
Şerif-". 

Alırege chronologique de l'histoire 
ottomane - Bak.: Croix "De la _, 

Acaib-ühnakdilr fl nevaibi Timur -
Bak.: İbni · Arabşah. 

Aehard "Paul-" - La vie extı'aor

dinaire des freres Barberousse 
corsaires et rois d' Alger, Paris, 
1939. 

Aça tarihi - Bak.: Zıya "Mehmet -". 
Adil Nami - Osmanlılaı' muharebe· 

lerini nasıl kaybettiler ~ Şimdi 

nasıl telafi ve terakki edebilir
ler? V on der Goltz ve İmhoff 
Paşalann 

1331. 
mütaleatı' Istanbul, 

Adiiye Ve~{aleti - Türk Hukuk ta
. rihi (Seri halinde :İıeşredilmiştir) 

Ankaı'a, 1935 · 1936 .. 
Agah Paşa "Mütekaaid ferik Hilfız· 

İbrahim-" Vakaayi'·i taı·ihiy
ye (Hilkatten 1325 1 1327 tarihi
ne kadar umumi .kroııoloji) Istem
bul, 1325. 

Ahlat ki ta beleri - Bak.: Beygu "Er· 
zuruınlu Abdürrahim Şerif-". 

Ahmed .Asım Efendi - Bak.: Asım 
Efendi "Vak'anüvis Ahmed-". 

Ahmed Ata Bey - Bak.: Ata Bey 
"Tayyaı'-zade Ahmed-". 

Ahmed Bey "Hasan-Bey-zade-" 
Hasan-Bey-zade tarihi (Naima'
nın başlıca me'hazlarındandır) 

Ragıb Paşa Kütüüpha.ııesi, No. 987. 
Ahmed Cavid Bey - Bak.: Cavid 

Bey "Ahmed-". 
Ahmed Cevad Paşa. - Bak. : Cevad 

Paşa . "Kabaağ·açlı-ıade Ahmed 

Ahmed Cevdet Paşa - Bak.: Cevdet 
Paşa "Ahmed-". 

Ahmed Efendi "Bina katibi-". -
Tarih·i Caıni'·i-Şerif-i Nilr-ı-Os· 

mihıi (Tarih -i O sm ani Encüıııeııi 

:J,Iecmı1asının ilil.Yeleri içinde ııe:;

redilmiştir) Istanbul, 1339. 
Ahmed Efendi "Resmi-" Bak.: Res· 

mi Ahmed Efendi. 
Ahmed Efendi "Taşköprülii-zarle 

Ebu·l-Hayr-" Şakaay~-ı 

Nu'ınaniyye (Aslı Arapçadır ve 
ismi "Eş·Şakaaik ün-Nu'maııiyyc 

fi Ulenıa'-id·Devlet il-Osmaııiy,ve" 
şeklindedir Mecdi Mehmed E· 
fendi'nin yaptığı Türkçe terce· 
mesinin ismi de "Hadaik·nş-Şa

kaaik"dir, Nev'i-zade Ataullah 
1 Ata.yi ibni Yahya Efendi'nin "Ha
daik-ul·Hakaaik fi tekınilet-iş· 

Şakaaik" isminde iki ciltlik zey
li vardıı·) Şakaayık terceınesi, 

Istanbul, 1269; zeyli, Istanbul 
1268. 

Ahmedi "Tacüddin İbrahim-" 

Dastan ve Tevaı'ih ·i mü! fık -i 
Al-i Osman ( Müellifin "İs:ı:ender 
name"sine eklenmiştir) Üni
versite Kütüphanesi, Tüı'kçe yaz
ınalar, No. 921. 

Ahmed Lütfi Efendi - Bak.: Lutfi 
Efendi "V ak'anüvis Hafız-Ah-
med-". 

Ahmed Midhat Efendi - Bak.: Mid
hat Efendi "Ahmed-". 

Ahmed MuhtaT Paşa - Bak.: M nh· 
tar Paşa "Ferih Ahmed-". 

Ahmed Muhtar Paşa - Bak.: M nh
tar Paşa "Müşir Katırcı·oğlu 
Gazi Ahmed-". 

Ahmed Niyazi Efendi - Bak.: Niva
zi Efendi "Kolağası Resneli L\h
med-". 

Ahmed Rasiın - Resimli ve baritah 
Osmanlı tarihi (Dört cilt) Istaıı
bul, 1328 · 1330. 

Ahmed Refik - Bak.: Altınay ''Ah· 
med Refik -". 

Ahmed Reşid -Bak.: Reşid "Ah
med-". 

Ahmeq Reşid Rey - Bak.: Rey "Ah
med Reşid-". 

Ahmed Rif'at Efendi - Bak.: Rif' at 
Efendi "Ahmed-". 
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.A lımeel Rif' at Efendi Bak.: Rif' at 
Efendi "Topal-Ahıııed-". 

Ahmed Rıza - Hatn'alar ( Cumhuri
yet gazetesinde tefrika suretiyle 
ll<'::!rediLmiştir) Istanbul, 1950. 

Alımed t-;§ib - Bal):.: Saib "Ahmed 
-'' 

Alııııe(l Şefik Midhat Paş:ı - Bak.: 
:JJi<llıat Paşa "Ahmed Şeiü:-". 

AhnlC'd Taib - Bak.: Taib "Osman
zade Ahmed-". 

Ahmed Tevhid ·- Bak.: Tevhid "Ah
med-". 

Ahmed V efi k Paşa - Bak. : V efik 
Paşa "Ahmed-". 

Ahmed Zıya - Bak.: Zıya "Ahmed 
_, 

Akı:ora "Yusuf-" - Osmanlı devle· 
tinin dağılma devri (Türk Tarih 
Kurumu neşriyyatından) Istan
bul, 1946. 

Akm Dr. Hiınmet - Aydın-

oğulları taı'ihi hakkında bir a
raştıı~ına (Ankara Üniversitesi 
neşı-iyyatından) Istanbul, 1940. 

lı.ksu "Niyazi Receb - - Bak.: Ja
eschke "Gotthard-". 

Albanie et l'invasioıı turque an XVe 
siecle "L'-"- Bak.: Gegaj "At
hanase-". 

Allıert Chaınpdor Bak.: Chaıııp-
dor "Albert". 

Albeı't Galıriel Bak.: Gabriel "Al-
bert-". 

Allıert Vandal Bak.: Vandal "Al-
bert-". 

Alem·aray-ı Abbas! - Ba~.: İsken
der-Beg lllünşl. 

Alexandre lfahan - Bak.: llahan 
"Alexandre-". 

Alfred Rambaud - Bak.: Raınbaud 
"Alfred-". 

Alger - Bak.: Rozet "P.-". 
Ali Bey - Seyahat jurnali, Istanbul, 

13li4. 
Ali Çelebi "Gelibolulu Mustafa-" -

Heft Meclis ( Szigetvar sefeı'i 

hakkında, ik dam külliyyatından) 
Istanbul, 1316. 
Ktinh-ül-ahbar (Umumi tarih : 
Basılmamış olan dördüncü eilt, 
Üniversite Kütüphanesi, N o. 5959 

Ye 5961) Matbu ciltler, Istanbul, 
1:.277. 
Menakıb-ı hünerveran (Türk 
Tarih Encümeni külliyyatı için
de İbn-ül· Emin'in Ali'ye ait biı' 

etiidiyle beraber neşredilmiştir) 

IstanbuL 192ö. 
NusTetn§<nıe (Lala- Mustafa Pa
şa'nın Üçl'tncl't Mnrad deninde
ki Şaı'k seferin(1 ait) üniversite 
Kütüphaııesi, Tarih yaz.ma1arı 

No. 105 Ye Nun-Osmaniyye Kü· 
tüphane:si, Türkçe yazmal ar, N o. 
4350. 

Alimler ve saıı'atkaTlar - Bak.: Al
tınay "Ahmet Refik-". 

Ali Balıari - Bak.: Balıari "Ali-" 
Ali Bey "Basiret gazetesi sahibi -" 

- Yıldız'ın hatası "Devlet-i-A
liyye ve Rusya ınuharebeısi: 1293" 
"İrl:inci Abdülhamid'e takdim e
dilmiş biı' layiha < sureti) Istan· 
bul, 1324. 

Ali Bey "Bedrüddiwzade Mir-i-liva 
Karslı-" - Kaaiıne (İran ve 
Kafkasya'ya ait casU!s ra!POl'U: 18 
inci asra attir) üniversite Kü
tüphane:si, Tiiı'kçe yazma lar, N o. 
478. 

Ali de Tebeleıı, Pacha de Janina 
Bak.: Remerand "Gabriel-". 

Ali Emiri Efendi - Bak.: Eıniri E
fendi "Ali-". 

Ali Fuad - Bak.: Fuad "Ali-". 
Ali Haydar Yidhat - Hatıralarıın 

1872 - 1946) Istanbul, 1946. 
Ali Re,şad - Bak.: Engelhardt "Eel· _, 

Ali Rıza Seyfi - Bak.: Seyfi "Ali 
Rıza-". 

Ali Satı' Efendi - Bak.: Ayvansara
yi "Hafız - Hiiseyn-" ve Sitı' 
Efendi "Ali-". 

Ali Suavi - Bak.: Suavi "Ali-" 
Ali Suavi'nin Türkçülüğii - Bak.: 

Dani~ıneıH1 "İsmail Hami-". 
Ali Sev ki Bey Bak.: Şevki Bey 

"Ali-". 
Alix - Precis de l'histoiTe de l'Em

piı'e Otto.nıan (İki cilt) Pariıo, 
1822. 

Alliance philanthropique musulmane 
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de Crete - Girit vakaayİine atf-ı 
nazar (Paris'de kurulan bu 
ceın'iyyetin neşrettiği risfilenin 
M. A. C. A. tarafından Türkçe 
tercemesi) Hanya,. 1313. 

Altamira y Cı'evea "Don Rafael-" 
Histoire d'Espagne, Parirs, 

1940. 
Altınay "Ahmed Refik-" 

ler ve san'at~arlar. 

1924; 

Alim
Istanbul, 

Anadolu'da Türk aşiretleri (Tür 
kiyat Enstitüsü neşriyyatından) 

Baltacı·Mehmet Paşa ve Büyük 
-Petro, Lstanbul, 1327; 
Birinci Viyana muhasarası, Is· 
tan bul, 1328; 
Bizans karşısında Türkler "699· 
857", Istanbul, 927; 
Büyük Tarih-i umumi (Osman
lılardan bahseden altıncı cilt) 
Istanbul, 1328; 
Felaket seneleri, Istanbul, 1333; 
Hicri On·birinci asırda Istanbul 
hayatı "1100 · 1200" (Resmi ve 
sİkalar: Türk Tarih Encüıneni 

neşr'iyyatından) Istanbul, 1931; 
Hicri On-ikinci asırda Istanbul 
hayatı "1100 - -200" (Resmi ve· 
sİkalar: Türk Tarih Encüıneni 

neşriyyatından) Lstanbul, 1930; 
Hicri On-üçüncü asırda Istanbul 
haya.tı "1200 - 1255" (Resmi ve 
sikalar: Muallim Halid Kütüpc 
hanesi neşriyyatından) Istanbul, 
1932; 
İki koonite, iki kıta!, Lstanbul. 
1919; 
Kabak çı-Mustafa Istanbul, 1331; 
Kadınlar saltanatı, Birinci cilt, 
Istanbul, 1332, diğer üç cilt, Iis· 
tanbul 1923 · 1927; 
Kızlar-ağası, Ista.nbul, 1926; 
Köprülüler (Üi cilt) Istanbul, 
1331; 
L9Je devri, Istanbul, 1331; 
Meşhur Osmanlı kumandanları. 

Istanbul1 1318; 
On-altıncı asıı·da Istanbul haya· 
tı, "1553 ~ 1591" (Resmi vesika
l ar: Maarif V ekilJ eti neşriyya · 
tın dan) Istanbul, 1935; 

Osıııawoğulları (Türk taı'ihi

nin ana-hatları isınindeki ese
l'İn müsveddelerinden) Istanbul 
tarihsiz; 
Sahaif-i ınuzafferiyyab Osnıa

ııiyye, Istanbul, 1325; 
Sokullu, Istanbul, 1924; 
Sultan Cem, Istanbul, 1923; 
Tasa.vir i rica!, Istanbul, 1331; 
TiirK hizmetinde kral Tököli im
re (Daı'ülfünun Edebiyyat Fa
kiiltesi m.ecmfıası, cilt VIII, Bayı. 

3) Istanbul, 1932; 
Türkiye tarihi (Osmanlı br kısım 
Istanbul fethine kadar) Istanbul 
1342/1923; 
Bak.: Abdunahmaıı Şeref ve 
Ahmed Refik. 

Amasya tarihi - Bak.: Yaşar "Hü
seyn Hiisanıüddin-". 

Amedee le :B'aure- Bak.: Fanı'e 
"Amedee le-". 

Amicis "Edmondo de-" - Coııstan

tinoıple (İtalyancadan Fransızca

ya. Madame J. Colomb tarafın

dan terceme edilmiştir) Paris, 
1883. 

Anadolu beylikleri ve Ak~oyuıılu, 

Karakoyuulu devletleri - Bak.: 
Uzunçarşıh "İsmail Hakkı-". 

Anadolu'da Türk aşiretleri - Bak.: 
Altınay "Ahmed Refik-". 

Ancel "Jacques-" - Manuel histo
rique de la Question d'Orient, 
Paris, 1923 ; 
Peuples et Nations des BalkaJıs, 

Parirs, 1930. 
Ancien diplomate "Un-" -

gime des Capitula.tions, 
1898. 

Le re
Paris, 

Andriewitch "Wladinıir-" - Bak. : 
Millingen "Frederick-". 

Ankaı'a - Bak.: .!Vfubarek Galib. 
Anonim Bağdad fethnaınesi 

( Frarusız seyyahlanndan meşhur 
Thevenot'nun 1664 de Paris'de 
basılan "Relation d'un voyage 
fait au Levant d'un Monsieur 
Thevenot" isınindeki seyahatna
mesinin 569 · 576 ncı ;sahifelerin" 
de miinderiç Fransızca terceme
si: Döı'düncü Murad'ııı fethine. 
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iştirak eden Doğancı-başısı ta
rafından Mısır .sancak beylerin
den Mustafa Bey'e mektup şeK

linde yazılmıştır). 
Anonim - Book of ~ the knowledge 

(İspanyolcadan İng-ilizce'ye Cle
ments Markham tarafından ter
ceme edilmiştir; "Türklük" mec
mfıasınm ilk nüshasında Ra1ı

metli N azan Danişmend'in bu 
eser hakkmda biı; etüdü var
dır) Londra, 1912. 

Anonim - Demir baş ve Büyük
Petro (Taş-basması 299 sahife
lik bir cilttir) Istanbul, 1270. 

Anonim - Ef.sah·üt-Tevarih (Hicri 
970-975 tarihlerinde te'lif edil· 
miştir) Millet Kütüphanesi, Peı;

tev Paşa koleksyonu, Farsi yaz.
.ınalar, N o. 756. 

Anonim - Feth-i Bağdad-ı Sultan 
Murad-Han ibni Ahmed İbni 

Sultan Muhammed ibni Muı·ad

Han (Du Loir seyahatnamesinde· 
ki Latin yazılı Türkçe metin ve 
Fransızca tercemesi) Paris, 1654. 

Anonim - Gazevat·ı Sultan Süley
man-Han (926 - 942 vukuatına 

ait harekeli yazma) Ayasofya 
Kütüphanesi, N o. 3317. 

Anonim - Girit (Sultan Aziz dev· 
rindeki Girit buhranı hak•kında 

bir mukaddime ile resmi vesika
lar mecmuası) Istanbul, 1328. 

Anonim - RiıJıonse a Son Altesse 
Moustapha Fazil Pacha au sujet 
de sa lettre au Sultan (Ali Paşa' 
ya izilfe edilen risale) Paris, 
1867. 

Anonim - Sübhat-ül-Ebrar (Üniver 
site Kütüphanesi, Yıldız kolek
siyonu, No. 200/2384). 

Anoni.m - Süleyman-name (927 = 
1521 Belgrad seferine ait) Selim 
Ağa. Kütüphanesi, N o. 334. 

Anonim - Tarih ·i Sultan Osman
Bak.: Danon "A-". 

Anonim - Tevar'lh-i Ah Osman 
(Ayasofya Kütüphanesinde 2705 
numaralı mecmfıanın üçüncü ri
salesi: 960 tarihine kadar Kan u· 
ni d_evri vukuatına aittir). 

Anonim - Tevarih-i Al-i Osman 
(Hususi kütüphanemizdeki yaz· 
malardan : 952 de yazılmıştır). 

Anonim - Tevarih-i Ah Osman 
( Giese neşri) Breslau, 1922. 

Anonim - Tevar'lh-i Enbiya ve Ev
liya ve Al-i Osman (Husus! 
Kütüphanemizdeki yazmalardan : 
961 tarihinde yazılmıştır; Türki
ya · Yayınevi Tarih serisi içinde 

Anonim - Vakıah Sultan Cem (Ta
rih-i Osmani Encümeni Mecmu
ası'nın ilaveleri içinde Mehmet 
Arif Bey'in ·bir mukaddimesyle 
neşredlmiştir: Arif Bey müelli
fin Cem-Sultan defterdaı-ı Hay
dar Bey olduğuna. hükmetmek· 
tedir) Istanbul, 1330. 

Anta1 UlJein · Reviczky - Ba:c Ul
lein - Reviczky "Antal-" 

Antoine Galland - Bak.: Galland 
"An to ine-". 

A. R. - Sultan Mehmet-Han-ı Ha· 
m:üs (Ahmed Refik Bey'e izafe 
edilen ı'isale) Istanbul, 1324. 

Arapyan "Kalost~" Rusçuk a'yanı 

Mustafa Paşa'nın hayatı ve 
kahramanlıkları (Esat Uraıs'ııı 

Ermeni ce' den tercemesi: Türk 
Tarih Kuru.mu neşı;iyyatındatı) 

Ankara, 1943. 
Ari( Bey "Mehmet-" Başımıza. 

gelenler (93 seferine aittir) Mı

sır, 1321. 
Arif Bey "Mehmet-" - Bak. : N ecih 

Asım ve Mehmet Arif. 

Arık "Fahriye-" - Bak.: - Wittek 
"P.-".-

Aı:seven "Celal Esat-" - L' Art turc, 
Istanbul, 1939; 
Eski Galata ve binaları, Istan
bul, 1329; 
Eski Istanbul abidat ve meb&ni' 
si, Lstanbul, 1328; 
Kadıköy hakkında tedkikat-ı 
belediyye, Istanbul, 1329. 

Arşiv kılavuzu (Maarif vekaleti neş
riyyatıııdan: İki cilttir) Istanbul, 
1938 . 1940. 

Artam "N ureddin-" - Bak. : Her 
__ , __ beı:t. "F. ·vv. von-". 
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<Art militf!ire et les arınees au moyen 
age en Euı'ope et dans le Proche 
- Orient "L-". Bak.: Lot 
''Ferclinand-''. 

-~rt ttuc "L'-" - Bak.: ArıSeven 

"CeHil Esat-". 
<Arutin "Tanburl'-" Tahmas-ku-

lu Han'ın teYarihi (Esat Uras ta· 
ra fından Ermeni yazısından 

Türk yazısına çevı'ilerek Tarih 
Kurumu tarafından neşredilıniş

tir) Ankara, 1942. 
~lsaf Gökbel - Bak.: Gökbel "Asaf 

-" ve Şölen "Hikmet-". 
. .!\safi "Dal-Mehmet-" - "Kitab-ı 

Şecaat-name (Hattatı Ali-bui
Yusuf, minyatürlü, istinsah tarihi 
994: üniversite :ı:ütüphanesi, Yıl

dız koleksiyonu, eski No. 2385/ 
105 ve yeni No. 6043). 
1928. 

Xsaf-ııa.me - Bak.: Lfi.tfi Paşa, 

.Asım Efendi "Şeyh-üı-islam Küçük
Çelebi-zade İsmail -" - Tarih-i 
Çelebi-zade Efendi (Vak'anüvis 
tarihlerinden : 1134 - 1141 vu
kuatına ait; Taı'ih·i Raşid zey
lidir) Istanbul, 1282. 

<Aısım Efendi "Vak'anüvis Ahmed-" 
- Tarih-i Asım (Bu Asım Efen
di ''MUtercim-i Kaamfis" diye 
maruftnr: eseri 1202 - 1223 vn· 
kuatına aittir) Istanbul, tarilı

sız. 

Aıs.tier "Jacques Chifelle-" - Bak.: 
Galalıad. 

. ..işık - Paşa - zade Derviş Ahmed 
Aşıki - Bak. : Derviş ~-\h-

med Aşılo~ "Aşı>ı:-Paşa-zade--". 

Ata Bey "Mel i'let-" - Bak.: Ham· 
mer - Purgstall "Jos. von-". 

A.ti Bey "Tayyar-zade Ahmed-"
Tarih-i Ata (Beş ciltlik En
derun tarihi) Istanbul, 1292 -
1293. 

Atanilah Efendi "Vak'anüvis Şani

zade Mehmet -" - Tarihi- Şa

ni-zade (1223 - 1237 vukuatına 

ait dört ciltlik vakaayi'namo: 
Kaamı'h mütercimi Ahmed Asım 

Efendi'nin iki ciltlik vakaayİ'na-

mesnin zeylidı-) Istanbul, 1290 -
1291. 

Atayi - Bak.: Ahmed Efendi "Taş· 
köprüiii-zade Ebn-1-Hayr-". 

Athaııase Gegaj - Bak.: Gegaj "At
hanase-". 

Atıf Hüseyn Bey "Doktoı'-" - Gün· 
lük Mulıtıra (Aııkara'cla Türk 
Tarih Kurumu Kütüphanesi, eski 
N o. 130, yeni 69: Bir zarf içinde 
diğer iki eserle beraberdir; "Sul
tan Hamicl'in etibbasından Do;r
toı' Atıf Hüseyn Bey'in Günlük 
ınuhtırası" ismi altında dört clef
terdir) . 

Atıf Paşa "Erkfm-ı-Harb feriki-"
Yenıen tarihi, Istanbul, 1326. 

Avezac "D-" avec la collaboration 
de De Froberville, Fı'ederic La
croix, Fd. Hoefer, Mac Carthy, 
Victor Charlier - İles de l'Af-

rique (L'Univers külliyatından) 

Paris, 1848 . 
A vni = Fatih Sultan Mehmet - Di

van (Yazma nüshası Millet Kü
tüphanesinde Emlıi koleksiyonu, 
No. 305 "Fatih'in şiirleri" ismiyle 
Kemal Edb Ünsel tarafından ha
zırlanan nü.sha Türk Tarih Ku
rumu neşriyyatı içinde çıkmıştır: 

Ankara, 1946. Daha evvel Profe· 
sö ı' Dr. Georg J acob tarafındaa 

yalnız 14 ga;,eli 18 salıifelik bir 
·~-· ınukaddime ve bir de lfigatçe ile 

ve "Divan·ı Avni" ismiyle neşı-e

clilmiştir: Berlin, 1904). 
Avran 1 Alıralıarn Ga.lanti / Galan-

te - Bak.: Galante / Galanti 
"Abraham / Avram-". 

Aydın ili tarihi - Bak.: Gökbel "A
ıoaf-'-" ve Şölen "Hikmet-". 

Aydın-oğullan tarihi hakında bir 
araştırma - Bak.: Akın "Dr. 
Himınet-". 

.Ayine·i zurefa - Bak. : Cema.Iüddin 
Efeneli "Takvim-i Vakaayi' mu
sahhihi-". 

Ayni "Bedrüddin Ebi-Muhammed 
Mahmud il-" - Ikd-ul-Cüman 
fi tarihi Elıl-iz·zaman (24 cilt) 
Veliyiiddin Efendi Kiitiiıphanesi, 
No. 2396. 
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Ayn·i-Ali Efendi - Kavanin-i :~ı-i 

Osman der huHisa-i ııwzn::':;:-l 

defter-i Divan, Istaııbnl, 1280; 
Risale-i vazife - haı'an ve meri\
tib-i bendegan-ı Ah Osman, I"
tanbul, 1280. 

Ayvansarfiyi "Hafız-Hliseyn-ül--" Ye 
Satı' Efendi "Ali-" - Hadikat·
i'ıl-cevami' (Birincisinin te'lifiııi · 
ikincisi tezyil ve tafsil etmi~tiı': 

İki cilttir) Istanbul, 1281. 
Aziz ibni Erdeşir-i Esterabadi -

Bezıiı-ü·Rezm (Istanbul Üııiver 
sitesi Türkiyat Enstitüsü tarafın
dan neşTedilen Acemce Kadı

Bürhanüddin tarihi) Istanbul. 
1928. 

Aziz Samih Şimali-Afrika'da 

Türkler, Istanbul, 1934. 
.Azzavi 1 Azzaoui "Abbas ül-" 

Taı-ih·ül-Irak (Arapça üç cilttiT) 
Bağdad, 1935 - 1939 = 1353 -
1357. 

B 

Babinger "Franz -" Bak.: Oruç 
Bey. 

Bağdad fethnaınesi - Bak.: Anonim. 
Bağ·dad ve son hadise-i zıyaı - Bak.: 

Emin "Mehmet-". 
Bağ··ı Firdevs-i Guzat - Bak.: Keşfl 

Mehmet-Çelebi ibni Hızıı' Ağa. 

Balıari "Ali-" - Fethname·i gazay 
·ı Uııgurus (Manzuın Süley
maıı-naıne) (Süley.maııiyye Kü
tüphanesi, Es'ad Efendi koleksi
yonu, No. 5345. 

Ballot "Jules-" Histoire de l'in
ısurrection cretoise, Paris, 1868. 

Baltae ı-Mehmet Paşa ve Büyük
Petro - Bak. : Altınay "Ahmed · 
Refik-". 

Baınınate "Haidar-" (Georges Rivo· 
ire) - Visages de l'İslam, Lau

sanne, 1946. 
Barbaro "Nicola-" Giornale dell 

Assedio di Constantinopoli, Vi
yana, 1856. 

Barbaros Hayrüddin - Bak.: Seyfi 
"Ali Rıza-". 

Ba.rdakçı "Cemal-" - Devşirı:rleler'-

le Sığıntılar'dan ve. 11litegallihc'-. 
" dm neler ~e;;:tik? . Bolu, 1942. -

Baı·eilles "Bertrand-;'. ·,_... Un Turb 
a Paris (1806 - 18ıi) Re la tion· de . 
viyage et de ıııission de :I\Iouhilı> 

Effendi Aınba,ssade{ır extram:di
naire du Sultan 's~li~ III, P~- . 
ris, 1920. · ' , · !· 'i· 

Bnl'th "H.-" - Co~stantiı~ople, 
ris, 1913. 

Barthelemy "Ch. -" -;--:- .. Hist<;ire 
Turquie, To rus, · 1 ~!5.6., . , , 

Başımıza gelenler -. Ba~,: Arif Be;ır 
"Mehmet__:_''· . , · . · · 

Başımıza gel~nler "Y ak'ııJ. bir nıa~i~ , 
nin hatıraları" . - ]3~k. : Söyle~ 
mezoğlu "Galib Ke.mali-". 

·i 
Bayati "Ha.san-ibni-Mahınud-" 

Cam-ı Ceın-ayin (Ali Emir!: E.
fendi'nin "Nevadiri Eslaf kiil- . 
liyyatı" içinde neşredilıııiştir} 
tanbul, 1331. 

Bayburtlu-Osınan - Bak.: Osm:ın>. 

"Bayburtlu-". 

Baykal "B. Sıdkı-" - Bak.: İorga 
"N.-". 

Baysun "Cavid-" - Bak.: Cevdet 
Paşa "Ahmed-". 

Bayur "Yusuf Hikmet-" Türk iırıı:-

kılabı tarihi (İki cilt: İkinei tıilt 
iki kitaıptır. İkinci Abdülhamid'iu 
cülusunda Balkan harbi S© .. 

nunda Edirne'nin istirdadma ';ı;:a

dar geçen vukuata aittir; Türk 
Tarih Kurumu neşriyyatııulıım

dır) Istanbul, 1940 - 1943. 
Bedayi'-i asar-ı Osmaniyye - Bak;:: 

Hüsni "Ressam-". 

Bedayi'-liz-zühur f1 vakaayi'-id·dühui' 
Bak.: Muhammed ibni Alımed 

ibni İlyas il·Hanefi. 

Bedrüddin Ebi-JIIIuhammed Maiı· 

ınud-il-Ayni: - Bak.: Ayni "Bea
rüddin Ebi-Muhammed Mah
mud-il-". 

Bedrüddin -zade 
Ali Bey-
rüddiu-zadc _, 

~Ilri-liva Karsh
Bak.: Ali Bey "Bett

M:1r-i-liva Karsh 

Beghi "Elie Afeda-" 
nvn "A.-". 

Bak.: Da-

F .. : §2· 
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Behcet - Büyük harpte :Mısır sefeı'i 
(Askeri matbaa neşriyyatından) 

Istanbul, 1930. 
Eehcet "Mehmet-" - Kastamonu: 

Asar-ı kadimesi (Malhif vekaleti 
neşriyyatından) Istanbul, 1341. 

Behcet·üt-tevarilı - Bak.: Şükrullalı 
ibni Alımed-i Rumi "Molla-". 

Behlcüddin Mehmed Efendi Ta-
rih-i İbni·Galbun (Trablusugarp 
tarihidir: Trabluslu Ebu-Abdul
lah J\1:ulıammed ibni Halil Gal
bfı'n'un eserinden tevsian terce
me edilmiştir) Istanbul, 1284. 

Beliğ Efendi "Burah İsmail-" -
- Güldeste-i rıyaz·ı irf&n ve ve
feyat-ı danişveran-ı nadiredan 
(Teracim-i·alıvale aittiı') Bursa, 
1302. 

Bellan "Lucien - Louis-" - Clıah 

Abbas I. Sa vie, son histoire; Pa
ı'is, 1932. 

Bimı.Td "Victor-" - La Macedoine, 
Paris, 1900. 
La rholutioıi turque, Paris, 
1909. 

Berk-ı sPh~ Bak.: Abdülfettalı 

Şefkn t I~ fendi. 
Hertran(! "Louis-" - Histoire d'Es· 

pagne, Paris, 1932. 
Bertı'and Ba reilles - Bak. : Bareilles 

"Bertraiıd-". 

Beyan·ı menazil-i sefer-i Irakayn-ı 

Sultan Süleyman - Ba~.: Na· 
sfih "Ma.trald / Matrakçı-" ve 
Gabricl "Albert-". 

Beygu "Erznrumlu Abdün~ahim Şe· 

rif-" - Erzurum, tarihi, anıtla

rı, ki ta beleri; Istanbul, 1936. 
Ahlat ' i.tabeleri, Istanbul, 1932. 

Bezm·ü-Rezm - Bak.: Aziz ibni Er· 
deş1ı--i Esteı'abadl. 

Bibliotheque orientale - Bak.: Her
belot "D". 

Bildikleriın "İ ttihad-ve-Terakki 
eem'i.ıryyetinin ına.ksad-ıı 

ve suret-i teşekkülü ve 
Aliyye·i f Osınaniyye'nin · 
felaket ve inkısaını" -
Salilhüddin "Mehmet-". 

teessüs 
Devlet-i 
sebeb·i 

Bak.: 

Ililiotti "Edouard-" et l'abM Cottret 
- L'i:Je de Rhodes (Rodos taTİ-

hi) Rhodes, 1881. 
1683 Viyana sefeTi - Bak.: üstün 

"Cevad-". 
1911 · 1912 TüTk·İtalyan harbi -

Bak.: Revol "İ-". 
1918 · 1922 Yunan ordusunun sefer

leri - Bak. : İbrahim Kemal "Er
kan·ı-Harbiyye yüzbaşısı-". 

1402 Ankara muharebesi, Bayezid ile 
Timur'un ölümü ve Fetret devri 
- Bak.: öztuna "T. Yılmaz-". 

1293 = 1877 Os.manlı · Rus seferin· 
den Halyas - Zivin·Kars muha· 

rebeleri - Bak.: Y. Ş. 

1293 - 94 Osmanlı · Ru:;; harbinin 
Plevne'nin sukutundan sonraki 
netice·i kat'iyye devresinde: Sü
leyman Paşa ordusunun Balkan'· 
daki harekatı - Bak.: Fuad "Ali 
-''. 

1244 = 1828 Türkiye - Rusya seferi 
ve Edirne nıuahedesi "Birinci 
cilt" ve 1245 = 1829 sefeı·i "İkin
ci cilt" - Bak.: Muhtar Paşa 

"Ferik Ahmed-". 
1876 · 1878 Osmanlı - Sırp seferi -

Bak.: Sedes "Emekli general Ha· 
lil-". 

1876 - 1877 Osmanlı · Karadağ sefe· 
ri - Bak. : Sed es "Emekli gene
ral Halil-". 

1875 - 1876 Bosna - Hersek ve Bulga· 
ristan ihtilalleri ve .siyasi olaylar 
- Bak. : Sedes "EmeKli general 
Halil-". 

1877 · 1878 Osmanlı - Rus seferinde 
Osmanlı kumandanlaı'ı - Bak.: 

· Rüşdi "Kol ağa sı Halil-". 

1877 . - 1878 Osmanlı - Rus ve Rumen 
savaşı - Bak.: Sedes "Emekli 

general Halil-". 

1828 · 1829 Türk · Rus harbi "Kaf
kas cephesi" - Bak.: Erkin "Er 
kil.n-ı-Harbiyye yüzbaşısı Celal 
_, 

1828 seferi - Bak. : Moltke "Coınte 

de-". 
Bir lıey'et - Çoruh · Şavşat. Istan

bul, 1945. 
Birinci Viyana nınhasarası - Bak.: 

Alt}nay "Ah.med Refik-". 
Bir Tüı'k diplomatının evrak-ı siya: 
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siyyesi - Bak.: Salahüddin Bey 
"Safiyye - Sultan · zade Mehmet 

-" 
Bizans karşısında Türkler - Balı:. : 

Altınay "Ahmed Refik-". 
Bıyıklı-oğlu "Tevfik -" - Bak.: 

Hinz "W alther-. 
Blan.che Trapier - Bak. : Trapicr 

"Blanche-". 
Bodea "Cornelie C.-" Les ref-

lexions d'un Roumain .sur l'e· 
poque du tanzimat en Tuı'quie 

(Revue historique du Sud · Est 
eurO{Pecn'de neşredilmiştir : Ni
san · Haziran ve Teşrinievvel

Kannnuevvel 1937 nüshalan) 
Bükreş, 1937. 

Bo drum tarihi - Bak.: Galante 1 
Galanti "Abraham 1 Avram-". 

Book of the knowledge - Bak.: A
nonım. 

Boı'gia "Les-" - Bak.: Portigliotti 
"Gniseppe-". 

Bosphore et les Dardanelles, Etuclc 
historique sur la question des 
Detroits "Le-" Bak.: Goriai
now "Serge-". 

Bostan · Mustafa Efeneli "Kazasker 
-" - Cülfis-ııaıne-i Sultan Sü· 
leyman (Rodos fethine kadar 
Kanuni devri: Revaıı köşkü Kü
tüphanesi, No. 1283). 

Bourbonııois "B. de Vignere-" 
Bak.: Khaliı:okondilis" "Laonikos 

-" 
Bouı'gııina "A.-" - Bak. : V asiliev 

"A. A.-". 
Bouvat "Lucien-" - L'eınpire ;mon

gol, Paris, 1927. 
Bratianu "G. İ.-" - Uııe <'migme 

et un miraele histoTique Le 
ı'!euple roumain, Bucarest, 1942. 
L'eX~dition de Louis I er de 
Hongr'ie contre le prince de Va· 
laehie Radu I eı· Basaı'ab en 
1377 (Revue historique du Sud -
Est europeen'de neşrerlilıniştir. 

Nisan - Haziran 1925 nüshası) 

Bükre§, 1925. 
B ri an · Chaninov - Bak.: Chaninov 

"N. Brian-". 
B ri ot - Bak.: Ricaut 1 Rycaut. 

British Museum - Catalogue of Ori
cntal Coins in the Bı'itish. M use
um (Sekizinci cilt: The Coins of 
the Turks). 

Brockelmann "C.-" - Histoire des 
peuples et des etats islamiques 
(Tazerout'nun Alınancadan Fran· 
sızc:ıya tercemesi)_ Paris, 1949. 

Brodin "P.-" - Bak.: Vasiliev "A. 
A.-". 

Brosset - Histoire de la Georgie de
puis l'antiquite jusqu'au dix · 
ne n vi em e si ecle ( Gürcüceden 
terceme) · Petersbourg. 1849 · 
1858; 
Chronique georgienne (Anonim : 
Gürcüceden terceme : Societe asi
atique neşriyyatından) Paris, 
1831. 

B. Sıdkı Baykal - Bak.: İorga "N. _, 

Bnı'sa. ·bölgesinde yapılan savaşlar -
Bak.: Doğantan "Erkan·ı-Har 

biyye yüzbaşun Tevfik--". 
Bnrsalı-Tahir Bey - Bak.: Tahir 

Bey "Bursalı-". 
Bury "J. - B.-" - The Ottoınan coıı

quest, Cambridge, 1902. 
Busbeck - LettTes du baron de Bus

bec, traduites en fraııçais avec 
ııotes (Abbe de Foy teı"ce.mesi: 

üç ci lt) Paris, 1748. 
Biiylik harbin ba§ında ikinci ihtiyat 

ve nızanuyye tümenleriyle Aras 
cenup müfrezesinin muharebele
ri- Ba;;:.: Yeğina.tı "Süleyman 
İılzet-". 

Büyi1k lıaıırıte Çanakkale Bak. : 
.Perk "Erldn-ı-Harbiyye binbaşı

sı Kadri-". 
Büyiik haı'pte Kafkas harekat ının· 

takasında ikinci ordunun 1 1332 
(1916) yaz ve son-bahar muhare
beleri - Bak.: Selışık "Salalıüc1· 
din-". 

Büyük harpte Mısır seferi - Bak. : 
Behcet. 

Büyiik İran tarihi - Bak.: Fürfi.ğ\' 
"Zeka'-ül·mülk Muhammed Ali 
_, 

Biiyii;c-Said Paşa - Bak.: Said Pa· 
şa "Mabeyn müşiri ve Bahriye 
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nazırı Eğinli/Büyük-" 
Büyük tarih-i umumi - Bak.: Altı

nay "Ahmed Refik-". 
Byzance - Bak. : Galahad "Sir-". 

o 

Cabir Paşa "Es' ad-" - Bak.: Ham
mer-Purgstall "Jos. von-". 

Ca'fer · Çelebi "Taci·zade Tuğrai-" 
- J'ıfahrı1se-i Istanbul fethname
si (Tarih-i Osmani Encü.meni 
mecmuasının ilavelerindendir) 

Istanbul, 1331. 
Calımı "Leon-" - introduction a 

l'histoire de l' Asie : Tuics et 
Mongols des origines a 1405, Pa
ı-is, 1896. 

Cami Bey "Sabık Fizan meb'ı1su"-

Trablusugarp'dan Sahray·ı-Ke 

bir'e doğru, İstanbul, 1327. 
Camilerimiz - Bak. : Halil Edhem 

Bey. 
Cami'-üd-düvel -Ba k.: Derviş Ah

med · Dede Efendi "Müneccim· 
başı-" ve Nedim Ahmed Efendi. 

Cami'·ül-cevahir - Bak.: Salman. 

Cam-ı Cem·ayin - Bak.: Bayatı "Ha
san-ibni· Mahmud-". 

Camp~"'lles des Russes dans la Tur
quie d'Euı~ope en 1818 et 1829 -
Bak.: Moltke "Comte de-". 

Canard "Ma:ı-ius-" - Les expeili
tions des Arabes contre Constan
tinople, dans l'histoire et dans la 
legeııde, Paris, 1 926. 

Cantacasın "Theodore Sıpandouyn-" 
- Petit traicM de l'origine des 
Turcqz (Schefer neşri) Paiis, 
1896. 

Cantamir "D.-" - Histoire de l'em· 
pire ottoman (M. de Jonquieres 
tercemesi) Paris, 1743. 

Casse "A. du-". - P~cis historique 
des operations nıilitaiı:'es en Ori 
ent, de Mars 1854 a Septembre 
1855 (Le Spectateur militaire 
mecmuasında neşredilen Kırım 

muharebesi askeri tarihi) Paris, 
1856. 

Catalogue of Oriental coins in the 

Bı'itish Museum - Bak.: British 
J\Iuseum. 

Catherine II et son regne - Bak : 
Jauffret. 

Cavaignac "E.-" - Chronologie de 
l'histoire Mondiale, Paris, 1934. 

Cavicl Baysun - Bak.: Cevdet Paşa 
"Ahmed-". 

Cavid Bey "Ahmed-" - Verd·i mu
tarra (Hadikat·ül-vüzera zeyille
rinden) Istanbul, 1271 - Ba;;:.: 
Taib "Osman-zade Ahmed-". 

Celal Es'ad Arseven - Bak.: Arse
ven "Celal Es'ad-". 

Celalüddin Paşa - "Mahmud-" -
Mir'at-ı Hakikat (Üç cilt) Istan
bul, 1326 - 1327. 

Celfil-zade Mustafa-Çelebi - Bak.: 
J\'[ustafa · Çelebi "Koca · Nişancı 
Celal-zade-". 

Cemal Bardakçı - Bak. : Bardakçı 

"Cemal-". 
Cemali "Zenbilli·zade Muhyiddin 

Mehmet-" - Tevarih·i Al-i Os· 
man (Millet Kütüphanesi, eski No. 

15, yeni 1080). 
Cemal Paşa - Hatırat (1913 - 1922) 

Istanbul, 1922. 
Cemalüddin Efendi "Takvim·i Vaka

ayi' musahhihi" - Ayine-i zurefa 
/Osmanh tarih ve müverrihleri 
(İkdam neşriyyatındanclıı' : Ah

med Cevdet tamamlamıştır) Is-
tanbul, 1314. 

Cem3Jüdclin Efendi "Şeyh-üı-islam 

Mehmet-" - Hatırat-ı siyasiy
ye, Istanbul, 1336. 

Cemil Zıya Şanbey - Bak. : Mel:ôg 
"Dr. Herbert-". 

Cennabl 1 Cenabi · Mustafa Efendi 
- El·aylem üz-zahir f1 ahval il· 
evaili ve-1-evahir (Arapça iki eilt· 
tir: muhtasar bir Tüı'kçe teı·ce

mesi de vardır) Ayasofya Kü
tüphanesi, No. 3033 ve Nı1r-ı-Os
maniyye Kütüıphanesi, N o. 3097. 

Cennetmekan Sultan Abd-ül·Aziz 
Han'ın suret·i hal'i - Bak.: El· 
liot "Sir Henry-". 

Cent projest de partage ele la Tur
quie - Bak.: Djuvaı~a "'1'. G.-" 

Cevad Paşa "Kabaağaçlı-zacle Alı· 
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med-" - Etat nıilitaire otto
ınan, depuis la fondation de 
l'empire jasqu'a nos jours (Pa
sa'nın "Tihih-i askeri-i Osınani" 

~inden Georges 11acric1es'in yap
tıih Fransızca tercenıe) Istanbul, 
1882; 
T;,,;Jı-i as~wri-i Osmani, 
bnl. 1297. 

Istaıı-

Cenül Üstün - Bak. : üstün "Ce
vad-". 

Cevahir·ül-Müluk - Bak. : Emhi E· 
fendi "Ali-". 

Cevdet Paşa "Ahmed-" - Kısas·ı 

Enbiyu ve Tevarih-i Hulefa (12 
cilt: Osmanlı vakayiine II inci 
ciltten itibaren temas ediLmekte
dir) Istanbul, 1331; 
Ma'ruzat (Tarih-i Osmani Encü
meni. Mecmuasının sene 9-10 
nüshasmda Ahmed Refik tara· 
fıııdan neşredilmiştir); 

'rariiı-i Cevdet V akaayi'-i 
Devlet-i -Ali yy e (12 cilttir: Muh
telif tabı'ları vardır; hususi kü
tüphilnemizde İkinci Sultan Ab
diilhamid'in kızlarından Şadiye

Sultan'ın hediye ettiği bir yaz
ma takım Cevdet Paşa'nın şahsı

na aittir ve bunda Paşa'nın el 
yazısıyla bazı tashihler ve ilave
ler vardıı·) Istanbul, 1279-1301; 
Tezakiri Cevdet (Tarih-i Osma
ııi Encümeni Mecmuası'nın Sene 
8 nüslıalaı'ında Ahmed Refik ta
rafından kısmen neşredilmiştir 

Bir de Cavid Baysun tarafından 
Türk Tarih Kurumu neşriyyiUı 

içinde "Tezakir" ismiyle neşredi· 

len nüshası vardıı') Ankara, 
1953. 

Cevri-Çelebi "Edirneli-" - Tarilı-i 

Cen-i (İki cilt) Istanbul, 1291-
1292; 

Clıah Abbas I, sa vio, son histoire -
Bak.: Bellan "Lucien · Louis-" 

Chalcoıırlylas - Bak. Khalkokondilis 
"Laonikos-". 

Challe.mel-Lacour - Türkiye rical-i 
devleti (Revue des deux mon
des'da çıkan Fransızca aslından 

Türkçeye tercrınr~i: İbbm nr~-

:ı'iyyatındandır) Istanbul, 1326. 
Clıaınpdor "Albert-" - Tamerlan, 

Paris, 1942. 
Chaniııov "N. Bı-ian-" - Histoire 

de Russie, Paris, 1929. 
Charles Diehl - "Bak.: Dielıl "Char

les-". 
Charles XII a Bender - Bak. : İorga 

N.--". 
Clıaı'les Lebeau - Bak. : Lebeau 

"Charles-". 
Charles Loisean - Bak.: Loisean 

"Charles-". 
Charles Mac - Farlane - Bak. : Mac 

· Farlane "Charles-". 
Charles Mismer - Bak. : Iviismer 

"Charles-". 
Charles Schefeı' Bak. : Schefer 

"Charles-". 
Charles Seignobos -Bak.: Seigno· 

boş "Charles-". 
Charles Texier Bak: . Texier 

"Charles-". 
Clıarlier "Victor-" - Bak.: Avezac 

"D'-". 
Chateaubriand "Vicomte de-" 

İtineraire de Paris a Jerusalem, 
Tours, 1876. 

Chevaliers de Saint · Jean de J6:u· 
salem Hjppeles ens_uite Ordre de 
Iıhodes, puis de Malte "Les-" 
- Bak. : Farochon. 

Chronique georgienne - Bak.: Bros· 
set. 

Chronologie al banaise - Bak.: Ker
sopoulos "Jean G.-". 

Clıronologie de la gueı're moııdiale 
- Bak.: Debyser "F.-". 

Chronologie de l'histaire mondiale 
- Bak.: Cavaignac "E.-". 

Chronologie universselle Bak.: 
Dreyss "Ch.-". 

Cilıaı1 harbi esnasında Avrupa hü
kuınetleriyle Türkiye: Anadolu'· 
nun taksimi - Bak.; Rahmi "Ba
baeskili Hüseyn ... ". 

Cilıaıı harbinde deniz muhaı'ebeleri 

- Bak.: Kurtoğlu "Fevzi-". 
Cihannüma - Bak: N eşri Melımed 

Efendi. 
Cinq ans de Turquie Bak.: San-

ders "Liman von-". 

661 
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Civilisation byzantine "La-" 
Bak.: Runcinıan "Steven-". 

Cla:çijo "Ruy Gonzalez de-". - Ti
mur devrinde Kadis'den Seıner

kand'a seyahat (Ömer Rıza Doğ·
l'Ul tercemesi: İki cilt) Istanbul, 
tarihsiz. 

Clenıeııt Huart - Bak.: Huart "Cle· 
nıent-". 

Clenıenti VIII e Sinan Bassa Cicala 
- Bak. : Rinieri. 

Clerget "J\farcel-'' - La Turquie, 
Passe et Present, Paris, 1938. 

Coins of the Turks "The-" - Bak. : 
British Museum. 

Golleetion des histoirens anciens et 
modern es de I' Annenie - Bak. : 
Langlois "Victor-". 

Colmaı: von der Goltz - Bak.: Goltz 
Paşa "Colmar von der-". 

Colomb "J.-" - Bak.: Amicis "Ed
mondo de-". 

Considerations sur quelqes effectifs 
d'ar:rnees operant dans le sud·e.st 
de l'Europe pendand l'antiquite 
et le ı:rıoyeu-age - Bak.: Lot 
''Ferdinand-". 

Constantinescu "N. A. -"-Un jour
nal de la canıpagne d'Eugene de 
Savoie en 1717 (Revue historique 
du Sud·Est europeen. Nisan -
Haziran 1925 nüslıası) Bükı'eş, 
1925. 

Constaııtin J. Karadja - Bak.: Ka
radja "Constantin J.-" 

Constantinople - Bak.: Arrıicis "Ed
mondo de-". 

Constantinople - Bak.: Bartlı "H.-" 
Constantiıı<Jiple - Bak.: Dielıl "Char

les-". 
Constantinople Bak. : Gautier 

"Theophile-". 
Constantinopolis und der Bosporos, 

örtlich und geschichtlich bes
chrieben - Bak.: Hammer -
Prugstall "Jos. von-". 

Contr'ibutions a l'histoire des sultans 
Osman II et Jlifouçtafa I - Bak.: 
Danon "A-". 

Corci Zeydaıı - Bak.: Zeydan "Cor
ci-". 

Cornelie C. Bodea - Bak. : Bodea 

"Cornelie C.-". 
Cottret "Abbe-" - Bak.: Biliotti 

"Edouard-" et Cottret "L'abbe 
_, 

Cour "A.-" - L'etablissement de la 
dynastie des cherifs au Maroc et 
leur rivalite avec 
Regence d'Aiger 
Alger, 1904. 

les Tuı'cs de la 
(1509 - 1830) 

Courteille "Pavet de-" - Etat fı)re

sent de l'Empire Ottoman, Paris 
1876. 

Crisse "T. de-" - Bak.: Montecu
culli. 

Croisade balkanique "La-" - Ba;ı\:.: 

Nivet "Henry-". 
Croix "De la-" Abrege chronolo

gique de l'histoiı'e ottoman (İki 

cilt) Paris, 1768. 
Cülflsname-i Sultan Süleyman 

Bak.: Bostan-Mustafa Efendi 
''Kazasker-''. 

ç 

Çaldıran seferi - Bak.: Kazı;ın "Bin
başı-". 

Çaldıran ve Rldaniyye - Bak.: Ha
lid "Yiizbaşı-". 

Çanakkale ınuhihebatı - Bak.: Er
kan·ı-Harbiyye-i Umumiyye. 

Çanakkale muharebesi - Bak.: Ha
lil Kemal "Binbaşı-". 

Çanakkale savaşları tarihi Bak.: 
Perk "Kadri-". 

Çelebi-zade İsmail Asıın Efendi -
Bak.: Asım Efendi "Küçiik-Çe
lebi- zfide İsmail-". 

Çeşnıe deniz faciası ve Akdeniz'de 
ilk R.us donannıası - Bak. : Seyfi 
"Ali Rıza-". 

Çoruh - Şavşat - Bak.: Bir hey' et. 

D 

Dal-Mehmet - Baic : Asafi. 
Üanişmend "İsmail Hami-" Ali 

Suavi'nin tüı'kçülüğü ( Cumhuri
yet gazetesinde bir makale seri
si şeklinde neşredildikten sonra 
ris§Je şeklinde iki defa basılmış

tır) Istanbul, 1942; 
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Destan ve Divan e'debiyyatlannda 
Istanbul sevgisi ( Turing - kulüp 
neşriyyatından) Istanbul, 1941. 

Danişmend "~aza n-" - Bak.: Said 
Paşa "JI.Iabeyn muşırı Ye Balı" 

l'iye nazırı Eğinli 1 Büyük-". 
Danon "A.-" Contributions a 

l'histoil'e des wltans Osman II ct 
Mouçtafa I (Muhteveyatı : A c 

Anonim Tarih-i Sultan Osman, B
Solak Hüseyn - ibni - Sefer'in 
Sultan Mustafa Han'ın cülusu is
mindeki eseri, C · Mir-i-liv& E
mir Osman Bey'in "Mesir-ül·ah
zaıı f1 maktel-is·Sultan Osman'ı, 

D - Elie Afeda Beghi'ııin İbrani 

kaside si, E Ab aza Paşa destanı) 
Paris, 1919. 

Daru "Comte-" Histoire 
r~publique de V eni se 
cilt) Paris, 1853. 

Dastan-ı tevarih-i müluk-i 

ele la 
(Dokuz 

Al-i Os-
man 1 Dastan ve tevarih-i mü
luk-i Al-i Osman - Bak.: Alıme
di "Tacüddin İbrahim-". 

Dcbyser "F.-" - Clıronologie de la 
gnerre moııdiale (Birinci cihan 
harbine ait) Paris, 1938. 

Defteri a'mah Ali Paşa BaK.: 
Suavi "Ali-". 

De la Croix - Bak. : Croix "De la-·" 
De la defai te d' Ankara a la ,rp ri se de 

Constantinople - Bak.: Wittek 
"P.-". 

Delage "Edmoııd-" - La tragedie 
des Darılanelles, Paris, 1931. 

DelamaıTe "L. H.--" Journal on 
Relation de l'ambassade Russe 
en 1793 (Sefaxet erkanından bir 
Rus diplomatının eseridiı': De la· 

.marre tai·afından Almancadan 
Fransızcaya terceme edilmiştir; 

eserin kapağında "Voyage eıı 

Cl'İm.ee" ismi va.xsa da, yanlış ol
duğu mütercimin ınukaddimesiıı

de tasrih eJilmiştiı') Paris, 1802. 
Demirbaş ve Büyük - Petro - Bak.: 

Anonim. 
Demirkaya "Emekli tümgeneral 

Kadri-" - Bak.: Revol "İ-". 

Deınmier - Bak.: Moltke "Com te 
de-". 

De.ınombynes "Maurice Gant1efToy 
-" - Les institutions mnsulına
nes, Paris, 1946. 

De Napoleon a nos jours Bak. : 
Dnbreton "J. Lucas-". 

Deniz ınuharebeleri - Bak. : Fevzi. 
J)erniers jours de Constaııtinople 

"Les-"- Bak.: Vlasto "E. H.-'' 
Dervi§ Alımeel Aşı ki "Aşık· Pa~aza· 

de-" Tevarl:h-i Al-i O:;man. 
( Maarif N eziheti neşxiyyatıııdan) 
Istanbul, 1332; (Almanya'dı:ı da 
neşredilmiştir) Leipzig, 1929. 

Derviş Ahıned·Dede Efendi ".l\Iüııec· 

riın·başı-" Cami'-ütl-Dii.vei 
(Bayeziıl umumi kütü!plıilnesi, No~ 

5019) Bak.: N ediııı Ahmed Efendi. 
Derviş Pa~a - Devlet-i-.Aliyye ile 

İı'an devleti beyninde olan hudu-
dun liiyihası, Istanbul, 1287. 

Description de l' Asie Mine ur e -
Bak.: Texier "Chaxles-". 

Desjardin "Dr. P. A.-" - Bak.: 
R~gla "Paul de-". 

Destan ve Divan edebiyatlarında Istan-· 
bul sevgisi - Bak. : Danişmend, 

· "İsmail Hami-". 
.Deux Barbel'ousse "Les-" - Bak. : 

Plıillipps "Dr.-". 
Devhat-ül-Meşayilı Bak.: Rif' at 

Efendi "Topal - Ahmed-". 
Devhat-ül·vüzera - Bak.: Havl. 
Devlet-i-Ali yy e ile İran devleti bey-

ninde olan hududun layİlıası -· 
Bak. : Deı'viş Paşa. 

Devlet-i Aliyye-i OsmS,niyye - Bal
garistan Istanbul muahedesi (29 
Eylül 1913) - Bak.: Hilriciyye 
Nezareti. 

Devlet-i' Osnülniyye tarihi Hak.: 
Hammer-Puıgstall "J os. von -" .. 

Devşirme'lerle Sığ'llltılar'dan ve ::\füte· 
gallibe'den neler çekti k? - Bnk.: 
Banlakçı "Cemal-". 

D'HeTbelot- Bak.: Herbelot "D'-". 
Diııry of nn idle v;oınan in Constan-· 

tinople - Bak.: Elli ot "Fn:ınces 

-". 
Diehl "Charles-" - Constantiııople 

Paris, 1935; 
Histoire de l'enıpi.J'e hyznntin
Pnı·is, 1920; 
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Les grands problemes de l'his
tı:ıi ;·e byzantine, Paris, 1943. 

Die Tilı'«:en yor Wien - Bak. : Kret· 
sdımayr "Heinrich-". 

Dilfner - },ğa·zade ömer Valıid E· 
fendi - Bak. : Ömer V ahi d Efendi 
"DiHi Yer· Ağa -zade-". 

Dhan-ı Avni - Bak.: Ami = Fatih 
Sultan 1\'[ehınet. 

Djem-Sultan- Bak: : Thuasııe "L.-". 
Djuvara "T. G.-" - Cent projets 

de partage de la Tnrquie ( 1281 -
1913) Paris, 1914. 

Doche·ır, -- Bak. : Hammer-Puigstall 
"Jos. von-". 

Doemnents officiels Turcs concer
nant les jnifs de Turquie - Bak.: 
Galante 1 Galanti "Abraha.m 1 
Avraın-". 

Do1hmtan "Erldırı-Harbiyye yüzba§ısı 
Tevfik -" - Bursa bölg·esinde 
yapılan savaşlm· (Askeri mecmua 
neşriyyatından) Istanbul, 1940. 

Doğrul "Ömer Rıza-" - Bak.: Cia· 
v·ijo "lluy Gonzalez de-". 

Donamna risfilesi Bak. : Sun'i: 
"Bursalı-". 

lion Rafael Altamira y Crevea -
Bak.: Altamira y CreYea "Don 
Ra.fae1-". 

Do.rys "Georges -" -Abdul·Hamid 
intime, Paris, 1907. 

Dotation Carnegie pour la Paix İnter 
nationale - Enquete dans les 
Balkans, Paris, 1914. 

nowney "Fair:l'ax-" Soliman le 
Magnifique (S. M. Guillemin'in 
İngiliı~ceden Fransıı~caya terce
mesi) Paris, 1930. 

Dreyss "Ch.-" - Clıronologie nni
vm·slcollc, suivie de listes chronolo
giques et de tablenaux genealo-· 
giqıırs, Paris, 1883: 

Driault "Ed.-" - L~ question d'Ori
emt depuis ses origines jusqn'-a la 
p.aix de Sevı:es. Paris, 1921. 

Duiw;ux "Louis -" La Perse (L'
Uni ver s külliyatından) Paris, 
18U. 

Dubreton "J. Lucas-" De Naıpoleon 

a nos jours, Paris, 1934. 
Dnkas "Mihail-" - Historia byzan-

tina (Ruınca Bizans tarihi) 
Bonn, 1834. 

Du Loir - Bak. : Loir "Du-". 
Du nouYeau sur la campagne turque 

de Jean Hunyadi en 1448 
Bak.: İoı'ga "K.-". 

Dur~nn J Tur-ı-Sina Bey - Tariki 
Ebu-l·Fcth (Tarih-i Osıııani Encü· 

ınenı Mecmuası'nın ilaveleı-inden) 

Istanbul, 1330. 
Düstumame - Bak.: Em-eı-1. 

Diistür-ül-amel li-ıslah il-halel 
Bak.: Katib-Çelebi. 

Diiveh İslamiyye - Ba;;:.: Halil Ed
hem. 

E 

Ebubekir Efendi "Enderuın-Hüma

)~un nazırı Merzifonlu-" 
Vak'a·i cedid (1182 · 1228 vuku· 
atma ait) Istanbul, 1332. 

Ebubokiı'-ibni Abdullah "Solak-" -
Hatırat (iki kısımdır: l - özde
miroğlu Osman Paşa'nın Dağis

tan ve Şirvan seferlerine ve 2 -
Genç-Osman - Dördüncü Mnrad 
devirleri vnkuatına aittir) Millet 
Kütüphanesi, Türkçe yazmalar 
No. 366. 

Ebu-I-Faruk Mehmet Mnrad Bey -
Bak.: Murad Bey "Mizancı Ebu+ 
Faruk Mehmet Bey-". 

Ebu-1-:lviahasin Cemalüddin Yusuf ib
ni Tangrı-birdi El-minhel 
üs-sa:l'l ve·I-müstevfi: ba'd el· 
viifi (Nur-ı-Osmaniyye Kütüpha
nesi, N o. 3428 / 3429). 

Edınond Delage Bak. : Delage 
"Edmond-". 

Edmondo de Amicis - Bak.: Amicis 
"Edınondo de-". 

Edouard Biliotti - Bak.: Biliotti "E
douard-" et Cottret "Abbe-". 

Edouard de Muı'alt - Bak.: Muralt 
"Edouard de-". 

Edwin Pears - Bak. : Pears "I<;d
\Yin-". 

Efsalı-üt·Tevarih - Bak. : Anonim .. 
Eğ·iııli-Said Paşa - BaK.: Said Paşa 

".Mabeyn nıüşiri ve Bahriye na
zırı Eğinli 1 Büyük-". 



1,' 

1 
1 

ı 
ll 
ı, 

t 

BİBL1YOGRAFYA OSMANL TARİHİ 

Eğri seferi ınenzilnamesi - Bak. : 
~1ücelHi Efendi "Pojegalı-". 

Ekrem "Yüzbası-" Bak. : Raif 
"Yüzba')ı-" ve Ekrem "Yüzbaşı 

'·' 
El-Ay le m üz·zalıiı' - Bak.: Cennabi 

1 Cenabi - Mustafa Efendi. 
Elie Afeda Beghi - Bak.: Danon 

"A.-". 
Eh'laınu bi-a'Himi Beytullah il-Ha

ram - Bak.: Kutbüddin Muham
med ibni Ahmed il·Mekkl. 

1.:1liot "Frances -" - Diary of an id
le woınan in Constaııtinople, Leip· 
zig. 1893. 

Elliot "Sir Henry-" Cennetme-
kan Sultan Abd·ül-Aziz Han'ın 

suret-i hal'i, Sultan Abdülha.mid 
Han-ı Sani'nin keyfiyyet-i cülusu, 
Kanun-ı-esasi'nin ve Meclis-i 
-Meb'usamn teşkil ve te' sisi ile 
tev-kif ve ta'tilleri (İngiltere'nin 
Istanbul büyük-elçiliğinde bulu· 
nan müellifin bu yazısı Türkçe
ye terceme edil~r Londra'da çı· 

kan "Hürriyet" gazetesinin 3 .,- 6 
sayılı nüshalarında neşredildik
ten sonra risale şe;dinde de basıl· 
mıştır). 

Ehninah ur-Rahmaniyye fi-d-Devlet 
il-Osınaniyye - Bak.: Muham
med Ebu·s-sürur "Şeyh-". 

El-ıninhel üs·safl ve·l-ınüstevf\' ba'd 
el-vafi - Bak.: Ebu·l-Mahasin 
Cemalüddin Yusuf ibni Tangrı~ 

birdi. 
Emin "Mehmet-" 

hadise-i zıyaı. 
nn. 

- Bağdad ve son 
Istanbul, 1338 1 

Eıniri Efendi "Ali-" - Cevahir-ül
J~Iüluk (ilkönce 1319 da bu isimde 
küçük bir risale neşrettikten son
nı OsmaırGazi'den Kanuni'ye ka· 
dar Osmanlı ı:ladişahlarınm şiirle
rini tahm\'s. tesdis vesaire suret· 
le,·iyle nesı'et.miştir) Istanbul, 
1.330. 

Emniyeh-Uınumiyye Müdiriyet-i 
Umunıiyyesi - Enneni komitele· 
riııin amal ve harekat·ı ihtilaliy
yesi (İlaın :M:e§rutiyyetten evvel 
ve sonra) Istanbul, 1332. 

Eınpiı·e <les steppes "L-" - Bak. : 
Grousset "Rene-". 

Empire <ln LeYant "L'-" - Bak. : 
Gronsset "Rene-". 

Empiı'e Egyplien sous l\Iehmed Ali et 
la qnestion d'Oı'ient "L' -" 
Bak.: Sabry "l\L-". 

Em;ıiTe nıong·ol "L--" - Bak. : Bou
Yat '·Lııcien-". 

Eınpi]'(~ mongol et Tamerlan "L'-"
Bak. : PraWclin "Michael-". 

Eııgellıan\ "Eel.-'' - La Turquie et 
le Tamjmat, Paris, 1882·1883 (İki 

cilttir: Bu eserin Ali Reşad Bey 
tarafından yapılan tercemesi 
"Tüı'kiye, ve Tanzimat" ismiyle 
1328 tarihinde Istanbul'da neşredil
nıiştir). 

Enquete dans les Balkans - Ba:C.: 
Dotation Camegie pour la Paix 
İnternatioııale. 

Enveri - Diisturname (Türk 
Encümeni neşriyyatından) 
bul, 1928. 

Enver Zıya Kaı:al - Bak. : 
"Enver Zıya-". 

Tarih 
Istan· 

Ka ral 

Equilibre adri2tique "L'-" - Bak.: 
Loisea.u "Charles-". 

Eı·g·iıı "Osman-" - Türkiye Maarif 
tarihi (Beş eilttir) Istanbul, 1939 
. 1943. 

Erkan-ı·Harbiyye-i Unıuıniyye - Ça
na"ıckale ınuharebatı (Tar!h"i 
harb ki.illiyyatıııclan) Istanbul, 
1336. 

Erkin "Erkaın-HaTbiyye yüzbaşısı 

Celill-" - 1828 - 1829 Türk -
Rus harbi (Kafkas cephesi, As
keri Mecmua ilihelerinden) Is· 
tanbul, 1940. 

Enneni komitelerinin amil ve hare
kah ilıtilaliyyesi - Bak.: Em· 
niyyet-i Uınumiyye Müdiriyyet-i 
U.mumiyyesi. 

Eı'zurum, tarihi, auıtları, kİtabeleri

BaK. : Beygu "Erzuruıulu Ab
dürralıiın Şerif-". 

Es'ad Cilbir Paşa- Bak. : Hammer
PuTgstall "J os. von-". 

Es'ad Efendi "im.aın·zade-" - Feth 
- i Konstantaniyye (Dini m§Jıi· 

yette bir risale) Istanbul, 1285. 

- .... _.__ 
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Es'acl Efendi ''Sahhaflar-şeyhi-zfıdc 

Vak'anüYis Seyyid-J\Iehınet-" -
Teşrifat-ı kadime, IstanbuL taı'ih

siz; 
üss-i ?.afer (Vak'ai-Hayriyye 
tarihi) Istanbul, 1243. 

Eser-i Kamil Paşa - Bak. Kamil 
Paşa "Arapgirli Ynsnf-". 

E~far·ı bahriyye-i Osmaniyye 
Bak.: Şükı'i "::\fehmet-". 

Eski Galata ve binaları - Bak.: Ar 
seven "Celal Es'ad-". 

.Eski Istanbul, fıbiclat Ye mebfınisi 

Bak.: Aı'seYen "Celal Es'ad-". 
Esınar·üt-tev§.rih Bak. : Şem'i 

"Meşreb-?.aae-da.maelı Mehmet-". 
Espagne - Bak.: Gneroult "Ad.-" 

et Lavallee "J.-". 
Esp:ıgne, İles Baleares Sarelaigne, 

Corse - Bak.: Lavallee "JosC(ph _, 
Esquisse d' u ne histoire de N ader -

C halı - Bak. : Minorsky "V.-". 
Essai de Chronographie byzantine -

Bak.: Muralt "Edouard de-". 
Essai sur l'histoire des Telations poli

tiques irano - ottomane de 1722 
a 1747 - Bak.: He;,.mat Mohanr 
med Ali. 

Esterabadi - Bak.: Aziı~ ibni Erde· 
şiri Esterabadi. 

Esva.t-ı sudfır - Bak.: Memduh Paşa 
"Mehmet-". 

Eş-Şakaaık un-Nu'marıiyye fi uleınfı' 

id· Devlet il·Osmaniyye Bak: 
Alımeel Efendi "Taşkiipl'ülü-ı~ade 

Ebu-1-Hayr-". 
Etablissement de la 

che.rifs au Maroc 
avec les Turces de 
d' Algeı' "L' -" -
"A.-". 

dynastie des 
et leur rivalite 

la Regence 
Bak.: Cour 

Etapes d'une campagne dans les deux 
Irak d'apres un manuscrit du XVIe 
;.;~eele "Les-" Bak.: Gabriel 
Al b ert-". 

Etat militaire de l'Empire Ottonıaıı 

- Bak. : Marsigli "Comte de-". 
Etat militaire otto.man, elC(pnis la 

fondation de l'empire jusqu'a nos 
jours -Bak.: Cevad Paşa "Kaba
ağ·açlı-zade Ahmed-". 

Etat present de l'empire Ottoman
Bak.: Com'teille "Pavet de-". 

Etats Tripolitains Bak.: Hoefeı' 

"Ferc1-". 
Et·tibı· ühnesbfık - Bak.: SelıRvi. 

Etudes sur !'Orient et l'Egypte - Bak.: 
Pontes "Lucien Dabesies ele-". 

Europe et la J eune · Turquie "L'-" 
Bak.: Pinon "Rene-". 

Euro,pe ct l'Empire Ottonıan "L'-" 
- Bak. : Pinon "Ren€-". 

Evliya-Çelebi "Mehmet Zılli: ibni 
Derviş -" Seyahatname (On 
cilttir : altısı evvelce neşredilnıi~, 

diğ'erleri de muhtelif tarihlerde 
basılınıştır) Istanbul, 1314, 1928, 
1935, 1938. 

Evra1;:-ı perişan - Bak.: Namık Ke
mal. 

Exıp€klitioıı de Louis I er de Hongrie 
coııtre le priııce de Valaclıie Ra
du I er BasaTab en 1377 "L'-" 
- Bak.: Bratiaını "G. i.-". 

Expeditions des Arabes contre Collf.;
tarıtinople, dans l'histoire et 
dans la legende "Les-" - Bak. : 
Canard "MaTius-". 

Expose sinıple et clair 
tion d'Orient 
"Panl-". 

de la Ques
Bak.: Haury 

Extraits des d€peches la Suelede a 
Constantinople - Bak.: Kamdja 
"Constantin J.-". 

EyÜjp Sabri Paşa "Bahriye ınİriliva

sı- " Mir'at-ül-Haremeyn 
(Miı"at-ı-Mekke birinci, J\iir'at-ı

Medine ikinci ve Mir'at-ı Cezi
ret-ül· Ara b üçüncü cilttir) Istaıı

bul, 1301 - 1306. 

F 

Falıriye Arık -·Bak.: Wittek "P.-". 
Faik Efendi "Süleyman-" - Bak.: 

Resmi Ah.meel Efendi. 
:B'airfax DoWney - Bak. : Downey 

"Fairfax-". 
Falcionelli - Bak.: Savenlli "A.-". 
Fall of Çonstantinople "The-" -

Bak. : Pears "EdWin-". 
Farochon - Les chevaliers de Saiııt 

- Jean ele Jerusalem a.ppeh~s ensnite 
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Ordre de Rhodes, pnis de Malte, 
Paris, 1892. 

Fatih'in donanınası ve deniz savaşla

n - Bak.: Mirmiroğ·lu "VI.-". 
Fatih'in şiiTleri - Bak.: Avni:=Fa

tih Sultan Mehmet. 
Fatih meclreseleri - Bak.: G1i~man 

"Mm:affeı~". 

Fatih Sultan Mehemıned-i Suni dex· 
riııe ait vesikalar - Bak.: Mit· 
nıiı·oğlu "VI-". 

Fatih Sultan Mehmet - Bak.: Avni. 
Fatnıa Aliyye - Ahmed Cevdet Pa

şa ve zamanı, Istanbul, 1332. 
Faure "Amedee le-" - Histoire de 

la gnerre d'Orient "1877 - 1878". 
. (iki cilt) Paris, 1878. 

Fazıl Paşa "Mısırlı Mustafa-"- Pa
ris'den bir mektup (Sultan Aziz'e 
hitaben 1282 de Avrupa'da litog· 
rafya ile basılan aslından naklen) 
Istanbul, 1326. 

Felaket seneleri - Bak. : Altınay 

"Ahmed Refik-". 
Feli.x Guse - Bak.: Guse "Felix-". 
Feraizci·zade Seyyid-Mehmed Said 

Efendi - Bak.: Said Efendi "Fe
raizci·r.ade Seyyid-Melrmet-". 

Ferdi - Gazevat-ı Sultan Süleyman 
(Kanuni devrine ait) Ayasofya 

Kütüphanesi, No. 3317. 
Fenlinand Lot - Bak. : Lot "Ferdi-

nan d-". 
Feridun Ahmed Bey / Paşa -- J\'l.ee· 

ınua-i Münşeat-lis-Selatin CF'eı'i
clun Bey Münşeatı ve daha kısaca 
Münşeat denilir : İki cilttir) Is
tanbul, 1274 - 1275. "Birinci 
ciltte Yavuz'un Çaldıran, Dulga· 
dır ve Mısır seferleriyle Kanuni'
nin Belgrad, Ro dos, Budin, A vus· 
turya, İran Pulya ve Kara - Boğ
dan seferlerinin Menzilııameleri 

vardır". 

Fernancl Grenard - Bak. : Gı'enard 
"Ferııan d-". 

I<'ernand Hayward - Bak.: Hay
ward "Fernand-". 

Feth-i Bağdad-ı Sultan Muı'ad · Han 
ibni Ahmed ibni Sultan Muham
med ibni Murad-Han - Bak.: 
Anonim. 

Feth-i eelll-i Kostantiniyye - Ba"cl:. 
1Iuhtar Paşa "Ferik Ahmed-". 

Feth-i Kostaııtiniyye - Bak.: Es'acl 
Efeneli "İmam-zade-". 

~Fetih "M. J\1.-" - N ecid El-İlıvan 

fırkası veya bugünkü Vehha.bilik, 
IstanbuL 1340. 

]'etlmame-i Gazay-ı Ungurus - Bak.: 
Babari "Ali-". 

Fevzi - Deniz nınharebeleri (1 79.3 
- 1905) Istanbul, 1927. 

Fevzi Kuı-toğ·lu Bak.: Kmtoğlu 

"Fevzi-". 
Fezleke - Bak.: Katib-Çelebi. 
Fezleke-i Tarih-i Osmani Bak. : 

Vefik Paşa "Ahmed-". 
Filnist-i Şahaıı - Bak.: Solak-zade 

l\fehınet Hemdeml. 
Flottille de l'Eııphı'ate "La-" -

Bak.: Graviere "Jurien ele la-". 
Fonlongue "De-" - Bak.: Hart "B. 

H. Liddell-". 
Foy "Abbe. de-" - Bak.: Busbecd-. 
Frances ·Elliot - Bak.: Elliot "Fran

ces-". 
:F'rancis "Yeorgios-" - To Khroni-

kon ( Rumen vaka.yi'name ) 
Bonn, 1838. 

Fraııcisc Pall - Bak.: Pall "Fran
cisc-". 

François I er - Bak.: Madelin "Loıı
is-". 

Frank "DT. 
Univers 
tarih siz. 

Louis-" - Tunis (L'
ldilliyy atından) Paı'is, 

Franz Ba.binger - Bak.: Oruç Bey. 
Frederick Millingen - Bak.: Millin

gen "Frederick-". 
Frischauer "Paul-" prince 

Eugene "Un homme et un siecle" 
(S. Stelling · Michaud'nun Fran· 
sızca teTcemesi) Paris, 1934. 

Froberville "De-" - Bak.: Avezac 
"D-". 

Fuacl "Erkaırı-Harbiyye miraJayı 

Ali-" - 1293 - 94 Osmanlı-Rus 
harbinin Plevne'nin sukutundan 
sonraki netice·i kat'iyye devre
sinde: Süleyman Paşa ordusunun 
Balkanlaı'daki harekiltı (Askeri 
neşTiyyattan) Is tan bul 1340. 

Fnzuli - Ba;;:;: Nar.if "Süleyman-". 
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Fi\rsteııtnın :l\Ientesche "Das-" 
Bak.: Wittek "P.-". 

Fiirlı::ii "Sfıbık İran Reis-ül-vüzerası 
Z-eka' -iii-mülk Muhaın,ıned Ali 
-'' - Büyük İran tarihi (Küçük 
bir eserdir : Erkaın-Harbi:yye·i 
Fm\ımi:yye T Him ve Teı'biye 

d Di resi neşl'iyya tındandır; Ömer 
Halis Bıyıklı-oğlu tarafından 

terceıne edilmiştii·) Istanbul, 
1926. 

G 

Gabriel "Albert-" Les etapes 
d'une caınpagne dans ·les deux 
Irak d'apres un marruserit du 
XVI e siecle, (Ext:r'ait de la Re
Yne Syria) Paris 1928; Bak.: Na
suh "MatrakJ:/MatTakçı·oğlu-". 

Monuments turcs d'Anatolie (İki 

cilttir: birincisi Kayseri ve Niğ
de'ye, ikincisi Amasya, Tokat ve 
flıvas'a aittir) Paris 1931 ve 1934; 
Lcs ınosqnees de Constantinople 
(Extrait de la Revue Syria) Pa

J'is, 1926. 
Ga briell N oradounghian - Bak. : 

N oradoung·hian "Gabriel-". 
Gabriel Remerand- Bak.: Reme· 

rand "Gabriel-". 
Galahad "Sir-" - Byzance ( J ac-

ques Chifelle - Astier'nin Fran
sızca tercemesi) Paı'is, 1937. 

Galante / Gaianti "Abraham 1 Av
ram-" - Docııments officiels 
turcs concernant les juifs de 
Turquie, Istanbul, 1931; 
Bodrum tarihi, IstanbuL 1945. ; 

Galibert "Leon-" - Histoire de la 
Republique de V enise, Paris, 
1847. 

Ga li b Keınall Söyleınezoğlu - Ba&:.: 
Söyleınezoğ1u "Galib Kemali-". 

Galland "Antoine-" Journal 
d' Antoine Galland iPendant son 
sejour a Constantinople "1672 -
1673" (İki c,ilt: Ch. Schefer ne§
ri) Paris, 1881. 

Gasztowtt Thaclee-" - La Pologne 
et !'İslam, Paris, 1907; 
Turquic et Pologne, Paris, 1913. 

Gaııcm "Halil-" Les sultans otto· 
ınans (İki cilttir) Paris, 1901 -
1902. 

Ganderfroy - Deınoıııbynes 

Dem om hynes "11Iauriee 
ı·oy-". 

Btdc: 
Gandei· 

Gautieı' "Theophile-" - Constanti· 
noplc, Paris, 1910. 

GaYer "Jules Yan- - Bak.: Jouan
nin "J. ::\I.-" et Gaver "Jules 
vaıı-". 

Gazaname-i Rfım - Bak.: Kaşifi. 

Gazeviit·ı Sultan Selim - Bak.: Ka
dı-zade. 

G::ızeyfıt-ı Snlt::ın Süleyman - Bak.: 
Ferdi. 

Gazevilt-ı Sultan Süleyman Han -
Bak.: Anoııim. 

Gazi Ahmed Muhtar Paşa - Bak.: 
Muhtar Paşa "Müşir Kat1rcı·oğlu 
Gazi Ahmed-". 

Gegaj "Athanase--" - L'Albanie et 
l'invasion tuTque au XV c siecle, 
Paris, 1937. 

Gencine-i feth-i Gence - Bak.: Ha· 
rimi - Çavnş "Rahlmi·zacle İbra· 
him-·.'' 

Geoı'ge Mont.aııdon - Bak.: PraWdin 
"Michael-". 

George s Dorys - Bak. : Dm'}' s "Ge
orges-:-"· 

Georges Lukacs 
"Georges-". 

Bak. : Lukacs 

Georg J acob - Bak.: J acob "Georg _, 
Gerard Ye Nerval - Bak.: Nerval 

"Geı'ard de-". 
Gerçek "Selim Nüzhet-" - Türk 

matbaacılığı, Istanbul, 1928. 
Geschiclıte der Türkei von 1826 -

1856 - Bak. : Rosen "G.-". 
Geschichte des Osmanisehen Reiches 

- Bak. : İorga "N.-". 
Geschichte des Osmanisehen Reiches 

in Europa - Bak. : Zinkeisen 
"J.-". 

Gibbons "H. A.-" - Osmanlı impa· 
ratorluğnnnn kıuuluşu (Rfigıb 

Hulfisi teı'ccmıcsi : Istanbul Üni· 
versitesi neşriyyatınclan) Istan
bul, 1928. 

Giornale dell'Assedio di Coııstanti-
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nopoli - Bak.: Baı-baro "Nicola 
_, 

Girit - Bak.: A.nonim. 
Girit kanun-ı·esasisi, Hanya, 1899. 
Girit nizamnamesi, Hanya, 1284. 
Girit seferi - Bak.: Zıya "Yüzbaşı 

-" ve Rahmi "Yüzbası-". 
Giı:it tarihi - Bak.: KamÜ "Hanyalı 

Hüseyıı-". 

Girit vakaayii - Bak.: Hıfzı ''Hü
seyıı-". 

Girit vakaayiine atf·1 nazar Bak.: 
Alliance philantı-opique musul· 
man de Crete. 

Giuseppe Portigliotti - Bak.: Por· 
tigliotti "Giuseppe-". 

Goltz Paşa "Colınar von der-" -
Osmanlı · Yunan seferi "1897 -
1313" (MüteTcinıi: Errl:an-ı-HaT

biyye binbaşısı Ya'kub Şevki) 

Istanbul, 1327 ; 
Plevne (Müteı'cimi: Mehmet Ta· 
hir) Istanbul, 1316. 

Gomez "Madaınde de-" - HistoiTe 
d'Osman (İki cilt) Paris, 1734; 
(Bu eser John Williams taTafın · 
dan "The life of Osman the 
GTeat" ismiyle İngilizceye terce
me edilmiştiT) Londra, 1735. 

Gonce·i bağ-ı Murad- Bak.: Hari· 
mi·Çavuş ''Rahimi-zade İbra · 
him~". 

Goı'iainoW "Seı·ge-" - Le BosplıoTe 
et les Dardanelles, etude histo
rique sur la question des Det· 
roits, Paris, 1910. 

Gosse "Philip-" - Histoiı:e de la pi
raterie (P. Teillac'ın İngilizceden 

Fransızca ya tercemesi) Paris. 
1933. 

Gotthard J aeschke - Bak. : J aeschke 
"Gotthard-". 

Government of the ottoman empire 
in the time of Suleiman the 
Magnificent "The-" - Bak.: 
Lybyer "A. H.-". 

Gökbel "Asaf-" ve Şölen "Hikmet 
-" - Aydın ili tarihi, Istanbul, 
1936. 

Gökman "Muzaffer-" - Fatih ıned
reseleri, Istş,ıı.bul, 1943. 

Gökyay "Osman Şaik-" Bak.: 

Wittek "P.-". 
Gördükleriın - Yaptıklarını - Bak.: 

Rey "Ahmed Reşid-". · 
Görüp işitti;deriın - Bak.: Türkgel· 

di "Ali Fuad-". 
Gramınont "H. D. de-" - Histoiı'e 

d' Alger sous la damination tur· 
que "1515 - 1830", Paris, 1S87. 

Grandeur et Mc adence de r Asie -
Bak.: Grenard "Feı'nand-". 

Grands [probF'ınıes de Fhistoire by· 
zantine "Les-" - Bak.: Diehl 
"Charles-". 

Gravii'ıre "Jurien de la-" - La flot
tille de l'Euphrate, Paris, 1892; 
La guene de Chypre et la bata.· 
ille de LE::,Pante (İki cilt), Paris, 
1888; 
Malta ınuhasarası (Mustafa Şe· 
ref KuTtoğlu teı'cemesi: Erkan-ı· 
Harbiyye-i UmU.ıniyye ı-iyaseti 

neşriyyatından) Istanbul, 1936. 
Grekov "B.-" et İakoubovski "A-" 

- La Horde d'or (François Tlıu· 
ret'nin Rusça'dan Fransızca'ya 

tercemesi) Paris, 1939. 
Grenard "Fernand-" - Graııdeur 

et decadence de 1' Asie, Paris, 
1939. 

Grey "Lord-" - Memoires (1892 -
1916) Paris. 1927. 

Grousset "Rene-" - L'Empire du 
Levant "Histoire de la question 
d' Orient" Paris, 1946; 
L'Empire des stepes, Paris, 1939. 

Gueroult "Ad-." et Lavallee "J.-" 
- Espagııe (L'Univers külliyya
tından) Paris, 1854. 

Gueı-re de Chypre et la hataille de 
Iıepante "Iıa-" - Bak.: G:ia
viere "Jurien de la-". 

Guerres decisives de l'histoire "Iıes 

-" - Bak. : Hart "B. H. Licldell 
-''. 

Guillemin "S. M.-" - Bak.: Dow· 
ney "Fairfax-". 

Guse "Felix-" Die Kaukasus 
front im W eltkrieg, Leipzig·, 1940. 

Gustave Sclılumberger - Bak.: Sch
lnnıbergeı- "Gustave-". 

Guyot ''Edouaı'd-" - Bak.: Po Well 
"F. York-" et Tout "T. F.-". 
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Güldeste-i Rıyaz-ı irfan ve vefeyah 
Danişveı'an·ı nadiredan- Bak.: 
Bellğ Efendi "Bursalı İsmail-". 

Gül-i z!ba - Bak. : c m er V ah! d E
fendi "Dilaver-Ağa-zade-". 

Gülşen·i Hulefa - Ba!{.: M urtaza 
"N azmi-zade-". 

Giinlük muhtıra - Bak.: Atıf Hü
seyn Bey "Doktor-". 

H 

Haber-i·sahlh - Bak.: Mazhar Fevzi 
"Mehmet-". 

1-Iabib·zade Radoslu Ahmet Kemal 
- Bak.: Kemal "Habib·zade Ra· 
doslu Ahmed-". 

Hacı-Halife - Bak.: Katib·Çelebi. 
Hacı-Kalfa - Batı:.: Katib·Çelebi. 
.Hacı·Mehmed Efendi - Bak.: Melı· 

med-ibni-Melımed Efendi "Ediı'· 

neli Hacı-". 
Hacı-Raşid Paşa - Bak.: Raşid Paşa 

"Ferik Hacı-". 
Hadaık-ul·Hakaaık fl tekınilet iş -

Şakaaık - Bak.: Ahmed Efendi 
"Taşkörıwülii-zade Ebu ·I-Hayr". 

Hadaık uş-Şakaayık - Bak. : Ahmed 
Efendi "Taşköprülü-zade Ebu -ı
Hayr-". 

Hadidi - Tevarih·i .Al-i Osman 
(Manzumdur) Es'ad Efendi Kü
tüphanesi, No. 2081, Üniversite 
Kütüphanesi, N o. 1268. 

Hadikat-ül-Cevami' - Bak.: Ayvan· 
sarayi: "Hafız-Hiiseyn-" ve Sa
h' Efendi "Ali-". 

Hadi:kat·ül-vüzera - Bak.: Tnib "Os· 
ınan·zade Ahmed-". 

Hadi:kat·iil-selatln Bak.: Taib 
"Osman-zade Ahmed-". 

Hiıdisat:ı lınkukıyye 

durralıman Adil. 
Bak.: Ab-

Hadım-Süleyman Paşa'nın mektup
laı'ı ve Belgrad'ın nınhasara pla
nı - Bak.: Kurtoğ'lu "Fevzi-". 

Halld Efendi "Ka:oasker Mehmet-" 
- Sefi:net-iil-viizera (İsmet Par 
maksızoğlu neşri) Istanbul, 1952. 

Hi'tfııı-İbra.Iıim Agah Paşa · - Bak.: 
.Agah Paşa "Miitekaid Ferik Ha
fız-İbrahim-". 

Hafud\1ehmet Bey - Bak.: Mehmet 

Bey "Hafız-". 

Haidar Bammat e - Ba~.: Barnma te 
"Haidar-". 

Hakaayık-ul·beyan fi hakk-ı cennet· 
mekan Sultan Abd-ül-Aziz Han 
- Bak. : l\fehmet Bey "H&fız-". 

Hakkı Tarık Us - Bak.: Us "Hakkı 
Tarık-". 

Halid "Yüzbaşı-", Eyüp Sabri "Bin
başı-", Kazım "Binbaşı-" ve 
Hüsni "Binbaşı-" - Çaldıian ve 
Ridaniyye (As;rer! mecmua ila· 
velerinden) Istanbul, 1930. 

Halid Zıya Uşaklıgil - Bak.: Uşak~ 
Iıgil "Halid Zıya-". 

Halifet-ür-rüesa - Bak.: Resmi-Alı

med Efendi. 
Halil Edhem Bey - Canıilerimiz 

(Fransızca tercemesi de vardır) 

Istanbul, 1933; 
Diivel-i İslamiyye (Stanley Lane 
- Poole'den muaddel ve ilaveli 
terceme: Maarif neşriyyatından

dıı') IstanbuL 1345 1= 1927; 
Kayseriyye şehri (Tarih-i Osma
n! Enciimeni kiilliyyatındaıı) Is
tanbul, 1334; 
Meskukat-ı Osınaniyye (Müze-i 
Hiimaynn neşriyyatından: üçün
cü Murad devTinin sonuna ka· 
dardır) Istanbul, 1334; 
Topkarııu sarayı (Fransızca terce
ınesi de vardıı') Istanbul, 1931; 
Yedikule hisarı, Istanbul, 1932. 

Hali'ler, iclaslar - Bak.: :M:emdulı 

Paşa "Mehmet-". 

Halil Ganem - Bak. : Ganem "Halil _, 
Halil Halid - Rodos fethinde Sul

tan Süleyman'ın tcdabir-i siya· 
si yy esi, Istanbul, 1326; 
Şchııade Cem vak'asında ·mes'
ele·i ha.miyyet, Istanbul, 1327; 
Türkler il e İııgiliıderin ilk tema~ 
sı, Istanbul, 1326. 

Halil Kemal "Miralay-" - Çanak
kale muharebesi (Almanca'clan 
terceme edilen bu eser Erkan-ı

Harbiyye-i Uınumiyye neşriyya

tınclanclır) Istanbul, 1927. 
Halil Rüşdi - Bak.: Rüşdi "Kolağ·a

sı Halil-". 
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Halil Sedes - J3a6:. : Sedes "Emekli 
general Halil-". 

Halimi Efendi - "Ma.beyn Baş·katibi 
-" - Sultan Abd·ül-Aziz Han 
Hazretlerinin Avrupa seyahatna
mesi (Tihiki Osınani Encümeni 
mecmuasının 49 1 62 nci cüz'ün
de neşredilmiştir) Istanbul, 1339. 

Haluk Şehsüvaı'oğlu - Bak.: Şehsü· 

varoğlu "Haluk-". 
Hanud Vehbi Bey - B~k.: Vehbi 

Bey "Hamid-". 
Hammer · Purgstall "Jos. von-"

Constantinopolis und der Bospo
ros, örtlich und, geschichtlich 
beschrieben (İki cilt) Pesth, 

l822; 
Histoire de l'Empire Ottoman 
(Almancadan Fransızcaya Doc· 
hez terceıriesi : Üç büyük cilt) 
Paris, 1844; 
J. J. He ll ert tercemesi (18 cilt) 
Paris, 1835 - 43; 
Devlet-i Osmaniyye tarihi (Meh
iı:ıet Ali Bey'in on cildi eski 
harflerle çıkan Türkçe terceme
si; II inci cildi yeni harflerle 
neşredilmiştir: 1947 de çıkan bu 
cildin ismi "Osmanlı devleti ta· 
rihi" şekline çevrilmiştir') Istan
bul, 1336 · 37; 
Tarih-i Devlet-i Osmaniyye-
(Hamnıer tarihinin Mir-i-liva 
Es'ad Cabir Paşa tarafından yal· 
nız birinci cildi neşredilen ter
cemesi) Istanbul, 1324. 

Harb·i-umumi bicHiyetinde üçüncü 
oı'dn: Sankan:ı') i hata manevrası 

ve meydan muharebesi - Bak.: 
Köprüili "Mütekaid Kaymakam 
Şerif-". 

Harb-i umumi tarihi -Bak. : Stego 
ınann "Ilerınann-". 

Harem İınperial et les sultanes au 
XIX e siecle "Le-" Bak.: 
Leila Hanoum. 

Harieiyye N~zfireti - Devlet-i Aliy
yc-i Osmaniyye - BulgaTistan Is· 
tanbul muahedesi "29 Eylül 
lfl13" (Türkçe Ye Fı'ansızca me
tinler) Istanbul, 1330 = 1914. 

Haxlnıi · Çavn~ "Rahiıni-zade ib· 

mhim-" - Gonce-i bağ-ı Mu· 
rad (Hususi ~ütüıplıanemizde 

istinsah edilmiş nüsha); 
Gence 

Türkçe 
Kitab-ı Gencine-i Feth-i 
(Üniversite Kütüphanesi, 
yazmalar, C. 3, 2372); 
Zafername-i Hazret·i Sultan 
Murad Han (Üniversite Kütüp· 
han esi, Tüı'kçe yazmalar, N o. 
2372 ve Rev an odası, N o. 1296). 

Harita-i Kapndanan-ı Derya 
Bak.: İzzet "Ramiz·Paşa-zade 

Mehmet-". 
Hart "Capitaine B. H. Liddell-" -

Les guerres decisives de l'his
toire (İngilizceden Fransızcaya 

ınüterciıni: B. Mayra et le Lt. · 
Colonel de Fonlongue) Paris, 
1933. 

:S:asan - Bey - zade tarihi - Bak. : 
Alımed Bey "Hasan - Bey - zade 

-''. 
Hasan ibni Mahmud-ı bayatı -

Bak.: B ayati "Hasan ibni Malı· 

mu d-". 
Hasan Taib Efendi - Bak.: Taib 

Efendi "Hasan-". 
Ha tırala ı' - Bak.: Ahmed Rıza. 
Hatıralar - Bak.: Söyleınezoğlu 

"Galib Kemflli Bey-". 
Hatıralar - Bak.: Tal'at Paşa "Meh

met-" . 
. 'Ha tıralar - Bak.: Tarcan "Selim Sır 

rı-". 

Hatımıarım 

J\Iidhat. 
Bak.: Ali Haydaı' 

Hatırat - Bak.: Alıdülhami d Han 
"İkinci-". 

HatHat - Bak.: Ebubekir ibni Ab
dullah "Solak-". 

IIatırat - Bak.: Rıza Paşa "Ser-as
keri sabık-". 

I-Hitırat - Ba;c: Said Paşa ":M:abeyn 
ınüşiri ve Bahriye nazm Eğ·inli/ 

Biiyük-". 
Hatıı'iit - Bak.: Uzm· "Tahsin-". 
IHHıriit "1913 - 1922'' - Bak.: Ce

mal Paşa. 
Hatır·fıt-ı Niyazi yahut Tarih~e-i ııı

kılaln kebir-i Osmaniden bir .sa· 
hi fe - Bak: Niyfıı~i: Efendi 
"I;;.olağası Resneli Ahmed-". 
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Hatırat-ı Sadr-ı esbaL Kamil Pa~a 
- Bak. : Kamil Paşa "Mehmet-". 

Hatırat-ı Siyasiyye -.Bak.: Cemalild
din Efendi "Şeylı-üHslam Melı· 

met-". 
Haury "Paul-" 

clair de la. 
Paris, 1913. 

- Expose siıuı)le et 
Question d'Orient, 

Hauseı' "Henri-" -
rance espagnole 
Paris, 1940. 

La pr~ponde· 

"1559 - 1660", 

Havi - Devlıat-ül-vüzera, 

1246. 
Bağda d, 

Hayrullil.lı Efendi - Tarilı·i Hayrul
lalı 1 Tarilı·i Osmani (1032 tarihi· 
ne kadar 16 cüzdür: Zeyl olan 17 -
18 inci cüzler Divihı-ı Alıkam-ı 

Adliyye mümeyyızı Ali Şevki 

Bey'in eseı'idir) Istanbul, 1273 · 
1289. 

Hay\vard "Fernand-" - Histoire 
des papes, Paris,1 942 - Bak. : 
Portigliotti "Giuseppe-" ve Sa· 
velli "A-". 

Heft Meclis - Bak.: All - Çelebi 
"Gelibolulu-". 

Heinriclı Kretschmayr Bak. : 
Kretsclımayr "Heinrich-". 

Hek.mat Mohamıned Ali - Essai sur 
l'histoire des relations politiques 
irano - ottomanes de 1722 a 1747, 
Paris, 1937. 

Hellert "J. - J. - " Bak.: Haınıuer 
- Purgstall "Jos. von-". 

Hemdemi "Mehmet-" - Bak. : So
lakzade - Mehmet Hemdeml. 

Henri de Valois et la Pologne en 
1572 - Bak. : N oailles "Marquis 
de-". 

Henri Hanser - Bak.: Hanser "Heıı
ri-". 

Henri Mathieu - Bak.: Mathien 
"Henri-". 

Henri W elschinger Bak. : W el s· 
chinger "Henıi-". 

Henry Elliot - Bak.: Elliot "Sir 
Henry-". 

Hemy Nivet - Bak.: NiYet "Henry 
-" .. 

Herbelot "D'-" - Bibliotheque ori· 
entale (Altı cilt) Paris, 1781-1783. 

Heı'bert "F. W. von-" - Plevne mü-

elflfaasında bir İngiliz zabitinüı 
hatımıarı (JHütercinıi: Nureelelin 
Artam) Ankara, 1938. 

Herbert Melzig - Bak.: Melzig "Dr. 
Herbert-". 

Herbette "Maurice-" Une anı-

bassade turque sous le Directoire 
( Seyyid· Ali Efendi sefareti hak 
kında) Paıis, 1902. 

Hermann Stegmann - Bak.: Steg-
mann "Hermann-". 

Heııpelyan "Sekiz-" Sultan Abc1·üı

- Aziz'in kaatilleri (Ufak bir ri
saledir) Istanbul, 1326. 

Heşt Bihişt - Bak.: İdr1s-i Bitlis!. 
Hezarfen Hüseyn Efendi Bak. : 

Hüseyn Efendi "Hezarfen-". 
Hicri On-birinci asırda Istanbul ha

yatı - Bak.: Altınay "Ahmed 
Refik-". 

Hicr1 On-ikinci asırda Istanbul haya
tı - Bak.: Altınay "Ah.med 
Refik-". 

Hicri' On-üçüncü asırda Istanbul ha· 
yatı - Bak.: Altınay "Ahmed 
Refik-". 

Hikmet Bayur - Bak.: Bayur "Yu
suf Hikmet-''. 

Hikmet Şölen - Bak.: Gökbel "Asaf 
-" ve Şölen "Hikmet-". 

Hilmi Bey "Şehbender-zade Filibeli 
Ahmed-" - Sünusller, Istan
bul, 1325. 
Tarilı-i İslam (İki cilt) Istanbul 
1326 - 1329. 

Himmet Akın - Bak.: Akın "Dr. 
Himmet-". 

Hinz ''W"alther -:-" - Uzun - Hasan 
ve Şeyh·Cüneyd, XV inci yiiz
yılda İran'ın milli' bir devlet ha· 
linde yükselişi (Almancadan mü
tercimi: Tevfik Bıy}klıoğlu, Ta
rih kurumu neşriyyatındandır) 
Ankara, 1948. 

Hiss·i inkılab yahuc1 Sultan Abd·ül
Aziz'in :hal'i ile S~ltan J\furad-ı 
Hamis'in cülusu - Ba:ı:.: Süley
ı1naıı Paşa "Müşiı~-". 

Histoire abregee de l'Eınpire Otto
man - Bak. : Palla "E-". 

Histoire d'Alger sous la doruination 
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turque - Bak.: Granımont "H. 
D. de-". 

Histoire d' Anglterre des origiııes a 
nos jours - Bak.: Powell "Yoı'k 
-" et Tout "T. F.-". 

Histoire de Bagdad dans les ternps 
modernes - Bak.: Huart "Cle
ment-". 

llistoire de Charles XII Bak.: 
Voltaire. 

Histoire de Constantiııople compre
nant le B as-Empire et l'Empire 
Ottoman - Bak.: Poujonlat. 

Histoire de Fı'aııce - Bak. : Madaule 
"Jacques-". 

Histoire de la decadence de l'Em· 
pire Grec, et establissement de 
celvy des Turcs - Bak.: Khal· 
kokondilis "Laoııikos -" 

Histoire de la Georgie deıpuis l'an· 
tiquit.e jusqu'au dix - neuvıe.rııe 

siecle - Bak. : Brosset. 
Histoire de la guerre de Crimee -

Bak.: Rouss.et "C.-". 
Histoiı'e de la guerre d'Orient "1877-

1878" - Bak. : Faure "AmeMe 
le-". 

Histoire de la pimterie -Bak. : Gos
se "Philip-". 

Histoire de la republique de V enise 
- Bak.: D arn "Com te-". 

Histoiı·e de la r~ublique de V enis e 
- Bak.: Galibert "Uon-". 

Histoire de la Russie, depuis les oTi-
gines jusqu'a l'ann~e 1884 -
Bak.: Rarnbaud "Alfred-". 

Histoire de la Turquie - Bak. : La
martine "A. de-". 

Histoire de la Turquie - Bak.: La
mouche "Colonel-". 

Histoire de la Turquie - Bak.: La· 
vallee "Theoıphile-". 

Histoire de la Turquie Bak. : 
Mantran "Robert-". 

Histoiı'e de l'empire byzaııtin 

Bak.: Diehl "Charles-". 
HistoiTe de l'empire by:r,antin 

- Bak.: Vasiliev "A. A.-". 
Histoire de l'empire de Russic sious 

PiEt"re le Grand - Bak.: Voltai· 
re-". 

IIistoire de l'Empire Ottoman -

Bak.: Cantemiı' "D-". 
l1istoire de l'Empire Ottoman 

Bak.: Hammor - Purgstall "J os. 
von-". 

HistoiTe 
Ba;;:.: 

Histoire 
Bak.: 
de-". 

de l'Empire Ottoınan -
Jonquiere "A. de la-". 
de l'Eınpire Ottoman -
Saint · Denys "Juchereau 

Histoire de l'Empire Ottoman -
Bak.: Salaberı'y "Coınte de-". 

Histoire de l'Eınpire Ottomaıı, depuis 
sa fondation jusqu'a la prise de 
ConstantinO[ple - Bak. : Oksza 
"Th d'-". 

Histoire de l'Empire Ottoman. depuis 
son origine jusqu'a la paix de 
Belgı'ade en 1740 - Bak.: Mig
not "Abh&--". 

Histoire de l'etat present de l'Eınpire 
Ottoman - Bak.: Ricaut/Rycaut. 

Histoiı'e de l'insurrection c~oise -
Bak.; Ballot "Jules-". 

Histoire de Russic - Bak. : Chaniııov 
"Brian-". 

Histoire des Arabes - Bak.: Huart 
"Cl4nent-". 

Histoire des Etats Barbaresques -
Bak. : Tassy "Laugieı· de-". 

Hitoire des Français - Bak.: La· 
vaHee "Th6ophile-". 

Histoire d'Espa,ane - Bak.: Altamira 
y Crevea "Don Rafael-". 

Histoire d'Es,pagne Bak.: Bertraııd 
"Louis-". 

Histoire des papes - Bak. :. Hayward 
"Fernand-". 

Histoire des peuples et des. Etats is
laıniques - Bak. : Bxockelmann 
"C.-". 

Histoire de Turquie Bak. : 
Barthleıny "Ch.-". 

Histoire de Vienne - Bak.: Kralik 
"Rich ard-". 

Histoire d'İtalie - BaK.: Savelli "A. 
-'': 

Histoire d'Osınaıı - Bak. : Goınez 
"Madaıne de-". 

Histoire du Bas - Eınpire - Bak. 
Lebeau "Charles-". 

Histoire du siege et de la pı'ise de 

F.: 43 
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Sebastopol - Bak.: Roy "J. - J. 
- E.-". 

Histoire g6ıerale des ATabes - Bak.: 
Sedillot "L. · A.-" 

Histoire g6ıerale, du IV e siecle a 
no~ jonrs - Bak.: La vis se et 
Ranıbaud. 

Histoire :politique de l'Europe con
teınporı;ıine - Bak.: Seignobos 
Ch.-". 

Historia byzantina - Bak.: Dukas 
"J\Iihail-". 

Hıbri·i Ediı'nevi "Abdurrahman-" 
- Tarih·i Fetlı-i Bağ·dad-ı Sul· 
tan J\Ituad (Hususi kütüphane
ınizde: 1067 de yazılınıştır). 

Hıfzı "Hüseyn-" - Sultan Mmad 
Hnn ve sebeb·i hal'i, Istanbul, 
1826; 
Snltan Aziz devri, Istanbul, 1326; 
Girit vakaayii, Istaı;ıbul, 1326. 

Hızır - İlyas Efendi "Hafız-" -
Tarih-i Enderun, Istanbul, 1276. 

Hoca·Sa'düd.<lin Efendi- Bak.: Sa'-
dii<ldiıı ibni Hasan-Can Efendi 
"Hoca-". 

Hoefm: "Fcrd-" - Etats Tripoli· 
taiııs (L'Univcrs külliyyatından) 

Paris, tarihsiz - Bak.: Avezac 
"D-". 

HongTic et la civilisation "La-" -
Bak.: Lukacs "Georges-". 

HoTdc d'oı· "La-" - Bak.: Grekov 
"B.-" et İakoubovski "A.-". 

Huart "Cleınent-" Histoire de 
Bııg·dad dans les temps modeı'

nes, Paris, 1901; 
Histoiı·e des Arabes, Paris, 1912; 
Konia, la ville des. d~rviches 
tourneuı;s, Paris, 1897. 

Hubert Pernot - BaK.: Pernot "H u· 
bert-". 

Hulasa·i hatırat -- Bak.: Rıza Paşa 
''Ser-asker-''. 

Hulasat-ül-i'tibar - Bak.: Resmi-
Ahmed Efendi. 

Hnlasat·ül-kelam fi redd-il-avan-ı -
Bak.: Koca·Segbanbaşı. 

Hüsamüddin Efendi - Bflk.: Yaşar 
Hüseyn Hüsaniüddin-". 

Hüseyn Efendi "Hezar-fen-" -
Tenkih-üt-tevfirlh (Hekim·oğlu 

)di Paşa Kütüplıi'mesi, No. 731). 
.Hü:eeyn Hıfzı - Bak.: Hıfzı "Hü· 

seyn-''. 
Hüseyn Hüsamüddin Efendi - Bak.: 

Yaşar "Hüseyıı Hü~amüddin-". 
Hiiscyn-ibni-Sefei; Solak-" 

Bak.: Danoıı "A.-". 
Hüseyn Kilmi-i HanyaYi - Bak.: Ka

mi-i Hanyavi "Hüseyn-". 
Hüseyn 1\ilınık Orkun - Bak. : Or

kun "Hüseyn Nanuk-". 
Hi1seyn Rahmi - Bak.: Rahmi "Ba

baesKili Hiiseyn-". 
Hüseyırül· Ayvansara yi "Hi'ifız-" 

Bak.: Ayvansadiyi "Hafız Hii
seyn-" ve Satı' Efendi "Ali-". 

Hilsni "Binbaşı-" - Yavuz Sultan 
Selim'in Mı su seferi ( Askeı:1 n eş· 
riyyattan) Istanbul, 1930. 

Hüsni "Ressam-" - Bedayi'-i asarı 
Osınilniyye (Istanbul, Bursa, E· 
diı·ne vesairedrki cilmilere ait) 
htaıı bnl. ] 335. 

.i 

İakon bo vs ki "A.--" - Bak.: Grekov 
"B.-" et İakoubovski "A.-" 

İbni-Aralışah - Acaib-ül-ınakdur fi 
ııevaibi Timfıı'. Kahire, 1285. 

ibııi·Hacer - Bak.: Şihabüddin Alı
med ibni-Ahmed ibni-Ali ibni· 
Hacer il· Askalani "Hafız-". 

İbni-İlyas - Bak.: Muhammed ibni· 
Ahmed ibni-İlyas il-Hanefl. 

İbıri·Kemal/ 1 Kemal-Paşa-zade Şem
süddin Ahmed-Çelebi Efendi -
Mohacname (Ayasofya Kütüp· 
han esi, N o. 3318) ; 
Tevar1h ·i Al-i Osman (Fatih Kü
ti:iphanesi. No. 4221; Nuruosma· 
ııiyye Kütiiıphanesi, 3078). 

İbırül-Emin Mahmud Kemal İnal -
Osmanlı devrinde son Sadr-ı·a'
zamlar (14 c üz: J\Iaarif vekaleti 
neşriyyatından) Istanbul, 1940 -
1953. . 

İbrahim Efendi "Peçevi-" - Tarih-i 
Peçevi (İki cilt) Istanbul, 1283. 

İbrahim Kemal "Er1ı:an·i-Harbiyye 
yüzbaşısı-" - 1913 · 1922 Yu
nan ordusunun seferleri (Fran-
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sızcadan terceme Askeri mec· 
ını1a neşriyyatından) Istanbul 
1939. 

İbrani kaside - Bak: Danoıı "A.-" 
İcnıal"i teval'ih-ül·enbiya ve-l·mii

HL~ ve-l-a'yan - Bak.: ~Iehmet 

- Çelebi "~Ierzifonln Ramazan· 
y,ade Y e=3ilce-". 

idris-i Bitlisi - Heşt Bihişt (Aceın· 
ce: İlk sekiz pa dişalı taı'ihi) Nı1-

rnosmaniyye Kütilphanc,;i, : ~·;. 
3082; 
Selimname ( Acemce : :Miiellifiıı 

ölümünden sonra oğlu Ebu-1-
Fazl Mehmet-Çelebi ikmfil et
miştix) Topkapu saxayı Hazi nP 

kütüphfiııesi, N o. 14~m. 
İ~deınir "Uluğ·-" - Kuleli vak'ası 

hakkında bir araştırma (Türk 
Taı·ih Kunmm neşriyyatından) 

Ankaı'a, 1937. 
İhsan Suııgn - Bak. : Snngn "İhsan-" 
İki komite, iki kıtal - Bak.: Altı· 

nay "Ahmed Refik-". 
İkiııei Viyana sefeı·i - Bak. : Taraıı 

"Kurmay albay Necati-". 
ilG,-eli Esmih-üt·tevihih maa zeyl -

Bü.: Şem'i "Meşrebzade - da-
madı Mehmet-". 

İ k de Ch yp re "L'-" sa situatiop 
presente et ses souvenirs du Mo· 
Yen - age - Bak. : Mas·Latrie 
"L. de-". 

ile de Rhoodes "L'-" - Bak.: Billi
otti "Edouard-" et Cöttret "L'
abb€--". 

İl es ele l' Afriqne - Bak.: A yezac ."D' _, 

İlk Kn'ını hanlannın mektu1plan 
Bak.: Kurtoğ·lu "Fevzi-". 

İmanı-zade Es'ad Efendi - Bak.: Es'· 
ad Efendi "İmam-zade-". 

tııba'iil·ğuınur bi·ebna' ihi.ıiu Bk.: 
'Şihi\büddin Ahmed ibni-Ali 
ibni-Hacer il-Askalani. 

İnstitutions musulma.nes "Les-" -
Bak.: Demombynes "Maıırice 
Ga.udefroy-". 

İnstituts politiquet et militaires de 
Tamerlan - Bak. : Langles "L' _, 

introduction a l'histoire de l'Asie, 

Tuı·cs et Mongols des origines a 
1405 - Bak.: Calımı "Leon-". 

İoı'ga "N.-" - ChaTles XII a Ben
der (Revue historique du Sud· 
Est europeen'clc çıkmıştır) Bi.ik
reş, N' isan - Haziran 1926; 
Du ııouveau .sur la campagne 
turqne ele Jean Hunyacli eli 1448 
(Renw historique du Sud·Est 
europeeıı'cle çıkmıştır) Bükreş, 

Ki\nnnn~Gni - }.bı't 1926: 
Geschichte des Osmanisehen 
Reiches nach den Quellen (Beş 

<:ilt: Beşinci cildi B. Sıclkı Bay
kal tarafından "Osmanlı tarihi" 
ismiyle Türkçeye terceme edile· 
re:;: 19-±8 de Ankara'da ye Üııi· 

versite neşriyyatı içinde çıknmı· 
tır) Gotha, 1908 - 1913; 
Les voyageıus français dans. l'
Orient euı'opeen, Paris, 1928; 
::\-fehme<l-Ali et l'Egypte (Revne 
lıistoriqne du Sud·Est enropeen'
de çıkmıştır) Bükreş, Teşrini.ev

vel - Kanunuevvel 1932; 
Reche:;:ches sur l'histoire mo· 
deme de l'Egyıpte (Revue histo
rique du Sucl-Est curoptln'd<~ 

çıkmıştu) Bükreş, Teşrinievvel -
IGnnnnevvel 1933; 
Un teıııoignage espagnol sm· la 
Turquie de Soliman - le - Mag
ııifique (Revne historiqne dn 
8nd-E~t europeerı'de çıkmıştır) 

Bükreş, Nisan - Haziran 1930. 
Un voyageur en Tnrquie au XVI 
e siecle : Derııschwam (Revue 
lıistoTique du Sud-E st europeen'· 
de çıkmıştır) Biikreş, Nisan -
Haziran 1933. 

İran sefaretnamesi Bak. : Refi' 
Efendi "Mehmet-". 

İskender Beg Münşl j Türkman -
Tarih-i alem·aray-ı Abbasi, Tah
~·an, 1314. 

İskit "Serveı~" - Türkiye'de Mat· 
bfıfit rejimleri (Matbı1at Uınuın 

lVIiidürlüğü neşriyy~tından) Is
tanbul, 1939. 

ismail Asım Efendi - Bak. : Asım 
Efendi "KiiçülcÇelebi·zade İs-
mail-". 
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İsmail Beliğ Efendi - Bak. : Beliğ 
Efendi "Bursalı İsmail-". 

İsmail Galib Bey - Takvim-i :Mes· 
kfı;ı:at-ı Osmaniyye. Istanbul, 
1307. 
Takvim-i Meskükat-ı Selçukıyye 

(Tavaif-i-mülfıkden bazılanın da 
almaktadır) Istanbul, 1309. 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Bak.: 
U zunçarşılı "İsmail Hakkı-". 

İsmail Hami Danişmend - Bak. : Da· 
nişmend "İsmail Hami-". 

İsporad adaları ve tarihçesi - Bak. : 
Kemal "Habib-zade Radoslu Ah

med-". 
İstiklal savaşında ikinci kolordunun 

haı'ekatı - Bak. : Ulusoy "Er :ran 
-ı-Harbiyye miralayı Mümtaz 
_, 

İtineraire de Paris a Jerusale.m -
Bak.: Chateaubriand. 

İznik ve Bursa tarihi - Bak.: Ko· 
yunluoğlu "A. Mem.duh Tur 
gut-". 

İzzet Bey "Ramiz· Paşa-zade Mehmet 
-" - Harita-i Kapudanan·ı Der
yay (Der'ya-kapdanlarının terce
ınei-hal1eri) Istanbul, 1249. 

İzzi Süleyman Efendi "Vak'anüvis-" 
- Tarllı-i İzzi (H. 1157 - 1165 
vukuatına aittir; iki cilttir) Is
tanbul, 1199. 

I 

I kd-ül -cüman fi tarihi ehl-iz· zaman 
- Bak.: Ayni "Bedrüddin Ebi
Muhammed Mahmud". 

Is tan bul Üniversitesi tarihine başlan· 
gıç: Fatih, Külliyyesi ve zamanı 
ilim hayatı- Bak.: Un ver "Prof. 
Dr. Süheyl-". 

Istanbul ve Boğaziçi - Bak.: Zıya 
"Mehmet-". 

J 

Jacob "Georg-" - Bak.: Avni. 
Jacques Ancel - Bak.: Ancel "Jae

ques-". 
Jacques Madaule - Bak.: Madaule 

"Jacques-". 

J aeschke "Gotthaı'd-" - Türk in· 
kılabı taı'ihi kronolojisi (Niyazi 
Receb Aksu tercemesi: Birinci 
cildi 1918 - 1923 ve ikinci cildi 
1923 - 1930 vukuatına aittir; 
Üniversite neşriyyatındandır) Is
tanbul, 1939 ve 1941. 

Jauffret - Catherine II et son regne 
(İki cilt) Paris, 1860. 

Jean G. Keı'so:poulos - Bak.: Kerso· 
poulos "Jean G.-". 

John Williams - Bak.: Games "Ma· 
dame de-". 

Jonquiere "A. de la-" - Histoire 
de l'Empire Ottoman (İki cilt) 
Paris, 1914. 

Jonquieres "M. de-" Bak.: Can
teınİr "D.-". 

Joseph Lavallee - Bak.: Lavallee 
"J oseph-". 

J os, von Hammer Purgstall - Bak. : 
Hammer "Jos. von-". 

Jouannin "J. M.-" et Jules van Ga· 
ver - Turquie (L'Univers· kül
liyyatında çıkan Osmanlı tarihi) 
Paris, 1848. 

J ouı·nal - Bak. : Gallaııd "Antoiııe 
_,5 

J ourııal de Paul J amjouglou de 
Constantinople a Hotin en 1746 
- Bak.: Karadja "Coııstantin J. _, 

Journal ou Relation de I' Am bassade 
Russe en 1793 - Bak.: Delaıuar
re. 

J uchereau de S aint - Denys - Bak. : 
Saint · Deııys "Juchereau de-". 

Jules Ballot - Bak.: Ballot "Jules _, 

Jules van Gaver - Bak.: Jouannin 
"J. M-"-

Jundt "Andrf-" - Bak. : Kmlik 
Richaı'd-". 

Jurien de la Graviere - Bak.: Gra
viere "J u ri en de la-" .. 

K 

Kabakçı-l.VIustafa - Ba.k.: Altınay 
"Ahmed Refik-". 

Kadı-Bürh&nüddin tarihi - Bak. : 
Aziz ibni Erdeşir-i Esterabiidl. 
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Kadıköy hakkında tedkikat-ı bele· 
diyye - Bak. : Arseveıı "Celal 
Es' ad-". 

Kaclınlaı' saltanatı - Bak.: Altınay 

"Ahmed Refik-". 
Kadı-zade - Gazevat-r Sultan Selim 

(Selinnıame : Mısır sefec1.ne iş· 

tirak etmiş olan müellifin şah

siyy'eti belli değildir) Selimağa 

Kütüphanesi. No. 825. 
Kadri Perk - Bak.: Perk "Erkihı-ı

Harbiyye binbaşısı Kadri-". 
Kafkas tarihi - Bü.: Met Çunato· 

ka-İzzet. 

Kaaime - Bak. : Ali Bey "Bedrüddiıı 
·zade Miı'-i-liva Karsh-". 

Kalost Arapyan - Bak.: Ara,rpyan 
"Kalost-". 

Karni-i Hanyavi "Hüseyn-" Giı1.t 

tarihi, Istanbul, 1288. 
Kamil Bey "Erkan-ı-Harbiyye bin

başılarından Ömer-" - SU.dan·ı 

Mısri (İkinci Abdülhaınid'in ira· 
desiyle neşredilmiştir) Istanbul, 
1304. 

Kamil Paşa "Ar'apgirli Yusuf-" 
- Eser-i Kamil Paşa (İbn-ül-E

min'in bir mukaddimesiyle Paşa'
nın muharreratı) Istanbul. 1308. 

Kamil Paşa "Mehmet-" - HiHırat-ı 

Sadr-ı-esbak Kilmil Paşa, Istan
bul, 1329; 
Kamil Paşa'nın A'yaıı 

id Paşa'ya cevapları, 

1328; 

reisi Sa
Istanbul, 

Tarih-i siyasi-i 
Osınaniyye (Üç 
1325 1 1327. 

Devlet-i Aliyye·i 
cilt) Istanbul, 

Kaııte.mh "Demetrie-" Bak.: 
Cantemir' "D.-". ' 

Kanuni Sultan Süleyman devrinde 
aıniral Hadım-Süleyman Paşa'

nın Hind seferi - Bak.: Melzig 
Dr. Herbert-". 

Kanunııaıne·i Al-i-Osman ( Tarilı-i 
0Emani Encüıneni Mecmuası'
nın ilfweleı'i içinde Mehmet Arif 
Bey'in bir mukaddiınesiyle neş
redilen Kanuni Sultan Süleyman 
:mnunnaınesi : Daha sonra Adli
ye vekaletinin "Türk Hukuk ta
rihi" st>:·isiwle Hüseyn Namık 

Orknn tarafından da nef!Teı1il

ıııiştir) Istanbul, 1329 Ye Anka
ra, 1935. 

Knıınııname-i .Al-i-Osnıfin - Bak. : 
Abdurı'ahman Paşa "Tevkii-". 

Kanunname-i Sultani (Kanuni fley-
rıne aittir : Milli Tetebbü'ler 
mecmuasında neşredilmiştir) Is
tanbul, 1331. 

Kanunname-i .Al-i-Osman (Hususi 
kütüphanemizele yazma). 

Karacebe "Erkan-ı-Harbiyye binba
şısı Niza.meddin-" - Türk ulu
sal savaşının ilk parçası "Mon
dros mütar'ekesinden Büyük Mil
let Meclisi'nin açılışına kadar" 
( Askeri Mecınua neşriyatın

dan ) Istanbul, 1940. 
Karaçelebi-zade Abd-ül-Aziz Efendi 

- Bak.: "Karaçelebi·zac1e-". 
Karaı "EnYer Zıya-" - Selim III 

ün Hatt-ı Hümayunları (İki cilt : 
Türk Tarih Kurumu neşriyyatın· 

dandır) Anri:ara, 1942 ve 1946. 
Karamürsal "Zıya-" - Osmanlı 

mali tarihi hakk~nda tec1kikler 
(Türk Tarih Kurumu neşı'iyya

tınc1an) Ankara, 1940. 
Karslı-Ali Bey - Bak. 

"Bedrüdc1in-zade 
Kars lı-". 

Ali Bey 
Mir-i-Iiva 

Kastamonu asar-ı kadimesi - Bak.: 
Behcet "Mehmet-". 

Koca-Segbanbaşı HulasaVül-ke· 
lam fi redd-il-avarn (Tarih-i Os
mani Encümeni Mecmuasi'nın i
laveleri içinde neşı'edilmiştir) Is
tanbul, 1334. 

Karadja "Constantin J.-" Ex-
tmits des depeches de la Suede 
a Constantiııople "1751 - 1755" 
(Revue historique du Sud-Est 
eur~peen'de neşredi1miştir) Bük
ı·eş. Teşrinievvel - Kanunuevvel 
1930; 
Journal de Paul Jamjouglou de 
Constantinople a Hotin en 17 46 
"Le-" (İsveç dilinden Fransız· 
caya tercemedir'; Revue histo
rique du Sud-Est Europeen'de 
Çıkmıştır) Bükreş, Kanup.usani 
.Mart 1930. 
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Karaman tarihi - Bak. : Şikari. 
Karası vilayeti tarihçesi - Bak. 

Uzunçaı'şılı "İsmail Hakkı-". 

Karolidi Efendi - Bak.: Kritovulos. 
Kaşifi - . Gazananıe·i Rfim (üniver 

site Kütüphanesi, Yıldız rl:olek
siyonu, No. 936); 
Tevarih-i Al-i Osman 
te Kütüphanesi, Farsi 
No. 1388). 

(Üniversi· 
yazınalar, 

Katib-Çelebi "Hacı-Mustafa ibni 
Abdullah, Hacı-Halife 1 Hacı · 
Kalfa " - Düsturül-amel Ii-ıslah 
il·halel, Istanbul, 1280; 
Fezleke (1000 · 1065 vukuatına 

ait iki ciltlik Osmanlı tarihi: Na· 
inıa!nın en mühiın ıne'ha:ıadır) 
Istanbul, 1286 - 1287; 
Takvim · üt-teva.rih, Istanbul, 
1146; 
Tuhfet-ül-kiba.r fi esfaı'-il·bilıar, 

Istanbul, 1329. 
Kaukasus Front in \Veltkrieg "Die 

-" - Bak.: Guse "Felix-". 
Kavanin-i Al-i Osman der hulasa-i 

mezamiıı-i defteri Divan 
Bak.: Ayn-i-Ali Efendi. 

Kayseriyye şehri- Bak.: Halil Ed
hem. 

Kazını "Binbaşı-" - Çaldıran seferi 
(Askeri neşriyyattan) Istanbul, 
1930. 

ICemal - Bak.: Naınık Kemal. 
Kemal "Habib-zade Radoslu Ahmed 

-" - İsporad adaları ve tarİhçe· 
si. Istanbul, 1331. 

Kemalüddin Efendi "Taşköprülü · 
zade Mehmet-" - Tuhfet-ül-ah
bab / Tarih-i saf (üç küçük 
ci lt) Istanbul, 1287. 

Ken'an Bey - Ken'an Bey asan 
(Resmi vesikalar mecmuası) Is
tan bul, tarihsiz. 

Keratry "Cte E. de-" Mourad 
V "1840 - 1878", Paris, 1878. 

Kersopoulos "Jean G.-" - Chro· 
no logic al banaise ( Les Balrl:ans 
mecmuasında neşı'edilmiştir) A· 
tina, Teşrinievvel 1937. 

Ke~fl Mehınet·Çelebi ibni Hızır 
Ağ·a - Bağ·ı ];"'~irdevs-i Guzat 
(Selimnamedir) Es'ad Efendi 

Kütü:phanesi, No. 2147. 
Khalkokondilis / Chalcondylas 

onikos-" - L'Histoire de 
"La

la de· 
cadence de l'e.ınpire Grec, et es· 
tablisseınent de ceh·y des Turcs 
(B. de Vignere Bourbonnois'nın 

eski Fransızca tercemesi) Paris, 
1620. 

Khronikon "To-" - Bak.: Francis 
"Yeorğios-". 

Ki tabeler - Bak.: Uzunçarşılı "İs
mail Hakkı-". 

Kitabeler ve Sahib, Saruhan, Ayduı, 
Menteşe, İnanç, Haınid oğulları 
hakkında nıaluınat - Bak.: U
zunçarşılı, "İsmail Hakkı-". 

Kitab-ı Bahriyye - Bak.: Piri-Reis. 
Kitab-ı Gencine-i feth~i Gence 

Bak.: Harimi·Çavuş "Rahimi · 
zade-" .. 

Kitab·ı Şecaatname - Bak.: Asafi. 
Kita.bu tar'ihi l\1:ısr il-hadis - Bak. : 

Zeydan "Corci-". 
Kitab·üs-süluk lhna'rifeti düvel il· 

müluk - · Bak.: Ta.:nyyüddin 
Ahmed il-Makrizi. 

Kısas-ı Enbiya ve Teva.rih-i Hulefa · 
- Bak.: Cevdet Paşa "Ahıned-". 

Ktzlar-ağası - Bak.: Altınay "Ah
med Refik-". 

Koca-Mustafa Bey Bak. : Koçu 
Bey "Görüceli-". 

Koçu Bey "Görüceli-" - Ma'ruzat 
(Sultan İbrahim'e takdim ettiği 
ıslah&t layihalan) Millet Kütüp· 
hanesi. Eıniri koleksiyonu, tarih 
kısmı, No. 474; 
Niza.m·ı Devlete müteallık nsa· 
le (Dördüncü Murad'a takdim 
ettiği ıslahat layihalan : "Koçu 
Bey layihası" diye anılır; Londra 
ve Istanbul tabı'larından başka 
Adiiye vekilietinin "Türk Hukuk 
tarihi" serisinde Hüseyn Namık 
Orkun tarafından da neşredil

miştiı') Londm, 1277; Istanbul, 
1303 ve Ankara, 1935 - "Koçu 
Bey'in asıl ismi Koca· Mustafa 
Bey' dir". 

Konia, la ville des derviches tour
nem·s - Bak.: Huart "Cleınent 
_, 
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Koyuuluoğlu "A. :Meınduh Turgut-" 
- İznik ve Bursa tarihi, Bursa, 
1935. 

Köpriilü "Mütekaicl kaymakam Şerif 

-" - Harb·i-umunıi bidayetin
cle Üçüncü ordu: Sankamış İlıa

ta manevrası Ye meydan muha
rebesi, Istanbul, 1338. 

Köprülüler - Bak.: Altınay "Ahmed 
Refik-". 

Kralik "Richard-" - Histoire de 
Vienne clepuis l'En1Jpiı'e ro.main 
jusqu'a nos jours (Profesör 
Andre Jundt'un Almancadan 
Fransızca ya tercemesi) 'Paris, 
1932; 

Kretschmayr "Heinrich-" - Die 
Tijrken vor "Wien, Stimmen und 
Beı:'ichte aus dem J ahre 1683, 
Münih, 1938. 

Kritovulos - Tarih-i Sultan Mehmet 
Han-ı Sani (İzmir ıneb'usu Ka· 

rolidi Efendi tercemesi : Tarih-i 
Osma.ni Encüıneni neşriyyatın· 

dandır) Istanbul, 1328. 
Kudsi Mehmed Efendi 1 Çelebi "Ni

şancı·zacle 1 Ramazan-zade--" -
Mir'fit·ül-Kainat (Bu iki ciltlik 
eserin ınüellifi, Merzifonlu Ra
mazan·zade Yeşilce Mehmet-Çe
lebi'nin torunucluı:') Istanbul, 
1269. 

Kuleli vak'ası hakkında bir araştır

ma - Bak.: İğde~ıir "Uluğ-". 
Kurtoğlu "Fevzi-" - Cihaıı harbiır 

de deniz muharebeleri (Birinci 
cileline "İskajerak" ve i:rinci cil-· 
dine "Türk donanınası ne yap· 
tı ?" isimleri verilmiştir) Isbn
bul, 1928; 
Hadım-SiHeyman Pıışa'nın mek
tupları ve Belgrad'ın mnhasara 
planı, Istanbul, 1940; 
ilk Kırım lııınlarıııın mektupları, 
Istanbul, 1937; 
XVI ncı asrın ilk yarısında Ge· 
libolu (Türkiyfit mecmuasında 

neşredildikten sonra ayrıca ı'İsa
le şeklinde de çıkmıştır) Is tan· 
bul, 1936. 

Kurtoğ-lu "Mustafa Şeref-" - Bak.: 
Graviere "Jurien de la-". 

Kntbiiddiıı J\.fnlıanımed ibni Ahmed 
il-Mekki - El-i'lamu bi'a'lfimi 
Beytullah il-Haram ( Arapça<lır) 
:1fısıı', 1303. 

Küçük· Asya - Bak.: Texier "Char
les-". 

Küçük-Çelebi-zade İsmail .Asım E· 
feneli - Bak.: Asım Efendi "Kil· 
çük-Çelebi-zacle İsmail-". 

Küçü:Cc-Saicl Paşa - Bak.: Said Pa
şa 1 Küçük · Said Paşa" "Meh
met-". 

Künh-ül-Ahbar - Bak.: .Ali-Çelebi 
"Gelibolnlu-". 

Kütahya şehri - Bak.: Uzunçar:ılı 

"İsmail Hakkı-". 

L 

Lacroix "Fr~deric-" - Bak.: Ave· 
zac "D'-". 

Ul.le devri - Bak.: Altınay "Ahmed 
Refik-". 

Lamartine "A. de-" - Histoire de 
la Turquie (Sekiz cilttiı:') Paris, 
1869. 

Laınouche "Colonel-" - Histoire 
de la Tmquie, clepuis les orıgı

nes jıısqu'a n os jours; Paris, 1934. 
Lane-Poole "Stanley-"-:- The story 

of Turkey. New·York, 1888 -
Bak. : Halil Edhem. 

Langles "L.--:-" - Institı:its ~1olitiques 
et militaiı'es de Tameı·lan, Paris, 
1878 (Mustafa Rahmi'nin "Timur 
ve Tüzükatı" ismindeki nıuhta· 
sar tercemesi Maarif vekaleti 
neşriyyatındanclır, Istanbul, 1939; 
daha. sonra Adiiye verl:aletinin 
neşrettiği "Türk Hukuk tarihi" 
serisinde de Hüseyn Na.rmk Oı'
kun tarafından neşredil.miştir, 

Ankara, 1935). 
Langlois "Victoı~" - Golleetion des 

historiens anciens ct ınocleı'nes 

de l' Armenie, Paris, 1869 - 1881. 

Laonikos Khalkokondilis Bak.: 
Khalkokondilis "LaonikQs-" 

Laugier de Tassy Bak.: Tassy 
"Laugier de-". 

Lavallee, "J o se ph-", Lacı'oix "Fre
d~ric-,. Gregory "De-", Coion· 
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na "Friess de-" - Espagne, İles 
Baleares, Sardaigne, Corse (L'
niYers külliyyatından) PaTis, 
1854. - Bak.: Gueroult "Ad.-''. 

La nıllee "Theophile-" - Histoire 
de la Tmquie (İki cilt) Paı'is, 

1859. 
Histoire des Fran<}ais (İki cilt) 
Paris, 1847. 

LaYisse et Raınbaud - Histoirc ge· 
nerale, du IV e siecle a nos jours 
(On iki cilt) Paris, 1893 - 1901. 

Lawrence "T. E.-" - Lcs sept pili
ers de la sagesse (Charles J\!Iau
ron taı'afından İngilizceden Frau
sızca'ya terceıne edilmiştir) Pa· 
ris, 1950. 

Lebeau "Charles-" - Histoire du 
B as-Empire muhtelif tabı'ları 

va.rdtr: Sonuncusu Saint - Mar 
tin'iıı ilaveleriyle neşı'edilmiştir; 

bu eserin Türklere ait kısımla

rı tarafmuzdan Türkçeye ter
ceme ve talışiye edilmişse de he
nüz neşredilmeıniştir) Paris, 1757 
· 1779, 1833 - 1836 ve 1829 · 1833. 

Leila Hanoum - Le Harem İmpe

rial et les sultanes au XIX e 
siecle (Tür:,çe .metni yevmi gaze
telerde tefrika smetiy le neşre

dildikten sonra, oğ·lu Yusuf Razi 
Bey tarafından Fransızca terce· 
mesi neşredilmiştir) Paris, 1925. 

Leon Cahun - Bak.: Calımı "Leon ,. 
Leon Galibert -

"Leon-". 
Bak.: Galibert 

Leopold Yon Ranke - Bak. : Ranke 
''Leopold von-". 

Lettres du baron de Busbec, tradui· 
tes en fran<}ais 
Bak.: Busbeck. 

Liddel Hart - Bak.: 
B. H. Liddel-". 

aYec notes -

Hart "Capitaine 

Life of Osman the Great - Bak.: 
Gomez "Madame de-". 

Liman Yon Sanders - Bak. : Sanders 
"Liman von-". 

Loiı' "Du-" - Les voyages du sieur 
du Loir avec la relation du siege 
de Babylon fait en 1639 par Sul
tan Jl.fourat, Paris, 1654 - Bak.: 

Anonim. 
Loisean "ChaTles-" - L'equilibrc 

adl'iatiquc, Paris, 1901. · 
Lot "Ferdinaııd-" - L'art ıııilitaire 

et les arnıees au ınoyen age en 
Europe et dans le Prochc-orient 
(iki cilttir: General R. Rosetti 
tarafından yazılıp Bükreş Üııi· 

yersitesi pı'ofesörlerindeıı Cons
tantin Marinesco tarafından 

Fraıısızcaya terceme edilen 
"Considerations sur quelques ef· 
fectifs d'aı·mees op€rant dans le 
sud-est de l'Euro,pe pendant l'an
tiquite et le moyen-age" ismin· 
de bir etud de ikinci cildin somı
ııa zcyl olarak ilave edilmiştir) 

Paı'is, 1946. 
Loti "Pierrc-" - Los massacres 

d'Armenie, Paris, 1918. 
Louis Bertrand Ba~c : Bertrand 

"Louis-". 
Louis Dubeux Bak: DubeuX 

"Louis-". 
Louis Frank - Bak. : Frank "Dr. 

Louis-". 
Louis Madelin 

"Louis-". 
Lucas Dubreton 

"J. Lucas-". 

Bak.: M adelin 

Bak. : Du breton 

Lucieıı Bouvat - Bak.: Boıwat "Lu· 
eien-". 

Lucien Davesies d~ Pontes - Bak.: 
Ponte~ "Lucien 'Davesies de-". 

Lucien · Louis Bellan - Bak. : Bel
lan "Lucien - Louis-". 

Lukacs "Gcorges-" riyasetinde bir 
hey'et - La Hongrie et la civi· 
li sa tion (Üç cilt) Paris, 1929. 

Lfıtfi Efendi "Vak'aııüvis Hafız-Ah· 

med-" - Tarih-i Lfıtfi (1241 · 
1265 vukuatına ait sekiz cilt) 
Istanbul, 1290 - 1306 -"Sekizin
ci cilt daha sonra Abdurrahman 
Şeref tarafıııdan neş•:edilmiştiı'" 
Istanbul, 1328. 

Lfıtfi Paşa - Tevarilri Al-i Osman 
(İlk on padişalı devirlerine ait· 
tir) Istanbul, 1341; 
Asafname (Osmanlı idare usul
leri hakkında risale; Ali Emiri 
Efendi tarafından neşı'erlilmiş· 
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tir) Istanbul, 1326 - "Üniversi· 
te kütüphfuıesi, Türkçe yazma
lar, N o. 786 daKi mecmua ıçın· 

de bulunan yazma nüsha ile mu· 
kayese edilmelidir Bu eser 
Adiiye vekaletiniıı "Türk Hukuk 
tarihi" serisinde de Hüseyn Na
ınık Orkuıı tarafından neşı'edil· 

miştir" Ankara, 1935. 
Lutfi Simavi Bey - Sultan Meh

met Reşad Han'ın ve halefinin 
sarayında gördükleriın, Istanbul, 
1342 1 1924. 

Lybyer "A. H.-" The govenı-

nıent of the ottoman empire in 
the time of Suleiınan the Mag
nificent, Caınbı'İdge, 1913. 

M 

Mııarif V ekaleti - Tanzimat (Yalnız 

, <LG26: sa:hifelik. biı'inci cildi neşre-
' , '' :dil,~iştiı~) Ist~nbul, 1940. 

:Ma c·· Carthy - Bak.: Avezac "D'-". 
l\fae - FarJane "Charles-" - Cons· 

tantino:ple et la Tnrquie (İki cilt: 
İngilizceden M. N ettement teTce· 
mesi) Paris, 1829. 

Macedoine "La-" - Bak.: Berard 
''Victor-". 

Macridi\; "Georges-" - Bak.: Ce
vad Paşa "Kabaağaçlı-zade Ah
med-". 

Madaule "Jacques-" - Histoire de 
France des origines a 1715, Pa
ris, 1943. 

Mailelin "Louis-" - François I er, 
Paı'İs, 1937. 

l'vfahan "Alexandre-" 
Therese d' Autı·iche "1'717 
Paris, 1 933. 

M ari e· 
. 1780" 

MaHsin·ül-asar ve Hakaayı~ı:-ul-ah

baı' - Bak.: Vasıf Ahmed Efen-
di "Vak'anüvis-". 

Mahmud .Celalüddin Paşa Bak.: 
Celalüddin Paşa "Mahmud-". 

:\fahıııud Kemal İnal - I;lak.: İbn ·ül
Emin Mahmud Kemal İnal. 

Mahmud 1\:fes'ud Paşa - Bak.: Mes'· 
ud Paşa "Feıik Mahmud-". 

Mahmud Muhtar Paşa - Bak.: Mu!ı-

tar Paşa "Katırcı-oğlu Mahıımd 
_, 

l\fahınud Şevket Paşa - Bak.: Şev

ket Paşa "}Iahmud-". 
l\Iahrfıse-i Istanbul fethnaınesi 

Bak.: CaferÇelebi "Taci-zade 
Tı.iğrfii-". 

Makrizi - Bak. : Takıyüddin Ah
med il·Makrizi. 

::'ıfalta nınhasarası - Bak. : Gravih'e 
"Jnrien de la-". 

Maııdelstanı "Andre-" - Le sort 
de l'Eınpire Ottoıııan, Paris, 1917. 

Mantran "Robert -" Histoire de 
la Turquie, Paris, 1952. 

Manuel de genealogie et de chrono· 
logie pour l'histoire de l'İslam 

- Bak.: Zambaur "E. de-". 
Manuel historique de la question 

d'Orient - Bak.: Ancel "Jac· 
ques-". 

Mareel Clerget Bak. : Cleı-gı>t 
"Marcel-". 

lVIareelle Tinayre BaK.: Tinayı·e 
"Marcelle-". 

Marie - Theres e d' Autriche - Bak.: 
Mahan "Alexandre-". 

Marinesco "Constantin-" - Bak. : 
Lot "Ferdinand-". 

::\Iarius Canard - Bak.: Canard "Ma· 
ri us-". 

Marsigli "Co.mte de-" - · Etat mili· 
taire de l'Empiı'e Ottoman 
(Fransızca ve İtalyancadır : Mü· 
tekaid kaymakam N azmi Bey'in 
Türkçe tercemesi Erkaıı-ı·H~r
biyye tarafından 1934 de Anka
ra'da neşredilmiştir; ismi "Os
manlı iılljparatorluğunun zuhur 
ve terakkisinden inhitatı zama
nına kadar askeri vaziyeti" şek

lindedir) La Haye-Amsterdam, 
1732. 

M:artyre d'un peuple "Le-" - Bak.: 
Söylemezoğlu "Galib Kemal!-". 

Ma'rfızat - Bak. : Cevdet Paşa "Alı· 
med-". 

J\lfa'rılzat - Bak.: Koçu Bey "Görü
celi-". 

Mas LatTie "L. de--" - Li'ile de 
Chypı'e, sa situation pı~sente et 
~es souvenirs dıı J'ıfoyen . age, 
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Paris, 1879. 
}lasraf-zade Mehmet Şefik Efendi 

- Bak.: Şcfü Efendi "Vak'anii· 
vis Masraf-zade ::\iehınct-". 

..\Iassacres d' Anneni e - Bak.: Loti 
"Pierre-". 

.Mathieu "Henri-" - La Turquie et 
ses differcnts peuples (İki cilt) 
Paris, 1857. 

}iatı'aki 1 :Matrakçı · Xasuh - Bak.: 
Nasuh ":Matraki 1 M:atrakçı-". 

·Maurice Gaudefroy Demombynes 
- Bak.: Demombynes "Maurice 
Gaudefroy-". 

.Maurice Hcrbette - Bak. : Herbette 
"Maurice-". 

Mauron "Charles-" - Bak.: Law· 
ı'ance "T. E.-". 

Mayra "B.-" Bak. : HaTt "B. H. 
Li d deli-". 

Mazhar Fevzi 
ber-i sahlh 
1290 - 1293. 

"Mehmet-" Ha· 
(Beş ci lt) Istanbul, 

Maziye bir nazar - Bak. : :Muhtar 
Paı;;a "Katırcı·oğlu Mahmud-". 

Mecdi Mehmed Efendi - Bak. : Ah-
med Efendi "Ta§köprülü·zade 
Ebu-l·Hayr-". 

Meclis-i Meb'usan "1293 = 1877" 
Bak.: Us "Hakkı Tarık-". 

Mecmua (1192 · 1210 vui>:uatına ait 
resmi: enak, ma'ri'ızat ve zabıt

namelerden mürekkeır) Hususi 
kütüphanemizdedir. 

Mecmua (1222 ·1223 vukuatına ait 
resmi vesika1ar ve müzakere 
zabıtları) Hususi kütüphfinemiz
dedir. 

Mecmua (Resmi ve lmsus1 evrak ve 
muhaberata ait) Hususi kütüp· 
hanemizdedir. 

Mecmi'ıa·i Münşeat-üs-Selatiıı 

Bak. : Feridun Ahmed Bey 1 Pa
şa. 

1\leğ·ali Elliniki Engiklopedia (Büyük 
Yunan ansiklopedisi, 18 inci 
cilt) Atina, 1932. 

Me,hemed ·Ali et l'Egypte Bak. : 
İor'ga "N.-". 

Mehmed Ağa "Silahdar Fındıklılı-" 
- Silahdar 1 Silihdar tarihi 
(1065 - 1106 vukuiUına ait iki 

cilt : Tür}{ Tarih Eneüıııeni kül· 
liyyatı içinde çıkmıştır - Halk. 
arasında zebanzed olan "Silih· 
dar" telaffm:u yanlıştır) Istan
bul, 1928 . 

Mehmet Arif Bey - Bak.: Axif Bey 
"Mehmet-" . 

Mehmet Aı'if Bey, - Bak.: N eeib 
Asıııı ve Mehmet Arif. 

Mehmet Ata Bey - Bak.: Ata Bey 
"Mehmet-". 

Mehmet Ataullah Efendi - Bak. : 
Ataullah Efendi "Şaııi-zade Meh· 
m et-". 

Mehmet Behçet - Bak. : Behcet 
"Mehmet-". 

Mehmet Bey "Hafız-" - Hakaayık 
-ul·beyaıı fi hakkı Cennetmekan 
Sultan Abd-ül· Aziz Han, Istan
bul, 1324. 

Mehmet Ce.maliiddin Efendi - Ba:k. : · 
Cemalüddin Efendi "Şeyh-iii· 

İslam :Mehm.et-". 
Mehmet-Çelebi "E bul· Fazl-" 

Bak.: idris-i Bitlisi. 
Mehmet·Çelebi "Merzifonlu Rama· 

zaıı-zade Y eşilce-" - Tarih-i 
Nişaııeı-Mehmet Paşa, Istanbul, 
1279. (Ayasofya kütüphanesin
de 3021 N o. daki "icmal-i teva
rilrül-Enbiya ve-1-Müli'ık ve·l
A'yan" a da bakılınalı dır). 

Mehmet Emin - Ba.k.: Emin "Meh
met-". 

Mehmet Emin N alılfl Efendi - Ba-:ı:. : 
N ahlfi Efendi "Mehmet Emin-". 

Mehmet Es'ad Efendi - Bak.: Es' ad 
Efendi "Sahhaflarşeyhi·zade 
Vak'aııüvis Seyyid-". 

Mehmet Hafid Efendi - Bak.: Ha· 
fid Efendi "Mehmet-". 

Mehmet-Halife - Tarih-i Gılmaui 
(Türk Tarih Encümeni Meemfıa· 
sı'nııı ilavelerinden) Istanbul, 
1340. 

Mehmet-ibni-Mehmed Efendi "Edir
neli Hacı-" - Nuhbet·üt-tevii
r'lh ve-1-ahbar, Istanbul, 1276. 

Mehmet Kemalüddiıı Efendi - Bak. : 
Kemalüddin Efendi "TaşkÖjprü
lü·zade Mehmet-". 

Mehmet Mazhar Fevzi - Bak. : 1\faz-
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har Fevzi "Mehmet-". 
~I ehmet Me edi Efendi - Bak.: Ak 

· med Efendi "Taşköprülü-zade 

Ebu-1-Hayr-". 
Mehmet Meınduh Paşa - Bak. : 

Me.mduh Paşa "Mehmet-". 
:Mehmet Mubfirek Bey - Bak.: Mu

barek Bey "Mehmet-". 
.i\1ehınet Murad Remzi - Bak.: Mu

rad Remzi "Kazanlı Mehmet-". 
.Mehmet Niyazi Bey - Niyazi Bey 

"Mehmet-". 
:Mehmet Paşa "Fatih devı·i vezir-i·a'

zamlanndan Tevkil-" - RisiUe
tün bi-l-Aı'abiyye fi tevarih is
Selatin il-Osmaniyye (Birinci 
cüz'ü Osmanlı eıısabına, ikincisi 
Fatih devri vukuatına aittir) 
Ayasofya kütüphanesi, No. 3204. 

:!\fehmet Raif - Bak. : Raif "Meh
met_.:.". 

Mehmet Raşid Efendi - Ba<r. : Ra şi d 
Mehmed Efendi "Vak'aııüvis-". 

Mehmet Refi' Efendi - Bak.: Refi'' 
Efendi "Mehmet-". 

:.Mehmet Sadık - Bak. : Sadık "Zaim 
·zade Mehmet-". 

1VIehmet Sadık Rif'at Paşa - Bak.: 
Rif'att Paşa "Mehmet Sadık-". 

Mehmed Said Efendi - Bak. : Said 
Efendi "Feraizci-zade 8eyyid 
Mehmet-". 

Mehmet Said Paşa - Bak.: Said Pa· 
şa 1 Küçük-Said Paşa "Meh-
met-". 

Mehmet Salahüddin Bey - Bak.: Sa
lahüddin Bey "Safiyye-Sultaır 
zade Mehmet-". 

Mehmet Süreyya - Bak. : Süreyya 
"Mehmet-". 

Mehmet Şiikir Paşa - Bak. : Şakir 

Paşa "Ferik Mehmet-" 
Mehmet Şem'i - Bak. : Şem'i "Meş

rebzade damadı Mehmet-". 
Mehmet Şerefüddin Efendi - Bak. : 

Şerefüddin Efendi "Mehmet-". 
Mehmet Şerif Paşa - Balı:.: Şerif 

Paşa "Damad Mehmet-". 
Mehmet Şiikri - Bak.: Şükri "Melı

met-". 
\fehmet Ta!' at Paşa - Bak.: Tal'at 

Paşa "Mehmet-". 

Mehmet Tevfik Paşa - Bak.: Tevfik 
Paşa. "Mehmet-". 

Mehmet Zihni Efendi - Bak. : Zihııi 

Efendi "Mehmet-". 
Mehmet Zıya - Bak.: Zıya "Meh

met-". 
J\Ielzig "Dr. Herbert-" - Kanuni 

Sultan Süleyman devrinde arni
ral Hadun-Süleyman Paşa'nın 

Hind seferi, Is tan bul, 1943; 
On-beşinci asır başında diinya 
mukadderatını tayin eden Türk 
ordulaı'ıııın Ankara meydan mu
h~rebesi (Cemil Zıya Şanbey 

tercemesi) Istanbul, 1941. 
Memduh Paşa "Mehmet-" Es-

vat-ı sudur, İzmir, 1328; 
Hali' ler, iclaslar; IstanbuL 1329; 
Mir'at-ı şiiunat, İzmir, 1328; 
Tasvir: i ah va!, tenvir-i istikbal; 
İzmir, 1328. 

Mı:mduh Tuı'gut Koyunluoğ·Iu 

Bak.: Koyunlu-oğlu "A. Memduh 
Turgut-". 

Memoires Bak.: Montecuculli. 
Memoire~ Bak.: Grey "Lord-". 
M-emoires Bak.: Morgenthau. 
Memoires du baron de Tott sur Ies 

Tuı·cs et les Tartares - Bak. : 
Tott "Baro de-". 

Menalı:ıb·ı Hünerveran - Bak.: .-Hi
Çelebi "Gelibolulu Mustafa-". 

Menakıb-ı Sultan Selim - Bak.: Sa'
düddin ibni Hasan Can "Hoca _, 

Menteşe beyliği - Bak.: Wittek "P _, 

Menzilııame - Bak.: Feridun Alı

med Bey 1 Paşa .. 
Meri'üt-tevaı-ih - Bak. : Süley.man 

Efendi "Şanıdani·zade Fındıklı
lı-". 

Mesir-iil·ahzan fi maktel is-Sultan 
Osman - Bak: Danon. "A.-". 

Meskukil.h İslamiyye takvimi 
Bak.: Zıya "Ahmed-". 

:Meskukil.t-ı kadime-i İslamiyye kata
logu - Bak.: Tevhid Bey "Alı

med-" ve Mubare!{ Bey "Meh
met-". 

Meskukat-ı Osmaniyye - Bak.: Ha
lil Edlıeın Bey. 
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::\Ies'ud Pa;;:a "Feı-ik ::\Iahmud-" -
- :.\Iuahedat nıecnıüası 1 1\Iuiihe
dat~ı uınfınıiyye ;ınecınTiası (Be:s 
cilttir) Istanbul, 129-± - 1298. 

.Jleşiihiı--i İslam - Bak.: Vehbi Bey 
"Hami d-". 

1Ieşahirüınıisa - Bak.: Zihni Efen
di "::'IIehmed-". 

::'\Ieşlıur Osmanlı kumandanları -
Bak.: Altınay "Ahmed Refik-". 

.Jieshur Rumeli a'yanlarıııdan Tiı·si

nikli İsmail, Yılık-oğ1u Süley
man Ağalar ve Alemdar · 1\Ius· 
tafa Paşa - Bak. : Uznnçarşılı 

"İsmail Hakkı-'~. 
M et Çunatoka - İzzet - Kafkas ta

rihi (İndi mülahazalarından do
layı ihtiyatla gözden geçirilnıe· 

lidi;·) Istanbul, 1330. 
Mezemorta - Hüseyn Paşa - Bak.: 

Safvet Bey "Bahriye !caymakanu 
_, 

Michael Pra1vdin - Bak.: Prawdiıı 

"Michael-". 
Michaud "S. Stelling -" 

I<'rischauer "Paul-". 
lVIidlıat Efendi "Ahmed-" 

Bak.: 

Mufas· 
sal "Tarih-i kurun-ı cedide" (İki 

biiyük cilt) Istanbul, 1303; 
Üss·i inkılab, Istanbul, 1294; 
Ziibdet-ii.l-hakaayık (93 seferi 
hakkında) Istanbul, 1295. 

Midhat Paşa "Ahmed Şefik-" 
Tabsıı-a-i ibret (Hatn'atının bi
rinci cildi) Istanbul, 1325; 
Mir'at-ı hayret (HatıTatının ilüır 
ci cildi) Istanbul, 1325. 

Midhat Paşa ve Taif mahkumları -
Bak.: UzunçaTşıh "İsmail Hak
kı-". 

::Vlidhat ve Riişdi Paşaların tevkifle
ı-ine dair vesikalar - Barl:. : U
zunçarşılı "İsmail Hakkı-". 

Mignot "Abbe-" - Histoire de l'· 
Eınpire Ottoman, depuis son ori
gine jusqua la paix de Belgrade 
en 1740 (Dört cilt) Paı-is, 1773. 

lVIiller - Trebizoııd, the last Greek 
Empire, Londm, 1926. 

Millingen "Frederick-" - La Tur 
qnie sons Abd'ni-Aziz (Bu müel· 
lif "Osman Bey" ve "Wladi· 

ınir Andriewitclı" isimleı-iyle de 
anılır) Brüksel, 1868. 

Miııorsky "V.-" - Esquisse d'uııe 

histoire de N ader-Chalı, Paris, 
1934; 
La Perse au XV c siecle entre la 
Tuı'qnie et Veııise, Paris, 1933. 

Mir'at-ı Bursa - Bak.: Taib Efendi 
"Hasan-". 

.Jiir'at-ı Cez1ret-ül· Ara b Bak.: 
Eyüp Sabri Paşa . 

Mir'at·ı cihan - Bak.: Osman "Bay
burtlu-". 

l\Iir'at-ı hakikat - Bak.: Celalüddin 
Paşa "Mahmud-". 

lVlir'iLt-ı lıayret - Bak.: Midha.t Paşa 
"Ahmed Şefik'-". 

Mir'at-ı Medfne - Bak. : Eyü:p Sabı'i 
Paşa. 

MiT' at-ı Mekke - Ba;c: Eyüp Salr 
ri Paşa. 

Mir'ah şiiunat - Bak.: Memduh 
Paşa "Mehmet-". 

Mir'at-ı tarih-i Osmani - Bak.: Sa
mi, Aziz, Şevki. 

Mir'at-ı vukuat-ı harbiyye - Bak.: 
Tevfik "Selanikli-". 

MiT'at-ül-Haremeyn - Bak.: Eyüp 
Sabı-i Paşa. 

lılir'iit-ül-kainat - Bak.: Kudsi Meh
med I;;fendi / Çelebi "Nişaııcı-za· 
de / Ramazan-zade-". 

Miı''at-ül-memalik - Bak.: Seydi Ali 
- Reis "Mısır ve Hind kapdanı _, 

Mimıiroğ·lu "VI.-" Fatih do· 
nanma.sı ve deniz savaşları (Is
tanbul Belediyesi neşriyyatın· 
dandır : Bazı indi miilahazala· 
rıııdan dolayı ihtiyatla gözden 
geçirilmelidir) Istanbul, 1946. 
Fatih Sultan Mehmet II devı-ine 
ait t:ırilıi 

1945. 
vesikalar, Istanbul 

Mismeı' "Charles-" - Soires de 
Constantinople, PaTis, 1870; 
Souveniı·s du monde ınusulmaıı, 
Paı-is, 1892. 

Molıaç-name - Bak.: İbni-Kemal 1 
Kemal-Paşa.·ziide Şemsiidelin Alı
med-Çelebi Efendi. 

l\Ioltke "Comte de-" - Ca.mpa?JlCs 
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des Russes dans la Turquie 
d'Europe en 1828 et 1829 (Dem
mieı·'nin Fransızca ya tercemesi: 
Bunun "1828 seferi" ismindeki 
TürKçe tercemesi 1932 de Erkan· 
1·Harbiyye neşriyyatı içinde çık

mıştır) Paris, 1834. 
l\fontandon "George-" Bak. : 

Prawdin "Michael-". 
l\fontecuculi 1 l\fontecucculi "Comte 

de-" - 1\femoires, Art militaire, 
Guerre contre les Tuı·cs, Cam
pagne de 1664 (Üç cilt: İtalyan· 
cadan Fransızcaya T. de Cı'isse 

terceınesi) Paris, 1769. 
Morgenthan - Memoires, Paris, 1919. 
l\fosquc3es de Constantinorrıle "Les-" 

- Bak.: Gabriel "Albert-". 
l\fourad V - Bak. : ~eratry "Cte E. 
' de--". 
Mouradgea d'Ohssan - Bak.: Olısson 

"Mouradgea d'-". 
!iualıedat mecmuası 1 1\fuahedat-ı 

Um11ınıyye mecmuası - Bak. : 
Mes'ud Paşa "Ferik Mahmud-". 

Mubarek Bey "Mehmet-" - Mes· 
kuk&t-ı kadime-i İslamiyye ka
talogu (Osmanlı tarihiyle alaka
dar kısmı ~ırıın Hanlarının ınes· 

kukatıdır: Müze-i Hümayun neş· 

riyyatından~ır) Istanbul, 1318. 
Mubil.rek Galib - Ankara; ~abı'is

tanlar, nıescidler, camiler (Maa· 
rif veKaleti neşriyyatındandır) 
Istanbul, 1341. 

Mufassal - Bak.: Midhat Efendi 
"Ahmed-". 

Muhammed Ali Füruği - Bak.: Fü
mgı "Zeka'ül·nıülk Muhammed 
Ali-". 

Muhammed Ebu-s·Sürur "Şeyh-" -
El-Minah ur·Rahmaniyye fi-d
Devlet il-Osmaniyye (Arapça
d~r) V eliyüddin Efendi kütüp
hanesi, No. 2455. 

Muhammed ibni Ahmed ibni İya.s 
il·Hanefi - Bedayi'-üz-zühı1r fi 
vakaayi'-id-dühur (Mısır mü· 
verrihlerindendir) Bulak. 1311 -
1312. • 

Muhammed ibni Galbun Bak. : 
Behicüddin Mehmed Efendi. 

:\Iulıarebat-ı bahriyye-i Osnıaııiyye 

- Bak.: N ut:Ci "Süleyman-". 
Mulıarebat-ı İslaıniyyeden b&his: 

Tarih-i harb - Bak.: Sena'i: "Os
ınan-". 

Muhiireb&t-ı meşhure-i Osmaniyye 
alboınu - Bak. : Muhtar Paşa 

"Ferik Ahmed-". 
Muharrem ibni Ramazan "Beşiktaş· 

lı-" Süleymannaıne, Revan 
köşkü kütüphanesi, N o. 1277. 

Muhtar Paşa "Ferik Ahmed-" -
1244 = 1828 Türkiye - Rusya se
feri ve Edirne mualıedesi (Bi
rinci cilt: Er ;ran-ı-Harbiyye neş
riyyatından) Istanbul, 1 928; 
1245 = 1829 seferi (İkinci cilt : 
Erkan·ı-Harbiyye neşriyyatın

dan) Ankara, 1928 ; 
Feth-i celil·i ~ostantiniyye, Is
tanbul, 1316. 
Muharebiit-ı meşhure-i Osmaniy· 
ye albomu (Askeri tedkikler) Is
tanbul, 1332. 
Saint - Gothaı'd'da Osmanlı or
dusu, Istanbul, 1326. 

Muhtar Paşa "Müşir ~atı:rcı-oğlu Ga· 
zi Ahmed-" - Sergüzeşt-i ha
yatımın cild-i sanisi : 1294; 
Anadolu'da Rus muharebesi 93 
seferine aittir) Istanbul, 1328. 

Muhtar Paşa "Katırcı·oğlu Mahmud 
-"- Maııiye biı' nazar, Istan
bul, 1341; 
Üçüncü kolordunun ve ikinci 
Şaı'k ordusunun muhihebatı 
(Balkan harbine aittir) Istan· 
bul, 1331. 

Muhtıra-i rical ve siyasiyyun -
Bak. : Musa Kazım. 

Murad Bey - "Mizancı Ebu-I-Faruk 
Mehmet-" - Tarih-i Ebu-I-Fa· 
ruk (Yedi cilttir: indi mülalıa

zalarından dolayı ihtiyatla göz
den geçirilmelidir) Istanbul, 1325 
- 1332. 

Muı'acl Rernzi "Kazanlı Mehmet-" 
- Telfik·ül-ahbiir ve telkih-ül
asar fi vakanyi'i Kazan ve Bul· 
gar ve müluk iit-Tatar. üren-

. bnrg, 1908. 
Muralt "Edouard de-" - Essai de 
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ChronogTaphic Byzantine "1057 -
1453" Bale-Geneve-St. - Peters
bonrg, 1871. 

I\iuı'taza "Nazıni-zade Hiiseyn." 
Terceme-i Tarih-i Timur, Istan
bul, 1277 - Bak.: İbni· Arabşah; 
Gülşeıı-i hnlefa, Istanbul, 1143. 

~Ifısa Kazım - Muhtıra·i rid\1 ve 
siyasiyyun (Hilkatten 1910 tari
hine ~mdar kronoloji) Istanbul, 
1326. 

..\Iusavver tarih-i harb -- Bak.: Ve
eiht ve ı'iifekası, 

Mustafa - Süleymanname (Müellif, 
eserini İkiııei Selim'in eülusun
dan sonra yazmıştır) Hazine kü
tiipha.nesi, N o. 1340. 

..\lustah Ali-Çelebi - Bak. : Ali-Çe
lebi "Gelibolulu Mustafa-". 

:Mustafa-Çelebi "Koca·Ni>ıancı Celfıl 

·zi\r\e-" - Selinmame, Revan 
odası kütüphanesi, No. 1274; 
'l'abakaat·ül·memiHik fi dere
cfıt-il-mesalik (Türkçe yazma
dır : Bunun binbaşı Sa'düddin 
Tokdenilr taTafından yapılan ve 
19:17 dt> askeri neşıiyyat iôndc 
ı;:ıkan tercemesi Aceıncedeıı ya· 
pılını~ gösterilcliğine göre, vak· 
tiylo muhtasar smette Far:siye 
nakl edilmi') olması lazııngeliı·) 

Fi\.tih kütüphanesi, No. 4423. 
Mustafa Efendi "Selanikli 1 (Yalnız 

971 - 1001 vukuatınıı ait ilk ;os
mı bir cilt halinde neşredilmiş 

ve alt tarafı gayr-i·münteşir kal
ınıştır : 1001-1008 vukuatına aid 
olan ikinci kısım için Bak.: üni· 
veı;site kütüphanesi, Tüı'kçe yaz
malar, N o.. 6027) Istanbul, 1281. 

Mustafa Fazıl Paşa "Mısulı-" 

- Bak.: Faz ıl Paşa "Mısulı M us· 
tafa-". 

Mustafa ibni Abdullah "Hacı-" -
Bak.: IGtib·Çelebi. 

Mustafa Necib Efendi - Bak.: Ne
cib Efendi "Musta:fa-". 

Mustafa Nuri Paşa - Netaic-ül-vu
kuat (Dört cilttir : İlk üç cildi 
1294 • 1296 tarihlerinde Matbaa
i-Amire'de basılmıştu; dört cil
dinin tam olarak tab'L ikinci 

ıneşrutiyyettedir) Istanbul, 1327. 
Muzaffer Gökman - Bak.: Gökman 

''M uzaffer-". 
Mücella Efendi "Pojegalı-" - Eğri 

se i' eri· menzilnanıesi (M nh telif 
risalelerden ınüre;>:kep biı' .mec· 
mua içindedir) PeTtevnival kü
tüphanesi, N o. 759. 

l\Iiiıntaz Ulusoy - Bak.: Ulusoy "Er 
kaın-Harbiyye miralayı Münr 
taz-". 

Miineccim·başı - Bak.: Derviş Ah
med - Dede Efendi "Müneccim 
- başı-". 

l\Iüıışeat-üs-selatin - Bak.: Feridun 
Ahmed Bey 1 Paşa. 

Müntehabat-ı asar - Bak.: Rif'at 
Paşa "Mehmet Sadık-" . 

N 

Nahlfi Efendi "Mehmet Emin-" -
Sefaretname-i AbdülkeTim Paşa 

(Muhtelif 1188 de Rusya'ya g·iden 
hey'et azasındandır : Eser İk

dam külliyyatı içinde neşredil· 

ıniştir) Istanbul, 1316 . 
.:f ai ma 1 Mustafa N nim Efendi -

Ravzat-ül·Hüseyn fi hulasati ah
bar il-hafıkayn = Tarih-i Nai
.ına (1000 - 1070 vukuatına ait 
Vak'anüvis taTihi : Altı cilttir) 
Istanbul, 1280. 

N akd-üt-tevarih - Bak.: Rif' at E
fendi "Ahmed-" 

Nami - Bak.: .Adil Nanıi. 

Naın.ık Kemal - Evrak-ı perişan 

(Teı'acim-i ahvale ait) Istanbul 
1301; 
Osman h tarihi (Dört cilt) Istan
bul, 1326 - 1327. 

Namıle Kemal - BaK.: Sungu "İlı
san-". 

N asuh "Matraki 1 Matrakçı-" -
Beyan-ı menazii-i sefer-i Ira
kayn-i Sultan Süleyman (Albert 
Gabriel tarafından · Fransızcaya 
terceme edilmiştir) Süleymaniy
ye kütüphanesi, Es'ad Efendi 
koleksiyonu No. 2206 - Bak. : 
Gabriel "Albert-". 

Nr.warian "A.-" - 1es sultans poetes 
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"1451 - 1808", Paris, 1936. 
~ azan Danişmend - Bak. : Said Pa

şa "Mabeyn müşiri ve Bahriye 
nazırı Eğinli/Büyük-". 

~azif "Süleyman-" Fuzfıli (Ha· 
yatı ve eserleri hakkında ınonog
rafi) Istanbul, 1926. 

~ az.ıni Bey "Kaymakam-" - Bak. : 
:Niarsigli "Comte de-". 

~ azıni-zade Hiiseyn M urtaza - Bak.: 
Murtaza "Nazm.i-zade Hiiseyn-". 

:Neeati Salim "Binbaşı-" - Prut 
"1711" (Askeı'i mecınila neşriy

yatından) Istanbul, 1931. 
""\ ccati Ta can - Bak.: Tacan "Kur

may Albay Necati-". 
)i"pp(!et Sançar - Bak.: Sançar "N ec· 

d et-". 
N o ci b Asım ve Mehmet Arif - Os

manlı tarihi · (Tarih-i Osmani 
Eııcümeni neşriyyatından : Yal· 
nız birinci cildi çıkmıştır) Is· 
tanbul, 1335. 

::\'ecib. Efendi "Mustafa-" Se-
lim-i Salis asrı vairaayi' ve mü· 
tefer:riatı (1218 - 1223 vukuatına 
ait) Istanbul, 1280. 

:::-;e ci d EI-İhvan fırkası veya bugün
kü Vehhahiilik - Bak. : Fetih 
"M. M.-". 

N edi m Ahmed Efendi - Sahfiif-ül
ahbar (Müneccim·başı Derviş 

Ahmed-De de Efendi'nin "Cami'· 
iid-düvel"inden terceıne edil
miştir : Uç cilttir) IstanbuL 1285, 
- Bak.; Derviş Ahmed·Dede 
Efendi "Müneccinrbaşı-". 

X erval "Gerard de-" - V oyage en 
Orient (İki cilt) Paris, 1869. 

N eşri Mehmed Efendi Kitab-ı 

Cihannüına 1 Tevar'ih·i Al-i Os
man (Baş .tarafı Faik Reşid Unat 
ve Dr. Mehmet A. Köymen tara
i'ından Türk Tarih Kurumu neş· 

riyyatı içinde ve 1949 tarihinele 
bastırılmıştır) Arkeoloji müzesi 
Kütüphanesi, No. 479. 

Netaic-ii.l-vukuat - Bak.: Nuri Paşa 
"Mustafa-". 

Nev'i-zade Ataullah 1 Atayi ibni 
Yahya Efendi - Bak. : Ahmed 
Efeneli "Taşköpı'ülü·zade Ebu-I-

Hayr-". 
Nihad ":\Iehıned -" Bak.: Steg-

ınann "Hermaıın-". 

Niox "Coıııınanclant-" - Peninsule 
des Balkans (Askeri coğrafyaya 

ait) Paris, 1883. 
Nişaııcı ::\Iehmet·Çelebi / Paşa -

Bak.: Mehmet-Çelebi "Merzifon· 
lu Ramaıan-zfıcle Yeşilce-". 

Nişaııcı-zacle 1 Raınazaırzacle Kudsi 
Mehmed Efendi/Çelebi - Bak.: 
Kudsi Melımed Efeneli 1 Çelebi 
"Nişaııcı-ıliicle 1 Ramazan-zade 

" 
Ni~ - Belgrad - Salan;mrnin - Petro-

Yaradiıı- - Lugos -
':)atma Ye meydan 
"1690 - 1696" -

Tıınışvar kır 

mnlıarebeleri 

Bak.: Tacaıı 

"Kuı'ıııay Al bay Necati-". 
Nive.t "Henry-" - La croisade bal· 

kaniqııe, Paris, 1913. 
Niyazi Bey "Mehmet-" - Şark or

clusunclan Aziz Paşa fırkası, Is· 
tan bul, 1331. 

Niyazi Efendi "Kolağ>ası Resneli Ah
med-" - Hatırat-ı Niyazi ya
hnt Tarihçe-i iukılab-ı kebir-i 
Osmaniden bir salıife, Istanbul, 
1326. 

Niyar.i Heceb Aksn - Bak.: Aksu 
''Niyazi Receb-". 

Nizam-ı devlete .müteallik risale -
Bak. : Koçu Bey "Görüce!i-". 

Nizameddin Kaı;acebe - Bak.: Kara
cebe "Erkan-ı·Harbiyye binbaşı

sı NiJ:amedclin-". 
N oailles "Marquis de-" - Henri de 

V alois et la Pologne en 1572 (iki 
ci!ttir) Paris, 1878. 

Noradoımglıian "Gabriel-" - Rei:ın· 

eil tt'actes inteı·nationaux de l'
Eınpire Ottoınan (Dört cilttir) 
Paı'is, 1897 - 1903. 

N o tes cl'une vayageuse en Turquie 
Bak. : Tinayre "Marcelle-". 

Nulıbet-üt-tevarih ve·l-alıbar 

Bak. : Melıınet-ibni-Mehmed E
fendi "Edimeli Hacı-". 

Nuri "Osman-" - Abclüllıamicl·i Sa· 
ni ve devri saltanatı, hayat-ı 
hususiyye ve sıyasıyyesi (Üç 
eilttir: İlk cildini yazdıktan son-
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ra öldiiğii ıçın, iiçiincii 
Ahmed Refik yazmıştıı') 

buL 1327. 

cildini 
Is tan-

Nusretname - Bak.: Ali·Çelebi "Ge
libolulu Mustafa -". 

Nutki "Siileyman-" - Mulıarebab 
bahriyye-i Osmaniyye, Istanbul, 
1307. 

o 

Ohssoıı "Mouradgea d'-" - Tableau 
general de l'Enıpire Ottoman 
(Yedi cilt) Paris, 1788 - 1824. 

Oksza "Th. d.-" - Histoire de l'· 
Empire Ottoman, depuis sa fon
dation jusqu'a la prise de Cons
tatinorple; Istanbul, 187+. 

On·altıncı. asırda Istanbul hayatı -
Bak.: Altınay "Ahmed Refik-". 

XVI ncı ası'ın ilk yarısında Gelibo· 
lu - Bak.: Kurtoğlu ".Fevzi-". 

On-beşinci asır başında diinya mu· 
kadderatını tayin eden Tiirk or
dularının Ankara meydan muha
re besi - Bak.: Melzig "Dr. Her
bert-". 

Orkun ''Hiiseyn Namık-" - Tiiı'k 

istilası devrinde Macaristan'da 
ve AvustuTya'da casuslar (Anka
Ta Polis Enstitilsil neşriyyatıır 

dan) 1939 - Bak.: Langles, Li'ıt
fi Paşa, Koçu Bey ve Kanunna
me-i Al-i Osman. 

Oruc Bey 1 Oruc ibnii Adil il-Ka.zzaz 
Katib iil-Edirnevi - Tevarih-i 
Al-i Osman (Fran:c Babingeı' 
neşri : Berlin'de basılmıştır) Hmr 
nover, 1925. 

Osman "Bayburltu-" - Tevarih-i 
cedid, Mir'at-ı cihan (Umumi 
İslam taTihi : Nihai Adsız'ın ·~,ii· 
tiiphanesinde bir sureti vardıı'). 

Osman Bey "Mir-i-liva Emir-" 
Bak. : Dan on "A.-". 

Osmanen und die Spanische Monar 
chie im 16. und 17. Jahrhundert 
"Die-" - Bak. : Ran k e "Leopold 
von-". 

Osman Ergin - Bak. : Ergin "Osman 
-" 

0Fmaıılı devletinin dağılma devri 
Bak.: Akçora "Yusuf-". 

Osmanlı devleti taı'ihi - Bak.: Ham· 
m er-Purgstall "J os. von-". 

Osmanlı devleti teşkilatından Kaı:lır 

kulu ocakları - Bak.; U zunçar
şılı "İsmail Hakkı-". 

Osmanlı devrinde son sadr-ı·a'zam

lar - Bak.: İbn·iil-Emin Mah
mud Kemal. 

OsmanlL imparatorluğunun kuruluşu 

- Bak. : Gibbons "H. A.-". 
Osmanlı imparatorluğunun zuhuı' ve 

terakkisinden inhitatı zamanına 

kadar as"Kerl vaziyeti - Bak. : 
Marsigli "Comte de-". 

Osmanlılar muharebelerini nasıl kay
bettiler? - Bak.: Adil Nami. 

Osmanlı mali tarihi hakkında ted· 
kikler - Bak.: Kararnursal "Zı
ya-". 

Osmanlı miiellifleri - Bak. : Tahir 
Bey "Bursalı Mehmet-". 

Osmanlı tarihi - Bak.: İorga "N.-". 
Osmanlı tarihi - Bak. : Namık Ke

mal. 
Osmanlı tarihi - Bak. : N ecib Asım 

ve Mehmet Arif. 
Osmanh tarih ve miiverrihleı':i. 

Bak.: Cemalil d din Efendi "Tak· 
vim·i vakaayi' musahhihi-". 

Osmanlı teşkilat ve kıyiifet-i asKe· 
riyyesi - Bak. : Şevket P~şa 
"Mahmud-". 

Osmanlı-Yuııan seferi - Bak.: Goltz 
Paşa "Colmaı- von der-". 

Osmanlı-Yunan seferi "Dömeke m ey· 
dan muharebesi" - Bak. : · Senai 
"Osman-". 

Osmaı;ı Nuri Bey - Bak : Nuri Bey 
"Osman-". 

Osman Nuri Per'enıeci - Bak.: Pe
renıeci "Osman Nuri-". 

Osman oğulları Bak. : Altmay 
"iUımed Refik-". 

Osman Senai - Bak. : Senai "Osman _, 

Osman-zad Ahmed T&ib Bak.: 
Taib "Osman·zade Ahmed -". 

Ottoman conquest "The-" - Bak. : 
Bury "J. B-". 

ö 

ömer Kamil Bey - Bak.: Kamil Bey 
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"Erkan·ı-Harbiyye biııhu;ıı'aıı·;· 

dan Ömeı~". 
ömer Rıza Doğrul - Bak.: ClaYijo 

''Ruy Gonzalez de-". 
Ömeı' Vahid Efendi "Diliheı--Ağa-za

de-" - Gül-i ziba (Hadikat·ül
vüzera zeyillerinden) Istanbul, 
1271 - Ba;r.: Taib "Osman-zade 
Ahmed-". 

Özdemiroğlu Osman Paşa - Bak. : 
Abdurrahman Şeref. 

Özdemir-oğlu Osman Paşa'nın Dağıs

tan ve Şirvan seferleri tarihçesi 
- Bak.: Ebubekir ibni Ahdnl
Hih. 

Öztuna "T. Yılmaz-" - Ankara m.u· 
harebesi, Bayezid ile Timur'un 
ölümü ve Fetret devri, Istanbul, 
I946; 
Türk musıkisi lugati (Musıki 

mecmuas1nda 1949 danberi tefri· 
ka edilmektedir) Istanbul, 1949-
1954. 

p 

Pall "Frallcisc-" Les relations 
entre la Hongrie et Seanderbag 
(Revue historique du Sud· Est 
europeen'de neşredilıniştir) Bük· 
reş, Nisan - Haziran 1933. 

Palla "E.-" - Histoire abregee de 
l'Em:pire Ottoman, Paris, 1825. 

Paı'is'den bir mektup - Bak.: Fihıl 
Paşa "Mısırlı Mustafa-". 

Parmaksız-oğlu "İsmet-" - Bak. : 
Hafid Efendi "Kazasker Mehmet 
-" 

Paul Achard - Bak. : Achard "Paul 
-". 

Paul de Regla - Bak.: Regla "Paul 
de-". 

Paul FI'ischauer - Bak.: Frischauer 
"Paul-". 

Paul Haury - Bak.: Haury "Paul-". 
Paul Witterl: - Bak.: Wittek "Paul 

-" 
Pa vet de Courteille - Bak.: Couı'· 

teille "Pavet de-". 
Pears "Edwin-" - The Fall of 

Constantinople, Londra, 1885. 
Peçevi İbrahini Efendi - Bak.: İb· 

' ' 1 •• r Rİ Hi 

rahinı Efendi "Peı:evi-". 

FC:niıı.'inle des Baikaııs - Bak.: Niox 
"Co.ırıınandaııt-". 

Peı:eıneci "Osman Nuri-" - Tuna 
boyu tarihi, I stanbuL 1942. 

Perk "Erkan-ı·Harbiyye binbaşısı 

Kadri-" - Çanakkale savaşlar'ı 

tarihi (Birinci kısmı "Büyük 
harpten evvelki zamanlarda · Ça
nakkale", ikinci ve üçüncü kı

sımları "Büyük harpte Çanakka
le" hakinndadır; Askeri Mecmua 
neşriyyatındandır) Istanbul, 
1939. 

Pernot "Hubeı't-" - Voyage en 
Turquie et en Grece du R. P. Ro· 
bert de Dreux, aumonier de l' 
ambassadeur de France "1665 · 
1669" (Penıot bu eseri tahşiye 
ederek neşretmiştiı') Paris, 1925. 

Perse. "La-" - Bak. Dubleux "Louis 
-" 

Perse au XV e siec]e entı'e la Tur
quie et V enise "La-" - Bak.: 
"]\l[inorsky "V.-". 

Petit traicte de l'oı'igine des Turcqz 
- Bak.: Cantacasin "Theodore 
Spandouyn-". 

Peuples et Nations des Balkans -
Bak.: Ancel "Jacqes-". 

Philip Gosse - Bak.: Gosse "Philip 
-". 

Philipps "Dr.-" - Les deux Baibe· 
rousse, Paris, 1885. 

Pierre Loti - Bak.: Loti "Pierre-". 
Pinon "Rene-" - L'Euı-o:pe et l'Em

pire Ottoman, Paris, 1913; 
L'Europe et la ,T eune - . Turquie, 
Paris, 1911. 

PM-Reis - Kitab·ı Bahriyye (Tiirk 
taı·ihi Araştırma kurumu yayın

larından) Istanbul, 1935. 
Plevne - Bak.: Goltz Paşa "Colınar 

von der-". 
Plevne ınüdafaasıııda bir İngiliz za· 

bitinin hatiraları - Bak.: Her 
bert "F. W. von-". 

Pologne et l'İslam "La-" - Bak. : 
Gasztowtt "Thaddee-". 

Pontes "Lucien Davesies de-" Etu~ 

des sur l'Orieıı et L'Egypte, Pa
ns, 1869. 
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Partigliotti "Giusf'ipe-)' - Les Bor
gia (italyancadan Fransı~r.caya 

Fernand Rayward terceınesi) 

Paris, 1927. 
Poujoulat - Histoi:r'e ele Constaııti

nople comprenant le Ba.s·Empire 
et l'Empire Ottoman (iki cilt) 
Paris, 1853. 

Powell "F. York -" et Tout "T. F.-" 
- Histoire d' Angleterre des oı-i· 

gines e nos jours (Profesör Edo
uaı'd Guyot'nun Fransızcaya ter· 
cemesi) Paris, 1932. 

Prawdin "Michael-" 
mongol et Tameı·lan 

Montandon'uri Fransızca 
ınesi) Paı·is, 1937. 

L'Empire 
(Geoıge 

terce· 

Precis de l'histoire de l'Eınpire Otto
man - Bak.: Alix. 

Pxecis lıistorilıue des operations mi
litaires en Orient, de :Mars 1854 
a Seıı;tembre 1855 - Bak.: Casse 
"A. du-". 

Preponderance espagnole "La-" -
- Ba;;:. :. Hanser "Henri-". 

P:rince Eug-bıe "Le-" - Bak.: Fris
chauer "Paul-". 

Pı.tut "1711" - Bak.: Nediti S~tlim 

"Binba~ı-". 

Q 

Question d'Orient depuis ses ongınes 

jusqu'a la paix de Sevres "La-" 
- B:ık.: Driault "gd.-". 

R 

Riigıp Hı1lfısi - Bak.: Gibbons "H. 
A.-". 

H.ahi:m\'·zade İbrahim Harimi-Çavuş 

- Bak.: Harinıi-Çavuş "Rahimi
zade İbrahim-". 

Rahmi "Babaeskili Hüseyn-" - Ci
han har bi esnasında Avrupa hti
kUmetleriyle Türkiye : Anadolu'
nun taksimi (Sovyet Haı'iciyye 

komiserliği tarafından neşredilen 

e.serin tercemesi) Istanbul, 1926. 
Rahmi "Mustafa-" Bak.: Lang· 

les "L-". 
Ra.hmi "Yüzbaşı-" - Bak.: Zıya 

"Yüzbaşı-" ve Rahmi "Yüzba· 
gı-". 

Raif ":\Ielımet-" - Sultanahmet 
paı·kı ve asar-ı atikası, Istanbul, 
1332; 
Topkapu Saray-ı Hüınayılnu ve 
varkının tarihi, Istanbul, 1332. 

Raif "Yüzbaşı-" ve Ekrem "Yüzba· 
şı-" - Sengotar seferi (Askeri 
.:\Iecmfta neşriyyatından) Istan
bul, 1934. 

Ramazan ·zade Y eşilee Melımet-Çele· 

bi - Bak.: Mehmet-Çelebi "Mer
zifonlu Ramazan·zade Yeşilce-". 

Raınbaucl "Alfred-" - Histoire de 
b llnssie, depuis lcs orıgınes 
.insqu'a l'annee 1884; Paris, 1884. 
- Ba;;:.: Lavisse et Rambaud. 

Ra miz-Paga-zade Mehmet İz zet 
Bak.: İzzet "Ramiz-Paşa·zade 

Mehmet-". 
Rank0 "Leopold Yon--" - Die Os· 

manen uı;.tl die Spanische J\fo
naı-chie im 16. und 17. J alırlınır 
dert, Leipzig, 1877. 

Raşid Mehmed Efendi "Vak'anüvis 
-" - Tarih-i Ra~id cı on - 1134 
vukuatına aittir; beş cilttiı') Is· 
tanbnl, 1282. 

Raşid Paşa "Ferik HaCL-" - Tarih-i 
Yemen ve San'a (İki ci lt) Istaıı

bul, 1291. 
Ravzat-ül-Ebrar - Bak. : Abd·ül

Aziz Efendi "Şeyh-11!-İsli'im Ka
raÇielcbi·zade-". 

Ravzat-ül·Hüseyn fi hulasati alıbar 

il-hfifıkayn - Bak.: Naima 1 
Mustafa Na1m Efendi. 

llfizi Bey "Yusuf-" - Bak.: Leila 
Hanoum. 

Recheı-ches sur l'histoire modern de 
l'Egypte - Bak.: İorga "N-". 

Recits de Byzance et des Cı'oisades
Bak.: Sclılumberger "Gustave-". 

Recueil d'actes internationaux de 
l'Enıpire Ottoman - Bak.: No· 
radounghian "Gabı-iel-". 

Recueil de traites de la Porte otto· 
mane avec les iPUİssances etran
geres - Bak.: Testa "J. de-". 

Redos taı-ihi - Bak.: Ziver Bey. 
Refi:' Efendi "Mehmet-" - İ:r'an se· 
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faretna.mesi (Tarih-i Osmani Eıı

eümeni Mecmuası'nın ilihelerin
den) Istanbul, 1333. 

Reflexions d'un Rouınain sur 1'
epoque du tanzimat en Tuiquie 
"Les-" - Bak.: Bo dea "Cor
nelie C-". 

Regime des capitulations "Le-" -
Bak.: Un ancien diplomate. 

Regla "Paul de-" - la Turquie of· 
ficic1le: Constantinople, so·_1 gJ\·~

venıement, ses habitants, ·SOn 

present et son aveıiir; Paris, 
1891 (Bu müellifin asıl ismi Dr. 
P. - A. Desjardin'dir). 

Relatioıı d'un voyage fait an Levaııt 

par Mousieur Thevenot - Bo k.: 
Anonim "Bağdad fethnamesi-". 

Relations entre la Hoııgrie et Sean· 
~erberg "Les-" - Bak.: Pdl 
"Francisc-". 

Remerand "Gabriel-'' - A.li r1e Te
bE\len, pa c ha de Janina "17 44 -
1822", Paris, 1928. 

Ren e Gronsset Ba"K.: Grousset 
"R.en8-". 

Ren e Pinon - Bak.: Piııon "Rene-". 
Repons i'ı. Son Altesse Moustapha 

Fazil Paclıa au au sujet de sa 
leth'e ·au Sultan - Ba-k.: Anonim. 

Resimli ve haritaJı Osmanlı tarihi -
Bak: Ahmet Rasim. 

H csmi-Ah.med Efendi - Hallfet-ür 
Rüesil 1 Sef1net-ür-Rüesa (1167 
tarihine kadar: Üst tarafı Süley
man Faik Efendi'nin zeylii!ir) Is
tanbul, 1269; 
Hnlasat-ül-i'tibar (1182 = 1768 
Rus seferi ve diğer bazı vukuat 
hakkında risale : Hammer' tara
fından Almancaya terceme edil
miştir) Istanbul, 1286. 

S::ıfaretname (Müellifin bu Prnsya 
sefaretnamesi Ebuzzıya külli· 
yatı içinde neşredilmiştiT) Is
tanbul, 1303. 

Reşict "Ahmed-" - Tarih-i Osman! 
(iki cilt) Istanbul, 1328. 

Re~irl Bey - Bak.: Rey "Ahmed Re
şid-". 

Revol "İ.-" - 1911 - 1912 Türk
İtalyan harbi (Emekli tümgene· 

ral Kadri Demirkaya-'nın Askeri 
Mecmfia ilaveleri içinde çıkan 

Türkçe tercemesi) Istanbul, 1940 
Revolutions de Constaııtinople 

Bak.: Sanit-Denys "Juchereau de 

" 
Revolution turque "La-" - Bak.: 

Berard "Victor-". 
Rey "Ahmed Reşid-" - GördüKle

ı-im - Yaptıklarını "1890 - 1922" 
(Türkiye YayıneYi'nin "Canlı 

Tarihler" serisinden) Istanbul, 
1945. 

Rical-i nıiilıiınme-i siyasiyye - Bak.: 
Türkgeldi "Ali Fuad-". 

Richard Kralik - Kralilc ~ "Ric
lıard-". 

Rif'at Efendi "Ahmed-" - Nakd-üt
tevarih (Hilkatten 1296 = 1879 
tarihine kadar umumi kronoloji) 
Istanbul, 1296. 

Rif'at Efendi "Topal Ahmed-" -
Devhat - ül- Meşayih (Osmanlı 
f3eyh-ül-İslaınlarıııın terceme·i 
·halleri) İstanbul, taı'ihsiz. 
Verd-ül-hadayık ( Hadikat-ül
vü;o;era zeyillerindeıı) Istanbul, 
tarilısiz. 

Rif'at Paşa "Mehmet Sa,dık-" -
Müntelıab&t-ı asar (On bir cüz) 
Istanbul, 1290 - 1293 

Rinieri - Clementi VIII e Sirımı 
Bassa Cicala, Roma 1898. 

Risale·i vazifehararı ve medtib-i 
bendegan-ı Al-i Osnıaıı - Bak.: 
Ayıı-i-Ali Efendi. 

Risaletün bi-l· Arabiyye fi: tevarih 
is-selatin il-Osmaniyye - Bak.: 
Mehmet Paşa "Tevkii-". 

Rise of the Ottoman Empire "The-" 
- Bak.: \Vittek "Paul-". 

Rivoire ''Geoı'ges-" - Bak.: Bam· 
ınate "Haidar-". 

Rıdvan N af iz ve U zunçaı-şılı "İsmail 

HakKı-" - Savaş şehri (Maarif 
vekaleti neşriyyatıııdan) Istan
bul, 1346 - 1928. 

Rıza Paşa - "Ser-asker-" - Hatı

rat, IstanbuL 1324; 
Hulasa·i hatırat, Istanbul, 1325. 

Robert Mantran - Bak. : Mantran 
"Robert-". 
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Robertson "\Villiam-" Histoiı·e 
de l'empereur Charles Quint 
(İngilizceden Fr~msı:ıcaya Snard 
tercemesi) Paris, 1837. 

Rodos fethinde Sultan Süleyman'ın 
tedabiı'-i siyasiy:.~:3si - Bak.: Ha· 
lil Halid. 

Rodos tarihi - Bak. : Ziver Bey. 

Rosen "G---". - Geschichte der 
Türkei von 1826 - 1956 (İki cilt) 
Leipzig, 1866 · 1857. 

Rosetti "R.-" - Bak.: Lot "Ferdi· 
nan d-". 

Rousset "C.-" - Histoire de la gu
erre de Crimee, .Paris, 1877. 

Roy "J. - J. - E.-" - Histoire du· 
siege et de la prise de Sebasto
[p{)l, Tours, 1856. 

Rozet "P.-" - Alger (L'Univers 
külliyyatından) Paris, tarihsiz. 

Runciman "Steven-" - La civilisa
tion byzantine "330 - 1453" (İn
gilizceden · Frans~zcaya E. J. 
Iflvy tercemesi) Paris, 1934. 

Rusçuk a'yanı· Mustafa Paşa'nın ha· 
yatı ve kahramanlıklan - Bak.: 
Arapyan "Kalost-". 

Rüstem Paşa "Kehle-i-i:Köal-" 
Tevarilı-i .Al-i Osman (Yazma
dır) üniversite kütüphanesi, Ha· 
lis Efendi koleksiyonu, N o. 2438. 

Rüşdi "Kolağası Halil-" - 1877 · 
1878 Osmanlı - Rus seferinde Os· 
manlı ku.mandanlan, IstanbuL 
1329. 

Ruy Gonzalez de Clavijo Bak. : 
Clavijo "Ruy Gonzalez de-". 

Rycaut 1 Ricaut - Histoire de l'etat 
present de l'Elll[pire Ottoman 
cantenant les maxsimes politiques 
des Turcs, les ıwincipaux ıpoints 

de la Religion Mahometane, ses · 
Sectes, ses heresies et ses diver- · 
ses sortes de Religieux; leur dis~ 
cipline militaiie avec une suppn· 
ta tion eXacte de leurs forces par 
mer et par terre et du revenu de 
l'Etat (İngilizceden Fransızcaya 
Briot tercemesi : Üç kitaıptır) 
Paris, 1670. 

s 

Sabry "M.-" - L'Empire Egyptien· 
sous Mehmed Ali et la question 
d'Orient, 1811 - 1849, Paris, 1930. 

Sa'd ibni Abd-ül-Müteal - Süley· 
manname (Yazmadır) Topkapu 
sarayı Hazine kütüphanesi, N o. 
1424. 

Sadık "Zainı-zade Mehmet-" 
Vak'a-i Hamidiyye, Istanbul, 
1289. 

Sadık Rif'at Paşa- Bak.: Rif'at Pa
şa "Mehmet Sadık-". 

Sa'düddin Efendi "Şeyh·üı-isla.m 
Hoca-" - Menakıb·ı Sultan Se
lim (Tac-üt-tevarih'e zeyl olarak 
basılan nüshasmda eksik vardır) 
Atıf Efendi Kütüphanesi, No. 
1845; 
Tac-üt·tevarih (Yavuz devrine 
kadar iki cilt Osmanlı tarihi) Is
tanbul, 1279 · 1280. 

Safiye Sultan-zade Mehmet Sala
hüddin Bey - Bak.: Salahüddin 
Bey "Safiyye-Sultan-zade Meh~ 

nı et-". 
Safvet Bey "Bahriyye kaymakamı-" 

- Mezemorta Hüseyn Paşa, Is
tanbul, 1327. 

Sahhaflar - şeyhi · zade Vak'anüvis 
Seyyid Mehnıed Es'ad Efendi -
B nh:.: Es'a<l. Fıfendi "Sahhaflar 
ı:ıeyhi -zade Vak'anüvis Seyyid 
Mehmet-". 

Sahaif-i muzafferiyyat-ı Osmaniyye 
- Ba:K.: Altmay " Ahmed Refik 
-". 

Sahaif-ül-ahbar- Bak.: Nedim,Ah
med Efendi ve Derviş Alımed -
Dede Efendi "Müneccim-başı-". 

'Saib Bey- "Ahmed-" - Abdül-
hanıid'in evail-i saltanatı, Ka
lıire 1326; 
Son Os:ınanh - Rus muharebesi, 
Kahire, 1327; 
Tarih·i nıeşrfitiyyet ve Şark 

mes'ele-i hazırası, Istanbul, 1328 ; 
Vak'a-i Sultan Abd·ül-Aziz, Ka: 
hire, 1326. 

Said Efendi "Feraizci-zade 
Mehmet-" - Tarilı-i 

Seyyid 
Gülşen-i 
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::VIaarif (İki cilt) Istanbul, 1252. 
Said Paşa ".Mabeyn müşiri ve Balı

riye nazırı Eğiııli 1 Büyük-" -
Hatırat (Ruzname tarzında yedi 
büyük defterdir: l\ierhuınuıı ai
lesi nezdinde bulunan bu kıy

metli hatıratın yalnız baş taraf
!:ın torunlarmdan rahmetli Ka· 
zaıı Daiıişmed tarafından "Tüı'k· 

lük" mecmuasında neşredilmiş· 

tir) Istanbul, 1939. 
Said Paşa 1 Küçük-Said Paşa "Meh

met-" - Said 'Paşa'nın lıatıratı 
(İki cilt) Istanbul, 1328. 

Sai Mustafa-Çelebi Tezkiret·ül-
bünyan (Mi'mar-Sinan'ın ağzın· 

dan yazılmıştır: İk dam külliyya
tmda neşredilen eserlerdendir) 
Iştanbul, 1315. 

Saint-Denys "Baron · Jucheı'eau de 
-" - Revolutions de Constanti
nople (İki cilt) Paris, 1814; 
Histoire de l'Eınıpire Otto.man, de
puis 1792 jusqu'en 1844; Paris, 
1844. 

Saiııt - Gothard'da Osmanlı ordusu 
- Bak.:' Muhtar Paşa "Fel·ik Alı· 
nı ed-". 

S aint· Ren~ Taillandier Bak. : 
Taillandier "Saint - Rene-". 

Salaberrj "Comte de-" - Histoire 
de l'empire ottoman jusqu'en 
1792 ·(Dört cilt) Paris, 1813. 

Salahüddin Bey "Safiyye-Sultan·zade 
Mehmet-" - Bir Tüü diploma
tıııın evraln siyasiyyesi (Koca
Reşid Paşa hakkında) Istanbul, 
1306. 

Salahüddin Bey ".Mehmet-" - Bil· 
dikleı·im "İttihad-ve-Terakki 
eem'iyyetinin maksad-1 
ve suret-i teşekkülü ve 
Aliyye-i Osmaniyye'nin 
felaket ve inkısamı", 

1334 = 1918. 

tee.ssüs 
Devlet-i 

sebeb·i 
Kahire, 

Salahüddin Selışık - Bak.: Selışık 
"Salahüddin-". 

Salih ibni Celal "Molla-" - Sefer-i 
Fnguı'us (.Müellif, Koca-Nişaıı
cı Celal-zade Mustafa-Çelebi'nin 
ağabeyisidir) Üniversite kütüp
hi'inesi, N o. 1285. 

Sami, Aziz, Şevki - l\J:ir'at-ı taı-ilı-i 

Osmi).n1, Istanbul, 1293. 
Sami Bey "Süleyman-Paşazade -" 

- Süleyman Paşa muhakeınesi, 

Istanbul, 1328. 
Sançar "Necdet-" - Tarihte Türk

İtalyan savaşları, Istanbul, 1942. 
Sanders "Liman von-" - Cinq ans 

de Turquie (Liman Paşa hatıratı
mn Fransızca teı'cemesi) Paris, 
1923. 

Saray ve ötesi Bak.: Uşaklıg-iİ 
"Halit Zıya-". 

Savelli "A.-". - Histoire d'İtalif) 

(Fernand Hayward ile Allıert 

Falcionelli'nin Fransızcaya adap
tasyonu) Paris, 1936. 

Schefer "Charles-" Journal d'An
toine Galland pendant son sejour 
a Constantinoıple "1672 - 1673" 
(İki cil t) Paris, 1881 - Bak. : 
Cantacasin ve Galland. 

Schlumberger "Gustave-" - Le 
sıege, la prise et le sac de Coııs
tantinople par les Turcs en 1453, 
Paris, 1915; 
R~cits Byzance et des 
des (Osmanlı tarihini 
eden etüdler birinci 
Paris, 1916 ve 1922. 

Croise· 
alakadar 
cilttedir) 

Sedes "Emekli general-" - 1875 -
1876 Bosna - Hersek ve Bulgaris
tan ihtilalleri ve siyası olaylar, 
Istanbul, 1946; 
1876 · 1877 Osmanlı· Karadağ s w 
feri) (Askeri matbaa neşriyyatın
dan) Istanbul, 1936; 
1876 · 1878 Osmanlı-Sırp seferi 
(Üç ci lt: Askeri Mecınua neşriy· 
ya tından) Istanbul, 1934-1935; 
1877 · 1878 Osmanlı Rus ve Ru· 
men· savaşı (Askeri matbaa neş
riyyatından: On bir cilt) Istan
bul, 1935 - 1952. 

Sedillot "L. - A.-" - Histoire ge
nerale des Arabes (iki cilt) Pa· 
ris, 1877. 

Sefaretname - Ba~.: Resmi Ah· 
med Efendi. 

Sefaretname - Bak. : V alıld Efendi 
"Seyyid-". 

Sefaı:etııame-i Abdülkeı-im Paşa 
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Bak. : N ahlfi Efendi "Mehmet 
Emin-". 

Sefer-i Ungurus - Bak.: Salih ibni 
Celal "Molla-". 

Seflnet-ül-vüzera Bak. : Hafid 
Efendi "Kazasker Mehmet-". 

Sefinet-iirRüesa - Bak. : Resmi -
Alımed Efendi. 

Sehavi "Şemsüddin Ebu-l·Hayr Mu
hammed Es-" - Et·tibr H-
mesbilk fi zeyl is·Sülilk, 
1315. 

Mısır, 

Seignobos "Ch-" - Histoire poli
tiques de l'Europc conteiiJiporaiııc 

"1814 · 1896" Paris, 1908. 
Selilnüli - Mustafa Efendi- Bak. : 

Mustafa Efendi "Selanikli-". 
Selanikli - Tevfik - Bak. : Tevfik 

"Selanikli-". 
Seliın-i Salis asrı vakaayi' ve mü

tcferriatı - Bak.: N ecib Efendi 
"Mustafa-". 

Selimname - Bak.: Mustafa·Çelebi 
"Koca· Nişancı Celal-zade-". 

Selimname Bak.: İdds-i Bitlist 
Selinmame Bak.: Kadı-dde. 
Selimname Bak. : Keşfi Mehmet-

Çelebi. 
Selimname Bak.: Şükri "Riird 

emirl-''. 
Selimname 1 Menakılı-ı Sultan Se· 

lim - Bak.: Sa'düddin Efendi 
"Şeyh·ül-İslam Hoca-". 

Selim Nüzhet Gerçek - Bak. : Ger· 
çek "Selim Nüzhet-". 

Selim ,Sırrı Tarcan - Ba:c : Tarcan 
"Selim Sırtı-". 

Selim III. ün Hatt-ı Hümayunları -
Bak.: Kaı~aı "Enver Zıya-" 

Selışık "Kurmay Albay SaHihüddin 
-" - Büyük harpte Kafkas ha
rekat mıntakasında ikinci ordu
mm 1332 "1916" yaz ve sonbahar 
muharebeleri (Askeri Mecmfıa 

neşriyyatından) Istanbul. 1944. 
Selman - Cami'ül~cevahir (Kanu· 

ni'nin 955 · 956 İı'an seferi hak· 
kında) Millet kütüphanesi, Re
şid Efendi koleksiyonu, N o. 655. 

Senai "Erkan·ı-Harbiyye kolağası 

Osına.n-" Osmanlı - Yunan 
seferi ''Dömeke meydan muhare-

besi" (Üç cilt) Istanbul, 1315; 
Muharebat-i İslamiyyeden bahis.: 
Tarih-i harb (İki cilt) Istanbul, 
13]5. 

Sengotar seferi - Bak. : Raif "Yüz· 
başı-" ve Ekrem "Yüzbaşı-". 

Sept piliers de la sagesse "Les-"
Bak.: Lawrence "T. E.-". 

Seı'bie au XIX e siecle "La-", Ka
ra-George et Milosch - Bü. : 
Taillandier "Saint-Ren~". 

Serge Goriainow - Bak. : Goriainow 
"Serge-". 

Sergüzeşt-i hayatıının cild·i sanısı: 
1294, Anadolu'da Rus mnharebe· 
si - Bak.: Mulıtar Paşa "Müşir 
Katırcıoğlu Gazi Ahmed-". 

Seı'kiz Herpelyan - Bak.: Heı1Pel

yan "Serkiz-". 
Server İskit - Bak.: İskit "Server 

-" 
Seyahat jurnali - Bak. : Ali Bey. 
Seyahatname - Bak.: Evliya-Çele· 

bi. 
Seyahatname-i İbni-Batuta - Bak.: 

Şerif Paşa "Damad Mehmet-". 
Seydi Ali-Reis "Mısır ve Hind kap· 

dam-" :M:ir'at·ül-.memalik 
(İkdam külliyyatından) Istan
bul, 1313. 

Seyfi "Ali Rıza-" Barbaı'os Hay
rüddin, Istanbul, 1326/1328; 
Çeşme deniz faciası ve Akde· 
niz'de ilk Rus donanması, Istan· 
bul, 1943; 
Turgud-Reis, Istanbul, 1317. 

Sicill·i Osman! - Bak. : Süreyya 
"Mehmet-". 

Siege "Le-", la prise 
Constantinople par 
1453 Bak.: 
"Gusta ve-". 

et le sac de 
les Turcs en 
Schlumbeı-ger 

Silahdar 1 Silihdar tarihi - Bak. : 
Mehmed Ağa "Silahdaı' Fındık
lılı-". 

Simavi "Liltfi-" - Sultan Mehmet 
Reşad Han'ın ve halefinin sara· 
yında gördiiklerim, Istanbul, 
1340. 

Simavna-kadısı oğ·lu Şeyh Bedriid
din - Bak. : Şerefüddin Efendi 
"Mehmet-". 
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Sıvas şehri - Bak.: Rıdvan Nilfiz ve 
Uzunçarşılı "İsmail Hakkı-". 

Soirees de Constantinople Bak. : 
· Mismer "Charles-". 

Sokullu - Bak.: Altınay "Ahmed 
Refik-". 

Solak· Ebubekir - Bak.: Ebubekir 
ibni Abdnllil.lı "Solak-". 

Solak-zade Mehmet Henıdemi:- Ta
rih-i Solakzade (Baş tarafında 

manzum bir "Fihrist-i şahan 

vardır) Istanbul, 1297. 
Soliman le Magnifique - Ba;L: Dow

ney "Fairfax - ". 
Son Osmanlı · Rus muharebesi 

Bak.: Saib "Ahmed-". 
Sort de l'Empire Ottoman "Le-" 

, Bak.: J.\llandelstam "And.re-". 
Souveıı.irs anecdoÜques sur la Tur 

quie "1820 - 1870"- Bak.: W an· 
da. 

Souvenirs du .monde musulman 
Bak. : Mismer "Charles-". 

Souvenirs hongorois en Turquie 
Ba.k.: Ullein - Reviczky "Antal 

" 
Söylemezoğlu "Galib Kemali:-" 

Başımıza 

mazinin 
1939; 

gelenler 
hatıralan", 

"Yakın bir 
Istanbul, 

Hatıralar (Türkiye Yayınevi'nin 

"Canlı taı'ihler" serisinden) Is· 
tan bul, 1946; 
Le martyre d'un ıpeuple (İlaveli 

ve muaddel üçüncü tab'ı) Roma, 
1919 ve 1921. 

Spitııer "Dr.-" - Sultan Abdülme
cid Han'ın sarayında Doktor Si
pitser'in hatırıltı (Ahmed Refik 
Altınay tercemesi : "Tarih-i Os
man! Encümeni Mecmuası'nın 34 
üncü cüz'ünde neşredilmiı;:tir) 

Istanbul, 1331 / 1333. 
Stanley Lane · Poole - Bak.: Lan e 

Poole "Stanley"-". 
Stegın:ann "Heı'mann-" Haı-b·i 

umılm'i: tarihi (Mehmet Nihad 
tercemesi : Askeri: neşriyyattan

dır) Istanbul, 1334. 
Steven Runcinıan - Bak.: Runci

man "Steven-". 
Story of Turkey "The-" Bak.: 

Lan e-Poole "Stanley-"; 
Stoyber - Yıldırım (1917 · 1918 Fi

listin harekatına aittir: Kayma
Imm Nilıad Bey tamfından tei
ceıne edilerek Erkan-ı·Harbiyye 

neşriyyatı içinde çı:ı:mışhr) Is
tanbul, 1932. 

Suad Bey "Ali-" - Bak.: TeXier 
"Charles-". 

Suard - Bak. : Robertson "Willimn. 
-" 

Suavi "Ali-" - Defter-i a'ınil.l-i .Ali 
Paşa (Eski harfh?de) Paris, 1288:; 
Türkiye "1290 . senesiyçün tak
vim ve tevaxi:h-i muhtelife" Pa
ris, 1289. 

Subhi Melımed Efendi Tarih-i 
Subhi (Vak'aniivistir : Selefie
rinden Sami Efendi ile Şakir 

Bey'in kayitlerini takip ve ikm!U 
ederek 1143-1156 vukuatını yaz· 
ıınştn:; "Tarih-i Sami ve Şakiı' 

ve Subhi" de denilir; iki ciltti:r) 
Istanbul, 1198. 

. Sudan·ı Mısx! - Bak.: Kamil Bey 
"Erkan-ı-Harp binbaşılarmdan 
Ömel"'-". 

Sultan Abd-ül-Aziıı Han Hazretleri-
nin Avrupa seyahatnamesi 
Bak.: Halimi Efendi. 

Sultan Abd-ül·Aziz'in vefatı intihar 
mı, katil .mi~ - Bak.: Abdur
mlıman Şeref. 

Sultan Abdülhamid Haın San! ve 
suret-i hal'i - Ba-:ı:.: Abdurrah
man Şeref ve Ahmed Refik. 

Bultan Abdülhamid·i San'i:'nin na~şi 

önünde - Bak.: Abdurrahman 
Şeref ve Alımed Refik. 

$ultan Abdülhaınid Han'ın saraym
da Doktor Şipitseı"in hatırittı -
Bak. : Spitzer "Dr.-". 

Sultanahmet :parkı ve a.Qa· ·ı atikası 

- Bak.: Raif "Mehmet-". 
!Sultan Aziz devTi Bak.: Hıfzı 

"Hüseyn-". 
tlultan Aziz, husus! 

devri, ölümü -
oğlu "Haluk-". 

siyasi hayatı.; 

Bak.: Şelısüvar 

Sultan Aııiıı'in hal'i ve intiharı -
· Bak.: Tevfik Nurüddin. 

Sultan Aııiz'in lmatilleri Bak.: ' 
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Herpelyan "Seı'kiz____:.". 

Sultan Cem - Bak.: Altınay "Ahmed 
Refik-". 

Sultan de Rum "Le-" - Bak.: Wit· 
te:C "P.-". 

Sultan H~mid'in lıatıriHı (Istanbul'da 
çıkan "Yeni Sabah" ga~:etesiniı~ 

9 ve 10 Kanunuevvel 1949 tarihli 
nüshalarınrla neşreclilmişse de 
mevsnkı:y--yet derecesi pek belli 
cle,ğilclir) - Bak.: Abclüllıamid 

Han "ikinci-". 
Sultan Mehmet Hihı-ı Hanıis -

Bak.: A. R. 
Sultan Mehmet Reşad Han'ın ve ha· 

lefinin sarayında gördükleı·im -
Bak.: Simavi "Lutfi-". 

Sultan Murad Han ve sebeb·i hal'i 
-' Bak.: Hıfzı "Hüseyn-". 

Sultan Mnracl'ın cüli'is ve hal'i 
Bak.: Tevfik Nuı'üddin. 

Sultan Mustafa Han'ın cülusu 
Bak.: Danon "A.-". 

Sultan s ottomans "Les-" - Bak.: 
Ganem "Halil-". 

Sultans poetes "Les-" - Bak.: Na
varian "A.-". 

Snngu "thsan-" - Namı;c Kemal 
( Ankartı Halkevi ,neşriyyatın-

dan) IstanbuL . 1941; 
Tanzimat ve Yeni·Osmanlılar, 
Istanbul, 1940. 

Sun'J' "Bnrsalı-" - Donanına risa.· 
lesi . (Hnsusi kütüphfmemizde: 
te'lifi 1067 d edir). 

Süblıat·iil·ebrar - Bak.: Anonim. 
Sübhat-ül-alıba.r - Ba;c.: Yusuf ·ibni 

- Abdüllatif. 
Süheyl.Ünver - Bak.: Ünver "Prof. 

Dr. Süheyl'-". 
SiHeynıan Efendi. "Şamdani·zade 

Fın <hldılı-" - Meri'üt-tevarilı 
(Yalnız birinci .rilJi basılmıştır; 

gayri-matbu' ikinci cildi Millet 
kütüphanesinde 1/552 numarada
dır) Istanbul, 1338. 

Süleyman Faik Efendi - Bak. : Res
mi-Ahmed Efendi. 

Süleymanname - Bak.: Abd·ül-Aziz 
Efendi "Şeyh·ül·İslftm Karac;ele-
bi-zade-". -

Süleymanname - Bak.: J\fuharı~em-

ilmi-Ramazan "Beşiktaşlı-". 

Siile~·manname - Bak.: Mustafa. 
Si.Ue~·mannaıne - Bak.: Sa'd ibni 

Abd·ül· ~Hi. tt al. 
Siile~·man Nazif Bak.: Nazif "Sü-

leyman-". 
F3~He.Y.~nnn Kutki 

h:ı.yınarı-''. 

Bak.: N u tki "S ii.· 

Süleyman Paşa. "Müşir-" - Hiss-i 
inkıl§b yahut Sultan Abd-iil
Aziz'in hal'i ile Sultan Mmad-ı 
HDmis'iıı cülusu (1293 de te'lif 
ntlilmi::;tir) Istanbul, 1326. 
Fıııdct·iU ·hakaayık 

Harbiy--yc-i Umumiyye 
Şl'l'be ncşriyyatından) 

1928. 

(Erkan-ı

Onuncu 
Istanbul, 

Süleyman Paşa ıııuha~cenıesi - Bak.: 
Sami "Süleyman-Paşa-zade-". 

Siileyıııan·Paşa·zade Sami Bey 
Bak.: 'Sami Bey "Süleyman-Paşa 
·za.de-". 

Siim1sller ve On-üçüncü asrın en bü
yük müttefekkir-i İslamisi ıSeyyid 
Muhammed-üs·Sünusi, Abdulha· 
mid ve Seyyid Mulıammed·iil· 

Mehdi ve asr-ı Hamidicle Alem
i-İslam ve .Sünusileı' Bak. : 
Hilmi "Şehbenderzade Filibeli 
Ahmed-". 

Süreyya "Mehmet-" - Sicill·i Os
man! yahut Tezkire·i meşahir-i 

O:;ın5niyye (Dört cilt) Istanbul, 
1308. 

ş 

Şakaayık·ı-N'maniyye - Bak.: Ah· 
med Efendi "Taşkqprülü·zade 
Ebu-I· Hayr-". 

Şakir Paşa "Ferik Mehmet- - Ye· 
ni Osmanlı tarihi (İki cilt) Is
tım bul, 1911 - 1912., 

Şaındani - zade Fındıklılı Süleyman 
Efendi - Bak.: Süleyman Efendi 
"Şamdani·zade Fındıklılı-". 

Şanbey "Cemil 7.ıya-" Bak. : 
Melzig "Dr. Herbert-". 

Şani-zade Mehmet Ataulliilı Efen· 
di- Bak.: Ataullah Efendi "Şa
ni·zade Mehmet-". 

ı)ar;;;: ordusunda Aziz Paşa fırkası
Bak. : Niyazi "Mehmet-". 
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:)eeaatııfüne - Bak.: .Asafi. 
Şefi'·üş-Şexif Tevarih-i Beni· 

Adem (Nesebname) Ünivexsite 
;;:iitiiph&nesi, Yıldız koleksiyonu, 
y o. 70 1 2566. 

Efendi "Vak'anüvis Masraf· 
1.ade Mehmet-" Şefikna.me 

(İkinci Mustafa devrindeki E
,linıe vak'ası hakkında kasden 
mnstalah yazılmış eser) Istanbul, 
1282. 

ŞeJ'iknfimc -- Bak.: Şefik 

. "V dc'anüvis M.ası'af· zade 
m et-". 

Efendi 
Me h-

f;.(üiknrrme şerhi - Bak.: Abdullah 
Efendi. 

Şehbeııder-zade Filibeli Ahmed Hil
mi - Bak.: Hi1.mi "Şehbender

zade Filibeli Ahmed-". 
Şehsiivaroğlu "Haluk-" - .Sultan 

~\ziz : Husus!, siyasi hayatı; dev· 
ri ve ölümü, Istanbul, 1949. 

Şehzfide-Cem vak'asında mesele-i 
hamiyyet - Bak.: Halil Halid. 

Şeın'i "Meşreb·zade-damadı Meh~ 

ınet-" - ilaveli Esınar-üt·teva· 

rih maa zeyl (Erkan-ı devlet 
cedvelleri) IstanbuL 1295. "Taş

basmasıdır". 

Şeı'eE·Han-ı Bitlis! - Şerefname (İki 

cilt. Mehmet-ibni·Ahmed Bey 
Mirza tarafından 1080 de Türk
çeye terceme edilmiştir: Millet 
kütüıphanesi, Emirl' lc·oleksiyonu, 
No. 1259) Petersburg, 1860-1862. 

f)Nefıı§,me - Bak.: Şeref-lHan--ı Bit· 
lisi. 

Şerefüddin Aliyy·il·Yezdi - Zafer· 
name-i Timur-Görgen (Bayezid 
Umumi Kütüphanesindeki yaz
ımı nüsha: No. 4975). 

~ J3cref"üddin Efendi "Mehmet-" -
Simavna kadısı oğlu Şeyh Bed
riiddin, Istanbul, 1341 = 1925. 

Şerif Köprülü - Bak.: Köpri.Uii 
''Mütekaid Kaymakam Şerif-". 

Şrrif Paşa "Daınad Mehmet-" 
Seyahatnaıne·i ibııi · Batfıta (İki 

eilt) Istanbul, 1335. 
Şevket Paşa "Mahmud-" - Osmanlı 

teş-:rilat ve kıyafet-i askeriyyesi, 
Istanbul, 1325. 

Şevki Bey "Ali-ı; - Zeyh Tarih-i 
Hayrullah Efendi (Hayrullalı 

Efendi'nin 16 ciltlik Osmanlı ta· 
rilıiııe zely olarak 1032 - 1058 vu
kuatına ait 17 . 18 inci ciltleı'i 

yazını~tır) Istanbul, 1289·1202 -
Bak.: I-Iayrullah Efendi. 

Şihabüddiıı Ahmed ibni Ali ibni 
Hacel' il· Askalani "Hafız-" -
İnbfi' ül-guııır bi-ebna' il-ömr 
(Veliyyiiddin Efendi kütüpha
nesi, ::\o. 2.:Jcf0 ve Ayasofya k ii· 
tüphGnrsi, No. 2074: Aı'apçadır). 

Şikari - Karaman tarihi (Hususi 
kütüplıi'memizdeki yazma nüs· 
ha). 

Şimali-Afrika'da Türkler Bak.: 
Aziz Samih. 

Şölen - Bak.: Gökbel "Asaf-" ve 
Şölen "Hikmet-". 

Şükri "Kürd emhi-" - Selimname 
(J\lesnevi tarzında manzumdur : 
hi\tiınesinde kendini "Türl{ ile 
Tüı'k, Kürd ile Kürdüm" diye 
takdim eder) Toıpkapu sarayı 

Hazine kütüphanesi, N o. 1597 ve 
1598. 

Şükri "Mehmet-" - Esfar-ı balı· 

riyye-i Osmaniyye, Istanbul. 1306 
Şükrullah ibni Şih&büddin Ahmed 

ir-Rumi "Molla-" - Behcet-üt· 
tevarih ( Aeeıncedir; li. 937 de 
Türkçeye bir tercemesi de yapıl· 

mıştıı') Ayasofya kütüphanesi, 
N o. 2090 ve Nfıruosınaniyye kti.· 
tiiphanesi, N o. 3059. 

T 

Tabakaat-ül-memalik fi derecat-il-
mesalik - Bak.: Celal-zade Jliius· 
tafa-Çelebi "Koca· Nişancı-". 

Tableau general de l'Eıııpire Otto
man - Bak.: Ohsson "Jiiiourad· 
gea d'-". 

Tabsıra·i ibret - Bak.: Midhat Pa
şa "Alımed Şefik-". 

Tabsırat-ül-eşkıya - Bak. : Abdi 
Efendi. 

Tacan ''Kurmay Al bay Necati-" -
İKinci Viyana seferi (Askeri 
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Mecmua neşriyyatmdan) Istaır 

bul, 1945; 
Niş - Belgı'ad Salankamin -
Petrovaradİn - Lugoş - Tımışvar 

kuşatma ve meydan muharebe
leri "1690 - 1696" (Askeri Mec
mua neşriyyatından) Istanbul, 
1939. 

Taci-zade Tuğrai Ca'fer - Çelebi 
Bak. : Ca'fer - Çelebi "Tacizade 
Tuğrai-". 

Tac·üt·tevarih - Bak.: Sa'düddin 
Efendi "Şeyh-ül-İslam Hoca-". 

Tahiı' "Mehmet-" - Bak. : Goltz 
Paşa "Colmar von der-". 

Tahir Bey "Bursalı Mehmet-". 
Osmanlı müellifleri (Üç cilt) Is
tanbul, 1333 - 1342. 

Tahmas-kulu Han'ın tevarihi 
Bak. : Arutin "Tanburi-". 

Tahsin Paşa "Esbak Mabeyıı baş· 
k&tibi-" - Abdülhamid ve Yıl
dız hatLraları, Istanbul, 1931. 

Tahsin U zer - Bak.: U zer "Tahsin 
-''. 

Taib "Hasan-" Mir'at-ı Bursa; 
Bursa, 1323. 

Taib "Osman-zade Ahmed-" 
Hadi:kat·ül·vüzera (İkinci Musta
fa devrinin sonuna kadar Sadr-ı· 
a'zamların terceme-i-halleri: Ze
yilleri için Ömer V ahld Efendi 
"Dilliver - Ağa-zade-", Cavid 
Bey "Ahmed-", Abdülfettah 
Şefkat Efendi ve Rif'at Efendi 
"Topal-" maddelerine bakınız) 
Istanbul, 1271 "Hususi: kütüpha
nemizde Resmi· Ahmed Efendi'ye 
ait yazma bir nüshası vardır". 
Hadikat-üs·Selatin (Hususi: kü
tüıphane.mizdeki. -yazma nüsha: 
İstinsah tarihi 1161 dir). 

Taillandier "Saint-Rene-" La 
Serbie au XIX e siecle: Kara· 
George et Milosch, Paris, 1875. 

Takıyüddin Ahmed il-Makrizi 
Kitab üs·süluiı: li-ma'rifeti düvel 
-1-müluk (Ara1pça vakayi'name) 
Ayasofya kütüphanesi, No. 3372 
"Dördüncü cilt". 

Takvlm·i meskukat-ı Osmaniyye 
Bak.: İsmail Galib. 

Takvim-i meskuk&t-ı Selçukiyye -
Bak. : İsmail Galib. 

Takvim-üt·tevarih - Bak.: Katib
Çelebi "Hacı· Mustafa ibni Ab
dullah 1 Hacı - Halife 1 Hacı -
Kalfa". 

Tal'at Paşa. "Mehmet-" - Tal'at Pa-
' şa hatıraları (İlkönce Berlin'de 

eski harflerle neşredildikten 

sonra bazı tabirleri her nedense 
yeni dile çevrilerek basılan nüs· 
ha) Istanbul, 1946. 

Tamerlan - Bak.: Champdor "Al
bert-". 

Tanzimat 
Tanzimat ve 

Ba;ı:. : Maiiı'if Yekaleti. 
Yeni-Osmanlılar 

Bak.: Sungu "İhsan-". 
Tarcan "Selim Sırrı-" - Hatıralar 

(Türkiye Yayınevi'nin "Canlı 

Tarihler" serisinden) Istanbul, 
1946. 

Tarihe ve efsaneye göre Arapların 
Istanbul seferleri - Bak.: Ca
nard "Marius-". 

Tarih-i Ale.m-aray-ı Abb&si - Bak.~ 
İskender Beg Münşi. 

Tarih-i AI-i Osman - Bak.: Ab dül
kaadir Efendi "Topçular katibi _, 

Taı'lh-i Asım - Bak.: Asım Efendi 
"Vak'anüvis Ahmed-". 

Tarih-i askeri·i Osmani - Bak.: Ce
vad Paşa "Kabaağaçlı - zade Alı
med-". 

Tarih·i Ata - Bak.: Ata Bey "Tay
yar-zade Ahmed-". 

Tarih-i cami'-i şerif·i Nur-ı·Osmani 

- Bak. : Ahmed Efendi "Bina 
katibi-". 

Tarih-i Cevdet - Bak.: Cevdet Pa
şa "Ahmed-". 

Tarih-i Cevı-1-Çelebi Bak.: Cev-
r1-Çelebi "Edirneli-". 

Tar1h·i Çelebi-zade Efendi - Bak.: 
Asım Efendi "Kiiçük-Çelebi·zade 
İsmail-". 

Tarih-i Devlet-i Osınaniyye - Bak.: 
Abdurrahman Şeref. 

;Ta.rlh:i Devlet-i Osmaniyye - Bak. : 
Hammer · Purgstall "Jos. von-". 

Tarilı-i Ebu-I-Faruk - Bak.: Mu· 
rad Bey ".M:izaııcı Ebu-l-J1'aruk 
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l\Iel:ı.met-". 

Tarih-i Ebu·l·Feth - Bak.: Dursun 
Bey 1 Tur-ı-Sina Bey. 

'Tarilı-i Enderun - Bak. : Hızır İlyas 
Efendi "Hafız-". 

Tarih-i feth-i Bağ'dad-ı Sultan Mu
rad - Bak. : Hıbri Edirnevi 
"Abdurrahman-''. 

Tarih·i feth-i Revihı ve Bağdad -
Bak Abd-ül· Aziz Efendi "Şeylı

ül-İslam Kaı'açelebi·zade-". 
Tarih-i Gılmaııi - Bak.: Mehmet -

Halife. 
Taı;ih-i Gülşen·i Maarif - Bak.: Said 

Efendi "Feraizci·zade Seyyid 
Mehmet-". 

Tarih-i HayrulHih 1 Tarilı-i Osmani 
- Bak. : Haymilalı Efendi. 

Tarih-i İbni-Galbı'in - Bak.: Behi· 
cüddin Mehmed Efendi. 

Tarih-i İslam - Bak.: Hilmi "Şeh
bender-zade Filibeli Ahmed-". 

Tariki İzzi - Bak. İzzi Süleyman 
Efendi 

Tar'ih·i · Liltfi - Bak.: Lutfi Efendi 
"V ak'anüvis Hafız Ahmed-". 

Tarih-i meşrutiyyet ve Şark mes'e-
le·i hazırası Bak.: Saib "Ah-
med-". 

Tarih-i Naima Bak.: Naima 1 
Mustafa N aiın Efendi. 

Tarih-i Nişancı - Mel:ı.met Paşa -
Bak.: Mehmet · Çelebi "Merzi
fonlu Ramazan-zade Yeşilce-". 

Tarih-i Osmani - Bak.: HayruHalı 
Efendi. 

Tarih-i Osmani - Bak.: Reşid "Ah· 
med-". 

Taı'ih-i Osmani - Bak.: Tevfik Pa
şa "Mehmet-". 

Tari'lı-i Peçevi Bak. : İbrahim 
Efendi "Peçevi-". 

Tariiri Raşid - Bak.: Raşid Meh
med Efendi "Vak'anüvis-". 

Tarilı-i saf Bak.: Kemalüddiıı 
Efendi "Taşköprülü-zade Meh· 
m et-". 

Tariki Belaniki - Bak. : Mustafa 
Efendi "Selanikli-". 

Tarih ·i siyasi Devlet·i Ali yy e-i 
ınaniyye - Bak.: Kamil 
"Sadr-ı esbak-". 

Os-· 
Paşa 

Tarilı-i Solakzade - Bak.: Solakzade 
Mehmet Hemdeınl. 

Tarilı-i Subhi - Bak.: Subhi Meir 
med Efendi. 

Tarih-i Sultan Mahmud·Han ibni 
Sultan Mustafa - Han - Bak. : 
Abdi Efendi. 

Tarilı-i Sultan Mehmet-Haın Sani 
- Ba~. : Kritovulos. 

Tarilı-i Sultan Osman - Bak.: Da
non "A-". 

Tarih-i Şan ha de - Bak.: AtaullaJı 
Efendi "Şi'tıkzade Mehmet-". 

Tarih-i Timur Bak.: M urtaza 
"N azıni-zade Hüseyn-". 

Tarih-i Yemen ve San'& Bak.: 
Raşid Paşa "Ferik Hacı-". 

Tarih müsahabeleri Bak.: Ab-
durrahman Şeı'ef. 

Tarihte Türk - İtalyan s~vaşları -
Bak.: Sançar "Necdet-". 

Tarih·ül-Irak - Bak.: Azzavi 1 Az· 
zaoui "Abbas ül-". 

.Tank Tuna.ya - Bak.: Tımaya "Dr. 
Tank z.-". 

Tasavir-i rical - Bak.: Altınay "Ah· 
med Refik.-" 

Tassy "Laugier de-" -
Etats Barbaresques 
Paris, 1757. 

Histoire des 
(İki cilt) 

Tasvir-i ahval Tenvir-i istikbal -
Bak. : Memduh Paşa "Mehmet _, 

Taşrl:öprülü·zade Ebu-1-Hayr Ahmed 
Efendi - Bak.: Ahmed Efendi 
"Taşköıprülii-zade Ebu·l·Hayı~". 

Taşköpı'ülü-zade lifehmet Kemalüd
diıı Efendi - Bak. : Kemalüddin 
Efendi "Taşköprülü zade 
Mehmet-". 

Tayyarzade Ahmed Ata Bey 
Bak.: At§" Bey "Tayyarzade Ah
med-". 

Tayyib Gökbilgin - Macaristan'daki 
Türk hiikimiyyeti devrine ait 
bazı notbr (Tiirrl:iyat mecmuası
nın 7 - 8 inci cildinde intişar et
miştir) Istanbul, 1942. 

Tazerout - Bak.: Brockelmann "C. _, 

Teillac "P.-" - Bak.: Gosse "Phi
lip-". 
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Te1flldihdıbaı' Ye telkilrül-asar fi 
Yi~kao_yi'i l{nzan Ye Bulgar ve 
ınülük-it-Tatar - Bak.: J\huau 
Remzi "Kazanlı 1\Iehmct-". 

Tenldlrüt·tcvarih - Ba~;:.: Hüscyıı 
Efeıı\li "Hczar-fen-". 

Terecnw·i tarih-i Timur Bak.: 
::\I urtaza "N azmi-zade Hüseyn-". 

Testa "J. de-" - Recueil des traites 
de la Porte ottomane 
puissaııces etrangeı'es 

Paris, l 901. 

avec les 
(On cilt) 

Te~rifiit-ı kadime Bak.: Es' ad 
Efendi "Vak'anüvis-". 

Tcvarih·i Al-i Osman - Bak.: Ano
nim "Hnsusi kütüphiinemizde". 

Tevarih-i Ah Osman - Bak. : 
Anonim: "Ayasofya. nüslıası". 

Tedirih-i Al-i Osman - Bak.: Ano· 
nim "Giese neşri". 

Tevarih-i Al-i Osman - Bak.: .Aşık 
- Paşa - zade Derviş Ah.ıııed .Aşı
Id. 

·Tevarilı-i .Al-i Osmfın - Bak.: Cc· 
milli "Zenbilli-zadc Mıılıyiddin 

Mehmet-". 
Tevarih-i Al-i Osman - Bak.: Ha· 

di di. 
Tevarih-i .Al-i Osman - Bak.: İbni

Keınal 1 Kemal Pa.şa-zauc 

Şeınsüddin Ahmed-Çelebi Efen· 
di. 

Tevaı'llı-i .Al-i Osman 
şifl. 

Bak.: Ka-

Tcvarih-i .Ah Osman Bak.: Lfıt· 

fi Paşa. 
Tevarih-i :Al-i Osman Bak,: Oruc 

Bey "Oruc ibni .A.dil-ül-Kazzaz 
K at i b-ül-EdirneVi-". 

TevaTllı-i .AI-i Osman - Bak.: Ri.is
tem Paşa "Kehle-i iKbal-". 

Tevarih-i Beni - .A.dem - Bak.: Şe
fi'ü;rŞerif. 

Tevarih-i cedid: Mil'' at-ı eilıan -
Bak. : Osman "Bayburtlu-". 

Tcvari:Jı-i Enbiya ve Evliya ve .AI-i 
Os.miin - Bak.: Anonim. 

Tcvarilr üs·sclatin il-Osmaııiyye -
Bak. : Mehmet Paşa "Tevkii-". 

Tevfik "Selanikli-" - Mir'at·ı vu
kuat-ı harbiyye, Istanbul, 1313 -

1315. 

BiBLiYOGRAFYA 

Tevfik Doğantan - Bak.: 
"Erkan-ı-Harbiyye 

Tevfik-". 

Doğantaı:ı: 

yüzbaşısı 

Tevfik Nnrücldin - Sultan Aziz'in 
hal'i ve intihan (Risale) Istan
bul, 1324; 
Sultan Mnrad'ın ciilfısu ve hal'i 
(Risale) Istanbul, 1324. 

Tevfik Paşa "Mehmet-" - Tarih-i 
Osman], İstanbul, 1308. 

Tevhid "Ahmed-" - Meskukat· 
kadime-i İslanıiyye htalogu 
(JI.Iüze-i·Hümayun neşriyyiHın· 

daııdıı': Tavaif·i·J\!Iülukü de alır) 

Istanbul, 1321. 
Tevkii - Abduralıman Paşa - Bak.: 

Abdurrahman Paşa "Tevkii-". 
TeXier "Charles-" - Description de 

l'Asie Niineure (Ali Suad Bey'in 
Maa.rif neşriyyatı içinde "Küçük 
Asya" ismiyle çıkmış üç ciltlik 
bir Türkçe tercemesi de vaı'dır : 
Istanbul, 1339 · 1340) Paris; 1839. 

Tezakir-i Cevdet - Bak.: Cevdet Pa
şa "Ahmed-". 

' Tezkire-i Meşahir-i Osmaniyye 
Bak.: .Siireyya "Mehmet-". 

Tezkiret-ül-bünyan Bak.: Sai 
Mustafa - Çelebi. 

Thadee Gasztowtt - Bak. : Gasz
towit "Thadee-". 

Theodore Spandouyn Cantacasin 
Bak.: Ctmtacasin "1'eoclore S[Jall" 
douyn-". 

Th€ophile Gautier - Bak.: Gautier 
"TMophile-". 

Th€ophille Lavallee - Bak.: Lavallee 
"Theophile-". 

Thevenot - Ba:k. : Anonim "Bağdad 
fethııamesi". 

Thuasne "L.-" Djem - Sultan, 
fils de Mohammed IL frere de 
Bayezid II "1459 - 1495", Paris, 
1892. 

Tlıuret "François-" - Bak. : Grekov 
"B.-" et İakoubovski "A.-". 

Timur devrinde Kadis' den Semer
kand';_ı. seyahat - Bak.: ClaYijo 

"Ruy Conzalez de-". 
Timur ve tüzükatı - Bak.: Langles 

"L.-". 
Tinayre "M areeli e-" - N otes d'une 
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voyageuse en Turquie, 
tarihsiz. 

Paris. 

Tokeleınİr "Binbaşı Sa'düddin-" 
Bak.: Celal-zade Mustafa - Çele· 
bi "Koca-Nişancı-". 

To Khronikon Bak.: :Francis 
"Yeorğios-". 

Topal·Ahmed Rif'at Efendi - Bak.: 
Rif'at Efendi "Topal Ahmed-". 

Topk~pu sarayı - Bak.: Halil Ed
hem. 

Topkapu Saray-ı-Hümayunu ve par
kının tarihi - Bak.: Raif "Meh· 
met-". 

Tott "Baı'on de-" - Memoires du 
Baron de Tott, sur les Turcs et 
les Tartares (iki cilt) Paiis, 1785. 

Trablusugarp'tan Salıray-ı · _ı-,_ebir'e 
doğru - BaK..: Cami Bey. 

'Tra;;edie des Daı'danelles "u;__, -
Bak.: Delage "Edmond-". 

Tuna bf yu tarihi - Bak.: Peremeci 
"Osman Nuri-". 

Turı-Sina Bey - Bak.: Dursun 
Bey 1 TU.n·Sina Bey. 

Tout "T. F.-" -Bak.: Powell "York 
-" et Tout "T. F.-". 

Trapier "Blanche -"- Les voyageurs 
Arabes au moye!< age, Paris, 
1937. 

Trebizond, the last Greek Empire
Bak. : Milleı·. 

Tııhfet-ül·ahbab - Bak.: Kems.lüd-
din Efendi "Taşköıprülü·zade 

Mehmet-". 
Tuhfet-ül-kibar fi esfil.r-il-bihar 

Bak.: Katib-Çelebi "Hacı-Musta' 
fa ibni Abdullah/ Hacı ~ Hallfe 
1 Hacı · Kalfa-". 

Tunaya "Dr. Tarık Z. -" - Türki
ye'de siyasi paı'tiler "1859 - 1952", 
Istanbul, 1952. 

Tunis - Bak.: Frank "Dr. Louis-". 
Turgut-Reis - Bak.: Seyfi "Ali Rı

za--''. 
Turquie - Bak.: Jouannin "J. M.-" 

et Gaver "Jules van-". 
Turquie et le Tanzimat "La-" 

Bak. : Engelhardt. 
Turquie et Pologne - Bak. : Gasz

towtt "Thadee-". 
Turquie et ses differents peuples 

"La-" - Bak.: Mathieu "Hen· 
ı-i-". 

Tmquie officielle "La-" Bak.: 
Regla "Paul de-". 

Turquie "La-", Passe et Present
Bak. : Clerget "Maı-cel-". 

Turquie "La-" sous Abd'ul· Aziz -
Bak.: Millingen "Frederick-". 

Türkgeldi "Ali Fuad-" Görüp 
işittiklerim (Tüik Tarih Kuru· 
mu neşriyyatından: 2 nci seri 
N o. 15) Ankara, 1949; 
Rical-i mühimme·i siyasiyye (Es· 
ki yazı. devrinde .basılmıştır) Is
tanbul, 1928. 

Türk hizmetinde kral Tököli İmre -
Bak.: Altınay "Ahmed Refik-". 

Türk Hukuk Tarihi - Bak. : Adli ye 
vekilliği. 

Türk inkılabı tarihi - Bak. : Bayur 
"Yusuf Hikmet-". 

Türk inkılabı tarihi kronolojisi 
Bak.: J aeschke "Gotthard-". 

'I'ürk istilası devrinde Macaristan'da 
ve Avusturya'da casuslar 
Bak.: Orkun "Hüseyn Namık-" 

Türkiyye "1290 senesiyçün takvim ve 
tevarih-i muhtelife" - Bak.: Su
avi "Ali-". 

Türkiye'de MatMat rejimleri 
Bak.: İskit "Server-". 

Türkiye'de siyasi parti,ler - Bak.: 
Tunaya "Dr. Tarık Z.-". 

Türkiye Maarif tarihi - Bak. : Ergin 
"Osınan-". 

Türkiye ricai-i devleti - Bak.: C hal
lemel - Lacour. 

Türkiye tarihi - Bak.: Altınay "Ah
med Refik-". 

Türkiye ve Tanzimat - Bak.: En
gelhardt "Ed-". 

Türkler ile İngilizlerin ilk teması -
Bak. : Halil Halid. 

Türk m.atbaacılığ·ı - Bak. : Gerçek 
"Selim Nüzhet-". 

Türk musıkisi lugati - Bak.: öztu
na "T. Yılmaz-". 

Türk ulusal savaşının ilk paı'çası 

Bak.: Karacebe "Erkan·ı·Har 

biyye binbaşısı Nizamüddiıı-". 
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Ullein · Rei"iczky "Antal-" - Sou
Yenirs hongrois en Turquie (Bro
şür) Bndapcşte, 1943. 

rlnğ· İğ·deınir - Bak.: İğdeınir "Uluğ _, 
r'lnsoy "Erkan-ı-Harbiyye miralayı 

.Mümtaz -"- İstiklal savaşında 

İkinci kolordunun harekatı (As· 
k eri Mecınua neşriyyatından) Is
tanbul, 1939. 

Uındet·ül-hakaayık - Bak.: Süley
man Paşa "Müşir-". 

Cnat "Faik Reşid-" - Bak.: 
Efendi. 

'l~nc ambassarle français en 
sous Louis XV - Bak.: 
"Albert-". 

Abdi 

Orient 
Vandal 

line aınbassadc turgue souos le direc
toire - Bak.: Herbette "Mau
rice-". 

Une enigmıe et un miraele historique: 
Le ıpeuple rouınain - Bak.: Bra· 
tianu "G. İ.-". 

Un jounıal de la canıp:lgne d'Eugbıe 

ele Sa-,-oie en 1717 Bale: 
Constantinescn "N. A.-". 

Un temoignage espagnol sur la Tur
qui de Soliman · le · Magni· 
fiqne - Ba:ı:.: İmga "N.-". 

Un Turc a Paris "1806 - 1811" Re
lation de voyage et de mıssıoıı 

de 1.Ioulıib Effendi, Am bassa
denr eXtı'aordinairc du Sultan 
Selim III Bak.: Bareilles 
"Bertrand-''. 

·en Yoyageur en Turquie au XVI e 
siecle' DernsclıWam Bak.: 
İorga "N.-". 

Uras "Esad-" Bak.: 
"Kalost-" ve Arutin _, 

Arapyan 
"Tanburi 

U s "Hakkı Taı'ık-" - Meclis-i Me b'· 
fısan "1293 = 1877" (İlk meşru· 
tiyyet meclisinin zabıtları) Is
tanbuL 1939 - 1940. 

ı:: şaklıgil "Halid Ziya-" - Saray ve 
ötesi, son hatıralar (Üç cilt) Is
tanbul, 1940 · 1941. 

1J 11er "İkinci meşrutiyyet devri vali
lerinden Ye Cumhuriyet devri 

Anadolu müfettiş·i·umumflerin· 

den Tahsin-" - Hatıı'at (Gayr 
i ·miinteşir üç cilt: Ailesi nezdin
dedir). 

Uzunçarşılı "İsmail Hakkı-" - Ana
dolu beylikleri ve Akkoyunlu, 
Karakoyuulu devletleri (Türk 
Tarih Kmunıu neşriyyatından) 

Ankara, 1937; 
Karası vilayeti tarilıc;esi, Istan-
bul, 1341; · 
Kitabelec· "Tokat Niksar, Zile. 
Turhal, PazaT, Amasya" (Maarif 
vekilieti neşriyyatındmı) Istan· 
bul, 1341S = 1927; 
Kitabeler ve Sahib, Saruhaıı, Ay
dın. Menteşe, İnanç, Haınid oğul· 

ları ha~kıııda ıııiHilınfıt (Maarif 
vckaleti neşriyyatından) Istan
bul, 134'7 =;c 1929; 
Kütahya ~ehri (Mafiıif vekilieti 
ne;ı-iyyatınclan) r,:bıııbnl, 1932; 
Meşhur Rumeli fıynııhnndf\lı 

Tirsinikli İsmail, Yılıkoğln Sü· 
leyman Ağ·alar ve Alemdar 
Mustafa Pasa ('l':n-ih Kıınmın 

neşriyyatıııdan) Istanbul, 1942; 
1.fidhat Paşa ve Taif ınahkfımla
n (Türk Taı'ih Kurumu neşriy· 

yiltm(bn) Aııkanı, J91SO; 
lVIidhat Ye Rüşdi Paşalarm tev· 
ki flerine dil ir vesikalar ( Ti1rk 
Tarih Kurumu neşıiyyatındrm) 

Aııbıra, l 946; 
Osmanlı devleti teşkililtından 

Kapuknlu ocaklaı'ı (İki cilt: Türk 
Tarih Kurumu neşı-iyyatından) 

Ankara, 1943 · 1944. 
Uzun · Hasan ve Şeyh - Cüneyd: 

XV inci yüzyılda İran'ın milli bir 
devlet .haline yükselişi - Bak. : 
Hinz "W alther-;'. 

ü 

Üçüncii. ~olordunun ve İkinci 
ordusunun muharebatı 
Muhtar Paşa "Katıı'cıoğlu 
mud-". 

Şark 

Bak.: 
Malı· 

Ünsel "Kemal Edi b -" - Bak. : Av
ni:. 

Ünver "Prof. Dr. Süheyl-" - Is-
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tanbul üniversitesi tarihine baş· 

lan"'ıc : Fatih, külliyyesi ve za-
b.,. ... 

manı ilim hayatı (Istanbul Unı-
versitesi neşriyyatından) Is tan
bnl. 1946. 

'üss-i i;ıkılab - Bak.: 1Iidhat Efen· 
di "Ahmed-". 

üss-i zafer - Bak.: Es' ad Efeı;ıdi 
"Sahhaflarşeyhi·zade Vak'anü· 
vis Seyyid Mehmet-". 

üstün "Cevad-" - 1683 Viyana se
feri (Türk Tarih Kurumu neşriy
yatından) Ankara, 1941. 

V 

Va hi: d Efendi - Bak.: Ömer V ahld 
Efendi "Dilaver Ağa-zade-". 

V ahi d Efendi "Seyyid-" ~ Sefaret
name (Fransa elçiliğ-ine ait) Is· 
tanbul, tarihsiz. 

VaknRyi'-i Devlet-i-Aliyye Bak.: 
Cevdet Paşa "Ahmed-". 

V akaayi·i tfn·ihiyye - Bak.: .Agah 
Paşa "HiHız İbrahim-". 

Vak'a-i cedid - Bak.: Ebubekir E
fendi "Enderun-ı-Hümayun na· 
zıtı Merzifonlu-". 

Yak'a-i Hamidiyye -~ Bak.: Sadı"K 
"Zaim·zade l\fe4met-". 

Yak'a-i Sultan Abd·ül-Aziz - Bak.: 
Saib "Ahmed-". 

Yaloat-ı Sultan Cem - Bak.: Ano-
nım. 

Vandal "Albert-" Une anıbassade 

française en Orient sous Louis 
XV: La mission du marquis de · 
Yilleneuve "1728 - 17 41 ", Paris 
1887; 

V oya::::es du marquis de N ointel, 
Paris, 1901. 

VasilieY "A. A.-" Histoire de 
l'empire byzantin (P. Brodin ve 
A. Bourguina tarafından Rusça
dan Fransızcaya terceme edii
mistir: İki cilttir) Paris, 1932, 

Yasıf Ahmed Efendi "Vak'anüvis-" 
- Mahfi.sin·ül·asar ve Hakaayık· 
ul-ahbar (1166 - 1188 vukuatına 
ait iki ciltlik "Vasıf tarihi") Bu
lak, 1246. 

Vecihi ve xüfekaası - Jliiusavver ta· 
rih-i harb, Istanbul, 1315. 

V efik Paşa "Ahmed-" - Fezleke-i 
tarih-i Osmani (muhtelif tabı'ları 
olan küçü;c bir eser) 'Istanbul, 
1302. 

Vehbi "Haınid-" - Meşahlr-i İslam 
(Dört ciltlik Teracim-i·ahval) Is
tanbul, 1301. 

Verd-i ınutarra - Bak.: Cavid Bey 
"Ahmed-". 

V erd·iil· hadayık - Bak.: Rif'at E· 
fendi "Topal · Ahmed-". 

Victoı' Berard - Bak.: Berard "Vicc 
tor-". 

Victor Langlois - Bak.: Langlois 
"Victor-". 

Vie extraordinaire des frEnes Bar
berousse corsaires et roıs d' Al
ger "La-" - Bak.: Achard "Pa
ul-". 

Vigııere Bonbonnois "B. de-". 
Bak. : : Khalkokondilis "Laonikos 
_, 

Visages de l'İslam - Bak.: Bammate 
"Haldar-". 

Vlasto "E. · H.-" - Les 
jours de Constantinople 
Paris, 1883. 

clerniers 
"1453", 

V olta"ire - Histoiı'e de Chaxles XII, 
Paris; 1875; 
Histoire de l'empire de Russie 
sous Piere le Grand, Paris, 
1824. 

Von der Goltz - Bak.: Goltz Paşa 

"CoLmar von der-". 
Voyage en Criınee - Bak.: Dela

marı'e "L. H.-". 
V oyage en Orient - Bak.: N erval 

"GeTard de-". 
Voyage en Turquie et en Grece du 

R. P. Robert de Dreux, Aumoni
er de l'ambassadeur de France 
"1665 · 1669" - Bak.: Peı'not 

"H u bert-". 
Voyages du marquis ele N ointel 

Bak.: V an dal "Albert-". 
V oyages "Les-" du sieur du Loir 

avec la relation clu sıege de 
Babylone fait en 1639 par .Sultan 
1\fouı·at - Bak.: Loir "Du-". 

Voyageurs arabes au ınoyen age 
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"Les-" - Ba"k.: Trapieı' "Blan
che-". 

Voyageurs franeais dans l'orient 
europeen - Bak.: İorga "N.-". 

w 

W alter Hinz Bak.: Hinz "W alter _, 
W anda Souvenirs anecdotiques 

sur la Turquie "1820 - 1870", 
Paris, 1884. 

W elschingei "Henri-" - Bismarck 
"1815 - 1898" (Berlin muahedesi 
ve ittifak-ı·müselles gibi :ııahis· 

leri Osmanlı tarihini alakadar 
etmektedir) Paris, 1912. 

William Robertson - Bak.: Robert
son "William-". 

Williams "John-" - Bak.: Gomez 
"Madame de-". 

Wittek "Paul-" - Das Fürstentum 
Mentesche (.Alınan arkeoloji ens
titüsü neşriyyatından; Osman 
Şaik Gökyay tarafından "Mente· 
şe beyliği" ismiyle yapılan 

Türkçe tercemesi Tarih Kurumu 
neşriyyatı içinde çıkmıştır: An
kara, 1944) Istanbul, 1934; 
De la dM ai te d' Ankara a la prise 
de Constantinople "Un demi -
sieCle d'histoire ottomane", Pa· 
ris, 1938; 

Le Sultan de Rum, Brüksel, 1938; 
The rise of the Ottoman Empire 
(Bu eserin Fahriye Aı'ık tarafın
dan yarrıılan tercemesi "Oğuz 

boylan ve Osman-oğullan şece· 

resi" de ilave edilerek 1947 de 
neşredilmiştir) Londra, 1938. 

y 

Ya "ku b Şevki - Bak. : Goltz Paşa 
"Colmar von der-". 

Yaşar "Hüseyn Hüsamüddin-" -
Amasya tarihi (Dört cilt) Istan
bul, birinci cilt H. 1330, ikinci 
cilt H. 1332, üçüncii cilt M. 1927, 
dördüncü cilt M. 1928 ve bakıy
yesi M. 1935. 

Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi -
Bak.: Hüsni "Binba.şı-." 

Yedikule hisarı - Bak.: Halil Ed
hem. 

Yeğinatı "Erkan-ı-Harbiyye yüzbaşı· 

sı Süleyman İzzet-" - Büyiik 
harbin başında ikinci ihtiyat ve 
nızamıyye suvan tümenleriyle 
Aras cenup müfrezesinin mulıa

rebeleri (Askeri Mecmua neş

riyyatından) Istanbul, 1939. 

Yemen tarihi - Bak.: .Atıf Paşa "Er
kan-ı·Harbiyye feriki-". 

Yeni Osmanlı tarihi - Bak.: Şakir 

Paşa "Ferik Mehmet-". · 

Yeorğios . Francis - Bak. : Francis 
"Y eorğios-". 

Yıldırım - Bak.: Stoyber. 
Yıldız'ın hatası - Bak.: Ali Bey "Ba-

shet gazetesi salıib-i imtiyazı-". 

Yılmaz Öztuna - Bak.: Öztuna "T. 
. Yılmaz-". 

Y orga - Ba:k. : İorga "N.-". 
Y rcam - Dans les coulisses de la 

Cour turque (La Revue mecmu
asının 15 Şubat 1905 tarihinden 
itibaren iki nüslıasında tefrika 
edilmiştir) Paris, 1905 ; 
La Cour de Constantinople ''La 
Sublime - Porte, les ministres" 
(La Revue mecmuasının 1 Eylül 
1905 tarihinden itibaren iki nüs
hasıııda tefrika edilmiştir) Pa
ris, 1905. 

Y. Ş. - 1293 = 1877 Osmanlı - Rus 
seferinden Halyas-Zivin - Kars 
muharebeleri (Fransızcadan ter 
cemedir) Istanbul, 1326. 

Yusuf Akçora - Bak.: Akçora "Yu
suf-". 

Yusuf Hikmet Bayur - Bak.: Bayur 
"Yusuf Hikmet-". 

Yusuf ibni Abdüllatif - Siibhat·ül
ahbar (Kanuni devrine ait Os
manh nesebnamesi : Hususi kü
tüphanemizdedii). 

Yusuf Kamil Paşa - Bak.: Kamil 
Paşa "Arapgirli Yusuf-". 

Yusuf Razi Bey - Bak.: Le ila Ha
no um. 
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z 

Zafername-i Hazret-i Sultan Murad 
Han - Bak.: Harimi·Çavuş "Ra
himi·zade İbrahim-". 

Zafername-i Timur-Görgen - Bak. : 
Şerefüddin Aliyy-il· Yezdi:. 

Zaiıırzade Mehmet Sadık - Bak.: 
Sadık "Zaim·zade MBhınet-". 

Zambauı' "E. de-" - Manuel de ge· 
nealogie et de chronologie pour 
l'histoire de l'İslaın, Hannover, 
1927. 

Zekat-ül-Mülk Muhammed Ali Füru: 
gı - Bak.: Füruği "Zeka'ül
Mülk Muhammed Ali-". 

Zenbilli-zade Muhyiddin Mehmet 
Cemall - Bak.: Cemali "Zeııbilli 
- zade Muhyiddin Mehmet-". 

Zeydan "Corci-" - Kitabu tlh1hi 
Mısr il-hadis maa fezleketüıı fi: 
taı1hi Mısr il-kadim (İkinci cilt); 
Aı'apçadır) Mısır, H. 1306 = M. 
1889. 

Zeyl-i tarih-i HayruHalı Efendi -
Bak. : Şevki Bey HAli-". 

Zihni Efendi "Mehmet-" - Meşa.· 

hlr-ün·nisa (İki cilt) Istanbul, 
1294 - 1296. 

:r:inkl:i,·.cn "J-" - Geschichte des 
Oc;manischen Reiches in Europa 
(Yedi cilt) Hamburg, 1840 - 1863. 

Ziver Bey "Rodos Maarif ,müdürü ve 
daha sonralan Bursa valisi-" -
Rodos tarihi, Rodos, 1312. 

Zıya '':Mehmet-" - Aça taı'ihi, Is· 
tanbul, 1316. 

Zıya "İhtiHUci Mehmet-" - Istan
bul ve Boğaziçi (İki cilt) Istan
bul, 1336 = 1928. 

Zıya "Yüzbaşı-" Ye Rahmi "Yüzba
şı-" - Girit seferi (Askeri 
Mecmua neşriyyatmdan) Istan
bul. 1933. 

Zıya "Ahmed-" - Meskukat-1 is· 
lamiyye takviıni, Istanbul, 1328. 

Zıya Karaınursal - Bak.: Karaınur 
sal "Zıya-". 

Zübdet-ül-hakaayık - Bak.: Midhat 
Efendi "Ahmed-"; 

Zübdet·ül-Insas - Bak.: Abdurrah
man Şeref. 

Bu ciltteki Endeksierin ve 
Bibliyografyanın tertibi 23 
Eylül 1954 Per§enbe günü ik· 
mal edilmiştir. 

i. H. D. 
S O N 

F.: 45 





OSMANLI PADİŞAHLARININ BAŞLlCA HUSUSİYETLERİNE 
AİT CEDVEL 

I - Osmanlı padişahlarının mecmtıu 36 dan ibaret olmakla beraber, bazılarının 

ikişer defa tahta çıkmış olmalarından dolayı saltanat tebeddüllerinin sayısı 39 u 
bulmaktadır; son halife Abdülmecid padişah olmadığı için 36 yekünuna c:ahil 
değildir. 

II - ikişer defa saltanatta bulunanlar ikinci Murad, Fatih Sultan Meh:,ıct ve 
Birinci Mustafa'dan ibarettir. 

III - Bazı menbalarda Yıldırım - Bayezid'in Fetret devrinde saltanatlarını ilan 
etmiş olan Süleyman-Çelebi ve Musa-Çelebi isimlerindeki oğulları da pMişahlar 

cedveline idhal edilmekte ve bu suretle Osmanlı hükümdarlannın sayısı 38 i buL 
maktadır : Fakat bu iki şehzade o zamanki Osmanlı arazisinin mecmüuna hiç 
bir zaman tamamiyle hakim olamadıkları için bu telakki doğru değildir. 

IV - 36 Osmanlı padişahmdan ilk sekizi Hilafet sıfatını haiz olmadığı halde mü
tebaki yirmi sekizi hem halife, hem padişahtır; saltanat makamında bulunmamış 
olan son halife Abdülmecid de bu yekuina ilave edilmek suretiyle Osmanlı haneda
nından 29 halife yetişmiş olduğu anlaşılır. 

V - Osman-Gazi'den saltanatın ilgasına kadar sıralanan padişahların batın ade~ 

di 21 den ibarettir. 

VI - Saltanat veraseti Osman - Gazi'den Birinci Ahmed'e kadar ilk on dört 
padişah devrinde Avrupa'da olduğu gibi «Evladiyye» şeklinde babadan oğula in
tikal etmiş ve ondan sonra da Birinci Mustafa'dan Altıncı Mehmet Vahidüddin'e 
kadar 22 padişah devrinde uEkberiyyet» kaidesi tatbik edilerek hanedilnın en yaşlı 

azası tahta çıkmıiltır. 

VII - "Ekberiyyet, kaidesinden dolayı Osmanlı padişahlarından on beşi birbiri
nin kardeşi ve amcazadesidir. 

VIII - 36 Osmanlı padişahının isimleri mükerrer olduğu için, mecmfıu 14 isimden 
ibarettir : Birer (Orhan), (İbrahim), (Abdülınecid) ve (Abd-üLAziz)e mukabil 
ikişer, (Bayezid), (Süleyman), (Mahmud) ve (Abdülınecid), üçer (Osman), (Selim) 
ve (Ahmed), dört (Mustafa), beş (Murad) ve nihayet altı (Mehmet) sıralanmıştır; 

padişah olmıyan son halife de bu hisaba katıldığı takdirde (Abdülmecid) isminin 
de iki sayılınası lazııngelir. 

IX - Osmanlı padişahlarının 16 sının halk ağzmda veyahut tarih menbalarında 

takanür etmiş lakapları vardır ve ınütebaki yirınisi de Iakapsız olduğu için yal
nız isim nuınarasıyla anılır; Birinci Osman'la Orhan Bey'in lakapları (Gazi), Bi
rinci Murad'ın (Hudavendigar), Birinci Bayezid'in (Yıldırım), Birinci Mehmed'in 
(Ç-Blebi), ikinci Mehıned'in (Fatih), ikinci Bayezid'in (Veli), Birinci Selim'in (Y?
vuz) ve (Kadim), Birinci Süleyman'ın (Kanuni), İkinci Selim'in (ıSarı), üçüncü 
Mehmed'in (Eğri fatihi), Birinci Mustafa'nın ·(Deli), tkinci Osman'ın (Genç), Dör-
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düncü Murad'ın (Bağdad fatihi), Dördüncü Mehmed'in (Avcı), üçüncü Selim'in 
(Halin~) ve nihayet ikinci Mahmud'un lakabı da (Adli) dir. 

x _ ikinci Murad'dan itibaren Osmanlı padişahlarının bir çokları şairdir: Daha 
evvelkilere de bazı manzumeler isnad edilmişse de doğru değildir. Şair padişah• 

ların Divan emebiyatı an'anesince isim yerine kullanmış oldukları «Malılas»lar 

şöyle sıralanır: ikinci Murad (Muradi), Fatih (Avnl), ikinci Bayezid (Adni), 
Yavuz (S elimil, Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbi), ikinci Selim (S elimi), 
üçüncü Murad (Muradi), üçüncü Mehmet (Adli), Birinci Ahmed (Bahtil Genç 
- Osman (Faris fFarisi), Dördüncü Murad (Muradi), ikinci Mustafa (ikball), 
üçüncü Ahmed (Necib), Birinci Mahmud (Sekbati), üçüncü Mustafa (Cihangir), 
üçüncü Selim (İlhami) ve ikinci Mahmud da (Adli) malılasını kullanmıştır; son 
padişahlardan Beşinci Mehmed'in Çanakkale şi'rinde mahlas yerine kendi adı 

olan (Reşad) ismine tesadüf edilir. 

X~ - Osman-Gazi'den ikinci Murad'a kadar ilk altı hükümdar Bursa'da ve ondan 
sonrakiler de istanbul'da medfundur: Yalnız son pad:şah Altıncı Mehmet 
Vahidüddin'in mezarı Şam'da ve son halife Abdülmecid'in kabri de Medine'dedir. 

XII - Osmanlı tarihinde Istanbul'un fethinden evvel en çok yaşıyan hükümdar 
78 yaşında ölmüş ola~ Orhan-Gazi ve 1istanbul;un fethinden sonra en çok yaşıyan 
pactişah da 75 sene, 4 ay, 19 gün yaşadıktan sonra 76 yaşının içinde ölmüş olan 
ikinci AbdüÜıaı~id'dir. En genç ölen pactişah da 17 SE)ne, 6 ay, 18 gün yaşadıktan 
sonra 18 yaşının iı;inde şehid edilmiş olan ikinci OsmanjGenç Osman'dır 

XIII - Cülils yaşı bakımından en ihtiyar padişah 65 yaşında tahta çıkmış olan 
Beşinci Mehmet ı:ıeş~q, en genci de 7 yaşında cülus eden Dördüncü Mehmed'dir. 

XIV - Osmanlı tarihinde 16 hali' vak'ası vardır ve bunlarda 15 padişalı lıal'edil

miştir: Bunl!n seJ:ıeP,!, ~irinci Mustaf~'nın iki defa hal'edilmiş olmasıdır. ikinci 
Murad'la üçüncü Ahmed'in hali'leri de "Feragat» şeklindedir. Son p§.dişah Al
t]ncı Mehmet V~Nd!ipdin'in lıal'i ise saltanatın ilgasındarı dolayıdır. Hilafetin ilga
~ı hakkındaki k~ııunda son halffe Abdülmecid'in . de hal'edilmiş olduğundan bahse
dilınekteyse de, onun saltanat sıfatı olmadığ·ı için bu· yeküna idhali doğru değil
dir. 

XV - Osmanlı tarihinde en uzun saltanat Kanuni'nin Miladi takvim hesabiyle 
45 sene, ll ay, 7 gün süren devri ve en kısa saltanat da Birinci Murad'ın 93 gün
den ibaret saltanatıdır. 

XVI - O;:;man-Gazi'den Kanuni'ye kadar ilk on padişah qrdu ba~~nda ve fi'len 
B~ş-kumandan va;dyetinde heın!)ri J:ıütün seferlere iŞtirak etmişlerdir: Bı.ı askeri 
an'ıp:ı.~yi ilk ihlaı ed!)n v~ sa~aymdaıı hiç ayrılınıyan ilk gevşek padişioj.lı ikinci 
Selim'Glir; ondan sonra yalnız Vçiincü Mehmet, ikinci Osmap, Dördüncü Murad, 
Dördüncü Mehmet v:e ikinci Mustafa harbe girmiş, diğerlerinden , bazıları ord~· ile 
beraber hareket etinişlerse de harp meydanlarına gitmemişlerdir. Bu vaziyete göre 
ff!en harbetmiş O~maıılf pactişahlapnın mecnıuu on beşten ibaret demektir; müte
b~ki yirmi biri p.~rr görnıemiııtır. 

«:VII - inhttat dev:rintn hiç harbe gitmemiş padişahlarından bazılarına ordunun 
1J:~:zandığ·ı zaferlerc:len dolayı oturqukları yerde Fetv:a ile "Gazi, ünvanı tevcih edii
nıiştir! Bu gazası;;: gaziler sekiz kişidir: Birincisi Mahmud ve digerleri de üçüncü 
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Mustafa, Birinci Abdülhamid, üçüncü Selim, ikinci Mahmud, Sultan Mecid, İkinci 

Abdülhamid ve Beşinci Mehmet Reşad'dır; fakat bu garabetin vebali padişahlardan 
ziyade inhitat devrinin bozuk Meşihatine aittir. 

XVIII - Osmanlı tarihinde ecelleriyle ölmeıniş olan padişahların sayısı sekizdir : 
Bunlardan Murad-Hüdavendigar harp meydanında şehid edilmiş, Fatih'le İkinci 

Bayezid zehirlenmiş, Genc-Osman'la üçüncü Selim ve Sultan Aziz öldürülmüş ve 
Sultan İbrahim'le Dördüncü Mustafa da haı:'lerinden sonra Fetva ile i'dam edil
mişlerdir. 

XIX - Osmanlı imparatorluğunun a'zami genişleme nisbeti Dördüncü Jl.1:ehmet 
devrine müsadif olduğu gibi, küçülmiye başlaması da ayni devre tesadüf etmek
tedir. 

XX -- Osmanlı tarihinde yedi padişahın ölümü birer müddet gizli tutulmuştur : 
Bunun sebebi, valilikte tecribe gören halefieri payıtahta geli.p tahta çıkıncaya 

kadar Yeniçerilerin kargaşalık çıkarmalarına meydan bırakmamaktır. Bu yedi 
padişahtan Çelebi Sultan Mehmed'in ölümü 41 gün, İkinci Murad'ın 12 - 16 gün, 
Fatih'in ı gün, Yavuz'un 9 gün, Kanuni'nin 48 gün, ikinci Selim'in 7 gün ve niha
yet üçüncü Murad'ın ölümü de 11 gün gizli tutulmuştur. 

XXI - Osmanlı padişahları içinde en çok çocuğu olan üçüncü Murad'dır: kız ve 
erkek eviadının mecrnuu 100 - 130 u bulduğundan bahsedilir. 

XXII - T;irkiye'de saraydan Bab-ı-Ali'ye ve ondan sonra da tedricen halk arası

na yayılarak yukardan aşağı doğru bir cereyan takib eden Teceddüd fikrinin ilk 
mümessili Gene-Osman, ikincisi üçüncü Ahmed, üçüncüsü üçüncü Mustafa, dör
düncüsü Birinci Abdülhamid, beşincisi üçüncü Selim, altıncısı İkinci Mahmud ve 
yedincisi de Sultan Mecid'dir: Bunların içinde irticaa en kat'i darbeyi indirmiye 
nıuvaffak olan padişah ikinci Mahmud'dur. 

XXIII - Cüli'ıs bahşişi adetine Birinci Abdülhamid devrinden itibaren nihayet 
verilmiştir. 

XXIV - Türk hakimiyyeti Orhan_Gazi devrinde Asya'dan Avrupa'ya, Yavuz 
devrinde Afrika'ya ve nihayet tkinci Selim devrindeki Suınatra seferinde de 
Okyarrusya'ya dayanmıştır : Bu suretle Osmanlı imparatorluğu azamet devrinde 
dünyanın dört kıt'asına yayılmış demektir. 





Osmanlı devletinin sona eriş yılları içinde yeni devletiıniziıı kumluş 

lu:hreketle1·i tam bir ihtildf halinde bulunduğundan, yeni devletin izahlı 

ıl!lir kı·onolojisinin ise ayrıca ve biran eıvvel yapalm.as,ı gen'!'ktiğinden ve 

h·iç şüphesiz yapılacpığından, bu eserin son ydıan içinde yeni doğwıun 

verilm.esi gerekli teferrıt.t.Ltıııı o .eseı·e bırakmıayı daha uygun göı·dük; bu 

suretle hazin bir kapanışla aydınlık biı· başlangıcı karıştırmak istemedik. 

işte bundan dolayı menakibinden bak&edilmem~ş olan yeni Tüı~iyecnin 

kuru.CW&UJ ATATüRK'ün adını bıi:ır..vda hürmetıe :y,adetnoeyi 'ıxtzife bil!iriz. 




