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ÖZ 

MİDHAT PAŞA’NIN HAYATI, İDARİ VE SİYASİ FAALİYETLERİ 

ADEM KORKMAZ 

 

1822-1884 yılları arasında yaşayan ve 19.yüzyıl Osmanlı tarihinde büyük 

izler bırakan Midhat Paşa, hayatının ilk dönemlerinde Dîvân-ı Hümâyûn ve Sadâret 

Mektûbî Odası’nda kitabet eğitimi almış, Şam, Sayda, Konya ve Kastamonu’da 

katiplik hizmetinde bulunmuştur. Meclis-i Vâlâ Başkatipliğine kadar yükselmiş, 

Şam’a, Rumeli’ye ve Bursa’ya geçici müfettişlik görevleriyle gönderilmiştir. 

1861’de Niş valiliğine tayin edilen Midhat Paşa Tuna, Bağdat, Selanik, Suriye ve 

Aydın vilayetlerinde valilik yapmıştır. İkişer defa Sadrazamlık, Adliye Nâzırlığı ve 

Şûrâ-yı Devlet başkanlığı görevlerine getirilmiştir. Sultan V.Murad ve Sultan II. 

Abdülhamid’in tahta çıkarılmasında ve Meşrutiyet’in ilanında etkili olmuştur. 

Avrupa’ya sürülmesinin ardından Sultan Abdülaziz’in ölümüyle ilgili görülerek 

Yıldız Mahkemesi’nde yargılanmış, üç yıllık hapis hayatından sonra 1884’te Tâif’te 

vefat etmiştir.       

 

Anahtar Kelimeler: Midhat Paşa, Niş, Tuna, Meşrutiyet, Suriye  
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ABSTRACT 

MİDHAT PASHA'S LİFE, ADMİNİSTRATİVE AND POLİTİCAL 

ACTİVİTİES 

ADEM KORKMAZ 

 

Midhat Pasha, who lived between 1822 and 1884 and left great marks in the 

19
th

 century Ottoman history, in his early career had literary composition training in 

the Imperial Council and the Scribal Office of the Grand Vizierate. Besides, he 

served as a scribe in Damascus, Sidon, Konya and Kastamonu. He was promoted to 

Chief Scribe of the Supreme Council of Judicial Ordinances, and then was sent to 

Damascus, Rumelia and Bursa as a temporary inspector. Midhat Pasha, who was 

appointed governor of Niš in 1861, also served as governor of Danube, Baghdad, 

Thessaloniki, Syria and Aydın provinces. He was appointed twice as Grand Vizier, 

Minister of Justice and Head of the Council of State. He was influential on the 

enthronement of Sultan V. Murad and Sultan II. Abdülhamid, as well as the 

declaration of the Constitution. After being exiled to Europe, he was put on trial at 

the Yıldız Court for he was held responsible of Sultan Abdulaziz’s death. Midhat 

Pasha died in 1884 following three years of imprisonment in Ta'if.  

    

         Keywords: Midhat Pasha, Niš, Danube, Constitution, Syria  
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ÖNSÖZ 

Midhat Paşa 19.yüzyıl devlet adamları içinde önemli bir konuma sahiptir. 

Genel olarak kendisi 1864 Vilayet Nizamnamesi’nin uygulamaya konulması, Sultan 

Abdülaziz’in halʻi-ölümü, Meşrutiyet’in ilanı ve Yıldız Mahkemesi’yle 

tanınmaktadır. Bununla birlikte taşra idaresinde kendine has yönetim tarzıyla idâri, 

mâlî, askerî, eğitim ve kültürel alanlardaki birçok yeniliğin de uygulayıcısı olarak ön 

plana çıkmaktadır. 

Midhat Paşa hakkında dolaylı veya doğrudan çok sayıda yerli ve yabancı 

yayın bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalarda Midhat Paşa bütünüyle ele alınmaktan 

ziyade bir yönüyle incelenmiştir. Hayatının büyük bir kısmı memuriyetlerde geçmesi 

hasebiyle Paşa’ya ait Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yüzlerce yazı ve layiha olduğu 

halde bu belgeler de yeterince kullanılmamıştır. Bekir Koç tarafından 2002 yılında 

hazırlanan “Midhat Paşa (1822-1884)” başlıklı doktora tezinde de hem arşiv 

kaynaklarına yeterince yer verilmediği hem de konunun mufassalca ele alınmadığı 

görülmektedir. İşte bu çalışmada Midhat Paşa’nın idari ve siyasi faaliyetlerinin, bir 

bütün olarak, büyük ölçüde Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ne dayanılarak incelenmesi 

hedeflenmiştir. Yine Midhat Paşa’nın Tâif’te iken kaleme aldığı ve sonradan oğlu 

Ali Haydar Midhat tarafından neşredilen hatıralarından ve mevcut literatürden de 

faydalanılmıştır.  

Midhat Paşa, siyasi kişiliği ve müdahil olduğu olaylar sebebiyle ifrat-tefrit 

derecesinde değerlendirmelere maruz kalmıştır. Bir kesim tarafından “hürriyet 

babası”, bir kesim tarafından ise “din ve devlet haini” olarak görülmüştür. Bu 

çalışmanın amaçlarından biri de konuyu objektif olarak ortaya koymaktır. 

Tezin bölümleri kronolojik akışa göre sıralanmıştır. Bu kapsamda, Giriş 

kısmında Midhat Paşa’nın yaşadığı döneme kısaca değinilmiştir. Birinci bölümde 

Midhat Paşa’nın hayatının ilk yılları ve Niş Valiliği, ikinci bölümde Tuna Valiliği, 

üçüncü bölümde 1868-1876 yılları arasındaki Şûrâ-yı Devlet başkanlıkları, 

sadâretleri, Adliye nâzırlıkları ve Selanik valiliği gibi görevleri, dördüncü bölümde 

Suriye ve Aydın valilikleri, beşinci bölümde ise İzmir’de tutuklanması, Yıldız 

Mahkemesi’nde yargılanması, Tâif’teki hapis hayatı, ölümü, şahsiyeti ve ailesi ele 

alınmıştır. 
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 GİRİŞ 

 

Midhat Paşa’nın da içinde yaşamış olduğu 19.yüzyıl, Osmanlı Devleti 

açısından, devleti ayakta tutma çabalarının, ayrılıkçı hareketlerin ve yıkıcı Rus 

savaşlarının yaşandığı bir yüzyıl olmuştur.  

 Osmanlı Devleti, Lale Devri’yle birlikte Batı kültür ve medeniyetiyle 

tanışmaya başlamış, bunu takip eden III. Selim dönemine kadar ki devrede ise, 

Müslüman olan dönmelerden ve istihdam olunan bazı Fransız subaylarından 

yararlanarak, devletin girdiği savaşlardan yenik çıkması sonucu en çok ihtiyaç 

duyduğu askerlik alanında kısmî birtakım ıslahat hareketlerine girişmiştir
1
. 

 Sultan III. Selim devrinde ise dar anlamıyla Avrupa tarzında talimli askeri, 

geniş anlamıyla sadece askerlikte değil, diğer cemiyet alanlarında da yapılmak 

istenen bütün ıslahatları ifade eden “Nizam-ı Cedid” hareketinin başladığı 

görülmektedir. Bu dönemde Yeniçerilerin muhafazasıyla birlikte Nizam-ı Cedid 

adıyla modern bir ordu kurulmaya başlanmış, ordunun diğer kurumları teknolojik 

açıdan geliştirilmeye çalışılmış ve Avrupa başkentlerinde daimi elçilikler açılmıştır
2
. 

Ne var ki Nizam-ı Cedid hareketi, 1807’de patlak veren Kabakçı Mustafa isyanıyla 

son bulduğu gibi Sultan III. Selim tahtından, hatta kısa bir süre sonra da canından 

olmuştur.  

 Oldukça kısa süren Sultan IV. Mustafa’nın padişahlığından sonra Alemdar 

Mustafa Paşa’nın yardımıyla hükümdarlık tahtına oturan Sultan II. Mahmud da, 

Osmanlı Devleti’nin varlığını sürdürebilmesi için ıslahat hareketlerine devam 

edilmesi gerektiğine inanıyordu. Fakat o, amcası Sultan III. Selim’in başına 

gelenlerden çok iyi ders aldığından hemen harekete geçmedi. Ta ki 1826’ya kadar. 

Bu tarihte, yenileşmenin önündeki en büyük engel olan Yeniçeriliği ortadan kaldırdı. 

Sonrasında ise Tanzimat döneminde daha da gelişecek olan birçok yeni müessesenin 

ilk nüvelerini oluşturdu
3
. Genel olarak, askerî, devlet teşkilatı, sosyal, kültürel, 

eğitim, iktisat ve sıhhiye gibi muhtelif alanlarda iyileşme hareketleri gerçekleştirildi. 

                                                 
1 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yay. Haz. Ahmet Kuyaş, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 

2002, s, 41-88. 
2 Enver Ziya Karal, Selim III’ün Hat-tı Hümayunu, 2. bs., TTK, Ankara,1988, s.29,43-93,163-190. 
3 A. Cevad Eren, “Tanzimat”, İslam Ansiklopedisi (İA), C.11, MEB, İstanbul, 1970, s.712-715. 
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 Şüphesiz Sultan II. Mahmud’un yaptığı ıslahatlarda en büyük yardımcısı 

Mustafa Reşit Paşa olmuştur. Nitekim onun gayretleriyle de 3 Kasım 1839’da 

Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Tanzimat Fermanı, Lale devriyle başlayan, zaman 

zaman kesintiye uğrayan ve müteşebbislerinin kararlılığına bağlı olan batılılaşma 

hareketlerinin olgunlaşmış bir meyvesidir
4
. Bununla birlikte, Avrupa’da ortaya çıkan 

milliyetçilik akımlarının Osmanlı topraklarına sirayet etmesiyle batılı devletlerin 

desteklediği gayrimüslimlerin daha fazla hak talep etmeleri, Mısır meselesinde 

büyük devletlerin yardımlarının sağlanması çabası ve devletin içine düştüğü her türlü 

zaaftan kurtularak kendine çeki düzen verme ihtiyacı Tanzimat Fermanının ilan 

edilmesini zorunlu kılan faktörler arasındadır
5
.  

 Fermanda, hiçbir istisna gözetmeden bütün Osmanlı vatandaşlarının can ve 

mal emniyetlerinin devlet garantisi altına alındığı, kimsenin muhakeme edilmeden 

cezalandırılamayacağı, vergilerin halkın gücüne göre belirleneceği, askerliğin 

vatandaşlık hizmeti olduğu ve belli bir süreye bağlanacağı ilan edilmekteydi. Ayrıca 

Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’nin bu konularda kanun yaparak padişahın tasdikine 

sunacağı, kanunlara uymayanların kim olursa olsun hak ettikleri cezaya 

çarptırılacakları belirtilmekteydi
6
. 

 Tanzimat Fermanı’nın içerdiği hükümlerin uygulanmaya konulmasıyla 

birlikte birçok alanda ıslahat hareketlerine girişilmiştir. Vergiler yeniden 

düzenlenmiş, eyalet ve kaza merkezlerinde Müslim ve gayrimüslim üyelerden oluşan 

meclisler açılarak halkın idarede söz sahibi olmalarının önü açılmıştır. Çeşitli 

memleket meselelerinin görüşülmesi için devlet merkezinde büyük meclisler 

kurularak meşruti idare sistemine giden yolda ilk adımlar atılmıştır. Ceza ve karma 

ticaret mahkemeleri kurulmuş, kanunnameler çıkarılmıştır. Böylece laik bir adliye 

sistemine yöneliş başlamıştır. Yeni okullar açılmış, ilk, orta ve yüksek eğitim 

ilmiyenin elinden alınmıştır. Askerlikle ilgili düzenlemeler yapılmış, 

                                                 
4 Enver Ziya Karal, “Tanzimat’tan Evvel Garplılaşma Hareketleri”, Tanzimat I, Maarif Matbaası, 

İstanbul, 1940,  s.13-16,28-29. 
5 Eren, “a.g.m.”, s.713-718. 
6 Halil İnalcık, “Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu”, Belleten,  C. 28/112, TTK, Ankara, 

1964, s.612-614. 
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gayrimüslimlerin hakları genişletilmiş ve Ziraat alanında çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir
7
. 

 Tanzimat Fermanı’ndan sonra önemli bir adım da 1856’da Islahat 

Fermanı’nın ilanı oldu. Aslında bu ferman tamamen batılı devletlerin dayatmasıyla 

ortaya çıkmış, hükümleri de gayrimüslimlerin haklarını genişletmeye yönelik 

olmuştur. Islahat Fermanı’nda, Tanzimat Fermanı’nın hükümleri teyid edilmekle 

birlikte, gayrimüslimlerin memur olabilecekleri, askeri ve mülki okullara 

girebilecekleri, askerliği fiilen veya bedel karşılığında icra edebilecekleri, kilise, 

mezarlık, mektep gibi müesseselerin tamir ve inşasına izin verileceği, din 

değiştirmenin serbest olacağı belirtilmekteydi. Ayrıca gayrimüslim cemaatlerin idari 

yapılarına yeni düzenlemelerin getirileceği ve yabancıların Osmanlı Devleti’nde 

mülk ve arazi satın alabilecekleri bildirilmekteydi. Islahat Fermanı, Kırım harbi 

sonunda imzalanan Paris Antlaşması’nda da yer aldı. Böylece büyük devletler, 

Osmanlı içişlerine müdahale hakkını elde ettiklerini iddiaya kalkarak Bâbıâli 

üzerinde baskı kurmaya başladılar
8
.  

Tanzimat devrinde (1839-1876) yapılan ıslahatlarda birçok sorunla 

karşılaşıldı. Eski gelenek ve görenekler dikkate alınmadan çıkarılan kanunlar ve icra 

edilen ıslahatlar halk ve aydın kesim tarafından benimsenmedi. Zaten ıslahatlarla 

istenen iyileşme sağlanamamış, hayat pahalılığı artmış, bununla birlikte alınan dış 

borçlarla devletin üst kademesindeki yöneticilerin lüks yaşantılarının 

ilişkilendirilmesi, yabancı devletlerin devletin iç işlerine müdahalesi gibi gelişmeler 

Müslüman halkı iyice huzursuz etmiş, padişah ve onun idarecilerine karşı cephe 

almalarına sebep olmuştur. Devletin birçok bölgesinde ıslahatlara tepki olarak 

isyanlar çıkmıştır. Gayrimüslimler daha fazla hak talep etmiş, Müslüman halk 

yapılanları “Frenk icadı” olarak görmüş, Tanzimat ve onun getirdiklerine karşı 

tepkiler gün geçtikçe çığ gibi büyümeye başlamıştır
9
.  

Bu şartlar içinde 1859 yılında meydana gelen ve başarısız bir darbe girişimi 

olarak tarihte yerini alan “Kuleli Vakası” meydana geldi. Beyazıt Medresesi’nde 

oturan Şeyh Ahmet, Ferik Çerkez Hüseyin Paşa, Arnavut Cafer Paşa, Tophâne-i 

                                                 
7 Eren, “a.g.m.”, s.720-738. 
8 Ufuk Gülsoy, “Islahat Fermanı”, DİA, C.19, İstanbul, 1999, s.187. 
9 Eren, “a.g.m.”, s.720-751; Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C.VI (Islahat Fermanı Devri 1856-

1861), 7.bs, TTK, Ankara, 2007, s.95. 
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Âmire katiplerinden Ârif Bey (Didon Arif) ve imalat meclisi azasından Binbaşı 

Rasim, “Halkı ve askeri, saltanat-ı seniyye aleyhine kaldırarak heyet-i devleti tağyir 

ile usul ve kavanini bozmak” amacıyla gizli bir örgüt kurmuşlardı. Ancak hükümet, 

cemiyetin varlığını haber alarak 41 üyesini tutukladı ve Kuleli Kışlası’nda hapsetti. 

Sorgulama ve mahkeme işlemlerinden sonra kurucular idama, diğerleri ise çeşitli 

cezalara çarptırıldılar. Fakat Sultan Abdülmecid idam cezalarını kürek cezasına 

çevirdi
10

.  

Bu olayın ardından yeni bir muhalefet tarzı olarak aydın kesim ortaya 

çıkmıştır. Sultan II. Mahmud döneminde, 1826-1840 yılları arasında doğan yeni nesil 

batılılaşma ıslahatlarının getirdiği yeni bir ortamda eğitim görmüş, içerde veya 

Avrupa’ya giderek (yurtdışına öğrenci gönderilmesi) yabancı dil öğrenip batının 

değerleriyle temasa geçmişti
11

. İlk özel gazete olan Churchill’in Ceride-i Havadis 

adlı gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yapan Hâfız Müşfik’in etrafında toplanan 

gençler, gazetenin basım hanesini adeta ”encümen-i üdeba”ya (edipler meclisi) 

çevirmişlerdi. Ayrıca Suphi, Yusuf Kamil ve Abdurrahman Sami paşalar gibi aydın 

devlet adamlarının konakları, ileri aydın fikirlerin tartışıldığı hatta meşrutiyet rejimi 

hakkında dahi rahatça konuşmaların yapılabildiği yerler olmuştu. Yine Polonya ve 

Macaristan’daki ayaklanmalara katılarak Osmanlı devletine iltica edip Müslüman 

olan Polonyalı Hayrettin, Mustafa, Celalettin ve Ömer Naili paşalar ile İstanbul’da 

Fransızca olarak yayınlanan Courrier d’Orient adlı gazetenin başyazarlığını yapan 

İtalyan asıllı Gian Pietrie, batılı fikirlerin ve demokratik düşüncenin aydın gençlere 

aşılanmasında önemli roller oynamışlardır
12

.   

Osmanlı aydınları, ilerici görüşlerini halka yansıtma aracı olarak gazeteyi 

kullandılar. Osmanlı Devleti’nde ilk resmi gazete Takvim-i Vekayi adıyla 1831’de, 

ilk özel gazete ise Churchill tarafından Ceride-i Havadis adıyla 1840’da çıkarıldı. 

                                                 
10 Karal, Osmanlı Tarihi, C.VI, 7.bs, s.95-96; Uluğ İğdemir, Kuleli Vakası Hakkında Bir 

Araştırma, Ankara, TTK, 1937, s.9-38.                                                                                                                                                                    
11 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, C. I, 4.bs, Çağlayan Kitapevi, 

İstanbul, 1976, s. 73,154-156. 
12 Enver Koray, “Yeni Osmanlılar”, 150. Yılında Tanzimat, Yay. Haz. Hakkı Dursun Yıldız, TTK, 

Ankara,1992, s.548-550. 



5 

 

Bunları, 1860’lı yılların başlarında Agah Efendi’nin çıkardığı Tercüman-ı Ahval ile 

Şinasi Efendi’nin çıkardığı Tasvir-i Efkar gazeteleri takip etti
13

.  

1856’dan sonra Osmanlı Devleti daha da sıkıntılı bir döneme girmiştir. Islahat 

Fermanı’yla gayrimüslimlere tanınan haklar, Cidde (1858) ve Lübnan (1861) 

olayları, Mısır’ın durumu, Romanya Prensliğinin kurulması (1859), Sırbistan’ın 

bağımsızlığa bir adım daha yaklaşması (1862), bu bölgelerden Osmanlı topraklarına 

büyük Müslüman göç dalgalarının yaşanması, mali sıkıntılar ve bu sıkıntıları aşmak 

için dış borç alınması, saray ve üst düzey devlet adamlarının israf derecesine varan 

lüks yaşantıları ve büyük devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahaleleri,
14

 

çoğu, Avrupa’yı yakından tanıma fırsatı bulmuş eli kalem tutan aydın gençleri, 

gazetelerde hükümet aleyhine eleştiri yazıları yazmaya yöneltmiştir.  

O sırada hükümeti eleştiren yazıların bayraktarlığını, Filip adında birinin 

imtiyazını aldığı Muhbir gazetesinde Ziya Bey ve Ali Suavi, Tasvir-i Efkar’da 

Namık Kemal, Tercüman-ı Ahval’de ise Agah Efendi yapıyordu. Nihayet hükümet, 

tenkit yazılarının devam etmesi üzerine bu gazetecileri İstanbul’dan uzaklaştırmaya 

karar vermiş, Ziya Bey Kıbrıs Mutasarrıflığına, Namık Kemal ise Erzurum Vali 

Muavinliğine atanmıştır. Ali Suavi ve Agah Efendi ise sürgün olarak Kastamonu’ya 

gönderilmiştir
15

. Ancak bir yolunu bulup Avrupa’ya kaçarak Yeni Osmanlılar 

Cemiyeti’ni kuran bu gazeteciler, Bâbıâli’nin keyfi idaresini basın yoluyla 

eleştirmeyi sürdürmüşler, meşrutiyet sistemine geçilmesi durumunda devletin 

güçleneceğini kuvvetle savunmuşlardır
16

.  

1875 yılından itibaren Osmanlı Devleti yeni bir kriz dönemine girdi. 

Balkanlarda isyan çıkması ve mâliyenin iflasını ilan etmesi gibi gelişmelerden 

yararlanan muhalif devlet adamları Sultan Abdülaziz’i tahtından indirdiler. Midhat 

Paşa’nın baskısı ve Ziya ve Namık Kemal beyler gibi meşrutiyet yanlılarının 

yardımıyla 23 Aralık 1876’da Kânûn-ı Esâsî ilan edilerek meşrûtî idare sistemine 

geçildi. Ancak 19 Mart 1877’de açılan Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan, 14 Şubat 

                                                 
13 Şerif Mardin, “Yeni Osmanlılar ve Siyasi Fikirleri” Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye 

Ansiklopedisi, C. VI, İletişim Yayınları, İstanbul, 1986, s.1698. 
14  Eren, “a.g.m.”, s. 744-753. 
15 Tanpınar, a.g.e., s. 224-225. 
16 İhsan Sungu, “Tanzimat ve Yeni Osmanlılar”, Tanzimat I, Maarif Matbaası, İstanbul, 1940, s.777-

847. 
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1878’de Sultan II. Abdülhamid tarafından 93 Harbi’yle ilgili tartışmalar sonucunda 

kapatıldı. Böylece tekrar mutlak monarşi yönetimine dönülmüş oldu
17

.  

19.yüzyılda, Rusya ve Osmanlı devletleri arasında, yaklaşık her yirmi yılda 

bir olmak üzere, dört büyük savaş meydana gelmiştir. 

Rusya’nın “güneye inme” siyaseti çerçevesinde saldırgan politikaları sonucu 

1806’da başlayan ve aralıklarla 6 yıl süren Osmanlı-Rus harbi, Napolyon Bonapart 

karşısında zor durumda kalan Rusya’nın barışa yanaşmasıyla 1812’de sona ermiştir. 

Bu tarihte yapılan Bükreş Antlaşması’yla Osmanlı Devleti, Besarabya’nın kaybına 

ve Sırplara imtiyaz verilmesine razı olmak zorunda kalmıştır
18

. 

Güneye inme siyasetini devam ettiren Rusya, Türkmençayı Antlaşması’yla 

İran’ı güney Kafkaslardan attığı gibi Yeniçeriliğin kaldırılması, Navarin’de Osmanlı 

donanmasının imhası ve Rum isyanını fırsat bilerek 1828’de Osmanlıya savaş açtı. 

Batıda Edirne’ye doğuda ise Erzurum’a kadar ilerleyen Ruslarla varılan Edirne 

Antlaşması’yla (1829) Osmanlı Devleti Kafkaslardaki stratejik öneme sahip bazı 

yerleri kaybetmiş, bağımsız bir Yunanistan devletinin kurulmasını ve savaş tazminatı 

ödemeyi kabul etmiştir. Aynı zamanda Sırp ve Eflak gibi toplumların hamiliğini 

üstlenen Rusların Balkanlardaki nüfuzu artmıştır
19

. 

Osmanlı Devleti, 1830’lu yılları Mısır sorunuyla uğraşarak geçirdi. Yaptığı 

yeniliklerle oldukça güçlenen ve nüfuz alanını genişletmek isteyen Mısır Valisi 

Mehmed Ali Paşa isyan etti. Osmanlı ordusunu Konya’da 1832 yılı sonlarında ağır 

bir yenilgiye uğratan Mehmed Ali Paşa’nın kuvvetlerine İstanbul yolunun açılması, 

Sultan II. Mahmud’u Avrupalı devletlerden yardım istemeye sevk etti. Ancak batılı 

devletlerin gevşek davranmaları, çıkarları açısından kuvvetli bir Mehmed Ali Paşa 

imparatorluğu yerine zayıf bir Osmanlı Devleti’nin varlığından yana olan ve bu 

nedenle zaten yardıma hazır halde bekleyen Rusya’ya müracaat edilmesine sebep 

oldu. Rusların bir filosunu boğazdan geçirmesi ve İstanbul’a 12 bin asker 

göndermesi İngiltere ve Fransa’yı daha ciddi tedbirler almaya yöneltmiş, nihayet 

Mehmed Ali Paşa’ya yapılan baskılar artırılarak 1833’te anlaşma sağlanmış, padişah 

bir fermanla Mehmed Ali Paşa’ya Mısır, Girit ve ek olarak da Suriye valiliklerini; 

                                                 
17 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1994), Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995, s.320-341. 
18

 A.e., s.97-104. 
19 A.e., s.146-152. 
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oğlu İbrahim Paşa’ya ise Cidde ve ilave olarak Adana valiliğini vermiştir. 

Karşılığında ise Mehmed Ali Paşa eskiden olduğu gibi vergi ödemeyi ve kuvvetlerini 

Anadolu’dan çekmeyi kabul etmiştir.  

Varılan sonuç iki tarafı da memnun etmediğinden Mısır sorunu 1839’da 

yeniden patlak vermiştir. Bu tarihte Suriye’ye giren Osmanlı ordusu Nizip’te ağır bir 

yenilgiye uğramış ve Çanakkale önlerindeki donanma da Kaptan-ı Derya Ahmet 

Fevzi Paşa tarafından Mısır’a götürülüp Mehmed Ali Paşa’ya teslim edilmiştir. Bir 

anda ordusuz ve donanmasız kalan Osmanlı Devleti’nin yardımına bu sefer 

Ruslardan önce batılı devletler koşmuş, daha sonra büyük devletlerin tümünün 

baskılarıyla Mehmed Ali Paşa, babadan oğula geçmek üzere Mısır valiliğinin 

kendisine bırakılması ve Osmanlı donanmasının iadesi önerisini kabul etmek zorunda 

kalmıştır. Böylece 1831’de bir iç isyan olarak ortaya çıkan Mısır sorunu, uluslararası 

bir soruna dönüşerek 1841 yılında bu şekilde sona ermiştir
20

.  

Rusya, 1840’lardan itibaren yayılmacı politikalarına paralel olarak Osmanlı 

Devleti’ni parçalamak için daha kararlı adımlar attı. Eflak-Boğdan ayaklanması, 

Macar mültecileri ve Kutsal Yerler sorunlarını bahane ederek Osmanlı Devleti 

üzerindeki baskıyı artırmaya başladı. “Hasta adam” olarak tanımladığı Osmanlıyı 

paylaşmak için İngiltere ile anlaşma yoluna gitti. Destek göremeyince de tek başına 

harekete geçerek savaş ilan etmeksizin 1853 Haziranında Osmanlı topraklarına 

saldırdı. Batılı devletlerin tavsiyelerine uyarak olayı protesto etmekle yetinen 

Osmanlı Devleti de nihayet Ekim 1853’te Rusya’ya savaş ilan etti.  

Bir Osmanlı filosunun Ruslar tarafından Sinop’ta imhası ve sonrasındaki 

gelişmeler, çıkarları açısından Osmanlının toprak bütünlüğünden yana olan İngiltere 

ve Fransa’yı harekete geçirdi ve 27 Mart 1854’te Osmanlının yanında savaşa 

girmelerine sebep oldu. Osmanlı-İngiltere-Fransa ittifakına sonradan, İtalya birliğini 

sağlamaya çalışan Piyemonte de dahil olacaktı. 

Büyük oranda Kırım’da sürdürülen savaş, Sivastopol’un düşmesi sonucu 

Rusya’nın barış istemesiyle son buldu. 30 Mart 1856’da imzalanan Paris Barış 

Antlaşması ile Avrupalı devletler hukukundan yararlanma hakkı tanınan Osmanlı 

Devleti’nin toprak bütünlüğü batılı devletlerce garanti altına alındı, Karadeniz’in 

                                                 
20 A.e., s. 167-180. 
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tarafsızlığı ilkesi kabul edildi, Eflak ve Boğdan beylikleri ile Sırbistan’a bazı haklar 

verildi. Ancak Karadeniz’in tarafsızlığı ilkesinin benimsenmesiyle savaştan galip 

çıkan Osmanlı, mağlup Rusya ile aynı muameleyi gördü, Eflak ve Boğdan ile 

Sırbistan’a bazı ayrıcalıklar verilmesiyle de Osmanlının bu bölgelerdeki nüfuzu biraz 

daha sarsıldı. Yine bu sırada batılı devletlerin baskısıyla ilan edilen ve 

gayrimüslimlere geniş haklar tanıyan Islahat Fermanı’nın antlaşmada yer almasıyla, 

antlaşmaya katılan devletlere ileriki süreçlerde Osmanlı’nın içişlerine müdahale 

hakkının kapısı aralandı. Halbuki bunun dış müdahale anlamına gelmeyeceği 

antlaşmada açıkça belirtilmişti. Ayrıca bu savaşta Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez 

dış borçlanmaya gitti.  

Bundan sonraki süreçte Osmanlı Devleti, büyük devletlerin içişlerine 

karışmasıyla ve diğer nedenlerle birlikte ortaya çıkan Cidde ve Suriye-Lübnan 

isyanlarıyla ve Eflak ve Boğdan, Sırbistan, Karadağ ve Girit olaylarıyla uğraşmak 

zorunda kaldı
21

. 

Paris Barış Antlaşması’yla yeniden kurulan Avrupa güçler dengesi, 1870’li 

yıllardan itibaren Prusya’nın Fransa’yı yenerek Alman birliğini kurmasıyla değişime 

uğramıştı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Rusya, Mart 1871’de Londra’da toplanan 

devletlerarası bir konferansta, Paris Antlaşması ile kararlaştırılan Karadeniz’in 

tarafsızlığı ilkesinin değiştirilmesini sağlayarak bu denizde savaş gemisi 

bulundurmama ve tersane yapmama yasağından kurtulmuştur. 

Bu tarihlerde Ruslar, Osmanlı Devleti’ni diğer devletlerle paylaşmak yerine 

kendi nüfuzu altına almanın daha yararlı olacağını düşünerek Osmanlıyla yakınlaşma 

yoluna gitmiştir. Osmanlı Devleti de artık İngiltere ve Fransa’nın desteğini 

kaybettiğini ve Ruslara kaşı tek başına karşı koyamayacağını görerek zaman 

kazanmak için Ruslara yaklaşmaya başlamıştır. Ali Paşa’nın ölümüyle Sadârete 

getirilen Mahmud Nedim Paşa zamanında iç ve dış politikada Rusya iyice ön plana 

çıkmıştır
22

.  

Rusya’nın Slavcılık hareketleri, yabancı devletlerin kışkırtmaları ve Balkan 

toplumlarının bağımsızlık istekleri gibi nedenlerle 4 Temmuz 1875’te başlayan 

Hersek isyanı, Osmanlı Devleti’nin başlangıçtaki yumuşak politikası ve büyük 

                                                 
21 A.e., s. 188-230. 
22 A.e., s.307-311. 
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devletlerin çıkarları doğrultusunda olaya müdahil olmaları sonucu kısa sürede 

çözümlenmesi zor bir Balkan bunalımına dönüştü. Kont Andraşi Notası, Berlin 

Memorandumu, Sırbistan ve Karadağ isyanları, Osmanlı Devleti’nin egemenlik 

haklarına açıkça müdahale anlamı taşıyan İstanbul Konferansı teklifleri ve Londra 

Protokol’ünün reddedilmesi gibi gelişmelerin ardından, Rusların, sıcak ve açık 

denizlere inme politikasını uygulamak üzere harekete geçmesiyle 24 Nisan 1877’de 

başlayan 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi (93 Harbi), Rusların batıda İstanbul önlerine 

doğuda ise Erzurum’a kadar gelmeleriyle 3 Mart 1878’de yapılan Ayastafanos 

Antlaşması ile son buldu.  

Rusların “Doğu Sorunu”nu tek başına çözmeye kalkması ve Balkanlarda aşırı 

nüfuz kazanması, çıkarları zedelenen Avrupalı devletleri harekete geçirmiş, 

Ayastafanos Antlaşması yok sayılarak bu anlaşmanın yerine geçmek üzere Almanya, 

İngiltere, Fransa, Avusturya, İtalya, Rusya ve Osmanlı devletlerinin katılımıyla 13 

Temmuz 1878’de Berlin Antlaşması imzalanmıştır. 

Büyük devletlerin çıkarları doğrultusunda Osmanlı Devleti’nin topraklarını 

paylaşmayı hedef alan Berlin Antlaşması’yla; Bulgaristan bağımsızlık yolunda 

büyük ilerleme kaydetmiş, Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız birer devlet 

olarak ortaya çıkmış, Yunanistan’a toprak verilmesi, Girit’in özerkliğinin 

genişletilmesi, Avusturya’nın Bosna-Hersek’i işgali, Ermenilerin yaşadığı Anadolu 

vilayetlerinde ıslahat yapılması ve Kars, Ardahan ve Batum’un Rusya’ya bırakılması 

kabul edilmiştir. Ayrıca Rus tehlikesini bahane eden İngiltere, Berlin Kongresi’nde 

Osmanlı Devleti’ne yardım edeceği vaadiyle Kıbrıs’a yerleşmiştir. Böylece Osmanlı 

birçok toprağını kaybettiği gibi ileride kendisini epey meşgul edecek olan Ermeni 

sorunuyla da karşı karşıya kalmıştır
23

.  

Yine Fransa’nın Tunus’u işgali (1881) ve İngiltere’nin Mısır’a yerleşmesi de 

(1882)
24

 Midhat Paşa hayatta iken gerçekleşen bazı önemli olaylar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Osmanlı Devleti, 19 yüzyılda, bünyesinde barındırdığı Hıristiyan unsurların, 

Fransız devriminin getirdiği milliyetçilik akımının etkisiyle ve büyük devletlerin 

özellikle de Rusya’nın desteğiyle giriştikleri ayrılıkçı hareketlerle de uğraşmak 

                                                 
23 A.e., s.320-357.   
24 A.e., s.379-384. 
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zorunda kalmıştır. Bu kapsamda 1804’te isyan eden Sırplar, 1817 yılında 

kazandıkları özerk yönetimlerini sonraki yıllarda aşama aşama genişletmişler, 

nihayet Berlin Antlaşması ile 1878’de bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Yine 

Osmanlı Devleti’ndeki diğer Hıristiyan unsurlara göre oldukça ayrıcalıklı bir konuma 

sahip olmalarına rağmen Rumlar da büyük Yunanistan hayaliyle 1821’de Mora’da 

ayaklandılar. Mora İsyanı, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın kuvvetleri tarafından 

1827’de bastırıldı. Ancak olaya batılı devletlerin ve Rusya’nın müdahil olması ve 

Osmanlının 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında yenilgiye uğraması neticesinde 1830 

yılında bağımsız Yunanistan devleti kuruldu. Aynı şekilde Eflak-Boğdan (Romanya) 

ve Karadağ da bu yüzyılda çıkarttıkları isyanlar ve büyük devletlerin destekleri 

sonucu 1878’de bağımsız birer devlet olarak ortaya çıktılar
25

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 A.e., s. 129-134, 135-155, 218-225.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MİDHAT PAŞA’NIN NİŞ VALİLİĞİNDEN ÖNCEKİ HAYATI VE NİŞ 

VALİLİĞİ 

 

A.Niş Valiliğinden Önceki Hayatı 

 

1.Hayatının İlk Yılları 

Midhat Paşa, Safer 1238 (Ekim-Kasım 1822)’de İstanbul’da doğmuştur. 

Babası, Rusçuklu Hacı Ali Efendi’nin oğlu Hacı Hâfız Mehmed Eşref Efendi’dir. İlk 

ismi Ahmed Şefik olup 10 yaşında Kuran-ı Kerim’i ezberledikten sonra Hâfız Şefik 

ismiyle anılmaya başlanmıştır.   

 Babası, 1833 Ağustosunda Ağa Hüseyin Paşa’nın
26

 valiliği sırasında Vidin 

Nâibliği’ne getirildiğinden ailesiyle beraber Vidin’e gitti. Bir yıl sonra babasının 

görevi sona erdiğinden ailesiyle birlikte İstanbul’a döndü. Kitabet başlangıç 

derslerini aldığından Hâriciye Nâzırı Reisülküttab Âkif Paşa’nın
27

 yol göstermesiyle 

Dîvân-ı Hümâyûn kalemine girerek Dîvânî yazısını altı ayda öğrendi. Bu 

başarısından dolayı, kalem âdeti üzere, kendisine “Midhat” mahlası verilmiş ve 

ömrünün sonuna kadar Ahmed Midhat ismini kullanmayı tercih etmiştir. 

 Ahmet Midhat, Hicrî 1251 (1835-36) tarihinde Lofça Kazası Nâibliği’ne 

tayin edilen babasıyla beraber Lofça’ya gitti. Bir yıl sonra ailesiyle İstanbul’a 

döndü
28

. Lofça’da iken Cevdet Paşa ile beraber babasından ders aldı
29

.  

                                                 
26 Ağa Hüseyin Paşa: Rusçuklu bir aileye mensup olan Ağa Hüseyin Paşa, 1776-1849 yılları arasında 

yaşamış, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasında etkin rol oynamıştır.  Asâkir-i Mansûre-i 

Muhammediyye’nin ilk seraskeridir. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nda ordu seraskeri olarak görev 

almıştır. 1833 Ağustosu’nda Vidin Muhafızlığı’na getirilmiştir. 1843’de İstanbul’a dönmüş, çeşitli 

görevlerde bulunduktan sonra ikinci kez gönderildiği Vidin Muhafızlığı vazifesi sırasında vefat 

etmiştir (Abdülkadir Özcan, “Hüseyin Paşa-Ağa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

(DİA), C.19, İstanbul, 1999, s. 3-4). 
27Âkif Paşa: Devlet adamı ve şairdir. 1787-1845 yılları arasında yaşamıştır. Dîvân-ı Hümâyûn ve 

Âmedî Odası’nda görev yaptıktan sonra 1832 Yılında Reîsülküttâblığa getirilmiştir. Reîsülküttâblığın 

isim değişikliğinden sonra 1835’te Hâriciye Nâzırı olmuştur. Mülkiye (Dâhiliye) Nâzırlığı, Kocaeli 

Mutasarrıflığı gibi görevlerde kısa süre bulunduktan sonra Edirne ve Bursa’da sürgün hayatı yaşamış, 

daha sonra İstanbul’da oturmasına müsaade edilmiştir. Hac dönüşü İskenderiye’de vefat etmiştir. 

(Abdullah Uçman, “Âkif Paşa”, DİA, C. 2, İstanbul, 1989, s. 261-262).      
28 Midhat Paşa, Midhat Paşa, Hayat-ı Siyâsiyyesi, Hidemâtı, Menfâ Hayatı, C.1 (Tabsıra-i İbret), 

Naşiri; Ali Haydar Midhat, İstanbul, Hilal Matbaası, 1325, s. 3. (Bundan sonra Tabsıra-i İbret) 
29 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Tâif Mahkumları, Ankara, Türk Tarih Kurumu (TTK) 

Basımevi, 1992, s.127. 
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Vidin ve Lofça’dayken babasıyla sürdürdüğü Arapça ve Farsça derslerini 

İstanbul’da ilerletme imkanı buldu. Bir yandan Dîvân-ı Hümâyûn kalemine devam 

ederken bir yandan da Fatih Camii’nde Dersiam Toyranlı Mehmed, Zağralı Şerif ve 

Şeyh Mehmed efendilerden Nahiv, Mantık, Fıkıh, Hikmet ve Arapça; Kethüdâzâde 

Ârif, Murad Molla Tekkesi Şeyhi (Mehmed Murad Efendi 1788-1848) ve Mirza Safa 

efendiler gibi dönemin meşhur hocalarından uzun yıllar Farsça tahsil etti. 1849’a 

kadar Mesnevihan Hoca Hüsameddin Efendi’nin derslerinde bulundu. Bir ara Bâbıâli 

kalemlerinde eğitim çağında bulunan katiplerin gönderildiği ve 1838’de teşkil edilen 

Mekteb-i İrfâniye’ye başlamışsa da burada okutulan dersleri daha önce bitirmiş 

olduğundan Mekteb-i İrfâniye’yi bırakarak yine cami derslerine döndü.  

Midhat Efendi, H. 1256’da (1840-41) Dîvân-ı Hümâyûn kaleminden Sadâret 

Mektûbî Odası’na nakledilmiştir
30

. O dönemlerde Sadâret Mektûbî Odası’nda 400 

halife (katip adayı) bulunuyordu. Bunların birçoğu usul ve nizâmın dışına çıkılarak 

rica minnetle memur edildiğinden yazı yazmayı dahi bilmiyorlardı. Bununla birlikte 

devlet hizmetinde istihdama layık katiplerden önce iltimasla terfi alarak onların 

önünü tıkamaktaydılar. Bu nedenle kalemdeki kabiliyetli katipler, rütbe almalarına 

kolaylık sağlayacak ve maaşları da kaleme göre oldukça iyi olan taşra 

memuriyetlerini seçiyorlardı
31

.   

 Düşük gelirli bir devlet memurunun çocuğu olarak uzun yıllar tahsile maddi 

imkanı elvermeyen Midhat Efendi de, kalemde yükselme olanağı bulamayacağını 

anlayarak
32

 30 Ağustos 1842’de Şam Defterdarlığı’na tayin olunan Faik Efendi’nin
33

 

maiyetinde, kalemle irtibatı devam etmek üzere 2500 kuruş
34

 maaşla Türkçe Tahrîrât 

Katibi Yardımcılığı memuriyeti ile Şam’a gitmiştir
35

. Bir yıl sonra Faik Efendi’nin 

                                                 
30 İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, Dergah 

Yayınları, İstanbul, 1982, s.315-316. 

31 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Meclis-i Vâlâ (İ.MVL), 2313, 21 Ramazan 1263 (2 

Eylül 1847). 
32 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 4. 
33 BOA, İrade Dahiliye (İ.DH), 3245, 23 Receb 1258 (28 Ekim 1842). 
34 Midhat Paşa hatıratında Şam’a 2.500 kuruş maaşla tayin olunduğunu söylemekteyse de Sayda 

masraf defterlerinde Türkçe Tahrîrât Katibi Kurbî Efendi’nin 2.500, yardımcısı Midhat Efendi’nin 

1.000 kuruş maaşının olduğu görülmektedir  (BOA, Masârifât Muhasebeciliği Defterleri 

(ML.MSF.d) 6351; 6377; 6443; 6530; 6651; 6791; Cevdet Maliye (C.ML), 15754, Mart 1260 

(Mart-Nisan 1844).  
35 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.4. 
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Sayda Defterdarlığı’na gönderilmesi üzerine Sayda’ya nakledilmiştir
36

. Kapudan-ı 

Derya Halil Rıfat Paşa ve Faik Efendi’nin tavsiyesiyle Sayda’da Midhat Efendi’ye 

Hâcelik rütbesi ihsan olunmuştur
37

. Faik Efendi’nin istifası üzerine 1845 senesi 

Temmuz ayı maaşını alarak İstanbul’a gelmiştir
38

. 

 Midhat Efendi, birkaç ay İstanbul’da kaldıktan sonra Konya valiliğine tayin 

edilen Bekir Sami Paşa’nın
39

 Divan Katipliği göreviyle Ekim 1845’te Konya’ya
40

, 

yine Bekir Sami Paşa ile ve aynı görevle Temmuz 1847’de Kastamonu’ya gitti
41

.  

Bekir Sami Paşa’nın 1848’te Kastamonu valiliğinden azli ile
42

 Midhat Efendi 

İstanbul’a döndü ve (Fatma Naime Hanımla) evlendi
43

. Kısa bir müddet sonra 

Selanik valiliğine tayin edilen Bekir Sami Paşa’nın divan katipliği hizmetine devam 

etti
44

. Paşanın 1849 yılında ölümüyle tekrar İstanbul’a döndü.  

                                                 
36 BOA, Sadaret Mektubi Kalemi Evrakı (A.MKT), 7/91, 27 Receb 1259 (23 Ağustos 1843). 
37 BOA, İ.DH, 5111, 16 Rebiülahir 1261 (24 Nisan 1845); Sadaret Divan (Beylikçi) Kalemi Evrakı 

(A.DVN), 12/31, 21 Rebiülahir 1261 (29 Nisan 1845). 
38 BOA, İ.DH, 5110, 16 Rebiülahir 1261 (24 Nisan 1845); C.ML, NO: 11165, Kanun- Sani 1261 

(Ocak 1846); 15719, Kanun-ı Evvel 1261 (Aralık 1845).   
39Ebu Bekir Sami Paşa: Asâkir-i Sıhhiye’yi bitirdikten sonra Avrupa’da eğitimini devam ettirmiş, 

dönüşünde mirliva ve ferikliğe yükselmiştir. İki yıllık Konya Valiliği ve Bursa’da zorunlu ikametin 

arkasından İstanbul’a gelmesine izin verilmiş, Kastamonu ve Selanik valiliklerinde bulunduktan sonra 

Mart 1849’da vefat etmiştir. (Ahmet Çelik, “Konya Valisi Ebu Bekir Sami Paşa”, Akademik 

Sayfalar, C: 12, Sayı 5, Konya, 22 Şubat 2012, s. 72-75). 
40 BOA, İ.DH, NO: 5526, 18 Ramazan 1261 (20 Eylül 1845); 5607, 26 Şevval 1261 (28 Ekim 1845); 

Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.4. Bekir Sami Paşa tarafından 1845 yılında Konya’da yaptırılan Ebu 

Bekir Sami Paşa Mescidi’nin kitabesini Midhat Paşa yazmıştır. (Çelik, “a.g.m.”, s. 74). 

Hıdiv-i pâk-sîret Âsaf-ı memdûh-haslet kim 

Kubab-ı çarha etmiş süllem-i dergâhı isti'la 

Zemin-i ma'delette himmet-i vâlâsı necm-efşan 

Binay-ı hayırda mimar-ı re'yi hendese-pîrâ 

Nukud-i fikri masrûf olmada ihyâ-yı hayrâta 

Husûsâ etti bu zîbâ ibâdethâneyi inşâ 

İbâdethâne-i dârü’l-füyûz-i ilm ü irfan kim 

Nukûş-i sakf u sath-ı Nakşibendâne-i feyz-bahşâ 

Kanâdil-i ziyâsın ahzeder Şems-i hakikatten 

Ki oldu sâyesi hemsâye-i Hurşid-i Mevlâna 

Cemâat okusun Midhat bu zîbâ tam târîhim 

Zehî bu mescidi etti binâ Sâmi Bekir Paşa 
41 BOA, İ.DH, 7868, 11 Şaban 1263 (25 Temmuz 1847). Midhat Efendi, Sadâret Mektûbî Odası 

Serhalifeliğine getirilen bir arkadaşına “Kâtib-i Vâli-i Kastamonu Midhat” imzalı tebrik yazısı 

göndermiştir (BOA, Sadaret Teşrifat Kalemi Evrakı (A.TŞF), 5/76, 11 Muharrem 1264 (19 Aralık 

1847). 
42 BOA, A.MKT, 155/30. 
43 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.4. 
44 BOA, Sadaret Defterleri ((A.).d), 460, s.76a, 22 Zilhicce 1264 (19 Kasım 1848); A.DVN, 41/20, 

22 Zilhicce 1264 (19 Kasım 1848). 
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 Bu sırada dördüncü
45

 ve üçüncü
46

 dereceden Mümeyyizlik rütbeleri alan 

Midhat Efendi, Sadâret Mektûbî Odası’na devam etmekteyken 1849’da Meclis-i 

Vâlâ Başkanı Rıfat Paşa’nın
47

 yardımıyla diğer kalemlerden daha itibarlı olan 

Meclis-i Vâlâ bünyesindeki Mazbata Odası’na geçiş yaptı
48

. 25 Nisan 1850’de 

mümeyyizlik rütbesi ikinci dereceye yükseltildi
49

. Remzi Efendi’nin Mekke 

Müdürlüğü’ne gönderilmesi üzerine 2 Ocak 1851’de Mazbata Odası Baş Halifesi 

oldu
50

 ve iki ay sonra da 8 Mart’ta kendisine Mütemâyiz rütbesi verildi
51

. 

 

           2.Beyrut ve Şam Gümrüklerinin Teftişi Görevi  

 Meclis-i Vâlâ Mazbata Odası Ser-halifesi Midhat Efendi, Beyrut 

Gümrüğü’nün 1851 (Rûmî1267) senesi muhasebesinin görüldüğü sırada eski ve yeni 

mültezimler Sarraf Misak ve Hoca Mıgırdiç arasında ortaya çıkan ihtilafın tahkiki ve 

çözümü için 1852 Mayıs sonlarında Şam’a gönderildi
52

. Ayrıca kendisine Arabistan 

Ordusu Müşiri Kıbrıslı Mehmed Paşa’nın rivayet olunan kanuna aykırı ve olumsuz 

hareketlerinin teftişi görevi de verilmişti
53

.  

 Midhat Efendi, bu ilk ciddi görevinin başarıyla üstesinden gelerek yaklaşık 5 

ay sonra İstanbul’a döndü. Sayda, Şam ve Yafa’da vazifesi dahilinde yaptığı 

çalışmaları ve bölge hakkındaki izlenimlerini raporlaştırarak Sadârete sundu. Buna 

göre: 

 1-Eski mültezim Hoca Misak’ın idaresinde bulunduğu dönemde Beyrut ve 

mülhakâtı gümrüklerinde bazı hile ve irtikâbât ortaya çıktığından, yeni mültezim 

                                                 
45 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 5. 
46 BOA, (A.).d, 460, s.76a, 22 Zilhicce 1264 (19 Kasım 1848); A.DVN, 41/20, 22 Zilhicce 1264 (19 

Kasım 1848). Midhat Efendi’ye bu rütbe, Selanik Valisi Bekir Sami Paşa’nın divan katipliği görevini 

sürdürdüğü esnada tevcih edilmiştir. 
47 Mehmed Sâdık Rifat Paşa (1807-1857): Sadâret Mektûbî ve Âmedî kalemlerinde görev almış, 

Viyana Sefirliği, Hâriciye Nâzırlığı ve Meclis-i Vâlâ Başkanlıklarında bulunmuştur (Ali Akyıldız, 

“Mehmed Sâdık Rifat Paşa”, DİA, C.35, İstanbul, 2008, s. 400-401). 
48 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 5.  
49 BOA, İ.MVL, 4921, 12 Cemaziyelahir 1266 (25 Nisan 1850).  
50 BOA, İ.MVL, 5994, 28 Safer 1267 (2 Ocak 1851). 
51 BOA, A.TŞF, 9/38, 5 Cemaziyelevvel 1267 (8 Mart 1851). 
52 BOA, İ.MVL, 8367, 3 Şaban 1268 (23 Mayıs 1852); Sadaret Mektûbi Kalemi Meclis-i Vâlâ 

Evrakı (A. MKT.MVL), 53/23, 4 Şaban 1268 (24 Mayıs 1852). Bu konunun araştırılması için 

bölgede bulunan Emin Efendi görevlendirilmişti. Sarrafların İstanbul’dan başka memur talep etmeleri 

durumunda gönderilecek memurun masraflarının da karşılanması istenmiştir. Midhat Efendi’nin yol 

masraflarının ortaklaşa olarak Hoca Misak ve Mıgırdiç’ten karşılanmasına karar verilmiştir (BOA, A. 

MKT.MVL, 53/23, 4 Şaban 1268 (24 Mayıs 1852). 
53 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.5. 
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Hoca Mıgırdiç iltizamı kabul etmemektedir. 1851 (R.1267) senesi muhasebesini 

incelediğimizde devletin 1.500 kese
54

 zararı vardır. Araştırma derinleştirilirse bu 

zararın 3.000 keseye kadar çıkacağı tahmin olunmaktadır. Hoca Misak’ın 1849 ve 

1850 yılları muhasebelerinin de tahkiki gerekmektedir.  

2- Sayda Eyaleti’nin özellikle Lazkiye Sancağı’nın düzen ve intizamının 

sağlanmasına yönelik eski Sayda Eyaleti Valisi Mehmed Paşa’nın yapmış olduğu 

ıslahat ve icraatlar gayet faydalı olmuştur. 

3-Başlangıçta bazı küçük girişimlerle yatıştırılabilecek durumda olan Dürziler 

ve Havran halkının isyanları, Arabistan Ordusu Müşiri’nin (Kıbrıslı Mehmed Paşa), 

erzak ve cephane tedariki gibi tedbirleri almadan zikrolunan bölgelere asker sevk 

etmesi üzerine büyümüştür. İngiltere’nin tahrik ve teşvik ettiği asiler, bölgede büyük 

tehdit oluşturmaktadır. Halep Hıristiyanları can ve mallarından emin olamayarak 

korku içinde yaşamaktadırlar. 

4-Tahrîr-i nüfûs ve askerî kurʻa maddesinin uygulanması göreviyle bölgeye 

gönderilen Mustafa Paşa’nın halkın genel mizacını dikkate almayan hareket ve 

tutumları, Dürzü ve Havran halkının isyanına sebep olmuştur. 

5-Şam Eyaleti memurları, eyaletin imar ve ıslahına çalışmak şöyle dursun 

günlük işleri bile layıkıyla yerine getirmiyorlar. Şam’da yüz kadar suçlunun 

yargılanmadan uzun süre hapiste tutulduğu görülmüştür. Vazifem olmadığı halde bu 

durumu ilgililere bildirdiysem de bir sonuç alamadım.  

Şam Eyalet Meclisi’nde eyalet işlerinin müzakerelerine yabancı devlet 

konsoloslarının tercümanları da katılmaktadır. Benim memuriyetim bahsi 

görüşülürken konsolos tercümanlarını bazı müessir sözlerle dışarı çıkarttım. Vali ve 

diğer meclis üyelerine, bu gibi ecnebilerin mecliste bulunmalarının kanuna aykırı 

olduğunu beyan ederek neden müsaade edildiğini sordum; “buraca öyle alıştırılmış” 

cevabını verdiler. 

Şam Eyaleti’ne bağlı Bekaʻu’l-aziz Kaymakamlığı memurlarının zülüm ve 

kötü idareleri sonucu Bekaa Ovası gibi geniş ve verimli araziler ziraatsız 

kalmaktadır.  

                                                 
54 Kese: bu dönemde 1 kese 500 kuruştu. 
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6-Sayda ve Şam eyaletlerinin vergileri düzensiz olduğundan hem halk sıkıntı 

çekmekte hem de devletin alacağı giderek artmaktadır. Zikrolunan eyaletlerin 

vergilerinin hakkaniyet dairesinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

7- Beş sene müddetle şimdiki vergileri alınıp bu süre sonunda öşür alınmak 

üzere Sayda Eyaleti’ndeki mîrî arazilerin
55

 tapu ile ahaliye dağıtılması hususu 

valiliğin talebi sonucu merkezce kabul edilmişti. Arazilere, daha çok Cebel-i Lübnan 

halkı talip olmaktadır. Nizamâtta ise Cebel-i Lübnan’ın 3.000 küsur kese yıllık 

vergisi olduğuna dair kayıt bulunmaktadır. Bu kayda binaen Cebel-i Lübnan halkı, 

aldıkları mîrî araziden devlete vergi ve öşür vermemek iddiasına kalkışabilir. Mîrî 

araziye Şam Eyaleti halkı talip olsa bile diğer eyaletlerde olduğu gibi yeni vergiler 

konulmadıkça beş sene sonra alınacak öşür şimdiki gelirin altında kalacağından 

hazine zarara uğrayacaktır. 

8-Tefrîk-i tebaʻa ve tahrîr-i nüfûs maddesinin Sayda Eyaleti’nde icrası için 

vali yerine Hâriciye Nezâreti’nden müstakil ve hususi memurlar tayin edilmesi daha 

faydalı olacak ve bu işin layıkıyla yapılmasını sağlayacaktır. Emin Efendi’nin 

başlamış olduğu Cebel-i Lübnan’ın misaha (arazinin ilm-i hendese ile ölçülmesi) 

çalışmalarının tamamlanması bölgece büyük önem arz etmektedir. 

9-Beyrut, ticaret münasebetiyle giderek gelişmektedir. Fakat ebniye nizâmına 

uymayan ve kontrolsüz bir şekilde inşa edilen yeni yapılar sebebiyle sokaklar 

daralmış hatta kapanma noktasına gelmiştir.  

Beyrut’ta arâzi-i mîriyelerin satışının yasaklanması bir fayda sağlamamakta, 

aksine hile ve sahtekarlıklarla bu arazilerin zabt edilmelerine sebep olmaktadır. 

Gerekli harita çalışmaları yapıldıktan sonra arâzi-i mîriyelerin müzayede ile 

taliplilerine satılması, yeni yapılan binaların ebniye nizamına uygunluğunu 

denetlemek üzere daimi suretle müstakil bir memur tayin edilmesi ve sağlık 

açısından tehlike oluşturan mezbahanın şehir dışına nakli durumunda Beyrut’un 

muntazam bir şehir olacağına şüphe yoktur. 

                                                 
55 Arâzî-i Mîriye: Mülkiyet hakkı devlete ait olan arazilerdir. Arâzî-i mîriye şu dört gruptan oluşur. 1- 

Fetih esnasında beytülmâl için alıkonan araziler. 2- Sahipleri, mirasçısız, vasiyetsiz ve borçsuz vefat 

edip de beytülmâle kalan araziler. 3- Zaman aşımı ile sahiplerinin kim olduğu bilinmeyen araziler.    

4- Fetih sırasında iktâen temlik veya beytülmâl için zapt olunduğu belli olmayan araziler. Halil Cin, 

“Arazi”, DİA, C.3, İstanbul, 1991, s. 344-345. 
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10-Tamir edilemeyecek derecede eskimiş olan Beyrut Gümrüğü önündeki sur 

ve burç fena bir görüntü oluşturmaktadır. Bunların yıkılarak taşlarının şuan 

yapılmakta olan limanda kullanılması ve sur ve burcun bulunduğu alanın düzeltilerek 

bir meydan şekline konulması, hem limanın taş ihtiyacının karşılanması hem de 

manzara açısından fayda sağlayacaktır. 

11-Beyrut merkezinin su ihtiyacı had safhadadır. Beyrut’a 3 saat mesafede 

büyük bir su kaynağı bulunduğu bilgisine ulaştığımdan, mühendislerle birlikte keşif 

çalışmalarını tamamladım. Şehrin zenginlerinden 20 kişiyi Beyrut Meclisine 

çağırarak suyu getirmek için bir kumpanya (şirket) kurulursa dahil olup 

olmayacaklarını sordum. Teşviklerim sonucu hepsi hisselerine isabet edecek parayı 

verip kumpanyaya katılacaklarını taahhüt eden birer mühürlü senet verdiler. Şirket 

kurulmasına Sadâretin izni olursa bahsi geçen suyun hazineye yük olmadan Beyrut’a 

getirilmesi mümkündür. 

12-Beriyyetüşşam havalisinde donanmadan bir müfreze ile iki ticaret 

gemisinin daimi olarak dolaştırılması devletin gücünü göstermek ve ticari menfaat 

sağlamak açısından faydalı olacaktır
56

.  

Midhat Efendi’nin raporu, Meclis-i Vâlâ’da görüşülerek kabul edilmiş, 

irâdesi de çıktıktan sonra Midhat Efendi’nin tespitleri ve tavsiyeleri çerçevesinde 

gereği yapılmak üzere Sadâretten ilgili makamlara emirler gönderilmiştir
57

.   

 Rapor doğrultusunda; Sarraf Misak’ın 4.197 kese 263 buçuk kuruş zimmeti 

tahsil olunmuştur
58

. Arabistan Ordusu Müşiri Mehmed Paşa’nın durumu 

araştırılarak, müşirin askerî kurʻa maddesinin uygulanması sırasında çıkan Dürzi 

ayaklanmasını bastırmada askerî usullere muvafık hareket etmeyip birçok kaybın 

vukuuna ve isyanın daha da genişleyerek bölgedeki emniyet ve asayişin tamamen 

ortadan kalkmasına sebep olduğu, İngiliz konsolosunu devletle Dürzi reisler arasında 

aracı olmaya davet ederek meseleyi daha da içinden çıkılmaz bir hale soktuğu, halk 

                                                 
56 BOA, İ.MVL, 9316, 13 Muharrem 1269 (27 Ekim 1852). 
57 BOA, İ.MVL, 9316, 13 Safer 1269 (26 Kasım 1852). 
58 BOA, Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evrakı (A.MKT.MHM), 57/69, 19 Zilkade 1269 (24 

Ağustos 1853); Sadaret Mektubi Kalemi Meclis-i Vâlâ Evrakı (A.MKT.MVL), 53/24, Şaban 1268 

(Mayıs 1852); 58/71, 29 Şaban 1269 (7 Haziran 1853); Sadaret Mektubi Kalemi Umum Vilayat 

Evrakı (A.MKT.UM), 212/84; C.ML, 4120; 9420; 26006; İ.DH, 16491, Lef 2, 11 Rebiulevvel 1269 

(23 Aralık 1852); 24646, 25 Receb 1273 (21 Mart 1857); İ.MVL, 9406, 19 Safer 1269 (2 Aralık 

1852); 9824, 21 Rebiülahir 1269 (1 Şubat 1853); 11640, 28 Safer 1270 (30 Kasım 1853); 14526, 23 

Zilkade 1271 (7 Ağustos 1855); 16576, 25 Muharrem 1274 (15 Eylül 1857). 
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ve memurların müşirden memnun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır
59

. Bu tespitlerden 

sonra müşire gerekli ikazlar yapılmıştır
60

.  

Yine Beyrut Mezbahası şehir dışına taşınmış
61

, Sayda ve Şam eyaletleri 

vergilerinin yeniden düzenlenmesi
62

, Şam havalisindeki iskelelere daimi surette 

vapur işlettirilmesi
63

, Beyrut surunun yıkılması ve limanın temizlenmesi
64

, dahilî bir 

şirket kurularak Beyrut’a su getirilmesi
65

 hususlarının müzakere edilmesi yetkili 

makamlara bildirilmiştir.  

 Raporun içeriğinden de anlaşılacağı üzere Midhat Efendi, sadece göreviyle 

ilgili meseleyi halletmekle yetinmemiş, bölgenin idârî, mâlî, bayındırlık ve sosyal 

problemlerini tespit ederek çözüm yolları da sunmuştur. Özellikle hapishanelerin 

düzene sokulması, vergilerin yeniden tanzimi, Beyrut’a içme suyu getirilmesi, 

mezbahanın şehir dışına çıkarılması, binaların kanunlara uygun olarak inşası ve çevre 

düzenlemesi hususlarında ortaya koyduğu görüşler, ileride başarılı bir vali olacağının 

ilk işaretleri olmuştur. 

 Beyrut ve Şam gümrükleriyle ilgili vazifesini başarıyla yerine getiren Midhat 

Efendi; Mustafa Reşid, Âli, Rüşdü ve Rıfat paşalar gibi dönemin ileri gelen devlet 

adamlarının takdirini kazandı. Bunların başkanlığında toplanan önemli meclislerde 

katiplik yaptı. Hatta Kırım Savaşı öncesinde Hâriciye Nâzırı Rıfat Paşa’nın 

konağında Prens Mençikof ile yapılan görüşmelerin zabıt katipliğinde Midhat Efendi 

tercih edildi
66

.  

 Tanzimatın uygulandığı eyalet sayısının fazlalaşmasıyla ortaya çıkan iş yükü 

yoğunluğunu gidermek ve yazışmalara sürat ve işlevsellik kazandırmak amacıyla 

Meclis-i Vâlâ yazı işleri (Tahrirat Odası) Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılmış
67

, 

7 Aralık 1852’de Anadolu İkinci Kitabeti’ne Mazbata Odası Başhalifesi Midhat 

                                                 
59 BOA, İ.DH, 16491, Lef 2, 11 Rebiulevvel 1269 (23 Aralık 1852). 
60 BOA, Sadaret Amedi Kalemi Evrakı (A.AMD), 41/67, 25 Rebiülevvel 1269 (6 Ocak 1853). 
61 BOA, İ.MVL, 13457, 16 Safer 1271 (8 Kasım 1854). 
62 BOA, A.MKT.MHM, 52/41, 6 Rebiülahir 1269 (17 Ocak 1853). 
63 BOA, Sadaret Mektubi Kalemi Nezaret ve Deva'ir Evrakı (A.MKT.NZD), 66/66, 12 Safer 1269 

(25 Kasım 1852). 
64 BOA, A.MKT.UM, 116/4, 20 Safer 1269 (3 Aralık 1852); 121/63, 2 Rebiülahir 1269 (13 Ocak 

1853); A.MKT.NZD, 75/82, 23Cemaziyelahir 1269 (3 Nisan 1853); 108/19, 12 Rebiülahir 1270 (12 

Ocak 1854).  
65 BOA, A.MKT.UM, 241/3, 22 Şevval 1272 (26 Haziran 1856). 
66 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.5-6. 
67 Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868), TTK, Ankara, 1994, s.93. 
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Efendi tayin edilmiştir
68

. İstenen verimin alınamaması üzerine yazı işleri tekrar 

birleştirilmiş ve Rütbe-i Sâniye Sınıf-ı Evvel Mütemâyizi ile Anadolu İkinci 

Kitabetinde bulunan Midhat Efendi 22 Nisan 1854’te Meclis-i Vâlâ İkinci 

Katipliğine getirilmiştir. Ayrıca Midhat Efendi’nin rütbesi, rütbe-i ûlâ sınıf-ı sânîye 

yükseltilmiştir. Yine Midhat Efendi’nin 5.000 kuruş olan maaşının ileride ortaya 

çıkacak açıklardan karşılanmak üzere 10.000 kuruşa tamamlanması kararlaştırılmış
69

, 

iki sene sonra ise maaşı 7.900 kuruşa kadar çıkarılmıştır
70

. 

 

3.Birinci Rumeli Müfettişliği Vazifesi 

 Osmanlı Devleti’ni parçalamak isteyen Rusya’nın tahrikkar tutumları 

sonucunda 1853’te başlayan Kırım Savaşı, 1856’da imzalanan Paris Antlaşması’yla 

sona erdi. Çıkarlarını kaybedeceği endişesiyle harekete geçen İngiltere ve Fransa, 

Kırım Savaşı’nda Osmanlı safında yer aldı. Bu ittifaka daha sonra Piyemonte 

Hükümeti de dahil olacaktı. Balkanlarda ve Kafkaslarda başlayan savaş, daha sonra 

Kırım’da devam etti ve müttefik devletlerin askerleri de Varna’dan Kırım’a 

sevkedildiler
71

.   

Savaşın devam ettiği dönemde, Ağustos 1854’te İngiltere Sefiri ve Fransa 

Maslahatgüzarından Osmanlı Hâriciyesine iki ayrı yazı gelmiştir. İngiltere Sefiri 

Lord Stratford de Redcliffe’ın (1786-1880) yazısında; Bulgar köylülerinin İngiltere 

ve Fransa askerlerine zahire satmasına Varna Muhafızı’nın, Osmanlı askerlerine 

lazım olur düşüncesiyle engel olduğu ve bazı hırsız ve başıbozukların
72

 Bulgarları 

kaçırarak fidye talep etmelerine bölgedeki Osmanlı memurlarının kayıtsız kaldıkları 

bildiriliyor ve bu konularda gerekli tedbirlerin alınması isteniyordu
73

.  

 Fransa Maslahatgüzarının yazısında ise; Arnavutluk’taki “beyoğulları”nın 

gayrimüslimlere hakaret, angarya, gasp ve yağma gibi kanuna aykırı davranışlarda 

bulundukları ve Osmanlı memurlarının bu duruma göz yumdukları iddia 

                                                 
68 BOA, İ.MVL, 9417, 24 Safer 1269 (7 Aralık 1852). 
69 BOA, İ.DH, 18682, 24 Receb 1270 (22 Nisan 1854); A.DVN, 96/59, 26 Receb 1270(24 Nisan 

1854). 
70 BOA, İ.MVL, 15134, 24 Cemaziyelevvel 1272 (1 Şubat 1856). 
71 Uçarol, a.g.e., s.188-208. 
72 Başıbozuk: Osmanlı Devleti’nde savaş sırasında asıl orduya katılan gönüllü askerler için kullanılan 

bir tabirdir. (Abdülkadir Özcan, “Başı Bozuk”, DİA, C.5, İstanbul, 1992, s. 130). 
73 BOA, İrade Eyalet-i Mümtaze Bulgaristan (İ.MTZ.(04), 60, Lef 1, Ağustos 1854, Lef 4, 6 

Ağustos 1854, Lef 7, 12 Ağustos 1854. 
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olunmaktaydı. Yine Erzurum Eyaleti’ndeki Kürtlerin bölgede dolaşan seyyahlara 

zarar vermeye başladıkları, bu saldırıların, Kürt kabileleri ile Zarîfî Mustafa Paşa 

arasında yapılan mukavelename gereğince; Kürt kabilelerinin Osmanlı Devleti’ne bir 

miktar vergi ve asker verme şartlarına karşılık Kürt beylerinin özellikle Şah Hüseyin 

oğlu Ali Bey’in serbest bırakılacağı yönündeki taahhüdün Bâbıâlice henüz yerine 

getirilmemesinden kaynaklandığı bildirilmekteydi. Sorunun çözümüne katkı 

sağlaması bakımından Kürt beylerinin süratle serbest bırakılması tavsiye 

olunmaktaydı
74

. 

 İngiltere ve Fransa sefaretlerinin yazılı ve şifahi olarak Rumeli ve 

Erzurum’daki olaylarla ilgili şikayetleri Bâbıâli’de akis bulmuş ve hemen Meclis-i 

Mahsus toplanmıştır. Yapılan müzakerelerde şikayet konusu edilen durumların 

Osmanlı hükümeti tarafından kesinlikle tasvip olunmadığı, sefaretlerin, Rumeli ve 

Erzurum’daki uygunsuzlukları kendi devletlerine bildirmeleriyle Avrupa 

kamuoyunun Osmanlı aleyhine döneceği, Bâbıâli’nin gerekli tedbirleri alması 

durumunda ise Avrupa’dan gelecek tepkilerin hafifleyeceği vurgulanmıştır. 

Sefaretlerin şikayetlerini tahkik ve ilgili görülenleri cezalandırmak üzere Yanya’ya 

varıncaya kadar Rumeli’nin Sol Kolunda
75

 yer alan mahallere Irak ve Hicaz Ordusu 

Reis-i Erkanı olup muvakkaten İstanbul’da bulunan Selim Paşa, Rumeli’nin Sağ 

Kolunda ve Balkanların öte yüzündeki yerlere de Meclis-i Vâlâ İkinci Katibi Midhat 

Efendi tayin edilmiştir. Katiplik maaşına 8.000 kuruş daha ilave olunarak Midhat 

Efendi’ye 13.000 kuruş maaş verilmesi ve harcırahına karşılık da maaşının 

memuriyet tarihinden itibaren işletilmesi karara bağlanmıştır
76

. 

 Midhat Paşa, bu göreve getiriliş şekli ve amacıyla ilgili olarak hatıratında 

şunları kaydetmektedir. “Kıbrıslı Mehmed Paşa defʻaten Bahriye Nezâreti’nden 

Sadârete gelip Arabistan Ordusu Müşîrliği’nden infisâline Midhat Efendi’nin verdiği 

                                                 
74 BOA, İ.MTZ.(04), 60, Lef 8, 7 Ağustos 1854. 
75 Osmanlı Devleti’nde ticaret, haberleşme, nakliye ve askeri işler için kullanılan ana yollar, Anadolu 

ve Rumeli’de sağ, orta ve sol kol olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Rumeli’deki ana yol güzergahları 

şu şekilde idi. Sağ kol: İstanbul-Vize-Kırklareli-Aydos-Prevadi-Karasu-Babadağı-İsakçı-Akkerman 

yoluyla Özi-Kırım. Orta kol: İstanbul-Silivri-Çorlu-Edirne-Filibe-Sofya-Niş-Yogodima üzerinden 

Belgrad. Sol kol: İstanbul-Silivri-Tekirdağ-Gelibolu-Malkara-Gümilcine-Yenişehir-İzdin-Livadiye 

yoluyla İstefe. (A. Latif Armağan, “XVIII. Yüzyılda Hac Yolu Güzergâhı ve Menziller (Menâzilü’l-

Hacc)”, Osmanlı Araştırmaları, Sayı 20, İstanbul, 2000, s.74). 
76 BOA, A.AMD, 51/61, 4 Zilhicce 1270 (28 Ağustos 1854); İ.MTZ.(04), 60, Lef 9, 7 Zilhicce 1270 

(31 Ağustos 1854).  
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lâyihası sebeb olmuş olmasından ve Efendi-i mûmâ-ileyhin terakkiyâtını çekemeyen 

husamâsı dahi bir tarafdan hakkında siʻâyet eylemesinden nâşî müşârun-ileyh bu 

sûretle Midhat Efendi’nin lekedâr edilerek çürüdülmesi sûretini kurmuş ve bu da 

kendisinin meslek ve iktidârından hâriç bir işe me’mûriyetiyle hâsıl olur zann 

eylemiş olduğundan ve o aralık Rumeli’nin sağ ve orta kollarında ve husûsuyla 

Büyük Balkan’ın her cihetinde zuhûr eden haydutluk ve katʻ-ı tarîk maddeleri 

dâhilen ve hâricen pek ziyâde ehemmiyet almış idüğünden bunun için kuvvet ve 

şöhret ve şekîme sâhibi birinin intihâbı lâzım iken Bâbıâli’den kimsenin haberi 

olmaksızın müşârun-ileyh bu maslahata Midhat Efendi’yi” seçerek iradesini de 

almıştır
77

. 

 Osmanlı Hükümeti, müttefik askerlerinin erzak tedarikinde yaşadığı zorluklar 

ile Yanya ve Varna taraflarındaki halkın maruz kaldıkları kanuna aykırı hareketleri 

incelemek üzere iki müstakil komiser tayin edildiğini İngiltere ve Fransa 

sefaretlerine bildirdi. Ayrıca Vidin’de sürgünde bulunan Kürt reislerinin Erzurum’a 

iade edildikleri ve Erzurum valisine gerekli uyarının yapıldığı yönünde Fransız 

elçisine malumat verildi
78

. 

 Midhat Efendi’ye göreviyle ilgili bir de talimat verilmiştir. Buna göre;  

1-Başıbozuk askerler bulundukları ve geçtikleri mahallerdeki bütün Osmanlı 

tebaasına zarar vermektedir. Bazı mahallerde ise haydutlar ortaya çıkarak İslam ve 

Hıristiyan halka ve ailelerine zulüm etmektedir. Bölgedeki büyük memurlar savaş 

gailesiyle meşgul olduklarından, küçük memurlar ise bahsedilen konularda gevşek 

davrandıklarından bölgedeki uygunsuzlukları ortadan kaldırmak üzere Midhat Efendi 

görevlendirilmiştir. Kendisi aşağıda yazıldığı şekilde görevini yerine getirecektir.  

 2-Midhat Efendi, İstanbul’dan deniz yoluyla Varna’ya gidecek Bulgar halka 

zarar verenler ile bunlara müsamaha gösteren memurları ortaya çıkarmaya 

çalışacaktır. Yakaladığı suçluları mahallerinde yargılayacak, hak ettikleri cezaları 

Ceza Kanunnamesi ve daha önce neşrolunan “emr-i âlî” hükümlerine uygun olarak 

merkezden izin almaksızın infaz edecek, etmez ise kendisi mesul olacaktır. Ceza 

                                                 
77 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 6. 
78 BOA, İ.MTZ.(04), 60, Lef 3, Gurre-i Zilhicce 1270 (25 Ağustos 1854), Lef 5; Hariciye Nezareti 

Siyasi (HR.SYS), 1190/6; 1190/7.  
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Kanunnamesi ve emr-i âlî hükümlerinin dışına çıkmak gerekirse Bâbıâli’den izin 

alacak ve yaptığı icraatları İstanbul’a peyderpey bildirecektir.  

3-Varna’dan başlayarak Balkanların öte yüzünde (sağ kolunda) bulunan 

mahalleri dolaşarak her nerede uygunsuzluk var ise tahkik ve icrasına bakacak, bir 

yerde lüzumundan fazla kalmayacaktır
79

.  

4-Maiyetinde yeterli miktarda askerî kuvvet bulundurulması Serdar-ı Ekreme 

(Ömer Lütfi Paşa 1806-1869) yazılmıştır. Yine kendisine her türlü yardımın 

yapılması bölgedeki memurlara bildirilmiştir
80

. Midhat Efendi, talep ettiği yardıma 

kayıtsız kalan memurları derhal merkeze haber verecektir. 

5- Osmanlı Devleti’nin hukukunu muhafaza etmek için müttefik devletlerin 

gönderdikleri askerlerin erzak ihtiyacının karşılanmasına canla başla çalışılması 

gerekirken aksine zorluk çıkarıldığı haberleri gelmektedir. Bu nedenle Varna 

Muhafızı Hasan Paşa görevden alınmıştır. Bu hususta dikkatli davranmayanların 

cezalandırılması ve müttefik devletler askerlerine uygun fiyatla erzak vermeleri 

yönünde ahalinin bilgilendirilmesi yine Midhat Efendi’nin vazifelerindendir. 

6- Midhat Efendi, dolaştığı mahallerdeki büyük küçük tüm memurların bütün 

hareket ve muamelelerini gizli veya açık İstanbul’a bildirecek, bu hususta hiç 

kimsenin uygunsuzluğunu gizlemeyeceği gibi dürüst memurların iftiraya 

uğramalarına da mahal vermeyerek görevini tarafsızca yerine getirecektir. 

7- Bu memuriyette doğru yolda hareket etmenin karşılığı mükafat olacağı gibi 

aksi yola sapmanın karşılığı da ağır mesuliyet doğuracaktır. Bu nedenle vazifenin 

hakkıyla yerine getirilmesi ve her gidilen mahalde derdi ve şikayeti olanların gelip 

durumlarını anlatmalarının halka ilan olunması pek önemlidir
81

.  

 Talimatta da görüldüğü üzere olağanüstü yetkilerle donatılan Midhat Efendi, 

25 Eylül 1854’te deniz yoluyla Varna’ya ulaşarak görevine başlamıştır
82

.  

                                                 
79 BOA, İ.DH, 19547, Lef 3.  
80 BOA, Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi Evrakı (HR.MKT), 86/76, 3 Muharrem 1271 (26 Eylül 

1854); İ.DH, 19547, Lef 2. 
81 BOA, İ.DH, 19547,  Lef 3, Tarihsiz (İrade tarihi 23 Zilkade 1270 (17 Ağustos 1854). 
82 Midhat Efendi’nin memuriyet süresinin uzama ihtimali bulunduğundan Meclis-i Vâlâ İkinci 

Katipliği vekaletine, Sadâret Mektûbî Odası Hulefâsından Ali Bey Efendi getirilmiştir (İ.DH, 19915, 

10 Rebiulevvel 1271 (1 Aralık 1854). Ayrıca yazı işlerini görmek üzere 5.000 kuruş harcırah ve 1.000 

kuruş aylık ile Meclis-i Vâlâ Mazbata Odası Hulefâsından  Ârif Efendi, Midhat Efendi’nin yanına 

verilmiştir (İ.MVL, 13531, Selh-i Safer 1271 (21 Kasım 1854). 
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Midhat Efendi’nin ilk izlenimlerine göre bölgedeki asayiş durumu, İngiltere 

ve Fransa sefaretlerinin belirttiklerinden daha da vahimdir. Hıristiyan kocabaşıları ve 

mahallî ileri gelenlerle yüz yüze görüşmeler yapılarak gerçekleştirilen tahkikata göre; 

çorbacıbaşılar, Hıristiyan halk ve Bulgar çocukları kaçırılarak fidye istenmekte ve 

fidye verilmediği veya yetersiz bulunduğu takdirde öldürülmektedirler. Yolcular 

soyulmakta, ahalinin hayvanları ve evleri yağmalanmaktadır. Bu olaylar o kadar çok 

olmaktadır ki Varna civarında Bulgar çocuğu kaçırılarak akçe alınmamış veya adam 

öldürülmemiş bir köy bulunmamaktadır. Yukarıda sayılan kanuna aykırı hareketlere 

girişenler başıbozuk askerler, genellikle haydutluk yoluna sapan yerli Müslüman 

ahali, serseriler ve bazı yabancı şahıslardır. Kırım Harbi dolayısıyla yerel yöneticiler 

asayişe gerekli ihtimamı gösteremediklerinden eşkıya aşırı fırsat bulmuş hatta 

“bayağı ehl-i ırz ahâli bile böyle bir kolay kâra sapmak derecesine” gelmiştir. 

 Midhat Efendi, ilk tespitlerinden sonra yanına aldığı nizâmiye ve zabtiye 

askerleriyle beraber köy köy dolaşarak zarar gören ve haksızlığa uğrayan halkla 

görüşmek istemiştir. Ancak aşırı derecede korkmuş ve sindirilmiş mağdurlar, bir 

hayli teminat verilmesine rağmen, şikayetlerini dile getirmekte tereddüt etmişlerdir. 

Halkın güvenini kazanmadan görevini layıkıyla yerine getiremeyeceğini anlayan 

Midhat Efendi, yakalanan eşkıyanın muhakemelerini icra ettikten sonra suçlarının 

derecelerine göre kurşuna dizmek, idam etmek, Tersane-i Amire’de küreğe 

konulmak üzere İstanbul’a göndermek, 50-500 arasında değnek vurmak gibi yetkisi 

dahilindeki cezaları tavizsiz uygulama kararı almıştır. Bu minvalde hareket eden 

Midhat Efendi bölgede kısa sürede asayişi sağlamıştır.  

Yapılan soruşturmalar neticesinde Varna Zabtiye Bölükbaşısı İzmitli Emin 

Ağa’nın, seyisi Petro ve adamları vasıtasıyla halkın malını gasp ettiği, yakalanan 

hırsız ve eşkıyayı para karşılığı serbest bıraktığı ortaya konulmuştur
83

. Kendisi firar 

ettiğinden gitmesi muhtemel mahaller yetkililerine yazılar gönderilerek hakkında 

arama emri çıkarılmıştır
84

. Varna Sancağı’na bağlı Hacıoğlupazarı eski ve yeni 

müdürleri Tatar Ali ile Mehmed beylerin haksız yere ahaliyi hapsetmek, darp 

ettirmek, hayvanlarına el koyarak kendi çiftliklerine nakletmek gibi suçları işledikleri 

anlaşılmıştır. Yine Silistre Kaymakamı İbrahim Paşa’nın damadı olup Varna’ya bağlı 

                                                 
83 BOA, İ.MVL, 13442, 17 Muharrem 1271 (10 Ekim 1854). 
84 BOA, A.MKT.UM, 169/15, 6 Safer 1271 (29 Ekim 1854). 
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Pravadi Kazası Müdürlüğü’nde bulunan Hasan Bey, çiftliğinde bazı hırsızları 

saklamaktadır. Hacıoğlupazarı eski Nâibi Necib Efendi, yaklaşan Rus tehdidi 

karşısında halkın dağılmaya başlamasıyla Bulgarların hayvanlarını alıp götürmüş ve 

köylerde tahrir ettiği bir çok metrukat akçesini ve yetimlerin paralarını zimmetine 

geçirmiştir
85

.  

Hacıoğlupazarı Müdürü Mehmed Bey’in mahkemesi tamamlanarak gasp 

ettiği mallar hak sahiplerine iade edildikten sonra İstanbul’a gönderilmiş, iki sene 

müddetle Tekfurdağı’na sürgün edilmiştir. Tatar Ali Bey ve Nâib Necib Efendi’nin 

mahkemeleri görülmek üzere bulundukları yerlerden Varna’ya gönderilmelerine, 

Pravadi Müdürü Hasan Bey’in azledilerek yerine Bimarhane eski Müdürü Tahir 

Efendi’nin, Hacıoğlupazarı Müdürlüğü’ne ise Varnalı Rıza Bey’in tayinine Bâbıâlice 

karar verilmiştir
86

.  

Midhat Efendi bölgede karşılaştığı tüm olumsuzluklara müdahale ederek 

yetkisi dahilindekilere gerekli işlemleri yapmış vazifesi dışındakileri ise merkeze 

bildirmiştir. Bu kapsamda; Osmanlı ve müttefik devletler orduları için Aydos Kazası 

köylerinden alınan erzak ve hayvanlara karşılık ahaliye dağıtılan pusulaların daha 

sonra paraları ödenmeden toplanmış olduğu
87

 ve Şumnu Sancağı’ndaki Cuma-i Atik 

Kazası Müdürü Salih Ağa’nın orduya alınan erzakı zimmetine geçirdiği tespit 

edilmiştir. Aydos’ta ödeme yapmadan pusulaları toplayan memurlar ortaya 

çıkarılmış
88

, Salih Ağa ise hesabı görüldükten sonra altı ay müddetle Vidin 

Eyaleti’ne nefyedilmiştir
89

.  

Midhat Efendi, İstanbul’a yolladığı yazılarda; oldukça düşük miktarda maaş 

alan Zabtiye askerlerinin eşkıya ve hırsız yakalamak için kendilerini tehlikeye 

atmadıklarını, hatta köylerde bedava yiyip-içmek ve atlarını besletmekten başka 

hiçbir iş yapmadıklarını ve hakkıyla görevini yerine getiren zabtiyenin de iftira 

atılarak
90

 hapse gönderildiğini belirtmiştir
91

. Yine, Varna’daki zahîre ihracatı 

                                                 
85 BOA, İ.MVL, 13442, 17 Muharrem 1271 (10 Ekim 1854). 
86BOA, İ.MVL, 13952, 22 Cemaziyelevvel 1271 (10 Şubat 1855); Bâbıâli Evrak Odası Ayniyat 

Defterleri (BEO.AYN.d) 435, Sayfa 41-42; A.MKT.MVL, 69/28, Safer 1271 (Kasım 1854).  
87 BOA, A.MKT.UM, 177/28, 18 Rebiülahir 1271 (8 Ocak 1855). 
88 BOA, İ.MVL, 13854, 17 Rebiülahir 1271 (7 Ocak 1855). 
89 BOA, İ.MVL, 14317, Lef 5, 23 Ramazan 1271 (9 Haziran 1855). 
90 Bölgesinde eşkıyaya göz açtırmayan Şumnu zabtiye çavuşlarından Kaytan Hasan Ağa, iftiraya 

uğrayarak 1850 yılında 10 sene hapse mahkum olmuştur. Midhat Efendi’nin araştırmaları sayesinde 
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yasağının kaldırılmasıyla oluşan fiyat artışını fırsata dönüştüren halkın elindeki tüm 

zahîreyi tüccara satması nedeniyle bölgede kıtlık görülebileceği
92

, Varna Sancağı’nın 

1853 (R.1269) senesi adet-i ağnam mültezimi Yovanço’nun halktan fazla tahsil ettiği 

verginin araştırılması gerektiği
93

 ve ordulara mahsus “kavâim-i nakdiyye”nin 

Dersaadetce tedavül ettirilmesiyle kıymeti düştüğünden bundan vazgeçilmesi
94

 

yönünde Bâbıâli’ye tavsiye ve uyarılarda bulunmuştur.  

 Midhat Efendi’nin diğer bir görevi de müttefik devletler yardımcı askerî 

kuvvetlerinin erzak ihtiyacının karşılanmasında yaşanan sıkıntıları ortadan 

kaldırmaktı. Fransa ve İngiltere komiserleriyle görüşen Midhat Efendi bu konuda 

zorluk çıkaranların cezalandırılacağını tebliğ etti. Edinilen bilgilere göre İngiltere ve 

Fransa’nın yardımcı askerî birlikleri için istenen erzakın tedarikine dair eski Varna 

Kaymakamı Hasan Paşa’nın yazdığı buyrulduda “ahâliye ve Ordû-yı Hümâyûn’a 

lâzım olacak zehâyir ve erzâkdan mâadâsı verilmek üzere” ifadesinden dolayı bazı 

sıkıntılar yaşanmıştı. Zaten daha sefaretlerin ilk şikayetlerinde Hasan Paşa 

azledildiğinden ve Varna tarafında bulunan İngiltere ve Fransa askerlerinin Kırım’a 

sevkiyle geride kalan 15.000 Fransız askerinin ihtiyacı da rahatlıkla ve zorluk 

çıkarılmadan karşılandığından bu konu çözüme kavuşmuş, dolayısıyla Midhat 

Efendi’ye yapacak fazla bir iş kalmamıştır
95

.  

Kırım Savaşının başlangıcında, Rusların Silistre civarına saldırıları esnasında 

zarar gören ahali ve askerlere padişah tarafından ihsan buyrulan 300.000 kuruşun 

dağıtılması görevi, o sırada Varna tarafında bulunan Midhat Efendi ile Silistre 

Kaymakamı İbrahim Paşa ve Silistre meclisine verildi
96

. Emri alır almaz Silistreye 

giden Midhat Efendi; kaymakam, müftü, naib, imam, muhtar ve kocabaşıların 

yardımıyla gerekli ön çalışmaları yaptıktan sonra oldukça adil bir yol izleyerek evleri 

tamamen yıkılan ve hasar görenleri fakir, orta halli, zengin ve çok zengin olmak 

üzere 4 kısma ayırdı ve sırasıyla tamamı, yarısı, üçte biri ve dörtte biri oranında inşa 

                                                                                                                                          
suçsuz olduğu anlaşılan bu kişi serbest bırakılmıştır. A.MKT.UM, 74/64, 16 Zilhicce 1271 (30 

Ağustos 1855). 
91 BOA, Meclis-i Vâlâ Evrakı (MVL), 286/38, 26 Safer 1271 (18 Kasım 1854). 
92 BOA, MVL, 284/82, 25 Safer 1271 (17 Kasım 1854). 
93 BOA, A.MKT.NZD, 124/37, 4 Rebiülahir 1271 (25 Aralık 1854). 
94 BOA, A.MKT.NZD, 132/10, 22 Cemaziyelevvel 1271 (10 Şubat 1855). 
95 BOA, İ.MVL, 13442, 17 Muharrem 1271 (10 Ekim 1854). 
96 BOA, A.MKT.MVL, 68/59, 8 Safer 1271 (31 Ekim 1854). 
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ve tamir masraflarını karşıladı. Asker ve halktan ölenlerin aileleri de durum ve 

ihtiyaçlarına göre dört kısma ayrılarak birinci kısımdakilere 1000’er, ikinci 

kısımdakilere 750’şer, üçüncü kısımdakilere 500’er ve dördüncü kısımdakilere 

250’şer kuruş dağıtıldı. Yaralılardan iyileşenlere 200’er, sakat kalanlara ise 500’er 

kuruş verildi
97

.  

Netice itibariyle Midhat Efendi yaklaşık dört ay süren birinci Rumeli 

müfettişliği görevinde Varna, İslimye, Şumnu, Ruscuk sancaklarındaki bir çok kaza 

ve köyleri dolaşarak adam kaçırma, öldürme, yol kesme ve gasp gibi suçları işleyen 

eşkıya ve haydutları yakalamış, bunlardan 54’ünün mahallerinde mahkemelerini 

görerek üçünün idam, diğerlerinin pranga ve değnek cezalarını infaz etmiştir. Büyük 

suç işleyen ve cezalandırılmaları yetkisi dışında kalan 74 kişiyi ise İstanbul’a 

göndermiştir
98

. Bu kişiler Meclis-i Vâlâca yargılanarak çeşitli cezalara 

çarptırılmışlardır. Gasp olunan, çalınan ve zimmete geçirilen her türlü eşya ve malı 

ortaya çıkararak sahiplerine iade etmiştir. Yine Silistre köylerinde bazı Bulgarların 

mal ve eşyasını gasp etmiş olan “neferât-ı muvazzafa” dan yedi kişi değnek darbıyla 

cezalandırılarak memleketlerine yollanmıştır.
99

.  

4 aylık süre zarfında başarılı bir şekilde görevini yerine getirerek 1855 Şubat 

başlarında İstanbul’a dönen Midhat Efendi, Sadrazam Mustafa Reşid ve Hâriciye 

Nâzırı Âli paşalara çalışmalarıyla ilgili raporlar sundu. Bu raporlardan etkilenen 

Bâbıâli, ceza hükümlerinin İstanbul’a sorulmadan icrasına yetkili olacak şekilde 

Rumeli’nin her eyaletinde birer reis idaresinde “muvakkat meclis” kurulması ve 

Midhat Efendi’nin yeni oluşturulacak Balkan Eyaleti Muvakkat Meclisi Reisliği’ne 

getirilmesi gibi planlar yaptı. Ancak Balkan eyaletlerinin yeniden düzenlenmesindeki 

zorluklar ve nezâretlerde meydana gelen değişiklerden dolayı bu plan uygulamaya 

konulamadı
100

. 

 

4.1855 Bursa Depremi ve Midhat Efendi 

                                                 
97 BOA, İ.MVL, 13843, 9 Rebiülahir 1271 (30 Aralık 1854); BEO.AYN.d, 435, s. 136. 
98 Midhat Paşa’nın hatıratında rakamlar daha farklıdır. Paşa, hatıratında 284 eşkiyayı yakaladığını, 

bunlardan dördünü İslimye, Cuma ve Şumnu’da idam ettiğini ve 80 kadarını da küreğe konulmak 

üzere İstanbul’a gönderdiğini yazmaktadır (Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 7).  
99 BOA, İ.MVL, 13939, 10 Cemaziyelahir 1271 (28 Şubat 1855. 
100 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 7. 
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 1855 yılında Osmanlı Devleti bir taraftan Kırım Savaşı’yla uğraşırken diğer 

taraftan da memleketin çeşitli yerlerinde meydana gelen deprem ve yangın 

felaketlerinin yarasını sarmaya çalışmıştır. Bu afetlerden biri de yerli halkın “küçük 

kıyamet” olarak adlandırdığı 1855 Bursa Depremi’dir. 

 28 Şubat ve 11 Nisan 1855 tarihlerinde üst üste meydana gelen kuvvetli 

sarsıntı ve ardından çıkan yangınlar birçok insanın ölümüne ve maddi hasara sebeb 

oldu
101

. 28 Şubat’taki ilk deprem haberinin İstanbul’a ulaşmasıyla birlikte gerekli 

tedbirlerin alınmasına karar veren Bâbıâli, halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 

300.000 kuruş ve 500 çadırı, Rumeli’den henüz dönmüş olan Midhat Efendi’yle 

birlikte Bursa’ya gönderdi.  

 Bursa’ya ulaşan Midhat Efendi, mahalli yetkililerle birlikte hasar tespit 

çalışmalarını yürüttü. Kapanan sokakların açılması, hasar gören binaların yıkılması 

ve halkın sağa sola dağılmaması konularında bir takım tedbirler aldı. Hükümetin 

gönderdiği 500 çadırı, kalacak yeri olmayan Müslim ve gayrimüslimlere dağıttı. Bu 

çadırlar yeterli olmadığından 100 çadırın da Bursa’da imaline karar verdi. Bölgenin 

zenginlerini halka yardım etmeye çağırdı. Bursa Mal Sandığı’ndan 30.000 kuruş 

alarak hükümetin gönderdiği 300.000 kuruşa ilave etti. Nüfus nispetine göre halkın 

öncelikli ihtiyaç sahiplerinden Müslüman ahaliye 75.680, Rum Milletine 24.600, 

Ermeni Milletine 31.800, Yahudi Milletine 10.300, 44 adet İslam ve reaya köylerine 

65.530 ve sonradan perakende olarak bir takım ihtiyaç sahiplerine 4.910 kuruş olmak 

üzere toplam 330 bin kuruşu adil olarak paylaştırdı
102

.  

 Hükümet yardımlarının dağıtılmasından sonra Ermeni, Rum ve Yahudi 

milletlerinin teşekkür mahzarlarıyla birlikte
103

 İstanbul’a dönen Midhat Efendi, 

mevcut alınan tedbirlerin yanında kendi düşünce ve görüşlerini de bir rapor halinde 

Bâbıâli’ye sundu. Buna göre; 

1- Depremin verdiği hasarın kısa sürede ortadan kaldırılacağı düşüncesinin 

halka aşılanması, morallerinin yüksek tutulması bakımından Cami-i Kebir’in (Ulu 

Cami) süratle tamir edilmesi ve hasarzede olan esnaf ile çiftçiler için borç olarak 

                                                 
101 Besim Özcan, Bursa Afetleri:(1326-1900), Aktif Yayınevi, Erzurum, 2002, s. 64-65. 
102 Besim Özcan, “Bursa Depremleri (2 Mart- 12 Nisan 1855)”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Enstitüsü Dergisi, Sayı 5, Erzurum, 1999, s. 78-79, 95-97,100-106.  
103 Mahzarlar için bkz. Besim Özcan, “1855 Bursa Depremi’nde Mağduriyeti Giderilen 

Gayrimüslimlerin Şükran İfadeleri”, Yeni Türkiye, sayı 38, Ankara, 2001, s. 719-725. 
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istenen 5.000 kese akçenin hiç olmazsa 3.000 kesesinin verilmesi büyük önem 

taşımaktadır.  

2- Kapanan sokaklar ve hasar gören binaların yıkılmasına başlanmıştır. 

Ancak reaya mahallesi üstündeki sur duvarları tehlike arz etmektedir.  Acilen tedbir 

alınmalıdır. Aksi halde daha büyük acılar yaşanacaktır. 

3- Ağır hasar gören binalar kontrollü bir şekilde yıkılmaktadır. Ancak Katolik 

Milletinden bazı dükkan ve ev sahipleri, eşyalarını boşaltmadan İstanbul’a 

gittiklerinden sonradan şikayetlerine maruz kalmamak için onlara ait binalara 

dokunulmamaktadır. Bu binaların mevcut haliyle bırakılması uygun olmadığından 

hane ve dükkan sahibi Katoliklere yıkım bildiriminde bulunulması gerekmektedir. 

4- Depremde zarar gören Bursa Merkezi, Mihaliç ve Kirmasti kazaları ile 

bazı köylerden 1855 senesi için kurʻa ve redif askeri alınmaması veya sayının 

azaltılması depremzede ailelerin kimsesiz kalmalarını önleyecektir. 

5- Gemlik’ten İstanbul’a işleyen Osmanlı Devleti kumpanya vapurları 

yolculardan 50 kuruş taşıma ücreti almaktadır. Buna karşılık ecnebi vapurları bedava 

taşımaktadır. Kumpanya vapurlarının navl ücretinin yüksek tutulmasıyla, ahalinin 

bölgeyi terk etmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ancak yollara düşenler, 

İstanbul’la münasebeti olan bir takım aceze kadın ve erkeklerdir. Bu nedenle vapur 

ücretlerinin tadil edilmesi gerekmektedir.  

Midhat Efendi, bu maddeleri sıraladıktan sonra Kütahya, Balıkesir ve İzmit 

taraflarından hazırlanan işçilerin biran evvel nakledilmesi, ucuz-pahalı hane ve 

emlakini satıp bölgeyi terk etmek isteyenlerin bu düşüncelerinden vazgeçirilmeye 

çalışılarak yardım edilmesi, ipek böcekleri için lüzumlu mahallerin süratle bitirilmesi 

ve yeniden inşa olunacak binaların nizamına uygun olarak yapılması gibi tedbirlerin 

bölgede bulunan “memûr-ı mahsûs” Namık Paşa’ya havale olunduğunu belirterek 

raporunu tamamlamıştır
104

.  

 

5.Mültezimlik İddialarından Dolayı Yargılanması 

 Osmanlı Devleti’nde 21 Kasım 1855 (11 Rebiülevvel 1272) tarihine kadar 

memurların iltizama girmeleri serbestti. Bu tarihte yürürlüğe giren nizamname ile 

                                                 
104 BOA, İ.MVL, 14251, 19 Şaban 1271 (7 Mayıs 1855). 
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bütün memurların “vâridât ve mukâtaʻât der-uhde” etmeleri yasaklanmış, daha sonra 

ilan olunan “emr-i âli” lerde bu yasağa uymayanların kati surette cezalandırılacakları 

belirtilmişti
105

.  

Nizamname yürürlüğe girmeden önce, diğer devlet adamları gibi Midhat 

Efendi’nin de bazen tek başına, bazen de ortak olarak iltizama girdiği Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi kayıtlarından anlaşılmaktadır. Bu kayıtlarda; Niğde Sancağı’na bağlı 

Çamardı Kazası aşarının yıllık iki yük 55.500 kuruş bedel ile 1853 (R.1269) 

senesinden itibaren Midhat Efendi ve ortağına ihale olunduğu, yine aynı sancağa 

bağlı Şücaettin Kazası aşarının Midhat Efendi’nin tek başına uhdesinde 

bulunduğu
106

, Yozgat Sancağı’nda Yabanlı aşiretlerindeki evkâf-ı hümâyûna bağlı 

Hacı Bektaş Veli Vakfı merbûtânından bazı köy ve mezralar aşarının 1853-1854 

(R.1269-1270) senelerini Midhat Efendi ile Sarraf Gariboğlu Sava’nın üzerine 

aldığı
107

 ve Selanik ile Yanya gümrüklerinin 1855 (R.1271) senesi iltizamına Midhat 

Efendi’nin ortak olduğu belirtilmektedir
108

.   

 Midhat Efendi, Kırım Savaşı sırasında narhlar yükseldiğinden bu 

iltizamlardan hatırı sayılır ölçüde kar elde etmişti. Bu nedenle onu çekemeyen 

düşmanları, memurların iltizama girmelerinin yasaklanmasına rağmen İstanbul 

Balıkhanesi Mukataası’na ortak olduğuna dair hakkında dedikodu çıkarmışlardır. 

Bu sırada Sadrazam Ali Paşa Paris Anlaşması için Avrupa’ya gittiğinden 

Sâdaret Kaymakamlığı’na Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa getirilmişti. Paşa, 4 yıl önce 

Midhat Efendi’nin Şam gümrükleriyle ilgili sunduğu layihada Dürzü 

ayaklanmasındaki ihmallerinden dolayı suçlandığından Arabistan Ordusu 

Müşirliği’nden ayrılmak zorunda kalmıştı. O tarihten itibaren sürekli Midhat 

Efendi’nin açığını kollayan Mehmed Emin Paşa, birinci Sadâreti döneminde (Sadâret 

yılları 29.05.1854-23.11.1854), Rumeli’deki asayişin sağlanması gibi mühim ve ağır 

bir vazifeyi, üstesinden gelemeyerek itibarını kaybedeceği düşüncesiyle Midhat 

Efendi’ye vermiş, ancak umduğunu bulamamıştı. Mustafa Reşid, Âli ve Kamil 

paşaların yokluğunu fırsat bilerek Sadâret Kaymakamlığındayken de mültezimlik 

                                                 
105 BOA, İ.MVL, 15761, 12 Muharrem 1273 (12 Eylül 1856). 
106 BOA, A.MKT.NZD, 103/46, Safer 1270 (Kasım 1853). 
107 BOA, Sadaret Mektubi Kalemi Deavi Evrakı (A.MKT.DV), 82/91, 8 Zilhicce 1271 (22 Ağustos 

1855). 
108 BOA, İ.MVL, 15761, 12 Muharrem 1273 (12 Eylül 1856). 
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söylentilerine ilgi göstermiş Midhat Efendi’yi Bâbıâli’den uzaklaştırmak için tazyik 

etmeye başlamıştı
109

.  

 Hakkındaki iddialar, bazı resmi toplantılarda bile dile getirilmeye başlandı. 

Nihayet daha fazla dayanamayan Midhat Efendi, Meclis-i Vâlâ’ya bir dilekçe 

vererek İstanbul Balıkhanesi mültezimi Ali Bey ile gizli ortaklık kurduğuna dair 

söylentilerin araştırılmasını istedi. Dilekçeyi kabul eden Meclis-i Vâlâ, memurların 

iltizama girmelerinin yasaklanmasına dair nizamnamenin yürürlük tarihinden itibaren 

Midhat Efendi’nin Selanik ve Yanya gümrükleri iltizamı ortaklığını terk edip 

etmediği ve 1856 (R.1272) senesi İstanbul Balıkhanesi iltizamına girip girmediği 

maddeleri hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. 

 25 Haziran 1856/ 21 şevval 1272 günü yapılan ilk sorgularda, Midhat Efendi 

İstanbul Balıkhanesine ortaklığının bulunmadığını belirtmiş ve balıkhane mültezimi 

Ali Bey ve müteahhidi Zanyaoğlu Yorgi de Midhat Efendi’yi doğrulayacak ifadeler 

vermişlerdir. Bunun üzerine, ertesi gün bu söylentilerin kim tarafından çıkarıldığı 

konusu ele alınmıştır. İlk olarak bazı resmî toplantılarda bu söylentileri dile getiren 

Hazine-yi Hassa Nâzırı Ali Galip Paşa’nın ifadesine başvurulmuş, kendisi Meclis-i 

Vâlâ azası Besim Bey’den duyduğunu söylemiştir. Besim Bey ise mültezimlerden 

Leskovikli Halit Bey’den işittiğini ifade etmiştir. 27 Haziran (23 Şevval) günü 

sorguya çekilen Halit Bey, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Midhat Efendi’nin 

evine gittiğini, konuşma esnasında Balıkhane iltizamına gizli ortak olduğunu Midhat 

Efendi’nin bizzat kendisinin söylediğini bildirmiştir. Ayrıca daha önce de alacak 

verecek meselesiyle ilgili Besim Bey’in hanesinde yapılan bir toplantıda bazı 

sarraflar tarafından “balıkhane mukâtaʻası mültezimi Ali Bey ve müteahhidi 

Zanyaoğlu Yorgi’nin, Midhat Efendi’nin dostu ve sarrafı bulunduğundan elbette 

Midhat Efendi’nin de balıkhaneye ortaklığı olmalıdır” yönünde bir takım laflar 

edildiğini sonradan ifadesine eklemiştir. Bunun üzerine Midhat Efendi, Halit Bey, 

balıkhane mültezimi Ali Bey ve müteahhidi Zanyaoğlu Yorgi, Midhat Efendi’nin 

eniştesi Tosun Ağa
110

, Hazine-i Evrak memurlarından Ruhi Efendi, Gelgeloğlu 

Ohannes ve Âşinânoğlu Bogos ayrı ayrı ve yüz yüze sorgulanmış, çelişkili ifadelerle 

iddialarını ispatlayamayan Halit Bey’in müfterî olduğuna, gayet sağlam delillerle ve 

                                                 
109 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.8. 
110 Tosun Ağa, Midhat Paşa’nın kız kardeşi Sıddıka Hanımla evliydi. 
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mantıklı açıklamalarıyla hakkındaki iddiaları çürüten Midhat Efendi’nin gerek 

Balıkhane ve gerekse 1856 (R.1272) yılında satılan diğer mukâtaʻalarda ortaklığı 

bulunmadığına dair mahkemece kanaat hasıl olmuştur.  

 Meclis-i Vâlâ’nın ele aldığı diğer bir konuda Midhat Efendi’nin Selanik ve 

Yanya gümrükleri iltizamına ortak olması meselesiydi. 1856 (R.1272) senesi Selanik 

ve Yanya gümrükleri iltizamını Zanyaoğlu Yorgi taahüdüyle Tosun Ağa’nın aldığı, 

sonradan Midhat Efendi, Ali, Nevrekoplu Mehmedbeyzade Tevfik ve Leskovikli 

Halit beylerin ortak olduğu ortaya çıkarılmıştır. Midhat Efendi’nin Yanya 

gümrüklerine ortak oluşu, memurların mültezimliğini yasaklayan nizamnameden 

önce vuku bulmuştu. Nizamname gereğince iltizam müddeti sonuna kadar ortaklığını 

sürdürmesinde de bir sakınca yoktu. Ancak memuriyeti itibarıyla Meclis-i Vâlâ 

Başkanlığı’na bu durumu haber vermemesi ahlaki görülmemiştir. Her ne kadar 

Midhat Efendi, nizamname yürürlüğe girdikten sonra Yanya gümrüklerindeki 

hisselerini ortaklarına devrettiğini ve ortakları Tosun Ağa eniştesi, Ali Bey ise 

samimi dostu olduğundan hesapları görüp senetleşme yoluna gitmeye gerek 

duymadığını anlatmışsa da resmî evrak gösteremediğinden mahkemeyi ikna 

edememiştir.  

 Netice itibarıyla 25 Haziran 1856 günü başlayan Meclis-i Vâlâ’daki 

soruşturmalar 22 Temmuz’da sona erdi. Mahkeme sonunda; Midhat Efendi’nin 

Balıkhane Mukataasına gizli ortak olduğuna dair söylentileri ortaya atan ve 

iddialarını ispatlayamayan Halit Bey’in müfterî kabul edilerek 45 gün hapsine, 

Midhat Efendi’nin Balıkhane Mukataasına ortak olduğuna dair iddia olunan 

suçlardan beratına, ancak Yanya gümrüklerinin 1856 (R.1272) yılı iltizamındaki 

mevcut hisselerini nizamname neşrolunduktan sonra Meclis-i Vâlâ Başkanlığı’na 

haber vermediğinden bu hareketinin Meclis-i Vâlâ Başkanlığı’nca “sûret-i takbîh ve 

tevbîh”te kendisine beyan olunmasına ve Yanya gümrüklerindeki hisselerinin diğer 

ortaklarına devrettirilmesine karar verildi
111

. 

 Midhat Efendi, memurların iltizama girmelerinin yasaklanmasından ve 

mültezimlikten yargılanmasından sonra birikimlerini hisse senetlerine 

                                                 
111 BOA, İ.MVL, 15761, 14 Safer 1273 (14 Ekim 1856). 
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yönlendirmiştir. Haziran 1858’te Şirket-i Hayriye’den iki hisse senedi almış
112

, 

Mayıs 1868’e kadar bu sayıyı 20’ye çıkarmıştır
113

.                         

                                              

  6.İkinci Rumeli Müfettişliği Vazifesi 

Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı’nın sona ermesiyle dahili meselelerine el 

atmaya başlamış, özellikle eyalet valilerinin keyfî uygulamalarını tahkike 

girişmiştir
114

. 

Alınan haberlere göre Balkanlarda da bazı vali ve memurlar Tanzimat 

düzenine aykırı davranışlar içindeydi. Kırım Savaşı sırasında yurtlarını terk edip 

daha sonra geri dönen Osmanlı tebaasından bazı Hıristiyan aileleri iskan ettirmek 

vazifesiyle Tuna sahillerine gönderilen İsmail Bey, İstanbul’a dönüşünde Silistre 

Valisi Said Paşa ve Varna Muhafızı’nın kanun ve nizam dışı kötü idareleri hakkında 

gördüklerini hazırladığı bir raporla Meclis-i Vâlâ’ya bildirmiştir. Buna göre;  

1- Varna Muhafızı Hasan Paşa, Osmanlı Devleti’ne iltica eden Kırım 

muhacirlerinin ihtiyaçlarını karşılamamış, tayinatlarını kesmiş, muhacirlerin can ve 

namuslarına halel getirecek davranışlara kayıtsız kalmıştır. 

2- Hasan Paşa, nizama aykırı olarak “ arabacıbaşı” unvanıyla bir memur 

istihdam ederek gelip-geçen halkın yük arabalarından birer ikişer kuruş vergi 

almaktadır. 

3- Hasan Paşa, orduya lazım diyerek Varna kazalarındaki halktan odun, 

kömür ve saman alarak kendi hanesine naklettirmekte, ücretini ödemediği gibi senet 

ve pusula da vermemektedir. 

4- Hasan Paşa, yollarda meydana gelen hırsızlık olaylarını araştırmamakta, 

hırsızları takip ettirmek gibi görevlerini de yerine getirmemektedir. Memuriyet 

işlerini tamamen Varna Komisyonu eski tercümanı Bedros’a havale etmiştir. İslam, 

Rum ve Ermeni ahali Bedros’un zulmünden şikayetçidir. 

5- Hasan Paşa’nın Kavasbaşısı, alışverişe ait bazı anlaşmazlıkları mahkemeye 

havale etmeyerek bilâ-iʻlam ilgilileri hapse attırmaktadır. Ayrıca insanlar suçsuz yere 

                                                 
112 BOA, Ticaret Nafia, Ziraat, Orman, Meadin Nezaretlerine aid Evrak (T), 557/116, s.8b, 26 

Zilkade 1279 (15 Mayıs 1863). 
113 BOA, T, 558/62, s.4, 11 Muharrem 1285 (4 Mayıs 1868). Midhat Paşa’nın sahip olduğu Şirket-i 

Hayriye Senetlerinin numaraları şunlardır. 166-167, 616-617, 737, 1123, 1444-1445, 1582-1586, 

1646, 1654-1656, 1682-1683, 1702. 
114 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.10-11. 
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hapsedilmekte, hastalanan mahpuslar tedavi edilmeyip sokağa atılarak ölüme terk 

edilmektedir. 

6- Varna ve Bergos’taki Yunan konsolos vekili, misafir olarak gelen birçok 

Osmanlı tebaasına Ahyolu ve Bergos (Burgos) taraflarında Yunan pasaportu 

vermektedir. Hâriciye Nezâreti’nin emrine rağmen Hasan Paşa bu konuyla 

ilgilenmemektedir. 

7- Hasan Paşa ve mal müdürü, Varna Sancağı’nda müstahdem kırkar piyade 

ve süvari ile “beklemeler”deki askerleri kendi konaklarında adeta uşak olarak 

kullanmaktadır.  

8-  Beklemeler ve Kırım muhacirlerinin un ve buğday ihtiyacı için Varna’ya 

bağlı Misivri ahalisinden zorla para toplanmıştır. Halka meccanen odun 

kestirilmekte, evleneceklerden 300-400 kuruş para ve herkesten senelik beşer şinik
115

 

Buğday alınmaktadır. 

9- Hasan Paşa ve Bedros, Eflak ahalisinden bazı kimselerin Varna’da açtıkları 

genel evlerden hane başına 1500-2000 kuruş para almaktadır. Frengi hastalığı ortaya 

çıkmıştır. Halkın, bu hanelerin kapatılmasına yönelik şikayetlerine Hasan Paşa kulak 

asmamaktadır. 

10- Edirne-Şumnu, Şumnu-Silistre ve Silistre-Varna yolları üzerindeki 

köylerden gelip geçen yolcular, kendileri ve hayvanlarının yiyecekleri için halka 

ücret ödememektedir.  

11- Halkın aşar zahiresini kanunen kazalardaki en yakın pazara götürmeleri 

gerekirken mültezimler 40-50 saat uzak mesafelere cebren naklettirmekte ve ücretini 

vermemektedir. 

12- Kırım muhacirleri için kazalardan alınan arabaların kıymeti 2000 kuruş 

iken 180 kuruş fiyat biçilmiştir.  

13- Kırım muhacirleri için Karasu’da Mecidiye ismiyle bir kasaba teşkil 

olunarak Silistre Eyaleti halkına meccanen kereste naklettirilmiş ve evler 

yaptırılmıştır. Mecidiye’de inşa olunan haneler kalitesiz, dar ve kış koşullarına uygun 

                                                 
115 Osmanlı Devleti’nde zamana ve bölgelere göre farklılık görülmekle birlikte bu tarihlerde 

Rumeli’de 1 şinik 10 ile 14 kg arasında değişen ağırlık değerlerine sahipti (Cengiz Kallek, “Şinik”, 

DİA, C. 39, İstanbul, 2010, s. 169-170).  
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değildir. Silistre Valisi Said Paşa, Mecidiye kasabası için getirilen kerestelerin en 

iyilerini kendi çiftliklerinin tamirinde kullanmıştır.  

 Silistre Eyaleti’ndeki bir çok kazanın müdürü Vali Said Paşa’nın akrabası 

olduğundan haksızlıklara maruz kalan halk şikayetten çekinmektedir. Ayrıca 

iltizamların çoğunda valinin “şirket-i hafiyesi” (gizli ortaklığı) bulunduğu 

söylenmektedir
116

.  

 İsmail Bey’in Silistre Valisi Said Paşa hakkındaki raporunu dikkate alan 

Meclis-i Vâlâ, iddiaları daha kapsamlı araştırmak üzere Viyana Sefareti İkinci Katibi 

Ali Bey’i özel memur olarak gizlice Rusçuk’a göndermiştir
117

. Görevini tamamlayan 

Ali Bey sunduğu raporda; ordu için halktan alınan erzaka karşılık ödeme 

yapılmadığı, iltizamları bölge idarecilerinin aldığı, Kırım muhacirleri için kurulan 

Mecidiye kasabasının inşasında yolsuzluk yapıldığı, hapishanelerin durumunun çok 

kötü olduğu ve hapse atılanların uzunca bir süre mahkemeleri yapılmayarak ceza 

müddetlerinin belirlenmediği, Miralay Nusret Bey’in çok küçük kabahati olanlara 

bile 100-150 değnek vurulması usülüne memurları alıştırdığı ve halka angarya 

yüklendiği gibi tespitlerde bulunarak İsmail Bey’in raporunu teyit etmiştir. Ayrıca bu 

konuların, Said Paşa’nın beşinci defa valiliğini gören Silistre ahalisinden tahkik 

olunamayacağını bildirmiştir
118

.  

Yine bölgede bulunan “Meclis-i Muvakkat Reisi” Aşir Efendi de Said 

Paşa’dan şikayetçi olmuştur. Bunun üzerine Babıâli, eski Halep Valisi Hamdi Paşa 

gibi Said Paşa’nın da nizama aykırı hareketlerinin araştırılarak mahkemesi 

yapıldıktan sonra iddia olunan suçlamalar kanıtlanırsa gerekli kanuni muamelelerin 

icrasıyla mağdurların haklarının iadesine bakılmak ve suçsuz olduğu ortaya çıkarsa 

başka bir memuriyete tayin edilmek üzere valilikten azline; Silistre Eyaleti 

Valiliği’ne eski Kastamonu Valisi İsmet Paşa’nın tayinine; Said Paşa hakkında iddia 

olunan maddeleri araştırmak ve muhakeme etmek üzere “oraların umûruna ve her bir 

hâline maʻlûmâtı ve emr-i muhâkeme ve tahkîkde mahâreti” bulunan Meclis-i Vâlâ 

İkinci Katibi Midhat Efendi’nin müstakil memur olarak 10.000 kuruş maaşla 

Varna’ya gönderilmesine ve Varna eski Muhafızı Hasan Paşa ile Bedros hakkındaki 

                                                 
116 BOA, İ.DH, 24653, Lef 2. 
117 BOA, İ.DH, 24653, İrade, 26 Receb 1273 (22 Mart 1857). 
118 BOA, İ.DH, 24653, Lef 1. 
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iddiaların mevcut Varna Muhafızı Aziz Paşa tarafından araştırılarak İstanbul’a 

bildirilmesine karar verdi (22 Mart 1857)
119

.  

 Bu sırada Vidin Eyaleti’ndeki Bulgarların angaryaya zorlandığı, zabtiye 

askerlerinin kendi beygirlerini bile fakir halka beslettikleri ve maruz kalınan 

zulümden dolayı bölge halkının galeyana gelerek Sırp Emareti’ne ilticaya 

hazırlandıklarına dair Patrikhane ve Rusya Sefareti’nden iki yazı daha Meclis-i 

Vâlâ’ya ulaşmıştır
120

.  

 Patrikhane ve Rusya Sefareti’nin bahsettiği Bulgarlarla ilgili hususların 

araştırılması görevi de Silistre’ye gidecek olan Midhat Efendi’ye ilave memuriyet 

olarak verilmiş, ayrıca 15 bin kuruş harcırah tahsis edilmiştir
121

.  

8 Nisan’da Varna yoluyla Rusçuk’a hareket eden
122

 Midhat Efendi eski 

Silistre Valisi Said Paşa ile eski Defterdar Hayri Efendi ve diğer bazı kişiler 

hakkında Rusçuk Meclisinde yaptığı sorgu ve mahkemelerle ilgili 23 adet mazbatayı 

İstanbul’a göndermiştir. Buna göre;  

1-Topcu askerlerinden Hasan oğlu Şakir’i öldüren Rusçuklu Yunusağa-zade 

Osman, maktulün kefili İsmail Ağa’ya 10 bin kuruş verdirilerek sulh edilip Said Paşa 

ve Defterdar Hayri Efendi’nin muvafakatiyle bir ay içinde serbest bırakılmıştır. 

Suçlu suçsuz hapse konulan kişiler, kanunlara aykırı olarak bilâ-muhakeme 3 seneye 

kadar hapiste kaldıkları halde hiç aranılmayıp sorulmazken katil olduğu açıkça 

meydanda olan Osman’ın bir iki ay içinde salıverilmesi oldukça manidardır. 

Rusçuk’ta bu gibi ceza müddetleri tamamlanmadan hapisten adam salıvermek ve 

suçlu suçsuz yakalanan kişileri muhakeme etmeksizin uzun süre hapiste tutmak 

olayları adet haline gelmiştir. Mahkemesi yapılmayan mahpusların yargılamalarına 

çalışılacaktır. 

2- Hayri Efendi, eyaleti ilgilendiren konuları müzakere organı olan Rusçuk 

Meclisi’ne havale etmemekte, yalnız başına hazırladığı mazbataları meclis namına 

                                                 
119 BOA, İ.DH, 24653, İrade, 26 recep 1273 (22 Mart 1857). Midhat Efendi’nin bu göreve 

getirilmesinde Mustafa Reşid Paşa etkili olmuştur (Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.11). 
120 BOA, İ.MTZ.(04), 63, Lef 2, 23 Receb 1273 (19 Mart 1857); Lef 1, 19 Kanun-ı Sâni 1857. 
121 BOA, İ.MTZ.(04), 63, Lef 3, 4 Şaban 1273 (30 Mart 1857); Lef 4 İrade, 11 Şaban 1273 (6 Nisan 

1857); A.MKT.MVL, 87/4, 5 Ramazan 1273 (29 Nisan 1857); BEO.AYN.d, 440, sayfa 188, 5 

Ramazan 1273 (29 Nisan 1857). 
122 BOA, A.MKT.NZD, 220/47, 17 Şaban 1273 (12 Nisan 1857). 
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cebinde taşıdığı mühür ile mühürleyip Said Paşa’ya vermektedir. Bahsedilen mühür 

Hayri Efendi’den alınarak muhafaza olundu. 

3- Said Paşa’nın tütüncülük ve kahvecilik hizmetinde kullanmış olduğu 

emektarlarından Tutrakan Karyesi Müdürü İsmail Ağa, o bölgenin ağnam iltizamını 

aldığı gibi eflak tarafına geçirilecek koyunları kendi kayıklarıyla naklettirmekte, 

diğer kayıklarla koyun taşıyanlardan haksız olarak nakliye ücretinin yarısını 

almaktadır. Bu durumu itiraf eden İsmail Ağa’dan, iddia olunan 2000 kuruş alınarak 

hak sahiplerine iade edildi. İsmail Ağa, Said Paşa’nın adamı olduğu gibi Maçin 

Müdürü Mehmed Bey yeğeni, Babadağı  Müdürü Salih Efendi azad edilmiş kölesi, 

İsakca (İsakçı) Müdürü Ali Bey eski mühürdarıdır. Memuriyetleri muvâfık-ı usûl 

olmadığından bahsedilen müdürler azledildi.  

4- Vârissiz olarak İbrail’de vefat eden Kırimî Hâfız Abdülvehhab’ın 15.000 

altın kıymetinden fazla para, zahire, emlak ve eşyası hazineye ait olduğu halde sahte 

evrak ve şahit ile malların kendisine vasiyet edildiğini iddia eden Hüseyin Efendi’ye 

verilmiştir. Gereğinin yapılması Bâbıâli’nin kararına bağlıdır. 

5- Rusçuk’ta 1852’den beri pasaport memuru olarak kullanılan Mavraki 

isimli birisine bin kuruş maaş ödenmektedir. Mavraki, aslında Said Paşa’nın 

küçüklükten yetiştirmesi olan Prusya Konsolos Vekili mösyö Kaliç’tir. Hileli 

bildirim ile iradesi alınarak ecnebi memuru istihdam edilmesi uygun değildir. 

6- Sorgular esnasında tutuklanan Rusçuk Zabtiye Bölükbaşısı Hüsmen Ağa, 

Ziştovili Karabayraktar oğlu Berber Hacı Mehmed’in değirmenini ve bir çift 

öküzünü zapt etmiştir. Değirmen ve hayvanlar sahibine iade edildi. 

7- Şumnu Sancağı’nın 1856 (R.1272) senesi adet-i ağnam iltizamını alan 

Angelaki’nin fazlaca tahsil ettiği 10.200 kuruş, kendisinden alınarak mal sandığına 

teslim olunacaktır. 

8- Rusçuk Zabtiye Bölükbaşısı Hüsmen Ağa’nın hapisteki bazı şahısları para 

karşılığı serbest bıraktığı ve mahkemelerin davacıya verilmesine hükmettiği paraları 

davalıdan alarak gizlediği araştırmalar sonunda ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda 

Hüsmen Ağa, hayvan gaspı suçundan 2000 kuruş ödemeye mahkum edilen 



37 

 

Recep’ten bir adet bargir alarak mağdur tarafın hakkını iptal etmiştir. Bahsedilen 

2000 kuruş Receb’in kefillerinden alınarak hak sahibine verildi
123

. 

9- Said Paşa ve Hayri Efendi, Varna Sancağı’nın 55 yük 25.000 kuruş 

tutarındaki 1856 (R.1272) senesi aşarını, Tulca Sancağı adet-i ağnam iltizamındaki 

yolsuzluklarından dolayı iltizam almaları Dersaadet tarafından yasaklanan Raşid Ağa 

ve Akmirza’ya nâm-ı müsteʻar ile sahte evrak düzenleyerek senetsiz ve kefilsiz 

olarak ihale etmişlerdir. Bu iltizamdan dolayı hazinenin firârî Raşid Ağa’dan 7.000 

kese alacağı bulunmaktadır. Hayri Efendi’nin sahtecilik olayını bizzat tertiplediği ve 

Said Paşa’nın ise meseleyi iyice araştırmadan ihaleyi onayladığı anlaşılmıştır.  

10- 1856 (R.1272) senesi ambar fazlası zahire, müzayede ile Toma oğlu 

Marin’e satılmış ancak Marin, zahire bedelini ödeyememiştir. Marin’in kefilinin de 

peşine düşülmemiş, zahirenin bir kısmı geri alınarak Hayri Efendi tarafından zorla 

fırıncı esnafına dağıtılmıştır. Elde bulunan numunesine göre hiçbir işe yaramayan bu 

çürük zahireyi satın almak istemeyen esnaf, fırınlarının kapatılması ve hapis 

cezasıyla tehdit edilmişlerdir. 

 Hayri Efendi’nin senetli senetsiz mal sandığından 128.229 kuruş aldığı tespit 

edilmiştir. Bu durum kanunlara aykırıdır. 

 Hayri Efendi’nin esnafa zorla çürük buğday satması ve sandıktan para alması 

Said Paşa’ya bildirildiği halde kendisi herhangi bir işlem yapmamıştır. Konunun 

müzakere ve muhakemeleri tamamlandıktan sonra esnafın parası iade olundu. 

11- 1855 (R.1271) senesi Rusçuk Kazasının adet-i ağnam iltizamını alan Hacı 

Mehmed ve Hüsmen ağalar ile Toma oğlu Marin, ahaliden 69.000 kuruş fazla vergi 

tahsil etmişlerdir. Bu meblağın kendilerinden alınmasına karar verildi. 

 Yine Rusçuk Kazasının 1856 (R.1272) senesi adet-i ağnamının emaneten 

idaresine memur olan Şatır Mehmed Ağa, 67.000 kuruş fazla tahsilatta bulunmuş, 

bunun 20.000 kuruşunu adeta rüşvet olarak Hayri Efendi’ye vermiştir. Bahsedilen 

67.000 kuruş Şatır Mehmed Efendi’den alınarak 33.956 kuruşu mal sandığına teslim 

edilecek, 33.214 kuruşu ise halka dağıtılacaktır.  

12-1856 (R.1272) senesi aşar mültezimi Şatır Mehmed Ağa, kanunlara aykırı 

olarak samandan da öşür almış, elli araba samanı Said Paşa’nın ahırına göndermiştir. 

                                                 
123 BOA, İ.MVL, 17138, Lef 9, 11 Zilkade 1273 (3 Temmuz 1857); MVL, 310/86. 
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Bu saman olayından dolayı Şatır Mehmed Ağa ile 15.000 kuruşa sulh yapıldı ve 

bahsedilen meblağ tahsil olunarak hak sahiplerine iade edildi.  

13- Rusçuk Meclis-i Kebiri Katibi Rasim Efendi’nin vefatı üzerine birinci ve 

ikinci kitabete 400 ve 200 kuruş maaşlarla getirilen Mehmed Edib ve Ahmed isimli 

iki şahsın memuriyetleri 1855’de Dersaadet’e arz edilerek onaylanmıştır. Ancak bu 

iki şahsın mecliste bir saat olsun çalışmadıkları gibi memuriyetlerinden de haberleri 

yoktur. Hayri Efendi, bunların namına temin ettiği mühürlerle maaş senetlerini 

mühürleyip maaşları başka bir işte müstahdem bacanağı Hüseyin Efendi’ye 

aldırmıştır. Haksız yere alınan toplam 14.700 kuruşun Hayri Efendi’den tazmini 

gerekmektedir. 

14- Said Paşa’nın emektarlarından olup epey zamandır Rusçuk Zabtiye 

Bölükbaşısı bulunan Hüsmen Ağa, zabtiye ve hapishane işlerinin tek başına icra 

organı konumundadır. Rusçuk meclisi ise şimdiye kadar görüştüğü ve karara 

bağladığı konularla ilgili mazbata ve kayıt düzenlemeyip mesele ne ise gereğinin 

yapılmasını şifahi olarak Hüsmen Ağa’ya ihale etmişlerdir. Bu nedenle her istediğini 

yapmaya fırsat bulan Hüsmen Ağa’nın, suçlu suçsuz keyfi olarak insanları 

hapsederek hediye ve para aldıktan sonra tekrar bırakmak, bazı mahpusları para 

karşılığı salıvermek ve meclisçe tahsili karara bağlanan paraları sahibine vermeyip 

kendisi almak gibi suçlara bulaştığı delillerle sabittir. Onca şikayet varken Said Paşa 

ve Rusçuk meclisinin, Hüsmen Ağa’nın bu hareketlerinden haberlerinin 

olmadıklarını söylemeleri gerçeği yansıtmamaktadır. 

15- Rusçuk’a bağlı Yörükler Köyü’nden Osman, orduda bulunan biraderinin 

firârından dolayı hapsedilmiştir. Bahsedilen firârî yakalanmışsa da 29 gün hapiste 

tutulan Osman, Hüsmen Ağa’ya bir tay vererek ancak kurtulabilmiştir. Tayın değeri 

olan 600 kuruş Hüsmen Ağa’dan alınarak Osman’a verildi. 

16- Rusçuk, Hezargrad ve Silistre aşar ve rusumat mültezimlerinin “kaime” 

olarak ödemeleri gereken meblağı, kaime ve mecidiye altını şeklinde karışık 

verdiklerinden hazine 141.000 kusur kuruş zarara uğratılmıştır. Said Paşa ve Hayri 

Efendi’nin bu konudaki savunmaları dayanaksızdır. Kaime ve mecidiye altını fiyat 

farkından dolayı mültezimlerin zimmetlerindeki 141.000 kusur kuruşun tahsiline 

teşebbüs olundu.  
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17- Orduya ait hayvanların ihtiyacı için Tulca’daki otun biçtirilmesinde 

kullanılan ameleye ödenmek üzere 24.500 kuruş ayrılmıştır. Fakat bu meblağdan 

6.000 kuruş ameleye dağıtılmış, 10.000 kuruşu Hayri Efendi almış ve 8.000 kuruş ise 

sandıkta kalmıştır. Hayri Efendi bu parayı ne için aldığını açıklayamamıştır. 10.000 

kuruşun Hayri Efendi’den tahsil edilerek sandıkta kalan 8000 kuruşla birlikte ot 

biçiminde kullanılan ameleye dağıtılmasına karar verildi. 

18- Said Paşa 1856 (R.1272) yılı kışında yaklaşık 200 araba odunu, cüzi bir 

fiyata halka kestirerek hanesine naklettirmiştir. Said Paşa halka angarya yüklediği 

gibi Yeni Karye ahalisinin 840 kuruşluk ücretini de vermemiştir. Bu meblağ Said 

Paşa tahsil olunarak hak sahiplerine dağıtıldı.  

19- Hayri Efendi ve Said Paşa 1855 ve 1856 seneleri “yâve” (sahipsiz 

hayvanlar) gelirlerini çeşitli hilelerle düşük göstererek hazineyi 10.000 kuruş zarara 

uğratmışlardır. Ayrıca Hayri Efendi bu gelirlerden 5.900 kuruşu gizleyerek 

zimmetine geçirmiştir. 

20- Kırım muhacirlerinin iskanı için Mecidiye kasabasında yapılan hanelerin 

kereste ihtiyacı para karşılığı halktan temin edilmiştir. Rusçuk Kazasına bağlı Yukarı 

Nâhiye halkının hissesine isabet eden keresteler, meclis onayı ve vekalet senedi 

olmadığı halde Hacı Ömer ve adamı Hâfız Şerif tarafından nakil ve idare edilmiştir. 

Bu işten Hacı Ömer 56.000, Hâfız Şerif ise 20.000 kuruşu zimmetine geçirmişlerdir. 

Said Paşa’nın da özel ihtiyaçları için ucuz fiyatla kereste aldığı ortaya çıkarılmıştır. 

Hacı Ömer ve Hâfız Şerif’in zimmetine geçirdikleri paralar tahsil olunarak halka 

verildi.  

21- Kırım Savaşı esnasında “Rusçuk mîrî ambarı”ndan alınıp satılan 

zahireden Hayri Efendi’nin bazı yolsuzluklar yaptığı ortaya çıkarılmıştır. Ancak bu 

işin net olarak açıklığa kavuşturulması muhasebe kayıtlarının detaylı bir şekilde 

incelenmesine bağlıdır. 

22- Tulca Sancağı’nın 1855 (R.1271) senesi ağnam vergisi mültezimleri 

Akmirza ve Raşid Ağa’nın halktan 5.000 koyun fazla topladıklarını, İstanbul’dan bu 

iş için görevlendirilen Tahir Efendi ortaya çıkarmıştır. Fakat Tahir Efendi’nin 

araştırmasının sonucunu irade çıktığı halde Hayri Efendi evrakta sahtecilik yaparak 

uygulamamıştır. Bu seferki sorgularında Akmirza ve Raşid Ağa, hazineye 185.064 
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kuruş borçları olduğunu itiraf ederek senet verdiklerinden gereğinin yapılması 

Meclis-i Vâlâ’nın kararına bağlıdır.  

23- Cuma eski Müdürü Salih Ağa, mahkeme sonucu kendisine zimmet 

çıkarılan 17.500 kuruş borcunun bir kısmını ödemiş geriye kalan kısmı için Hayri 

Efendi’ye birer adet çubuk takımı ve mücevher kutu ile 800 kuruş nakit para 

vermiştir. Yapılan sorgulamalarda Hayri Efendi bu durumu kabul etti
124

.  

 Midhat Efendi, Silistre’deki muhacirlerin ve Kırım Savaşı’ndan etkilenen 

halkın durumlarıyla da yakından ilgilendi. Bu kapsamda Kırım muhacirlerinin 

ihtiyaçlarının giderilmesi ve kendileri için inşa olunan Mecidiye kasabasındaki cami, 

mektep gibi yapıların masraflarının karşılanması noktasında bölgenin zenginlerini 

bağış ve yardım yapmaya teşvik etti
125

. Yine savaştan büyük zarar gören Hırsova, 

Maçin, Babadağı, Köstence, Mankalya ve Hacıoğlupazarcığı ahalisinin vergilerinin 

yeniden tanzimiyle bakayalarının tahsilinin bir müddet ertelenmesinin faydalı 

olacağını merkeze tavsiye etti
126

.  

 Midhat Efendi, Silistre Eyaleti’ndeki tahkikatını tamamlayarak Vidin’e 

hareket etmek üzere iken, Midhat Efendi’nin görevinin Tırnova Sancağı’nı da 

kapsadığı zannıyla Tırnova İslam ve Hıristiyan ahalisinden 40-50 kişi 5 Haziran 

1857’de Rusçuk’a gelerek bölgelerindeki bazı yanlış uygulamalardan ve mahkeme 

yapılmadan uzun süre hapiste adam tutulmasından şikayetçi olmuşlardır
127

. 

Meselenin Silistre Valisi İsmet Paşa tarafından İstanbul’a bildirilmesi üzerine 

Meclis-i Vâlâ’da yapılan görüşmede; Tırnova Sancağı’nda çıkan ve bastırılan Bulgar 

isyanının nedenleri ile Nikolay ve Mestan ağalarla eski kaymakam Galip Paşa’nın 

yolsuzlukları konularında Vidin Valisi Muammer ve Tırnova Kaymakamı Osman 

paşalar ile özel olarak görevlendirilen Kâmilî Efendi’den gelen yazıların birbirleriyle 

çelişkili olduğu belirtildikten sonra; Midhat Efendi’nin hızla Tırnova’ya giderek bu 

konularda merkeze sağlıklı bilgiler vermesine ve Tırnova’da gerekli ıslahatları 

yapmasına karar verilmiştir
128

.  

                                                 
124 BOA, İ.MVL, 17138, Lef 8, 21 Şevval 1273 (14 Haziran 1857). 
125 BOA, MVL, 315/45, Lef 1, 19 Zilhicce 1273 (10 Ağustos 1857); Lef 5, 16 Safer 1274 (6 Ekim 

1857). 
126 BOA, A.MKT.MVL, 95/16, 8 Cemaziyelahir 1274 (24 Ocak 1858).  
127 BOA, MVL, 310/65, 13 Şevval 1273 (6 Haziran 1857). 
128 BOA, A.MKT.UM, 286/60, 5 Zilkade 1273 (27 Haziran 1857). 
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 İstanbul’dan gelen emir üzerine 5 Temmuz 1857’deTırnova’ya hareket eden 

Midhat Efendi öncelikle Tırnova Bölükbaşısı Ahmed Ağa’yı sorguya alarak 

hapishane koşullarını iyileştirmiş
129

, daha sonra Tırnova eski Kaymakamı Galip Paşa 

ile Tırnova meclis azasından Mestan Ağa’nın çeşitli yolsuzluklarının araştırılması 

için bölgede bulunan Meclis-i Vâlâ Mazbata Odası hulefasından Ali Kâmilî 

Efendi’ye yardım etmiştir. Bu konuyla ilgili yapılan muhakemede Tırnova üzüm 

bağlarından alınan üzüm öşrü ve “rusûm-ı zecriye” (bağlardan dönüm başına alınan 

vergi) vergilerinin fazla tahsil olunarak zimmete geçirildiği, senetli senetsiz mal 

sandığından para alındığı, Kırım Harbi sırasında Osmanlı ve müttefik askerlerinin 

ihtiyacının karşılanması için halktan özellikle Gabrova Nahiyesi ile Elena, Dranova 

ve Birova karyeleri ahalisinden toplanan ve satın alınan zahire işleminde 

yolsuzluklar yapıldığı, halkın çiftlik, tarla ve değirmenlerinin düşük bedellerle zapt 

edildiği hususları delileriyle ortaya konulmuştur
130

. Galip Paşa bu suçlarından dolayı 

daha sonra Meclis-i Vâlâ’da yargılanarak bir daha devlet işlerinde istihdam 

olunmamak üzere rütbesi indirilerek (tenzil-i rütbe) bir sene müddetle Bursa’ya 

sürülmüştür
131

. Ayrıca Midhat Efendi, halkın parasını zimmetine geçirerek İstanbul’a 

kaçan Tırnova Sancağı’na bağlı Elena ve Birova karyeleri eski “çorbacı”larından 

Yordanço ve Hacı İstefan’ın muhakemerinin yapılabilmesi için geri iadelerini 

merkezden talep etmiştir
132

.  

Midhat Efendi’nin Tırnova’da ele aldığı bir diğer mesele de “köy çorbacılığı” 

müessesinin ıslahı olmuştur.  

Bulgarlar arasında ticaretle uğraşan veya tefecilik yapan kimselerle yüksek 

sınıflara (burjuva) mensup bir bölgenin ileri gelen kişileri “çorbacı” ismiyle 

anılmaktaydı. Yılda bir defa gayrimüslim reaya çorbacıları arasından seçilen “köy 

kocabaşıları”, eskiden beri Hıristiyan ayanı sıfatıyla, vergilerin Hıristiyan 

mükellefler arasında taksiminde ve toplanıp sorumlulara tesliminde Osmanlı idari 

yetkililerine yardımcı olurlardı. 

Köy kocabaşılığı, Tanzimat’tan önce her köy için birer kişiye münhasır iken 

Tanzimat’tan sonra yapılan düzenleme ile her köyün nüfusuna göre 3-5 kişiye 

                                                 
129 BOA, MVL, 316/39, 5 Muharrem 1274 (26 Ağustos 1857). 
130 BOA, MVL, 312/3, tarihsiz (tahminen Selh-i Zilkade 1273 (22 Temmuz 1857). 
131 BOA, İrade Meclis-i Mahsus (İ.MMS), 503, 17 Şaban 1274 (2 Nisan 1858). 
132 BOA, A.MKT.NZD, 230/93, 7 Zilhicce 1273 (29 Temmuz 1857). 
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çıkarılarak ufak bir köy meclisi şekline konulmuştur. Bu köy meclisleri, vergi 

işlerinde hükümet ile gayrimüslim reaya arasında aracılık vazifesi gördükleri gibi 

bölgelerindeki halk arasında ortaya çıkan ufak tefek anlaşmazlıkları da halletme 

yetkisine sahiptiler. Seçilerek mahallî hükümet tarafından memuriyetleri tasdik 

olunan köy ve kasaba çorbacıları (kocabaşılar) olduğu gibi bütün bölgeyi temsil eden 

“memleket çorbacıları” da vardı ve bunlara “knez” ve “baş-knez” denirdi.  

Tanzimat’tan sonra gayrimüslim halka verilen geniş yetkilere ve kocabaşılık 

usulünün uygulamaya konulmasına rağmen bölgedeki ahalinin şikayetlerinde eskiye 

nazaran bir azalma olmadı
133

. Zira kocabaşı ve çorbacılar Hıristiyan halka angarya 

yüklemekte, “selem”
134

 tabir olunur bir usulle çiftçinin malını ucuza almakta, kilise 

ve mektep masrafları gibi masrafların dışında köylerden her sene “köy masrafı” adı 

altında veya başka bahanelerle para toplamaktaydılar. Doğal olarak halk da bu 

durumlar hakkında hükümete sık sık şikayette bulunuyordu.  

Midhat Efendi, Tırnova Liva Meclisi’nde hazırlayıp Bulgarcaya çevrilen 

nizamname ile çorbacıların statüsünü yeniden belirlemiştir. Buna göre köy 

çorbacıları oy çokluğuyla bir seneliğine seçilecek, süreleri dolduktan sonra iki sene 

geçmedikçe tekrar aynı göreve gelemeyeceklerdir. Selem usulü kaldırılacak, köy 

çorbacıları ahalinin kendi rızalarıyla vermeyi taahhüt ettikleri senelik meblağdan 

başka rusûmât adı altında veya değişik isimlerle halktan hiçbir şey talep 

edemeyeceklerdir. Ayrıca köylünün angarya suretiyle ücretsiz veya düşük ücretle 

çalıştırılması yasaklanmıştır
135

.  

Tırnova sancağında uygulanmak üzere hazırlanan bu nizamname, Midhat 

Efendi’nin yazısıyla beraber Meclis-i Vâlâ’ya havale olunmuş
136

, padişahın iradesi 

                                                 
133 M. Hüdai Şentürk, Osmanlı Devleti’nde Bulgar Meselesi (1850-1875), Ankara, Türk Tarih 

Kurumu (TTK), 1992, s. 124-125,127. 
134 Selem: Peşin bedelle vadeli mahsul satın almak. Tüccar ve kocabaşılar, Selem usulüyle çiftçinin 

hasat sonunda elde edeceği mahsulü, piyasa fiyatının altında daha önceden satın almaktaydılar. Selem 

usulünde murabahacı tüccar ve kocabaşının kazancı, mahsulün hasat zamanındaki piyasa fiyatı ile 

daha önceden satın alma esnasında esas alınan fiyatı arasındaki farktan doğmaktaydı. Ayrıca çiftçi 

aldığı parayı karşılayacak mahsulü teslim edemediği takdirde faiz uygulanmaktaydı (Şentürk, a.g.e., s. 

128). 
135

A.e., s. 127-129. 10 madde ve 2 şerhten oluşan Tırnova Sancağı Köy Çorbacıları Nizamnamesinin 

orijinal metni için bkz. Şentürk, a.g.e., s. 129-131. 
136 BOA, İ.MVL, 16606, Lef 1, 29 Zilkade 1273 (21 Temmuz 1857). 
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alındıktan sonra 1 Ekim 1857 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 9 Aralık 1857’den 

itibaren de tüm ülkeye teşmil edilmiştir
137

.   

Midhat Efendi, Tırnova’dan sonra 1857 Eylül başlarında Vidin’e geçmiştir. 

Vidin Valisi Muammer Paşa’nın kötü idaresi sonucu Adliye, Belgradcık ve Lom 

kazalarındaki Bulgarların yabancı devletlerin tahriklerine kanarak isyan ettikleri 

tespitinde bulunmuş, özellikle Adliye Kazasındaki köyleri tek tek dolaşıp asayiş ve 

idareyi yeniden tesis ettikten sonra görevini tamamlayarak 1857 Eylül sonunda 

İstanbul’a dönmüştür
138

.   

Midhat Efendi’nin 6 ay süren bu ikinci Rumeli teftiş memuriyetindeki 

uygulamaları Meclis-i Vâlâ’da görüşülerek onaylanmış, büyük memurların Meclis-i 

Vâlâca yargılanması kanun gereği olduğundan yolsuzlukları delillerle ortaya konulan 

Silistre eski Valisi Said Paşa ile Silistre eski Defterdarı Hayri Efendi’nin Meclis-i 

Vâlâ’da yargılanmalarına karar verilmiştir. Sadâret tezkiresi ile padişaha sunulan bu 

kararların
139

, Said Paşa ile Silistre Kaymakamı İbrahim Paşa’nın mensup oldukları 

saraya yakın bazı devlet adamlarının etkisiyle iradesi çıkmamıştır. Dolayısıyla 

Midhat Efendi’nin soruşturmaları yok hükmünde tutularak
140

 Silistire ve Vidin’le 

ilgili iddiaları yeniden araştırmak üzere, geniş yetkiler verilerek, daha yüksek rütbeli 

Meclis-i Vâlâ azasından Fahreddin Efendi tayin edilmiştir
141

.  

Fahrettin Efendi, Silistre’de yaklaşık 4 ay süren tahkikatından sonra Said Paşa 

ve İbrahim paşaları aklamanın dışında büyük ölçüde Midhat Efendi’nin 

araştırmalarını doğrulamıştır
142

. Bunun üzerine Hayri Efendi’nin ve diğer gerekli 

görülen kişilerin Meclis-i Vâlâ’da yargılanmasına, Said Paşa’nın da bilgisine 

başvurulmasına karar verilmiştir
143

. Meclis-i Vâlâ’da yapılan mahkeme sonucunda, 

valilik görevini yerine getirirken göstermiş olduğu müsamahalardan dolayı Said 

Paşa’ya gerekli uyarılarda bulunulmasına, suçları sabit olan Hayri Efendi’nin rütbesi 

                                                 
137 Şentürk, a.g.e., s. 131-132. 
138 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 11.  
139 BOA, İ.MVL, 17138 lef 11, Meclis-i Vâlâ Mazbatası, 25 Safer 1274 (15 Ekim 1857); A.AMD, 

81/40, 7 Rebiülevvel 1274 (26 Ekim 1857). 
140Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 12. 
141 BOA, İ.DH, 25757, İrade, 28 Rebiülevvel 1274 (16 Kasım 1857). Fahreddin Efendi’ye 30.000 

kuruş maaş verilerek maiyetine 2.000 kuruş maaşla bir de katip tahsis edilmiştir (İ.DH, 25757, İrade, 

28 Rebiülevvel 1274 (16 Kasım 1857). 
142 BOA, İ.MVL, 17138, Lef 6, 19 Recep 1274 (5 Mart 1858). 
143 BOA, İ.MVL, 17138, Lef 10, 26 Şaban 1274 (11 Nisan 1858); Lef 11, 23 Ramazan 1274 (7 Mayıs 

1858). 
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sökülerek 2 sene müddetle Kütahya’ya, Şatır Mehmed Ağa 5, Hüsmen ve Hacı 

Mehmed ağalarla Marin’in 3 er sene müddetle Edirne’ye, Ömer Ağa’nın 1 sene 

müddetle Silistre’ye, mültezim Akmirza ile Raşid Ağa’nın Varna aşar ve Tulca adet-i 

ağnam vergilerinden fazla tahsil ettikleri 185.064 buçuk kuruşun kendilerinden 

alınarak birer sene müddetle Kızanlık’a sürülmeleri kararlaştırılmış ve cezaları infaz 

edilmiştir
144

. 

 

7.Avrupa Seyahati 

Silistre tahkikatında haklılığı ortaya çıkmasına rağmen, o sırada Reşid Paşa 

vefat ettiğinden büyük bir karamsarlığa kapılan Midhat Efendi, bir müddet 

İstanbul’dan uzaklaşarak rahat bir nefes almanın kendisine iyi geleceğini 

düşünmüştür
145

. Konya ve Kastamonu eyaletlerinde Vali Sami Paşa’nın divan 

katipliğini yaptığı sırada yakalandığı soğuk algınlığından kaynaklanan bel 

hastalığını
146

 gerekçe göstererek Avrupa kaplıcalarında tedavi olmak üzere sadrazam 

Âli Paşa’dan birkaç aylığına müsaade almıştır
147

.  

Yaklaşık 6 ay süren ve Paris, Londra, Viyana ve Belçika’yı kapsayan Avrupa 

seyahatinde, 35 yaşına kadar bir kelime dahi bilmediği halde Kırım Savaşı esnasında 

oluşan ihtiyaç üzerine kendi kendine öğrenmeye başladığı Fransızca lisanını 

ilerletme, Avrupa’nın medeniyet eserlerini yakından görme ve bunların sebepleri 

hakkında bilgi edinme, ayrıca da tedavi olma imkanı bulmuştur
148

. İstanbul’a 

dönüşünden sonra 2 Ekim 1858/24 Safer 1275’te
149

 Meclis-i Vâlâ Baş Katipliği’ne 

getirilmiştir
150

.  

Niş valiliğine tayin olununcaya kadar bu görevini sürdüren Midhat Efendi, bir 

ara Bâbıâli ve diğer dairelerdeki kalemlerin kırtasiye masraflarının azaltılması için 

                                                 
144 BOA, İ.MVL, 17461, Lef 13, 29 Muharrem 1275 (8 Eylül 1858). 
145Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 12. 
146 BOA, A.MKT.UM, 624/83, 8 Cemaziyelahir 1279; 802/15, 8 Cemaziyelahir 1279. 
147 BOA, İ.DH, 26187, 28 Cemaziyelahir 1274 (13 Şubat 1858). 
148Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 13. 
149 Tarih çevirme klavuzunda 24 Safer 1275’in karşılığı 3 Ekim 1858 Pazar günüdür. Ancak arşiv 

belgesinde 24 Safer 1275’in Cumartesi gününe rast geldiği belirtilmiştir. Bu nedenle 24 Safer 1275’i 2 

Ekim 1858 olarak çevirdik.  
150 BOA, A.DVN, 135/20, 24 Safer 1275 (2 Ekim 1858). 
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oluşturulan komisyona üye seçilmiştir
151

. Yine bu süreçte, 1859’da Sultan 

Abdülmecid’i tahtan indirmeye yönelik meydana gelen Kuleli Vakası’nda, Kuleli 

Askerî İdâdîsi’nde icra edilen sorgu ve mahkemenin katipliğini de yaptığı 

söylenmektedir
152

. 

 

 

Midhat Paşa’nın Aydın valiliğine kadar tayin olunduğu memuriyetlerdeki 

maaşlarına dair Mâliye Hazinesinden tanzim olunan cedvel
153

. 

Memuriyet Görev Tarihleri Maaşı 

(Kuruş) 

Meclis-i Vâlâ Mazbata 

Odası Hulefalığı 

28 Mayıs 1262-Şubat 1265  

(9 Haziran 1846-Şubat 1850) 

750 

Meclis-i Vâlâ Mazbata 

Odası Hulefalığı 

6 Şubat 1265-28 Kanun-ı Evvel 1269  

(18 Şubat 1850-9 Ocak 1854) 

950 

Meclis-i Vâlâ Mazbata 

Odası Hulefalığı 

29 Kanun-ı Evvel 1269  

(10 Ocak 1854) 

5.000 

Meclis-i Vâlâ Mazbata 

Odası Hulefalığı 

28 Mayıs 1270-26 Kanun-ı Evvel 1270  

(9 Haziran 1854-7 Ocak 1855) 

6.900 

Meclis-i Vâlâ Mazbata 

Odası Hulefalığı 

27 Kanun-ı Evvel 1270-16 Kanun-ı Sani 

1272 (8 Ocak 1855-28 Ocak 1857) 

6.950 

Meclis-i Vâlâ Mazbata 

Odası Hulefalığı 

17 Kanun-ı Sani 1272-29 Eylül 1274  

(29 Ocak 1857-11 Ekim 1858) 

10.000 

Meclis-i Vâlâ Mazbata 

Odası Hulefalığı 

30 Eylül 1274-31 Temmuz 1275  

(12 Ekim 1858-12 Ağustos 1859) 

10.547,5 

Meclis-i Vâlâ Mazbata 

Odası Hulefalığı 

1 Ağustos 1275-1 Eylül 1275  

(13 Ağustos 1859-13 Eylül 1859) 

9.547,5 

Mazbata Odası Başkitabeti 2 Eylül 1275-11 Eylül 1275  

(14 Eylül 1859-23 Eylül 1859) 

11.547,5 

Meclis Başkitabeti 12 Eylül 1275-23 Kanun-ı Sani 1276  

(24 Eylül 1859-4 Şubat 1861) 

10.347,5 

Niş Valiliği 24 Kanun-ı Sani 1276-3 Teşrin-i Sani 1280 

(5 Şubat 1861-15 Kasım 1864) 

35.000 

Tuna Valiliği 1 Teşrin-i Evvel 1280-31 Temmuz 1282 

(13 Ekim 1864-12 Ağustos 1866) 

60.000 

Tuna Valiliği 1 Ağustos 1282-28 Şubat 1282  

(13 Ağustos 1866-12 Mart 1867) 

50.000 

                                                 
151 BOA, A.MKT.NZD, 335/60, 3 Cemaziyelahir 1277 (17 Aralık 1860). Komisyonun diğer üyeleri 

ise şunlardır. Mektûbî-i hazret-i Sadâret-penâhî Nuri Efendi, Meclis-i Vâlâ Mektupçusu Rauf Bey, 

Hâriciye Mektupçusu Kenan Bey, Kabûlî Efendi, Beylikçi Beyefendi, Âmedi Efendi. A.MKT.NZD, 

335/60, 3 Cemaziyelahir 1277 (17 Aralık 1860). 
152 İğdemir, a.g.e., s.28; İsmail Hâmi Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.4, Türkiye 

Yayınevi, İstanbul, 1972, s.190. 
153 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.414. 
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Tuna Valiliği 1 Mart 1283-23 Şubat 1283  

(13 Mart 1867-6 Mart 1868) 

48.830 

Şura-yı Devlet Riyaseti 24 Şubat 1283-31 Kanun-ı Sani 1284  

(7 Mart 1868-12 Şubat 1869) 

45.000 

Bağdat Valiliği 18 Şubat 1285
154

-30 Eylül 1287  

(2 Mart 1870-12 Ekim 1871) 

75.000 

Bağdat Valiliği 1 Teşrin-i Evvel 1287-8 Nisan 1288  

(13 Ekim 1871-20 Nisan 1872) 

71.250 

Mesned-i Sadâret 20 Temmuz 1288-7 Teşrin-i Evvel 1288  

(1 ağustos 1872-19 Ekim 1872) 

118.750 

Divan-ı Ahkam-ı Adliye 

Riyaseti 

27 Şubat 1288-7 Eylül 1289  

(11 Mart 1873-19 Eylül 1873) 

71.250 

Selanik Valiliği 4 Teşrin-i Evvel 1289-4 Şubat 1289  

(16 Ekim 1873-16 Şubat 1874) 

28.500 

Şura-yı Devlet Riyaseti 24 Mayıs 1292-25 Ağustos 1292  

(5 Haziran 1876-6 Eylül 1876) 

40.000 

Şura-yı Devlet Riyaseti 26 Ağustos 1292-6 Kanun-ı Evvel 1292  

(7 Eylül 1876-18 Aralık 1876) 

50.000 

Mesned-i Sadâret 7 Kanun-ı Evvel 1292-23 Kanun-ı Sani 

1292 (19 Aralık 1876-4 Şubat 1877) 

50.000 

Suriye Valiliği 3 Teşrin-i Evvel 1294-31 Temmuz 1295 

(15 Ekim 1878-12 Ağustos 1879) 

30.000 

Suriye Valiliği 1 Eylül 1295 (13 Eylül 1879) 27.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154 18 Şubat 1284(2 Mart 1869) olma ihtimali daha kuvvetlidir. 
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B.Niş Valiliği 

1.Tayini 

Rusya’nın Rumeli’deki gayrimüslimlerin zulme uğradığına dair şikayetleri 

sonucunda, Avrupalı devletler bir komisyon kurularak Rumeli’ye teftişe 

gönderilmesi taleplerini Osmanlı Devleti’ne iletmişlerdir. Bu sırada Sadârete 

getirilen Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa 1860 yılı Haziranında İstanbul’dan hareket 

ederek Rumeli teftişine çıkmıştır. Teftiş sonunda Rumeli’nin birçok bölgesinde sorun 

olduğu, bilhassa Niş ve civarında uygunsuzlukların ve kanuna aykırı hareketlerin had 

safhaya ulaştığı görülmüştür
155

.   

 Bu gelişmelerden sonra Osman Paşa azledilerek Sadrazam Kıbrıslı Mehmed 

Emin Paşa’nın tavsiyesiyle Meclis-i Vâlâ Başkatibi Midhat Efendi, 23 Receb 1277/4 

Şubat 1861’de vezirlik yani paşalık rütbesi verilerek Niş Valiliğine atanmıştır
156

. 

Midhat Paşa Hatıratında, Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa ile aralarındaki çekişmeye 

rağmen valilik gibi yüksek bir memuriyete getirilmesinin iki ihtimal dahilinde 

değerlendirildiğini ifade etmektedir. Birinci ihtimal Midhat Paşa’nın böyle ağır bir 

yükün altından kalkamayarak itibar kaybedeceği düşüncesi. İkincisi ise Midhat 

Paşa’nın daha önceki Rumeli müfettişlikleri sırasında yapmış olduğu faaliyetlerin ve 

raporlarında belirttiği çözüm yollarının isabetliliğine Kıbrıslı Mehmed Emin 

Paşa’nın bu gezi sonucunda kanaat getirmesi. Midhat Paşa ikinci ihtimalin daha 

kuvvetli olduğu inancını taşımaktadır ki genel kanı da bu yöndedir
157

. 

 Midhat Paşa, daha önce geçici müfettişlik göreviyle Rumeli’ye gönderilmiş, 

bu görevinde olağanüstü yetkilerle donatılmıştı. Bu sefer Niş valiliği görevinde de 

                                                 
155 Yonca Köksal, “Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa’nın Rumeli Teftişi”, Toplumsal Tarih, Sayı 131, 

Kasım 2004, s.56-62. Bu konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Yonca Köksal-Davut Erkan, 

Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa’nın Rumeli Teftişi, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi 

Yayınevi, 2007. Cevdet Paşa, Tezâkir’de, bu teftiş gezisi esnasında Midhat Paşa’nın Vidin valiliğine 

tayininin müzakere edildiğini şöyle anlatmaktadır. “… Vidin eyâletinin hâli ise perîşân olduğu vehle-i 

ûlâda görüldü. Vidin Valisi Mirza Said Paşa askerlikten yetişmiş bir güzel zât ise de mülkiye işlerine 

ve ale’l-husûs bu asrın hâline elvermediğinden başka pek ihtiyar olduğu cihetle artık işe yaramaz 

olmuş idi. Oralara mizâc-ı asra vâkıf me’mûrlar bulunup gönderilmek ferâ’iz-i hâliyyeden olduğu 

re’ye’l-ayn müşâhede olundu. Vidin’den Lom’a gelirken vapurda buraları Kıbrıslı Mehmed Paşa ile 

müzâkere olunduğu sırada Meclis-i Vâlâ İkinci Katibi [bu dönemde Midhat Efendi Başkatipti] Midhat 

Efendi’nin vezâretle Vidin valiliğine taʻyini tezekkür olundu ise de icrâsı Dersaâdet’e avdet olunduğu 

zamâna taʻlik kılındı.” (Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir 13-20, Yay. Cavid Baysun, TTK, Ankara, 1991, 

s.104).   
156 BOA, İ.MMS, 924; İ.DH, 31336, 8 Şaban 1277 (19 Şubat 1861); A.MKT.MHM, 208/73. 
157 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 14-15. 
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özel yetkiler verilmesini umarak daha İstanbul’da iken Sadârete sunduğu 5 Şaban 

1277/16 Şubat 1861 tarihli tezkiresinde bazı taleplerde bulunmuştur. Buna göre; 

 1-Güvenliğin sağlanması için önceki Niş valisi Osman Paşa’ya verilen gizli 

talimatın kendisine de verilmesi. 

 2- Valiliğin bilgisi ve onayı olmadan Niş Fırka-i Askeriye komutanının askerî 

harekâtta bulunmaması ve bunun için ilgili komutana yeni bir talimat yollanması. 

 3-Casus istihdamı için valiliğe aylık 2.000 kuruş tahsisat ayrılması. Yeni 

yapılan Zabtiye nizamnamesinin ilanına kadar vakit geçirilmeyerek biran önce 

çalışmalar başlanması için ilgili talimatın şimdiden kendisine verilmesi veya bu 

konuya vâkıf birinin yanına katılması. 

 4-Sırp hududunun Vidin tarafına karakollar inşası için görevlendirilen 

Miralay Osman Bey’in Niş tarafına da karakol inşa için görevlendirilmesi.  

 5-Hazineye yük yüklemeyecek ve devlet, memleket ve ahalinin faydasına 

olacak işlerde, nizam ve kanunlar dışına çıkılmamak şartıyla serbestçe hareket 

edilmesine izin verilmesi. 

 Sadâretten Midhat Paşa’ya verilen cevapta ise 1. ve 5. maddelerdeki 

taleplerin kabul edildiği bildirilmiştir. Casus istihdamı ve karakol inşası 

konularındaki taleplerin, memuriyet mahalline varıldıktan ve gerekli tahkikat 

yapıldıktan sonra tekrar resmî olarak bildirilmesi istenmiştir. Asker kullanımı ve 

zabtiye askerleriyle ilgili talepler ise uygun bir dil kullanılarak reddedilmiştir
158

.        

 Midhat Paşa, eski ve sıkı dostu Hazîne-i Evrak Muavini Rûhi Efendi’yi Kapı 

kethüdalık
159

 hizmetine tayin ettirdikten
160

 ve padişaha da teşekkür ziyaretinde 

bulunduktan sonra
161

 memuriyet merkezine hareket etmiş, 20 Mart 1861 Çarşamba 

günü Niş’e ulaşarak görevine başlamıştır
162

. 

                                                 
158 İlker Alptekin, Midhat Paşa’nın Niş Valiliği (1861-1864), Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim 

Erdoğdu, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim 

Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde, 2011, s.143-149. 
159 Kapı Kethüdâsı: Eyaletle ilgili Bâbıâli’deki gelişmeleri takip ederek valiye haber veren ve 

İstanbul’da ikamet eden özel yardımcı memur (Mehmet Canatar, “Kethüdâ”, DİA, C.25, Ankara, 

2002, s. 332-334). 
160 BOA, İ.DH, 31299, Gurre-i Şaban 1277 (12 Şubat 1861). 
161 BOA, İ.DH, 31351, 11 Şaban 1277 (22 Şubat 1861). 
162 BOA, İ.DH, 31491, 22 Ramazan 1277 (3 Nisan 1861); A.MKT.MHM, 215/18, 7 Şevval 1277 (18 

Nisan 1861). 
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 Midhat Paşa’nın Niş valiliği maaşı başlangıçta 35.000 kuruştu
163

. Valiliğinin 

sonlarına doğru 32.550 kuruşa düşmüştür
164

. Meclis-i Vâlâ Başkitabeti 

memuriyetinden birikmiş olan 58.768 kuruşluk maaş alacağını da Niş emvâlinden 

tahsil etmiştir
165

.   

Midhat Paşa Niş’e geldiğinde eyalette asayişin oldukça zayıfladığı, İslam ve 

Hıristiyanların birbirlerine güvenlerinin kalmadığı, gayrimüslim halkın Sırbistan’a 

göç etmekte olduğu, başıbozuk askerlerin halka zorluk çıkardığı, vergilerin 

toplanamadığı, yolların ve altyapıların çok yetersiz kaldığı bir ortam mevcuttu. 

Midhat Paşa, Niş’te ilk iş olarak İslam ve Hıristiyan ahaliden ileri gelenleri 

toplayarak şikayetleri dinlemiş, eksikliklerin nasıl giderilebileceği noktasında 

müzakerelerde bulunmuş, hükümet olarak projelerini ve yapacağı hizmetleri halkla 

paylaşmış ve bunlarla ilgili bir ilan yayınlamıştır. Hükümetin hizmetlerine karşılık 

halkın da devlete karşı olan sorumluluklarını harfiyen yerine getirmesi istenmiştir
166

. 

Bu ön bilgilenme-bilgilendirme ve araştırmalardan sonra hiç zaman kaybedilmeden 

çalışmalara başlanmıştır. 

     

2.İdarî Faaliyetler 

a.İdârî Taksimat ve Bazı Düzenlemeler 

Eyalet yönetimini düzenleyen 1858 tarihli talimatta Osmanlı Devleti eyalet, 

liva, kaza ve köylere ayrılmıştı. Eyalet yöneticilerine vali, liva yöneticilerine 

kaymakam, kaza yöneticilerine müdür, bir eyaletle ilişiği bulunmayan ve doğrudan 

merkeze bağlı olan müstakil livaların başındaki yöneticilere de mutasarrıf 

denilmekteydi. Eyaletin bütün işlerinden vali sorumluydu
167

.  

Midhat Paşa göreve başladığı sırada Niş Eyaleti; Niş, Samakov ve Köstendil 

sancaklarından meydana gelmekteydi
168

. Sofya Sancağı da güncelleme 

gecikmelerinden dolayı salnamelerde Niş Eyaleti’ne bağlı gözükmektedir. Ancak 

                                                 
163 BOA, ML.MSF, 15754, 24 Şubat 1278 (8 Mart 1863). 
164 BOA, ML.MSF, 17250, Mart 1280 (Mart 1864). 
165 BOA, ML.MSF, 15754, 24 Şubat 1278 (8 Mart 1863). 
166 BOA, A.MKT.MHM, 221/4, 22 Zilkade 1277 (1 Haziran 1861); Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 

15-16. 
167 Selda Kılıç, “Tanzimat’ın İlanından 1864 Düzenlemesinin Uygulanmasına Kadar Geçen Dönemde 

Valilik Kurumu”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih 

Araştırmaları Dergisi, C.28, Sayı 45, Ankara, 2009, s.51-52,59. 
168 BOA, İ.MMS, 1056, Lef 1,4, 5 Şaban 1278 (5 Şubat 1862).  
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Midhat Paşa’nın valiliğinden önce Sofya Sancağı mutasarrıflığa
169

 dönüştürülerek 

Niş’ten ayrılmıştı
170

. Dolayısıyla Niş Valisinin Sofya Sancağı üzerinde herhangi bir 

idari yetkisi bulunmuyordu. 

 

Niş Eyaleti Sancak ve Kazaları
171

 

Sancaklar Kazaları 

Niş Sancağı Niş, Berkofça, Şehirköyü Maʻa Nahiye-i 

Dobruca, Kurşunlu, Ürgüb, Nahiye-i 

Nişave, Leskofça, Nahiye-i Bulanca 

Samakov Sancağı Samamov, Dubniçe, İhtiman, İznebol, 

Cumʻa, 

Köstendil Sancağı Köstendil Maa Nevâhî-i Ilıca, İştib, 

Radovişte, Maleş 

 

 

Yerleşim yerlerinin hükümet merkezlerine yakınlık ve uzaklıkları dikkate 

alınarak mahkeme, vergi ödemesi, arazi ferağ ve intikali gibi halkın hükümetle ilgili 

işlerinde kolaylık sağlanması amacıyla idârî bölünüşlerde yeniden yapılanmaya 

gidilmiştir. Bu kapsamda Berkofça Kazası
172

 Niş Eyaleti idaresinden alınarak, Vidin 

Eyaleti’ne ilhak edilmiştir
173

. Niş Eyaleti’ne bağlı Köstendil Sancağı Kaymakamlığı 

lağvolunarak İştib, Radovişte ve Maleş kazaları Üsküb Eyaleti’ne, Samakov Sancağı 

Kaymakamlığı ilga olunarak kazaları ve nefs-i Köstendil Sofya Sancağı 

Mutasarrıflığı’na bağlanmıştır. Bu son düzenlemeyle Niş valisinin nüfuz alanı sadece 

Niş Sancağı kazalarıyla sınırlı kalacaktı. Bu nedenle Bâbıâli, Niş Valisi’nden gerek 

görüldüğü durumlarda bildirilecek emirlerin derhal yerine getirilmesi konusunda 

                                                 
169 Mutasarrıf hakkında genel bilgi için bkz. Ali Fuat Örenç, “Mutasarrıf”, DİA, C.31, İstanbul, 2006, 

s. 377-379. 
170 BOA, İ.MMS, 1056, Lef 1,4, 5 Şaban 1278 (5 Şubat 1862).  
171 Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye, Sene 1278, 16. Defʻa, İstanbul, Darü’t-Tıbaat’ül-Amire, 

1278, s.128. 
172 Vidin Eyaleti’ne bağlı İvraca Kazası, Berkofça Kazası bünyesine alınmıştır. 1846 yılı tahririne göre 

Berkofça’da 1.704 ahali, 102 Nizamiye, 130 redif ve 520 Kıbtî olmak üzere 2.454 Müslim; 24.186 

ahali, 115 Yahudi ve 87 Kıbtî olmak üzere 24.388 gayrimüslim bulunuyordu. Yine aynı yılın tahririne 

göre İvraca’da 1.895 ahali, 57 Nizamiye, 14 redif ve 408 Kıbtî olmak üzere 2.374 Müslim; 20.451 

ahali ve 222 Kıbtî olmak üzere 20.673 gayrimüslim vardı (BOA, İ.MVL, 19808, Lef 1). 
173 BOA, İ.MVL, 19808, Lef 5, 29 Şaban 1277 (12 Mart 1861). 
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Sofya Mutasarrıfı Ahmed Rasim Efendi’ye bir talimat göndermiştir
174

. Böylece 

Sofya Mutasarrıflığı, Niş Eyaleti’nin bir nevi nüfuzu altına alınmıştır. İlerde dünür
175

 

de olacak olan Ahmed Rasim Efendi
176

-Midhat Paşa ikilisi oldukça iyi anlaşmışlar, 

Paşanın isteğiyle Ahmed Rasim Efendi’nin Rütbe-i Sâniye Sınıf-ı Sâni rütbesi, 

Rütbe-i Ûlâ Sınıf-ı Sânîye yükseltilmiş
177

 ve kendisine Üçüncü Rütbeden Nişân-ı Âlî 

ihsan edilmiştir
178

.  

İvranya Kazasının idaresi Üsküb Eyaleti’nden alınarak 1862 Martından 

itibaren Niş Sancağına verilmiştir
179

. İvranya’daki nizamsızlığın, haydut ve 

eşkıyalığın ortadan kaldırılması için vakit kaybedilmeden Niş’ten özel memurlar ve 

askerî kuvvet gönderilmiş,  bir miktar iyileşme sağlanmışsa da istenen netice elde 

edilememiştir. Zira bölgede ahali ve ileri gelenler haydut ve hırsızları himaye 

etmekte, bazı işlerde ve davalarda nüfuzlarını kullanarak kendilerini haklı 

çıkarmaktaydılar. Bunun yanı sıra dini asabiyetlerinden dolayı sebepli sebepsiz 

Hıristiyanları da öldürmekteydiler ki son iki sene zarfında haksız yere kurşunla 

öldürülen Hıristiyan sayısı yirmiyi bulmuştu. Yine asker kaçağı ve başıbozuk 

askerlerin zararlı faaliyetleri için bölge adeta bir üs haline gelmiş, civardaki kurʻa 

askerinin yarısı firar ederek buraya gider olmuştu. Midhat Paşa, İvranya ve 

Leskofça’daki bu düzensizliklerin ortadan kaldırılması, bakayanın tahsil edilmesi, 

sıbyan mektebi açılması ve mevcut sıbyan mekteplerinin tanzimi, Selanik İskelesine 

gidecek yolların açtırılması, ormanlardan alınacak rusûmâtın tesisi ve dut ağacı 

dikilmesi gibi çalışmalarda bulunmak üzere, eyaletin günlük işleri için Muhasebeci 

Rıfat Efendi’yi vekil bırakarak ve inzibat işlerini de Niş ve Sofya Kumandanı Ferik 

Halid Paşa’ya havale ederek, Bâbıâli’den de izin aldıktan sonra bir aylık bir süreyle 

1863 Ocak sonlarında bölgeye bizzat bir teftiş seyahati düzenlemiştir
180

.  

                                                 
174 BOA, İ.MMS, 1056, Lef 1,4, 5 Şaban 1278 (5 Şubat 1862). 
175 Midhat Paşa, büyük kızı Memduha Hanım’ı, Ahmed Rasim Paşa’nın oğlu Vefik Bey’le 

evlendirmiştir. 
176 Ahmed Rasim Efendi, 10.000 kuruş maaşla 24 Muharrem 1278 (1 Ağustos 1861) tarihinde Hasan 

Tahsin Paşa’nın yerine Sofya Mutasarrıflığı’na atanmıştır (İ.DH, 31884, 24 Muharrem 1278 (1 

Ağustos 1861); A.MKT.MHM, 220/76). Ahmed Rasim Efendi’nin isteğiyle Meclis-i Vâlâ Mazbata 

Odası hülefâsı mütehayyizânından Said Pertev Efendi Kapı kethüdâlığına tayin edilmiştir (İ.DH, 

32114, 15 Rebiülevvel 1278 (20 Eylül 1861). 
177 BOA, İ.DH, 33293, 27 Zilhicce 1278 (25 Haziran 1862). 
178 BOA, İ.DH, 36217, 19 Zilhicce 1280 (26 Mayıs 1864).  
179 BOA, İ.MVL, 21225, Lef 4, 14 Muharrem 1279 (12 Temmuz 1862). 
180 BOA,  A.MKT.UM, 630/80; 641/34. 
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Sofya Sancağı’ndaki Dubniçe Müdürlüğüne bağlı Cuma Kazası
181

, Selanik ve 

Çayağzı iskelelerine araba işletilmek üzere açılan Karsene? Boğazını kullananların 

buraya uğramasıyla giderek gelişmişti. Cuma Kazasının Dubniçe’ye uzaklığı 

nedeniyle bazı mülkî, adlî ve inzibâtî işler de aksıyordu. Bu nedenlerle Midhat ve 

Ahmed Rasim paşaların bizzat Dubniçe’de bulundukları sırada Cuma Kazası 

müdürlüğe dönüştürülmüştür. Müdür, sandık emini ve katip tayinleri de 

gerçekleştirilmiştir
182

.  

 Ayrıca 3000 haneden ve 16 karyeden oluşan Etrepol’de bir kaza idaresi tesis 

edilmiştir
183

. Bir ara Niş Eyaleti’ne ilhak edilen Geylan Kazası yine muvakkaten 

Üsküb Eyaleti idaresine bağlanmıştır
184

.  

 

b.Üsküb’ün Niş’e İlhakı 

 Niş valiliğine başladığı andan itibaren Midhat Paşa’nın yapmış olduğu 

çalışmalar merkezin oldukça takdirini kazanmış, birçok uygulamaları diğer eyaletlere 

örnek gösterilerek teşmil edilmişti. Yapılan ıslahatlarla Niş Eyaleti’nin emniyet ve 

asayişi sağlanmış ve halkın refah düzeyi artmıştı. Buna karşılık Rumeli 

eyaletlerindeki karışıklıklar devam etmekte, bölge halkı giderek huzursuzlaşmakta ve 

bu durum Osmanlı tebaası ve yabancı devletlerin husûsen de Rusya’nın şikayetlerine 

sebep olmaktaydı. İşte bu noktada Bâbıâli, şikayetleri dindirme umuduyla artık 

neredeyse düzen ve intizamın ortadan kalktığı Üsküb Eyaleti’nin Niş Eyaleti’yle 

birleştirilmesine karar vermiştir. Böylece Üsküb Eyaleti lağvedilerek Sofya gibi 

Niş’e bağlı bir mutasarrıflığa dönüştürülmüştür. Daha önce Belgrat olayları 

esnasında özel memur olarak Niş’e gönderilip Midhat Paşa ile uyum içinde çalışarak 

görevini tamamlayıp İstanbul’a dönen eski Mâliye Müsteşarlığı Muavini Mehmed 

Nazif Efendi, Rumeli Beylerbeyiliği rütbesi verilerek ve 15.000 kuruş maaş 

bağlanarak Üsküb Mutasarrıflığı’na atanmıştır. Bu arada Sofya Mutasarrıfı Ahmed 

                                                 
181 O dönemde Cuma kasabası merkezinde 1000 hane, 300 dükkan ve 40 han vardı. Kasabada yılda 4-

5 bin kese tütün alışverişi yapılıyordu İ.MVL, 497/22490.  
182 BOA, İ.MVL, 22490 Lef 1, 6 Teşrin-i Evvel 1279 (18 Ekim 1863); İrade, 19 Cemaziyelahir 1280 

(1 Aralık 1863).  
183 BOA, İ.MVL, 22135, Lef 2, 15 Safer 1280 (1 Ağustos 1863). 
184 BOA, MVL, 950/66, 3 Zilhicce 1278 (1 Haziran 1862). 
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Rasim Paşa da unutulmamış, liyakatinden dolayı rütbesi Mîr-i Mîrânlığa 

yükseltilmiştir
185

.  

 Sadâretin Niş valisine gönderdiği 25 Ramazan 1279/16 Mart 1863 tarihli 

yazıda yukarıdaki karar açıklanarak ve Midhat Paşa’nın icraatları övülerek Üsküb’ün 

de nizam ve intizama sokulması istenmiştir. Yine aynı yazıda Sofya Sancağı’nın 

“Bulgaristan’ın kalbi ve Sırbistan’ın kilidi makamında” bulunduğu belirtilerek 

ıslahatlar gerçekleştirilene kadar muvakkaten kendisinin Sofya’ya gitmesi, Ahmed 

Rasim Paşa’nın da Niş’e nakli Midhat Paşa’nın tercihine bırakılmıştır. Ayrıca işlerin 

tek elden yönetilmesi ve “çatallıktan” kurtarılması adına Midhat Paşa’nın emirlerine 

uygun hareket etmelerine dair Ahmed Rasim ve Mehmed Nazif paşalara talimat 

gönderileceği bildirilmekte, Üsküb’teki düzenin sağlanması amacıyla gerekirse o 

bölgeye Midhat Paşa’nın bizzat gitmesi istenmekteydi
186

. Ahmed Rasim Paşa, Sofya 

Sancağı nezâretinin Midhat Paşa’ya havale olunmasıyla birlikte mutasarrıflıkla ilgili 

meseleleri valiyle görüşmek üzere hemen Niş’e gideceğini Sadârete bildirmiştir
187

.  

 Midhat Paşa Üsküb’ün Niş’e bağlanması kararının kendisine iletilmesinden 

sonra hemen çalışmalara girişmiş, Üsküb Mutasarrıfı Mehmed Nazif Paşa’nın biran 

önce görev yerine gelmesini istemiş
188

 ve bölge hakkında bilgi toplamaya 

başlamıştır.  

Midhat Paşa ilk başlarda Üsküb’teki ıslahatların askerî kuvvet kullanmaya 

gerek duyulmadan güzellikle halledilebileceği düşüncesindeydi. Hatta bu sebeple 

Mehmed Nazif Paşa’nın İpek ve Yakova tarafına asker gönderme teşebbüsüne izin 

vermeyerek durumu Bâbıâli’ye iletmiş, kendisine tam yetki verilmesini istemişti
189

. 

Bâbıâli’den gelen cevapta istenen mezuniyetin verilerek irade için padişaha gittiği 

bildirilmiş ancak iradenin çıkması beklenmeyerek hemen işe girişilmesi 

emrolunmuştur
190

. 

                                                 
185 BOA, İ.MMS, 1142, 10 Ramazan 1279 (1 Mart 1863); A.MKT.MHM, 259/4, 12 Şevval 1279 (2 

Nisan 1863). 
186 BOA, A.MKT.UM, 647/62, 25 Ramazan 1279 (16 Mart 1863). 
187 BOA, A.MKT.UM, 652/73, 18 Şevval 1279 (8 Nisan 1863). 
188 BOA, A.MKT.UM, 649/55, 9 Şevval 1279 (30 Mart 1863). 
189 BOA, A.MKT.MHM, 266/25, 20 Zilhicce 1279 (8 Haziran 1863); 266/50, 13 Zilhicce 1279 (1 

Haziran 1863). 
190 BOA, A.MKT.MHM, 266/25, 29 Zilhicce 1279 (17 Haziran 1863). 
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 Bu arada Midhat Paşa bölgeden daha sağlıklı haberler almaya da başlamıştı. 

Niş’e gelen Mehmed Nazif Paşa ve Üsküb’e gönderdiği kendi katibi Saib Efendi 

Midhat Paşa’ya birtakım bilgiler getirmişti. Yine İpek Kaymakamı Ali Şahin Bey’in 

oldukça kapsamlı olan raporunda bölge hakkında şu bilgiler verilmekteydi.  

1-İpek Kazasında 3.000-4.000 İslam ve 1.500’den fazla reaya hanesi vardır. 

2-Reaya, edepsizlerin ve eşkıyanın zulmü altında olup mal ve mülkleri 

ellerinden alınmıştır. Bu uygunsuz kişiler reayaya tarla sürdürmek ve ev yaptırmak 

gibi angaryalar yüklemekte, eski kiliseleri bozup taşlarını ev inşasında kullanmakta, 

kiliselerde ayin yapanlardan 3-5 kuruş “cerîme” almakta, dövme ve öldürme gibi 

olaylara karışmaktadırlar. 

3-İpek Kazasındaki 3-4 karye ahalisinin tamamı, diğer köylerde ise bir kısım 

halk bu gibi uygunsuz işlere kalkışmaktadırlar. 

4-İpek kasabası merkezinde bulunan meclis azaları keyfî hareket etmekte, 

kendi reylerine muhalif müdür ve kaymakamları yıldırmak veya ortadan kaldırmak 

için eşkıyanın yoğun olarak bulunduğu köylere haber vererek hükümet konağını 

bastırmaktadırlar. Hatta eski müdürlerden Reşid ve İbiş ağaları kaçırmışlardı. Mevcut 

İpek Kaymakamı Ali Şahin Bey’i dahi kaçırmaya çalışmışlarsa da tedbirli 

davranıldığından başarılı olamamışlardır. Yine asâkir-i süvârî hastanesini basan 

eşkıya gurubu içinde birtakım azaların adamları da bulunduğu yürütülen araştırmalar 

sonucu ortaya çıkmış ancak bir şey yapılamamıştır. 

5-Üçüncü maddede bahsedilen 3-4 köyün epey miktar vergi bakayaları 

bulunmaktadır. Adet-i ağnamdan da vergi kaçırdıkları aşikardır. Örneğin 150.000 

hayvan olduğu halde 25.000 hayvan gösterilmekte, meclis azaları hayvanların memur 

vasıtasıyla sayılmasını “burada adet değildir” diyerek engellemektedirler. 

6-Ticaret için İpek’e gelen Vasoviklilerin malları yağma edilmektedir. 

7-İpek’deki zabtiye askerlerinin bir kısmı yerli olduğundan suçlu takibi 

yapılamamaktadır. Yakalanan eşkıya ise meclis azaları tarafından serbest 

bırakılmaktadır. 

8-18 sene önceki Müşir Müteveffa Rüşdi Paşa zamanından beri İpek’in nüfus 

defteri yenilenmemiştir. Ölüm ve doğumlar kayıt altında olmadığından yakında 

İpek’ten kura askeri alınacak adam bulunamayacaktır. 
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9-Kan davaları yaygındır. Silah taşımak yasak olduğu halde herkes hasmım 

var deyip boş gezmemekte, en ufak bir tartışmada silahlar konuşmaktadır.  

Ali Şahin Bey, bu tespitleri yaptıktan sonra alınması gereken tedbirleri de 

belirtmişti. Şöyle ki İpek Kaymakamı’na tam yetki verilerek bir tabur askerin 

hükümete yardımcı olmak üzere daimi olarak İpek’te bulundurulması gerekmektedir. 

Yine müdürün emrinde olmak üzere yarısı bölgeden yarısı da bölge dışından 500-600 

kadar neferât-ı muvazzafa istihdam olunmalıdır. Müdür bu askerlerle kazada 

dolaşarak suçluları ve itaat etmeyenleri sağ veya gerekirse ölü ele geçirerek ve 

“katillerin ve yol kesenlerin mallarını zabt, evleri ihrâk, familyalarını sürgün, 

yakalananları prangabend” ederek asayişi sağlamalıdır. Ayrıca asker kaçaklarının 

yakalanması, kan davaları olanların münasip diyet ile barıştırılması, vergilerin tahsili, 

yeniden nüfus tahrîri, fesad ehli birtakım meclis azalarının Anadolu veya eyalet 

içinde bir mahalle süresiz veya uygun müddetle nefyedilmesi, ehl-i ırzdan yeni aza 

seçilmesi, müftü ve nâib gibi bazı uygunsuz memurların değiştirilmesi 

gerekmektedir
191

. 

Bu haberler ve bilgilerden sonra bölgedeki durumun vahametini iyice 

kavrayan Midhat Paşa, başlangıçta ıslahatların konuşularak güzellikle 

gerçekleştirebileceği düşüncesini kenarda tutmakla birlikte bir taraftan da askerî 

kuvvet kullanma seçeneğini gündemine almıştır.  

Bölge hakkında bilgi veren Mehmed Nazif Paşa’nın yazılarını, Saib 

Efendi’nin sözlü ifadelerini ve Şahin Bey’in raporunu göz önüne alan Midhat Paşa 

Bâbıâli’ye bir değerlendirme yazısı daha göndermiştir. Yazıda; Üsküb ve Prizren 

sancaklarından oluşan Üsküb Eyaleti’nin emniyetinin, mülkî ve mâlî işlerinin 

tamamen bozulduğunu, özellikle İpek ve Yakova kazalarında durumun daha da kötü 

olduğunu, imar ve eğitim gibi konuların da fazlasıyla ihmal edildiğini belirtmiştir. 

Üsküb Eyaleti’nin durumunun tahmin ettiğinden de kötü olduğu gerçeğini 

paylaştıktan sonra bizzat bölgeye giderek yapacağı ıslahatlarda takip edeceği usul ve 

yol hakkında da Bâbıâli’yi bilgilendirmiştir. Buna göre; öncelikli amaç idarenin tesisi 

ve emniyetin sağlanmasıdır. Ancak Arnavutların tabiatı göz önüne alındığında bu 

işin kolaylıkla ve “lakırdı” ile başarılması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle 

                                                 
191 BOA, İ.DH, 34636, Lef 3, 23 Nisan 1279 (5 Mayıs 1863). 
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yeterli miktarda askerî kuvveti de hazırda tutmak gerekmektedir. Yine de ilk başta 

Arnavutların laf anlarlarıyla bir araya gelip bu işi herhangi bir gaile çıkarmadan 

güzellikle halletmek hedeflenmekteydi. Zira Niş Eyaleti’ndeki Kurşunlu, İvranya ve 

Leskofça Arnavutları, yapılan görüşmeler neticesinde hallerini düzelterek artık inşa 

edilecek yollarda kendi hisselerine düşen yerleri yapmakta, hükümet mahalline 

getirilmeleri gerektiğinde bir mühürlü pusula yeterli olmaktaydı. Hatta bir Arnavut, 

katl töhmetiyle suçlanan oğlunu kendi eliyle getirip hükümete teslim etmişti. 

Buradan hareketle Prizren ve Üsküb’de de görüşme ve konuşma yoluyla netice 

alınmak istenecek, ümit kesilmedikçe şiddet ve asker kullanılmayacaktı. Yazının 

sonunda ise Midhat Paşa, Üsküb Eyaleti’ndeki emniyetin tesisinden sonra idârî işlere 

ve diğer konulara el atacağını, bu ikinci aşamada bazı uygunsuz adamların 

geciktirilmeksizin eyalet dışına sürgünü ve memurların değiştirilmesi gibi 

düzenlemelerin kaçınılmaz olacağını belirterek bu konularda kendisine izin veren bir 

“emr-i âlî” istemiştir.
192

.   

İstanbul’dan istenen emr-i âlî ve o dönem büyük müfettişlere verilen özel 

talimatın bir sureti kendisine ulaştıktan sonra
193

 Niş’ten yola çıkan Midhat Paşa 27 

Haziran 1863 Cumartesi günü Prizren’e varmıştır. Burada Üsküb Eyaleti’nin mülkî, 

mâlî ve güvenlik meseleleriyle ilgili müzakerelerde bulunulduktan sonra bir yol 

haritası çıkarılmıştır. Öncelik, bölgenin en sorunlu yerlerinden İpek ve Yakova 

kazalarına verilmiştir
194

. 

Islahat amacıyla Midhat Paşa’dan önceki dönemlerde de bölgeye askerî 

kuvvet sevk olunmuş ancak bir sonuç alınamamıştı. Rumeli Ordusu Müşiri Reşid 

Paşa, 1845’te 20 tabur nizâmiye ve bir hayli muvazzaf askerle Yakova’ya gelip 600 

haneyi yakmış ve kur’a askeri de almış ise de az vakit sonra bunlar yine eski 

durumlarına dönmüşlerdi. 1851-1852’de (H.1268) Tosun Paşa askerî kuvvetle İpek 

ve Yakova’ya girmiş ancak çok fazla mukavemetle karşılaşarak kaçmak zorunda 

kalmıştı
195

. 

                                                 
192 BOA, İ.DH, 34636, Lef 1, 22 Mayıs 1279 (3 Haziran 1863). 
193 BOA, İ.DH, 34636, Lef 3, 3 Muharrem 1280 (20 Haziran 1863); A.MKT.UM, 681/4, 22 

Muharrem 1280 (9 Temmuz 1863). 
194 BOA, A.MKT.UM, 690/24, 17 Muharrem 1280 (4 Temmuz 1863). 
195 BOA, İ.DH, 34829, Lef 6. 
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O dönemde Yakova Kazası Malisya, Raka, Hâsi? ve nefs-i kasaba olmak 

üzere idârî olarak 4 kısma ayrılmış durumdaydı. Kaza halkının çoğunluğu Müslüman 

olmakla birlikte Hıristiyan ve Kıbtîler de mevcuttu. Yakova Kazasındaki asayişsizlik 

hükümete isyandan değil, kan davalarından ve katl, darb, şetm, gasb gibi ferdî 

suçlardan kaynaklanıyordu. Bununla birlikte Yakova’da Hıristiyanların can, mal ve 

ırzlarına dokunulmadığı gibi diğer kazalara özellikle İpek’e göre suç oranı da 

düşüktü
196

. 

Midhat Paşa’nın bölgeye gelişinin hemen öncesinde Yakova Kaza’sındaki 

Malisyalılar ile Raka Nâhiyesi halkı birbirlerine girerek katl, gasb gibi olaylar 

meydana gelmişti
197

. Yine Yakova’nın önemli miktarda vergi bakayası 

bulunmaktaydı. 

İpek Kaza’sının üçte biri Hıristiyan’dı ve bunlar Arnavutların baskısı 

altındaydılar. Kazada hükümetin nüfuzu yok denecek kadar azdı. İpek halkı bazı 

nüfuzlu kişilerin yönlendirmesiyle hükümet memurları ve kurumlarına da saldırılarda 

bulunmuşlardı. Önceki dönemlerde Numan ve Arslan paşalara saldırdıkları gibi 

1851-1852’de (H.1268) üzerlerine ordu ile giden Tosun Paşa’nın çadırının önünde 

Kavasbaşısını darb etmişlerdi. Daha sonra iki tabur askerle bölgeye giden Âkif Paşa 

da bir şey yapamadan geri dönmüştü. 1856’da ise İpek Kazası Müdürü Raşid 

Ağa’nın konağı basılıp malı yağma edildikten sonra kendisi de kaçırılmıştı. En son 

olarak İpek Kazası Kaymakamı Şahin Bey eşkıya tarafından yaralanmış, askerî 

hastane basılmıştı. Yakova’da olduğu gibi İpek’te de 18 senede 23 müdür görev 

yapmış, idârî ve mâlî kayıtlar oldukça karışık bir halde kalmıştı. Aynı zamanda 

vergilerin bakaya kalması ve kur’a askeri alınamaması önemli birer sorun olarak 

devam ede gelmişti
198

. 

“Bir hâlin ıslâhı onu davet eden sebeblerin tashîhi”yle mümkündür düsturuyla 

işe başlayan Midhat Paşa
199

, öncelikle Yakova ile İpek kazaları ve köyleri ileri 

gelenlerinden, ulemâdan ve Malisya kabileleri reislerinden birkaç yüz kişiyi 

Prizren’e çağırmıştır. Prizren’de askerin kuşatması altında yapılan umûmî mecliste 

                                                 
196 BOA, İ.DH, 34896, Lef 1, 2 Ağustos 1279 (14 Ağustos 1863). 
197 BOA, A.MKT.UM, 690/24, 17 Muharrem 1280 (4 Temmuz 1863). 
198 BOA, İ.DH, 34896, Lef 1, 2 Ağustos 1279 (14 Ağustos 1863). 
199 BOA, İ.DH, 34829, Lef 1; Nejat Göyünç, “Midhat Paşa’nın Niş Valiliği Hakkında Belgeler ve 

Notlar”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 12, İstanbul, 1982, 

s. 282. 
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padişahın fermanı okunarak
200

 yapılacak olan ıslahat, yani kan davalarının sulhen 

bitirilmesi, devletin kanun ve nizamlarının tam olarak uygulanması, zabtiye askerinin 

tesisi, İpek ve Yakova kazalarının vergi bakayaları olan 5.000 kese akçenin 

ödenmesi, suçluların hükümete teslimi, Malisya’nın iki büyük kabileleri arasına bir 

kule inşası, Malisyalıların bulundukları yerlerde “Nâhiye Müdîri” namıyla bir memur 

konulup lüzumu kadar zabtiye askeri bulundurulması gibi maddeler hakkında bilgi 

verilmiş, devletin güzellikle veya güç kullanarak bu işleri yapmaya kararlı olduğu 

vurgulanmıştır
201

. Bu durumun böyle devam etmesi halinde diğer tedbirlerin yanında 

bazı uygunsuz adamların Anadolu’ya sürüleceği yönündeki fermanın ve Midhat 

Paşa’nın yaptığı nasihatlerin etkisiyle bölgenin ileri gelenleri ıslahat maddelerinin 

yerine getirilmesi noktasında hükümetle işbirliği yapacakları sözünü vererek 

taahhütname imzalamışlardır
202

. 

İpek kasabası ile dört nahiyesi ve köyleri halkı tarafından verilen taahhüt 

senedinde şu maddeler bulunmaktaydı. 

1-Bugünden itibaren fena ve uygunsuz davrananları içimizden çıkaracağız. 

2-Bundan sonra yerli ve Vasovikli Hıristiyanların can, mal ve ırzlarına zerre 

kadar müdahalede bulunulmayacağını, aksi hareket eden kişilerin hükümete teslimini 

ve teslim olunmazsa zarar ve hasarın o kişilerin mensup oldukları kabilelerden 

tazmin olunarak ödetilmesini taahhüt ederiz. 

3-Şahin Bey’i yaralayanları hükümete teslim edeceğiz. Eğer yakalanamazlar 

ise hangi kabile ve köy halkı o kişileri koruyorsa suçlu sayılarak gerekli cezanın 

haklarında uygulanmasını taahhüt ederiz. 

4-Bugünden sonra kasabalı ve köylü hiç kimsenin kasaba içine silahla 

girmeyeceğini ve askerî hastaneyi basanları ortaya çıkararak hükümete teslimini 

taahhüt ederiz. 

5-İstenik ve Istralca karyeleri tarafından malı yağmalanan eski müdürlerden 

Raşid Ağa’nın zararının karşılanacağını bu iki köy halkıyla birlikte taahhüt ederiz. 

6-Zabtiye askerleriyle ilgili yeni düzenlemenin uygulanmasını taahhüt ederiz. 

                                                 
200 BOA, İ.DH, 34829, Lef 6; Göyünç, a.g.m., s.283. 
201 BOA, A.MKT.UM, 690/24, 21 Haziran 1279 (3 Temmuz 1280). 
202 BOA, İ.DH, 34829, Lef 6. 
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7-İpek Kazası ve köylerinde şimdiye kadar kan davasına sebep olan ne kadar 

katl olayı varsa defterleri yapılarak İpek’te akd olunacak büyük meclise 

gönderilecek, münasip bir bedelle katillerin maktul veresesi ile barışmaları 

sağlanacaktır. Barış yapılan kan davaları yok hükmünde tutulacak, bugünden itibaren 

kim kan davasında bulunur ve kan davasını telaffuz dahi ederse padişahın fermanı 

üzere familyası Anadolu’ya sürülecektir. Bu konuda da hükümete itaat edeceğimizi 

taahhüt ederiz. 

8-Kazamızın eski ve yeni ne kadar vergi borcu varsa taksitler halinde sene 

sonuna kadar tamamen ödemeyi taahhüt ederiz. 

9-Bugünden itibaren kasabalı, köylü ve Malisyalı yani hepimiz kardeşçe 

geçineceğiz. Devletin nizam ve kanunlarına tamamen uyacak, hırsız, gaspçı ve katil 

gibi suçluları hükümete teslim edecek, komşularımız Vasovikliler ve Mirditalıların 

can ve mallarına zarar vermeyecek, onlardan bir saldırı gelirse kanun dışı bir 

harekette bulunmayarak hükümete şikayet edeceğiz. 

10-Kur’a-i Şer’iyenin istisnasız uygulanmasını, askere alınacaklardan karşı 

çıkanlar olursa onları hükümete teslim etmeyi taahhüt ederiz. 

11-Ahaliden her kim hükümete davet olunur ise idareden bir emir veya 

mühürlü pusula geldiği anda bu davete uyulacaktır. Özürsüz gitmeyenlerin kanunen 

gerekli cezaya çarptırılmalarını taahhüt ederiz. 

12-Yukarıda beyan olunan maddelerden mümkün olanlarını on gün içinde 

yerine getirmeyi, senetteki taahhütlerin temini olmak üzere her kabileden ikişer kişiyi 

rehin suretiyle Prizren’de bırakmayı taahhüt ederiz.   

İpek Kazası ileri gelenleriyle olduğu gibi Yakova Kazası, Malisya Nâhiyesi 

ve Yakova köyleri ahalisine de benzer maddeler içeren bir taahhütname 

imzalatılmıştır. Üçer nüsha olarak yapılan senetlerden biri Yakova’da bulunan 

müderris Behram ve İsmail efendilere verilmiş, bir nüshası Sadârete gönderilmiş, 

diğer nüsha ise Prizren meclis-i kebîrinde muhafaza olunmuştur.  

Yakova ve İpek kazalarında yerlilerden meclis azası veya müdürlük 

hizmetlerinde bulunanların asayişsizlik olaylarında müdahaleleri olduğundan 

Yakovalı Gül Bey, oğlu Abdullah Bey, kardeşleri İbrahim ve Selim Bey, azadan Ali 

Ağa, Bakkal Aluş, İpekli Hurşid Bey, İpek meclis azasından Aydın Bey, Kurtiş Ağa 

ve Salih Sipahi olmak üzere on kişi Prizren’de alıkonulmuş, ortalık sakinleşinceye 
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kadar Prizren’den ayrılmamaları, kazaları halkları ile haberleşmemeleri tembih 

edilmiş, aksi durumda eyalet dışına sürülecekleri kesin bir dille ifade edilmiştir.  

Yeni meclis azaları seçilmiş, taahhütlerin yerine getirilmesi için de Yakova ve 

İpek’te “Meclis-i Muvakkat-i Umûmî” kurulmuştur
203

. Yakova’da kurulan Meclis-i 

Muvakkat-i Umûmî’de Niş Eyaleti memurlarından Hâfız Ağa, Niş meclis-i 

kebirinden Kahraman Ağa, Prizren meclis-i kebîrinden Feyzullah Ağa, Redif 

Binbaşısı Rıza Efendi, yeteri kadar katip, Yakova ileri gelenlerinden ve Raka, 

Malisya ve Hasi nâhiyeleri reislerinden ikişer kişi bulunmaktaydı
204

. Bu meclis, 

çalışmalarını her gün bir jurnal düzenleyerek valiliğe gönderecekti
205

.  

Buraya kadar her şey yolunda gidiyor gibi görünse de Midhat Paşa 

Prizren’deki çalışmalarına dair Mehmed Nazif Paşa ile müştereken Sadârete 

gönderdiği yazıda “bugünkü duruma göre ilerisi karanlık” diyerek nelerle 

karşılaşacağını kestiremediğini belirtmekteydi. Sadâret de alınan tedbirleri yerinde 

bularak “hâl ve mevki’ müsâit olmadığından bu işin gâilesiz ve masrafsızca 

halledilmesi” tavsiyesinde bulunmuştur
206

. 

Yine ilk yapılan işlerden biri de memurların değiştirilmesi olmuştur. İpek 

Kaymakamlığı müdürlüğe çevrilerek Şahin Bey yaralandığından
207

 yerine 2.500 

kuruş maaşla Prizren ileri gelenlerinden Veli Bey, Yakova Kazası Müdürlüğü’ne 

2.500 kuruş maaşla Mustafa Ağa, Loma Kazası Müdürlüğü’ne 1.250 kuruş maaşla 

Kapucubaşı Hasan Bey, Geylan (Gilan) Kazası Müdürü Ömer Kamil Efendi’nin 

azliyle yerine 1.750 kuruş maaşla Prizren ileri gelenlerinden Abdurrahman Ağa tayin 

edilmişlerdir. Vulçitrin Kazası müdür vekili İzzet Ağa’nın yerine İstanbul’dan başka 

biri gönderilmiş ve Üsküb Sancağı’na bağlı Palanka Kazası Müdürü Hasan Efendi 

istifa ettiğinden yerine 1.500 kuruş maaşla Midhat Efendi’nin tayini 

gerçekleştirilmiştir. Priştine Müdürlüğü ve meclis azalarının değiştirilmesine karar 

verilmiş, Üsküb Sancağı’ndaki birçok müdürün de değiştirilmesi gerekli görülmüşse 

                                                 
203 BOA, İ.DH, 34829, Lef 1; Göyünç, a.g.m., s. 283, 291-293. 
204 BOA, İ.DH, 34829, Lef 6. 
205 Göyünç, a.g.m.,  s.283. 
206 BOA, A.MKT.UM, 690/24, 21 Haziran 1279 (3 Temmuz 1863). 
207 Midhat Paşa’nın isteğiyle tedavi masraflarını karşılamak için Şahin Bey’e 8.000 kuruş atiye 

verilmiştir (İ.MVL, 22179, Lef 3, 25 Safer 1280 (11 Ağustos 1863).  
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de tahkikatlar sonuçlanıncaya kadar nasihat ve tembihatla geçiştirilmiştir
208

. Ayrıca 

Üsküb Eyaleti Asâkir-i Zabtiye Alaylığı’na bir miralay tayini kararı alınmıştır
209

. 

Midhat Paşa Prizren’deki bu hazırlıkların ardından Yakova’ya gitmiştir. 

Yakova’da ağırlıklı olarak kan davalarının sulhen çözümü için çaba harcanmıştır. 

Zira buradaki asayişsizliğin en büyük sebebi kan davalarının çok olması ve halkın bu 

gerekçe ile silah taşımaları idi. 

Yakova’da oluşturulan Meclis-i Muvakkat-i Umûmî’nin çalışmalarıyla kan 

davaları tespit edilmiş, yaralamalar derecesine göre meccânen veya 1.000-2.500, katl 

olayları ise 4.500 kuruş bedelle sulh yapılarak sonuçlandırılmıştır. Yakova’da ahali 

zincirleme birbirinin kefili haline getirilmiştir
210

. 

Yine Meclis-i Muvakkat-i Umûmî ve Prizren Mal Kalemi’nden gönderilen 

memurlar vasıtasıyla Yakova Mal Sandığı hesabı görülerek, 1845 (R.1261) 

senesinden itibaren kazanın vergi, cizye, iâne ve diğer mürettebâtı olmak üzere 

hazineye 15 yük borcu olduğu ortaya çıkarılmış, eski ve yeni sene borçları taksitlere 

bağlanmış ve yolsuzluk yapan mültezimlerin zimmetlerinde kalan devlet alacağı 

tahsil edilmeye başlanmıştır
211

. 

Bu düzenlemeleri yerinde inceledikten sonra Prizren’e dönen Midhat Paşa 

buradan İpek’e geçmiştir. İpek’te öncelikle İpek Kaza’sının İstenik, Istralca ve 

Bilaya karyeleri üzerine yoğunlaşılmıştır. Çünkü eşkıyalık yapanlar, eski 

müdürlerden Raşit Ağa’nın konağını basanlar, Şahin Bey’i yaralayanlar, kilise 

kapılarında bekleyip Hıristiyanlardan para alanlar bu köyler ahalisiydi. Midhat Paşa 

ilk iş olarak bu köyler halkının yola getirilmesi gerektiğine dair İpek kasabası 

halkından bir “mahzar” alarak aralarını açmış ve bu köyleri tecrit etmiştir. Bu arada 

Ragova, Malisya ve Raka kabileleri reisleri İpek’e çağırılmış, bu üç köy ahalisinin 

te’dib edileceği açıklanarak içlerine firar edenler olursa –ki geçmişte sık sık iltica 

ederek hükümet güçlerinden kurtulmuşlardı- yakalanıp hükümete teslim olunmaları 

taahhüt ettirilmiştir. Daha önce Prezren’e çağrılarak tutuklanan İpek ileri 

gelenlerinden dört kişi Niş’e nakledilmiş, bir taraftan da Prizren ve Piriştine’deki 

                                                 
208 BOA, İ.MVL, 22179, 21 Haziran 1279 (3 Temmuz 1863); Lef 3 (İrade), 24 Safer 1280 (10 

Ağustos 1863).  
209 BOA, A.MKT.MHM, 270/62, 4 Safer 1280 (21 Temmuz 1863). 
210 BOA, İ.DH, 34829, Lef 4. 
211 BOA, İ.DH, 34829, Lef 6. 
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askerî kuvvetlere hazır ol emri verilmiştir. Bu hazırlıkların ciddiyetini gören 

bahsedilen köyler ahalisi hükümete itaatlerini bildirmişlerdir. Bu şekilde dirençleri 

kırıldıktan sonra hükümetin talepleri kendilerine iletilmiştir. Neticede İpek’te 1845 

(R.1261) senesinden beri alınamayan vergilerle müdür konağı basıldığı sırada Mal 

Sandığı’ndan gasp edilen paralar tahsil olunmaya başlamış, yeni sene vergileri de 

taksite bağlanarak sene sonuna kadar ödenmesi sağlanmıştır. Meşhur eşkıyadan 

Hasan Şâle dışında
212

 çeşitli suçlardan aranılan 15 kişi ve bazı reisler yakalanarak 

mahkemeleri yapılmak üzere Prizren’e gönderilmiştir. Yakova’da olduğu gibi İpek’te 

de kurulmuş olan “Meclis-i Muvakkat-i Umûmî” aracılığıyla kan davaları sulhen 

çözülmeye başlanmış, kasaba ve köylerde silah taşınması kesinlikle yasaklanmıştır. 

İpek’te askerî hastaneyi basan 10 kişi teslim alınarak mahkemelerinin ardından 

çeşitli cezalara çarptırılmıştır
213

. Malları yağmalanan eski müdürlerden Raşit Ağa ve 

Vasoviklilerin zararları tazmin edilmiş, zabtiye askeriyle ilgili yeni düzenleme 

uygulamaya konularak İpek’teki 300 asâkir-i muvazzafanın yarısı, hesapları 

görülerek gönderilmiştir
214

.  

Yine Yakova ve İpek’ten alınacak askerlerin, memleketlerine yakınlığı 

dolayısıyla Niş Kalesi topçuluğuna verileceği halka ilan olunarak kurʻa maddesinin 

uygulanmasına başlanmıştır.  

Bu arada Yakova’da 300 ve İpek’te 200’den fazla kan davası sulhen 

sonuçlandırılmıştı
215

. Kan davalarının çözümünde bu kadar hızlı mesafe alınmasında, 

Yakova ve İpek’te kan davası güdenlerin aileleriyle birlikte Anadolu’ya sürgün 

edileceği yönünde çıkarılan fermânın çok büyük etkisi olmuştu. Midhat Paşa’nın 

isteğiyle benzer bir fermân, Prizren Sancağı kazalarından Loma, Prizren, Piriştine, 

Vulçitrin, Geylan ve Kalkandelen kazaları için de çıkarılmıştır
216

.  

Mâl-ı aşar, vergi ve iâne-i askeriye gibi temel vergilerin tahsili aynı zamana 

denk geldiğinden halka sıkıntı vermekteydi. Midhat Paşa’nın talebiyle bu vergilerin, 

                                                 
212 Şahin Bey’i yaralayan Yunus adlı kişi de yakalanamamış, Yenipazar taraflarına kaçtığı tahmin 

olunarak Yenipazar Kaymakamı durumdan haberdar edilmiştir (İ.DH, 34896, Lef 1). 
213 BOA, İ.DH, 34896, Lef 1, 28 Safer 1280 (14 Ağustos 1863). 
214 BOA, İ.DH, 34829, Lef 6. 
215 BOA, İ.DH, 34896, Lef 1, 28 Safer 1280 (14 Ağustos 1863). 
216 BOA, İ.DH, 34896, Lef 2, Selh-i Safer 1280 (15 Ağustos 1863); A.MKT.MHM, 275/71; Bab-ı 

Asafi Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi Defterleri (A.DVN.MHM.d), 262, s. 9-10,   
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Niş’te olduğu gibi Üsküb Eyaleti’nde de yıl içinde münasip taksitlere bölünerek 

ödenmesi usulünün uygulanmasına geçilmiştir
217

. 

Midhat Paşa, 13 Ağustos 1863'te İpek’ten tekrar Prizren’e geçmiştir. İpek ve 

Yakova’da asayişi bozan 20 kişi yakalanarak mahkemeleri için Niş’e gönderilmiştir. 

Yine Yakova eski meclis azalarından Ali ve Aluş ağalar ile Gülbeyzâde Abdullah 

Bey Niş’te zorunlu ikamete tabi tutulmuştur
218

. 

Bu esaslara bağlı daha bazı ıslahatların gerçekleştirilmesi gerekli ise de 

hepsinin bir anda yapılması mümkün olmadığından Mehmed Nazif Paşa’ya emir 

verilerek ıslahatların tamamlanması istenmiştir
219

. Midhat Paşa, 16 Ağustos 1863’te 

Prizren’den hareketle Üsküb’e
220

, burada asâkir-i zabtiye zabıtanını teftiş ile gördüğü 

düzensizlikleri merkeze bildirdikten sonra
221

 Kumanova üzerinden 27 Ağustos’ta 

Niş’e dönmüştür
222

. 

Midhat Paşa Üsküb, Prizren, İpek ve Yakova’yı kapsayan bu gezisinde 

sadece asayişi düzenlemekle kalmamış diğer meselelere de el atmıştır. Bu kapsamda 

yol, köprü inşası ve tamiri için İstanbul’dan mühendis istenmiş
223

, Kumanova, İştib 

ve Üsküb caddelerinin yapımına karar verilmiş, sağlık açısından tehlike arzeden 

Üsküb kasabası civarındaki birikinti suların ortadan kaldırılması, çeltik tarlalarının 

kasabadan uzaklaştırılması ve Üsküb kasabası kaldırımlarının yenilenmesi 

gerçekleştirilmiştir
224

. Mültezimler yolsuzluk yaptıklarından Yakova ve İpek kazaları 

adet-i ağnam vergilerinin emâneten idaresi
225

 ve Üsküb Sancağı nüfusunun yeniden 

tahriri hakkında merkeze yazı gönderilmesi
226

, İpek ve Yakova’da kurʻa-i şerʻiyyenin 

uygulamaya koyularak ismine kurʻa isabet eden bakaya ve yeni sene neferlerinin 

birliklerine teslimi
227

,  Niş’te olduğu gibi Prizren’de de “merkez odası” teşkili
228

 

diğer faaliyetleri olarak dikkat çekmektedir. 

                                                 
217 BOA, A.MKT.UM, 681/36, 28 Haziran 1279 (10 Temmuz 1863). 
218 BOA, A.MKT.MHM, 276/40, 29 Rebiülevvel 1280 (13 Eylül 1863). 
219 BOA, İ.DH, 34896, Lef 1, 28 Safer 1280 (14 Ağustos 1863). 
220 BOA, A.MKT.MHM, 274/37, 2 Ağustos 1279 (14 Ağustos 1863). 
221 BOA, A.MKT.MHM, 277/16, 3 Rebiülahir 1280 (17 Eylül 1863). 
222 BOA, A.MKT.MHM, 277/16, 18 Ağustos 1279(30 Ağustos 1863). 
223 BOA, A.MKT.MHM, 273/4, 7 Safer 1280 (24 Temmuz 1863). 
224 BOA, A.MKT.MHM, 288/88, 19 Receb 1280 (30 Aralık 1863). 
225 BOA, A.MKT.MHM, 274/72, 14 Rebiülevvel 1280 (29 Ağustos 1863). 
226 BOA, A.MKT.MHM, 274/71, 14 Rebiülevvel 1280 (29 Ağustos 1863). 
227 BOA, A.MKT.MHM, 286/17, 21 Cemaziyelahir 1280 (3 Aralık 1863). 
228 BOA, A.MKT.UM, 774/37, 13 Zilhicce 1280 (20 Mayıs 1864). 
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Midhat Paşa Yakova ve İpek’te yaptığı ıslahatlar esnasında kendi ifadesiyle 

“kalben ve kalıban pek fena ve ağır” yorulduğunu özellikle İpek’te çektiği zahmetin 

“unudulmayacak cinsten” olduğunu belirtmiştir
229

. 70 gün süren ve 100 küsur saat 

mesafe mahalli kapsayan bu seyahatinde Niş’ten ve Prizren’den yanında götürdüğü 

memur, katip ve mühendisin günlük yiyecekleri, mekkârî kirası ve eşkıyanın 

yakalanmasına yardım eden köylülere verilen bahşiş dahil 24.000 kuruş harcama 

yaparak bu meblağı hazineden tahsil etmiştir
230

. 

Midhat Paşa, Yakova ve İpek ıslahatlarını gerçekleştirirken faydasını gördüğü 

Yakovalı Hâfız ve Kahraman ağalara kapucubaşılık rütbesi, Yakova ulema ve 

müderrislerinden İsmail Efendi’ye ise Beşinci Rütbeden Mecidiye Nişanı 

verilmesine iltimas etmiştir. Sadâretten de Midhat Paşa’ya Yakova ve İpek’teki 

çalışmalarını “takdîr ve tahsîn” eden yazı gönderilmiştir
231

. 

Üsküb Eyaletinin asayişini tehdit eden bir diğer etken de komşu Rumeli 

Eyaleti’nin Manastır Sancağı’na bağlı Debre Kazasından gelen saldırılardı. Debre 

tarafından çıkan 20-30’lu gruplar halindeki eşkıya, Üsküb Eyaleti’ndeki Gora, Loma 

(Lom) ve özellikle Kalkandelen (Tetevo) kazalarında hane basmak, yağma yapmak 

ve adam kaçırıp fidye almak gibi faaliyetlerde bulunuyorlardı. Olayların boyutunu 

ortaya koymak açısından bir iki örnek vermekte fayda var. 1863 Ekim ayı sonlarında 

500 kişiyle yapılan saldırıda 9 yük kuruş nakit, 1.245 sığır, 4.800 koyun ve keçi, 15 

at ve merkep gasp olunmuş, 21 hane yakılmış, Müslim-gayrimüslim 18 kişi 

öldürülmüş ve 14 kişi de yaralanmıştır
232

. 1864 Haziran ayı başında Debre halkından 

Abdurrahman adlı eşkıyanın 80 adamıyla Kalkandelen Kazasına bağlı Lonova adlı 

Hıristiyan köyünü basmasıyla 32 hane yanmış, hayvanlar gasp edilmiş, 4 ölü, 5 yaralı 

ve 4 de esir olayı vuku bulmuştur
233

.  

Üsküb Eyaleti bu saldırıları önlemek için zabtiye askerlerinin sayısını 

artırmış, eyalet sınırlarındaki karakolları sağlamlaştırmış ve 6 yeni karakol daha inşa 

etmiştir
234

. Gerek Midhat Paşa gerekse Mehmed Nazif Paşa Rumeli Eyaleti’ne yazı 

göndererek bu saldırıların önlenmesine yönelik tedbir alınmasını istemişler, olumlu 

                                                 
229 BOA, A.MKT.MHM, 274/37, 28 Safer 1280 (14 Ağustos 1863). 
230 BOA, A.MKT.MHM, 277/16, 15 Rebiülevvel 1280 (30 Ağustos 1863). 
231 BOA, A.MKT.MHM, 275/93, 23 Rebiülahir 1280 (7 Ekim 1863). 
232 BOA, A.MKT.UM, 727/40, 25 Cemaziyelevvel 1280 (7 Kasım 1863). 
233 BOA, A.MKT.UM, 778/9, Selh-i Zilhicce 1280 (5 Haziran 1864).  
234 BOA, A.MKT.UM, 727/40, 1 Cemaziyelahir 1280 (13 Kasım 1863). 
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sonuç alamamaları üzerine Rumeli Eyaleti Valiliğini Sadârete şikayet etmişlerdir. 

Zira gündüz vakti bazen 500 kişiye kadar varan eşkıya gruplarının fark 

edilmemesinin, fark edildiyse müdahalede bulunulmamasının izahı yoktu. Tüm 

yazışmalara rağmen Rumeli Eyaleti’nin harekete geçmemesi üzerine son çare olarak 

Midhat Paşa bölgedeki Ordu-yı Hümâyûn’un askerî operasyon düzenlemesi 

gerekliliğini vurgulamış ancak bu düşüncesi de Bâbıâlice çok radikal bulunmuştur
235

. 

Alınan tedbirlerle saldırılar azaltılmış ise de Kalkandelen ve civarı sürekli Debre 

eşkıyasının tehdidine maruz kalmıştır. 

Üsküb Eyaleti’nin idârî bölünüşünde Midhat Paşa’nın isteğiyle birtakım 

düzenlemeler de yapılmıştır. Üsküb Eyaleti, eyalet ve mutasarrıflık merkezi olan ve 

mutasarrıflık statüsünde bulunan Prizren Sancağı ile kaymakamlık statüsünde 

bulunan Üsküb Sancağı’ndan meydana geliyordu. Her iki sancak da yedişer kazadan 

oluşuyordu. Prizren Sancağı Mutasarrıflığı nezâretinde bulunan Üsküb Sancağı 

Kaymakamlığı, bütün idârî işlerde Prizren ve Niş’e başvurmak zorundaydı. Ancak 

Prizren’in sapa bir mevkide olması ve ulaşım güçlüğü nedeniyle Üsküb’ün 

Prizren’den idaresi oldukça zordu. Kaldı ki Üsküb Sancağı’nın kazaları, Niş ve 

Manastır eyaletlerine Prizren’den daha yakındı. Bu sebeplerle Mart 1864’ten itibaren 

Üsküb Sancağı Kaymakamlığının Prizren Mutasarrıflığından ayrılarak doğrudan Niş 

Eyaletine bağlanmasına, Prizren’e bağlı Kalkandelen Kazasının Üsküb Sancağı’na 

ilhakına ve Üsküb Eyaleti Mutasarrıflığı unvanının da Prizren Mutasarrıflığı’na 

dönüştürülmesine karar verilmiştir
236

.  

Yakova ve İpek’teki asayiş, Midhat Paşa’nın bölgeden ayrılmasından itibaren 

8 ay kadar sürmüştü. Raka Nâhiyesi’nden bir grup eşkıyanın 7 Mart 1864’te Yakova 

kasabasındaki zabtiye karakolunu basmasıyla halkın silah taşımaya başlaması ve bazı 

kan davaları anlaşmalarının bozulması yeniden güvenlik sorunu oluşturmuştur
237

. 

Prizren Redif Binbaşısı Rıza Efendi Yakova’ya gönderilerek daha önce yapılan 

taahhütnamelerin yenilenmesiyle bir nebze sükunet sağlanmışsa da
238

 hemen 

arkasından Malisyalıların Yakova kasabasına saldırmaları bölgedeki huzuru yine 

                                                 
235 BOA, A.MKT.UM, 778/9, Selh-i Zilhicce 1280 (5 Haziran 1864); 795/60, 8 Rebiülevvel 1281 (11 

Ağustos 1864); A.MKT.MHM, 282/85, 25 Cemaziyelevvel 1280 (7 Kasım 1863); 283/29, 27 

Cemaziyelevvel 1280 (9 Kasım 1863); 284/6, 3 Cemaziyelahir 1280 (15 Kasım 1863). 
236 BOA, İ.MVL, 22549, 7 Receb 1280 (18 Aralık 1863). 
237 BOA, A.MKT.MHM, 295/61, 19 Şevval 1280 (28 Mart 1864). 
238 BOA, A.MKT.MHM, 297/86, 11 Zilkade 1280 (18 Nisan 1864). 



66 

 

bozmuştur. Bu saldırıların arkasında, Midhat Paşa’nın ıslahatları esnasında müdürlük 

memuriyetlerinden ve zabtiye askerliğinden çıkarılan kabile reislerinin bulundukları 

tespit edilmiştir. Midhat Paşa’nın devletin tüm iyi niyet çabalarına rağmen hala 

“laftan anlamayanların askerî kuvvet kullanılarak yola getirilmesi” teklifi
239

 

merkezce haklı bulunmuş, ancak Avrupa’daki siyâsî gelişmelerin, Sırbistan, Eflak ve 

Boğdan’daki durumun böyle bir harekâta engel teşkil ettiği kendisine iletilmiştir
240

. 

Bu cevap üzerine gerekli tembih ve nasihatlerle bölgenin yerlilerinden Niş Eyaleti 

Meclis-i Kebîri azasından Kahraman Ağa Yakova’ya gönderilmiştir. Asayişi 

bozanlardan bazıları yakalanarak hapsedilmiş, Raka ve Malisya ahalisinden, 

saldırılara karışanların teslim edileceği taahhüdü alındığı gibi daha önce yapılan 

sened de yenilenmiştir. Ayrıca Midhat Paşa’nın İpek ve Yakova’ya seyahati sırasında 

Niş’e getirilerek alıkonulan bölgenin bazı ileri gelenleri ve kabile reisleri, gerekli 

dersleri aldıkları kanaati oluştuğundan İpek ve Yakova’ya gönderilmiştir. Böylece 

olaylar sakinleştirilmiştir
241

.  

Bu arada birtakım kalıcı tedbirlerin alınması da gündeme gelmiştir. Mehmed 

Nazif Paşa’nın Sadârete gönderdiği ve o sırada yeni vilayet nizamnamesinin 

hazırlanmasına katkı vermek üzere İstanbul’a çağrılan Midhat Paşa’nın da bazı 

düzeltmeler yaptığı layihada; memuriyetlerden çıkarılan ve bu sebeple halklarını 

hükümet aleyhine tahrik eden kabile reislerinin sürgüne gönderilmesi ve faydalı 

olanlarının taltifi, Yakova’daki zararın saldırıya karışan kabilelerden tazmini, 

bölgeye sızan ecnebî papazların misyonerlik faaliyetlerine karşılık aylık 500 kuruş 

maaşla birkaç hocanın Malisya içine gönderilerek halka İslam dini kaidelerinin 

anlatılması, mektep açılarak çocukların eğitimi ve İstanbul’dan Kuran- ı Kerim 

cüzlerinin gönderilmesi gibi hususlarda müsaade istenmiştir. Sadâretten verilen 

cevapta, Tuna Vilayeti’nin teşkil olunmasıyla Prizren Mutasarrıflığı’nın Rumeli 

Eyaleti’ne bağlandığı bildirilmiş, bu konuların Rumeli Eyaleti valisiyle müzakere 

edilmesi istenmiştir
242

.  

 

 c.Niş Merkez Odası 

                                                 
239 BOA, A.MKT.UM, 763/67, Lef 6, 12 Şevval 1280 (21 Mart 1864). 
240 BOA, A.MKT.UM, 763/67, Lef 1, 4 Zilkade 1280 (11 Nisan 1864). 
241 BOA, A.MKT.UM, 774/53, Lef 3, 17 Zilkade 1280 (24 Nisan 1864). 
242 BOA, İ.MVL, 23372, Lef 17, Gurre-i Cemaziyelahir 1281 (1 Kasım 1864). 
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Midhat Paşa, Niş Eyaleti’nde idarenin daha disiplinli ve düzgün bir şekilde 

işlemesi için 1863 yılı başlarında “merkez odası” adıyla yeni bir kurum 

oluşturmuştur
243

. İdârî işlerin çeşitlenmesi ve başvurulan merci sayısının artması, 

vazifesi olmayan adamların işe karışmasının önlenmesi, âdî işler için müstakil bir 

müracaat mercii olmaması, yazılıp yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınmaması, 

başvuruların neticelenene kadar takibinin yapılmaması gibi sebeplerle “Merkez 

Odası”nın kurulmasına ihtiyaç doğmuştur. Her türlü konuyla ilgili halkın 

başvurularını yerine getirmek, eyalet meclisi ve hükümetin icrâ edeceği çalışmaları 

müzakere etmek, hukuk davalarının senedleri veya meclis ve mahkemelerin iʻlâmâtı 

gereği tahsilat yapmak, bu tahsilatları, önemli ve gizli evrak dışındaki vesikaların 

özetlerini ve neticelerini Merkez Odası’na ait özel deftere kaydetmek, eyalette her 

gün ortaya çıkan olaylar ve yerel hükümetten gelen işler için yevmiye defteri tutmak, 

her türlü hükümete celb için yazılacak pusula ve tezkireleri Merkez Odası namına 

hazırlanan mühürle mühürlemek, dışarıdan gelen yabancıların durumlarını tedkik ve 

mürûr tezkerelerini vize etmek, yakalanan suçluların hapse atılmadan evvel merkez 

odasında sorgulanarak ifadelerini zabta almak gibi işlemler Merkez Odası’nın aslî 

vazifeleri arasında bulunuyordu
244

. Ayrıca valinin ve mutasarrıfların işlerini 

gördürmek için tuttukları kethüda, kavas ve kavasbaşılık kaldırılarak bunların 

görevleri yeni kurulan zabtiye idaresine devredilmiştir. Merkez odası, gece-gündüz 

kapılarını açık tutarak halka büyük kolaylık sağlamıştır
245

. 

Yine kabahat ve cinayet olmak üzere her türlü adi ve büyük davalarda davalı 

ve davacıyı celb için matbu davet tezkireleri bastırılmış, böylece davalı tarafların 

zabıtaya gerek duyulmadan kolayca mahkemeye celb ve ihzarları sağlanmıştır
246

. 

 

 d.Memur Tayin ve Taltifleri  

 Midhat Paşa, memurları halkın hizmetçisi olarak görmüş, onların maaş ve 

çalışma koşullarının iyileştirilmesine paralel olarak halkın da refah ve mutluluğunun 

artacağına inanmıştır. Bu kapsamda Niş Muhasebeciliğine atanan Rusûm-ı Müctemia 

memuru Raif Efendi’nin 4.000 kuruş olan maaşı, Üsküb Eyaleti’nin Niş Eyaleti’ne 

                                                 
243 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 19. 
244 BOA, A.MKT.UM, 774/37, 13 Zilhicce 1280 (20 Mayıs 1864). 
245 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 19. 
246 BOA, İ.MVL, 22735, 14 Şaban 1280 (24 Ocak 1864). 
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ilhakıyla işleri arttığından 5.000 kuruşa çıkarılmış
247

, muhasebecilik 

memuriyetindeki katiplerin ve Köstendil Sancağı’na bağlı İştib ve Niş Sancağı’ndaki 

Leskofça, Şehirköyü, Ürgüb ve Kurşunlu kazaları müdür katipleriyle sandık 

eminlerinin maaşları iyileştirilmiştir
248

. Üsküb Kazası Mal Kitabeti Mukayyidliği’ne 

aylık 300 kuruş ile İbrahim ve Üsküb’de yeni teşkil olunan Meclis-i Tahkik 

Kitabeti’ne 400 kuruş maaş ile Mehmed Lütfi efendilerin tayinine, Niş Eyaleti’ndeki 

Şehirköyü, İvranya ve Leskofça sandık eminlerinin maaşlarının 300, Ürgüb, İznebol 

ve Kurşunlu kazaları sandık eminlerinin maaşlarının 250 ve Niş Eyaleti Mal Sandığı 

Emini Ethem Efendi’nin maaşının 500 kuruşa çıkarılması kararlaştırılmıştır
249

. Sofya 

Sancağındaki Breznik Kazasında Sandık Eminliği memuriyeti açılarak Hâfız 

Mehmed Efendi tayin edilmiştir
250

.  

Midhat Paşa, yolsuzluğa karışan ve görevini tam olarak yerine getirmeyen 

memurları azlettirmiş
251

, bazı kaza müdürlerini değiştirerek
252

 maaşlarına zam 

yapmış
253

, İstanbul’dan işe yarar memurlar gönderilmesini istemiştir
254

.   

 Midhat Paşa işini yapan başarılı memurların ödüllendirilmesini, diğer 

memurlara örnek olması ve onları teşvik etmesi açısından önemli görmüştür. Paşanın 

talebi üzerine, eyaletin her türlü işlerinin düzene sokulmasında üstün gayretleri 

görülen Niş Muhasebecisi Rıfat ile meclis azalığı münasebetiyle Niş Müftüsü 

Abdurrahman efendilere ve maaşsız olarak Meclis-i Muvakkat Reisliği’nde istihdam 

                                                 
247 BOA, İ.DH, 31257, 20 Receb 1277 (1 Şubat 1861); İ.MVL, 20788, 12 Şaban 1278 (12 Şubat 

1862); A.MKT.MHM, 258/20, 5 Şevval 1279 (26 Mart 1863); A.MKT.UM, 652/65, 18 Şevval 1279 

(8 Nisan 1863). 
248 BOA, İ.MVL, 20380, 10 Rebiülahir 1278 (15 Ekim 1861). 
249 BOA, İ.MVL, 22944, 19 Zilhicce 1280 (26 Mayıs 1864). 
250 BOA, İ.MVL, 20083, 8 Muharrem 1278 (16 Temmuz 1861). 
251 Zabtiye erlerinin sayısının artırılmasına rağmen eşkıyayla baş edemeyen Köstendil Kaymakamı 

Mahmud Bey, Midhat Paşa’nın isteğiyle azledilmiş, yerine Faik Efendi tayin edilmiştir (İ.MVL, 

20269, Lef 3, 5, 14 Rebiülevvel 1278 (19 Eylül 1861)). Niş Sancağı’na bağlı Şehirköyü Kazası 

rusûm-ı müctemiʻa memuru Abdi Bey ile maiyeti memurlarından Katib Nişli Molla Ahmed ve diğer 

katib Şehirköylü Ahmed Efendiler, Gramatik (Yazıcı) Dimitri ve Kolcu Mehmed’in yolsuzluğa 

karıştıkları tespit edilerek memuriyetten men ile Vidin Kalesi’nde kalabend olunmuşlardır (İ.MVL, 

20134, Lef 7, 26 Muharrem 1278 (3 Ağustos 1861); 21979, Lef 7,14 Zilhicce 1279 (2 Haziran 1863)). 

Ayrıca Samakov hapishanesindeki mahkumlara işkence eden Samakov Zabtiye Yüzbaşısı Sâbık 

Mustafa Ağa, Dobrucalı Mirza Mehmed Bey, zabtiye neferi Samakovlu Abdi ve Samakov Zabtiye 

Onbaşısı Abdülmüttalib memuriyetten mahrumiyet ve 1 ay ila 3 sene arasında değişen hapis 

cezalarına çarptırılmışlardır (İ.MVL, 21787; A.MKT.UM, 603/50).  
252 BOA, MVL, 946/34, 8 Ramazan 1278 (9 Mart 1862); 948/63, 26 Şevval 1278 (26 Nisan 1862); 

961/59, 24 Mart 1279 (5 Nisan 1863). 
253 BOA, Hariciye Nezareti Tercüme Odası Evrakı (HR.TO), 442/65, 25.04.1863. 
254 Midhat Paşa’nın talebiyle Mektûbî-i Seraskerî Odası Hülefâsından Midhat Efendi Niş’e 

gönderilmiştir (A.MKT.UM, 657/59, 4 Zilkade 1279 (23 Nisan 1863)).   
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olunan Kahraman Ağa’ya Dördüncü Rütbeden Mecidiye Nişanı
255

, Niş Naibi 

Mustafa Ragıb ile Niş Metropolidi Neofitos efendilere Dördüncü Rütbeden ve 

İvranya Müdürü Ali Bey’e Beşinci Rütbeden Nişan-ı Âlî, Şehirköyü Kazası Müdürü 

Tayfur Ağa’ya Kapucubaşılık, Köstendil Müdürü Saib, Niş Tapu Memuru Müfid ve 

Midhat Paşa’nın Katibi Besim efendilere Hâcelik rütbesi verilmiştir
256

. Ayrıca Sofya 

Mal Başkatibi Halil Faik ile Tahrirat Katibi Ali Raif efendilere Rütbe-i Râbia, Sofya 

Mal Başkatibi Muavini Hâfız Nuri Efendi’ye Rütbe-i Hâmise tevcih edilmiştir
257

.  

 

Niş Sancağı’nın Belli Başlı Memur ve Maaşları 

Memurlar  

Maaşı (Kuruş) 
Memuriyet Dönemleri 

Mart-Şubat 1277 

(Mart 1861-Şubat 

1862)Dönemi258 

Mart-Şubat 1278 

(Mart 1862- Şubat 

1863)Dönemi259 

Mart 1280 (Mart 

1864) Dönemi260 

Mart 

1277 

(Mart 

1861)  

Mart 

1278  

(Mart 

1862) 

Mart 

1280 

(Mart 

1864)   

Vali Midhat Paşa Vali Midhat Paşa Vali Midhat Paşa 35.000 35.000 32.550 

Muhâsebeci Rıfʻat 

Efendi 

Muhâsebeci Rıfʻat 

Efendi 

Muhâsebeci 

Rıfʻat Efendi 

4.000 4.000 5.000 

- Muhâsebeci Refîki 

Hasan Efendi 

Muhâsebeci 

Refîki Hasan 

Efendi 

- 650 750 

- Tahrirîrât Katibi 

Derviş Efendi 

Tahrirîrât Katibi 

Derviş Efendi 

- 700 850 

Meclis-i Kebîr 

Katibi Avni Efendi 

Meclis-i Kebîr 

Katibi Avni Efendi 

Meclis-i Kebîr 

Katibi Hâfız 

Efendi 

1.000 1.000 1.300 

Tapu Me’muru 

Safalı Efendi 

Arazi Me’mûru 

Müfîd Efendi 

Arazi Me’mûru 

Müfîd Efendi 

2.000 2.000 2.000 

Meclis-i Muvakkat 

Katibi Salim 

Efendi 

Meclis-i Muvakkat 

Katibi Salim Efendi 

Meclis-i 

Muvakkat Katibi 

Salim Efendi 

700 700 1.050 

- Tahrîrât Katibi 

Muavini Mahmud 

Efendi 

Tahrîrât Katibi 

Refîki Mahmud 

Efendi 

- 300 400 

- Tahrîrât Refîki 

Besim Efendi 

Tahrîrât Muʻâvini 

Besîm Efendi 

- 100 250 

- - Tahrîrât Katibi - - 200 

                                                 
255 BOA, İ.DH, 32995, 15 Şevval 1278 (15 Nisan 1862). 
256 BOA, İ.DH, 36217, 19 Zilhicce 1280 (26 Mayıs 1864); A.MKT.MHM, 302/94, 6 Muharrem 1281 

(11 Haziran 1864). 
257 BOA, A.MKT.UM, 762/3, 23 Mart 1280 (4 Nisan 1864). 
258 BOA, ML.MSF, 15754, 24 Şubat 1278 (8 Mart 1863).  
259 BOA, ML.MSF, 16308, 7 Mayıs 1279 (19 Mayıs 1863). 
260 BOA, ML.MSF, 17250, Mart 1280 (Mart 1864). 
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Refîki Fu’ad 

Efendi 

- - Meclis-i Kebîr 

Katibi Refîki 

Süleyman Bey 

- - 200 

- - Muhâsebeci 

Refîki Murâd 

Efendi 

- - 150 

- - Diğer Refîki Ali 

Efendi 

- - 150 

- - Meclis-i 

Muvakkat Katibi 

Refîki Abdullah 

Efendi 

- - 150 

- Tapu Mukayyid-i 

Evveli İzzet Efendi 

Tapu Mukayyid-i 

Evveli Ahmed 

Efendi 

- 300 300 

- Tapu Mukayyid-i 

Sânisi 

Abdurrahman 

Efendi 

- - 300 - 

- Aʻşar Katibi Hasan 

Efendi 

- - 250 - 

- Sandık Emini 

Edhem Efendi 

- - 250 - 

Mekteb-i Rüşdiye 

Muallim-i Evveli  

Mekteb-i Rüşdiye 

Muallim-i Evveli 

Ali Efendi 

Mekteb-i Rüşdiye 

Muallim-i Evveli 

Abdullah Efendi 

600 600 600 

Muallim-i Sâni  Muallim-i Sâni 

İbrahim Efendi 

Muallim-i Sâni 

İbrahim Efendi 

300 300 300 

Rıkʻa Hocası  Rıkʻa Hocası Refik 

Efendi 

Rıkʻa Hocası 

Refik Efendi 

100 100 100 

Şehirköyü Kazası 

Müdürü Hacı 

Hasan Ağa 

Şehirköyü Kazası 

Müdürü Tayfur 

Ağa 

Şehirköyü Kazası 

Müdürü Tayfur 

Ağa 

1.250 2.500 2.500 

- Leskofça Kazası 

Müdürü Hasan Ağa 

Leskofça Kazası 

Müdürü Abdullah 

Ağa 

- 2.000 2.750 

- İvranya Kazası 

Müdürü Ali Bey 

İvranya Kazası 

Müdürü Ali Bey 

- 2.250 2.250 

Ürgüb Kazası 

Müdürü Halil Ağa 

Ürgüb Kazası 

Müdürü Mehmed 

Resmî Efendi 

Ürgüb Kazası 

Müdürü Osman 

Bey 

1.250 1.750 1.750 

Kurşunlu Kazası 

Müdürü Mehmed 

Resmî Efendi 

Kurşunlu Kazası 

Müdürü Mahmud 

Ağa 

Kurşunlu Kazası 

Müdürü Mahmud 

Ağa 

750 1.250 1.250 

- İznebol Kazası 

Müdürü Hacı 

Mustafa Ağa 

İznebol Kazası 

Müdürü Abdullah 

Bey 

- 1.500 1.500 
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3.Mâliye Alanında Yapılan Faaliyetler 

Midhat Paşa, vergilerin belli bir düzene konularak adil, eşit ve etkili bir 

biçimde toplanması politikası gütmüş, etkili tedbirler almıştır. Bu kapsamda aşar 

vergisi düzenlemiş, Kıbtîlerin vergilerinde yeni bir usul benimsenmiş, 1858 Arazi 

Kanunnamesi uygulamaya geçirilmiş, bazı zararlı vergiler kaldırılmış ve 

tahsildarlar
261

 tayin edilmiştir. 

 

a.Aşar Vergisi 

1861 (1277) senesinden itibaren, mültezimlerin halka zulüm etmelerinin 

önüne geçilebilmesi maksadıyla “vâridât-ı öşriye”nin (aşar vergisinin) “maktûan 

zürrâa” ihalesi usulü Bâbıâlice benimsenmişti. Niş’te %10luk öşür vergisi birçok 

karyede %25’lere çıkmış, bazı karyelerde ise %7’ye kadar düşmüştü. Halkın büyük 

bir bölümü yeni uygulamadan zarar görerek vergilerini bakaya bırakmıştı. Midhat 

Paşa her ne kadar bu sistemin halk ve devlet açısından menfaat sağlayacağını 

düşünmekle birlikte hem bu eşitsizliği ortadan kaldırmak hem de vergileri bakaya 

kalmaktan kurtarmak amacıyla yaptığı çalışmalarla bütün karyelerin öşür vergilerini 

%10 düzeyine çekmiştir
262

.  

 

b.Kıbtî Vergisi 

Vergilerin toplanmasındaki zorluklar nedeniyle Niş’teki Müslim Kıbtîlerin 

geçmiş senelerden 2 yük 72.530 kuruş zimmetleri bulunuyordu. Bu meblağın bir 

defada alınması mümkün olmadığı gibi mevcut uygulamalar devam ettiği takdirde 

bakaya daha da artacak, tahsili muhal derecesinde kalacaktı.  

Valilik, konuya çözüm bulmak için harekete geçmiş, nüfus sayımı yapılarak 

5.200 erkek nüfustan 1.700 çocuk istisna tutulduktan sonra 3.500 kişi mâlî 

durumlarına göre beş sınıfa ayrılmıştır. Birinci sınıftan (500 kişi) 50’şer, ikinci 

sınıftan (500 kişi) 40’ar, üçüncü sınıftan (500 kişi) 30’ar, dördüncü sınıftan (1000 

kişi) 25’er, beşinci sınıftan (1000 kişi) 10’ar kuruş olmak üzere Kıbtîlerden yıllık 

90.000 kuruş vergi alınmasına, bakaya borçlarının kapatılması için her sınıfın yıllık 

                                                 
261 Tahsildarlar için bkz. Asayiş ve Emniyet, Zabtiye Alayı Konusu. 
262 BOA, A.MKT.UM, 716/41, 27 Rebiülahir 1280 (11 Ekim 1863); 761/27, 5 Muharrem 1278 (13 

Temmuz 1861); A.MKT.MHM, 227/3, 12 Muharrem 1278 (20 Temmuz 1861); 267/79, 15 

Muharrem 1280 (2 Temmuz 1863); 277/70, 7 Rebiülahir 1280 (21 Eylül 1863).  
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verecekleri meblağın yarısının ayrıca tahsiline, Niş’te vergi senetleri basılıp Kıbtîlere 

dağıtılarak ödedikleri vergilerin bu senetlere kaydettirilmesine, görevlendirilen 

tahsildarlara topladıkları vergiden yirmide bir oranında ücret itasına karar verilmiştir. 

Kısa süre içinde olumlu neticeler alınması üzerine Sadâret bu uygulamadan dolayı 

Midhat Paşa’yı takdir ederek düzenlemenin devletin diğer bölgelerinde de yürürlüğe 

girmesi için tamimen eyalet valilerine yazılar göndermiştir
263

.   

 

c.Arazi Kanunnamesinin Niş’te Uygulanması 

Midhat Paşa, (1858) Arazi Kanunnamesi’nin Niş’te uygulanmasıyla ilgili 

merkeze gönderdiği 28 Nisan 1862/28 Şevval 1278 tarihli yazısında; Arazi 

Kanunnamesi’nde belirtildiği üzere arazi-i mîriyeden olup da şahısların ellerinde 

bulunan korulardan, üzerine çiftlik ebniyesi, ağıl, değirmen ve kule gibi bina inşa 

edilen yerlerden ve benzer birtakım mahallerden öşre muadil “icâre-i zemîn”
264

 ve 

“mukâtaa-i zemîn” namıyla vergi alınmasının kanun gereği olduğunu, ancak bu 

kanunun henüz Niş Eyaleti’nde uygulamaya konulamadığını, bu nedenle herkesin 

arazi-i mîriye üzerine dilediği gibi bina yaparak “bilâ-icâre” tasarruf etmekte 

olduğunu, hâlbuki bu gibi yerlerden alınacak vergilerin hazinenin esaslı varidatından 

bulunduğunu belirtmiş, yaptığı birtakım çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Buna 

göre bu tür araziler 5 sınıfa ayrılmıştır. 

1-Şahıslar uhdesindeki korular. 

2-Üzerine ebniye yapılan yerler. 

3-Yeri mîrî arazi ve binası bir cihete vakf olan mahaller. 

4-Pazar, panayır ve harman yerleri. 

5-Üzerinde kiremit ve tuğla imal olunan topraklar. 

Midhat Paşa aynı yazısının devamında; mîrî arazilere vergi konulmasıyla hem 

vergilerin belirli bir düzene sokulacağını hem de özellikle birinci ve ikinci sınıf 

arazilerden gelecek külliyetli vergilerle “derbent rüsumu” ve “bâcdâriye” gibi bazı 

                                                 
263 BOA, İ.MVL, 23252, 15 Rebiülahir 1281 (17 Eylül 1864); MVL, 998/73, 25 Rebiülevvel 1281(28 

Ağustos 1864). 
264 İcâre-i Zemin: Yeri arazi-i emîrîyye veya vakıf olup üzerinde şahıslar tarafından çiftlik binası, 

değirmen, ahır, samanlık, ağıl, mandıra ve emsali ziraata müteallik binalarla bağ ve bahçe tesis olunan 

araziden alınan kira hakkında kullanılan bir tabirdir. Öşre muadil ödenen bu paraya mukataa denilirdi. 

(Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.2, İstanbul, Milli Eğitim 

Basımevi, 1983, s.16). 
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zararlı vergilerin kaldırılmasıyla oluşacak gelir kaybının fazlasıyla karşılanacağını, 

hatta epey bir meblağın da elde kalacağını bildirdikten sonra vergilerin nasıl 

toplanacağı hakkındaki düşüncelerini de tafsilatlı olarak açıklamıştır. Vergiler dönüm 

başına yıllık olarak alınacaktı. Öncelikle en fazla gelir getirecek korular itibarlarına 

göre 3 kısma ayrılacak, birinci derecedekilere kırkar, ikinci derecedekilere otuzar ve 

üçüncü derecedekilere onbeşer para “icâre-i zemîn” tahsis edilecekti. Arazi-i mîriye 

üzerine kule, oda, değirmen, ağıl vesaire gibi nizamına uygun olarak yapılan ebniye 

mahalleri de üçe taksim olunarak birinci kısma altışar, ikinci kısma dörder ve üçüncü 

kısma ikişer kuruş “icâre-i zemîn” vergisi konulacaktı. Dönümden aşağı olan 

mahallerin vergileri 1 dönüm hesabıyla hesaplanacaktı. Kiremit ve tuğla imal olunan 

arazilerden ise kaç kuruşa kiralandıysa kira meblağının öşrü yani onda biri oranında 

vergi alınacaktı. 

Vergilerin alınmasında izlenecek yola gelince; her kazada ne kadar koru ve 

arazi kanunnamesinin neşrinden sonra arazi-i mîriye üzerine yapılmış ne kadar 

ebniye var ise memurlar tayiniyle “misâha” ve “tahrîr” edilecek, bu sırada tapular da 

yenilenerek her birine tahsis olunacak icârât kaza meclislerinde belirlenecek ve tapu 

senetlerine yazılacaktır. Her kazada bu gibi ne kadar koru ve arazi-i mîriye var ise 

miktarı, sahiplerinin isimleri ve alınacak icârât kaza meclislerinin hazırlayacağı 

defterlere kaydedilecektir.  Bu defterler eyalet merkezine getirtilecek, burada mal 

kaleminde özel bir cetvelli defter daha tutulacaktır. İcâre-i zemîn vergisi eylül-mart 

ayları arasında toplanacak, vergisini ödeyenlere kaza meclisi ve sandık eminleri 

tarafından sened verilecektir
265

.  

Midhat Paşa’nın yazısı Meclis-i Vâlâ’da müzakere edildikten sonra Arazi 

Kanunnamesinin henüz hiçbir yerde uygulamaya konulmadığı belirtilerek icâre-i 

zemîn vergisinin bahsedildiği şekilde toplanarak ilk olarak Niş Eyaleti’nde 

uygulanmasına, yapılacak çalışmanın diğer eyaletler için numune gösterilmesine ve 

köylere mahsus harmanyerleri dışında bir şahsa ait harmanlardan da en ucuz 

mahsulün öşrüne (1/10) kıyasla bir miktar vergi alınmasına karar verilmiştir
266

. Bu 

kararın iradesi çıktıktan sonra
267

 Niş Eyaleti’nde hemen çalışmalara başlanmış, ilk 

                                                 
265 BOA, İ.MVL, 21407, Lef 1, 28 Şevval 1278 (28 Nisan 1862). 
266 BOA, İ.MVL, 21407, Lef 3, 8 Ağustos 1278 (20 Ağustos 1862). 
267 BOA, İ.MVL, 21407, İrade, 10 Rebiülevvel 1279 (5 Eylül 1862).  
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olarak Niş Kaza’sının 50 köyünde 64.070 dönüm tutan 3.302 parça koru tahrîr 

olunmuştur. Önceki kararda belirlenen, korularla ilgili vergi miktarları da 

düşürülerek yıllık dönüm başına birinci derecedekilerden 20, ikinci derecedekilerden 

10 ve üçüncü derecedekilerden 5 para icâre-i zemîn alınması münasip görülmüştür. 

Yapılan hesaplamalar sonucunda, sadece Niş Sancağı’nın tamamında bu sistemin 

uygulanması durumunda hazinenin 200.000 kuruş geliri olacağı, verilecek tapu 

senedlerinden de 55.000 kuruş hasılat elde edileceği ortaya çıkmıştı. Midhat Paşa, 

icâre-i zemîn vergisi tahsil olundukça mal memurlarının mührüyle mühürlü vergi 

mükelleflerine verilmek ve koçanları hıfz olunmak üzere tezkireler de bastırmıştır. 

Ayrıca koruları elinde bulunduranların eski senedleri Niş meclisince kontrol edilerek 

sahih olanlara Defter-i Hâkânî’den yeni tapular verilmiştir
268

.  

Midhat Paşa bu düzenlemelerden sonra alımı sırasında suiistimaller zuhur 

eden ve halkın şikayetlerine sebebiyet veren zararlı vergileri kaldırmıştır. Üsküb’ten 

ayrılarak Niş’e bağlanan İvranya Kazasında yalnızca Hıristiyanlardan alınan 

“derbend” vergisi ile hayvan ticareti esnasında “celb kılavuzluğu” ismiyle her iki 

taraftan alınan vergileri eşitsizlik ve mükerrerlik gerekçesiyle ilga etmiştir
269

. 

 

4.Zirai Faaliyetler  

Niş Eyaletinde genel olarak buğday, arpa ve kokoroz yetiştirilmekteydi. Bu 

dönemde Bölge halkı, pamuk, susam, dut ve pirinç gibi ekonomik getirisi yüksek 

ürünlere yöneltilmiştir. Deneme amaçlı bazı ekimlerin ardından Selanik’ten pamuk 

ve susam tohumu, Edirne Eyaleti’nden de 50 bin dut fidanı getirilerek bedeliyle 

halka dağıtılmıştır
270

. Üsküb Sancağı kazalarında kokoroz yerine pamuk üretimine 

geçilmiş, Niş Valiliğinin isteğiyle Amerikan ve Mısır pamuk tohumu İstanbul’dan 

Üsküb’e gönderilmiştir
271

. 

 

5.Adlî Faaliyetler 

                                                 
268 BOA, A.MKT.UM, 689/58, 12 Safer 1280 (29 Temmuz 1863). 
269 BOA, İ.MVL, 21225, Lef 4, 14 Muharrem 1279 (12 Temmuz 1862); 22117, İrade, 7 Safer 1280 

(24 Temmuz 1863). 
270 BOA, MVL, 961/56, 24 Mart 1279 (5 Nisan 1863). 
271 BOA, A.MKT.UM, 730/22, 10 Cemaziyelahir 1280 (22 Kasım 1863); A.MKT.MHM, 292/54, 6 

Ramazan 1280 (14 Şubat 1864); 295/62, Lef 1, 19 Şevval 1280 (28 Mart 1864). 
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O dönemde Osmanlı Devleti’nin bazı ticaret merkezi eyalet ve sancaklarında 

teşkil olunduğu gibi Niş’te de bir Mahkeme-i Ticaret kurulmuş, İslam, Hıristiyan ve 

Yahudi tüccarın oylarıyla başkanlığa Niş tüccarından Hacı Ali Efendi, dâimî azalığa 

Molla Yusuf ve Tasko Profir?, muvakkat azalığa tüccardan Ali Ağa, Damuş Yanaki 

ve Morino? seçilmişlerdir. Baş Katipliğe ise Ahmed Rıfʻat Efendi getirilmiştir. 

Mahkeme başkanına 600, dâimî azalara üçer yüz ve baş katibe de 500 kuruş maaş 

bağlanmıştır
272

.  

 

6.Eğitim, Kültür ve Sağlık Hizmetleri 

a.Islahhane  

Midhat Paşa Niş Valiliği görevine başladığı sırada İslam ve Hıristiyan 

çocuklarının talim ve terbiyelerine itina gösterilmeyerek kendi hallerine 

bırakıldıklarını gözlemlemişti. Bu nedenle mahalle mektepleri tanzim edilerek, 

zabtiye ve bazı memurlar tayiniyle bu çocuklardan küçük olanlar mekteplere, büyük 

olanlar ise hirfet ve sanayiye adeta zorla devam ettirilmiş, epey de faydası 

görülmüştü. 

Bununla birlikte anne-babası ve akrabaları olmayan ve sokaklarda yaşayan 

çocukların bu zelil hayattan kurtarılması, ileride suça karışarak devlet ve millete 

verecekleri zararın önlenmesi ve hayatlarını hapishanelerde çürütmelerinin önüne 

geçilmesi adına, zaten devletin de tesisini düşündüğü ıslahhanelere binaen 

“ıslahhane” adıyla
273

 1863 yılı sonlarında Niş’te bir mektep açılmıştır. Islahhane 

binası ve çocukların elbiseleri hayırsever halk ve memurların yardımlarıyla temin 

edilmiştir. İslam ve Hıristiyan çocuklar için ayrı hocalar, öğrenecekleri terzi ve 

kunduracılık sanatları için de ustalar tayin edilmiştir.  

Geliri Niş halkının faydasına kullanılmak üzere Haziran 1862’de yapılan 

değirmen ve sonradan yine değirmenin geliriyle tedarik edilen han, debbağhane, 

                                                 
272 BOA, MVL, 995/10, 16 Haziran 1280 (28 Haziran 1864).   
273 Midhat Paşa, hatıratında bu mektebe isim verme konusuyla ilgili şunları yazmaktadır. “… bu iş 

bizim memleketde yeni ve muhdes bir şey olup emsâli olmadığı cihetle münâsib bir isim bulunup vazʻ 

olunamamışdı. Nihâyet Kur’ân-ı Kerîm’den tefâʻül (kutsal sayılan bir kitabı rastgele açarak sağ 

taraftaki sayfadan mana çıkarmak ) ile ne hüküm zuhûr eder ise onunla tesmiyesi bi’t-tensîb ol-vechile 

tefâûül olundukda ‘estaʻîzübillâh ve yes’elûneke anil yetâmâ kul ıslâhun lehum hayr’ [K.K, Bakara 

Süresi, 220. Ayet] âyet-i celîlesi zuhûr etmekle teberrüken ıslâhhâne tesmiye kılınmış ve ondan sonra 

sâ’ir mahallerde ve vilâyetlerde buna misâl olarak terbiye-i eytâm için yapılan mahallere dahi bu isim 

vazʻ olunmuşdur.” (Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 19-20).  
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dükkan ve bostan gelirleri, mahpuslara imal ettirilen ayakkabı ticaretinden kazanılan 

meblağ ile töhmet, kabahat ve cinayet zanlıları dışındaki hukukî ve adlî davalarda 

celp olunacak kimseler için hazırlanan matbu davet tezkirelerinden alınan 20’şer 

para, masrafları karşılamak üzere ıslahhaneye tahsis edilmiştir.  

Islahhaneye ilk etapta İslam ve Hıristiyan ayırt edilmeksizin 5-13 yaş arası 

bakıma muhtaç, kimsesiz, yetim ve öksüz çocuklar alınmıştır. Hatta Şehirköyü’nden 

Bulgar bir babanın Sırplı birine 2 altına sattığı biri 7, diğeri 9 yaşındaki iki öksüz 

çocuk, hükümet tarafından geri alınarak ıslahhaneye konulmuştur. Islahhanedeki 

çocukların mevcudu 7 ay gibi kısa bir sürede 50’yi aşmış, ihtiyacı karşılamaması 

üzerine yine hayırsever servet sahibi halk ve memurların yardımlarıyla 50.000 kuruş 

toplanarak 150 çocuğu barındıracak kapasitede yeni bir bina yapılmıştır. Yeni 

binanın hizmete girmesiyle, burada özel bir alanda, cezaları bitene kadar çocuk 

mahkumların da eğitim görmeleri kararlaştırılmıştır. Ayrıca elbise ve günlük yeme-

içme masraflarını ödemek şartıyla varlıklı halkın çocukları da ıslahhaneye kabul 

edilmeye başlanmıştır. 

Tüm bu gelişmelerin ardından ıslahhanenin idaresi ve dahilî usulüyle ilgili bir 

de nizamname hazırlanmıştır. Islahhanede adap, ahlak ve okuma-yazmanın yanında 

terzilik, kunduracılık gibi dönemin ihtiyaç duyulan mesleklerinin dersleri 

veriliyordu
274

. Öğrenciler aynı zamanda üretime de katılıyordu. Niş Zabtiye Alayı 

askerlerinin elbiseleri piyasa fiyatının altında ve daha kaliteli olarak ıslahhanede imal 

edilmekteydi
275

. 

Devletin merkezi, orijinal icraatlarından biri olan ıslahhane projesi ve 

uygulaması nedeniyle Midhat Paşa’yı takdir etmiş ve diğer valileri teşvik edeceği, 

onlara örnek olacağı düşüncesiyle bu eğitim hareketinin gazetelerde neşrine karar 

vermiştir
276

. 

                                                 
274 BOA, İ.DH, 36231, 2 Zilhicce 1280 (9 Mayıs 1864); İ.MVL, 22735, 22 Ramazan 1280 (1 Mart 

1864); Şentürk, a.g.e., s. 296-299. 
275 BOA, MVL, 993/64, 23 Mayıs 1280 (4 Haziran 1864). 
276 BOA, İ.DH, 36231, irade, 23 Zilhicce 1280 (30 Mayıs 1864). Islahhanelerle ilgili geniş bilgi için 

bkz. Bekir Koç, “Islahhanelerin Finans Olanakları ve İç İşleyişleri”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), 20, 2006, s.185-196; Bekir Koç, “Osmanlı Islahhanelerinin 

İşlevlerine İlişkin Bazı Görüşler”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 2007, s.36-

50; Ayşin Şişman, “Osmanlı Devleti’nde Batılı Anlamda Mesleki ve Teknik Eğitimin Doğuşu”, Uşak 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2008) 1/1, s.27-43; Burcu Kurt, “Modernleşen Sanayiye Ayak 
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b.Matbaa Teşebbüsü ve Kütüphane  

Niş Eyaleti’nin matbu yazı işlerinde kullanılmak İngiltere’den 3.000 kuruşa 

bir litografya destgahı getirilmesine karar verilmiştir. Ancak destgahın getirtilmesi ve 

matbaa kurulması teşebbüsü, Midhat Paşa’nın vilayet nizamnamesi görüşmeleri için 

İstanbul’a çağrılmasıyla gerçekleşememiştir
 277

.   

Yine Midhat Paşa’nın girişimiyle Niş’te, Nişava Nehri kenarında bulunan 

kale içindeki Burmalı Camii bitişiğinde iki odalı bir kütüphane kurulmuştur. Ancak 

ödenek yoksunluğundan kütüphaneden yeteri kadar faydalanılamamış, kısa bir süre 

sonra kullanılamaz duruma gelmiştir. 1868’te ise dönemin idarecileri tarafından 

kütüphane yeniden açılarak hizmete sokulmuştur
278

.    

 

c.Sağlık 

Niş Tabipliğine Mekteb-i Tıbbiye’den 750 kuruş maaşla bir tabip 

gönderilmiş
279

, ayrıca Sofya’da memleket tabibinin yanına kırık-çıkık tedavisi 

yapmak üzere bölge yerlilerinden işinde ehil Bojik isimli bir kişi aylık 200 kuruş 

maaşla tayin edilmiştir
280

. 

 

7.İmar ve İnşa Faaliyetleri 

a.Ulaşım ve Haberleşme 

(1)Yol İnşası  

Midhat Paşa vali olarak göreve başladığı sırada Niş’te araba işleyecek düzenli 

yol neredeyse hiç yoktu. Gerek eyalet içi gerekse İstanbul, komşu Vidin ve Selanik 

eyaletleriyle bağlantıyı sağlayacak, hem yerli halkın ulaşımına hem de tüccarın yük 

                                                                                                                                          
Uydurmak: Osmanlı Irak’ında Kurulan Sanayi Mektepleri”, History Studies, Vol. 5, No. 3, Haziran 

2013, s.151-173. 
277 BOA, İ.MVL, 22554, 9 Receb 1280 (20 Aralık 1863); A.MKT.MHM, 265/3, 17 Zilhicce 1279 (5 

Haziran 1863); İsmail Selimoğlu, “Rusçuk Matbaası ve Tuna Gazetesi”, VIII. Uluslararası 

Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi (18-21 Haziran 1998-Bursa), Bildiriler, Ed. By 

Nurcan Abacı, Morrisville, Lulu Press, 2006, s.55 
278 İsmail Eren, “Mithat Paşa’nın Niş’de Kurduğu Modern Türk Kütüphanesi”, Türk Kültürü, C.5, 

Sayı 56, Ankara, Haziran 1967, s.610-614. 
279 BOA, A.MKT.MHM, 220/41, 15 Zilkade 1277 (25 Mayıs 1861). 
280 BOA, A.MKT.UM, 613/4, 25 Rebiülahir 1279 (20 Ekim 1862). 
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nakline imkan verecek ve böylece Niş Eyaleti’nin kalkınma hamlesini büyük ölçüde 

destekleyecek yol çalışmalarına vakit kaybedilmeden başlanmıştır. 

İlk iş olarak yapılması gereken yolların güzergahları belirlenmiş, mevcut 

mühendisin hastalanması üzerine Erkân-ı Harbiye Zâbıtanından Tevfik Efendi 1.000 

kuruş maaşla Niş Eyaleti’ne mühendis tayin edilmiştir
281

.  

O dönemde Osmanlı Devleti’nde yürürlükte olan nizamname
282

 gereği 

anayolların şose
283

 olarak inşası ve ahalinin belirlenen günlerde nöbetleşe olarak 

çalışması usullerine göre hareket edilmekteydi. Ancak Niş kasabası içinde üç saat 

mesafelik yolun uzun sürede inşa edilmesi sebebiyle Midhat Paşa yeni arayışlara 

girmiş ve yolların daha kısa sürede bitirilebilmeleri için usul ve yöntem değişikliğine 

giderek merkeze de bu düşüncelerini kabul ettirmiştir. Şöyle ki yolların şose olarak 

değil de Sırbistan’da da uygulandığı gibi iki tarafa hendek kazılarak çıkan toprağın 

yol üzerine atılması, yine bu toprağın da üstüne 8-10 parmak
284

 yüksekliğinde kum 

ve çakıl konulması kararı alınmıştır. Bu şekilde inşa edilecek yolların ilk etapta 

yeterli olacağı, daha sonra üzerine kırık taş dökülerek şose halini alabileceği 

düşünülmüştür. Diğer bir değişiklik de yoldan faydalanacak ahaliye tahsis edilen 

çalışma süresinde olmuştur. Mevcut uygulamada herkesin kaç gün ve haftanın hangi 

günleri çalışacakları belirlenerek hareket ediliyordu. Ancak bu durumda halk, 

gününü doldurmağa ve sırasını savmağa bakıp verimli çalışmadıklarından başlarına 

memur koyularak icbar edilmekteydi. Yine çalışılacak günler hükümet tarafından 

belirlendiğinden halkın o günlerde yapmaları gereken kendi işleri de aksamaktaydı. 

Bu nedenle gün hesabından vazgeçilerek götürü/işin bitirilmesi yöntemi esas 

alınmıştır. Bu yöntemle yerel hükümet, faydalanma ve işin zorluk-kolaylık 

derecesine göre kısım kısım halka dağıtılan yolların kaç gün veya haftanın hangi 

günü çalışıldığına bakılmaksızın kasım ayına kadar bitirilmesini şart koşmuştur. 

Aslında bu yöntemi halk da benimsemiş, kendi hissesine düşen kısımları boş 

                                                 
281 BOA, İ.MVL, 21218, Lef 2, 14 Muharrem 1279 (12 Temmuz 1862); A.MKT.UM, 584/97, 24 

Muharrem 1279 (22 Temmuz 1862). 
282 1869 tarihli yol ve köprüler hakkındaki nizamname için bkz. Musa Çadırcı, “Tanzimat Döneminde 

Karayolu Yapımı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih 

Araştırmaları Dergisi, C.13, Sayı 24, Ankara, 1980, s.153-167. 
283 Alta büyük taşlar konularak ve üste kırık taş parçaları dökülerek inşa edilen yol. 
284 Bu dönemde 1 parmak 3,1572416 cm idi (Cengiz Kallek, “Parmak”, DİA, C.34, İstanbul, 2007, 

s.172-173).   
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günlerinde hatta gece bile çalışarak bitirip bir an önce yükümlülüğünden kurtulmak 

istemiştir. Yapılan yolların tamiri de hisseler halinde halka havale edilmiştir. 

Yolda çalışan köylülerin yiyecek ihtiyaçları yerel hükümetçe karşılandığı gibi 

ustalık isteyen işler için ücret de ödenmiştir. Köylüleri yol yapımından caydırmağa 

çalışan bozgunculara fırsat verilmemiş, Midhat Paşa’nın inşası süren yol 

güzergahlarına 15-20 günde bir bizzat yaptığı ziyaretlerde köylüler yolların faydasına 

inandırılarak sürat kazanılmıştır
285

. 

İnşaat teknikleri ve çalışma usullerinde yapılan değişikliklerle ve Midhat 

Paşa’nın yakın ilgisiyle yol yapımında verim artarak 1862 yılında bir önceki yıla 

göre 40 kat artış sağlanmıştır
286

. 

Niş Eyaleti’ndeki yol yapımında üç ana güzergah takip edilmiştir. Bunlardan 

birincisi Niş-İstanbul istikametidir. Niş’ten inşasına başlanılan yol, Şehirköyü-

Üçkulak
287

-Sofya-Yenihan-İhtiman-Kapucak Derbendi güzergahı izlenerek Filibe 

Sancağı’na bağlı Pazarcık Kazası hududuna kadar uzatılmıştır. Bu güzergahta 

bulunan Piloşa, Kızılyokuş, Dragoman, Karel, Çingâne ve Kapucak Derbendi’ndeki 

taşlık kısımlar, metruk cephanelerdeki toprakla karışmış bir halde bulunan barutla 

patlatılarak tesviye edilmiştir. 16 zira
288

 genişliğinde ve 26 saat mesafedeki bu 

istikamette büyük-küçük 144 adet köprü inşa edilmiştir. Sofya Mutasarrıflığı’ndan 

Filibe Sancağı’na özel memurlar gönderilerek, yolun devamının ne şekilde 

yapılacağı konusunda yardımda bulunulmuştur.  

Diğer güzergah Sofya-Selanik Eyaleti arasıdır. Sofya kasabası merkezinden 

başlanılarak Bali Efendi Derbendi-Dubniçe-Cuma-Simitli-Cehennem Deresi 

güzergahı takip edilerek Selanik Eyaleti’ne bağlı Siroz Sancağı sınırına varılmıştır. 

16 zira genişliğinde ve 24 saat mesafe uzunluğundaki bu yol üstünde 25 adet köprü 

yapılmıştır. Yine Siroz Sancağı tarafında da yolun devam ettirilmesine özel 

memurlar gönderilerek nezâret edilmiştir. Ayrıca bu güzergahta Bali Derbendi’ndeki 

karakolun bulunduğu yerden tâli bir yol açılıp Radomir-Köstendil-Dubniçe 

istikametince gidilerek Selanik Caddesi’ne ulaşılmıştır. 15 saat mesafedeki bu tali 

                                                 
285 BOA, İ.MVL, 21874, 14 Receb 1279 (5 Ocak 1863); Göyünç, a.g.m., s.311-316. 
286 Göyünç, a.g.m., s.289. 
287 BOA, İ.MVL, 21872, Lef 1, 13 Receb 1279 (4 Ocak 1863); A.MKT.UM, 581/24, 1 Muharrem 

1279 (29 Haziran 1862). 
288 Bu dönemde 1 Zirâ-ı Miʻmârî 75,7738 cm idi (Mehmet Erkal, “Arşın”, DİA, C. 3, İstanbul, 1991, 

s.411-413). 
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yol üzerinde 29 adet köprü inşa edilmiştir
289

. Yine Selanik Eyaleti’ne giden yola 

birleştirilmek üzere Niş’ten İvranya’ya yol açılmış, Üsküb Sancağı’nın doğrudan 

Niş’e bağlanmasıyla halkın mahzar hazırlayarak meccânen çalışacaklarını beyan 

etmeleri üzerine Üsküb, Kumanova ve İştib caddeleri düzenlenerek Selanik 

Caddesiyle birleştirilmiştir
290

. 

Üçüncü güzergah ise Niş-Vidin arasıdır. Sırbistan’a verilen imtiyazla Niş-

Vidin yolu Sırbistan sınırları dahilinde kalmıştı. Zaman zaman Sırbistan’la yaşanan 

gerginliklerden dolayı yolun kapanması, açık olduğu dönemlerde ise tüccarın sınır 

kapısında bekletilmesi, karantina uygulanması, ilave gümrük vergisi alınması, 

konaklama ücretlerinin fahiş olması ve Sırpların sınırdan içeri hayvan ve araba 

sokmayarak ticârî yükleri kendi nakil vasıtalarıyla ziyade ücretle taşımaya tüccarı 

zorlamaları gibi sebeplerden ötürü yeni bir yol açılması gerekiyordu. Zira Selanik 

iskeleleri 70 saat mesafede, Vidin yolu ise güvensiz ve masraflı olduğundan halkın 

önemli geçim kaynaklarından buğday ve şarap çok cüzî bir fiyata ancak 

satılabiliyordu. Halkın mahsûlât ve mamulâtına çıkış yolu bulunması, Sırbistan’daki 

bu ticaret yolunun Osmanlı Devleti topraklarına kaydırılarak ekonomik kazanç 

sağlanması ve yol üzerinde yapılacak karakollarla Sırbistan’dan Niş Eyaleti 

topraklarına yapılan eşkıya saldırılarının önlenmesi gibi nedenlerle Midhat Paşa Niş-

Vidin arasında Belgradçık üzerinden yeni bir yol açılmasına karar vermiştir
291

. Musa 

Paşa Palankası’ndan başlayan ve Belgradçık üzerinden Vidin Eyaleti sınırına kadar 

uzanan 12 saatlik mahal 35 adet köprüsüyle birlikte bitirilmiştir. Yolun Vidin 

tarafındaki kısmının inşası için de Vidin valiliği ile irtibat kurulmuştur
292

.      

 

(2)Köprü İnşası 

Niş Eyaleti dahilinde Niş, Leskofça, Ürgüb ve Kurşunlu kazaları arasında 

akan Morova Nehri üzerinde köprü bulunmadığından araba, yük ve hayvanlar 

kayıklarla naklediliyordu. Kış mevsiminde ise nehir buz tuttuğundan kayıkların 

işlemesi zorlaşıyordu. Bu sebeple Midhat Paşa’nın valilik görevinden önce, 28 

Haziran 1859’da biri Selanik ve Manastır yolu üstündeki Leskofça’ya diğeri ise 

                                                 
289 BOA, İ.MVL, 22786, Lef 1, 8 Şaban 1280 (18 Ocak 1864). 
290 BOA, A.MKT.UM, 738/7, 9 Receb 1280 (20 Aralık 1863). 
291 BOA, İ.MVL, 21874, 14 Receb 1279 (5 Ocak 1863). 
292 BOA, İ.MVL, 21874; 22786; 23626, 2 Ramazan 1281 (29 Ocak 1865). 
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Yenipazar ve Bosna yolu üstündeki Ürgüb’e olmak üzere iki köprü inşasına irade 

çıkmış, 4 yük 96.000 kuruşa mal olacakları hesaplanarak bu meblağın da köprüden 

faydalanacak halkın vergilerine ilave edilmesi kararlaştırılmıştı. İslam ve Hıristiyan 

halktan oluşan bir komisyon kurulmuş, köprüler için gerekli kereste, taş ve kireç gibi 

malzemeler de tedarik edilmişti. Ancak Niş ve Leskofça kazalarının oldukça fazla 

vergi bakayaları bulunduğundan köprülerin inşa masrafları halktan toplanamamış 

dolayısıyla köprülerin inşasına başlanamamıştı.  

Midhat Paşa Niş’e gelir gelmez bu konuya da el atmış, bölgenin ileri gelen 

servet sahiplerini çağırarak yardımda bulunmalarını istemiş, ayrıca merkeze yazı 

göndererek hazinenin de desteğini sağlamıştır
293

.  

İslam ve Hıristiyanlardan oluşan muhtelit bir komisyon kurularak ve 

Manastır’dan tecrübeli bir kalfa getirtilerek derhal işe başlanmış, yaklaşık bir yıl 

içinde Leskofça ve Ürgüb köprülerinin yapımı gerçekleştirilmiştir. İki köprü de aynı 

şekilde ve yontma taştan oluşan beş ayak üzerine inşa edilmiştir. Leskofça Köprüsü 

250 zira uzunluğunda ve 10 zira yüksekliğindeydi. Ürgüb Köprüsü’nün 

eksikliklerinin tamamlanabilmesi için gerekli olan 100.000 kuruş istisna tutularak iki 

köprünün mâliyeti 5 yük 74.000 kuruş tutmuştur. Köprülerin masrafları için hazine 

100.000, Midhat Paşa’nın teşvikleriyle Niş Eyaleti hayırseverleri 119.523 buçuk 

kuruş
294

 katkıda bulunmuşlardır. Halk da amele ücreti olarak alacağı 1 yük 45.700 

kuruştan feragat etmiştir. Geri kalan 2 yük 9.351 kuruşluk meblağ ise Niş, Leskofça, 

İvranya, Ürgüb, Kurşunlu ve İznebol kazaları vergilerine ilave edilmiştir
295

. Böylece 

yaklaşık 7 yük kuruşluk iki büyük köprünün yapımında hazineden yalnızca 1 yük 

kuruş para çıkmıştır.  

Yine Morova Nehri üzerindeki Kobringrad İskelesi’ne de bir köprü inşa 

edilmiştir
296

. 

                                          

                                                 
293 BOA, İ.MVL, 20296, Lef 1, 11 Safer 1278 (18 Ağustos 1861). 
294 Niş kasabasından 82.000, Leskofça’dan 25.000, İznepol’den 8.000 kuruş toplanmıştır İ.MVL, 

21922, Lef 1, 4 Ramazan 1279 (23 Şubat 1863). 
295 BOA, İ.MVL, 21922, Lef 1, 4 Ramazan 1279 (23 Şubat 1863). Köprülerden yararlanma 

durumlarına göre yapılan paylaştırmada, Niş Kazasına 42.244, Leskofça Kazasına 43.901, İvranya 

Kazasına 85.632, Ürgüb Kazasına 11.885, Kurşunlu Kazasına 3.460 ve İznebol Kazasına 22.228 

kuruş isabet etmiştir İ.MVL, 21922, Lef 1, 4 Ramazan 1279 (23 Şubat 1863).  
296 BOA, İ.MVL, 22213, 6 Rebiülevvel 1280 (21 Ağustos 1863). 
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(3)Araba Şirketi Kurulması 

Niş Eyaleti’nde iki sene içinde tamamlanan Niş-Pazarcık, Niş-Vidin, Niş-

Selanik ana yollarıyla eyalet kazalarını birbirine bağlayan ara yolların toplam 

uzunluğu 100 saat mesafeyi aşmıştı. Ancak oldukça muntazam olarak yapılan bu 

yollardan öküz, manda ve nadiren “sirem”
297

 arabaları kullanıldığından yeterince 

fayda sağlanamamıştı. Yolların inşasındaki asıl maksat bargir arabalarıyla daha hızlı 

ve daha fazla yük taşımaktı. Her ne kadar Midhat Paşa teşvikte bulunduysa da halkın 

alışkanlıklarını değiştirmek ve bölgenin zenginlerinden münferiden kumpanya 

kuracak birini bulmak zor olduğundan sonuç alınamamıştı. Sırbistan veya yabancı 

ülkeden bir şirketin bu işe talip olması da devletin menfaatine aykırıydı.  

Midhat Paşa Sofya Mutasarrıfı Ahmed Rasim Paşa ile müştereken merkeze 

gönderdiği yazıda yukarıdaki tespitleri yaptıktan sonra kafasındaki düşünceyi de 

açıklamıştır. Buna göre bölgenin ileri gelen tüccar ve varlıklı ailelerin katkılarıyla bir 

şirket kurularak 100.000 kuruş sermaye ortaya konabilirse Niş’ten Filibe’ye kadar 

işlemek üzere yük ve yolcu nakli için gereken bargir ve arabalar temin edilebilecekti. 

Ayrıca bu güzergah İstanbul posta caddesi olduğundan İstanbul’dan Niş’e ve Niş’ten 

İstanbul’a giden posta tatarlarının nakli de şirket arabalarıyla gerçekleştirilerek 

hazineye de fayda sağlanacaktı. Çünkü Filibe’den Niş’e kadar haftada bir kere posta 

nakli için “kirâhâne”
298

 mültezimlerine yıllık 200.000 kuruş ödenmekteydi. Araba 

şirketinin devreye girmesiyle posta nakil ücretlerinde düşüş olacak, tatarlar şirket 

arabalarını kullandıkları takdirde postalar daha hızlı, daha disiplinli ve daha ucuz 

nakledilebilecekti. Yine bu güzergahta asker ve ordu levazımatı taşınmasında 

“mekkârî” hayvanları yerine şirket arabaları kullanılarak halkın şikayetlerinin de 

önüne geçilecekti. Bu sebeplerle denenmek, faydası görülürse ilerde mesafesi 

uzatılmak ve numune olarak Niş-Şehirköyü arasında işlemek üzere adedi 2.000 

kuruştan 50 hisselik bir sermayeyle araba şirketi kurulmuştur. 23 hisseyi Sofya, 27 

                                                 
297 Sirem: Üstü örtülü yaylı araba. Göyünç, a.g.m., s. 290, dipnot 32. 
298 Posta Teşkilatının kurulmasından sonra menzilhanelerin yerini kirahaneler almıştır. Detaylı bilgi 

için bkz. Yusuf Halaçoğlu, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Menzil Teşkilatı Hakkında Bazı 

Mülahazalar”, Osmanlı Araştırmaları, Sayı 2, İstanbul, 1981,s.123-132; Nesimi Yazıcı, “Tanzimatta 

Haberleşme ve Kara Taşımacılığı”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Dergisi (OTAM), Sayı 3, Ankara 1992, s.333-377. 
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hisseyi ise Niş ve Şehirköyü’ndeki varlıklı aileler ve tüccar satın almıştır. Şirketin 

idaresi için bazı hissedarlardan oluşan bir komisyon teşkil edilmiştir
299

. 

Bâbıâli, oldukça takdir ettiği bu teşebbüsün başarılı olduğu takdirde diğer 

eyaletlerde de gerçekleştirilmesi ve postaların şirket arabalarıyla taşınması 

hususunun postahane idaresince müzakere edilmesi kararı almıştır
300

. Posta idaresi, 

taşra kirahanelerinin mahallî hükümetlerce maktûʻan idare olunduğunu beyan ederek 

postaların ve tatarların şirket araba ve atlarıyla taşınabileceği cevabını vermiştir. Bu 

cevap Niş Valiliği’ne bildirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması istenmiştir
301

. 

 

(4)Haberleşme 

Bu dönemde Üsküb telgraf hattı ile Manastır telgraf hattı birleştirilerek Bosna 

taraflarının muhaberatı için yeni bir yol daha açılmıştır
302

.   

 

b.Niş Kasabasının Genişletilmesi ve Üsküb’teki İmar Faaliyetleri  

Niş kasabasının giderek gelişmesi, mesken ve hanelerin mevcut ahaliye 

yetmemesi üzerine düzensiz ve kanuna aykırı yapılaşmalar ortaya çıkmaya 

başlamıştı. Bu durumu önlemek isteyen Niş valiliği, kasabanın kenarında Yeğen 

Mehmed Paşa Camii yanındaki arazi-i miriyeden 500 dönümlük bir yer ayırmıştır. 

Burada İslam ve Hıristiyan olmak üzere sokakları gayet geniş iki mahalle 

oluşturulmasına ve bina yapmak için arazi talep edenlerden her sene bedel-i öşür 

olarak icâre-i zemîn alınmasına karar verilmiştir
303

. 

Üsküb Sancağı’nda cami, mektep, çarşı ve birçok köprüler tamir edilmiş, 

şehrin havasını bozan pirinç tarlaları şehirden bir saat uzaklığa taşınmıştır. Üsküb’e 

bir buçuk saat mesafedeki dağ eteğinde bulunan ve insanların şifa bulmak için 

geldikleri kaplıcalar, kenar uzunlukları dörder arşın olan kare şeklinde bir havuz, 

bakkal, ahır, hizmetçi ve ziyaretçilerin kalacağı 5 adet oda inşa edilerek kullanıma 

açılmıştır
304

.  

                                                 
299 BOA, İ.MVL, 22521, Lef 1, 20 Teşrin-i Evvel 1279 (1 Kasım 1863). 
300 BOA, İ.MVL, 22521, Lef 2, 20 Cemaziyelahir 1280 (2 Aralık 1863); A.MKT.UM, 745/47, 27 

Receb 1280 (7 Ocak 1864). 
301 BOA, A.MKT.UM, 745/47, Lef 1, 27 Receb 1280 (7 Ocak 1864). 
302 BOA, İ.MVL, 22832, Lef 3, 19 Zilkade 1280 (26 Nisan 1864). 
303 BOA, İ.MVL, 21289, Lef 1, 23 Zilhicce 1278 (21 Haziran 1862). 
304 BOA, İ.DH, 36609, Lef 1,2, 14 Rebiülahir 1281 (16 Eylül 1864).   
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Yine Üsküb kasabasının ihtiyacını karşılayan su membaına büyük bir havuz 

yapılmasına karar verilerek kuraklık zamanında halkın susuz kalması önlenmeye 

çalışılmıştır
305

.  

 

c.Belgrat Muhacirlerinin İskanı 

19. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Rus savaşları sonucunda imzalanan 

antlaşmalarla Sırbistan yarı özerk bir yönetime kavuşmuş, özellikle 1829 Edirne 

Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin Sırbistan üzerindeki egemenliği oldukça 

kısıtlanmıştı. 1856 Paris Antlaşlaması’yla da Sırbistan Rusya koruyuculuğundan 

çıkarılmış, antlaşmada imzası olan devletlerin ortak garantisi altına alınmıştı
306

.  

Sırplar, 1860’ta Mihail Obrenoviç’in başknez olmasıyla imtiyazlarını 

genişletmek ve hatta bağımsız olmak için çalışmalara başlamıştır. Sırp yönetiminin 

tahrikkar ve saldırgan tutumları sonucunda Sırplarla Müslümanlar arasında ortaya 

çıkan gerginlik katl olaylarına dönüşmüş, 15 Haziran 1862’de Belgrat Olayları patlak 

vererek çatışmalar iyice büyümüştür. Sırpların kaleye saldırmaları üzerine Belgrad 

Muhafızı, 17 Haziran’da kaleden Belgrad’ı topa tutmuştur. Bu tarihten itibaren 

Avrupalı devletlerin de olaya müdahil olmasıyla İstanbul’da bir konferans 

düzenlenmiş, 4 Eylül 1862’de imzalanan protokolle Müslümanların Sırbistan’tan 

çıkarılmaları ve Sokol ve Uziçe kalelerinin yıkılması kararlaştırılmıştır
307

. 

Osmanlı Devleti Sırbistan’daki Müslüman halkın çıkarılması ve geride kalan 

mallarının tazminatı için Ali Bey’i komiser tayin etmiş, Belgrad, Fethülislam, 

Böğürdelen, Semendire, Sokol ve Uziçe Müslümanları Niş, Vidin ve Bosna’ya göç 

etmişlerdir
308

. 

İstanbul’daki protokolün ardından Sadâretten Niş Valiliğine gelen 23 Eylül 

1862/28 Rebiülevvel 1279 tarihli yazıda, Belgrat’taki Müslüman halkın Niş’e hicret 

etmek arzusunda bulundukları belirtilerek gerekli hazırlıkların yapılması 

                                                 
305 BOA, MVL, 977/3, 25 Receb 1280 (5 Ocak 1864). 
306 Rifat Uçarol, a.g.e., s.221-222. 
307 Ayşe Özkan, “Müslümanların Sırbistan’dan Çıkarılmasının İlk Adımı: 1862 Belgrad Olayları ve 

Belgrad’ın Bombalanması”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü 

Tarih Araştırmaları Dergisi, C.30, Sayı 50, Ankara, 2011, s.171-196. 
308 Ayşe Özkan, “Kanlıca Konferansı Sonrasında Müslümanların Sırbistan’dan Çıkarılmaları ve 

Osmanlı Devleti’nin Sırbistan’dan Çekilişi (1862-1867)”, C.5, Sayı 9, Gazi Akademik Bakış 

Dergisi, Ankara, Kış 2011, s.123-125.  
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emredilmiştir. Hemen sonra Belgrat Muhafızı Raşid Paşa’nın gönderdiği telgrafla 

Belgrat Müslüman halkının Lom yoluyla kafile kafile yola çıkarılacakları Niş 

Valiliğine bildirilmiştir. Midhat Paşa Sadâretin emrini ve Raşid Paşa’nın telgrafını 

alır almaz muhacirlerin güzelce ağırlanabilmesi için ne tür tedbirlerin alınması 

gerektiği hususunda müzakerelerde bulunmak üzere memleket ileri gelenlerini 

hükümet dairesine davet ederek umûmî bir meclis toplamıştır. Midhat Paşa’nın, 

katılanların hamiyet-i vatanpervanelerini harekete geçiren tesirli açılış 

konuşmasından sonra yapılan müzakereler neticesinde, muhacirlerin kışı 

geçirebilmeleri için Niş’teki 900 İslam hanesinden 90’ı boşaltılarak buralara, 

zenginlerin ve hanesi müsait ahalinin evlerine, han ve medreselere muvakkaten 

yerleştirilmelerine; yeterli olmadığı takdirde kışı geçirene kadar bir kısım muhacirin 

Şehirköyü’nde iskanına; Niş’teki Fethiye Camii civarında yeni kurulan İslam 

mahallesinde muhacirlerin daimi surette kalacakları evlerin derhal inşasına 

başlanmasına; muhacirlerin günlük tayinat ve zaruri ihtiyaçlarından olan odun, 

kömür, hasır, gibi levazımatın verilmesine; Berkofça’ya ulaşmalarından itibaren 

Niş’e varana kadar muhacirlerin yolculuklarını kolaylaştıracak her türlü tedbirin 

alınmasına ve Niş’in varlıklı ailelerinden iane toplanmasına karar verilmiştir
309

.  

Hemen bu sıralarda (7 Ekim 1862/25 Eylül 1278) Belgrat’tan 550 kişilik ilk 

kafile vapurla Lom İskelesi’ne, oradan da Niş’e varmıştır
310

. Ardından 10 günlük 

süre zarfında ikinci ve üçüncü kafile ile Niş’e gelen muhacir sayısı 1852 kişiye 

ulaşmıştır. Bunlardan 350’si Şehirköyü’ne, 1502’si Niş’e yerleştirilmiştir
311

.  

Muhacirler, İslam mahallelerinden %10 hesabıyla boşaltılan 90 haneye, bazı 

boş han ve medreselere yerleştirilerek ve içlerinde hürmete layık bulunanlar yerli 

halktan hanesi müsait olanların yanına, dul kadınlar yine yerli dul kadınların 

hanelerine misafir edilerek barınma sorunu çözülmüştür. Muhacirlerin ve Niş 

ahalisinin itibarlılarından ikişer kişi ile bir de zabtiye zabitlerinden bölük emini 

                                                 
309 BOA, A.MKT.UM, 612/76, 23 Eylül 1278 (5 Ekim 1862). 
310 BOA, İ.MMS, 1131, Lef 1; A.MKT.MHM, 245/40, 30 Eylül 1278 (12 Ekim 1862). 
311 Eylül 1867 tarihinde ise Niş ve Şehirköyü’nde 380 hanede kadın-erkek 1316 Belgrad muhaciri 

yaşamaktaydı. Bunlardan askere yazılan, mâlî durumu yerinde olan ve tımar maaşı bulunan 62 kişi 

dışında 1254 kişiye günlük 40’ar para yevmiye veriliyordu. Belgrad muhacirlerinden muhtaç 

olmayanların ve yevmiyeye istinaden çalışmayarak başıboş serseri gibi dolaşanların yevmiyelerinin 

kesilmesine karar verilmiştir. BOA, MVL, 1074/42, 2 Eylül 1283 (14 Eylül 1867). 
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seçilerek 5 kişilik muvakkat bir komisyon kurulmuş, bu komisyon vasıtasıyla 

muhacirlerin her türlü günlük ihtiyaçları karşılanmıştır.  

Muhacirlerin Berkofça Kazası hududundan itibaren Niş’e kadar nakillerinde 

gerekli olan arabalar Şehirköyü Kazasındaki Bulgarlar tarafından ücretsiz olarak 

verilmiştir. Yine bu güzergahtaki 2-3 günlük yolculukları esnasında yiyecekleri 

Şehirköyü ve Palanka İslam ahalisi tarafından temin edilmiştir.  

Niş ahalisi tarafından toplanan iane paralarıyla muhacirlerin mangal, testi, 

hasır ve mum gibi ihtiyaçları karşılanmıştır. Muhacirlere aylık 30,5 kuruş tutarında 

günlük yarımşar kıyye ekmek ve katık verilmiştir. 22 Ekim 1862/10 Teşrin-i Evvel 

1278’den itibaren her muhacire haftalık beşer kuruş harçlık tahsis edilmiştir. Yine 

muhacirlerin çocukları mahalle mekteplerine yerleştirilmişlerdir
312

.    

Midhat Paşa bir taraftan bu tedbirleri alırken bir taraftan da çevre eyaletler 

idarecilerine durumu anlatan yazılar göndererek muhacirler için yardım toplanması 

talebinde bulunmuştur. Paşanın yazıları karşılık bulmuş, Selanik Sancağı’dan 

100.000, Ruscuk ve Silistre sancaklarından 24.971, Filibe Sancağı’ndan 14.188, 

Sofya Sancağı’ndan 15.778, Niş Sancağı’ndan 5.797, İstanbul’da İdare-i Lahmiye 

Müdürü Salih Ağa’dan 1.000 olmak üzere 152.741,5 kuruş para toplanmıştır. Yine 

değişik yerlerden buğday, yorgan, bez ve elbise gibi aynî yardımlar da Niş’e 

gönderilmiştir
313

. 

Muhacirlerin bu şekilde hızlı ve geçici olarak iskanları sağlanarak ve acil 

ihtiyaçları giderilerek kış mevsimi geçirildikten sonra daha ilerisi için daimi tedbir ve 

hazırlıklara girişilmiş, muhacirlere ev yapmaları için yeni kurulan Niş’teki Fethiye 

Mahallesi’nden meccanen araziler verilmiştir
314

. Niş’te İlk etapta 85, ikinci etapta 59 

olmak üzere toplam 144 hane, 2 çeşme ve 1 karakol inşa edilmiş, 2 yük 75.088 

buçuk kuruş tutan masrafları iane paralarından ve hazineden karşılanmıştır
315

. 

                                                 
312 Göyünç, a.g.m., s. 306-309; BOA, İ.DH, 33937; İ.MVL, 22694, 17 Cemaziyelevvel 1279 (10 

Kasım 1862); Maliyeden Müdevver Defterler (MAD), 13431, s. 227, 16 Muharrem 1282 (11 

Haziran 1865). 
313 BOA, İ.MVL, 22694, Lef 1, 13 Receb 1280 (24 Aralık 1863); İ.DH, 34116; 34154; A.MKT.UM, 

648/11, 27 Ramazan 1279 (18 Mart 1863); A.MKT.MHM, 255/51; 255/95; 258/84; 259/37. 
314 BOA, İ.MVL, 22096, Lef 2, 23 Zilhicce 1278 (21 Haziran 1862); İ.DH, 33937, Lef 1,2. 
315 BOA, İ.MVL, 22694, Lef, 1,4, 2 Ramazan 1280 (10 Şubat 1864).  
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Sonradan yine 15’i Şehirköyü’nde, 60’ı Nişte olmak üzere 75 hane daha yapımına 

karar çıkmıştır
316

.    

Muhacirlerden tımar sahibi olanların maaşları Niş Mal Sandığı’ndan ödenmiş, 

münhal olan tımarların bir batın evlada kadar ibkası kararlaştırılmış
317

, muhacirlerin 

Belgrat’ta kalan emlaki için sık sık merkeze yazılar gönderilerek tazminat sürecinin 

hızlandırılması noktasında ısrarcı olunmuştur
318

.  

Muhacirlerin ihtiyaçlarını karşılama hususunda son derece dikkatli 

davranılmasına rağmen Belgrat Muhafızı Mehmed Raşid Paşa, Niş’teki Belgrat 

muhacirlerinin sefalet içinde bulunduklarına dair merkeze telgraflar çekmiştir. 

Sadâret de Midhat Paşa’nın çalışmalarından memnun olduğunu bildirmekle beraber 

Belgrat Muhafızı’nın arz ettiği durum hakkında Niş Valiliğinden bilgi istemiştir
319

. 

Bu duruma oldukça kızan Midhat Paşa, 2.000 nüfusu bulan muhacirlerin iskanı 

hakkında yapılan çalışmalardan bahsetmiş, Niş’teki muhacirlerin hazırladığı 

memnuniyet ifade eden mahzarları merkeze göndermiştir
320

. Ayrıca Niş’ten 

Belgrat’a mektup yollayarak bu dedikoduların çıkmasına sebep olan muhacir 

sorgulanmış, İslam ahalinin çokluğu nedeniyle Bosna’daki Belgrat muhacirlerine 

Niş’tekilerden daha fazla imkan sunulmasından dolayı asılsız söylentilerin ortaya 

çıktığı anlaşılmıştır
321

.  

Sadâret Midhat Paşa’yı haklı bularak meseleyi kapatmak istemiş
322

, ancak 

Raşid Paşa’nın iddiasında ısrar etmesi
323

 Midhat Paşa’yı çileden çıkarmıştır. “… 

böyle şeylere tarafımca cevâz gösterilemez, sükût da etmem” diyerek, ilk başlarda 

infial ile 3-4 kişinin yazdıkları mektuplara itibar edilerek yapılan hizmetlerin 

Mehmed Raşid Paşa tarafından gölgelenmek istendiği ve Mehmed Raşid Paşa’nın 

muhacirler yola çıktıktan sonra Niş Valiliğini bilgilendirdiği, buna rağmen alınan acil 

tedbirlerle muhacirlere hiç sıkıntı çektirilmediği mealinde merkeze peşi sıra yazılar 

                                                 
316 BOA, İ.MVL, 22918, 3 Zilhicce 1280 (10 Mayıs 1864); 25112, Lef 3, 19 Rebiülahir 1283 (31 

Ağustos 1866). 
317 BOA, A.MKT.MHM, 257/29, 13 Ramazan 1279 (4 Mart 1863). 
318 BOA, İ.DH, 33937; A.MKT.MHM, 259/37, 15 Zilhicce 1279 (3 Haziran 1863). 
319 BOA, A.MKT.UM, 620/25; 624/46; A.MKT.MHM, 247/50. 
320 BOA, A.MKT.MHM, 248/84. 
321 BOA, A.MKT.MHM, 251/54; 251/76; A.MKT.UM, 636/86. 
322 BOA, A.MKT.MHM, 251/54. 
323 BOA, A.MKT.MHM, 251/76. 
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göndermiştir
324

. Nihayet Sadâretin, muhacirler ve eyaletin diğer işleri konusunda 

çalışmalarından memnun olunduğu bildirilerek bu şekilde devam edilmesi 

tavsiyesiyle Midhat Paşa teskin edilmiş, Belgrat Muhafızının değiştirilmesiyle de 

konu tamamen kapanmıştır
325

.  

Yine bu dönemde Çerkes muhacirlerinden 1.500 hane, Prizren Sancağı 

Mutasarrıfı Mehmed Nazif Paşa tarafından Kosova sahrasına yerleştirilmiştir
326

.  

 

d.İnşa Faaliyetleri 

(1)Hükümet Konağı İnşa ve Tamiri 

Midhat Paşa halka daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için memurların 

çalışma alan ve şartlarının iyileştirilmesi gerektiği kanaatindeydi. Buradan hareketle 

bizzat kazalar dolaşılarak kira ile tutulan kullanıma elverişsiz devlet daireleri yerine 

Şehirköyü, Ürgüb ve Kurşunlu kazalarında, içinde müdür, meclis, katip, sandık 

emini, tahsildar ve hademe odaları bulunan müstakil hükümet konakları ve bu 

konakların hemen yanında üst katı 25-30 kişilik zabtiye askerleri koğuşu, alt katının 

yarısı ahır yarısı da hapishane olmak üzere nim-kargir binalar inşasına karar 

verilmiştir
327

. Yine Prizren’de inşa olunan bir bina ile hükümet konağı, hapishane, 

telgrafhane ve zabtiye koğuşları bir araya toplanmış
328

, Üsküb kasabasında hükümet 

konağı ile zabtiye koğuşu ve 100 kişilik hapishane meydana getirilmiştir
329

.      

 

(2)Hapishane İnşası 

Niş’deki merkez hapishanesi gayet dar ve düzensizdi. Mevcut 128 mahkumu 

bile barındırmaya müsait olmadığından sık sık hastalıklar baş göstermekte ve 

ölümler vuku bulmaktaydı. Hatta Midhat Paşa Niş Hapishanesi için “mahbes değil 

âdeta maktel” ifadesiyle durumu gayet açık olarak ortaya koymuştur. Bu 

                                                 
324 BOA, A.MKT.MHM, 251/54; A.MKT.UM, 638/39. 
325 BOA, A.MKT.UM, 580/59; 625/41. 
326 BOA, A.MKT.MHM, 303/89, 5 Muharrem 1281 (10 Haziran 1864); 314/39, 8 Cemaziyelevvel 

1281 (9 Ekim 1864). 
327 BOA, İ.MVL, 21221, Lef 1-2, 14 Muharrem 1279 (12 Temmuz 1862); İ.MVL 22917, Lef 1-3, 22 

Mart 1280 (3 Nisan 1864). 
328 BOA, İ.MVL, 22722, Lef 2, 15 Ramazan 1280 (23 Şubat 1864). Bu bina 2 yük 13 kuruşa mal 

olmuştur. 
329 BOA, İ.MVL, 23129, Lef 2, 14 Safer 1281 (19 Temmuz 1864). Bu bina 79.830 kuruşa mal 

olmuştur. 
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olumsuzlukların giderilmesi yeni bir hapishanenin inşasıyla mümkün olacağından 

Midhat Paşa, valilik görevine gelirken yolu üzerinde Selanik’te gördüğü 

hapishanenin bir benzerini Niş’te inşa ettirmiştir.  

Hapishane 100-150 kişiyi barındırmaya elverişli idi. 1 yük 82.000 kuruşa mal 

edilmesi hesaplanan hapishanenin yapımında nöbetleşe mahkumlar da çalıştırılmıştır. 

Böylece hapishanenin hem kısa sürede bitirilmesi hem de daha az masrafla inşası 

sağlanmıştır
330

. 

Yine 20.000 kuruş masrafla Niş’te bir kadın hapishanesi inşasına karar 

verilmiştir
331

. 

Midhat Paşa, mahkumların yaşam şartlarını iyileştirmeye çalışmış, işkenceye 

asla müsamaha göstermemiştir. Bu kapsamda Samakov hapishanesindeki 

mahkumlara işkence eden Samakov Zabtiye Yüzbaşısı Sâbık Mustafa Ağa, 

Dobrucalı Mirza Mehmed Bey, zabtiye neferi Samakovlu Abdi ve Samakov Zabtiye 

Onbaşısı Abdülmüttalib memuriyetten mahrumiyet ve 1 ay ila 3 sene arasında 

değişen sürelerle hapis cezasına çarptırılmışlardır
332

.  

Mahkumlar üretime de dahil edilmişti. Niş Zabtiye Alayı askerlerinin 

kundura ve çizmeleri, daha uygun fiyata ve daha kaliteli olarak mahpuslara imal 

ettirilmiştir
333

.  

 

(3)Askerî Yapıların İnşa ve Tamiri 

Niş’teki askerlerin kalacak yeri olmayıp han ve hanelerde kira ile ikamet 

ettirilmekteydiler. Hem askerin daha iyi koşullarda barındırılması hem de şehir dışına 

çıkarılarak, halkla karşı karşıya gelmelerinin önlenmesi için Niş kasabası dışında, 

içerisinde caminin de bulunacağı bir kışla binası inşasına karar verilmiştir
334

. 5 yük 

50.000 kuruşa yapılabileceği hesaplanan kışla, su getirilmesi, su hazinesi, 

karakolhane ve mutfak gibi yapıların inşa masraflarıyla 8 yük 63.000 kuruşa mal 

                                                 
330 BOA, İ.DH, 31607, Lef 1, 11 Şevval 1277 (22 Nisan 1861); A.MKT.MHM, 219/26, 5 Zilkade 

1277 (15 Mayıs 1861).    
331 BOA, MVL, 979/6, 3 Ramazan 1280; (11 Şubat 1864); İ.MVL, 22917, Lef 1, 22 Mart 1280 (3 

Nisan 1864) 
332 BOA, İ.MVL, 21787; A.MKT.UM, 603/50. 
333 BOA, MVL, 993/64, 23 Mayıs 1280 (4 Haziran 1864). 
334 BOA, İ.MVL, 20759, Lef 6, Gurre-i Receb 1278 (2 Ocak 1862); Göyünç, a.g.m., s.293-301 
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olmuştur. Bu meblağın 2 yük 80.000 kuruşu hazineden geri kalan kısmı ise Niş’teki 

yerel kaynaklardan karşılanmıştır
335

.  

İki katlı, som-kargir olarak inşa olunan kışla, 1 alay süvârî, 2 batarya topçu, 1 

tabur piyade askerini ikameye elverişli idi. Kışlanın ön kapısı üzerindeki dökme 

demirden masnûʻ parmaklık, Tophâne-i Âmire’de imal edilmiştir. Yine Midhat Paşa 

tarafından inşâd olunan kışlanın kitabesindeki tarih, İstanbul’da taşa kazınarak Niş’e 

yollanmıştır
336

. Daha sonra su hazinesinin tamiri, hayvanların su içmesine mahsus 

havuz ve zâbit mutfağı inşasıyla ocak bacalarının yükseltilmesi için kışlaya 55.237 

kuruş daha harcama yapılmıştır
337

. 

Yine Sofya’daki kışla
338

 ile Şehirköyü Kalesi ve Musa Paşa Palankası tamir 

edilmiş, Niş Kalesi 6 yük 81291 kuruş harcanarak kapsamlı bir tamirden 

geçirilmiş
339

, kale içindeki eski kışla hastaneye çevrilmiştir
340

. Niş’te bulunan Hassa 

Ordusu Hıyatiye (Terzilik) İkinci Taburunun ikamet ettiği kışlada tadilat 

yapılmıştır
341

. Zabtiye askeri için Prizren kasabasında 5 adet karakol inşasına karar 

verilmiştir
342

.  Niş Sancağı’na bağlı İvranya Kazasındaki Pireşova Karyesinde daimi 

olarak cuma günleri pazar kurulması ve burada bir karakol inşası kararı alınmıştır
343

. 

 

(4)Dînî Yapıların Tamiri  

Eski sadrazamlardan Yeğen Mehmed Paşa’nın Niş’teki Fethiye Camii 99.500 

kuruş harcanarak kapsamlı bir tamirden geçirilmiştir
344

.  

 

8.Asayiş ve Emniyet 

Midhat Paşa’nın vali tayin edildiği sırada Niş Eyaleti’nin en önemli 

sorunlarından biri de asayiş meselesiydi. Sırb Emareti’nin dönem dönem sınırdaki 

                                                 
335 BOA, İ.MVL, 21837, Lef 4, 26 Şaban 1279 (16 Şubat 1863); Göyünç, a.g.m., s. 301-306 
336 BOA, İ.MVL, 21461, Lef 2, 3 Eylül 1278 (15 Eylül 1862). 
337 BOA, İ.MVL, 23149, Lef 1, 23 Cemaziyelahir 1280 (5 Aralık 1863). 
338 BOA, İ.MVL, 20258, Lef 2, 9 Rebiülevvel 1278 (14 Eylül 1861); 20611, Lef 2, 14 Cemaziyelahir 

1278 (17 Aralık 1861); A.MKT.MHM, 253/44, 29 Receb 1279 (20 Ocak 1863); 268/74, 21 

Muharrem 1280 (8 Temmuz 1863); 295/83, 23 Şevval 1280 (1 Nisan 1864). 
339 BOA, İ.MVL, 21115, Lef 6, 20 Zilhicce 1278 (18 Haziran 1862); 20673, İrade, Gurre-i 

Cemaziyelahir 1278 (4 Aralık 1861); 22062, Lef 2, 19 Muharrem 1280 (6 Temmuz 1863). 
340 BOA, İ.MVL, 20745, İrade, 28 Receb 1278 (29 Ocak 1862). 
341 BOA, İ.MVL, 21579, İrade, 20 Cemaziyelevvel 1279 (13 Kasım 1862). 
342 BOA, İ.DH, 34606, 28 Zilhicce 1279 (16 Haziran 1863). 
343 BOA, İ.DH, 34780, 10 Safer 1280 (27 Temmuz 1863). 
344 BOA, İ.MVL, 20446, Lef 2, 3 Cemaziyelevvel 1278 (6 Kasım 1861). 
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tecavüzkar hareketlere destek vermesi ve zabtiye askerlerinin silah, talim ve disiplin 

yönünden eksikliklerinin bulunması sebebiyle bölgedeki emniyet ve güvenlik arzu 

olunan düzeye bir türlü ulaşamamıştı. Midhat Paşa bu sorunun da üzerinde ısrarla 

durmuş, gerçekleştirdiği birtakım düzenlemelerle kısa sürede Niş Eyaleti’nde asayişi 

sağlamıştır. 

 

a.Zabtiye Alayı ve Nizâmiye Askerleriyle İlgili Düzenlemeler 

O dönemde Niş Eyaleti’nin güvenliğini 4 bölük süvari ve 11 bölük piyadeden 

oluşan 1.600 kişilik bir Zabtiye Alayı sağlıyordu. Piyadelere 100, süvarilere ise 200 

kuruş maaş verilmekteydi. Memleketin asayişini sağlamak, vergi tahsil etmek, 

“ihzâr” yani mahkemeye celb ve davet zabtiye askerlerinin esas görevleriydi
345

.  

Midhat Paşa asayiş, tahsilat ve ihzâr görevlerinin karma olarak zabtiye 

askerine gördürülmesindeki sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla “tefrîk ve taʻyîn-

i vazîfe ve hizmet” yoluna giderek zabtiye askerlerini üç sınıfa ayırmıştır.  

1-Kasaba merkezlerinde gelip-giden yabancıların özellikle Sırpların 

durumlarını gizli veya aşikar araştırmak, sağlık ve temizlikle ilgili hususlarda teftişte 

bulunmak, narh (es’âr) ve tartıların kontrolünü yapmak velhasıl belediye hizmetlerini 

yürütmek vazifeleriyle donatılmış “asâkir-i teftîşiyye”
346

 sınıfı.  

2-Tahsilat işlerini görecek tahsildarlar sınıfı.  

3-Asayiş işlerine bakacak zabtiye sınıfı
347

.  

Öncelikle mevcut zabtiye alayının piyade bölüklerinden seçilen 132 nefer, 11 

çavuş ve 11 onbaşıdan oluşan 154 kişilik “asâkir-i teftîşiyye” sınıfı oluşturulmuştur. 

Bu kişilerin seçiminde okur-yazar ve güzel ahlak sahibi olmalarına, bölgede 

kullanılan dilleri bilmelerine, şekil ve yaşlarının uygun düzeyde bulunmasına dikkat 

edilmiştir. Mevcut ceza kanunnamelerinin de iyice öğretildiği “asâkir-i teftîşiyye”ye 

giydirilmek üzere İstanbul’da istihdam olunan teftiş memurlarının kıyafetlerinden bir 

numune gönderilmiştir
348

. Asâkir-i Teftîşiyyenin maaşlarının da yeterli seviyede 

olması önemsenmiş erlere 150, onbaşılara 170 ve çavuşlara 200 kuruş maaş tahsis 

                                                 
345 BOA, İ.MVL, 22455, Lef 3, 24 Şubat 1278 (8 Mart 1863). 
346 Midhat Paşa, bu sınıfa “polis” adını vermek istemişse de Bâbıâli “asâkir-i teftîşiyye” isminin 

verilmesini uygun görmüştür (BOA, İ.MVL, 22455, Lef 11). 
347 BOA, A.MKT.UM, 674/48, 6 Muharrem 1280 (23 Haziran 1863). 
348 BOA, İ.MVL, 22455, Lef 3, 24 Şubat 1278 (8 Mart 1863); Lef 11, 20 Teşrin-i Evvel 1279 (1 

Kasım 1863). 
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edilmiştir
349

. Diğer işlerde olduğu gibi bu meselede de hazineye yük getirilmemiş, 

İstanbul’daki süvari zabtiye askerinin 178,5 kuruş maaşına kıyasen 200 kuruş maaşı 

olan Niş süvari askerlerinin maaşından 25 kuruş kesilerek gerekli olan mâlî kaynak 

sağlanmıştır
350

. Ayrıca karışıklık çıkarmak amacıyla gelen yabancıların durumlarını 

araştırmak için şehir ve kasabalarda istihdam olunan tezkire memurlarına da artık 

gerek kalmadığından onların maaş tahsisatları da hazineye aktarılmıştır
351

. Merkezin 

takdirini kazanan bu uygulamanın, Rumeli’deki diğer eyaletlerde de 

yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir
352

.     

Midhat Paşa asâkir-i teftîşiyyeyi oluşturduktan sonra vergilerin zamanında, 

eksiksiz ve halka zahmet vermeden toplanması hedefinden yola çıkarak Niş ve Sofya 

sancakları kazalarında hizmet vermek üzere 95 kişiden oluşan tahsildarlar sınıfını 

kurmuş ve iki guruba ayırmıştır. At, elbise ve günlük yiyecek masraflarını kendileri 

karşılamak üzere 25 neferlik birinci sınıfa 400’er ve 60 kişilik ikinci sınıfa 300’er 

kuruş maaş bağlanmıştır. Kaza merkezlerinde bulunmak ve tahsildarların reisi olarak 

tahsil edilen malların cins ve miktarını defterlere kaydetmek, tahsildarların hal ve 

hareketlerini gözetmek göreviyle vazifeli 10 kişiye de 500’er kuruş maaş tahsis 

edilmiştir. Tahsildarların mutemed, emin ve okur-yazar kişilerden seçilmesine önem 

verilmiştir
353

. Yeni kurulan tahsildarlar sınıfının maaşları, Niş Eyaleti Zabtiye Alayı 

süvarisinden ve Üsküb Eyaleti Zabtiye Alayı piyadelerinden birer bölük ilga edilerek 

ve artık lüzumu kalmayan “rusûm-ı mîriye” yani müskirat rusûmu tahsil memurları 

lağv olunarak karşılanmış, hazineden bir akçe para çıkmamıştır
354

. Ayrıca ödenecek 

vergi miktarı ve ödeme zamanı önceden tebligatla bildirilerek halkın sıkıntıya 

düşmesi önlenmiştir
355

. 

Midhat Paşa’nın bu icraatı da merkezin oldukça beğenisi kazanmış, 

Bâbıâli’de Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî, Meclis-i Vâlâ ve Zabtiye Müşirliği’nden üyelerin 

katılımıyla oluşturulan komisyonda yapılan müzakerelerden sonra
356

 Vidin, Silistire, 

                                                 
349 BOA, İ.MVL, 22455, Lef 1. 
350 BOA, İ.MVL, 22455, Lef 12, 11 Cemaziyelahir 1280 (23 Kasım 1863). 
351 BOA, İ.MVL, 22455, Lef 4, 3 Mart 1279 (15 Mart 1863). 
352 BOA, İ.MVL, 22455, Lef 11 (Meclis-i Vâlâ Mazbatası), 20 Teşrin-i Evvel 1279 (1 Kasım 1863); 

Lef 12 (İrade), 11 Cemaziyelahir 1280 (23 Kasım 1863).  
353 BOA, A.MKT.UM, 674/48, 10 Haziran 1279 (22 Haziran 1863). 
354 BOA, İ.MVL, 22427, Lef 1-2, 29 Cemaziyelevvel 1280 (11 Kasım 1863). 
355 BOA, A.MKT.UM, 674/48, 10 Haziran 1279 (22 Haziran 1863). 
356 BOA, İ.MVL, 22427, Lef 2; A.MKT.MHM, 262/100; 265/18; A.MKT.UM, 669/63. 
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Edirne, Yanya, Rumeli, Filibe, Selanik, Tırhala, Hersek, Bosna, İşkodra, Tulca eyalet 

ve sancaklarında tahsildar uygulamasının tamimine karar verilmiştir (10 Haziran 

1279/22 Haziran 1863). Ayrıca Niş Eyaleti’nin tahsildarlar için hazırladığı elbise 

merkezce kabul görerek, tamimi kararlaştırılan diğer eyaletlerde de bu elbisenin 

numune tutulmasına dair irade çıkmıştır
357

. 

Bu görev ayrımından sonra piyade ve süvari bölüklerinden oluşan Niş 

Zabtiye Alayı askerlerine yalnızca memleketin asayişini sağlama görevi verilmiş, 

talim ve disiplinleri üst düzeye çıkarılmıştır
358

. 

Midhat Paşa zabtiye askerleriyle ilgili düzenlemelerin yanı sıra Niş ve 

Sofya’da bulunan Nizamiye askerlerinin de ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmiştir. Bu 

kapsamda mültezimlere ihale olunan askerlerin günlük tayinatlarını hükümet eliyle 

karşılama kararı almış, bu alanda yapılan 30 yük kuruş harcamayı 20 yük kuruşa 

düşürerek yıllık 10 yük kuruş tasarruf sağladığı gibi askere daha iyi kalitede et, pirinç 

ve erzak temin etmiştir. Yine nizâmiye askerlerinin maaşları ve bayram harçlıkları 

için merkezden havaleler geciktiğinde para tedarikinde elinden geleni yapmıştır. Niş 

ve Sofya Kumandanı Ferik Halid Paşa’nın, bu çalışmaları Seraskere bildirmesi 

üzerine merkezden Midhat Paşa’ya takdir yazısı gönderilmiştir
359

.  

 

b.Genel Asayiş 

 Midhat Paşa’nın Niş’e vali olarak geldiği sırada gerek komşu Sırbistan 

Emareti’nden gelen haydutlar – ki bunlar içersinde Osmanlı tebaası kaçak suçlular da 

vardı- gerekse eyalet sınırları içindeki yerli eşkıyalar Niş’in asayişini altüst etmişti. 

Yerli halk günlük yaşamlarını bile sürdüremez hale gelmiş, bir kısım gayrimüslim 

halk, biraz da Sırpların teşviki ile Sırbistan’a göçmüştü. 

 Midhat Paşa Niş’e gelir gelmez Nizamiye ve Muvazzaf askerlerden seçerek 

oluşturduğu “Kuvve-i Seyyâre”
360

 birliklerini 3 kol halinde Niş, Şehirköyü ve 

Leskofça’da dolaştırmaya başlamış
361

, piyade ve süvarilerden oluşan 300 neferlik bir 

                                                 
357 BOA, A.MKT.UM, 796/69, 13 Rebiülevvel 1281 (16 Ağustos 1864). 
358 BOA, A.MKT.UM, 674/48, 6 Muharrem 1280 (23 Haziran 1863). 
359 BOA, İ.DH, 34376 lef 3, 7 Şevval 1279 (28 Mart 1863). 
360 3 koldan oluşan bu birliklerin her kolunda 6 çavuş ve 6 muvazzaf nefer vardı. Başlarında da bir 

zabit bulunuyordu. (BOA, A.MKT.MHM, 216/57, 27 Ramazan 1277 (8 Nisan 1861)). 
361 BOA, A.MKT.MHM, 216/57, 27 Ramazan 1277 (8 Nisan 1861). 
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kuvvet muvakkaten istihdam edilmiş
362

, arkasından bu bölgede uzun süredir 

eşkıyalık yapan gruplar etkisiz hale getirilmiştir.
363

.  Bir kısım eşkıya da alınan esaslı 

tedbirlerden kaçamayacağını anlayarak hükümet konağına gelip teslim olmuştur
364

. 

Böylece bir nebze olsun eyaletin asayişi sükuna kavuşturulmuştur.  

 Güvenliğin sağlanmasıyla birlikte Sırbistan’a göç eden ahali de geri dönmeye 

başlamıştır. Bu konuda gerek Bâbıâli ve gerekse yerel yönetim elinden gelen gayreti 

göstermiştir. Sırbistan’da bulunan firariler için “afv-ı umûmi” çıkarılmış, iadeleri için 

Kaymakam Eşref Bey Belgrat’a gönderilmiştir
365

.  

 Yapılan çalışmalar ve umumi affın etkisiyle Niş Kazasından Sırbistan’a göç 

eden 60 hanelik 3 köy halkından 50 kişi memleketlerine dönmüştür. Bu kişiler 

eyaletin ileri gelen tüccar, esnaf, çorbacı ve papazlarının huzurunda yapılan “meclis-i 

umumi”de sorgulanmışlardır. İfadelerinde Sırbistan’dan gelen silahlı birtakım 

eşkıyanın zorlamasıyla ve bazı vaatlerle aldatılarak göç etmek zorunda kaldıklarını, 

Sırbistan’daki yaşam şartlarından memnun olmayarak dönmek istemelerine rağmen 

kendilerine engel olunduğunu ve bazılarının kaçarak Niş’e geldiklerini 

belirtmişlerdir. Yine bu 50 kişilik grup Sırbistan’da kalan aile ve hayvanlarının 

iadelerini talep ederek “rızâ-yı pâdişâhî”nin dışında herhangi bir harekete 

girişmeyeceklerine ve kimsenin vaatlerine kanmayacaklarına dair yemin ile bir 

“mahzar” düzenlemişlerdir. Midhat Paşa durumu Bâbıâli’ye bildirerek, bu kişilerin 

ailelerinin getirtilmesi için girişimlerde bulunulmasını istemiştir. Sırp gazetelerinde 

bu kişilerin Osmanlı devlet memurlarının mezalimine dayanamayarak mal ve 

mülklerini terk ile Sırbistan’a iltica ettikleri yönünde haberler neşrolunduğundan 

Osmanlı’nın da karşı propaganda amacıyla bahsedilen mahzarın çeşitli dillerdeki 

                                                 
362 BOA, İ.MVL, 19896, 25 Ramazan 1277 (6 Nisan 1861). 
363 BOA, İ.MVL, 20157, 4 Safer 1278 (11 Ağustos 1861); Cevdet Adliye (C.ADL), 1181; 

A.MKT.MHM, 229/20, 26 Muharrem 1278 (3 Ağustos 1861). Epey zamandır Şehirköyü 

ormanlarında yuvalanan 5 haydut yakalanarak üçü idam, ikisi kürek cezasına çarptırılmıştır (İ.MVL, 

19794, lef 6, 28 Şaban 1277 (11 Mart 1861)). Niş ve Sofya arasında huzuru bozan 7 Müslüman eşkıya 

Breznik’te sıkıştırılarak üçü öldürülmüş, yakalan 2 eşkıya ile yardım ve yataklık eden 5 kişiye 7 şer 

sene hapis cezası verilmiştir (İ.MVL, 21621, 4 Cemaziyelahir 1279 (27 Kasım 1862)). Yine Niş’te 

halkı sokağa döken Papa Tana İzmid’e, Papa Miladet Bursa’ya ve Boyacı Koçu Kütahya’ya süresiz 

olarak sürülmüşlerdir (BOA, İ.MTZ.(04), 80/1, Lef 8, 19 Şevval 1278 (19 Nisan 1862). Niş 

metropolidi ve kocabaşıların afv talebleri üzerine bu kişiler kısa bir süre sonra affedilmişlerdir (MVL, 

958/37, 14 Cemaziyelahir 1279 (7 Aralık 1862).       
364 BOA, MVL, 976/22, 3 Teşrin-i Sani 1279 (15 Kasım 1863). 
365 BOA, A.MKT.MHM, 216/68, 17 Şevval 1277 (28 Nisan 1861). 
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gazetelerde tercümesiyle birlikte yayınlanmasını tavsiye etmiştir
366

. Merkez de bu 

tavsiyeler doğrultusunda geride kalanlar için Sırbistan Emareti’ne yazı 

gönderilmesine ve mahzarın gazetelerde neşrine karar vermiştir
367

. 

 Sırbistan’a göç eden sıradan halkın yanında asker kaçağı ve suçlular da 

bulunuyordu. Bu kaçak ve firariler için Osmanlı Devleti’nin genel af çıkardığını ve 

Kaymakam Eşref Bey’i sırf bu iş için Belgrat’a gönderdiğini yazmıştık. Ancak 

firariler yapılan tüm teklif ve teşviklere kulak asmayarak geri dönmeyi 

reddetmişlerdir. Midhat Paşa da bu kişilerin dönmeleri halinde asayişi bozma 

ihtimallerini düşünerek fazla ısrarcı olmamıştır
368

. 

      

c.Sırbistan Meselesi ve Sınır Tecavüzleri 

Muhacir iskanı konusunda bahsedildiği üzere Sırplar, Belgrad Olayları öncesi 

ve sonrasında Osmanlı topraklarına çeteler göndermeye başlamış, silah ve asker 

tedarikiyle savaş hazırlığına girişmişti.  

Osmanlı Devleti de bu durum karşısında, özellikle Belgrad Olaylarının 

yaşandığı 15 Haziran 1862 sonrasında, askeri, idari ve diplomatik birtakım tedbirler 

almıştı. Sırbistan sınırındaki birlikler takviye edilmiş, Niş, Vidin, Silistre ve Bosna 

eyaletleri valilerine ve mutasarrıflarına Sırpların tecavüzkar tutumu karşısında 

tahriklere kapılarak “hatt-ı imtiyâz”ı (sınır) aşmamaları, halkı sakinleştirmeleri ve 

teyakkuzda bulunmaları emrolunmuştur. Ayrıca Osmanlı Devleti, alınan tedbirlerin 

asıl amacının kendi vatandaşlarını korumak olduğunu sefaretlere bildirmiş ve 

Takvim-i Vekayi’de de ilan etmiştir. Bunların yanı sıra Sırp saldırılarına karşı 

koyulması ve Osmanlıyı Avrupa kamuoyunda haksız duruma düşürecek herhangi bir 

olaya sebebiyet verilmemesi için muhasebat Reisi Ahmed Vefik Efendi Belgrad’a, 

Azmi Bey Vidin’e, Mâliye Muavini Müsteşarı Mehmed Nazif Efendi Niş’e, Şefik 

Bey Bosna’ya, Tevfik Efendi Yenipazar’a ve Sabri Efendi de Silistre’ye özel görevli 

memur olarak gönderilmişlerdir
369

. Özel memurlara ne şekilde hareket edeceklerine 

dair bir de talimatname verilmiştir. Buna göre; 

                                                 
366 BOA, İ.MTZ.(04), 73, lef 31, 23 Rebiülevvel 1278 (28 Eylül 1861). 
367 BOA, İ.MTZ.(04), 73, lef 2, 16 Rebiülahir 1278(21 Ekim 1861). 
368 BOA, A.MKT.MHM, 216/68, 17 Şevval 1277 (28 Nisan 1861). 
369 BOA, İ.MMS, 1084, Lef 2, 25 Zilhicce 1278 (23 Haziran 1862). 
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1-Belgrat varoşunda Sırpların bazı hareketleri sonucunda ‘Belgrad Vakası’ 

ortaya çıkmıştır. Bu olayın güzel bir şekilde neticelendirilmesi için Ahmed Vefik 

Efendi Belgrat’a gönderilmiştir. Çözüm yakındır. Fakat bu esnada Sırplara karşı önce 

Osmanlı tarafından bir saldırı yapılması haklı durumu ortadan kaldıracaktır. 

Kesinlikle hiçbir asker “hatt-ı imtiyâz”ı bir karış dahi geçmeyecektir. Belgrad 

vakasından etkilenerek galeyana gelen Sırbistan’a komşu eyaletlerdeki Müslüman 

halk, gerekli nasihatlerle sakinleştirilecektir. Sırpların sınırdaki tahriklerine 

kapılmayacak, şayet hudut ihlali olursa anında askeri birliklerle müdahale edilecektir. 

Sırbistan’dan Osmanlı tarafına eşkıya sızdırma çalışmaları önlenecek, eşkıya 

takibinde kullanılacak zabtiye askerleri “hatt-ı imtiyaz”,ı geçmeyeceklerdir. 

2-Yeterli miktarda “asakir-i muvazzafa” vaktinde tertib edilerek ihtiyatlı 

davranılacaktır. 

3-Bu aralar Rumeli’de bazı müfsidler cinsiyet ve kavmiyet fikriyle 

gayrimüslimlerin akıllarını çelmeye çalışmaktadırlar. Bunun önlenebilmesi için her 

sınıf tebaaya eşit ve müşfikâne muamele edilecek, gayrimüslimleri rencide edici 

durumlardan kaçınılacaktır. 

4-Osmanlı Devleti’nin sınırda topladığı askeri birliklerin asayişi koruma 

amaçlı olduğu fırsat düştükçe Sırp yetkililere ifade edilecektir. 

5-Özel memurlar, yukarda yazılı vazifelerini yaparken mutlaka bulundukları 

eyaletin valisiyle birlikte hareket edeceklerdir
370

.    

Mehmed Nazif Efendi İstanbul’dan yola çıkarak 9 günlük bir yolculuktan 

sonra 1862 Temmuzu başında Niş’e varmıştır
371

. Niş-Şehirköyü arasında bir teftiş 

gezisi düzenleyerek, askeri tedbirlerin kontrolü, zahire biriktirilmesi, köylerde 

eşkıyaya yardım ve yataklık edenlerin ve eşkıyayı hükümete ihbar etmeyenlerin en 

ağır şekilde cezalandırılacağının ilanı, Palanka ve Şehirköyü kalelerinin tamiri ve 

cephane desteği sağlanması gibi icraatları gerçekleştirmiştir
372

.  

                                                 
370 BOA, A.MKT.UM, 579/28, 10 Muharrem 1279 (8 Temmuz 1862); İ.DH, 33442, 26 Muharrem 

1279 (24 Temmuz 1862). 
371 BOA, A.MKT.UM, 581/99, 9 Muharrem 1279 (7 Temmuz 1862); 584/3, 3 Muharrem 1279 (1 

Temmuz 1862). 
372 BOA, A.MKT.UM, 596/38, 8 Ağustos 1278 (20 Ağustos 1862). 
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Midhat Paşa da hem Mehmed Nazif Efendi ile uyumlu bir çalışma yürütmüş 

hem de görevlendirdiği casuslarla
373

 Sırbistan hakkında topladığı bilgileri an be an 

merkezle paylaşmıştır
374

. Savaş çıkma tehlikesine karşılık, önemli bir mevkide 

bulunan Niş’te tüm idari birimler ve askeri kuvvetler teyakkuza geçirilmiş, Paşanın 

isteği üzerine Vidin’den iki tabur
375

 ve Mirliva Abdurrahman Paşa komutasında 

İstanbul’dan üç tabur şeşhane askeri tam teçhizatlı olarak Niş’e nakledilmiştir
376

. 

Köylere gönderilen memurlara verilen ilannamelerle Belgrad Vakası’ndan dolayı 

gayet müteessir bir durumda olan müslüman halkın heyacanının sakinleştirilmesine, 

gayrimüslimlerin de herhangi bir olaya karışmalarının önlenmesine çalışılmıştır
377

.  

Sırpların Belgrad Vakası’ndan itibaren sınıra asker yığmaları, Osmalı 

Devleti’ni birtakım askeri tedbirler almak zorunda bırakmıştı. Osmanlının tüm iyi 

niyet göstergelerine rağmen Sırplar olabildiğine tahrik hareketlerine, sınır 

karakollarına taciz ateşi açmaya ve eşkıya gruplarını Niş’e göndermeye devam 

etmişler
378

, Şehirköyü ve Sofya Sancağı’na bağlı İzladi Kazasında isyan çıkarmaya 

kalkışmışlardı
379

. 

Eşkıya gruplarının yoğun olarak saldırdıkları yerlerden birisi, mevkisi 

dolayısıyla Şehirköyü olmuştur. 6 Nisan 1862’de Sırbistan sınırından Niş Kazasına 

giren 11 kişilik eşkıya grubundan biri öldürülmüş reisleri Vido yakalanarak 

mahkemesi yapıldıktan sonra idam edilmiştir. 16 Nisan’da yine Şehirköyü’ne giriş 

yapan ikinci haydut fırkasından da bir kişi öldürülmüş diğerleri Sırbistan’a kaçmıştır. 

Bu eşkıya gruplarının Niş ve Vidinli oldukları, daha önceden Sırbistan tarafına 

geçerek Osmanlı topraklarına saldırmaları için oraca teşvik edildikleri, 

yakalananların üstünde Sırp askerlerine ait silah çıktığı, gasp, hırsızlık ve katl ile 

halkı ayaklandırmak maksadıyla hareket ettikleri ve Osmanlıya sadık 

                                                 
373 BOA, İ.DH, 32324, 4 Cemaziyelevvel 1278 (7 Kasım 1861). 
374 BOA, A.MKT.MHM, 230/66, 4 Safer 1278 (11 Ağustos 1861). 
375 BOA, A.MKT.UM, 584/61, 24 Muharrem 1279 (22 Temmuz 1862). 
376 BOA, A.MKT.UM, 587/64, 1 Safer 1279 (29 Temmuz 1862); 596/16, Lef 1, 20 Safer 1279 (17 

Ağustos 1862). 
377 BOA, A.MKT.UM, 587/88, 2 Safer 1279 (30 Temmuz 1862); 594/83, 23 Safer 1279 (20 Ağustos 

1862). 
378 BOA, A.MKT.MHM, 231/90, 14 Safer 1278 (21 Ağustos 1861); A.MKT.UM, 586/25, 29 

Muharrem 1279 (27 Temmuz 1862). 
379 BOA, A.MKT.UM, 594/18. 
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gayrimüslimleri de katlettikleri ortaya çıkarılmıştır
380

. Şehirköyü’ne asıl büyük 

sızıntı 36
381

 veya 31 kişilik eşkıya grubuyla 19 Ağustos 1862’de yaşanmıştır. 

Durumun haber alınmasıyla derhal Mehmed Nazif Efendi Şehirköyü’ne gönderilmiş, 

bazı askerî düzenlemeler yapılarak eşkıyaya yardım ve yataklıkta bulunmamaları 

halka sıkıca tembih edilmiştir. Nihayet vuku bulan sıcak çatışmada 5 eşkıya 

öldürülmüş, biri papaz 2 kişi ağır yaralı olarak ele geçirilmiş, 1 zabtiye askeri de 

ölmüştür
382

. Sonradan dağılan eşkıyadan 4 kişi daha yakalanmış, Midhat Paşa ve 

Mehmed Nazif Efendi’nin de hazır bulunduğu Niş Meclis-i Muvakkat’inde 

yargılanmışlardır. Bunlardan İstanko Şehirköyü’nde, Veliçko ise Niş’te idam 

edilmiştir. İstoyan ve Todor ise silahsız bulunduklarından Diyarbekir’de 15’er sene 

kürek cezasına çarptırılmıştır 
383

.   

Öldürülen ve yakalanan eşkıyanın üzerlerinden halkı isyana teşvik eden bazı 

Sırp neşriyatı gazete ve ilanlar çıkmıştır. Ele geçen ilanlardan anlaşıldığı üzere 

bunlar sadece eşkıyalık için değil isyan çıkarmak için gelmişlerdir. Hatta halka 

tebligat için aralarında papaz bile bulunmaktadır. Genel olarak halk, eşkıyaya 

mesafeli durmuşsa da bazıları yardım etmiştir. Bir aylık tahkikat sonucunda yaklaşık 

50 kişi bu suçtan hapsedilmiştir. Aslında sayı çok daha fazla olmakla birlikte üzerine 

gidilmemiştir. Niş’e getirilen bu kişilerden suçu hafif olanlar serbest bırakılmış, 

diğerlerine hapis cezası verilmiştir.  

Bu arada eşkıya ile çatışan zabtiye askerlerine 750’şer kuruş, ölen zabtiyenin 

anne ve babasına 500’er olmak üzere 1000 kuruş ihsanda bulunulmuştur
384

. Yine 

Kara İlyo adlı meşhur eşkıyanın adamlarından biri öldürülmüş 3’ü sağ ele geçirilerek 

Milenko veledi Keta idam edilmiştir
385

. Ayrıca Sırbistan’dan gelen eşkıyalardan 

İstoyan ve Todori adlı şahıslar Diyarbakır’da 15 sene kürek cezasına 

çarptırılmışlardır
386

.  

                                                 
380 BOA, İ.MVL, 21116, Lef 3, 21 Şevval 1278 (21 Nisan 1862). 
381 BOA, A.MKT.UM, 594/94, 22 Safer 1279 (19 Ağustos 1862). 
382 BOA, İ.DH, 33690, Lef 1, 12 Rebiülevvel 1279 (7 Eylül 1862). 
383 BOA, A.MKT.UM, 598/68, 18 Ağustos 1278 (30 Ağustos 1862); MVL, 954/90, 26 Ağustos 1278 

(7 Eylül 1862). 
384 BOA, İ.DH, 33690, Lef 1,3, 12 Rebiülevvel 1279 (7 Eylül 1862). 
385 BOA, İ.MVL, 21322, Lef 3, 25 Zilhicce 1278 (23 Haziran 1862); Lef 5, 5 Safer 1279 (2 Ağustos 

1862).  
386 BOA, A.MKT.MHM, 251/15, 3 Receb 1279 (25 Aralık 1862). 
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Bu süreçte Niş’ten Sırbistan’daki Alekseniçe’ye rutin olarak posta götüren 

Kıbtî posta sürücüsü Sırp Pandorları tarafından feci halde darp olunmuştur. Buna 

rağmen Sırplar, Osmanlılar da bizim yolcularımızı katledecekler ve hatta bir Sırp 

posta sürücüsünü katletmişler diye propaganda yürütmüşlerdir
387

. Posta işlerinin 

aksaması üzerine Midhat Paşa’nın önerisiyle artık her iki taraf posta çantalarının 

sınırda karşılıklı askerlere teslimine karar verilmiştir
388

.  

Sırpların tahrikkar hareketlerine devam etmeleri üzerine Osmanlı Devleti de 

sükunetini korumakla birlikte alınan tedbirleri sertleştiren, yetkileri genişleten yeni 

bir talimatname hazırlayarak daha önce Vidin, Niş, Yenipazar, Bosna ve Silistire 

taraflarına gönderdiği özel memurları Azmi Bey, Mehmed Nazif Efendi, Tevfik 

Efendi, Şefik Bey Efendi ve Sabri Efendi’ye ulaştırmıştır. Bu yeni talimata göre; 

1-Rumeli’nin birçok mahallinde hâsıl olan nezâket ve heyecanın birinci 

sebebi Sırbistan ve Karadağ meseleleridir. Hükümetin en öncelikli vazifesi şu aralık 

çoğalan eşkıya ve haydutları etkisiz hale getirerek halkı korumak ve asayişi temin 

etmektir. Açıktan açığa Osmanlıya silah ile saldıramayan Sırplar, 5-10 kişilik haydut 

gruplarını “Çit”in (sınır) hâricine çıkararak Osmanlı topraklarına saldırtmakta ve 

onları himaye etmektedir. 

2-İşte bu türlü şekâvete bir nihayet verilmesi, Tanzimat-ı Hayriye’nin temin 

ve taahhüt ettiği bütün tebaanın can, mal, ırz ve namusunun korunması büyük önem 

arz etmektedir. Bu nedenle yukarıda adı geçen özel memurların bulundukları 

eyaletlerdeki eşkıyayı tahkik etmeleri, gerekli mahallere bizzat gitmeleri, yakalanan 

eşkıyanın meclis-i memlekette veya memur ve memleketin ileri gelenlerinden tertib 

olunacak bir muvakkat komisyonda sorgu ve mahkeme işleri görülerek suçlarına 

göre cezalarının vakit geçirilmeksizin infazı, bu işler yapılırken hak ve adaletten 

ayrılmamaları, Sırbistan içinden çıkıp şekâvete karışan ve silah ile askere mukavemet 

edenlerin tepelenmesi ve bu halde ele geçirilenlerin “en ibtidâ rast gelecek ağaca 

salb” edilmeleri lazım gelir. 

                                                 
387 BOA, A.MKT.UM, 594/39, 14 Safer 1279 (11 Ağustos 1862). Bu propagandaya inanan 

Belgrat’taki Osmanlı memuru Ahmed Vefik Efendi, Midhat Paşa’ya gönderdiği yazıda başıbozukları 

idam etmekle tehdit etmiş ve paşayı da beceriksizlikle suçlamıştır. Midhat Paşa, hiçbir araştırma 

yapmadan ve Niş Valiliğinden bilgi almadan aslı astarı olmayan böyle bir habere inanarak talihsiz 

ifadeler kullanmasından dolayı Ahmed Vefik Efendi’yi Sadârete şikayet etmiştir (A.MKT.UM, 

594/39, 14 Safer 1279 (11 Ağustos 1862). 
388 BOA, A.MKT.UM, 595/23, 24 Safer 1279 (21 Ağustos 1862).  
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3-Her eyaletin memuru ayrı ise de eşkıya takibi esnasında diğer eyaletlere de 

geçebilir, birbirleriyle yardımlaşabilirler. 

4-Bahsi geçen memurların, dolaştıkları mahallerde zulüm ve fesada uğrayan 

ancak cahillikleri ve diğer nedenlerle durumunu anlatamayan halkla yakından 

ilgilenmeleri, şikayetlerini dinleyerek haklarını muhafaza etmeleri gereklidir.  

5-Dikkat edilecek diğer bir husus da Bulgarlardır. Bunlar önceleri devletin 

sadık tebaası iken dış güçlerin tahriki ile Osmanlı’dan soğumuş, hatta bazıları 

Rusya’ya göç etmiştir. Ancak Osmanlı Devleti’nde mazhar oldukları nimetleri, refah 

ve huzuru Rusya’da göremeyerek pişmanlık içinde geri dönmüşlerdir. Artık 

kendilerinin fesad işleriyle uğraşmayacakları ümit edilmekle birlikte içlerinde bazı 

uygunsuz adamlar zuhur edebilir. Bunların “ıslah-ı efkarına bakılmasına, can, mal ve 

namuslarının mahfûziyet-i kâmile ve dâime altında tutularak tahkim-i tabiiyet ve 

itaatlerine” çalışılacaktır. 

6-Eşkıya takibinde kullanılan asâkir-i Nizamiye’nin aldıkları eğitim gereği 

halka kötü muamelede bulunmayacakları ortadadır. Ancak bu işte çoğunlukla asâkir-

i muvazzafa istihdamı zaruridir. Asakir-i muvazzafanın intizamsızlığı bilindiğinden 

eşkıyanın yakalanması için dolaştırılacak askerin ve zabıta memurlarının halkı 

incitmemelerine özen gösterilecektir
389

.  

Bu arada Midhat Paşa an be an Sırbistan’daki gelişmeleri takip etmekteydi. 

Alınan haberlerden Sırbistan’ın Eflak yoluyla çok miktarda şeşhane tüfeği temin 

ettiği, bu silahları köylülere varıncaya kadar bütün halka dağıttığı, asker topladığı ve 

bir harp hazırlığı içinde olduğu anlaşılmaktaydı. Midhat Paşa’nın düşüncesine göre 

Sırbistan’dan Niş’e gelecek saldırılar iki şekilde olabilirdi. Zayıf ihtimal Sırbistan’ın 

düzenli ordu ile Niş ve Şehirköyü’ne saldırmasıydı. Bu olasılığa karşılık 

Seraskerliğin kararıyla Niş’teki mevcut iki buçuk tabur piyade ve 5 bölük süvari 

Nizamiye askerine ilaveten 1 redif taburu daha getirilmişti. Midhat Paşa’nın üzerinde 

durduğu ve görev alanına giren diğer ihtimal ise Şehirköyü, İznebol, Breznik, 

Radomir kazalarına çok sayıda haydut fırkası sızdırılarak halkı isyan ettirmekti. 

Zaten Belgrat Vakası’ndan sonra bu tür olaylar yaşanmış, zabtiye ve geçici olarak 

istihdam edilen başıbozuk askerlerle karşı konulmuştu. Ancak çok sayıda haydut 

                                                 
389 BOA, İ.MTZ.(04), 86, 6 Rebiülevvel 1279 (1 Eylül 1862). 
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fırkası saldırdığı takdirde kontrolün kaybedileceği açıktı. Kaldı ki Midhat Paşa 

disiplinsiz halleri dolayısı ile başıbozuk istihdamına da karşıydı. Paşanın çabaları 

sonucu Niş Zabtiye Alayı düzenlenmiş, askerlerin talim ve disiplinleri istenen düzeye 

çıkarılmıştı. Tek eksikleri ellerindeki silahların eski oluşuydu. Silahların yenilenmesi 

durumunda daimi güçlerin yani zabtiye askerlerinin dışında başıbozuk ve muvazzaf 

gibi herhangi bir kuvvete gerek kalmadan her türlü eşkıya ve haydut saldırıları 

defedilebilecekti.  

Bu gerekçelerle Niş Valiliği zabtiye askerleri için İstanbul’dan 1000 adet 

şeşhane tüfeği talep etmiştir
390

. Biraz gecikmeli de olsa 400 şeşhaneli ve 400 de yivli 

tüfek gönderilmiş, özellikle sınır karakollarındaki ve mühim mevkilerdeki zabtiye 

askerlerinin elindeki kaval ve atik filintalar bu silahlarla değiştirilmiştir
391

.  

Bir taraftan bu gelişmeler yaşanırken bir taraftan da İstanbul’daki konferansın 

müzakereleri devam etmekteydi. Nihayet 4 Eylül 1862’de imzalanan protokolle 

Müslümanların Sırbistan’dan çıkarılmaları ve Sokol ve Uziçe kalelerinin yıkılması 

kararlaştırılmıştır. 

Konferansta alınan kararların açıklanmasından sonra Sırp tarafından Niş 

Eyeleti’ne yapılan saldırılarda nispeten bir azalma meydana gelmiştir. Ama yine de 

Sırpların erzak, para ve silahla destekledikleri eşkıyaların saldırılarının devam ettiği, 

Müslüman tüccarların Belgrat Vakasından bu yana karşılaştıkları zorluklardan dolayı 

9 aydır Sırbistan’a giremedikleri Midhat Paşa’nın 2 Mart 1863/11 Ramazan 1279 

tarihli yazısından anlaşılmaktadır. Yine aynı yazıda vali, saldırılara karşı koyabilmek 

için “ neferât-ı muvazzafa” istihdamı ve yakalanan Sırplı eşkıyalar için daha önce 

Niş’e gönderilen ve olayların yatışmasıyla görevi sona eren Mehmed Nazif 

Efendi’ye verilen talimatnamedeki geniş yetkileri kullanma izni istemektedir. Bu 

talepler de merkezce kabul görmüştür
392

.   

Alınan tüm tedbirlere rağmen yine ufak tefek eşkıya gruplarının Niş 

Eyaleti’ne bilhassa Şehirköyü’ne girmeleri engellenememiş, çıkan çatışmalarda 

birçok eşkıya öldürülmüş, yaralı ve sağ olarak ele geçirilenler de 

                                                 
390 BOA, İ.DH, 34161, Lef 2, 14 Receb 1279 (5 Ocak 1863). 
391 BOA, A.MKT.MHM, 254/84; 286/65; 289/82; A.MKT.UM, 745/12; 758/63. 
392 BOA, A.MKT.UM, 647/16, 11 Ramazan 1279 (2 Mart 1863); A.MKT.MHM, 296/39, 28 Şevval 

1280 (6 Nisan 1864). 
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cezalandırılmıştır
393

. Bu kısır döngü zaman zaman şiddetlenerek bazen de 

hafifleyerek devam ede gitmiştir. 

 

9.Midhat Paşa’nın Niş valiliğindeyken aldığı Nişanlar   

Niş valiliğindeki başarılı hizmetleri kısa sürede merkezin dikkatini çekerek 

Midhat Paşa’ya 23 Ekim 1861’de (18 Rebiülahir 1278) İkinci Rütbeden Mecîdiye 

Nişanı verilmiş
394

, 17 Eylül 1862’de (22 Rebiülevvel 1279) ise hamil olduğu 

Mecîdiye nişanı birinci rütbeye yükseltilmiştir
395

. 

 

10.Midhat Paşa’nın İstanbul’a Gelişi 

Midhat Paşa 13 Temmuz 1864 tarihli telgrafla yerine münasip bir kaymakam 

bırakarak “bazı ıslâhât-ı mülkiyeye dâir tasavvurâtın müzâkerâtında bulunmak üzere 

muvakkaten” İstanbul’a çağrılmış
396

, 15 Ağustos’ta İstanbul’a gelmiştir
397

.  

 

                                                 
393 BOA, A.MKT.UM, 786/47, 28 Muharrem 1281 (3 Temmuz 1864). 
394 BOA, İ.DH, 32247, 18 Rebiülahir 1278 (23 Ekim 1861); 32482, 4 Cemaziyelahir 1278 (7 Aralık 

1861). 
395 BOA, İ.DH, 33731, 22 Rebiülevvel 1279 (17 Eylül 1862); A.MKT.MHM, 241/49, 3 Rebiülahir 

1279 (28 Eylül 1862). 
396 BOA, A.MKT.UM, 788/93, 8 Safer 1281 (13 Temmuz 1864); İ.DH, 36465, 4 Safer 1281(9 

Temmuz 1864); İ.MVL, 23252, Meclis-i Vâlâ Mazbatası, 22 Ağustos 1280 (3 Eylül 1864).  
397 Ebuzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, Bugünkü Türkçeye Uygulayan; Şemsettin Kutlu, 

Hürriyet Yayınları, İstanbul, 1973, s.219. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MİDHAT PAŞA’NIN TUNA VALİLİĞİ 

 

A.1864 Vilayet Sisteminin İhdası ve Tuna Vilayeti’nin Teşkili  

XIX yüzyılda II. Mahmud ve özellikle Tanzimat döneminde Osmanlı taşra 

idaresinde birtakım düzenlemeler gerçekleştirilmiş, ancak istenen iyileşme bir türlü 

sağlanamayarak suistimallerin önüne geçilememişti.  

İç karışıklıklar sonucu büyük devletlerin müdahalesiyle Cebel-i Lübnan’ın 

1861’de özerklik kazanması, balkanlarda da bu şekilde imtiyazlı bölgelerin ortaya 

çıkabileceği endişesini doğurmuştu
1
. Her ne kadar Midhat Paşa’nın Niş valiliğindeki 

başarılı faaliyetleri sayesinde Rusya’nın Niş Eyaleti’yle ilgili şikayetlerinin önüne 

geçilebilmişse de Vidin ve Silistre eyaletlerinde durum farklıydı. Rusya Vidin ve 

Silistre’deki Bulgarların zulme uğradıklarına dair Avrupa’da propaganda yapıyordu
2
. 

Bunun tesiriyle de Avrupalı devletlerin Babıâli üzerindeki baskısı artmaktaydı. 

Neticede Tanzimat ve Islahat fermanlarının getirdikleri yeniliklerin taşrada 

yaygınlaştırılması, idârî, adlî ve mâlî yolsuzlukların engellenmesi ve 

gayrimüslimlerin ülke yönetimine katılmalarına olanak verilerek devletle bağlarının 

güçlendirilmesi gibi belli başlı sebepler, Osmanlı taşra idaresinde köklü bir ıslahat 

yapılmasını gerektirmişti
3
. 

İşte böyle bir ortamda devletin merkezinde Âli ve Fuad paşalar öncülüğünde 

çalışmalar yapılmaktaydı. Tecrübelerinden faydanılmak üzere Midhat Paşa da 

Niş’ten İstanbul’a çağrılarak Fuad Paşa başkanlığında kurulan komisyona dahil 

edilmiştir
4
. Yine komisyonda Ahmed Cevdet Paşa da yer almıştır

5
. Nihayet 

çalışmalar sonucunda komisyon tarafından hazırlanan, Meclis-i Vükelâca uygun 

görülen ve Padişahın da onayından geçen bir nizamname ile Fransız departman 

                                                 
1 Mustafa Gençoğlu, “1864 ve 1871 Vilâyet Nizamnamelerine Göre Osmanlı Taşra İdaresinde 

Yeniden Yapılanma”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 2/1, 

1 Nisan 2011, s.31-32. 
2 Şentürk, a.g.e., s. 168-169. 
3 Gençoğlu, “a.g.m”., s.33-34. 
4 Şentürk, a.g.e., s. 169. 
5 Mehmet Seyitdanlıoğlu, "Yerel Yönetim Metinleri III: Tuna Vilâyeti Nizâmnâmesi", Çağdaş Yerel 

Yönetimler, cilt 5, sayı 2 (Mart 1996), s. 67-70. 
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sistemi örnek alınarak eyalet sisteminden “Teşkîl-i Vilâyât Usûlü”ne geçilmiştir (13 

Ekim 1864)
6
.  

Bu konuda padişaha arz edilen Sadâret tezkiresinde vilayet usulüne geçilme 

amacı “… parça parça ve karışık bir halde idâre olunmakta olan birtakım mahalleri 

kuvvetli ve muntazam bir idâre-i merkeziyeye rabt ile umûr-ı mülkiye ve 

mahalliyede ve mevâdd-ı iʻmâriyeye müteʻallik husûsâtda bir zâbıta ve kuvve-i 

fiʻliye-i sahîha tesis etmek”, vilayet, sancak ve kazalarda açılacak meclisler ve şerʻî 

hâkimler hakkında yapılacak düzenlemelerle halkın hukukunu bir kat daha korumak 

olarak açıklanmıştır
7
. 

Teşkîl-i Vilâyât Usûlü Niş, Silistre ve Vidin eyaletlerinin birleştirilmesiyle 

oluşturulan ve başına da Midhat Paşa’nın getirildiği Tuna Vilayeti’nde numune 

olarak uygulanacak, başarılı olunduğu takdirde diğer bölgelere de teşmil edilecekti
8
. 

Tuna Vilayeti’nin teşkili için beş bölüm, 82 madde ve bir de madde-i 

mahsusadan oluşan Tuna Vilayet-nizamnamesi hazırlanmıştır. Buna göre;  

İkinci Ordu Dairesi’nin Edirne Eyaleti dışındaki mahalleri “Vilâyet-i Tuna” 

ismiyle bir daire-i mülkiye itibar olunacaktır. 

Tuna Vilayeti sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar da nahiye ve köylere 

ayrılacaktır. Sancaklar “kaimmakamlık”, kazalar ise “müdîrlik” olarak idare 

edilecektir. Kasaba ve şehirlerde en az 50 hane bir mahalle sayılacak, her bir mahalle 

bir karye hükmünde bulunacaktır (Madde 1-5). 

Vilayetin mülkî, mâlî, zabtiye velhasıl dâhilî işlerinin nezâreti ve ahkâm-ı 

hukûkiyenin icraatı valinin uhdesindedir (Madde 6) . vilayetin mâlî ve hesap işleri 

“Vilâyet Muhâsebecisi” ünvanıyla bir mâliye memuruna havale edilecek, kendisi 

valinin maiyetinde olmakla beraber bütün mâlî ve hesaba ait işlerde Mâliye 

Nezâreti’ne doğrudan doğruya mesul olacaktır (Madde 7). Vilayetin hesap işleri 

“Muhâsebeci”nin idaresi altında olmak üzere “Muhâsebe Kalemi”ne ihale 

kılınacaktır (Madde 8).  

Vilayetin genel olarak yazı işleri “Vilâyet Mektûbcusu” ünvanıyla bir 

memura havale olunup maiyetinde bir “Tahrîrât Kalemi” bulunacak, bütün resmî 

                                                 
6 Şentürk, a.g.e., s. 169. 
7 BOA, İ.MMS, 1245, Lef 5, 12 Cemaziyelevvel 1281 (13 Ekim 1864); Şentürk, a.g.e.,, s. 170.  
8 Şentürk, a.g.e., s.169. 
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evrakın ve kayıtların muhafazası bu kalem vasıtasıyla sağlanacaktır. Yine Vilâyet 

Mektûbcusu’nun idaresi altında vilayette bir de matbaa bulunacaktır (Madde 9). 

Vilayette hâricî işlere bakmak, hükümet ile ecnebî memurlar arasındaki 

hususlarda şifâhen ve yazılı olarak vâsıta-i muhâberât olmak üzere bir memur 

(Umûr-ı Ecnebiye Müdîri) bulunacaktır (Madde 10). 

Vilayette, maiyetindeki mühendislerle yol, köprü ve binalara ait konuların 

keşif, müzakere ve icrasına bakacak “Umûr-ı Nâfiʻa Me’mûru” ünvanıyla bir memur 

görevlendirilecektir (Madde 11).  

Ziraat, ticaret, mahsulat, ihracat ve ithalatın takrîr ve zabtına bakmak üzere 

bir memur (Nafia Komisyonu Müdürü) tayin edilecektir (Madde 12). 

Valinin başkanlığında Müfettiş-i Hükkâm-ı Şerʻiye, Muhasebeci, Mektûbcu, 

Hâriciye Müdürü, ahaliden seçilecek üçü Müslim, üçü gayrimüslim azalardan oluşan 

bir idare meclisi teşkil olunacaktır. Valinin bulunmaması durumunda vali hangi 

memuru uygun görürse vekaleten meclise o başkanlık edecektir (Madde 13). İdare 

Meclisi mülkî, mâlî, hâricî işlerle nâfiʻa ve ziraate ait hususların icraatına mahsus 

olan müzakerelere memur olup, hukukî işlere müdahalede bulunmayacaktır (Madde 

14).  

Vilayetin zabtiye kuvvetleri miralay derecesinde “Alaybeyi” ünvanıyla bir 

kumandanın emri altında bulunacak, alaybeyi valiye bağlı olacaktır (Madde 15).  

Vilayetteki bütün mehâkim-i şerʻiyenin müfettişi ve merkeze takdimi gereken 

iʻlâmât vesair vesâyik-i şerʻiyenin mümeyyizi olmak üzere bir “Müfettiş-i Hükkâm-ı 

Şerʻiye” memuriyeti ihdas olunacaktır (Madde 16-17).  

Vilayet merkezinde “Meclis-i Temyîz-i Hukûk” ve “Meclis-i Cinâyet” 

oluşturulacak, “Mümeyyiz” adıyla üçü Müslim üçü gayrimüslim altı azası 

bulunacaktır. Her iki meclis başkanlığını Müfettiş-i Hükkâm yürütecek, devlet 

tarafından bir de özel memur atanacaktır (Madde 18-24). 

Vilayet merkezinde Ticaret Kanunu’nun belirlediği esaslar dahilinde görev 

yapacak ve bir başkan, birkaç azadan oluşacak bir “Meclis-i Ticaret” bulunacaktır 

(Madde 25). 

Vilayet merkez sancağının diğer sancaklar gibi kaimmakamı, idare, Temyiz-i 

Hukuk, Cinâyet ve Ticaret meclisleri olacaktır. Bu meclisler sancak işlerini 

yürütecekleri gibi merkez sancağına bağlı kazaların mülkî ve hukûkî işlerini de 
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göreceklerdir. Merkez livasının kaimmakamı valiye yardıma memur olduğu gibi 

valinin gıyabı halinde valinin katılacağı meclislere de başkanlık edecektir (Madde 

26). 

Vilayet merkezinde, sancaklardan gönderilecek azalardan oluşacak ve senede 

bir defa 40 günü geçmeyecek şekilde valinin başkanlığında toplanacak bir “Meclis-i 

Umûmî-i Vilâyet” oluşturulacaktır
9
. Vilayet Umûmî Meclisi yol, inşaat, ziraat ve 

ticarete ait konular ile vergilerin tadili ve halkın isteklerini mütalaa edecektir. Azalar 

geldikleri sancağın umumen ve hususen isteklerini Meclis-i Vilayet’e tebliğ edecek, 

valinin uygun gördüğü konular müzakereye açılacaktır. Meclis-i Umûmî-i Vilayet, 

yalnız görüş bildirmekle görevlidir. Uygulamaya geçirme, irade alındıktan sonra 

yerel hükümete ait olacaktır (Madde 27-30). 

Sancaklarda mülkî yetkili, valiye bağlı kaimmakamlardır
10

. Mâlî işleri 

Vilayet Muhasebecisi mercii olmak üzere “Muhasebeci”, hesap işlerini “Mal Müdîri” 

ve “Mal Kalemi”, resmî evrak ve kayıtların muhafazası ile yazı işlerini “ Livâ 

Tahrîrât Müdîri” ve “Tahrîrât Kalemi” yürütecektir. Sancaklarda, başkanlığını 

kaimmakamın yürüteceği merkez kaza kadısı, müftü, gayrimüslim ahalinin ruhani 

reisleri, mal ve tahrîrât müdirleri ile üçü Müslim üçü gayrimüslim azadan oluşacak 

ve hukûkî işlerin dışındaki konuları müzakere edecek idare meclisleri (Meclis-i 

İdâre) teşkil edilecektir. Sancak merkez kazalarının mülkî yetkilisi “Müdîr” olacak, 

hem kazanın idârî işlerini yürütecek hem de “Kaimmakam Muavini” olarak sancak 

kaimmakamına yardım edecektir
11

. Sancaklardaki zabtiye fırkalarının amiri “Livâ 

Kaimmakamı” olup, valinin emirleri doğrultusunda kazalara asker sevk ve ikâmesine 

memurdur (Madde 31-38). 

Her sancakta mahkeme-i şerʻiyeye ait davalara bakacak bir “Kadı”, kadının 

başkanlığında “Mümeyyiz” adıyla üçü Müslim üçü gayrimüslim azadan oluşacak 

                                                 
9 Midhat Paşa’nın, ileride Osmanlı Devleti’nde kurmayı düşündüğü meşrutiyet sistemine örnek olması 

amacıyla bu maddeyi nizamnameye dahil ettirdiği belirtilmektedir (Skender Rızaj, “Midhat Paşa’nın 

Rumeli’de Vilayetler Kurulmasındaki Rolü”, Uluslararası Midhat Paşa Semineri (Edirne, 8-10 

Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, TTK, Ankara, 1986, 59-60). 
10 1867’de yayınlanan Vilayet Nizamnamesi ile “kaimmakam” ünvanı “mutasarrıf”a, kazaların mülkî 

amiri olan “müdîr” ünvanı da “kaimmakam”a dönüştürülmüştür (Kadir Acar, Osmanlı Devleti’nde 

Bir İdârî Reform Denemesi: Tuna Vilayeti (1864-1867), Danışman: Prof. Dr. Necdet Hayta, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, Basılmamış 

Doktora Tezi, Ankara, 2013, s.215, 238. Tuna Vilayeti’nin kapsamlı teşkilat yapısı için bkz. A.g.t.)  
11 Daha sonra Merkez-i Kaza Kaimmakamlığı kaldırılmıştır. 
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“Meclis-i Temyîz-i Hukuk”, ve “Meclis-i Cinâyet” bulunacaktır. Yine sancak 

merkezlerinde bir de “Meclis-i Ticâret” olacaktır (Madde 39-46). 

Her kazada mülkiye, mâliye ve zabtiye işlerine bakmak ve birinci mercii liva 

kaimmakamı olmak üzere bir “Müdîr” tayin edilecektir. Kazalarda hesap ve yazı 

işleri için 2 “Kaza Katibi” bulunacaktır. Kaza müdürünün maiyetinde kaza merkezi 

kadısı, müftü, gayrimüslim ahalinin rûhânî reisleri, kaza katibi, ikisi Müslim ve ikisi 

gayrimüslim dört azadan oluşacak ve hukukî konuların dışındaki mevzuları 

müzakere edecek bir Meclis-i İdâre teşkil edilecektir. Kazalardaki zabtiye askerinin 

amiri kaza müdürü olup sancak kaimmakamının emrine göre hareket edecektir. Her 

kazada mahkeme-i şerʻiyeye ait davaları görmek üzere bir “Kadı”, kadının 

başkanlığında “Mümeyyiz” adıyla ikisi Müslim ikisi gayrimüslim dört azadan 

oluşacak bir “Meclis-i Deʻâvî” bulunacaktır (Madde 47-57).  

Her karyede her sınıf ahali için seçimle göreve gelmiş ikişer muhtar olacaktır. 

Fakat karyedeki bir sınıf ahali 20 haneden az ise 1 muhtar bulunacaktır. Karye 

muhtarları seçimlerden sonra kaza müdürünün oluruyla tayin edilecektir. Muhtarlar 

tahsîl-i emvâl ve belediye işlerini yürüteceklerdir. Her karyede her sınıf ahali için 3 

ile 12 arasında değişen sayıda azadan oluşacak birer “İhtiyar Meclisi” bulunacaktır. 

İslam ahalinin imamları, gayrimüslimlerin rûhânî reisleri ihtiyar meclislerinin tabii 

azasıdır. İhtiyar meclisleri ait oldukları sınıfın vergilerinin tevziine nezârete, 

temizlik, ziraat gibi konuların müzakeresine, cüz’î dava ve nizaʻların sulhen çözüme 

kavuşturulmasına mezundur. Muhtarlar ve ihtiyar meclisleri azaları bir sene için 

seçilecektir. Fakat tekrar tekrar seçilmeleri önünde bir engel yoktur. Muhtarlar 

herhangi bir suç işlediklerinde veya ihtiyar meclislerinin talepleri doğrultusunda 

hükümetçe azlolunabilirler (Madde 58-66).   

Tuna Vilayet Nizamnamesi, karyelerde muhtar, İhtiyar Meclisleri; kazalarda 

Meclis-i Deʻâvî; sancak ve vilayette Meclis-i İdare, Meclis-i Temyiz-i Hukuk ve 

Meclis-i Cinayet mümeyyizlerinin ve Meclis-i Umûmî-i Vilayet azalarının seçilme 

usullerinden bahsederek (Madde 67-82 ve Madde-i mahsûsa) sona ermektedir
12

.  

Görüldüğü üzere vilayet sistemiyle vilayet sancaklara, sancaklar kazalara, 

kazalar da nahiye ve karyelere bölünüyordu. Vilayet merkezinde şerʻî işler için 

                                                 
12 BOA, İ.MMS, 1245, Nizamnamenin tam metni için bkz. Şentürk, a.g.e., s. 253-271; Mehmet 

Seyitdanlıoğlu, "Yerel Yönetim Metinleri III: Tuna Vilâyeti Nizâmnâmesi", s. 67-81. 
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Müfettiş-i Hükkâm, mâlî işler için Muhâsebeci, yazı işleri için Mektubçu, mahalli 

hükümet ile yabancı devlet adamları arasındaki işleri yürütmek üzere Umûr-ı 

Ecnebiye Müdürü, nafia ve ziraat işleri için Umûr-ı Nâfiʻa ve Ziraat Müdürlüğü, 

sancaklarda Mal ve Tahrîrât müdürü, naib ve müftü gibi memuriyetler açılıyordu. 

Vilayet merkezinde ve sancaklarda İdare, Temyiz-i Hukuk ve Temyiz-i Cinâyet, 

kazalarda ise İdare ve Deʻâvî meclisleri oluşturularak idarî ve hukûkî konuların ayrı 

ayrı görülmesi hedefleniyordu. Bu meclislere halkın seçtiği eşit sayıda Müslim ve 

gayrimüslim aza ile ahalinin her alanda kısmî de olsa yönetime ortak olması 

amaçlanıyordu. 

Teşkîl-i Vilayet Usulünün uygulaması sırasında Tuna Vilayet 

Nizamnamesinin yanı sıra Midhat Paşa’ya bir de özel talimatname verilmiştir. Buna 

göre; vilayet usulü tedrîcen uygulamaya konulacak, bu dönemde işlere sekte 

gelmemesi için bir taraftan da eski usul devam edecektir. Yeni usulün 

uygulanmasında Vilayet İdare Meclisi’nin valiye büyük yardımı dokunacaktır. 

Ancak meclislerin seçimleri ve teşekkülleri karyeden başlayarak kaza, sancak ve 

vilayet sıralamasıyla olacağından başlangıçta tabii ve resmî azalardan başka 

sancaklardan uygun görülen 3 Müslim ve 3 gayrimüslim geçici olarak aza seçilerek 

Meclis-i İdare-i Vilayet oluşturulacaktır. Sancak kaimmakamları atanmış olup 

merkez ve sancak kalem katipleri ile sancak mal müdürlerinin tayini hususunda 

valiye yetki verilmiştir. Kaza müdürlerinin işe yarayanları yerinde bırakılacak, 

yaramayanları değiştirilecektir. Müdürlerin sınıf terfi ve tenziliyle tayin olunmaları 

konusunda vali yetkilidir. Merkezin büyük memurlarıyla sancak kaimmakamları ve 

müdürlerin azli, valinin Bâbıâli’ye azl sebeplerini beyanıyla gerçekleşecektir. Diğer 

memurların, gerek görüldüğü takdirde, vilayetçe azli uygun olup azl sebeplerinin 

İstanbul’a bildirilmesiyle yerlerine yenileri atanacaktır. Hükkâm-ı şerʻiyenin azl ve 

değiştirilmeleri ayrıca bir nizam ile belirleneceğinden yapılacak nizama göre hareket 

edilecektir. Taraf-ı Fetvâ-penâhîden vukuʻ bulan ifade gereği vali, sancak ve kaza 

hükkamından liyakatli olanlarının ibkâsı, değiştirilmesi gerekenlerin yerlerine 

diğerlerinin tayini konularında “Makam-ı Meşihat-ı İslamiye”ye gerekli tebligatların 

yapılması hususunu Bâbıâli’ye bildirecektir. Asayişin sağlanması konusunda vilayet 

zabtiye askerlerinin yanında İkinci Ordu da yardımda bulunacaktır. Mülkî yetkililer, 

herhangi bir tehlikede, gerek görmeleri durumunda bulundukları mahaldeki 
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komutana yazılı ve mühürlü davette bulunacak, ilgili birim müşirle haberleştikten 

sonra harekete geçecektir. Vilayetin gelir-gider hesapları çıkarılarak Mâliye 

Nezâreti’ne gönderilecektir. Gerek bu defa yapılmış vilayet nizamnamesinin ve 

gerekse eski nizamların ıslahı lazım gelecek hükümleri sebepleriyle birlikte 

Bâbıali’ye bildirilecektir. Vilayet nizamnamesi gereği mülkiye memurları tarafından 

alınan rusûmât-ı tahsiliye ve mehâkim-i şerʻiyece alınan harc-ı hucec, iʻlâmât vesâire 

bundan böyle cânib-i mîrî için tahsil olunacağından bu konuyla ilgili nizâmât 

layihaları vilayette mütalaa edildikten sonra Bâbıâli’ye takdim kılınacaktır. Vilayetin 

mâlî ve hesap işleri, mâliye Nezâreti’nden verilen tarifnameye uygun olarak 

görülecek, uygulamada tecrübeye göre ufak değişiklikler vilayetçe yapılabileceği 

gibi esaslı değişiklikler Bâbıâli’ye bildirilecektir
13

.         

13 Ekim 1864’de Tuna Vilayeti Valiliğine atanan Midhat Paşa hazırlıklarını 

tamamladıktan ve Vilayet Kapukethüdalığına Selanik ve Rumeli eyaletleri 

Kapukethüdası Hayri Efendi’yi tayin ettirdikten sonra
14

 İstanbul’dan hareket ederek 

1864 Kasım ayı başlarında vilayet merkezi Rusçuk’a ulaşarak görevine başlamıştır
15

. 

Altı ay içinde de vilayet sistemini başarıyla uygulamaya koymuştur
16

. 

Midhat Paşa, yaptığı yeniliklerden dolayı Müslüman halk tarafından 

başlangıçta “gavur paşa” diye anılarak aşağılanmalara maruz kalmış, ancak 

icraatların faydası görülmesi üzerine bu ifade yerini “gözlüklü”ye bırakmıştır
17

.  

 

B.İdârî Faaliyetler 

1.Memur Tayinleri ve İdârî Taksimat 

İstanbul’daki çalışmalar esnasında Tuna Vilayeti’nin sancak 

kaimmakamlarıyla belli başlı memurları atanmıştı. Buna göre Vidin Sancağı’na 

Tulca Mutasarrıfı Sabri Paşa, Niş Sancağı’na Lazistan Mutasarrıfı Süleyman Bey, 

                                                 
13 BOA, C.DH, 16618, 25 Cemaziyelevvel 1281 (26 Ekim 1864); Selda Kılıç, “1864 Vilayet 

Nizamnamesinin Tuna Vilayetinde Uygulanması ve Midhat Paşa”, Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C.24/37, Ankara, 2005, 

s.104-106. 
14BOA, İ.DH, 36684, 23 Cemaziyelevvel 1281 (24 Ekim 1864); A.MKT.MHM, 316/79, 3 

Cemaziyelahir 1281 (3 Kasım 1864). 
15 BOA, İ.MVL, 24100, Lef 9, 16 Rebiülevvel 1282 (9 Ağustos 1865). 
16 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 26. 
17 Roderic H. Davison, Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform 1856-1876, C.1, Çev. Osman Akınhay, 

Papirüs Yayınevi, İstanbul, 1997, s.174. 
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Tulca Sancağı’na Sofya Kaimmakamı Ahmet Rasim Paşa
18

, Sofya Sancağı’na 

Yenipazar eski Kaimmakamı Fehim Paşa, Rusçuk Sancağı’na Üsküb Kaimmakamı 

Mahmud Faiz Paşa kaimmakam olarak tayin edilmişler, Varna Sancağı Kaymakamı 

Mustafa Ârif Efendi ile Tırnova Sancağı Kaimmakamı Hasan Tahsin Paşa yerlerinde 

bırakılmıştır. Muhasebeciliğe Konya eski muhasebecisi Rıfʻat Efendi, Mektubculuğa 

Mektûbî-i Sadâret Mühimme Odası Müdürü Senih Efendi, Müfettiş-i Hükkâmlığa 

Mevâlî-i Kirâmdan eski İʻlâmât Müdürü Nazif Molla Efendi, Umûr-ı Ecnebiye 

Müdürlüğü’ne eski Hâriciye Kâtibi Pavlaki Efendi (hemen akabinde Odyan 

Efendi)
19

, Umûr-ı Hesâbiye Mümeyyizliği’ne Vidin Muhasebecisi Edîb Efendi 

getirilmiştir
20

. Bu tayinlerden bir ay sonra da Tuna Vilayeti Nafi’a Komisyonu 

Müdürlüğü’ne 5.000 kuruş maaşla Miralay Vağman Bey, Mühendis-i Evvelliğe üçer 

bin kuruş maaşla Yusuf Bey ve Veli Efendi, Mühendis-i Sânîliğe ise 1800'er kuruş 

maaşla İzzet, Selim ve Halim efendiler tayin edilmiş
21

, Vilayet Ziraat Müdürlüğü’ne 

5.000 kuruş maaş ile Kevork Efendi, maiyetine de 1.500 kuruş maaş ile Arslanoğlu 

Artin atanmıştır
22

. 

Yine İstanbul’da Tuna Vilayeti memurlarının maaşları ve yıllık tahsisatları da 

belirlenmişti. 

  

Vilayet Merkez Memurları
23

 

Memuriyet Maaşı (Kuruş) 

Vali Maaşı=50.000 

Masarıf-ı Devriyesi
24

=10.000  

Toplam= 60.000 

Muhasebeci 10.000 

                                                 
18 Kırım Harbi’nden sonra kurulan Tuna Nehri’yle ilgili uluslararası komisyonun başkanlığı da Tulca 

Kaimmakamı Ahmet Rasim Paşa’nın uhdesine verilmiştir (BOA, İ.DH, 36756, 21 Cemaziyelahir 

1281 (21 Kasım 1864)) . 
19 Pavlaki Efendi henüz göreve başlamadan yerine Tahrirat Dâhiliye Odası hulefâsından Odyan Efendi 

tayin edilmiştir (BOA, MAD, 13431, s. 61, 19 Receb 1281 (18 Aralık 1864).  
20 BOA, İ.MMS, 1245, Lef 5, 12 Cemaziyelevvel 1281 (13 Ekim 1864). 
21 BOA, A.MKT.UM, 815/93, 12 Cemaziyelahir 1281 (12 Kasım 1864). 
22 BOA, A.MKT.MHM, 318/72, 22 Cemaziyelahir 1281 (22 Kasım 1864). 
23 BOA, İ.MMS, 1245, Lef 3. Vilâyet ve kazalarda bulunan maiyet ketebesi, müdür katipleri, sandık 

eminleri ve tercüman gibi küçük memurların maaşları burada belirtilmemişti. Bu memurların 

değiştirilmeleri veya yerlerinde bırakılmaları mahallince gerçekleştirilecekti. 
24 Valinin vilayet içinde yapacağı seyahat masrafı. 
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Mektûbî 10.000 

Umûr-ı Ecnebiye Müdürü   7.500 

Umûr-ı Hesâbiye Mümeyyizi  5.000 

Meclis-i İdâre Kâtibi 3.000 

Meclis-i Cinâyet Kâtibi 3.000 

Meclis-i Tahkîk Kâtibi 3.000 

Umûr-ı Tahrîriye Kâtibi 3.000 

Meclis-i İdâre Memurları 1.000 altı nefer= 6.000 

Meclis-i Tahkîk Azaları 1.000 altı aza= 6.000 

Meclis-i Cinâyet Azaları 1.000 altı aza= 6.000 

Ziraat Memurları  Müdür Maaşı 5.000 

Maiyyet memurları=1.500 

Toplam= 6.500 

Nafiʻa Memurları Müdür= 5.000 

Mühendis-i Evvel x 2=6.000 

Mühendis-i Sânî x 3=5.400 

Toplam= 16.400 

Merkez-i Vilâyet Ketebesi Umûr-ı Hesâbiye 

Ketebesi=15.000 

Umûr-ı Tahrîriye 

Ketebesi=10.000 

Toplam= 25.000 

Niş Sancağı  

Memuriyet Maaşı (Kuruş) 

Kaimmakam 17.500 

Mal Müdürü 4.000 

Tahrîrât Müdürü 4.000 

Niyâbet-i Şerʻiye 6.000 

Müftü 500 

Toplam 32.000 

Vidin Sancağı  
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Memuriyet Maaşı (Kuruş) 

Kaimmakam 17.500 

Mal Müdürü 4.000 

Tahrîrât Müdürü 4.000 

Niyâbet-i Şerʻiye 6.000 

Müftü 500 

Toplam 32.000 

Sofya Sancağı 

Memuriyet Maaşı (Kuruş) 

Kaimmakam 15.000 

Mal Müdürü 4.000 

Tahrîrât Müdürü 4.000 

Niyâbet-i Şerʻiye 6.000 

Müftü 500 

Toplam 29.500 

Tulca Sancağı 

Memuriyet Maaşı (Kuruş) 

Kaimmakam 15.000 

Mal Müdürü 4.000 

Tahrîrât Müdürü 4.000 

Niyâbet-i Şerʻiye 6.000 

Müftü 500 

Toplam 29.500 

Rusçuk Sancağı 

Memuriyet Maaşı (Kuruş) 

Kaimmakam 12.500 

Mal Müdürü 4.000 

Tahrîrât Müdürü 4.000 

Niyâbet-i Şerʻiye 6.000 

Müftü 500 
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Toplam 27.000 

Varna Sancağı 

Memuriyet Maaşı (Kuruş) 

Kaimmakam 12.500 

Mal Müdürü 4.000 

Tahrîrât Müdürü 4.000 

Niyâbet-i Şerʻiye 6.000 

Müftü 500 

Toplam 27.000 

Tırnova Sancağı 

Memuriyet Maaşı (Kuruş) 

Kaimmakam 12.500 

Mal Müdürü 4.000 

Tahrîrât Müdürü 4.000 

Niyâbet-i Şerʻiye 6.000 

Müftü 500 

Toplam 27.000 

Sancak Azaları 

Memuriyet Maaşı (Kuruş) 

Meclis-i İdâre, Cinâyet ve Temyîz-i Hukuk 

Azaları 

1 Nefer 500x12 Nefer=6.000 

7 sancak x 6.000=42.000 

Kaza Müdürleri Maaşları 

Rütbe  Maaşı (Kuruş) 

Sınıf-ı Evvel 5.000,  7 Nefer=35.000 

Sınıf-ı Sânî 4.000, 10 Nefer=40.000 

Sınıf-ı Sâlis 3.000, 10 Nefer=30.000 

Sınıf-ı Râbiʻ 2.000, 6 Nefer=12.000 

Sınıf-ı Hâmis 1.500, 12 Nefer=18.000 

Toplam 45 Nefer=135.000 

Nüvvâb Maaşları 

Rütbe Maaşı (Kuruş) 
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Sınıf-ı Evvel 4.000,  7 Nefer=28.000 

Sınıf-ı Sânî 3.000, 10 Nefer=30.000 

Sınıf-ı Sâlis 2.500, 10 Nefer=25.000 

Sınıf-ı Râbiʻ 2.000, 6 Nefer=12.000 

Sınıf-ı Hâmis 1.500, 12 Nefer=18.000 

Toplam 45 Nefer=113.000 

Kazalar Azaları 

Meclis-i İdare ve Deʻâvî Azaları 1 Nefer 250, 8 Nefer=2.000 

45 Kaza x 2.000=90.000 

Vilayet Toplamı 

Aylık 761.900
25

 

Yıllık 9.172.800 (18.345 Kese 300 

Kuruş) 

Karşılığı Bulunan Eski Tahsisat 12.800 Kese 

İlave Edilmesi Gereken Meblağ 18.345-12.800= 5.545 Kese 

 

 

Görüldüğü üzere sancaklar üç, kazalar beş sınıfa ayrılarak Tuna Vilayeti’nin 

merkez, sancak ve kaza memurlarının maaşları da belirlenmiş, vilayetin yıllık 

masrafının, birleştirilen üç eyaletin mevcut 12.800 kese giderine 5.545 kese daha 

eklenerek 18.345 kese tutacağı hesaplanmıştır. Vilayet zabtiye askerlerinin 

masraflarıyla birlikte bu meblağın 30.000 keseye çıkması tahmin olunuyordu. Yine 

üç eyaletin yıllık gelirinin 300.000 keseye yakın olduğu göz önüne alındığında 

giderinin oldukça düşük kaldığı da belirtilmişti
26

. 

Midhat Paşa Rusçuk’a gelir gelmez vakit kaybetmeden yeni sistemin 

yürürlüğe konulması için çalışmalara girişmek istemiş, ancak 20 gün geçmesine 

rağmen önemli vilayet memurlarından hiçbirinin gelmediğini Sadârete yazarak biran 

önce memurların gönderilmesini talep etmiştir. Sadâret de memurların bazılarının 

yola çıktığını, bazılarının ise tayin işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve 

                                                 
25 Veriler hesaplandığında 764.400 kuruş tutmaktadır. 
26 BOA, İ.MMS, 1245, Lef 5, 12 Cemaziyelevvel 1281 (13 Ekim 1864); A.MKT.MHM, 315/68, 22 

Cemaziyelevvel 1281 (23 Ekim 1864). 



115 

 

vilayet matbaası için gerekli olan Bulgarca harflerin İstanbul’da bulunmadığından 

Viyana’dan getirtilmesi hususunda valiye izin verildiğini bildirmiştir
27

.  

Midhat Paşa bir yandan da vilayetin küçük memurlarını belirlemekteydi. Bu 

tür memurların bölgeden olmasına dikkat eden Paşa, mevcut meclis ve tahrîrât 

katiplerinden liyakatli olanları Sancak Tahrîrât müdürlüklerine getirmiştir
28

. 

Büyük memurların vilayet merkezine gelmesiyle birlikte Midhat Paşa, Tuna 

Vilayeti Nizamnamesi’ne uygun olarak vilayetin idârî taksimatı, meclislerin 

açılması, merkez, sancak ve kaza memurlarının ayarlanması gibi meseleleri ele 

almıştır. Bu kapsamda altısı birinci sınıf, sekizi ikinci sınıf, onikisi üçüncü sınıf, 

onüçü dördüncü sınıf, altısı beşinci sınıf olmak üzere 45 kaza, üç sınıf itibariyle 19 

nahiye
29

 ve köylerin sınıf, hudut ve memurlarının bir kısmı belirlenmiştir. Sancaklar 

ise 3 sınıf olmak üzere 7 sancak olarak daha İstanbul’da nizamname hazırlanırken 

tespit edilmişti. Netice itibariyle son düzenlemelerle Tuna Vilayeti’nin bütün memur 

maaşları için aylık 8 yük 17.370 kuruş tahsisat çıkarılmıştır. Bunun 5 yük kuruşu eski 

tahsisata karşılık tutularak hazineden ilave olarak 250 bin kuruş daha verilmesi 

kararlaştırılmıştır
30

.   

Niş, Vidin ve Silistre eyaletleri birleştirilerek oluşturulan Tuna Vilayeti Niş, 

Vidin, Sofya, Tulca, Varna, Rusçuk (Vilayet merkezi) ve Tırnova sancaklarından ve 

45 kazadan meydana geliyordu.  

 

 

Tuna Vilayeti İdari Taksimatı
31

 

Sancak Kaza ve Nahiye 

Varna Sancağı Varna Maa Nahiye-i Kozluca, Balçık, Hacıoğlupazarcığı, Pravadi, 

Mankalya. 

Tulca Sancağı Tulca Maa Nevahi-i Mahmudiye ve Kili ve İsakçı, Köstence nam-

                                                 
27 BOA, A.MKT.UM, 818/37, 8 Teşrin-i Sânî 1280 (20 Kasım 1864); A.MKT.UM, 821/41, 8 Teşrin-

i Sânî 1280 (20 Kasım 1864). 
28 BOA, İ.MVL, 23760, Lef 8, 27 Zilkade 1281 (23 Nisan 1865). 
29 Nahiyeleri idare edecek zabıta memurunun birinci sınıfına 1.000, ikinci sınıfına 750, üçüncü 

sınıfına 500 kuruş maaş verilecekti (İ.MVL, 23633, Lef 3, 26 Receb 1281 (25 Aralık 1864)).  
30 BOA, İ.MVL, 23633, Lef 3, 26 Receb 1281 (25 Aralık 1864); Lef 6, 28 Ramazan 1281 (24 Şubat 

1865). Maaşı 5 bin kuruş olan Niş Eyaleti Muhasebecisi Rıfat Efendi, 4 bin kuruş maaşlı Niş Sancağı 

Mal Müdürlüğü’ne getirilmiş, Midhat Paşa’nın isteğiyle Sadece Rıfat Efendi’ye mahsusen 5 bin kuruş 

maaş verilmesi kararlaştırılmıştır (BOA, İ.MVL, 23633, Lef 4, 26 Receb 1281 (25 Aralık 1864); Lef 

6, 28 Ramazan 1281 (24 Şubat 1865)).  
31 Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, Sene 1282, 20.Defa, s.151. 
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ı diğer Tekfurgölü, Sünne, Maçin, Babadağı, Hırsova, Mecidiye 

Maa Nahiye-i Boğazköy. 

Rusçuk Sancağı Rusçuk Maa Nahiye-i Tutrakan, Silistre Maa Nahiye-i Umurfakih, 

Şumnu Maa Nahiye-i Yenipazar, Hezargrad, Ziştovi, Plevne, 

Niğbolu, Cuma-i Atik. 

Tırnova Sancağı Tırnova Maa Nevahi-i Elena ve Bebrova ve Dranova, Lofça, 

Osmanpazarı Maa Nahiye-i Kazgan, Gabrova Maa Nahiye-i 

Travna, Servi . 

Vidin Sancağı Vidin Maa Nahiye-i Akçar, Adliye, Berkofça, Lom Maa Nahiye-i 

Sahra, İvraca, Belgradcık, Rahova. 

Niş Sancağı Niş, Şehirköyü, Leskofça, İvranya, Ürgüb Maa Nahiye-i 

Kurşunlu, İznebol. 

Sofya Sancağı Sofya, Köstendil, Samakov, Dubniçe Maa Nahiye-i Cuma, 

Radomir Maa Nahiye-i Breznik, İzladi Maa Nahiye-i Etrepol, 

İhtiman. 

 

 

Daha sonra nüfus ve ticaret bakımından gelişmişlikleri ve hükümet 

merkezlerine uzaklıkları dikkate alınarak Tutrakan ve Etrepol nahiyeleri kazaya 

çevrilmiş, Somuncu Karyesi merkez olmak üzere Orhaniye ismiyle bir kaza daha 

teşkil edilmiştir
32

. Böylece Tuna Vilayeti’nin kaza sayısı 48’e çıkmış, nahiye sayısı 

da 17 olmuştur.  3.000 küsur da karye vardı. Kasaba mahalleleriyle birlikte bu sayı 

4.000 adedi geçmekteydi
33

.  

Bir yandan vilayet sistemi uygulamaya koyulurken bir yandan da yeterli 

görülmeyen memurlar değiştirilmiştir. Sancak kaimmakamları belirlendiği sırada 

Varna Kaimmakamı Mustafa Efendi ile Tırnova Kaimmakamı Hasan Tahsin Paşa 

yerlerinde bırakılmışlardı. Kısa bir süre sonra Midhat Paşa’nın isteğiyle Varna 

Kaimmakamlığına Abdurrahman Paşa
34

, Tırnova Kaimmakamlığına önce Necib 

Paşa
35

 daha sonra Ali Bey Efendi tayin edilmiştir
36

. Vilayet sistemiyle uyuşamayarak 

görevinden ayrılan Mahmud Faiz Paşa’nın
37

 yerine getirilen ve bir türlü “efkâr ve 

ahvâli ıslâh edilemeyen” Rusçuk Sancağı Kaimmakamı Necib Paşa ile Ohri 

                                                 
32 BOA, İ.MVL, 24356, Lef 5, 25 Cemaziyelahir 1282 (15 Kasım 1865). 
33 BOA, MVL, 1075/24, Gün ve Ay yok 1282 (1866). 
34 BOA, İ.MVL, 23535, Lef 3, 3 Şaban 1281 (1 Ocak 1865). Midhat Paşa’nın talebiyle Hasan Tahsin 

Paşa’ya Rumeli Beylerbeyliği payesi verilmiştir (İ.DH, 36952, Lef 1, 5 Ramazan 1281 (1 Şubat 

1865)). 
35 BOA, İ.DH, 36952, Lef 1, 5 Ramazan 1281 (1 Şubat 1865). 
36 BOA, İ.DH, 37372, 4 Muharrem 1282 (30 Mayıs 1865). 
37 BOA, MVL, 1071/76, 5 Mayıs 1281(17 Mayıs 1865).  
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Kaimmakamı Esad Paşa’nın becayişleri yapılmış
38

, memuriyet mahalline gelmeyen 

ve vazifesi dışında valiliğe yazı yollayan Vilayet Defter-i Hâkânî Müdürü Râsih 

Efendi azledilerek yerine Silistre Arazi Memuru Namık Efendi atanmış
39

 ve Tırnova 

Sancağı Tahrîrât Müdürü Hakkı Bey görevinden alınarak yerine Telgrafhane 

Ruznamçe Muavini Haydar Bey getirilmiştir
40

. 

Midhat Paşa, Âli ve Fuat paşalarla daha İstanbul’da Tuna Vilayeti 

Nizamnamesini hazırlarken Şeyhülislam Saadeddin Efendi ile bazı devlet 

adamlarının ciddi muhalefetiyle karşılaşmıştı. Tuna Valiliği görevine başladığı sırada 

da Şeyhülislam Saadeddin Efendi’nin yönlendirdiği Rusçuk Naibi Surûrî, Vilayet 

Mektubcusu Senih ve Müfettiş-i Hükkâm Nazif efendiler vilayet usulünün başarısız 

olması için kamuoyunu ifsada çalışmışlardır
41

. Bu memurlar valilik tarafından zorla 

istifa ettirilerek Vilayet Mektubculuğu’na Meclis-i İdâre-i Vilayet Başkatibi Rıfat 

Efendi
42

, Rusçuk Kazası Naibliği’ne Mehmed Said Efendi
43

 ve Şeyhülislamla 

müzakere edildikten ve Midhat Paşa’nın da onayı alındıktan sonra Müfettiş-i 

Hükkâmlığa Necib Molla Efendi tayin edilmiştir
44

. Bu süreçte Midhat Paşa epey 

rahatsız olmuş, çektiği sıkıntıları Sadârete şöyle ifade etmiştir. 

“ … bir aralık bedhâhân-ı devlet ve milletin ilkâ’atı dahi munzamm olmuş 

idüğünden şifâhen şeref-sâğ olan ve muahharan erzân buyrulan irâdât ve te’mînât ve 

taltîfât-ı aliye-i bende-perverîleri meded-res ve dest-gîr olmamış olsa böyle bir hâl ve 

zamanın bir dakîkasını tahammüle havsala-i iktidâr-ı âcizânem mütehammil 

olmadığı hâlde mücerred liyâkat ve ehliyet-i âcizânemin fevkinde ve hâricinde 

meşhûdum olan iltifât ve inâyât-ı celîle-i veliyyü’n-niʻâmîlerinin şükrünü îfâ etmek 

ve bir tarafdan dahi kadr-ı hazîz-i çâkerânemin şeref ve nâmusunu muhâfaza ile 

devlet ve memleket ve milletin böyle bir emr-i cesîmi hizmetinde muvaffakiyet-i 

âcizânemi en büyük medâr-ı iftihâr eylemek mülâhazaları cismen ve hâlen ve fiʻlen 

                                                 
38 BOA, İ.MVL, 24382, Lef 1, 16 Cemaziyelahir 1282 (6 Kasım 1865); Lef 3, 4 Receb 1282 (23 

Kasım 1865). 
39 BOA, İ.MVL, 24394, Lef 7, 8 Receb 1282 (27 Kasım 1865).  
40 BOA, A.MKT.MHM, 339/72, 19 Rebiülevvel 1282 (12 Ağustos 1865). 
41 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 25. 
42 BOA, İ.DH, 37120, Lef 1, 8 Şevval 1281 (6 Mart 1865); Lef 2 13 Zilkade 1281 (9 Nisan 1865). 

Açıkta bırakılmaması için Midhat Paşa’nın Sadâretten ricacı olduğu Senih Efendi 6 bin kuruş maaşla 

Bâb-ı Seraskerî Mektûbî Odası Müdürlüğü’ne tayin edilmiştir (İ.DH, 37120, Lef 2, 13 Zilkade 1281 

(9 Nisan 1865); 37262, 29 Zilhicce 1281 (25 Mayıs 1865)). 
43 BOA, MAD, 13431, s. 157, Gurre-i Zilkade 1281 (28 Mart 1865) 
44 BOA, İ.DH, 37109, Lef 2, 9 Zilkade 1281 (5 Nisan 1865). 
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şu derece fedâkârlığa icbâr etmiş ve sermâye-i iktidâr ne ise hasr ve sarf olunmuş 

olduğundan hamden sümme hamden mehâsin-i te’sîrât-ı aliye-i hidîv-i efhamîleriyle 

hâl ve maslahat şimdilik istenilen bir dereceye îsâl olunarak ötesine emniyet gelmiş 

ve gûyâ saʻbu’l-mürûr bir cebelin çoktan beri arzu olunan zirvesine çıkılıp ilerisi 

görünmüş veyahud bir büyük makine kurulup ve edevâtı tecrübe ile imkânı mertebe 

tağyîr ve tebdîl edilip işlemeğe başlamışdır”
45

.   

Midhat Paşa çektiği sıkıntıları ve yaptığı çalışmaları şifahen anlatmak için 

İstanbul’a gelmek istemişse de zaman uygun olmadığından eniştesi Tosun Ağa ve 

Umûr-ı Ecnebiye Müdürü Odyan Efendi’yi sık sık İstanbul’a göndermiştir
46

. 

Midhat Paşa Tuna Vilayet Nizamnamesi’ni uygulamaya koyarken merkezden 

izin almak şartıyla gerekli gördüğü değişiklikleri yapma yetkisine sahipti. Bu 

minvalde vali muavinliği memuriyeti açılarak 7.500 kuruş maaşla Kesriye 

Kaimmakamı Yanyalı Mustafa Bey atanmıştır
47

. Yine Umûr-ı Ecnebiye Müdürü 

maiyetinde bulunmak üzere tercümanlık memuriyeti ihdas edilerek 600 kuruş maaşla 

Katolik Ernest Efendi’nin tayini gerçekleştirilmiştir
48

.  

Midhat Paşa, valiliğinin sonlarına doğru bazı memurların görev mahallerini 

de değiştirmiştir. Niş Kaimmakamı Süleyman Paşa Tulca, Tulca Kaimmakamı Rasim 

Paşa Varna, Varna Kaimmakamı Abdurrahman Paşa Niş
49

 kaimmakamlıklarına 

getirilmişler, mahallî memurlarla anlaşmazlık yaşayan Sofya Kaimmakamı Fehim 

Paşa azlolunarak yerine Edirne Vilayeti eski merkez Kaimmakamı Aziz Paşa tayin 

edilmiştir
50

. Vidin Mutasarrıflığı’na
51

 Varna Mutasarrıfı Rasim Paşa, Varna 

Mutasarrıflığı’na ise önce Biga Sancağı eski Mutasarrıfı İşkodralı Mustafa Paşazade 

Hasan Bey
52

, onun istifasıyla da Trablusgarb Vilayeti eski merkez Kaimmakamı 

                                                 
45 BOA, A.MKT.UM, 862/91, 4 Safer 1282 (29 Haziran 1865). 
46 BOA, A.MKT.UM,  862/91, 4 Safer 1282 (29 Haziran 1865); A.MKT.MHM, 336/86, 11 Safer 

1282 (6 Temmuz 1865); İ.DH, 37851, 4 Şaban 1282 (23 Aralık 1865). 
47 BOA, İ.DH, 24526, Lef 3, 25 Şaban 1282 (13 Ocak 1866). 
48 BOA, İ.DH, 37471, Lef 2, 17 Rebiülevvel 1282 (10 Ağustos 1865); A.MKT.UM, 866/98, 26 

Rebiülevvel 1282 (19 Ağustos 1865). 
49 Niş Kaimmakamlığı maaşı 2.500 kuruş indirilerek 15.000 kuruşa düşürülmüş, Varna 

Kaimmakamlığı maaşı ise 2.500 kuruş eklenerek 15.000 kuruşa çıkarılmıştır (BOA, İ.MVL, 25672, 

Lef 5, 2 Muharrem 1284 (6 Mayıs 1867)). 
50 BOA, İ.MVL, 25672, Lef 5, 2 Muharrem 1284 (6 Mayıs 1867); A.MKT.MHM, 381/53, 5 

Muharrem 1284 (9 Mayıs 1867). 
51 Kaimmakamlık ünvanları daha sonra mutasarrıflığa dönüştürülmüştür. 
52 BOA, İ.MMS, 1418, 14 Safer 1284 (17 Haziran 1867); A.MKT.MHM, 385/33, 19 Safer 1284 (22 

Haziran 1867). 
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Asım Paşa
53

 atanmıştır. Yanya Valiliği’ne gönderilen Vidin Mutasarrıfı Rasim 

Paşa’nın yerine Sofya Mutasarrıfı Aziz Paşa, Sofya Mutasarrıflığı’na Rusçuk 

Mutasarrıfı Esad Paşa, Rusçuk Mutasarrıflığı’na İzvornik eski Kaimmakamı Hilmi 

Efendi, geçici olarak İstanbul’a giden ve bir sene geçtiği halde işlerini halledip 

dönemeyen Umûr-ı Ecnebiye Müdürü Odyan Efendi’nin yerine Şire eski Şehbenderi 

Dâniş Efendi, Resmo Sancağı Mutasarrıflığı’na getirilen Vilayet Muavini Mustafa 

Paşa’nın yerine ise Mütemâyiz rütbesi verilerek Rusçuk Belediye Reisi Râif Efendi 

tayin edilmiştir
54

. 

Yine Midhat Paşa, becerikli bir mâliyeci, kitabet ve teknisyen kadrosunu bir 

araya getirmişti
55

. Kendisi gibi Osmanlıcı ideolojiyi savunan bu kişiler; Tahrirat 

Müdürü Arnavut İsmail Kemal Bey, Ermeni Odian Efendi, Hırvat asıllı Kılıç Vasıf 

Efendi, Ahmed Midhat Efendi ve 1849’da Osmanlı Devleti’ne sığınan Polonya ve 

Macar asıllı teknisyenlerdi
56

. Ancak isyancı eğilimler taşıyan Bulgar milliyetçiliği 

sebebiyle yüksek kademelerde Bulgarları istihdam etmemişti
57

. 

Midhat Paşa emri altındaki yetersiz ve uyum içinde çalışmayan memurları 

acımasızca görevden aldığı gibi bilhassa hüsn-i hizmeti teşvik etmek ve gelecek vaat 

eden genç memurların ikballerini açmak amacıyla başarılı memurların da rütbe ve 

makam terfileri için iltimasta bulunmuştur. Özellikle Sultan Abdülaziz’in Avrupa 

seyahati dönüşü Rusçuk’ta konaklamasını fırsat bilerek çok sayıda memura rütbe ve 

nişan ihsanında bulunulmasını sağlamıştır. 

 

2. Meclislerin Teşkili 

a.İdârî, Hukûkî ve Ticârî Meclisler  

Vilayet nizamnamesi hükümlerine göre karyelerde muhtar seçimlerinin 

yapılması ve ihtiyar meclisleri; kazalarda deʻâvî ve idare meclisleri; sancaklarda ve 

vilayet merkezinde idare, temyîz-i hukuk ve cinâyet meclisleri kurulması ve 

                                                 
53 BOA, İ.MVL, 26208, Lef 3, 27 Ramazan 1284 (22 Ocak 1868); A.MKT.MHM, 398/86, 7 Şevval 

1284 (1 Şubat 1868). 
54 BOA, İ.DH, 39866, 17 Zilkade 1284 (11 Mart 1868). 
55 İlber Ortaylı, “Midhat Paşa’nın Vilayet Yönetimindeki Kadroları ve Politikası”, Uluslararası 

Midhat Paşa Semineri (Edirne, 8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, TTK, Ankara, 1986, 

s.228). 
56 İlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880), TTK, Ankara, 2000, 

s.57.  
57 Davison, Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform 1856-1876, C.1, s.175. 
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azalarının seçilmesi gerekmekteydi. Sancak ve kazalardaki meclislerin teşkili Mart 

1865’te tamamlanmıştır
58

. 

Meclis azalarının seçimleri karye
59

, kaza, sancak ve vilayet sıralamasıyla 

gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Rusçuk Sancağı’nın seçimleri yapılmıştır
60

. Yine 

vilayet idaresinin aksamaması için kaza ve sancak meclisleri azaları seçimlerinin 

sonuçlanması beklenmeden başlangıçta muvakkat olarak Vilayet İdare Meclisi 

oluşturulmuş, azalığına geçici olarak Rusçuk Ticaret Mahkemesi Reisi Hâcegândan 

Ahmed Efendi, Kapucubaşılardan Rusçuklu Hacı Yovanço Ağa, Sofyalı Molla Ağa 

ve Tırnovalı Yordanço Efendi tayin edilmiştir. Aza sayısı 6 olması gerektiğinden 

diğer iki kişinin de Vidin’den veyahut diğer sancaklardan getirtilmesi 

düşünülmüştür
61

. Asıl seçimler tamamlandıktan sonra ise bu dört kişi yerlerinde 

kalmış, yeni seçilenlerden Samakovlu Kethüzade Ali ve Nişli Tasko efendiler de 

bunlara ilave edilmiş ve böylece Vilayet İdare Meclisi’nin tabii olmayan azaları 

belirlenmiştir. Bunlardan Rusçuklu olanlara 1.000’er, diğer sancaklardan gelen dört 

azaya ise 1.250’şer kuruş maaş bağlanmıştır
62

. 

Vilayetin 38 kazasındaki idare ve deʻâvî meclisleri için 500’er kuruş masrafla 

76 adet oda hazırlanmıştır
63

. Yine kaza meclisleri için İstanbul’dan 76 adet mühür 

istenmiştir
64

.    

İstinaf mahkemeleri olmaları hasebiyle iş yükleri az olduğundan vilayet ve 

sancak merkezlerindeki Temyîz-i Hukûk meclisleri, “vezâyif-i mukarrere-i 

nizâmiyesi” ve katibleri muhafaza olunmak üzere Meclis-i Cinâyetle birleştirilmiş, 

                                                 
58 Acar, a.g.t., s.46. 
59 Köylerdeki muhtar ve ihtiyar meclislerinin seçimi ve işleviyle ilgili olarak geniş bilgi için bkz. 

Mehmet Güneş, “Osmanlı Köy ve Mahalle İdarelerinde Yeni Bir Dönem: İhtiyar Meclislerinin 

Teşekkülü”, History Studies, Vol. 6, Issue 3, April 2014, p.163-177. 
60 BOA, MVL, 1071/24, 31 Kanun- ı Sani 1280 (12 Şubat 1865); MVL, 1071/51, 4 Nisan 1281 (16 

Nisan 1865). 
61 BOA, MVL, 1071/3, 28 Receb 1281 (27 Aralık 1864). 
62 BOA, MVL, 1071/51, 4 Nisan 1281/16 Nisan 1865. 
63 BOA, MVL, 1071/57, 4 Muharrem 1282 (30 Mayıs 1865). 
64 BOA, MVL, 1071/56, 19 Zilkade 1281 (15 Nisan 1865). 
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aza sayısı da 6 olarak belirlenmiştir
65

. Yeni kurulan Suriye Vilayeti’nde de bu şekilde 

hareket edilmesi kararlaştırılmıştır
66

.  

Vilayet merkezi ve sancaklarda ticaret meclisleri de açılmıştır. Merkez 

Meclis-i Ticaret Başkanlığı’na Yanko Efendi tayin edilmiştir
67

. Vidin’de açılan 

Meclis-i Ticaret Başkanlığı’na İsmail Ağa, daimi azalığına Limoncuzade Mehmed 

Efendi, Arslanoğlu Hoca Mişo, geçici azalığına Yakovalı Molla Hüseyin ile Hacı 

İlyaoğlu Taso ağalar ve katipliğine Ömer Efendi getirilmiştir. Niş Ticaret Mahkemesi 

katibi Ahmet Efendi’nin ölümü ve daimi azalardan Tasko Efendi’nin Vilayet Meclis-

i İdare azalığına getirilmesi nedeniyle katipliğe Hasan Efendi, daimi azalığa 

Komisyoncu Kosti, geçici azalığa ise Mani Ağa tayin edilmiştir
68

. Yine Sofya Ticaret 

Mahkemesi reisiyle katibinin istifası üzerine başkanlığa 750 kuruş maaşlaTahir 

Efendi, kitabete 400 kuruş maaşla Bahâeddin Efendi, azalığa 300’er kuruş maaşla 

Hacı Hüseyin Efendi ile Mano Ağa, muvakkat azalığa Zekeriya ve Hacı Ali ağalarla 

Ustoyanço ve Salamon seçilmişlerdir
69

. 

 

b.Meclis-i Umûmî-i Vilâyet 

Tuna Vilayet Nizamnamesi’nin 27-30. maddeleri gereği imar, ziraat ve 

ticaretle ilgili konuları müzakere etmek amacıyla vilayet merkezinde senede bir kere 

40 gün boyunca bir meclis-i umûmî toplanacaktı. Her sancaktan ikisi Müslim, ikisi 

gayrimüslim olmak üzere kaza azalarının seçeceği üçer aza, kendi sancaklarıyla ilgili 

meseleleri Meclis-i Umûmî’de dile getirecekti
70

.  

                                                 
65 Azalar şunlardır; Rusçuklu Rüstem Efendi, Hâcegândan Varnalı Şakir Efendi, Kırımî İsmail Efendi, 

Bulgar milletinden Rusçuklu Yorgi, Ermeni milletinden Danyal, Yahudi milletinden Çiprut efendiler. 

Rusçuk dışından gelen Şakir Efendi’ye 1.250, diğer Rusçuklu (yerli) 5 azaya 1.000 kuruş maaş 

verilmiştir. BOA, MVL, 1071/70, 4 Muharrem 1282 (30 Mayıs 1865). 
66 BOA, İ.MVL, 23773, Lef 1, 21 Şevval 1281 (19 Mart 1865); Lef 3, 4 Zilhicce 1281 (30 Nisan 

1865). 
67 BOA, A.MKT.MHM, 315/97, 25 Cemaziyelevvel 1281 (26 Ekim 1864). Daha sonra Yanko 

Efendi’nin istifası üzerine Merkez Meclis-i Ticaret Başkanlığı’na 2.500 kuruş maaşla Tuna Vilayeti 

İdare Meclisi azasından Yovanço Ağa atanmıştır (A.MKT.MHM, 372/85, 11 Ramazan 1283 (17 

Ocak 1867); İ.MVL, 25428, Lef 5, Selh-i Şaban 1283 (6 Ocak 1867)). 
68 BOA, İ.MVL, 24971, Lef 11, 2 Rebiülevvel 1283 (15 Temmuz 1866). 
69 BOA, MVL, 1073/89, 29 Zilhicce 1283 (4 Mayıs 1867). 
70 BOA, İ.MMS, 1245, Lef 1; Şentürk, a.g.e., s. 258-259,271. 
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Midhat Paşa bu konudaki ön çalışmaları da tamamlamış ve 7 sancaktan 

seçilerek gönderilen 13’ü İslam, 7’si Bulgar 21 aza
71

 ve Vali (Midhat), Vali Muavini 

(Mustafa Nuri), Müfettiş-i Hükkâm-ı Vilâyet (Mehmed Necib), Müdür-i Umûr-ı 

Ecnebiye (Odyan), Rusçuk Müftüsü (Mehmed Nuri), Rusçuk Naibi (Mehmed Said), 

Tırnova Müftüsü, Muhasebeci (İbrahim Edib), Mektûbî (Halil Rıfʻat), Defter-i 

Hâkânî Müdürü (Namık), Divân-ı İstinaf ve Ticaret Başkanı (Yanko), Evkâf Müdürü 

(Arif), Muhâcirîn Komisyonu Reisi (Ahmed Şakir) gibi merkez memurlarıyla 

Vilayet idare meclisi üyelerinin katılımıyla toplam 39 kişi ile
72

 ilk Meclis-i Umûmî 

1866 Mart ayı sonunda Rusçuk’ta toplanmıştır
73

.  

Meclis-i Umûmî’nin açılış konuşmasını Midhat Paşa yapmış, hatta bu 

uygulamadan o derece heyecan duymuş ki sancaklardan gelen azalar için “aʻzâ-yı 

mebʻûs ve müctemiʻa umûm ahâlinin intihâbıyla vârid olarak dört milyon halkın 

mebʻûs vekili add olunur” ifadesini kullanmıştır. Sadâret de bu ifadeden rahatsız 

olarak Midhat Paşa’ya gönderdiği yazıda “bizim halkın kulağı mebʻûsiyet lafzını 

öteden beru başka maʻnâ ve vâdide istimâʻa alıştığından bunu kendilerince 

büyüderek bir aralık sadedin hâricinde meclise bir teklîf-i mâlâ yutak dahi arzına 

kalkışabilecekleri muhtemel idüğüne ve orası Bulgaristan’ın kalbi makâmında olmak 

hasebiyle efkâr-ı nâsa galeyân verecek şeylere meydan gösterilmemesi ehemm-i 

umûr bulunarak meclis-i mezbûrda cereyân eyleyecek müzâkerât ise nizâmnâme-i 

vilâyet iktizâsınca memleketin maʻmûriyetine ve ahâlinin servetine ve turuk ve 

maʻâbirin tesviyesine ve’l-hâsıl esbâb-ı terakkiyâta hizmet edecek şeylerden ibaret 

olduğuna binâen baʻde-ezin olacak ictimâʻlarda müzâkere ve makâlenin bu tarîka 

sevki” uyarısında bulunmuştur
74

.  

Midhat Paşa da “makâle-i mezkûre evvelden müretteb bir şey olmadığından 

sevk-i kelâm ile vekîl-i mürsel denilecek yerde mebʻûs taʻbîr olunmasının bunlarca 

ve maslahatca bir hükm ve kuvveti hatıra gelmemiş ise de … bu makûle iştibâhı dâʻî 

olacak elfâzın istiʻmâl olunmaması vâkıʻa mevkiʻ ve zaman ve maslahatın îcâbına 

muvâfık olarak daha eslem ve evlâ olmağın ilerisi vesâir ahvâl-i mümâsilesi 

                                                 
71 BOA, A.MKT.MHM, 355/67, Lef 3, 8 Zilhicce 1282 (24 Nisan 1866). Azalardan biri hakkında 

milliyet belirtilmemiştir. 
72 BOA, A.MKT.UM, 908/55, 7 Zilhicce 1282 (23 Nisan 1866). 
73 BOA, İ.MVL, 25694, Lef 1, 20 Şevval 1283 (25 Şubat 1867); MVL, 1073/17, 10 Nisan 1282 (22 

Nisan 1866). 
74 BOA, A.MKT.UM, 899/102, 21 Zilkade 1282 (7 Nisan 1866). 
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hakkında sânih olan işbu irâde-i sâ’ibe-i fahîmâneleri muktezâ-yı celîline tevfîk 

hareket olunur” açıklamasıyla cevap vermiştir
75

. Sadâret bu gibi durumların bir daha 

yaşanmaması için bundan sonra Meclis-i Umûmî açılış nutuklarının meclis 

toplanmadan bir ay önce metne dökülerek İstanbul’a gönderilmesi ve Bâbıâli’ce 

onaylandıktan sonra okunması kararı almıştır. Bu karar Tuna ile o sırada yeni 

kurulan Edirne, Bosna, Suriye, Haleb, Erzurum ve Trablusgarb vilayetlerine de 

bildirilmiştir
76

.  

22 gün süren ilk Meclis-i Umûmî toplantılarında sancaklardan gelen 

azaların
77

 özelde kendi sancaklarıyla genelde ise vilayetle ilgili birçok konuyu içeren 

mazbataları müzakere edilmiştir
78

. Bazı konu başlıkları şunlardır. 

-Bazı yerlerde kara gümrüklerinin lağvı. 

-Tulca sahasında gemi inşasına ruhsat verilmesi. 

-Köstendil’deki termal su (miyâh-ı hâre) yollarının tanzimi. 

-Samakov demir fabrikalarından “sâdine”? namıyla alınan rusumatın 

kaldırılması. 

-Cuma Kazasında pirinç ekilmek üzere bir hark açılması. 

-Zarem? Gölü boğazının açılması. 

-Samakov demir fabrikalarının kumpanya teşkiliyle işlettirilmesi. 

-Büyük Balkan cihetinde tahta hızarları yapılması. 

-Bazı yerlerde cami, köprü, memleket saati, kışla, hastane, telgrafhane inşa ve 

tamiri. 

-Tuna Vilayeti’nin bazı kazalarında ve birçok köyünde hanelerin üzerleri ot 

ve saz ile örtülü olduğundan ve bu durum yangına sebebiyet verdiğinden ot ve 

sazların kaldırılarak evlerin üstlerinin kiremitle örtülmesi hususunda hükümetçe 

ahalinin teşvik edilmesi
79

.  

                                                 
75 BOA, A.MKT.MHM, 355/67, Lef 3, 8 Zilhicce 1282 (24 Nisan 1866). 
76 BOA, A.MKT.UM, 899/102, 21 Zilkade 1282 (7 Nisan 1866). 
77 Yolculuk ve ikamet masrafları için Niş ve Sofya’dan gelen 6 azaya 1000’er, diğer sancaklardan 

gelen 15 azaya ise 750’şer olmak üzere toplam 17.250 kuruş ödeme yapılmıştır (BOA, İ.MVL, 

24847, Lef 3, 17 Muharrem 1283 (1 Haziran 1866)). 
78 BOA, A.MKT.MHM, 355/67, Lef 3, 8 Zilhicce 1282 (24 Nisan 1866). 
79 Bu konu Meclis-i Vâlâ’da müzakere edilmiş ve uygun görülmüştür (BOA, BEO.AYN.d, 919, s.21, 

15 Rebiülevvel 1283 (28 Temmuz 1866). 
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-Köy içlerindeki gübre ve süprüntü yığınlarının halka kaldırtılması ve bu gibi 

yığınlar için köy dışında alan gösterilmesi. 

-Vilayette genel olarak yetiştirilmekte olan arpa, buğday, kokoroz, darı ve 

çavdar gibi tarım ürünlerinin yanında yerine göre kenevir, anason, kök boyası, keten, 

susam, siyah arpa, haşhaş gibi mahsulatın da yetiştirilmesi için tohum getirtilmesi ve 

tohumların ıslah edilmesi. 

- Tarla hudutlarının taşla belirlenmesi kavga ve nizalara sebep olduğundan 

tarlaların dört tarafına aralıklarla meyvesiz ağaç dikilerek sınırların 

belirginleştirilmesi
80

. 

-Vilayette kullanılan kileler farklı miktar ve ayarda olup, hile ve fesadı 

önlemek için İstanbul kilesi itibariyle esnafın damgalı kileler kullanması
81

.  

-Pazar kurulmayan Adliye, Tutrakan, Maçin, Babadağı, Hırsova, Köstence 

kasabalarında Pazartesi, Belgradçık, Rahova, Tulca kasabalarında Perşembe, 

Orhaniye’de Cumartesi, Niğbolu’da Salı, Varna’da Cuma, Pıravadı’da Pazar, 

Tırnova’da (Hayvan Pazarı) Perşembe günleri birer pazar açılması
82

. 

-Vilayetin diğer kazalarına numune olmak üzere Rusçuk Kazası için bir adet 

harman makinesi getirtilmesi, tecrübesi görülerek faydalı bulunur ise sayının 

çoğaltılması. Masrafı Rusçuk Menafi-i Umûmiye Sandığı’ndan taʻvîzan karşılanacak 

olan Amerikan malı harman makinesinin satın alınması için Vilayet Ziraat Müdürü 

Kigork Efendi’nin Kalas’a gönderildiği
83

. 

                                                 
80 Bu konu Meclis-i Vâlâ’da müzakere edilmiş ve bazı yerlerde meyveli ağaç dikilmesi tavsiyesiyle 

uygun görülmüştür (BOA, BEO.AYN.d, 919, s.21, 15 Rebiülevvel 1283 (28 Temmuz 1866).  
81 Bu konu Meclis-i Vâlâ’da müzakere edilmiş ve uygun görülmüştür (BOA, BEO.AYN.d, 919, s.21, 

15 Rebiülevvel 1283 (28 Temmuz 1866). 
82 Bu konu Meclis-i Vâlâ’da müzakere edilmiş ve uygun görülerek Pazar yerleri için emr-i âlî 

gönderilmesi Mâliye Nezâreti’ne havale kılınmıştır (BOA, BEO.AYN.d, 919, s.21, 15 Rebiülevvel 

1283 (28 Temmuz 1866). 
83 Bu konu Meclis-i Vâlâ’da müzakere edilmiş ve getirtilecek orak ve harman makinelerinin 

bozulması durumunda tamir edecek adam olmamasından dolayı bu makinelerin halk için 

getirtilmemesi, ancak servet sahibi olanların satın alarak çiftliklerinde kullanabilecekleri, hem bu 

arada makineleri tamir edecek adamlar istihdamıyla tamircilerin de çoğalacağı, faydası görülür ise 

halk için de bu makinelerden temin edilebileceği cevabı verilmiştir (BOA, BEO.AYN.d, 919, s.21, 15 

Rebiülevvel 1283 (28 Temmuz 1866). 
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- Avrupa’ya bir memur gönderilerek fiyat araştırmasından ve dahili 

kumpanya ve şirketler teşekkülünden sonra keten ve yün ipliği imalatında ve gaytan 

işlemesinde kullanılmak üzere ateş ve su kuvvetiyle çalışan makineler getirtilmesi
84

. 

-Hayvan hastalığı sebebiyle Varna, Balçık, ve Pazarcık kazaları ahalisinin 

orakçılara ödeyecekleri ücretin aşar-ı tahsildariyelerinden borç olarak verilmesi. 

-Vilayetteki sıbyan ve rüşdiye mekteplerinin çoğaltılması ve tanzimiyle 

Rusçuk’ta bir idadiye tesisi. 

-Emvâl-i eytâmın menafi-i umûmiye sandıklarına alınarak muhafazası. 

-Yolların tamiri için bekçi istihdamı. 

-Maaşlarını ahaliden karşılanmak üzere Vidin Sancağı’nın bazı büyük 

kasabalarında birer hekim görevlendirilmesi. 

-1866 yılı içinde yeni inşa olunacak yol ve köprüler. 

-Köy halkının tahrip etmekte olduğu bazı orman ve koruların muhafazası
85

. 

-Rusçuk’tan Vidin’e kadar Tuna sahillerinde ve Dobruca Ovası köylerinde 

orman ve korusu bulunmayan halkın yakacak ihtiyacının karşılanabilmesi için meşe 

ağacı dikilmesi. Her haneye 8-10’ar dönüm tarıma elverişsiz arazi sürdürülmesi ve 

hayvan zararlarını önlemek için etrafının hendekle çevrilmesi
86

.  

-Sofya, Vidin, Niş ve Tırnova sancaklarında dut ağacı dikilerek ipek mahsulu 

yetiştirilmesi için 2 milyon dut fidanının Edirne ve Bursa’dan getirtilmesi ve ilerisi 

için de tohumundan fidan yetiştirilmesi
87

. 

-Dağ ve balkanlarda dağınık ve müteferrik olarak kulübelerde yaşayan halkın 

tedricen oralardan kaldırılarak civardaki köylere yerleştirilmesi veya yeni köyler 

teşkili. 

-Sofya ve Niş sancaklarında kumpanyalar teşkiliyle ispirto fabrikaları 

açılması. 

                                                 
84 BOA, MVL, 1073/17, 10 Nisan 1282 (22 Nisan 1866). Bu konu Meclis-i Vâlâ’da müzakere edilmiş 

ve ashab-ı servet teşvik edilerek şirketler kurulmadan ve hissedarlar belirlenmeden Avrupa’ya adam 

gönderilmesi ve makinelerin getirtilmesi konusunda acele edilmemesi cevabı verilmiştir (BOA, 

BEO.AYN.d, 919, s.21, 15 Rebiülevvel 1283 (28 Temmuz 1866) 
85 BOA, A.MKT.MHM, 355/67, Lef 2. 
86 BOA, MVL, 1073/18, 10 Nisan 1282 (22 Nisan 1866). 
87 BOA, MVL, 1073/20, 18 Mayıs 1282 (30 Mayıs 1866). Bu konu Meclis-i Vâlâ’da müzakere 

edilmiş ve dut fidanının diğer ağaçlara benzemediği, dikimi ve bakımında püf noktalarının bilinmesi 

gerektiği vurgulanarak bu hususların tekrar düşünülüp bildirilmesi istenmiştir (BOA, MVL, 1073/20, 

18 Safer 1283 (2 Temmuz 1866). 
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-Köylerde yaygın olarak yaşanan otlak ve samanlık yakmalarının önüne 

geçilebilmek için faili ortaya çıkarılmazsa zararın tüm köylüden tazmin ettirilmesi. 

-Vilayetteki kasaba kaldırımlarının inşa ve tamiri. 

Vidin Sancağı’nın bazı kasabalarında hayvan yetiştirmek üzere damızlık 

olarak Macaristan’dan aygır, İsviçre’den boğa getirtilmesi
88

. 

-Rum despotları, tuz ve tütün rusûmu gibi işlere dair istekler. 

Bu konuların bir kısmı hemen icra olunmuş, bir kısmı Vilayet İdâre 

Meclisi’ne havale olunmuş, bir kısmı için de Meclis-i Vâlâ’nın cevabı beklenmiştir.  

Meclis-i Umûmî’de görüşülen mazbatalar yazılı olarak Bâbıâli’ye bildirilmiş, 

ayrıca şifahen de açıklamalarda bulunmak üzere Müfettiş-i Hükkâm Mehmed Necîb 

Efendi’nin muvakkaten İstanbul’a gitmesi için Midhat Paşa merkezden izin 

almıştır
89

. 

Tuna Vilayeti’ndeki ilk Meclis-i Umûmî mart ayı sonlarında toplanmıştı. 

Rûmî takvime göre sene başı olan bu ayda vilayet memurlarının idârî ve mâlî; 

sancaklardan gelen azaların ise şahsî birçok işi olduğundan sonraki seneler 

toplantılarının Eylül ayında yapılmasına karar verilmiştir
90

. 

Midhat Paşa döneminin ikinci ve son Tuna Vilayeti Meclis-i Umûmîsi, 13 

Ekim 1867 (1 Teşrin-i Evvel 1283) tarihinde toplanmıştır. 20 gün süren Meclis-i 

Umûmî toplantılarına
91

 7 sancaktan seçilerek gönderilen 21 aza ve Vali (Midhat), 

Vali Muavini (Mustafa Nuri), Müfettiş-i Hükkâm (Mustafa Faik Efendi), Rusçuk 

Müftüsü (Mehmed Nuri), Defterdar (İbrahim Edib), Mektûbî (Halil Rıfʻat),  Divân-ı 

İstinaf ve Ticaret Başkanı (Hacı Yovanço), Muhâcirîn Komisyonu Reisi (Ahmed 

Şakir) gibi merkez memurları ve Vilayet idare meclisi üyelerinin katılımıyla toplam 

35 kişi iştirak etmiştir
92

. Toplantıda aşağıdaki konular müzakere edilmiştir. 

-Silivri, Osmanpazarı ve Rusçuk kasabalarının suları yetersiz olduğundan 

masrafları halktan karşılanmak üzere civarda bulunan suların getirilmesi. İslam ve 

                                                 
88 BOA, A.MKT.MHM, 355/67, Lef 2. Bu konu Meclis-i Vâlâ’da müzakere edilmiş, Macaristan 

aygırları yerine Arabistan atı getirtilmesi ve damızlık kara sığırların İsviçre’den alınması uygun 

görülmüş, damızlıkların aded ve fiyatlarının da bildirilmesi istenmiştir (BOA, MVL, 1073/19, 18 

Safer 1283 (2 Temmuz 1866). 
89 BOA, A.MKT.MHM, 355/67, Lef 4, 27 Zilhicce 1282 (13 Mayıs 1866). 
90 BOA, İ.MVL, 25694, Lef 1, 20 Şevval 1283 (25 Şubat 1867); Lef 3, 8 Muharrem 1284 (12 Mayıs 

1867); A.MKT.MHM, 382/27, 14 Muharrem 1284 (18 Mayıs 1867). 
91 BOA, MVL, 1074/61, 25 Teşrin-i Evvel 1283 (6 Kasım 1867). 
92 BOA, MVL, 1074/56, 10 Teşrin-i Evvel 1283 (22 Ekim 1867). 
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Hıristiyan ahalinin muteber ve mutemedlerinden bir komisyon kurularak bu işlerin 

yürütülmesi. 

-Vit Nehri’nin Lofça Kazasına bağlı Tütün Karyesi civarındaki yatağının 

ahali marifetiyle değiştirilmesi. 

- Dubniçe ve Cuma kazalarındaki pirinç tarlalarını sulamak için açılmış olan 

büyük harkların tarla sahiplerince tamiri ve yenilerinin açılması. 

-Sağlık açısından tehlike arzeden Vidin kasabasındaki birikinti suların 

bulunduğu çukurların doldurularak bağ, bahçe ve bina yapılmak üzere satılması. 

Kasabayı su basmaması için müteveffa Hüseyin Paşa zamanında Vidin’in üst 

tarafında yapımına başlanan ancak noksan kalıp zamanla mahv olan seddin yeniden 

inşa olunması amacıyla Vidin’deki topçu zabitanından vesaireden bir komisyon 

teşkiliyle yapılacak araştırmanın neticelesinin bildirilmesi. Tuna Nehri taşkınlarında 

Vidin kasabasını su bastığından iskeledeki dükkan ve mağaza sahiplerine rıhtım inşa 

ettirilmesi. Masrafları halk tarafından karşılanmak üzere Vidin ve Belgradçık 

kazalarındaki nehirler üzerine yapılacak köprülerin keşfi.  

-Vehâmet-i havaya sebep olan Mecidiye kasabasındaki göllerin temizlenmesi. 

-Samakov Kazası vergisi ağır olduğundan tadili.  

-Vilayetin çeşitli yerlerinde yetiştirilmek üzere keten, kök boya, afyon, siyah 

arpa ve dut tohumların sancak mutasarrıflarınca tedarik edilerek kazalara 

gönderilmesi. 

-Kazalarda henüz inşa olunamayan hükümet konaklarının masraflarının ne 

şekilde karşılanacağının kararlaştırılıp bildirilmesi için mutasarrıflara gerekli 

tebligatın yapılması
93

. 

-Vilayette birçok kasabada tabib bulunmadığından İvranya, Şehirköyü, 

Leskofça, Dubniçe, Köstendil, Berkofça, İvraca, Lom, Ziştovi, Silistre, Hezargrad, 

Şumnu, Köstence, Lofça, Balçık, Babadağı ve Pravadı’da biner kuruş maaşla hekim 

istihdamı. Maaşların vergi yoluyla ahaliden karşılanması
94

. 

                                                 
93 BOA, MVL, 1074/59, 18 Teşrin-i Evvel 1283 (30 Ekim 1867). Bu kararlar Meclis-i Vâlâ tarafından 

onaylanmıştır.  
94 BOA, MVL, 1074/56, 10 Teşrin-i Evvel 1283 (22 Ekim 1867). Bu konu Meclis-i Vâlâ’da 

görüşülerek açıkta Tıbbiye Mektebi çıkışlı doktor olmadığından Avrupa mekteplerinde yetişmiş 

diplomalı yabancı doktorların istihdam edilmesi kararı alınmıştır (BOA, MVL, 1074/56, 21 Şevval 

1284 (15 Şubat 1868).  
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-Tuna Vilayeti’nde büyük çoğunluğu göçebe olarak yaşayan Kıbtîlerin 

istedikleri kasaba ve köylerde iskan edilmeleri. 

- Mahsulata özellikle üzüm ve kokoroza zarar büyük zarar veren kargaların 

itlafı. Köylerde nüfus başına 1-2 karga vurulmasının zorunlu kılınması
95

.  

- Sofya’dan Siroz ve Selanik taraflarına giden caddede ve Menlik Kazasında 

bulunan Karasu Nehri üstündeki yıkılan köprünün yoldan faydalanacak Sofya 

Sancağı’nın Köstendil, Radomir, Dubniçe ve Cuma kazaları halkıyla Selanik 

Vilayeti’nin Menlik ve Razlık kazaları ahalisi tarafından yaptırılması
96

. 

- Vilayetteki anayolların yapımı tamamlanmış olup köylerle ana yolların 

bağlantılarının kurulmasına ve köyler arası yolların inşasına sıra gelmiştir. Umum 

ahali yol yapımı konusunda istidada bulunmuş ise de bunların hepsine birden 

başlanması mümkün gözükmediğinden en ehemmiyetli olanlara ve eksik kalan 

yolların tamamlanmasına öncelik verilecektir. Bu kapsamda Varna- 

Hacıoğlupazarcığı (8 saat), İvraca-Rahova (12 saat), Cuma-Hezargrad (8 saat), 

Gabrova-Selvi arasındaki (6 saat), Tırnova-Osmanpazarı (14 saat), Travna-Dranova, 

Tırnova-Depalça? Manastırı, Tırnova’daki Odalar Karyesi-Ziştovi, İvranya-İznebol 

(12 saat) ve Gabrova-Şıbka güzergahlarında yeni yol inşasına 1868 baharından 

itibaren başlanması. Hazırlıklar için her sancağa birer ikişer kondüktör gönderilmesi. 

Şose yollar üzerindeki küçük köprülerin ahali tarafından inşasında güçlük 

çekilmiyorsa da 2-3 gözlü köprülerin yalnız o yolda hissesi olan bir veya iki karye 

halkına yaptırılması ve bütün işlerin onlara bırakılması ağır gelmektedir. Bu 

köprülerin mühendislerin belirleyeceği şekle uygun olarak yolda çalışacak amelelere 

inşa ettirilmeleri ve masraflarının köprüden faydalanacak karyeler ahalisinin 

varlıklılarından alınması. Bundan sonra köprülerin üzerlerinin ahşap yerine taştan 

yapılması
97

. 

Midhat Paşa alınan kararları saderete sunmuştur. İzin gerektirmeyen 

konuların hemen icrasına başlanmış, izne tabi olan hususlar için de merkezin cevabı 

beklenmiştir.  

                                                 
95 BOA, MVL, 1074/60, 9 Receb 1284 (6 Kasım 1867). 
96 BOA, MVL, 1074/52, 16 Teşrin-i Evvel 1283 (28 Ekim 1867). Bu konu Meclis-i Vâlâ’da müzakere 

edilmiş ve köprünün, Selanik Vilayeti’yle haberleşilerek yaptırılması uygun görülmüştür (BOA, 

MVL, 1074/52, 27 Receb 1284 (24 Kasım 1867).  
97 BOA, MVL, 1074/64, 10 Teşrin-i Evvel 1283 (22 Ekim 1867). Bu konular Meclis-i Vâlâ’da 

müzakere edilmiş ve uygun görülmüştür (BOA, MVL, 1074/64, 9 Receb 1284 (6 Kasım 1867). 
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c.Belediye Meclisi 

Osmanlı Devleti’nde şehir yönetimi ve yargı görevini üstlenen kadılar, 

yardımcıları vasıtasıyla belediyecilik faaliyetlerini yürütmekteydi. Modern anlamda 

Osmanlı belediyeciliğinin temelleri ise Tanzimat sonrasında atılmıştır. 1854’te 

kurulan İstanbul Şehremaneti ve 1858’de teşkil edilen ve Galata ve Beyoğlu 

bölgelerini kapsayan Altıncı Daire-i Belediye, birçok eksikliklerine rağmen Osmanlı 

modern belediyeciliğin ilk örnekleridir
98

. 

Taşralarda modern belediyelerin kurulması 1864 Vilayet Nizamnamesi ile 

başlamış ve ilk olarak Tuna Vilayeti’nde gerçekleştirilmiştir. Midhat Paşa numune 

olarak ilk önce vilayet merkezi olan Rusçuk’ta belediye meclisi kurmuştur. 

Avrupa’daki belediyelerden esinlenerek belediye meclislerinin teşkili ve 

memurlarının vazifeleri hakkında bir de talimat hazırlamıştır. Buna göre
 99

: 

“Birinci Bend: Meclis-i mezkûr bir reis ve bir muʻâvin ile altı aʻzâdan 

mürekkeb olacak ve bir mühendis ile memleket tabîbi aʻzâ-yı müşâveresinden ve 

sunûf-ı muhtelifeye dâhil olarak lüzûm-ı mikdâr teftîş me’mûrlarıyla asâkir-i 

zabtiyeden piyade bir kol takımı maʻiyyeti me’mûrlarından bulunacak ve kefilli 

muvazzaf kâtib ile bir sandık emini istihdâm kılınacaktır. 

İkinci Bend: Riyâsete şimdilik me’mûrîn-i mevcûdeden münâsibi intihâb ve 

taʻyîn olunup altı nefer aʻzâsının dahi ikisi İslam ve ikisi Bulgar ve biri Ermeni ve 

biri Yahudi olmak ve bunların her biri memleketin erbâb-ı kadr ve haysiyetinden 

olarak emlâk ve arâzî sâhibi bulunmak ve ikişer sene müddet meccânen hizmet edip 

hitâm-ı müddetlerinde yine intihâbları câiz olmak ve ilerde beher sene nısfı tebdîl 

olunmak lâzım geleceğinden bunlar vilâyetin mecâlis-i sâiresi hakkında mevzûʻ olan 

usûl-i intihâbiyesine tevfîkan kasaba ihtiyâr meclisleri taraflarından intihâb ve 

hükümetçe tefrîk ve tasdîk olunduktan sonra taʻyîn olunacaklardır ve kâtib ile sandık 

emini yekdiğerinin hizmetini îfâya muktedir olmak şartıyla intihâb kılınacakdır. 

                                                 
98 İlber Ortaylı, “Belediye”, DİA, C.5, İstanbul, 1992, s.398-400. 
99 “Vilâyet dâhilinde olan şehir ve kasabalarda teşkîl olunacak dâire-i belediye meclislerinden evvel 

be evvel Rusçuk’da yapılması mukarrer olan meclisin sûret-i teşkîli ve memurlarının vezâifi hakkında 

taʻlîmâtdır”. 
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Üçüncü Bend: Reis muʻâvini meclis maʻiyyetinde bulunacak teftîş 

me’mûrlarının birinci sınıfından olup mühendis nâfiʻa komisyonunun ve neferât-ı 

zabtiye alaybeyinin intihâbıyla tahsîs kılınacakdır.   

Dördüncü Bend: İşbu meclisin bir mahall-i mahsûsu olup haftada iki kere 

ictimâʻ ile vezâif-i asliyesine müteʻallik olan mesâlihi müzâkere ve icrâ edecek ve 

aralıkda lüzûm görünür ise fevk’al-ʻâde olarak yine ictimâʻ eyleyecekdir ve muʻâvin 

ve teftîş me’mûrlarıyla kâtib ve sandık emini ve zabtiye neferâtı her gün ale’d-devâm 

meclis dâiresinde bulunup geceleri ve taʻtîl günleri nevbetle hazır bulunacaklardır ve 

konturato me’mûru dahi baʻde-ezin bu dâirede ve bu meclis maiyetinde îfâ-yı 

me’mûriyet edecekdir. 

Dâire-i Belediyeye Aid Olan Vâridât 

Beşinci Bend: Rusçuk Dâire-i Belediye Meclisi’nin devâmıyla refte refte 

vâridât-ı kâfiye istihsâli yine meclis-i mezkûrun gayret ve ikdâmına mevkûf ise de 

şimdilik dâire-i mezkûre için sermâye-i vâridât olmak üzere bazı hâsılât tahsîsi lâzım 

olmağın ebniye nizâmnâmesinde münderic ve musarrah olduğu vechile Dersaʻâdet 

ebniyesinden alınan harcın beşde biri olmak üzere inşâât ve taʻmîrâtdan rusûmât 

alınması ve Memleketeyn ve Sırbistan’a giden yolculara verilmekde olan pasaport ile 

murûriye tezkireleri harcının hazîneye ve me’mûrîne âid olan mikdârından mâ-ʻadâ 

ikişer guruş bâ-irâde-i seniyye memleket tanzîmâtına mahsûs olduğundan bunun dahi 

şimdiye kadar hâsılının me’mûruyla hesâbı görülerek istîfâsıyla ilerisinin dahi mâh 

be mâh ahz ve tahsîl kılınması ve memleket sâlhânelerinin mevkiʻce mazarratlarına 

mebnî menʻ olunmasından dolayı umûm kasaplık için yapılacak salhânenin masârıf-ı 

inşâiyesi kapadıldıktan sonra vâridâtının dâire-i belediyeye tahsîs olunması ve tahrîr-

i cedîd kâʻidesince kasaba vergisinin fazlasından devletçe her ne ihsân buyrulur ise 

onun dahi sermâye-i sandığa ilave edilmesi Meclis-i İdâre-i Vilâyet’in müzâkerât-ı 

vâkıʻası cümlesinden olmağla şimdilik muhassasât-ı mezkûre sermâye ittihaz 

olunarak ve bunlardan başka sâir vesâyit ve vesâil-i meşrûʻa ile îrâdın tezyîdine 

gayret edilerek az çok îrâd bulundukda makâm-ı vilâyetden bi’l-istîzân îcâbı icrâ 

olunacakdır ve yevmiye ne mikdâr vâridât ve hâsılât olur ise vâridât için tahsîs 

olunan defterine târîh ve esâmîsiyle yazılıp ve beher mâh meclisçe sandığın hesâbı 

görülüp zîrde beyân olunacağı vechile bir icmâli yapılarak meclis tarafından temhîr 

kılınacakdır. 
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Rusçuk Dâire-i Belediye Meclisi’nin Masârifâtı Beyânındadır 

Altıncı Bend: Meclis-i mezkûrun reis ve aʻzâsı muvazzaf olmayıp meccânen 

hizmet edecekleri gibi muʻâvin ve mühendis ve memleket tabîbi ve teftîş me’mûrları 

ve asâkir-i zabtiye dahi taraf-ı devletden muvazzaf bulunduklarından meclis-i 

belediye nihâyet mâhiyesi beş yüz guruşu geçmemek üzere bir kâtib ve yine ol-

mikdâr maʻâş ile bir sandık emini ve yüzelli guruş maʻâş ile bir dâire hizmetçisi 

istihdâmına ve bunlardan başka mefrûşât ve hatab ve kömür ve kandil ve kırtasiye 

masrafı ve oda kirası gibi şeyler için şehriye nihâyet beş yüz guruşa kadar akçe 

sarfına me’zûn olduğundan bu masrafların beher mâh defteri yapılıp meclis 

tarafından temhîr ve tasdik olunacakdır.  

Meclis-i Mezkûrun Vezâifi Beyânındadır 

Yedinci Bend: İşbu meclisin işi ve vazîfesi memleketçe tanzîfât ve tanzîmâta 

münhasır olup bunun hâricinde meselâ vergi ve bedelât-ı askeriye ve öşriye ve 

rusûmât ve sâire gibi hazîne-i devlete ve hükümet-i mahalliyeye âid olan ve töhmet 

ve cinâyet gibi hükümleri umûr-ı zabtiyeye mahsûs bulunan işlere ve kezâlik mecâlis 

ve mehâkimde fasl ve ru’yeti lâzım gelen daʻvâlara müdâhale etmeyecekdir. 

Sekizinci Bend: Meclis-i mezkûrun müfredât-ı vezâifi hakkında başkaca 

yapılan taʻlîmâtda taʻdâd olunduğu vechile sokaklar ve lağım ve kaldırımlar ve su 

yolları yapılmasına ve geceleri kandiller yanmasına ve ebniye nizâmnâmesinde 

münderic usûl ve kâʻidenin tamâmî-i icrâsına ve erzâkın tahkîk ve tecessüsüne ve 

istiʻmâl olunan kantar ve terazi ve dirhem ve kile ve arşun misüllü ölçülere ve 

lokanta ve balolara ve meykedelere ve sıhhat-i umûmiyeye muzır olan şeylerin menʻ 

ve ıslâhına ve harîk tulumbalarının ve edevât-ı sâiresinin hüsn-i muhâfaza ve 

idâresine ve çarşı bekçileriyle gaz fenerlerine ve memleket hastahanesine ve erbâb-ı 

ihtikârın kânûn ve kâʻide hâricinde taʻaddiyâtına fırsat verilmemesine ve aceze ve 

fukarânın teshîl-i havâyicine ve’l-hâsıl memleketçe bu yolda olan şeylere ve işlere 

nezâret edeceği gibi daha sâ’ir yapılacak ve icrâsı lâzım gelecek şeylerin şimdiden 

tamâmıyla taʻdâdı kâbil olamayarak bir tarafdan yapılıp meydâna geldikçe hâl ve 

mevkiʻ ve maslahatın lüzûm ve îcâbı dahi kendisini göstereceğinden meclis-i mezkûr 

taʻlîmâtında muʻayyen ve musarrah olan vezâif dâiresinde icrâsına me’mûr olduğu 

husûsâtı nizâm ve usûl ve kâʻideye tatbîkan derhâl icrâ ve lüzûm gördüğü maddeleri 

makâm-ı hükûmetden mazbata ile istîzân edecekdir. 
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Dokuzuncu Bend: Meclis-i Belediye bir senede vâridât-ı mevcûdesinden 

ziyâde masârife me’zûn olmadığından mümkün olduğu mertebe vâridâtından noksân 

masârif edip fazla-i vâridâtını daha büyük ve başlı umûr-ı nâfiʻaya sarf etmek üzere 

artıracakdır ve bu vechile hâsıl olacak fazla beyhûde sandıkda durmamak ve bir 

tarafdan fâizi işleyip ziyâde menâfiʻi mûcib olmak üzere Menâfiʻ-i Umûmiye 

Sandığı’na teslim olunarak ve lüzûm göründükçe yine bâ-sened oradan alınıp sarf 

edilerek işbu iki sandık beyninde cereyân eden medfûʻât ve makbûzât hesapları 

senede bir kere görülecekdir. 

Onuncu Bend: Meclis-i belediye beher mâh vâridât ve masârifâtının 

icmâllerini tanzîm ile sene âhirinde dahi muhâsebât-ı umûmiyesini ru’yet ederek 

sûretlerini livâ meclis idaresine takdîm eyleyecek ve işbu hesâb defterleri livâ meclis 

idâresinde baʻde’t-tedkîk tasdîk olunduğu halde mazbatasıyla meclis-i idâre-i 

vilâyete verilip orada dahi tedkîk olundukdan sonra makâm-ı vilâyetden tasdîk ile 

sened olmak üzere meclis-i belediyeye iâde kılınacakdır
100

. 

Dâire-i Belediye Meclisinin Vezâif-i Umûmiyesi Hakkında Taʻlîmâtdır 

Birinci Bend: Kasaba içinde mevcûd sokak ve ebniye ve kaldırım ve bunlara 

müteferriʻ umûr-ı ebniye nizâmnâmesinde münderic usûle tevfîkan tanzîm ve ru’yet 

olunacağından evvel emirde mevcûd cadde ve sokaklardan hagisi nizâmen kaç arşın 

olmak lâzım geleceği kararlaşdırılıp ve isim ve resmiyle bir defteri yapılıp hıfz ile 

taʻmîrât ve inşâât vukuʻ buldukça cadde ve sokakların vüsʻati ona ve ebniyenin 

hey’eti muktezâ-yı nizâma tatbîk olunacakdır. 

İkinci Bend: Mevcûd kaldırımlardan bozuk olanlar taʻmîr edilmek ve en 

büyük caddelerden bazı mütehammil olanlarının iki tarafında yaya kaldırımları 

bırakılıp öte yeri şose yapılmak ve bi’l-cümle kaldırım masârifâtı caddenin 

tarafeyninde bulunan hâne ve dükkân ve ebniye-i sâirenin yüzlerine göre bi’t-taksîm 

ashabından alınmak mukarrer olup fakat bozuk olan kaldırımların cümlesinin birden 

taʻmîri müşkil olduğu gibi kaldırım masârifini îfâya muktedir olmayacak fukarâ ve 

aceze takımının hisselerine isâbet edecek masârifin dâire-i belediye sandığından 

tesviyesi lâzım geleceğine nazaran bunların topunun birden te’diye-i masârifine 

sandığın sermâyesi dahi müsâʻid olmayacağından en işlek ve lüzûmlu cadde hangisi 

                                                 
100 BOA, İ.MVL, 24362, Lef 1. 



133 

 

ise evve’l-emirde onun tanzîm ve taʻmîrine teşebbüs olunup diğerleri sene be sene 

sırasıyla yapılmak lâzım gelecekdir. Beher tarîk yapılıp meydâna geldikçe masârifi o 

tarîkin iki tarafında kâ’in dükkan ve hâne ve sâ’irenin yüzlerine göre bi’t-taksîm 

ashâb-ı iktidârın hisseleri kendilerinden ve vakıf olan mahaller hissesi dahi müsâʻid 

ise vakfı cânibinden istîfâ olunarak aceze ve fukarânın hânelerine isâbet edecek 

masraf dâire sandığından tesviye kılınacakdır. 

Üçüncü Bend: El-hâletü hâzihî cârî olduğu vechile Rusçuk kasabasının çarşı 

bekçileriyle gaz fenerleri masârifi dükkanlardan tahsîl olunarak rü’yet ve idare 

kılınmakda olduğuna ve bunların bir kat daha tanzîmiyle mikdârının tezyîdi ve 

masârifinin bir usûl ve kâʻide-i mazbûta tahtında toplanması lâzım geleceğine 

binâ’en mikdâr-ı vâridâtı sağlandırılıp fazlasıyla beher mâh ikişer fener ilavesi ve 

çarşı bekçilerinin hâlce ve kıyâfetçe hüsn-i tanzîm ve idâresi sûretine bakılacakdır.  

Dördüncü Bend: Kasaba için lüzûmu kadar süpüründü (süpürge) arabası 

tedârük ve iʻmâl etdirilip bunların idâresinde hangi sûret ehven ve menfaʻatli olur ise 

o sûret ihtiyâr edilecekdir.  

Beşinci Bend: Harîk tulumbalarıyla balta ve kanca ve koğalar için bir mahal-i 

mahsûs ittihâz olunup ve üzerine mahsûsen bir âdem taʻyîn edilip lede’l-iktizâ 

tulumbaların sevkinde kullanılmak üzere Rusçuk Araba Kumpanyası’ndan bir çift ve 

îcâbına göre iki çift bârgîr verilmesi kumpanya me’mûrlarıyla bi’l-müzâkere 

kararlaşdırılacak veyahud daha sâ’ir esbâb-ı teshîliyesi bulunabilir ise o sûret ihtiyâr 

edilecekdir ve harîk tulumbalarının ve edevâtının muhâfazasında kullanılacak 

me’mûr harîk için mevâkiʻ-i münâsebeye konulacak fıçılara dâ’imâ nezâret 

edecekdir ve harîk vukûʻunda işbu âlât-ı harîk için mahsûs tulumbacı tertîb edilecek 

zamâna kadar şimdilik zabtiye nezâreti tahtında istiʻmâl kılınacakdır. 

Altıncı Bend: Meclis-i mezkûr tarafından teftîş me’mûrları vâsıtasıyla 

kasabanın her tarafı ale’d-devâm yoklanıp nezâret ve tahârete mugâyir bir hareket 

görüldükde menʻ ve ıslâh ile berâber kânûnen cezâ-yı nakdî lâzım gelir ise fâʻilinden 

alınacakdır. 

Yedinci Bend: Teftîş me’mûrları esnâ-yı tahkîkde gurebâdan hasta kalmış 

olanları bulduğu hâlde mahsûs araba ile hastahâneye nakl ederek araba kirası dâ’ire 

sandığından verilecekdir. 
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Sekinci Bend: Etmekci ve bakkal ve kasab gibi esnâfın ale’d-devâm dirhem 

ve terâzi ve kantar ve evzân-ı sâ’ireleri satdıkları erzâk ve eşyânın keyfiyyâtı tahkîk 

edilip vesâ’ir esnâfın arşın ve kîle gibi şeylerine dahi aralıkda bakılıp noksân vezn ve 

ayâr bulunduğu ve satılan eşyânın içinde bozulmuş veya taʻaffün etmiş şey olduğu 

hâlde kânûnen tertîb edecek muʻâmelenin icrâsıyla fâʻil ve mütecâsirlerinden cezâ-yı 

nakdî ahz olunacakdır. 

Dokuzuncu Bend: Kasaba içinde başıboş hayvân gezmek ve hânelerde dâimî 

canavar beslemek memnûʻ olduğundan hayvânını sığırtmaca verecek olanlar vakt-i 

muʻayyeninde verip ve alıp ve bundan mâ-adâ zamanlarda kasaba içinde her nerede 

olur ise olsun başıboş hayvan tutulur ve kasaba hânelerinde dâ’imî canavar 

besleyenler olursa sâhibinden cezâ-yı nakdî alınacakdır. 

Onuncu Bend: Çarşı ve sokaklarda dilencilik eden zükûr-ı sâ’illerden vücûtça 

kuvveti olanlar ve alîl olmayanlar tutulup on iki on üç yaşından yukarı ise münâsib 

işlerde kullanılmak üzere hükûmete ve onlardan aşağı sinnlerde ise ıslâhhâneye 

teslîm olunacak ve alîl ve kudretsiz olduğu hâlde bunlar dahi yerliden ise infâk için 

mahallelisine verilip gurabâdan olduğu tahakkuk eylediği takdîrce Plevne İmâret-

hânesi’ne gönderilecek ve bunların oraya kadar nakliye masârifi dâ’ire sandığından 

verilecekdir ve kasabada inâsdan olan sâ’iller dahi îcâbına göre mahallelisi 

tarafından infâk etdirilerek veya münâsib işler bulunarak mümkün mertebe 

dilencilikden menʻlerine çalışılacakdır. 

On Birinci Bend: Sokaklarda köylü arabalarının terâküm edip yolu 

kapamamasına ve sâ’ir kira ve kumpanya arabalarının yekdiğerine ve dükkan ve 

hâneler binâlarına çarpmamasına ve arabacıların haddinden ve lüzûmundan ziyâde 

koşdurmamalarına ve ürkek ve huylu olan hayvanların başı boş bırakılmamasına 

teftîş me’mûrları taraflarından dikkat olunup bu tenbîhâtın hâricinde hareket edecek 

bulunur ise cezâ-yı nakdî alınacak ve aharı hakkında bir gûna mazarratı vukûʻa 

gelmiş ise onun dahi hükûmete teslîm ile îcâbı başkaca icrâ kılınacakdır.  

On İkinci Bend: Balo ve oyun yerlerinden îcâbına göre bir resm-i mahsûs 

ahzıyla icrâsına ruhsat verilip gerek balo ve gerek oyunların icrâsı müddetinde bir 

teftîş me’mûruyla lüzûmu kadar zabtiye bulunacakdır. 

On Üçüncü Bend: Pazar yerlerinde köy arabalarının ictimâʻıyla hâsıl olan 

süpüründü yine köylülere temizletdirilip kaldırtılacaktır. 
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On Dördüncü Bend: Pazar yerlerinden ve eyyâm-ı mahsûsasından mâ-

adâsında sokaklara ve dükkan peykelerinin hâricinde olan mahallere sergi sürüp eşyâ 

satmak ve fıçı ve sandık vesâ’ir bu makûle gelip geçenlere hâ’il olacak şeyleri 

koymak öteden beri yesâğ olmakla bu memnûʻiyetin ale’d-devâm icrâsına iʻtinâ 

olunup hilâfında bulunanlardan cezâ-yı nakdî alınacakdır. 

On Beşinci Bend: Dâ’ire-i belediye bâlâda beyân olunan ahvâlden ve narh ve 

terâzi ve evzân noksânı misüllü şeylerden dolayı kânûnun bâb-ı sâlisinde muʻayyen 

olan mikdâr üzerine cezâ-yı nakdî ahz edebilir ise de gerek bu hâllere ve gerek 

cerâyim ve kabâyih-i sâ’ireye mebnî az ve çok müddetle habs cezâsına ve kânûnun 

mevâdd-ı sâ’iresinde muʻayyen olan ahvâlden dolayı cezâ-yı nakdî ahzına salâhiyet 

ve me’zûniyeti olmadığından o makûle iş zuhûrunda fâʻillerini jurnaliyle hükûmete 

gönderecekdir. 

On Altıncı Bend: İşbu taʻlîmâtda münderic maddelerden mâ-adâ memleketçe 

tanzîmât ve tanzîfâta müteʻallik şeyler zuhûr etdikce ve bi’l-istîzân icrâsı meclis-i 

idâre-i vilâyetde kararlaşdırıldıkca bu taʻlîmâta zam ve ilâve kılıcakdır”
101

.   

Talimatta da görüldüğü üzere belediye meclisi bir başkan ve bir muavin ile 

altı azadan oluşacaktı. Birer mühendis ve memleket tabibi, lüzumu kadar teftiş 

memurları, zabtiye askerlerinden bir kol piyade askeri, birer katip ve sandık emini 

belediye meclisinin maiyetine verilecekti. Başkanlığa mevcut memurlardan münasip 

biri tayin edilecekti. Meclis azalarından ikisi İslam, ikisi Bulgar, biri Ermeni ve biri 

Yahudi olacaktı. Azalar kasaba ihtiyar meclisleri tarafından seçildikten sonra 

hükümetçe atanacaklardı. Memleketin emlak sahibi zenginlerinden seçilecek azaların 

görev süreleri iki sene olacak ve ücretsiz olarak hizmet edeceklerdi. Her yıl azaların 

yarısı değiştirilecekti. Belediye meclisi haftada iki kere olağan, lüzum görüldüğü 

takdirde olağanüstü de toplanabilecekti. Teftiş memurları, katip, sandık emini ve 

zabtiye askerleri gibi belediyenin diğer memurları her gün meclis dairesinde 

bulunacaklardı.  

Belediye meclisinin görevleri ise; sokak, kaldırım, kanalizasyon ve su yolları 

yapılması, geceleri fenerler yakılarak sokakların aydınlatılması, ebniye 

                                                 
101 BOA, İ.MVL, 24362, Lef 3. 
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nizâmnâmesindeki hükümlerin tam anlamıyla uygulanmasının sağlanması
102

, esnafın 

sattığı erzak ve kullandığı kantar ve arşın gibi ölçülerin kontrolünün yapılması, gıda 

dükkanlarının ve eğlence yerlerinin denetlenmesi, genel sağlığa zararlı şeylerin 

yasaklanması veya ıslahı, kasaba içlerindeki dilencilerin, çöplerin ve başıboş 

hayvanların toplatılması, trafiğin düzenlenmesi, yangın tulumbalarının ve diğer 

aletlerin iyi muhafaza ve idaresi, gaz fenerleri ve memleket hastanesi işlerinin 

görülmesi, karaborsacılığın önüne geçilmesi, aciz ve fakirlerin ihtiyaçlarının 

giderilmesinde kolaylık sağlanması gibi maddelerden oluşuyordu. 

Belediye meclisine, başlangıçta inşaat, tamirat ve Sırbistan’a giden yolcular 

için düzenlenen pasaport harçlarından ve mezbaha (Salhane) gelirlerinden pay 

verilecekti. İleride belediye meclislerinin gelirleri daha da artırılacaktı
103

.  

Aslında Tuna Vilayeti’nden hemen önce Suriye Vilayeti’ndeki bazı 

kasabalarda belediye meclisleri kurulmuştu. Ancak herhangi bir nizamname 

hazırlanmamıştı. Bâbıâli Tuna Vilayeti’nin talimatnamesini onaylayarak bir 

nüshasının Suriye Vilayeti’ne gönderilmesine, belediye meclisleri teşkili konusunda 

diğer vilayetlerin görüşlerini bildirmelerine karar vermiştir
104

. 

Rusçuk’taki belediye uygulamasının faydaları görülmesi üzerine Varna, 

Köstence, Tulca, Niş, Sofya, Vidin ve Tırnova sancak merkezlerinde ve bazı büyük 

kasabalarda da belediye meclisleri açılmıştır. 24 Ekim 1867’de diğer kazalarda da 

belediye meclisleri açılmasına, her kazada başkan ve yeteri kadar aza bulunmaması 

ihtimali göz önüne alınarak kaza kaymakamlarının aynı zamanda belediye 

başkanlığını geçici süreliğine yürütmesine ve azaların altı kişiden az olarak 

toplanabilmesine Meclis-i Umûmîce karar verilmiştir
105

. 

Başlangıçta, vilayetin “rusûmât-ı umûmiye”sinden cüzî bir miktar 

belediyelere tahsis edilmişti. Buna, daha sonra Midhat Paşa’nın Şûrâ-yı Devlet 

Başkanlığı döneminde Tuna Vilayeti gelirlerinden toplam 5 yük 98 bin kuruş daha 

ilave edilmiştir. Ayrıca hayvan rusûmu hariç panayır rusûmunun da belediyelere 

verilmesine ve belediye meclislerinin diğer vilayetlerde de açılmasına karar 

                                                 
102 Tuna Vilayeti’nde yapılan binaların nizam ve kurallara uygunluklarını denetlemek üzere belediye 

dairesinde şakirdler yetiştirilmekteydi (BOA, MVL, 1074/70, 6 Şaban 1284 (3 Aralık 1867). 
103 BOA, İ.MVL, 24362, Lef 1, 3. 
104 BOA, İ.MVL, 24362, Lef 5, 16 Cemaziyelahir 1282 (6 Kasım 1865). 
105 BOA, İ.MVL, 26138, Lef 1, 11 Teşrin-i Evvel 1283 (23 Ekim 1867) ; A.MKT.MHM, 396/31. 
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verilmiştir
106

. Böylece Midhat Paşa’nın bir uygulaması daha diğer vilayetlere örnek 

olmuştur. 

Tuna Vilayeti’ndeki belediye meclisleri, kısıtlı gelirlerine rağmen, yukarıda 

sayılan görevleri çerçevesinde kısa zamanda büyük işler başarmıştır
107

.  

 

3.Yeni Kurulan Vilayetler İçin Hazırladığı Layihalar 

Midhat Paşa bir taraftan vilayet usulünü hayata geçirirken bir taraftan da 

Sadâretin isteği doğrultusunda vilayetin idârî, mâlî, hukûkî ve imar konularındaki 

tecrübelerini içeren layihalar düzenleyerek diğer yeni kurulacak vilayetlere örnek 

olmak üzere Bâbıâli’ye göndermiştir. Bu layihalar içinde; mahkeme ve meclislerden 

iʻlam ve mazbatalar için alınacak harc-ı vesâ’ik ile rusûm-ı tahsiliye ve tutulacak 

defter, memleket menâfiʻ sandıkları
108

, umûr-ı mâliye
109

, meclislerin teşekkülünden 

önce oluşturulacak muvakkat meclisler, araba şirketi, Tuna karakolları, ıslahhane, 

yol
110

, vilayet kalemlerinin usul ve muamelatı
111

, vilayet zabtiye alayı ve neferât-ı 

teftişiyenin vazifeleri
112

 gibi konular, özetle sancak, kaza ve köylerin ayrılması, 

memurların tayini, meclislerin teşkili ve kayıtların muntazam tutulması gibi vilayet 

usulünün temel meselelerini ele alan nizamname, tarifname ve defterler 

bulunmaktaydı.  

Tuna Vilayeti’nden gelen layihalar Bâbıâli tarafından “bir yerin hâli diğer 

yerlere mutâbık değil ise de mevadd-ı mühimme ve te’sîsât-ı cedîde hakkında 

maʻlûmât” vermesi ve “numûne-i icrâât” tutulması amacıyla o sırada yeni 

kurulmakta olan Edirne, Bosna, Haleb, Suriye, Erzurum ve Trablusgarb vilayetlerine 

gönderilmiştir
113

.  

                                                 
106 BOA, İrade Şûrâ-yı Devlet (İ.ŞD), 2/57, Lef 3, 17 Mart 1284 (29 Mart 1868) ; Lef 4 (İrade), 23 

Zilhicce 1284 (16 Nisan 1868).  
107 Acar, a.g.t., s.202-203,207-214. 
108 BOA, A.MKT.UM, 856/78, 24 Muharrem 1282 (19 Haziran 1865). 
109 BOA, A.MKT.UM, 856/78, 17 Muharrem 1282 (12 Haziran 1865). 
110 BOA, A.MKT.UM, 854/14, 10 Muharrem 1282 (5 Haziran 1865); 856/51, 23 Muharrem 1282 (18 

Haziran 1865). 
111 BOA, A.MKT.MHM, 353/69, 27 Şevval 1282 (15 Mart 1866). 
112 BOA, A.MKT.MHM, 353/69, 28 Zilkade 1282 (14 Nisan 1866). Bu mazbata umum zabtiye 

ıslahatı müzakeresine mahsus komisyon başkanlığına da gönderilmiştir (A.MKT.MHM, 353/69, 28 

Zilkade 1282 (14 Nisan 1866)).  
113 BOA, A.MKT.MHM, 354/40, 7 Zilhicce 1282 (23 Nisan 1866); 360/50, 28 Safer 1283 (12 

Temmuz 1866). 
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Burada Trablusgarb Vilayeti valisi Mahmud Nedim Paşa’ya yollanan layiha, 

nizamname ve tarifnamelerin başlıklarını ve konularını zikretmekte fayda var. Buna 

göre; 

1-Umûr-ı mâliye ve hesâbiyenin keyfiyet-i icraât ve muʻâmelâtını ve 

me’mûrîn-i mâliyenin vezâyif ve harekâtını şamil 1 aded 67 bend.  

2-Mürettebât-ı hazinenin tekâsite rabtıyla sûret-i istîfâsını müşʻir 1 aded 16 

bend. 

3-Emvâl-i devletin tahsîli için tertîb olunan tahsîldâr sınıfının hareket-i 

me’mûriyetlerini hâvî 1 aded 1 bend. 

4-İzdivâç ve tenâkih hakkında ahâlî-i İslâmiyenin mecbur olduğu tekallufât 

ve masârıfât-ı nâ-meşruʻanın ilgâsıyla derece-i iʻtidâlde izdivâcın esbâb-ı 

teshîliyesine dair 1 aded 15 bend. 

5-Müceddeden tertîb olunan umûr-ı teftîşiye sınıfının vezâyif-i asliye ve 

ferʻiyelerini hâvî 1 aded 13 bend. 

6-Mehâkim-i şerʻiye ve nizâmiyede ru’yet olunan deʻâvîden alınan vesâik-i 

şerʻiye ve mazbata harçlarıyla rusûm-ı tahsîliyenin sûret-i ahz ve kabzını ve bunun 

için tertîb olunan 3 nevʻ defterin istiʻmâli kâʻidesini müşʻir 1 aded 17 bend. 

7-Cezâ-yı nakdiyenin kâʻide-i ahz ve istîfâsını ve bunun için dahi tabʻ ve 

tertîb olunan defterin keyfiyet-i istiʻmâlini muʻarrif 1 aded 8 bend. 

8-Vilâyetin başlıca kasabalarında teşkîl olunan dâire-i belediye meclislerinin 

vezâyif-i mürettebesini hâvî 1 aded 16 bend. 

9-Usûl-i cedîde-i vilâyet îcâbınca arâzi umûrunun hüsn-i cereyânı hakkında 

yeniden tertîb olunan arâzi me’mûrunun vezâyif ve harekâtına dâir 1 aded 15 bend. 

10-Zabtiye zâbıtân ve neferâtının mevâdd-ı hukûkiye tahsîlâtına 

me’mûriyetlerinde alacakların hizmet-i mübâşiriyyenin mikdârına dâir 1 aded 7 

bend. 

11-Tüccâr ve ahâli beyninde zahîre vesâir eşya ahz u iʻtâsından dolayı 

yapılacak konturatolara derci münâsib olan ibâre ve şerâyit ve buna teferruʻ ahvâle 

mütedâir 1 aded 9 bend. 
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12-Zabtiye askerinin mahbûsîn naklinde ittihâz edecekleri usûl-i teyakkuziye 

ve intibâhiyeye dâir 1 aded 9 bend
114

. 

Yeni kurulan vilayetlere tecrübelerinden faydalanılmak üzere Tuna 

Vilayeti’nden memurlar da gönderilmiştir. Tuna Vilayeti Ziraat Müdürü Muavini 

Artin Çirasun Efendi Suriye Vilayeti Ziraat Müdürlüğü’ne
115

, Tuna Vilayet 

Muhasebecisi Rıfat Efendi Suriye
116

, Silistre Muhasebecisi ise Edirne 

muhasebeciliklerine getirilmişlerdir
117

. 

Yine Tuna Vilayetinin merkeze gönderdiği muvazene defterleri gayet faydalı, 

anlaşılır ve muntazam bulunarak hazine muhasebeleri kalemlerine hüsn-i numune ve 

emsal gösterilmiş, diğer eyalet ve sancakların da bu şekilde hülasa muvazene 

defterleri hazırlamaları durumunda hazine ile taşra muhasebe memurları arasında 

yaşanan anlaşmazlık ve tereddüdlerin ortadan kalkacağı belirtilmiştir
118

.  

 

4.Tenkihat 

Prusya-Avusturya (1866) savaşı sırasında, her ihtimale karşı Osmanlı Devleti 

de Rumeli’nin önemli mevkilerine asker yığmış, masraflar için de 400.000 keseye 

ihtiyac hasıl olmuştu. Mevcut durumda Avrupa’dan uygun faizle borç almanın 

imkansızlığı nedeniyle tasarruf yoluna gidilmiş, Dersaadet ve taşrada hazineden 

maaş alan muvazzaf, mütekaid, muhtâcîn kim varsa istisnasız cümlesinin 1866 

Ağustos ayı maaşlarının hazineye terkine irade çıkmıştır
119

. Bununla birlikte 

vilayetlerin giderlerinde de tasarruf önlemleri alınması kararlaştırılmış, Midhat 

Paşa’ya 29 Temmuz 1866 tarihiyle Sadâretten gelen yazıda tasarruf yapılacak 

kalemleri belirleyerek defterini İstanbul’a göndermesi istenmiştir. Midhat Paşa bu 

kararın isabetsizliğini “… hakîkat-i hâlde dahi vâridâtın tohumu ve sermâyesi 

                                                 
114 BOA, A.MKT.MHM, 358/95, Lef 2. 
115 BOA, A.MKT.MHM, 335/81, 27 Muharrem 1282 (22 Haziran 1865); İ.MVL, 24947, Lef 3, 25 

Safer 1283 (9 Temmuz 1866). Çirasun Efendi’nin yerine Mehmed Cemil Efendi tayin edilmiştir 

(BOA, MVL, 1061/5, 9 Rebiülahir 1282 (1 Eylül 1865). Ancak bu memuriyete ihtiyaç 

duyulmadığından (ziraatçe vilayetin icraat-ı külliyesi olmadığından) Midhat Paşa’nın isteğiyle 

Mehmed Cemil Efendi’nin tayininden sarfı nazar edilmesine karar verilmiştir (BOA, MAD, 13431, 

s.371, 12 Receb 1282 (1 Aralık 1865). 
116 Rıfat Efendi’nin yerine muavini Edib Efendi tayin edilmiştir (İ.MVL 24656, Lef 2, 15 Zilkade 

1282 (1 Nisan 1866)). 
117 BOA, İ.DH, 38151, 9 Zilhicce 1282 (25 Nisan 1866). 
118 BOA, Yabancı Arşiv Bulgaristan (YB.(04), 9/24, 17 Cemaziyelevvel 1282 (8 Ekim 1865). 
119 BOA, C.ML, 8144, 14 Temmuz 1282. 
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masârıfât olmasıyla hâsılâtı dahi sermâyesi derecesine göre olmak tabiʻî 

bulunduğuna” ifadesiyle ortaya koymuşsa da vazifesi gereği gönderilen emre uymak 

mecbûriyetinde olduğunu belirterek gönülsüzce bu işi yapacağını bildirmiştir
120

.  

Tasarruf tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan sonra vilayet 

zabtiye alayından 1 bölük piyade (103 kişi) dâimî, 1 bölük piyade (103 kişi) ise 

geçici olarak lağvedilmiş
121

, vali dahil bazı memurların maaşlarında kesintiye 

gidilmiş, bazı memuriyetler ise ilga edilmiştir. Zabtiye askerlerinden yıllık 4 yük 

1.184 kuruş
122

, memurlardan ise yıllık 2.340 kese tasarruf yapılmıştır
123

.   

Maaşları düşürülen memurlar ve kaldırılan memuriyetler tabloda 

gösterilmiştir. 

 

 

Tuna Vilayeti’nde Maaşlarında İndirime Gidilen Memurlar ve Kaldırılan 

Memuriyetler
124

 

Memuriyet İsmi Aslî 

Maaşı 

(Kuruş) 

Tenzil 

olunan 

(Kuruş) 

İbkâsı 

kararlaştı

rılan 

(Kuruş) 

Vâli-i Vilayet 60.000  10.000 50.000 

Müfettiş-i Hükkâm 13.000    3.500 9.500 

Nâfiʻa Komisyonu Reisi (Reis Vağman Bey 

tedavi için Almanya’ya gittiğinden memûriyeti 

maiyet memûrlarıyla sâir memûrîn-i 

mevcûdeye gördürülmekte olduğundan ilgası)  

5.000 5.000 0 

Ticâret Meclisi Riyâseti (Riyâset-i mezkûre 

Zirâʻat Müdürü Kigork Efendi’ye ilâve-i 

memûriyet edildiği halde ru’yeti kâbil 

olacağından lağvı) 

5.000 5.000 0 

                                                 
120 BOA, İ.MMS, 1317, Lef 2, 22 Rebiülevvel 1283 (4 Ağustos 1866). 
121 BOA, İ.MMS, 1317, Lef 6. 
122 BOA, İ.MMS, 1317, Lef 1, 8 Rebiülahir 1283 (20 Ağustos 1866). 
123 BOA, İ.MMS, 1317, Lef 8, 18 Rebiülahir 1283 (30 Ağustos 1866). 
124 BOA, İ.MMS, 1317, Lef 5. 
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Nâfiʻa Mühendislerinden Tâhir Efendi 

(işlerinin arkadaşlarına gördürülmesi mümkün 

olacağından kendisine ruhsat verilmesi) 

1.800 1.800 0 

Arâzi Memûrları muhassasâtı (Kendilerine aid 

olan nısf-ı varaka bahasıyla maaşlarının 

tesviyesi ümid olunduğundan bu muhassasâtın 

hazineye terki)  

12.900 12.900 0 

Vilâyet Evkâf Muhâsebeciliği (İşleri kesret 

üzere olmayıp lağvı) 

5.000 5.000 0 

Vilâyet Evkâf Muhâsebe Kitâbeti (Lağvı) 1.250 1.250 0 

Merkez-i Livâ olan Kazalar Müdürlükleri 

(Sancak başlarında olan “merkez oda”larında 

mütehayyizân-ı aʻzâ vesâir münâsib 

memûrlardan birer komisyon heyeti 

bulundurularak zuhûr eden ufak tefek işler 

onlar vâsıtasıyla ve zabtiye zâbitleri 

maʻrifetiyle gördürülmek kâbil olacağından 7 

sancakta şehriye 2.500’er kuruş maaşla 

müstahdem olan 7 müdürlüğün lağvı) 

17.500 17.500 0 

Niş Sancağı Leskofça Kazası Müdürlüğü 4.000 1.000 3.000 

Niş Sancağı İznebol Kazası Müdürlüğü 2.500 500 2.000 

Vidin Sancağı Akçar Nahiyesi Zâbıta 

Memûriyetiyle Kitâbeti (Bu nâhiyenin pek 

ehemmiyeti olmayıp bir zabtiye zâbiti 

ikâmesiyle idâresi kâbil idüğü)  

650 650 0 

Vidin Sancağı’nda Sebre? Nâhiyesi (Bu 

nâhiyenin pek ehemmiyeti olmayıp bir zabtiye 

zâbiti ikâmesiyle idâresi kâbil idüğü) 

650 650 0 

Tırnova Sancağı Lofça Kazası Müdürlüğü  5.000 1.000 4.000 

Vidin Sancağı Osmanpazarı Kazası Müdürlüğü 3.000 500 2.500 

Tulca Sancağı Sünne Kazası Müdürlüğü 5.000 1.000 4.000 
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Tulca Sancağı Maçin Kazası Müdürülüğü 3.000 500 2.500 

Tulca Sancağı Köstence Kazası Müdürlüğü 5.000 1.000 4.000 

Köstence Ebniye Mühendisi Ârif Efendi 

(Dâhil-i vilâyette lüzûmu olan yerlerde 

istihdâm olunmak üzere mühendis 

bulunduğundan Ârif Efendi’nin istihdâmına 

lüzûm kalmadığı) 

2.000 2.000 0 

Tulca Sancağı Hırsova Kazası Müdürlüğü 2.500 500 2.000 

Elviye Efkâf Müdürleri maaşlarında yapılan 

indirimle elde edilen meblağ (Vidin, Niş, 

Tulca, Sofya ve Rusçuk sancakları evkâf 

müdürleri ve katibleri maaşlarından yapılan 

tasarruf) 

4.750 4.750 0 

Vilayette Müstahdem Memûrîn-i Teftîşiye 

(Teftiş memurları 1 reis, 2 muavin, 7 Sınıf-ı 

Evvel, 20 Sınıf-ı Sâni, 40 Sınıf-ı Sâlis ve 50 

Sınıf- ı Râbiʻ ki cemʻan 120 nefer ise de 

bunlardan 1 muavin, 6 Sınıf-ı Sâni, 20 Sınıf-ı 

Sâlis ve 20 Sınıf-ı Râbiʻ tenkîh olunarak 1 reis, 

1 muavin, 7 Sınıf-ı Evvel, 14 Sınıf-ı Sâni, 20 

Sınıf-ı Sâlis ve 30 Sınıf-ı râbiʻden toplam 73 

neferi ibkâ edilmiştir.)  

44.250 15.750 28.500 

Kondüktörler Maaşı (Vilayette inşa olunmakta 

olan yollar için maʻâşât-ı muhtelife ile 14 

kondoktör istihdam olunmakta ise de kışın 

yaklaşmasıyla kondüktöre fazla ihtiyaç 

olmayacağından bundan böyle beherine 750’şer 

kuruş maaş verilmek üzere 7 neferinin ibkâsı ) 

11.000 5.750 5.250 
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C.Mâliye Alanında Yapılan Düzenlemeler 

1.1858 Arazi Kanunnamesinin Uygulamaya Konulması 

Vilayet usulünün teşkiliyle birlikte Tuna, Suriye ve diğer vilayetlerin mülkî, 

mâlî, zabıta ve hukukî işleri ıslah edilmişse de arazi ve tapu meselesi hakkında 

müstakil bir kaide tesis olunamamıştı. Halbuki arazi ve tapu işlerinin belli bir düzene 

sokulması, vilayet usulünün aslî maksatlarından biriydi
125

. 

Midhat Paşa ve Defter Emâneti’nin bu konuyla ilgili yazıları, İstanbul’da 

kurulan komisyonda incelenmiş, Meclis- Vâlâ’da müzakere olunduktan sonra arazi 

ile ilgili her türlü işlemleri araştırmak, gerektikçe bizzat sancak ve kazaları dolaşarak 

işlerin yolunda gitmesini sağlamak ve nezâret etmek üzere “Defter-i Hâkânî Müdîri” 

adıyla vilayet merkezinde özel bir memuriyet ihdasına, kendisine yardım ve vekalet 

edecek bir muavin tayinine, Defter-i Hâkânî Müdürü emrinde sancak başlarında birer 

tapu baş katibi, kazalarda ise birer tapu katibi bulundurulmasına ve bu düzenlemenin 

diğer vilayetlerde de uygulanmasına karar verilmiştir
126

. Ayrıca Midhat Paşa’nın 

ısrarıyla tapu senetlerinin İstanbul yerine vilayet matbaasında basılması da uygun 

görülmüştür.  

Tuna Vilayeti Defter-i Hâkânî Müdürlüğü’ne önce Rasih Efendi
127

, kısa bir 

süre sonra da Silistre Arazi Memuru Namık Efendi getirilmiştir. Vilayet merkezinde 

Defter-i Hâkânî Müdürü, muavin, her sancağa birer mukayyid olmak üzere yedi katip 

ve bir mukabeleciden oluşan bir kalem teşkil edilmiştir
128

. 

Midhat Paşa’nın Tapu memurlarının maaşları kesilerek yalnızca kırkar 

paralık ilmühaberler kâtibiyesi ile istihdamlarının yolsuzluk ve usulsüzlüklere sebep 

olacağını bildirmesi üzerine ilmühaberler kâtibiyesi ile vilayet matbaasında basılacak 

tapu senetlerinin her birinden Defterhâne-i Âmire için alınacak üçer kuruş varaka 

bahasının yarısı vilayete terk olunmuş, bu gelirle arazi memurlarına maaş 

bağlanmıştır
129

. Bu hazırlıklardan sonra vilayetteki kayıtlı-kayıtsız bilcümle arazinin 

                                                 
125 BOA, İ.MVL, 23882, Lef 3, 19 Receb 1281 (18 Aralık 1864). 
126 BOA, İ.MVL, 23882, Lef 6, 3 Muharrem 1282 (29 Mayıs 1865); Lef 7 (İrade), 14 Muharrem 1282 

(9 Haziran 1865). 
127 BOA, İ.MVL, 24164, Lef 3, 9 Rebiülahir 1282 (1 Eylül 1865). 
128 BOA, İ.MVL, 24714, Lef 1, 2 Şevval 1282 (18 Şubat 1866); Lef 3, Gurre-i Zilhicce 1282 (17 

Nisan 1866). 
129 BOA, İ.MVL, 24165, Lef 3, 14 Rebiülevvel 1282 (7 Ağustos 1865); Lef 4 (İrade), 9 Rebiülahir 

1282 (1 Eylül 1865). 
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yoklama olunarak vakıf arazileri dahil senetsiz arazi bırakılmaması hedefiyle 

harekete geçilmiştir
130

.  

Tapu verilecek arazi hakkındaki muamelat, arazi kanunnamesiyle (1858) 

nizâmât ahkamına uygun olarak yürütülecek ise de senedât ve ilmuhaberlerin usul ve 

kaidesi değiştiğinden Tuna Vilayeti tarafından bir talimatname hazırlanarak tapu 

memur ve katiplerine verilmiştir
131

. 

 

2-Sivad ve Cibâl-i Mübâhaların Halka Satışı 

Tuna Vilayeti’nin Rusçuk, Vidin ve Sofya sancaklarındaki “sürek 

hayvan”larının otlatıldığı devlete ait “sivad” denilen çayırlar, kasaba ve köylerin 

çayırları arasında sulak ve çayırlık bir takım araziden ibaretti. Mültezimlere ihale 

olunan çayırlardan yıllık iki yük kuruştan fazla gelir elde ediliyordu. Ancak 

mültezimler ile çayırlarda hayvanlarını otlatan halk arasında sorunlar yaşanarak 

sivadların kıymeti düşüyor, mültezimlerden talip bulunamadığından bazıları telef 

oluyordu. Halk, hudutları muhafaza olunamayan sivadları kısım kısım kendi 

tarlalarına katıyordu. Tarımın genişlemesiyle birlikte ahalinin arazi ihtiyacı da 

artmıştı. Oldukça münbit ve mahsûldâr olan sivadların böyle muattal kalmasındansa 

parça parça müzayede ile “bâ-tapu” taliplerine satılmasıyla yıllık varidatının on katı 

gelir elde edilecek, satın alanların bu çayırlarda ziraat yapmalarıyla alınacak öşür 

vergisi de cabası olacaktı
132

. İşte bu gerekçelerle Vilayet İdare Meclisi’nin, sivadların 

“bâ-muʻaccele” halka tefviziyle ilgili merkezden istediği izin, sivadların satışında 

civar ve bölge halkına öncelik sunulması şartıyla kabul görmüştür
133

.  

Sivadların halka satışı kararından sonra “ cibâl-i mübâha” diye tabir edilen 

ormanların da ahaliden taliplilerine bâ-tapu tefvizi için çalışmalar yapılmıştır
134

. 

Osmanlı Devleti’nde ormanlar üç kısma ayrılmaktaydı. 

1-Mülk olan orman, koru, bahçe ve ağaçlık bölgeler. 

2-Vakıf olan orman, koru, bahçe ve ağaçlık bölgeler. 

3-Mîrî statüdeki orman, koru ve baltalıklar. 

                                                 
130 BOA, İ.MVL, 24164, Lef 3, 9 Rebiülahir 1282 (1 Eylül 1865). 
131 BOA, İ.MVL, 24714, Lef 1, 2 Şevval 1282 (18 Şubat 1866); Lef 3, Gurre-i Zilhicce 1282 (17 

Nisan 1866). 
132 BOA, İ.MVL, 24614, Lef 1, 21 Safer 1282 (16 Temmuz 1865).  
133 BOA, İ.MVL, 24614, Lef 5, 26 Şevval 1282 (14 Mart 1866). 
134 BOA, A.MKT.MHM, 360/26, 28 Safer 1283 (12 Temmuz 1866). 



145 

 

Mîrî statü içindeki “cibâl-i mübâha”lar devlet tarafından halkın kereste, 

yakacak ve mimari ihtiyaçları için ayrılmış ormanlardı. Bunlar genellikle tersane ve 

iskelelere uzak olan ya da içinde tersanenin işine yarayacak kalitede ağaç 

bulunmayan yerlerdi. Devlet bu ormanları islâmî bir anlayış çerçevesinde halkın 

zorunlu ihtiyaçları için tahsis etmiş, halk da bu serbestliği kötüye kullanmıştı
135

.  

Cibâl-i mübâhaların muhâfaza usulleri ve idareleri bozulduğundan ortaya 

çıkan zararların önlenmesi amacıyla Tersane ve Tophâne-i Âmire’ye ait olanlar hariç 

bu ormanların itibar ve kıymetlerine göre çeşitli kısımlara ayrılarak parça parça 

münasip bedel ile ahaliye bâ-tapu tefvizi ve mülk şeklinde olan ormanların her 

dönümüne senelik bir miktar bedel-i öşür takdiri düşünülmüştür. Böylece hem 

ormanların mamuriyeti sağlanacak hem de gelirinden hazine faydalanacaktı.  

Cibâl-i mübâhaların şahsen, ortaklaşa veya Osmanlı tebaası hanımı adına 

kısacası hiçbir şekilde ecnebilere satışı yapılamayacaktı. Tuna Vilayeti’nin 

Karadeniz ve Tuna Nehri sahillerindeki mahaller hariç numune olarak Tırnova, Niş, 

Sofya ve Vidin gibi iç bölgelerde uygulamaya geçilecek, buradaki tecrübeden 

istifade ile Osmanlı Devleti’nin diğer mahallerinde de tamimi gerçekleştirilecekti.  

Yine mülk olan senetli-senetsiz tüm korular araştırılacak, tapuları sahih 

olanlar sahipleri elinde bırakılacak, tasarruf hakkı sabit olmayanlar ise müzayede ile 

satılacaktı. Bu gibi korular ile cibâl-i mübâhadan ayrılarak satılacak ormanlar, 

kıymet ve itibarına göre çeşitli sınıflara bölünecek, yıllık münasip miktar bedel-i öşür 

takdir olunarak sahiplerinden tahsil edilecekti.   

Meclis-i Vâlâ bu konuları müzakere ettikten sonra bir ön çalışma yapılması 

gerekliliğini vurgulamıştır. Cibâl-i mübâhadan Tersane ve Tophâne’ye ayrılacak 

kısımlar ile kendine mahsus ormanı olmayan kasaba ve köyler halkına meccânen 

verilecek baltalıkların miktarının belirlenmesi, satılacak yerlerden istihkam ve gemi 

inşası için devletin kereste gereksiniminin hangi şartlarla karşılanacağı ve ahaliye 

verilecek ormanların muhafazalarının nasıl sağlanacağı gibi hususların öncelikle 

ortaya konulması istenmiştir. Bu nedenle Defter-i Hâkânî’den bir memur, orman 

                                                 
135 Bekir Koç, “Osmanlı Devleti’ndeki Orman ve Koruların Tasarruf Yöntemleri ve İdarelerine İlişkin 

Bir Araştırma”, OTAM, Sayı 10, 1999, s.140-143. 
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mühendislerinden Meclis-i Maâbir Reis-i Sânîsi Tassy (Lui)
136

, keşif ve harita 

işlerinde kullanılmak üzere orman müfettişi Tami?, Hüseyin ve Rubnik? efendilerle 

Brzozowski Şarli’nin
137

 Tuna Vilayeti’ne yollanarak Midhat Paşa’yla birlikte gerekli 

araştırmaları tamamladıktan sonra mufassal bir nizamname kaleme alarak merkeze 

göndermeleri karara bağlanmıştır
138

. Daha sonra teşkil edilen Tuna Vilayeti Orman 

Komisyonu Başkanlığı’na Brzozowski Şarli getirilmiştir
139

. 

Yine Sofya Sancağı’na bağlı Samakov Kazasındaki kiralık koru ve 

ormanların yangından ve tahripten korunması için kira bedelinden %5 oranında vergi 

alınarak bu meblağ ile korucu ve bekçi istihdamına karar verilmiştir
140

.  

   

3.Vergi Düzenlemeleri 

a.Tahrir-i Emlak ve Nüfus 

20 yıldır umûmî nüfus sayımı yapılamamasından dolayı askerî kurʻa 

usulünün uygulanmasında ortaya çıkan karışıklıklar ve bedelât-ı askeriye 

gelirlerindeki düşüşler sebebiyle 1864 yılı ortalarında Osmanlı Devleti’nde genel 

nüfus sayımı yapılması kararı alınmıştı. Buna göre kadın-erkek bütün Osmanlı 

tebaası sayılacaktı. 

1846-1865 yılları aralığında Tuna Vilayeti’nin sınırları içinde kalan 

bölgelerde umumî nüfus sayımı yapılamamış, bu durum asker alımında ve vergi 

meselelerinde karışıklığa yol açmıştı. Bu nedenle Tuna Vilayeti teşkil olunduktan 

sonra 1865’te emlak ve nüfus tahririne başlanmıştır.   

Tuna Vilayeti’ndeki nüfus sayımı oldukça uzun sürmüş, 9 yıllık bir sürenin 

ardından 1874’te ancak tamamlanabilmiştir. Buna göre; Niş Sancağı hariç kadınlarla 

birlikte Tuna Vilayeti’nin nüfusu 2.282.102’dir. Bunun 963.596’sı Müslüman, 

1.318.506’sı ise gayrimüslimdi. 

                                                 
136 Louis Tassy: Ormanlarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olması maksadıyla Kırım 

Savaşı akabinde uzman olarak Fransa’dan getirtilmiştir (Koç, “Osmanlı Devleti’ndeki Orman ve 

Koruların Tasarruf Yöntemleri…” s.154). 
137 “Kara Avcı” olarak bilinen Polonyalı Karol Brzozowski Midhat Paşa ile Bağdat Valiliğinde de 

birlikte çalışmıştır (Ortaylı, “Midhat Paşa’nın Vilayet Yönetimindeki Kadroları ve Politikası”, s.227-

228,). 
138 BOA, A.MKT.MHM, 360/26, 28 Safer 1283 (12 Temmuz 1866); MAD, 13431, s.306-307, 10 

Cemaziyelevvel 1282 (1 Ekim 1865). 
139 BOA, YB.(04), 9/70, 8 Rebiülahir 1285 (29 Temmuz 1868). 
140 BOA, MVL, 1074/46, 6 Receb 1284 (3 Kasım 1867). 
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Osmanlı Devleti’nin genelinde yapılacak nüfus sayımı sonunda herkese birer 

Osmanlı tezkiresi verilecekti. Bunun için 5 milyonu Tuna Vilayeti’ne ait olmak üzere 

toplam 20 milyon tezkirenin basım işi 1.250.000 kuruş bedelle Boyacıoğlu Agop’a 

ihale edilmişti
141

. Midhat Paşa’nın, eniştesi Tosun Ağa’yı İstanbul’a göndererek 

Tuna Vilayeti için gereken 5 milyon tezkirenin vilayet matbaasında %10 daha ucuza 

basılabileceği yönündeki teklifi önce Meclis-i Vâlâ’da kabul görmüş, daha sonra bu 

kadar büyük rakamda tezkirenin basımının zamanında yetiştirilemeyeceği
142

 ve 

Boyacıoğlu Agop ile yapılan sözleşmeye aykırı olduğu gerekçesiyle 

reddedilmiştir
143

.      

Bâbıâli’den tayin edilen Tahrîr-i Emlak Müfettişi Abdullah Kamil’in 

idaresinde, 1865’te, Tuna Vilayeti’ndeki kasabaların tahrir-i emlak ve nüfus işlemine 

başlanmış, vergi ve iane-i askeriye yeniden düzenlenmiştir
144

. Han, hane, dükkan ve 

hamam gibi yapıların hüccet vesair vesâik-i şerʻiyeleri kontrole tabi tutulmuştur. 

Evrak ihtiyacını karşılamak üzere İstanbul’dan 100.000 hüccet senedi 

getirtilmiştir
145

.  

İlk olarak 1865 Ağustos ortalarında Rusçuk Sancağı kasabalarının tahrir-i 

emlak ve nüfusu tamamlanmıştır
146

. Rusçuk kasabalarının emlak kıymeti ve akarı, 

yerli-yabancı esnaf temettuatı ve gayrimüslimlerin bedelat-ı askeriyesi toplamı 

1.827.635 kuruş 33 para tutmuştur. Tahrir-i emlak ve nüfusla birlikte kaldırılması 

gereken rusumat bedeli, aceze vergisi ve belediye için terki lazım gelen meblağ ise 

1.046.821 kuruş 29 para olmuş, dolayısıyla 780.814 kuruş 4 para hazine menfaati 

görülmüştür
147

. Kahvecilerden zaten temettuat vergisi alındığından tahmishane 

vergisi lağvolunmuştur
148

.  

                                                 
141 Aşkın Koyuncu, “Tuna Vilâyeti’nde Nüfus ve Demografi (1864-1877)”, Turkish Studies, Volume 

9/4, Spring 2014, s. .680, 688-690, 695, 713, 715.  
142 BOA, C.DH, 12711, 21 Şaban 1282 (9 Ocak 1866); A.MKT.MHM, 336/86, 11 Safer 1282 (6 

Temmuz 1865); A.MKT.UM, 853/60, Lef 3, 10 Muharrem 1282 (5 Haziran 1865); 860/46, 14 Safer 

1282 (9 Temmuz 1865); 860/60, 15 Safer 1282 (10 Temmuz 1865). 
143 Koyuncu, “a.g.m.”, s. 690. 
144 BOA, İ.MVL, 24659, Lef 2, 26 Ramazan 1282 (12 Şubat 1866); Lef 3, 29 Ramazan 1282 (15 

Şubat 1866). 
145 BOA, A.MKT.MHM, 339/68, Lef 2, 25 Safer 1282 (20 Temmuz 1865); Lef 4, 19 Rebiülahir 1282 

(11 Eylül 1865); 338/88, 2 Rebiülevvel 1282 (26 Temmuz 1865). 
146 Koyuncu, “a.g.m.”, s. 690. 
147 BOA, İ.MVL, 24659, Lef 2, 26 Ramazan 1282 (12 Şubat 1866); Lef 3, 29 Ramazan 1282 (15 

Şubat 1866).  
148 BOA, İ.MVL, 24659, Lef 6, 15 Zilkade 1282 (1 Nisan 1866). 



148 

 

Rusçuk Sancağı kasabalarından sonra Tırnova
149

, Tulca
150

 ve Varna
151

 

sancakları kasabalarının da tahrîri tamamlanarak dâhil-i hesap olmayan konturato 

resminin ilgasıyla mukavele senetlerinden kaydiye resmi alınmasına ve yeni vergi 

düzenlemesinin Rumi 1282 Martından (Mart 1866) itibaren uygulamaya 

konulmasına karar verilmiştir
152

. Temettuat vergisinin altı aydan fazla bir yerde 

ikamet eden sanat erbabından alınması ve tahrir memurlarının tahsil işine 

karıştırılmaması yolunda valilikten sancaklara emir yollanmıştır
153

.  

Tuna Vilayeti’nin Rusçuk Sancağı kasabalarında tahrir-i emlak işleminin 

tamamlanmasıyla birlikte rusumat da yeniden düzenlenmiştir. Rusçuk Sancağı 

rusumatı üç başlıkta toplanmış olup birincisi; mezra, mera ve bostan icârâtı ile sivad 

denilen otlakiye bedelatı, ikincisi; balık saʻdiyesi, kereste ve hayvan rusumu, 

üçüncüsü; ise bâc-ı bazar, panayır, dellâliye, yevmiye-i dekâkin, zebhiye ve damga 

gibi birtakım müteferrik rusumattı. Bunlardan birinci ve ikincisi aynen devam etmiş, 

üçüncüsünde ise ilga veya ibka şeklinde bir kısım değişikliğe gidilmiştir. Çünkü 

üçüncü kısım rusumat içinde tahrîr-i emlâk usulünce kaldırılması gereken vergiler ile 

faydası zararına değmez nizam ve kanuna aykırı vergiler bulunuyordu. Örneğin bâc-ı 

bazar rusumu bir mahalde satılan hayvanın kıymetinden, başka bir mahalde meyve 

arabalarından, başka bir yerde ise dar geçit ve derbendlerde gelen-geçenlerden ve 

eşya yüklerinden akçe alınması şeklinde tezahür ediyordu. Yani bâc-ı bazar 

vergisinde belli bir düzen yoktu. Yine panayır, hayvanat ve kereste rusumunda da 

farklı tarifeler mevcuttu. Bununla birlikte hayvan, kantar ve dellaliye gibi kanuna 

uygun vergiler bazı yerlerde uygulanmamaktaydı
154

. İşte Rusçuk Sancağı’nda tahrir-i 

emlakın uygulanmasıyla birlikte Rusçuk, Silistre, Şumnu, Cuma-i Atik, Hezargrad, 

                                                 
149 BOA, İ.MVL, 25256, Lef 3, 13 Cemaziyelahir 1283 (23 Ekim 1866). Tırnova Sancağı kasabaları 

emlak, akar, ve temettu vergisi olmak üzere yeniden tahsisi gereken meblağ 7 yük 53.368 kuruşa 

varmış, eski vergi çıktıktan sonra 3 yük 78.575 kuruş fazlalık ortaya çıkmıştır (BOA, İ.MVL, 25256, 

Lef 2, 4 Cemaziyelahir 1283 (14 Ekim 1866)). 
150 BOA, İ.MVL, 25345, Lef 3, 20 Receb 1283 (28 Kasım 1866). Tulca Sancağı’nın tahriri 

tamamlanan 7 kasabasında emlak, akar ve temettuat mukabili olmak üzere 6 yük 30.433 kuruş 8 para 

vergi tahsisi gerekli olup eski vergi çıktıktan sonra 3 yük 360 kuruş 8 para menfaat-i hazine 

görülmüştür (BOA, İ.MVL, 25345, Lef 3, 20 Receb 1283 (28 Kasım 1866)). 
151 Varna, Prevadi, Balçık, Mınkalya ve Hacıoğlupazarcığı kasabalarının emlak, akar ve temettuat 

vergisi olmak üzere 8 yük 12.322 kuruş 28 para vergi tahsisi lazım gelip eski vergi çıktıktan sonra 3 

yük 75.889 kuruş 7 para menfaat-i hazine hasıl olmuştur (BOA, İ.MVL, 25368, Lef 3, 5 Şaban 1283 

(13 Aralık 1866)).  
152 BOA, İ.MVL, 25368, Lef 3, 5 Şaban 1283 (13 Aralık 1866). 
153 BOA, A.MKT.UM, 967/66, 22 Zilhicce 1283 (27 Nisan 1867). 
154 BOA, İ.MVL, 24943, Lef 4, 27 Şevval 1282 (15 Mart 1866). 
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Plevne ve Tutrakan kazalarında kirbas, tamga (mikyal, ayar ve mizan gibi eşyaya 

mahsus olanlar hariç), tahmishane, kiremithane ve yevmiye-i dekâkin rusumunun 

ilgasına, bâc-ı bazar rusumunun tüm mahallerde aynı tarife üzerine alınarak ibkasına, 

keyyallık rusumunun kilecilik resmine dönüştürülmesine ve Rusçuk, Hezargrad ve 

Silistre kazalarında konturato resminin tarifesinin değiştirilmesine karar verilmiştir. 

Rusçuk, Şumnu, Plevne ve Niğbolu kazalarında muhacir iskan olunan mera ve sivad 

rusumuyla otlak icarının ve tavla panayır rusumunun –ki bu panayır tüccar rağbet 

etmediğinden 1276 (1859-1860) yılında kaldırılmıştı- ilgası uygun görülmüştür. 

Silistre, Şumnu, Hezargrad, Plevne, Ziştovi ve Tutrakan kazalarında kantar, dellâliye, 

hayvanat, panayır ve kereste rusumunun tarifesi değiştirilmiştir. Silistre, Cuma-i 

Atik, Hezargrad, Plevne, Ziştovi, Niğbolu ve Tutrakan kazalarında henüz icra 

edilmeyen hayvan, dellaliye, kereste ve kantar rusumu müceddeden ihdas 

olunmuştur
155

. Bu düzenlemenin Rumi 1282 (Mart 1866), yetişmediği takdirde 1283 

Martından (Mart 1867) itibaren yürürlüğe girmesine karar verilmiştir
156

. 

Sonuç itibariyle tahrir-i emlak kaidesince 210 bin küsur kuruş tutarında vergi 

kaldırılmıştır. Aynı şekilde 1868 yılında 250 bin küsur kuruşluk “muzır verginin” 

lağvı karara bağlanmıştır
157

.  

 

b.Kıbtî Vergilerinin Düzenlenmesi 

Göçebe hayat tarzları nedeniyle Kıbtîlerin vergilerinin tahsilinde güçlük 

çekilmekteydi. Bu nedenle bir hayli miktar vergi bakayaları bulunmaktaydı.    

  Tuna’da vilayet usulünün uygulamaya konulması sırasında Kıbtî vergileriyle 

ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Hazırlanan talimata göre; 

1-Müslüman Kıbtîlerden asker alınmadığı gibi gayrimüslim Kıbtîlerden de 

bedel-i askerî tahsil edilmeyecektir. Kıbtîler, kasaba ve köylerdeki emlak ve akar 

arazileri için emlak ve temettuat vergilerini ödeyeceklerdir. Bunun dışında her Kıbtî 

erkekten mâlî durumuna göre yıllık vergi alınacaktır. 

2-Tuna Vilayeti’ndeki Müslim ve gayrimüslim Kıbtî taifesinin erkek nüfusu 

mâlî durumlarına göre dört kısma ayrılarak birinci sınıf 75, ikinci sınıf 50, üçüncü 

                                                 
155 BOA, İ.MVL, 24943, Lef 1. 
156 BOA, İ.MVL, 24943, Lef 9 (İrade), 25 Safer 1283 (9 Temmuz 1866). 
157 BOA, İ.ŞD, 57, Lef 4, 23 Zilhicce 1284 (16 Nisan 1868). 
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sınıf 30 ve dördüncü sınıf 15 kuruş yıllık vergi ödeyecektir. Vergisini ödeyenlere 

matbu edâ tezkiresi verilecektir. 

3-Kasaba ve köylerde sermaye ve sanat sahibi olanlar birinci, daha aşağı 

mertebede olanlar ikinci ve üçüncü, amele ve gençler dördüncü sınıf olarak 

ayrılacaklardır. 

4- Kıbtîlerin sınıfları, vilayet ve sancak idare meclisleri tarafından 

belirlenecektir. 

5-Kıbtîler seyyar olduklarından kış mevsiminde kazalarda topluca 

bulundukları esnada 15-70 yaş Müslim ve gayrimüslim Kıbtîlerin tahririyle sınıfları 

belirlenecek, kendilerine kaza meclisi tarafından mühürlü sınıf tezkireleri 

verilecektir. 

6-Bu şekilde yapılan tahrir ve dağıtılan sınıf tezkirelerinin defterleri kazadan 

sancağa, oradan da vilayete gönderilecektir. 

7-Sancaklardan defterler geldikten sonra mevcut Kıbtîyân nüfusu için ne 

kadar edâ tezkiresi gerekli ise vilayet matbaasında basılarak muhasebeci tarafından 

mühürlenip sancaklara yollanacaktır. 

8-Edâ tezkireleri vergilerin tahsili için istihdam olunacak muvazzaf veya 

gayr-i muvazzaf memurlara muteber bir kefil ile teslim edilecektir. Tahsil memurları 

buldukları Kıbtîlerin ellerindeki sınıf tezkiresine göre tahsilatı yapacak, işlemi 

gerçekleştirilen şahsa edâ tezkiresini verecek ve eski sınıf tezkiresini geri alacaktır. 

9-Sınıf tezkireleri ilk seneye mahsus olup sonraki senelerde verginin 

ödendiğine dair verilen edâ tezkireleri sınıfların belirlenmesi için yeterli olacaktır. 

Her sene yeni edâ tezkiresi verildikçe eskileri geri alınacaktır. 

10-Vergiden kaçanlar yakalandığında birinci sınıfa göre vergilendirilecek, 

direnenler hapis cezasına çarptırılacaktır. 

11-Zamanla fakirleşen veya zenginleşen Kıbtîlerin sınıfları kaza meclislerince 

yeniden düzenlenecek, sınıf terfii veya tenzili yapılabilecektir. Sakat ve güçsüz 

olanlar ve mühr-i resmî ile muhtarlık hizmetinde bulunan Kıbtîlerden vergi 

alınmayacaktır. 
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12-Tahsil olunan vergilerin kayıt defterleri sene sonunda takdim edilecektir. 

Yukarıda belirtilen usule uymayarak sahtekarlık yoluna sapanlar ceza kanunnamesi 

gereği cezalandırılacaklardır
158

. 

Rûmî Mart 1282 (13 Mart 1866) tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu 

usulle Tuna Vilayeti’ndeki 20 bin Kıbtî erkek nüfustan çocuklar istisna 8 yük 50 bin 

kuruş vergi toplanacağı tahmin ediliyordu. Bu düzenlemenin Osmanlı Devleti’nin 

diğer vilayetlerinde de uygulanması için irade çıkmıştı. Sınıf ve edâ tezkirelerinin 

mümkünse vilayet matbaalarında değilse İstanbul’da basılması ve gönderilmesi de 

karara bağlanmıştı. Kıbtîlerin epey birikmiş olan bakayalarının da tahsiline dikkat 

edilecekti
159

.  

 

c.Duhan Vergisi 

Osmanlı Devleti’nde tütün üretimi XVI. yüzyıl sonlarında başlamış, XVII. 

yüzyıl ortalarından itibaren tütünün ithalat, ihracat, ticaret ve tarımından değişik 

oranlarda vergiler alına gelmiştir. Tanzimat’ın ilanından sonraki süreçte tütünden 

alınan vergilerin artırılması yolları denenmiş, 1860 yılında Rusumat Emaneti 

kurulmuştur. 1864 Haziranından itibaren öşür dışında tütünden alınan vergiler 

kaldırılarak, yerine kıyye başına 12 kuruş “murûriyye” ile dükkan ve seyyar tütün 

satıcılarından “beyʻiyye resmi” adıyla vergi alınması kararlaştırılmıştır. Ancak ikinci 

ve üçüncü sınıf kalitedeki tütünler için 12 kuruş murûriyye resminin ağır gelmesi, 

çiftçi ve tüccarın tütün kaçırmasına dolayısıyla gelirlerin azalmasına yol açmıştır
160

.  

İşte bu noktada tütün vergilerinin yeniden düzenlenerek üretimin ve gelirlerin 

artırılması arayışlarına girilmiştir. Bâbıâli bu konuda Tuna valisi Midhat Paşa’nın da 

görüşüne başvurmuştur. Konuyla ilgili 2 Şaban 1282/10 Aralık 1866 tarihli Midhat 

Paşa’nın yazısında; tütünün tarlalarda yazılması kaidesinin kaldırılması, kaçak 

tütünün muhbirine verilecek ihbâriye ödülünün dengesizliği, mahsulatın %40-

50’sinin dışarıya gideceği beyanıyla tekrar iç piyasaya sürülerek vergiden istisna 

tutulması, %10’unun kaçırılması ve %25-30’unun köylerde serbest olarak satılması 

                                                 
158 BOA, İ.MVL, 24482, Lef 1. 
159 BOA, İ.MVL, 24482, Lef 2, Gurre-i Şaban 1282 (20 Aralık 1865); Lef 3, 8 Şaban 1282 (27 Aralık 

1865). 
160 Fehmi Yılmaz, Osmanlı İmparatorluğu’nda Tütün: Sosyal, Siyâsî ve Ekonomik Tahlili (1600-

1883), Danışman: Prof. Dr. Cevdet Küçük, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 

Türk Tarihi Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2005, s.22-23, 149-257. 
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sonucu ancak %10-15’inden vergi alınabildiği, bu nedenle Tuna Vilayeti’nde 1865 

senesinde hasıl olan 850 bin kıyye tütünden 20 bin kese rusumat alınacağı yerde 

ancak 4.600 kese vergi tahsil edilebildiği belirtilmiştir. Yine aynı yazıda tütün 

ziraatının artırılması ve vergilerin layıkıyla toplanabilmesi için basit ve sade bir 

sistem kurulması üzerinde de durulmuştur. Tütünden alınan rusumatın lağvıyla 

yerine tütün mahsulünden tahsil olunan öşre bir öşür daha eklenerek yani %20-25 

nispetinde öşür vergisi konularak sorunun çözülebileceği, ihraç edileceği hilesiyle 

vergiden istisna tutularak iç piyasaya sürülen tütünle ilgili tedbirlerin de 

güçlendirilmesi durumunda mahsulatın en az olduğu dönemlerde bile Tuna Vilayeti 

tütün vergileri gelirinin 15 yük kuruş civarına çıkacağı beyan edilmiştir
161

. 

Tüm bu arayışlar sonunda 12 Ekim 1867’de onaylanan ve 12 Mart 1868 

tarihinden itibaren yürürlüğe giren murûriye resmi tarifesinde tütünün cins ve 

kalitesine göre üç ayrı oranda tarife belirlenmiştir
162

. Sonuç olarak Midhat Paşa’nın 

görüşü dikkate alınmamışsa da Paşa’nın bu konudaki düşüncelerinin bilinmesine 

imkan vermesi bakımından bu yazı önem arz etmektedir. 

Midhat Paşa bir taraftan tütünden alınan vergilerin yeniden düzenlenmesiyle 

ilgili merkeze yazı gönderirken bir taraftan da mevcut kanun ve vergi tarifeleri 

çerçevesinde vilayetteki tütün ziraatının artırılması ve vergi kaçaklarının önlenmesi 

için çalışmalarına devam etmiştir. Tuna Sevâhili Rusumat Nezâreti idaresine bağlı 

Dubniçe ve Cuma kazalarındaki köy ve çiftliklerden büyük miktarda tütün kaçırıldığı 

haberi alınması üzerine bu bölgelerdeki köy ve çiftliklerin idâre-i rusûmiyesi 

birleştirilerek 12 nefer duhan memuru tayin edilmiştir
163

. Tırnova ve Tulca’da duhan 

idarelerine mahsus mahal olmadığından buralarda iki adet arsa alınarak birer daire 

yapılmıştır
164

. 

 

d.Öşür Vergisi 

Tuna Vilayeti’nin en önemli gelir kaynağı öşür vergisiydi. Öşür vergisinin 

köy köy müzayede ile taliplerine iltizam edilmesi kaymakamların gözetimine 

bırakılmıştı. Her kaymakam idare ettiği bölgeleri bizzat dolaşarak müzayedelere 

                                                 
161 BOA, A.MKT.UM, 945/20, 2 Şaban 1283/10 Aralık 1866. 
162 Yılmaz, a.g.t., s.216. 
163 BOA, İ.MVL, 24874, Lef 2, 24 Muharrem 1283 (8 Haziran 1866). 
164 BOA, İ.MVL, 24224, Lef 2, 28 Rebiülahir 1282 (20 Eylül 1865). 
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nezâret etmekteydi. Ancak vilayetin öşür vergisi 100 bin kese civarında olup vilayet 

merkezinden yardım olunmadığı takdirde kaymakamların bu işin üstesinden gelmesi 

zor görünüyordu. Bu nedenle Midhat Paşa 1282 senesi vilayet aşarının 

müzayedelerini takip etmek üzere Niğbolu, Silistre, Şumnu ve Tırnova taraflarına 

bizzat gitmiş, Niş tarafına ise Necib Efendi’yi yollamıştır
165

. 

Ayrıca vilayetteki bağlardan dönüm başına 4 kuruş öşür alındığı halde 

Tırnova ve Gabrova kazalarından 13 kuruş alındığından bu iki kaza bağ öşrü 5 

kuruşa indirilmiştir
166

.  

Niş köylerinin bazısı “Baştinalı çiftlikat”
167

 tabir olunur ağalar uhdesinde idi. 

Çiftçiler yetiştirdikleri üründen bir öşrü devlete diğer öşrü ise arazi sahipleri ağalara 

vermekte idiler. Bu gibi imtiyazlı çiftlik sahiplerinden yarım öşür daha alınması 

kararlaştırılmıştır
168

. Sofya Sancağı’ndaki bazı mahallerde alınan aynî revgan ve 

peynir, öşür vergisine dahil edilerek kaldırılmıştır
169

. 

 

e.Ağnam Resmi 

Tuna Vilayeti’nde koyun başına 100 para, 3 ve 4 kuruş olarak değişik 

oranlarda ağnam vergisi alınmaktaydı. Ancak bu oranlar çok karışık olup aynı 

derecedeki sancakların kazalarında bile farklı farklı tarifeler uygulanmaktaydı. Bu 

nedenle ağnam vergilerinin tanzimi ihtiyacı ortaya çıkmıştı. 

Midhat Paşa’nın talebiyle ova ve balkan (dağ) köylerine, yine bunlar içinde 

de iskeleye uzaklık ve yakınlığına göre ağnam vergisinde düzenlemeye gidilmiştir. 

Bu kıstaslar dikkate alınarak Tuna Vilayeti iki daireye taksim edilmiş, balkanın Tuna 

Nehri tarafındaki ova ve düz mahallere yani Vidin, Tırnova, Varna, Tulca ve Rusçuk 

sancaklarına dörder, Sofya ve Niş sancakları ile Sırbistan sınırındaki Vidin 

Sancağı’nın Nefs-i Vidin, Adliye ve Belgradçık kazalarına üçer kuruş ağnam resmi 

tahsisine karar verilmiştir
170

.  

                                                 
165 BOA, İ.DH, 38587, Lef 1, 11 Rebiülahir 1283 (23 Ağustos 1866); A.MKT.MHM, 364/100, 4 

Cemaziyelahir 1283 (14 Ekim 1866). 
166 BOA, A.MKT.UM, 900/76, 2 Nisan 1282 (14 Nisan 1866). 
167 Baştina: Genellikle Balkanlardaki gayrimüslim halkın elinde bulunan büyük çiftliklere verilen 

addır (Feridun Emecen, “Baştina”, DİA, C. 5, İstanbul, 1992, s.135-136). 
168 BOA, A.MKT.UM, 977/47, 27 Mayıs 1283 (8 Haziran 1867). 
169 BOA, A.MKT.MHM, 388/47, Lef 4, 15 Muharrem 1284 (19 Mayıs 1867). 
170 BOA, İ.MMS, 5691, Lef 1, 10 Kanun-ı Evvel 1281 (22 Aralık 1865); Lef 2, 2 Kanun-ı Sani 1281 

(14 Ocak 1866); Lef 3, 8 Ramazan 1282 (25 Ocak 1866). Bu münasebetle Bâbıali Suriye, Edirne ve 
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f.Diğer Vergilerle İlgili Düzenlemeler 

Tuna Vilayeti’nde mahkeme-i Şerʻiye senetlerinden ve mahkeme-i ticaret 

ilâmâtından rusum-ı tahsiliye alınmaktaydı. Sancaklardaki temyiz-i hukuk ve 

kazalardaki deâvî meclislerinden verilen mazbatalar için vergi konmamıştı. Bunlar 

için de hükmolunacak meblağın miktarına göre kuruşta 1 para harc-ı sened 

alınmasına, sulhen sonuçlandırılan hukuk-ı cüziyenin vergiden istisna tutulmasına 

karar verilmiştir
171

. 

Osmanlı Devleti’nde “yave” hayvanları
172

 müddeti dolduktan sonra mahalli 

hükümet tarafından müzayede ile satılmakta, geliri hazineye kaydedilmekteydi. Yave 

hayvanlarını gizleyenlerden cezâ-yı nakdî alınmaktaydı. Ancak Tuna valiliği cezâ-yı 

nakdî ile birlikte hayvanları gizleyenleri ihbar eden muhbirlere, hayvanın kıymetine 

göre %5 oranında ihbâriye verilmesinin gelirleri artıracağını bildirmiş, merkez de 

Tuna vilayetinde ve Osmanlı Devleti’nin diğer eyaletlerinde bu usulün uygulanması 

kararını almıştır
173

.  

Midhat Paşa gelirleri artırmak amacıyla Tulca, Varna ve Rusçuk 

sancaklarındaki göller rusumunun 5 veya 8 seneliğine ihale edilmesini istemişse de 

merkez 4 seneye kadar izin vermiş
174

, Rusçuk Sancağı’ndaki Karaboğaz Gölü’nün 

dolan Tuna Nehri mecrası, sayd-ı mâhî rusumunun artırılması amacıyla 

temizlenmiştir
175

.  

Tuna Vilayeti’nde sayd u şikâr için avcılara verilen tezkirelerden 100 kuruş 

harç alınmaktaydı. Ancak avcılar, miktar fazla olduğundan üç kuruşluk adi silah 

tezkiresi almakla yetiniyorlardı. Bu ise gelirlerin azalmasına sebep olmaktaydı. 

Halbuki avcılara 10 kuruş fiyat ile ruhsâtiye-i saydiye tezkiresi verilse hasılat 

artacaktı. Valiliğin bu teklifi merkezce değerlendirilerek Osmanlı Devleti’nin her 

tarafında ve Dersaadet’te av tezkireleri harçlarının 100 kuruştan 40 kuruşa 

                                                                                                                                          
Bosna vilayetleri ile Selanik, Rumeli ve Yanya eyaletleri ve Üsküb ve Prizren sancaklarının ağnam 

vergisinde de düzenlemeye gitmiştir. Detaylı bilgi için bkz. BOA, İ.MMS, 5691, Lef 3, 8 Ramazan 

1282 (25 Ocak 1866). 
171 BOA, İ.MVL, 23683, Lef 1, 3 Şaban 1281 (1 Ocak 1865); Lef 3 (İrade), 24 Şevval 1281 (22 Mart 

1865). 
172 Sürüden ayrılan hayvan, sahipsiz hayvan. 
173 BOA, İ.MVL, 24267, Lef 4, 17 Cemaziyelevvel 1282 (8 Ekim 1865). 
174 BOA, A.MKT.MHM, 341/62, 21 Rebiülahir 1282 (13 Eylül 1865). 
175 BOA, İ.MVL, 25028, Lef 2, 20 Rebiülevvel 1283 (2 Ağustos 1866). 
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indirilmesine, tezkirelerin İstanbul’da basılarak taşraya gönderilmesine karar 

çıkmıştır
176

. 

Sultan Abdülaziz 21 Haziran 1867 tarihinde Avrupa seyahatine çıkmış, 

dönüşte Rusçuk’u ziyaret etmişti. Bu esnada Niğbolu Kazası ahalisi arzuhal 

takdimiyle Niğbolu Kazası kara gümrüğünün kaldırılması istirhamında bulunmuş, 

konu vilayete havale olunmuştur. Yapılan müzakereler sonucu kasabaların 

kalkınmasına engel görülen bu kara gümrüğünün vilayetin birçok mahallinde daha 

önce kaldırıldığı belirtilerek Niğbolu, Silistre, Rahova, Lom, Dupniçe ve Niş 

kazalarından da ilgası uygun görülmüştür
177

.  

Tuna Vilayeti’nin kaya tuzu ihtiyacı Eflak’tan karşılanmaktaydı. Eflak kaya 

tuzunun Tuna iskelesinde satılması imzalanan mukavele ile Sırbistanlı Mayor Mişo 

bazirganın inhisarındaydı. Ancak tekel avantajını kullanan Mayor Mişo tuzu fahiş 

fiyata satmaktaydı. Ayrıca tuzun kalitesi de düşüktü. Bu konuda çok sayıda şikayet 

gelmekteydi
178

. Tuna Sevâhili Rusumat Nâzırlığı memurlarınca gerekli tedbirler 

alınmışsa da olumlu bir sonuç elde edilememişti
179

. Memleketeyn Emareti’nin kaya 

tuzunu maktûʻan kimseye iltizam etmeyip kendi iskelelerinde uygun fiyata 

satmasıyla birlikte Tuna sahillerine kaçak yollardan çok miktarda tuz sokulmaya 

başlamıştı. Mayor Mişo’nun mukavele süresinin dolması üzerine yeni mukavele 

yapılmayarak Tuna sahillerindeki 12 bölgeye hakk-ı inhisâr verilmiş, ecnebi tuzu 

ithali yasağı devam etmekle birlikte Memleketeyn kaya tuzunun Tuna Vilayet’ine 

ithaline herkes serbest bırakılmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti’ne dışarıdan getirilen 

tuzlardan tahsil edilen duhûliye resmi de ilga olunmuş, bunun yerine kıyyede 15 para 

hakk-ı inhisâr alınmasına karar verilmiştir
180

.  

Tuna Vilayeti’ndeki pazarlarda satılan hayvanlardan beyʻiye rusumu tahsil 

edilmekteydi. Ancak mübadele ve takasla ilgili kanunda sarahat yoktu. Midhat 

                                                 
176 BOA, İ.MVL, 25149, Lef 5, 4 Cemaziyelevvel 1283 (14 Eylül 1866). 
177 BOA, İ.MVL, 25954, Lef 1, 14 Rebiülahir 1284 (15 Ağustos 1867); Lef 3, 2 Cemaziyelahir 1284 

(1 Ekim 1867). 
178 BOA, A.MKT.UM, 853/36, 10 Muharrem 1282 (5 Haziran 1865). 
179 BOA, A.MKT.MHM, 336/29, 7 Safer 1282 (2 Temmuz 1865). 
180 BOA, İ.MMS, 1450, Lef 2, 15 Şevval 1284 (9 Şubat 1868).  
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Paşa’nın durumu merkeze bildirmesiyle hayvan takasından da vergi alınması Meclis-

i Vâlâca uygun görülmüştür
181

. 

İhraç amacıyla Tuna Vilayeti’nden Sünne’ye getirilen ve orada depolarda 

toplanan eşya ve zahireden depozito olarak gümrük resmi alınmakta, dışarıya 

gönderilmek üzere tekrar gemilere yüklendiğinde ise depozito tekrar tüccara iade 

edilmekteydi. Bu durum, paralarını uzun süre emanette bırakmak istemeyen tüccarı 

vergi kolaylıklarından dolayı Kalas ve İbrail’e yönlendirmekte, Sünne’nin 

gelişmesine ise ket vurmaktaydı. Bu uygulamadan Hazinenin herhangi bir menfaati 

de yoktu. Midhat Paşa’nın Şûrâ-yı Devlet Başkanlığı döneminde konu 

değerlendirilmiş, tüccardan depozito akçesi yerine sened alınması ve kefil 

gösterilmesi karara bağlanmıştır
182

.     

Sonuç olarak Midhat Paşa zararı faydasından fazla ve halka ağır gelen 

vergileri kaldırmış, kanuna uygun aşar, vergi ve bedelât-ı askeriye gibi vergileri 

taksitlere bölerek ve kimin ne vakitte ne kadar vergi vereceğini belirten edâ 

tezkireleri hazırlayarak -ki halkın edâ tezkirelerine ilgisi nedeniyle vilayet tahsildar 

sayısı 280’den 190’a indirilmiştir- vergilerin senesi içinde eksiksiz toplanmasını 

sağlamış, vergi bakayalarının tahsili için de büyük çaba sarf etmiştir
183

.  

 

4.Evrâk-ı Sahiha  

Tuna Vilayeti’nde kullanılan pasaport, murûr, ağnam, canavar, esnaf ve 

rusûm-ı mîrîye tezkireleri gibi evrâk-ı sahiha 1281 Martından (Mart 1865) itibaren 

vilayet muhasebecisine zimmet kayd edilerek hazineden vilayet merkezine 

yollanmakta ve oradan da sancaklara dağıtılmaktaydı. Ancak evrâk-ı sahiha çeşit ve 

miktarının çok olması
184

, bunların sancaklara gönderilmesi esnasında sayılması ve 

her ay hesabı görülüp bir cetvel tutularak mevcudu tükenmeden İstanbul’dan 

                                                 
181 BOA, İ.MVL, 25400, Lef 2, 19 Şaban 1283 (27 Aralık 1866); MVL, 1035/2, 27 Receb 1283 (5 

Aralık 1866). 
182 BOA, İ.ŞD, 328, Lef 3, 17 Cemaziyelahir 1284 (16 Ekim 1867); Lef 7, 16 Rebiülevvel 1285 (7 

Temmuz 1868). 
183 BOA, A.MKT.MHM, 336/86, 11 Safer 1282 (6 Temmuz 1865); İ.MVL, 24630, 24 Ramazan 

1282 (10 Şubat 1866). 
184 Tuna Vilayeti’nde Şubat-Temmuz 1281 arasında 79 yük 8 bin kuruşluk 750.180 adet evrak-ı 

sahiha sarf ve satışı tahmin edilmekteydi. Taşralarda evrâk-ı sahiha satışına memur olanlara gelirden 

%10 kuruş ücret-i beyʻiye verilmekteydi (BOA, İ.MVL, 24133, Lef 10, 24 Rebiülahir 1282 (16 Eylül 

1865)). 
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istenmesi oldukça fazla iş yükü getirdiğinden vilayet merkezinde ve muhasebe 

nezâretinde bulunmak üzere 1000 kuruş maaşla Rusçuklu Hacı Şakir Efendizade 

Nuri Efendi tayin edilmiştir
185

. 

Vilayetin mali kayıtları ve evrak-ı sahihası, idare ve emniyet bakımından 

yetersiz ve tehlikeye açık “küçük dükkan nevʻinden” bir evrak hazinesinde muhafaza 

ediliyordu. Burada vilayetin esas kayıtlarının yanı sıra 20-30 bin keselik evrak-ı 

sahiha ve 80-100 bin kese değerinde senet bulunuyordu. Bir kaza durumunda 

bunların hepsinin yok olması söz konusuydu. Bu nedenle Midhat Paşa evrak-ı 

sahihanın ve senetlerin konması ve muhafazası için (Rusçuk) mutasarrıflık konağı 

yanındaki boş mahalle nihayet 40 bin kuruş masrafla kargir bir evrak mahzeni 

inşasına izin istemiş, Mecli-i Vâlâ ve Mâliye Nezâreti’nin onayı alındıktan sonra 9 

Nisan 1868’te irade de çıkmıştır
186

. Ancak bu tarihte Midhat Paşa Şûrâ-yı Devlet 

başkanlığı görevinde bulunduğundan evrak mahzeninin inşasını görememiştir.  

 

5.Evkaf İşlerinin İdaresi 

Midhat Paşa vilayetin mülkî, şerʻî ve mâlî işlerini yeni usule göre 

düzenlemeye başladıktan sonra Bâbıâli’nin isteği üzerine Tuna Vilayeti’ndeki 

vakıfların idaresiyle ilgili neler yapılabileceğine dair düşüncelerini paylaşmıştır. 

Vilayet evkaf işlerinin yürütülmesinin, sancaklardaki evkaf müdürleri vasıtasıyla 

gerçekleştirildiğini açıkladıktan sonra, bu müdürlere nezâret edecek ve vilayet 

merkezinde bulunacak liyakatli, hazinenin ahvaline vâkıf, maaşlı bir memur, muavin 

ve katibin gerekliliğini vurgulamış, ilgili memurun gelişiyle birlikte evkaf 

müdürlüklerinin suret-i inzibatına dair Vilayet İdare Meclisi’nde müzakerelere 

başlanacağını bildirmiştir
187

. Evkaf Nezâreti’nin de görüşü alındıktan sonra Tuna 

Vilayeti’nde görevli evkaf müdürlerine nezâret etmek üzere 4.500 kuruş maaşla 

Taşra Senedâtı Mümeyyizi Hâfız Ârif Efendi ve katipliğe de 1.250 kuruş maaşla 

Ahmed Hamdi Efendi tayin edilmiştir
188

. 

                                                 
185 BOA, İ.MVL, 24133, Lef 10, 24 Rebiülahir 1282 (16 Eylül 1865); Lef 11, Gurre-i Rebiülahir 1282 

(24 Ağustos 1865); A.MKT.MHM, 336/86, 11 Safer 1282 (6 Temmuz 1865); MAD, 13431, s. 387, 

28 Receb 1282 (17 Aralık 1865). 
186 Atilla Çetin, “Midhat Paşa’nın Tuna Vilâyeti Arşivinin Kurulması İçin Bir Teşebbüsü”, İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 8-9 (1980), s. 87-95.   
187 BOA, İ.MVL, 23906, Lef 1, 17 Şaban 1281 (15 Ocak 1865). 
188 BOA, İ.MVL, 23906, Lef 4, 19 Muharrem 1282 (14 Haziran 1865). 
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 Bu arada Osmanlı Devleti’ndeki evkaf idaresinin düzenlenmesiyle ilgili 

Meclis-i Vâlâ’da da bir komisyon kurulmuştur. İlk olarak Tuna Vilayeti’nde 

uygulanmak üzere 10 maddelik bir muvakkat nizamname hazırlanmıştır. Buna göre; 

“Birinci Madde: Vilâyet-i mezkûrenin (Tuna) Kâffe-i mesâlih-i evkâfiyesine 

merciʻ olmak üzere merkez-i vilâyetde bulunan evkâf me’mûru baʻde-ezin Vilâyet 

Evkâf Muhâsebecisi nâmıyla Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi cânibinden intihâb 

olunarak bâ-emr-i âlî taʻyîn buyrulacağı gibi işbu evkâf muhâsebecisi herhâlde 

nezâret-i müşârun-ileyhâya karşı mes’ûl olup mahallince dahi vilâyetin maʻiyyeti 

me’mûrlarından ve Meclîs-i İdâre-i Vilâyet’in aʻzâ-yı tabîʻiyyesinden olacağından 

kâffe-i husûsât-ı evkâfiyede vâlî-i vilâyete ve o vâsıta ile lüzûm ve iktizâsına göre 

nezâret-i müşârun-ileyhâya mürâcaʻat eyleyecekdir. 

 İkinci Madde: Merkez-i vilâyetde bulunacak evkâf muhâsebecisine şehrî beş 

bin guruş maʻâş verileceği gibi vilâyet-i mezkûre dâhilinde kâin elviye-i sebʻanın 

evkâf mesâlihine göre birinci sınıf olarak Rusçuk Sancağı’na taʻyîn olunacak müdîr 

için iki bin beş yüz ve ikinci sınıf iʻtibâr olunan Sofya Müdîrliği için bin beş yüz ve 

üçüncü derecede bulunan Tırnova ve Varna müdîrlikleri için biner ve dördüncü 

sınıfda kalan Vidin ve Niş ve Tulca sancakları müdîrliklerinin beherine yedişer yüz 

ellişer guruş maʻâş tahsîs ve iʻtâ kılınacakdır. 

 Üçüncü Madde: Dâhil-i vilâyetde bulunan evkâf me’mûrlarının umûmen 

mes’ûl ve muhâtabı vilâyet evkâf muhâsebecisi bulunduğundan yedi sancakdan her 

birinin sınıfına göre idâre-i evkâfı için vilâyet muhâsebesi maʻrifetiyle sıfat-ı 

matlûbede birer me’mûr intihâb olunarak meclis-i idâre ve vâlî-i vilâyet tarafından 

keyfiyet ve ehliyetleri baʻde’t-tasdîk nezâret-i müşârun-ileyhâdan istîzân ile Livâ-i 

Evkâf Müdiri unvânıyla me’mûriyetleri icra olunacakdır. 

 Dördüncü Madde: Gerek merkez-i vilâyet ve gerek elviye-i mülhaka evkâf 

idârelerinde istihdâmı lâzım gelen ketebe için dahi şehrî dört bin yedi yüz elli guruş 

maʻâş tefrîk ve tahsîs kılınacağından işbu maʻâş kezâlik Muhâsebe ve Meclis-i İdâre-

i Vilâyet karârı ile lüzûm ve îcâbına göre taksîm edilecekdir. 

 Beşinci Madde: Evkâf müdîrlerinin vezâ’if-i me’mûrelerine âid maslahat için 

dâhil-i me’mûriyetleri olan mahallere azîmetleri iktizâ eyledikde derece-i lüzûm ve 

iktizâsı ve gideceği mahallin mesâfesi hakkında mahallî meclis-i idâresinden 

verilecek mazbata mûcebince masârif-i seferiyesinin beher saati on guruş hesâbıyla 
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mahallî evkâf hâsılâtından tesviye ve iʻtâ kılınarak mazbatası merkez-i vilâyete 

gönderilecekdir. 

 Altıncı Madde: Sancaklarda bulunan evkâf müdîrleri dahi merkez-i vilâyetde 

olduğu misüllü mahallî idâre meclisleri aʻzâ-yı tabîʻiyyesinden maʻdûd olarak 

îcâbına ve lüzûmuna göre mecâlis-i mahalliyeye devâm edeceklerdir. 

 Yedinci Madde: Her sancak dâhilinde bulunan kazâlar evkâf mesâlihi re’s-i 

sancak evkâf müdîrlerinin dâ’ire-i me’mûriyeti dâhilinde ve onların mes’ûliyeti 

tahtında olmak üzere kazâlar tapu me’mûrlarına havâle olunacağı cihetle işbu 

me’mûrlar dahi mahalleri idâre mecâlisinde evkâfa müteʻallik rü’yet ve icrâ 

edecekleri me’mûriyetleri sancak evkâf müdîrlerinin kabûl ve tasdîkine muhtâç 

olacakdır.  

 Sekizinci Madde: Evkâf me’mûrlarının ber-minvâl-i muharrer tavzîf olunması 

cihetiyle hums-ı hâsılât ve kâffe-i âidât baʻde-ezin hazîne-i evkâf-ı hümâyûna âid 

olacağından gerek bunlardan ve gerek vâridât ve hâsılât-ı sâireden her kazâ ve 

kasabada şehriye ne mikdâr şey hâsıl olur ise defteri re’s-i sancak evkâf müdîrlerine 

gelip onların tarafından dahi merkez-i vilâyet evkâf muhâsebesine gönderilecek ve 

sancaklardan bu vechile beher şehr vürûd edecek nukûd ve defâtir-i sâirenin 

muhâsebe-i merkeziyede tedkîkât-ı mukteziyesi bi’l-icrâ makâm-ı vilâyetden îcâbına 

göre mazbata veya inhâ ile doğruca nezâret-i müşârun-ileyhâya takdîm kılınacakdır. 

 Dokuzuncu Madde: Arâzi-i mevkûfe için îcâb eden tapu senedâtı arâzi-i 

emîriye tapu senedâtı hakkında vilâyetçe ittihâz olunan kâʻide-i mahsûsaya tevfîkan 

tanzimiyle berâber beher varakaya muʻayyen olan kırkar para kâtibiye hizmetlerine 

mukâbil mahallî evkâf me’mûriyetlerine terk olunacakdır. 

 Onuncu Madde: Arâzi-i emîriye için Defterhâne-i Âmire’ye takdim olunacak 

tapu senedâtının cedvelleri tapu me’mûrları tarafından temhîr olunduğu gibi arâzi-i 

mevkûfe tapu senedâtının cedvelleri sancak evkâf müdîrleri tarafından temhîr 

olundukdan ve merkez-i vilâyet muhâsebesinde tasdîk etdirildikden sonra takımıyla 

doğruca Defter Emânet-i Behiyye’sine gönderilecekdir”
189

.  

Daha sonra merkezde Osmanlı Devleti geneli için evkaf nizamnamesi 

hazırlanmış, zaten vilayet evkaf muhasebeciliği ilga olunduğu gibi yukarıda 

                                                 
189 BOA, İ.MMS, 1395, Lef 4. 
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maddeleri sıralanan geçici nizamnamenin 7. 9. ve 10. maddeleri değiştirilmiş, Tuna 

Vilayeti’ndeki tenkîhat sırasında evkaf müdürlerinin maaşları da düşürüldüğünden 

geçici nizamnamenin feshiyle artık evkaf muamelâtının genel evkaf nizamnamesine 

göre yürütülmesi kararı alınmıştır
190

. 

 

6.İktisâdî Faaliyetler 

a.Memleket Sandıkları 

Tımar sisteminin zayıflamasıyla birlikte Osmanlı çiftçisi, ürün fiyatlarındaki 

dalgalanmalar, salgın hayvan hastalıkları ve vergi ödemeleri sebebiyle sarraf, tefeci 

ve tüccardan yüksek faizle ve selem usulüyle borçlanmak zorunda kalmıştı. Fahiş 

faizden dolayı borcunu ödeyemeyen çiftçi, borcunu kapatmak için ya yeniden 

borçlanıyor ya da üretim araçlarını satarak tarım işçisi veya kiracı durumuna 

düşüyordu. Tanzimat dönemi başlarında devlet eliyle bazı çabalar içerisine girildiyse 

de zirai kredi probleminin çözümü bakımından önemli bir ilerleme sağlanamadı.
191

.   

Midhat Paşa 1854 ve 1857 yıllarında asayişin düzenlenmesi ve kanuna aykırı 

uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla iki defa Rumeli’ye gönderilmişti. Bu 

görevleri sırasında bölgenin önemli sorunlarını yakından görme imkanı bulmuştu. 

1857’de ikinci Rumeli vazifesi esnasında Tırnova Sancağı Köy Çorbacılığı 

Nizamnamesi hazırlanmıştı. Nizamnamenin maddelerinden biri de selem
192

 usulünün 

kaldırılmasına yönelikti
193

.  

Midhat Paşa Niş valiliğinde iken çiftçiye ucuz kredi sağlayabilecek bir 

müessese teşkiline kafa yormuştur. Yine bu dönemde yani 1863 yılında (1280) 

Osmanlı Devleti ve tebaası tarafından bir şirket kurularak Tuna Nehri’nde vapur 

işlettirilmesi gündeme gelmiş, Silistre, Vidin, Niş ve Sofya tarafları ahalisinin 

                                                 
190 BOA, İ.MMS, 1395, Lef 2, 18 Şevval 1283 (23 Şubat 1867); Lef 8 (İrade), Selh-i Şevval 1283 (6 

Mart 1867). 
191 Tevfik Güran, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Kredi Politikasının Gelişmesi, 1840-1910”, 

Uluslararası Midhat Paşa Semineri (Edirne, 8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, TTK, 

Ankara, 1986, s.96-116. 
192 Selem: Peşin bedelle vadeli mahsul satın almak. Tüccar ve kocabaşılar, Selem usulüyle çiftçinin 

hasat sonunda elde edeceği mahsulü, piyasa fiyatının altında daha önceden satın almaktaydılar. Selem 

usulünde murabahacı tüccar ve kocabaşının kazancı, mahsulün hasat zamanındaki piyasa fiyatı ile 

daha önceden satın alma sırasında esas alınan fiyatı arasındaki farktan doğmaktaydı. Ayrıca çiftçi 

aldığı parayı karşılayacak mahsulü teslim edemediği takdirde faiz uygulanmaktaydı (Şentürk, a.g.e., s. 

128). 
193 Şentürk, a.g.e.,  s. 127-129. 10 madde ve 2 şerhten oluşan Tırnova Sancağı Köy Çorbacıları 

Nizamnamesinin orijinal metni için bkz. Şentürk, a.g.e., s. 129-131. 
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mahsulatından hazineye ait olan öşürden başka bir öşür daha alınması düşüncesi 

ortaya çıkmıştı. Burada dikkat edilecek husus ise halkın muvafakat ve memnuniyet 

göstermesiydi. Memleket ileri gelenleriyle yapılan müzakereler sonucunda 

kumpanyanın ne olduğunu bilmeyen ve özellikle Niş ve Sofya ahalisi gibi gemi bile 

görmeyen bir halktan böyle bir amaç için bu kadar meblağın toplanamayacağı kanısı 

hakim olmuştu.  

Bununla birlikte Midhat Paşa’nın “birkaç senedir dâhil-i dâ’ire-i efkâr-ı 

âcizâne”si olan memleket sandıkları için Niş Sancağı’nın 1280 (1864) senesi buğday, 

arpa, kokoroz ve çavdar mahsulatından %5 aynî vergi alınması kararlaştırılmıştı
194

. 

Vilayet sistemine geçiş hazırlıkları için İstanbul’a çağrılan ve çalışmaların 

ardından yeni kurulan Tuna Vilayeti’ne vali tayin edilen Midhat Paşa 1864 yılı 

Kasım ayı başlarında Rusçuk’a ulaşmış ve hemen akabinde çeşitli taşkınlıklarda 

bulunarak ve 4 çeşit hububatın %5i satılıp geliriyle her kazada birer istikraz sandığı 

kurulması kararına muhalefet ederek isyana kalkışan Kurşunlu Kazasındaki Arnavut 

Merib Kabilesi’yle ilgilenmek üzere 10 Kasım 1864’te Niş’e gitmiştir
195

. 

İsyan bastırıldıktan sonra Niş’te yapılan tahkikata göre memleket sandıkları 

için alınması kararlaştırılan %5 mahsulden epey bir miktar toplandığı ve bunların 

satışıyla 2-3 bin keselik bir sermaye ortaya çıkacağı anlaşılmıştır. Midhat Paşa’nın 

Vidin taraflarındaki incelemelerinde de devletin alacağı öşür vergisinden başka 

ayrıca bir öşür daha tahsili kararlaştırılmış, ancak büyük ölçüde Çerkes muhacirlerin 

yükünü çeken halkın şikayeti üzerine bu oran Niş’e tatbikan %5’e düşürülmüştür. 

Yine Silistre, Tırnova, Varna ve Şumnu sancaklarında da ahaliye ektirilmiş olan 

kokorozdan epey mahsul elde edilmiş olduğu görülmüştür. Böylece çiftçiye ucuz 

kredi vermek ve ahaliyi murabahacıların elinden kurtarmak amacıyla kurulacak olan 

memleket sandıklarının sermayesi için Sofya ve Tulca sancakları dışındaki 

sancakların kazalarında az-çok bir miktar meblağ birikmiştir.   

Eldeki meblağı yeterli gören Midhat Paşa vakit kaybetmeden vilayetin her 

kazasında memleket sandıkları kurulmasının ilanı, idaresi ve istikrazın şartlarıyla 

                                                 
194 BOA, İ.DH, 36970, Lef 2, 6 Kanun-ı Evvel 1280 (18 Aralık 1864). 
195 BOA, İ.DH, 36825, Lef 2, 27 Cemaziyelahir 1281 (27 Kasım 1864); Lef 3. 
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ilgili layiha tarzında bir tarifname hazırlatarak birer suretlerini sancaklara ve 

Bâbıâli’ye göndermiştir (6 Kanun-ı Evvel 1280/18 Aralık 1864)
196

. 

Tarifnameye göre; Niş ve Vidin sancakları halkının buğday, arpa, kokoroz ve 

çavdar mahsullerinden ayrılan %5 ürün ile Silistre, Tırnova ve Varna sancakları 

ahalisinin ekip hazırladıkları kokoroz mahsulü devlet eliyle satılacak, elde edilen 

meblağ köylünün malı ve sandıkların sermayesi olacaktır. Kısım kısım satılacak 

mahsulün parası her kazanın mal sandıklarına emaneten teslim edilecektir. Kazaların 

satılacak mahsulünün kıymeti 20 bin kuruşa ulaştığında, mahsulün tamamının satışı 

beklenmeden hemen ilgili kazada memleket sandığı kurularak elde edilen meblağın 

battal bırakılmamasına dikkat edilecektir. Sandıklarını idaresini, “memleket 

sandığının vekili” namıyla halkın muteber, emin ve mutemedlerinden oy çokluğu ile 

seçilecek ikisi Müslim ikisi gayrimüslim 4 kişi yürütecektir. Borçlanma karşılığında 

alınacak sened ve rehinlerin muhafazası için temin edilecek demir sandık, zabtiye 

askerlerinin dâimî nezâreti altında bulunan kargir bir mahalde veya evrak mahzeni 

varsa burada, yoksa hükümet konağının miri sandık odasında kilitli ve vekillerin 

mührüyle mühürlü bir şekilde korunacaktır. Sandıkların kayıt işlemleri, varsa sandık 

vekilleri içindeki okur-yazarlardan yoksa hariçten ücretli olarak istihdam edilecek bir 

katiple yürütülecektir. Memleket Sandıkları, her kasabanın pazar kurulduğu 

günlerinde vekiller ve kaza idare veya deâvi meclisi üyelerinden birinin huzurunda 

açılacak, borç verme ve borç kapatma işlemleri gerçekleştirilerek defterleri tutulacak 

ve pazar dağıldıktan sonra sandık kapatılarak mühürlenecektir. Memleket 

sandıklarından aylık %1 (yıllık %12) faizle borç verilecektir. Borcun vadesi ise en az 

3 ay, en çok 1 yıldı. Kredi kullanımında rehin ve kefil zorunluluğu bulunuyordu. 

Vadesinde ödenemeyen borçlar için vadenin dörtte biri oranında müddet verilecekti. 

Bu süre sonunda da ödeme gerçekleşmezse, rehin menkul ise satılarak, gayrimenkul 

ise kiraya verilerek borç tahsil edilecektir. Memleket sandıklarının faiz gelirleri 

mektep, kaldırım, çeşme ve köprü yapımı masraflarına karşılık olarak 

kullanılabilecektir. Sandık katiplerinin ücreti, ücret-i kaydiye ile ödenilecektir. 

Sandık vekilleri ise bu işi memleket ve milletlerine hürmeten ve hamiyeten yerine 

                                                 
196 BOA, İ.DH, 36970, Lef 2, 6 Kanun-ı Evvel 1280 (18 Aralık 1864). 
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getireceklerdir. Sandığın defter, kağıt, odun, kömür ve hasır gibi ihtiyaçlarının 

masrafları yine faiz geliriyle karşılanacaktır
197

. 

Bâbıâli bu tarifnameye birkaç küçük ekleme yaparak 1867’de 29 maddelik 

Memleket Sandıkları Nizamnamesini yayınlamıştır
198

.   

Kısa süre içinde Tuna Vilayeti’nin tüm kazalarında Memleket Sandıkları 

kurulmuş, 1867’de sandıkların sermayesi toplam 40 bin keseye (20 milyon kuruş) 

ulaşmıştır. Bu meblağın büyük bir kısmı çiftçiye borç olarak verilmişti. Bu nedenle 

sandıkların sermayesinin artırılması ve muamelatının daha sağlam esaslara 

bağlanması ihtiyacı hasıl olmuştu. Konu Meclis-i Umûmî’nin Ekim 1867 

toplantısında gündeme gelmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda; sandıkların 

kuruluş sürecinde bazı yerlerde çift başına onar-yirmişer kıyye zahire toplanarak ve 

bazı yerlerde ise çift başına yarımşar-birer dönüm hububat ektirilerek sandıkların 

sermayesi ortaya konulmuş olup sermayenin yeterli miktara varıncaya kadar her 

köyde tahsis edilen tarlalara yerine göre buğday, arpa ve kokoroz ektirilip mahsulatın 

bölge ileri gelenlerince satılarak hasılatın sandıklara ilavesine, nadasa bırakılacak 

bazı yerlerde yeni tarlalar açılarak münavebeten tarım yapılmasına, sandıkların 

idaresinde yer alan Türkçe ve Bulgarca birer katip ile ikisi Müslim ikisi gayrimüslim 

4 vekilin ücretleri borç verilen paranın kalemiye harcından karşılanmakla birlikte 

bunlarda bir düzen olmadığından kalemiye harcı 9’a taksim edilerek ikişer hissenin 

katiplere, bir hissenin Türkçe senet yazanlara ve geriye kalan 4 hissenin de vekillere 

tahsis kılınmasına, sandıkların sermayesi arttıkça muamelatı da çoğaldığından artık 

sandıkların haftada iki gün açılmasına, sandıkların muhasebesini teftiş için 

“müfettiş” namıyla bir memur tayinine, sandık vekillerinin muteberandan olmasına 

dikkat edilmesine ve sayıları dörtten az ise tashihine, sandıklar bazı kasabalarda 

kargir karakollarda ve bazı kasabalarda ise mal sandığı odalarında korunmakta olup 

mal sandıkları işlerinin ihlalini önlemek için daimi zabtiye karakolu bulunan 

                                                 
197 BOA, İ.DH, 36970, Lef 3. 
198 Seçil Akgün, “Midhat Paşa’nın Kurduğu Memleket Sandıkları: Ziraat Bankası’nın Kökeni” 

Uluslararası Midhat Paşa Semineri (Edirne, 8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, TTK, 
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kasabalarda memleket sandıkları için birer kargir daire tedarikine karar verilmiştir. 

Meclis-i Vâlâ tarafından onaylanan bu kararların iradesi de çıkmıştır 
199

. 

Netice itibariyle Midhat Paşa’nın kurduğu Memleket sandıkları Osmanlı 

Devleti’nin diğer bazı vilayetlerinde de yaygınlaşmış, 1882’de Ziraat Sandıkları’na, 

1883’te Memleket Menafi Sandıkları’na ve nihayet 1888’de Ziraat Bankası’na 

dönüşmüştür. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonunda Bulgar topraklarındaki 48 

sandık Bulgar Prensliği eline geçerek Ziraat Sandıkları adını almış, 1903’te ise bu 

sandıklardan Bulgaristan Ziraat Bankası kurulmuştur
200

.       

 

b.Emniyet Sandığı  

Midhat Paşa, Memleket Sandıkları’nın faydasını gördükten sonra, Avrupa’da 

olduğu gibi Tuna Vilayeti’nde de bankacılık hizmeti verecek sandıklar kurulması 

için çalışmalara başlamıştır. Bu konuda 20 Receb 1284 (17 Kasım 1867) tarihli 

Bâbıâli’ye gönderdiği yazısında; fukara, amele ve hademe sınıfının paralarını 

biriktirmek için Avrupa’da olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de sandıklar ihdasının 

faydalı olacağı, numune olarak öncelikle Rusçuk’ta sandık açılarak tecrübe 

edildikten ve noksanları tamamlandıktan sonra vilayetin diğer mahallerine de tamim 

edileceği, sandığın isminin Fransızca “caisse de part” tercümesinden esinlenilerek 

“emanet sandığı” koyulacağı, her ne kadar bu kelimenin tercümesi “iddihar sandığı” 

demek ise de halkça telaffuzu daha kolay olan emanet sandığı isminin tercih edildiği 

bildirilmiştir. Yine Avrupa’daki sandıkların kurallarına uygun bir nizamname 

hazırlanarak İstanbul’a gönderilmiştir. Meclis-i Vâlâ nizamname ve Midhat Paşa’nın 

yazısını onaylamış, yalnız “Emanet Sandığı” yerine “Emniyet Sandığı” isminin 

verilmesini daha uygun görmüştür. 

Emniyet Sandığı’nın kuruluş amacı küçük miktardaki paraları bir araya 

toplayarak işe yarar sermaye hükmüne koymaktı. Kişi başı sandığa yatırılacak yıllık 

                                                 
199 BOA, İ.MVL, 26172, Lef 2, 22 Şaban 1284 (19 Aralık 1867), Lef 3 (İrade), 28 Şaban 1284 (25 

Aralık 1867); MVL, 1074/63, 6 Şaban 1284 (3 Aralık 1867). 
200 Akgün, “a.g.m.”, s.199-201. 
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meblağın alt limiti 20, üst limiti ise 5.000 kuruştu. Yatırılana paralara %9, borç 

verilen paralara ise %12 yıllık faiz işletilecekti
201

.  

Midhat Paşa, bu projesini hayata geçirmeye vakit bulamadan Şûrâ-yı Devlet 

Başkanlığı’na atanmış, bu görevi esnasında İstanbul’da Emniyet Sandığı kurulmasına 

muvaffak olmuştur
202

. Daha sonra Bağdat valiliğindeyken de bir Emniyet Sandığı 

teşkil etmiştir.  

 

c.Şirket ve Fabrikalar Kurulması   

Midhat Paşa, büyük projelerin hayata geçirilmesinde yaşanılan sermaye 

yetersizliği sorununu hisseli şirketler kurdurtarak aşmaya çalışmıştır. Daha 1852 

yılında, Beyrut ve Şam gümrükleri eski ve yeni mültezimleri arasındaki ihtilafı 

çözmekle görevlendirildiği sırada, yaptığı teşviklerle Beyrut’un su sorununu çözmek 

için bir şirket kurulmasına tüccarları ikna etmişti. Niş valiliğindeyken de bölgenin 

zenginlerini bir araya getirerek araba şirketi kurmuştu.  

Tuna valiliği döneminde de bölgenin ihtiyaç duyulan sanayi ve hizmet 

alanlarında şirket ve fabrikalar kurulması yönünde teşvikte bulunmuştur. Bu 

kapsamda Meclis-i Umûmî’nin Ekim 1867 toplantısında, Varna’da 400 hisseden 

oluşan 4.000 lira sermayeli bir şirket kurularak demiryolu yolcularının konaklaması 

için bir hotel inşası, her hissesi 250’şer kuruş değerinde 400 hisseden oluşan 100.000 

kuruş sermayeli bir şirket teşkiliyle “sürgü”, orak ve harman makinesi temin edilerek 

Dobruca Ovası’nda makineli tarıma geçilmesi ve pancar mahsulünden iyi verim 

alınan Sofya’da şeker fabrikası kurulması için her hissesi 500’er kuruş değerinde 600 

hisseden oluşan 300.000 kuruş sermayeli bir şirket kurulması kararı alınmıştır
203

. 

Şirketler için herhangi bir imtiyaz ve inhisar talebinde de bulunulmamıştır. Meclis-i 

Vâlâ’da görüşüldükten sonra şirketlerin kurulmasına izin veren irade de çıkmıştır
204

. 

Samakov demir fabrikalarında kullanılan körük ve ocaklar eski sistem (kâr-ı 

kadîm) olduğundan 360 kıyye cevherden 90 külçe demir elde ediliyordu. Yeni sistem 

                                                 
201 BOA, İ.MVL, 26200, Lef 2, 20 Receb 1284 (17 Kasım 1867); Lef 3, 18 Ramazan 1284 (13 Ocak 

1868); Lef 4 (İrade), 26 Ramazan 1284 (21 Ocak 1868); A.MKT.MHM, 398/78, 5 Şevval 1284 (30 

Ocak 1868). 
202 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.64. 
203 BOA, İ.MVL, 26134, Lef 1, 24 Cemaziyelahir 1284 (23 Ekim 1867).  
204 BOA, İ.MVL, 26134, Lef 4, 14 Şaban 1284 (11 Aralık 1867); A.MKT.MHM, 397/46, 3 Ramazan 

1284 (29 Aralık 1867).  
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körük ve ocaklar kurulduğu takdirde ise 220 kıyye cevherden 90 kıyye külçe demir 

temin etmek mümkündü. Bu nedenle birkaç kişi Avrupa’daki teknolojiyi kullanarak 

“Samakov Teymur Fabrikası Kumpanyası” ismiyle bir fabrika kurmak istiyordu. 

Midhat Paşa’nın durumu merkeze bildirmesiyle, Samakov’daki diğer fabrikalarda 

olduğu gibi hasılatının 1/8’i hazineye ait olmak üzere ismi geçen şirkete 3 sene 

müddetle demir eritme imtiyazı verilmiştir
205

.       

Yine Varna’da bazı tüccarlar tarafından ticaret yapmak amacıyla “Rumeli 

Kumpanyası” ismiyle bir anonim şirket kurulmasına onay çıkmıştır
206

. 

Ayrıca Midhat Paşa’nın teşvikleriyle Tuna Vilayeti’nde İpek, İspirto, Kağıt 

ve Kibrit
207

 fabrikaları kurmak isteyenler ortaya çıkarak bunların Viyana’dan 

getirtecekleri makinelerin gümrük resminden muaf tutulması talep olunmuştur. 

Sadâret ise Osmanlı Devleti’nde yaygınlaşmakta olan bu tür fabrika malzemeleri için 

gümrük resminin kaldırılması durumunda hazinenin zarara uğrayabileceğini, ancak 

nedretinden dolayı yalnızca kağıt fabrikası malzemeleri için belirli bir süre ile 

gümrük resmi muafiyeti sağlanabileceğini bildirmiştir
208

.    

 

D.Eğitim, Kültür ve Sağlık 

Midhat Paşa’nın Tuna valiliği süresince üzerinde titizlikle durduğu önemli bir 

husus da eğitim faaliyetleridir. Midhat Paşa valilik görevine başladığı sırada 

vilayetteki İslam sıbyan mekteplerinin talim ve tedris usulleri düzensiz, muallimlerin 

birçoğu da liyakatsiz olduğundan öğrenciler tahsilden yeterince faydalamıyorlardı. 

Mekteplerin bazılarının pek cüzî olarak vakfı ve muhassesatı var ise de birçoğunun 

geliri hiç yoktu. Halk da çocuklarının eğitimden yeterince istifade edemediği görerek 

para vermek istemediklerinden mevcut mekteplerin bir kısmı da kapanmıştı. 

Vilayetin yalnızca 11 mahallinde bulunan rüşdiye mekteplerinin birçoğu da 

öğretmenlerinin liyakatsizliği ve bu mekteplere öğrenci yetiştiren sıbyan 

                                                 
205 BOA, İ.MVL, 26197, Lef 1, 23 Eylül 1283 (5 Ekim 1867); Lef 4 (İrade), 22 Ramazan 1284 (17 

Ocak 1868); A.MKT.MHM, 399/25, 14 Şevval 1284 (8 Şubat 1868); BEO.AYN.d, 920, s.72, 14 

Şevval 1284 (8 Şubat 1868). 
206 BOA, İ.ŞD, 11, Lef 6 (İrade), 6 Zilhicce 1284 (30 Mart 1868); A.MKT.MHM, 406/81, 9 

Muharrem 1285 (2 Mayıs 1868).  
207 Simoil Baruh, Vidin’de kibrit fabrikası kurmak istiyordu (BOA, A.MKT.UM, 895/7, 21 Şaban 

1282 (9 Ocak 1866). 
208 BOA, A.MKT.UM, 895/7, 29 Şevval 1282 (17 Mart 1866); 967/33, 5 Nisan 1282 (17 Nisan 

1866). 
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mekteplerinin yetersiz eğitimi sebebiyle istenilen halde değildi. Vilayetteki okuma-

yazma oranı %5 idi. 

Hıristiyanlara gelince din ve mezhepleri üzere ilk mekteplerde tahsil 

görmekte iseler de sanayi ve maârife kafi olacak ikinci derecede mektepleri 

olmadığından Eflak, Sırbistan, Yunanistan ve Rusya’da eğitimlerini devam 

ettirmeleri adet haline gelmişti. Bu durum ise Osmanlı Devleti açısından oldukça 

mahzurluydu. Yine de Hıristiyanlar Müslümanlara göre eğitim olanakları açısından 

daha şanslı idiler. 

Midhat Paşa Tuna Vilayeti’ndeki eğitim yapısının esaslı bir ıslahata ihtiyacı 

olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle konu vilayetin ilk meclis-i umûmî toplantısında 

ele alınmıştır. Yapılan müzakereler sonucunda alınan karara göre; mahalle ve 

karyelerde bütün cemaat çocukları için mektep ve hoca bulundurulacak, mektep 

olmayan mahalle ve köylerde 50-100 öğrencinin tahsil görebileceği yeni mektepler 

inşa edilerek 7 yaşından büyük çocuklar mecburi eğitime tabi tutulacaklardır. 

Vilayetteki mevcut 11 rüşdiye mektebi ıslah edilecek, rüşdiye mektebi olmayan 37 

kazada da birer rüşdiye mektebi açılacaktır. İslam ve Hıristiyan ilk mekteplerinde 

derslerini tamamlayan çocuklar rüşdiye mekteplerine alınarak 3 sene “ulûm-ı 

mahsûsa ve mezhebiyelerini” farklı dersliklerde tahsilden sonra İslam ve Hıristiyan 

çocuklar aynı sınıflarda birleştirilerek 2 sene daha Türkçe olarak fünûn ve maârif 

dersleri göreceklerdir. 5 sene müddet sonunda rüşdiye mekteplerinden mezun olan 

öğrencilerin bir üst derecede eğitim görmelerine olanak sağlamak amacıyla öncelikle 

numune olarak vilayet merkezinde daha sonra da sancak merkezlerinde birer idadi 

mektebi açılacaktır. Böylece çocukların eğitim için ecnebi devletlere gitmelerine 

gerek kalmayacaktır.    

Tüm bu eğitim konularının özel olarak idaresi için vilayet merkezinde 

başkanlığını müfettiş-i hükkam-ı vilayet’in yürüteceği bir meclis açılarak fen ve 

maârif erbabından “müsteşar” namıyla 4 aza, bir muavin ve yeteri kadar katip 

istihdam edilecektir. 

Yeni yapılacak sıbyan, rüşdiye ve vilayet merkezindeki idadi mekteplerinin 

inşa masrafları ve sıbyan mekteplerinin senelik masrafları halktan karşılanacaktır. 

Daha sonra sancaklara yapılacak idadi mekteplerinin masraflarına ayrıca karşılık 

bulunacaktır. Vilayet merkezinde inşa olunacak bir idadi ile 37 kazada yeniden 
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yapılacak rüşdiye mekteplerinin yıllık masrafları için kasabalara giren odun 

arabalarından 40’ar, kömür arabalarından 60’ar, odun yüklü bargirlerden 20’şer, 

odun yüklü merkeplerden 10’ar para, iskeleler ve Pazar yerlerinde “tekyîl (kile ile 

ölçme, tartılan) olunan zehayir-i mütenevvianın beher kiyelinden” 2’şer para vergi 

alınacaktır. 

Midhat Paşa, meclis-i umûmînin mazbatasını ve 50 maddelik nizamname 

müsveddesini kendi görüşlerini de içeren bir yazı ile Sadâret’e sunmuştur. Tasavvur 

olunan eğitim projesini özetledikten sonra yeni konulacak verginin 20 yük kuruş 

tutacağını, proje için gerekli olan tahsisatın ise 25 yük kuruş civarında olduğunu, 

aradaki fark için hazinenin desteğine ihtiyaç duyulduğunu ve devlet tarafından 

karşılanan mevcut 11 adet rüşdiye mektebinin muallim ve kapıcı maaşları ile yıllık 

masraflarının Tuna Vilayeti’nde yeni kurulacak idareye bırakılmasının lazım 

geldiğini bildirmiştir
209

. Hatta merkezin onayı beklenmeden hazırlıklara başlanmış, 

mefettiş-i hükkâmın başkanlığında kurulacak komitede Vilayet Umûr-ı Ecnebiye 

Müdürü Odyan Efendi’nin de bulundurulması kararlaştırılmıştır
210

. 

Midhat Paşa’nın yazısı, meclis-i umûmî’nin mazbatası ve nizamname Meclis-

i Vâlâ’da görüşülmüş, eğitim ıslahatı düşüncesi uygun bulunmakla birlikte masarıfat 

için yeni vergi konulmasının ve mekteplerin inşası için halktan yardım istenilmesinin 

zamanı olmadığı gerekçesiyle bu işin tehir edilmesi gerektiğine karar verilmiştir
211

. 

Midhat Paşa ve meclis-i umûmî bu karardan bir sene sonra konuyu tekrar 

gündeme getirmiş ancak senelik 2 bin kesenin tahsisine hazinenin müsaid olmadığı, 

Filibe tarafında teşkil edilen ve çıkan dedikodular üzerine lağv edilen mektepten 

edinilen tecrübe gereği rüşdiye mekteplerinden mezun olacak İslam ve Hıristiyan 

çocuklarının açılacak idadi mekteplerinde birleştirilmesinin aralarında hüsn-i imtizac 

meydana getiremeyeceği gerekçe gösterilerek yine Meclis-i Vâlâca kabul görmemiş, 

bu işin bir müddet daha ertelenmesi istenmiştir
212

. 

Midhat Paşa, kafasındaki eğitim ıslahatını gerçekleştirememişse de 

vilayetteki rüşdiye mekteplerinin sayısını artırmaya çalışarak eğitim hizmetlerine 

                                                 
209 BOA, MVL, 1073/21, 15 Muharrem 1283 (30 Mayıs 1866); 1075/24. 
210 BOA, A.MKT.UM, 856/52, 8 Safer 1282 (3 Temmuz 1865). 
211 BOA, MVL, 1076/34, 1 Rebiülevvel 1283 (14 Temmuz 1866). 
212 BOA, MVL, 1074/65, 24 Receb 1284 (21 Kasım 1867). 
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devam etmiştir. Bu kapsamda Mecidiye
213

, Hacıoğlupazarcığı
214

, Sofya
215

, Tırnova
216

 

ve Tulca kasabalarında rüştiye mektepleri açılarak muallim ve kapıcı gibi görevlileri 

de atanmıştır
217

. Tırnova
218

 ve Tulca’daki rüştiye mekteplerine Müslim ahalinin yanı 

sıra gayrimüslim talebeler de kabul edilmiştir
219

. 

Tuna Vilayeti’ndeki gayrimüslimler Müslüman halka göre daha geniş eğitim 

olanaklarına sahipti. O dönemde Tuna ve Edirne vilayetlerinde gayrimüslimlerin 

eğitim gördüğü 5 gymnase, 40 mekteb-i rüştiye (ecole secondaire) ve 68 mekteb-i 

sıbyan (ecole primaire) vardı. Bu mekteplerde toplam 8.900 öğrenci eğitim 

görmekteydi
220

. Okullar aşağıda tabloda gösterilmiştir. 

 

 

Edirne ve Tuna Vilayetlerindeki Bulgar Mektebleri
221

 

Bulunduğu 

yer 

Okul türü Okul 

adedi 

Öğrenci 

sayısı 

İnşa eden ve 

inşa tarihi 

İdarecisi Geliri 

Edirne Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 ? Rusya 

Konsoloshanesi 

Rusya’da 

Tahsil 

Görmüş Bir 

Bulgar 

Rus 

Konsoloshanesi 

ve Halkın 

İanesi 

Kireçhane Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 90,60 Biri Bulgar 

1860; Diğeri 

Katolik 

misyonerleri 

1863 

Biri Bulgar, 

Diğeri 

Misyoner 

Biri Bulgar 

Vakıf, Diğeri 

Paris Şark 

Katolik 

Mekâtibi 

Cemiyeti 

Dimetoka Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 55 1862 Rusya’da 

Tahsil 

Görmüş Bir 

Bulgar 

Şahıs İanesi 

Dimetoka Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 80 - Bulgar Halkın İanesi 

KırkKilise Ecole 

Secondaire   

1 45 - Bulgar Halkın İanesi 

                                                 
213 BOA, İ.MVL, 23432, Lef 4, 22 Cemaziyelahir 1281 (22 Kasım 1864). 
214 BOA, Cevdet Maarif (C. MF), 6767, 13 Zilkade 1281 (9 Nisan 1865). 
215 BOA, İ.MVL, 25742, Lef 3, 23 Muharrem 1284 (27 Mayıs 1867). 
216 BOA, İ.MVL, 24772, Lef 6, 28 Zilhicce 1282 (14 Mayıs 1866). 
217 BOA, İ.MVL, 25545, Lef 3, 12 Zilkade 1283 (18 Mart 1867); A.MKT.MHM, 377/69, 19 Zilkade 

1283 (25 Mart 1867). 
218 Bu mektep binasının inşası için memur ve halktan toplam 50 kişi, 26.345 kuruş tutarında yardımda 

bulunmuştur. Midhat Paşa da 2.500 kuruş bağış yapmıştır (BOA, İ.MVL, 24772, Lef 1). 
219 BOA, İ.MVL, 24772, Lef 3, 28 Safer 1282 (23 Temmuz 1865); 25545, Lef 3, 12 Zilkade 1283 (18 

Mart 1867); A.MKT.MHM, 377/69, 19 Zilkade 1283 (23 Mart 1867). 
220 BOA, HR.TO, 508/3, 04.04.1865. 
221 BOA, HR.TO, 508/3, 04.04.1865. Bu liste, o dönemde bölgeyi dolaşan Thadeé Oksza adlı biri 

tarafından düzenlenmiştir.  
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(Rüşdiye) 

KırkKilise Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 70  Bulgar Halkın İanesi 

Filibe Gymnase 1 350 1863 Rusya’da 

Tahsil 

Görmüş Bir 

Bulgar 

Rus 

Konsoloshanesi 

Filibe Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 90 Fransa Katolik 

Papazları 

Katolik Papaz Paris Şark 

Katolik 

Mekâtibi 

Cemiyeti 

Filibe Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

3 60,100, 

40 

- İki Mekteb 

Bulgar, Biri 

Katolik Papaz 

İkisi Halkın 

İanesi, Biri 

Paris Şark 

Katolik 

Mekâtibi 

Cemiyeti 

Zağra-i Atik Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

2 120,80 -, 1863 Müdürleri 

Bulgar  (Biri 

Rusya’da 

Tahsil 

Görmüş) 

Halkın İanesi 

Zağra-i Atik Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 130 - Müdürleri 

Bulgar 

Halkın İanesi 

Kızanlık Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

2 110,50 - Müdürleri 

Bulgar (Biri 

Rusya’da 

Tahsil 

Görmüş) 

Halkın İanesi, 

Öğrenci 

Velilerinin 

Aidatı 

Kızanlık Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 130 - Müdürleri 

Bulgar 

Halkın İanesi 

Pazarcık Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 70 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Pazarcık Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 110 - Müdürleri 

Bulgar 

Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Hasköy Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 40 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Hasköy Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 60 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

İstanimaka 

(Stamanika) 

Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 50 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

İstanimaka 

(Stamanika) 

Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 75 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Çırpan Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 40 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Çırpan Ecole 1 70 - Bulgar Vakıf Geliri ve 
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Primaire 

(Sıbyan) 

Halkın İanesi 

Şıbka Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 30 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Şıbka Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 50 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Kalofer Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 110 - Müdürleri 

Bulgar 

Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Otluk Köyü Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 45 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Pestera Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 40 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Avratalan Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 50 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

İslimye Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 80 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

İslimye Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 120 - Müdürleri 

Bulgar 

Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Yanbolu Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 55 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Yanbolu Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 70 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Karinabad Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 35 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Karinabad Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 60 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Aydos Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 50 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Aydos Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 140 - Müdürleri 

Bulgar 

Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Burgaz Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 60 - Bulgar Vakıf Geliri ve 

Halkın İanesi 

Silistre Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 80 1863 Bulgar Halkın İanesi 

Silistre Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 130 - Bulgar Şahıs İanesi 

Şumnu Gymnase 1 750 1858 Bulgar 

(Rusya’da 

Tahsil 

Vakıf, Kilise 

Geliri, Okul 

İdaresi İanesi 



172 

 

Görmüş) 

Şumnu Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 120 - Bulgar Halkın İanesi 

Rusçuk Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

2 90,50 - Bulgar Şahıs ve Rusya 

Devleti İanesi, 

Rusçuk Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 120 - Bulgar Halkın İanesi, 

Kilise Geliri 

Hezargrad Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 80 - Bulgar Şahıs, Halkın 

İanesi 

Hezargrad Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 90 - Bulgar Halkın İanesi 

Varna Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 60 - Bulgar Halkın ve Rus 

Konsoloshanesi 

İane 

Pravadı Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 75 1862 Bulgar Halkın İanesi 

Pravadı Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 80  Bulgar 

(Sırbistan’da 

Tahsil 

Görmüş) 

Vakıf ve Kilise 

Geliri 

Tulca Gymnase 1 400 Amerikan 

Metodist 

Misyonerler, 

1862 

Misyoner Misyonerin 

Kendi Gelirleri 

Tulca Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 80 1863 Bulgar Öğrenci 

Velileri Aidatı 

Tulca Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 35 - Bulgar Halkın İanesi 

Tırnova Gymnase 1 250 - Bulgar Vakıf Geliri, 

Halk ve Rusya 

İanesi 

Tırnova Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 120 - Bulgar Halkın İanesi 

Vidin Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 90 - Bulgar Halk ve Rusya 

Devleti İanesi 

Vidin Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 60 - Bulgar Halkın İanesi 

Ziştovi Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

2 70,55 - Bulgar Vakıf Geliri, 

Esnaf İanesi, 

Öğrenci 

Velileri Aidatı 

Ziştovi Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 130 - Bulgar Halkın İanesi 

Gabrova Ecole 1 150 Hocabey’de Bulgar Vakıf Geliri 
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Secondaire   

(Rüşdiye) 

Mukim Bir 

Bulgar 

(Hocabey’de 

Tahsil 

Görmüş) 

Gabrova Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 80 - Bulgar Halkın İanesi 

Servi Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 60  

 

 

Bu mekteplerin birçoğunun masrafı halk tarafından 

karşılanmaktadır. Çoğu meccanen eğitim vermekle 

birlikte bazıları öğrenci velilerinden ücret 

almaktadır. Birçoğu 1862-1865 yılları arasında inşa 

edilmiş olup müdürlerinin tamamı Bulgardır. 

Servi Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 100 

Lofça Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 40 

Lofça Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 50   

Sopot Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 30 

Sopot Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 45  

Plevne Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 40 

Plevne Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 70 

Niğbolu Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 50 

Niğbolu Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 100 

Rahova Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 30  

Kamanepol Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 40  

Sofya Gymnase 1 350 1862’de 

Yeniden 

Tanzim 

Bulgar 

(Rusya 

Mahsusen 

Göndermiştir) 

Vakıf Geliri ve 

Rusya Devleti 

İanesi 

Sofya Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 160 - Bulgar Halkın İanesi 

Niş Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 120 - Bulgar 

(Sırbistan’da 

tahsil 

görmüş) 

Vakıf Geliri, 

Şahıs İanesi 

Niş Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 150 - Bulgar Halkın İanesi 
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Dubniçe Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 80   

 

 

 

 

 

Bu mekteplerin masrafları 

halkın yardımları ile 

karşılanmaktadır. 

Sırbistan himaye 

etmektedir. Müdürleri 

Bulgar olup birçoğu 

Sırbistan’da tahsil 

görmüştür. 

 

Dubniçe Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 100 

Samako Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 65 

Samako Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 80  

Köstendil Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 70  

 

 

 

 

Bu mevkilerdeki 

mekteplerin öğrenci 

sayısı tahminidir. 

Gerçek rakam daha 

fazladır. 
 

 

Bu mevkilerdeki 

mekteplerin öğrenci 

sayısı tahminidir. 

Gerçek rakam daha 

fazladır. 
 

Köstendil Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

1 90 

Leskofça Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 40 

Leskofça Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 100 

Üsküb Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

2 120 

Üsküb Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 150 

Priştine Ecole 

Secondaire   

(Rüşdiye) 

1 60   

Priştine Ecole 

Primaire 

(Sıbyan) 

2 

 

 

110 

  

 

 

4 sınıf olan gymnaselarda genel olarak din, genel tarih, Rusya tarihi, 

coğrafya, riyâzet, tarih-i tabîi, eski ve yeni Bulgarca, Osmanlıca, Rusca, Latince, 

Rumca, Fransızca, Almanca; 2 sınıf olan mekteb-i rüştiyelerde diyanet, muhtasar 

tarih-i umûmî, coğrafya, hesap, hüsn-i hatt, eski ve yeni Bulgarca, Osmanlıca, Rusca, 

Fransızca, Almanca; bir sınıf olan mekteb-i sıbyanda okuma-yazma, muhtasar hesap, 

ilmihal dersleri okutulmaktaydı. Ayrıca her karyede okuma yazma eğitimi veren ve 

“daskal” tabir olunan birer muallim vardı. 

Bulgarlarla Rum Patrikliği arasındaki mezhep ihtilafından sonra mekteplerin 

Rum Patrikliği ile bağlantıları kopmuştur. Mektep müdürleri idare işlerini halkla 



175 

 

veya mektepleri himaye edenlerle müzakere ederek yürütmekte ve hocaları kendileri 

seçmekteydiler.  

Mekteplerin masrafları bölge ahalisi ve itibarlı şahıslar ile Rusya Devleti ve 

misyonerler tarafından yapılan yardımlarla karşılanıyordu. İdare ve eğitim genel 

olarak Bulgarlarda olup idarecilerin çoğu Rusya’da bazısı ise Sırbistan’da eğitim 

almışlardı. Mekteplerin birçoğunun inşası ve usûl-ı taʻlimiyenin tanzim ve ıslahı 

1862-1865 yılları arasında Rusya’nın bizzat veya bilvasıta teşebbüs ve teşvikleriyle 

gerçekleştirilmişti. 

O dönemde Rusya’da Kişinef, Hocabey (Odesa), Kherson ve Nikolayef’te 

111 Bulgar talebesi eğitim almaktaydı. Hocabey’de 1865 yılında üniversite 

açılmasıyla birlikte öğrenci sayısında artış da olacaktı
222

.  

Midhat Paşa da Bulgar mekteplerindeki Rusya nüfuzunun farkındaydı. Bu 

nedenle valiliği döneminde vilayet eğitim sisteminin tanzimi ve ıslahı konusunda 

birtakım çalışmalar yaparak merkeze sunmuş, ancak ugulamaya geçilememişti. 

Midhat Paşa Şûrâ-yı Devlet Başkanı iken geçici görevle Tuna Vilayeti’ne giderek 

1868 Bulgar isyanın bastırdıktan sonra İstanbul’a dönüşünde kapsamlı bir rapor 

sunmuş, raporun bir bölümünde eğitim konusunda da bazı tespitlerde bulunmuştu. 

Buna göre; Bulgaristan’da alınacak bir diğer önemli tedbir de maârif 

hususudur. Bulgarlar çocuklarının talim terbiyesi arzusundadırlar. Ancak 

mekteblerinin tanzimine maddeten güçleri yetmemektedir. Bu durumu fırsat bilen 

Rusya, Bulgar çocuklarına mahsus olmak üzere Hocabey, Nikolayef ve Kişinef’te 

meccanen eğitim veren okullar açmıştır. Ayrıca Bulgaristan’daki bazı mekteblere 

parasal yardımda bulunmakta, meccanen kitaplar göndermektedir. Bu nedenle Rusya, 

Bulgaristan’daki mekteplere icra-yı nüfuz etmektedir. Esasen Bulgaristan’da biraz 

zamandan beri vilayetin maârif-i umûmiyesini bir usûl-i sahîhaya sokmak için 

layihalar takdim edilmiş ve vilayet meclis-i umûmîsinde görüşülerek tanzim olunan 

nizamnameler merkeze sunulmuştu. Osmanlı Devleti tarafından fünûn ve maârifin 

ilerlemesi için gereken nizâmât şuan mütalaa edilmekle birlikte devletçe böyle bir 

nizamın ortaya koyularak fiiliyata geçirilmesi vakte muhtaç olduğundan bunu 

beklemeden hemen yapılan layihalar ışığında Bulgaristan’da eğitim sistemi yeniden 

                                                 
222 BOA, HR.TO, 508/3, 04.04.1865. 
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düzenlenmelidir. Devletin desteği olmadan bu mekteplerin tesis ve devamı mümkün 

görünmeyip hazineden uygun miktar tahsisat ayrılmalıdır. Özetle Bulgaristan’daki 

mekteplerin devlet tarafından taht-ı zabıta ve idareye alınması gerekli olup Bulgar 

çocuklarının memâlik-i ecnebiyeye gitmesinin önlenmesi, bu çocukların Osmanlı 

Devleti’nin kontrolündeki mekteplerde eğitim almalarıyla mümkün gözükmektedir
223

   

Bazı Bulgar mekteplerinin masrafları ahali ve bazıları ise Rusya’da bulunan 

zengin Bulgarların vasiyet ettikleri tahsisatla karşılanmakta idi. Vasiyyet yoluyla 

olan muhassesat Rusya’nın idaresinde olup istedikleri zaman verip istemediklerinde 

kestiklerinden mekteblerin nâzır ve mütevellileri mecburen Rusya’nın politikalarına 

uygun hareket ediyorlardı. Midhat Paşa 1868 Bulgar isyanı sırasında Tırnova’daki 

bir Bulgar mektebinin tahsisatının muallimin tebdili teklifiyle Rusya tarafından 

kesilmiş olduğunu ve mektebin hocasız kaldığını görmüştü. Paşa Bulgar ileri 

gelenleriyle müzakerede bulunduktan sonra Paris‘te tahsil görmüş İslimyeli 

Şişkooğlu Todori Efendi’nin tayini ile vasiyet tahsisatı kesilen muallime hazineden 

1.000 kuruş aylık tahsisine karar vermiş ve irade de bu yönde çıkmıştır
224

.  

Yine Tuna Vilayeti’ndeki Bulgar kiliseleri için gerekli olan 1.649 adet kitabın 

temini işi Aleksandır Eksaro’ya havale edilerek 85.870 kuruş ödeme yapılmış, 

kitapların çoğu teslim edilmiştir
225

.    

 

1.Islahhaneler  

 Midhat Paşa’nın Tuna Vilayeti’nde eğitim alanında gerçekleştirdiği önemli 

faaliyetlerden biri de ıslahhane mektepleridir. Daha önce 1863 yılında Niş’te bir 

ıslahhane açmıştı. Tuna Valiliği döneminde de sırasıyla Rusçuk, Köstence ve 

Sofya’da
226

 erkek, yine Rusçuk’ta bir kız ıslahhanesi teşkil olunmuştur. Bunlardan 

Köstence Islahhanesi kısa ömürlü olarak kapanmış, Rusçuk Kız Islahhanesinin 

binasının inşası tamamlanmasına rağmen Midhat Paşa’nın valilik görevi sona 

erdiğinden faaliyete geçilememiş, 1872 yılı sonlarında eğitime ancak 

başlanabilmiştir. 

                                                 
223 BOA, İ.MTZ. (04), 103, Midhat Paşa’nın Layihası, 27 Rebiülahir 1285 (17 Ağustos 1868). 
224 BOA, İ.DH, 40403, 17 Cemaziyelevvel 1285 (5 Eylül 1868). 
225 BOA, A.MKT.MHM, 415/75, 15 Rebiülahir 1285 (5 Ağustos 1868). 
226 Sofya Islahhanesi 13 Aralık 1866 (1 Kanun-ı Evvel 1282) tarihinde teşkil olunmuştur. BOA, T. 

563/138, 16 Zilhicce 1293 (2 Ocak 1877). 
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 Müslim-gayrimüslim kimsesiz çocuklara temel ve terzilik, kunduracılık, 

debbağlık, demircilik, mürettiblik gibi sanat dallarında mesleki eğitim verilen 

ıslahhanelerin bina inşa masrafları, Midhat Paşa’nın yanı sıra memurlar, halkın ileri 

gelenleri ve ahalinin yardımlarıyla karşılanmış, yıllık masraflar için de vilayetin 

çeşitli gelirlerinden pay ayrılmıştır
227

. 

 Netice itibariyle ilk olarak Midhat Paşa tarafından 1863 yılında Niş’te 

kurulan ve daha sonrasında Osmanlı Devleti’nin birçok bölgesine yayılan 

ıslahhaneler, eğitim bakımından, sosyal ve iktisadi açıdan çok önemli işlevleri yerine 

getirmiştir
228

.      

 6 Mart 1867 (16 Zilhicce 1293) tarihi itibariyle Sofya Islahhanesinde 

istihdam olunan memur vesairenin isim, maaş ve tayin tarihleri şu şekildedir
229

. 

 

Memuriyeti İsmi Tayin Tarihi Maaşı 

Müdür Raşid Efendi 10 Temmuz 1292 (22 

Temmuz 1876) 

1.500 

Zabıta Müdürü Mustafa Efendi 1 Mart 1291 (13 Mart 

1875) 

400 

Fabrika Ustası Mehmed Ağa 8 Teşrin-i Sani 1284 

(20 Kasım 1868) 

2.000 

Sandık Emini Rıza Bey 17 Temmuz 1292 (29 

Temmuz 1876) 

700 

Katib Raşid Efendi 1 Kanun-ı Sani 1289 

(13 Ocak 1874) 

500 

Hoca Süleyman Efendi 10 Nisan 1291 (22 

Nisan 1875) 

350 

Katib Muavini Mehmed Efendi 15 Eylül 1291 (27 

Eylül 1875) 

50 

                                                 
227 Meral Bayrak Ferlibaş, “Bir Sosyal Sorumluluk Projesi: Tuna Vilayeti Islahhaneleri”, Belleten, 

C.77/279, Ağustos 2013, s. 573-636. Ramazan bayramlarında fakir çocuklara ayakkabı alınmak üzere 

Tırnova Sancağı emvalinden muhasses olan 5.590 kuruş, Niş, Sofya ve Rusçuk ıslahhanelerine tahsis 

edilmiştir. BOA, MVL, 1081/56, Selh-i Şevval 1283 (6 Mart 1867). 
228 Bekir Koç, “Osmanlı Islahhanelerinin İşlevlerine İlişkin Bazı Görüşler”, Gaziantep Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 2007, s.117-125. Islahhaneler konusu literatürde ayrıntılı bir şekilde 

incelendiğinden burada detaya girilmesi uygun görülmemiştir. Islahhanelerle ilgili olarak geniş bilgi 

için yukarıda verilen makalelerin yanı sıra bkz. Bekir Koç, “Islahhanelerin Finans Olanakları ve İç 

İşleyişleri”, OTAM, 20, 2006, s.185-196; Cemil Öztürk, “Türkiye´de Meslekî ve Teknik Eğitimin 

Doğuşu I: Islahhâneler”, Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, TTK, Ankara 1995, s.427-442; 

Ayşin Şişman, “Osmanlı Devleti’nde Batılı Anlamda Mesleki ve Teknik Eğitimin Doğuşu”, Uşak 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2008) 1/1, s.27-43; Burcu Kurt, “Modernleşen Sanayiye Ayak 

Uydurmak: Osmanlı Irak’ında Kurulan Sanayi Mektepleri”, History Studies, Vol. 5, Issue 3, June 

2013, p.151-173. 
229 BOA, T., 563/138, 16 Zilhicce 1293 (2 Ocak 1877). 
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Jurnal Mukayyidi Remzi Efendi 1 Eylül 1290 (13 Eylül 

1874) 

30 

Muhafız Mustafa Efendi 1 Eylül 1289 (13 Eylül 

1873) 

250 

Boyacı Nedilko  1 Nisan 1289 (13 

Nisan 1873) 

600 

Boyacı Kalfası Salih Ağa 1 Ağustos 1290 (13 

Ağustos 1874) 

150 

Kalfa Yovan 1 Ağustos 1290 (13 

Ağustos 1874) 

150 

Kalfa İspas 30 Eylül 1291 (12 

Ekim 1875) 

150 

Kalfa Gorki 14 Temmuz 1291 (26 

Temmuz 1875) 

150 

Yapağı Tefrikçisi Esad Ağa (Fevt) 1 Mart 1291 (13 Mart 

1875) 

400 

Daskal Kostu 1 Haziran 1283 (13 

Haziran 1867) 

250 

Terzi Ustası Kostu 1 Eylül 1292 (13 Eylül 

1876) 

150 

Vargelci Abdülkerim Ağa 1 Mayıs 1286 (13 

Mayıs 1870) 

180 

Deynekçi  Petre 15 Eylül 1291 (27 

Eylül 1875) 

200 

Deynekçi Hasan Ağa 1 Ağustos 1290 (13 

Ağustos 1874) 

150 

Deynekçi Musatafa Ağa 5 Mayıs 1292 (17 

Mayıs 1876) 

125 

Deynekçi Osman Ağa 1 Mayıs 1292 (13 

Mayıs 1876) 

100 

Deynekçi İstanko 1 Teşrin-i Evvel 1292 

(13 Ekim 1876) 

100 

Tutkalcı Yaver Ağa 15 Eylül 1291 (27 

Eylül 1875) 

100 

Aşcı Atiye Hatun 1 Teşrin-i Sani 1291 

(13 Kasım 1875) 

70 

Çamaşırcı Fevt 1 Mart 1288 (13 Mart 

1872) 

30 

Odacı Hasan Ağa 11 Ağustos 1291 (23 

Ağustos 1875) 

150 

Odacı Refiki Nikolco 12 Ağustos 1291 (24 

Ağustos 1875) 

100 

Şakirdanın maaşları ve 

yevmiyeleri 

  1.200 

Fabrikada İstihadam 

olunan Amele-i 

  1.800 
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Muvakkate (20 Nefer, 

Aylık 90 Kuruş) 

Toplam 12.085 

 

2.Matbaa ve Tuna Gazetesi 

Tanzimat döneminde önemli basın faaliyetlerinden biri de 1864 yılında 

vilayet sistemine geçilmesiyle birlikte vilayet merkezlerinde matbaa kurulması ve 

vilayet gazeteleri çıkarılmasıdır. 

Vilayet matbaaları ve gazeteleri bölgesel gazeteciliğin doğmasına, kamuoyu 

oluşmasının sağlanmasına ve yönetimle yönetilenler arasında bir iletişim kanalının 

oluşturulmasına vesile olduğu gibi halkın  “tenvîr ve terbiyesi”ne de hizmet 

etmekteydi
230

.   

Taşralarda ilk matbaanın kurulması ve ilk gazetenin çıkarılması Midhat 

Paşa’nın Tuna valiliği döneminde gerçekleşmiştir. Aslında Midhat Paşa Niş 

Valiliğinin sonlarına doğru matbaa kurmak isteğiyle Londra’dan litoğrafya makinesi 

getirtmek için teşebbüste bulunmuş ancak vilayet nizamnamesinin hazırlanması için 

İstanbul’a geldiğinden bu düşüncesi fiile dönüşememiştir 
231

. 

1864 yılında hazırlanan vilayet nizamnamesinin dokuzuncu maddesinde 

vilayet mektubcusunun idaresinde bir matbaa kurulması öngörülüyordu. Midhat Paşa 

Tuna Valiliği görevine başlar başlamaz bir matbaa kurmuş, başlangıçta Matbaa-i 

Âmire’den Türkçe hurufat ile eski bir huruf destgahı getirtilmiştir. Hemen akabinde 

ise gazete ve ona benzer evrakı basmaya uygun sahife levhası daha büyük bir destgah 

ile Bulgarca huruf Bükreş’ten satın alınmıştır
232

. İki adet litoğrafya makinesi temin 

edilmiştir
233

. Midhat Paşa, litoğrafya makinesinde kullanılmak üzere Tophâne-i 

Âmire litoğrafya işlerinde müstahdem Edhem Efendi’nin veya bir başkasının tayinini 

merkeze bildirmiş, Edhem Efendi gidemeyeceğinden Ahmet Ağa 800 kuruş aylıkla 

görevlendirilmiştir
234

. Daha sonra Edhem Efendi matbaa müdürü olacaktır
235

. 

Mürettibliğe de 850 kuruş maaşla Yusuf Efendi atanarak İstanbul’dan 

                                                 
230 Uygur Kocabaşoğlu, “Tuna Vilayet Gazetesi”, OTAM, Sayı 2, 1990, S.141-143. 
231 Selimoğlu, “Rusçuk Matbaası ve Tuna Gazetesi”, s.55. 
232 BOA, A.MKT.MHM, 326/67, Selh-i Ramazan 1281 (26 Şubat 1865).   
233 BOA, İ.DH, 37115, Lef 1, 12 Şevval 1281 (10 Mart 1865). 
234 BOA, İ.MVL, 23787, Lef 4, 7 Zilhicce 1281 (3 Mayıs 1865). 
235 BOA, A.MKT.MHM, 389/21, Lef 2, 19 Rebiülahir 1284 (20 Ağustos 1867). 
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gönderilmiştir
236

. Yine İstanbul’dan gönderim ve teslim sırasında tekrar tekrar sayım 

meşgalesinden kurtulmak amacıyla Tuna Vilayeti’nin dahili işlerinde kullanılacak el 

defterleri, arazi cedvelleri, inşaat ruhsatiye ve temettuat tezkireleri gibi evrakın 

mahallinde basımına karar verildiğinden bir adet destgah satın alınarak destgahçı 

olarak 750 kuruş maaşla Necib Efendi, ona yardımcı olarak da 250 kuruş maaşla 

Abdullah Efendi tayin edilerek İstanbul’dan Tuna Vilayeti’ne yollanmıştır. Evrakın 

mahallinde basımı kararı Suriye ve Bosna vilayetleri için de uygulanmıştır
237

.  

Tuna Vilayet Matbaası’nın kurulmasıyla gazete çıkarılması, nizâmât, layiha, 

mazbata, ilmuhaber, defter gibi resmî evrakın basılması, mektep ve kiliseler için 

gerekli olan kitap ve risalelerin tabʻı böylece Avusturya ve Rusya’dan getirtilen 

kilise kitaplarının mukaddimelerindeki Rusya İmparatoru ve hanedanına ait sitayiş ve 

dua kısımlarının yerine “duʻâ-yı mefrûzü’l-edâ-yı hazret-i pâdişâhî ile tezyîn” 

yazılarının yer almasının sağlanarak Slav propagandasının önüne geçilmesi gibi 

amaçlar hedeflenmiştir. Ticârî olarak basılacak eserlerde %10 indirim 

yapılmaktaydı
238

.   

Vilayet matbaası hurufat, makine, taş basma, mücellithane ve depodan 

oluşuyordu. Hurufat kısmında iki adet büyük harf makinesi ile bir adet harf presi, 

litoğrafya kısmında dört adet makine ve zarf, defter gibi kırtasiye malzemelerini imal 

etmek için ayrıca dört adet makine bulunuyordu. Türkçe, Bulgarca, Fransızca ve 

Rumca 10.000 okkadan fazla harf mevcuttu.   

Tuna Gazetesi dahil olmak üzere matbaada; matbaa müdürü, muhasebeci ve 

muavini, litoğrafyacı ve muavini, mücellit ustası ve üç çırağı, makineci ve iki 

yardımcısı, gazete başyazarı ve muavini, Türkçe başmürettib ve üç yardımcısı, 

Bulgarca başmürettib ve dört yardımcısı, iki Bulgarca ve bir Fransızca tercüman, iki 

gazete dağıtıcısı ve on beş maaşlı hademe görev yapmaktaydı. Yine Rusçuk 

ıslahhanesi talebelerinden on kadar Türk ve Bulgar genci öğleden sonra matbaada 

mürettiblik ve mücellitlik mesleğini uygulamalı olarak öğreniyorlardı. Hatta bu 

öğrencilerden ihtisas için Avrupa’ya gönderilenler de olmuştur. 

                                                 
236 BOA, MAD, 13431, s.142, 21 Şevval 1281 (19 Mart 1865). Aslında bu göreve ilk önce Hacı 

Mustafa Efendi tayin edilmişti (MAD, 13431, S.44-45, 6 Receb 1281(5 Aralık 1864). Ancak kendisi 

henüz görev yerine gitmeden istifa ettiğinden yerine Yusuf Efendi gönderilmiştir.   
237 BOA, İ.MVL, 23982, Lef 3, 15 Safer 1282 (10 Temmuz 1865); MAD, 13431, s.383, 15 Receb 

1282 (4 Aralık 1865); MAD, 13431, s.380, 22 Receb 1282 (11 Aralık 1865). 
238 BOA, İ.DH, 37115, Lef 1, 12 Şevval 1281 (10 Mart 1865). 
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Tuna Vilayet Matbaası’nın ilk müdürü Dragan Tsankov’dur. Sonraki yıllarda 

matbaa litoğrafyacısı Yusuf Ziya Efendi de müdürlük yapmıştır. Meşhur yazar ve 

gazeteci Ahmet Midhat Efendi
239

 de Tuna Gazetesi’nde yazı işlerine yardım etme 

göreviyle gazetecilik hayatına adım atmış, daha sonra gazete yazarı ve başyazar 

olarak da görev almıştır. 

Yaklaşık on iki yıl faaliyet gösteren Tuna Vilayet Matbaası’nda; Tuna ve 

Güneş gazeteleriyle, Mecrâ-yı Efkâr, Tuna Vilayeti salnameleri, Slava, Uçilişte 

isimli ilmî, dînî-ahlâkî, eğitim-pedagoji dergileri basılmıştır. Türkçe kitap sayısı tam 

olarak tespit edilememekle birlikte Bulgarca 140 civarında eser yayınlandıgı 

kaynaklarda belirtilmektedir. 

Tuna vilayet matbaası 93 Harbi esnasında Rusların top mermileriyle hasar 

görmüş, sağlam kalan kısımlar 1881’de Sofya’da kurulan devlet matbaasına 

taşınmıştır
240

. 

Midhat Paşa, matbaanın kuruluşunun ardından Tuna ismiyle bir gazete 

neşriyatına başlamak için Sadâretten izin istemiş ve 24 Şubat 1280/8 Mart 1865 

tarihini taşıyan bir Tuna Gazetesi numunesini de İstanbul’a göndermiştir
241

. İstenen 

iznin verilmesiyle birlikte Tuna Gazetesi 3 Mart 1281/15 Mart 1865 Çarşamba günü 

yayın hayatına başlamıştır
242

. Gazetenin numune nüshasında “halkça maʻlûmât ve 

edebiyâta hizmet etmek ve bazı vukûʻât ve havâdisât-ı gayr-i muzırradan bahs 

eylemek … mütâlaʻasından herkesin bir sûretle müstefîd olacağı” denilerek 

gazetenin çıkarılış amacı ortaya konmuştur
243

. 

                                                 
239 Ahmed Midhat Efendi, abisinin memuriyeti vesilesiyle Midhat Paşa’nın Niş, Tuna ve Bağdat 

valiliklerinde yanında bulunmuştur. Midhat Paşa’nın “Midhat” ismini vererek eğitimiyle yakından 

ilgilendiği ve Fransızca öğrenmeye teşvik ettiği Ahmed Midhat Efendi 1864’te Vilayet Mektubi 

Kalemi’nde ilk memuriyetine başlamış, 1868’de Tuna Gazetesi’nde muharrir, 1869’da Başmuharrir 

olarak yazı hayatına atılmış, Bağdat valiliğinde de Zevra Gazetesi’nin müdürlüğünü yapmıştır. 

Abisinin vefatıyla 1871’de İstanbul’a dönen Ahmed Midhat Efendi, (M.Orhan Akay, Ahmed Midhat 

Efendi, DİA, C.2, İstanbul, 1989, s.100-103) daha sonra Midhat Paşa ile arası bozularak onun 

hakkında Sultan II. Abdülhamit’e jurnaller vermiştir.  
240 İsmail Eren, “Tuna Vilâyeti Matbaası ve Neşriyatı (1864-1877)”, Türk Kültürü 3, 29, 1965, 

s.311-318. 
241 BOA, İ.DH, 37115, Lef 1, 26 Şubat 1280 (10 Mart 1865).   
242 Tuna Gazetesi, sayı 1, 3 Mart 1281 (15 Mart 1865) 
243 BOA, İ.DH, 37115, Lef 2 (Tuna Gazetesi Numunesi), 24 Şubat 1280 (8 Mart 1865).   
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Haftada bir kere Çarşamba günleri
244

 çıkan gazete ikisi Türkçe ikisi Bulgarca 

olmak üzere toplam 4 sayfa olarak ve iki dilde yayınlanmaktaydı. Düzenli olarak 

1877 yılına kadar yayın hayatını devam ettiren gazetede mevadd-ı mahsûsiye başlığı 

altında Tuna Vilayeti’yle ilgili haberler, mevadd-ı umûmiye başlığı altında Osmanlı 

Devleti’yle ilgili haberler, İʻlânât başlığı altında kamusal ve özel ilanlar yer 

almaktaydı. 8. sayıdan itibaren havâdis-i hâriciye bölümü de eklenerek yabancı ülke 

ve şahıslarla ilgili haberler verilmeye başlanmıştır. Başlangıçta gazetenin bir 

nüshasının fiyatı 40 para, altı aylığı 25 ve seneliği 40 kuruştu
245

.  

Tuna Gazetesi İlk dört sayı 400-500 adet olarak basılmıştır. Tanıtım ve teşvik 

amacıyla bu sayılar ücretsiz dağıtılmıştır. Sonraki bir yıllık süreçte ise abone sayısı 

1.500’e çıkmıştır. Bu abonelerden 800’ü İstanbul, diğer vilayetler, Sırbistan, 

Memleketeyn ve Viyana’daki; 700’ü ise Tuna Vilayeti içindeki okuyuculardan 

oluşuyordu
246

.  

Vilayetteki sancak ve kaza merkezlerindeki müşterilere gazetenin zamanında 

dağıtılmasına büyük özen gösterilmiştir. Ancak bazı aksaklıkların yaşanması üzerine 

teftiş memuru bulunan kazalarda teftiş memuruna, olmayan yerlerde zabtiye 

zabıtanına dağıtım işi için bir memur-ı mahsûs verilerek eldeki müşteri defterine göre 

gazetelerin vaktinde müşterilerine ulaştırılmasına çalışılmıştır. Yine teftiş ve zabtiye 

zabıtanından canlı ve ehemmiyetli konuları gazetede yayınlanmak üzere vakit 

kaybedilmeksizin bildirmeleri istenmiştir
247

. 

Netice itibariyle yarı resmî bir gazete özelliği gösteren Tuna Gazetesi, 

vilayette gerçekleşen her türlü sosyal ve ekonomik faaliyete yer vermiş, halkın 

aydınlanmasına büyük katkı sağlamıştır
248

. 

 

3.Sağlık 

                                                 
244 52. Sayıdan itibaren haftada iki kere Çarşamba ve Pazar günleri çıkmıştır (Selimoğlu, “Rusçuk 

Matbaası ve Tuna Gazetesi, s.56). 
245 Osman İbrahimov, Tuna Vilayet Gazetesi (1865-1866), Danışman: Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

Tezi, Ankara, 2006, s. 39-45.  
246 Bekir Koç, “Tuna Vilayeti Gazetesi ve İçeriğine Dair Bazı Bilgiler (Mart 1865-Mart 1868)”, 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları 

Dergisi, C.34/57, Ankara, 2015, s.125-126. Tuna Gazetesinin içeriğine dair detaylı bilgi için bkz. 

“Aynı makale”, s121-158.  
247 BOA, C.MF, 3942, 25 Şaban 1283 (2 Ocak 1867).   
248 Selimoğlu, “Rusçuk Matbaası ve Tuna Gazetesi”, s.58-59. 
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Tuna Vilayetinin önemli meselelerinden biri de sağlık sorunları idi. Bulaşıcı 

hastalıklarla mücadelelerin yanı sıra halka genel sağlık hizmetlerini verebilmek ve 

bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla yetersiz de olsa vilayetin çeşitli yerlerinde 

hastane
249

 ve karantinahane yapılmış
250

, memleket tabibleri istihdam edilmiştir
251

. 

Buna rağmen vilayetin 4-5 kazasında tabib vardı. Tabib maaşları da düşük 

olduğundan ehil doktor bulunamıyordu. Konu Meclis-i Umûmî’nin Ekim 1867 

toplantısında ele alınmış, maaşları halka ilave vergi olarak yansıtılmak üzere İvranya, 

Şehirköyü, Leskofça, Dubniçe, Köstendil, Berkofça, İvraca, Lom, Ziştovi, Silistre, 

Hezargrad, Şumnu, Köstence, Lofça, Balçık, Babadağı ve Pravadı kazalarında tabib 

istihdam edilmesine karar verilmiştir. Meclis-i Vâlâ’daki görüşmelerden sonra, 

Tıbbiye mektebinden yetişmiş açıkta doktor olmadığından Avrupa mekteplerinde 

tahsil görmüş ve diploma almış yabancı doktor istihdam edilebileceği 

bildirilmiştir
252

. 

Midhat Paşa, kolera ve salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek zorunda 

kalmıştır. Tuna Vilayeti’nde Temmuz 1865’te ortaya çıkan kolera hastalığı özellikle 

Rusçuk, Tulca, Köstence ve Sünne’de şiddetli olarak hissedilmiştir. Sadece 

Rusçuk’ta günlük 6-7 kişi hastalığa yakalanmış 20-30 ölüm olayı vuku bulmuştur
253

.  

Halk dehşete kapılmış özellikle Yahudiler Rusçuk’u terk etmişlerdir. Midhat Paşa 

Sadârete gönderdiği yazıda “dervişlik yolunda olarak tevekkül ve teslimiyet-i 

tâmme” ile görevinin başında bulunduğunu bildirmiştir
254

. Neyse ki alınan karantina 

tedbirleri
255

, İstanbul’dan getirtilen Doktor Şişmanyan
256

 ve ilaçlarla
257

 Eylül 1865 

tarihi itibariyle hastalık tamamen son bulmuştur
258

.      

                                                 
249 BOA, İ.MVL, 23531, Lef 6; 23692; A.MKT.MHM, 326/12. 
250 BOA, İ.MVL, 25985 Lef 6; 23648, Lef 3. 
251 BOA, İ.MVL, 24102, Lef 2; A.MKT.UM, 924/65; MVL, 1072/54, 12 Şaban 1282 (31 Aralık 

1865); MAD, 13554, s.4, 4 Muharrem 1283 (19 Mayıs 1866); s. 36, 5 Safer 1283 (19 Haziran 1866).  
252 BOA, MVL, 1074/56, 21 Şevval 1284 (15 Şubat 1868). 
253 BOA, A.MKT.UM, 868/31, 30 Temmuz 1281 (11 Ağustos 1865) ; 869/72, 24 Ağustos 1281 (5 

Eylül 1865). 
254 BOA, A.MKT.UM, 869/29, 13 Rebiülahir 1282 (5 Eylül 1865). 
255 BOA, A.MKT.UM, 868/31; 869/39. 
256 BOA, A.MKT.UM, 869/62; A.MKT.MHM, 344/51. Dört bin kuruş maaş ve 1.500 kuruş harcırah 

verilerek Tuna Vilayetine gönderilen Doktor Şişmanyan hastalığın sona ermesiyle birlikte tekrar 

İstanbul’a çağrılmıştır (BOA, İ.DH, 37589).  
257 BOA, İ.MVL, 24457, Lef 2. 
258 BOA, A.MKT.UM, 870/82, 2 Eylül 1281 (14 Eylül 1865). 
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1866 Temmuzunda Rusçuk Sahrasındaki ordu birliklerinde ortaya çıkan ve 

Rusçuk halkına da sirayet eden kolera hastalığı da yine alınan tedbirlerle kısa süre 

içinde ortadan kaldırılmıştır
259

.  

Midhat Paşa’nın Tuna valiliği döneminde manda, karasığır ve bargir gibi 

hayvan hastalıkları da eksik olmamıştır. Askerî ve yerel sivil baytarlarla müdahale 

olunmuşsa da pek başarı sağlanamamıştır
260

. Ancak İstanbul’dan gönderilen Mekteb-

i Harbiye Baytar Binbaşısı Ahmed Efendi’nin gayretleriyle hayvan hastalıkları 

hafifletilebilmiştir
261

. Hastalık tehlikesinin bertaraf edilmesiyle Baltacı Bazirgan’ın 

Mısır için Tuna Vilayeti’nden satın alacağı karasığırların ihracatı önündeki engel de 

kaldırılmıştır
262

. 

Yine halkın sağlığını etkileyen gelişigüzel hayvan kesimi yasaklanarak ¼ 

geliri belediyeye ait olmak üzere Tulca’da bir mezbaha yapılmış
263

, kasaba ve 

köylerin uzağında, Tuna Nehri sahillerinin boş kısımlarında mezbahalar inşasına 

karar verilmiştir
264

.     

Tuna Vilayetinde en önemli sağlık sorunu yeteri kadar doktor 

bulunamamasıydı. Özellikle yukarıda bahsedildiği üzere salgın hastalıklar vuku 

bulduğunda İstanbul’dan doktor ve baytar istenmekteydi. Mekteb-i Tıbbiye’nin 

yetiştirdiği doktor sayısı taleplere cevap verme noktasında yetersiz kalıyordu. Bu 

nedenle Bâbıâli, masrafları halk tarafından karşılanmak üzere vilayetlerden ihtiyaca 

göre 10-20 öğrencinin İstanbul’a gönderilerek Mekteb-i Fünûn-ı Tıbbiye’de 

eğitimlerini tamamlandıktan sonra tekrar bölgelerine memleket tabibi olarak tayinleri 

fikrini ortaya atmış ve ilk olarak Tuna Vilayeti’nden başlanmak, sonra diğer 

vilayetlere tamim olunmak hususunda Midhat Paşa’nın mütalaasını istemiştir
265

. 

İnceleyebildiğimiz kaynaklar arasında Midhat Paşa’nın bu konudaki mütalaasına 

maalesef rastlayamadık. Ancak Sadâretin 21 Şaban 1284/18 Aralık 1867 tarihli 

emrinde; Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye’nin baytarlık sınıfında üç sene tahsil görmek ve 

                                                 
259 BOA, A.MKT.UM, 924/65, 31 Temmuz 1282 (12 Ağustos 1866) ; 943/39; A.MKT.MHM, 

369/96; 360/84. 
260 BOA, A.MKT.UM, 879/69; 899/95; 901/51; 938/83; 956/88; A.MKT.MHM, 399/51. 
261 BOA, İ.MVL, 25334; 25701; A.MKT.MHM, 369/4; 381/93. 
262 BOA, A.MKT.UM, 818/87, 14 Teşrin-i Sani 1280 (26 Kasım 1864) ; 867/78, 12 Ağustos 1281 (24 

Ağustos 1865). 
263 BOA, İ.MVL, 23658, Lef 3, 15 Şevval 1281 (13 Mart 1865).  
264 BOA, İ.MVL, 24999, Lef 2. 
265 BOA, A.MKT.UM, 869/46, 14 Rebiülahir 1282 (6 Eylül 1865). 
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eğitimleri sonunda geldikleri bölgelere baytar olarak tayin edilmek üzere Tuna, 

Bosna, Hüdavendigar, Konya ve Erzurum vilayetlerinden yetenekli dörder 

öğrencinin İstanbul’a istendiği görülmektedir
266

. Bu emre binaen Tuna Vilayeti’nden 

Varnalı Rıza Bey-zade Hüseyin Sezai Efendi, Rusçuklu Abdurrahim Efendi ve 

Rusçuk Islahhanesi öğrencilerinden İvranyalı Ali Bin Ahmed ile Çerkes Süleyman 

Bin Hakkı seçilmiş, özel bir memur refakatinde İstanbul’a gönderilerek mektebe 

yerleştirilmişlerdir. Bu uygulamanın numune olarak yukarıda sayılan beş vilayetle 

sınırlı tutulması, faydası görülürse daha sonra tüm vilayetlere genişletilmesi kararı 

alınmıştır
267

. 

 

 4.Sosyal Hayata Yönelik Faaliyetler 

Bu alanda en dikkat çeken faaliyet evliliklerle ilgili yapılan düzenlemedir. 

Bölgenin adetleri gereği zevc ve zevce taraflarından verilen ve taraflara büyük bir 

maddi külfet yükleyen işlemeli kumaşlara belirli bir sınır getirilmiştir. Hatta bu 

düzenleme işlemeci esnafının şikayetine sebep olmuş, canfes üzerine işlemenin 

tamamen yasaklanmayarak zevc ve zevcenin verecekleri bu tür şeylere bir had tayin 

kılındığını belirten Meclis-i Vâlâ şikayetleri haksız bulmuştur
268

.  

Bu uygulama evliliklerin artmasını sağlamış, evleneceklere şerʻî 

mahkemelerden verilen izinnameler de yeniden düzenlenerek bekar olanlardan 12, 

dullardan ise 6 kuruş harç alınmasına karar verilmiştir. Evlenecek bekar ve dullara 

has iki çeşit olarak tertip edilen izinnamelerden vilayet matbaasında 100 bin adet 

basılarak mahkemelere dağıtılmıştır
269

.  

 

E.İmar ve İnşa Faaliyetleri 

1.Ulaşım ve Haberleşme 

a.Yol İnşası 

Tuna Vilayet Nizamnamesi’nin on birinci maddesinde Tuna Vilayeti’nde yol, 

köprü ve binalara ait konuların keşf, müzakere ve icrasıyla görevli bir müdür ve 

                                                 
266 BOA, A.MKT.MHM, 396/62, 21 Şaban 1284 (18 aralık 1867). 
267 BOA, A.MKT.MHM, 391/54, 10 Zilkade 1284 (4 Mart 1868). 
268 BOA, MVL, 1071/62, 24 Zilhicce 1281 (20 Mayıs 1865). 
269 BOA, MVL, 1071/82, 9 Safer 1282 (4 Temmuz 1865); MAD, 13431, s. 292, 14 Rebiülahir 1282 

(6 Eylül 1865). 
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mühendislerden oluşacak Umûr-ı Nâfiʻa Komisyonu kurulması gerekiyordu
270

. 

Midhat Paşa valilik vazifesine başlar başlamaz nâfiʻa komisyonu müdürlüğüne 5 bin 

kuruş maaşla Miralay Vağman, Mühendis-i Evvelliğe üçer bin kuruş maaşla Yusuf 

Bey
271

 ve Veli Efendi, Mühendis-i Sânîliğe 1.800 kuruş maaşla İzzet Selim
272

 ve 

Halim efendiler tayin olunmuştur
273

. Amele reisleri belirlenmiş
274

 ve Nâfia 

Komisyonu Katibliği’ne 500 kuruş maaşla Ahmet Bey getirilmiştir
275

.  Valilik dört 

tane de kondoktör görevlendirmiştir
276

. Daha sonra bu kondoktörlerin sayısı 14’e 

kadar çıkarılmışsa da tenkihat sırasında 7’ye düşürülmüştür
277

. Midhat Paşa’nın 

valiliğinin sonunda ise vilayette 5 mühendis ve 12 kondoktör bulunuyordu
278

. 

Yol keşif çalışmalarında yapılacak seyahatler için harcırahlar da bir 

nizamname yapılarak belirlenmiştir. Buna göre memuriyet merkezlerine uzaklığı iki 

saat mesafeye kadar olan yerler için harcırah verilmeyip bundan sonrası için saat 

başına baş mühendislere 12’şer, komiser ve maiyet mühendislerine 8’er, amele 

resileriyle katiplere 4’er kuruş harcırah verilecekti
279

. 

Gerekli mühendis ve memurların istihdamıyla birlikte vakit kaybedilmeden 

yol çalışmalarına başlanmıştır.  

Tuna Vilayeti’nin teşkilinden önce Silistre Eyaleti valiliği yol inşa 

çalışmalarını sürdürmekteydi. Eyalet merkezi Rusçuk’tan Silistre, Varna ve 

Tırnova’ya ve Silistre’den Şumnu’ya giden toplam 78 saat uzunluğundaki caddelerin 

31 saatlik mesafesi tamamlanmıştı. Silistre-Varna arası 24 saatlik yolun ise 12 saatlik 

kısmı adi yol olarak tamamlanmış ancak henüz şoseye başlanamamıştı. Bitirilen 

yollar üzerinde büyük-küçük, ahşap-kargir 300’den fazla köprü ile su ve sel lağımları 

                                                 
270 Şentürk, a.g.e., s. 255. 
271 Başmühendis Yusuf Beyi’n vefatıyla yerine Filibe’de müstahdem Zagorski yol başmühendisliğine 

tayin edilmiştir (BOA, A.MKT.MHM, 386/10, 21 Safer 1284 (24 Haziran 1867)).  
272 Daha sonra İzzet Selim Efendi Mühendis-i Evvelliğe terfi ettirilerek maaşı 2.400 kuruşa 

çıkarılmıştır (BOA, İ.MVL, 26188, Lef 6, 12 Ramazan 1284 (7 Ocak 1868)). 
273 BOA, A.MKT.UM, 815/93, 12 Cemaziyelahir 1281 (12 Kasım 1864). 
274 Amele resilerinden Domaneski’ye 900, İskender ve Sinedro’ya 750şer kuruş maaş verilmekteydi 

(BOA, İ.MVL, 24976, 3 Rebiülevvel 1283 (16 Temmuz 1866)). 
275 BOA, İ.MVL, 24976, 3 Rebiülevvel 1283 (16 Temmuz 1866). 
276 BOA, İ.MVL, 23955, Lef 9, 6 Safer 1282 (1 Temmuz 1865). 
277 BOA, İ.MMS, 1317, Lef 5, 18 Rebiülahir 1283 (30 Ağustos 1866). 
278 BOA, İ.ŞD, 62, Lef 5, 25 Zilhicce 1284 (18 Nisan 1868). 
279 BOA, İ.MVL, 24161, Lef 10, 8 Rebiülahir 1282 (31 Ağustos 1865). Nizamname için bkz. BOA, 

T., 698/41, 4 Eylül 1281 (16 Eylül 1865). 
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inşa edilmiş, yol kenarlarına birer arşın genişiliğinde hendekler yapılmış ve güzergah 

boyunca 100.000‘e yakın ağaç dikilmişti
280

.  

2 Ekim 1864 tarihi itibariyle yani Tuna Vilayeti’nin teşkilinin hemen 

öncesinde Silistire Eyaleti’nde yapımı biten ve devam eden yolların durumu şu 

şekildeydi: 

-Rusçuk’tan Hezargrad Kazası sınırına kadar altı saat mesafe şose yolu 

tamamlanmıştır. 

-Hezargarad’ın, Rusçuk hududundan başlayarak Şumnu ve Yenipazar 

hududuna kadar 11 buçuk saat mesafe şose yolu bitirilmiştir. 

-Cuma-yı Atik-Hezargrad arası 1 buçuk saat şose yolu tamamlanmıştır. 

-Silistre-Şumnu arası 12 saat şose yolu yapılmıştır. 

-Rusçuk-Silistre arası 24 saatlik mesafenin 1 saati şose olarak tamamlanmış, 

23 saatlik mesafenin yapımı devam etmekteydi. 

-Rusçuk-Tırnova arası 18 saatlik mesafenin 1 saati şose olarak bitirilmiş, 17 

saatlik mesafenin ise inşası sürmekteydi.  

-Silistre-Varna arası 12 saatlik mesafe adi yol olarak tesviye edilmiş, şoseye 

henüz başlanamamıştır. 

-Şumnu-Varna arası 24 saatlik mesafenin yarıdan fazlası şose olarak 

tamamlanmıştır
281

. 

Görüldüğü üzere bazı güzergahlar tamamen bitirilmiş, bazıları şose olmak 

üzere tesviye edilmiş, bazılarına ise henüz başlanamamıştı. 

Midhat Paşa’nın Tuna valiliği görevine başlamasıyla birlikte yukarıda 

bahsedilen güzergahlar tamamlanmış, işlek merkezler, liman, iskele ve pazarların 

bulunduğu mahaller ile asker ve ordu levazımatının sevkiyatı gibi kriterler göz önüne 

alınarak yeni yollar inşa edilmiştir. Rusçuk-Niş, Rusçuk-Tırnova, Rusçuk-Varna, 

Rusçuk-Silistre anayollarının yanı sıra Köstendil-Samakov
282

, Şumnu-Osmanpazarı, 

Plevne-Niğbolu, Tulca-Köstence
283

, Plevne-Orhaniye, Plevne-Sultaniye
284

, 77 adet 

                                                 
280 BOA, İ.MVL, 23305, Lef 8, Gurre-i Cemaziyelevvel 1281 (2 Ekim 1864). 
281 BOA, İ.MVL, 23305, Lef 2, Gurre-i Cemaziyelevvel 1281 (2 Ekim 1864). 
282 BOA, İ.MVL, 24899, Lef 1, 27 Mayıs 1283 (8 Haziran 1867). 
283 BOA, İ.MVL, 24965, Lef 1, 15 Mayıs 1282 (27 Mayıs 1866). 
284 BOA, Cevdet Nafia (C.NF), 87, 17 Ramazan 1283 (23 Ocak 1867). 
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köprüsüyle İvranya-Leskofça-Niş gibi ara yerlerin yolları da açılmıştır
285

. Ayrıca 

Meclis-i Umûmî’nin Ekim 1867 toplantısında eksik kalan yolların tamamlanması, 

köylerin birbirleriyle ve büyük yollarla bağlantılarının sağlanması için çalışmalara 

başlanması müzakere edilmiştir. Bahsedilen yolların tamamının birden inşası 

mümkün değildi. Bu nedenle en mühimlerden Varna- Hacıoğlupazarcığı (8 saat), 

İvraca-Rahova (12 saat), Cuma-Hezargrad (8 saat), Gabrova-Selvi (6 saat), Tırnova-

Osmanpazarı (14 saat), Travne-Dranova, Tırnova- Depalça? Manastırı, Tırnova’daki 

Odalar Karyesi-Ziştovi (toplam 16 saat) ve İvranya-İznebol hududu (12 saat) 

güzergahlarındaki toplam 76 saat mesafede yol inşasına, Selvi’den Rosita? Boğazı 

yoluyla Şıpka’ya ve Gabrova’dan dere yoluyla Şıbka’ya yeni bir yol açılmasına karar 

verilmiştir. Yine, çalışmalara 1868 baharından itibaren başlanması, hazırlıklar için 

her sancağa birer ikişer kondüktör gönderilmesi, şose yollar üzerindeki küçük 

köprülerin ahali tarafından inşasında güçlük çekilmiyorsa da 2-3 gözlü köprülerin 

yalnız o yolda hissesi olan bir veya iki karye halkına yaptırılması ve bütün işlerin 

onlara bırakılması ağır geldiğinden bu köprülerin, mühendislerin belirleyeceği şekle 

uygun olarak yolda çalışacak amelelere inşa ettirilmesi, masrafların köprüden 

faydalanacak karyeler ahalisinin varlıklılarından alınması ve bundan sonra köprü 

üzerlerinin ahşap yerine taştan yapılması kararlaştırılmıştır
286

.  

Eyaletlerle bağlantı sağlayan yolların devamlarının inşası için de Midhat 

Paşa’nın isteğiyle Bâbıâli tarafından Edirne Vilayeti ile Selanik ve Rumeli 

eyaletlerine emirler gönderilmiştir
287

. 

Yine Varna Demiryolu ile entegre olacak arayolların yapımına da önem 

verilmiştir. Varna Demiryolunun Kayalıdere Karyesi mevkii ile Şumnu arasındaki 

3,5 saatlik mesafe yolun şose olarak inşasına başlanmıştır. Birkaç ayda bitirilmesi 

tasavvur olunan bu güzergahta Rusçuk Araba Kumpanyasının seferler düzenlemesi 

de kararlaştırılmıştır. Aynı şekilde Hezargrad’dan Varna Demiryoluna yoluna 

bağlanmak üzere yeni bir yol açılması için hazırlıklar tamamlanarak kısa süre içinde 

bitirilmesi ümid olunmuştur
288

.     

                                                 
285 BOA, İ.MVL, 24075, Lef 1, 29 Safer 1282 (24 Temmuz 1865). 
286 BOA, MVL, 1074/64, 9 Receb 1284 (6 Kasım 1867). 
287 BOA, İ.MVL, 24965, Lef 3, Selh-i Safer 1283 (13 Temmuz 1866); BEO.AYN.d, 920, s.9-10, 15 

Rebiülevvel 1283 (28 Temmuz 1866). Tarihi çevir 
288 BOA, T., 698/93, 17 Teşrin-i Sani 1281 (29 Kasım 1865). 
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Yolların tesviyesi, köprü ve sed gibi yapıların inşasında, yoldan faydalanma 

derecelerine göre yol güzergahı civarındaki ahali çalıştırılmış, dülger yevmiyesi, 

edavat vesair levazımat masrafları da daha sonra halktan alınmak üzere hazineden 

karşılanmıştır
289

. 

Yolların inşasında olduğu gibi mevcut yolların tamirinde de başlangıçta ahali 

kullanılmış, valilik bu konuyla ilgili sancak kaymakamlarına emirler göndermiştir
290

. 

Ancak yolların tamirinin halka yaptırılması yeni yolların inşasını geçiktiriyordu. Bu 

nedenle yolların tamirinde 9 Ekim 1867’den itibaren Avrupa’da olduğu gibi “bekçi” 

ve bekçilere nezâret edecek “bekçibaşı” ünvanıyla okur-yazar daimi görevliler 

istihdam edilmiştir. Yolların gerekli mahallerinde bir mevki yapılacak, görevliler 

muayyen olan mesafelerini hergün bizzat dolaşarak veya yolcuların ihbarıyla bozulan 

yerleri derhal tamir edeceklerdi. Vilayetteki yolların uzunluğu 450 saat mesafeye 

ulaştığından her iki saat mesafeye bir bekçi olmak üzere 200 bekçi 

vazifelendirilecekti. Bekçiler, sancak mühendisleriyle zabtiye memurlarının idaresi 

altında bulunacaktı. Bekçilere 1.200-1.500, bekçi başlarına ise 3.000 kuruş senevî 

maaş verileceği düşünülerek yıllık toplam masrafın 250-300 bin kuruş tutacağı 

hesaplanmıştır. Bu masrafın da halktan alınması kararlaştırılmıştır. Vilayette 200 bin 

hane olduğu tahmininden yola çıkılarak zengin-fakir her haneden 1 kuruş alınması 

durumunda maaş ve bekçilere verilecek kazma, kürek ve el arabası gibi aletlerin 

parası karşılanmış olacaktı. Midhat Paşa’nın bu düşüncesi Bâbıâlice uygun görülerek 

“iʻmâlât-ı maʻâbirle mükellef olan”ların fakirleri istisna tutularak her haneden birer 

kuruş bedel-i nakdî alınmasına, toplanan paraların hem faizinden faydalanmak ve 

hem de bir kazanın parası yetmez ise diğerinden ilave kılınmak üzere sancaklardaki 

Menâfiʻ-i Umûmiye Sandıklarında muhafaza edilerek harcama zamanı geldiğinde 

kullanılmasına karar verilmiştir
291

. Daha sonra bekçi maaşları masraflarının Menâfiʻ-

i Umûmiye Sandıkları gelirinden karşılanması kararı alınmıştır
292

. Bekçilerin 

istihdamına ilk olarak Sofya ve Niş yollarından bazılarıyla Rusçuk’tan Varna’ya 

                                                 
289 BOA, İ.MVL, 23955, Lef 9, 6 Safer 1282 (1 Temmuz 1865). 
290 BOA, C.NF, 87, 17 Ramazan 1283 (23 Ocak 1867). 
291 BOA, İ.MVL, 25981, 3 Cemaziyelahir 1284 (2 Ekim 1867); Mehmet Çelik, Balkanlarda 

Tanzimat: Midhat Paşa’nın Tuna Vilayeti Valiliği (1864-1868), Libra, İstanbul, 2010, s.74. 
292 BOA, MVL, 1074/58, 28 Receb 1284 (25 Kasım 1867). 
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kadar olan yollarda başlanılmış, faydası görülmesi üzerine vilayetin tamamına teşmil 

olunmuştur
293

.  

 

b.Köprü İnşası 

Vilayet içinden geçen Tuna Nehri ve kolları çok sayıda köprü inşasını 

gerektirmiştir. Rusçuk-Tırnova yolu güzergahındaki Yantra ve Rositsa Nehirleri 

üzerine iki adet büyük köprü yapılmıştır. 4 yük 10 bin kuruşa mal olacağı tahmin 

edilen köprülerin kereste ve taş gibi levazımatı Tırnova Kazasıyla Hezargrad’ın bazı 

köyleri ahalisi tarafından, kireç ve ekser giderleri ile dülger yevmiyeleri memur ve 

mültezimlerin zimmetlerindeki devlet alacaklarından karşılanmıştır. Masraflara 

nezâret etmek üzere İslam ve Hıristiyan memleket ileri gelenlerinden bir komisyon 

kurulmuştur
294

. Yine İvranya-Leskofça-Niş yolu üzerinde 77 adet köprü inşa 

edilmiştir
295

. Ayrıca Sofya kasabası civarında İvrajdine? Karyesinden geçen İskar 

Nehri üzerine 6 göz büyük bir köprü yapılmıştır
296

. 

Dönem dönem yaşanan şiddetli kış ve yağmurdan dolayı nehir sularının 

yükselmesi ve buz parçaları mevcut köprülerin hasar görmesine sebep oluyordu. 

1865 yılı kışının bol yağışlı geçmesi sonucunda Niş, İvranya ve Leskofça 

kazalarından geçen Morova Nehri taşarak üzerindeki köprülere zarar vermişti. 

Leskofça ile İvranya arasındaki Atik Gradliçe ve Caba? ile Leskofça Çarşı köprüleri 

tamamen yıkılmış, Leskofça ile Niş arasındaki Çiçina? Köprüsü’nün bir tarafı 

zedelenmiştir. Küçük köprüler halk tarafından onarılmış, Atik Gradliçe, Caba?, 

Çiçina? ve Leskofça Çarşı Köprüsü’nün yalnız ekser masrafı ve usta yevmiyesinin 1 

yük 28.534 kuruş tutacağı keşf olunmuştur. Bu meblağa ahali tarafından yapılacak 

iane de dahil değildi. Leskofça Çarşı Köprüsü üzerindeki yıllık 4 bin kuruş kira geliri 

olan 20 adet dükkan da yıkılmıştı. Yapılan görüşmeler sonucu dükkanların, kiracıları 

tarafından inşasına karar verilmişti
297

. Hemen çalışmalara başlanarak köprüler 

                                                 
293 BOA, MVL, 1072/40, 20 Teşrin-i Evvel 1281(1 Kasım 1865). 
294 BOA, İ.MVL, 24071, Lef 2, Gurre-i Safer 1282 (26 Haziran 1865); 26194, 20 Ramazan 1284 (15 

Ocak 1868); Milen V. Petrov, Tanzimat fort he Countryside; Midhat Paşa and the Vilayet of 

Danube, 1864-1868, Princeton University, Basılmamış Doktora Tezi, 2006, s.137. 
295 BOA, İ.MVL, 24075, Lef 1, 29 Safer 1282 (24 Temmuz 1865). 
296 BOA, İ.MVL, 25533, Lef 2, 7 Zilkade 1283 (13 Mart 1867). Bu köprü 2 yük 11.659 kuruşa mal 

olmuştur. 2 yük 2.109 kuruşu köy halkının ianesinden 9.550 kuruşu ise hazineden karşılanmıştır 

(İ.MVL, 25533, Lef 2, 7 Zilkade 1283 (13 Mart 1867)).  
297 BOA, İ.MVL, 24018, Lef 1, 13 Muharrem 1282 (8 Haziran 1865). 
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yeniden inşa olunmuştur. Kiracılar vazgeçtiğinden Leskofça Çarşı Köprüsü 

üzerindeki dükkanlar da hükümet tarafından yapılmış, yıllık 4.000 kuruşluk kira 

bedeli 12.000 kuruşa çıkarılmıştır. Eskiden olduğu gibi bu meblağın bir kısmı Çarşı 

Camii hademesine ve Bulgar mektebine ayrılmıştır
298

. 

Selanik Vilayeti’ne bağlı Menlik Kazasındaki köprü yıkılmış ve üç sene 

boyunca da mevcut haliyle kalmıştı. Karasu Nehri üstündeki bu köprü aynı zamanda 

Sofya’nın Selanik ve Siroz taraflarıyla bağlantısını sağlamaktaydı. Bu nedenle 

köprünün yoldan faydalanacak Sofya Sancağı’nın Köstendil, Radomir, Dubniçe ve 

Cuma kazaları ile Selanik Vilayeti’nin Menlik ve Razlık kazaları ahalisi tarafından 

yaptırılmasına karar verilmiştir.
299

. 

Yine Niş Kale’sinin İstanbul kapısı önündeki ve Nişave Nehri üzerindeki 

kargir köprü
300

, Şumnu Kazasına bağlı Köprü Karyesi civarında ve Kamçı Nehri 

üzerinde, 1836 yılında yaptırılan büyük ahşap köprü
301

, Samakov kasabası civarında 

İskar Nehri üzerindeki Hatice Sultan Evkafı’na ait köprü
302

 ve Vidin posta 

caddesinde Sultan I. Mahmud’un inşa ettirdiği büyük kargir köprü ile bunun 

yakınındaki ashab-ı hayratın yaptırdığı 4 köprü tamir edilmiştir
303

.  

Netice itibariyle Midhat Paşa’nın yakından takip ettiği çalışmalar sonucunda, 

Niş valiliği zamanında yaptırdıkları da dahil olmak üzere 3.000 kilometre şose yol, 

büyük-küçük 1.420 adet köprü inşa edilmiştir
304

.  

 

c.Rusçuk Araba Şirketi 

Bir taraftan şose yollar inşa edilirken bir taraftan da yolcu ve posta taşıyarak 

yollardan daha çok faydalanabilmek için daha önce Niş’te olduğu gibi Rusçuk’ta da 

her hissesi 2.000 kuruş değerinde 100 hisse sermaye ile bir araba şirketi kurulmuştur. 

Daha sonra 50 ve Niş ve Rusçuk araba şirketlerinin birleştirilmesiyle 100 hisse daha 

                                                 
298 BOA, İ.MVL, 25253, Lef 1, 4 Cemaziyelahir 1283 (14 Ekim 1866); İ.ŞD, 397, Lef 15, 29 

Rebiülevvel 1285 (20 Temmuz 1868). 
299 BOA, MVL, 1074/52, 16 Teşrin-i Evvel 1283 (28 Ekim 1867). Bu konu Meclis-i Vâlâ’da 

müzakere edilmiş ve köprünün Selanik Vilayeti’yle haberleşilerek yaptırılması uygun görülmüştür 

(BOA, MVL, 1074/52, 27 Receb 1284 (24 Kasım 1867).  
300 BOA, İ.MVL, 23558, Lef 3, 12 Şaban 1281 (10 Ocak 1865). 
301 BOA, İ.MVL, 25108, Lef 5, 12 Rebiülahir 1283 (24 Ağustos 1866). 
302 BOA, A.MKT.MHM, 387-A/85, 13 Rebiülevvel 1284 (15 Temmuz 1867). 
303 BOA, İ.MVL, 25398, Lef 4, 18 Şaban 1283 (26 Aralık 1866); A.MKT.MHM, 371/89, 24 Şaban 

1283 (1 Ocak 1867). 
304 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.28. 
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açılarak toplam hisse sayısı 250’ye çıkarılmıştır
305

. İlk açılan 100 hisseden 

satılamayarak kalan 13 hissenin 10’u padişahın Rusçuk Islahhane’ne ihsanda 

bulunduğu 100 bin kuruştan 20 bin kuruşu ayrılarak Hazine-i Hassa namına Sultan 

Abdülaziz’e
306

, 3 hisse de Sadrazam Keçecizade Mehmed Emin Fuat Paşa’ya 

satılmıştır. Sonraki açılan 50 hisseden de Sadrazam Fuat Paşa’ya 5 hisse daha 

satılmak istenmişse de “bu makûle umûr-ı hayriye için muʻâvenâtın icrâsı arzu 

olunur ise de sarfiyât müteʻaddid olup” denilerek kabul görmemiştir
307

. 

1865 Nisan ayında faaliyete geçen Rusçuk Araba Şirketi, ilk olarak Rusçuk-

Hezargrad-Şumnu-Yenipazar-Varna güzergahında posta ve yolcu taşımaya 

başlamıştır. Bu güzergahta Rusçuk-Pisansi-Torlak-Hezargrad-Nesiye-Şumnu-

Yenipazar-Yassıtepe-Dune-Varna duraklarına uğranılmaktaydı. Yolların inşası ve 

tamiriyle birlikte Rusçuk-Tırnova-Plevne-Sofya-Dubniçe-Samako-Köstendil-Vidin 

ve Şumnu-Kazgan taraflarına da seferler konulmuştur. 1865 yılı sonlarına doğru 

şirketin yaylı, örtülü, açık yolcu ve posta arabalarının sayısı 40 adetti ve 100 de atı 

bulunmaktaydı. Rusçuk-Sofya yolu tamamlandıktan sonra Rusçuk ve Niş araba 

şirketleri birleştirilerek Vilayet Araba Kumpanyası adı ile faaliyetlerine devam 

etmiştir. Böylece şirketin araba sayısı 133’e, at sayısı ise 155 çift ata ulaşmıştır. İki 

şirketin birleştirilmesinden sonra Dubniçe, Köstendil ve Cuma taraflarına da arabalar 

gönderilmeye başlanmıştır. 1866 yılında ise şirket daha da büyüyerek hayvan 

hastalığı dolayısıyla 18 atı telef olmasına rağmen 420 ata, yaylı ve yaysız 163 araba 

ile 38 adet kızağa sahipti
308

.  

Devlet, araba şirketine teşvikte de bulunarak vilayetteki menzilhane 

iltizamlarının mültezimler yerine %5 indirimle şirkete verilmesi ve bütün postaların 

şirket arabalarıyla naklettirilmesine karar verilmiştir
309

.  

Rusçuk’ta mülkiyeti şirkete ait bir fabrika inşa edilmiş, şirketin ihtiyaç 

duyduğu araba ve faytonlar burada yapılmıştır. Islahhane öğrencileri de fabrikada 

imalat bölümünde çalışmışlardır. Şirket kısa sürede %10 kara geçerek yıllık hisse 

başına 2’şer lira temettü dağıtmıştır. Midhat Paşa Bağdat Valiliğinde iken şirket, 300 

                                                 
305 İbrahimov, a.g.t., s.112. 
306 BOA, İ.DH, 37383, 6 Safer 1282 (1 Temmuz 1865); A.MKT.MHM, 336/32, 7 Safer 1282 (2 

Temmuz 1865); A.MKT.UM, 856/75, 24 Muharrem 1282 (19 Haziran 1865). 
307 BOA, A.MKT.MHM, 334/65, 16 Muharrem 1282 (11 Haziran 1865). 
308 İbrahimov, a.g.t., s.112-114. 
309 BOA, İ.MVL, 24899, Lef 2, 5 Safer 1283 (19 Haziran 1866). 
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adet fayton ve adi arabaya, 500’den fazla beygire, Rusçuk, Tırnova ve Gabrova 

yolları üzerinde birçok binaya sahip olarak 10 bin liradan fazla değere ulaşmıştır
310

. 

 

d.Nehir Ulaşımı 

Avrupa’nın en uzun ikinci nehri olan Tuna, Almanya’nın güneyindeki Kara 

Ormanlardan doğup Avusturya, Çek ve Slovakya Cumhuriyetleri, Macaristan, 

Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Rusya topraklarından geçerek veya bu ülkeler 

arasında sınır teşkil ederek Karadeniz’e dökülmektedir. 

Eski çağlardan beri bölgeye hakim güçlerde olduğu gibi Osmanlı Devleti de 

14. ve 15. yüzyıllarda Balkanlardaki fetihlerle büyük bir kısmını kontrol altına aldığı 

Tuna Nehri’nden siyasi, askerî ve ekonomik olarak fayda sağlamıştır. Ancak 18. ve 

19. yüzyıllarda kaybedilen savaşlar sonucunda Tuna’daki ulaşım ve ticaret daha 

serbest esaslara bağlanmış, Rusya ve Avusturya’ya bazı haklar tanınmıştır. Avrupa 

ve Balkanlardaki ekonomik ve ticârî gelişmeler ve Rusya’nın bölgeden 

uzaklaştırılmak istenmesi gibi sebeplerden dolayı Paris Antlaşmasıyla (1856) 

Karadeniz tarafsız hale getirilerek Tuna Nehri uluslararası ticarete açılmıştır. Serbest 

ticaret, ulaşım ve altyapı gibi denetleme ve icra çalışmalarını yürütecek ve Osmanlı, 

Fransa, İngiltere, Avusturya, Prusya, Rusya ve Piyemonte devletleri üyelerinin 

bulunduğu Tuna komisyonları kurulmuştur.  

Avusturya İmparatorluğu 1829’da kurulan buharlı gemi kumpanyasıyla 

Tuna’da yolcu ve eşya taşımaya başlamıştır. Şirket başlangıçta 2-3 vapurla seferler 

düzenlerken 1864’e gelindiğinde vapur sayısını 101’e, şilep sayısını ise 700’e 

çıkarmıştı. Ayrıca tamir işleri için Trieste’de büyük bir tersanesi vardı. Avusturya 

şirketinin buharlı gemileri kullanmaya başlamasıyla birlikte Osmanlı gemileri 

rekabet gücünü kaybetmişti.  

Tuna Nehri’nin asıl sahil ticaretine uygun olan mahalleri Vidin’den 

Karadeniz’e kadar olan kısmıydı. Bu topraklar Osmanlı Devleti’ne ait olmakla 

birlikte nehir ticareti tamamıyla Avusturya vapurlarına münhasır kalmıştı. Avusturya 

ile rekabet mümkün değilse de Vidin’den Sünne’ye kadar Osmanlı vapurları işlemesi 

yararlı olacaktı. 
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Osmanlı Devleti 1850 yılında Aşağı Tuna’da buharlı gemi işletmek için bir 

kumpanya kurma teşebbüsünde bulunmuş, ancak araya Kırım Savaşı’nın (1853-

1856) girmesiyle bu teşebbüs yarım kalmıştı
311

. 1864 yılında ise Tuna Nehri 

sahillerinde bulunan ve sahile yakın Vidin, Silistre, Tulca, Niş, Sofya, Varna, 

Tırnova, Köstence ve Şumnu eyalet ve sancakları halkı 1 veya 2 senelik 

mahsûlâtlarından öşür nisbetinde (1/10) zahireyi satarak bedelini her kazada açılacak 

kasalara teslim ile bütün Tuna sahillerinde işlettirilmek üzere 4 vapur ve 20 şilepten 

oluşacak bir kumpanya teşkili arzusunda bulunmuşlardır. Sadâretin oldukça takdirini 

toplayan bu isteğin fiile dönüştürülmesi için İskân-ı Muhâcirîn memuru Nusret 

Paşa’ya mezuniyet verilerek ilgili eyalet ve sancak mülkî amirlerine bu işle 

ilgilenmeleri ve kumpanyanın teşkiliyle alakalı mazbata ve evrakın Bâbıâli’ye 

gönderilmesi emredilmiştir
312

. Ancak bu girişim de sonuçsuz kalmıştır. 

Midhat Paşa’nın Tuna valisi olmasıyla birlikte Tuna Nehri’nde buharlı vapur 

işletimine dair yeni girişimler ortaya çıktığı gibi vilayet içinde seyahat için valilik 

maiyetine bir vapur tahsisine çaba sarfedilmiştir. Bu konuyla ilgili 26 Receb 1281/25 

Aralık 1864 tarihli yazıda vilayet usulünün tanzim ve tesisinin valinin bizzat sancak 

ve kazaları dolaşmasına bağlı olduğu belirtilerek acil bir durumda Tuna Nehri’nde 

işleyen ecnebî kumpanya vapurları müsait olmadığından ve Tersâne-i Âmire’nin 

Tunaya tahsis ettiği Kılıç Ali, Hayreddin ve Silistre gibi deniz vapurlarının Tuna 

Nehri’nde her mahalle giremediklerinden valinin seyahatlerinde kullanılmak üzere 

Bavyera’dan 30-40 bargir kuvvetinde ahşap veya sac olarak altı düz küçük bir 

vapurun satın alınması talebinde bulunulmuş
313

 fakat Sadâretten olumlu cevap 

alınamamıştır
314

. Hemen akabinde Midhat Paşa’nın gönderdiği diğer bir yazıda ise 

Rus konsolos ve casuslarının çalışmalarıyla Vidin Bulgarlarının Rusya’ya göç 

edeceklerine dair duyumlar alındığı ve bizzat o bölgelere gidilmesi gerektiği ifade 

edilerek yine vali maiyetinde vapur olmamasının sıkıntıları yazıya dökülmüştür. 

Sadâret de o sırada Sünne’de bulunan Sünne ve Varna isimli vapurlardan dilediğini 

                                                 
311 İlhan Ekinci, Tuna Komisyonu ve Tuna’da Ticaret, Danışman: Doç. Dr. Nedim İpek, Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Samsun, 1998, s.1, 6-40, 73-

78, 97, 122-123. 
312 BOA, A.MKT.UM, 759/34, 20 Şevval 1280 (29 Mart 1864). 
313 BOA, A.MKT.UM, 827/35, Lef 1, 26 Receb 1281 (25 Aralık 1864). 
314 BOA, A.MKT.UM, 827/35, Lef 2. 
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alabileceğini bildirmiştir
315

. Ancak Tuna Valiliği maiyetine tahsis olunan Varna 

vapuru sular azaldığında işleyemediğinden ve Tersâne-i Âmire’de Tuna’ya elverişli 

vapur bulunmadığından yeni bir vapur inşası hususunda Kaptan-ı Derya ile 

yazışmalar sürdürülmüştür
316

. Neticede vapur inşası gerçekleştirilememiş, daha sonra 

Sünne Vapuru valinin emrine verilmiştir
317

.  

Midhat Paşa bir taraftan da Tuna Nehri’nde ticârî amaçlı vapur işletimine dair 

çalışmalarını devam ettirmiştir. Mısır Şimendöferinin faaliyete geçmesiyle atıl 

durumda kalan Nil Nehri vapurlarının Mısır idaresinden satın alınarak bir şirket 

kurulup Tuna Nehri’nde işlettirilmesi konusunda Bâbıâli’den talepte bulunmuştur. 

Bu talebi kabul görmüş ve şirketin kuruluşu ile ilgili verdiği layihada Tuna 

Nehri’ndeki Avusturya vapur kumpanyasının etkinliğinden ve bu etkinliğe karşılık 

Osmanlı Devleti’nin harekete geçmesinin maddi ve manevi gerekliliğinden 

bahsettikten sonra, Nil vapurları ile yeni yapılacak birkaç vapurun satın alınması ve 

şilep, alet-edevat temini için başlangıçta 10 bin kese sermayeye ihtiyaç duyulduğu, 

bu sermayenin oluşturulması için de hissedarlarının Osmanlı tebaası olmak ve hiçbir 

şekilde imtiyaz ve inhisarı bulunmamak şartıyla her bir hissesi 10’ar Osmanlı Lirası 

olarak 5 bin hisseli bir şirket kurulabileceği belirtilmiştir. Ayrıca şirketin kuruluşu ve 

idaresiyle ilgili 9 maddelik bir nizamname de sunulmuştur
318

. Buna göre;  

1-Tuna Osmanlı Vapurları Kumpanyası adıyla her hissesi 10 Osmanlı Lirası 

değerinde 5 bin hisse sermayeyle bir şirket kurulacak, hisselerin bedelleri bir sene 

zarfında dört taksit ile alınacaktır. Osmanlı tebaası dışındaki kişilere hisse 

satılmayacaktır.  

 2-Kumpanya Vapurları Sünne’den Girdab’a kadar ticaret amaçlı seferler 

düzenleyecektir. Başlangıçta 4 vapur ve lüzumu kadar şilep temin edilecek, sermaye 

bulundukça ve gerektikçe vapur sayısı artırılacak, Tuna Nehri’nin uygun yerlerinde 

liman, destgah, mahzen vesair mahaller edinilecektir. 

3-Kumpanyanın idaresini bir nâzır, müdür ve muavin yürütecektir. Sefer 

mevki ve günlerinin belirlenmesi, kaptan, makinist ve diğer hizmetlilerin istihdamları 

                                                 
315 BOA, A.MKT.MHM, 333/71, 27 Zilkade 1281 (23 Nisan 1865). 
316 BOA, A.MKT.MHM, 342/4, 27 Rebiülahir 1282 (19 Eylül 1865). 
317 BOA, A.MKT.MHM, 390/21, 2 Cemaziyelevvel 1284 (1 Eylül 1867). 
318 BOA, A.MKT.MHM, 359/100, Lef 1, 15 Şaban 1282 (3 Ocak 1866). 
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gibi hususlara ve 5 bin kuruşa kadar masarıfın tesviyesine nâzır, müdür ve muavinler 

mezundur.  

4-Kumpanyanın sermayesi, heyet-i müctemiası, idare-i umumiye ve 

hususiyesi Tuna vilayeti’nin ve Vilayet İdare Meclisi’nin nezâreti altında olacaktır. 

20 hisse ve daha fazlasını elinde bulunduran hissedarlar asaleten veya vekaleten 

kumpanya idaresi hakkında söz sahibidirler. Bunların ve kumpanya memurlarının 

satın alma, tamirat, inşaat ile usul ve muamelat değişiklikleri gibi konular hakkında 

aldıkları kararlar valilik ve Vilayet İdare Meclisi’nin onayıyla geçerlilik 

kazanacaktır. Her sene sonunda kumpanyanın hesapları görülerek defteri 

yapılacaktır. Belirlenen zamanlardaki toplantılarda kumpanyanın işleriyle ilgili 

hissedarların oy çokluğuyla ve Vilayet İdare Meclisi’nin onayıyla alınan kararlar 

aleyhinde hissedarların itiraza hakları olmayacaktır. 

5- Vapurların navl ve ücret tarifelerinin değiştirilmesi mutlaka Vilayet İdare 

Meclisi’nin re’yiyle gerçeleşecektir.  

6- Kumpanya hiçbir imtiyaz ve inhisar altında olmayacaktır. Ancak asker ve 

mühimmat nakli gerektiğinde bu kumpanyanın vapurları tercih edilecek, askerler 

tarifenin yarı fiyatıyla taşınacaktır.  

7- Gerekli olduğu takdirde Tuna Nehri ve sahillerindeki devlete ait boş 

araziler Kumpanyaya meccanen verilecektir.  

8- Kumpanya vasıtasıyla Tuna sahillerinde bulunacak kömür madenleri, taleb 

olması durumunda imtiyaz-ı mahsusa ile kumpanyaya verilecektir. 

9- Kumpanya, ücreti karşılığı gemilerin tamiratı için Tuna tersanelerinden 

birine başvurduğunda tersane memurlarınca her türlü kolaylık ve yardım 

sağlacaktır
319

.  

Midhat Paşa’nın layihası Meclis-i Vâlâ’da görüşülerek uygun görülmüş, 

şirketin “Tuna Osmanlı Şirketi” veya diğer münasip bir isimle kurulmasına, Mısır ile 

haberleşilerek Nil Nehri vapurlarının fiyatlarının belirlenmesine, layihanın bir 

suretinin Kaptan-ı Derya’ya gönderilmesine karar verilmiştir
320

. Ancak bu kararların 

iradesi çıkmamıştır. Sebebi ise 4 ay sonra yapılan bir yazışmada açıklanmaktadır. 

Sadâret, Mısır’dan İstanbul’a gelen Nil Nehri’nde kullanılmış 2 adet vapurun alınıp 

                                                 
319 BOA, MVL, 1072/65, 4 Kanun-ı Evvel 1281 (16 Aralık 1865). 
320 BOA, A.MKT.MHM, 359/100, Lef 1, 15 Şaban 1282 (3 Ocak 1866). 
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alınmayacağını ve şirket kurulması düşüncesinin hala geçerli olup olmadığını Tuna 

Vilayeti’nden sormuş
321

, Midhat Paşa da şirketle ilgili layiha ve mazbatayı daha önce 

sunduğunu ancak Meclis-i Âli-yi Hazâin kararı üzere kendisine gönderilen Sadâret 

emirnamesinde “bu makûle kumpanyaların idâresi memleket meclisine muhavvel 

olamayıp aʻzâsı hissedârân taraflarından müntehab bir meclis-i mahsûsa münhasır 

olmak ve iktizâ eden nizâmât ve îzâhâtı müessislerin vekîl-i resmîlerine tevdîʻan 

takdîm kılınmak lâzım geleceği emr u irâde” buyrulduğunu belirterek “vâkıʻa 

hükümetin vazîfesi başka, kumpanya işi başka olduğundan bunun en doğru yolu 

böyle kumpanyaların müessisleri bulunup onların tertîb ve te’sîs edecekleri 

şirketlerin hükümet tarafından yalnız nizâmâtına ve icrââtına dikkat ve nezâret 

olunması kaziyesi ise de bu havâli ahâlisinden böyle bir kumpanyayı te’sîse iktidâr 

ümidi şöyle dursun fiʻlen ve maddeten icrâ-yı muʻâvenât ile te’mînât-ı kâmile 

gösterilmedikçe birkaç yüz bin kuruşluk sermayeden ibaret olan şirketlerin bile 

te’sîsinde kimsenin rağbet etmediği ve husûsuyla Tuna Nehri ticâreti bütün bütün 

Avusturya kumpanyası yedinde kalıp elhâletü hâzihî yüzden ziyâde vapurları ve yedi 

yüz kıtʻadan mütecâviz işleb sefineleri ve ona göre sermaye ve temettüʻleri 

olduğundan böyle bir kumpanyaya rekâbet etmek me’mûlüyle hiç kimsenin hod be 

hod bir kumpanya te’sîsine girişmeyeceği bedîhâtdan olmasıyla bu karâr ve işʻâr-ı âlî 

üzerine tâlibleri tabîʻi ferâgat ve terk-i niyet ederek bu tasavvur ve arzunun sırası 

geçmiş ve keyfiyet 5 Zilkade 1282 (22 Mart 1866) tarihiyle takdîm kılınan arîza-i 

âcizânemde ol-vechile arz olunmuşdu” diyerek şirket kurulmasıyla ilgili son durum 

ve düşüncelerini açıklamıştır. Bununla birlikte hazır bu vapurlar Mısır’dan gelmişken 

devletçe satın alınıp Tuna Nehri’ne gönderilmeleri durumunda iyi idare olunmaları 

için valilik tarafından her türlü çabanın sarf edileceğini de bildirmiştir. Sadâret ise 

mali sıkıntı nedeniyle vapurların alımının mümkün olamayacağı cevabını 

vermiştir
322

. 

Bir taraftan Midhat Paşa’nın bu çabaları devam ederken bir taraftan da 

Kaptan-ı Derya çalışmalarını sürdürmekteydi. Tuna kuvve-i nehriyesi hakkında olan 

düşüncelerin daha somut hale getirilmesi için Tuna Kumandanı Hacı Ali Bey’e 

layiha, mazbata ve harita hazırlaması emri verilmişti. Bunun yanında 6 Ramazan 

                                                 
321 BOA, A.MKT.MHM, 359/100, Lef 2, 25 Safer 1283 (9 Temmuz 1866). 
322 BOA, A.MKT.UM, 921/6, 12 Rebiülevvel 1283 (25 Temmuz 1866). 



198 

 

1283/12 Ocak 1867 tarihli yazıyla Midhat Paşa’dan da bir layiha istenmiştir. Paşanın 

Kaptan-ı Derya makamına sunduğu 25 Ramazan 1283/31 Ocak 1867 tarihli raporda; 

Vidin ve Rusçuk tersaneleri ile Tuna Nehri’ndeki Osmanlı vapurlarının zamanla 

etkisinin kaybolduğu, Kırım Harbi’nden sonra devletçe Tuna nehir kuvvetlerinin 

yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaların yetersiz kaldığı, askerî mühimmat 

ve eşya nakletmek için devamlı olarak Avusturya vapurlarına muhtaç kalındığını 

belirtiyordu. Tersâne-i Âmire’nin Süne, Varna, Hayreddin ve Silistre deniz vapurları 

Tuna Nehri’nde kullanıma uygun olmadığından ve personelin de ehliyetsizliğinden 

dolayı her sene yapılan masraflara karşılık hiçbir menfaat sağlanamıyordu. Tersâne-i 

Âmire’ye bağlı olması lazım gelen ormanlar ve gelirlerin belli bir kaide altına 

alınması gerekliydi. Kısaca Tuna Nehri’nde yeniden yapılanmaya gidilmesi için 

vapur temini, liman ve tersane inşası, ormanların daha verimli kullanılması, kalifiye 

eleman yetiştirilmesinin önemi üzerinde durulmuş, bu sayılanların 

gerçekleştirilebilmesi için de yıllık 4-5 bin kese akçenin tahsis edilmesi bilhassa 

vurgulanmıştır
323

.  

Midhat Paşa’nın raporundan sonra Tuna Kumandanlığı da bir layiha 

hazırlamıştır. Buna göre; Sünne Boğazı’ndan Belgrad’a kadar Osmanlı sahili olan 

Tuna Nehri’nde nehir kuvvetinin dâimi olarak muntazam halde tutulması için 

mükemmel bir tersane ve limana ihtiyaç vardır. Vidin ve Rusçuk tersaneleri, 

teknolojik gelişmelere ayak uyduramayarak zamanın gerisinde kalmıştır. Tulca’da 

tabii bir liman olan Taşaltı mevkiinin az bir masrafla düzenlenmesi durumunda 

gemilerin liman ihtiyacı karşılanacaktır. Boğazlara ve ormanlara yakınlığı ve 

stratejik bir noktada bulunması sebebiyle ileride yine Taşaltı’nda bir tersane 

kurularak ve merkez tersane kabul edilerek Tuna Kumandanı’nın burada ikamesi ve 

Vidin, Rusçuk tersanelerinin buranın şubeleri olarak hazırlanması uygun olacaktır. 

Layihanın devamında tersane için gerekli olan alet-edevat da ahşap destgah (2 

adet), fabrika, demirhane, sundurma, kışla, mühimmat mahzeni, kargir cephane ve 

hastane olarak tek tek belirtilmiştir. Tuna nehir kuvvetinin savaşta ve barışta 

kullanılmak üzere iki kısım olarak tertibi, barış tertibine göre 7 vapur, 12 şilep ve 11 

dubaya ihtiyaç duyulduğu, bunlardan 1 vapur ve dubalar mevcut olup 6 vapur ve 12 
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şilepin temin edilmesi gerektiği dile getirilmekteydi. Savaş şartlarına göre ise 6 zırhlı 

vapur, 40 sandal ve 40 topa ihtiyaç vardı. Yine mevcut zırhlı vapurlara 3 tane daha 

ilave olunması ve 40 sandal ile 40 topun temin edilmesi lazımdı
324

.   

Ancak bu layihalar üzerinden altı ay geçmesine rağmen somut bir adım 

atılamamıştı. Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati dönüşü Tuna Vilayeti’nde 

ağırlandığı 3-5 Ağustos 1867 tarihleri esnasında bu konu yine gündeme gelmiştir. 

Padişah, Tuna tersanelerinin noksanlarının tamamlanması, öncelikle birkaç vapur 

satın alınarak ve daha sonra bu vapurların sayılarının artırılarak Tuna kuvve-i 

nehriyesinin istenen düzeye çıkarılması konusunda Midhat Paşa’dan çalışma 

yapmasını ferman buyurmuştur. Bu ferman gereği Midhat Paşa merkeze iki layiha 

daha göndermiştir. Birinde, yapılacak çalışmaları üç başlık altında toplayarak 

bunları, lüzumu kadar vapur ve şilep temini, liman inşası, vapur ve şileplerin tamiri 

için tersane, demirhane, fabrika gibi binaların ve levazımatının vücuda getirilmesi 

şeklinde açıklamıştır. Bunların gerçekleşebilmesinin de sermayeye, yetişmiş 

elemana, icraat ve muamelat hakkında yerel hükümete bir dereceye kadar mezuniyet 

verilmesine bağlı olduğu vurgulanmıştır
325

. 

Diğer layihada ise Tuna nehir kuvvetinin ve Rusçuk Tersanesi’nin tanzimiyle 

ilgili peyderpey yapılması gerekenleri maddeler halinde sıralamıştır. 

1-Tuna nehir kuvvetiyle ilgili düşünülen düzenlemelerin hayata 

geçirilebilmesi için beş senede tertip olunmak üzere birinci yıl 12 yük, ikinci yıl 10 

yük, üçüncü yıl 8 yük, dördüncü yıl 6 yük ve beşinci yıl 4 yük olarak toplam 40 yük 

kuruş tahsis edilmesi gerekmektedir. Bu meblağ hazinenin düzenli gelirinden değil 

bazı adaların hasılatı, birtakım koruların kesilip satılması, tapu hasılatının memurlara 

ait evrak gelirleri gibi varidât-ı gayr-i mukarrereden karşılanacaktır. 

2- 40 yük kuruşluk bu tahsisat Rusçuk ve Vidin tersanelerinin tanzimi, Tuna 

Nehri’nde kullanılacak vapurların çoğaltılması, limanların tanzimi, fabrika ve 

destgahların inşa ve ihdası masraflarını karşılayacaktır. Yarısı bahriye ve yarısı 

mülkiye memurlarından oluşacak “Meclis-i İdâre-i Nehriye” adıyla bir heyet teşkil 

edilecektir. Bu heyetin onayı ve vilayetin nezâretiyle tüm masrafların üç ayda bir 

icmalleri ve her sene sonunda genel muhasebesi Tersane-i Âmire’ye takdim 

                                                 
324 Ekinci, a.g.t., s.83-84; BOA, İ.DH, 39430, Lef 3, 13 Şevval 1283 (18 Şubat 1867). 
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kılınacaktır. Meclis-i İdâre-i Nehriye, 5.000 kuruş aylıklı bir başkan, 2.500 kuruş 

aylıklı meclis hesap ve yazışmalarından mesul bir katip, Meclis-i İdâre-i Vilayet’ten 

atanacak bir üye, Tuna Nehri bahriye askeri subaylarından bir “başbuğ” ve inşaat ve 

fenne vakıf iki subaydan meydana gelecektir. 

3-Tuna Nehri’ndeki dubaların bir takımı kullanılamaz durumda olduğundan 

bunların yerlerine yenilerinin konulması, yük taşımak için şilep ve mauna gibi 

gemilerin inşası lazımdır. Sahil ticareti ve gerektiğinde asker ve mühimmat nakli için 

Avusturya, Bavyera veya İngiltere’den her yıl birer ikişer vapur satın alınması 

gereklidir. 

4-Tuna Nehri kışın buzlandığından vapurların iyi bir limana ihtiyacı vardır. 

Tulca Taşaltı’nda böyle bir liman mevcuttur. Ayrıca Rusçuk Tersanesi’nin üst 

tarafında ve Tuna Nehri kenarındaki kayadan başlayarak 200 arşın uzunluğunda 

sağlam bir rıhtım yapılıp içinin liman olarak kullanılması gayet uygun olacaktır. 

Rıhtımla ilgili harita ve masraf defteri hazırlanarak takdim edilecektir. 

5-Rusçuk Tersanesi mevcut durumda yeterli olmayıp, burada tamir işlerinin 

görülebilmesi ve hiç olmazsa mauna, şilep gibi araçların inşası için destgâh, 

marangozhane, demirhane, alet-edevat, ve teknik elemanın aşama aşama tedarik 

edilmesi gerekmektedir.  

6-Tuna nehir kuvvetini en iyi şekilde idare edecek, nehrin mevkilerini öğrenip 

yabancılara muhtaç olmaksızın Tuna’nın bütün sularında gemi kullanabilecek 

kaptan, kılavuz ve dümenciler yetiştirilmesi lazımdır. Bunun için de bahriye 

mektebinden mezun olmuş subaylar geçici olarak vapurlarda istihdam olunabilir. 

Hızır İlyas, Sünne, Vulkova boğazlarına kadar gidilip nehrin ve adaların haritasının 

çıkartılması ve sahilin öğrenilmesi hayli faydalı olacaktır
326

. 

Layihalardaki konular müzakere edildikten sonra belirtildiği şekilde işe 

başlanılması, çalışmaların yürütülmesi için Midhat Paşa, Tuna Kumandanı Hacı Ali, 

Sünne Kumandanı Yusuf, Kumanda Meclisi Azası Salih ve Havuz Başmemuru 

Hasan beylerden oluşacak bir komisyon kurulması ve böylece Tuna nehir kuvvetinin 

istenen vasıflara eriştirilmesi hususunda irade çıkmıştır
327

. 

                                                 
326 BOA, İ.DH, 39430, Lef 4, Gurre-i Ca 1284 (31 Ağustos 1867); Ekinci, a.g.t., s.80-81. 
327 BOA, İ.DH, 39430, Lef 8, 12 Cemaziyelevvel 1284 (11 Eylül 1867); Ekinci, a.g.t., s.81-82. 
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Hemen işe koyulan Midhat Paşa, Bavyera’ya iki küçük vapur inşası siparişi 

vermiş ve İngiltere’den Mösyö Mayers aracılığıyla 100 beygir kuvvetinde, 195 

kadem uzunluğunda, 1.100 yolcu kapasiteli, saatte 17 mil hız yapabilen, 24 saatte 14 

tonilato kömür yakan Palmerston adlı bir gemiyi sigorta ve diğer tüm masraflarıyla 

birlikte 8 bin liraya satın almıştır
328

.  

Başlangıçta vapurların satın alınma masrafları Cuma ve Karasu panayır 

mahallerinin modern binalar yapılarak düzenlenip satışından elde edilen gelirlerden 

karşılanmıştır. Karasu Panayırı’ndan 3 bin lira gelir elde edildiği gibi 100.000 ziralık 

Cuma Panayırı yeri de zirası yarımdan 1 liraya kadar varan değerlerle satışa 

çıkarılmıştır. Yine Tırnova içinde İslam ve Hıristiyan halkın ortaklaşa kullanımından 

iki taraf arasında kavgalara sebep olan koruluk, tapu senediyle belli bir bedel 

karşılığında Selvi Kazası halkına dağıtılarak epey gelir sağlanmıştır
329

.  

Midhat Paşa bir taraftan vapurları temin ederken bir taraftan da Tuna’da 

işlemekte olan Osmanlı vapurlarının haklarını korumaya çalışmıştır. Kapitülasyonlar 

sebebiyle Tuna Nehri’nde işleyen Avusturya, Bavyera ve Yunan vapurlarından vergi 

alınmadığı halde Osmanlı bandırası taşıyan vapurlardan uğradıkları iskele ve 

limanlarda vergi alınmasının sakıncalarından bahsederek gereğinin yapılmasını talep 

etmiştir
330

. Valiyi haklı bulan Bâbıâli, Tuna Nehri’ne has olmak üzere o sırada yeni 

teşkil olunan Osmanlı şirketi vapurlarından 10 yıl süreyle bahsedilen verginin 

alınmamasını karara bağlamıştır
331

. 

Tuna Nehri’nde şirket kurulması ve vapur işletimi, Midhat Paşa’nın 

valiliğinin son senesinde gerçekleşmişti. Bu nedenle Paşa’nın başlangıç yapabildiği 

işlerin ilerletilmesi sonraki Tuna valileri zamanında gerçekleşmiştir. Nitekim 1871 

yılına gelindiğinde Tuna İdare-i Nehriye’sinin elinde Midhat (muhtemelen 

Palmerston Vapuru), Vidin, Lom, Sofya, Niş, Seyyâre, Ziştovi, Aziziye ve Rusçuk 

vapurlarıyla 16 adet şilep bulunuyordu. Bunlardan Niş, Sofya ve Midhat vapurlarıyla 

4 sac şilep Midhat Paşa zamanında alınmıştır.  

                                                 
328 BOA, İ.DH, 39902, 28 Zilkade 1284 (22 Mart 1868); Ekinci, a.g.t., s.85. 
329 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.31. 
330 BOA, İ.MVL, 26277, Lef 1, 7 Receb 1284 (4 Kasım 1867); Ekinci, a.g.t., s.84. 
331 BOA, İ.MVL, 26277, Lef 5, Selh-i Şevval 1284 (23 Şubat 1868); A.MKT.MHM, 401/31, 9 

Zilkade 1284 (3 Mart 1868); Ekinci, a.g.t.,  s.84-85. 
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1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sırasında İdare-i Nehriye vapurlarından bazıları 

düşman eline geçme tehlikesine karşılık batırılmış, kurtarılanlardan Niş ve 

Seyyâre’ye Menemen ve İzmir isimleri verilerek İzmir ve civarındaki limanlarda 

işletilmesi, yine nehir idaresinin tersane, fabrika ve alet-edevatının mahallinde 

yapılacak bir müzayede ile satılması kararı alınmıştır
332

.    

Midhat Paşa Tuna Nehri’yle ilgili çalışmalardan büyük tecrübe kazanmış, Bağdat 

valiliği esnasında (1869-1872) Fırat ve Dicle’de nehir ulaşımına yönelik önemli 

icraatlar gerçekleştirmiştir. 

 

e.Rusçuk-Varna Demiryolu Hattının Satın Alınması Düşüncesi 

Yapımını “The Ruscuk and Yama Railway Company” adlı yabancı bir 

şirketin üstlendiği
333

 Rusçuk-Varna Demiryolu hattı, 7 Kasım 1866 Çarşamba günü 

hizmete açılmıştır
334

. Hat üzerinde başlangıçta yolcu nakledilmemiş, sadece emtia ve 

zehayir nakline ruhsat verilmiştir
335

. 

Midhat Paşa Rusçuk-Varna demiryolu inşasının hızla bitirilerek bir an önce 

hizmete açılması için yapımı üstlenen demiryolu kumpanyasını sıkıştırdığı gibi hattın 

hizmete girmesinden sonra yaşanan aksaklık ve noksanları da Bâbıâli’ye iletmiştir. 

14 Teşrin-i Evvel 1283 (26 Ekim 1867) tarihli yazısında Varna Demiryolu 

kumpanyasının iyi idare edilmediğini, noksanlarını tamamlamadığını, devletten 

alacağı kefalet akçesinin derdine düştüğünü, muhasebesinin kontrolüne müsaade 

etmediğini ve bu şartlarla kumpanyaya kesinlikle kefalet akçesi verilmemesi 

gerektiğini bildirmiştir
336

.  

21 Ramazan 1284 (16 Ocak 1868) tarihli yazısında ise; diğer yollara nazaran 

daha kârlı olan Varna Demiryolunun yıllık gelirinin 250 bin lirayı geçmesi 

gerekirken kumpanyanın kötü idaresi ve eksikliklerini gidermemesi sonucu senelik 

                                                 
332 Ekinci, a.g.t., s.86-91. 
333 Mehmet Topal, “Balkanlarda Bir Modernleşme Örneği: Rusçuk”, Mavi Atlas, sayı 4, Bahar 2015, 

s.16.  
334 BOA, A.MKT.UM, 940/25, 27 Teşrin-i Evvel 1282 (8 Kasım 1866). 
335 BOA, A.MKT.UM, 947/12, 4 Kanun-ı Evvel 1282 (16 Aralık 1866). 
336 BOA, İ.MVL, 25516, Lef 8, 14 Teşrin-i Evvel 1283 (26 Ekim 1867). Osmanlı Devleti’nde inşası 

süren demiryollarının hesaplarının görülmesi Nâfia Nezâreti’ne bağlı komiserler tarafından 

yürütülmekteydi. 10 Eylül 1867’den itibaren komiserler valilerin nezâreti altına alınmış, haftalık 

düzenlenecek defterlerin valilerce tasdik edilerek Nâfia Nezâreti’ne gönderilmesi usulü 

benimsenmiştir (BOA, A.MKT.MHM, 390/71, 11 Cemaziyelevvel 1284 (10 Eylül 1867). 
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hasılatının 50 bin lira civarında kalarak masrafını bile karşılayamadığı, bu hal ile 

kumpanyanın devamı mümkün gözükmeyerek ecnebilerden birtakım kimselerin bazı 

şartlarla Varna hattını satın almaya teşebbüs ettikleri, “kârı onlara ve müşkilâtı bize 

kalmakdan ise” bu yolun devlet tarafından satın alınmasının daha faydalı olacağı 

ifade edilmiştir. Bu amaçla bir çalışma yapıldığından bahsedilerek Rusçuk-Varna 

demiryolu hattına o zamana kadar 1.600.000 küsur lira harcandığı, bunun 500 küsur 

bin lirası adedi 12 lira bedel ile satılan hisselerden, 1.100.000 lirası ise yolun 

terhîniyle yıllık %9 faizle Belçika’dan alınan adi borçdan karşılandığı tespitinde 

bulunulmuş, izlenecek yol ise şu şekilde anlatılmıştır. Alınan haberlere göre üçte 

ikisinden fazlası İngiltere’de bulunan hissedarlar, yolun idaresinden memnun 

değildir. Uygun bir şekilde teşebbüste bulunularak 1868 Martındaki hissedarlar 

toplantısında mevcut kumpanya hisselerinin yarı fiyatına satın alınması mümkün 

gözükmektedir. Belçika borcu ise mevcut haliyle devam edecektir. Hisselerin yarı 

fiyatına alınması durumunda toplam 270-280 bin liraya ihtiyaç duyulmaktadır. 50-60 

bin lira da demiryolunun noksan olan edevat ve arabaları için gereklidir. Osmanlı 

Devleti’nin teminatı altında her hissesi beşer lira olmak üzere yeniden 70 bin hisse 

açılacaktır. Padişahın 100 bin lira ihsanıyla bu hisselerden 20 bini hazine ve 10 bini 

Menâfiʻ-i Umûmiye Sandıkları tarafından alınacaktır. Geri kalan 40 bin hisse ise 

Tuna Vilayeti’nde şahıslara satılacaktır. Böylece demiryolu kumpanyasının mevcut 

hisselerinin satın alınması için gereken meblağ karşılanmış olacak, Belçika borcu da 

her sene artacak olan temettuatla ödenilecektir
337

. Midhat Paşa’nın bu şekilde 

açıkladığı plan ve düşünceleri, Mâliye Nezâreti’nin kesin muvafakati alındıktan 

sonra, Meclis-i Vâlâ tarafından kabul edilmiştir
338

. Ancak aynı belgenin iradesinde 

padişahın onayladığına dair bir bilgi yoktur. Midhat Paşa’nın bu düşüncesi fiile 

dönüşmemiş, İngiltere’de hissedarlar nezdinde bir teşebbüs yapılıp yapılmadığı ise 

tespit edilememiştir.  

 

f.Telgraf Hatları 

                                                 
337 BOA, İ.MVL, 25516, Lef 17, 4 Kanun-ı Sani 1283 (16 Ocak 1868). 
338 BOA, İ.MVL, 25516, Lef 20, 17 Şubat 1283 (29 Şubat 1868). 
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Tuna Vilayeti’ndeki 47 kazadan 19 tanesinde zaten telgraf merkezi 

bulunuyordu
339

. Bunlara ilaveten, direk ve telgrafhanelerin inşa masrafları tüccar ve 

ahaliden, Avrupa’dan getirtilecek teknik aletlerin ve tellerin giderleri de hazineden 

karşılanmak üzere Balçık, Pazarcık, Hezargrad, Cuma-yı Atik, Lofça, Niğbolu, 

Rahova, Köstendil, Samakov, Dubniçe, Gabrova, Tutrakan ve İvranya gibi kazalarda 

da telgraf merkezleri açılarak
340

 1867 yılına gelindiğinde bu sayı 33’e çıkarılmıştır.  

13 Ekim 1867’de vilayet merkezi Rusçuk’ta toplanan Meclis-i Umûmî’de ise 

Tırnova Sancağı’ndaki Osmanpazarı ve Silivri’ye, Tulca Sancağı’ndaki Maçin’e ve 

Vidin Sancağı’na bağlı İvraca’ya masrafları tüccar, ahali ve hazine tarafından 

ortaklaşa karşılanmak üzere telgraf merkezi inşa edilmesine karar verilmiştir. 

Böylece vilayetteki 47 kazadan 37’sinde telgraf merkezi açılmıştır. Geri kalan 

mahaller ise gelir-gider dengesini tutturması şüpheli bulunduğundan daha sonraya 

bırakılmıştır
341

. 

 

2.İskan ve Yeni Yerleşim Yerleri Açılması 

a.Muhacir İskanı 

Kırım’ın Rusya’nın eline geçmesiyle 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren 

Kırım, Kazan ve Kafkasya’dan Osmanlı Devleti topraklarına yönelen göç hareketleri 

1850’li yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır.  Kırım Harbi sonucunda mağlup olan 

Rusya, Balkanlar ve Anadolu’daki emellerini bir müddet ertelemek zorunda kalmış, 

bu dönemde Asya’daki Türklere karşı işgal, şiddet ve tazyik siyasetine ağırlık 

vererek Müslüman halkı göçe zorlamıştır. Bunun sonucunda 1854-1862 yılları 

arasında Kırım’dan, 1864’te Çerkesya’dan yoğun nüfus göçleri yaşanmıştır. Genel 

olarak bu dönemde Kafkasya’dan ve Çerkesya’dan Osmanlı Devleti’ne göç edenlerin 

                                                 
339 Bölgedeki, özellikle Varna ve Çevresindeki ilk telgraf inşa faaliyetleri için bkz. Neriman Ersoy 

Hacısalihoğlu, “Kırım Savaşında Haberleşme: Varna Telgraf Hattı Şebekesi”, Savaştana Barışa: 150. 

Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Barış Antlaşması (1853-1856), Bildiriler, İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, İstanbul, 2007, s.119-130.   
340 BOA, İ.MVL, 24647, Lef 6, 12 Zilkade 1282 (29 Mart 1866) ; A.MKT.MHM, 386/43; 386/99-4; 

387-B/81; 389/36. 
341 BOA, İ.MVL, 26303, Lef 2, 24 Cemaziyelahir 1284 (23 Ekim 1867) ; A.MKT.MHM, 401/62; 

MVL, 1074/54, 23 Receb 1284 (20 Kasım 1867). 
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sayısı 1milyonu aşmıştır. Bunlardan bir kısmı Anadolu’da bir kısmı ise Rumeli’de 

iskan edilmiştir
342

. 

Midhat Paşa Tuna valiliği görevine başladığında muhacirlerin iskanı işlerine 

bölgede bulunan ve Bâbıâli’ye bağlı “İskân-ı Muhâcirîn Me’mûru” Nusret Paşa 

bakmaktaydı. Bu sırada Nusret Paşa’nın, Balçık İskelesi’ne çıkacak bir grup muhâcir 

için hazırlık yapılması yönünde Varna Kaymakamlığı’na emir vermesine rağmen 

gerekli tedbirler alınmadığından muhâcirlerin aç ve sokaklarda kaldıkları mealinde 

Bâbıâli’ye şikayette bulunması
343

 ve Sadâretin bu konuda Tuna Valiliğini 

uyarması
344

 Midhat Paşa’yı oldukça kızdırmıştır. Sadârete gönderilen yazıda Nusret 

Paşa’nın valiliğe müracaat etmeden hareket ettiği, özellikle Vidin Sancağı’na aşırı 

sayıda muhacir göndererek işleri zorlaştırdığı, asli vazifesini bırakarak memûrîn-i 

mülkiye ile uğraştığı iddiasında bulunulmuş, Nusret Paşa’nın derhal İstanbul’a 

çağrılarak muhacir memurlarından Erkan-ı Harb Kolağası Şakir Efendi’nin 

muvakkaten görevlendirilmesi talep edilmiştir. Sadâretin, valiliğin emirlerine riayet 

edilmesi ve ortak çalışma yürütülmesi nasihatine rağmen
345

 aralarındaki anlaşmazlık 

giderek ilerlemiştir.  

Aslında Midhat Paşa vilayette kendi başına hareket eden bağımsız bir 

memurun varlığından rahatsız olmuştu. Nusret Paşa da vali ve memurlarla uyum 

sağlayamamıştı.  

Midhat Paşa, Nusret Paşa’dan kurtulmak için her türlü yolu denemiş, son 

olarak istifa edebileceğini de merkeze bildirerek ya ben ya Nusret Paşa restini 

çekmiştir
346

. Nihayet Midhat Paşa’nın tazyiklerine daha fazla dayanamayan Nusret 

                                                 
342 Nedim ipek, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri (1877-1890), TTK, Ankara, 1999, s.3-4. 

Kırım ve Kafkas göçleriyle ilgili olarak daha geniş bilgi için bkz. Abdullah Saydam, Kırım ve 

Kafkas Göçleri (1856-1876), TTK, Ankara, 1997; 1864 Kafkas Tehciri Kafkasya’da Rus 

Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün, (Ed. Mehmet Hacısalihoğlu), İstanbul, Balkar-Ircica, 2013; Ferhat 

Berber, “19. Yüzyılda Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, sayı 

31, Ankara, Güz 2011, s. 17-49. 
343 BOA, A.MKT.UM, 816/6, 1 Cemaziyelahir 1281 (1 Kasım 1864). 
344 BOA, A.MKT.UM, 816/8, 13 Cemaziyelahir 1281 (13 Kasım 1864). 
345 BOA, A.MKT.UM, 824/90, 14 Kanun-ı Evvel 1280 (26 Aralık 1864); MVL, 1074-A/17, 8 

Kanun-ı Sani 1280 (20 Ocak 1865) 
346 BOA, MVL, 1074-A/18, 9 kanun-ı sani 1280 (21 Ocak 1865). Makâm-ı Celîl-i Vekâlet-i 

Mutlakaya Telgraf. “Tuna vilâyeti dâhilinde bulunan muhâcirînin mesâlih-i iskâniye ve iʻmârât-ı 

mahalliyelerinin ikmâline ve sürʻatle icrâsına Tuna vilâyet-i celîlesi vâliliği tarafından verilen emir 

üzerine ve muhâcirce olan istiklâl-i nüfûz-ı me’mûriyetimi tanımayarak çâkerlerini şuna buna hakâret 

ettirmiş ve ettirmekde bulunmuş idüğünden istiklâl ve icraât-ı nüfûziyeye külliyen sekte gelmiş 

olduğundan her ne kadar makâm-ı vilâyetten teblîgât-ı lâzime ve ifâdât-ı mukteziye olunmuş ise de 
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Paşa görevinden istifa ederek 24 Ocak 1865’te İstanbul’a dönmüştür. Valiliğin yeni 

bir İskân-ı Muhâcirîn Memuru tayini talebi, aynı sorunların tekrar yaşanacağı 

gerekçesiyle reddedilmiş, bu görev de Midhat Paşa’nın uhdesine verilmiştir
347

. 

Nusret Paşa, İstanbul’a dönüşünün ardından vali, memurlar ve vilayet 

teşkilatı usulü aleyhinde Levand Herald ve Kurye Doryan (Courrier D’orient) 

gazetelerinde yazılar neşretmiştir. Bu durumu Sadârete bildiren Midhat Paşa, 

yazıların sadece Nusret Paşa’nın eser-i telifi olmadığını belirterek kendisi 

aleyhindeki diğer odak noktalarına da dikkat çekmiş, ayrıca hakkındaki iddialarla 

ilgili “her gün ve her saat muhâkemeye hazır bulunduğu”nu ifade etmiştir. Sadâret 

ise bu tür şeylere kulak asmayarak vilayetin işlerine konsantre olmasını 

tenbihlemiştir
348

. 

Midhat Paşa da görevinden ayrılan Nusret Paşa’nın peşini bırakmayarak onu, 

muhâcirler için ayrılan tahsîsâtı israf etmek, Sahra, Belgradçık ve Lom 

nahiyelerindeki Bulgarların hanelerini kullanmak, muhâcirlerin su, ekmek ve odun 

gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yerli halkı haddinden fazla tazyik etmek ve 

yeterince araştırma yapmadan belirli bölgelere aşırı sayıda muhâcir yığmakla 

suçlamıştır. Merkez de özellikle tahsîsâtın israfı konusunda kanıt değeri taşıyan bilgi 

ve belgeleri talep etmiştir
349

.  

Osmanlı Devleti’ne iltica eden muhâcirlerin büyük çoğunluğu Tuna 

Vilayeti’ne sevk olunmuştu. Bunların iskanı ve masraflarının kayıtları karma karışık 

bir haldeydi. Öyle ki muhacirlerin sayıları dahi tam olarak bilinemiyordu.  Midhat 

Paşa iskan-ı muhacirin görevini devralır almaz, bu duruma el atmış, muhacir 

memurlarından Vidin’de bulunan Erkan-ı Harb Kolağası Şakir Efendi ile katiplerden 

Şumnu’da bulunan Tahir Efendi’yi Rusçuk’a çağırarak muhacirlerin iskan 

                                                                                                                                          
redd ve tahkîrden başka cevâb alınamamış olmasıyla istiʻfaya mecbûriyet görünerek 400 bin nüfûsun 

çekeceği sefâletin ve bundan tevellüd edecek sû-i netâyicin vebâl ve mes’ûliyeti kendilerine 

bırakılarak Dersaʻâdet’e azîmet olunmak üzere bulunulmuş ve buralarca te’sîrât-ı nüfûziyem 

bırakılmamış olmağla bundan böyle hiçbir şeyin çâkerlerinden suâli îcâb etmeyeceği beyânına 

mecbûriyet görünmüştür”. 9 Kanun-ı Sani 1280 (21 Ocak 1865), Midhat, (BOA, MVL, 1074-A/18, 9 

Kanun-ı Sani 1280 (21 Ocak 1865) 
347 BOA, A.MKT.UM, 830/51, 28 Şaban 1281 (26 Ocak 1865); 831/93, 19 Kanun-ı Sânî 1280 (31 

Ocak 1865).  
348 BOA, MVL, 1074-A/17, 8 Şubat 1280 (20 Şubat 1865). 
349 BOA, A.MKT.UM, 833/23, 29 Ramazan 1281 (25 Şubat 1865). 
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olunacakları yerler ve o zamana kadar yapılan masraflar hakkında bilgi almaya 

çalışmıştır. Ancak elde herhangi bir kayıt olmadığı anlaşılmıştır.  

Muhacirlerin iskanı meselesi Şakir ve Tahir efendilerin de hazır bulunduğu 

Vilayet İdare Meclisi’nde müzakere edilerek, birtakım kararlar alınmıştır. Buna göre;  

Çerkes muhacirlerin iskanları için vilayetin birçok mahallinde ahalinin 

yardımlarıyla haneler yapılmış ise de birazı noksan kalmış, sonradan gelen 

muhacirlerin birtakımının henüz haneleri inşa olunamamıştı. Mart 1865’ten (Mart 

1281) itibaren eksiklikler süratle tamamlanacak, açıkta muhacir bırakılmayarak hepsi 

iskan edilecektir. Muhacirlerin dağınık halde iskanlarından kaçınılacak, mümkün 

mertebe yeni kurulacak köylerde veya eski köylerde teşkil edilecek mahallelerde 

toplu bir şekilde iskanlarına çalışılacaktır.    

Osmanlı Devleti’nin göç sürecini yönetirken yaptığı masraflar dört kalemde 

toplanmaktadır. 

1-Muhâcirlerin, yurtlarından iskan olunacakları yerlere gelene kadar sarf 

olunan nakliye ücretleri, istihdam edilen memur, katip, tabip maaşları, eczâ ve 

hastane ile elbise masrafları. 

2-Osmanlı Devleti topraklarına ulaştıktan sonra hane, mektep, hastane gibi 

iskan ve bayındırlık giderleri. 

3-Kişi başına verilen günlük tayinat harcamaları. 

4- Ziraat için hane başına verilen 60’şar dönüm arazi, üç hane için verilen bir 

çift öküz ve çift edevâtı masrafları; sanat erbabına verilen sermaye giderleri.  

Bunlardan birinci ve dördüncü maddelerde zikredilen masrafların tamamı 

hazineden verilmekteydi. İkinci maddedeki hane masrafları için yerli halkın 

ianelelerine başvuruluyordu. Üçüncü maddede bahsi geçen harcamalar ise mal 

sandığından alınan paralardan, çoğunlukla da halktan gelen yardımlardan 

karşılanıyordu. Muhacirlerin yükü, büyük ölçüde yerli halkın sırtındaydı. Masraflar 

için ahalinin verdiği katkı, hazinenin verdiği katkının birkaç misliydi. Aynı şekilde 

halk gibi memurlar da yardımlar konusunda tazyik ediliyordu.  

Çerkes muhacirler, Memur ve katipler vasıtasıyla Mart 1865’e (Mart 1281) 

kadar henelerinde sayılarak mâlî ve bedenî durumlarına göre 4 sınıfa ayrılacaktır.   

1-Hâlen ve bedenen yardıma ihtiyaç duymayacak derecede servet sahibi 

olanlar.  



208 

 

2- Ziraat ve ticaret işlerini yoluna koyanlar.  

Birinci ve ikinci sınıfta yer alacak muhacirlere devletin daha önce tahsis ettiği 

araziler yeterli olmadığından boş arazilerden, mera ve sivad denilen mahallerden her 

çift için 60 dönümden 100 dönüme kadar arazi verilecektir. Mera ve sivadların 

açılmasında bir defalık olmak üzere etraf ve civardaki köylünün yardımına 

başvurulacaktır. Birinci ve ikinci sınıftaki muhacirlerin verilmekte olan günlük 

tayinatları 13 Mart 1865 (1 Mart 1281) tarihinden itibaren kesilecektir 

3- Yardıma muhtaç olmakla birlikte ziraat veya sanatla geçimini sağlamaya 

bedenen elverişli olanlar. Bu sınıftakiler iki kısma ayrılacaklardı. 

a- Ziraat ve sanat erbabı. 

Bu kısımdaki muhacirlere çift edevatı ve sermaye yardımında bulunulacaktır. 

Önceleri ziraat ehline verilen öküzler 15 nüfusa (3-4hane) bir çift öküz hesabıyla 

taksim edilmişti. Ancak haneler arasında anlaşmazlık yaşandığından pek verim 

alınamamıştı. Bundan sonra familya başına bir çift öküz verilecektir. Bu şekilde 4-5 

bin familyanın, ki vilayetteki Çerkes muhacirlerin yarısıdır, var olduğu tahmin 

edildidiğinden hazinenin 10-12 bin kese tahsisat ayırması gerekecektir. Paranın 

gönderilmesiyle birlikte, sayımların ardından öküzler ve ziraat aletleri 1865 senesi 

yaz mevsiminden önce dağıtılmaya başlanacaktır 

Sanat erbabına da 150’er kuruş sermaye yardımı yapılacaktır. Bu 

kısımdakilerin tayinatları, çift edevatı ve sermaye yardımından sonra kesilecektir. 

b- Hizmetkar, hamal ve ameleler. 

Bu kısımdaki muhacirlere iskan olundukları köylerde bekçilik, koruculuk, 

çobanlık ve hizmetkarlık gibi alanlarda iş bulmaları ilan edilecek, tayinatları 13 

Haziran 1865 (1 Haziran 1281) tarihinden itibaren kesilecektir.  

4- Yardıma muhtaç ve kimsesiz sıbyan, dul, ihtiyar, sakat, hasta ve 

çalışamayacak durumda olanlar. Bu sınıftakiler de iki kısma ayrılacaktır. 

a- Anasız-babasız kimsesiz erkek ve kız çocuklarıyla eli ayağı tutan ve işe 

yarayan dul kadınlar. Bunlardan kız ve erkek çocuklar hüccet-i şerʻiye ile mutedil bir 

ücret belirlenerek ve mahkeme sicillerine kayd edilerek talepte bulunan ashab-ı 

hayrın yanına verilecektir. Kimse tarafından alınmayıp açıkta kalan 7-13 yaş arası 

çocuklar Rusçuk ve Niş ıslahhanelerine kayd edilecektir. İşe yarayan dul kadınlar ise 

tezviç için nikahla talep eden veya hizmetkarlık için istekte bulunan kasabalardaki 
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İslam haremlerine dağıtılacaklardır. Bu şekilde sağa sola yerleştirilmelerinden sonra 

bunların da tayinatları kesilecektir. 

b- İhtiyarlar, hastalar, sakatlar, mecnunlar, küçük çocuğu olan dullar, işten 

düşmüş kadın ve erkekler. Bunların tayinatları, kişi başına günlük yarımşar kıyye un 

ve beş dirhem tuz şeklinde verilmeye devam edecektir. Ancak bu tayinatlar, hazine 

veya ahaliden değil de boş arazilere ektirilecek darı, arpa ve kokoroz gibi 

mahsulattan, vergi muafiyet sürelerini dolduran eski muhacirlerden alınacak öşürden 

ve bilâ-vâris vefat eden muhacirlerin emvâl-i metrûkesinden karşılanacaktır. 

Birkaç sene önce gelen Tatar muhacirlere hala bazı yerlerde tayinat 

verilmektedir. Bunların da tayinatları kesilecek, içlerinde kimsesiz ve aceze varsa 

münasib iş ve hizmetler bulunarak geçindirilmeleri çaresine bakılacaktır. 

Köylülerin muhacirlere yardımları çok fazla olup, yapılacak teşviklerle 

kasaba halkının ve memurların da yardımlarının artırılmasına çalışılacaktır. 

Muhacirlerin iskanı için 1500 kuruş maaşla Şakir Efendi, 1000 kuruş maaşla 

bir yüzbaşı ve 1500’er kuruş maaşla iki katip istihdam edilmişti. Çoğu mahalde 

muhacirlerin idaresi için 200-300’er kuruş maaşlarla muvakkat memur ve 

tercümanlar kullanılmaktaydı. Yine 2000-2500 kuruş maaşlı 8-10 tabib ve 

Köstence’de 1000-2000 kese tutarında ecza bulunuyordu. “Çıplak ve açıkta duran 

hastaya ilac vermekliğin te’sîri ve fâidesi olmadığından” tabib ve eczacılardan bir 

kısmının gönderilerek bunlardan yapılacak tasarrufun muhacirlerin ayakkabı gibi 

temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması, Plevne, Rusçuk ve lüzum 

görülürse Köstence’de “Hastahane kılıklı” birer mahal yapılarak hastaların buralarda 

tedavisi, ihtiyaç mikdarı eczanın bu hastaneler için alıkonularak gerisinin irade 

buyrulacak mahalle teslimi gerekmektedir.  

Midhat Paşa, muhacirlerin tamamen iskan edilerek kendi ayakları üstünde 

durmalarının sağlanması ve artık hazine ve yerli halka yük olmamaları için yukarıda 

bahsedildiği şekilde alınan kararların uygulamaya geçirilmesi hususunda Bâbıâli’nin 

iznini istemiştir. Ayrıca mevcut muhacirler yerleştirilmeden vilayete yeni muhacir 

sevkedilmemesi talebinde bulunmuştur
350

.  

                                                 
350 BOA, İ.MMS, 5690, Lef, 4, 31 Kanun-ı Sani 1280 (12 Şubat 1865); Lef, 2; A.MKT.MHM, 

334/24, 12 Muharrem 1282 (7 Haziran 1865). 
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  Bâbıâli de Midhat Paşa’nın istekleri parelelinde bahsedilen hususların 

uygulanmasına müsaade edilmesine, öküzler için 12 bin kesenin Mâliye 

Nezâreti’nden havalesine, Bulgaristan’daki İslam nüfusun artırılması önemli 

görülmekle birlikte yerli halkın nefretini kazanmamak için muhacirlerin tamamı 

iskan edilmeden ve valiyle yazışılmadan Tuna Vilayeti’ne yeni muhacir sevki 

yapılmamasına karar vermiştir
351

.  

Midhat Paşa İskân-ı Muhâcirîn Memurluğu görevini devraldığında, sayıları 

tam olarak bilinemiyorsa da Tuna Vilayeti’nde 100.000
352

 Çerkes muhacirin 

bulunduğu tahmin ediliyordu. Bunların yarısından fazlası iskan olunmuştu. Geriye 

kalan Çerkes muhacirler ise Midhat Paşa döneminde yukarıda bahsedilen planlara 

uygun olarak Ziştovi, Rusçuk, Hezargrad, Silistre, Şumnu ve Lofça kazalarına 

yerleştirilmişlerdir
353

. Bu kapsamda; çok sayıda ev yapılmış,
354

 sıbyan mektepleri 

açılarak hocalar tayin edilmiş, Midhat Paşa’nın talebi üzerine vilayet genelinde yerli 

ve muhacir çocukları için 5.000 adet “elif-bâ”, 1.000 adet “Amme” ve “Tebâreke” 

cüzleriyle 1.000 ilmihal gönderilmiştir
355

. Hastaneler inşa edilerek eczâcı 

görevlendirilmiş
356

, gerekli eczâ ve ilaçlar Mekteb-i Fünûn-ı Tıbbiye anbarından 

temin edilmiştir
357

. Kişi başına günlük yarımşar kıyye ekmek ve tayinat ile odun 

verilmiş, su ihtiyaçlarını karşılamak için kuyular açılmış
358

, muhacirlerin zaruri 

ihtiyaçları giderilmiştir. İskan edilen muhacirlere arazi tahsis edilmiş
359

, her aileye 

birer çift öküz, tohumluk ve tarım aletleri verilmiştir
360

. Sanat erbabına ise sermaye 

                                                 
351 BOA, İ.MMS, 5690, Lef 5, 5 Muharrem 1282 (31 Mayıs 1865). 
352 Midhat Paşa, hatıratında vilayetteki kadın-erkek tüm muhacirlerin sayısını 350.000 olarak 

vermektedir (Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.34). 
353 BOA, A.MKT.UM, 838/25, 12 Şevval 1281 (10 Mart 1865). 
354 BOA, İ.DH, 37050, Lef 3. Sadece Niş’te 2.038 hane yapılmıştır. İ.DH, 37050, Lef 3, 17 Şevval 

1281 (15 Mart 1865). 
355 BOA, İ.MVL, 23655, Lef 5; 23795, Lef 6.  
356 BOA,  İ.MVL, 23784, Lef 4, 7 Zilhicce 1281 (3 Mayıs 1865). 
357 BOA, A.MKT.MHM, 341/99, 27 Rebiülahir 1282 (19 Eylül 1865); İ.MVL, 24744, Lef 2, 16 

Zilhicce 1282 (2 Mayıs 1866). 
358 BOA, İ.MVL, 24579, Lef 2, 30 Ramazan 1282 (16 Şubat 1866). Varna Sancağı Pazarcık 

Kazasında Nogay muhâcirleri için açılması kararlaştırılan 18 kuyudan 6’sı faaliyete geçirilmiştir. 

(İ.MVL, 24579, Lef 2, 30 Ramazan 1282 (16 Şubat 1866).  
359 Tuna vilayeti’nde iskan olunan ve özellikle Dobruca Ovası’nda yerleşen muhacirlere verilecek 

arazilerin tahrir ve taksimi için maiyetindeki 10 katip ile Rusçuk Arazi Memuru Namık Efendi 

görevlendirilmiştir (BOA, MVL, 1071/54, 24 Zilhicce 1281 (20 Mayıs 1865). 
360 BOA, İ.DH, 39470, 4 Cemaziyelevvel 1284 (3 Eylül 1867). 
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yardımında bulunulmuştur. Ayrıca muhacirlerin güvenlikleri için geçici olarak 

zabtiye askerleri istihdam edilmiştir
361

.  

Muhâcirlerin masraflarının bir kısmı hazineden karşılanmıştır
362

. Yapılan 

teşviklerle önemli ölçüde yerli halkın yardımlarından da faydalanılmıştır. Örneğin 

Sofya Sancağı’na yerleştirilen 2.038 hanelik Çerkes muhâcirleri için harcanan 12 yük 

38.180 kuruş masrafın 10 yük 88.180 kuruşluk kısmı, Sofya Sancağı kazalarındaki 

yerli halkın aynî ve nakdî yardımlarından karşılanmıştı
363

. Yine önceden iskan 

olunan ve vergi muafiyet süreleri sona eren eski muhâcirlerin öşür vergilerinden bir 

kısmı yeni gelen muhâcirlerin ihtiyaçları için kullanılmıştır
364

. Ayrıca Çerkes 

muhâcirlerden bilâ-vâris vefat edenlerin malları da mahkemece satılarak fakir 

muhacirlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına, çeşme ve mektep gibi yapıların inşa ve 

tamirlerine harcanmıştır.  

Velisi vefat eden erkek esirlerden küçük yaşta olanların ıslahhanelere 

alınması, büyüklerin orduya yazılması, kadın ise bulundukları kaza hükümetince 

“hüccet-i şerʻiye” ile uygun miktar ücret belirlenerek talip olan kişilerin yanına 

hizmetçi olarak verilmesi
365

; efendisi hayatta olan esir ihtiyarların hükümet 

tarafından azad edilmesi, 8-10 yaşından büyük olanların duruma göre 2-5 sene gibi 

hizmet süreleri sonunda hür ve serbest kalmalarının senetlere bağlanması gibi sosyal 

hayata yönelik düzenlemeler de yine Midhat Paşa’nın önerisiyle hayata 

geçirilmiştir
366

. 

Muhacirlerin iskan edilmelerinden sonra da birçok sorun yaşanmıştı. 

Yerlerini beğenmeyen, odun ve suyu yeterli görmeyen veya akrabalarının başka 

mahallerde olduğu iddiasını ortaya atan Çerkes muhacirler sağa sola göç etmişlerdir. 

Karışıklık ve kargaşaya sebep olduğu gerekçesiyle bu tür göçler valilikçe 

yasaklanmıştır. Sadece anne-baba ve kardeş gibi akrabası başka yerlerde olan 

muhacirlerin yerel idareye başvurmaları halinde münasip olan tarafın nakline izin 

                                                 
361 BOA, İ.MVL, 24751, Lef 2. 
362 BOA, Cevdet Dahiliye (C.DH), 579; 2159; A.MKT.UM, 860/40, 14 Safer 1282 (9 Temmuz 

1865). 
363 BOA, İ.DH, 37050, Lef 3; A.MKT.MHM, 323/59, 24 Şaban 1281 (22 Ocak 1865); 328/15. 
364 BOA, İ.MVL, 25360, Lef 2; İ.DH, 39470, 4 Cemaziyelevvel 1284 (3 Eylül 1867). 
365 BOA, A.MKT.UM, 858/57, 3 Safer 1282 (28 Haziran 1865). 
366 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.35-36. 
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verilmiştir
367

. Buna rağmen yerlerini izinsiz terk eden muhacirlerin arazi ve haneleri 

ihtiyaç sahibi yerli halka ücretsiz olarak dağıtılmıştır
368

. 

Midhat Paşa mevcut muhacirlerin iskanı tamamlanmadan bölgeye yeni 

muhacir sevk edilmemesi yönünde Bâbıâli’yi uyarmış, hatta artık Tuna Vilayeti’nde 

muhacir yerleştirilecek arazi kalmadığını bildirmişti
369

. Ancak 5 Haziran 1867’de 

8.000 civarında Abaza muhacir Tuna Vilayeti’ne sevkedilmiştir
370

. Gelen Abaza 

muhacirler Ziştovi ve Niğbolu kazalarındaki “mîrî sivad”larla Plevne ve Lofça 

kazalarındaki köylere yerleştirilmişlerdir. Günlük zaruri ihtiyaçları görülmüş, bir 

yandan 1.000 hane inşa edilirken bir yandan da bir an önce ziraata başlamaları için 

1.000 çift öküz ve tarım aletleri hazır edilmiştir. Yaklaşık 15 yük kuruşluk 

masrafları, 3 senelik muafiyet süreleri dolan eski muhacirlerin öşür vergilerinden 

karşılanmıştır
371

. Yine Baserabya’da bulunan Lipovanlardan 34 ailenin iltica ederek 

İsmail karşısındaki boş Leti? Adası’na iskan talepleri, yerleşmelerinin ikinci yılından 

itibaren vergilerini ödemeleri şartıyla olumlu karşılanmıştır
372

. Ayrıca Sırbistan’da 

Fethülislam Kalesi’ndeki
373

 74 haneden 57 hane halkının vekilleri aracılığıyla 

yaptıkları Osmanlı topraklarına hicret etme istekleri kabul edilmiş, Vidin’den 

gönderilen bir bölük asker eşliğinde Fethülislam Kalesi’nden 222 kişi Avusturya 

vapur kumpanyasından kiralanan bir şileple Tuna Vilayeti’ne getirilmiştir. Kişi 

başına 25’er kuruş peşin ödeme yapılmış, zaruri ihtiyaçları için geçici olarak 

yevmiye bağlanmıştır. Ev yapmaları için de her aileye 750’şer kuruş verilmiş, 

kendilerine istedikleri mahalde iskan etme serbestliği de tanınmıştır
374

.  

                                                 
367 BOA, C.DH, 11873, 20 Cemaziyelevvel 1282 (11 Ekim 1865). Verilen öküz ve arazilerin 

kullanışsızlığı ve meclis azalarının tahriki sebebi ile Üsküb Eyaleti Vulçetrin Kaza’sından Niş 

Sancağı’na firar eden 900 çerkes muhacirin, yapılan görüşmeler sonunda şikayet ettikleri durumların 

düzeltileceği sözü verilerek ikna edilip yerlerine dönmeleri sağlanmıştır (BOA, A.MKT.MHM, 

384/8, 6 Safer 1284 (9 Haziran 1867). 
368 BOA, A.MKT.UM, 884/84, 3 Kanun-ı Evvel 1281 (15 Aralık 1865). Tırnova Sancağı’na bağlı 

Ziştovi Kazasındaki Çerkes muhacirlerin yerlerini terk etmeleri üzerine hane ve arazileri Gabrova 

Kazasındaki Nerdiban, Banova, Elena ve Birova nahiyeleri halkına ücretsiz olarak verilmiştir (BOA, 

A.MKT.UM, 884/84, 3 Kanun-ı Evvel 1281 (15 Aralık 1865). 
369 BOA, A.MKT.UM, 838/25, 12 Şevval 1281 (10 Mart 1865). 
370 BOA, A.MKT.UM, 975/79, 24 Mayıs 1283 (5 Haziran 1867). 
371 BOA, İ.DH, 39470, 26 Cemaziyelevvel 1284 (25 Eylül 1867); A.MKT.UM, 998/92. 
372 BOA, A.MKT.UM, 983/12, 10 Rebiülevvel 1284 (12 Temmuz 1867). 
373 Fethülislam Kalesinde 87 hane vardı. Bunlardan 13 hanesi Vidin’e hicret etmişti. 57 hane Midhat 

Paşa döneminde Tuna Vilayeti’ne göç etmiş, 17 hane ise kalede kalmayı tercih etmiştir (BOA, 

A.MKT.MHM, 344/26, 4 Cemaziyelevvel 1282 (25 Eylül 1865).  
374 BOA, A.MKT.MHM, 344/26, 4 Cemaziyelevvel 1282 (25 Eylül 1865). 
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Belgrad Vakasından sonra Belgrad’taki Osmanlı tebaası Müslüman ahali 

Vidin ve Niş’e hicret etmişlerdi (Ekim 1862). Ancak sorunları devam ettiğinden 

Belgrat muhacirleri 4 maddelik bir mahzar düzenleyerek yetkililere iletmişlerdir. 

Buna göre;  

1-Tımarlarının beratları yenilenmekte olduğundan bir senedir maaş ödemesi 

yapılmamaktadır. Ödemelerin zamanında yapılması ve vefat durumunda tımarlarının 

vereseye intikalinin sağlanması. 

2- Belgrat’taki emlak ve eşyaların tazminatının bir an önce sonuçlandırılması. 

3- Diğer muhacirlere verildiği gibi kendilerine de 750’şer kuruş hane bedeli 

verilmesi ve Belgrat’tayken aldıkları senelik “sadaka-i seniyye”nin eskiden olduğu 

devam ettirilmesi. 

4- 500 kuruş ve daha fazla tımar maaşı alanlara yevmiye verilmediğinden 

bunların da yevmiyeden hissedar edilmesi. 

İlgili maddeler Meclis-i Mahsus’ta görüşüldükten sonra; tımar beratlarının 

kayıt işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğu, tımarların evlada intikalinin 

kararlaştırıldığı, tazminat maddesinin taksitlere bağlanarak Sırbistan’dan taksitler 

geldikçe muhacirlere verileceği, hane bedellerinin muhacirlerin en fakirlerinden 

başlanılarak dağıtıldığı, Belgrat’tayken ticaret ve ziraattan mahrum olmalarına 

karşılık verilen “sadaka-i seniyye”nin artık verilmesine gerek kalmadığı, 1.000 

kuruştan aşağı tımar maaşı alanlara da işlerini yoluna koyuncaya kadar yevmiye 

verilmesi, sanat erbabına ise bir defalık nakit sermaye yardımında bulunulması 

karara bağlanmıştır
375

. 

 

b.Yeni Yerleşim Yerleri 

Midhat Paşa Tuna Vilayeti’nde geri kalmış bölgeleri tespit ederek gelişmeleri 

için gerekli çalışmaları yapmıştır. Rusçuk’a 18, Plevne’ye 6 ve Lofça’ya 10 saat 

mesafe uzaklıkta ve Tuna Nehri kıyısında bulunan Niğbolu kasabası kale 

münasebetiyle bir dağ üzerinde konuşlanıp iç taraflarla ulaşımı zor olduğundan fazla 

gelişememişti. Etraftan Niğbolu iskelesine gidecek emval ve zehayir ulaşım sorunu 

nedeniyle iki kat uzaklıktaki Ziştovi ve Rahova iskelelerine yöneliyordu. Midhat 

                                                 
375 BOA, İ.MMS, 1345, Lef 11, 18 Receb 1283 (26 Kasım 1866); İ.MVL, 24559, Lef 4, 14 Ramazan 

1282 (31 Ocak 1866). 
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Paşa’nın kasabaya yaptığı ziyaret esnasında Niğbolu’nun, yarım saat mesafe 

yukarıda ve Tuna Nehri kenarında bulunan, havası da uygun Sarıyar denen mahalle 

taşınması gündeme gelmiştir. 

Sarıyar, Niğbolu kasabası sınırları içinde boş bir arazi idi. O sırada 

Plevne’den açılan yol da Sarıyar’a kadar gitmekteydi. Halkın düşünceleri de 

yoklanmış, arazi tahsis olunduğu takdirde kasaba ve civar bölge ahalisinin binalar 

inşasıyla iskan etmeye istekli olduklarının görülmesi üzerine derhal vilayet 

merkezinden bir mühendis gönderilerek haritası yaptırılmıştır. Buna göre yeni 

kurulacak kasabanın büyük sokakları 40’ar diğer sokakları 24’er arşın olacaktı. 

16’şar bin Zira genişliğinde 4 tane de meydan yeri ayrılmıştı. 

Halkın tamamen Sarıyar’a göç etmesi mecburi tutulmamış, nakletmek 

isteyenlere arazinin meccanen verileceği ancak kaldırım ve su yolları masraflarına 

karşılık dükkan ve mağaza yerlerinin her ziraından 40’ar, hanelerden 20’şer ve bağ-

bahçelerden 10’ar para alınması, Niğbolu dışındaki civar kasabalardan iskan 

edeceklere arazilerin ziraının 3-10 kuruş arasında bir fiyata satılması, bir sene içinde 

bina yapmayanlardan arazilerin geri alınması ve binaların kargir olarak inşası karara 

bağlanarak bir de komisyon kurulmuştur.  

Halkı teşvik etmek amacıyla yeni inşa edilecek Niğbolu hükümet konağı, 

hamam ve telgrafhanenin Sarıyar mevkiine yapılması ve burada kurulacak kasabaya 

“Sultâniye” ismi verilmesi de vilayet idaresince uygun görülmüştür. Yine Niğbolu 

Kalesi’nin tamiriyle Vidin Hapishanesindeki suçluların bir kısmının buraya nakli 

düşünülmüştü. Midhat Paşa’nın görüşleri Meclis-i Vâlâ’da müzakere edilerek 

Sarıyar’da bina yapmak isteyen halka meccanen arazi verilmesi kabul edilmiş, ancak 

masraf yapılmaması için müdür konağı inşası ve kalenin tamiri işinin ertelenmesi 

istenmiştir
376

. 

Yine Köstence kasabasının genişletilmesi için mîrî arazilerin satışı 

gerçekleştirilmiştir. 80 hanelik Köstence kasabası, demiryolu hattı ve limandan 

dolayı giderek gelişerek 150 hane ve 150 dükkana ulaşmıştı. Midhat Paşa’dan önce 

Köstence kasabasındaki mîrî arazilerin tapu ile satılması kararı alınmış ancak 

fiyatların çok yüksek olması ve arâzî-i mîrîye mahsus tapu senedine, tevârüs ve 

                                                 
376 BOA, A.MKT.UM, 924/45, 9 Zilhicce 1282 (25 Nisan 1866). 
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intikal ahkâmından dolayı halkın rağbet göstermemesi nedeniyle sadece 105 parça 

arsa satılarak 1.179 kese gelir elde edilmiş, bunun da 3 yük 25 bin kuruşu tahsil 

edilebilmişti. Midhat Paşa’nın, satışların artırılması ve hızlanlandırılması için bu 

arsaların bâ-hüccet-i şerʻiye “mülk” suretinde satılması teklifi Bâbıalice kabul 

edilmiştir
377

. Bu karardan sonra satışlarda artış sağlanmış, Mayıs 1867tarihi itibariyle 

6 yük 57.564 kuruş 15 para gelir elde edilmiştir. Kasaba içindeki tüm sokaklara 

139.311 kuruş 18 para harcama yapılarak toplam 36.089 arşın 19 parmak kaldırım 

inşa edilmiştir
378

.  

Köstence Limanı’nın karşı tarafında bulunan 1000 dönümlük boş arazi, bağ 

ve bahçe yapılmak üzere müzayede ile bâ-tapu tafvîz edilmiştir. 3 sene boş kaldığı 

takdirde devletçe geri alınmak şartıyla satılan arazilerin dönümü 25 kuruşa kadar 

yükselmiş, İstanbul’dan da talip çıkmıştır
379

.  

Maçin kasabasıyla İbrail arasında Potbaşı denilen boş mîrî arazi de bâ-hüccet-

i şerʻiye “mülkiyet” suretiyle satışa çıkarılarak yerleşime açılmıştır
380

.  

Rusçuk-Varna Demiryolu hattı üzerindeki İnebekçi ve Kasbiçan durakları, 

Hezargrad ve Şumnu kasabalarının geçiş bölgesiydi. Bu kasabalara gidip-gelen yolcu 

ve eşya için duraklar civarında boş arazilere çeşitli kişilerce kulübe şeklinde binalar 

yapılmıştı. Ayrıca dükkan ve mağaza gibi yapıların inşası talebi hükümete 

gelmekteydi. Gerekli müdahalede bulunulmadığı takdirde düzensiz yapılaşma 

meydana geleceği gibi mîrî araziler de başkaların eline geçecekti. Bu nedenle adı 

geçen duraklar civarının haritası yaptırılarak sahiplerinin elinde olan arazilere bina 

yapmak isteyenlerden bedel-i öşür alınarak yapı ruhsatı verilmesine, mîrî arazilerin 

                                                 
377 BOA, İ.MVL, 24134, Lef 5, 24 Rebiülevvel 1282 (17 Ağustos 1865), Lef 6, Gurre-i Rebiülahir 

1282 (24 Ağustos 1865). 
378 BOA, A.MKT.MHM, 386/35, Lef 3, 15 Muharrem 1284 (19 Mayıs 1867). Kaldırımlardan 23.367 

arşın 15 parmak mahallin masrafı olan 86.852 kuruş 37 para mülk sahiplerinden tahsil edilmiş, henüz 

satılamayıp boş kalan arsa önlerine tesadüf eden 7.791 arşın 16 parmak mahallin masrafı olan 3.361 

kuruş ile hükümet konağı, hapishane, mektep ve mezarlık gibi kamuya ait mahallerin önüne tesadüf 

eden 4.929 arşın 39 parmak mahallin masrafı olan 19.097 kuruş 26 para satılan arsaların gelirinden 

karşılanmıştır (BOA, A.MKT.MHM, 386/35, Lef 3, 15 Muharrem 1284 (19 Mayıs 1867)).  
379 BOA, A.MKT.UM, 940/6, 29 Cemaziyelahir 1283 (8 Kasım 1866); İ.MVL, 25564, Lef 8, 17 

Zilkade 1283 (23 Mart 1867). 
380 BOA, İ.MVL, 24342, Lef 5, 18 Cemaziyelahir 1282 (8 Kasım 1865). 
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ise Rusçuk ve Varna sancakları meclislerinde müzayede ile satılmasına karar 

verilmiştir
381

. 

Tuna Vilayeti’nde her sene mayıs ayında panayırlar kurulmaktaydı. 

Bunlardan en büyüğü Cuma kasabasında açılan panayırdı. Buradaki dükkanlar 

oldukça düzensiz olup çoğu bir çatı altında birbirine bitişikti. Dükkanlarda, birçoğu 

manifatura olmak üzere 80-100 bin kese tutarında eşya bulunmaktaydı. Dükkanların 

sık ve bitişik olmalarından dolayı vuku bulacak herhangi bir yangın büyük zararlara 

yol açacaktı. Bu nedenle panayır mahallinin kasaba civarında uygun bir yere nakline, 

ilgili mahallin haritası yaptırılarak etrafına duvar çekilmesine, içindeki 250 bin 

ziralık araziden 155.200 küsur ziraʻın yol ve meydanlar için ayrılıp geri kalan 92.200 

küsur ziraʻın ise kısım kısım bölünerek üzerine taş, tuğla ve kireçten bina inşası 

şartıyla müzayede ile satışına, mağdur olmamaları için eski panayır yerinde 

dükkanları bulunanlara yeni mahalden 3/2 oranında meccanen arazi verilmesine, yeni 

panayır yerinin etrafına örülecek duvarın masrafı olan yaklaşık 100 bin kuruşun 

dükkan mahalli alan kişilere paylaştırılmasına, satılan panayır yeri gelirinin Tuna 

Kuvve-i Nehriye’sine tahsis edilmesine karar verilmiştir
382

. 

Yine aynı şartlarla Karasu ve Hacıoğlupazarcığı panayır mahalleri de 

müzayede ile satılmıştır
383

. 

Ayrıca pazar kurulmayan Adliye, Tutrakan, Maçin, Babadağı, Hırsova, 

Köstence kasabalarında Pazartesi, Belgradçık, Rahova, Tulca kasabalarında 

Perşembe, Orhaniye’de Cumartesi, Niğbolu’da Salı, Varna’da Cuma, Pıravadı’da 

Pazar, Tırnova’da (Hayvan Pazarı) Perşembe günleri birer pazar açılmasına
384

 ve 

sapa yerde kalan Lom pazarının kasaba içine taşınmasına karar verilmiştir
385

. 

 

3.İnşa Faaliyetleri 

                                                 
381 BOA, İ.MVL, 25814, Lef 2, 8 Safer 1284 (11 Haziran 1867); A.MKT.MHM, 385/34, 19 Safer 

1284 (22 Haziran 1867). 
382 BOA, İ.MVL, 26288, Lef 2, 25 Receb 1284 (22 Kasım 1867); A.MKT.MHM, 401/88, 17 Zilkade 

1284 (11 Mart 1868).  
383 BOA, İ.MVL, 23830, Lef 7, 29 Zilhicce 1281 (25 Mayıs 1865); MVL, 1072/1, 23 Mayıs 1281 (4 

Haziran 1865). 
384 Bu konu Meclis-i Vâlâ’da müzakere edilmiş ve uygun görülerek Pazar yerleri için emr-i âlî 

gönderilmesi Mâliye Nezâreti’ne havale kılınmıştır (BOA, BEO.AYN.d, 919, s.21, 15 Rebiülevvel 

1283 (28 Temmuz 1866). 
385 BOA, MVL, 1073/45, 29 Rebiülahir 1283 (10 Eylül 1866). 
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a.Hükümet Konağı İnşası 

Vilayet idaresinin teşkiliyle birlikte yeni meclis ve memuriyetler açılmış 

olduğundan vilayet merkez ve sancaklarındaki hükümet konaklarının genişletilmesi 

veya yeniden inşası gerekmişti. Önemi dolayısıyla ilk olarak vilayet merkezi 

Rusçuk’taki hükümet konağına el atılmıştır. Geçici olarak Rusçuk hükümet konağı 

düzenlenmiş, hemen bitişiğindeki eski harem dairesi tamir edilerek ve yeni bir ahşap 

daire yapılarak hükümet konağına ilave edilmiş, “yâr ve ağyâr nazarında şân-ı âlî”nin 

kudretini göstermek maksadıyla 40.000 kuruş harcanarak mefrûşâtı Viyana’dan 

getirtilmiştir
386

.   

Ancak bu geçici düzenleme de zamanla kifayet etmediğinden eski harem 

dairesi ve hapishane yıkılarak ve bunların yerlerine ilaveten bitişiklerindeki boş arsa 

da satın alınarak 5.000 arşınlık alana 965 ziraı hükümet konağı, 453 ziraı zabtiye 

askerleri ve teftiş memurları koğuşları, 2.100 ziraı hastane ile umûmî ve kadınlara ait 

iki hapishane olmak üzere bir proje geliştirilmiştir
387

. Merkezden izin alındıktan 

sonra inşaata başlanmış, hapishane kısmında mahkumların ücretsiz olarak 

çalıştırıldığı bina iki yıl içinde tamamlanarak hizmete açılmıştır. Alt katı som taş ve 

üst katı tuğladan yapılmış olup 6 yük 38.000 kuruşa mal olmuştur
388

. 

Yine Şumnu, Ziştovi
389

, ve Mecidiye hükümet konakları yeniden inşa 

edilmiş
390

, Samakov
391

 ve Vidin
392

 hükümet konakları ile Niş hükümet konağındaki 

“merkez odası” dairesi tamir edilmiş
393

, sancak ve kazalardaki Temyiz-i Hukuk 

meclislerinin mefruşâtı iki senede bir yenilenmiştir
394

. 

Tuna Vilayeti’nde sancak merkez kazaları dışındaki kaza ve nahiyelerin 

toplam 57 adet konağa ihtiyacı vardı. Bunlardan 28’i mevcud ise de yalnız 14 adedi 

muntazamdı. Geri kalan 14’ü tamire muhtaçtı. 29 mahalde ise hiç konak yoktu. 

Müdürler kirahanelerde ikamet etmekteydi. Bu nedenle kazalarda tek tip ve iki katlı 

                                                 
386 BOA, İ.MVL, 23364, Lef 3, 27 Cemaziyelevvel 1281 (28 Ekim 1864) ; 23772, Lef 3, 2 Zilhicce 

1281 (28 Nisan 1865) ; 23810, Lef 3, 18 Zilhicce 1281 (14 Mayıs 1865) ; 24481, Lef 4, 8 Şaban 1282 

(27 Aralık 1865) ; 24967, Lef 4, 29 Safer 1283 (13 Temmuz 1866). 
387 BOA, İ.MVL, 23692, Lef 1, 2 Ramazan 1281 (29 Ocak 1865). 
388 BOA, İ.MVL, 25887, Lef 2, 9 Cemaziyelevvel 1284 (8 Eylül 1867). 
389 BOA, İ.MVL, 24016, Lef 3, 22 Safer 1282 (17 Temmuz 1865). 
390 BOA, İ.MVL, 23756, Lef 3, 24 Zilkade 1281 (20 Nisan 1865). 
391 BOA, İ.MVL, 26279, Lef 6, 1 Zilkade 1284 (24 Şubat 1868). 
392 BOA, İ.MVL, 25449, Lef 2, 18 Ramazan 1283 (24 Ocak 1867). 
393 BOA, İ.MVL, 24406, Lef 3, 9 Receb 1282 (28 Kasım 1865). 
394 BOA, A.MKT.MHM, 386/95. 
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olarak yerine göre 14-16 ve 12-14, nahiyelerde ise 6 ve 4 odalı hükümet konakları 

inşası kararı alınmış, aciliyeti bulunan Şumnu ve Ziştovi hükümet konaklarının 

yapımına başlanmıştır. Ancak üçte iki masrafı halkın ianeleriyle karşılanacağı 

taahhüdüne rağmen hazinenin sıkışık durumu nedeniyle merkezden onay 

alınamamış, aciliyeti bulunanların yapılması, diğerlerinin ise ileriki senelere 

bırakılması bildirilmiştir
395

.  

 

b.Hapishane 

Midhat Paşa’nın valilik görevlerinde önem verdiği bir diğer husus da 

mahkumların durumlarının iyileştirilmesi olmuştur. İşkenceye kesinlikle taviz 

verilmemiş, bu suça karışan memurlar ve zabtiye askerleri ağır cezalara 

çarptırılmışlardır
396

. Mahkumların elbise ihtiyaçları da karşılanmış, Rusçuk 

Hapishanesi’ndeki 200 ve Vidin Hapishanesi’ndeki 400 mahkum ile Niş 

Hapishanesi’ndeki mahpuslara, ıslahhanelerde diktirilerek aba, pantolon, don, 

gömlek ve üsküfden (başlık) oluşan 5 parçalık bir kat elbise verilmiştir. 

Hapishanelerin ihtiyaçlarına tahsis edilen vilayette işlenen kabahatlerden
397

 alınan 

“cezâ-yı nakdî” hasılatı, birtakım düzenlemeler yapılarak artırılmıştır. Niş 

Kalesi’ndeki hapishane yeniden düzenlenmiştir
398

. Rusçuk’ta yapılan ve içinde 

hükümet konağı ve zabtiye askerleri koğuşlarının bulunduğu büyük binanın bir 

kısmı, kadın hapishanesi ve mahkum hastanesi olarak düzenlenmiştir
399

.  

Tuna Vilayeti’ndeki merkez hapishanelerinden biri Niş’te, diğeri Vidin’de 

bulunuyordu. Bu hapishanelerde vilayet içinden ve diğer vilayetlerden büyük suç 

işleyip müebbet, muvakkat kürek ve pranga cezasına çarptırılan mahkumlar ikame 

ediliyordu. Niş hapishanesinin durumu diğerlerine göre iyiyse de
400

 bir kısmı 

hükümet konağı yanında ve bir kısmı Pazvandoğlu Konağı denilen eski kargir binada 

olmak üzere iki kısımdan oluşan ve 700 mahkumu barındıran Vidin hapishanesinin 

fiziki koşulları oldukça kötüydü. Öyle ki bir sene içinde 154 mahkum ölmüştü. Bu 

nedenle Midhat Paşa, Vidin’de 600 kişilik Avrupadakiler gibi bir hapishane inşa 

                                                 
395 BOA, İ.MVL, 24016, Lef 1-3; MVL, 1071/77, 11 Safer 1282 (6 Temmuz 1865). 
396 BOA, İ.MVL, 21787; A.MKT.UM, 603/50. 
397 BOA, İ.MVL, 24680, Lef 1 15 Ramazan 1282 (1 Şubat 1866). 
398 BOA, İ.MVL, 23611, Lef 5, 6 Ramazan 1281 (2 Şubat 1865). 
399 BOA, İ.MVL, 23692, Lef 1, 2 Ramazan 1281 (29 Ocak 1865) ; 25887, Lef 1. 
400 Midhat Paşa, Niş hapishanesini Niş valiliğindeyken inşa etmişti. 
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etmek istemişse de masraflı olacağından bunun yerine Vidin Kalesi’nin iç kale 

kısmının, işe yaramayan cephane ve barutlardan temizlenerek ve ufak bir tamirat 

yapılarak kullanılması hususunu merkeze bildirmiştir. İlk başta Bâbıâli’den olumlu 

cevap gelmişse de
401

 daha sonra Vidin Kalesi’nde top mermilerinin muhafaza 

edildiği belirtilerek uygun görülmemiştir
402

. Bunun üzerine Pazvandoğlu Konağı 

yıkılarak yerine içinde hastane, tımarhane ve gaslhaneyi de bulunduran 600 kişilik 

bir muntazam hapishane yapılmasına karar verilmiştir
403

. Ancak bu karardan kısa bir 

süre sonra Şûrâ-yı Devlet Başkanlığı’na atanan Midhat Paşa hapishanenin bitirilişini 

görememiştir. 

 

c.Dini Yapı İnşası 

Niş kasabası dışında Yeğen Mehmed Paşa’nın yaptırdığı ve tamamen 

kullanılamaz hale gelen Fethiye Camii orijinal şekline bağlı kalınarak 1 yük 47.000 

kuruşa yeniden inşa edilmiştir
404

. Yine Köstence’de Aziziye
405

 ismiyle büyük, 

Sünne’de de küçük bir cami yapılmıştır
406

. 

1856 Islahat Fermanı’yla birlikte gayrimüslimlere kendi kiliselerini tamir ve 

inşa hakkı tanınmıştı. Buna bağlı olarak Tuna Vilayeti’nde çok sayıda Rum, 

Bulgar
407

, birkaç tane de Lipovan ve Kazak milletlerine ait kilise inşa edilmiştir
408

.  

 

d.Askeri Yapıların İnşası  

Asayişin muhafazası ve yol güvenliği için Rusçuk merkezinde
409

 ve Varna 

Demiryolunun Rusçuk İstasyonunda
410

 İvranya
411

, Niş
412

 ve Sırbistan sınırında yeni 

karakollar yapılmış, mevcut olanlar tamir edilmiştir
413

. 

                                                 
401 BOA, A.MKT.MHM, 328/6, 26 Receb 1281 (25 Aralık 1864). 
402 BOA, A.MKT.MHM, 362/30, 23 Rebiülahir 1283 (4 Eylül 1866). 
403 BOA, İ.MVL, 26296, Lef 3, 8 Zilkade 1284 (2 Mart 1868); A.MKT.MHM, 401/74. 
404 BOA, İ.MVL, 23661, Lef 2, 17 Şevval 1281 (15 Mart 1865). 
405 Bu caminin, 30 zira uzunluğunda, 20 zira genişliğinde ve 150.000 kuruş masrafla yapımı 

planlanmıştı (BOA, MVL, 1071/79, 9 Mayıs 1281 (21 Mayıs 1865). 
406 BOA, İ.MVL, 25944, Lef 4, 27 Cemaziyelevvel 1284 (26 Eylül 1867). 
407BOA, C.ADL, 5327; 1913; 2433; 1906; 1905; 1593; 5718; 5719; 3914; 2131; 5543; 485; 1726; 

C.DH, 15151; 15125; 15118. 
408 BOA, C.ADL, 1986; 5329. 
409 BOA, İ.MVL, 23730. 
410 BOA, İ.DH, 39454. 
411 BOA, İ.MVL, 24547. 
412 BOA, İ.MVL, 24093. 
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Silistre’nin Tuna kapısı tarafındaki Eski Saray mahalline büyük bir kışla ve 

hastane inşa edilmiş
414

, Tırnova
415

 ve Niş kışlaları elden geçirilmiştir
416

. Ayrıca 

Seraskerlik kanalıyla Vidin
417

, Varna
418

, Silistre
419

, Niğbolu
420

, Niş kalelerinin 

tamirleri gerçekleştirilmiş
421

, Şumnu
422

 ve Sofya cephaneliklerine paratoner 

yerleştirilmiştir
423

. 

 

F.Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati Dönüşü 

Âli ve Fuat paşaların Sultan Abdülaziz’in Avrupa’ya bir seyahat 

düzenlemesinin Osmanlı Devleti’ne maddi ve manevi büyük menfeatlar sağlayacağı 

düşünceleri ve Fransa İmparatoru III. Napolyon’un 1867 Uluslararası Paris 

Sergisi’ne daveti neticesinde Padişah, askerî ve sivil maiyetiyle birlikte 21 Haziran 

1867’de İstanbul’dan yola çıkarak Fransa, İngiltere, Belçika, Prusya ve Avusturya’yı 

dolaşarak 7 Ağustos 1867’de İstanbul’a dönmüştür
424

.  

Sultan Abdülaziz’in Viyana’yı ziyaretinden sonra Tuna Vilayeti toprakları 

üzerinden İstanbul’a döneceğine karar verilmesiyle birlikte Midhat Paşa padişahın 

geçeceği yolların düzenlenmesi, karşılamalarda bulunmaları için mektep ve ıslahhane 

talebelerinin hazırlanmaları çalışmalarına girişmiş
425

, Sultan’ın Rusçuk’ta kalacağı 

dairenin tefrişi için gerekli eşyaları almak üzere Vilayet Mektubi Odası Mümeyyizi 

Edhem Bey’i İstanbul’a göndermiştir
426

. Ayrıca Sadâret Müsteşarlığı’na telgraf 

çekilerek teşrifat ve alay tertibi işlerinden anlayan birinin yollanması istenmiş, 

Askerî Teşrifatçısı Kadri Paşa ve Bâbıâli Teşrifat Hülefâsından Abdullah Efendi’nin 

                                                                                                                                          
413 BOA, İ.MVL, 24230. 
414 BOA, İ.MVL, 25448; A.MKT.MHM, 373/54. 
415 BOA, A.MKT.MHM, 317/32. 
416 BOA, İ.MVL, 24093. 
417 BOA, İ.MVL, 23972; 24247. 
418 BOA, İ.MVL, 25076. 
419 BOA, İ.MVL, 25450. 
420 BOA, A.MKT.MHM, 379/9. 
421 BOA, İ.MVL, 23865. 
422 BOA, A.MKT.MHM, 358/41. 
423 BOA, İ.MVL, 25731; A.MKT.MHM, 377/44. 
424 Nihat Karaer, Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati ile Osmanlı ve Batı Kamuoyundaki 

Yansımaları, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yücel Özkaya, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Tarih (Yakınçağ) Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2003, s.44-149. 
425 BOA, A.MKT.UM, 982/55, 7 Rebiülevvel 1284 (9 Temmuz 1867). 
426 BOA, A.MKT.MHM, 387-A/30, 7 Rebiülevvel 1284 (9 Temmuz 1867). 
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gönderileceği
427

 cevabı alındıktan sonra Midhat Paşa, Padişahı karşılamak üzere 

Kılıç Ali Vapuru’yla Peşte’ye gitmiştir
428

.  

Sultan Abdülaziz 31 Temmuz 1867’de Peşte’ye gelmiş, Macar halkının sevgi 

gösterileriyle karşılanmıştır. Bu arada Nâib-i Saltanat Âli Paşa, Serasker Mütercim 

Rüştü Paşa, Valide Sultan’ın Başağası Cevher Ağa, İbrahim ve Hüsnü paşalar, 

Bâbıâli Teşrifat Memurlarından Abdullah Efendi, birkaç subay ile bir hassa silahşör 

takımı Varna’ya gelmişlerdi ve buradan da Rusçuk’a geçeceklerdi. 

Padişah 1 Ağustos’ta Peşte’den ayrılmış, nehir yoluyla 3 Ağustos akşamı 

Vidin’e gelmiştir. Şehir düzenlenmiş, geceleyin kandiller yakılarak, toplar ve fişekler 

atılarak şenlikler yapılmıştır. Geceyi burada geçiren padişah, 4 Ağustos sabahı 

Midhat Paşa’dan Vidin Hakkında bilgi almış, mektep çocukları ile halktan muhtaç 

olanlara dağıtılmak üzere 100.000 kuruş ihsanda bulunmuştur. Öğlen Vidin’den 

ayrılarak Lom, Rahova, Niğbolu ve Ziştovi önünden geçerek akşam üzeri Rusçuk’a 

varmıştır. Sadrazam ile beraberindeki devlet erkanı ve kalabalık bir halk topluluğu 

tarafından karşılanan Sultan iskeleden vilayet konağına gitmiştir. Geceyi vilayet 

konağında geçirmiş, 5 Ağustos’ta konsolosları, Rusçuk’ta görev yapan memurları, 

bir Bulgar heyetini, Memleketeyn Prensi Charles’ı ve Rusçuk’ta bulunan Fransız 

Karakol Gemileri subaylarını kabul etmiştir. Öksüzler için 75.000, öğrenciler için 

50.000, öksüzler yurdu ve okullar için 50.000, şehrin fakirleri için 50.000 kuruş ile 

askerlere tam, zabtiye askerlerine ise yarım aylık ihsanda bulunmuştur. 6 Ağustos 

1867 Salı sabahı Rusçuk’tan hareket ederek Rusçuk-Varna treni ile Varna’ya 

ulaşmıştır
429

. Varna’da da Rusçuk’ta olduğu gibi kafile için ayrı ayrı konaklar 

hazırlanmıştı. Padişah Varna’daki karşılama töreninin ardından kendisi için 

hazırlanan konağa geçerek istirahat etmiştir. Akşam üzeri yine halkın çoşkulu 

tezahüratı ve şenlikler arasında Sultan ve maiyetini taşıyan yatlar savaş gemilerinin 

refakatinde Varna’dan ayrılarak 7 Ağustos’ta İstanbul’a ulaşmıştır
430

. 

                                                 
427 BOA, A.MKT.UM, 986/9, 10 Temmuz 1283 (22 Temmuz 1867). 
428 BOA, A.MKT.UM, 984/88, 9 Temmuz 1283 (21 Temmuz 1867); 986/22, 12 Temmuz 1283 (24 

Temmuz 1867). 
429 Aslında padişahın Rusçuk, Tırnova, Gabrova üzerinden Şıbka Karyesi, Kızanlık, Zağra-i Atik ve 

Edirne güzergahından İstanbul’a dönmesi Tuna ve Edirne vilayetleriyle haberleşilerek Sadâret 

tarafından kararlaştırılmıştı (BOA, A.MKT.UM, 983/93, 1 Temmuz 1283 (13 Temmuz 1867)). 

Ancak daha sonra Varna’dan deniz yoluyla gidilmesi uygun görülmüştür. 
430 Nihat Karaer, a.g.t., s.145-150; BOA, A.MKT.UM, 987/65, 20 Temmuz 1283 (1 Ağustos 1867); 

987/70, 21 Temmuz 1283 (2 Ağustos 1867); 988/41, Lef 5, 24 Temmuz 1283 (5 ağustos 1867); Lef 6, 
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Sultan Abdülaziz bir gece Vidin’de iki gece de Rusçuk’ta kalmıştır. Tuna 

Vilayeti’ndeki çalışmalardan çok memnun kalmış, Rusçuk’a gelişinde “burası 

neresi” diye sormuş, Midhat Paşa’dan “memâlik-i şâhânenizden Tuna Vilâyeti’nin 

merkezi olan Rusçuk Kasabası’dır efendimiz” cevabını alması üzerine “Paşa! 

Himmetinize teşekkür olunur. Avrupa’da gördüğüm yerlerden farksız bir hâle 

getirmişsiniz” diyerek Midhat Paşa’ya iltifatta bulunmuştur
431

.  

Yine padişah bazı vilayet memurlarıyla, Bulgar, Ermeni ve Rum ileri 

gelenlerine çeşitli derecelerde rütbe ve nişan verdiği gibi
432

 İstanbul’a gittikten sonra 

Adakale’deki Müslüman halka da 50.000 kuruş ihsanda bulunmuştur
433

. 

 

Verilen rütbe ve nişanlar aşağıda taploda gösterilmiştir. 

Memuriyet ve Memurun İsmi Verilen Rütbe ve Nişan 

Tuna Vilayet Muhasebecisi Rıfat Bey Rütbe-i Sâniye 

Tuna Vilayet Mektubcusu Rıfat Efendi Rütbe-i Sâniye 

Varna Kaymakamı Abdurrahman Paşa Rütbe-i Mîr-i Mîrânî 

Şumnu Kazası Müdürü Ali Bey Hâcelik Rütbesi
434

 

Vidin Kaymakamı Sabri Paşa Üçüncü Rütbeden Mecidî Nişanı 

Varna Kaymakamı Abdurrahman Paşa Üçüncü Rütbeden Mecidî Nişanı 

Vilayet Muhasebe Muavini Edib Efendi Dördüncü Rütbeden Mecidî 

Nişanı
435

 

Vilayet Muavini Mustafa Bey Mütemâyiz 

Islahhanelerle Şirket İdaresi Umum Müdürü 

Hâfız Ağa 

Istabl-ı Âmire Müdürlüğü Pâyesi 

Vilayet Meclis-i Temyîz-i Hukuk Katibi 

Reşad Efendi  

Rütbe-i Sâlise 

Vilayet Meclis-i İdare Birinci Katibi Râif 

Efendi 

Rütbe-i Sâlise 

Vilayet Mektûbî Kalemi Hulefâsından Besim 

Efendi 

Rütbe-i Sâlise 

Şumnu Kazası Müdürü Ali Bey Rütbe-i Sâlise 

Sofya Sancağı Tahrîrât Müdürü Diğer Raif Hâcelik Rütbesi 

                                                                                                                                          
25 Temmuz 1283 (6 ağustos 1867); Lef 8, 25 Temmuz 1283 (6 Ağustos 1867); Lef 9, 25 Temmuz 

1283 (6 Ağustos 1867); Lef 10, 25 Temmuz 1283 (6 Ağustos 1867). 
431 Midhat Paşa, Mithat Paşanın Hatıraları I: Hayatım İbret Olsun (Tabsıra-i İbret), Yay. Haz. 

Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yayınları, İstanbul, 1997, s.69, Dipnot 28. 
432 BOA, A.MKT.UM, 993/8, 5 Cemaziyelevvel 1284 (4 Eylül 1867). 
433 BOA, A.MKT.MHM, 391/29, 15 Cemaziyelevvel 1284 (14 Eylül 1867); 396/95, 25 Şaban 1284 

(22 Aralık 1867). 
434 BOA, İ.DH, 37567, 24 Rebiülahir 1282 (16 Eylül 1865); A.MKT.MHM, 342/9, 27 Rebiülahir 

1282 (19 Eylül 1865). 
435 BOA, İ.DH, 37913, 28 Şaban 1282 (16 Ocak 1866); A.MKT.MHM, 348/68, 19 Ramazan 1282 (5 

Şubat 1866). 
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Efendi 

Vidin Sancağı Tahrîrât Müdürü Halil Efendi Hâcelik Rütbesi 

Vidin Sancağı Meclis-i Cinayet Birinci 

Katibi Remzi Bey 

Hâcelik Rütbesi
436

 

Vilayet Muhasebecisi Edib Efendi Rütbe-i Saniye 

Rusçuk Mal Müdürü Rıfat Efendi Rütbe-i Sâlise
437

 

Vilayet Meclis-i Ticaret Reisi Hacı Yovanço Rütbe-i Saniye 

Vilayet İdare Meclisi Azasından Nuri Bey Istabl-ı Âmire Müdürlüğü Pâyesi 

Vilayet Mektûbî Odası Hulefâsından İsmail 

Bey 

Rütbe-i Sâlise 

Tırnova Sancağı Nüfus Nâzırı Fazıl Bey Kapucubaşılık Rütbesi 

Tırnova Sancağı İdare Meclisi Azasından 

Karagözoğlu İstefan Efendi 

Kapucubaşılık Rütbesi 

Tırnova Bulgar Mektebleri Umum Muallimi 

Mihaylovski Efendi 

Beşinci Rütbeden Mecidî Nişanı 

Rusçuk Memleket Tabâbetinde Müstahdem 

Dimitraki Efendi 

Beşinci Rütbeden Mecidî Nişanı 

Samako’da Mütemekkin Etıbbâdan Mösyö 

Andonaki  

Beşinci Rütbeden Mecidî Nişanı
438

 

Vidin Sancağı Mutasarrıfı Rasim Paşa Rumeli Beylerbeyliği 

Rusçuk Sancağı Mutasarrıfı  Rumeli Beylerbeyliği 

Müfettiş-i Hükkâm Mustafa Tevfik Efendi Üçüncü Rütbe Mecidî Nişanı 

Vilayet Muavini Mustafa Bey Efendi Rütbe-i ûlâ Sınıf-ı Sânisi 

Politika Memuru Odyan Efendi Rütbe-i ûlâ Sınıf-ı Sânisi 

Vilayet Mektubcusu Rıfat Efendi Mütemâyiz 

Vilayet Defterdârı Edib Efendi Dördüncü Rütbe Osmânî Nişanı 

Vilayet Mektubcu Muavini Edhem Bey 

Efendi 

Dördüncü Rütbe Mecidî Nişanı 

Vilayet İdare Meclisi Katibi Raif Efendi Rütbe-i Sâniye Sınıf-ı Sânîsi 

Vilayet Mektûbî Odası Mütemâyizânından 

İsmail Bey 

Rütbe-i Sâniye Sınıf-ı Sânîsi 

Vilayet Mektûbî Odası Mütemâyizânından 

Besim Efendi 

Rütbe-i Sâniye Sınıf-ı Sânîsi 

Vilayet Defter-i Hâkânî Müdürü Namık 

Efendi  

Rütbe-i Sâniye Sınıf-ı Sânîsi 

Vilayet Ziraat Müdürü Kigork Efendi Rütbe-i Sâniye Sınıf-ı Sânîsi 

Vilayet Defterdar Muavini Tahsin Efendi Rütbe-i Salise 

Hezargrad Kaymakamı Azmi Efendi  Rütbe-i Salise 

Ziştovi Kaymakamı Dâniş Efendi Rütbe-i Salise 

Niğbolu Kaymakamı Âkif Ağa Rütbe-i Salise 

Tahrîr-i Emlak Reisi Hüseyin Efendi Rütbe-i Salise 

Vilayet Meclis-i Cinayet ve Temyîz-i Hukuk Rütbe-i Salise 

                                                 
436 BOA, A.MKT.MHM, 366/67, 25 Cemaziyelahir 1283 (4 Kasım 1866). 
437 BOA, İ.DH, 38719, 25 Receb 1283 (3 Aralık 1866). 
438 BOA, İ.DH, 38984, 6 Zilkade 1283 (12 Mart 1867); A.MKT.MHM, 377/31, 16 Zilkade 1283 (22 

Mart 1867). 
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Memurları Hüsnü Bey ve Şakir Efendi 

Vilayet Mektûbî Odasında Namık Efendi Rütbe-i Salise 

Vilayet İdare Meclisi Azasından Hacı Memiş 

Efendi 

Istabl-ı Âmire Müdürlüğü Pâyesi 

Vilayet Meclis-i Temyîz-i Hukuk 

Mümeyyizi Mehmed Bey 

Istabl-ı Âmire Müdürlüğü Pâyesi 

Rusçuklu Hacı Tanaş Efendi  Rütbe-i Sâniye 

Tırnovalı Yordanço Efendi Rütbe-i Sâniye 

Rusçuklu Bulgar Başpapas Nilos Efendi Üçüncü Rütbe Mecidî Nişanı 

Vilayet Meclis-i Ticaret Reisi Hacı Yordanço 

Efendi 

Dördüncü Rütbe Mecidî Nişanı 

Mavridi Efendi’nin Damadı Petraki Efendi Rütbe-i Sâlise 

Islahhane Müdürü Şerif Efendi  Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

Matbaa Müdürü Edhem Efendi Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

Bulgar Milleti Muallim-i Evveli Rusçuklu 

Dragan Efendi  

Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

Vilayet Meclis-i İdare Azasından Ahmed 

Efendi 

Rütbe-i Sâlise 

Vilayet Meclis-i İdare Azasından Garabet 

Ağa 

Rütbe-i Sâlise 

Vilayet Meclis-i İdare Azasından Marko Ağa Rütbe-i Sâlise 

Yahudi Milletinden İstanbulluoğlu Rozanes 

Efendi ile Cebron Efendi 

Rütbe-i Sâlise 

Vilayet Evrak Müdürü Nuri Efendi Rütbe-i Sâlise 

Ecnebî Katibi Ernest Efendi Rütbe-i Râbiʻa 

Vilayet Mektûbî Odası Hulefâsından 

Mehmed Ali Efendi 

Rütbe-i Râbiʻa 

Vilayet Mektûbî Odası Hulefâsından İbrahim 

Bey 

Rütbe-i Râbiʻa 

Vilayet Mektûbî Odası Hulefâsından Enverî 

Efendi 

Rütbe-i Râbiʻa 

Vilayet Mektûbî Odası Hulefâsından Ferid 

Bey 

Rütbe-i Râbiʻa 

Vilayet Muhasebe Odası Hulefâsından Hıfzı 

Efendi 

Rütbe-i Râbiʻa 

Vilayet Muhasebe Odası Hulefâsından 

Mehmed Efendi 

Rütbe-i Râbiʻa 

Vilayet Muhasebe Odası Hulefâsından 

Osman Efendi 

Rütbe-i Râbiʻa 

Vilayet Muhasebe Odası Hulefâsından Faik 

Efendi 

Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

Vilayet Muhasebe Odası Hulefâsından 

İbrahim Efendi 

Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

Vilayet Muhasebe Odası Hulefâsından Esad 

Efendi 

Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

Vilayet Muhasebe Odası Hulefâsından Hasan Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 
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Efendi 

Reis-i Teftîş Ahmed Bey Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

Telgraf Müfettişi Tahir Efendi Dördüncü Rütbe Mecidî Nişanı 

Telgraf Türkçe ve memuru Celal Bey Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

Telgraf Fransızca Memuru Bartolani Efendi Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

Rusçuk Müftüsü Mehmed Nuri Efendi Devriye Mevleviyeti 

Tırnova Sancağı Tahrîrât Müdürü Haydar 

Bey 

Rütbe-i Sâlise 

Varna Sancağı Tahrîrât Müdürü Haydar 

Efendi 

Rütbe-i Sâlise 

Varna Sancağı Muhasebecisi Şükrü Efendi Rütbe-i Sâlise 

Tırnova Sancağı İdare Meclisi Azasından 

Hacı Derviş Ağa 

Dergâh-ı âlî Kapucubaşılığı 

Ziştovi Kazası İdare Meclisi Azasından 

Süleyman Ağa 

Dergâh-ı âlî Kapucubaşılığı 

Ziştovi Kazası İdare Meclisi Azasından Pop 

Hristo 

Dördüncü Rütbe Mecidî Nişanı 

Ruscuk Sancağı Tahrîrât Müdürü Nuri 

Efendi 

Rütbe-i Sâlise 

Tırnova Kazasında Verbofkalı Mehmed Ağa Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

Edirne Müderrislerinden Vidin Sancağı 

Nâibi Hasan Tahsin Efendi  

İstanbul Müderrisliği 

Bursa Müderrislerinden Vidin Sancağı 

Müftüsü Mustafa Hamdi Efendi 

İstanbul Müderrisliği 

Vidin Sancağı Tahrîrât Kalemi Hulefâsından 

Mustafa Refik Bey 

Rütbe-i Sâlise 

Vidin Sancağı Muhasebecisi Tahsin Efendi Rütbe-i Sâlise 

Vidin Vücûhundan Hurşid Efendi   Dördüncü Rütbe Mecidî Nişanı 

Vidin Sancağı Tahrîrât Müdürü Halil Efendi Rütbe-i Râbiʻa 

Vidin Sancağı İdare Meclisi Azasından 

Rapko Ağa 

Kapucubaşılık 

Vidin Sancağı Meclis-i Temyîz-i Hukuk 

Mümeyyizlerinden Savasnaki? Ağa 

Kapucubaşılık 

Adliye Kazası Kaymakamı İzzeddin Bey Dördüncü Rütbe Mecidî Nişanı 

Vidin Sancağı Meclis-i Temyîz-i Hukuk 

Mümeyyizlerinden Mahmud Efendi 

Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

Vidin Sancağı Meclis-i Temyîz-i Hukuk 

Mümeyyizlerinden Ahmed Şükrü Efendi 

Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

Adliye Kazası İdare Meclisi Azasından 

Mirza Bey 

Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

Adliye Kazası Meclis-i Temyîz-i Hukuk 

Mümeyyizlerinden Zekeriya Efendi 

Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

Vidin Sancağı İdare Meclisi Azasından ve 

Yahudi Milletinden Âşir Efendi 

Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

Vidin Sancağı Hükümet Tercümanı İlya 

Efendi 

Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 
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Vidin Vücûhundan Ali Bey Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

Vilayet İdare Meclisi Azasından Nuri Bey Üçüncü Rütbe Mecidî Nişanı
439

 

Devriye Mevâlîsinden Varna Müftüsü Halil 

Efendi 

Dördüncü Rütbeden Nişan 

Hâkimü’l-hacc Mehmed Nuri Efendi Devriye mevleviyetlerinden 

Münasibiyle Taltifi 

Varna Sancağı Mutasarrıfı Kitabetinde 

bulunan Ömer Lutfi Efendi 

Rütbe-i Sâlise 

Varna Metropolidi Yovakim Efendi Üçüncü Rütbeden Mecidî Nişanı 

Varna Rüşdiye Mektebi Muʻallim-i Evveli 

Mustafa Rûşen Efendi 

Edirne Müderrisliği 

Varna Sancağı Efkâf Müdürü Cemal Bey Rütbe-i Râbiʻa 

Varna Hükümet Tercümanı Komninos 

Efendi 

Beşinci Rütbeden Mecidî Nişanı 

Varna Sancağı İdare Meclisi Azasından ve 

Bulgar Muteberânından Gospodin Ağa 

Beşinci Rütbeden Mecidî Nişanı 

Varna Ermeni Metropolidi Dimotyos Efendi Beşinci Rütbeden Mecidî Nişanı 

Varna Ermeni Milleti Muteberânından 

Sarkiszâde Hayrabet Ağa 

Beşinci Rütbeden Mecidî Nişanı 

Varna Rum Milleti Muteberânından Praşko 

Ağa 

Beşinci Rütbeden Mecidî Nişanı 

Varna Sancağı Ticaret Meclisi Azasından 

Apostolaki Efendi 

Beşinci Rütbeden Mecidî Nişanı
440

 

Tuna Vilayeti Defterdarı Edib Efendi Rütbe-İ Ûlâ Sınıf-I Sânî
441

 

Tulca Sancağı Mutasarrıfı Süleyman Paşa Rumeli Beylerbeyliği 

Niş Sancağı Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa Rumeli Beylerbeyliği 

Tırnova Sancağı Mutasarrıfı Ali Bey Rütbe-İ Ûlâ Sınıf-ı Evvel 

Şehirköyü Kazası Kaymakamı Tayfur Ağa Istabl-ı Âmire Payesi 

Şumnu Kazası Kaymakamı Ali Bey Rütbe-i Sâniye 

Silistre Kazası Kaymakamı Müfid Efendi Rütbe-i Sâniye 

Lofça Kazası Kaymakamı Hasan Bey Rütbe-i Sâlise 

Leskofça Kazası Kaymakamı Cemal Efendi Rütbe-i Sâlise 

Balçık Kazası Kaymakamı Hüseyin Efendi Rütbe-i Sâlise 

Hacıoğlupazarcığı Kazası Kaymakamı 

Tefvfik Efendi 

Rütbe-i Sâlise 

Vilayet Meclis-i Temyîz-i Hukuk 

Mümeyyizlerinden ve Bulgar Milletinden 

Tasko Efendi 

Rütbe-i Sâlise 

Ziştovili Nikolaki Ağa Kapucubaşılık 

Rusçuk Asâkir-i Zabtiye Tabur Ağası Yahya 

Ağa 

Dördüncüi Rütbe Mecidî Nişanı 

Vilayet Merkezinde Mütercimlik Hizmetinde Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı 

                                                 
439 BOA, A.MKT.MHM, 389/21, Lef 2, 19 Rebiülahir 1284 (20 Ağustos 1867). 
440 BOA, İ.DH, 39350 Lef 3, 21 Rebiülahir 1284 (22 Ağustos 1867). 
441 BOA, İ.DH, 39824, Lef 4, Gurre-i Zilkade 1284 (24 Şubat 1868). 
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Bulunan Bulgar Milletinden Yovanço Efendi 

Vilayet Merkezinde Mütercimlik Hizmetinde 

Bulunan Bulgar Milletinden İstoil Efendi 

Beşinci Rütbe Mecidî Nişanı
442

 

Rusçuk Belediye Meclisi Reisi Râif Efendi Dördüncü Rütbe Osmânî Nişanı 

Demiryolu Komiseri Hasan Efendi Rütbe-i Selâse 

Avusturya Tuna Vapurları Kumpanyası 

Rusçuk Acentesi Mösyö Vaha 

Dördüncü Rütbe Mecidî Nişanı
443

 

Rusçuk Defter-i Hâkânî Memurlarından 

Rüstem Efendi 

Rütbe-i Selâse
444

 

 

 

 

 

G.Asayiş ve Emniyet 

1.Zabtiye Alayı’nın Düzenlenmesi ve Nizamiye Askerleriyle ilgili Bazı 

Gelişmeler 

Vidin, Silistre ve Niş eyaletlerinin birleştirilmesiyle Tuna Vilayeti 

oluşturulmuştu. Mevcut zabtiye askerleri iki alaydı. 11 bölük piyade ve 3 bölük 

süvariden oluşan bir alayı Niş ve Sofya sancaklarında, 9 bölük piyade ve 6 bölük 

süvariden ibaret olan diğer alay ise Vidin ve Silistre’de bulunuyordu. Toplam zabtiye 

askeri sayısı ise 3.264’tü. Niş ve Sofya’da bulunan zabtiye alayı gayet muntazam 

olmasına rağmen Vidin ve Silistre’deki zabtiye alayı düzen ve disiplinden yoksundu. 

Ayrıca bölgenin genişliğinden ve haydut-eşkıyanın çokluğundan dolayı sayıca da 

oldukça yetersizdi. Bu nedenle iç güvenliğin sağlanmasında bir taraftan “neferât-ı 

muvazzafa-i muvakkate” istihdam edilmiş, diğer taraftan köylülerden meccanen ve 

nöbetleşe kullanılmak üzere “asâkir-i ihtiyâtiye” kuvvetleri oluşturulmuştu. Tırnova 

ve Kazan gibi Bulgar nüfusun yoğun olduğu yerlerde ise halk aylık vererek yerli ve 

yabancılardan oluşan güvenlik birimleri kurmağa mecbur kalmışdı. Bu durum halka 

mâlî külfet yüklediği gibi hükümetin de nüfuzunu sarsıyordu.  

Zabtiye askerlerinin ıslahı vilayet nizamnamesinin de gereği idi. Midhat Paşa 

Tuna Vilayeti Asâkir-i Zabtiyesine alay beyi tayin edilen Süleyman Bey’in Rusçuk’a 

gelmesiyle birlikte zabtiye askerlerinin yeniden düzenlenmesi için çalışmalara 

                                                 
442 BOA, İ.DH, 39884, 22 Zilkade 1284 (16 Mart 1868). 
443 BOA, İ.DH, 39377, 28 Rebiülahir 1284 (29 Ağustos 1867); A.MKT.MHM, 390/68, 7 

Cemaziyelevvel 1284 (6 Eylül 1867). 
444 BOA, İ.DH, 39465, 25 Cemaziyelevvel 1284 (24 Eylül 1867). 



228 

 

başlamıştır. Mevcut tahsisattan fazla masraf yapılmaması, zabtiye askeri sayısının 

vilayetin güvenliğini sağlayabilecek düzeye yükseltilmesi ve idare ve talimlerinin 

muntazam bir şekle konulması yönünde 3 temel esas üzerinde çalışmalar 

yürütülmüştür. Öncelikle zabtiye askerlerinin maaşları, elbise ve diğer masrafları 

tespit edilmiştir. Mevcut iki zabtiye alayının 82 yük, düzensiz ve geçici olarak 

istihdam olunan askerlerin de 2 yük olmak üzere Tuna Vilayeti iç güvenlik 

birimlerinin yıllık toplam 84 yük kuruş giderleri olduğu anlaşılmıştır. Zabtiye 

askerlerinin maaşlarında düzenlemeye gidilmiş 98 kuruş olan piyade maaşına 

dokunulmamakla birlikte 196 kuruş olan süvari askerinin maaşı fazla bulunarak 160 

kuruşa indirilmiştir
445

. Vidin ve Silistre’deki zabtiyeler için 230 kuruşa yaptırılan 

üniformaların da piyasa araştırmaları sonucu 150 kuruşa gayet kaliteli olarak temin 

edilebileceği görülmüştür.  

Mâlî düzenlemelerin yanında emir komuta kademesindeki –örneğin 

mülâzımların yerine “bölük ağası muavini” ismiyle zabit getirilmesi gibi- bazı 

rütbelerde de değişikliğe gidilmiş, böylece hem tasarruf sağlanması hem de disiplin 

kazandırılması hedeflenmiştir. Burada hemen belirtmek gerekir ki Midhat Paşa Niş 

Eyaleti valiliği sırasında liyakatini gördüğü zabitleri terfi ettirerek Tuna Vilayeti 

Asâkir-i Zabtiye Alayı’nın teşkilinde de kullanmıştır
446

. 

Bu çalışmaların ardından Tuna Vilayeti Asâkir-i Zabtiyesi, Alay Beyi 

Süleyman Bey’in komutasında 3.434 kişi ve 7 taburluk 1 alay olarak düzenlenmiştir. 

Dörder bölük piyade ve ikişer bölük süvariden oluşan 5 tabur; Rusçuk (1.tabur), 

Vidin (2.tabur), Niş (3.tabur), Sofya (4.tabur) ve Tırnova (5.tabur) sancaklarında, 

ikişer bölük piyade ve ikişer bölük süvariden meydana gelen iki tabur ise Varna 

(6.tabur) ve Tulca (7.tabur) sancaklarında konuşlandırılmıştır. Ayrıca bir bölük 

süvari, seyyar olarak vilayet merkezi Rusçuk’ta görevlendirilmiştir.  

                                                 
445 Bir müddet sonra Bâbıâli’nin tasarruf tedbirleri kapsamında süvarinin maaşı 133, piyadenin ise 83 

kuruşa düşürülmüştür. Midhat Paşa’nın talebiyle hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı çeken Niş 

ve Sofya dışındaki beş sancakta bulunan asâkir-i zabtiye piyade neferlerinin maaşları 100 kuruşa 

çıkarılmıştır (BOA, İ.MVL, 26223, Lef 2, 20 Receb 1284 (17 Kasım 1867); A.MKT.MHM, 399/33). 
446 BOA, Yıldız Esas Evrakı (Y.EE), 35/87, 16 Şaban 1282 (4 Ocak 1866). Niş Eyaleti Asâkir-i 

Zabtiye Alay Katibi Abdi Efendi ile yine aynı alayda görevli Yüzbaşı Ahmed Efendi, Tuna Vilayeti 

Asakir-i Zabtiye Alayı’nın Vidin ve Niş taburuna Tabur Ağası olarak tayin edilmişlerdir (BOA, 

Y.EE, 35/87, 16 Şaban 1282 (4 Ocak 1866). 
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Yeni düzenlemeyle birlikte Tuna Vilayeti zabtiye askeri 24 bölük piyade
447

 

ve 15 bölük süvariden oluşuyordu. Her bölük, bir bölük ağası ve bölük ağası muavini 

komutasında, bir jurnal emini idaresinde idi. Piyade bölükleri 10’ar ve süvari 

bölükleri 6’şar “kol”a ayrılmıştı. Her “kol” bir kol vekili, kol vekili muavini ve 8 

neferden oluşuyordu. Bu düzenlemeyle zabtiye askerlerinin yıllık maaş, elbise ve 

tayinat masrafları toplamı 79 yük 2.000 kuruş olarak hesaplanmıştı. 

Asâkir-i zabtiye sınıfının yanında şehir merkezlerinde polislik hizmetini 

görecek 86 kişilik “umûr-ı teftîşiye me’mûru”
448

, hapishanelerde görevli zabtiye 

askerlerinin şikayet konusu olan hallerinin ıslahı için de 60 kişilik gardiyan sınıfı 

oluşturulmuştur. Teftiş memurlarının 3 yük 11.000 ve gardiyanların ise 1 yük 14.000 

kuruş yıllık masrafı bulunuyordu. Böylece Tuna Vilayeti Asâkir-i Zabtiyesi 3.434 

zabtiye askeri, 86 teftiş memuru ve 60 gardiyan olmak üzere 3.580 kişiye ulaşmış, 

yıllık tahsisatları da 83 yük 28.290 kuruş tutmuştur. Vilayetin gelirlerinden karşılık 

bulundukça teftiş memurlarının sayısının artırılması kararı da alınmıştır
449

. Bu karar 

gereği daha sonra, vilayet merkezinde bir başkan ve iki muavin idaresinde teftiş 

memurlarının sayıları 86’dan 120’ye çıkarılmıştır. Maaşlarında da iyileştirilmeye 

gidilerek birinci sınıf teftiş memurlarının (7 nefer) maaşları 500’den 750 kuruşa, 

ikinci sınıfın (20 nefer) maaşları 320’den 500’e, üçüncü sınıfın (40 nefer) maaşları 

220’den 350 kuruşa yükseltilmiş, dördüncü sınıfın (50 nefer) aylıkları ise 250 kuruş 

olarak belirlenmiştir
450

. Daha sonra Tuna Vilayeti genelinde uygulanan tenkîhatla 

teftiş memurlarının sayısı 73’e düşürülmüşse de Bulgar isyanı akabinde tekrar 101’e 

yükseltilmiş ve teftiş memurları reisinin maaşı, 500 kuruş zam yapılarak 1.500 

kuruşa çıkarılmıştır
451

.     

Midhat Paşa’nın teftiş memurlarıyla ilgili uygulaması diğer yeni kurulacak 

vilayetlere de örnek teşkil etmiş ve ilk etapta Bosna Vilayeti’nde tatbik olunmuştur. 

                                                 
447 Daha sonraları devletin tasarruf tedbirleri dahilinde biri dâimi diğeri geçici olarak 2 piyade bölüğü 

lağvedilmiştir. Geçici olan piyade bölüğü bir müddet sonra yeniden kurulmuştur BOA, İ.MVL, 

22773, Lef 4, 2 Safer 1284 (5 Haziran 1867); A.MKT.MHM, 384/32. 
448 Teftiş Memurları, sancak merkezlerinde ve iskele bulunan bazı mühim mahallerde pasaport 

kontrolü yapmak, zararlı yayın ve şahısları ortaya çıkarmak, belediye nizamatını gözetmek ve 

herhangi bir suç olayında gerekli araştırmaları icra etmekle görevliydiler (BOA, İ.MVL, 24630, Lef 4, 

3 Zilkade 1282 (20 Mart 1866); İ.MMS, 1317, Lef 5). 
449 BOA, İ.MVL, 23620, Lef 2, 3 Şaban 1281 (1 Ocak 1865); Lef 4,5 (İrade), 12 Ramazan 1281 (8 

Şubat 1865); Y.EE, 35/86; 36/22; A.MKT.MHM, 325/50; C.DH, 5777; İ.MVL, 25140, Lef 2.  
450 BOA, İ.MVL, 24630, Lef 4, 3 Zilkade 1282 (20 Mart 1866); İ.MMS, 1317, Lef 5. 
451 BOA, İ.MVL, 25972, Lef 3, 9 Cemaziyelahir 1284 (8 Ekim 1867). 
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Ayrıca Midhat Paşa’dan zabtiye askerlerinin vazifelerine dair bir nizamname-i 

mahsusa hazırlayarak Bâbıâli’ye göndermesi istenmiştir
452

.  

Midhat Paşa, zabtiye askerlerinin maaşlarının düzenli olarak ödenmesine
453

, 

kaliteli kumaşlardan üniformalar teminine dikkat etmiş
454

, odun, kömür, kandil ve 

mum masrafları için ayrıca tahsisat çıkarttırmıştır
455

. Ayrıca zabtiye askerlerinin 

ellerindeki eski silahların değiştirilmesi talebi de merkeze iletilmiştir. Gelen cevapta 

Avrupa’dan alınacak yeni tüfeklerin ilk olarak Tuna Vilayeti Zabtiye Askerlerine 

verileceği belirtilmiştir
456

. Yine paşanın Azaryan Bazirgan vasıtasıyla Amerika’dan 

fişenk satın aldığı belgelerden anlaşılmaktadır
457

.  

Midhat Paşa sadece zabtiyenin değil düzenli ordunun işlerini de yakından 

takip etmiştir. Kurʻa-i askeriye usulünün uygulanmasına özen göstermiş, askerlik 

yaşındaki kişileri gizleyip hükümete yanıltıcı bilgi veren bazı muhtarları 6 ay hapis 

cezasına çarptırmıştır
458

. Sırbistan’dan gelecek tehlikelere karşılık Vidin ve Niş 

Fırka-i Askeriye’leri birleştirilmiş, yetersiz görülen Süleyman Paşa emekli edilerek 

kumandanlığına Ferik Ömer Şevki Paşa getirilmiştir
459

. Bulgarların isyan 

hazırlıklarını artırmaları üzerine Sofya Fırka-i Askeriye Kumandanlığı’na Feriklik 

rütbesi verilerek Mahmud Paşa tayin edilmiştir
460

. Ayrıca Tuna Vilayeti Asâkir-i 

Redife’sinin âdî Şeşhane silahlarının iğneli veya Şınayder cinsi tüfeklere 

dönüştürülmesi için Bâbıâli’den karar çıkarttırmıştır
461

. 

                                                 
452 BOA, Y.EE, 35/87, 16 Şaban 1282 (4 Ocak 1866). Tuna Vilayeti Asâkir-i Zabtiyesinin teşkilinde 

askerî ünvanların değiştirilmesine “Dâr-ı Şûrâ-yı Askeriye” karşı çıkmışsa da Meclis-i Vâlâ dikkate 

almamıştır (Y.EE, 35/87, 16 Şaban 1282 (4 Ocak 1866). 
453 BOA, A.MKT.UM, 921/67. 
454 BOA, A.MKT.MHM, 320/84. 
455 BOA, İ.MVL, 24511, Lef 1,3. Tuna Vilayeti Asâkir-i Zabtiye Alayından 7 sancakta bulunan tabur 

ve bölüklerin ikamet ettikleri 118 koğuş, 197 karakol ve 43 “nokta”daki askerlerin odun, kömür, 

kandil ve mum masrafları için yıllık 60.000 kuruş tahsisat ayrılmıştır (BOA, C.DH, 5777). 
456 BOA, A.MKT.MHM, 329/1, 13 Zilkade 1281 (9 Nisan 1865). 
457 Ali İhsan Gencer-Ali Fuat Örenç-Metin Ünver, Türk-Amerikan Silah Ticareti Tarihi, Doğu 

Kütüphanesi, İstanbul, 2008, s.53,166. Midhat Paşa’nın Bağdat Valiliği ve Sadâreti dönemlerinde 

Amerikadan getirtilecek silahlarla ilgili tavsiye ve kararları hakkında bkz. A.e., s.53-55,112, 166, 260 

vd. 
458 BOA, İ.DH, 36911, Lef 2, 22 Şaban 1281 (20 Ocak 1865); İ.MVL, 23709, Lef 6, 8 Zilkade 1281 

(4 Nisan 1865). 
459 BOA, A.MKT.UM, 856/49, 3 Muharrem 1282 (29 Mayıs 1865). Ömer Şevki Paşa’ya daha sonra 

Nişân-ı Âlî-i Osmânî verilmiştir (BOA, İ.DH, 39316, 10 Rebiülahir 1284 (11 Ağustos 1867). 
460 BOA, İ.MTZ(04), 95, Lef 3, 2 Zilhicce 1284 (26 Mart 1868).  
461 BOA, İ.MMS, 1454, Lef 1, 27 Şevval 1284 (21 Şubat 1868). Hüdavendigar, İzmir, Trabzon, Tuna 

ve Selanik eyaletleriyle Tekfurdağı, Gelibolu, Biga ve Canik sancakları mülkî amirlerine yazı 

gönderilerek Nizâmiye askerlerine şeşhane tüfeği verildiğinden tamamen terk edilen eski çakmaklı 
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2.Genel Asayiş Olayları 

Midhat Paşa zabtiye askerlerini düzene sokarak vilayet içinde belli bölgelere 

kümelenmiş eşkıya gruplarını ortadan kaldırmıştır. Takip edilen eşkıyaların komşu 

vilayetlere kaçmalarına karşılık Selanik ve özellikle Edirne vilayetleriyle ortaklaşa 

hareket edilmiştir. Tuna Vilayeti topraklarına sızan İslimye, Aydos, Karinabad ve 

Zağra-i Atik’teki eşkıyaların üzerine gidilmesi hususunda Edirne Vilayetiyle irtibata 

geçilmiştir
462

. 

Tuna Vilayeti’nin güvenliğini tehdit eden bir diğer unsur da Sırbistan’dan 

vilayet topraklarına sızan eşkıya gruplarıydı. Her ne kadar sınırda gerekli önlemler 

alınmışsa da geçişlere engel olunamamış, vilayet içine girenler, zabtiye askeriyle 

takip edilmekle birlikte hızla Sırbistan’a geri döndüklerinden tam başarı 

sağlanamamıştır. Ancak zabtiye askerlerinin karşılaştıkları eşkıya gruplarına ağır 

kayıplar verdirilmiş, sağ yakalananlar mahkemelerinin ardından idam 

edilmişlerdir
463

. 

Sırp Emâreti kendi topraklarında hazırlanıp Tuna Vilayeti’ne saldıran bu 

eşkıyalar hakkında sınır bölgesinde herhangi bir önlem almamıştır. Osmanlı 

Devleti’nin yaptığı uyarılar da fayda vermemiştir. Bununla birlikte Sırb Emâreti, 

Osmanlı Devleti’nin suçluların yakalanıp teslim edilmesi isteğini, bazı hafif suçluları 

iade ederek göstermelik de olsa yerine getirmiştir
464

. 

Sırbistan Emâreti’yle ilgili yaşanan diğer bir sorun da sınır bölgelerindeki tuz 

ve tütün kaçakçılığıydı. Özellikle Niş ve sınıra yakın kazalarda kaçakçılığın artması 

üzerine bununla mücadele etmek için aylık yüz kuruş maaşla 100 kişilik ayrı bir 

güvenlik birimi kurulmuştur
465

. 

                                                                                                                                          
tüfeklerden 100 milyon çakmak taşının “döğen” denilen ziraat aletinde kullanılması ve nakliye 

masrafları halka ait olmak üzere Anadolu ve Rumeli’de ziraatle uğraşan halka dağıtılması kararının 

alındığı belirtilerek gereğinin yapılması emredilmiştir (BOA, A.MKT.MHM, 346/63, 26 Receb 1282 

(15 aralık 1865). 
462 BOA, İ.MVL, 24476, Lef 5, 7 Şaban 1282 (26 Aralık 1865); A.MKT.UM, 914/80, 18 Safer 1282 

(13 Temmuz 1865); A.MKT.MHM, 360/1, 25 Safer 1283 (9 Temmuz 1866); İ.DH, 38592, 28 

Cemaziyelevvel 1283 (8 Ekim 1866); A.MKT.UM, 968/71, 23 Nisan 1283 (5 Mayıs 1867). 
463 BOA, İ.MVL, 24391, Lef 5, 6 Receb 1282 (25 Kasım 1865); Cevdet Zabtiye (C.ZB), 1461, 

Evâsıt-ı Receb 1282 (29 Kasım-9 Aralık 1865).  
464 BOA, İ.MVL, 24638, Lef 7, 5 Zilkade 1282 (22 Mart 1866); A.MKT.MHM, 375/62, 26 Şevval 

1283 (3 Mart 1867). 
465 BOA, İ.MVL, 24421, 15 Receb 1282 (4 Aralık 1865). 
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Midhat Paşa Sırbistan Emâreti’nin durumunu da casuslar ve muhbirler 

vasıtasıyla yakından takip etmiştir. O dönemde Osmanlı Devleti’yle Emâret arasında 

büyük bir gerginlik olmamakla birlikte bir savaş durumunda Niş ve Vidin’deki askerî 

kuvvetlerin yetersiz kalacağını, her ne kadar halkın itaatine güvenilse de sınırda ve 

sınıra yakın bölgelerdeki Şehirköyü, İznebol, Adliye, Belgradçık, İvraca ve Berkofça 

kazaları nüfusunun sırf Bulgarlardan oluştuğunun da düşünülmesi gerektiğini 

Bâbıâli’ye iletmiştir
466

.  

Rusya, Kırım Harbi sonrasında balkanlardaki Osmanlı tebeaasının zülme 

uğradığına dair propaganda faaliyetlerine girişmiş, diğer Avrupalı devletleri de 

yanına çekerek Bulgaristan, Bosna ve Hersek’te yaşayan reaya lehine biraz daha 

teminat verilmesi ve uluslararası bir komisyon teşkili için Bâbıâli’ye müracaat 

etmişti. Bu teklif, içişlerine karışılacağı gerekçesiyle Osmanlı Devlet adamları 

tarafından kabul görmemiş, nihayet Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa, 1860 yılı 

ortalarında, bizzat Bulgaristan’ı teftiş seyahatine çıkmıştı. Teftiş sonrası hazırlanan 

layiha ile büyük devletlerin memnuniyetlerinin sağlanması Rusya’yı yeni arayışlara 

itmiş, bu sefer de Bulgarların Osmanlı idaresinden kaçtıkları intibaını uyandırmak 

için konsolos ve yerli papazlar aracılığıyla, teşvik ve biraz da tehditle Osmanlı 

tebaası Bulgarlar Rusya topraklarına davet edilmişti. Nihayet 1861 yılı ortalarında, 

Vidin’den 10.000 bin kadar Bulgar, Rusya’ya göç etmişti. Ancak Rusya’nın aldatıcı 

vaadleriyle kandırıldıklarını anlayan Bulgarlar, Hocabey Şehbenderi vasıtasıyla 

peyderpey topraklarına geri dönmüşlerdi
467

.  

Asayiş sorunu nedeniyle Sırbistan’a da göçler yaşanmıştı. Vidin ve Niş 

sancaklarından Sırbistan’a göçen Bulgarların geri dönüşleri, Midhat Paşa’nın valiliği 

sırasında vilayetin asayiş, refah ve gelişmişlik düzeyinin yükselmesine bağlı olarak 

hızlanmıştır. Örneğin Tuna Vilayeti’nin teşkilinden itibaren 2 yıl içinde, Adliye 

Kazasından Sırbistan’a geçen Bulgarlardan 319 kişi geri gelmiştir. Geri dönenlerden 

eski halleri iyi olan ve karyesi halkıyla ileri gelenleri tarafından kefil olunanların 

daha önceki yaşadıkları yerlerde iskan ve ikamelerine müsaade edilmiştir
468

. 

                                                 
466 BOA, A.MKT.UM, 938/67, Lef 4, 22 Cemaziyelahir 1283 (1 Kasım 1866); A.MKT.MHM, 

375/2, 18 Şevval 1283 (23 Şubat 1867). 
467 Mahir Aydın, “Vidin Bulgarları’nın Rusya’ya Göç Ettirilmeleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, 

sayı 53, Nisan 1988, s.67-79. 
468 BOA, HR.SYS, 318/1, Lef 18, 27 Ramazan 1283 (2 Şubat 1867). 
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a.Otlak-Samanlık Yakılmasının Önlenmesi  

Rumeli tarafında özellikle Tuna Vilayeti’nde halkın birbirlerine garez ve 

düşmanlığından dolayı otlak ve samanlık yakılması olayları yaygındı. Her ne kadar 

hükümet suçun faillerini ortaya çıkarmaya çalışmakta ise de köylüler, kendi otlak ve 

samanlıklarına da zarar gelebilir endişesiyle suçluları hükümete ihbardan geri 

duruyorlardı. Bu nedenle suçlular tespit edilemiyor, hayvanların yiyecekleri de yok 

oluyordu. Tuna Vilayeti Meclis-i Umûmî’si Teşrin-i Evvel 1282/Ekim 1866 yılı 

toplantısında bu konuyu gündemine almış, çeşitli caydırma yolları müzakere 

edildikten sonra en etkili tedbir olarak bir köyde samanlık veya otlak yakılıp da faili 

bulunamaz ise zararın tüm köylülerden tazmin edilmesine karar verilmiştir. Ancak 

Meclis-i Vâlâ, herhangi bir suçun cezasının yalnızca failine uygulanıp genele teşmil 

edilemeyeceğini belirterek onaylamamış, suçluların ortaya çıkarılmasına 

çalışılmasını emretmiştir. Aslında Midhat Paşa Niş Valiliğinde iken de bu tedbiri 

hayata geçirmek istemiş fakat Meclis-i Vâlâ’dan onay alamamıştı.  

Yerel hükümet her türlü tedbiri aldıysa da kundaklama olaylarının önüne 

geçilememiştir. En son birkaç bölgede deneme amaçlı tazmin uygulaması yürürlüğe 

sokulmuş ve faydası da görülmüştür. Bu konu Meclis-i Umûmî’nin Teşrin-i Evvel 

1283 yılı toplantısında yeniden mütalaa edilerek Bâbıâli’den tekrar izin istenmiştir. 

Bu sefer merkezin verdiği onayla Tuna Vilayeti’nde yalnızca köylerde otlak ve 

samanlık yakılması olaylarına mahsus olmak üzere failler bulunamadığı takdirde 

zararın tüm köylüden tazmin edilmesi tedbiri uygulamaya konulmuştur
469

.  

 

b.Hayvan Hırsızlığının Önlenmesi 

Yine Tuna Vilayeti’nde hayvan hırsızlığının önlenmesi için pazar, köy ve 

mezbahalarda alınacak ve satılacak hayvanlara mahsus olmak üzere vilayet 

matbaasında Türkçe ve Bulgarca 500.000 adet tezkire basılarak köylere 

gönderilmiştir. Hayvan sahipleri bulundukları mahalle veya köy muhtarına gidip 

hayvanının cinsi, yaşı, tonu, nişan ve alametlerini beyan ederek muhtarın 

                                                 
469 BOA, İ.MVL, 26162, Lef 1, 25 Cemaziyelahir 1284 (24 Ekim 1867), Lef 4, 22 Şaban 1284 (19 

Aralık 1867); MVL, 969/73, 25 Ağustos 1279 (6 Eylül 1863); A.MKT.MHM, 397/16, 29 Şaban 

1284 (26 Aralık 1867). 
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mühürlediği tezkiresini aldıktan sonra satışa mezun olacaktı. Tezkiresiz satılmak 

istenen hayvanlara şüpheli veya çalınmış mal muamelesi yapılacak, satıcısı mesul 

tutulacaktı. Mezbahalarda kesilecek hayvanların tezkirelerinin düzenlenmesine de 

hükümet dikkat edecekti. Tezkirelerin iki adedi 1 para fiyatla halka satılıyordu. Tuna 

Vilayeti’nin bu uygulaması merkezce kabul görmüş, ülke geneline tamiminin faydalı 

olacağı düşünülerek ilk olarak Edirne ve Bosna vilayetlerinde uygulanmasına karar 

verilmiştir. Tuna Vilayeti’nin bastırdığı hayvan tezkirelerinden numune olarak birer 

tane Edirne ve Bosna’ya gönderilmiştir
470

.       

 

c.İskan 

Lofça, Tırnova ve Niş kazalarındaki birtakım Bulgar ve Arnavud köylerinin 

bazı haneleri ayrı ayrı yerlerde ve dağ tepelerinde bulunuyordu. Bunların hâl-i 

uzletten kurtarılması ve eşkıyaya yataklı etmelerinin önlenmesi amacıyla,  otlak ve 

yaylalarına yakın olmalarına dikkat edilerek mensub oldukları karyelerde veya başka 

köylerde iskanları, yada 10-15’i bir yerde toplanarak bir mahalle oluşturulup bir 

karyeye bağlanmaları Meclis-i Umûmi’nin 1866 yılı toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Bu karar Meclis-i Vâlâ tarafından da onaylanmıştır
471

.  

Yine Ekim 1867 tarihli Meclis-i Umûmi toplantısında büyük çoğunluğu 

göçebe olarak yaşayan Kıbtîlerin istedikleri kasaba ve köylerde iskan edilmeleri 

kararı alınmıştır
472

. 

 

d.Köy Bekçileriyle İlgili Düzenleme  

Tuna Vilayeti’ndeki karyelerin birçoğunda “köy bekçisi” ismiyle birer adam 

istihdam ediliyordu. Bunlar karyelerin mezruatını korumakla görevliydi. Köy halkı 

tarafından doğrudan tayin olunan köy bekçilerinin görev ve yetkileri belirli bir kurala 

bağlı değildi. Kaldı ki içlerinde birtakım zararlı kişiler bulunuyordu. Bu nedenle 

Meclis-i Umûmî’nin Ekim 1867 toplantısında köy bekçilerinin hal ve hareketlerini 

                                                 
470 BOA, A.MKT.UM, 972/96, 21 Muharrem 1284 (25 Mayıs 1867); A.MKT.MHM, 382/92, 21 

Muharrem 1284 (25 Mayıs 1867). 
471 BOA, BEO.AYN.d, 919, s.19-20, 5 Rebiülevvel 1283 (18 Temmuz 1866). 
472 BOA, MVL, 1074/60, 9 Receb 1284 (6 Kasım 1867). 
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belirleyen bir talimat kaleme alınmış, bu talimat Meclis-i Vâlâ tarafından da uygun 

görülmüştür
473

. 

 

3.Merib Kabilesinin İsyan Teşebbüsü 

Yeni oluşturulan Tuna Vilayeti sancaklarından Niş’e bağlı Kurşunlu 

Kazasında genel olarak Arnavut kabileleri yaşamaktaydı. Midhat Paşa’nın Niş 

valiliği sırasında silah taşımak yasaklanarak bölgenin asayişinin sağlanmasında 

büyük ölçüde başarılı olunmuş ancak yine de buradaki Arnavutlar ara sıra katl ve 

gasp gibi huzuru bozacak suçlar işlemekten geri durmamışlardı. Kurşunlu 

Kazasındaki 11 adet köy ve 216 haneden oluşan Arnavut Merib Kabilesi’nin Reisi 

Mehmed Tamave
474

, iki katilin hapisten salıverilmesi isteğinin reddedilmesi üzerine 

kaza müdürü Mahmud Ağa’yı azlettirme teşebbüsünde bulunmuş fakat bir netice 

alamamıştır. Vilayet Teşkili Nizamnamesinin hazırlığı için İstanbul’da bulunan 

Midhat Paşa’nın da yokluğunu fırsat bilerek bölge halkını silahlandırmış, vergileri 

ödememiş, orduyla ilgili ücretli hizmetlerini yerine getirmemiş ve karyeler aşarının 

fazlasından ve yalnız 4 çeşit hububatın %5i satılarak geliriyle her kazada birer 

istikraz sandığı kurulması kararına da muhalefet etmiştir
475

. 

 Midhat Paşa, Tuna Vilayeti valisi olarak İstanbul’dan Rusçuk’a gelişinin 

hemen sonrasında 10 Kasım 1864 Perşembe günü Niş’e gitmiştir
476

. Ertesi gün özel 

memurlar gönderilerek müdürle ilgili anlaşmazlıklarını mahkemede çözmeleri, istek 

ve şikayetlerini bizzat bildirmeleri için Merib kabilesi reisleri Niş’e davet 

edilmişlerdir. Gelmemeleri üzerine Leskofça Müdürü Abdullah Ağa özel bir 

“buyruldu” ile ve yanında bir bölük nizamiye ve yüz kadar zabtiye askeri ile 

Kurşunlu’ya gönderilmiştir. Asilerin silahla karşılık vereceklerini bildirmeleriyle 

Midhat Paşa, Redif Miralayı Seyyid ve Asâkir-i Nizâmiye kaymakamlarından Hacı 

Ali beylerle birlikte ve yanına Nizâmiye askerlerinden Zuhaf Taburuyla bir bölük 

süvari ve iki top alarak 22 Kasım Çarşamba sabahı Niş’ten Ürgüb’e hareket etmiştir. 

Yapılan nasihatlarden bir sonuç alınamaması üzerine Midhat Paşa tekrar memurlar 

                                                 
473 BOA, BEO.AYN.d, 919, s.129, 21 Şaban 1284 (18 Aralık 1867). 
474 BOA, İ.DH, 36825, Lef 2, 27 Cemaziyelahir 1281 (27 Kasım 1864). 
475 BOA, İ.DH, 36825, Lef 3, 27 Cemaziyelahir 1281 (27 Kasım 1864). 
476 Bu süreçte vali kaymakamı olarak Rusçuk’ta Senih Efendi görevlendirilmiştir (BOA, 

A.MKT.UM, 819/24, 27 Cemaziyelahir 1281 (27 Kasım 1864). 
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göndererek askerî harekât yapılacağı tehdidinde bulunmuş, köylerden kadın ve 

çocukların çıkarılmasını istemiştir. İşin ciddiyetini anlayan halk hükümetten af 

dilemiş, reisler de teslim olmuşlardır. Olaya karışan kabile halkı, toplanan meclis-i 

umûmîde yemin verdirilerek ve birbirlerine kefil edilerek köylerine yollanmışlardır. 

Her ne kadar Kurşunlu Kazası müdürü Mahmud Ağa’nın bir suçu yoksa da halkla 

olan ihtilafından dolayı azledilmiş yerine Ürgüb Kazası hanedanlarından ve ikinci 

sınıf tahsildarlardan Mustafa Ağa vekâleten tayin edilmiştir
477

. Halkın elinden 

silahlar toplanmış bölgenin asayişi yeniden sağlanmıştır. Midhat Paşa, 6 Aralık 

1864’te Rusçuk’a dönmüştür
478

.  

İsyana tahrik suçundan mahkemeye çıkarılan Merib kabilesi reislerinden 

Mehmed Tamave 5, Kasım Softa, Ali Niço, Gorgar imamı Molla Azim, Gorgar 

Muhtarı Halid, Behram, Sadık, Said, Timur, Zübeyr ve Rahim 3’er sene Erzurum 

kalesinde sürgün cezasına çarptırılmışlardır
479

.  

    

4.Pasaport Uygulaması 

Tuna Vilayeti’nden Eflak, Boğdan ve Sırbistan’a gidenlere öteden beri 

Türkçe mürur tezkireleri verilmekteydi. Ancak mürur tezkirelerindeki yazıyı Eflak, 

Boğdan ve Sırbistan memurları anlamadığından türlü hileler dönmekte, sahte 

tezkirelerle geçiş yapılmaya çalışılmaktaydı. Bu nedenle sahih tezkire ile sınırı 

geçmek isteyenler de işlemleri uzatılarak sıkıntıya maruz bırakılıyordu. Midhat Paşa, 

bu gibi usulsüzlükleri ortadan kaldırmak amacıyla 1864 yılı sonlarında önce 

Tulca’da, sonra da Vidin’de Türkçe ve Fransızca ibareli pasaport uygulamasına geçiş 

yapmıştır. Hemen arkasından vilayetin geneline teşmil edilmesi kararı alınmıştır. 

Pasaportların süresi 1 yıl olacaktı. Pasaport harçları, 1,5 kuruş zamla 15 

kuruşa çıkarılacak, bunun 10 kuruşu hazineye, 3’er kuruşu kasabalarda 

bulundurulacak memurlara ve 2’şer kuruşu da belediye meclislerine aktarılacaktı. 

Her vize işlemi için de 3 kuruş ücret alınacaktı. İstanbul’a yollanan numunesine 

                                                 
477 BOA, İ.DH, 36779; 36825, Lef 2, 27 Cemaziyelahir 1281 (27 Kasım 1864). 
478 BOA, A.MKT.UM, 820/95, 24 Teşrin-i Sâni 1280 (6 Aralık 1864). 
479 BOA, İ.MVL, 24100, Lef 9, 16 Rebiülevvel 1282 (9 Ağustos 1865). Bir yıl sonra Mehmed 

Tamave ve 4 kişi vefat etmiş diğer yedi kişi ise affedilerek serbest bırakılmışlardır (BOA, İ.MVL, 

25402, Lef 3, 19 Şaban 1283 (27 Aralık 1866).  
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uygun olarak 10.000 adet pasaport basılıp Tuna Vilayeti’ne gönderilmesi de 

kararlaştırılmıştır.  

Avusturya Sefareti, Vidin’den Sırbistan ve Eflak taraflarına geçen Avusturya 

tebaasına kendi devletlerinin pasaportundan başka, harç alınarak bir de Osmanlı 

pasaportu verilmesine itiraz etmişse de Bâbıâli Tuna Vilayeti’nin uygulamasını haklı 

bulmuştur.   

Tuna sahilleri ile Niş ve Vidin’den birçok kişi, cüzi işleri için tezkiresiz 

olarak Sırbistan Pazar ve köylerine gidip-gelmekteydi. Sırp sınır memurları ise işine 

gelen kişileri kabul etmekte, dilediklerini tezkiresiz diyerek kovmaktaydılar. Bu gibi 

kişilere de 3 ay müddeti olan Türkçe ve Fransızca ibareli birer küçük tezkire 

verilecekti. Vilaye matbaasında basılacak tezkirelerin her birinden üçer kuruş 

alınacak, bunun bir kuruşu memurlara, iki kuruşu ise belediye meclislerine 

verilecekti
480

. Tezkireler için de Midhat Paşa’nın İstanbul’a yolladığı ortası Türkçe 

ve etrafı Fransızca mühür numunesi çoğaltılarak tekrar Tuna Vilayeti’ne 

gönderilmiştir
481

. 

 

5. Bulgar İsyanları 

Bulgar komitecilik faaliyetleri, Gorgi Stoykov Rakovski (1818-1868) 

tarafından 1862 yılında ilk “Bulgar Lejyonu”nun kurulmasıyla başlatılır. Zamanla 

sayıları artan bu Bulgar komitelerinin amacı Bulgaristan’da ayaklanma zemini 

hazırlamaktı. Bunun için de maceraperest Bulgar ve haydutlardan teşkil edilen eşkıya 

çetelerinden etkin olarak faydalanma yoluna gidilmiştir. 1862-1866 yılları arasında 

Sırbistan ve Eflak’tan Osmanlı topraklarına küçük gruplar halinde çok sayıda çete 

gönderilmiştir. Ancak bu dönemdeki çetelerin Bulgar ayaklanmasına etkileri yok 

denecek kadar az olmuş, bazıları Osmanlı kuvvetleri tarafından çatışmalarda 

dağıtılmış bazıları ise hiçbir varlık gösteremeden tekrar Sırbistan ve Eflak’a 

dönmüşlerdir
482

.  

 

a.Birinci Tuna Olayı 

                                                 
480 BOA, MVL, 1071/9, 5 Ramazan 1281 (1 Şubat 1865). 
481 BOA, A.MKT.MHM, 329/64, 20 Zilkade 1281 (16 Nisan 1865); 333/18, 2 Muharrem 1282 (28 

Mayıs 1865). 
482 Şentürk, a.g.e., s.182-187. 
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Tuna Vilayeti’nin oluşturulmasından sonra Midhat Paşa’nın çalışmaları ile 

vilayetteki Müslim ve gayrimüslim halkın refah düzeyi artmıştı. Bu durum Rusya, 

Sırbistan ve Romanya ile Bulgar komitelerini tedirgin etmişti. Özellikle Rusya, Tuna 

Vilayeti’ndeki ıslahatların başarılı uygulayıcısı Midhat Paşa’yı uzaklaştırmak için 

İstanbul Büyükelçisi İgnatief vasıtasıyla Midhat Paşa’nın Tuna Vilayeti’ni Mısır gibi 

kendi namına imtiyaz altına alacağına dair Sultan Abdülaziz’e telkinlerde bulunmuş 

ancak azlettirememişti.  

Midhat Paşa’yı saf dışı bırakamayan Rusya bu defa Bulgaristan’da karışıklık 

çıkarma çalışmalarını hızlandırmıştır. Rusya, Bulgar komitelerini maddi ve manevi 

olarak destekliyordu. Bunun yanında Rusya’da eğitim verdiği Bulgarları tekrar 

memleketlerine göndererek gençlere Slavlık ideolojisi aşılıyordu. Ayrıca İgnatief’in 

emirleri doğrultusunda Bulgar asıllı Filibe Rus Viskonsolosu Nayden Gerov (1823-

1900) Bulgar komiteleriyle görüşmekte ve her türlü desteği sunmaktaydı. Bu arada 

Sırplar da Bulgarları tahrik ve ifsada devam ediyorlardı
483

. Böylece Bulgaristan’ın 

huzurunu bozmayı hedefleyen Slav komiteleri 1867 yılı Mayıs ayı başında Eflak’taki 

Bükreş, İbrail, Kalas ve Yergöğü gibi merkezleri ile Rusya’nın nüfuzundaki 

Baserabya’da hazırlıklarını tamamlamışlardı
484

. 

Midhat Paşa da isyan hazırlıklarını istihbarat birimleri vasıtasıyla yakından 

takip etmekteydi. Bulgar komiteleri tarafından İbrail’de basılıp gizlice Tırnova’ya 

sokulan zararlı risaleler ele geçirilmiş, bu tür neşriyatın yayınlanmasına ve 

dağıtılmasına engel olunması için Tuna Vilayeti Umûr-ı Ecnebiye Müdürlüğü ve iç 

güvenlik birimlerince gerekli tedbirler alınmıştı
485

. Yine Hocabey Bulgar 

komitesinden Nikola Yemronoviç ve iki azanın Bükreş’e gelip buradaki komite ile 

birleşerek Bulgaristan’dan 300 civarında gönüllü asker yazdıkları biliniyordu. 

Filibe’deki Rusya Konsolosu Nayden Gerov’un İstanbul’a giderek İgnatief’ten 

talimat aldığından ve Bükreş’e hareket edeceğinden de Midhat Paşa haberdardı
486

.  

Yaşanan hareketlilikten Rusya’nın desteklediği Bulgar komitelerince 

Bulgaristan’da yakında bir isyan çıkarılacağı rahatlıkla fark edilmişti. Midhat Paşa o 

                                                 
483 Sırbistan ve Eflak emaretleri, sınırlarından Osmanlı topraklarına geçen çeteleri engellemek yerine 

onlara muavenet derecesinde müsaade ediyorlardı (BOA, HR.SYS, 351/92, 2 Safer 1284 (5 Haziran 

1867). 
484 Şentürk, a.g.e., s.182, 200-201.   
485 BOA, A.MKT.UM, 819/85, 29 Cemaziyelahir 1281 (29 Kasım 1864). 
486 BOA, A.MKT.UM, 966/55, 16 Zilhicce 1283 (21 Nisan 1867). 
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sırada vilayetle ilgili bazı konuları görüşmek üzere çıkacağı İstanbul seyahatini 

erteleyerek 27 Nisan 1867’de
487

 Meclis-i Ticaret-i Vilayet Reisi Hacı Yovanço 

Efendi ile Tırnova Meclis azasından İstefan Ağa’yı yanına alarak Büyük Balkan’ın 

önemli mevkileri, Gabrova, Şıbka, Tırnova, Gülfar, Elena ve Kazgan taraflarını 

teftişe çıkmıştır.  

Bu sırada Hocabey, Kalas, Bükreş ve İbrail komitelerinin hazırladıkları 

eşkıyaların bir kısmının tüccar kıyafetiyle ve murûr tezkireleriyle Tuna Vilayeti 

topraklarına geçtikleri ve silahlarını Gabrova taraflarından alacakları bilgisi gelmişti. 

Bu nedenle Gabrova ve Tırnova’da birer tabur asker hazır bekletiliyordu. Sonradan 

süvari ve piyade zabtiye askerleri ve bir bölük Nizâmiye süvari alayıyla bu taburlar 

desteklenmişti. Asâkir-i Muvazzafadan 50 Arnavut Niş’ten ve 50 Pomak Lofça’dan 

getirtilerek Balkan’ın önemli geçit yerlerine yerleştirilmesi kararı alınmıştı. Bunlara 

kumanda etmek üzere Miralay Bekir Bey Tırnova’da bırakılmış, teslim olan veya 

yakalanan eşkıyanın Tırnova’ya gönderilmesi ve sadık ahalinin zarar görmemesine 

dikkat edilmesi yönünde talimat verilmiştir
488

. Bu arada Bâbıali, daha fazla askerî 

kuvvete ihtiyaç olması durumunda vakit kaybetmemek amacıyla merkezden izin 

almaya gerek duymaksızın İkinci Ordu Müşiriyeti Kaymakamı Mustafa Paşa ile 

haberleşilerek Şumnu Redif Alayı’nın tamamının gerekli yerlere sevki konusunda 

Midhat Paşa’ya ruhsat vermiştir
489

. 

Midhat Paşa casusları vasıtasıyla Hocabey, Kalas, Bükreş ve İbrail’deki 

Bulgar komitelerinin niyetlerini öğrenmişti. Rusçuk’tan Bükreş’e gönderilen casus 

Yorgi komiteye dahi üye olarak birçok bilgi ve belgeyi paşaya getirmişti. Edinilen 

bilgilere göre; çeteler adam ihtiyacını Osmanlı tebaası suçlu firarilerden ve Rusya’ya 

gidip geri dönen İslimye, Zağra, Kazanlık (Kızanlık), Tırnova ve Şumnu halkından 

karşılamaktaydı. Bükreş’te 300 kişi hazır hale getirilmiş, zamanı geldiğinde gruplar 

halinde Tuna Vilayeti’ne geçmek üzere Eflak’ın değişik kasabalarına dağıtılmışlardı. 

Bir taraftan da adam toplamaya devam edilmekteydi. Bulgar komiteleri hazırladıkları 

çeteleri Tuna Vilayeti’ne sokarak İslam köylerini basıp intikam hissine kapılan 

Müslümanların gayrimüslimleri öldürmelerine sebep olmak ve ortaya çıkan 

                                                 
487 BOA, A.MKT.UM, 965/88, 30 Mart 1283 (11 Nisan 1867); 967/86, 15 Nisan 1283 (25 Nisan 

1867). 
488 BOA, A.MKT.UM, 968/16, Lef 1, 25 Zilhicce 1283 (30 Nisan 1867); Lef 3. 
489 BOA, A.MKT.MHM, 380/73, 27 Zilhicce 1283 (2 Mayıs 1867); A.MKT.UM, 967/86. 
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huzursuzluktan istifade ile Osmanlı tebaası Bulgarların bu çeteleri desteklemelerini 

sağlamak gibi amaçlar hedeflemekteydiler. Böylece çetelere 7-8 bin Bulgar’ın 

katılacağını umuyorlardı. Rusya’nın asıl maksadı da Müslim ve gayrimüslimler 

arasında çatışma ortamı oluşturarak Müslümanların Bulgarları katlettikleri şayiası 

çıkarmaktı. Genel bir isyan beklemiyorlardı. Midhat Paşa’nın ifadesiyle “…bu şaşkın 

heriflerin dediği gibi üç dört yüz kişi gelip ve ondan bir cemiyet hâsıl olarak 

sonradan Girid Vâk’ası gibi bir hâdisenin meydâna gelmesine Bulgarların maʻlûm ve 

mücerreb olan sukûnet ve mizaclarının mâniʻ olacağını Rusyalular da pek aʻlâ 

biliyorlar”dı
490

. 

Bu arada Tuna Nehri sahilinden eşkıya girişinin engellenmesi için ilave 

tedbirler de alınmaktaydı. Rusçuk’tan Vidin’e kadar Tuna sahillerindeki “mustahfız 

karakolları”nın aralarındaki mesafe oldukça fazla idi. Eşkıyanın bir kısmının tezkire 

ile kasabalardan, bir kısmının ise boş olan sahillerden geceleyin giriş yaptıklarının 

anlaşılması üzerine, iskeleler dışında her türlü giriş-çıkışın önüne geçilmesi 

maksadıyla Vidin’den Rusçuk’a kadar mevcut mustahfız karakolları aralarına ve 

önemli noktalara 10 askeri barındırabilecek üstü meşe dalı veya kamışla örtülü 

“sâyebânlar” yapılmasına karar verilmiştir. Sâyebânların kışın askeri 

koruyamayacağı düşünülerek birer çadır verilmesi de uygun görülmüştür. Her kaza 

hududu dahilinde kaç tane sâyebân olacağı ve nerelere yapılacağı konusunda kaza 

müdürleri ve kaza meclis idare azaları görevlendirilmiştir. Birkaç günlük iş olan 

sâyebânların yapımı etraftaki köylülere havale edilmiştir. Rusçuk-Rahova arasındaki 

sâyebânlara Rusçuk’taki Zuhaf taburundan, Rahova-Vidin arasındakilere Vidin’deki 

Asâkir-i Nizamiye’den, Rusçuk-Silistre arasındakilere Tutrakan’daki Lofça Redif 

Taburundan, Silistre-Maçin arasındakilere ise Silistre Redif Taburundan birer onbaşı 

idaresinde 10 kişilik asker konuşlandırılmıştır. Mustahfız karakolları ile sâyebân 

denilen kontrol noktalarındaki askerlerin esas vazifesi iskele olmayan ve tezkire 

memuru bulunmayan mahallere gece veya gündüz kayıkla adam çıkmasını 

engellemekti. Karakollardaki ve sâyebânlardaki askerler, nöbetleşe devriye gezerek 

sahile kayıkla yanaşan ve kayıkla Eflak’a geçmek için sahile inen kişileri yakalayıp 

ifadeleri alınmak üzere kaza merkezlerine teslim edeceklerdi. Silahlı olanlara silahla 

                                                 
490 BOA, A.MKT.UM, 968/16, 25 Zilhicce 1283 (30 Nisan 1867); HR.SYS, 351/89, 16 Mayıs 1867.  
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karşılık verilecekti. Sahillerdeki köyler ve iskeleler dışındaki balıkçı kayıkları en 

yakın karakol noktalarına getirilecekti. Kayık sahipleri, kayıklarını, askerin izni ve 

bilgisi dahilinde kullanabilecek ve işleri bittiğinde yine getirip karakolların önüne 

bağlayacaklardı. Tezkireli ve pasaportlu yolcular iyice kontrol edilecekti. Bu 

maddeler talimat haline getirilerek mustahfız karakolları ve sâyebânlardaki askerler 

ile sahildeki kaza müdürlerine gönderilmiştir
491

.  

Bulgar komiteleri, 1867 yılı içinde sınır ötesinden Tuna Vilayeti’ne 4 çete 

yollamıştır. 

1.Çete; Panayot Hitov idaresinde 30 kişilik grup, 28 Nisan 1867’de Tuna’yı 

geçmiş, Koca Balkan ve İslimye Balkanı’nı dolaşarak birkaç Türkü öldürdükten 

sonra isyan hazırlığının henüz yeterli olmadığına kanaat getirerek Ağustos ayı 

başında Sırbistan’a dönmüştür.    

2.Çete; Filip Totü’nün elebaşılığını yaptığı 25 kişilik grup, 17 Mayıs 1867’de 

Ziştovi yakınından Tuna’yı geçmiş, daha sonra komiteye katılanlarla birlikte 30 

kadar üyesi Osmanlı askerî kuvvetleri tarafından öldürülmüş, bir kısmı Koca 

Balkan’da Panayot Hitov çetesine rastlamış ve onlarla birlikte Sırbistan’a 

kaçmışlardır. 

3.Çete; 1867 yılında Petır Petkov idaresinde 15 kişi Niğbolu yakınından 

Tuna’yı geçmiş, hemen fark edilen çete tamamen dağıtılmış, reisleri Petkov da 

öldürülmüştür. 

4.Çete; Yeremin Bılgarov emrinde 1867 yılında Bulgaristan’a gönderilmiş, 

ancak daha Sırbistan sınırını geçerken Osmanlı askerleriyle girdikleri çatışmada 40 

kişi kaybedilmiş, geri kalanların ise Sırplar tarafından silahları ellerinden 

alınmıştır
492

. 

Filip Totü’nün ele geçirilen yazıcısı Kostaki Veled-i Dimitri’nin ifadesine 

göre ise Tuna Vilayeti’ne toplam 260 kişiden oluşan büyük-küçük 7 çete 

gönderilmiştir. Bunların elebaşıları; Filip Totü, Hacı Dimitri, Panayot, Küçük 

İstefan, Plevneli Vasil, Çernovadalı Korti ve Yanbolulu Zivkov’dur
493

. 

                                                 
491 BOA, A.MKT.MHM, 387-A/1, Lef 5, Selh-i Muharrem 1284 (3 Haziran 1867). 
492 Şentürk, a.g.e., s.187-188. 
493 BOA, A.MKT.MHM, 387-A/1, Lef 10. 
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1867 yılında Osmanlı topraklarına gönderilen çetelerden en dikkat çekeni 

Filip Totü’nün grubudur. 25 Mayıs’ta Memlekeyn’in Zeminçe İskelesinden 

Ziştovi’nin karşısındaki bir adaya çıkmışlardır. 20-26 yaşlarındaki gençlerden 

meydana gelen 25 kişilik çeteye 3 kişi yiyecek, tütün ve rakı getirmiştir. iki gece 

sonra kayıkla adadan ayrılarak 27 Mayıs Pazartesi akşamı Ziştovi Bağlılığı’nın 

altında bir koruya gelmişlerdir
494

. Ziştovi’ye bağlı Tekfur Köyü korusunda 

rastladıkları 18-20 yaşlarındaki 3 Türk genciyle 12’şer yaşında 2 Çerkes çocuğu 

gözlerini oyarak feci şekilde öldürmüşlerdir. Ziştovi komitesinden gelen birkaç kişi 

çeteye silah, cephane ve erzak getirmiştir. Gelenlerden yedisi çeteye katılmıştır. 

Böylece Filip Totü’nün Çetesi 32 kişiye çıkmıştır. Buradan hareket eden grup, 

Tırnova ile Silivri arasındaki Verbofka adlı İslam köyünde saklanmış, çift süren bir 

Müslüman genci yakalamaya çalışmışlarsa da gencin kaçarak köylülere haber 

vermesiyle çıkan çatışmada köylülerden biri ölmüş, iki kişi de yaranmıştır. 

Eşkıyadan ise dört sene önce Eflak’a giden İstoviço öldürülmüş, Eski Zağralı Sona 

yaralı, Kızanlıklı Yovan sağ olarak yakalanmıştır. Olayın haber alınmasıyla etraftaki 

muvazzaf, zabtiye, Tırnova’dan gönderilen bir bölük şeşhaneli piyade ve bir miktar 

süvari ile korunun etrafı sarılmışsa da eşkıya Puşe Balkanı denilen büyük ormana 

çekilmiştir. Burada köylülerle birlikte askerin ortak saldırısı sonucu çetenin 

bayraktarı Şıbkalı Yovan ve Ziştovili Aleko Çorbacının oğlu Gorki  öldürülmüş, yine 

Ziştovili Tonço oğlu Yovan yaralı ele geçirilmiştir
495

. 

Beş İslam gencinin feci şekilde katledilmesi ve eşkıya ile yaşanan çatışmaları 

haber alan Midhat Paşa, Ziştovi’ye iki bölük asker yolladığı gibi kendisi de 2 

Haziran 1867’de Tırnova’ya hareket etmiştir
496

. 

Filip Totü çetesinin işlediği cinayetlerin tesiriyle ve çetelerin Rus askerlerinin 

de gelecekleri yönünde propagandalarının heyecanıyla vilayetteki Müslüman halk 

tamamen silahlanmıştır. Her ne kadar böyle bir zamanda Müslümanların 

silahlanmasına hükümetçe engel olunmamışsa da gayrimüslimlere en ufak bir saldırı 

dahi olmaması konusunda ilanlar bastırılıp köylere kadar dağıtılmış, hususen 

memurlar gönderilerek şifahen de gerekli tembih ve nasihatlerde bulunulmuştur. 

                                                 
494 BOA, A.MKT.MHM, 387-A/1, Lef 7, 2 Safer 1284 (5 Haziran 1867); Şentürk, a.g.e., s. 201-202. 
495 BOA, A.MKT.MHM, 387-A/1, Lef 7, 2 Safer 1284 (5 Haziran 1867). 
496 BOA, A.MKT.UM, 974/48, 21 Mayıs 1283/2 Haziran 1867. 
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Ayrıca Tırnova ve Şumnu redif taburları silah altına alınmıştır. Yine de özellikle 

Kıbtîlerin yağma ve soygun gibi taşkınlıkları görülmüş, iki darp ve iki de katl olayı 

yaşanmıştır. İki Hıristiyanı döven dört kişi derhal yakalanarak mahkemeleri için 

Rusçuk’a yollanmış, Bulgar karı-kocanın katilinin ise derin bir tahkikat sonucu 

süvari zabtiyelerinden Deli Mehmed’in olduğu tespit edilerek Tırnova’da mahkemesi 

görülüp kurşuna dizilmiştir
497

.    

Bu sırada Puşe Balkanında çatışmalar devam ediyordu. Nihayet yanında beş 

adamı
498

 kalan Filip Totü izini kaybettirerek Koca Balkan’a geçmiş ve orada Panayot 

Hitov çetesine rastlayarak onlarla Sırbistan’a kaçmıştır
499

.  

Bir taraftan da Filip Totü çetesinin Osmanlı topraklarına geçişiyle ilgili 

tahkikatlar sürdürülmüş, çatışmalarda ele geçirilen eşkıya, Tırnova’da kurulan 

“Meclis-i Muvakkat”te yargılanarak idam edilmiştir
500

. Çeteyi kayıkla Osmanlı 

topraklarına geçiren Kayıkçı Simon, yiyecek ve mühimmat götüren Ziştovi meclis 

azasından Pisanko ve Lamba çorbacılar tespit edilerek yakalanmışlardır
501

. Yine 

eşkıyaya yardım eden iki kişi geçici kürek cezasıyla Vidin’e gönderilmiştir
502

. 

Olayların başlangıcından sonuna kadar yakalananların sorgularından yola 

çıkılarak yurtdışındaki Bulgar komitelerinin Bulgaristan’ın her kasabasında gizli 

komiteler oluşturmaya teşebbüs ettikleri ve ilk olarak Ziştovi’de bir komite 

kurdukları anlaşılmıştır. Ziştovi komitesi azalarından Dimitri Ketkoriç?, kardeşi 

Anderya, Gavril, Aleks ve Pandeli Midhat Paşa’nın Rusçuk’tan Ziştovi’ye 

hareketinin hemen öncesinde İbrail ve Peşte’ye kaçmışlardır. Fakat yine komite 

azasından ve kurucularından Kerkiç? oğlu Yordan ve Nikolay ele geçirilmiştir. 

                                                 
497 BOA, A.MKT.MHM, 387-A/1, Lef 12, 8 Safer 1284 (11 Haziran 1867); A.MKT.UM, 976/87, 30 

Mayıs 1283 (11 Haziran 1867). 
498 Ziştovili Kabakçıoğlu Petre (A.MKT.UM, 975/86, 26 Mayıs 1283 (7 Haziran 1867)), İslimyeli 

Deli Mihail (A.MKT.UM, 977/29, 12 Safer 1284 (15 Haziran 1867)), İstoviço, Şıbkalı Yovan, 

Ziştovili Aleko Çorbacının oğlu Gorki çatışmalarda öldürülmüştür  (A.MKT.MHM, 387-A/1, Lef 7, 

2 Safer 1284 (5 Haziran 1867)).  
499 Şentürk, a.g.e., s.204; BOA, A.MKT.MHM, 387-A/1, Lef 12, 8 Safer 1284 (11 Haziran 1867). 
500 BOA, A.MKT.UM, 975/76, 25 Mayıs 1283 (6 Haziran 1867). Çatışmalarda yakalanan Ziştovili 

Kabakçıoğlu Petre, Sofyalı Dimitri (A.MKT.UM, 975/86), Kalkandelenli Simon (A.MKT.UM, 

975/101), Yergöğülü Kostaki, Gabrovalı Avram (A.MKT.UM, 976/13), Ziştovili Kör Todor, Ziştovili 

Balkan Angel, Sofyalı Nikola, Ziştovili Ferik Tvaloz? (A.MKT.UM, 976/46), Lofçalı İstoviço 

(A.MKT.UM, 977/29), Eski Zağralı Sona, Ziştovili Tonço Oğlu Yovan, Kızanlıklı Yovan 

(A.MKT.MHM, 387-A/1, Lef 7), Manastırlı Trayko ve Nikolay mahkemeleri yapılarak idam 

edilmişlerdir (A.MKT.MHM, 387-A/1, Lef 20, 15 Safer 1284 (18 Haziran 1867). 
501 BOA, A.MKT.MHM, 387-A/1, Lef 7, 2 Safer 1284 (5 Haziran 1867). 
502 BOA, A.MKT.UM, 976/46, 29 Mayıs 1283 (10 Haziran 1867). 
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Bunlar, sorgularında Bükreş komitesi tarafından görevlendirildiklerini, kimleri 

komiteye dahil ettiklerini ve haberleşme ve yazışmaların nasıl yapıldığını 

anlatmışlardır. Ziştovi’nin yanı sıra kasabalarda ve büyük köylerde komiteler 

teşkiliyle 300-500 kişilik silahlı gruplarla eş zamanlı olarak Müslümanlara saldırıp 

genel bir isyan çıkarmayı hedefledikleri belirlenmiştir. 

Yordan ve Nikolay’ın ifadelerinden sonra tutuklamalar başlamıştır. Ziştovi 

komitesine yaklaşık 300 kişi yeminle kaydedilmiştir. İsyan hazırlığı yapmışlar, 

bazıları çetelere silah, barut ve erzak taşımış, bazıları ise mekan sağlayarak yardımda 

bulunmuştur. Ziştovi komitesine katılanlardan çocuk yaştakiler, papazları vasıtasıyla 

doğruluk üzerine yemin ettirilerek babalarına teslim edilmiştir. Geri kalan 50 kişi 

Rusçuk’a götürülerek İslam ve Hıristiyanlardan karma olarak oluşturulan Meclis-i 

Vilayet-i Cinayet’te Müslim ve gayrimüslim halk ile İngiliz ve Prusya 

konsoloslarının katıldıkları alenî mahkemede yargılanmışlardır. Maznunlar 

Bükreş’teki Bulgar komitesi tarafından iğfal olunduklarını, Rusya ve Eflak’tan 

yardım göreceklerinin vaat edildiğini ve isyan için hazırlandıklarını itiraf etmişlerdir. 

İçlerinden Ziştovi komitesi azalarından Yordan, Nikolay ve çatışmada yaralı ele 

geçirilen Manastırlı Trayko idam cezaları infaz edilmek üzere Rusçuk’ta 

alıkonularak diğerleri mazbata ve istintaknameleriyle birlikte İstanbul’a 

gönderilmiştir. Bu arada Bükreş Komitesinin Sofya’da da komite kurmak için 

harekete geçtiği Ziştovi sorgulamalarından anlaşılmış, bu işle görevlendirilen Sofya 

İdare Meclisi azası Dimitri Traykoviç yakalanarak hapsedilmiştir
503

. 

Rusçuk’ta Meclis-i Cinayet-i Vilayet’te mahkemeleri tamamlanarak 

İstanbul’a gönderilenler, suçlarının derecelerine göre dört kısma ayrılmışlardır. 

Birinci kısımdaki dört kişiden ikisi vilayette idam edilmiş olduğundan diğer ikisi 

müebbet kürek cezasına çarptırılarak Diyarbekir’e gönderilmiştir. İkinci kısımdaki 8 

kişiye 15’er sene Diyarbekir’de kürek cezası verilmiştir. Üçüncü kısımdaki 18 

kişinin 10’ar sene Akka’da küreğe konulmasına, dördüncü kısımdaki bir kişinin ise 3 

sene Kıbrıs’ta kalebent edilmesine hükmolunmuştur
504

. Ancak daha sonra, Akka ve 

                                                 
503 BOA, A.MKT.MHM, 387-A/1, Lef 20, 15 Safer 1284 (18 Haziran 1867). 
504 BOA, İ.MVL, 25929, Lef 17, 23 Cemaziyelevvel 1284 (22 Eylül 1867); A.MKT.MHM, 394/47, 

26 Receb 1284 (23 Kasım 1867). Kısm-ı evvel; Yergöğülü Katib Kostaki veled-i Dimitri (tahminen 

24-25 yaşında) ve Manastır Kazalı Trayko (tahminen 27-28 yaşında) mahallinde idam edilmişlerdir. 

Ziştovili Nikolay  (tahminen 20-24 yaşında) ve Ziştovili Yordan  (tahminen 24-25 yaşında) 
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Kıbrıs’a Rusya posta vapurundan başka vapur olmadığından ve Rusya vapurlarıyla 

yollanmaları sakıncalı bulunduğundan üçüncü ve dördüncü kısımda yer alan 

mahkumların cezalarını Diyarbekir’de çekmeleri uygun görülmüştür
505

.  

Daha sonra yakalanan 25 kişinin daha Tırnova Meclis-i Muvakkat’inde ve 

Dîvân-ı Alenî-i Cinâyet-i Vilâyet’te mahkemeleri görülerek 17’si salıverilmiş, 

içlerinde papaz ve mektep hocalarının da bulunduğu 8 kişi; idam, sürgün ve kürek 

gibi çeşitli cezalara çarptırılmışlardır
506

. Yine bu esnada Avusturya Devleti 

himayesinde bulunan Kazak Yorgi, Müslüman ve Rumların Paskalya Gecesi Bulgar 

                                                                                                                                          
Diyarbekir’de müebbet olarak küreğe konulmuşlardır. Kısm-ı Sani; Hristo oğlu Kahveci Mito  

(tahminen 20 yaşında), Bakkal Todor oğlu Nikolay (tahminen 18 yaşında), Yanko oğlu Abacı Yovan  

(tahminen 28 yaşında), Ziştovili Koli veled-i Niko (tahminen 26 yaşında), Tanaş oğlu Terzi Yovaniçe 

(tahminen 22 yaşında), Kasap Kara Yovan  (tahminen 28 yaşında), Kaba Yovan oğlu Mito  (tahminen 

24 yaşında) ve Kolu İliya  (tahminen 25 yaşında) 15’er sene müddetle Diyarbekir’de küreğe 

konulmuşlardır. Kısm-ı salis; Ziştovili Daskal Yorgi (tahminen 21 yaşında), Ziştovili Daskal Todorof 

(tahminen 24 yaşında), Ziştovili Dimitri (tahminen 20yaşında), Ziştovili Braşko oğlu Terzi İliya 

(tahminen 25 yaşında), Nikola oğlu Yani (tahminen 26 yaşında), Ziştovili Ustoyan oğlu Mihal 

(tahminen 24 yaşında), Ziştovili Bakkal Ustoyan (tahminen 26 yaşında), Bakkal Başı oğlu İliya 

(tahminen 23 yaşında), Miloş oğlu Yovan (tahminen 26 yaşında), Tanayil İlya (tahminen 23 yaşında), 

Bonu Kostu (tahminen 22 yaşında), Çerçi Yovan (tahminen 20 yaşında), Kasap Andriya veled-i Petri 

(tahminen 21 yaşında), Penço oğlu Kayıkçı Simon (tahminen 36 yaşında), Yovan veled-i Kostu 

(tahminen 28 yaşında), Miloş oğlu İliya (tahminen 24 yaşında), Bakkal Yanko (tahminen 26 yaşında), 

ve Kahveci Kiryak oğlu İliya’nın (tahminen 27 yaşında) 10’ar sene kürek cezasına çarptırılarak 

Akka’ya (sonradan Diyarbekir’e) gönderilmelerine karar verilmiştir. Kısm-ı râbi; İsvetko oğlu 

Mano’nun (tahminen 20 yaşında) 3 sene müddetle Kıbrıs’ta (sonradan Diyarbekir’de) kalebend 

ettirilmesine hükmolunmuştur (BOA, İ.MVL, 578/25929, Lef 1). Midhat Paşa’nın Bağdat Valiliğine 

giderken yol üzerinde Diyarbekir’e uğradığı esnada, mahkumların afv talepleri üzerine Midhat 

Paşa’nın da aracılık etmesiyle bu mahkumlardan hayatta kalan Yanko oğlu Abacı Yovan, Ziştovili 

Koli veled-i Nikola, Tanaş oğlu Terzi Yovaniçe, Kasap Kara Yovan, Kaba Yovan oğlu Mito, Ziştovili 

Daskal Yorgi, Ziştovili Daskal Todorof , Ziştovili Braşko oğlu Terzi İliya, Nikola oğlu Yani, Ziştovili 

Ustoyan oğlu Mihal, Ziştovili Bakkal Ustoyan, Bakkal Başı oğlu İliya, Miloş oğlu Yovan, Tanayil 

İlya, Bonu Kostu, Çerçi Yovan, Yovan veled-i Kostu, Miloş oğlu İliya, Bakkal Yanko, Kahveci 

Kiryak oğlu İliya, Sok oğlu Mito, Vasil oğlu Terzi Miloş ve Ziştovili Daskal Dimitri‘nin kalebend 

cezaları sürgüne çevrilerek zabtiye eşliğinde gündüzleri şehir içinde dolaşmalarına izin verilmiştir. 

Yine Midhat Paşa’nın şefaatiyle cezaları bitime yaklaşan Ustoyan oğlu Mano, Rusçuklu Kahveci 

Ustoyan, Doğramacı Veliko ve Bakkal Ustoyan, ceza müddetlerini tamamlanıncaya kadar Rumeli’ye 

geçmemek şartıyla serbest bırakılmışlardır (BOA, İ.DH, 101734, Lef 3, 5 Nisan 1285 (17 Nisan 

1869), Lef 5 (İrade), 14 Zilkade 1286 (15 Şubat 1870).  
505 BOA, İ.MVL, 26079, Lef 2, 17 Receb 1284 (14 Kasım 1867). 
506 BOA, İ.MVL, 26070, Lef 6, 28 Cemaziyelahir 1284 (27 Ekim 1867). Ziştovili Boyacı Gergi? oğlu 

Çeni’nin? (tahminen 40 yaşında) idamına, Tırnovalı Kasap Gorke’nin (tahminen 45 yaşında) Vidin’de 

7 sene küreğe konulmasına, Ziştovili Sok? oğlu Mito’nun (tahminen 30 yaşında) ve Vasil oğlu Terzi 

Miloş’un (tahminen 24 yaşında) Diyarbekir’de 15er sene kalebendliğine, Ziştovili Papas Agapo? ve 

Ziştovili Papas Kiro’nun? ıslah-ı nefs edinceye kadar Aynoraz’a sürülmesine, İbrailli olup Ziştovi’de 

daskallık yani mektep hocalığı yapan Yovan Minzof’un memleketine gönderilmesine, Ziştovi’de 

Bulgar mektebi hocası Vasil Minçoviç’in Bulgaristan’dan defʻine hükmolunmuştur (İ.MVL, 26070, 

Lef 6, 28 Cemaziyelahir 1284 (27 Ekim 1867)). 
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kiliselerini basacakları yönünde yaydığı haberlerden dolayı Avusturya konsolos 

vekilinin hazır olduğu mahkemede suçlu görülerek Tulca’dan kovulmuştur
507

. 

Böylece Osmanlı toprakları dışındaki Bulgar komitelerinin aldıkları karar 

gereği Bulgaristan’da ilk olarak kurdukları Ziştovi komitesi çökertilmiş ve diğer 

bölgelerde de komite teşekkülü teşebbüslerinin önü alınmıştır.  

Diğer eşkıya gruplarına gelince; Tulca, Hırsova ve İslimye balkanında 

dolaşan çeteler bir daha ortaya çıkmamış ve Toryan’daki küçük bir fırka 

dağıtılmıştır
508

. İzladi’de görülen tamamı çift tüfekli ve şapkalı 50 kişinin üzerine 

Tırnova’daki neferât-ı muvazzafadan 50 Pomak askeriyle Rusçuk’tan bir bölük 

süvari gönderilmiştir
509

. Eşkıyadan 25’i İvraca balkanına geçmiş, burada etrafları 

kuşatılmıştır. Yine Sırbistan’dan Adliye Kaza’sına 11 Ağustos 1867’de siyah ve 

beyaz bayraklı 150 civarında eşkıya giriş yapmıştır. Bir gün sonra ise bazıları asker 

elbiseli, boru ve bayraklı 400 kadar eşkıyanın Sırbistan sınırından geçişlerinin fark 

edilmesiyle Vidin Kumandanı Ömer Paşa bizzat üzerlerine gitmiş, valilik de iki 

vapurla bir tabur redif, iki dağ topu ve iki bölük süvari askeri göndermiştir. Niş’te 

hazırlanan neferât-ı muvazzafanın Vidin’e ulaştığında Tuna kordonlarına 

yerleştirilmesi, kordonlardaki Asâkir-i Nizâmiye’nin tamamen kaldırılarak “bir 

heyet-i müctemiʻada” bulundurulması Vidin’e yazılmıştır
510

. Kumandan Ömer 

Paşa’nın karşı koymasıyla Yeremin Bılgarov emrindeki 400 kişilik çeteden kırkı 

öldürülmüş, diğerleri Sırbistan’a geri dönmek zorunda kalmıştır
511

. 

Sırbistan sınırından Tuna Vilayeti topraklarına eşkıya geçişleri üzerine, Sırp 

Emareti’nden açıklama talebiyle Mirliva Esad Paşa, Rusçuk’tan Belgrat’a 

gönderilmiştir
512

. Esad Paşa’dan gelen telgrafta İliya Garaşani’nin teminat verdiği 

bildirilmekte ise de bu son olaylar teminatın güvenilirliğini ortadan kaldırdığından 

                                                 
507 BOA, HR.SYS, 1826/9, 29 Muharrem 1284 (2 Haziran 1867). 
508 BOA, A.MKT.MHM, 387-A/1, Lef 12, 8 Safer 1284 (11 Haziran 1867). 
509 BOA, A.MKT.UM, 988/85, 28 Temmuz 1283 (9 Ağustos 1867). 
510 BOA, İ.MMS, 1430, Lef 3, 30 Temmuz 1283 (11 Ağustos 1867); A.MKT.UM, 986/11, 12 

Temmuz 1283 (24 Temmuz 1867). 
511 Şentürk, a.g.e., s.187-188. 
512 Esad Paşa’nın Vidin’den geçerken Adliye Kazasındaki Çerkes ve Tatar muhacirlere Vidin 

cephanesinden 300 tüfek, 10 sandık fişek ve Belgradçık muhacirlerine ise 500 tüfek, 20 sandık fişek 

verilmesini kararlaştırdığının haber alınması üzerine Midhat Paşa Sadârete çektiği telgrafta 

muhacirlerin topluca silahlandırılmasının sakıncalarından bahsederek bu silahların Adliye ve 

Belgradçık mevkilerinde muhafaza ile gerektiğinde dağıtılması ve bu halde bile muhacirlerin Asâkir-i 

Nizâmiye ve zabtiye idaresi altında tutulması uyarısında bulunmuş, Sadâret de bu uyarı doğrultusunda 

Vidin’e emir göndermiştir (BOA, A.MKT.UM, 988/44, 28 Temmuz 1283 (9 Ağustos 1867)). 
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ihtiyat elden bırakılmamış, İstanbul’dan Varna yoluyla Rusçuk’a iki tabur asâkir-i 

redife yollanmıştır
513

. 

Sırbistan’daki casuslardan alınan haberlerde ise; Sırpların genel bir hazırlık 

içinde oldukları, birtakım Rus subaylarının halk ve askere top ve iğneli tüfek talimi 

yaptırdığı, Sırbistan’ın Bulgarları ve Yunanistan’ı yanına çekerek Osmanlıya karşı 

cephe aldığı, yukarıda bahsedilen Vidin tarafına çıkan çok sayıda eşkıyanın geri 

döndüğü ve Sırpların göstermelik olarak bazı eşkıyayı hapsettikleri belirtiliyordu. 

Midhat Paşa, Niş mevkiine tayin edilen Sabri ve Ahmet Rasim paşalarla 

Rusçuk’ta bir araya gelmiş ve Sırbistan sınırından gelebilecek eşkıya tehditleri 

konusunda müzakerelerde bulunarak bazı kararlar almıştır. Bu kapsamda; Tuna 

sahillerinde bulunan asâkir-i nizâmiye kordonlarına konulmak üzere tahrir olunan 

1.000 kişilik asâkir-i muvazzafa kordonlara yerleştirilmiş, buralardaki asâkir-i 

nizâmiye kaldırılmıştır. İstanbul’dan gelen iki tabur redif ile beraber Vidin ve Niş’te 

üçer tabur piyade askeri toplanmıştır. Biraz daha asker gönderilerek Vidin ve Niş’te 

yeteri kadar “kuvve-i nizâmiye” bulundurulması hedeflenmiştir. Yine Sırbistan’dan 

çıkıp Bulgaristan’a geçecek eşkıya mutlaka Lom’dan Niş’e uzanan şose yolunu 

kullanacağından bu güzergahtaki mevcut kule ve karakollara ilaveten yenilerinin 

yapımına karar verilmiştir
514

. Böylece Sırbistan’dan eşkıya geçişlerinin önlenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

b.Germenya Vapuru Hadisesi 

Midhat Paşa, dışarıdaki Bulgar komitelerinin hareketlerini casusları 

vasıtasıyla yakından takip etmekteydi. Eşkıya reislerinden Sırp İsvetko ve arkadaşı 

Lom Kazalı Bulgar Nikola’nın iane ve adam toplamak, sonrasında Bulgaristan’da 

isyan çıkartmak amacıyla vapurla Belgrat’tan Kalas’a gidecekleri haber alınmıştı. 

Vapura hafiye ve teftiş memuru sokularak yoldaki ve Kalas’taki hareketleri 

gözetlenmiş, Avusturya’nın “Cermenya Vapuru”yla Kalas’tan Belgrat’a dönerlerken 

Rusçuk İskelesi’nde yakalanmalarına karar verilmiştir. 20 Ağustos 1867’de Rusçuk’a 

gelen vapura, rutin olarak uygulandığı üzere, birer tezkire ve teftiş memuru ile 

Avusturya konsolosunun tezkire memuru gönderilerek ilgili şahıslara pasaportları 

                                                 
513 BOA, İ.MMS, 1430, Lef 4, 14 Rebiülahir 1284 (15 Ağustos 1867). 
514 BOA, A.MKT.UM, 993/17-1, 26 Rebiülahir 1284 (27 Ağustos 1867). 
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sorulmuş, İsvetko pasaportunu göstermeyerek revolverini çıkarıp birkaç el ateş 

ettikten sonra kamaraya kaçmıştır. Hukuki prosedür gereği gemi kaptanı ve 

Avusturya konsolosuyla yapılan müzakereler sonucu operasyon düzenlenmesi kabul 

görmüştür. Yolcular boşaltıldıktan sonra gemiye sevk edilen zabtiye askerinin teslim 

ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri üzerine çıkan çatışmada İsvetko ölü, Nikola 

yaralı olarak ele geçmiş, ancak ertesi gün o da ölmüştür. Zabtiye Kol Vekili Mehmed 

Ali ve bir nefer de yaralanmıştır. İsvetko ve Nikola’nın üstünden çıkan iki revolver, 

bir şeşhane, bir tüfek, bir büyük kama, bir kılıç, bir çanta cephane, Kalas’tan 

topladıkları iane defteri ve İsvetko’ya ait şekavet üniformasına el konulmuştur. 

Elbise sandıkları ve iane paraları ise vapurda kalmıştır
515

.  

Olaydan sonra Sırp gazeteleri, bu iki şahsın muteber tüccar oldukları ve 

Rusçuk’ta karaya ayak basmadıkları halde Osmanlı memurlarının silahla ve zorla 

pasaportlarını kontrol etmek istemelerine karşı durarak canlarını verdikleri yönünde 

haberler yayınlamışlardır. Bükreş’teki Avusturya konsolosu da olayı tahkik için 

Rusçuk’a gelerek Midhat Paşa’yla görüşmüştür. Paşa “dünyanın en mütemeddin 

ülkesinde ne yapılacaksa biz de onu yaptık” diyerek hadiseyi tüm gerçekliğiyle 

anlatmıştır
516

. Sırp hükümeti de Bâbıâli’yi protesto etmiş, Osmanlı Hâriciyesi cevabî 

yazı ile protestoyu iade etmiştir. İgnatief de bu meseleyi bahane ile Midhat Paşa’yı 

azlettirmek için Mabeyn-i Hümâyûn’a kadar gitmiş, ancak başarılı olamamıştır
517

.  

Bu arada, Bâbıâli öldürülen Sırp İsvetko’nun ailesi hakkında gizli bir 

araştırma yaptırmıştır. Belgrat’taki Miralay Ali Nizami Bey’den gelen telgrafta; 

İsvetko’nun “ihtiyâre ve meczûbe” bir validesiyle esnaf çırağı iki çocuğu ve bir de 

fakir kardeşi olduğu haber verilmiştir. Sonuçta “Saltanât-ı Seniyenin, te’dîb ü tenkîl-i 

eşkıyâda satvet-i kâhiresi müsellem-i âlem olduğu misüllü, şâyân-ı merhamet olan 

aceze-i tebeʻası haklarında dahi isr-i lutf-i celîli bî-dirîğ buyrulmakda idüğini 

müeyyed” olmak üzere İsvetko’nun ailesine 700 kuruş maaş tahsis olunmuştur
518

.   

 

c.Midhat Paşa’ya Suikast Girişimi 

                                                 
515 BOA, A.MKT.UM, 990/63, 8 Ağustos 1283 (20 Ağustos 1867); 990/73, 11 Ağustos 1283 (23 

Ağustos 1867); HR.SYS, 1405/2, 26 Ağustos 1283 (7 Eylül 1867). 
516 BOA, HR.SYS, 1405/2, 26 Ağustos 1283 (7 Eylül 1867). 
517 Şentürk, a.g.e., s. 208. 
518 BOA, İ.MTZ(04), 92, Lef 3; Şentürk, a.g.e., s. 208. 
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Rusya’nın ve Sırbistan’ın asıl amaçları Midhat Paşa’yı Tuna Vilayeti’nden 

uzaklaştırmaktı. Bunu başaramadıklarından Paşanın öldürülmesi için 3 defa suikast 

teşebbüsünde bulunmuşlardır.  

Dışarıdan gönderilen iki kişinin cesaretsizlikleri nedeniyle yarım bıraktıkları 

suikast girişimi, Rusçuk Islahhanesi’nde Avusturyalı Kundura Sanatı Öğretmeninin 

kandırılmasıyla tamamlanmak istenmiştir. Midhat Paşa’nın ıslahhane otelinin 

bahçesinde olduğu esnada çalılıklar arkasına gizlenen öğretmen, Piştov tabancasıyla 

ateş edeceği sırada korkudan ve heyecandan bayılmış, daha sonra pişmanlık duyarak 

Avusturya Konsolosluğu’na sığınmış ve olan biteni anlatarak verilen akçeler ile 

tabancasını teslim etmiştir. Konsolosluk, hazırladığı bir raporla birlikte öğretmeni 

Midhat Paşa’ya göndemiştir. Ancak öğretmenin ifadesi, daha önceki durumları, 

sarhoş edilerek aldatıldığı ve daha ilerisi için çok kuvvetli teminatlar vermesi göz 

önüne alınarak hiçbir işlem yapılmamış ve ıslahhane hizmetinde devam 

ettirilmiştir
519

.   

Bir diğer suikast girişimi de 1867’deki Birinci Tuna Olayı’nın ardından 

yaşanmıştır. Birinci Tuna Olayı esnasında yakalanan Filip Totü’nün arkadaşı ve 

yazıcısı Yergöğülü Kostaki Veled-i Dimitri’nin ifadesinden, Bulgar komitesi 

tarafından çete reislerine valiyi öldürme talimatı verildiğini öğrenen
520

 Midhat Paşa 

bazı tedbirler almıştı. Bu sırada Sırbistan’dan tezkiresiz olarak Tuna Vilayeti 

topraklarına geçen Yovan isimli bir Sırplı, eşkıya olduğu şüphesiyle tutuklanarak 

Vidin’e getirilmiştir. Buradaki sorgusunda eşkıya olup olmadığı anlaşılamamış, 

kendisi de Müslüman olmak arzusuyla geldiğini söyleyerek Rusçuk’a gönderilmesi 

talebinde bulunmuştur.  

Rusçuk’a yollanan Yovan, ısrarla valinin özel hizmetine girmek istemiştir. Bu 

durumdan şüphelenilerek tam olarak niyetinin anlaşılabilmesi için iki Bulgar ve bir 

de Müslüman hafiye görevlendirilmiştir. Yovan, bir gün meyhanede, emniyet ve 

güvenini kazanan hafiyelere, Birinci Tuna Olayı esnasında Adliye tarafından çıkan 

300 eşkıya ile birlikte birkaç köy bastıktan sonra geri döndüğünü ve valiye suikast 

düzenleyeceklere Sırbistan’da mükafat vaad olunması üzerine Müslüman olarak 

valinin hizmetine girip Midhat Paşa’yı zehirlemek veya başka bir yolla öldürmek 

                                                 
519 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 58-59. 
520 BOA, A.MKT.UM, 976/13, 27 Mayıs 1283 (8 Haziran 1867); A.MKT.MHM, 387-A/1, Lef 10. 
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amacıyla Rusçuk’a geldiğini anlatmıştır. Hafiyelerden Dimitrinin, tezkiresiz 

olduğunu ve Rusçuk’ta güvende olmadığından Sırbistan’a geçeceğini söylemesi 

üzerine Yovan, bir mektup yazarak Sırbistan’nın Köprü kasabasındaki ailesine 

ulaştırması için hafiyeye vermiş ve bu mektupta da valiyi öldüreceğini açıkça 

belirtmiştir.  

Midhat Paşa tam emin olabilmek amacıyla Yovan’ı yanına çağırarak Sırpça 

yazı işlerinde istihdam edileceğini söylemiştir. Maaşların yüksek olduğu Niş mi 

yoksa düşük olduğu Rusçuk’ta mı görev almak istediği sorusuna Rusçuk, vilayet 

hükümet konağı mı yoksa Rusçuk iskelesi mi sorusuna ise ısrarla hükümet konağı 

cevabını vermiştir. Delillerin ortaya konmasından sonra zanlı, Meclis-i Cinâyet-i 

Vilâyet’te mahkemeye çıkarılmıştır
521

. 

Yovan sorgu ve mahkemesinde, Köprü kasabalı, evli ve iki çocuk sahibi 

olduğunu, Köprü kasabasından Muhasebeci Nikola’nın mükâfat vaat ederek ve bir 

miktar da harçlık vererek kendisini yönlendirdiğini, suikast planını da Nikola’nın 

yaptığını ve kendisinin kandırıldığını açıkça itiraf etmiştir
522

.  

Midhat Paşa kendisiyle ilgili bir davada verilen hükmün icrasının “adalet-i 

tâmme ve sahîha”ya uygun olmayacağını düşünerek mahkeme kararı ve sorgu 

evraklarıyla birlikte Yovan’ı İstanbul’a yollamıştır
523

. Bâbıâli mahkeme kararının 

uygulanmasına, yani Yovan’ın müebbeden Diyarbekir’de küreğe konulmasına ve 

Yovan’ın niyetini ortaya çıkaran Hafiye Dimitri’ye gümüş madalya ihsanına karar 

vermiştir
524

.   

 

d.İhtiyat Askerleri Tertibi 

Sırbistan sınırından Tuna Vilayeti topraklarına geçmekte olan eşkıyaya karşı 

etkili bir savunma oluşturmak maksadıyla köylülerden yararlanma yoluna gidilmiştir. 

Esasında eşkıya ve çete saldırılarında halk silahlanarak askerlerle birlikte hareket 

etmekteydi. Ancak belli bir nizam ve kanun olmadığından bazı karışıklıklar ve 

uygunsuzluklar ortaya çıkmaktaydı. Bu nedenle daha önceki valilerden Ârif Paşa’nın 

köylülerden oluşan “asâkir-i ihtiyâtiye” ismiyle uygulamaya koyduğu projenin, 

                                                 
521 BOA, İ.MVL, 26048, Lef 8, 8 Cemaziyelevvel 1284 (7 Eylül 1867). 
522 BOA, İ.MVL, 26048, Lef 12, 13 Cemaziyelevvel 1284 (12 Eylül 1867). 
523 BOA, İ.MVL, 26048, Lef 8, 8 Cemaziyelevvel 1284 (7 Eylül 1867). 
524 BOA, İ.MVL, 26048, Lef 3, 5 Receb 1284 (2 Kasım 1867). 
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Vilayet İdare Meclisi’nde müzakere edilerek yeniden canlandırılmasına karar 

verilmiştir. Asâkir-i ihtiyâtiyenin belli bir düzen ve disiplinde oluşturulması ve 

kullanılması için bir de talimatname hazırlanarak Odyan Efendi ile İstanbul’a 

gönderilmiştir
525

.  

Talimatnameye göre; 

Asâkir-i İhtiyatiyyenin Sûret-i Tertîb ve İdâresi 

1.Madde: Tuna Vilâyeti dâhilindeki mahallerden her bir kazâda ne kadar 

erkek nüfûs-ı islâm var ise yüzde on hesâbıyla bir cüzi asâkir-i ihtiyâtiyye olacaktır. 

Bu neferât on sekiz yaşından elli yaşına kadar nüfûs-ı zukûrdan ve vücûtca sağlam 

takımından ayrılıp yazılacaktır. Bunlar hiçbir kayd ile mukayyed olmayarak 

köylerinde ve mahallelerinde dâimâ kendi sanat ve ticâretleriyle meşgûl olup ve her 

biri istediği ve dilediği yerlere gidip gelip yalnız lüzûm-ı vaktinde ve emr sâdır 

oldukda silâhlarıyla muhâfaza-i memleket için kullanılacaktır. 

2.Madde: İhtiyât neferâtının her birinde bir tüfenk, bir piştov ve mümkün ise 

bir bıçak ve en az beş deste fişenk ve bir torba veya dağarcık ve bir çift cedîd çarık 

bulunacaktır. Tüfengi olmayanlara emâneten bir tüfenk ve fişenkler için iktizâ eden 

barut cânib-i mîrîden verilecektir. 

3.Madde: Asâkir-i ihtiyâtiyyenin her on neferine içlerinden bir onbaşı, her 

yirmi neferine bir çavuş tayin olunup bir kazâda ne kadar asâkir-i ihtiyâtiyye var ise 

cümlesinin idâresi ve yoklaması ve istihdâmı o kazâ vücûh ve hânedân-ı 

mütehayyizânından “asâkir-i ihtiyâtiyye reisi” unvânıyla bir veya iki zâta havâle 

olunacak ve bir sancakta bulunan asâkir-i ihtiyâtiyyenin idâresi sancak 

mutasarrıflığıyla kâimmakâmların emri altında olacak ve cümlesi vilâyetin 

kumandası altında bulunacaktır. 

4.Madde: İhtiyât askerinin gidiş ve dönüşleri toplamı bir günlük mesafeden 

uzağa sevklerinde (akşama kadar köylerine dönemeyecek) tayinat bedeli olarak 

cânib-i mîrîden beher gün için bir nefere kırk para, onbaşılara ikişer kuruş, çavuşlara 

üçer kuruş ve asâkir-i ihtiyâtiyye reislerine yirmişer kuruş verilecektir. Asâkir-i 

ihtiyâtiyye, emr olmadıkça silah taşımayacağından ve kendi başına iş 

göremeyeceğinden silahları ve cebhânesini her birinin hânesinde hazır ve müheyyâ 

                                                 
525 BOA, İ.MTZ (04), 90, Lef 3, 13 Rebiülahir 1284 (14 Ağustos 1867); Lef 4; A.MKT.UM, 989/70, 

2 Ağustos 1284 (14 Ağustos 1868); A.MKT.MHM, 390/40, 5 Cemaziyelevvel 1284 (4 Eylül 1867). 
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bulunup her ne vakit emr olunursa olvakit silahlarını isti’mâl ile iş bittikde yine silah 

ve cephanesini hânesinde saklayacaktır. 

5.Madde: Asâkir-i ihtiyâtiyyenin altı ayda bir kere reisleri marifetiyle 

yoklamaları icrâ olunarak cânib-i mîrîden yedine verilen tüfengi zâyi’ eden veya 

kıran ve barutu isrâf eden neferâta zâyiâtı tazmin ettirildikten sonra hakkında cezâ 

dahi icrâ kılınacaktır.  

Asâkir-i Merkûmenin Sûret-i Tahrîri 

6.Madde: Her mahal islâm ahâlisinden ve Tatar ve Çerkes muhâcirlerinden 

yüzde on hesâbıyla asâkir-i ihtiyâtiyye yazılacaktır. Mevcud İslam nüfûsun yüzde 

onu kaç nefer ise 18-50 yaş arası ehl-i ırzdan olanlardan seçilecektir. 

8.Madde: Her on nefere bir onbaşı, yirmi nefere bir çavuş tayin olunacak 

mümkün ise onbaşı ve çavuşlar asâkir-i nizâmiyeden muhrac takımdan intihâb 

olunacaktır. 

8.Madde: Asâkir-i ihtiyâtiyye kaydında tahrîr olunanların isimleri ve verilen 

numaraları yazılacak vefat veya herhangi bir özür vukûunda yerlerine başkaları 

yazılacak fakat numaraları aynı kalacak (örnek 7 numaralı nefer vefat etti, yenisi 

yazılacak ve yine 7 numara olacak). 

9.Madde: Asâkirin istihdâm ve istimâlinde yedlerine verilmek üzere her nefer 

için birer matbu tezkire hazırlanacak, sâir vakitlerde bu tezkireler muhtarlarca hıfz 

olunacaktır.  

10.Madde: Yukarıda zikrolunduğu gibi asâkir-i ihtiyâtiyye dâimâ kendi 

hanesinde işleriyle meşgûl olup emr olmadıkça silah taşımaları ve kullanmaları 

memnu’dur. 

11.Madde: Olunacak tecrübe üzerine bu taʻlimâtın lüzûm görünen mahalleri 

cânib-i vilâyetce değiştirilecek veya ilave olunacaktır
526

. 

Tuna Vilayeti’nin asâkir-i ihtiyâtiye projesi merkezce kabul görerek iradesi 

çıkmış, silahları olmayan asâkir-i ihtiyâtiye neferlerine Niş, Vidin, Niğbolu ve diğer 

cephaneliklerdeki mevcut barut ve eski başıbozuk tüfeklerinden verilmesi kararı 

alınmıştır
527

. İstanbul’dan istenen 15.000 tüfeğin 3.500 ü hemen, geri kalanlar ise 

                                                 
526 BOA, İ.MTZ. (04), 90, Lef 4. 
527 BOA, İ.MTZ (04), 90, Lef 6, 27 Rebiülahir 1284 (28 Ağustos 1867); A.MKT.MHM, 390/40, 5 

Cemaziyelevvel 1284 (4 Eylül 1867). 
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kısa süre içinde peyderpey gönderilmiştir
528

. Daha sonra Midhat Paşa’nın Şûrâ-yı 

Devlet Başkanlığı döneminde Edirne, Filibe ve İslimye sancaklarında da Tuna’daki 

gibi asâkir-i ihtiyâtiye tertib ve teşkiline karar verilmiştir
529

.  

 

e.İkinci Tuna Hadisesi (1868) 

Midhat Paşa, Tuna ve diğer yeni teşkil edilen vilayetlerle ilgili bazı konuların 

müzakeresi için İstanbul’a çağrılmıştı. Bu sırada Sırbistan ve Eflak tarafından 

sızacak çetelere karşı, askerî ve mülkî tedbirlerin tek elde toplanarak daha etkin 

mücadele edilebilmesi amacıyla Midhat Paşa’ya fevkalade yetkiler verilmiştir (29 

Şevval 1284/23 Şubat 1868). Bu konudaki fermân-ı âliye göre; askerin sevk ve 

idaresi müşir ve subaylara ait olmakla birlikte karar merciinin Midhat Paşa olduğu 

belirtilmekteydi
530

. Ayrıca valinin maiyetine erkân ve yaver-i harb ile çavuş da 

verilecekti. Bu şekilde valinin olağanüstü yetkilerle donatılması vilayet halkında 

telaşa sebep olacağından gizli tutulacak, gerekli görüldüğü zaman neşr ve ilan 

edilecekti
531

. Ancak Midhat Paşa Tuna Valiliği görevine dönmeden henüz 

İstanbul’da iken Şurâ-yı Devlet Başkanlığına getirildiğinden bu fermanın bir hükmü 

kalmamıştır. 

Midhat Paşa’nın Tuna Valiliğinden alınarak Şûrâ-yı Devlet Başkanlığı’na 

tayin edilmesini (5 Mart 1868) fırsat bilen Slav komiteleri, 1868 yılı Temmuz ayı 

başlarında Bükreş, Kalas, Yergöğü ve Baserabya’daki merkezlerinde yeniden bir 

araya gelerek Bulgaristan’da daha büyük bir isyan çıkartmayı kararlaştırmışlardır.  

İslimyeli Hacı Dimitri ile Tulcalı Stefan Karaca isimli eşkıya elebaşılarının 

idaresinde küçük gruplar halinde yola çıkan komiteciler Ziştovi’nin karşısında ve 

Eflak hükümetinin tasarrufunda bulunan Tuna adasında toplanmaya başlamışlardır. 

Önceden buraya getirilmiş olan elbise, cephane ve kumanyalarını aldıktan sonra, ilk 

önce 25-30 kişilik bir grup 19 Temmuz 1868 Pazar gecesi büyük bir kayıkla Ziştovi 

                                                 
528 BOA, İ.MTZ (04), 94, Lef 5, 19 Zilkade 1284 (13 Mart 1868); A.MKT.MHM, 415/44, 12 

Rebiülahir 1285 (2 Ağustos 1868). 
529 BOA, A.MKT.MHM, 406/99, Lef 2, 3 Muharrem 1285 (26 Nisan 1868). 
530 Midhat Paşa’ya gerek doğrudan gerekse kumandanları vasıtasıyla asker kullanma yetkisi verildiği 

İkinci Ordu Müşiri Abdi Paşa’ya bildirilmiştir (BOA, A.DVN.MHM.d, 262, s.262, 25 Şevval 1284 

(19 Şubat 1868). 
531 BOA, İ.MTZ (04), 93, Lef 3, 29 Şevval 1284 (23 Şubat 1868); Lef 1. 
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ve Rusçuk arasındaki Yantra Suyu’nun Tuna’ya kavuştuğu ve nehrin sağ tarafındaki 

iki karakol arasında bir yerde karaya çıkıp Posti Balkanı’na doğru ilerlemişlerdir.  

Askerî kıyafetler giyen komiteciler, onbaşı, çavuş ve yüzbaşı gibi askerî 

rütbelerle belli bir düzen içinde Bulgar milli marşını söyleyerek ilerliyorlardı. 

Hepsinde birer asker çantası ve su matarası vardı ve o zamana göre en yeni silahlarla 

teçhiz edilmişlerdi. Yanlarında papaz ve cerrah da bulunuyordu.  

Kara-isa Köyü’ne doğru harekete geçen çete yol üzerindeki telgraf hattına 

zarar vererek haberleşmeyi kesmişti. Komitecilerin bu defaki amaçları, vardıkları ilk 

kilisede ellerindeki bayrağı “takdîs” ettirerek toplanma yerlerine dikmek ve civardan 

gelecek yandaşları ile Eflak’taki birçok reislerin kumandası altındaki grupların da 

Osmanlı hududundan içeri sızmalarından sonra “ilan-ı hükümet” etmek idi. 

Komiteciler bu sefer taktik değiştirerek katl gibi olaylara girişmiyor, 

Müslüman ve Bulgar halka sancak göstererek bağımsızlık propagandası yapıyorlardı. 

Kara-isa Köyüne doğru ilerleyen ilk eşkıya grubuyla karakol askerleri 

arasında çatışma çıkmış, diğer yakın karakollardan gelen takviye birlikleriyle ve 

İslam-Hıristiyan ahalinin de katılımıyla, 19 Temmuz’da, Kara-isa Bağlığında 

komitecilerin etrafı sarılmıştır. Ertesi gün akşama kadar süren çatışmalarda 

eşkıyadan 12 kişi öldürülmüş, biri sağ yakalanmış, diğerleri ise kaçmaya çalışarak 

Hurşid Korusuna sığınmışlardır (21 Temmuz). Eşkıyanın bir kısmı da burada 

öldürülmüştür. İçlerinde Çerkeslerin de bulunduğu halktan üç kişi ölmüş, 10 kişi 

yaralanmıştır. Askerden de iki yaralı vardı. 

İlk eşkıya grubuyla çatışmalar sürerken Ziştovi’nin karşısındaki aynı adadan 

diğer eşkıya fırkaları da kayıkla yine aynı mevkiden karaya çıkmışlardır. Hudut 

karakol askerleriyle çarpışarak Patak Korusuna girmişlerdir. Burada komitecilerden 

pek çoğu öldürülmüş, çete reislerinden Stefan Karaca ile birçoğu ele geçirilmiştir. 

Asıl reisleri Hacı Dimitri ile geri kalan 40-50 kişi kaçarak izlerini kaybettirmişleridir. 

Bu çarpışmalar sırasında öldürülen ve yakalanan komiteci sayısı 80’i 

bulmuştur. Rusçuk asâkir-i zabtiyesi tabur ağası Yahya Ağa ile asâkir-i nizâmiye 

yüzbaşılarında bir zabit, zabtiye ve nizam askerinden 15 nefer şehit olmuş, 29’u da 

yaralanmıştır. Ahaliden oluşturulan ihtiyat askerinden 20 kişi ölmüş, 40-50 kişi de 

yaralanmıştır.  
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Çatışmalardan sonra kaçan bir kısım eşkıyanın Koca-balkan’ın Filibe tarafına 

yöneldiği haberi Edirne Vilayeti’nde de telaşa yol açmıştır
532

. Sadâret de Hâriciye 

Nâzırı ve Şûrâ-yı Devlet Başkanı Midhat Paşa ile müzakerelerde bulunduktan sonra, 

Tuna Vilayeti hakkındaki malumatı ve Bulgar çeteleriyle mücadeledeki tecrübesi 

nedeniyle 15-20 gün, nihayet 1 ay o bölgelerde dolaşarak geri kalan eşkıyayı hızla 

ortadan kaldırması için Midhat Paşa’yı görevlendirmiştir
533

 (2 Rebiülahir 1285/23 

Temmuz 1868). Bu görevden kaynaklanacak masrafları için 100.000 kuruş 

verilmiş
534

, Paşa dönene kadar Şûrâ-yı Devlet Başkanlığı’na Hâriciye Nâzırı’nın 

(Mehmed Fuad Paşa) bakması uygun görülmüştür
535

. Mümkünse Tuna’ya 1-2 tabur 

daha asker gönderilmesi Seraskerliğe bildirilmiş, Memleketeyn Prensi Şarli’ye 

haydut geçişlerinin önlenmesini talep eden bir telgraf çekilmiştir
536

. Yine eşkıya 

geçişlerinde Memleketeyn Emareti’nin müsamaha gösterdiğine dair Osmanlı 

Devleti’nin kuvvetli şüphesinin, Bükreş’teki Büyük Devletler konsolosları tarafından 

araştırılması yönünde İstanbul’daki büyük elçilere tebligatta bulunulmuştur
537

. 

Ayrıca Edirne Vilayeti teyakkuza geçmiş, Kazak ve Dragon alaylarından Filibe ve 

İslimye sancaklarına bölükler gönderilmiştir
538

.  

Midhat Paşa hazırlıklarının ardından, valilik döneminde ısrarla talep ettiği 

ancak bir türlü sonuç alamadığı Tuna Vilayeti Asâkir-i Zabtiyesi silahlarından 1.500 

adet tüfek ve cephaneyi de bindiği vapura yükleterek İstanbul’dan yola çıkmış
539

, 27 

Temmuz 1868 Pazartesi günü Rusçuk’a varmıştır
540

. Rusçuk’tan derhal Tırnova’ya 

geçerek önceki çatışmalardan kurtulan ve kaçan eşkıyanın Şıbka yönünde Buzluca 

Balkanı’nda bulunduklarının haber alınması üzerine asker ve silahlandırılmış 

köylüleri yanına alarak burayı kuşatmıştır. Üç buçuk saat içinde bütün çete 

                                                 
532 Şentürk, a.g.e., s. 209-211. 
533 Midhat Paşa, hatıratında Sultan Abdülaziz’in kendisini yanına çağırarak “bu heriflerin sen 

hakkından gelirsin ve işi bitirip yine az vakitte avdet edersin!” diyerek bu göreve getirildiğinden 

bahsetmektedir (Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.65). 
534 BOA, İ.MTZ (04), 96, Lef 8, 2 Rebiülahir 1285 (23 Temmuz 1868). 
535 BOA, İ.DH, 40308, 13 Rebiülahir 1285 (3 Ağustos 1868). 
536 BOA, İ.MTZ (04), 96, Lef 8, 2 Rebiülahir 1285 (23 Temmuz 1868). 
537 BOA, HR.TO, 316/31, Lef 9, 01.08.1868.  
538 BOA, A.MKT.MHM, 416/45, 21 Rebiülahir 1285 (11 Ağustos 1868). 
539 BOA, A.MKT.MHM, 415/44, 12 Rebiülahir 1285 (2 Ağustos 1868). 
540 BOA, İ.MTZ (04), 99, Lef 3, 9 Rebiülahir 1285/30 Temmuz 1868; 97, Lef 2, 12 Temmuz 1284/24 

Temmuz 1868. 
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mensupları yani 32 kişi ile reisleri Hacı Dimitri de öldürülmüştür (31 Temmuz 

1868)
541

.  

Son çatışmayla birlikte reisleri Hacı Dimitri ve Stefan Karaca idaresinde 

isyana karışan 124 çete üyesinden 101’i öldürülmüş ve aralarında Stefan Karaca’nın 

da bulunduğu 22 kişi yakalanmıştır. Yakalanan eşkıyalar Tırnova ve Rusçuk’ta 

mahkemeye çıkarılarak Stefan Karaca dahil 6’sı Rusçuk’ta, 5’i Tırnova’da, 7’si ise 

her biri Gabrova, Kazgan, İslimye, Kızanlık, Zağra-i Atik ve Ziştovi kasabalarına 

gönderilerek idam edilmiş, 3 kişi de kürek cezasına çarptırılarak Vidin’e 

yollanmıştır
542

. Ayrıca Eflak’taki Bulgar komitelerinin hazırladığı halkı isyana davet 

eden neşriyatı gizlice ahaliye dağıtan Vidin Sancağı’na bağlı Lom Kazasının 

Vasilofça Karyesi rahibi Mito 15, Bakkal Dimitri ise 13 yıl süreyle Akka’da küreğe 

konulmuşlardır
543

.  

İsyan sürecinde Nizam askeri ile zabtiyelerden 17 asker hayatını kaybetmiş, 

25 asker yaralanmıştır. Asâkir-i ihtiyâtiye ile halktan ise 20 kişi ölmüş, 30-35 kişi 

yaralanmıştır
544

. 

Bu arada Hacı Dimitri’den ayrılarak İslimye Kazasına geçen Mito 

idaresindeki 13 kişilik eşkıya grubu, çete üyelerinden Donco’nun (Tonco) teslim ve 

ihbarıyla İslimye’de sıkıştırılmışlardır. 10-11 Ağustos 1868’de çıkan çatışmada 

eşkıyadan iki kişi öldürülmüş, kalan on kişi Tırnova Kazasına kaçmıştır
545

. Daha 

önce Tırnova Mutasarrıflığı’na da haber verildiğinden, takip devam ederek Tırnova 

ve Edirne birlikleri eşkıyayı Tırnova Kazasına bağlı Keçideresi Karyesi 

değirmeninde kıstırmışlar, bir eşkıya öldürülmüş, dokuzu ise teslim olarak 

Tırnova’ya götürülmüşlerdir
546

. Teslim olan Donco (Tonco) ve yakalanan dokuz kişi 

Tırnova Meclis-i Muvakkatinde yargılanarak dördü idam edilmiş
547

, beşi 

                                                 
541 Midhat Paşa’nın isteğiyle Buzluca Balkanı’nda çatışmaya katılan bir bölük askere birer maaş ödül 

verilmiştir. Bu ödül de içinde olmak üzere, isyan sırasında Tırnova Sancağı tarafından 49.310 kuruş 

12 para harcama yapılmıştır (BOA, İ.DH, 40598, Gurre-i Şaban 1285 (17 Kasım 1868)). 
542 BOA, İ.MTZ (04), 101, Lef 1, 15 Rebiülahir 1285 (5 Ağustos 1868); Şentürk, a.g.e., s. 212. 
543 BOA, İ.MTZ (04), 103/2, Lef 24, 27 Zilkade 1285 (11 Mart 1869). 
544 BOA, İ.MTZ (04), 101, Lef 1, 15 Rrebiülahir 1285 (5 Ağustos 1868); Şentürk, a.g.e., s. 212. 
545 İslimye’deki çatışmada Potralardan Küçük Ali oğlu Mustafa ile Deli Hasan oğlu Hüseyin ölmüştür 

(BOA, A.MKT.MHM, 418/71, Lef 2, 26 Rebiülahir 1285 (16 Ağustos 1868). 
546 BOA, İ.DH, 40358, Gurre-i Cemaziyelevvel 1285 (20 Ağustos 1868); A.MKT.MHM, 418/71, Lef 

2, 26 Rebiülahir 1285 (16 Ağustos 1868). 
547 Eski Zağralı Nikola, Kaliferli Hristo, Orhaniyeli Vasil ve Şumnu Kazalı Marin idam edilmişlerdir 

(BOA, İ.MTZ (04), 103/1, Lef 4, 21 Cemaziyelahir 1285 (9 Ekim 1868)). 
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müebbeden
548

, biri de
549

 15 sene kürek cezasına çarptırılarak Akka’ya 

gönderilmişlerdir
550

. 

Eşkıya gruplarının Tuna’ya girişleriyle birlikte Sofya, Edirne ve Filibe’de 

redif taburlarının toplanmasına karar verilmişti. Midhat Paşa merkeze gönderdiği 

telgrafla, eşkıya gruplarının tamamen ortadan kaldırılmasıyla birlikte buna gerek 

kalmadığını belirterek, evvelce silah altına alınan İslimye ve Tırnova Redif taburuna 

da izin verilmesini bildirmiştir
551

.  

Midhat Paşa yirmi gün içinde asayişi sağlayarak İstanbul’a dönmüş ve 

Bulgaristan’daki isyanların önlenmesiyle ilgili önemli tespit ve tedbirleri içeren 27 

Rebiülahir 1285 (17 Ağustos 1868) tarihli bir layiha sunmuştur.  Buna göre; 

Bulgaristan’da milliyetçilik havası ve İslavlık efkârı giderek artmakta ve 

özellikle büyük ölçüde gençler arasında görülmektedir. Sırbistan, Memleketeyn ve 

Rusya’ya gidip-gelen Bulgarların niyeti iyice bozulmuştur. Rusya Bulgar 

komitelerini maddi ve manevi olarak desteklemektedir. Bulgaristan’ın ifsâdı için 

önceki senelerde sadece Hocabey, Belgrad, Kalas, İbrail ve Bükreş’te Bulgar 

komiteleri faaliyet gösterirken şimdi Besarabya’daki şehir ve kasabaların da her 

birinde komite bulunmaktadır. Komitelerin, Hocabey’den İsmail’e gelinceye kadar 

sahillerde levâzımat tertibi ve mühimmat sevkini gerçekleştirdikleri, Rus ajanlarının 

ise eşkıyaların daha içeri bölgelere geçişlerine yardım ettikleri görülmektedir.  

Memleketeyn Hükümeti, Bâbıâli’nin baskısı ile bazı göstermelik icraatlarda 

bulunmakta ise de çoğunlukla fesadları malum olan şahıslara dokunmayarak yalnızca 

amele ve aceze takımını hapsetmekle yetinmektedir. Ancak onları da birkaç gün 

sonra salıverdiğinden hiçbir faydası olmamaktadır.  

Böyle Osmanlı topraklarına geçen eşkıyanın yok edilmesiyle iş 

bitmemektedir. Zira Memleketeyn ve Besarabya’da Bulgaristan’ın ifsadı için 

kandırılmış birkaç bin kişi olup bunlara sürekli para akmaktadır ve bu tarafa her 

                                                 
548 Ziştovili Marin, Rusçuklu Angel, Kızanlıklı Uzun Yovan, Rahovalı Todor, Babadağlı Tonco 

müebbeden kürek cezasına çarptırılmışlarıdır ((BOA, İ.MTZ (04), 103/1, Lef 4, 21 Cemaziyelahir 

1285 (9 Ekim 1868)). 
549 Tırnovalı Sava 15 sene kürek cezasına çarptırılmıştır (BOA, İ.MTZ (04), 103/1, Lef 4, 21 

Cemaziyelahir 1285 (9 Ekim 1868)). 
550 BOA, İ.MTZ (04), 103/1, Lef 4, 21 Cemaziyelahir 1285 (9 Ekim 1868); A.MKT.MHM, 423/65, 

25 Cemziyelahir 1285 (13 Ekim 1868). 
551 BOA, A.MKT.MHM, 415/68, 15 Rebiülahir 1285 (5 Ağustos 1868); İ.MTZ (04), 100,  17 

Rebiülahir 1285 (7 Ağustos 1868). 
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geçişlerinde eksikliklerini tecrübe ederek bir sonraki hareketlerinde daha hazırlıklı 

olmaktadırlar. Rahatı yerinde olan vilayet halkı, bunlara tenezzül etmediğinden 

başarıya ulaşamıyorlar. Komiteler de bu durumun farkındalar ancak onların amacı 

sürekli bu tarafa saldırılarla Müslüman halkı tedirgin ederek Bulgarlarla İslamları 

birbirine düşürüp hâricî birtakım şikayetler peyda etmektir. 

Şimdi bu duruma karşı Osmanlı Devleti’nin bazı tedbirler alması 

gerekmektedir. Memlekeyteyn’e Bulgar komitelerini kollamaması için yaptırım 

uygulanmalı ve Bükreş’te sıfat-ı münâsibe ile bir memur bulundurulmalıdır. 

Tuna Vilayeti’nde 12 bin neferden fazla Asâkr-i Nizâmiye, 3.300 küsur 

süvârî ve piyâde Asâkir-i Zabtiye mevcuttur. Bundan başka Asâkir-i İhtiyâtiye adıyla 

ahaliden oluşturulan 30.000’den fazla asker bulunmaktadır. Ancak Asâkir-i Zabtiye, 

vilayetin büyüklüğü göz önüne alındığında adi olaylar için bile yeterli sayıda 

değildir. Asâkir-i İhtiyâtiye’nin ise silahları ve zabıta kaideleri tam olmayıp Tırnova, 

Ziştovi ve Rusçuk bölgeleri hariç diğer yerlerin Asâkir-i İhtiyâtiyesi yalnız 

defterlerde birer isimden ibaret kalmıştır. Dolayısıyla iş sadece Asâkir-i Nizâmiyeye 

kalmaktadır. Bunların da 5-6 taburu Tuna boyundaki kordonlarda, bir çoğu da Niş ve 

Vidin taraflarında bulundurulduğundan geride kalan asker yetmemekte, çetelerin 

saldırılarında İstanbul’dan asker istenmektedir. Ayrıca eşkıya geçişlerinde korkuya 

kapılan Müslümanlar hemen silahlandıklarından Bulgar halkı katletme ihtimalleri de 

bulunmaktadır.  

Tuna boyu kordonları ve balkanın bazı mahalleri Asâkir-i Nizâmiyece 

korunmakta ise de Asâkir-i Nizâmiyenin dağınık halde bulunması sakıncalıdır. Yine 

bazı askerlerin dâimî suretle karakollarda kalmaları disiplinlerinin kaybolmasına 

sebep olmaktadır. 

Tulca’dan Sünne ve Vilakova’ya kadar mevcut olan 28 ve Rusçuk’tan 

Vidin’e kadar geçen sene yapılan 54 adet karakolhane, 200 hiç olmazsa 180 adete 

çıkarılmalıdır. Gabrova’dan Şıbka’ya kadar bir hat üzerinde, Toryan ve Demirkapı 

balkanlarının da önemli mevkilerinde icabına göre 20-50 nefer asker barındırmaya 

uygun kuleler ve blockhouse türü yapılar yapılmalıdır. Vilayet için Kordon Asâkiri 

adıyla 1.500 neferden ibaret bir nevi asker tanzim olunursa Asâkir-i Nizâmiyenin 

müteferrikan istihdamları ihtiyacı bertaraf olacaktır. Böylece Asâkir-i Nizâmiye 
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mevkilerinde topluca bulunacağından herhangi bir isyan teşebbüsü ve çete 

saldırısında askerden dolayı gösterilen telaş ortadan kalkacaktır. 

Tuna ve Edirne vilayetlerinde Bulgar meselesince en önemli noktalar Ziştovi, 

Tırnova, Gabrova, İslimye, Kızanlık (Kazanlık) ve Filibe’dir. Dolayısıyla askerler 

Rusçuk, Tırnova, Ziştovi, Gabrova, Filibe, Kızanlık, İslimye, Şumnu, Vidin, Niş ve 

Sofya’da topluca ikame olunmalıdır. Bölgedeki kışlalara yenilerinin eklenmesi 

gereklidir. Kışlaların masrafları, muhacirlerin ziraat mahsulleri vergilerinden 

karşılanabilir. 

Bulgaristan’da alınacak bir diğer önemli tedbir de maârif hususudur. 

Bulgarlar, çocuklarının talim ve terbiyesi arzusundadırlar. Ancak mekteblerinin 

tanzimine maddeten güçleri yetmemektedir. Bu durumu fırsat bilen Rusya, Bulgar 

çocuklarına mahsus olmak üzere Hocabey, Nikolayef ve Kişinef’te meccanen eğitim 

veren okullar açmışlardır. Ayrıca Bulgaristan’daki bazı mekteblere parasal yardımda 

bulunmakta, meccanen kitaplar göndermektedir. Bu nedenle Rusya, Bulgaristan’daki 

mekteplere icra-yı nüfuz etmektedir. Esasen Bulgaristan’da biraz zamandan beri 

vilayetin maârif-i umûmiyesini bir usûl-i sahîhaya sokmak için layihalar takdim 

edilmiş ve vilayet meclis-i umûmîsinde görüşülerek tanzim olunan nizamnameler 

merkeze sunulmuştu. Osmanlı Devleti tarafından fünûn ve maârifin ilerlemesi için 

gereken nizâmât şuan mütalaa edilmekle birlikte devletçe böyle bir nizamın ortaya 

koyularak fiiliyata geçirilmesi vakte muhtaç olduğundan bunu beklemeden yapılan 

layihalar ışığında Bulgaristan’da eğitim sistemi yeniden düzenlenmelidir. Devletin 

desteği olmadan bu mekteplerin tesis ve devamı mümkün görünmeyip hazineden 

uygun miktar tahsisat ayrılmalıdır. Özetle Bulgaristan’daki mekteplerin devlet 

tarafından taht-ı zabıta ve idareye alınması gerekli olup Bulgar çocuklarının 

memâlik-i ecnebiyeye gitmesinin önlenmesi, bu çocukların Osmanlı Devleti’nin 

kontrolündeki mekteplerde eğitim almalarıyla mümkün gözükmektedir
552

.            

Sadâretin emriyle oluşturulan komisyonda Midhat Paşa’nın yazısı mütalaa 

olunarak daha detaylı bir çalışma yapılmıştır. Buna göre, Eflak tarafından Tuna 

Nehri yoluyla Osmanlı topraklarına geçişlerin önlenmesi için Tuna Nehri kıyısında 

Sünne’den Vidin’e kadar bir hat üzerinde 30 ve 45 dakikalık mesafelerle dörder 

                                                 
552 BOA, İ.MTZ. (04), 103, Midhat Paşa’nın Layihası, 27 Rebiülahir 1285 (17 Ağustos 1868). 
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beşer neferlik 192 adet gözetleme karakolları ve gözetleme karakollarından aşan 

eşkıya gruplarına karşılık vermek amacıyla daha iç kesimlerde, Büyük Balkan’ın 

Şıbka, Gabrova, Kazgan ve Troyan gibi önemli geçit mevkilerinde 20-50 neferlik 33 

adet istinad karakolu inşasına karar verilmiştir. Karakollarda görevlendirilecek 

askerlere gelince, tabur mevcudu 832 kişi olmak üzere iki tabur asker 

oluşturulacaktır. 12 bölük sahildeki gözetleme karakollarında 4 bölük ise içerideki 

istinad karakollarında konuşlandırılacaktır. Her bölüğe haberleşme için vilayet 

zabtiye alayından ikişer süvari askeri verilecektir. Tayın ve elbise masrafları içinde 

olmak üzere binbaşılara 1.500, kolağalarına 750, katip ve yüzbaşılara 500, mülâzım-ı 

evvellere 350, mülâzım-ı sânilere 300, başçavuşlara 200, sıra çavuşlara 180, 

onbaşılara 160 ve neferlere 140 kuruş tahsisat ayrılacaktır. Maaşlar aybaşında nakden 

ve tamamen ödenilecektir. Mahallî memur ve İkinci Ordu’nun tespit edeceği renk ve 

şekilde yılda bir aba, potur, yelek, kırmızı kuşak, fes, üç ayda bir çarık ve üç senede 

bir kilim ve yağmurluk maaşlarından kesilerek hazırlanacak, silah ve cephanelerini 

devlet verecektir. Subay maaşları, asâkir-i nizâmiye subayları maaşlarından az 

olacağından nizâmiye zabıtanının bu tabura naklini istemeyeceği düşünülerek 

emekliliğe ayrılmış, vücutça sağlam, okur-yazar, ahlak sahibi olan zabıtanın 

istihdamı yoluna gidilecek, yeterli olmadığı takdirde asâkir-i nizâmiyeden sağ kol 

ağaları binbaşı, yüzbaşılar kolağası, mülâzım-ı evveller yüzbaşı, mülâzım-ı sâniler 

mülazım-ı evvel rütbesine yükseltilerek zabit ihtiyacı karşılanacaktır. Küçük zabit, 

onbaşı ve neferler ise asâkir-i nizâmiye gönüllülerinden ve redif süresini doldurmuş 

isteklilerden temin edilecektir.  

Nizamiye askerlerinin ayrı ayrı değişik mevkilerde bulunması etkinlik ve 

disiplinlerinin kaybolmasına sebep olduğundan bunların mümkün mertebe her tarafa 

yakınlığı olan ve gerektiğinde asker sevki kolaylığı bulunan mevkilerde ikametleri 

uygun görülmüş, Şumnu’da dört tabur piyade, bir alay süvari, Sofya’da altı tabur 

piyade, bir alay süvari, Tırnova’da iki tabur piyade konuşlandırılmasına karar 

verilmiştir. 

Tırnova, Gabrova ve Rusçuk’taki kışla ve koğuşların tamirine onay çıkmıştır. 
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Asâkir-i İhtiyâtiye’nin daha etkin bir hale getirilmesi için konunun Dâr-ı 

Şûrâ’da müzakere edilerek çalışmalara başlanması yönünde görüş bildirilmiştir
553

.  

Komisyonun kararları Encümen-i Mahsus’ta görüşülerek tamamı kabul edilmiştir. 

Ayrıca Sırbistan tarafından gelebilecek eşkıya ve çete sızmalarına karşı bir tabur 

asker daha oluşturularak Sırbistan sınırı boyunca bir hat üzerinde Vidin-Niş 

arasındaki mevcut ve yeni yapılacak karakollara yerleştirilmesine, bu güzergahtaki 

500 asâkir-i muvazzafanın kaldırılmasına, son durumla birlikte tabur sayısı üçe 

çıkarak bir alay olacağından vilayet emrinde ve Rusçuk’ta bulunmak üzere bu alaya 

nezâret edecek bir miralay tayinine karar verilmiştir. Böylece vilayetin Eflak ve 

Sırbistan sınırlarında savunma hattı oluşturulmuştur. Bu maddi tedbirlerin yanında 

“ahâlinin ıslâh ve te’min-i izhânı”, Bulgarların daha fazla istihdamı, mektepler tesisi 

gibi manevi tedbirlerin de uygulamaya konulacağı ve bu konularda da çalışmalara 

başlanacağı belirtilmiştir. Encüme-i Mahsus kararının iradesi de çıkmış ilgili 

makamlara yazı gönderilmiştir
554

. 

  

H.Midhat Paşa’nın Tuna Valiliğinden ayrılması 

Midhat Paşa Tuna Valiliği görevinde iken birkaç defa İstanbul’a gelmiştir. 

Niş valisi olduğu sırada Teşkil-i Vilayet Nizamnamesinin hazırlanması ve Şaban 

1282’de (20 Aralık 1865-15 Ocak 1866)
555

 Osmanlı Devleti’ndeki aşar vergisine dair 

müzakerelerde bulunmak üzere İstanbul’a çağrılmıştır. Midhat Paşa’nın talebi 

üzerine bu iki yolculuk masrafları için paşaya 100 bin kuruş ihsanda 

bulunulmuştur
556

. 

Vilayet usulünün tamimi için Meclis-i Vâlâ dairesinde kurulacak komisyonda 

bilgisinden istifade olunmak üzere Zilkade 1283’de (Mart 1867) tekrar İstanbul’a 

çağrılmıştır
557

. 

                                                 
553 BOA, İ.MTZ (04), 103, Komisyon Zabtı, 22 Cemaziyelevvel 1285 (10 Eylül 1868). 
554 BOA, İ.MTZ (04), 103, Lef 2, 29 Cemaziyelevvel 1285 (17 Eylül 1868). 
555 Midhat Paşa, aşar vergisi müzakerelerine katıldıktan sonra 15 Ocak 1866’da Rusçuk’a geri 

dönmüştür.  
556 BOA, İ.DH, 37945, 14 Ramazan 1282 (31 Ocak 1866); A.MKT.UM, 888/26, 3 Kanun-ı Sani 

1281 (15 Ocak 1866); 890/32, 26 Ramazan 1282 (12 Şubat 1866); Y.EE, 35/87, 16 Şaban 1282 (4 

Ocak 1866). 
557 BOA, A.MKT.UM, 959/76, 6 Zilkade 1283 (12 Mart 1867); İ.DH, 38982, 5 Zilkade 1283 (11 

Mart 1867). 
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1284 şaban sonlarında (1867 Aralık ayı sonları) ise Tuna Vilayetiyle ilgili 

bazı mühim meseleler hakkında görüşmek talebiyle 8-10 günlüğüne İstanbul’a 

gitmiş
558

, işlerini halledip geri döneceği sırada Girit’ten gelen Ali Paşa Meclis-i 

Vâlâ’yı ikiye bölerek Divan-ı Ahkam-ı Adliye Başkanlığı’na Cevdet Paşa’yı, Şûrâ-yı 

Devlet Başkanlığı’na ise Midhat Paşa’yı tayin ettirmiştir (5 Mart 1868)
559

. 

Midhat Paşa’nın Tuna Vilayeti’ndeki başarılı icraatları Rusya’nın Slav 

politikasını baltaladığından Rus Sefiri İgnatiyef, Midhat Paşa’yı Tuna valiliğinden 

aldırmaya çalışmıştı. Tuna Vilayeti Meclis-i Umûmî’sinin 1866 yılı açılış 

konuşmasında aza yerine mebʻûs ifadesi kullanılması, Tuna Gazetesi’nde de bu 

şekilde neşredilmesi ve Midhat Paşa’nın Mart 1867’deki İstanbul’a gelişinin 

dönüşünde Varna, Pravadı, Rusçuk ve Ziştovi gibi yerlerde karşılama kandilleri 

yakılmasını fırsat bilerek Tuna Vilayeti’nin Mısır gibi imtiyazlı konuma geleceği 

propagandası yürütmüştü. Her ne kadar Sultan Abdülaziz bunlara kulak asmamışsa 

da rahatsızlık duymuştu. Midhat Paşa, Tuna valiliği görevine devam etmek istemişse 

de İgnatiyef’in faaliyetleri ve padişahın rahatsızlığı Ali ve Fuad paşalar tarafından 

kendisine iletildiğinden Şûrâ-yı Devlet Başkanlığı görevini kabul etmiştir
560

.  

Tuna Valiliği görevindeki üstün başarılarından dolayı Midhat Paşa’ya Nişân-ı 

Âlî-i Osmânî’nin birinci rütbesi
561

 ile Murassaʻ Nişân-ı Âlî-i Osmânî ihsan 

buyrulmuştur
562

. 

 

                                                 
558 BOA, İ.MMS, 1447, Lef 2, 20 Şaban 1284 (17 Aralık 1867). 
559 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.61. 
560 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.44; İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.320. 
561 BOA, İ.DH, 37880, 14 Şaban 1282 (2 Ocak 1866); A.MKT.MHM, 347/59, 20 Şaban 1282 (8 

Ocak 1866). 
562 BOA, İ.DH, 39821, 29 Şevval 1284 (23 Şubat 1868). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

1868-1878 YILLARI ARASINDAKİ HAYATI 

 

A.Şûrâ-yı Devlet Başkanlığı 

1- Şûrâ-yı Devlet’in Kuruluşu 

19.yüzyılın başlarından itibaren önemini kaybeden Dîvân-ı Hümâyûn’un 

yerine, gerçekleştirilmek istenen reformların kanunlarını hazırlamak ve bu 

kanunların uygulanmasını denetlemek amacıyla, padişahın danışma kurulu olarak 

1838 yılında Meclis-i Vâlâ-yı Ahkam-ı Adliye kurulmuştur. Kuvvetler birliği esası 

içinde, padişahın yasama, yürütme ve yargı erklerini kullanma yetkisine sahip olan 

Meclis-i Vâlâ bir yüksek yargı organı ve reform meclisiydi.  

1854’te Meclis-i Âli-i Tanzimat kurularak yasama ile görevlendirilmiş, 

Meclis-i Vâlâ ise ağırlıklı olarak yüksek yargı görevini üstlenmiştir. 1861’de bu iki 

meclis tekrar birleştirilmiştir
1
. 

1864 yılında yürürlüğe konulan Tuna Vilayet Nizamnamesiyle taşralarda, 

içinde seçilmiş Müslim ve gayrimüslim üyelerin de bulunduğu idârî ve hukuki 

konulara bakacak meclisler oluşturulmuştur.  Böylece devletin merkezinden önce 

taşralarda idari ve adlî işler birbirinden ayrılmıştır.  

Tüm bu gelişmeler ve Fransa büyükelçisinin Fransa’daki Conseil d’Etat’ya 

benzer bir meclis kurulması telkini, Namık Kemal, Ziya Bey ve Tunuslu Hayreddin 

Paşa gibi Osmanlı aydınlarının faaliyetleri, Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati
2
 ve 

Âli Paşa’nın Girid izlenimleri
3
 neticesinde idari ve adli işlerin birbirinden ayrılması 

amacıyla 5 Mart 1868 tarihli iradeyle Meclis-i Vâlâ ikiye bölünerek Şûrâ-yı Devlet 

                                                 
1 Mehmet Seyitdanlıoğlu, “Tanzimat Dönemi’nde Yüksek Yargı ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 

(1838-1876)” Adalet Kitabı, Edit. Halil İnalcık-Bülent Arı-Selim Aslantaş, Kadim Yayınları, Ankara, 

2012, s.257-260; Ali Akyıldız, “Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye” DİA, C.28, Ankara, 2003, s.250-

251. 
2 Seyitdanlıoğlu, “Tanzimat Dönemi’nde Yüksek Yargı ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye (1838-

1876)”, s.263-264. 
3 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C.VII (Islahat Fermanı Devri 1861-1876), 6.bs, TTK, Ankara, 

2003, s. 146; Girit İsyanı’yla (1865-1868) ilgili olarak bkz. Mehmet Ali Beyhan, “Girit'e Dair Önemli 

Bir Kaynak: Mahmud Celaleddin Paşa’nın Girit İhtilâli Tarihi” İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Sosyoloji Dergisi, C.3, Sayı 22, 2011, s.133-155. 
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Başkanlığı’na Midhat Paşa
4
, Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Başkanlığı’na da Cevdet Paşa 

tayin edilmiştir
5
. 

Nizamnamesi 1 Nisan 1868’de yürürlüğe giren Şûrâ-yı Devlet, 10 Mayıs 

1868’te Bâbıâli’de törenle açılmıştır. Böylece parlamenter sisteme geçişte ve 

yasama-yürütme-yargı kuvvetlerinin birbirinden ayrılmasında önemli bir merhale 

katedilmiştir.  

Bugünkü Danıştay’ın başlangıcı kabul edilen Şûrâ-yı Devlet, tüm mülkî 

işlerin müzakere merkeziydi. Memurları yargılamak, hükümet ve fertler arasındaki 

davalara bakmak, her türlü kanun ve nizamları tedkik edip tasarı hazırlamak, mülkî 

konularda kararlarını arz etmek, padişah ve hükümetten gelecek talep üzerine her 

türlü konuda görüş beyan etmek gibi görev ve yetkilere sahipti. Bu görevleri 

yürütürken kendisine yardımcı olacak mülkiye, mâliye ve evkaf, adliye, nâfia-ticaret 

ve ziraat ve maârif adında beş daire oluşturulmuş, başkanlıklarına sırasıyla Emin 

Muhlis Paşa, Rıza Efendi, Subhi Bey, Ethem Paşa ve Kemal Efendi getirilmiştir
6
.  

Midhat Paşa; Şûrâ-yı Devlet dairelerinin oluşturulması, aza, ikinci reis, katib, 

memur ve hademelerin seçimi ve tefriş işlerini yürütmüştür
7
. İlk Şûrâ-yı Devlet 

üyeleri şu isimlerden oluşmaktadır. 

Meclisi-i Vâlâ Mevcut Azalarından Şûrâ-yı Devlet’e Seçilenler 

Eski Yanya Valisi Edhem Paşa 

Sudûrdan Necib Efendi 

Subhi Bey Efendi 

Rıza Efendi 

Kemal Efendi 

Arif Efendi 

Rauf Bey Efendi 

                                                 
4 Midhat Paşa’nın Şûrâ-yı Devlet başkanlığı maaşı 45 bin kuruştu (BOA, İ.DH, 40899, 10 Zilkade 

1285(22 Şubat 1869). 
5 Ali Akyıldız, “Şûrâ-yı Devlet”, DİA, C.39, İstanbul, 2010,  s.236-237. 
6 Mehmet Canatar-Yaşar Baş, “Şura-yı Devlet Teşkilatı ve Tarihi Gelişimi”, OTAM, Sayı 9, 1998, 

s.113-119. 
7 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret s. 61; BOA, A.MKT.UM, 404/37, 18 Zilhicce 1284 (11 Nisan 1868). 

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkam-ı Adliye’de müstahdem 34 kavasın işlerine son verilerek daireler arasında 

evrak nakli ve mübaşirlik hizmetini görmek üzere Şûrâ-yı Devlet’e maaşlı, tek tip kıyafetli 16 hademe 

alınmıştır. Mevcut odacıların durumları ıslah edilerek Şûrâ-yı Devlet’e 6 odacı tahsis edilmiştir 

(A.MKT.MHM, 408/45, 2 Safer 1285 (25 Mayıs 1868); İrade Şûrâ-yı Devlet (İ.ŞD), 454, Lef 4, 16 

Rebiülahir 1285 (6 Ağustos 1868).  
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Besim Bey Efendi 

Mihran Bey Efendi 

Miltiyadi Bey 

Baş Katib Mahmud Bey Efendi 

Şûra-yı Devlet’e Yeni Tayin Olunanlar 

Eski Erzurum Valisi Emin Muhlis Paşa 

Sudûrdan Re’fet Efendi 

Mevâlîden Seyfüddin Efendi 

Mevâlîden Zîver Bey 

Mevâlîden Sâhib Bey 

Kadri Bey Efendi 

Mülgâ Meclis-i Hazâ’in aʻzâsından Tıngıroğlu Ohannes Efendi 

Mısırlı-zâde Bogos Bey 

Altıncı Dâ’ire Re’is Vekili Ali Bey 

Tuna Vilayeti eski Umûr-ı Ecnebiye Müdürü Odyan efendi 

Logofet Bey-zâde Logofet Bey 

Kuyumcu-zâde Bedros Efendi 

Şabcı-zâde Daviçon Efendi 

Şûrâ-yı Devlet için Vilayetlerden Celbedilenler 

Suriye’den Mevâlîden Mahmud Efendi 

Suriye’den Anton Şâmî 

Haleb’den Câbirî-zâde Ali Efendi 

Erzurum’dan Eleşkirdli Mehmed Paşa 

Bağdad’dan Mevâlîden Kethüdâ Emin Efendi 

Yanya’dan Kahraman Paşa 

Yanya’dan Nikolaki Çanaka Efendi 

Tırhala’dan Yenişehirli İbrahim Bey 

Edirne’den Şerif Bey 

Tuna’dan Rusçuklu Hacı Yovanço Efendi 

Tuna’dan Tırnovalı Fâzıl Bey 

Bosna’dan Travnikli Mustafa Bey-zâde Derviş Bey 

Kigalık’dan Tiranlı Süleyman Bey 
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Selanik’ten Sirozlu Mihalaki Efendi 

Selanik’ten Yahudi Avram Efendi 

Filibeli Yorgaki Bey
8
 

 Midhat Paşa’nın yaklaşık bir yıl süren Şûrâ-yı Devlet Başkanlığı döneminde 

taşra ve merkezle ilgili önemli kararlar alınmıştır. 

  

2.Taşra ile İlgili Düzenlemeler 

 Vilayet sistemiyle birlikte önce Tuna, daha sonra da tüm vilayetlerde sancak 

merkezi olan kazanın cüzî işlerine bakmak ve mutasarrıfın yokluğunda vekillik 

etmek gibi görevlerle sancak mutasarrıfları için birer muavin istihdam edilmişti. Bir 

ara tenkihat sırasında bu memuriyetler kaldırılmıştı. Ancak mutasarrıfın iş yoğunluğu 

nedeniyle bazı küçük hususları maiyet memurlarına gördürmesi ve seyahatlerinde 

yerine bıraktığı vekillerin muayyen olmaması çeşitli sakıncalar doğurduğundan 

Midhat Paşa’nın isteğiyle mutasarrıf muavinliği memuriyetinin yeniden uygulamaya 

sokulması, Tuna Vilayeti’nin Tırnova, Vidin, Niş ve Sofya sancaklarına ayrıca birer 

tane Hıristiyan muavin tayin edilmesi, Edirne, Selanik ve Yanya vilayetlerinde de bu 

usulün tamimi kabul edilmiştir
9
.  

Tuna Vilayeti’nin bazı kazalarında kurulan belediye meclislerinin tamimine, 

belediyelerin gelirlerini artırmak için Tuna Vilayeti Rusûmât-ı umumiyesinden bir 

miktarının belediyelere tahsisine karar verilmiştir.  

Osmanlı Devleti’ndeki tüm vilayetlerde inşa olunan ve inşası devam eden 

şose yollar ve mühendis, kondüktör gibi memurlarla ilgili araştırma yapılmış, 

tanzim-i turuk ve maabire dair umûmî ve daimi bir nizamname hazırlığı işine 

girişilmiştir
10

.  

Vali ve mutasarrıfların birader, oğul ve damat gibi akrabalarını görev 

yaptıkları vilayet dahilinde mutasarrıflık, defterdarlık, muavinlik, mektupçuluk, 

kaimmakamlık, muhasebecilik ve müdürlük gibi resmi hizmetlerde istihdam etmeleri 

                                                 
8 BOA, İrade Dosya Usulü (İ.DUİT), 58/49, Lef2, Lef 4, Lef 1 (İrade), 8 Muharrem 1285 (1 Mayıs 

1868). 
9 BOA, İ.DH, 40460, Midhat Paşa’nın arzı, 5 Cemaziyelahir 1285 (23 Eylül 1868); İrade, 12 

Cemaziyelahir 1285 (30 Eylül 1868). 
10 BOA, A.MKT.MHM, 419/26, 8 Cemaziyelevvel 1285 (27 Ağustos 1868); Şûrâ-yı Devlet Evrakı 

(ŞD), 495/16, 28 Şevval 1285 (11 Şubat 1869). 
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yasak olduğu halde bu yasak hilafında uygulamalar olduğundan Şûrâ-yı Devletce 

valiler uyarılmıştır
11

.  

Anadolu’daki zabtiye askerlerinin tanzim ve ıslahına Trabzon Vilayeti ile 

başlanmış, Konya, Ankara ve Sivas vilayetleriyle devam edilmiştir
12

. 

  

3.Merkezle İlgili Düzenlemeler 

Bu dönemde Osmanlı Devleti sınırları içindeki âsâr-ı atîkanın araştırılması ve 

muntazam bir müzehanenin oluşturulması için çalışmalar yürütülmüştür. Şûrâ-yı 

Devlet’te yapılan görüşmelere göre; sağlam bir nizamname ve muntazam bir 

müzenin bulunmayışı nedeniyle Osmanlı Devleti’nden Avrupa’daki müzelere birçok 

eski eser götürülmüş veya kaçırılmıştır. Mevcut durumda Osmanlı topraklarında eski 

eser araştırmak isteyenlere bulacakları antikaların çift olanlarından bir adedini 

devlete bırakmak şartıyla ruhsat verilmekteydi. Ancak bu tür eserlerin aynısından iki 

adedini bulmak oldukça zordu. Kaldı ki bulunanlar da gizlendiğinden Osmanlı 

Devleti’ne hiçbir şey kalmamaktaydı. Bu nedenle eski eser araştırmalarında 

bulunmak isteyenlere verilecek resmî izinlerde, şahıslara ait araziler içinde 

bulunacak eser ve eski paralar istisna olmak üzere, devlete ait arazilerde ortaya 

çıkarılacak eserlerin yurt dışına ihracının yasak olduğunun belirtilmesi, sadece yer 

altındaki eserler için araştırma izni verilmesi, yer üstündeki dikili ve görünür her 

türlü eser ve onların müştemilatı için hiçbir şekilde ruhsat verilmemesi, ruhsatsız 

araştırma yapanların kanunen cezalandırılması, yabancı bir devletin resmen antika 

talebi durumunda kabul edilip edilmemesinin padişahın re’yine bağlı olması 

maddeleri esas tutularak bir nizamname hazırlanması gerekli görülmüştür. Ayrıca 

hazineden 200 bin kuruş tahsis edilerek âsâr-ı atîka hakkında bilgili memurlar 

istihdam edilmesi, eski eserler bulunması kuvvetle muhtemel olan yerler için 

başkalarına ruhsat verilmeyerek buraların araştırmalarının memurlar vasıtasıyla 

devlet eliyle yapılması, çıkarılacak eserlerin korunması ve sergilenmesi gibi 

tedbirlerin alınması da uygun bulunmuştur. Sonuçta, umûmî bir müzehane tanzimi ve 

                                                 
11 BOA, Sadaret Mektubi Şura-yı Devlet Evrakı (A.MKT.ŞD), 4/44-1, Lef 3, 27 Şevval 1285 (10 

Şubat 1869). 
12 BOA, İ.ŞD, 555, Lef 9, 11 Şevval 1285 (25 Ocak 1869). Birer alay beyi idaresinde ve ikişer 

taburdan ibaret olan Konya Vilayeti’nde 4 bölük piyade, 8 bölük süvari, Ankara Vilayeti’nde 8 bölük 

süvari, 2 bölük piyade, Sivas Vilayeti’nde 3 bölük piyade, 8 bölük süvari vardı (İ.ŞD, 555, Lef 9, 11 

Şevval 1285(25 Ocak 1869). 
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âsâr-ı atîka araştırma ruhsatlarının Maârif Nezâreti tarafından verilmesi, bilgili 

kişilerle müzakere edilerek yukarıda bahsedilen esaslar dahilinde yeni bir nizamname 

layihası hazırlanması, gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde Saray-ı Hümâyun 

içinde eski eserlerin sergilendiği atik cebehane binasının umûmî müzehane olarak 

kullanılması mümkün olduğundan bu hususun Maârif Nezâreti’ne bildirilmesi, tahsis 

olunacak yıllık 200 bin kuruşun Maârif Nezâreti bütçesine ilavesi ve yeni ruhsat 

taleplerinin yakında neşrolunacak nizamnameye kadar tehiri kararı alınmıştır
13

. 

 Takvim-i Vekâyi’in basım işi Maârif Nezâreti’nden alınarak Şûrâ-yı Devlet’e 

verilmiştir. Böylece gazetenin daha etkin bir hale getirilmesi, gelirlerinin artırılması 

ve masraflarının azaltılması amaçlanmıştır. Memurların Takvim-i Vekâyi almaya 

mecbur tutulması usulü kaldırılmış, memurların gazeteden dolayı olan borçlarının 

tamamı affedilmiştir. İstanbul’da nâzırlara, bazı memurlara ve mahkemelere; taşrada 

ise valilere, mutasarrıflara, kaimmakamlara ve rusumat nâzırlarına gazeteden resmen 

birer nüsha verilmesi karara bağlanmıştır
14

. Kısa bir süre sonra da Takvim-i 

Vekâyi’in idaresiyle basım işleri yeni kurulan Dâhiliye Nezâreti’ne devredilmiştir
15

. 

 Maârif Nezâreti’nin İstanbul ve vilayetlerdeki sıbyan mekteplerine muallim 

yetiştirmek için Sıbyan Mekâtib-i Dar’ul-Muallimîni adıyla açmayı teklif ettiği okul 

projesi de Şûrâ-yı Devlet’te görüşülerek kabul edilmiştir
16

.  

Osmanlı Devleti’ndeki gayrimüslim tebaa, kapitülasyonlardan faydalanmak 

amacıyla yabancı devletlerin vatandaşlığına geçerek hem Osmanlı hem de yabancı 

devlet vatandaşlığı hakkına sahip oluyordu. Bu durumun önüne geçilebilmesi için 

Hâriciye Nezâreti’nin kaleme aldığı Osmanlı Tabiiyyet Kanunnamesi Şûrâ-yı 

Devlet’te görüşüldükten sonra yürürlüğe girmiştir
17

.  

                                                 
13 BOA, İ.ŞD, 547, Lef 2, 24 Kanun-ı Evvel 1284 (5 Ocak 1869); Lef 8, 5 Şevval 1285 (19 Ocak 

1869). Konunun öncesi ve sonrasında meydana gelen gelişmeler hakkında daha geniş bilgi için bkz. 

Burcu Kutlu, Batı Anadolu’daki Arkeolojik Kazılar (1860-1910), Danışman: Prof. Dr. Mahir 

Aydın, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi, İstanbul, 2007. 
14 BOA, A.MKT.MHM, 414/27, 1 Rebiülahir 1285 (22 Temmuz 1868). 
15 BOA, A.MKT.MHM, 438/5, 20 Zilkade 1285 (4 Mart 1869). 
16 BOA, A.MKT.MHM, 419/15, 15 Cemaziyelevvel 1285 (3 Eylül 1868). 
17 BOA, İ.DUİT, 90/66, Lef 4, 29 Safer 1285 (21 Haziran 1868); Lef 1, 6 Şevval 1285 (20 Ocak 

1869). 
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 Yine bu dönemde evzan ve ekyâlin aʻşâriyeye tahvili ve maadin nizamnamesi 

gibi konular da Şûrâ-yı Devlet’in çalışmaları arasındadır
18

. 

 

a.İstanbul Sanayi Mektebi 

 Osmanlı Devleti’nde, II. Mahmud’un son dönemlerinden itibaren sanayinin 

geliştirilmesine yönelik birtakım adımlar atılmış, İplik, dokuma, çuha ve kağıt gibi 

fabrikalar açılmıştı. Sanayi ile ilgili gerekli tedbirleri almak üzere 1864’te “Islah-ı 

Sanayi Komisyonu” kurulmuştu
19

. 1873 yılına kadar faaliyetlerini sürdüren Islah-ı 

Sanayi Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalar sonucunda İstanbul’da demircilik, 

dökmecilik, makinecilik, ağaç işleri, mücellidlik, terzilik ve kunduracılık gibi 

devletin en çok ihtiyaç duyduğu sanayi alanlarında kalifiye eleman yetiştirecek bir 

Mekteb-i Sanayi açılması kararı alınmıştı (9 Muharrem 1284/13 Mayıs 1867)
20

. 

Ancak mâlî sıkıntı ve işin karmaşıklığı nedeniyle harekete geçilememişti.  

Midhat Paşa’nın Şûrâ-yı Devlet Başkanı olmasıyla birlikte Âlî ve Fuad 

paşalar bu konuyu Midhat Paşa’ya havale etmişlerdir. Hemen çalışmalara başlayan 

Midhat Paşa, Sultanahmet Semtindeki Eski Kılıçhane binasını elden geçirterek okul 

binası yapmış, etrafındaki üç arsayı istimlak ederek fabrika inşa ettirmiştir. Mektebin 

daimi masrafları için de Galata’daki Komisyon Hanı’nın yıllık 4 bin liralık kira geliri 

ayrılmış, yine Midhat Paşa’nın gayreti ve Âlî Paşa’nın yardımıyla hanın üzerine bir 

kat daha yapılarak, borsa mahallinin de buraya nakliyle geliri 8 bin liraya 

çıkarılmıştır
21

.  

Kasım 1868’de eğitime başlayan okulun açılış konuşmasını Midhat Paşa 

yapmıştır. Devlet erkanı da törene katılmıştır. Mektebin müdürlüğüne birçok sanayi 

dalında yeteneğe sahip Üsküdar Özbekler Tekkesi Şeyhi İbrahim Edhem 

getirilmiştir. Başlangıçta 13 yaşından küçük 50 öğrenciyle eğitime başlayan okul için 

24 Şaban 1285’te (11 Aralık 1868) Şûrâ-yı Devlet tarafından 64 maddelik bir 

                                                 
18 Canatar-Baş, “Şura-yı Devlet Teşkilatı ve Tarihi Gelişimi”, OTAM, Sayı 9, s.116; Midhat Paşa, 

Tabsıra-i İbret, s.61-62. 
19 Rıfat Önsoy, “Tanzimat Dönemi Sanayileşme Politikası 1839-1876”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi 

Dergisi, C.2, Sayı 2, 1984, s.5-9. 
20 BOA, İ.MMS, 1411, Lef 7, 9 Muharrem 1284 (13 Mayıs 1867). 
21 BOA, İ.ŞD, 533, Lef 21, Gurre-i Ramazan 1285 (16 Aralık 1868); İ.DH, 40807, Lef 5, 16 Şevval 

1285 (30 Ocak 1869); Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.63. Fransa İmparatoriçesi Eugenie Ekim 

1869’da İstanbul’u ziyareti esnasında Sanayi Mektebi’ne 10 bin Frank bağışta bulunmuştur (BOA, 

İrade Hariciye (İ.HR), 14262, Lef 2, 8 Şaban 1286 (13 Kasım 1869). 
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nizamname hazırlanmıştır
22

. Mektepte demircilik, dökümcülük, marangozluk, 

mürettib ve mücellidlik, litoğrafya, terzilik, saraçlık, kuyumculuk gibi birçok sanayi 

dalında eğitim verilmekteydi.  

 

b.Dersaadet Emniyet Sandığı 

Midhat Paşa’nın Şûrâ-yı Devlet Başkanıyken hayata geçirdiği bir diğer 

önemli müessese de Dersaadet Emniyet Sandığıdır. Aslında Midhat Paşa ilk olarak 

Tuna Vilayetinde Emniyet Sandığı açmak istemiş, nizamnamesini dahi hazırlamışsa 

da Şûrâ-yı Devlet Başkanlığına getirildiğinden bu teşebbüsü gerçekleşememiştir
23

. 

Başkentte de böyle bir müesseseye ihtiyaç duyulduğundan Midhat Paşa İstanbul’da 

kredi kuvvetiyle çalışan ve bir nevi banka olan Emniyet Sandığı adıyla bir sandık 

kurmuştur. Dersaadet Emniyet Sandığı, Şûrâ-yı Devlet’in nezâreti altında, iki sandık 

emini, bir bekçi ve bir odacıdan oluşan memurlarıyla hazineye ait Tarakçılar içindeki 

hanın alt katında düzenlenen odada 6 Haziran 1284/18 Haziran 1868’de faaliyetine 

başlamıştır. Rusçuk Emniyet Sandığı Nizamnamesi dikkate alınarak 13 maddelik bir 

nizamname hazırlanmıştır
24

.  

Sandık hem para biriktirme hem de borç verme vazifesini icra etmekteydi. 

Sandığa yatırılan paralar için %9 faiz ödenmekte, borç almak isteyenlere ise rehin 

karşılığında %12 faizle kredi verilmekteydi
25

. Sandığın ana işlevi halkın biriktirdiği 

paraları emniyet altına alarak yatırımda kullanmak ve ihtiyacı olanlara ucuz kredi 

sağlamaktı.    

 

   B.Bağdat Valiliği
26

 

                                                 
22 Yaşar Semiz-Recai Kuş, “Osmanlıda Mesleki Teknik Eğitim-İstanbul Sanayi Mektebi (1869-

1930)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 

Sayı 15, Konya 2004, s.280. 
23 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.63-64. 
24 Nizamname için bkz. BOA, İ.ŞD, 134, Lef 3. 
25 BOA, İ.ŞD, 134, Lef 4, 22 Muharrem 1285 (15 Mayıs 1868); A.MKT.MHM, 408/44, 2 Safer 1285 

(25 Mayıs 1868); İ.DH, 41119, Lef 3, 22 Muharrem 1286 (4 Mayıs 1869). 
26 Midhat Paşa’nın Bağdat Valiliği tarafımızdan yüksek lisans tezi olarak hazırlandığından burada 

detaya girilmemiştir. Bkz. Adem Korkmaz, Midhat Paşa’nın Bağdat Valiliği, Danışman: Prof Dr. 

Mehmet Ali Beyhan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005; Adem Korkmaz, “Midhat Paşa’nın Bağdat Valiliği (1869-1872)”, 

İÜEFTD, sayı 49, İstanbul, 2010, s.113-178.   
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Midhat Paşa; Müzakere mahalli olan Şûrâ-yı Devlet’i yürütme makamı 

hükmüne koyması,  devlet işleri hakkındaki fikirlerini hiç çekinmeden ifade ettiği 

gibi hususi toplantılarında da kendisinin Sadârete layık olduğuna dair bazı sözler 

söylemesi ve bu sözlerin Sadrazam Âli Paşa’ya bildirilmesi, Âli Paşa’nın Şûrâ-yı 

Devlet’te görüşülmesi gereken işleri oraya havale etmeden icraya kalkışmasına itirazı 

sonucu 27 Şubat 1869’da Altıncı Ordu’nun nezâreti de kendisine verilerek Bağdat 

valiliğine tayin edilmiş ve Mart ayı sonlarına doğru İstanbul’dan hareket ederek 

deniz yoluyla İskenderun’a, oradan da kara yoluyla Diyarbekir Vilayeti toprakları 

üzerinden Bağdat’a gitmiştir. 

Midhat Paşa, yaklaşık üç yıl kaldığı Bağdat valiliği görevinde oldukça önemli 

işler başarmıştır. Öncelikle vilayet sistemini uygulamaya koyarak Bağdat’ta güzel bir 

idare kurmuş, askeri kur‘a usulünün icrasıyla Altıncı Ordu’yu düzene sokmuş ve 

aldığı askerî tedbirlerle isyanları bastırarak asayişi temin etmiştir. Bağdat 

Vilayeti’nin kalkınabilmesi için de epey gayret sarf eden Midhat Paşa, Mîrî arazinin 

tefvîziyle halka toprak sahibi olma imkanı verdiği gibi harap haldeki vilayet 

topraklarının imarını da sağlamıştır. Yine bu kapsamda, Fırat ve Dicle’de nehir 

ulaşımına yönelik ıslah çalışmalarının yanı sıra, Basra ve Bağdat tersaneleri yeniden 

düzenlenmiş ve Avrupa’dan birçok deniz ve nehir vapuru satın alınarak sefere 

konulmuştur. Nitekim, nehir vapurlarıyla Dicle’de Musul’a, Fırat’ta ise Meskene’ye 

kadar yolcu ve yük nakledilebildiği gibi deniz vapurlarıyla da Basra’dan Süveyş, 

İstanbul ve İngiltere’ye seferler düzenlenmiştir. Ayrıca Bağdat-Kazimiye arasına 

tramvay yolu inşa edilerek hizmete açılmış, vilayetin dört bir tarafına telgraf hatları 

çekilerek haberleşmede büyük kolaylık sağlanmıştır. Yine Bağdat Vilayeti’nin imarı 

amacıyla köprü, hükümet konağı, hapishane, kışla ve hastane inşası, Basra’nın 

Şattülarap Nehri sahiline taşınması, Kerbela Kasaba’sının genişletilmesi, matbaa 

kurulması, gazete çıkartılması, Sanayi’ Mektebi açılması ve Emniyet Sandığı ihdası 

gibi bayındırlık, eğitim, kültür, sağlık ve mâliye alanlarında birçok çalışmalar 

yapılmıştır. 

Bağdat Vilayeti, sınır komşusu olması münasebetiyle İran’la geçmişten beri 

yoğun ilişkiler içerisinde bulunmuştur. Midhat Paşa döneminde de İran hükümdarı 

Nasıreddin Şah’ın Bağdat’ı ziyareti, Oraman Aşireti’nin Osmanlıya ilticası, İran 
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eşkıyasının Bağdat topraklarına saldırıları ve alınan önlemler, Bağdat Vilayeti ile 

İran arasındaki münasebetlerin ana başlıklarını oluşturmuştur.  

Yine bulunduğu coğrafi konum itibarıyla Bağdat Vilayeti, Osmanlı 

Devleti’nin Basra Körfezi’ndeki hakimiyetini devam ettirebilmesi bakımından 

önemli bir yere sahipti. Midhat Paşa ise bu durumun farkında olarak, körfezde 

zayıflayan devlet otoritesini yeniden tesis etmek amacıyla Kuveyt’i Basra’ya 

bağlamış, Ahsa’ya askeri harekat düzenleyerek bölgede Bağdat Vilayeti’ne bağlı 

Necid Mutasarrıflığı’nı kurmuş ve hatta Bahreyn’e bile müdahale ederek, İngilizlere 

Osmanlı Devleti’nin körfezdeki varlığını hissettirmiştir.  

Midhat Paşa, Bağdat Vilayeti’nin mali işlerini de tanzim etmişti. Nitekim 

görevi devraldığı 1869 yılında 140 bin kese olan vilayet gelirleri, görevi teslim 

ettiğinde 200 bin keseye kadar çıkmıştır. 

Defterdar Abdi Efendi’nin aleyhte faaliyetleri, Sadrazam Mahmud Nedim 

Paşa’nın tasarruf tedbirleri kapsamında bazı memuriyetlerin lağvedilmesi ve 

maaşların tenzili emri ve Âli ve Fuad paşaların ölümüyle artık sadrazamlık sırasının 

kendisine geldiği düşüncesi gibi sebeplerle Midhat Paşa Bağdat Valiliğinden istifa 

etmiştir. 21 Nisan 1872 tarihli iradeyle yerine İşkodra Valisi Rauf Paşa atanmıştır. 

Rauf Paşa’yla devir teslim töreninin ardından 26 Mayıs’ta Fırat Nehri yoluyla 

hareket eden
27

 Midhat Paşa Haleb üzerinden İskenderu’a geçmiş, buradan vapura 

binerek İzmir’e de uğradıktan sonra 5 Temmuz 1872’de İstanbul’a varmıştır
28

.    

 

C. İlk Sadrazamlığı 

1-Tayini 

Âli Paşa’nın vefatıyla 8 Eylül 1871’de Sadârete getirilen Mahmud Nedim 

Paşa; Âli Paşa taraftarı Şirvanizade Mehmed Rüşdü, Serasker Hüseyin Avni, İşkodra 

Valisi İsmâil, Zaptiye Nâzırı Hüsnü paşalarla Mâbeyn Başkâtibi Emin Bey ve diğer 

rakiplerini sürgüne gönderdiği gibi peşisıra tayinlerle valileri de yerlerinden etmişti. 

Bu dönemde tasarruf tedbirleri kapsamında merkez ve taşra idaresinde birtakım 

                                                 
27 Adem Korkmaz, “Midhat Paşa’nın Bağdat Valiliği (1869-1872)”, İÜEFTD, sayı 49, İstanbul, 2010, 

s.113-178. 
28 Ebuzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, Bugünkü Türkçeye Uygulayan; Şemsettin Kutlu, s.421-

422,432; Ebüzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, Bugünkü Dile Uygulayan; Ziyad Ebüzziya, C.3, 

Kervan Yayınları, İstanbul, 1974, s.444. 
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değişikliklere gidilmiş, bazı kurumlar lağvedildiği gibi memur sayıları ve maaşları da 

düşürülmüştü. Sultan Abdülaziz’in desteği ve Rusya Büyükelçisi İgnatiyev’in akıl 

hocalığıyla dış siyasette Tanzimatçıların izlediği Avrupa eksenli politikalar terk 

edilerek Rusya yanlısı politikalar benimsenmişti. Hatta bu durum o dereceye kadar 

varmışdı ki Mahmud Nedim Paşa halk arasında Nedimov olarak anılmaya 

başlanmıştı. Sadrazamın uygulamaları halk arasında ve Avrupalı devletler nezdinde 

tepkilere sebep olmuştu
29

. 

Mahmud Nedim Paşa, devlet malını israf gerekçesiyle Midhat Paşa hakkında 

tahkikat açılarak Bağdat’ta alıkonulmasını Bağdat valiliğine tayin edilen Rauf 

Paşa’ya gizli talimatla bildirmişse de Rauf Paşa buna cesaret edememiştir
30

. Yine 

Bağdat’tan İstanbul’a geliş yolunda olan Midhat Paşa’yı Sivas’a sürdürecek iradeyi 

çıkartmış, ancak icrasına vakit kalmadan padişah iradeyi geri almıştır. 

Mahmud Nedim Paşa iktidarından zarar gören ve hoşnut olmayan muhalif 

kesim İstanbul’a gelen Midhat Paşa’nın etrafında toplanmıştır. Konağına devam eden 

muhalif kesimle birlikte Midhat Paşa da Mahmud Nedim Paşa idaresine şiddetle 

itiraz etmekteydi. Bu durumdan rahatsız olan Mahmud Nedim Paşa, Midhat Paşa’yı 

bir memuriyetle İstanbul’dan uzaklaştırmak isteyerek
31

 21 Cemaziyelevvel 1289/27 

Temmuz 1872 Edirne valiliğine tayin ettirmiştir
32

. 

Bu tayinden dört gün sonra Midhat Paşa’nın yeni görevi dolayısıyla padişaha 

teşekkür ziyareti esnasında Sadrazam Mahmud Nedim Paşa’nın kötü idaresinden 

bahsetmesi, 11 ayda 4-5 defa azil ve tayin olunan Fosfor Mustafa Sıdkı Paşa’nın
33

 ve 

Serkurena Hurşid Bey’in de bu durumu onaymasıyla, zaten Mahmud Nedim Paşa’nın 

                                                 
29 Ali Akyıldız, “Mahmud Nedim Paşa”, DİA, C.27, Ankara, 2003, s.374-375. 
30 M. Zeki Pakalın, Son Sadrazamlar Ve Başvekiller, C:I, İstanbul, Ahmet Sait Matbaası, 1940, 

s.209-211. 
31 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.325. 
32 BOA, İ.DH, 45479, 21 Cemaziyelevvel 1289 (27 Temmuz 1872). 
33 Sadrazam Mahmud Nedim Paşa tarafından Bağdat valiliğine tayin edilen Mustafa Paşa, padişaha 

teşekkür için huzura çıkmış ve bu sırada Midhat Paşa’nın söylediklerini tasdik etmiştir. Ertesi gün 

Sadârete getirilen Midhat Paşa ise Mustafa Paşa’yı Tophâne-i Âmire Müşirliğine, Tophâne-i Âmire 

Müşiri Mustafa Asım Paşa’yı Zabtiye Müşirliğine, Sivas valisi Esad Paşa’yı Bahriye Nâzırlığına ve 

Bahriye Nâzırı İbrahim Paşa’yı Şûrâ-yı Devlet azalığına tayin ettirmiştir. Yine Rauf Paşa Bağdat 

valiliğinde, Muhlis Paşa Edirne valiliğinde ve İsmail Paşa ise Diyarbekir valiliğinde bırakılmıştır 

(BOA, İ.DH, 45440, 25 Cemaziyelevvel 1289 (31 Temmuz 1872).  
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uygulamalarından rahatsızlık duymaya başlayan Sultan Abdülaziz, ertesi gün Sadâret 

mührünü Midhat Paşa’ya vermiştir
34

 (25 Cemaziyelevvel 1289/31 Temmuz 1872)
35

.  

Midhat Paşa’nın Sadrazamlığa getirilmesi yurt içinde genel bir memnuniyet 

oluşturmuştur
36

. İngiltere Devleti ve halkı memnuniyetlerini iletmişlerdir
37

. İran Şahı 

da sadrazamı Mirza Hüseyin Han vasıtasıyla Midhat Paşa’yı tebrik etmiş, Bağdat 

seyahati sırasında Paşanın gösterdiği misafirperverliğin daima hatırında kalacağını 

bildirmiştir
38

. 

Midhat Paşa’nın Sadârete tayin edilmesinden birkaç gün önce sürgünde 

bulunan Isparta’daki Hüseyin Avni ve Amasya’daki Şirvanizade Rüşdü paşalar 

affedilmişlerdi
39

. Paşanın göreve başlamasıyla birlikte sürgündeki Haydar Efendi
40

, 

eski Zabtiye Müşiri Hüsnü Efendi ve diğer bazı devlet adamlarının cezaları 

kaldırıldığı gibi
41

 Mahmud Nedim Paşa’nın valilik göreviyle merkezden 

uzaklaştırdığı Cevdet ve Rasim paşalar gibi şahsiyetler de İstanbul’a çağrılmıştır
42

. 

Midhat Paşa, 11 Ağustos 1872’de İstanbul’a gelen Hüseyin Avni Paşa ile aynı gün 

bir görüşme de yapmıştır
43

.   

Midhat Paşa kabinesini de hemen kurmuş, Hâriciye Nezâreti’ne Paris Sefiri 

Cemil Paşa
44

, Mâliye Nezâreti’ne “Avrupa ahvâl ve kavânin ve lisânına vukûf-ı tâm 

ashâbından” Aydın Vilayeti Valisi Sadık Paşa atanmıştır
45

. Sürgünden dönen 

                                                 
34 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.277. 
35 BOA, İ.DUİT, 190/36, 25 Cemaziyelevvel 1289 (31 Temmuz 1872). Midhat Paşa’nın Sadârete 

getirilmesi üzerine, zamanı şairlerinden Mehmed Emin Hilmi Efendi kaside tarzında bir tarih 

yazmıştır. Son iki beyti şöyledir. “Sadrı teşrif ile kıldıkça cihanı mesrur, Etti Hilmi dahi şevkiyle bu 

tarih imlâ; Geçmesi sadre tarab verdi sudur-ı nasa, Namdar olsun o cihanda da Midhat Paşa” (A. 

Hilmi Yücebaş, Mithat Paşa, Osmanbey Basımevi, 1944, s.12).  
36 Ahmed Cevdet Paşa, Maʻrûzât, Yay. Haz. Yusuf Halaçoğlu, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1980, s.213 
37 BOA, HR.SYS, 1935/2, 22.08.1872.  
38 BOA, HR.TO, 550/56, 2 Teşrin-i Evvel (Ekim) 1872. 
39 BOA, İ.DH, 45466, Lef 3, 24 Cemaziyelevvel 1289 (30 Temmuz 1872); 45650, Lef 3, 11 

Cemaziyelahir 1289 (16 Ağustos 1872). 
40 BOA, İ.DH, 45482, 29 Cemaziyelevvel 1289 (4 Ağustos 1872). 
41 BOA, İ.DH, 45651, Lef 2, 24 Cemaziyelahir 1289 (29 Ağustos 1872). 
42 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 135. 
43 Mustafa Ali Uysal, Hüseyin Avni Paşa (1820-1876), TTK, Ankara, 2015, s.113. 
44 BOA, İ.DH, 45654, 6 Cemaziyelahir 1289 (11 Ağustos 1872). Daha sonra Cemil Paşa vefat 

ettiğinden yerine Viyana Sefiri Halil Paşa tayin edilmiştir (İ.DH, 45693, 21 Receb 1289 (24 Eylül 

1872). 
45 BOA, İ.DH, 45625, 9 Cemaziyelahir 1289 (14 Ağustos 1872). Taşrayla ilgili diğer bazı atamalar ise 

şu şekildedir. Selanik Valiliği’ne eski Girid valisi Ömer Fevzi Paşa, Prizren Valiliği’ne eski Niş 

Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa, Nizamiye Müsteşarlığı’na eski Bahriye Müsteşarı Refik Bey Efendi, 

Vidin Mutasarrıflığı’na eski Selanik Valisi Hurşid Paşa, Kudüs Mutasarrıflığı’na eski İzmir 

Mahkemesi Başkanı Ali Paşa, Beyrut Mutasarrıflığı’na eski Kudüs Mutasarrıfı Kamil Paşa, Üsküdar 
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Şirvânizade Mehmed Rüşdü Paşa Orman ve Maadin Nâzırlığına
46

, Maraş 

Valiliğinden İstanbul’a çağrılan Cevdet Paşa da Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye üyeliği ve 

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Cemiyeti Başkanlığına getirilmiştir
47

. Mecelle’nin 

tamamlanması emri verilen Cevdet Paşa, Sekizinci Kitabı bastırmış, Dokuzuncu 

Kitabın telifine devam etmiştir
48

. 

Midhat Paşa’nın oldukça kısa süren bu ilk Sadâretinde taşra ve merkezle ilgili 

bazı düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.  

 

2-Faaliyetleri 

a.Taşra ile İlgili Düzenlemeler 

Selefi Mahmud Nedim Paşa döneminde bozulan vilayet usul ve nizamlarını 

yeniden yoluna koymak istemiş, vilayetlerden idarî olarak ayrılan mahaller eski 

hallerine getirilmiş ve sürekli olarak oraya buraya tayinlerle adeta seyyar bir halde 

bulunan vali ve memurlar yerlerine iade edilmişlerdir
49

. Bağdat Vilayeti’ndeki 

mutasarrıflıktan kaymakamlığa çevrilen sancaklar da eski şekline dönüştürülmüş, 

yeni mutasarrıflar görevlendirilmiştir
50

.  

Vilayet merkezlerindeki temyiz meclisleri başkanlığı, reis (müfettiş-i 

hükkam) ve ikinci reisler uhdesinde iken tasarruf tedbirleri kapsamında bu iki 

                                                                                                                                          
Mutasarrıflığı’na eski Gelibolu Mutasarrıfı Tosun Paşa, Maraş Mutasarrıflığı’na eski Ergiri 

Mutasarrıfı Ahmed Bey Efendi, Hersek Mutasarrıflığı’na eski Niğde Mutasarrıfı Hasan Bey Efendi, 

Sanʻa Sancağı Mutasarrıflığı’na eski Musul Mutasarrıfı Şebli Paşa, Bingazi Mutasarrıflığı’na eski 

Kıbrıs Mutasarrıfı Aziz Paşa, Manastır Mutasarrıflığı’na eski Debre Mutasarrıfı Reşid Paşa tayin 

edilmiştir. Yine Münir Bey Efendi’ye rütbe-i ûlâ sınıf-ı sânisi, Şûrâ-yı Devlet Kalemi hülefasından 

Refik Bey Efendi’ye de rütbe-i sâniye sınıf-ı mütemâyizi ve Amedi Odası hülefalığı tevcih 

buyurulmuştur. Ebüzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, Bugünkü Dile Uygulayan; Ziyad 

Ebüzziya, C.3, s.427-428. 
46 Mehmet Ali Beyhan, “Şirvânîzâde Mehmed Rüşdü Paşa”, DİA, C.39, İstanbul, 2010, s.210. 
47 Yusuf Halaçoğlu-Mehmet Âkif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, C.7, İstanbul, 1993, s.444. Cevdet Paşa 

bu göreve getirilişini şöyle anlatmaktadır. “Mukaddemâ Şirvânî-zâde, Midhat Paşa aleyhinde çok 

sözler söylemiş iken, Bağdad’da iken anın âdemleri vâsıtasıyla kendüsüne arz-ı hulûsdan hâlî değil 

imiş; binâen-aleyh bu kerre Midhat Paşa makam-ı Sadârete geldikde Şirvânî-zâde’ye muhibb u 

müteveccih oldu. Kulları o dürlü ihtiyâtlarda bulunmamış olduğumdan Midhat Paşa, taraf-ı çâkerîye 

müteveccih değil idi. Fakat kulları da kayd-ı hayat şartıyla mahsûs olan onbin guruş maâşımın üzerine 

biraz da borç ederek gitmek üzere karar verüp kendüsüne ser-fürû-bürde-i recâ vü ihtiyâç olmadım. O 

da kullarını Meclis-i vükelâda bulunacak bir memuriyyetde bulundurmadı ve zâten Mecelle te’lîfine 

ehemmiyyet vermez idi. Lâkin ecnebî avukatların alkışlarına muttaliʻ olmakla berâber Bağdad 

Müftisinden dahi Mecelle’nin senâsını işitmiş ve böyle islâm nezdinde, hem ecnebîler indinde makbûl 

olan bir eserin itmâmına merâk etdiğimden kullarını Meclis-i vükelâya idhâl etmediyse de 

Mecelle’nin itmâmını emr etti (Ahmed Cevdet Paşa, Maʻrûzât, Yay. Haz. Yusuf Halaçoğlu, s.213).   
48 Ahmed Cevdet Paşa, Maʻrûzât, Yay. Haz. Yusuf Halaçoğlu, s.213. 
49 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 134. 
50 BOA, İ.DH, 45672, Lef 2, 8 Receb 1289 (11 Eylül 1872). 
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memuriyet lağv edilerek başkanlık vazifesi ilave-i memuriyet olarak merkez 

naiblerine verilmişti. Ancak adlî davaların birikmesi nedeniyle bu dönemde temyiz 

meclislerine uygun maaşla birer reis tayin olunmuştur
51

.  

Cidde Mutasarrıflığı’na Medine tarafı da ilhak olunarak, Medine Muhafızlığı 

devam etmek üzere, Hicaz Vilayeti adıyla yeni bir vilayet oluşturularak valiliğine 

eski Trablusgarb valisi Mehmed Reşid Paşa getirilmiştir
52

. 

Avrupa-Hindistan haberleşmesini sağlayan Anadolu ve Irak telgraf hattına 

hem alternatif olmak ve hem de bölgenin kontrolünü sağlamak amacıyla Deyr yolu 

takip edilerek Bağdat’tan Haleb’e telgraf hattı çekilmesine karar verilmiştir
53

. 

Daha önce iradesi çıkmasına rağmen hayata geçirilemeyen Dersaadet-Yemen 

telgraf hattı yeniden ele alınmıştır. İstanbul’dan Şam’a uzanan telgraf hattının hac 

güzergahı takip edilerek Medine’ye, oradan Yenbuʻa, sahilden Cidde’ye, yine 

Kızıldeniz sahilinden Sana’ya kadar uzatılması, Cidde’den Mekke’ye bir kol 

çekilmesi kararı alınmış
54

, teller Avrupa’dan satın alınmış, direkler de Şam 

valiliğince hazır edilmiştir. 

Midhat Paşa Bağdat’tan İstanbul’a gelirken İzmir’e uğrayıp Kasaba 

Demiryolu’yla Manisa’ya kadar gitmiş ve hattın Alaşehir’e kadar uzatılması 

hususunda yolun asıl müessisi ve direktörüyle görüşmüştü. Midhat Paşa’nın Sadârete 

gelmesi ve o zaman İzmir valisi olan Sadık Paşa’nın Mâliye Nezâreti’ne getirilmesi 

üzerine konu yeniden gündeme gelmiştir
55

. Yapılan görüşmeler sonunda masrafları 

devlet tarafından karşılanmak üzere hattın Alaşehir’e kadar uzatılmasına, 16 yıl 

nihayetinde İzmir-Alaşehir Demiryolu hattının 1.280.000 lira bedelle Osmanlı 

Devleti tarafından satın alınmasına karar verilmiştir
56

. 

İstanbul-Bağdat veya İskenderun-Bağdat güzergahında demiryolu 

yapılmasına yönelik çeşitli projeler bulunmaktaydı. Midhat Paşa da Bağdat valiliği 

esnasında bu projelerle yakından ilgilenmiş, Bağdat-Trabluşşam güzergahının daha 

uygun olduğunu savunmuş, hatta bazı memurlar göndererek küçük çaplı keşif de 

                                                 
51 BOA, İ.MMS, 1819, Lef 2, 3 Şaban 1289 (6 Ekim 1872). 
52 BOA, İ.MMS, 1807, 15 Receb 1289 (18 Eylül 1872). 
53 BOA, İ.MMS, 1828, 13 Şaban 1289 (16 Ekim 1872). 
54 BOA, İ.MMS, 1814, Lef 8, 14 Receb 1289 (17 Eylül 1872). 
55 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 143,146-147. 
56 BOA, İ.MMS, 1826, 17 Şaban 1289 (20 Ekim 1872). 
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yaptırmıştı
57

. Sadârete geldikten sonra daha kesin adımlar atılmış, Trabluşşam-

Bağdat demiryolu hattının keşfi için Rumeli Demiryolları Başmühendisi Wilhelm 

Pressel’e 6.522 Osmanlı lirası verilmesi kararlaştırılmış, daha sonra bu meblağ 8.261 

liraya çıkarılmıştır
58

. 

Yine Rumeli Demiryollarından Vidin’e bir hat çekilerek oradan da 

Macaristan üzerinden Avrupa demiryollarıyla birleştirilmesi yönünde ön çalışmalar 

yapılmış, özel bir komisyon kurularak Tuna’ya gönderilmiştir
59

. 

Midhat Paşa Niş, Tuna ve Bağdat valilikleri esnasındaki çalışmalarını temel 

alarak vilayetlere gönderdiği giriş ve 12 maddeden oluşan Sadâret emirnamesinde; 

zabtiye askerlerinin görevleri, temyiz-i hukuk meclisleri ile şerʻiye ve nizamiye 

mahkemelerinin işleyişi, vergilerin tespit ve tahsili, yolların inşa ve tamiri, menafi 

sandıklarına gereken önemin verilmesi, ıslahhane, sanayi ve sıbyan mekteplerinin 

yaygınlaştırılması ve yaşatılması, belediyelerin görev alanı ve idaresi gibi 

vilayetlerin güvenlik, adlî, mâlî, eğitim, kalkınma ve imar faaliyetleri alanlarında 

uyarı ve nasihatlerde bulunmuştur
60

. 

 

b.Merkezle İlgili Düzenlemeler 

Orman ve madenlerin idaresi Mâliye ve Nâfia nezâretleri bünyesinde 

oluşturulan meclisler vasıtasıyla yürütülmekteydi. Bu meclislerin yetersiz kaldığı 

düşünülerek müstakil olarak Orman ve Maadin Nezâreti kurulmuş, nâzırlığına da 

eski Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Nâzırı (Şirvânizâde) Rüşdü Paşa getirilmiştir
61

. 

Şûrâ-yı Devlet’ten istenen verimin alınabilmesi için bazı ıslahatları yapmak 

üzere başkanlığına Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Nâzırı Kamil Paşa atanmıştır. 1872’de 

kurulmuş ve yasama ile yetkilendirilmiş olan “Islahat Komisyonu”, işlerinin çoğunun 

Şûrâ-yı Devlet’e ait olması hasebiyle lağv edilmiştir
62

. Şûrâ-yı Devlet yeniden 

düzenlenerek Tanzimat Dairesi ve Dâhiliye Dairesi şeklinde iki kısma ayrılmıştır
63

. 

                                                 
57 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.141-142. 
58 BOA, İ.MMS, 5700, Lef 2, 11 Şaban 1289 (14 Ekim 1872). 
59 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 142-143. 
60 Bekir Koç, “Midhat Paşa’nın İlk Sadâretinde Vilayetlere Gönderdiği Önemli Bir Emirname ve Bazı 

Düşünceler”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C.5, Sayı 3, 3 Eylül 2008, s.50-74; BOA, 

İ.MMS, 1810, 29 Receb 1289 (2 Ekim 1872).  
61 BOA, İ.DH, 45657, Selh-i Cemaziyelahir 1289 (3 Eylül 1872). 
62 BOA, İ.DH, 45468, 29 Cemaziyelevvel 1289 (4 Ağustos 1872). 
63 Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vala (1838-1868), s.63. 
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Nâfia Nezâreti’nin dâhilî nizamnamesine göre demiryolları işlerinin 

yürütülmesi için özel bir idare oluşturulması kararı alınmıştı. Ancak başlangıçta 

işlerin azlığından dolayı bu idare tesis olunmamış, demiryolları muamelatı geçici 

olarak turuk ve maabir meclisinde görülmüştür. İşlerin çoğalmasıyla birlikte bu 

dönemde “Teymur Yolları İdaresi” adıyla yeni bir kurum teşkil edilmiş, Mirliva 

Feyzi Paşa müdür, Binbaşı Hayri Bey ile Hasan ve Kostaki efendiler mühendis 

olarak atanmışlardır. İki kondüktör, ressam, muhasib ve katiplerin görevlendirilmesi 

ve Avrupa’dan iki mühendis getirilmesi kararı da alınmıştır
64

. 

Mehâkim-i Ticaret’te biriken davaları eritmek amacıyla yapılan bazı 

ıslahatların yanı sıra ticaret meclislerinin başkan ve azaları değiştirilmiş, “Mesâlih-i 

İflâsiye Komitesi” lağv edilerek görevi mahkeme azalarından atanacak “jüj 

komiserlere” (juge commissaire) havale olunmuştur
65

. 

Hazinenin, eski sene gelirlerinden mültezim ve sarrafların zimmetlerinde 133 

milyon 500 bin kuruş civarında alacağı bulunmaktaydı. Alacakların tahsili için 

Bâbıâli’de müstakil bir komisyon kurulmuş ancak sorunlu olmayanların tahsili, 

olanların ise ilişikleri temizlenerek bir neticeye varılması mümkün olamamıştı. 

Borçlular da aradan geçen zamanı bahane ederek tarafsız bir mahkemede görülüp 

kesin hüküm verilmedikçe hazine kayıtlarındaki borçu kabul etmeyeceklerini ısrarla 

belirtmişlerdi. Midhat Paşa’nın Sadâreti döneminde münhasıran hazine ve şahıslar 

arasındaki ihtilaflı ve münazaalı davalara bakmak vazifesiyle ve hükme bağladığı 

davalardan istinaf edilecek olanların Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Muhâkemât 

Dairesi’nde kesin hükme bağlanması şartıyla Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye bünyesinde 5 

azalı
66

 ayrıca bir Mahkeme-i İbtidaiye teşkil olunmuştur
67

. 

Tanzimattan itibaren Babıâli’nin yazı işlerinin çoğalmasına bağlı olarak 

kalemlerin sayı ve çeşitlerinde artış yaşanmış, aynı zamanda bazı karışıklıklar da 

ortaya çıkmıştı. Bu nedenle Midhat Paşa zamanında bir komisyon kurularak Bâbıâli 

kalemlerinin ıslahına teşebbüs edilmiş, ilk olarak da Mektûbî-i Sadâret ile 

                                                 
64 BOA, İ.MMS, 1808, Lef 3, 21 Receb 1289 (24 Eylül 1872). 
65 BOA, İ.DH, 45589, Lef 2, 18 Cemaziyelahir 1289 (23 Ağustos 1872). 
66 Bu azalar şu isimlerden oluşmaktaydı. Dîvân-ı Muhâkemât eski Reisi Ali Bey Efendi (başkan), 

Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye eski azasından ve İstanbul pâyelilerinden Ahmed Efendi, Dîvân-ı Ahkâm-ı 

Adliye Hukuk Dairesi azasından Macid Bey Efendi, Dîvân-ı Muhâsebât azasından Mesrûr Bey 

Efendi, Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Ceza Dairesi’nden Pertev Efendi (BOA, İ.MMS, 1805, Lef 3).  
67 BOA, İ.MMS, 1805, Lef 5, 19 Cemaziyelahir 1289 (24 Ağustos 1872). 
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şubelerinden işe başlanmıştır. İki kısma ayrılmış bir durumda bulunan Sadâret 

Mektûbî Odası birleştirilerek Serhalifelik maiyetine verilmiştir. Yeniden bir 

Mühimme Kalemi, müstakil bir Defter Odası teşkil edilmiştir. Eskiden Devlet 

Kethüdası (Kethüda Kalemi), sonraları ise Sadâret Müsteşarlığı makamı için kurulan 

ve artık lüzumu kalmayan Dâhiliye Odası ve Dâhiliye Kitabeti lağv edilmiş, bunların 

vazifelerini ve daha bazı işleri görmek üzere “İcrâ Odası” ismiyle yeni bir kalem 

ihdas olunmuştur. Ayrıca Mektûbî kalemleri ile hülefâsından alîl ve iş göremez 

olanlar çalışma sürelerine göre tam, üçte iki ve yarım maaşlarla emekli edilmiş, sınav 

yapılarak yetersiz olanlar gönderilmiş, liyakatli olanlar görevlerinde bırakılmıştır. 

Yine kaleme devam edip maaş almayanlar imtihana tabi tutularak uygun 

görülmeyenlerin kalemle ilişiği kesilmiştir. Bu düzenlemeyle yapılan tasarrufat, 

Sadâret kalemlerindeki memurların maaşlarına zam olarak yansıtılmıştır
68

. Ayrıca 

Babıâli evrakının muhafazası ve arşivlenmesine önem verilmiş, Sadâret 

yazışmalarına verilen cevapların aynı evraka yazılmayarak ayrıca mühürlü bir belge 

düzenlenmesi ve evrakın konusuna göre tasnifi yapılarak dosyalama usulüyle 

arşivlenmesi sistemi getirilmiştir
69

. 

Mekteb-i İbtidâiyenin çoğaltılması ve rüştiyelerin geliştirilmesi hususunda bir 

defaya mahsus olmak üzere öşürden %1 fazla vergi alınmasına dair vilayetlere 

talimat yollanması
70

, kapatılmış olan Darülmuʻallimîn-i Sıbyan’ın yeniden açılarak 

eski müdürü Cevdet Efendi’nin muallimliğine tayini
71

, Midhat Paşa’nın Şûrâ-yı 

Devlet Başkanlığı zamanında (1868) karar altına alınan ve ertelenen ağırlık ve 

uzunluk ölçüleri hakkındaki ondalık sistemin resmen ve fiilen yürürlüğe konulması
72

, 

ordunun iğneli tüfek ile silahlandırılması amacıyla 240 bin küçük çaplı tüfeğin 

noksanları giderilerek Tüfekhane-i Âmire’de iğneliye dönüştürülmesi
73

, müskirat 

                                                 
68 BOA, İ.DH, 45739, Lef 9, 8 Şaban 1289 (11 Ekim 1872). 
69 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.144. Bâbıâli Evrak Müdürlüğü’ne eski Bağdat Vilayeti Vali 

Muavini Raif Efendi tayin edilmiştir (BOA, İ.DH, 101757, 3 Cemaziyelahir 1289 (8 Ağustos 1872). 
70 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 144-145. 
71 BOA, İ.DH, 45710, Lef 5, 19 Receb 1289 (22 Eylül 1872). 
72 BOA, İ.MMS, 1802, 24 Cemaziyelahir 1289 (29 Ağustos 1872). 
73 BOA, İ.MMS, 1803, Lef 3, 26 Cemaziyelahir 1289 (31 Ağustos 1872). Bu konuda daha önceden 

alınan kararda 140 bin tüfeğin içeride, 100 bin adedinin ise Belçika veya İngiltere’de iğneliye 

dönüştürülmesi uygun görülmüştü. Midhat Paşa’nın Sadâreti döneminde eksikliklerin giderilip günlük 

kapasitenin 700 adede çıkarılarak bu tüfeklerin 12 ay zarfında Tüfekhane-i Âmire’de iğneliye 

dönüştürülmesine karar verilmiştir (İ.MMS, 1803, Lef 3, 26 Cemaziyelahir 1289 (31 Ağustos 1872). 

Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Serdal Soyluer, Osmanlı Silah Sanayii’nde Modernleşme 
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rusumatının tanzimi
74

, Hristaki ve Zarifi’ye verilen İstanbul ve Bilâd-ı Selâse’nin 

(Eyüb, Galata, Üsküdar) tütün vergilerini toplama imtiyazının başarısızlıkla 

sonuçlanması üzerine bu işin Rusumat idaresine havalesi Midhat Paşa’nın birinci 

Sadâretindeki diğer icraatlarındandır
75

. 

 

(1)Bütçe Meselesi ve Mahmud Nedim Paşa’nın Yargılanması 

Gelir-gider dengesinin şaşmasıyla hazine sürekli açık vermeye başlamıştı. 

Buna rağmen selefi Mahmud Nedim Paşa, 1288 Rumi yılı bütçesinde 3 milyon lira 

açık olduğu halde, Bâbıâli’de Tensikat ve Islahat Komisyonu adıyla teşkil ettiği 

meclise yaptırarak Mabeyn-i Hümâyûn’a takdim ettiği defterde 500 bin lira civarında 

fazla göstermiş, bu miktarın 100 bin lirasını sarayın tahsisatı haricindeki masraflara 

sarf olunmak üzere mabeyne göndermiş, 350 bin lirasıyla da İngiltere’ye bir zırhlı 

gemi sipariş etmişti. Midhat Paşa’nın idaresindeki yeni yönetimin bütçe defterlerini 

incelemesi üzerine 1288 yılı bütçesinin fazla değil açık verdiği anlaşılmıştır. 

Mahmud Nedim Paşa’nın gelir ve gider kalemlerinde eklemeler ve çıkarmalar gibi 

bazı hile ve oynamalar yaptığı tesbit edilmiştir
76

. Bu karışıklıkların giderilmesi ve 

1288 yılı doğru bütçesinin hazırlanabilmesi için Dîvân-ı Muhâsebât Başkanlığı’na 

eski Beyrut Mutasarrıfı Zühdü Efendi tayin edildiği
77

 gibi özel bir komisyon da 

kurulmuştur. Yine bütçe karışıklığının yaşandığı dönemin Mâliye Nâzırı Emin Paşa, 

bilgisine başvurulmak ve yüzyüze görüşmelerde bulunmak üzere Aydın Valiliği 

görevinden azledilerek İstanbul’a çağrılmıştır
78

. Hesaplar oldukça karıştırıldığından 

bu konunun çözümü epey zaman almıştır.  

Bu incelemeler sırasında hazine defterinde devletin İtibar-ı Umûmî-i Osmanî 

Kumpanyasından borçlandığı 10 milyon liradan mükâfat olarak Dobini bazirgana 

100 bin lira verildiği tespit edilmiştir. Araştırmalar sonucu mukavelename ve istikraz 

hakkındaki arz tezkiresinde buna dair bir kayıt bulunmadığı, o paranın Sadâret 

buyruldusuyla verildiği anlaşılmıştır. Midhat Paşa bu durumu Mahmud Nedim 

                                                                                                                                          
Çabaları (1839-1876), Danışman: Prof Dr. Mehmet Ali Beyhan, İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2013, s.209-210 vd. 
74 BOA, İ.MMS, 1804, 28 Cemaziyelahir 1289 (2 Eylül 1872). 
75 BOA, İ.MMS, 1815, Lef 3, 10 Şaban 1289 (13 Ekim 1872). 
76 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.135-136, 142-143. 
77 BOA, İ.DH, 45690, Lef 2, 16 Receb 1289 (19 Eylül 1872). 
78 BOA, İ.DH, 45721, 26 Receb 1289 (29 Eylül 1872). 
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Paşa’dan sormuş, alınan cevap istikraz müzakeresine katılan devlet adamlarının 

verdikleri cevaplarla uyuşmadığından Mahmud Nedim Paşa Bâbıâli’de mahkemeye 

çıkarılmıştır
79

. Aslında 100 bin liranın verilmesine irade çıkmışken padişah bunu 

inkar etmişti. Mahmud Nedim Paşa da Padişahı yalancı çıkarmamak için iradenin 

varlığını gizlemişti. Neticede bu paranın kendisinden tazmin ettirilmesine 

hükmolunmuş, ancak işin aslını bilen Sultan Abdülaziz bu tazminat hükmünü 

affetmiştir
80

. Mahmud Nedim Paşa da Padişaha teşekkürlerini iletmiştir
81

.  

Aslında Midhat Paşa’nın asıl amacı “Mahmud Nedim Paşa’yı aşağılayıp 

suistimal ve suçlarını açıklayarak kepaze edip de bir daha ikbâl mevkiine dönmesini 

önlemek”ti
82

. 

 

(2)Mısır Hidivi İsmail Paşa’ya Dış Borçlanma İmtiyazı Verilmesi 

Midhat Paşa’nın Sadâreti döneminde yaşanan bir diğer önemli olay da Mısır 

Hidivi’ne dış borçlanma yetkisi verilmesidir. Mahmud Nedim Paşa’nın Sadâretinin 

son günlerinde İstanbul’a gelmiş olan Hidiv İsmail Paşa, Mısır’a dış borçlanma 

yetkisi verilmesi konusunda padişahı ikna etmişti. O esnada Sadâret değişikliği 

meydana geldiğinden fermanın hazırlanması Midhat Paşa’ya havale olunmuştur. 

Midhat Paşa böyle bir ferman verilmesi durumunda Mısır’ın borçlarını çeviremeyip 

önce mâliyesinin sonra da idaresinin Avrupalı devletlerin kontrolüne geçeceği 

endişesini taşıdığından padişahı oyalayarak zaman kazanmaktaydı. Nihayet 

Padişahın ısrarları neticesinde tam olarak borçlanma yetkisi anlamına gelmeyen 

muğlak ifadeli bir ferman hazırlanarak Mısır’a gönderilmiştir. Ancak Hidiv bunu 

kabul etmediğinden 28 Eylül 1872’de yeni bir ferman çıkarılarak Mısır’a kesin ve 

açık ifadelerle dış borçlanma izni verilmiştir
83

. 

                                                 
79 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s. 279-280.    
80 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat Tarihi Hakikatlerin Aynası, C.1-3, Haz. İsmet 

Miroğlu, Berekat Yayınevi, İstanbul, 1983,s.48. Midhat Paşa hatıratında Mahmud Nedim Paşa’nın 

100 bin lirayı zimmetine geçirdiğini, ucunun saraya dokunması sebebiyle tazmin cezasının 

affedildiğini belirtmektedir (Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 139-140). Mahmud Nedim Paşa ise 

reddiyesinde borçlanma esnasında faizin düşürülmesiyle hazineye 139 bin lira menfaat sağlandığını, 

iradeyle bunun 100 bin lirasının komisyonculara verildiğini ve hazinenin bu borçlanmadan 39 bin lira 

karlı çıktığını ifade etmektedir (İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.280).  
81 BOA, İ.DH, 101760, Lef 2, 25 Şaban 1289 (28 Ekim 1872). 
82 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.47. 
83 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.147-149; İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, 

s.229-230; BOA, Y.EE, 25/12, tarihsiz; HR.SYS, 944/1, Nisan 1887.  
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(3)Namık Kemal’in Gelibolu Mutasarrfılığı’na Tayini 

24 Kasım 1870’de Avrupa’dan İstanbul’a dönen Yeni Osmanlılar cemiyeti 

üyesi Namık Kemal, Âli Paşa’nın ölümüyle Sadârete getirilen Mahmud Nedim Paşa 

zamanında Nuri, Reşad ve Ebuzziya Tevfik beyler gibi arkadaşlarıyla İbret 

Gazetesi’ni kiralayak 13 Haziran 1872’de yeniden neşir hayatına dönüş yapmıştı. 

Mahmud Nedim Paşa’nın kişiliğini ve uygulamalarını şiddetle eleştiren İbret 

Gazetesi; Mısır meselesiyle ilgili tartışmalar, Bağdat valiliğinden ayrılarak İstanbul’a 

geliş yolunda olan Midhat Paşa’yla ilgili verilen haberler ve Nâmık Kemal’in “Garaz 

Marazdır” başlıklı makalesi sebebiyle 10 Temmuz 1872’de 4 ay süreyle kapatılmıştı. 

Namık Kemal Bey hariç gazetenin yazar kadrosu ve Âgah Efendi 22 Temmuzda 

sürgün mahiyetinde birer memuriyetle taşraya atanmıştı
 84

. Bunlardan Reşad Bey 

Bilecik’e, Nuri Bey ise Ankara’ya görev mahallerine gitmişlerdi. Midhat Paşa’nın 

kendi yetiştirmesi olan, Tuna valiliği, Şûrâ-yı Devlet başkanlığı ve Bağdat’ta Paşayla 

birlikte çalışan Ebuzziya Tevfik ise Midhat Paşa’nın 31 Temmuz’da Sadâret 

makamına gelmesiyle “İzmir Mahkeme-i Merkeziye Başkatipliği” görevine 

gitmekten kurtulmuştu
85

. Ancak beklenmedik bir şekilde Midhat Paşa, Mahmud 

Nedim Paşa’nın -muhtemelen yeğeni Sağır Ahmed Bey-zade Mehmed Bey’in ricası 

ve ısrarıyla- diğerleri gibi taşraya göndermediği Namık Kemal Bey’i 9 Ağustos’ta 

Gelibolu Mutasarrfılığı’na tayin etmiştir. Memuriyet mahalline gitmemek için kefalet 

bahanesini ileri sürerek 48 gün direnen Namık Kemal, nihayet mâlî kefalet işini de 

resmen üzerine alan Midhat Paşa’nın baskılarına dayanamayarak 26 Eylül’de 

Gelibolu’ya hareket etmek zorunda kalmıştır. Bundan bir gün sonra Midhat Paşa, 

henüz ceza müddeti dolmayan İbret Gazetesi’ni affettirip çıkışına müsaade etmiştir
86

. 

Namık Kemal, Avrupa’dan yurda döndükten ve Mustafa Fazıl Paşa’nın 

desteğini kaybettikten sonra taht değişikliği beklentisi içinde olan Veliaht Murad 

Efendi ile yakın ilişki kurmuştu
87

. Beylerbeyi-Küplüce’de yazlık kiralayan Namık 

Kemal, Kurbağalıdere Çiftliğinde oturan ve rahatsızlığı sebebiyle doktor tavsiyesiyle 

                                                 
84 Ömer Faruk Akün, “Nâmık Kemal”, DİA, C.32, İstanbul, 2006, s.366-367. 
85 Ebuzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, Bugünkü Türkçeye Uygulayan; Şemsettin Kutlu, 

s.426,432,449,765. 
86 Ebüzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, Bugünkü Dile Uygulayan; Ziyad Ebüzziya, C.3, 

s.417,431,436,441-443, 451. 
87 Akün, “Nâmık Kemal”, DİA, C.32, s.367. 
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deniz banyosu için İngiliz Sefiri Sir Elliot’un Üsküdar-Şemsipaşa’daki yalısına giden 

Murad Efendi ile burada sık sık görüşüyordu. Bu sırada Midhat Paşa Bağdat’tan 

İstanbul’a gelmiş ve Edirne Valiliğine tayin edilmişti. Bu tayinin yapıldığı akşam, 

Paşayla tanışıklığı bulunmayan Namık Kemal, Murad Efendi’nin bir mektubunu 

Ebuzziya Tevfik Bey ile Midhat Paşa’ya göndermiştir
88

. Murad Efendi mektubunda 

Midhat Paşa’nın İstanbul’a gelişinden memnuniyet duyduğunu, kendisiyle görüşmek 

istediğini, fakat öncesinde Namık Kemal’le görüşmesini ve ona her bakımdan 

güvenebileceğini bildiriyordu. Murad Efendi hakkında fazla malumatı olmayan 

Midhat Paşa Ebuzziya Tevfik’ten bilgi almaya çalışmış, o da Veliahtla hiç 

görüşmemiş olduğundan bir şey öğrenememiş, nihayet epey düşündükten sonra 

Ebuzziya’ya ertesi günü akşamı Namık Kemal’i alıp Beyazıt’taki konağına 

getirmesini söylemiştir. Ancak gece uzun uzadıya düşünen Midhat Paşa, ertesi gün 

sabahı Ebuzziya Tevfik Bey’i çağırarak “Namık Kemal’in gelmesini bir süre 

erteleyelim. Bu gece uzun uzadıya düşünüp taşındım. Şu bunalımlı günlerde 

kendisiyle buluşmayı duruma uygun bulmadım. Çünkü, veliahtla münasebette 

bulunan ve bulunduğu da bazı çevrelerce bilinen bir kimseyi özel olarak evime kabul 

ettiğim haber alınacak olursa pek çok kimsenin ekmeğine kendi elimizle yağ sürmüş 

oluruz” diyerek Namık Kemal’le görüşmeyi kabul etmemiştir. Ayrıca Murad Efendi 

ile işbirliğine girerek Sultan Abdülaziz’in halʻi için çalışma yürüten Namık Kemal’in 

durumunu beğenmeyerek bu konu hakkındaki kendi düşüncesini; “ben fikren 

genellikle bunların karşısındayım; ama, bu böyledir diye birini ötekine tercih için 

ortada bir sebep de görmüyorum. Her biri kendi nöbetini savıncaya kadar yerinde 

otursun. Namık Kemal’e söyle, böyle şeylerle meşgul olacak zamanda değiliz” 

şeklinde açıklamıştır. Murad Efendi’nin isteğiyle Midhat Paşa mektubu da iade 

etmiştir
89

.  

Bu olaydan birkaç gün sonra sadrazam olan Midhat Paşa, hem halʻin 

lüzumsuz olduğu düşüncesinde hem de bulunduğu makam gereği halʻe karşıydı. 

Zaten zayıf bulduğu Namık Kemal-Murad Efendi işbirliğinin kesinlikle başarısız 

olacağına inanıyordu. Böyle bir komplonun kendi Sadâreti zamanında patlak 

                                                 
88 Ebüzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, Bugünkü Dile Uygulayan; Ziyad Ebüzziya, C.3, s.443-

444. 
89 Ebuzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, Bugünkü Türkçeye Uygulayan; Şemsettin Kutlu, s.436, 

438-440,545. 
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vermesini istemiyordu. Bir tarafta veliahd bir şehzade, diğer tarafta kendi fikriyatına 

parelel hareket eden Yeni Osmanlıların bir üyesi olduğundan kendi itibarını 

zedeleyeceği düşüncesiyle resmen kolluk kuvvetiyle bu tertibi ortaya çıkarmak için 

harekete de geçemiyordu. Dolayısıyla geriye tek çıkar yol kalmıştı: o da Namık 

Kemal’i bir memuriyetle İstanbul’dan ve Murad Efendi’den uzaklaştırmaktı. Nitekim 

o da öyle yapmıştır. Hatta Midhat Paşa Namık Kemal’in Murad Efendi’yle yakın 

ilişkilerini onaylamadığından ilk Adliye Nâzırlığı döneminde Yeni Osmanlılar 

üyelerinin sorgusuz-mahkemesiz sürgüne gönderilmelerine de hiç itirazda 

bulunmamıştır
90

. 

Midhat Paşa’dan beklenmedik bir uygulama da bu ilk Sadâreti döneminde iki 

gazeteyi kapatmasıdır.  Bunlar kendi yetiştirmesi Ahmet Midhat Efendi’nin çıkardığı 

“Devir” ve “Bedir” gazeteleridir. Devir, “Midhat Paşa Hazretlerine Hitab” başlıklı 

açık mektupta geçen bazı uyarı mahiyetli ifadelerden dolayı çıkışının ilk günü 29 

Ağustosta, Bedir ise “aşırı neşriyatda” bulunmak ve “şiddetli lisan” kullanmaktan 

dolayı 13 sayı sonra 13 Ekim’de, Âli Paşa zamanında yürürlüğe giren (1867) 

“Kararname-i Âli”nin verdiği yetkilere dayanılarak tamamen kapatılmıştır. Yine 

mizah gazetesi Letaif-i Asar da 1 ay kapatılma cezasına uğramıştır
91

.  

 

3.Azledilmesi 

Mahmud Nedim Paşa zamanında bazı hile ve oynamalarla bütçe gelirleri 

fazla gösterilerek gönderilen paralarla memnun edilen saray halkı ve padişahın 

Midhat Paşa’nın bütçe açığı tespitine inanmamaları, asıl maksadın sarayın parasının 

                                                 
90 11 Aralık 1872’de Gelibolu Mutasarrıflığı’ndan azledilen Namık Kemal İstanbul’a gelerek diğer 

arkadaşlarıyla birlikte İbret Gazetesi’nde hükümete sert eleştirilerde bulunmuştur. Bu arada Namık 

Kemal’in kaleme aldığı “Vatan Yahud Silistre” adlı tiyatro oyununun Gedikpaşa Tiyatrosu’nda 

gösteriminden sonra izleyiciler galeyana gelerek “yaşasın vatan, yaşasın Kemal” gibi sloganlar 

eşliğinde sokağa dökülmüşlerdir. İbret Gazetesi de yaşananları heyacanlı bir dille okuyucularına 

aksettirmiştir. Nihayet bu gelişmelerden sonra İbret tamamen kapatıldığı gibi 9 Nisan 1873 tarihli 

fermanla sorgusuz mahkemesiz (Akün, “Nâmık Kemal”, DİA, C.32, s.367-368) Nâmık Kemal 

Kıbrıs’a, Ahmed Midhat ile Ebüzziya Tevfik Rodos’a, Nûri ile Bereketzâde İsmâil Hakkı beyler 

Akkâ’ya sürgün edilmişlerdir (Nesimi Yazıcı, “İbret”, DİA, C.21, İstanbul, 2000, s.369). Aslında bu 

kişilerin, İbret Gazetesi ve Vatan Yahud Silistre oyunundan ziyade Namık Kemal’in Murad Efendi ile 

sürdürdüğü yakın ilişkilerden dolayı sürgün edildiği belirtilmektedir. Bu nedenle Midhat Paşa da 

Adliye Nâzırı olduğu ve sürgünler içinde Ebüzziya Tevfik ve Ahmet Midhat gibi kendi yetiştirmeleri 

bulunduğu halde sürgün kararına karşı hiç ses çıkarmamıştır (Ebüzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar 

Tarihi, Bugünkü Dile Uygulayan; Ziyad Ebüzziya, C.3, s.448-449, 523-524).  
91 Ebüzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, Bugünkü Dile Uygulayan; Ziyad Ebüzziya, C.3, s.446-

458.  
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kesilmek istendiği yönünde laflar çıkartılması, yukarıda bahsedilen 100 bin liranın 

peşine düşülmesiyle halk nazarında sarayın müsriflikle itham edilmesi amacı 

güdüldüğüne dair Mahmud Paşa’nın padişaha telkinleri, teşrifata yatkınlık ve 

alışkanlığı olmadığından padişahın huzurundayken sergilediği hal ve tavırlarının 

hoşa gitmemesi, her huzura çıktığında sürekli Mahmud Paşa aleyhinde bulunması, 

inşa edilmekte olan İzmid demiryolunu devlet adamlarıyla birlikte ziyaretinin ifsad 

edici bir şekilde padişaha bildirilmesi, Mısır Hidivi’ne verilecek fermanda padişahla 

sorun yaşanması, padişah dışında Topkapı Sarayı içinde ata binilemeyeceğini 

bilmeyerek beyaz at üzerinde Hırka-i Saadet Dairesi’ne doğru gelmesinin sarayca 

lâubâli bir hareket sayılması,
92

 Mısır Hidivi İsmail Paşa’nın ve İgnatiyef’in 

çalışmaları
93

 gibi olayların üst üste yaşanmasıyla Midhat Paşa, 80 gün gibi kısa bir 

süre görevde kaldıktan sonra 16 Şaban 1289/19 Ekim 1872’de azledilmiş
94

, 

kendisine 20 bin kuruş mazuliyet maaşı bağlanmıştır
95

. 

Midhat Paşa’ya bu ilk Sadâretinde Murassaʻ Mecidiye Nişanı ihsan 

edilmiştir
96

. Yine kendisine İstanbul’a gelen Prens dö Saks tarafından Koron dö Gal 

Nişanı verilmiştir
97

.  

 

D.Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Nâzırlığı 

1.Tayini 

                                                 
92 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.329-330; M. Tayyib Gökbilgin, “Midhat 

Paşa”, İslam Ansiklopedisi (İA), C:VIII, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1960, s.275. 
93 Roderic H. Davison, Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform 1856-1876, C.2, Çev. Osman Akınhay, 

Papirüs Yayınevi, İstanbul, 1997, s.59. 
94 BOA, İ.DUİT, 190/37, 16 Şaban 1289 (19 Ekim 1872). Sadâretin Mahmud Nedim Paşa’dan 

alınarak Midhat Paşa’ya verilmesiyle birlikte Nedim Paşa aleyhtarları, geceleri kayıklarla Bebek’teki 

yalısı önüne gelerek hakaretamiz sözler söylemişlerdir. Gazetelerde alaya alan ve küçümseyen yazılar 

neşredilmiştir. Midhat Paşa’nın azliyle de Mahmud Paşa taraftarları Midhat Paşa’nın Beylerbeyi’nde 

müsteciren ikamet eylediği sahilhaneye mehtaba çıkar şeklinde gelerek “aman aman Bağdadlı, cilvesi 

gayetle tatlı” türküsünü söylemişlerdir (İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.278-

279).  
95 BOA, İ.DH, 45777, 18 Şaban 1289 (21 Ekim 1872). Cevdet Paşa, Midhat Paşa’nın Sadâretten 

ayrılışı hakkında şu değerlendirmeyi yapmaktadır. “Mahmud Nedim Paşa’nın evzâʻ-ı nâ-becâsından 

küçük-büyük hep dilgîr ü müteneffir olmağla, Midhat Paşa’nın Sadâreti, mûcib-i memnûniyyet-i 

umûmiyye olmuş ise de, o dahi bir şeyin sonunu saymaz, farfara ve savuruk ve tavr u mişvârı dîn ü 

devlete muzırr bir mahluk olduğundan makam-ı Sadâret’de çok duramayup evâsıt-ı Şaʻbânda azl ile 

Mütercim Rüşdi Paşa sadr-ı aʻzam oldu.” (Ahmed Cevdet Paşa, Maʻrûzât, Yay. Haz. Yusuf 

Halaçoğlu, s.213). 
96 BOA, İ.DH, 45611, 20 Cemaziyelahir 1289 (25 Ağustos 1872). 
97 BOA, İ.HR, 21496, 15 Şaban 1289 (18 Ekim 1872). 
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Sadâretten azlinden sonra hanesine çekilen ve yaklaşık 5 ay herhangi bir 

görev verilmeyen Midhat Paşa
98

, Ahmed Esad Paşa’nın Sadâreti zamanında
99

 12 

Muharrem 1290/12 Mart 1873’te Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Nâzırlığı’na tayin 

olunmuş
100

, kendisine 75 bin kuruş maaş ve müşir tayinatı tahsis edilmiştir
101

. 

Midhat Paşa bu görevinde gerekli gördüğü mevkilere güvendiği memurları 

getirterek
102

 yargıdaki aksaklık ve iş yoğunluğunun giderilmesi için çaba harcamış, 

adlî alanda bazı ıslahatlar gerçekleştirmiştir. Bu sırada Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye İcrâ 

Cemiyeti Başkanlığı’nda meşhur Ziya Bey bulunuyordu. O zamana kadar uzaktan 

uzağa tanışan ikili başlangıçta birbirlerine mesafeli ve çekingen tavırlarla 

yaklaşmışlar, ancak zamanla aralarındaki resmiyeti tamamen ortadan kaldırdıkları 

gibi nezâret odasında sık sık görüşerek uzun saatler konuşmuşlar, hatta birbirlerinin 

evlerine gidip-gelmeye başlamışlardır. Nezâret işlerini yürütürken de uyum içinde 

çalışmışlardır
103

. 

 

2.Faaliyetleri 

                                                 
98 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.149. 
99 Ali İhsan Gencer, “Ahmed Esad Paşa”, DİA, C.2, İstanbul, 1989, s.64. 
100 BOA, İ.DH, 46249, 12 Muharrem 1290 (12 Mart 1873). 
101 BOA, İ.DH, 46250, 13 Muharrem 1290 (13 Mart 1873); A.MKT.MHM, 479/87, 13 Muharrem 

1290 (13 Mart 1872). 
102 Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Muhâkemât-ı Cazâiye Dairesi Başkanlığı’na Edirne eski Valisi İrfan 

Paşa’nın tayinine, eski başkan Celal Bey Efendi’nin ise Hukuk Dairesi azalığına getirilmesine karar 

verilmiştir (BOA, İ.DH, 46253, 11 Safer 1290 (10 Nisan 1873). Havale Cemiyeti Reisi Rauf Bey 

Efendi Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Başkitabetine, Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Nezâreti Evrak Müdürü 

Rüşdü Bey Havale Cemiyeti Riyasetine, Mişel Efendi Evrak Müdürlüğü’ne, Edhem Bey Serhalifeliğe, 

Havale Cemiyeti Zabıt Kitabetinden Tevfik Bey Mahkeme-i İbtidâiye Azalığına, Namık Efendi Zabıt 

Kitabetine, Bâbıâli Evrak Müdürü Raif Efendi Beyoğlu Mahkeme-i İbtidaiyesi Başkanlığı’na tayin 

edilmiştir (İ.DH, 46405, 15 Rebiülevvel 1290 (13 Mayıs 1873). Muhâkemât-ı Cezaiye Dairesi Zabıt 

Kitabetine Beyoğlu Hukuk Dairesi Mümeyyiz-i Evveli Fehim Efendi, onun yerine Mahkeme-i Ticaret 

Üçüncü Meclis Katibi Fehim Bey, Dersaadet Merkez Bidayet Birinci Hukuk Mahkemesi azalığına 

Edib Efendi, Dersaadet Merkez Bidayet İkinci Hukuk Mahkemesi azalığına Yorgi Yorgiyadis Efendi 

atanmıştır (İ.MMS, 1984, Lef 3). Yine Midhat Paşa’nın isteğiyle Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Temyiz-i 

Hukuk azasından Kostaki Efendi ile Havale Cemiyeti azasından Hikmet ve İcra Cemiyeti 

Mümeyyizlerinden Cemil beylere Sâniye Mütemâyizi; İkinci Mahkeme-i İbtidâiye Mümeyyiz-i 

Evveli Ruhi Efendi’ye Sâniye; Muhasebeci Ahmed, İcra ve Havale cemiyetleri katiplerinden Şefik ve 

Şemsi efendilerle Beyoğlu Mahkeme-i İbtidâiyesi memuru Şefik Bey’e Selâse; katiplerden Nazım 

Bey ile Kostaki Efendi’ye Rabiʻa rütbeleri; Temyiz-i Hukuk Baş Mümeyyizi Şefik Efendi’ye 

Dördüncü rütbeden Mecidiye Nişanı verilmiştir (İ.DH, 46765, 22 Cemaziyelahir 1290 (17 Ağustos 

1873).    
103 Nazım Paşa, Selanik Vali-i Sabıkı Nazım Paşa’nın Hatıraları; Bir Devrin Tarihi; Ziya ve 

Mithat Paşalarla Kemal Bey’in Hayatlarına Ait Hatıralar, Arba Yayınları, İstanbul, 1992, s.50. 
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İstanbul Mevki Bidayet Mahkemeleri
104

 1.000 kuruşa kadar olan davaları 

kesin olarak, 5.000 kuruşa kadar olanları ise istinaf edilebilme şartıyla görmeye 

yetkiliydiler. Halka kolaylık olması ve vilayetlerdeki kaza meclisleriyle eşitlik 

sağlanması amacıyla İstanbul Mevki Bidayet Mahkemeleri’nin katʻî olarak 

bakacakları davaların miktarı 1.000 kuruşta bırakılmakla birlikte istinafen 

görecekleri davalardaki 5.000 kuruşluk üst limit kaldırılarak yetkileri genişletilmiştir. 

Yine İstanbul merkez ve mevki bidayet mahkemelerinin havalesiz doğrudan 

bakacakları davalardaki 1.000 kuruşluk meblağ mevki bidayet mahkemeleri için 

5.000’e, merkez bidayet mahkemeleri için ise 20.000 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece 

Havâle Cemiyeti’nin işleri hafifletilmiş ve uzak yerlerdeki örneğin Beykoz’daki bir 

vatandaşın küçük meblağdaki bir davası için Bâbıâli’deki Havale Cemiyeti’ne 

gelmeyerek bulunduğu yerdeki Mevki Mahkemesine doğrudan başvuru 

yapabilmesinin önü açılmıştır.  

Ayrıca İstanbul mahkemelerinde sulhen bitirilemeyen 100 kuruş ve 

aşağısındaki davalar için kayd, zabt ve sıra numarası verilmesi gibi muamelat 

yapılmayarak hükmün arzuhal üzerine muhtasarca yazılıp mahkemece mühürlenerek 

davayı kazanana verilmesine, bu gibi davalardan herhangi bir harç alınmamasına, 

nizalı olmayan ve tahkikata gerek duyulmayan işlere dair mahkemelere verilecek 

istidʻânamelerin icra memurlarına havalesine, şerʻî ve taşra mahkemelerinde olduğu 

gibi Dersaadet Nizamiye mahkemelerinde de “rusûm-ı tahsîliye”nin
105

 borçludan 

değil de bundan sonra alacaklıdan tahsiline, mebâliğ-i mahkumenin tahsili hususunda 

İcra Cemiyeti’ne müracaat mecburiyetinin taʻdiliyle merkez ve mevki 

mahkemelerinden verilecek iʻlâmâtın mahkemenin bağlı olduğu kaymakamlık veya 

mutasarrıflık aracılığıyla icra ettirilmesine karar verilmiştir
106

. yine İcra Cemiyeti’nin 

işlerinin yoğunluğu sebebiyle bu birimin nezâretinde bir şube teşkil edilerek 

memurları atanmıştır
107

.  

İstanbul’da Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Nezâreti’ne bağlı üç noktada merkez 

bidayet mahkemesi mevcuttu. Mehâkim-i Merkeziye’nin ceza davalarına merciʻ 

                                                 
104 Bu mahkemeler şunlardı; Galata, Kartal, Fatih, Eyüb, Beykoz ve Yeniköy. 
105 Davayı kaybeden borçlunun ödeyeceği meblağdan mahkemenin aldığı %2,5’lik vergi. 
106 BOA, İ.MMS, 1996, Lef 1, 19 Receb 1290 (12 Eylül 1873); Lef 2, 29 Receb 1290 (22 Eylül 

1873); A.MKT.MHM, 465/33, 5 Şaban 1290 (28 Eylül 1873). 
107 BOA, A.MKT.MHM, 457/89, 4 Cemaziyelevvel 1290 (30 Haziran 1873). 
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olmak üzere birer tane de Cünha ve Cinayet Dîvânı teşkil olunmuştu. Cünha Dîvânı, 

merkez bidayet mahkemelerinde üç aydan üç seneye kadar hapis cezaları hükm 

olunmuş davaları istinâfen görmeye, Cinâyet Dîvânı ise merkez mahkemelerinde 

yalnız tahkikat-ı evveliyesi icra olunan 3 seneden fazla hapis cezası gerektiren 

davaları hükme bağlamaya yetkiliydi. Midhat Paşa’nın teklifi ve Şûrâ-yı Devlet’in 

kararıyla; Cünha Dîvânı feshedilerek görevleri, Cinayet Dîvânı ve merkez bidayet 

mahkemelerine yüklenmiştir. Yine feshedilen Cünha Dîvânı’nın tahsisatı da, iki yıl 

önce kurulup memur maaşları düşük olan Galata, Eyüb, Fatih, Yeniköy, Beykoz ve 

Kartal mevki bidayet mahkemeleri muhassasatına aktarılmıştır
108

.  

Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Nezâreti’ne bağlı mahkemelerdeki hukuki davalar 

sonuçlanmak üzere iken dava sahipleri harc-ı iʻlam ve kaydiye resmi gibi mahkeme 

masraflarını vermemek için hasımlarıyla uyuşarak bir daha mahkemeye gelmemekte, 

bazen de işini mahkemeye havale ettirdikten sonra ihzar kuvvetiyle hasmını ikna 

edip davadan vazgeçmekteydiler. Bu ise hem evrak ve kayıtların muallakta 

kalmasına hem de mahkemelerin gelirlerinin azalmasına sebep olmaktaydı. Bu 

nedenle bir düzenleme yapılarak Mehakim-i İbtidaiye ve İstinafiye ile Temyiz-i 

Hukuk Dairesi’ne havale olunacak istidʻânamelerin veznede harc-ı iʻlamları hesap 

edilerek bunun dörtte biri tahsil olunup istidʻâname sahibine makbuz senedi verilerek 

kaydının yapılmasına, dava sonunda ne kadar iʻlam harcı alınacak ise veznede tekrar 

hesap edilerek önceki ödenen meblağ az ise düşülerek tahsil olunmasına, fazla ise 

üstünün iade edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca mahkemeye intikalinden itibaren 6 

ay zarfında sahibi tarafından takip edilmeyen istidʻânameler, kayıtları kapatılarak 

battal edilecekti. Bu düzenleme aynıyla taşra nizamiye mahkemelerinde de 

uygulamaya koyulacaktı
109

. 

Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Nezâreti bünyesinde yer alan daire ve 

mahkemelerdeki memur, mümeyyiz ve zabıt katiplerinin görevleriyle ilgili kanun ve 

nizamatı öğrenmeleri için daha önce “Dâire-i Tedrîsiye” teşkil olunmuştu. Ancak 

istenen verimin alınamaması sebebiyle Midhat Paşa zamanında derslerin kapsam ve 

sürelerinde değişikliğe gidilmiştir. Dersler iki kısma taksim edilerek eğitim süresi 

                                                 
108 BOA, İ.MMS, 1984, Lef 2, 3 Cemaziyelevvel 1290 (29 Haziran 1873); Lef 4, 23 Cemaziyelevvel 

1290 (19 Temmuz 1873); A.MKT.MHM, 460/1, 28 Cemaziyelevvel 1290 (24 Temmuz 1873). 
109 BOA, A.MKT.MHM, 463/11, 5 Receb 1290 (29 Ağustos 1873). 
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haftada üç güne çıkarılmıştır. Altı ayda bir yapılacak sınavda başarılı olanlara 

şehadetname verilmesi, şehadetnamesi bulunmayanların mehâkim-i nizâmiyenin hiç 

birinde katipliğe kabul edilmemesi gibi şartlar getirilmiştir
110

. 

Adliye Nezâreti bünyesinde “Cerîde-i Mehâkim” adıyla bir de gazete 

çıkarılmıştır. Gazetenin yazı işleri müdürlüğünü Ziya Bey’in tavsiyesi ve Midhat 

Paşa’nın oluruyla katiplerden Nazım Bey yürütmüştür. Bu münasebetle Midhat Paşa 

ile yakından tanışma fırsatı yakalayan Nazım Bey, Midhat Paşa’nın takdirini 

kazanmış, 2 yıl kadar da hususi katipliğinde bulunmuştur.  

Yine Midhat Paşa, Adliye Nâzırlığı sırasında İstanbul’da yüz yataklı bir nisa 

hastanesi inşası için çalışmalar yürütmüştür. Şeyhülislam Sahib Molla’nın da azası 

olduğu bir komisyon kurularak verilen ilanlarla yardım kampanyası başlatılmıştır. 

Ancak aradan 3 ay geçmesine rağmen toplanan yardım 6 bin lirada kalmıştır. Bu 

meblağ hastane masraflarının %1’i bile değildi. Yenilik yanlısı Midhat Paşa’yı 

çekemeyenlerin de mani olmasıyla yardımların arkası da kesilmişti. Valide Sultan’ın 

hastane masrafları için teklif ettiği yardım da, böyle bir eseri yalnızca milletin parası 

ve yardımıyla vücûda getirmek isteyen Midhat Paşa tarafından reddedilmiştir. 

Neticede bu şekilde toplanan paralarla hastanenin inşası mümkün görülmediğinden 

komisyon lağv edilerek bu işten vazgeçilmiştir
111

.    

Bu dönemde eski sadrazam Mahmud Nedim Paşa’nın yargılanmasının da önü 

açılmıştır. Mahmud Nedim Paşa’nın Sadâreti zamanındaki icraatları devletin merkez 

ve taşra idaresinde birçok fenalığa, hazine ve halkın zarar görmesine sebep olmuştu. 

Sadâretten azlini müteakip önce maaşı kesilmiş, sonra da Kastamonu Valiliği’ne 

gönderilmişti. Ancak gün geçtikçe, Mahmud Nedim Paşa’nın icraatlarının bilgisizlik 

ve dikkatsizlik eseri olmayıp bir kısmının “kasda makrûn ihânet” olduğu ortaya 

çıkmaktaydı. Özellikle Rumeli demiryollarının yeni mukavelesinde kuvvetli irtikab 

şüpheleri sezilmekteydi. İşte bu sebeplerle aralarında Midhat, Ahmet, Cevdet, 

Mehmed Rüşdü, Yusuf Kamil, Hüseyin Avni paşalar gibi devlet adamlarının hazır 

bulunduğu Meclis-i Hass-ı Vükela’da yapılan görüşmede Mahmud Nedim Paşa’nın 

Kastamonu valiliğinden azledilerek muhakeme olunmak üzere İstanbul’a 

                                                 
110 BOA, A.MKT.MHM, 454/87, 22 Rebiülevvel 1290 (20 Mayıs 1873). 
111 Nazım Paşa, Nazım Paşa’nın Hatıraları, s.50-57. 
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getirtilmesine karar verilmiştir
112

. Padişah önce bu karara rıza göstermiş, ancak 

İstanbul’a gelen Mahmud Nedim Paşa’nın mahkemede kendini savunurken 

yaptıklarını resmî iradeye dayandırmasından çekinerek mahkemeye çıkartmaksızın 

onu Trabzon’a sürmüştür. Biraz sonra da Adana Valiliğine tayin ederek gönlünü 

almıştır
113

.  

 

3.Azli 

Midhat Paşa, bu dönemde devletin içinde bulunduğu sıkıntılardan 

kurtarılması için çareler de aramıştır. 16 Nisan 1873’te Ahmed Esad Paşa’nın yerine 

sadrazamlığa tayin edilen Şirvanizade Rüşdü Paşa’nın
114

 yalısında, devlet 

adamlarının katılımıyla yapılan toplantılarda birtakım görüş alışverişlerinde 

bulunmuştur
115

. Aynı zamanda Midhat Paşa’nın sahilhanesinde
116

 de akşamları 

yemekli resmî toplantılar düzenlenmekteydi
117

. Midhat Paşa’ya göre devletin 

bunalımdan kurtulmasının en kestirme yolu Mebusan Meclisi’nin açılmasıydı. Ancak 

Sultan Abdülaziz’in bu konudaki tutumu oldukça katıydı
118

.  

Bu sırada Seraskerlikte bulunan Hüseyin Avni Paşa, Mahmud Nedim 

Paşa’nın Sadâreti döneminde kendisi gibi sürgüne gönderilen Sadrazam Şirvânîzade 

Rüşdü Paşa ile ittifak ederek Sultan Abdülaziz’in halʻi için planlar yapmaktaydı. Bu 

ittifaka Midhat Paşa ile Rusumat Emaneti’ne getirilen Sadık Paşa da dahil 

                                                 
112 BOA, İ.DH, 101766, 13 Cemaziyelevvel 1290 (9 Temmuz 1873). 
113 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.48. Ahmed Cevdet Paşa, 

Mahmud Nedim Paşa’nın rüşvetle mahkemeden kurtulduğundan şüphelenmektedir. “Midhat Paşa, 

‘biz Mahmud Paşa’yı taht-ı muhâkemeye alup da bitürmeğe karâr vermiş iken, Rüşdi Paşa andan 

Tıngır-oğlu Yâver Paşa vâsıtasıyla otuz bin altun aldı da anı nefy ile muhakemeden kurtardı’ demiş 

olduğunu biri rivâyet eyledi. Rüşdi Paşa’nın o yolda irtikâb ile şöhreti yok idi. Kulları da anın 

hakkında öyle bir sû’-i zanna zâhib değil idim. Lâkin bir gün Rüşdi Paşa’nın yalısına gitdim. 

Uşaklardan, ‘Paşa’nın yanında kim var’ deyu suâl etdim. ‘Yâver Paşa’dan başka kimse yok’ dediler. 

Hemen odasına girdim. Rüşdi Paşa, harâretli harâretli söyleniyordu. Kulları bagteten girince sözü 

kesti, Yâver Paşa da kalkup gitdi. Anın üzerine Rüşdi Paşa, ‘biz Mahmud Paşa’yı taşra iʻzâm etmek 

üzre belâdan kurtarmış idik. Şimdi İstanbul’da kalmasını recâ ediyormuş. Dün taşra gönderilmesi 

irâdesini istihsâl etmiş iken bugün İstanbul’da kalmasını arz edebilür miyim. Bu âdem beni böyle 

şeylerle terzîl etmek istiyor’ demiş idi. Sonra Midhat Paşa tarafından rivâyet olunan fıkrayı işidince, 

kullarına da şübhe geldi” (Ahmed Cevdet Paşa, Maʻrûzât, Yay. Haz. Yusuf Halaçoğlu, s.239-240). 
114 Beyhan, “Şirvanizade Mehmed Rüşdü Paşa”, DİA, C.39, s.210. 
115 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.150-151. 
116 Midhat Paşa’nın Emirgan’da yalısı vardı (Ali Haydar Midhat, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 

Hatıralarım 1872-1946, Haz. İsmail Dervişoğlu, Bengi Yayınları, İstanbul, 2008, s.43). 
117 BOA, A.MKT.MHM, 462/51, 5 Receb 1290 (29 Ağustos 1873). 
118 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.150. 
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edilmiştir
119

. Ancak Şirvânîzâde’nin mütereddid tutumu halʻ işini askıda 

bırakmıştır
120

.  

Nihayet toplantılar sonucunda devlet idaresindeki aksaklıkların giderilmesi ve 

harcamaların kanunlara bağlı olarak yapılmasına dair uyarı niteliğinde bir layiha
121

 

hazırlanarak padişaha sunulması kararı alınmıştır. Raporun kaleme alınma görevi 

Midhat Paşa’ya verilmiştir. Şirvanizade’nin Padişaha rapor hazırlandığından 

bahsetmesi üzerine Sultan Abdülaziz öfkelenerek Midhat Paşa’yı 28 Receb 1290/21 

Eylül 1873’te Adliye Nâzırlığı’ndan azletmiştir
122

. Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye 

Nezâreti’ne 6 Şaban 1290/29 Eylül 1873’te Hurşid Paşa getirilmiş, Midhat Paşa’ya 

15 bin kuruş mazuliyet maaşı tahsis edilmiştir
123

. Maaş için Padişaha teşekkürleri 

sunan Midhat Paşa
124

, 15 gün sonra 22 Şaban 1290/15 Ekim 1873’te Selanik 

Valiliği’ne tayin edilerek İstanbul’dan uzaklaştırılmıştır
125

. 

Midhat Paşa’nın Adliye Nâzırlığı’ndan azlinde, araları iyi olmayan Serasker 

Hüseyin Avni Paşa’nın da parmağı olduğu söylenmektedir. Mabeyn Başkâtibi 

Mehmed Âtıf Bey, Şirvanizade’nin yalısında yönetimdeki aksaklıkların giderilmesi 

için bazı kanun ve nizamların çıkarılmasıyla ilgili müzakere esnasında Midhat 

Paşa’nın bu yolda hazırladığı bir layihayı ortaya koyduğunu, Avni Paşa’nın taraftar 

olmadığını, seraskerden çekinen Şirvanizade’nin de şimdilik sırası değil diyerek 

geçiştirdiğini, daha sonra Avni Paşa’nın padişah huzurunda “Şu aralık Midhat’ın 

meclis-i vükelâdan afvı münasib olur” şeklinde bazı ifadelerle azlinin lüzumunu 

bildirdiğini ifade etmektedir. 

Midhat Paşa, Adliye Nâzırlığı’ndan azli ve hemen arkasından Selanik 

valiliğine tayini üzerine, layiha olayının istiklal-i saltanat aleyhinde bir şey gibi 

padişaha duyurulduğu zannına kapılarak hem sadakatini arz etmek hem de durumu 

açıklamak isteyerek 9, 17 ve 18 Teşrin-i Evvel 1289 (21, 29, 30 Ekim 1873) tarihiyle 

                                                 
119 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.102-104. 
120 Ahmed Cevdet Paşa, Maʻrûzât, Yay. Haz. Yusuf Halaçoğlu, s.216. 
121 Layiha için bkz. Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.323-326. 
122 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 150-151; İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, 

s.331. 
123 BOA, İ.DH, 46926, 6 Şaban 1290 (29 Eylül 1873); A.MKT.MHM, 466/22, 17 Şaban 1290 (10 

Ekim 1873). 
124 BOA, İ.DH, 46936, Lef 1, 6 Şaban 1290 (29 Eylül 1873); A.MKT.MHM, 466/2, 14 Şaban 1290 

(7 Ekim 1873). 
125 BOA, İ.DH, 46984, 22 Şaban 1290 (15 Ekim 1873); A.MKT.MHM, 468/51, 25 Ramazan 1290 

(16 Kasım 1873). 
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birbiri ardına 3 tane arz tezkiresi göndermiştir. Midhat Paşa, “…lede’t-tahkik hakk-ı 

âcizanemde azv ü isnad olunan ekâzib ve müftereyatdan padişahıma ve devlet-i 

aliyyelerine sadakat ve ubudiyete mugayir bir hal veya madde tahakkuk eder ise 

ceza-yı idam ile mücazata istihkakımı itirafda tereddüd etmeyeceğim…” diyerek 

padişaha sadakatini sunmuş,  hakkında çıkarılan iftira ve yalanların doğru olmadığını 

beyan ederek iftiraların araştırılmasını istemiştir. Ancak Sadrazam Şirvanizade 

Rüşdü Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa’dan çekinerek bu tezkirelerin padişaha 

arzına müsaade etmemiştir. Hatta Midhat Paşa, tezkirelerin padişaha sunulmasını 

Mabeyn Başkâtibi Âtıf Bey’in engellediğini düşünerek ona düşmanlık beslemişse de 

sonradan gerçeği Âtıf Bey’den öğrenmiştir. Tezkirelerine cevap alamayan Midhat 

Paşa, 1873 Ekim ayı sonunda yeni görev mahalline hareket etmiştir
 126

.    

      

E.Selanik Valiliği 

Midhat Paşa önce Sadâret, arkasından Adliye Nâzırlığı gibi iki önemli 

görevden azl suretiyle ayrılmasına rağmen, çalışma azminden bir şey kaybetmeyerek 

Selanik Vilayeti’nin sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. Hazinenin mâlî sıkıntısı 

sebebiyle zaman zaman yapılan tenkihatlarla bazı memuriyetler lağv olunduğundan 

ve tahsisatlar da oldukça düşürüldüğünden kısıtlı imkanlarla pratik çözümler 

geliştirerek vilayetin bozulan idârî, mâlî, adlî ve zabtiye sistemini iyileştirmeye 

çalışmıştır. 

 

1.İdarî Faaliyetler 

O dönemde Selanik Vilayeti 5 sancak ve 27 kazadan meydana geliyordu. 

SelanikVilayeti İdari Bölünüşü
127

 

Sancak Kaza  

Selanik  Vodina, Karaferye, Yenice-i Vardar, Avrethisar, Ustrumca, 

Aynaroz, Kesendire, Tikveş, Toyran, Köprülü. 

Manastır  Pirlepe, Filorina, Serfiçe, Eğribucak, Kırcova, Ohri. 

Görice  Kesriye, Nasliç, Kolonya, İstarova.   

Siroz  Nevrekop, Menlik, Zihne, Demirhisar. 

Drama  Kavala, Yenice-i Karasu, Darıdere. 

                                                 
126 Mehmet Âtıf Efendi, Hâtıra-i Âtıf, Müstensihler: İbnülemin Mahmut Kemal-Mehmet Emin Paşa-

Ahmet Tevfik Bey, Haz. Nurettin Gemici-Hikmet Toker, TBMM Milli Saraylar, Ankara, 2016, s.176-

182;  İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.332-334. 
127 Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, Sene 1291, s.248. 
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Midhat Paşa; halkın hükümet, mahkeme ve vergi işlerinde kolaylık sağlamak, 

bazı İslam nahiyelerinin bağlı olduğu kaza meclislerinin tamamen Hıristiyan azadan 

oluşması sebebiyle ortaya çıkan şikayetleri önlemek amacıyla Yenice-i Vardar 

Kaza’sına bağlı Yenice-i Karacaabad ile Vodine Kazasına bağlı Vodine-i 

Karacaabad nahiyelerinin birleştirilerek bir kaymakamlık teşkili, Avrethisar 

Kazasındaki Gevgili, Siroz Sancağı’ndaki Petriç, Drama Sancağı’ndaki Pravişte 

nahiyelerinin kaymakamlığa dönüştürülmesi, Manastır Sancağı’ndaki Eğribucak ve 

Filorina kazalarına bağlı Rudnik ve Kayalar nahiyelerinin birleştirilerek 

kaymakamlığa tahvili talebinde bulunmuş, ancak 14.580 kuruşluk yeni tahsisat 

nedeniyle Şûrâ-yı Devletçe kabul görmemiştir
128

. 

 

2.Asayiş 

Midhat Paşa göreve başladığında Selanik Vilayeti’nin en önemli sorunu 

asayiş meselesiydi. Bu nedenle öncelikle asayiş sorununa el atılmış, emniyeti 

sağlamakta yetersiz kaldığı düşünülen Manastır Sancağı Mutasarrıfı Hayri Efendi 

görevinden alınarak yerine Bihke Mutasarrıfı Kamil Bey getirilmiştir
129

.  

Zabtiye askerlerinin disiplin ve nizamlara riayet etmemeleri, Selanik 

Vilayeti’nde, özellikle Manastır ve Görice sancaklarında haydutluk ve hırsızlık 

olaylarının artmasına ve emniyetin ortadan kalkmasına sebep olmuştu. O dönemde 

Selanik Vilayeti’nde 50’si şimendöfer istasyonlarında olmak üzere 3.145 süvari ve 

piyade zabtiye askeri vardı
130

. Ancak bazı bölgelerde kılık-kıyafet ve silahlarıyla 

adeta başıbozuk görüntüsü veriyorlardı. Kulelere konuşlandırılan zabtiyeler asayişini 

sağlamak yerine halkın malını çalıyordu. Vergi tahsili ve adam ihzarı gibi kolay 

vazifeleri yapıp eşkıya takibi gibi meşakkatli işlerden uzak duruyorlardı. Vergi tahsili 

ve mahkemeye adam ihzarı vazifelerini de layıkıyla yerine getirmemekte, 8 saatlik 

mesafeden 10 günde gelemeyip gittikleri mahallin halkına kendilerini beslettirerek 

vakit geçirmekteydiler. Bu gibi davranışlar içinde bulunan ve başına buyruk hareket 

                                                 
128 BOA, ŞD, 2005/51, lef 4, 3 Zilkade 1290 (23 Aralık 1873); Lef 1, 16 Zilhicce 1290 (4 Şubat 

1874). 
129 BOA, A.MKT.MHM, 468/20, 19 Ramazan 1290 (10 Kasım 1873); 468/34, 21 Ramazan 1290 (12 

Kasım 1873); 468/94, Lef 3, 29 Ramazan 1290 (20 Kasım 1873). 
130 BOA, A.MKT.MHM, 469/97, Lef 14, 2 Zilkade 1290 (22 Aralık 1873). 
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eden Kesendire Kazasındaki Bölükağası Abdi Ağa’nın hapsi ve diğer hususların 

tahkiki için Midhat Paşa bölgeye özel memur göndermiştir
131

.  

Midhat Paşa vilayet zabtiye askerlerinin yeniden tanzimi, silahlarının 

yenilenmesi ve tahsildar, teftiş memuru ve gardiyan sınıflarının teşkili gibi genel bir 

düzenlemenin acilen yapılması gerektiği düşüncesindeydi
132

. Bu konuyla ilgili 

Sadârete gönderdiği yazısına göre; taşra zabtiye askerleriyle ilgili 1277 (1860-61) 

yılından itibaren birtakım düzenlemeler yapılmış, 1285’teki (1868) nizamname ile 

disiplinlerinde istenen iyileşme sağlanmıştır. Ancak daha sonra nizamnamenin bazı 

yerleri değiştirilip valilere verilen yetkiler geri alınarak Bölükağası ve muavinleri 

gibi küçük subayların seçim işleri bile Zabtiye Müşiriyeti makamına naklolunmuştur. 

Bu ve akabinde teftiş memurları ve tahsildar sınıflarının lağvı gibi değişikliklerden 

sonra zabtiye nizamı tamamen bozulmuştur. Zira teftiş memurları ve tahsildarlık 

görevinin zabtiye askerine havalesiyle şehirlerde emniyet kalmadığı gibi usul ve 

yöntem bilinmediğinden vergilerin tahsilinde de büyük aksaklıklar yaşanmış, hatta 

iki senedir vergi ve iane-i askeriyelerine dokunulmamış bazı mahallerin bulunduğu 

tesbit edilmiştir. Yine aynı yazıda; zabtiye askerleri maaşlarının 78 kuruşa 

düşürüldüğü, bu maaşla istihdam olunan zabtiyenin canını tehlikeye atarak eşkıya 

takibi ve yakalama gibi aslî vazifelerini icra etmek yerine halkın malına göz diktiği, 

hatta ahalisi tamamen Hıristiyan olan Kesendire Kazası halkının eşkıyanın değil de 

sırf zabtiyenin zararlarını önlemek için yıllık 40 bin kuruş vererek bir “Kır Serdarı” 

tuttukları zikredilmektedir
133

. 

Midhat Paşa bu bilgileri verdikten sonra 6 milyon 190 bin kuruşluk mevcut 

zabtiye askerleri tahsisatına 310 bin kuruş daha ilave edildiği takdirde 150’si 

demiryolu istasyonlarında görevlendirilmek üzere 3.245 kişiden oluşacak bir Zabtiye 

Alayının yeniden düzenlenebileceğini, teftiş memuru, tahsildar, gardiyan ve hafiye 

gibi sınıfların teşkil edilebileceğini bildirmiştir. Ancak Sadâret gerekli 

düzenlemelerin mevcut tahsisat dahilinde yapılmasını emretmiştir
134

.  

                                                 
131 BOA, A.MKT.MHM, 469/97, Lef 12, 22 Şevval 1290 (13 Aralık 1873). 
132 BOA, A.MKT.MHM, 469/97, Lef 10, 20 Ramazan 1290 (11 Kasım 1873). 
133 BOA, A.MKT.MHM, 469/97, Lef 14, 2 Zilkade 1290 (22 Aralık 1873). 
134 BOA, A.MKT.MHM, 469/97, Lef 8, 22 Kanun-ı Evvel 1289 (3 Ocak 1874); A.MKT.UM, 

1304/56, 22 Kanun-ı Evvel 1289 (3 Ocak 1874); 1305/14, 23 Kanun-ı Evvel 1289 (4 Ocak 1874). 
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Yine Midhat Paşa’nın isteğiyle zabtiye askerlerinin elindeki çakmaklı 

şeşhanelerin toplanarak, yerlerine Tophâne-i Âmire ve Tırhala Kalesi Cephanesinden 

kapsüllü, küçük çaplı şeşhane ve şeşhaneli filintaların gönderilmesine karar 

verilmiştir
135

.  

Bir taraftan bu gelişmeler yaşanırken bir taraftan da Yunan eşkıya gruplarına 

karşı mücadele edilmiştir
136

. Yunan eşkıyalarının sızmalarına karşılık vilayet 

iskelelerinde pasaport ve tezkire kontrolleri yapılmıştır. Kontrol işlemleri, elde bu 

işleri yapacak memur olmadığından karantina ve liman memurları aracılığıyla 

yürütülmüştür
137

.  

 

3.Vergilerin Tahsiliyle İlgili Bazı Teşebbüsler 

Selanik Vilayeti’nin 111 milyon kuruş yeni sene gelirine karşılık 49 milyon 

kuruş bakayası bulunuyordu. Tahsildarlık memuriyetinin yeniden tesisiyle bu 

bakayanın tahsiline önem verilmekle birlikte bazı sıkıntıların yaşanacağı da tahmin 

edilmekteydi. Zira bakayanın birçoğu “vücûh ve mütehayyizân-ı memleket” 

zimmetlerinde olup borçlarını ödemeyenlerin hapsi ve davası görülenlerin mallarının 

satılması zor kullanmayı gerektirecekti
138

. O sırada hazine de iki aya kadar geri 

ödemek şartıyla yaptığı borçlanmaya kaynak sağlamak amacıyla bakayanın tahsili 

için vilayetlere özel memurlar gönderiyordu. Midhat Paşa Selanik’e de bir memur 

istemiş, Sadâret önce bu işi Midhat Paşa’ya havale etmiş
139

 ise de daha sonra hem 

Selanik Vilayeti’ndeki Emlak-ı Hümayun çiftliklerinin müzayede ile satılması hem 

de bakayanın tahsili vazifeleriyle eski Ebniye Müdürü Mustafa Faik Efendi’yi 

görevlendirmiştir
140

. Midhat Paşa da çiftliklerle ilgili olarak Sadârete çektiği telgrafta 

Drama, Manastır ve Görice taraflarındaki arazilerin üç-beş senedir müzayede ile 

satılmaya çalışıldığı halde hazineyle haberleşme uzadığından bir netice elde 

edilemediğini, kendisine yetki verildiği takdirde bu işi halledebileceğini ve satıştan 

                                                 
135 BOA, A.MKT.UM, 1304/65, 15 Zilkade 1290 (4 Ocak 1874). 
136 BOA, A.MKT.MHM, 470/4, 19 Şevval 1290 (10 Aralık 1873); Bâbıâli Evrak Odası Vilayet 

Gelen-Giden Defterleri (BEO.VGG.d), 1002, 4 Zilkade 1290 (24 Aralık 1873). 
137 BOA, A.MKT.UM, 1303/35, 13 Kanun-ı Evvel 1289 (25 Aralık 1873). 
138 BOA, A.MKT.MHM, 472/86, 7 Kanun-ı Sani 1289 (19 Ocak 1874). 
139 BOA, A.MKT.MHM, 472/88, 7 Kanun-ı Sani 1289 (19 Ocak 1874). 
140 BOA, A.MKT.MHM, 473/80, 21 Zilhicce 1290 (9 Şubat 1874). 
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tahminen 20-30 bin kese gelir sağlanabileceğini bildirmiştir
141

. Sadâret de gerek 

bakayanın tahsili gerekse çiftliklerin satışında özel memur Mustafa Faik Efendi’nin 

çalışmaları yanında Midhat Paşa’nın gayretlerine de ihtiyaç duyulduğu cevabını 

vermiştir
142

. 

 

4.Adlî Düzenlemeler ve Merkez-i Hukuk Dairesi 

Selanik Vilayet merkezindeki Meclis-i Temyiz-i Hukuk katiplerinin maaşları 

çok düşük olduğundan liyakatli katip istihdamında zorluk çekiliyordu. Ayrıca 

Meclis-i Temyiz, Dîvân-ı Temyiz, mahkeme-i Şerʻiye ve mahkeme-i ticaret 

taraflarından verilen iʻlamlar gereği hükme bağlanan meblağdan alınması lazım 

gelen “rusûm-ı tahsiliye”nin tahsilinde zabıtalar kullanıldığından yargının 

gelirlerinde büyük düşüşler yaşanmıştı. Midhat Paşa döneminde ise katiplerin 

maaşları iyileştirildiği gibi yargının iş yükünün azaltılması, adlî vergi tahsil işlerinin 

zabtiyeden alınıp özel memurlara verilerek yargının gelirlerinin artırılması ve hukukî 

işlerde halka kolaylık sağlanması amacıyla, Niş ve Tuna’da oluşturulan merkez 

odalarının benzeri olarak, Selanik hükümet konağında “Merkez-i Hukuk” ismiyle bir 

daire teşkil edilmiştir
143

. Merkez-i Hukuk biriminin işleyişi ve görevleriyle ilgili bir 

de talimat hazırlanmıştır. Buna göre;  

“Birinci Bend: Heyet-i mezkûre bir reis ve iki kâtibden mürekkeb olacakdır 

ve alay beyi veyahud tabur ağası ve bunların ikisi mevcûd olmadığı vakitde 

taraflarından bir bölük ağası hazır bulunacağı gibi kâimmakâmlık ve müdirlik 

memûriyetlerinde istihdâm olunmak için mülâzım olanlar dahi bu heyetin aʻzâsından 

addolunup ve hiç olmaz ise her biri haftada üç gün orada bulunup memûrlarına icrâ-

yı muʻâvenet edeceklerdir ve tahsîlât için Merkez-i Hukûk maʻiyyetinde merkez 

çavuşu nâmıyla iki nefer hademe kullanılacakdır. 

İkinci Bend: Zikrolunan heyetin reisi ve aʻzâsıyla hademesinin tavzîfi için 

zîrde beyân olunacak bendlerde muharrer rusûm-ı tahsîliye ve kaydiyeden yüzde 

yirmisi terk ve tahsîs olunmuş olduğundan her birinin mikdâr-ı maaşları(nı) taʻyîn 

etmek için işbu yüzde yirmi tahsîsât on beş hisse itibar olunarak yedi hissesi reise ve 

                                                 
141 BOA, A.MKT.MHM, 472/95, 8 Kanun-ı Sani 1289 (20 Ocak 1874). 
142 BOA, A.MKT.MHM, 473/1, 10 Kanun-ı Sani 1289 (22 Ocak 1874). 
143 BOA, A.MKT.MHM, 469/83, Lef 3, 27 Ramazan 1290 (18 Kasım 1873); 469/87, 7 Şevval 1290 

(28 Kasım 1873); 473/36, Midhat Paşa’nın Yazısı, 7 Zilkade 1290 (27 Aralık 1873). 
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üç hissesi birinci kâtibe ve iki hissesi ikinci kâtibe ve birer buçuk hisseden üç hissesi 

merkez çavuşlarına taksîm kılınacakdır ve bundan başka hukuk odasında yazılan 

kefâlet senedlerinden ve sâireden nizâmı dâiresinde alınan ücret-i tahrîriye iki nefer 

kâtibe terk ve iʻtâ olunacakdır. 

Üçüncü Bend: Merkez-i Hukûk Dâiresi’nin vezâif-i mütenevviʻasından 

birincisi hukûk ve deʻâvîye müteallik olup da o dâireye havâle olunan veyahud 

ashâbı tarafından doğruca Merkez-i Hukûk’a getirilip verilen arzuhâlleri derhal 

okuyup ve nereye havâle olunacağını bilmek için sâhibi ve havâlesinde çatallık 

olmamak için lüzûm görünür ve mümkün olur ise hasmı celb olunup söyletdirildikten 

sonra meselâ maslahat nikâh ve mîrâs ve vakıf ve vasiyet gibi şeylere müteallik ise 

mahkeme-i şerʻiyeye ve sırf umûr-ı ticâriyeden ise mahkeme-i ticârete vesâir hukûk 

daʻvâsı ise mecâlis-i temyîz-i hukûka havâle olunmak ve âhar sancâk veya kazâda 

murâfaʻaya muhtâç olduğu hâlde havâlesinin icrâsı için îcâbı gösterilerek arzuhâli 

mektûbî odasına verilmek ve bu muʻâmelâtın cümlesi verilen numûnesine tatbîkan 

arzuhâlleri bâlâsına yazılıp zeylleri merkez-i hukûk mührüyle temhîr kılınmak ve 

böyle havâle olunmuş arzuhâller îcâb-ı sahîhi oldukça mübâşire verilmeyip sâhibi 

yedine teslîmen gönderilmek lâzım gelir kaldı ki verilen arzuhâller ve yevmiye 

vukûʻa gelen istidʻâlar yalnız bunlara münhasır olamayıp birçoğu âhar sancâk ve 

kazâlarda olan matlûbâtın tahsîli veyahud müddeʻî-i aleyh olanların oralardan veya 

bi’z-zât merkez-i vilâyete tâbiʻ olan nevâhî ve kurrâdan celb ve ihzârı istidʻâlarını 

mutazammın olduğu gibi bir hayli müstedʻiyât dahi mahkemenin murâfaʻasına 

muhtâç olmayarak sulhen bitirilecek işler olduğundan ve bunların her birinin sûret-i 

rü’yeti ve hükmü başka başka olmak lâzım geleceğinden onun taʻrîfâtı dahi bend-i 

âtîde tafsîl olunur. 

Dördüncü Bend: Şöyle ki maddenin müddeʻîsi burada olup da müddeʻî-i 

aleyhi âhar sancâk ve kazâda ise daʻvâ müddeʻî-i aleyhin ikâmetgâhında görülmek 

kânûn ve kâʻide iktizâsından olmağın öyle daʻvâlar mahallerine havâle kılınmak için 

ber-minvâl-i muharrer îcâbı gösterilerek mektûbî kalemine gönderilmek ve eğer 

müddeʻî-i aleyhin celb ve ihzârı istenilir ise kâʻide-i külliyesine tevfîkan o 

makûlelere cevâb verilmek lâzım gelir lâkin bazı maddeler vardır ki tarafeyn 

mukaddemâ mevcûd iken beyʻ ve şirâsı veya mukâvelesi burada akd edilmiş 

veyahud iltizâmâta ve mesâlih-i ecnebiyeye dâir olmasından veya başka cesâmet ve 
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ehemmiyetinden dolayı fasl ve hesmi burada rü’yete mevkûf bulunmuş olduğu 

anlaşılıp da mutlakâ müddeʻî-i aleyhin celb ve ihzârı lâzım geldiği hâlde evve’l-

emirde müddeʻîleri merkez dâiresine celb olunarak ihzârlarını istedikleri 

hasımlarının huzûruyla rü’yet olunacak murâfaʻalarında kendilerinin haksız oldukları 

hükm ve iʻlâm olunur ise ihzâr olunacak müddeʻî-i aleyhin masârıf-ı seferiyesini ve 

burada müddet-i ikâmetinde vukûʻ bulacak masrafını ve mahallindeki umûrunu terk 

etmesinden dolayı isbât edeceği zarar ve ziyânını te’diye ve tesviye edeceğine dâir 

yedinden sened ahz ve işbu sened muʻteber bir kefîl tarafından dahi tasdîk etdirilip 

hıfz olunduktan sonra arzuhâlin bâlâsına (müddeʻî-i aleyhin sûret-i celb ve ihzârı 

nizâmına tevfîkan sened ve kefîle rabt olunmuştur) ibâresi yazılarak ve zeyli temhîr 

edilerek mektûbî odasına verilecekdir ve eğer müddeʻî-i aleyh olanlar bi’z-zât 

Selanik’e merbût nevâhî ve kurrâ ahâlisinden olup da esâs-ı istidʻâ dahi bunların 

zimmetlerinde murâfaʻaya muhtâç olmayan matlûbât-ı cüz’iyenin tahsîli sûretine 

münhasır ise nâhiyeleri müdîrine matbûʻ sûret vechile tezkire yazılıp ve zeylleri 

alaybeyi tarafından temhîr olunup ashâbı yedine verilmek ve eğer bunun için 

zabtiyeden mübâşir istenilir ise taʻyîn kılınacak zabtiyenin ber-mûcib-i nizâm ücreti 

müddeʻî tarafından alınacak ise de bazı iş için zabtiyenin Selanik’de beş on günler 

uzayıp kalması lâzım geldiğinden gidip geleceği günlerden mâ-adâ zabtiye neferinin 

mahzâ bu iş zımnında fazla kaldığı günlerin her biri için beşer guruş daha ziyâde 

ücret alınmak ve bu akçe dahi zabtiyelerin ücret-i mübâşiriyesi gibi zabtiye 

düyûnuna âid olmak iktizâ eder ve eğer vukûʻ bulan istidʻâ kezâlik bi’z-zât idâre 

olunan Selanik nevâhî ve kurrâsından âdem celb ve ihzârına dâir ise vâkıʻa nâhiye ve 

karyelerde mahkeme olmadığı cihetle müddeʻî-i aleyh olanların buraya celbi tabîʻî ve 

zarûrî ise de bazı kimesneler pek cüz’î olan matlûbunun tahsîli veyahud vakitli 

vakitsiz hasmının ızrâr ve tazyîki mütâlaʻasıyla ihzârlarını istedikleri pek çok vâkiʻ 

olduğundan o makûlelere pek ziyâde dikkat olunarak eğer cüz’iyyâtdan ise tahsîli 

için alaybeyi tarafından karyesi muhtarına tezkire yazılmak ve sûret-i istidʻâ 

müddeʻî-i aleyhin ihzârını îcâb edecek kıymet ve ehemmiyeti mutazammın ise 

müddeʻîsi maʻrifetiyle kendüye teblîğ olunmak üzere müddeʻîsi yedine ihzâr 

tezkiresi verilmek ve eğer müddeʻîsi mutlakâ mübâşir taʻyîniyle ihzârını taleb eder 

ve mübâşirin ücret-i nizâmiyesini tesviye eder ise mübâşir yedine kezâlik ihzâriye 

pusulası verilip gönderilmek îcâb eyler bu makûle daʻvâ ve istidʻâların her birisi için 
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ashâbı tarafından ya doğrudan doğruya merkeze arzuhâl verilmek veyahud 

arzuhâlleri sandığa konulup oradan merkeze gönderilmek lâzım gelecek ise de (iki 

kelime silik) yekdiğerinden alacak verecek işine müteʻallik vukûʻ bulan daʻvâlardan 

bazı maddelerin arzuhâl yazacak kadar değeri ve tahammülü olmadığından o makûle 

istidʻâların ashâbı merkez-i hukûk dâiresine mürâcaʻat etdikde hasımlarını kendileri 

(dört kelime silik) ihzâriye pusulası verilmesi ve işbu ihzâriye pusulalarını müddeʻî-i 

aleyhe birkaç kişinin yanında vermek için îcâbının kendilerine tefhîm edilmesi ve 

ihzâriye pusulasına bilâ-özür itâʻat etmeyenlerin derhal zabtiye erleriyle celb 

olunarak (iki kelime silik) sâbit olur ise cezâ-yı nakdî alınması lâzım gelir. 

Beşinci Bend: Gerek arzuhâlli ve gerek arzuhâlsiz havâle olunacak bi’l-cümle 

daʻvâların ibtidâ hangi mahkeme ve meclislere müteʻallik olduğu bilinmek için 

tarafeyn burada ise celb olunup söyletdirileceği gibi müddeʻî-i aleyh âhar mahalden 

celb ve ihzâr olunacak ise geldikde yine doğruca merkeze mürâcaʻat etmek tabîʻî 

idüğüne ve pek çok maslahatlar vardır ki bâdî-i emirde müddeʻînin daʻvâsına göre 

murâfaʻa ve muhâkemeye muhtâç iken beynleri bulunup sulh olunmak veyahud asıl 

matlûbât senede merbût olmasıyla sûret-i te’diye ve tesviyesi takâsît-i münâsibeye 

rabt edilerek bitirilmek ve’l-hâsıl murâfaʻaya muhtâç olmaksızın iki tarafın rızâsıyla 

bir sûret-i sulhiyesi bulunup senedleştirilmek mümkün ve emsâli kesîr bulunduğuna 

binâen işte Merkez-i Hukûk Dâiresi dahi kâffe-i deʻâvî-i hukûkiyede ibtidâ işbu 

mesâlih kâʻidesini iltizâm ile sulhen tesviyeye çalışıp bu sûret hâsıl olduğu halde 

karârı defterde muharrer sıra numerosuna kayd ve tahrîr olunarak ve bunun için bir 

gûna mazbata ve iʻlâm verilmeyeceği cihetle vesîka harcı alınmak lâzım gelmeyerek 

yalnız tahsîlâtından yüzde iki buçuk rüsûm-ı tahsîliye istîfâ kılınacakdır ve bir 

maddenin bu vechile sulhen bitirilmesi mümkün olmayacağı gereği gibi 

anlaşıldıkdan sonra yukarıda zikrolunduğu vechile müteʻallik olduğu mahkemelere 

havâle edilecekdir. 

Altıncı Bend: Mecâlis-i Temyîz-i Hukûk’dan veya Dîvân-ı Temyîz’den ve 

Mahkeme-i Ticâretden verilen iʻlâmât cânib-i hükûmetden zeyllerine mûcebince 

işaret olunarak Merkez-i Hukûk dâiresine gönderileceğinden o makûle iʻlâmâtla  

veyahud mahkeme-i şerʻiyeden sâdır olan iʻlâm-ı şerʻiyle mahkûm-ı aleyh olanlar 

müddeʻîleri ile beraber celb olunarak o makûleler hakkında Divân-ı Ahkâm-ı Adliye 

İcrâ Cemʻiyeti’nin nizâm-nâmesi hükmüne tevfîkan muʻâmele olunmak lâzım gelir 
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bununla beraber tahsîl husûsunda en ziyâde dikkat olunacak şey mahkûm-ı aleyh 

olan medyûnun defʻaten ve ale’l-acele habsine karâr verilmeyip evvel emirde 

mahkûmun-bih olan matlûbât müddeʻînin istihsâl-i rızâsıyla takâsîte rabt olunmak 

veyahud kefîl alınmak veya sâir suver-i münâsibe ile te’mîn edilmek için çalışılarak 

nihâyet mümkün olamayacağı ve medyûnun kudreti var iken deynini te’diyeden 

imtinâʻı mücerred taʻannüde mebnî idüğü anlaşılır ise ol-hâlde habs edilmesi ve 

müddet-i habsinin bir defʻada üç ayı tecâvüz etmemesi ve her hâlde bir medyûnun 

habs mahkûmiyeti hakkında bir mahkemeden iʻlâm verilmeğe muhtâç olup iʻlâm 

olmadıkça bir medyûn deynine mukırr olsa veyahud senedi bulunsa bile habs 

edilmeyerek yine mahkemeye havâlesi lâzımdır ve mahkûm-ı aleyh olanlar kendi 

haklarında verilen karâra kâniʻ ve râzı olmadıkları hâlde eğer mahkûmiyetleri için 

verilen iʻlâm kazâ meclîs-i deʻâvîsinin mazbatası ise livâ mecâlis-i temyîzine ve livâ 

mecâlis-i temyîzinin iʻlâmı ise dîvân-ı temyîze ve sancâklardaki mecâlis-i ticâret 

iʻlâmı ise Selanik mecâlis-i ticâretine ve Selanik mecâlis-i ticâretinin ise Dersaʻâdet 

istînâf dîvânına ve iʻlâm-ı şerʻî ise Bâb-ı Fetvâ-penâhî’ye mürâcaʻat etmeleri ve 

dîvân-ı temyîzden verilmiş istînâf iʻlâmı ise temyîz için Ahkâm-ı Adliye’ye 

gönderilmek üzere bâ-arzuhâl hükûmete beyân-ı hâl etmeleri iktizâ edip fakat işbu 

istînâf ve temyîz husûslarının kavâʻid ve şerâit-i mahsûsası olup Ahkâm-ı Adliye 

nizâm-nâmesinde her biri tafsîlen beyân olunmuş olduğundan mehâkim-i 

mütenevviʻadan verilmiş olan (bir kelime silik) râzı olmayanlara buraları yani istînâf 

ve temyîz maddelerinin müddet-i muʻayyenesi ve şerâit-i mukteziyesi etrâfıyla 

anladılmak îcâb-ı maslahatdandır. 

Yedinci Bend: Reîs ve kâtibleriyle merkez çavuşları cumʻa taʻtîlinden mâ-adâ 

her gün mahall-i memûriyetlerinde mevcûd olup cumʻa taʻtîllerinde dahi iki kâtibden 

birisi münâvebeten hazır bulunacakdır. Dâirenin gâyet muntazam üç defteri olup 

bunun birisi havâleli ve havâlesiz merkeze gelen arzuhâllerin veyahud arzuhâlsiz 

vukûʻ bulan istidʻâların hülâsaları yani müddeʻî ve müddeʻî-i aleyhin isimleriyle 

daʻvânın ne işe dâir olduğu kaydına mahsûsdur ki her daʻvâ evvelemirde sıra 

numerosuyla bu deftere geçirilir ve havâle olunduğu mahalliyle sâir muʻâmelâtı ve 

en nihâyet hükmü mahsûs hânelerine işaret olunur ve ikinci defter iʻlâmâtla hükm 

olunan veyahud sulhen tesviye ve te’diyesine karâr verilen matlûbâtın hülâsa-i 

karârlarını ve mehl ve taksîtlerini ve kefîl ve rehin gibi esbâb-ı te’mîniyelerini 



301 

 

mutazammın olmağla muʻâmelât-ı mukteziyesi ve evvelki defterde muharrer sıra 

numerosuyla târîh ve hükmü ve iʻlâm ve senedinin nerede hıfz edildiği kezâlik bu 

defterdeki hâne-i mahsûsuna yazılır ve üçüncü defter mahkûmun-bih olan veyahud 

sulhen tesviye ve te’diyesine karâr verilen matlûbâtdan tahsîlât vukûʻ buldukça onun 

mikdârını ve kime ve nereye teslîm olunduğunu muhtevîdir ki bir medyûnun zimmeti 

ceste ceste tahsîl olunup dâyini celb ile yedine teslîm olundukça ondan makbûzunu 

(bir kelime silik) muvakkat sened alınarak medyûna lâzım gelen muvakkat ilmühaber 

merkez mührüyle bi’l-iʻtâ dâyinden alınacak sened hıfz edilmek ve hitâmında 

matlûbât-ı vâkıʻa iʻlâm ile mahkûm ise tamâmen tahsîl olunduğu zahrına yazılıp 

temhîr edilerek medyûna verildikten sonra evvelce alınıp verilen muvakkat 

ilmühaberler istirdâd kılınmak ve bu muʻâmelâtın kâffesi zikrolunan üçüncü 

defterdeki hâne-i mahsûslarına yazılmak muktezîdir. 

Sekinci Bend: Reîs ve ketebenin kefâlete rabtıyla senedleri muhâsebe-i 

vilâyetde hıfz olunacağı gibi merkez çavuşlarının dahi kezâlik kefîlleri alınarak 

senedleri reîs ve kâtiblerde hıfz olunacakdır ve heyetin kâffe-i vezâyif ve icrââtından 

ve muʻâmelâtından reîs ile kâtibler müştereken mes’ûl olduklarından ve tahsîlâtdan 

bir gûna zâyiʻât vukûʻ bulur ise hisseleri nisbetine göre üçünden tahsîl kılınacağından 

ona göre davranmaları lâzım gelir ve merkez çavuşları dahi ihzâriye pusulasıyla celbi 

mümkün olmayan ashâb-ı deʻâvîyi ihzâr etmek ve lede’l-iktizâ sâir huzûru lâzım 

gelenleri çağırmak ve mahkûmun-bih olan akçeleri tahsîl etmek ve’l-hâsıl bir 

daʻvânın ibtidâsından nihâyetine değin cereyân eden muʻâmelâtdan  Merkez-i Hukûk 

Dâiresi’ne taʻalluk eden umûra mübâşir olup icrâât-ı fiʻliyesine bakmak üzere memûr 

olduklarından bunların okur yazar ve hiç olmaz ise yalnız okumak bilir âdemlerden 

hüsn-i istihdâmları ve devâm etmeyenlerin veyahud adem-i iktidârları tahakkuk 

edenlerin veya selb-i emniyeti mûcib hareketleri vukûʻ bulanların merkezden 

yapılacak mazbata mûcibince bi’t-tebdîl yerlerine âharlarının intihâbı reîs ile 

kâtiblere muhavveldir. 

Dokuzuncu Bend: Merkez-i Hukûk Dâiresi’nin tahsîsâtı bâlâda zikrolunduğu 

vechile gerek iʻlâmâtla mahkûmun-bih olan ve gerek sulhen tesviye kılınan 

matlûbâtın hîn-i tahsîlinde yüzde iki buçuk hesâbıyla dâyinlerden alınan ve hazîneye 

râciʻ olan rüsûm-ı tahsîliyenin humsu yani yüzde yirmisi ile bir de bin guruşdan 

ziyâde daʻvâ için verilen arzuhâllerin merkeze vürûduyla muʻâmelâtının icrâsı için 
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kayd olundukda her bir arzuhâl için alınan beş guruş kaydiye harcından ibâret 

olmağla her ay hâsılâtından bu usûl üzere ifrâz ve tefrîk olunacak akçe ne mikdâra 

bâliğ olur ise içinden merkez dâiresinin masârıf-ı kırtasiyesi ve tabʻ edilen defter ve 

pusula esmânı ve sâir ufak tefek en lüzûmlu masraflar çıkdıktan sonra bakiyesi on 

beş hisse iʻtibârıyla yedi hissesi reîse ve üç hissesi birinci ve iki hissesi ikinci kâtibe 

ve birer buçukdan üç hissesi merkez çavuşlarına bâ-sened verilmek ve işbu 

çavuşların tahsîs kılınacak üniforma yani heyet-i mahsûsada elbise taşımaları lâzım 

geleceğinden elbiseleri bahâsı maʻaşlarından tesviye edilmek lâzım gelir. 

Onuncu Bend: İşbu taʻlîmât Merkez-i Hukûk Dâiresi’nin şimdilik tahattur 

olunan vezâyifine dâir olup ileride lüzûm göründükçe veya bi’l-tecrübe zam ve 

tenkîhi lâzım gelecek şeyler vukûʻ buldukça makâm-ı vilâyetden bi’l-istîzân taʻdîli 

câizdir”.    

Talimattan anlaşılacağı üzere Merkez-i Hukuk heyeti bir başkan, iki katip ve 

tahsilat işlerinde kullanılmak üzere “merkez çavuşu” ismiyle iki hademeden 

oluşuyordu. Alaybeyi veya tabur ağası, bunlardan ikisinin de mevcut olmadığı 

durumlarda bölük ağası, kaymakamlık-müdürlük memuriyetinde istihdam olunmak 

için Selanik’te bulunan mülazımlardan münasip olanları Merkez-i Hukuk azaları 

olarak görev yapacaklardı. Merkez-i Hukuk görevlilerinin maaşları adlî vergilerden 

karşılanacaktı. Heyet cuma tatili dışında hergün görev yapacağı gibi cuma günleri de 

nöbetleşe iki katipten biri memuriyet mahallinde bulunacaktı. Merkez-i Hukuk 

Dairesi’nin görevi, hukuk ve deʻâvîye ait olup da Merkez-i Hukuk’a aktarılan veya 

dava sahibi tarafından doğrudan Merkez-i Hukuk’a getirilen arzuhalleri okuyarak, 

konu nikâh, miras, vakıf ve vasiyete ait ise mahkeme-i şerʻiyeye, ticârî ise mahkeme-

i ticarete ve diğer hukuk davalarından ise mecâlis-i temyiz-i hukuka havale etmek 

idi. Bununla birlikte Merkez-i Hukuk bütün hukuk davalarını iki tarafın rızasını 

alarak sulhen bitirmeye de çalışacaktı.  

Ayrıca Dîvân-ı Temyîz’in aza sayısı 6’dan 4’e düşürülerek müddeʻî-i umûmî 

adıyla bir umûr-ı cezaiye memuru tayini ve işlerinin yoğunluğundan dolayı azası 

oldukları Meclis-i İdare-i Vilayet’e devam edemeyen merkez naiblerinin yerine 

dîvân-ı temyîz başkanlarının getirilmesi teklifinde bulunulmuştur
144

. 

                                                 
144 BOA, ŞD, 2005/53, 17 Zilkade 1290 (6 Ocak 1874). 
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Böylece Midhat Paşa Niş Eyaleti ve Tuna valilikleri sırasında olduğu gibi 

çözüm odaklı ortaya koyduğu özgün uygulamalarından birini daha Selanik 

Vilayeti’nde hayata geçirmiştir. 

 

5.Diğer Faaliyetler 

Selanik hapishanesindeki muhtaç mahpuslara elbise verilmesi
145

, 1280 (1863-

1864) yılında Vardar Nehri’nin taşmasıyla sular altında kalan Karaferye caddesi 

üzerine köprü inşası
146

, Selanik’te Numan Paşa Camii bitişiğinde Mekteb-i Sanayi 

tesisi ve Bedestan isimli çarşıda kendi hesabına satın aldığı 2-3 parça emlakın 

mektebe vakfedilmesi, ıslahhane kurulması
147

, Ustrumca kasabasında yeni yapılan 

mekteb-i rüşdiyeye gerekli muallim ve kapıcının tayini
148

, Görice-Kesriye-Nasliç-

Kozana güzergahına telgraf hattı çekilmesi ve Kesriye ve Nasliç’te birer telgrafhane 

inşası
149

, mahalle mekteplerinin düzenlenmesi, 80 kişilik bir idadi mektebi açma 

teşebbüsü (azli nedeniyle açılamamıştır), şehrin ortasında 1.300 metre uzunluğunda 

düz bir cadde oluşturulması ve kargir bir bedestan yapılması
150

 Midhat Paşa’nın bu 

kısa valilik dönemine sığdırdığı diğer icraatlar olarak göze çarpmaktadır. 

 

6.Selanik Valiliğinden Azli 

Midhat Paşa Selanik Valiliğindeyken merkeze gönderdiği yazılarda birkaç 

yıldır yapılan tenkihatlarla vilayet memurları maaşlarının düşürülmesinin doğru 

olmadığını vurgulamıştır. Buna rağmen Sadâretten gelen 15 Kanun-ı Sani 1289 (27 

Ocak 1874) tarihli emirde şerʻî memurlar ile temyiz ve deavi meclisleri azaları hariç 

bütün memurların maaşlarında indirim yapılması istenmiştir. Midhat Paşa verdiği 

cevapta rusumat hariç yıllık vilayet gelirinin 220 bin kese, bütün memur maaş 

masraflarının ise 9 bin kese civarında bulunduğunu, gelir-gider arasında büyük fark 

oluştuğunu, bu şartlarda vilayet tahsisatının daha fazla düşürülmesinin mümkün 

                                                 
145 BOA, ŞD, 2005/56, 6 Zilhicce 1290 (25 Ocak 1874). 
146 BOA, ŞD, 2005/54, Lef 3, 7 Zilkade 1290 (27 Aralık 1873). 
147 BOA, Bâbıâli Evrak Odası Evrakı (BEO), 4223/316652, 25 Eylül 1329 (8 Ekim 1913); 

4231/317275, 21 Teşrin-i Evvel 1329 (3 Kasım 1913); 4233/317411, 24 Teşrin-i Evvel 1329 (6 Kasım 

1913).  
148 BOA, İ.DH, 47161, Lef 4, 2 Zilkade 1290 (22 Aralık 1873). 
149 BOA, İ.ŞD, 1323, 16 Zilhicce 1290 (4 Şubat 1874); ŞD, 2005/50, Lef 1, 7 Zilhicce 1290 (26 Ocak 

1874); A.MKT.MHM, 474/4, 21 Zilhicce 1290 (9 Şubat 1874). 
150 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 151-152. 
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görülmediğini ancak vilayetin muhassasatı korunarak bazı memurların maaşı düşülüp 

diğerlerine ilave edilmek suretiyle bir düzenleme yapılabileceğini belirtmiştir. Fakat 

Sadâret emrinde ısrarcı olmuştur
151

. Bu yazıdan üç gün sonra 29 Zilhicce 1290/17 

Şubat 1874’te valilik görevinden azledilmiş
152

, kendisine 15 bin kuruş mazuliyet 

maaşı bağlanmıştır
153

. Midhat Paşa’nın azil sebebi hakkında kaynaklarda herhangi 

bir bilgiye rastlanmamıştır. Paşa hatıratında da açık bir sebep zikretmemiş, 

Selanik’teki başarılı faaliyetlerinin halk tarafından övülmesine karşılık İstanbulca 

hoş görülmeyerek azil edildiğinden bahsetmiştir
154

. 

İstanbul’a döndükten sonra “vücûdca görülen ihtiyâca mebnî” 1874 yılı Mart 

ayı sonunda 20 günlüğüne Çeşme mevkiindeki kaplıcaya giden Midhat Paşa
155

, bir 

buçuk sene boyunca herhangi bir göreve getirilmemiş, bu süre zarfında Topkapı 

dışında Çırpıcı Çayırı’nda Yenikapı Mevlevihanesi yakınındaki Arapzade Çiftliğini 

satın alarak kendisine bir köşk yaptırmıştır
156

. Paris’ten 2.149 Frank değerinde 

kumaş getirtmiştir
157

.   

Cevdet Paşa, Yanya Valiliği (Tayini 2 Kasım 1874) görevine giderken 

Selanik’ten geçtiği esnada Midhat Paşa’nın eserlerine görerek takdirlerini sunmuştur. 

Midhat Paşa da cevâbî mektubunda teşekkürlerini iletmiştir
158

.  

 

F.İkinci Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Nâzırlığı   

                                                 
151 BOA, A.MKT.UM, 1309/61, 26 Zilhicce 1290 (14 Şubat 1874). 
152 BOA, İ.DH, 47329-1, 29 Zilhicce 1290 (17 Şubat 1874). 
153 BOA, İ.DH, 47331, 4 Muharrem 1291 (21 Şubat 1874); 47375, 12 Muharrem 1291 (1 Mart 1874). 
154 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 152. 
155 BOA, İ.DH, 47451, Lef 1, 3 Safer 1291 (22 Mart 1874); Lef 2, 6 Safer 1291 (25 Mart 1874). 
156 Midhat Paşa, Mithat Paşanın Hatıraları I: Hayatım İbret Olsun (Tabsıra-i İbret), Yay. Haz. 

Osman Selim Kocahanoğlu, s.174, Dipnot 74.  
157 BOA, Y.EE, 30/59, 31 Mayıs 1875; 30/105, 9 Şaban 1292 (10 Eylül 1875). 
158 Yanya Vâlisi Devletlü Cevdet Paşa Hazretlerine, Devletlü Efendim Hazretleri, 

Selânik’den murûr-ı âlî-i âsafâneleri esnâsında maʻrûz-ı nazar-ı devletleri olan âsârın takdîr-i 

derecâtına dâir ihsân buyurulan kerem-nâme-i âlîleri kemâl-i ehemmiyet ve mahzûziyetle mütâlaʻa 

olunmuşdur. Şu vesîle ile ibrâz ve beyân buyurulan hüsn-i kabûl ve şehâdet-i aliyyeleri bu işler için 

bezl-i mesâʻi edenlere şevk-i cedîd olduğu gibi İbn-i Haldûn’un ticâret-i devlet hakkında yazmış 

olduğu mesele Frenklerin kendi ihtirâʻ-gerdeleri olmak zann ve daʻvâsında bulundukları ekonomi 

politik fenninin mesâil-i asliyesinden bir bahs-i mehâmm olduğu halde bu meselenin Frenklerden 

daha nice asır mukaddem ulemâ-yı İslâmiye tarafından tedkîk edilmiş ve meydâne konulmuş olduğu 

ihtâr ve beyân buyurulmağla işʻârât-ı aliyyelerinin bu fıkrasından dahi şu sûretle istifâde kılınmışdır. 

Hâl-i mevcûd bırakdığınız merkezde olduğundan şimdilik hemen işbu taltîfât-ı aliyyelerinin 

teşekkürâtı tevfîk ve selâmet-i aliyyeleri temenniyâtına ilâveten arz ile iktifâ olunur. Bâkî lutf ve irâde 

efendim hazretlerinindir 15 Zilkaʻde 1291 Midhat. (BOA, Y.EE, 38/1, 15 Zilkade 1291 (24 Aralık 

1874). 
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1875 Temmuz’unda başlayan Hersek isyanı giderek genişlemiş ve 

Bulgaristan’a sıçramıştı. Böyle bir dönemde Ahmed Esad Paşa’nın Sadâreti sırasında 

Midhat Paşa 19 Receb 1292/21 Ağustos 1875’te 40 bin kuruş maaşla ikinci kez 

Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Nâzırlığı’na tayin edilmiştir. 5 gün sonra da, kısa sürede 

Hersek isyanını sonlandıracağını belirten Mahmud Nedim Paşa, Ahmet Esad 

Paşa’nın yerine Sadrazamlığa getirilmiştir
159

.  

Midhat Paşa’nın ikinci Adliye Nâzırlığı üç ay sürmüştür. Bu kısa zaman 

aralığında adliyede bazı düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. O dönemde Dîvân-ı 

Ahkâm-ı Adliye Nezâreti’ne bağlı olan “Muhâkemât Dairesi”, hazine ve şahıslar 

arasındaki davalara ve memurlarla ilgili yargılamalara bakmaktaydı. Bu alanda bir de 

mahkeme-i ibtidâiye bulunuyordu. Davalar ilk olarak mahkeme-i ibtidaiyede 

görülmekteydi. Muhakemat Dairesi ise istinaf ve temyiz makamıydı. Dolayısıyla 

burada kesin hüküm ve kararlar verilerek davalar sonuca bağlanmaktaydı. Ancak 

davanın büyüklük ve ehemmiyetine göre meclis-i vükelaya da havale olunabiliyordu. 

İlk olarak Şûrâ-yı Devlet maiyetinde kurulan muhakemat dairesi, alanına ait davaları 

bidâyeten görmeye de mezundu. Bu sebeple Midhat Paşa’nın isteğiyle gerekliliği 

ortadan kalkan mahkeme-i ibtidaiyenin lağvına, katiplerinin daha önce alındıkları 

dairelere iadesine, azadan Şevki Bey ile zabıt memurlarından birkaçının Havale 

Cemiyeti maiyetinde kurulmasına irade çıkan “Deʻâvî-i Sulhiye Cemiyeti”ne memur 

edilmelerine, açıkta kalacak reis ile azasının ileride münasip bir göreve 

getirilmelerine ve bu mahkemeden kalacak 20.350 kuruş tahsisatın irade gereği 

İstanbul ve taşrada teşkil olunacak “Mehâkim-i Cezâiye” memurları maaşlarına 

karşılık tutulmasına karar verilmiştir
160

. Ayrıca Üsküdar merkez hukuk mahkemesi 

başkanlığına Galata Mevki Mahkemesi Başkanı İsmail Bey, İsmail Bey’in yerine 

Dersaadet İkinci Mahkeme azasından Besim Efendi, onun yerine ise kaldırılan 

Mahkeme-i İbtidâiye mümeyyizlerinden Abdüllatif Efendi tayin edilmiştir
161

. 

Bu dönemde Sadrazam Mahmud Nedim Paşa mali buhrana çözüm 

aramaktaydı. Kırım Harbi’yle alınmaya başlanan dış borçlar 1874 yılına gelindiğinde 

239 milyon altın liraya ulaşmıştı. 1874-1875 yılı bütçesinin 25 milyon liralık gelirine 

                                                 
159 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s. 284-285,335. 
160 BOA, İ.DH, 49645, Lef 1, 24 Ramazan 1292 (24 Ekim 1875). 
161 BOA, İ.DH, 49645, Lef 2, 24 Ramazan 1292 (24 Ekim 1875); Lef 3, 27 Ramazan 1292 (27 Ekim 

1875). 
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karşılık 1875 yılında ödenecek iç ve dış borç faiz ve anapara tutarı 14 milyon liraydı. 

Üstelik bütçenin 5 milyon liralık da açığı vardı. Hazinenin bu borçu ödeyecek gücü 

yoktu. Bu nedenle 6 Ekim 1875’te çıkarılan kararnameyle boç ve faizlerin yarısının 

peşin ödenileceği, yarısının ise %5 faizli tahville karşılanacağı, iç ve dış borçlarla 

faizlerin ödenmesinin beş yıl süreyle yarıya indirildiği ilan edilmiştir. İflas anlamına 

gelen karar, tahvil fiyatlarında sert düşüşlere, Avrupa’da Osmanlı aleyhine şiddetli 

protestolar yapılmasına, içerde de tepkilere sebep olmuştur
162

. Midhat Paşa da kabine 

üyesi olarak bu karara imza atmasına rağmen
163

 daha sonra Mahmud Nedim Paşa’yı 

şiddetle eleştirmiş, onu Avrupalı sefirlerle görüşmediği halde sefirlerin oluru var 

diyerek padişah ve itiraz eden vükelayı aldatmakla suçlamıştır. Halbuki sefaretlerin 

onayı alınmıştı
164

. 

Sadrazam Mahmud Nedim Paşa’nın hastalığı sebebiyle 1 ay boyunca Meclis-

i Vükelâya başkanlık eden Midhat Paşa
165

, 29 Şevval 1292/28 Kasım 1875’te Dîvân-

ı Ahkâm-ı Adliye Nâzırlığından istifa etmiştir. Padişahın istifa sebebini sorması 

üzerine keyfi yönetim sonucu mülkî, siyasî, askerî ve mâlî idarenin bozulduğunu, 

Avrupalı devletlerin Osmanlı aleyhine döndüğünü, bu gelişmelerin 3-4 ay 

nihayetinde vahim bir akıbete yol açacağını gören biri için sabır ve tahammülün 

mümkün olamayacağını cevaben bildirmiştir
166

. Sultan Abdülaziz’in kendisini 

çağırarak yazdıklarının izahını isteyeceği ümidine kapılmış ise de Mahmud Nedim 

Paşa’nın, Midhat Paşa’nın savunduğu “nizâm ve kânûn” ile “istiklâl-i pâdişâhînin” 

mahv olacağını ve belki de “cumhûriyet”e kadar gidileceğini söyleyerek padişahı 

kandırmasıyla böyle bir görüşme yaşanmamıştır
167

. Yine istifasında “ekser evkâtim 

taşra me’mûriyetlerinde geçmesiyle bu kadar karışık işlerin içine girmemiş ve 

emsâlini görmemiş olduğumdan” diyerek kendisiyle ilgili bir itirafı dile getirdikten 

                                                 
162 Uçarol, a.g.e., s.325; Cevdet Küçük-Tevfik Ertüzün, “Düyûn-ı Umûmiyye”, DİA, C.10, İstanbul, 

1994, s.58-59. 
163 BOA, İ.MMS, 2360, Lef 2,4.  
164 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.290-292. Borçların ödenmesiyle ilgili 

alınan karar, tahvil fiyatlarında sert düşüşlere neden olmuştur. Midhat ve Mahmud paşalarla Rus elçisi 

İgnatiyef’in henüz karar açıklanmadan evvel ellerindeki konsolidi satarak yüksek meblağda kazanç 

sağladıkları iddia olunmaktadır (Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir 40- Tetimme, 3.bs, Yay. Cavid 

Baysun, TTK, Ankara, 1991, s.146).  
165 Mehmed Memduh, Mir’ât-ı Şu’ûnât, Âhenk Matbaası, İzmir, 1328, s.55-56.  
166 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.335-336. 
167 Midhat Paşa, Mir’ât-ı Hayret (C.2), Nâşiri; Ali Haydar Midhat, Hilal Matbaası, İstanbul, 1325, 

s.40. 
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sonra “efkâr ve iktidâr-ı âcizâneme muvâfık ve muvâzin diğer bir hizmet ihsan 

buyrulması” isteğinde bulunarak bir valiliğe gönderilmeyi beklemişse de bu da 

gerçekleşmemiştir
168

. Kendisine 10.000 kuruş mazuliyet maaşı bağlanmıştır
169

. Paşa 

da bağlanan maaştan dolayı padişaha teşekkürlerini iletmiştir
170

.  

 

G.Meclis-i Vükela Üyeliği 

Midhat Paşa, Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Nâzırlığından istifasının ardından 6 ay 

boyunca herhangi bir resmî görevde yer almamış, bu süre içinde Topkapı dışında 

Çırpıcı Çayırı’ndaki köşkünde Yenikapı Mevlevîhanesi Şeyhi Osman Efendi ve Yeni 

Osmanlılardan Ziya Bey gibi kendisine yanaşan kişilerle Sultan Abdülaziz’in halʻi ve 

Meşrutiyet idaresinin tesisiyle ilgili çalışmalar yürütmüştür
171

.  

 

1.Talebe-i Ulûm İsyanı 

1875 Temmuz’unda başlayan Hersek isyanının genişleyerek Bulgaristan’a 

sıçraması, bazı büyük devletlerin isyanlara müdahil olarak Andraşi Notası ve Berlin 

Memorandumu’yla Osmanlı Devleti’ni sıkıştırmaya başlaması
172

 ve isyan sırasında 

Bankanlardaki Müslümanların zülme uğramaları İstanbul halkını galeyana getirmişti. 

Bu esnada Rusya yanlısı politika takib eden Sadrazam Mahmud Nedim Paşa’nın 

muhalifleri Midhat, Hüseyin Avni ve Kayserili Ahmed paşalar mevcut durumdan 

faydalanarak adamları aracılığıyla propaganda faaliyetlerine girişmişlerdir. Veliaht 

Murad Efendi’nin sarrafı Hristaki’nin verdiği paralar, Midhat Paşa aracılığıyla 

medrese öğrencilerine ulaştırılarak talebeler isyana teşvik edilmiştir. Zaten çoğu 

Rumeli kökenli olan talebeler Balkanlardaki aile ve akrabalarının durumlarından 

dolayı huzursuzdular. Nihayet içinde bulunulan sıkıntıların müsebbibi olarak 

gördükleri Sadrazam ve Şeyhülislam’ın azlini taleb eden Fatih, Süleymaniye ve 

Beyazıt talebeleri 10 Mayıs 1876’da dersleri tatil ederek gösterilere başlamışlardır. 

                                                 
168 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.157, dipnot 1. 
169 BOA, İ.DH, 49784, 2 Zilkade 1292 (30 Kasım 1875). 
170 BOA, İ.DH, 49809, 5 Zilkade 1292 (3 Aralık 1875). 
171 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.106. 
172 Uçarol, a.g.e., s.321-325. 
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Başlarında Şirvanizade Ahmed Hulusi ve Gürcü Şerif efendiler gibi tanınmış 

ulemanın bulunmasından cesaret alan halkın bir kısmı da talebelere katılmıştır
173

. 

Talebe-i Ulûm hareketinin arkasında muhalif devlet adamlarının yanı sıra 

Şeyhülislam Hasan Efendi’nin uygulamalarından rahatsız olan ve şeyhülislamlığa 

gelmek isteyen Hayrullah ve Gürcü Şerif efendiler de vardı.  Bu sırada Sadrazam 

Mahmud Nedim Paşa, talebe ayaklanmasında rolü olduğunu düşündüğü Midhat 

Paşa’nın valilik göreviyle Hüdâvendigar Vilayetine gönderilmesini ve Hüdâvendigar 

valisi Hüseyin Avni Paşa’nın da İstanbul’a getirtilmesini Valide Sultan’a teklif etmiş, 

padişahtan da irade çıkmıştı. Nihayet isyanın tehlikeli bir hal alması üzerine olayların 

yatıştırılması için 17 Rebiülahir 1293/12 Mayıs 1876’da Saderete Mütercim Rüşdü 

Paşa, Seraskerliğe Hüseyin Avni Paşa ve Şeyhülislamlığa da Hasan Hayrullah Efendi 

atanmıştır.  24 Rebiülahir 1293/19 Mayıs 1876’da da Midhat Paşa mazuliyet maaşı 

olan 10.000 kuruş maaşla Meclis-i Vükela azalığına (Mecâlis-i Âliye Memuriyeti) 

tayin edilmiştir
174

. Böylece Sultan Abdülaziz’i tahtından indirecek “erkân-ı erbaa, 

erkân-ı müttefika, erkân-ı hal‘” denilen bu dört kişi aynı hükümette iş başına 

getirilmiş oluyordu
175

. 

 

2.Sultan Abdülaziz’in Halʻi  

Mütercim Rüşdü Paşa, Sultan Abdülaziz döneminde uzun süre mazul 

kaldığından Padişaha kırgındı ve saray aleyhindeki fikirlere sıcak bakıyordu. Hem bu 

defaki Sadârete getirilişi de halkın heyecanını yatıştırmak içindi. Hatta padişah 

Sadâret mührünü teslim ederken “sizi halk istediğinden memur ettim” diyerek şartlar 

değiştiğinde o makamda bırakılmayacaklarını ima etmişti. Yine Hüseyin Avni ve 

Midhat Paşa’nın tehditlerine maruz kalmıştı. Bu nedenle halʻ işinde Hüseyin Avni ve 

Midhat Paşa ile ittifak kurmuştu
176

.    

Hüseyin Avni Paşa, Mahmud Nedim Paşa’nın ilk Sadâreti döneminde (1871) 

Isparta’ya sürülmüştü. Nisan 1875’te uhdesinde birlikte bulundurduğu Seraskerlik ve 

                                                 
173 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, TTK, Ankara, 2000, s.13-14. 
174 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.110, 295-296, 336. Midhat Paşa, 

emsallerine göre oldukça düşük bir maaşla istihdam edilmesine gücenmiştir. Hatta yapılan nâzırlık 

teklifini de bu sebeple reddetmiştir (İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, 336-337). 

Daha sonra maaşı 20.000 kuruşa çıkarılmıştır (BOA, İ.DH, 28 Rebiülahir 1293 (23 Mayıs 1876).  
175 Ali İhsan Gencer, “Hüseyin Avni Paşa”, DİA, C.18, İstanbul, 1998, s.526. 
176 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.110-115. 
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Sadrazamlık görevlerinden azledilmişti. 4 ay sonra getirildiği Seraskerlik 

vazifesinden yine kendisini rakip olarak gören Mahmud Nedim Paşa’nın Sadârete 

gelmesiyle azledilerek Hüdavendigar Valiliği göreviyle Bursa’ya gönderilmişti.  

Kindarlığıyla ünlü olan Hüseyin Avni Paşa, tüm bu yapılanların intikamını almak 

için fırsat kolluyordu
177

. Hatta Sultan Abdülaziz’e birkaç defa suikast ve halʻ 

girişiminde bulunmuşsa da başarılı olamamıştı. Yine 1875 Nisan’ında Sadâret ve 

Seraskerlikten azlinden sonra tedavi bahanesiyle gittiği Avrupa’da Sultan 

Abdülaziz’in halʻi konusunda İngiliz ve Fransız hükümet adamlarıyla görüşerek 

onların onayını almıştı
178

.  

Hasan Hayrullah Efendi’nin 1874 yılındaki ilk şeyhülislamlığı 42 gün 

sürmüştü. Talebe ayaklanmasından sonra Rüşdü Paşa’nın tavsiyesiyle halʻe fetva 

vermesi için ikinci defa Şeyhülislamlığa getirilmiştir. İlk şeyhülislamlığından kısa 

sürede azledilmesinin intikamını Abdülaziz’den almak (halbuki azline Hüseyin Avni 

Paşa sebep olmuştu) ve halʻden sonra Şeyhülislamlık makamında uzun süre kalmak 

emeliyle ve araları iyi olmayan Hüseyin Avni Paşa’nın muhalefetine rağmen 

Sadrazam Rüşdü Paşa’nın iknasıyla halʻ gurubuna dahil olmuştu
179

.       

Midhat Paşa, devlet idaresinde keyfi yönetimin önüne geçilebilmesi, mali 

denetimin sağlanabilmesi kısaca devletin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtularak 

varlığını devam ettirebilmesi için Meşrutiyet idaresini savunuyordu. İlk Sadâretinde 

ve sonraki merkez görevlerinde bunu açıkça görmüş ve bu konuda layihalar 

hazırlamıştı. Ancak, yukarıda da bahsedildiği üzere, böyle şeylerin lafını bile 

duymaya tahammül edemeyen Padişah, onu Adliye Nâzırlığından azlettiği gibi 

Selanik Valiliğine göndererek İstanbul’dan çıkartmıştı. Dolayısıyla Midhat Paşa’ya 

göre meşrutiyet idaresinin önündeki en büyük engel Sultan Abdülaziz idi. Bu işe de 

sırf meşrutiyet idaresini getirebilmek için teşebbüs etmişti
180

. Yine kısa sürelerle 

kaldığı ilk sadrazamlığından, Adliye Nâzırlığından ve Selanik Valiliğinden peşi sıra 

azillerle ayrıldığından Sultan Abdülaziz’e kırgınlığı da bulunuyordu
181

.     

                                                 
177 Gencer, “Hüseyin Avni Paşa”, DİA, C.18, s.526.  
178 Uysal, Hüseyin Avni Paşa (1820-1876), s.158-161,165-169. 
179 İbrahim Akkurt, Fetvanın Gücü İki Padişah’ı Tahtından İndiren Şeyhülislam Hasan 

Hayrullah Efendi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2014, s.43-56.   
180 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.337. 
181 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.4, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 

1972, s.256-257. 
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Burada şunu da belirtmek gerekir ki son beş yılda yaşanan Sultan 

Abdülaziz’in müstebit yönetimi, Mahmud Nedim Paşa’nın sadrazamlıklarında kötü 

idaresi, keyfî sürgün ve sansür uygulamaları, sık sık sadrazam değiştirilmesi, israf, 

rüşvet ve yolsuzluk, Yeni Osmanlıların meşrutiyet talepleri ve ekonomik sıkıntılar 

gibi olaylar ve özellikle son bir yılda meydana gelen borçların ödenemeyerek 

hazinenin iflası, Hersek ve Bulgaristan isyanları ile Selanik Vakası gibi gelişmeler 

halʻ için uygun zemin oluşturmuştu
182

. Ancak halʻin asıl amacı devlet ve milletin 

menfaatini korumak değildi. Asıl amaç Hüseyin Avni Paşa’nın padişahtan intikam 

almak istemesiydi. Yine bu dönemde Rusya yanlısı politika izlenmesinden rahatsız 

olan İngiltere de Sultan Abdülaziz’in tahtan indirilmesi fikrine sıcak bakıyordu. Bu 

amaçla Hüseyin Avni ve Midhat paşalarla görüşen İngiltere’nin İstanbul Sefiri Henry 

Elliot, halʻi desteklemişti
183

. Hatta, halʻin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline 

karşı, halʻe teşebbüs edenlerin hayatlarını kurtarmak için Beşike’deki İngiliz Filosu 

kumandanına gerekli talimatlar da verilmişti
184

. 

Halʻde en faal rölü Hüseyin Avni Paşa üstlenmiştir. Konuyu ilk olarak 

Daru’ş-şûrâ-yı Askerî Reisi Redif Paşa’ya açmış, o da Askerî Mektepler Nâzırı 

Süleyman Paşa’ya söylemiştir. Üçünün 27 Mayıs 1876’daki toplantılarından sonra 

Hüseyin Avni Paşa; Midhat ve Bahriye Nâzırı Kayserili Ahmed paşaları haberdar 

etmiştir. Daha sonra Sadrazam Rüşdü Paşa ve Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi 

de guruba alınmıştır. Avni, Midhat ve Rüşdü paşalarla Hayrullah Efendi sık sık 

Bâbıâli’de, Midhat Paşa’nın Beyazıt’taki konağında ve Hayrullah Efendi’nin 

Kuruçeşme’deki yalısında toplanarak halʻ programını tesbit etmişlerdir.  

Bir taraftandan da Veliaht Murad Efendi halʻ programından aşama aşama 

haberdar ediliyordu. Haberleşme, Veliahtın doktoru Kapolyon ile Midhat Paşa’nın 

yanında yer alan Ziya Bey vasıtasıyla gerçekleştiriliyordu. Midhat Paşa, Şehzade 

Abdülhamid Efendi ile de temas halindeydi. Hatta Sadrazam Rüşdü Paşa, halʻ 

                                                 
182 Midhat Paşa, hatıratında Sultan Abdülaziz’in halʻinin sebeplerini israf, müstebit ve keyfî yönetim, 

haksız yere sürgünler, hazinenin iflası, devlet ve milletin menfaatini düşünen devlet adamalarının 

uyarılarına kulak verilmemesi, Rusya yanlısı politikalar izlenmesi, kötü yönetimi tecrübeyle sabit olan 

Mahmud Nedim Paşa’nın tekrar Sadârete getirilmesi, meşrutiyet idaresine karşı oluşu şeklinde 

açıklamıştır (Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.250-258).   
183 Uysal, Hüseyin Avni Paşa (1820-1876), s.143-165. 
184 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, C.1-3, Kütübhâne-i İslâm ve Askerî, 

İstanbul, 1327, s.21. 
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sırrının ifşa edileceği korkusuyla Serasker Hüseyin Avni Paşa’ya bir mektup yazarak, 

Abdülhamid Efendi ile temas etmemesi konusunda Midhat Paşa’yı uyarmasını 

istemiştir
185

.  

Bu sırada Midhat Paşa’nın konağına çağrılan Fetvâ Emini Kara Halil Efendi 

de, padişahın müsrifliğinden ve mülkü-milleti yıkıma uğratmasından bahis açılarak 

halʻ konusunda fetvâ vermeye ikna edilmiştir. 

Mahmud Nedim Paşa’nın tekrar Sadârete getirilmek istendiğine dair 

söylentilerin duyulması ve yine Mahmud Nedim Paşa’nın Sadâreti döneminde 

devletin borçlarının birleştirilmesi için Londra’daki Palmer Bankası ile yapılan 

oldukça zararlı sözleşmenin -ki padişah bundan 1 milyon lira hediye alacaktı- onayı 

için Sultan Abdülaziz’in yeni kabineyi sıkıştırması halʻi çabuklaştırmıştır
186

. 

Uzun görüşmelerinin ardından halʻin kesin programı da tespit edilmiştir. 

Buna göre 30 Mayıs 1876 Salı günü öğle vakti Dolmabahçe Sarayı kuşatılacak, 

Murad Efendi dairesinden alınarak Serasker kapısına götürülüp burada tahta çıkışı 

ilan edilecekti. Yine Sadrazam Rüşdü Paşa da devlet erkanını şüphe çekmeden 

Seraskerlik Dairesi’ne getirebilmenin yollarını aramış nihayet askerin para ihtiyacına 

çözüm bulmak gibi uydurma bir bahane ile Salı günü Seraskerlik Dairesi’nde meclis-

i umûmî yapılmasını kararlaştırarak ilgili devlet adamlarına davet tezkiresi 

göndermiştir
187

.  

Kendi ifadesine göre Midhat Paşa; halkın hürriyet ve eşitliği, devlet 

adamlarının mesuliyet ve mezuniyetleri esasına dayalı bir yönetimin ihdası için 

Sultan Abdülaziz’in ikna edilmesi durumunda halʻ kararından vazgeçilebileceği 

düşüncesini de taşıyordu. Bunun için bazı teşebbüslere de girişmişti. Bir gün 

Sadrazam Rüşdü Paşa’ya her şeyi göze alarak padişahın huzuruna çıkıp açık açık 

konuşmayı teklif etmişti. Yine Talebe-i Ulum ayaklanmasından ve halʻden önce 

Topkapı çiftliğindeyken kendisiyle irtibat kuran Valide Sultan’a devlet idaresinde 

birtakım yeniliklerin hayata geçirilmesi hususunda gerek sözlü gerekse layiha 

takdimiyle uyarıda bulunmuştu. Hüseyin Avni Paşa’ya da “bu işde askerin istimali 

nizamatı ihlal edeceğinden ol suret caiz değildir” diyerek düşüncelerini bildirmişti. 

                                                 
185 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s. 26-29,31,44-45. 
186 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.98-100,107,109. 
187 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s. 30-31, 39-40. 
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Ancak Valide Sultan bu gelişmeleri üzüleceği endişesiyle oğlu Sultan Abdülaziz’e 

bildirmediğinden halʻ kaçınılmaz olmuştu
188

. 

Burada layiha konusunu biraz açmakta fayda var. Ali Haydar Midhat, bu 

layihanın ele geçirilemediğini Tabsıra-i İbret’te söylemektedir
189

. Ancak Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi Yıldız Evrakı arasında “Sultan Abdülaziz’in halʻinden on dokuz 

gün
190

 evvel devlet işlerinin ıslahına dair takdim olunan imzasız bir layiha” şeklinde 

özeti verilen bir belge bulunmaktadır. Kimin tarafından yazıldığına dair imza veya 

mühür bulunmayan layihanın, gelişmeler göz önüne alındığında Midhat Paşa’ya ait 

olması kuvvetle muhtemeldir. Biraz özet şekliyle layihayı burada vermekte fayda 

var. 

“ Devlet-i Aliyyece yirmi seneden beri ân be ân takarrubu hiss ve istidlâl 

olunan mehâlik ve muhâtarâtın bugün tâ ortasında bulunduğumuzu vukuʻât-ı 

umûmiye meydâna koymuştur. Bu ahvâlin menşe’i ve esbâbını teşrîh ve tafsîle bu 

arîzanın tahammülü olmadığından yalnız mülâhazât-ı âtiyeye mukaddime olmak ve 

doğruyu doğru söylemek için bazı mühim cihetlerinin bir nebze beyânı iktizâ eder” 

diye başlayan layihaya göre; Avrupa’da meydana gelen idari ve politik değişimlere 

karşılık Osmanlı Devleti’nde Sultan II. Mahmud döneminin sonlarına kadar Avrupa 

bilgisinin eksikliği, muhalif kesimin karşı koyması, dahili ve harici bazı olaylar 

sebebiyle askerî yeniliklerin dışında devletin geleceğini teminat altına alacak başka 

bir yenilik yapılamamış, yeni bir idare tarzına geçmek mümkün olamamıştır. Bu 

durum Avrupaca Osmanlının yeni bir düzene kabiliyeti olmadığına yorumlanıp 

tebaa-i Mesîhiye uyandırılarak az vakitte Memleketeyn, Sırbistan ve Yunanistan 

Osmanlı idaresinden ayrılmış, Mısır başka bir hal almış ve diğer bölgelerde de sorun 

yaşanacağı gün yüzüne çıkmıştır. Bu tehlikeleri gören zamanın devlet sadıkları 

alelacele “hukûk-ı umûmiyeyi te’mîn maksadıyla ve Tanzîmât-ı Hayriye nâmıyla bir 

mukaddime-i esâs”ı yürürlüğe koymuşlardır. Bu durum Avrupaca hoş karşılanmış ise 

de “Tanzîmât’ın üç kelimeden ibâret olan esâsıyla” yetinilmiş, devlet idaresinde 

tutulan yol ise ne bu esasa ve ne de Avrupa’nın gidişatına uygun olduğundan Avrupa 

                                                 
188 Gökbilgin, “Midhat Paşa”, İA, C.VIII, s.276; İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. 

bs, s.339-341. 
189 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.164, Dipnot 1. 
190 Belgenin orijinal tarihi 24 Rebiülahir 1293 (19 Mayıs 1876)’dır. Sultan Abdülaziz’in halʻi ise 30 

Mayıs 1876’dır. Dolayısıyla layiha halʻden 11 gün önce yazılmıştır.   
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halkı artık Osmanlı’dan ümidini keserek evvelce uyandırılmış olan tebaa-i 

gayrimüslimenin şikayetlerine hak vermeğe başlamıştır.  

Avrupalıların dünyaya yaydığı yeni fikirlerin özeti “her ferdin hürriyet-i 

şahsiyyeye ve kâffe-i hukûk-ı vataniyyeye müsâvâten nâ’il olması ve efrâd ve 

aʻzâsından bulunduğu hey’et ve cemʻiyetin umûrunda re’yi bulunması ve hukûk-ı 

müştereke-i milliyetde ve umûr-ı siyasiyyede imtiyâzât-ı dîniyye ve mezhebiyyenin 

ve asâlet-i zâtiyyenin medârı olmayıp liyâkat ve istiʻdâdına göre her şahsın her 

mertebeye ve her hizmete nâ’il olabilmesi” hususlarıdır. Osmanlı Devleti’nin 

gayrimüslim tebaası, aldıkları eğitimle ve Avrupa’ya gidişlerle Avrupa’nın bu 

efkarına yakından vakıf olarak bu memleketin vatandaşları oldukları halde 

Müslüman olmadıklarından kendilerini yalnızca vergilerle mükellef ve Müslimlerin 

nail oldukları hukuktan mahrum sayarak daha iyi şartlarda yönetilecekleri bir idare 

arzusuna düşmüşlerdir. İşte taraf taraf isyan etmelerinin ve kendilerine uygun 

gördükleri yabancılara meyl etmelerinin hakiki sebebi budur. Yoksa ikide birde 

Hıristiyanların mağdur ve mazlum olduklarına ve İslam ile Hıristiyanların birlikte 

duramayacağına dair neşrolunan uydurma sözler Osmanlı Devleti’nin düşmanlarının 

icadlarıdır. Bu noktaya herkesden daha çok zât-ı pâdişâhîleri vakıf olarak “hukûk-ı 

umûmiyenin yeniden te’mîni ve bilâ-istisnâ umûm tebaʻa-i şâhânenin hürriyet-i 

şahsiyyeye nâiliyeti” isteğiyle 9 sene evvel yazılan hatt-ı şerîf ve Şûrâ-yı Devlet’te 

bizzat îrad buyrulan nutukla o zamana kadar yapılan işlerin devletin ıslahına çare 

olmadığı müttefiken itiraf olunmuştur. Yine Paris Antlaşması’nın (1856) “şerâyit-i 

mütemmimesi olmak üzere ahidnâmeye derc edilen hatt-ı şerifin (Islahat Fermanı) 

ahkâmı dahi unudulmuş gibi icrâsız” kalmasıyla ve bu güne kadar kavânin ve 

nizâmât adıyla ve bazen ıslahat ünvanıyla yapılan ve yekdiğerini bozan şeylerin 

devamı ve hükmü olamayarak “eskiden mevcûd olan usûl ve kavânînin dahi 

cereyânını şaşırtmış ve sektelendirmiş olmasıyla artık Avrupalılar Osmanlıya 

kânûnsuz ve nizâmsız bir millet nazarıyla bakarak ıslâh-ı hâlimizden” tamamen 

ümidlerini kesmişlerdir. Bu ümitsizlikte biraz da geçenki mâlî kararların (Tenzil-i 

Fâiz Kararı-Ramazan Kararnamesi) etkisi de bulunmaktadır. Böylece Avrupalılar 

Osmanlı Devleti'nin varlığıyla kazandıkları kendi özel menfaatlerini dahi terk ve feda 

etmek derececesine gelmişlerdir. Osmanlının kendi hatalarıyla düştüğü bu durumu 

Ruslar fırsat bilerek çalışmalarını hızlandırmışlardır. 
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Ellerinde silahla isyan eden halkın istekleri meşru bile olsa isyan 

bastırılmadan ve silahlar terk edilmeden isteklerini yerine getirmek mülkce ve 

hükümetçe zararlıdır. Yine ecnebî şefaati ve baskısıyla devletin, tebaasına bazı 

müsaadeler vermesi “mülkü bitirmek ve tebaʻayı yitirmek” anlamına gelir. Bu 

sakıncaları doğurmamak için isyan eden halkın kuvve-i cebriye ile tenkilinden başka 

devletçe alınacak başka tedbir yok ise de ne yazık ki durum başka bir hal aldığından 

önce isyanların silahla sonlandırılması ve sonra meşru taleplerin araştırılması yoluna 

gidilmesi pek emniyetli değildir. Bu şekilde devam etmek ise vahim neticeler 

doğuracaktır. Bir taraftan mâlî sıkıntılar bir taraftan ise Avrupa’nın Osmanlı 

hakkında itimadsızlığı, mevcud durumu daha da kötüleştirmektedir. Bugün Osmanlı 

Devleti’nin içine düştüğü durum, geçmiş senelerde uğradığı tehlikelerin tamamından 

daha ağır ve dehşetlidir.  

Osmanlının askerî gücü, dâhilî gailelerin mahvına muktedir olduğu gibi hâricî 

düşmanlara mukavemete de bir dereceye kadar yeterli ise de gayrimüslim milletlerin 

medeniyet ve hürriyet arzusuyla ortaya koydukları davayı silah kuvvetiyle men 

etmek veyahut bunları himaye eden ve 2-3 yüz milyon nüfusa sahip devletlerin 

topuna birden karşı koymak hayaldir. Aynı şekilde Hıristiyan tebaayı hoşnut etmek 

düşüncesiyle kendilerinin arzu etmedikleri şeyi fazlasıyla verip onları Müslüman 

tebaadan fazla imtiyaza kavuşturmak, mağdur ve mazlum olduklarını dünyaya ilan 

etmek ve bu ilanı tasdik için devlet memurlarını itham etmek de yanlıştır. Bu sebeple 

padişahın alacağı en acil ve etkili tedbir “Müslim ve gayrimüslim bi’l-cümle tebaʻa-i 

şâhânenin bilâ-istisnâ nâ’il-i hürriyet-i tâmme olarak etrâf ve civârındaki milel-i 

mütemeddine ile müsâvâta getirilmesi” olmalıdır. Bir kere bu esas bozulmayacak 

derecede vazʻ olunur ve ona bağlı olan şeyler de yapılırsa Hıristiyan tebaanın 

maksadı hasıl olarak Müslümanlarla birlikte “devlet ve vatan kaydına düşerek” 

ecnebilere meyilleri ortadan kalkar. Frenklerin de Osmanlıya müdahale etmesine 

mahal kalmaz. Hersek, Bosna ve Bulgaristan ateşleri kendiliğinden sönmeğe, 

devletler nezdindeki itimad yavaş yavaş yenileneceğinden mâlî itibar da düzelmeğe 

başlayacaktır
191

.    

                                                 
191 BOA, Y.EE, 21/29, 24 Rebiülahir 1293 (19 Mayıs 1876). 
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Halʻin, 30 Mayıs Salı günü öğle vakti gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak 

29 Mayıs Pazartesi günü akşamı Hüseyin Avni Paşa bazı askerî meseleler için saraya 

istenmiştir. “işlerim var yarın gelirim” diyerek yaveri geri gönderen Hüseyin Avni 

Paşa, halʻin haber alındığını zannederek kendisinin yerine Seraskerliğe tayin edilme 

ihtimali bulunan Derviş Paşa’nın konağını kuşatma altına almış, yalısında Redif ve 

Süleyman paşalarla görüşerek halʻ saatini Salı sabahına çekmiştir. Bu yeni durumu 

Sadrazam Rüşdü Paşa’ya bizzat, Midhat ve Kayserili Ahmet paşalara da seryâveri 

vasıtasıyla iletmiştir
192

.  

Neticede 30 Mayıs 1876 Salı sabahı, Süleyman Paşa’nın organizasyonunda 

Taşkışla’daki Hassa Ordusu Birinci Alayı’nın İkinci Taburu ile Hassa Ordusu İkinci, 

Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Talia taburları, Harbiye Mektebi talebeleri ve 

Şam’dan gelen Türkçe bilmeyen alayın bir taburu plana uygun olarak Dolmabahçe 

Sarayı’nı kuşatmış, Donanma Kumandanı Ârif Paşa’nın emrindeki donanma da 

sarayı denizden ablukaya almıştır. Askerler halʻden haberdar olmayıp şehirde çıkan 

bir isyana karşı padişahı koruma göreviyle kışlalarından Dolmabahçe’ye 

sevkedilmişlerdi. Gerekli hazırlıkların ardından Murad Efendi Dolmabahçe’deki 

dairesinden alınarak Hüseyin Avni Paşa eşliğinde Serasker kapısına götürülmüştür. 

Burada Rüşdü ve Midhat paşalar ile Hasan Hayrullah Efendi, diğer bazı devlet erkanı 

ve davetliler huzurunda, aklını oynattığına dair verilen fetva gereği Abdülaziz’in 

tahtan indirildiği, Murad Efendi’nin de Sultan Murad Han-ı Hâmis ünvanıyla 

Osmanlı hükümdarı olduğu ilan edilmiştir
193

.    

Mahluʻ padişah Abdülaziz ise aynı gün Topkapı Sarayı’na gönderilmiş, 1 

Haziran’da kendi isteğiyle Feriye Sarayı’na nakledilmiş ve 4 Haziran 1876 Pazar 

günü sabahı iki bileği kesik halde vefat etmiştir
194

. 

Halʻden sonra Hüseyin Avni, Rüşdü ve Midhat paşalarla Hasan Hayrullah 

Efendi’den oluşan “vükela komisyonu” (sonradan Damad Mahmud Paşa da 

katılmıştır) üç gün Dolmabahçe Sarayı’nda kalarak devletin ve sarayın iç işlerini 

kontrolleri altına almışlardır. Sultan Murad’ın hususi işlerine dahi müdahale etmişler, 

imalarla tehditte de bulunmuşlardır. Aslında bu dörtlü içinde en etkili isim Hüseyin 

                                                 
192 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.32-35. 
193 A.e., s.38-49; İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.532-533. 
194 Cevdet Küçük, “Abdülaziz”, DİA, C.1, İstanbul, 1988, s.183. 
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Avni Paşa idi. Hatta Midhat Paşa’nın Mabeyn Başkatipliği’ne tayin ettirdiği Ziya 

Bey’e onay vermeyerek Başkitabete Ticaret Nâzırı Sadullah Bey’i getirtmiştir
195

. 

Bu arada Sultan Murad’ın tahta çıkışının hemen ardından 2 Haziran’da, 

Kıbrıs, Rodos ve Akka’da sürgünde bulunan Yeni Osmanlılar’dan Nâmık Kemal, 

Ahmed Midhat, Ebüzziya Tevfik, Nûri ve Bereketzâde İsmâil Hakkı beyler 

affedilmişlerdir. Bunlardan Ahmed Midhat ve Ebüzziya Tevfik 10 Haziran’da, 

Nâmık Kemal,  Nûri ve İsmâil Hakkı ise 19 Haziran’da İstanbul’a gelmişlerdir
196

.    

  

H.İkinci Şûrâ-yı Devlet Başkanlığı  

Midhat Paşa, Abdülaziz’in ölümünün ertesi günü 12 Cemaziyelevvel 1293/5 

Haziran 1876’da, sağlık sorunları yaşayan Yusuf Kamil Paşa’nın yerine, ikinci kez 

Şûrâ-yı Devlet Başkanlığı’na tayin edilmiştir
197

. 

Halʻ grubu; güya istibdadı ortadan kaldırmak, devlet ve milletin selametini 

temin etmek amacıyla Sultan Abdülaziz’i tahttan indirmişlerdi. Murad Efendi de 

meşrutiyet idaresinin tesisi için söz vermişti. Ancak Abdülaziz’in halʻinden önce 

kurulan ittifak halʻden sonra dağılmıştır. Rüşdü Paşa meşrutiyet idaresine taraftar 

olmadığını, Hüseyin Avni Paşa ise bazı ıslahatların yapılmasına karşılık idarenin 

mevcut haliyle devamından yana olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla anayasaya 

dayalı meşrutiyet sistemini savunan Midhat Paşa yalnız kalmış, hatta kandırılmıştır. 

Bu nedenle cülustan üç gün sonra, uzun tartışmaların ardından, Sultan Murad’ın nasıl 

bir yol izleyeceğine dair ilan edilen cülus hatt-ı hümayununda meşrutiyet idaresine 

dair açık bir ifade yer almamıştır. Ancak hatt-ı hümayunda, vükelanın kararıyla 

devlet ve bütçe idaresinin sağlam bir kaideye bağlanması beyan olunduğundan 

meşihat dairesinde hükümet, ordu ve din ileri gelenlerinin katılımıyla 8 Haziran’da 

bir toplantı yapılmıştır. Midhat Paşa “Dîvân-ı Memleket” ismiyle umûmî bir meclis 

teşkiline dair konuşma yapmış fakat yeterince destek görememiştir. Toplantıya 

katılanlardan Midhat, Süleyman, Halil Şerif, Namık, Reşit ve Servet paşalar 

meşrutiyet taraftarı; Rüşdü, Rıza ve Halet Paşalar ile Fetva Emini Halil Efendi de 

                                                 
195 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.51-52, 115-117; Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü 

Paşaların Tevkiflerine Dâir Vesikalar, TTK, Ankara, 1987, s.90-91. 
196 Ebüzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, Bugünkü Dile Uygulayan; Ziyad Ebüzziya, C.3, s.261. 
197 BOA, İ.DH, 50471, 12 Cemaziyelevvel 1293 (5 Haziran 1876). Midhat Paşa’nın maaşı 18 Şevval 

1293/6 Kasım 1876’da 50.000 kuruşa çıkarılmış, daha önce kesilen tayini de Midhat Paşa’ya mahsus 

olmak üzere iade edilmiştir (BOA, İ.DH, 50934, 18 Şevval 1293(6 Kasım 1876). 
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meşrutiyet karşıtı olduklarını açıkça ortaya koymuşlardır. Hayrullah Efendi, Hüseyin 

Avni, Yusuf, Galip, Kayserili Ahmet ve Redif paşalar hiç söz almamışlar, Cevdet ve 

Saffet paşalarla Seyfettin Efendi ise hoş sözlerle her iki tarafı da memnun etmeye 

çalışmışlardır. Halʻde etkin rol alan ve samimi olarak kânûn-ı esâsî düşüncesini 

savunan Süleyman Paşa da Sadrazam Rüşdü ve Serasker Hüseyin Avni paşalar 

tarafından mecliste susturulmuştur. Toplantı sonunda meşrutiyet konusunda bir karar 

çıkmamış, meşrutiyet taraftarları hayal kırıklığına uğramışlardır
198

. Midhat Paşa 

karamsarlığa düşmüşse de meşrutiyet hakkındaki fikirlerini açıklamaya devam 

etmiştir
199

. 

Midhat Paşa, anayasa ve meşrutiyet idaresinin tesisi için halʻe iştirak etmişti. 

Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve Murad Efendi’nin cülusuyla kafasındaki 

idare modelini kolayca hayata geçirebileceğini düşünüyordu. Ancak umduğu gibi 

olmamış, bu sefer de karşısına ““kuvve-i askeriye elinde bulunmak ve muazzam bir 

padişahı bir anda kolayca mahv etmiş olmak itibarıyla kendini âmir-i umûmî ve 

hükümdar-ı manevî mevkiinde görmeğe ve herkese azamet ve cebeârut göstermeğe 

kalkışan Hüseyin Avni Paşa” çıkmıştır. Hem o, “istibdada mâni olacak tedbirlere 

tevessül etmek şöyle dursun idare-i meşrutayı hararetle arzu edenlerin –fırsat 

düşünce- ocaklarını söndürmek tasavvurunda bulunuyordu”
200

. Ancak bu durum 

uzun sürmemiş, Çerkes Hasan’ın ortaya çıkmasıyla Hüseyin Avni Paşa yok edildiği 

gibi dengeler de Midhat Paşa lehine değişmiştir. 

 

1.Çerkes Hasan Vakası 

Sultan Abdülaziz’in dördüncü haremi Neş’erek Kadın Efendi’nin kardeşi 

olan Çerkes Hasan Bey, 1872 yılında Harbiye Mektebi’nden yüzbaşılık rütbesiyle 

mezun olmuştur. Altıncı Ordu’nun merkezi Bağdat’a gitmesi gerekirken saraydan 

gördüğü himayeyle Bağdat’a gitmemiş, sırasıyla Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî yaverliğine, bir 

müddet sonra Hassa yaverliğine ve son olarak da Yusuf İzzettin Efendi’nin 

yaverliğine getirilmiştir. Halʻden sonra Çerkes Hasan’ın İstanbul’da kalmasını 

                                                 
198 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.557-558; İhsan Güneş, Türk Parlamento 

Tarihi: Meşrutiyete Geçiş Süreci: I. ve II. Meşrutiyet, C.I, TBMM Vakfı Yayınları, Ankara, 1997, 

s.37-39. 
199 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.127. 
200 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.557. 
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tehlikeli bulan Hüseyin Avni Paşa, onu binbaşılık rütbesiyle Altıncı Ordu’ya tayin 

etmiştir. 

Çerkes Hasan, Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve ölümünden Hüseyin 

Avni Paşa’yı sorumlu tutuyordu. Halʻden sonra Topkapı Sarayı’na nakil esnasında 

kız kardeşinin maruz kaldığı hakaretleri ve arkasından 11 Haziranda ölümünü de 

kabullenememişti. Yine Bağdat’a da gitmek istemiyordu. Tüm bu sebeplerle Hüseyin 

Avni Paşa’yı öldürmeyi kafasına koymuştu
201

.  

15 Haziran 1876 Perşembe günü akşamı, devlet işlerini görüşmek üzere 

Beyazıt Soğanağa Mahallesindeki Midhat Paşa’nın konağında
202

 vükela meclisi 

toplanmıştır. Toplantıya Sadrazam Rüşdü, Şûrâ-yı Devlet Başkanı Midhat, Serasker 

Hüseyin Avni, Tophâne Müşiri Rıza, Bahriye Nâzırı Kayserili Ahmed, Maârif Nâzırı 

Cevdet, Mâliye Nâzırı Yusuf, Ticaret Nâzırı Halet, Meclis-i Âliye memur Hüseyin 

paşalar ile Sadâret Müsteşarı Said Efendi ve Amedci Mahmud (Çorluluzade) ile 

Sadâret Mektupçusu Memduh beyler katılmışlardır
203

. Şeyhülislam Hasan Hayrullah 

Efendi, Safvet ve Ticaret Nâzırı Damat Mahmud Celalaeddin paşalar, yalılarında 

bulunduklarından toplantıya iştirak edememişlerdir.  

Yemekten sonra müzakereler için toplantıya geçilmiştir
204

. Bu sırada, Çerkes 

Hasan Bey, Abdülaziz’in halʻi ve ölümünün intikamını almak için önce Serasker 

Hüseyin Avni Paşa’nın yalısına gitmiş, vükelanın Beyazıt’ta olduğu haberini aldıktan 

sonra Midhat Paşa’nın konağına gelmiştir. Bir fırsatını bularak üst kata çıkıp toplantı 

odasına girmiş, rovelver ve kama ile Serasker Hüseyin Avni ve Hâriciye Nâzırı Raşid 

paşaları katletmiş
205

, karşı koymaya çalışan Kayserili Ahmed Paşa’yı kolundan ve 

kulağından yaralamış, yine müdahale etmek isteyen Midhat Paşa’nın uşağı Ahmed 

                                                 
201 Uysal, Hüseyin Avni Paşa (1820-1876), s.251-256. 
202 Midhat Paşa’nın Beyazıt’taki konağı geniş bir bahçeye sahipti. Etrafında duvar yoktu. İki katlıydı. 

Alt katta geniş bir sofa üzerinde hizmetçi odaları vardı. Geniş selamlık merdivenlerinden iki misafir 

salonuna çıkılırdı. Bunlardan biri deniz tarafına diğeri Beyazıt cihetine müteveccih idi. Bir kapı 

vasıtasıyla salonların birinden diğerine geçilirdi. Çerkez Hasan vakasında selamlıktaki salonlardan 

birinde toplanılmıştı. Bu salonun ortasında kırk mumlu bir avize yanıyordu. Avizenin altındaki oval 

masanın üzerinde müzeyyen cildli çok sayıda Fransızca kitap vardı. Mefruşat köşe minderlerinden ve 

geniş koltuklardan ibaretti. Olayın yaşandığı esnada diğer salon boştu. Bu salondan bir kapı ile 

hareme geçilirdi. Çerkez Hasan içeri girip de etrafa ateş etmeye başladığında Midhat Paşa harem 

tarafındaki odaya kaçmıştı (Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.39-41). 
203 Karal, Osmanlı Tarihi, C.VII, 6.bs, s.360; Mehmed Memduh, Mir’ât-ı Şu’ûnât, s.98. 
204 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.174. 
205 Olayın ardından Seraskerliğe Rumeli’de bulunan Serdar-ı Ekrem Abdi Paşa, Hâriciye Nâzırlığı’na 

ise Ahkam-ı Adliye Nâzırı Safvet Paşa getirilmiştir (İ.DH, 50529, 24 Cemaziyelevvel 1293 (17 

Haziran 1876).  
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Ağa’yı da öldürdürmüştür
206

. Arkasından diğer vükelanın saklandığı odaya 

yönelmişse de kapıyı açamamış, Kayserili Ahmed Paşa’yı istemişse de alamamıştır. 

Nihayet perdeleri tutuşturarak yangın çıkarmak da istediği sırada Seraskerlik 

kapısından nizamiye askerleri gelerek Hasan Bey’i yakalamışlardır. Tam 

götürüldüğü esnada çizmesine sakladığı rovelveri çıkararak Sadâret yâverlerinden 

Bahriye Kolağası Şükrü Bey’i de öldürmüştür
207

. Çerkes Hasan Bey, sorgusunun 

ardından 17 Haziran 1876’da Beyazıt Meydanı’nda asılmıştır
208

.  

Ömür boyu olmak üzere maktüllerden Hüseyin Avni Paşa’nın ailesine 

10.000, Raşid Paşa’nın ailesine 7.500, Sadâret Yaverlerinden Kolağası Şükrü Bey’in 

ailesine 2.000, Midhat Paşa’nın mensûbâtından Ahmed Ağa’nın ailesine 1.500 kuruş 

maaş bağlanmıştır
209

. 

Hüseyin Avni Paşa’nın ölümüyle birlikte Meşrutiyet idaresinin önündeki 

önemli bir engel ortadan kalktığından Midhat Paşa’nın eli güçlenmiştir. Hatta olayın 

ardından Çerkes Hasan Bey’i, Hüseyin Avni Paşa’yı öldürmeye Midhat Paşa ve 

meşrutiyet taraftarlarının sevkettiği yönünde yorum ve rivayetler de yayılmıştır. 

Ancak bunların aslı olmayıp Çerkes Hasan Bey, Abdülaziz’in intikamını almak 

amacıyla bu harekete girişmiştir
210

.  

Midhat Paşa bundan sonra yeni anayasa hazırlıklarını hızlandırmaya 

çalışmıştır. Ancak bu sefer de Sultan Murad’ın cinnet haliyle karşı karşıya gelmiştir. 

 

2.Sultan II. Abdülhamid’in Tahta Çıkışı 

Sultan Murad, çok hassas ve zayıf iradeli bir kişiliğe sahipti. Veliahtlığı 

döneminde serbest bir hayat sürmüştü. Ancak Sultan Abdülaziz’in saltanat 

varisliğinde değişiklik yaparak kendisinden sonra oğlu Yusuf İzzeddin Efendi’nin 

tahta çıkışını temine çalıştığı söylentileri, Murad Efendi’ye saltanat haklarını 

kaybedeceği korkusu yaşatmıştı. Bu nedenle Sultan Abdülaziz’e muhalif ve düşman 

kesimlerle irtibata geçmiş, halʻ için Hüseyin Avni ve Midhat paşalarla ittifak etmişti. 

Bu dönemde de halʻ tertibinin duyulacağı ve başarısız olacağı, dolayısıyla hayatının 

                                                 
206 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.112-113. 
207 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.174-175. 
208 Uzunçarşılı, “Çerkes Hasan Vakʻası”, Belleten, C.IX/33, TTK, Ankara, 1945, s.89-133; 

Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.114. 
209 BOA, İ.MMS, 2436, Lef 1-2, 3 Cemaziyelahir 1293 (26 Haziran 1876). 
210 Karal, Osmanlı Tarihi, C.VII, 6.bs, s.361. 
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tehlikeye gireceği endişesiyle karşı karşıya kalmış, kendisini aşırı derecede alkole 

vermiştir. Halʻ günü de dairesinden alınması esnasında Süleyman Paşa’yı 

tanımayarak heyecanlı anlar yaşamıştı. İşte gerek veliahtlı döneminde ve gerekse halʻ 

günü yaşananlar Sultan Murad’ın cinnetine sebep olmuştu.  

Tahta çıkışının ilk günü ilk cinnet belirtileri ortaya çıkmıştı. Halʻ gurubunun 

bütün idareyi ellerine alarak kendisine baskı yapması ve Amcası Sultan Abdülaziz’in 

ölümü, hastalığını daha da ilerletmişti. Yanına gelenleri kucaklayıp öpmek, bahçede 

gezerken kendini havuza atmak, merdivenlerinden çıkarken inmek ve inerken 

çıkmak, hayvana ters binmek gibi hareketleri görülmüştür. Öyle ki artık Cuma 

namazına çıkamaz olmuş, kılıç kuşanma merasimi gerçekleştirilememiş, elçiler de 

itimatnamelerini takdim edemediklerinden görevlerine başlayamamışlardır. Sırtında 

oturmasına engel bir çıban çıktığı haberi yayılarak Padişahın cinnet hali halktan 

gizlenmeye çalışılmıştır. Bu sırada Doktor Capoleon ve Viyana’dan getirtilen Doktor 

Leidesdorff’un tedavi girişimleri de sonuçsuz kalmış, nihayet taht değişikliği 

gündeme gelmiştir. Zira devletin önemli meseleleri çözüm beklemekte, Sadrazamın 

adeta padişahsız olarak devleti idaresi ve padişahın cinnet hali halk arasında 

dedikodulara sebep olmaktaydı.  

Ticaret Nâzırı Mahmud ve Serasker Redif paşalar veliaht Abdülhamid 

Efendi’nin tahta çıkmasını temine çalışmışlardır. İngiliz elçisiyle görüştükten sonra 

Sadrazam Rüşdü Paşa’nın da taht değişikliği konusundaki tereddüdleri ortadan 

kalkmıştır. Yine Midhat Paşa da 29 Ağustos 1876’da Abdülmecid’in dördüncü 

kadını Pristo Hanım’ın Nişantaşı’ndaki konağında Abdülhamid Efendi ile bir 

mülakat yaparak cülus ve meşrutiyet konularını görüşmüş, meşrutiyeti ilan edeceğine 

dair söz almıştır. Nihayet halʻ konusu vükela heyetinde görüşülmüş, yapılan 

itirazlara Rüşdü ve Midhat paşaların karşı koymalarıyla Abdülhamid Efendi’nin tahta 

çıkışı karara bağlanmıştır. Doktor raporu ve Şeyhülislam Hasan Hayrullah 

Efendi’nin padişahın dâimî cinnetle mecnun olduğu fetvasıyla 31 Ağustos 1876’da 

Sultan V. Murad tahttan indirilmiş, Topkapı Sarayı’nda yapılan törenle Şehzade 

Abdülhamid Efendi hükümdar olmuştur
211

. 

                                                 
211 Karal, Osmanlı Tarihi, C.VII, 6.bs, 362-366; Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, 

s.120-122; Cevdet Küçük, “Murad V”, DİA, C.31, İstanbul, 2006, s.184-185. 
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Midhat Paşa, taht değişikliğinden önce Musluoğlu Köşkü’nde ikamet eden 

Veliaht Abdülhamid Efendi ile ne şartlarla tahta çıkacağına dair görüşmelerde 

bulunmuştur. Bu görüşmelerde, tam olarak ne konuşulduğu bilinememektedir. Ancak 

Abdülhamid Efendi’nin Kânûn-ı Esâsî’nin vakit geçirilmeksizin ilanı, hükümet 

işleriyle ilgili hususlarda yalnızca devlet adamlarının görüşünün alınması, Sadullah, 

Ziya ve Namık Kemal beylerin Mabeyn Katipliğine tayin olunması gibi ileri sürülen 

şartları kabul ettiği; saltanatı, niyabet yani vekalet suretiyle idare etmesi teklifine ise 

kesin bir dille ret cevabı verdiği rivayet olarak zikredilmektedir
212

.  

Gerçek o ki Veliaht Abdülhamid Efendi, Midhat Paşa’nın niyetini ve 

fikirlerini bildiğinden “Meşrutiyet ve parlamento sistemine dayanmıyacak bir idareyi 

kabul etmem” diyerek Paşa ve meşrutiyet taraftarlarının arzularına fazlasıyla uygun 

davranmıştır
213

. Ayrıca verdiği sigaraya kibrit yakmak, kendi kol düğmelerini çıkarıp 

Midhat Paşa’nın gömleğinin koluna takmak gibi davranışlarla Paşa’nın muhabbetini 

kazanmaya çalışmıştır. “Harem ağalarıyla Çerkes cariyelerin ellerinde büyüyen 

bizim gibilerden ne beklenir ve siz olmayınca bu devlet nasıl idare edilebilir” gibi 

cazibeli sözlerle devletin bütün işlerini ona havale edeceğine Midhat Paşa’yı 

inandırmıştır
214

.  

Yine bu görüşmelerle ilgili olarak Abdülhamid Efendi’nin, Sultan V. 

Murad’ın iyileşmesi durumunda tahtı ona bırakacağına dair bir sened imzalayıp 

Midhat Paşa’ya verdiği halk arasında dillendirilmiştir
215

. Ancak elde senet ve vesika 

olmadığından bahsi geçen sened konusu muamma olarak kalmıştır. Bununla birlikte 

İzmir’de tutuklanması sırasında Midhat Paşa’nın hanımına gönderdiği mektup
216

, 

                                                 
212 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s. 93-95. 
213 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.161. 
214 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.399; Ali Haydar Midhat, Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e Hatıralarım, Haz. İsmail Dervişoğlu, s.14. 
215 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.409-410; Ahmed Saib, Tarih-i Sultan 

Murad-ı Hâmis, Matbaa-i Hindiye, Mısır, 1326, s.302; Bekir Sıtkı Baykal, “93 Meşrutiyeti”, 

Belleten, Sayı 21-22, Ankara, 1942, s.51. 
216 “Maslak Çiftliği Mukâvelenâmesine Dâir Midhat Paşa İzmir’de Mevkûf iken Haremine 

Gönderdiği Tezkire; Halîlemiz Hanıma, Siyah Çantanın iç gözünde mavi bir zarf derûnunda cülûs-ı 

hümâyûna ait evrak bulunduğundan ileride vâris-i saltanat olan zâta teslim olunmak üzere Londra’da 

6 numaralı East İndia Avenue’de mukîm sarrâf mösyö Meyer’e gönderilmesi ve olmadığı takdîrde 

me’mûrînin eline geçmemek için mahvedilmesi lâzımdır” (Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.394). 

Tabsıra-i İbret’i neşreden Ali Haydar Midhat bu mektubu yukarıdaki başlıkla vermişse de Uzunçarşılı, 

yakalandıktan sonra sıkı bir koruma altında bulunan Midhat Paşa’nın bu mektubu kışladan değil de 

Fransız Konsoloshanesine sığındığı esnada yollamış olabileceğini daha kuvvetli ihtimal olarak 
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Midhat Paşa’nın İzmir’de yakalanıp İstanbul’a gönderildikten sonra İzmir 

Kumandanı Hilmi Paşa’nın Saraya çektiği telgraf
217

, Sultan Murad’ı kaçırmak için 

komite kuran ve Temmuz 1878’de baskın yiyerek Atina’ya kaçan Kleanti 

Skaliyeri’nin senedin elinde bulunduğunu beyanı
218

 ve Padişah II. Abdülhamid’in 

                                                                                                                                          
görmektedir (İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “V. Murad’ı Tekrar Padişah Yapmak İsteyen K. Skaliyeri-

Aziz Bey Komitesi”, Belleten, C.VIII, Sayı 30, 1944, s.290, Dipnot 1).  
217 “İzmir Kumandanı Hilmi Paşa’dan Serkurenâya, Midhat Paşa ile anın katibi hususisi (Kıleçin)e 

münasebet peyda eylemiş olan ve İngiliz asılzadeganından olup elan İzmir’de mahremane olarak 

verdiği havadise nazaran Paşanın bu defaki vakası üzerine merkum Kıleçin hemen Avrupa’ya 

savuşmuş ve güya velinimet efendimiz hazretlerinin cülus-ı meyamin me’nusları esnasında taht-ı 

saltanatı bazı kuyud ve şurutla kabul buyurmuş olduklarını mutazammin senet vermiş ve o sened 

Midhat Paşa’nın eline geçerek İngiltere’de bir mahalle bırakmış olduğundan anın ahzi maksadına 

mebni imiş... 12 Mayıs (12)97 Ferik Hilmi” (Uzunçarşılı, “V. Murad’ı Tekrar Padişah Yapmak 

İsteyen K. Skaliyeri-Aziz Bey Komitesi”, Belleten, s.290, Dipnot 1). Burada bahsolunan katib Midhat 

Paşa’nın özel katibi Hırvat asıllı Vasıf Kıleçin (Kılıçyan)dır. Midhat Paşa’nın Tuna Valiliği 

zamanında maiyete alınan Vasıf Efendi (Ali Haydar Midhat, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 

Hatıralarım, Haz. İsmail Dervişoğlu, s.138-139), Paşa’nın Avrupa sürgününde, Suriye ve Aydın 

valiliklerinde katipliğini yapmış, İzmir’de yakalanmasının ardından Avrupa’ya kaçmıştır. Londra 

Sefiriyle görüşmüş, sefaretçe Londra’daki hareketleri takip edilmiştir (Yıldız Sadaret Hususi 

Maruzat Evrakı (Y.A.HUS), 169/15, Lef 3, 16 Teşrin-i Sani 1297/28 Kasım 1881; 169/19, Lef 2, 21 

Teşrin-i Sani 1297/3 Aralık 1881). İtalya tabiiyetine geçmiş ve Napoli’de ikamet etmiştir. Bir ara eski 

Mısır Hidivi İsmail Paşa’nın Avrupa’dayken hususi katipliği hizmetinde bulunmuştur. Daha sonra 

elinde evrak olduğu ve Osmanlı Devleti aleyhinde kitap neşredeceği iddiasıyla ortaya çıkmıştır. “… 

her kimin olursa olsun yazılacak erâcifin sırf müfteriyât-ı kâzibeden ibaret olacağı müsellem ve taraf-ı 

âlî-i şâhâneden tahrîren ve şifâhen Midhat Paşa’ya iʻtâ buyurulmuş olan evâmir ve irâdât-ı seniyye-i 

mülûkâne içinde mektûm kalmasına lüzûm görülebilecek hiçbir şey olmayarak kâffesi bâb-ı dâire-i 

kitâbetçe mazbût ve mukayyed olmasıyla bu türlü müfteriyât-ı garazkârânenin bir gûna hükm ve 

ehemmiyeti yok ise de Saltanat-ı Seniyye aleyhinde mugâyir-i sıdk ve hakîkat neşriyât vukûʻu dahi 

münasib olamayacağından”  İsmail Paşa’nın katibi vasıtasıyla kendisiyle irtibat kurularak bundan 

vazgeçmesi istenmiştir. O da 6 bin İngiliz altını verilmesini ve şehbenderlik maaş ve tahsisatıyla 

Napoli Şehbenderliği’ne tayinini istemiştir. Sonraki görüşmede kendisine Şûrâ-yı Devlet gibi 

meclislerden birinin azalığı teklifinde bulunulmuştur. Ancak kabul ettirilememiştir. İsmail Paşa afvını 

talep ettiğinden ve Vasıf Kılıçyan da o sırada Atina’da bulunduğundan bundan sonraki görüşmeler 

Atina Sefiri Şakir Paşa aracılığıyla yürütülmüştür. Vasıf Efendi’nin elindeki evrakın Midhat Paşa’nın 

Sadrazamlığı dönemine ait olduğu ve çalarak ya da Paşa’nın teslimiyle evraka ulaşmış olabileceği 

tahmin edilmekteydi. Esasında evrakın olup olmadığı da belli değildi. Sadece yanında bir sandıkla 

dolaşıyordu. Vasıf Kılıçyan’la yapılan görüşmelerde evrakı teslim ve sadıkane hizmet edeceğini 

taahhüd etmesi şartıyla kendisinin şehbenderlik maaş ve muhassasatıyla Napoli’de ikametine 

padişahın onay verdiği bildirilmişse de o, Napoli Şehbenderliği’ne tayininde ve 6 bin İngiliz Altını 

talebinde ısrar etmiş, ayrıca evrakı vermeyip yalnız başına yakacağını söylemiştir. Osmanlı Devleti ise 

böyle muallak bir duruma 6 bin İngiliz altını vermek istemiyordu. Kaldı ki Vasıf Efendi’nin parayı 

alıp evrakı neşretme ihtimali de vardı. Neticede Atina’daki görüşmelerden bir sonuç çıkmamış, Vasıf 

Efendi Napoli’ye dönmüştür (BOA, Yıldız Perakende Evrakı Sadaret Maruzatı (Y.PRK.A), 9/65, 

4 Cemaziyelahir 1312/3 Aralık 1894). Roma Sefareti’nden de Vasıf Efendi’nin hareketlerinin takib 

edilmesi istenmiştir. Bu sıralarda Moning Post ve Dresden Anzeiger gazetelerinde Vasıf Efendi’nin, 

Midhat Paşa’nın ölümü ve Ermeni meselesine dair  “Midhat Paşa Esrârı” başlığıyla bir risale 

yayınlayacağı bahsi geçmiştir. Bunun üzerine Napoli Başşehbenderliğinden Vasıf Efendi’nin 

maksadının ne olduğunun araştırılması istenmiştir (BOA, Y.A.HUS, 322/27, 6 Mart 1311/18 Mart 

1895; 326/121, 22 Nisan 1311/4 Mayıs 1895; HR.SYS, 2867/2). Vasıf Efendi 1909’da Midhat Paşa 

ile ilgili bir kitap yayınlamıştır (A. Clician Vassif Effendi, Son Altesse Midhat-Pacha, Paris, 1909).            
218 Uzunçarşılı, “V. Murad’ı Tekrar Padişah Yapmak İsteyen K. Skaliyeri-Aziz Bey Komitesi”, 

Belleten, C.VIII, Sayı 30, s.286-292. Kleanti Skalyeri, komiteye ait evrak ile Atina’ya kaçmış, 
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bunu elde etmek için uğraşması senedin varlığına delil sayılmakta
219

, senedin 

İngiltere’ye gönderildiğinin veya imha olunduğunun tahmin edildiği söylenmektedir. 

Yine de bu hususta hakiki malumat bulunmadığı da zikredilmektedir
220

. Ancak böyle 

önemli bir senedin, eğer gerçekse, ortaya çıkmaması veya imha edilmesi akla yatkın 

gelmemektedir. Kaldı ki “Sultan Abdülhamid gibi zeki, hassas, dessas, vehham, 

müvesvis, hiçbir şeye, hiçbir ferde itimad etmez bir zatın, vekalet ve niyabet gibi 

kayd ve şartlarla ve senedle makam-ı saltanatı kabul etmeyeceği” ve böyle emaneten 

tahta çıkmayı uygun görmeyeceği de bir gerçektir. Yine Midhat Paşa da ne 

hatıratında ne de Avrupa’da sürgünde iken Teşrifat Nâzırı Kamil Bey’e yazdığı 

mektupta
221

 bu konudan bahsetmektedir. Hatta Yıldız Mahkemesi sorgusunda 

“Sultan Abdülhamid’in saltanatı bazı şeraite merbut olduğuna dair Midhat Paşa’nın 

imza-yı hümayun ile bir sened aldığını ve ahiren İngiltere’ye seyahatinde bu senedi 

bir mahalle vaz ettiğini kendinden naklen İzmir’de bulunan kâtib-i hususisinin bazı 

mahafilde söylediği” şeklinde kendisine yöneltilen soruya “ben, ne böyle bir lakırdı 

söylemişim, ne de bunun aslı vardır. Sırf düzme ve iftiradır. Kâtib denilen âdem celb 

ve sual olunsun. Bu âdem, Hırvatiyülasıl ve Avusturya tebeasından Kapudan 

Luka’nın oğlu Vâsıf Efendi’dir, bazı hizmetlerde kullanıldı. Yalanı irtikîb etmez bir 

                                                                                                                                          
Padişah II. Abdülhamid de bu evrakı ele geçirmek için Kleanti’yi epey tazyik etmiştir. Baskıdan 

kurtulmak ve affedilmek isteyen Kleanti 1886’da Ali Nuri Bey vasıtasıyla Sultan Murad’la ilgili biri 

Midhat Paşa ve diğeri Sadullah Bey (Paşa) imzalı iki vesikayı Padişaha ulaştırmıştır. Sultan Murad’ın 

yüksek makamlarda bulunan bazı kişilere yazdığı birtakım mektupları ise şahitler huzurunda yakmağı 

vaad etmiştir. Daha sonra yine Ali Nuri Bey vasıtasıyla “bu kağıdı asla elinde bulundurmadığını, 

yalnız bu kağıdın Midhat Paşa tarafından yok edilmeyerek İngiltere’ye götürülmüş olduğunu bildiğini, 

bundan başka bir şey bilmediğini” padişaha arz etmiştir. Padişahın mutemedi Hacı Mahmud Efendi 

ise cevaben “her ne kadar bu senedin tarihi değerinden başka bir kıymeti yok ise de Şevketmeâb’ın 

onu tekrar bulmağa büyük bir kıymet vermesi pek tabiidir, bu vesikanın ne olduğunu meydana 

çıkarmağa elinizden gelen gayreti sarfetmenizi irade ediyor; muvaffakiyet halinde Şevketlinin sizden 

esirgeyeceği bir lutuf yoktur” karşılığını vermiştir. Bundan sonra Kleanti Skaliyeri affedilmiş, bir 

müddet sonra da ölmüştür. Ancak Skaliyeri’nin gizli evrakı bir muamma halinde kalmıştır 

(Uzunçarşılı, “V. Murad’ı Tekrar Padişah Yapmak İsteyen K. Skaliyeri-Aziz Bey Komitesi”, 

Belleten, C.VIII, Sayı 30, s.286-292).    
219 Uzunçarşılı, “V. Murad’ı Tekrar Padişah Yapmak İsteyen K. Skaliyeri-Aziz Bey Komitesi”, 

Belleten, C.VIII, Sayı 30, s.290, Dipnot 1. 
220 Baykal, “93 Meşrutiyeti”, Belleten, Sayı 21-22, s.51, Dipnot 12. 
221 “… Husûsuyla Sultân Murâd gibi fıkdânî-i akıl ve şuʻûr ile enzâr-ı âlemde mahkûm olmuş bir zâtın 

saltanatdan ferâgati mes’elesiyle zât-ı hazret-i pâdişâhînin cülûs-ı hümâyûnları hizmetinde fedâkârâne 

çalışmış ve bu mes’elenin meşrûʻiyetini te’kîd ve te’yîd için Sultân Murâd’ın kâbil-i sıhhat olmayan 

hastalığının derecesini Avrupa’da gezdiğim ve dolaşdığım yerlerde neşr ve iʻlân etmiş iken şimdi 

böyle bir mecnûna tarafdâr olmak benim için nasıl tasavvur olunabilir?...”( BOA, Y.EE, 79/55, 11 

Kânûn-ı Sânî 1293 (23 Ocak 1878).   
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âdem olduğundan kendine öyle bir lakırdı söylediğimi söylerse kabul ederim” diye 

cevap vererek sened konusunu bizzat yalanlamıştır
222

.  

 

3.Sultan II.Abdülhamid’in Saltanatının İlk Günleri ve Kânûn-ı Esâsî 

Hazırlıkları 

Sultan Abdülhamid tahta çıktıktan sonra, daha saltanatının ilk günlerinde, 

hükümet idaresini kendi eline almaya çalışmıştır. Bu kapsamda tahta çıkmasında 

büyük rol oynayan Damad Mahmud Paşa’nın tavsiyeleriyle ve kendi arzusuna uygun 

olarak Mabeyn Müşirliğine Damad Mahmud Paşa’nın eniştesi İngiliz Said Paşa’yı, 

Mabeyn Başkatipliğine meşrutiyet taraftarlarının beklentilerinin aksine Ziya Bey, 

Namık Kemal veya Sadullah Paşa’yı değil de daha sonraları defalarca Sadârete 

geçecek olan meşhur Said Bey’i, İkinci Katipliğe de İstinaf Cinayet Mahkemesi 

Reisi Lebib Bey’i getirmiştir
223

. Mabeyn Müşirliğine ise Damad Mahmud Paşa’yı 

tayin etmiştir. 

Yeni Padişah Dolmabahçe Sarayı’na yerleşir yerleşmez sarayın masraflarını 

azaltmıştır. Kendi annesi erken yaşta vefat ettiğinden sarayda valide sultanlara 

mahsus olan imtiyazı kaldırmıştır. Merasim ve teşrifatı sadeleştirmiştir. Sadrazamla 

devlet adamlarının huzurda ayakta durmaları gerekirken Sultan Abdülhamid bunu da 

kaldırarak vükelanın oturmalarını emretmiştir. Sadrazam Rüşdü ve Midhat paşalara 

daha ilk mülakatında sigara dahi ikram etmiştir
224

. Sadrazam dahil büyük küçük tüm 

memurları yerinde bırakmış, ancak kısa bir müddet sonra Serasker Abdülkerim Nadir 

Paşa’nın yerine Hassa Ordusu Kumandanı Redif Paşa’yı atamıştır. Kendisine 

danışılmadan yapılan bu atamaya gücenen Sadrazam Rüşdü Paşa istifa etmişse de 

kabul edilmemiştir. Sadrazam hastalığını bahane ederek günlerce evinden çıkmamış, 

hatta Kılıç Alayı’nda bile bulunmamıştır. Ancak Padişah, Saraya çağırdığı 

sadrazamının gönlünü almayı da bilmiştir
225

. 

                                                 
222 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.409-412. 
223 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.101-105; Ahmed Saib, Abdülhamid’in 

Evâil-i Saltanatı, Mısır, 1326, s.15; Davut Erkan, “Said Paşa, Eğinli”, DİA, C.35, İstanbul, 2008, 

s.574-575; Zekeriya Kurşun, “Said Paşa, Küçük”, DİA, C.35, İstanbul, 2008, s.576-578. 
224 Rüşdü Paşa ikram edilen sigarayı almış fakat saygısından yakmamıştır. Midhat Paşa ise verilen 

sigarayı içmiştir (Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.102). 
225 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.101-106. 
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Sultan II.Abdülhamid, cülus hatt-ı hümâyûnunun kaleme alınması görevini 

Midhat Paşa’ya vermiştir
226

. Midhat Paşa’nın hazırladığı hatt-ı hümâyûn 

müsveddesinde; Sadrazam Rüşdü Paşa’nın “Başvekil” ünvanı verilerek Sadâret 

makamında bırakıldığı, tüm vükelâ ve memurların yerlerinde ibka edildiği, usûl-i 

meşveretin kabulünün ilan olunduğu, Osmanlı Devleti’nin mâlî itibarını sarsan 

Tenzil-i Faiz Kararı’nın feshiyle mevcut mali duruma uygun bir yol bulunmasının 

lüzumlu olduğu, her daire ve kalemde tasarruf tedbirlerine başvurularak sarayın da 

dahili ve harici hizmetçilerinin miktarının azaltıldığı, hânedân-ı saltanat dairelerinin 

masraflarının düşürüldüğü, saray muhassasatının doğrudan Mâliye Hazine’sinden 

tesviye olunacağı, devletin terakkiyatı o devleti meydana getiren kavimlerin ortak 

vatan kavramına sahip olmalarıyla mümkün görüldüğünden ve bu fikrin hayata 

geçirilmesi ve tebaaya aşılanması genel eğitimin tek bir idare altında tek tarz üzere 

düzenlenmesine bağlı olduğundan bu esas üzerine yapılacak ıslahat için Maârif 

Nezâreti’nin tahsisatının artırılacağı, vergi miktarının belirlenmesi ve tahsiline dair 

olan mevcut nizâmâtın adalet ve hakkaniyete ugun olacak ve her türlü suistimali 

önleyecek şekilde ıslahıyla yürürlüğünün sürekli gözetim altında tutulacağı, Bosna 

ve Hersek taraflarında akan kanın devletin ve milletin şanına yakışır şekilde bir an 

önce durdurulmasına çalışılacağı, bazı uygunsuzluklara sebep olan “başıbozuk” 

askerlerinin tamamen lağvıyla bundan sonra gönüllü olarak harbe katılacakların 

nizâmiye askerleri tarzında düzen altına alınmalarının nizama bağlanacağı, 

mahkemelerin umum tebaaya güven verecek şekilde ıslah edileceği, memur 

seçiminde ehliyet ve liyakat aranılmak, suçsuz yere azl edilmemek, görevleri 

belirlenerek vazifelerinden mesul olmak, hal ve hareketlerine göre cezalandırılmak 

veya mükâfatlandırılmak gibi hususları kapsayan bir özel memuriyet nizamnamesi 

yapılacağı, şerʻ-i şerife, medeniyete ve insanlığa sığmayan esir ve köle ticaretinin 

yasaklandığı
227

, saraydaki bütün harem ağaları, cariye ve kölelerin azad edildiği, 

şahıslar elinde olan kölelerin de bir müddet belirlenerek hürriyetlerine 

kavuşturulacağı, dost ve müttefik ecnebî devletlerle yapılmış olan antlaşmaların 

hükümlerine riayet edileceği, yukarıda açıklanan maddelerden gerekli olanların ilgili 

                                                 
226 Ahmed Saib, Abdülhamid’in Evâil-i Saltanatı, s.18. 
227 Bu madde Aşırı fikirlere sahip Ziya Bey tarafından müsveddeye eklenmiştir (Mahmud Celaleddin 

Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.164). 
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daire ve meclislerde görüşülerek hayata geçirileceği, özellikle “usûl-i meşverete” 

dair yapılacak “kavânîn-i esâsiyyenin şerʻ-i şerîf ahkâmına, usûl ve ahvâl-i mülkiye 

ve milliyemize tevâfuk edecek sûretde olması için” devlet adamları, ulema ve bilgi 

sahibi kişilerden oluşacak bir “encümen-i mahsusta” müzakere edileceği, meclis-i 

vükelâda dahi incelenerek kısım kısım padişaha arz olunacağı ve onay isteneceği 

beyan olunmuştur
228

  

Padişah, Midhat Paşa’nın hazırladığı müsveddeyi aynen kabul etmemiş, 

köleliğin ilgası, “başvekil” ve “usûl-i meşveret” gibi maddeleri kaldırarak ve bazı 

değişiklikler yaparak tahta çıkışından 12 gün sonra cülus hatt-ı hümâyûnunu ilan 

etmiştir
229

. Hatt-ı hümâyûnun bu kadar geç ilan edilmesine, içerik konusunda devlet 

erkanı arasında ortaya çıkan anlaşmazlık sebep olmuştur
230

. 

Midhat Paşa, cülus hatt-ı hümâyûnu müsveddesinde Sadâret makamını, 

Avrupa’daki meşrutiyet hükümetlerinde olduğu gibi Başvekalete dönüştürmüştü. 

Böylece Sadâret makamına bağımsızlık kazandırmayı, sadrazamların sadece 

padişaha karşı değil heyet-i vükelâya karşı da mesul olmasını, azil ve nasbının 

padişahça keyfî olarak değil de meclis-i mebʻûsânın ısrarıyla gerçekleşmesini 

amaçlamıştı
231

. Halbuki o sırada Osmanlı Devleti’nde ne Kânûn-ı Esâsî ne de 

meşrutiyet ilan edilmiş olduğundan başvekâlet makamının ihdası, padişahça vakit ve 

mevsiminden önce yapılmış bir iş olarak değerlendirilmiş ve asıl cülus hatt-ı 

hümâyûnundan kaldırılmıştır. Eskiden olduğu gibi Sadâret makamı yine aynı isimle 

bırakılmıştır. Meşrutiyet ilan edildikten bir müddet sonra Sadâret, başvekâlete 

dönüştürülmüştür
232

. 

Midhat Paşa’nın, müsveddede belirttiği saray masraflarının azaltılacağı ve 

saray muhassasatının doğrudan Mâliye Hazine’sinden tesviye olunacağı maddesi de 

zaten Sultan II. Abdülhamid israfı sevmediğinden ve tahta çıkar çıkmaz sarayla ilgili 

                                                 
228 Ahmed Midhat Efendi, Üss-i İnkılab, Kısm-ı Sânî (C.2), Takvim-i Vekayi Matbaası, İstanbul, 

1295, s.285-291. 
229 Ahmed Saib, Abdülhamid’in Evâil-i Saltanatı, s.25. 
230 Ahmed Midhat Efendi, Üss-i İnkılab, Kısm-ı Sânî, s.177. 
231 Ahmed Saib, Abdülhamid’in Evâil-i Saltanatı, s.23. 
232 Ahmed Midhat Efendi, Üss-i İnkılab, Kısm-ı Sânî, s.173-174. 
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birçok tasarruf tedbirlerine başvurduğundan gereksiz görülerek cülus hatt-ı 

hümayunundan çıkarılmıştır
233

. 

Midhat Paşa’nın müsveddede yazıya döktüğü saraydaki kölelerin azad 

edildiği ve Osmanlı Devleti’nde esir ve köleliğin yasaklandığı konularına, Avrupa’ya 

güzel görünmekten başka amaç taşımadığından ve de diğer önemli ıslahatlar 

dururken bu konuyla uğraşılarak vakit kaybetmek lüzumsuz görüldüğünden cülus 

hatt-ı hümayununda yer verilmemiştir. 

Midhat Paşa, müsveddede “usûl-i meşveret”in kabulünün ilan olunduğunu 

zikretmişti. Bu ifade de “memleket ve ahâlimizin ahlâk ve kâbiliyetine cesbân 

(uygun, yakışır) olan bir meclis-i umûmînin teşkîli” şeklinde cülus hatt-ı 

hümâyûnunda değiştirilmiştir
234

. 

Yine Midhat Paşa’nın müsveddede bahsettiği Müslim-gayrimüslim tüm 

tebaanın bir arada eğitim görmelerine olanak sağlayacak mekteplerin açılması fıkrası 

da kabul görmemiş, asıl cülus hatt-ı hümâyûnuna “her sınıf tebaʻanın istiʻdâd ve 

zekâvet-i fıtriyesi mertebesinde ulûm ve maʻârifden müstefîd olması” manasında bir 

ifade eklenmiştir
235

. 

Netice itibarıyla yukarıda bahsedilen Midhat Paşa’nın müsveddesindeki 

değişikliklerin ardından 12 Eylül 1876’da ilan edilen Sultan II. Abdülhamid’in cülûs 

hatt-ı hümâyûnunda; Mehmed Rüşdü Paşa’nın Sadâret makamında bırakıldığı, 

vükelâ ve büyük-küçük tüm memurların görevlerinde ibka edildiği, cümle devlet 

adamları ve memurlarla birlikte tüm tebaanın hürriyet-i şahsiyelerine 

kavuşturulmaları için ortak çalışma yürütüleceği, şeriat esaslarına uygun olarak 

yapılmış kanun ve nizamlara hakkıyla uyulmamasından ve ıslahatların süreklilik 

arzetmemesinden dolayı devletin kötü duruma düştüğü, bu durumun düzeltilebilmesi 

için de umuma emniyet verecek şekilde tanzim olunacak mevcut kanunlara ve şeriat 

esaslarına uygun olarak yapılacak yeni kanunlara harfiyen uyulacağı,  bir “meclis-i 

umûmî”nin teşkil edileceği, bu konuların devlet adamları arasında etraflıca mütalaa 

ve müzakere edilerek padişahtan onay isteneceği, memur seçiminde ehliyet ve 

liyakat aranılmak, suçsuz yere azl edilmemek, görevleri belirlenerek vazifelerinden 

                                                 
233 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.119; Ahmed Midhat Efendi, Üss-i 

İnkılab, Kısm-ı Sânî, s.174-175. 
234 Ahmed Midhat Efendi, Üss-i İnkılab, Kısm-ı Sânî, s.172-173, 175-176, 283. 
235 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.120. 
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mesul olmak, hal ve hareketlerine göre cezalandırılmak veya mükâfatlandırılmak 

gibi hususları kapsayan bir özel memuriyet nizamnamesi yapılacağı, eğitime önem 

verileceği ve tahsisatının artırılacağı, vilayetlerin mülkî, mâlî ve inzibatiyesinin 

tanzimine çalışılacağı, Bosna ve Hersek’te başlayıp giderek yayılan Balkan 

meselesinin bitirilmesi için etkili tedbirlere başvurulacağı, dost ve müttefik ecnebî 

devletlerle yapılmış olan antlaşmaların hükümlerine riayet edileceği belirtilmiştir
236

. 

Meşrutiyetle ilgili kesin ifadeler içermediğinden cülus hatt-ı hümâyûnundan 

meşrutiyet taraftarları hayal kırıklığına uğramıştır
237

. Böylece anayasanın biran önce 

ilanını isteyen Midhat Paşa ile anayasanın hemen ilanından kaçınan Padişah II. 

Abdülhamid arasında cülus hatt-ı hümâyûnu sebebiyle ilk ihtilaf yaşanmış 

oluyordu
238

. Bununla birlikte Sultan II. Abdülhamid, saltanatının ilk günlerinde 

Midhat Paşa’nın ailesini sarayda ağırlayarak, Paşaya kendi kol düğmelerini 

vererek
239

, sarayda iftar yemeğine davet ederek
240

, cülus hediyesi olarak kendi eliyle 

murassa 6 adet gömlek düğmesi ve daha sonra iki defa murassa kutu ihsanda 

bulunarak Midhat Paşa’nın gönlünü hoş tutmuştur
241

.  

Bir taraftan Bosna (Temmuz 1875), Sırp ve Karadağ (Temmuz 1876) 

isyanlarına müdahil olan büyük devletlerin baskıları, bir taraftan da Midhat Paşa’nın 

meşrutiyetin ilanı konusundaki ısrarı yeni anayasanın hazırlanmasını zorunlu 

kılmıştır. Böylece Osmanlı Devleti, bütün vatandaşlarına eşit haklar vererek ve onları 

yönetime ortak ederek Rusya, İngiltere ve Fransa gibi büyük devletler tarafından 

egemenlik haklarına gelebilecek müdahalelerin önüne geçmek istiyordu
242

.  

Bu sırada Midhat Paşa, Tuna valiliğinden beri aklında bulunan ve bir 

dereceye kadar müsveddesini hazırladığı anayasa tasarısını (Kanûn-ı Cedid)
243

 Ziya 

Bey ve Namık Kemal’in de katkılarını aldıktan sonra Sultan II. Abdülhamid’e 

                                                 
236 Ahmed Midhat Efendi, Üss-i İnkılab, Kısm-ı Sânî, s.281-285. 
237 Ahmed Saib, Abdülhamid’in Evâil-i Saltanatı, s.27. 
238 Baykal, “93 Meşrutiyeti”, Belleten, Sayı 21-22, s.51-52; Yavuz Özgüldür-Serdar Özgüldür, “1876 

Anayasası’nın Hazırlanmasında Midhat Paşa’nın Rolü ve Fonksiyonu”, OTAM, Sayı 5, Ankara, 

1994, s.335-336. 
239 Ali Haydar Midhat, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatıralarım, Haz. İsmail Dervişoğlu, s.11-15. 
240 BOA, Y.PRK.A, 1/73, 14 Eylül 1292 (26 Eylül 1876). 
241 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.399. 
242 Baykal, “93 Meşrutiyeti”, Belleten, Sayı 21-22, s.53-55. 
243 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 170. 
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sunmuştur. Ayrıca padişah, 1876 tarihli Fransız anayasasını Said Paşa’ya tercüme 

ettirmiştir. 

Anayasa gibi önem taşıyan bir tasarının ne tercüme bir metinle ne de Midhat 

Paşa ve arkadaşlarının teklifleriyle oluşmasını istemeyen padişah, iç ve dış 

gelişmelerin de zorlamasıyla harekete geçmiştir
244

. Nihayet 22 Eylül 1876 tarihli 

Sadârete bildirilen irade ile meclis ve ıslahatlar için çalışmalara başlanması 

istenmiştir. 8 Ekim 1876 tarihli irade ile de anayasayı hazırlamak üzere Midhat 

Paşa’nın başkanlığında meclis-i mahsus adıyla özel bir komisyon kurulmuştur. 

Komisyon üyeliğine atananlar ise şunlardır: Nâfia Nâzırı Server Paşa, Maârif Nâzırı 

Cevdet Paşa, Namık Paşa, Sami Paşa, Kâni Paşa, Seyfüddin Efendi, Hilmi Efendi, 

Uryanizade Ahmed Esad Efendi, Fetva Emini Halil Efendi, Şehir Emini Kadri 

Beyefendi, Mahkeme-i Temyiz Azası Ramiz Efendi, Evkaf Müfettişliği Müsteşarı 

Ömer Efendi, Üsküdar Hukuk Mahkemesi Reisi Yesarizade Hayrullah Efendi, 

Meclis-i Tedkikat Azası Ömer Efendi, Hâriciye Müsteşarı Aleksandır Efendi, 

Adliyye Müsteşarı Vahan Efendi, Nâfia Müsteşarı Odiyan Efendi, Altıncı Daire 

Reisi Kostaki Beyefendi, Maârif Müsteşarı Ziya Beyefendi, Şûrâ-yı Devlet Azası 

Ohannes Efendi, Mekteb-i Sultânî Nâzırı Sava Paşa
245

, Borsa Komiseri Abidin Bey 

ve iki ferik
246

. Sonradan Şûrâ-yı Devlet Azası Namık Kemal de komisyon üyeliğine 

getirilmiştir
247

. 

Komisyon Midhat Paşa’nın (Kanûn-ı Cedid), Küçük Said Paşa’nın ve Meclis-

i Vükela’nın hazırladığı anayasa taslaklarını incelemiştir. Bunlardan başka Süleyman 

Paşa’nın hazırladığı bir anayasa taslağı var ise de bu taslağın komisyonda ele 

alındığına dair herhangi bir belgeye tesadüf edilememiştir. Komisyon yoğun olarak 

                                                 
244 Özgüldür-Serdar Özgüldür, “1876 Anayasası’nın Hazırlanmasında Midhat Paşa’nın Rolü ve 

Fonksiyonu”, OTAM, Sayı 5, s.336-337. 
245 Sava Paşa ile ilgili ayrıntılı bir çalışma için bkz. Cemal Atabaş, Sava Paşa’nın Girit Valiliği 

(1885-1887), Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011; Atabaş, “Bir Liderin 

Lider Seçimi: II. Abdülhamid’in Sava Paşa’yı Girit Valisi Olarak Ataması”, Tarih Boyunca Lider ve 

Liderlik Anlayışı, Edit. Ali Arslan, Kitabevi, İstanbul, 2014, s.47-63. 
246 Bekir Sıtkı Baykal, “Birinci Meşrutiyete Dair Belgeler” Belleten, C.XXIV, Sayı 96, TTK, Ankara, 

1960, s.601-605. Feriklerden biri Süleyman Paşa’dır (İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Şıpka Kumandanı 

Süleyman Hüsnü Paşa’nın Menfa Hayatına Dair Bazı Vesikalar”, Belleten, C.XII, Sayı 45, 1948, 

s.208).  
247 Akün, “Nâmık Kemal”, DİA, C. 32, s.369. 
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Meclis-i Vükela tasarıları üzerinde çalışmış ve Kânûn-i Esâsî metnini bu tasarıları 

derleyerek oluşturmuştur
248

.  

Komisyonun anayasa çalışmaları peyderpey padişaha sunuluyordu. Padişah 

da hazırlanan maddeler hakkında devlet adamlarının fikirlerine müracaat ediyordu. 

Bu nedenle çalışmalar yavaş ilerliyordu
249

. Nihayet Meclis-i Mahsus’un son şeklini 

verdiği anayasa taslağı Sultan II. Abdülhamid’in isteğiyle bir kez de Vükelâ 

Heyeti’nce incelenerek
250

 tekrar padişaha sunulmuştur. Sultan II. Abdülhamid; 

Mahmud Celaleddin, Saray Başkatibi Said ve İngiliz Said paşalarla taslağı müzakere 

ettikten sonra “Hükûmetin emniyetini ihlâl ettikleri idâre-i zâbıtanın tahkîkât-ı 

mevsûkası üzerine sabit olanları Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâne’den ihrâç ve tebʻîd 

etmek münhasıran zât-ı hazret-i pâdişâhînin yed-i iktidârındadır” şeklindeki sürgün 

maddesini anayasaya eklemiştir
251

. Midhat Paşa’nın Avrupa’ya sürülmesinin de 

dayanağını oluşturan meşhur bu 113. maddeye  Ziya Bey ve Namık Kemal şiddetle 

karşı çıkmışlar, bu şekliyle anayasanın bir anlamı olmayacağını ifade ederek Midhat 

Paşa’ya baskı yapmışlar, hatta araları da bozulmuştur. Ancak Midhat Paşa devlet 

adamları içinde hiç kimseden destek görmediğinden yakınarak müzakerelerin adeta 

mücadele şeklini aldığı, şimdilik bu şekilde anayasanın ilanıyla ileride tadil 

olunabileceği cevabını vermiştir. Yine de Midhat Paşa elinden geleni yapmış, 

yukarıda bahsedilen sürgün maddesine “idâre-i zâbıtanın tahkîkât-ı mevsûkası 

üzerine sabit olanlar” ifadesini eklettirerek ilgili maddeyi biraz daha 

                                                 
248 Seydi Vakkas TOPRAK, “İlk Osmanlı Anayasasının Hazırlık Aşaması ve Midhat Paşa’nın 

Hazırladığı Kanûn-ı Cedîd”, Osmanlıdan Cumhuriyete Sosyo-Kültürel Siyasi Yansımalar: Prof. 

Dr. Ali İhsan Gencer Anısına, Yay. Haz. Gülden Sarıyıldız, Fatma Ürekli, Recep Karacakaya, 

Neriman Ersoy Hacısalihoğlu, Derin Yayınları, İstanbul, 2015, s.437-446. 
249 Baykal, “93 Meşrutiyeti”, Belleten, Sayı 21-22, s.56. 
250 Kânûn-ı Esâsî’nin hazırlıkları sırasında, Ahmed Cevdet Paşa ile Midhat Paşa arasında, birbirlerini 

üzecek ve küstürecek derecede sert tartışmalar yaşanmıştır (Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir 40- 

Tetimme, 3.bs, Yay. Cavid Baysun, s.167-168). İkili arasında geçen bir olayı Memduh Bey şöyle 

anlatmaktadır. “Tophâne Müşîri Damad Mahmud Celaleddin Paşa’nın Salı Pazarı’nda kâin Cemile 

Sultan Sarayı’nda bir akşam encümen-i hass-ı vükelâ teşekkül etti. Kânûn-ı Esâsî’nin müsveddesi 

tedkîk olunurken Adliye Nâzırı Cevdet Paşa ibârede birkaç kelimeye muʻteriz olunca Midhat Paşa 

‘Avrupa kanunlarına senin aklın ermez’ istihfâfıylâ zebân-dirâz oldukda Cevdet Paşa hiddetinden ateş 

kesilerek ‘fazl ve akl temyîz edecek mikyâsınız on onbeş Fransızca lugat bilmeğe münhasırdır. Bir 

kunduracı Fransız lisânında senden dürüst tekellüme muktedirdir’ demesiyle meclise sıklet basdı” 

(Mehmed Memduh, Kuvvet-i İkbâl-Alâmet-i Zevâl, Matbaa-i Hayriyye ve Şürekâsı, İstanbul, 1329, 

s.7)   
251 TOPRAK, “İlk Osmanlı Anayasasının Hazırlık Aşaması ve Midhat Paşa’nın Hazırladığı Kanûn-ı 

Cedîd”, Osmanlıdan Cumhuriyete Sosyo-Kültürel Siyasi Yansımalar: Prof. Dr. Ali İhsan Gencer 

Anısına, s.446. 
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sağlamlaştırdığını düşünmüştür. Ziya Bey ve Namık Kemal’in yanı sıra Tersane 

Konferansı için İstanbul’da bulunan İngiliz Murahhası Lord Salisbury de Midhat 

Paşa ile görüşerek sürgün maddesiyle ilgili eleştirilerini dile getirmiştir
252

.  

Son şekli verilen anayasanın ilan tarihi olarak da ses getirmesi ve etki 

bırakması bakımından Tersane Konferansı’nın ilk toplanma günü olan 23 Aralık 

1876 tarihi belirlenmiştir
253

.   

 

4.Meşrutiyet Aleyhtarlarının Sürgüne Gönderilmesi 

Bir yandan anayasa çalışmaları devam ederken bir yandan da meşrutiyet 

yanlısı ve karşıtı gruplaşmalar ortaya çıkmıştı. Midhat Paşa’nın yanında Namık 

Kemal, Ziya, Rauf ve İsmail beylerle daha sonra vezir olan Hasan Fehmi, Şakir, 

Sadullah, Köse Raif ve Rıfat paşalar ile genç memurlar bulunuyordu. Meşrutiyet 

karşısındaki güçlü cephe içinde Ahmed Vefik, Tophâne Müşiri Damat Mahmud, 

Cevdet, Serasker Redif paşalar ve saraya mensup devlet adamları yer alıyordu. 

Sadrazam Mehmed Rüşdü Paşa Kânûn-ı Esâsî aleyhinde olmakla birlikte ıslahat 

yapılmasına taraftardı. Safvet ve Edhem paşalar ise tarafsızdı. Devlet adamları 

arasındaki bölünmüşlük basın ve yönetici olmayan zümreler arasında da 

yaşanıyordu.  

Ulemadan ve eski devlet adamlarından anayasa ve meclis karşıtı söylemlerle 

bir ihtilal hazırlığı içinde bulunanlar da yok değildi
254

. Bunların en meşhurları 

Kazasker Muhyiddin Efendi, Şeyhülislamlıkta gözü olan Kazasker Şerif Efendi, 

Ramiz Paşa ve Rıza Bey’di
255

. Bunlar birtakım medrese talebelerini de aldatarak 

yanlarına çekmişlerdi
256

. Ekim 1876’da İstanbul’da genel bir emniyetsizlik ve 

asayişsizlik vardı. Yeni hükümet aleyhinde yukarıda ulemâdan isimleri verilen 

kişilerin “Çerkes Hasan Vakʻası” gibi birtakım planlar yaptıkları, bunların ilkönce 

Sultan II. Abdülhamid’i halʻ edecekleri ve sonrasında Şeyhülislam Hasan Hayrullah 

Efendi ile Midhat, Serasker Redif, eski Mâliye Nâzırı Yusuf paşalara ve diğer bazı 

                                                 
252 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.344-346. 
253 Baykal, “93 Meşrutiyeti”, Belleten, Sayı 21-22, s.58. 
254 Ahmed Saib, Abdülhamid’in Evâil-i Saltanatı, s.31; Baykal, “93 Meşrutiyeti”, Belleten, Sayı 21-

22, s.52-53. 
255 Ahmed Saib, Abdülhamid’in Evâil-i Saltanatı, s.32. 
256 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.176. 
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devlet adamlarına suikasd düzenleyecekleri rivayet ediliyordu
257

. Yine ıslahat ve 

Sırbistan ile sulh aleyhinde bulunan ilmiyeden bazı kimseler “Kanûn-ı Esâsî kâfir 

işidir. Bir de meclis-i mebʻûsânda pek çok Hıristiyan bulunacağından bunlar Şerʻ-i 

Şerîfe mugâyir kânûnlar koyacakdır. Mesela islâm karılarını açık gezdirmek için 

şimdiden ahrâr arasında müzâkere olunuyormuş”
258

 ve Padişahın Ayasofya 

Camii’nde Sadrazam Rüşdü ve Midhat paşalarla sohbet ettiğini görerek “Sadrazam 

ve Midhat Paşa kâfirdir, Padişah da onları karşısına almış ve arkasına Frenk gömleği 

giymiş, câmide sohbet ediyordu. Müslümanları, gayrimüslim vatandaşların 

mebʻûslarının re’yi ile güçsüz bırakacaklar” gibi sözlerle ortalığı karıştırmaya 

başlamışlardı. Yine sokaklara kağıtlar atarak ve bildiri yapıştırarak halkı ifsada 

çalışıyorlardı
259

.  Ayrıca Ramazan ayı münasebetiyle camilerde vaaz ve nasihatlerle 

halkın taassub-ı diniyelerini tahrik ediyorlardı
260

.  

Bunların tahrikleriyle halk arasında memleketin asayişini bozacak 

dedikodular çoğalmış, müdahale edilmezse tehlikeli sonuçlara yol açacağı 

anlaşılmıştır. Zabıta vasıtasıyla yapılan tahkikatta dedikodulara sebep olan, 

dolayısıyla hükümeti yıkmayı hedefleyen bir cemiyetin varlığı tesbit edilmiş, 

Ramazan Bayramı’nın arefe günü
261

 ilgililer tutuklanmıştır
262

. Neticede Midhat, 

Ahmed Cevdet, Mahmud Celaleddin, Mehmed Rüşdü paşalar ve Hasan Hayrullah 

Efendi gibi devlet adamlarının 2 Şevval 1293/21 Ekim 1876 tarihli akdettikleri 

mecliste; “…bunların tasmîm-gerdeleri olan fesâdât Devlet-i Aliyye’nin bugünkü 

günde dûçâr olduğu gavâil-i hâriciyye ve dâhiliyyesiyle mebânî-i hükûmeti hüdâ-

negerde bütün bütün mütezelzil ve münderis edecek ve düşmanlarımızın aradıkları 

netâyici taʻcîl eyleyecek efʻâl ve harekât olduğuna ve bu türlü ahvâle sebeb olanlar 

hakkında terettüb edecek mücâzâtın her devlet ve memlekette âcilen icrâsı kavâʻid-i 

                                                 
257 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.133-134. 
258 Ahmed Saib, Abdülhamid’in Evâil-i Saltanatı, s.32-33. 
259 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.176. 
260 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.134-135. 
261 “İstanbul zâbıtası hocalarla harb (Sırbistan Savaşı) tarafdarlarının (Bayram Alayı’nda) Hünkârın 

arabası geçerken büyük bir nümâyiş icrâ edeceklerini, arabayı tevkîf edip Abdülhamid’e harbe devâm 

olunmasına dâir bir arzuhâl vereceklerini, Bâbıâlî’nin müdâhale-i ecnebiyeyi kabûl etmeyip 

müsâlahayı Belgrad’da akdetmesi için kendisinden vaʻd isteyeceklerini haber almış idi. İşte bu ihbârât 

üzerine idi ki arefe günü bu nümâyişin mürettibleri kâmilen tevkîf ve bayram günlerinde âsâyiş-i 

mahallînin ihlâl edilmemesi için zâbıtaca tedâbîr ittihâz kılınmış idi” (Osman Nuri, Abdülhamid-i 

Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.135).       
262 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.135. 
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merʻiyeden olarak bu cihetle eşhâs-ı müfside-i mezkûrenin uzun uzun istintaklarının 

icrâsıyla iştigâle hâl ve maslahatın tahammülü olmadığına binâ’en bir taraftan 

menfâlarında istintaklarına müsâraʻat ve devâm olunmak üzere…” denilerek 

oybirliği ile cemiyet reislerinden Sudûrdan Şerif  Efendi’nin İstanköy’e, Muhyiddin 

Efendi’nin Rodos’a, Mir-i Mîrândan Ramiz Paşa’nın Bozcaada’ya ve  eski Bâbıali 

Evrak Müdürü Rıza Bey’in Limni Adası’na sürgünlerine ve rütbe ve payelerinin 

ilgasına karar verilmiştir. Yine aynı mecliste cemiyet azalarından Çenberlitaş’ta 

Köprülüoğlu Medresesi’nde sâkin Bayezid hocalarından Mustafa, Gürcü Sabit, 

Akdeniz Başkurşunlu Medresesi’nde Hâlidî dervişlerinden Mahmud, Mahall-i iskanı 

malum olmayan Ali, Zincirlikuyu Mahallesi’nde sakin Fatih hocalarından Bozkırlı 

Mustafa, Fatih Baştetimme Medresesi’nde sakin Fârisî hocası Osman, Fatih 

civarında Dersiâm hocalarından Sirozlu Deli Hafız, Sudurdan Hocazade Dağıstânî 

Muhyiddin ve yeğeni Mustafa, Gürcü İbrahim, derse yeni başlayan Hoca Mehmed ve 

İbrahim, Müzellef Mehmed, Merhum Kıbrıslı Kethüdası Kamil, Dersiâm Gürcü 

Süleyman, Kerkük Müftüsü esbak Derviş, Beypazarlı Emin efendilerin de 

memleketlerine ve münasib mahallere gönderilmesi kararlaştırılmış, aynı gün 

padişahın iradesi de alınmıştır
263

. Tahkikat raporlarından tatmin olmayan Padişah, 

böyle bir kısım ulemânın sorgusuz-mahkemesiz sürülmesinden dolayı halk arasında 

dedikodu çıkağı ve kendi makamının tehlikeye düşeceği endişesiyle onay konusunda 

direnmişse de devlet adamlarının ısrarı sonucunda alınan kararı kabul etmek zorunda 

kalmıştır
264

. Bu şekilde 400 kişi hemen Arkadı Vapuru’na bindirilerek sürgüne 

gönderilmişlerdir
265

. İleri gelen devlet adamları ve yüksek dereceli ilim adamları ile 

müderris ve dersiâmlar biri 90, diğeri 91 imzalı iki dilekçeyle sürgün kararından 

dolayı Padişaha teşekkürlerini iletmişlerdir. Kânûn-ı Esâsî’nin ilanının hemen 

ardından bu kişilerin affı sağlanarak İstanbul’a dönmelerine izin verilmiştir
266

.  

Dönemin önemli devlet adamlarının ve hususen de insanların hak ve 

hukuklarını daha sağlam esaslara bağlamak amacıyla anayasa çalışmalarını yürüten 

Midhat Paşa’nın bu kişileri mahkemeye çıkarmadan hatta sorgularının dahi 

                                                 
263 BOA, İ.DH, 60216-2, Lef 1-3, 2 Şevval 1293 (21 Ekim 1876); Sürgün olayı Takvîm-i Vekâyiʻ’de 

yayınlanan bir yazı ile halka ilan olunmuştur (Takvîm-i Vekâyiʻ, sayı 1841, 6 Şevval 1293(25 Ekim 

1876).  
264 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.177-178. 
265 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.133. 
266 Ahmed Midhat Efendi, Üss-i İnkılab, Kısm-ı Sânî, s.205, 293-297. 
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tamamlanmasına fırsat vermeden sürgüne göndermeleri eleştiri almıştır. Esasında 

Midhat Paşa bu hareketiyle Sultan II. Abdülhamid’in eline büyük bir koz vermiş ve 

Padişahın anayasanın 113. Maddesine ekleyeceği sürgün fıkrasına zemin 

hazırlamıştır
267

. 

 

5.Asâkir-i Milliye 

Sırbistan ve Karadağ, bağımsızlıklarını kazanmak ve topraklarını genişletmek 

amacıyla 24 Temmuz 1875’te başlayan Bosna isyanına destek vermişler, bekledikleri 

sonucu alamayarak nihayet 1 Temmuz 1876’da Sırbistan, 2 Temmuz’da da Karadağ, 

bağlı oldukları Osmanlı Devletine savaş (isyan) açmışlardır
268

. Bu gelişmeyle birlikte 

Rumeli ve Anadolu’da takım takım gönüllü askerler toplanmaya başlamıştır. 

İstanbul’da da özellikle medrese talebelerinden bu şekilde cemiyetler ortaya 

çıkmıştır
269

. Bunların belli bir düzen içinde kayıd ve kabulleri, savaş alanlarına 

sevkleri ve techiz masraflarının karşılanması için erbab-ı hamiyet tarafından 

verilecek nakdî ianelerinin toplanması amacıyla Midhat Paşa’nın başkanlığında Bâb-

ı Seraskerî’de “Asâkir-i Muʻâvine Techîz Cemʻiyeti” adıyla bir komisyon 

kurulmuştur
270

. Komisyonun diğer üyeleri ise Ticaret Nâzırı Mahmud Paşa, Dâr-ı 

Şûrâ azasından Hurşid Paşa, Daha sonra Şeyhülislamlığa getirilecek olan Sahip Bey, 

Maârif Müsteşarı Ziya Bey, Şakir Bey Efendi ve Debbağhane Miralayı Hidayet 

Bey’di. Gönüllü olarak askere yazılacaklara devlet tarafından maaş, elbise, silah ve 

mühimmat verilecekti. Bu masrafların karşılanması için iane defteri açılmış, devlet 

adamları ve memurların iştirak ettiği yardım kampanyasına Midhat Paşa da katılmış, 

250 lira bağışta bulunmuştur
271

. Gönüllü askerlerin başıbozuk askeri görüntüsü 

                                                 
267 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.367; Midhat Paşa, Mithat Paşanın 

Hatıraları I: Hayatım İbret Olsun (Tabsıra-i İbret), Yay. Haz. Osman Selim Kocahanoğlu, s.207, 

dipnot 92. 
268 Uçarol, a.g.e., s.326-327. 
269 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.170; Ahmed Midhat Efendi, Üss-i İnkılab, Kısm-ı Evvel (C.1), 

Takvim-i Vekayi Matbaası, İstanbul, 1294, s.242. 
270 BOA, İ.DH, 60092, Lef 1, 27 Eylül 1292 (9 Ekim 1876). 
271 Takvîm-i Vekâyiʻ, Sayı 1827, 23 Cemaziyelahir 1293(16 Temmuz 1876), s.2; İhsan Sungu, 

“Atatürk’ün Babası Ali Efendi ve Mensup olduğu Selânik Asâkiri Milliye Taburu”, Belleten, C.3, 

Sayı 10, Ankara, 1939, s.293-294.  
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vermemeleri için talimden geçirilmeleri uygun görülmüş, bu iş için Midhat ve 

Mahmud Celaleddin paşalar görevlendirilmiştir
272

. 

Müslümanların yanı sıra gayrimüslimler de gönüllü olarak askere 

yazılmışlardır
273

. Hatta Midhat Paşa bu iki grubun bir arada yaşayabileceklerini ve 

hilal ile salibin bir araya gelebileceğini ispat etmek için gayrimüslim gönüllü 

askerlerinden oluşan bir taburu, üzerinde ay-yıldız ve haçın bulunduğu bir sancakla 

İstanbul’da, Bâb-ı Âli Caddesi’nde dolaştırmıştır. Bu olay 19 Temmuz 1876 tarihli 

gazetelerde neşredilmiştir
274

. 

Midhat Paşa’nın başkanlığında Bâb-ı Seraskerî’de Temmuz 1876’da kurulan 

“Asâkir-i Muʻâvine Techîz Cemʻiyeti”,  Ekim 1876 tarihine kadar geçen yaklaşık üç 

aylık süreçte 13.285 kişiyi gönüllü asker olarak yazmıştır. Bunlardan 4.343 kişi 

Beykoz Çayırı’nda muhtasar talimden geçirilerek oradan ve 8.942 kişi ise Bâb-ı 

Seraskerî’den vapur ve trenlerle muharebe alanları olan Vidin, İşkodra ve Niş 

taraflarındaki asâkir-i muntazama taburlarında istihdam olunmak üzere takım takım 

gönderilmiştir. Bunların içinde Çivizade Demosten Efendi’nin Hıristiyanlardan 

yazdığı 226 kişilik gönüllü asker bölükleri de bulunuyordu.  

Cemiyetin topladığı yardım ise sikke-i hâlisa olarak 1 milyon 94.400 küsür 

kuruştu. Bu meblağdan 1 milyon 34.000 küsür kuruş, Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî Levâzım 

Dairesi aracılığıyla gönüllü askerlerin silah, elbise, sevk ve diğer gerekli malzemeleri 

için harcanmış, geriye kalan 59 bin küsür kuruş ise nizamiye hazinesine 

devredilmiştir. Ayrıca Hıristiyan gönüllü askerlerin yazımında hizmeti görülen ve 

masraflarını kendi cebinden karşılayan Çivizade Demosten Efendi’ye rütbe verilmiş, 

Beykoz Çayırında gönüllü askerlerin eğitimlerinde üstün gayret gösteren Beykoz 

Debbağhanesi Müdürü Miralay Hidayet Bey’in de taltif edilmesinin Seraskerliğe 

tavsiyesi kararlaştırılmıştır
275

. 

                                                 
272 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 170. 
273 İstanbul’daki medrese talebeleri (talebe-i ulûm), bir beyanname neşrederek Hıristiyanların bu 

şekilde Osmanlı Devleti için savaşmaya gönüllü olmalarını takdir etmiştir (Ahmed Midhat Efendi, 

Üss-i İnkılab, Kısm-ı Evvel, s.435-437).   
274 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 171-172; Sungu, “Atatürk’ün Babası Ali Efendi ve Mensup 

olduğu Selânik Asâkiri Milliye Taburu”, Belleten, C.3, Sayı 10, s.310; Ahmed Midhat Efendi, Üss-i 

İnkılab, Kısm-ı Evvel, s.243. 
275 BOA, İ.DH, 60092, Lef 1, 27 Eylül 1292 (9 Ekim 1876); Lef 2, 12 Şevval 1293 (31 Ekim 1876). 

Yine Altunizade İsmail, Hoca Şükrü ve Hoca Salim efendiler de İstanbul’daki gönüllü askerlerin 
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     Yukarıdaki bilgilerin alındığı belgede açık bir ifade yoksa da genel 

içerikten bu belgenin düzenlendiği tarihte yani Ekim 1876’da “Asâkir-i Muʻâvine 

Techîz Cemʻiyeti”nin görevini tamamladığı anlaşılmaktadır. 

Bu sırada devam eden Sırbistan savaşının masraflarının karşılanması için 

yardım kampanyası düzenlenmiştir. Padişah V. Murad, hanedan üyeleri, sadrazam ve 

şeyhülislam gibi yüksek dereceli devlet adamlarının yanı sıra memurlar da kampanya 

katılmışlardır. Midhat Paşa da 300 Lira-yı Osmânî, 1 çift top hayvanı, 1 çift Çogar? 

Hayvanı ve 10 kıyye gümüş yardımda bulunmuştur
276

. Yine Sultan II. 

Abdülhamid’in saltanatı zamanında, 1876 yılı Ekim ayı sonlarında, ihtiyaç sahibi 

Bosna ve Hersek’li Müslim ve gayrimüslimlere yardım toplanması için Şûrâ-yı 

Devlet Reisi Midhat Paşa başkanlığında bir komisyon kurulmasına ve Rüstem Paşa, 

Sahib Bey, Raşid Efendi, Edirneli Şerif Bey Efendi, Tersane Meclisi azasından Emin 

Efendi ve mültezimlerden Hacı Mustafa Efendi’nin komisyon azalığına seçilmesine 

karar verilerek padişahtan onay istenmiştir. Sultan Abdülhamid ise Maârif Müsteşarı 

Ziya, Şûrâ-yı Devlet Azası Kemal ve Borsa Komiseri Abidin beylerin ve 

Hıristiyanlardan münasip iki zatın da komisyona alınmalarını, yardım yapılacak 

bölge halkının ihtiyaçlarının belirlenmesini, komisyonun görev ve yetkileriyle ilgili 

bir talimatname hazırlanarak arz edilmesini, padişahın, şehzadelerin ve hanedan 

mensuplarının ianelerinden sonra talimatnamenin icraya konulmasını ve erbâb-ı 

hamiyetin yardıma teşvik edilmesini irade buyurmuştur
277

.  

İstanbul’daki gönüllü askerler meselesi, Midhat Paşa’nın ikinci Sadâreti 

zamanında ve Kânûn-ı Esâsî’nin ilanının ardından Tersane Konferansı kararlarıyla 

kamuoyunun oldukça hassaslaştığı bir dönemde tekrar gündeme gelmiştir. Şöyle ki 

gönüllülerden oluşan Selanik Asâkir-i Milliye Taburu, Meşrutiyetin ilanının ertesi 

günü İstanbul’a gelmiştir. Tabur, görkemli bir törenle karşılanmıştır. Bâbıâli’deki 

geçit resminde Sadrazam Midhat Paşa, Şeyhülislam, Serasker ve nâzırlar binek 

taşında taburu selamlamışlardır.  

İstanbul basınında da Selanik Asâkir-i Milliyesi’nin düzen ve intizamı, 

vatanseverlikleri ve taşralarda diğer eyaletlere gönüllü askerlik konusunda örnek 

                                                                                                                                          
yazımı ve sevklerinde üstün çaba ve gayret göstermişlerdir (Ahmed Midhat Efendi, Üss-i İnkılab, 

Kısm-ı Evvel, s.242-243).    
276 Takvîm-i Vekâyiʻ, Sayı 1827, 23 Cemaziyelahir 1293(16 Temmuz 1876), s.1. 
277 BOA, İ.DH, 60212, 11 Şevval 1293 (30 Ekim 1876). 
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oluşlarıyla ilgili övgü dolu yazılar yazılmış, İstanbul’da da bu şekilde gönüllü 

askerlik için harekete geçilmesi teşvik edilmiş, hatta İttihad Gazetesi Matbaasında 

defter açılarak gönüllü asker kaydına başlanmıştır. Yine kaydedilen isimler 

gazetelerde yayınlanmıştır. Bunlar içinde ise ünlü yazar Ahmed Midhat, kardeşi 

Cevdet, Samipaşazade Sezâî, Sabah Gazatesi Başmuharriri Ş. Sami ve İttihad 

Gazetesi muharrir, mürettip ve hademelerinin isimleri vardı.  

Bu sırada, bir müddet önce Maârif Müsteşarı Ziya Bey’in başkanlığında 

kurulmuş olan ve Beyazıt’ta askerî misafirhanede çalışmalarını sürdüren “Hediye-i 

Askeriye Cemiyeti”, “Asâkir-i Milliye Cemiyeti” adı altında 28 Aralık 1876 tarihli 

İstanbul gazetelerinde bir beyanname ilan ederek halkı, millet askeri yazılmaya 

çağırmış ve cemiyetin bu işlerle meşgul olacağını bildirmiştir. Yine aynı 

beyannamede Asâkir-i Milliye Cemiyeti Nâzır-ı Umûmîsi olarak Maârif Müsteşarı 

Ziya Bey’in, azalar olarak da Namık Kemal ve Midhat Paşa’nın Damadı Vefik 

beylerin adları yer almıştır
278

. 

Bu sıralarda asâkir-i milliyeye kaydedilen gönüllü askerlerin Midhat Paşa’nın 

konağına giderek paşayı alkışlamaları gibi hadiseler de yaşanmıştır
279

.  

Asâkir-i Milliye Cemiyeti’ni kuran Hediye-i Askeriye Cemiyeti’yle 

Süleyman Paşa’nın yakın ilişkisi, Asâkir-i Milliye Cemiyeti kurucuları arasında Ziya, 

Namık Kemal ve Midhat Paşa’nın damadı Vefik beylerinin bulunması Sultan II. 

Abdülhamid’i kuşkulandırmış, bu oluşumu kendisi ve tahtına karşı bir tehdit olarak 

algılamıştır. Cemiyetin faaliyetlere başlamasıyla ilgili yukarıda bahsolunan 

beyannamenin gazetelerde neşrinden bir gün sonra Mabeyn Başkatibi Said Bey 

aracılığıyla Sadrazam Midhat Paşa’ya hitaben yazılan 29 Aralık 1876 tarihli 

tezkirede; “Millet askeri gibi vatanperverliğe delâlet eden şeyler nezd-i 

hümâyunlarında nazar-ı takdir ile görülecek mesâîden ise de merkezce bunun mevki-

i kabule konulmasında fâide-i tâmme olup olmadığı evvelâ muvâzene olunup lüzum 

ve muhassenatında fikirler ittihad ettiği halde irâde-i seniyeye müracaat olunmakla 

beraber bu sınıfa iltihak arzusunda bulunanların kabul ve tahriri ve bunların inde’l-

lüzum silah altına daveti ve talimleri Bab-ı Seraskerî’ye ait olmak lazım geleceğine 

                                                 
278 Sungu, “Atatürk’ün Babası Ali Efendi ve Mensup olduğu Selânik Asâkiri Milliye Taburu”, 

Belleten, C.3, Sayı 10, s.298-303. 
279 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.355-356. 
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göre cemiyet-i mezkûrenin bir gûna karar-ı resmiye ve irâdeye müstenit olmayarak 

buna teşebbüs eylemesi münasip olamayacağından zikrolunan cemiyetin bu işten 

derhal kat’-ı müdahalesiyle beraber asâkir-i milliye tertibi maddesinin ve muamelât-ı 

nizamiye ve sâiresinin beyne’l-vükelâ bi’l-etraf tezekkürüyle icraatının tahsil-i irâde-

i seniyeye taliki ve bu maddenin bervech-i muharrer ittihaz olunacak karara muallak 

olduğunun ve cemiyet-i müteşekkilenin müdahalesi resmen memnûʻ olduğunun dahi 

yarın evrak-ı havâdisle ilanı emr u ferman-ı hümâyun-ı cenâb-ı pâdişâhî 

iktizasındandır” denilerek millet askeri konusunda müzakereye; irade ve resmî 

karara; askerlerin yazımı, silah altına alınması, talimleri gibi hususların Seraskerlikçe 

yürütülmesine riayet edilmediğinden Asâkir-i Milliye Cemiyeti faaliyetlerinin 

sonlandırıldığı bildirilmiştir
280

. Gönüllü asker olmak isteyenlerin ise Seraskerliğe 

müracaat etmeleri ilan olunmuştur
281

. Bu işle ilgisi görülen Süleyman Paşa Hersek 

Kumandanlığı’na, Ziya Bey de Suriye Valiliğine tayin edilerek İstanbul’dan 

uzaklaştırılmıştır
282

. Neticede Asâkir-i Milliye meselesi Sultan II. Abdülhamid’in 

Midhat Paşa hakkındaki şüphe ve kuşkularını daha da artırmıştır.   

  

I.İkinci Sadâreti 

Sultan Abdülaziz’in halʻinden kısa bir süre önce sadrazamlığa getirilen 

Mehmed Rüşdü Paşa, V. Murad döneminde de bu makamda kalmıştır. Sultan II. 

Abdülhamid’in tahta geçmesiyle yaşlılığını ileri sürerek istifa etmek istediyse de 

kabul olunmamıştır. Kendisine sorulmadan Seraskerin değiştirilmesi ve bazı 

arzlarının aksi yönünde irade çıkmasına gücenerek birkaç defa daha istifa 

teşebbüsünde bulunmuştur. Balkanlardaki savaş için hidivin gönderdiği Mısır 

askerlerin İstanbul’a yerleştirilmesi ve İstanbul’daki Türk askerlerin savaş alanlarına 

gönderilmesinde ısrar etmesi, şüpheleri üzerine çekmiştir. Sultan Abdülaziz’in 

halʻinde de Türkçe bilmez Şam askerleri kullanıldığından Sultan II. Abdülhamid 

Mısır askerlerinin İstanbul’da bırakılmasına müsaade etmeyerek Varnaya’ya 

göndermiştir. Mehmed Rüşdü Paşa ise Mısır askerlerinin İstanbul’da tutulacağı ve 

                                                 
280 Sungu, “Atatürk’ün Babası Ali Efendi ve Mensup olduğu Selânik Asâkiri Milliye Taburu”, 

Belleten, C.3, Sayı 10, s.303-304.  
281 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.356. 
282 Sungu, “Atatürk’ün Babası Ali Efendi ve Mensup olduğu Selânik Asâkiri Milliye Taburu”, 

Belleten, C.3, Sayı 10, s.304. 
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muharebe alanlarına sevkedilmeyeceğine dair Mısır Hidivi’ne söz verdiğinden zor 

durumda kalmıştır. 

Mehmed Rüşdü Paşa, meşrutiyete karşıydı. İstanbul Konferansı da 

yaklaşmaktaydı. Sultan Abdülaziz’in halʻinde rol aldığından kendisi hakkında halk 

arasında bazı söylentiler çıkarak itibarı da azalmıştı. Hem mizacı gereği Kânûn-ı 

Esâsî’nin ilanı ve Tersane Konferansı’nın toplanması gibi olayların yaşanacağı böyle 

karışık bir dönemde Sadâret gibi önemli bir makamda kalarak sorumluluk almak 

istemiyordu
283

. Bu nedenlerle hastalığını ve yaşlılığını ileri sürerek 19 Aralık 

1876’da görevinden istifa etmiştir
284

. Aynı gün Midhat Paşa ikinci kez Sadârete 

getirilmiş, kendisinden mevcut siyâsî ve mâlî sorunlara çözüm bulması 

beklenmiştir
285

. Midhat Paşa da görev tevcihinden dolayı teşekkürlerini 

sunmuştur
286

. 

Sultan II. Abdülhamid, geçmişte halʻ olaylarına karışan ve meşrutiyet 

sistemini getirmeye çalışarak padişahın yetkilerini kısıtlamaya kalkışan Midhat 

Paşa’yı sevmiyordu. Ancak Tersane Konferansının toplanma ve Kânûn-ı Esâsî’nin 

ilan tarihi yaklaşmaktaydı. Bu dönemde Batı yanlısı politika takip eden ve Avrupaca 

sevilen birisinin işbaşında bulunmasının Osmanlı Devleti’ne bazı menfaatler 

sağlayabileceği düşünülüyordu. Bu nedenle Midhat Paşa “hasbe’z-zeman ve bi’z-

zarûre” sadrazamlığa tayin edilmiştir
287

.  

Midhat Paşa’nın Sadârete getirilmesinden, hürriyet yanlıları ve Avrupa 

memnuniyet duymuştur
288

. İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi Henry Elliot da 19 

                                                 
283 Midhat Paşa, Sadrazam Mehmed Rüşdü Paşa’nın hükümet işlerini yürütürken takındığı tavırdan 

rahatsızdı. Bu durumu şu şekilde dile getirmişti. “Vara yoğa ağlamak Rüşdü Paşa’ya tabîʻat olmuş ona 

baka baka benim de ağlayacağım geliyor. Çocuklara mahsûs etvârdan içim sıkılıyor. Sinn-i pîrîye 

erişenler galiba hep böyle olacak.” (Mehmed Memduh, Kuvvet-i İkbâl-Alâmet-i Zevâl, s.7). 
284 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.115-122; Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve 

Yıldız Mahkemesi, s.126-127. 
285 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.341; BOA, Y.EE, 75/17, 3 Zilhicce 1293 

(20 Aralık 1876); 75/66. 
286 BOA, Y.EE, 75/64, 2 Zilhicce 1293 (19 Aralık 1876). Midhat Paşa’dan boşalan Şûrâ-yı Devlet 

Başkanlığı’na murahhaslık memuriyetiyle İstanbul’da bulunan Berlin Sefiri Edhem Paşa tayin 

edilmiştir (BOA, İ.DH, 60415, 9 Zilhicce 1293 (26 Aralık 1876). 
287 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C.VIII (Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 

6.baskı, TTK, Ankara, 2007, s.5; Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.166; 

Ahmed Saib, Abdülhamid’in Evâil-i Saltanatı, s.44-45; İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, 

C.1, 3. bs, s.123; Bilal N. Şimşir, “Midhat Paşa’nın İkinci Sadrazamlığı ve İngiltere”, Uluslararası 

Midhat Paşa Semineri (Edirne, 8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, TTK, Ankara, 1986, 

s.239. 
288 Karal, Osmanlı Tarihi, C.VIII, 6.bs, s.6-7. 
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Aralık 1876 tarihli Londra’ya çektiği telgrafta; Midhat Paşa’nın Sadârete tayinini çok 

önemli bir olay olarak görmüş, Paşa’yı bazı kararlarında aceleci, enerjik, liberal, 

Müslüman-Hıristiyan eşitliğini savunan, padişahın yetkilerini kısıtlamak isteyen, 

merkeziyetçiliğe karşı ve bölgesel yöneticilerin daha geniş haklara sahip 

olmalarından yana bir kişi olarak tanımlamıştır. Ancak Slav eyaletlerine ayrıcalık 

tanınmasına şiddetle karşı çıktığını, bununla birlikte zamanın gereklerini kavrayarak 

bunu kabul edebileceğini, kendisinin her zaman İngiltere’nin nasihatlerine kulak 

verdiğini fakat son zamanlardaki duygularının ne olduğunun bilinemediğini ve Rus 

Büyükelçisi İgnatiyevle düşman olduklarını ifade etmiştir. Buradan anlaşılıyor ki 

büyükelçi Midhat Paşa’nın Sadârete getirilmesini önemli görmekte ancak konferans 

kararlarına ne tepki vereceğini tam olarak kestirememekteydi.  

Yine İngiltere murahhası Lord Salisbury de Midhat Paşa’nın Sadâretini, 

konferans kararlarının kolayca kabul edilebilmesi bakımından “yararlı”, Rusya’nın 

tepkiyle karşılaması bakımından ise “tehlikeli” bir durum olarak değerlendirmiştir
289

. 

Midhat Paşa, oldukça kısa süren bu ikinci Sadâreti döneminde bir taraftan 

hazinenin içinde bulunduğu sıkıntılara çare aramağa çalışırken bir taraftan da Kânûn-

ı Esâsî’nin ilanı ve İstanbul (Tersane) Konferansı gibi meselelerle uğraşmak zorunda 

kalmıştır.       

 

1.Mâlî Düzenlemeler  

1875-76 yılllarında, Balkanlardaki isyanlara karşı yürütülen mücadele ve 

Sırbistan ve Karadağ ile sürdürülen savaş sebebiyle askerî harcamalar artmıştı. Zaten 

Ekim 1875’teki iflas ilanıyla Osmanlı mâliyesinin itibarı sarsıldığından dış 

borçlanma imkanı da kalmamış, hazinenin ihtiyaç duyduğu para, kağıt para basılarak 

karşılanmaya çalışılmıştı. Rüşdü Paşa’nın Sadâreti döneminde basılan 3 milyon 

liralık kağıt para çabucak harcandığından yeniden kaynak bulma çareleri aranmağa 

başlanmıştı. Mahzurları sebebiyle tekrar kağıt para basımına cesaret edilemediğinden 

Rüşdü Paşa’nın Sadâreti zamanında Midhat Paşa’nın fikriyle 15 yaşından küçük 

olanlarla askerde bulunanlar hariç tutularak bütün erkeklerin her bir nüfusundan tek 

sefere mahsus 10 veya 20 kuruş alınması kararlaştırılmıştır. Bu kararın uygulanması 

                                                 
289 Şimşir, “a.g.m”, s.239-241. 
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için yeteri kadar makbuz bastırılarak vilayetlere gönderilmiştir. Valilere; 

makbuzların mükelleflere verilerek ve fazla kalan makbuzların rızaları alındıktan 

sonra zenginlere taksim edilerek belirtilen bedellerin toplanması talimatı verilmiştir. 

Ancak zor ve baskı ile yardım toplanması umûmî hoşnutsuzluğa ve işin ağır 

yürümesine sebep olmuş
290

, askerin acilen para talebi üzerine Midhat Paşa’nın 

Sadâreti döneminde mecburen 7 milyon liralık daha kağıt para basılmıştır
291

.   

Midhat Paşa, Sultan Abdülhamid’in tahta çıkışının ardından hazırladığı cülus 

hatt-ı hümayunu müsveddesinde Osmanlı Devleti’nin mâlî itibarını sarsan Tenzil-i 

Faiz Kararı’nın feshedilmesinin gerekli olduğunu vurgulamıştı. Bu sefer Sadârete 

geldikten sonra borçların faizlerinin yarısının ödenileceğine dair kararı ilga 

etmiştir
292

. Avrupa’nın güvenini kazanmak için alınan bu ilga kararı, faizlerin diğer 

yarısını bile ödemeğe gücü yetmeyen hazinenin durumuyla bağdaşmadığından 

gerçekci bulunmamıştır
293

.  

Yine Midhat Paşa, bu dönemde mâlî idarenin tanzimi için İngiltere ve 

Fransa’dan memurlar istemiştir
294

. 

 

2.Kânûn-ı Esâsî’nin İlanı 

Yukarıda bahsedildiği üzere Anayasayla ilgili son hazırlıklar yapılmış, ilan 

tarihi de belirlenmişti. Nihayet Tersane Konferansı’nın ilk toplanma günü olan 23 

Aralık 1876’da, yağmurlu bir günde, Bâbıâlî meydanında, büyük bir katılımla 

düzenlenen törende, Mâbeyn Başkatibi Said Paşa’nın getirdiği Kânûn-ı Esâsî’nin ilan 

edildiğini bildiren hatt-ı hümâyûnun –ki müsveddesini Midhat Paşa hazırlamıştır- 

Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn Mahmud Bey tarafından okunmasıyla Kânûn-ı Esâsî ilan 

edilmiştir. Midhat Paşa da padişaha teşekkür mahiyetinde kısa bir konuşma 

yapmıştır. Edirne müftüsünün duasının ardından 101 pare top atılarak Bâbıâlî’deki 

tören sona ermiştir
295

. Midhat Paşa, törenin ardından Sadâret dairesinin büyük 

salonuna geçerek vükela, ulema, memur ve patriklerin tebriklerini kabul etmiştir
296

. 

                                                 
290 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.228-229. 
291 Takvim-i Vekâyiʻ, sayı 1857, 24 Zilhicce 1293 (10 Ocak 1877). 
292 BOA, İ.MMS, 2511-1, Lef 2, 9 Zilhicce 1293 (26 Aralık 1876). 
293 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.229. 
294 BOA, İ.DH, 60491, 15 Muharrem 1294 (30 Ocak 1877). 
295 Ahmed Midhat Efendi, Üss-i İnkılab, Kısm-ı Sânî, s.206-212, 383. 
296 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.168. 
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Padişaha hitaben bir teşekkürname kaleme alınarak hep birlikte Saray’a gidilmiştir. 

Bâbıâlî’den vilayetlere telgraflar çekilerek Kânûn-ı Esâsî’nin ilan edildiği bildirilmiş, 

cami ve kiliselerde dua edilmesi emredilmiştir
297

. Yine padişahın da onayıyla 23 

Aralık günü, her sene kutlanmak üzere resmî bayram ilan edilmiştir
298

. 

Kânûn-ı Esâsî’nin ilan edildiği günün gecesi sabaha kadar şenlikler 

yapılmıştır. Bir kısım halk ellerinde meşalelerle Dolmabahçe Sarayı’na, Midhat 

Paşa’nın konağına ve Beyoğlu’ndaki sefarethaneler önlerine gelerek nümayişlerde 

bulunmuşlardır. Her tarafta “Yaşasın millet! Yaşasın Kânûn-ı Esâsî!” nidaları 

yükselmiştir. Balkanlardaki savaş bölgelerinden yeni dönen talebe-i ulûmdan 

müteşekkil gönüllü askerlerden oluşan bir kısım nümayişciler de Hoca Şakir 

Efendi’nin kumandasında olarak Midhat Paşa’nın konağına gelmişlerdir. Burada 

Şakir Efendi, millet namına olarak “Biz Rumeli’ye ilk defʻa ayak basmış olan o cesûr 

Osmânlıların evlâdıyız. O Rumeli’ye bugün düşman göz dikmiştir. Biz bu toprağı 

kanımızın son damlasıyla müdâfaʻa edeceğiz. Ecânibin teklîfâtını katʻiyyen kabul 

etmeyiz. Harb isteriz” mealinde bir konuşma yapmış, Midhat Paşa da hükümet ve 

milletin arzusunu îfâ için elinden gelen gayreti sarf edeceğini beyan etmiştir. Bu 

sözlerden memnun olarak oradan ayrılan nümayişciler Saray’a da gitmişler, 

padişahın Said Paşa aracılığıyla devlet haysiyetine dokunur hiçbir durumun kabul 

edilmeyeceği tebligatının ardından Dolmabahçe’den ayrılıp Beyoğlu’ndaki 

sefarethaneler önünden geçerek dağılmışlardır
299

. 

Kânûn-ı Esâsî’nin ilanıyla Müslim ve gayrimüslim tebaanın birlikteliğinin 

sağlanması da amaçlanmıştı. Bu nedenle Midhat Paşa, o zamana kadar 

sadrazamlardan hiçbirinin yapmamış olduğu bir olayı gerçekleştirerek 14 Ocak 1877 

Pazar günü, üzerinde resmî üniformasıyla ve maiyetindeki birkaç büyük memurla, 

Yılbaşı ve Küçük Paskalya’yı tebrik için önce Rum, sonra da Ermeni patrikhanelerini 

ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında patrikhanelerin bulunduğu Fener ve Samatya 

semtlerindeki sokaklar, meydanlar ve evler Osmanlı bayraklarıyla donatılmış, 

sadrazamı karşılayan Rum mektebi erkek-kız öğrencileri ve halk “padişahım çok 

yaşa” ve “Midhat Paşa çok yaşa” diye tezahüratta bulunmuşlardır. Patrikler 

                                                 
297 Ahmed Saib, Abdülhamid’in Evâil-i Saltanatı, s.55. 
298 BOA, İ.MMS, 2510, 8 Zilhicce 1293 (25 Aralık 1876). 
299 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.169-170. 
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tarafından çok iyi karşılanan Midhat Paşa yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik 

mesajı vermiştir
300

. Aradan seneler geçtiği halde Sultan II. Abdülhamid, Midhat 

Paşa’nın üniformasıyla patrikhaneleri ziyaretini ve kendisini “zito zito” (yaşasın) 

diye alkışlattırmasını bir türlü hazmedememiştir
301

. 

Yine Midhat Paşa, Kânûn-ı Esâsî’nin getirdiği eşitlik ilkesi gereği 

gayrimüslimlerin de askerî mekteplere girişlerinin yolunu açmıştır
302

. Bu hareketiyle 

hem inandığı Kânûn-ı Esâsî’nin gereklerini yerine getirmek hem de o sırada 

İstanbul’da toplanan konferansa katılan büyük devletlere anayasanın uygulamaya 

konulmakta olduğu mesajını vererek konferans tekliflerinin dayanaklarını ortadan 

kaldırmak istemiştir
303

. 

Midhat Paşa bu uygulama için padişahtan onay istemiş, hatta onayı 

beklemeden askerî mekteplere girmek isteyen gayrimüslim çocuklarının Bâb-ı 

Seraskerî’ye müracaat edebileceklerini Takvim-i Vekâyiʻ Gazetesi’nde ilan 

ettirmiştir
304

. Ancak Sultan Abdülhamid, orduda henüz gayrimüslim asker 

bulunmadığından askerî mekteplerden mezun olacak gayrimüslim subayların 

                                                 
300 Ahmed Saib, Abdülhamid’in Evâil-i Saltanatı, s.60-61; Ahmed Midhat Efendi, Üss-i İnkılab, 

Kısm-ı Sânî, s.213-214; İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.402, dipnot 2. 
301 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.401. 
302 Aslında Osmanlı tebaası gayrimüslimlerin askerî ve mülkî mekteplere girişleri 1856 tarihli Islahat 

Fermanı’yla kabul ve ilan olunmuştu (Gülsoy, “Islahat Fermanı”, DİA, C.19, s.187). Ancak bu karar 

uygulamaya geçirilememişti. 
303 Midhat Paşa, 9 Muharrem 1294/24 Ocak 1877 tarihli Mabeyne gönderdiği tezkiresinde bu 

uygulamanın önemini ve gerekçelerini ve de ertelenmesinin sakıncalarını biraz da sitemkar bir dille 

şöyle açıklamaktadır. “Mösyö Thiers’in ihtârâtı gibi şu hâller içinde bir şey yapmak yaʻnî Avrupa’ya 

karşı yapacağımız şeylerin fiʻliyâtını göstermek için çalışmaklığımızın lüzûmunu bize hayır-hâh olan 

dostlarımız ihtâr ediyor ve hatta bugün Musurus Paşa’dan gelen bir telgrafnâme hükmünce Lord Derbi 

konferansın dağılmasını eser-i muvaffakiyet add ederek Devlet-i Aliyye’yi tebrîk etmekle beraber 

Sırbistan ile musâlahanın bir an evvel bitirilmesini ve Kânûn-ı Esâsî’nin ahkâmından ve konferansda 

kabul edilen şeylerden mümkün olanlarının serîʻan ve âcilen yapılıp vücûda getirilmesini nasîhat 

etdiği anlaşılıyor. Bu dakîka buraca dahi hasr-ı nazar-ı iʻtinâ edilerek ol-bâbda mükerreren sâdır olan 

emr u fermân-ı hümâyûn-ı hazret-i pâdişâhî mucebince mutasavver olan işlerden mümkün olanlarının 

hemen çıkarılıp vücûda getirilmesine çalışılmakda olduğu hâlde evvelki gün şeref-sudûr buyurulan 

emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne mantûk-ı âlîsine nazaran mekâtib-i askeriyeye efrâd-ı gayr-i 

müslimeden şâkird alınmasının nasılsa mazhar-ı kabûl-i âlî olamaması ve Kânûn-ı Esâsî’nin cümle 

tarafından muntazar olan bir madde-i azîmesinin bu vechile ilk hatvede dûçâr-ı ʻıkâl ve işkâl olması 

bu bâbda pâdişâhımız efendimizin hizmet-i fâhire-i devlet-i aliyyelerinde fedâkârâne harekete azm 

etmiş olan bendegânın saʻy ve gayretlerini meftûr etmek tabîʻîdir. Binâ-berîn bugünkü meclisde 

yapılacak ve karâr verilecek bir hayli işler hazırlanıp mevkiʻ-i müzâkereye konulacak iken şu mâdde 

haylûlet etmiş ve ona dâir dün sabah tahrîren verilen îzâhât üzerine bir haber alınamaması dahi ye’s ve 

fütûru artırmış olmağla artık müte’enniyâne hareketimiz hakkında merhamet-i celîle-i hazret-i 

şehriyârîye mürâcaʻatdan başka diyeceğimiz yokdur efendim 9 Muharrem (12)94 Midhat (Midhat 

Paşa, Tabsıra-i İbret, s.330-331). 

304 Takvim-i Vekâyiʻ, sayı 1860, 1 Muharrem 1294 (16 Ocak 1877). 
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istihdamının mümkün olamayacağını, bu nedenle bu uygulamanın ileride 

gayrimüslimlerin askere alınmasına dair yapılacak olan nizamname ile birlikte arz 

edilmesini söyleyerek işin biraz ertelenmesini bildirmiştir. Midhat Paşa ise askere 

alınacak gayrimüslimlerin karma mı yoksa ayrı mı istihdam edileceğine ve 

Müslüman askerlerin sayısına göre bunların oranlarının ne olacağına dair 

değerlendirmelerin sürdüğünü, çok yakında bunlarla ilgili bir nizamname 

hazırlanacağını, gayrimüslim subayların askerî mekteplerden mezun olarak göreve 

başlamalarının ise en az 6 yılı bulacağından o zamana kadar ordunun bir kısmının 

gayrimüslim askerlerden oluşacağını dolayısıyla Hıristiyan subayların istihdam 

olunacak mahalli bulunamayacağı düşüncesinin bunların askerî mekteplere kabulüne 

engel teşkil etmeyeceğini belirterek kararın onanmasında ısrarcı olmuştur. Ayrıca bu 

uygulamanın hayata geçirilmesiyle Tersane Konferansı tekliflerine karşı Osmanlı 

Devleti’nin eli güçleneceğinden aceleci davranmıştır
305

. Nihayet Midhat Paşa’nın 

                                                 
305 BOA, Y.EE, 79/43, 8 Muharrem 1294 (23 Ocak 1877). “Mekâtib-i askeriye-i şâhâneye Müslim ve 

gayr-i müslim tebaʻa-i Osmaniyeden lede’l-imtihân isbât-ı liyâkat edenlerin kabûlü hakkında vâkıʻ 

olan arz ve istîzân üzerine şeref-sâdır olan emr ve irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî mantûk-ı celîli 

üzere müddet-i tahsîliyesini ikmâl eden şâkirdânın zâbitlikle taburlara ihrâcı tabîʻi olmasına ve silk-i 

askerîde henüz efrâd-ı gayr-i müslime bulunmamasına nazaran mekâtib-i mezkûreden çıkacak 

Hıristiyan zâbitler için mahall-i istihdâm bulunamayacağından işbu tasavvurun milel-i gayr-i 

müslimenin vezâif-i askeriyeleri için ileride ittihâz olunacak kâʻide ile birlikte arz ve istîzân olunması 

işin bir cihetince umûr-ı tabîʻiyeden gibi görünüyor. Lakin hakîkati böyle olmayıp Kânûn-ı Esâsî’nin 

on yedinci maddesi hükmünce bi’l-cümle efrâd-ı Osmaniyenin hukûk ve vezâifde mütesâvî olması 

vaʻd ve şartına tevfîkan milel-i gayr-i müslimenin dahi askere alınması lâ-yetegayyür bir emr-i 

mukarrer olarak gâyeti bunların istihdâmı muhteliten mi olmak veyahud ayrıca tabur ve bölükler mi 

teşkîl edilmek ve nüfûs-ı İslâmiyyeye nisbetle mikdârı ne derecede bulunmak lâzım geleceği 

karârlaştırılıp ona göre bir nizâm yapılacaktır ki o nizâm da yakın vakitte tanzîm olunarak meydâna 

gelir ve efrâd-ı gayr-i müslimenin askerlik işi hâsıl olur. Zâbıtâna gelince mekâtib-i askeriyeye 

alınacak bir şâkirdin iktidârı ne derecede olsa fünûn-ı askeriyeyi tahsîl edip taburlara çıkması yedi 

sekiz ve belki daha ziyâde senelere muhtâç olduğundan bunlar müddet-i tahsîliyelerini ikmâl ile 

çıkmazdan çok zaman evvel askerden bir kısmının efrâd-ı gayr-i müslimeden terekküb etmiş 

bulunacağı tabîʻî ve bedîhîdir. Binâen-aleyh Hıristiyan zâbitler için mahall-i istihdâm bulunamayacağı 

mülâhazası bunların şimdiden mekâtib-i askeriyeye ahz ve kabûlüne katʻâ mâniʻ değildir. Kaldı ki 

Paris Muʻâhedesine munzamm olarak yetmiş iki târihinde sâdır olan Islâhât Ferman-ı âlîsinde 

(saltanat-ı seniyyem tebaʻasından bulunanlar mekâtib-i şâhânenin nizâmât-ı mevzûʻalarında gerek 

sinnce ve gerek imtihânca mukarrer olan şerâiti îfâ ettikleri takdîrde cümlesi bilâ-fark u temyîz 

Devlet-i Aliyye’nin mekâtib-i askeriye ve mülkiyesine kabûl olunması) ibâresinin derciyle bu 

müsâʻade daha ol-târîhde iʻtâ buyrulmuş el-hâletü hâzihî dûçâr olduğumuz mesâ’ib ve müşkilât bu 

makûle taʻahhüdât-ı resmiyenin icrâ olunamamasından vücûda geldiği cümlenin müsellemi bulunmuş 

ve bu defʻa iʻlân buyrulan Kânûn-ı Esâsî’nin tamâmî-i icrâ-yı ahkâmı âleme karşı yeniden te’mîn ve 

taʻahhüd olunup onun mündericâtının bir hükmü dahi sarâhaten şu maddenin icrâsını mübeyyin olarak 

bunun için artık te’vîl ve iʻtizâra katʻâ mahall kalmamış ve bu bâbda olan tezkire-i Seraskerîde 

muharrer olduğu vechile mekâtib-i askeriye için sunûf-ı tebaʻadan şakird alınacağı evvelce gazeteler 

ile dahi iʻlân edilmiş olduğu ve bugün dost ve düşmanlarımız devletin bu bâbda olan harekâtına 

kemâl-i dikkatle nazar ederek maʻâzallahi Teʻâlâ taʻahhüdâtın bir harf ve kelimesinin icrâ’âtında 

tereddüd görecek oldukları halde bunu ne kadar mübâlağalı maʻnâlara haml edecekleri ve kânûn-ı 
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ısrarları sonucu Padişah, gayrimüslim çocuklarının askerî mekteplere kabulüne dair 

kararı onaylamıştır
306

.  

Ayrıca Midhat Paşa, Kânûn-ı Esâsî’nin ruhuna uygun olarak bu dönemde 

vilayetlere yüksek dereceli gayrimüslim devlet adamlarının tayinlerini de 

gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda; “îcâbât-ı mevkiʻ ve maslahat” gereği İstanköy 

Cezîresi Mutasarrıflığı’na eski Nâfia Meclisi Reisi Miltiyadi Paşa, Manastır Vilayeti 

Vali Muavinliği’ne eski Hersek İcraat Komisyonu Reisi Vasa Efendi
307

, Hersek ve 

Bosna vilayetleri birleştirilerek müsteşarlığına Ermeni Konstant Efendi, merkezi 

Rodos’a kaydırılan Adalar genel valiliğine de Rum Savaş Paşa atanmıştır
308

.       

   

3.İstanbul (Tersane) Konferansı 

Rusya’nın Slavcılık hareketleri ve yabancı devletlerin Balkan toplumlarını 

kışkırtmalarıyla 4 Temmuz 1875’te başlayan Hersek isyanı, Osmanlı Devleti’nin 

başlangıçtaki yumuşak politikası ve büyük devletlerin çıkarlarını düşünerek olaya 

müdahil olmaları sonucu kısa sürede çözümlenmesi zor bir Balkan bunalımına 

dönüşmüştür. Avusturya, Rusya ve Almanya’nın girişimleriyle asilere daha geniş 

haklar verilmesi yönündeki Kont Andraşi Notası (31 Ocak 1876) ve Berlin 

Memorandumu (12 Mayıs 1876), Osmanlı Devleti’nin bölge halkına bazı haklar 

vermesi ve İngiltere’nin karşı çıkmasıyla sonuçsuz kalmıştır. Bununla birlikte isyan, 

Nisan 1876’da Bulgaristan’a sıçramış ancak alınan önlemlerle etkisi uzun 

sürmemiştir.  

                                                                                                                                          
cedîd ahkâmının hutût ve evâmir-i kadîme gibi bir suretle taʻlîl olunarak icrâ olunmayacağı 

daʻvâsında bulunanlar bu maddeyi nasıl istiʻmâl eyleyecekleri hesâb ve tahmîn olunabilir. İşte hal 

böyle ve Ceneral İgnatiyef’in dünkü gün sûret-i mütercemesi takdîm kılınan en son notasında bin 

sekiz yüz elli altı hatt-ı şerîfi taʻbîriyle murâd eylediği sâlifü’z-zikr fermânın ahkâmı icrâ 

olunmamasından Rusyalılar ser-rişte daʻvâ aramakta ve konferansın dağılması üzerine bize 

kendiliğimizden yalnız taʻahhüdât-ı vâkıʻamızı değil ondan hâriç daha birtakım şeyleri icrâ 

edeceğimizi ve hemen başlayacağımızı vaʻd ederek bir taraftan dahi fiʻliyâtına teşebbüs olunmakta 

iken böyle taʻahhüd-i resmî altına girmiş ve dâhilî ve hâricî enzâr-ı umûmiyyeyi celb etmiş olan bir 

işin te’hîrindeki mahzûr ve mazarrat-ı azîme muhlislerini şu îzâhâta mecbûr etmiştir. Bu madde yarın 

akd olunacak meclis-i mahsûs-ı vükelâda mevkiʻ-i bahs ve müzâkereye konularak karârı mazbata ile 

arz olunmak mümkün ise de müzâkeresi için ibtidâ bunun te’hîrini mûcib olan mülâhazâtın dermiyân 

olunması tabîʻi olup bunun ise hükm ve maʻnâsından ziyâde tereşşühü bile gâyet muzırr olacağından 

şurasının dahi mahremâne beyânına ibtidâr olunur. 8 Muhrarrem (12)94, Midhat” (BOA, Y.EE, 

79/43, 8 Muharrem 1294 (23 Ocak 1877).   
306 BOA, İ.DH, 60549, 10 Muharrem 1294 (25 Ocak 1877). 
307 BOA, İ.MMS, 2499, 9 Zilhicce 1293 (26 Aralık 1876). 
308 Şimşir, “a.g.m”, s.262. 
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Bu sırada taht değişikliği gibi bazı iç gelişmeleri fırsat bilen, Hersek ve 

Bulgaristan isyanlarına Rusya ve Batılı devletlerin gösterdikleri yakın ilgiyi izleyen 

ve başından beri bağımsızlıklarını kazanma ve topraklarını genişletme ümidiyle 

isyanlara destek veren Sırbistan (1 Temmuz 1876) ve Karadağ (2 Temmuz 1876) 

bağlı bulundukları Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmişlerdir. Osmanlı Devleti, 

savaşta kendini savunmaktan başka bir amacı olmadığını bir bildiri ile açıklamışsa da 

Avusturya ve Rusya 8 Temmuz 1876’da Reichstad’da toplanarak Osmanlı’nın 

yenilmesi durumunda Bosna-Hersek’in, Sırbistan, Karadağ ve Avusturya arasında 

paylaşılması; Baserabya ve Batum’un Rusya’ya bırakılması; Bulgaristan, Rumeli ve 

Arnavutluk’un özerklik kazanması; Teselya ve Epir’in Yunanistan’a verilmesi ve 

Osmanlı’nın galip gelmesi durumunda ise mevcut sınırların korunması konularında 

anlaşmaya varmışlardır. Ancak Osmanlı, Sırp ve Karadağ kuvvetlerini bozguna 

uğratmıştır. Sırplar, 24 Ağustos 1876’da büyük devletlere başvurarak Osmanlı 

Devleti ile ateşkes anlaşması yapılmasını talep etmişlerdir. İnisiyatifi eline almak 

isteyen ve muhtemel bir Osmanlı-Rus savaşıyla statükonun bozulması taraftarı 

olmayan İngiltere, Rusya’dan önce harekete geçerek Osmanlı’dan savaşı 

durdurmasını istemiştir. Savaşı durduran Osmanlı Devleti, 14 Eylül’de kalıcı barış 

anlaşması için Karadağ ve Sırbistan’ın kendisine bağlı kalması koşulunu ileri 

sürmüştür. Ancak İngiltere bunu reddederek Sırbistan ve Karadağ’ın savaştan önceki 

ayrıcalıklarını korumaları, Bosna-Hersek’te özerk yönetim kurulması ve en az 6 

haftalık bir ateşkes yapılmasınının kabulünü talep etmiştir. Görüşmeler sürerken 

yeniden saldırıya geçen Sırplar kesin olarak yenilgiye uğratılmış ve Belgrad yolu 

Türklere açılmıştır. Sırp Prensi Ruslardan yardım istemiş, son gelişmeyle 

Balkanlardaki nüfuzunun azalacağını anlayan Rusya, 31 Ekim’de Osmanlı 

Devleti’ne verdiği bir ültimatomla Sırbistan ve Karadağ savaşına son verilmesini ve 

iki aylık ateşkes anlaşması yapılmasını bildirmiştir. Osmanlı 1 Kasım’da ültimatomu 

kabul ederek ateşkesi iki ay daha uzatmıştır. 

Rusya, Sırpların ezilmesini önleyerek inisiyatifi kendi eline aldıktan sonra 

Balkan bunalımını, daha genel anlamıyla “Doğu Sorunu”nu tek başına çözmek için 

harekete geçmiştir. Böyle bir durumda çıkarları tehlikeye düşecek olan İngiltere, 9 

Kasım’da Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığından ve toprak bütünlüğünden yana 

olduğunu, gerekirse bunun için savaşı bile göze alacağını açıklamıştır. Çıkar 
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çatışması sebebiyle Rusya ile bir kez daha karşı karşıya kalan İngiltere, sorunun 

devletlerarası bir konferansta ele alınmasına çalışarak diğer devletleri de ikna 

etmiştir. Osmanlı Devleti egemenlik haklarına müdahale olarak gördüğü konferansa 

karşı çıkmışsa da İngiltere’nin baskılarıyla konferansın İstanbul’da toplanmasına razı 

olmak zorunda kalmıştır
309

. 

Balkan sorununu görüşmek üzere toplanacak konferansta Osmanlı Devleti’ni 

Hâriciye Nâzırı Safvet Paşa ve Şûrâ-yı Devlet Reisi eski Berlin Sefiri Edhem Paşa; 

İngiltere’yi Sömürgeler Nâzırı Salisbury ve Büyükelçi H. Elliot; Fransa’yı Kont dö 

Şudordi ve Büyükelçi Kont de Burguvan; Avusturya’yı Büyükelçi Kont Ziçi ve 

Baron dö Kalis; Rusya’yı Büyükelçi İgnatiyef; Almanya’yı Büyükelçi Baron dö 

Verter; İtalya’yı Büyükelçi Kont Korti temsil etmiştir
310

.  

Osmanlı delegeleri hariç diğer delegeler 11-12 Aralık’ta kendi aralarında 

toplanarak konferansta ele alınacak konuları kararlaştırmışlardır
311

. Nihayet 

konferans Kasımpaşa’daki Bahriye Nezâreti’nin “Divanhane” denilen üst katında, 

Hâriciye Nâzırı Saffet Paşa’nın başkanlığında 23 Aralık 1876 tarihinde ilk 

toplantısına başlamıştır. Bu sırada dışarıdan top sesleri işitilmiş, Saffet Paşa 

delegelere hitaben bu top atışlarının Kânûn-ı Esâsî’nin ilanı anlamına geldiğini, 

meşrutiyet idaresiyle artık bütün Osmanlı tebaasının hürriyetlerinin kefalet altına 

alındığını, dolayısıyla konferansın toplanmasına gerek kalmadığını ifade etmiştir.  

Konferansta alınacak kararlar şüphesiz Osmanlı Devleti’nin menfaatine 

olmayacaktı. Bu nedenle Bâbıâli Kânûn-ı Esâsî’yi konferansın toplanma günü ilan 

ederek bütün Osmanlı tebaasının, sorunlarını temsilcileri vasıtasıyla “Meclis-i 

Mebʻûsân’da dile getireceği argümanını ileri sürüp alınacak kararları etkisiz kılmak 

istemişti. Ancak beklenen olmamış, delegeler bu durumu dikkate almadan
312

 

toplantıya devam etmişler, Osmanlı delegeleri ise toplantıyı terk etmişlerdir.  

Osmanlı Devleti konferansta İngiltere’den önemli ölçüde yardım alacağını 

ummuştu. Ancak sonuç tam aksi olmuş, İngiltere Rusya’nın isteklerine destek 

                                                 
309 Uçarol, a.g.e., s. 321-329. 
310 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.206. 
311 Uçarol, a.g.e., s. 329. 
312 Midhat Paşa, Kânûn-ı Esâsî’nin ilanının delegeler üzerinde nasıl bir etki bırakdığını anlamak için 

yanına gelen Safvet Paşa’ya telaşla mükerreren “ne dediler” diye sormuş, Safvet Paşa ise “ne 

diyecekler, çocuk oyuncağı dediler” diye cevap vermiştir (İnal, Osmanlı Devrinde Son 

Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.349).  
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vererek Bâbıâli’yi hayal kırıklığına uğratmıştır. Almanya mağlubu Fransa da 

Rusya’ya yanaşdığından konferansta büyük oranda Rusya’nın istekleri kabul 

görmüştür
313

. 

Konferansa katılan devletlerin Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmek istedikleri 

teklifler ise şunlardı. Sırbistan ve Karadağ’a bir miktar toprak verilerek savaştan 

önceki statüko esasına dayalı olarak barış antlaşması yapılacaktı. Birleştirilerek tek 

bir vilayet haline getirilecek olan Bosna-Hersek’e, doğu ve batı olmak üzere iki 

vilayet şeklinde teşkilatlandırılacak olan Bulgaristan’a geniş özerklik verilecekti. 

Bosna-Hersek ve Bulgaristan’a Hıristiyan valiler atanacaktı. Valiler garantör altı 

devletin onayıyla ve 5 yıl süreyle tayin edilecek, istifa veya ölüm halleri dışında 

değiştirilemeyecekti. Tütün ve gümrük vergileri dışındaki vergi gelirlerinin üçte ikisi 

mahallinde harcanacaktı. Parlamento niteliğinde birer meclis oluşturularak idarî, 

mâlî, eğitim vesaire alanlardaki işlerin yürütülmesinde yetkili olacaktı. Hukuk ve 

ceza mahkemeleri kurularak hakimleri garantör devletlerin onayıyla ve ömür boyu 

olmak üzere tayin edilecekti. Türkçe’nin yanı sıra bölge dilleri de resmî dil olarak 

kullanılacaktı. Osmanlı askerleri belli başlı şehir ve kalelerde toplanacaktı. Valilerin 

emrinde olmak ve iç güvenliği sağlamak üzere nüfus oranına göre Müslüman ve 

Hıristiyanlardan milis kuvveti oluşturulacaktı. Bosna-Hersek ve Bulgaristan’la ilgili 

tüm bu ıslahatların gerçekleştirilmesini sağlamak ve nezâret etmek üzere vilayetlerin 

idarî taksimatını değiştirmek, katliam yapan Müslümanları soruşturmak, 

Müslümanlardaki silahları toplamak, güvenlik tedbirleri almak, Bulgarların 

uğradıkları zararları tespit etmek gibi adalet, ceza ve idare alanlarında son derece 

geniş yetkilerle donatılmış uluslararası bir komisyon kurulacak ve komisyon emrine 

verilmek üzere Belçika’dan 5.000 asker getirtilecekti. Ayrıca Çerkeslerin Rumeli’de 

iskanı da yasaklanacaktı
314

.  

İngiliz delegesi Salisbury, daha konferansın toplanmasından üç gün önce 20 

Aralık’ta, 6 büyük devletin kendi aralarında kararlaştırmış oldukları teklifleri 

Padişaha sunmuştur. 21 Aralık’ta da yanında Fransız delegesi Kont de Chaudordy 

olduğu halde Midhat Paşa’yı ziyaret ederek tekliflerin kabulünü istemiştir. Osmanlı 

                                                 
313 Fahir Armaoğlu, 19.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789-1914), TTK, Ankara, 1997, s.511-513; Karal, 

Osmanlı Tarihi, C.VIII, 6.bs, s.28-30; Uçarol, ag.e, s.329-330. 
314 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.207-211; Karal, Osmanlı 

Tarihi, C.VIII, 6.bs, s.31-32; Şimşir, “a.g.m”, s.241-243. 
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delegeleri Safvet ve Edhem paşaların da katıldığı bu toplantıda öneriler şiddetle 

reddedilmiştir
315

.  

Midhat Paşa daha bu ilk görüşmede ve konferansın ilk günkü toplantısında 

büyük devletlerin önerilerinin kabul edilebilir derecede olmadığını görmüştü. Ancak 

tekliflerin reddi Osmanlı Devleti’ni Rusya’nın yanı sıra diğer 5 büyük devlet 

karşısında da sıkıntılı bir duruma düşürecekti. Bu nedenle İngiltere ve Fransa devlet 

adamlarıyla görüşüp Osmanlı Devleti’nin konferansın tekliflerini kabul etmeme 

sebeplerini izah etmek ve bu devletleri Osmanlı tarafına çekmek amacıyla Midhat 

Paşa, padişahın da onayını aldıktan sonra, Nâfiʻa Müsteşarı ve aynı zamanda eskiden 

beri çok yakın çalışma arkadaşı olan Odyan Efendi’yi 26 Aralık’ta Avrupa’ya 

göndermiştir
316

. 

Odyan Efendi, Osmanlı Sefiri Kostaki Musurus Paşa
317

 ile beraber 4 Ocak 

1877’de İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Derby’yi ziyaret etmiş ve Osmanlı 

Devleti’nin konferans tekliflerini kabul etmeme sebeplerini anlatmıştır. Lord Derby 

ise konunun İstanbul’da ele alınmakta olduğunu, dolayısıyla Londra’da 

tartışılamayacağını ve Osmanlı-Rus savaşının çıkıp çıkmayacağının Bâbıali’nin 

konferans kararlarını red veya kabul tercihine bağlı olduğunu söylemiştir. Odyan 

Efendi, 10 Ocak’ta Lord Derby ile bir görüşme daha yapmıştır. Bu görüşmede büyük 

devletlerin dayattığı ıslahatları içeren tekliflerin tamamının Kânûn-ı Esâsî tarafından 

karşılandığı belirtilmiş, şayet uygulamadan şüphe duyuluyor ise anayasanın büyük 

devletlerin garantisi altına alınabileceği Midhat Paşa adına teklif edilmiştir. Midhat 

Paşa bu teklifle hem konferans kararlarını ortadan kaldırmayı hem de uluslararası 

koruma sağlayarak padişahın anayasal sisteme olası müdahalesini önlemeyi 

hedeflemiştir. Dolayısıyla “sanki bir taşla iki kuş vurmak istemiş”tir. Ancak bu 

teklifin kabulü Osmanlı Devleti’nin başını daha büyük belalara da sokabilirdi. 

Kânûn-ı Esâsî’nin uluslararası teminat altına alınması büyük devletlere Osmanlı’nın 

tüm anayasal kurumlarına ve iç hukukuna müdahale hakkı verecekti. Böylece 

devletin bir kısmı kurtarılmak istenirken tam aksine toprakların tamamı tehlikeye 

                                                 
315 Şimşir, “a.g.m”, s.243-244. 
316 BOA, İ.DH, 60480-1, 9 Zilhicce 1293 (26 Aralık 1876); Y.EE, 76/50. 
317 Musurus Paşa’nın hayatı hakkında geniş bilgi için bkz. Nurdan Şafak, Bir Tanzimat Diplomatı 

Kostaki Musurus Paşa (1807-1891), Danışman: Prof. Dr. Cahid Baltacı, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları Anbilim Dalı, Basılmamış 

Doktora Tezi, İstanbul, 2006.  
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açık hale getirilecekti. Yani “yağmurdan kaçarken doluya yakalanılacaktı”. Nitekim 

Islahat Fermanı’nın Paris Barış Antlaşması’na (1856) sokulmasıyla sonrasında 

yaşananlar da ortadaydı. Bununla birlikte Midhat Paşa çaresizdi. Muhtemelen 

konferansın ağır baskısı ve Rumeli’nin elden çıkma tehlikesi onu bu yolu denemeye 

sevketmişti. Midhat Paşa’nın gayriresmî olarak yaptığı bu teklife Lord Salisbury, 

anayasanın Müslümanlara avantaj sağladığı, padişaha geniş yetkiler verdiği ve birçok 

yönüyle eksik bulunduğu dolayısıyla sağlam bir teminat olarak görülemediği 

gerekçesiyle doğrudan karşı çıkmıştır. Böylece Midhat Paşa’nın bu teşebbüsü de 

sonuçsuz kalmıştır
318

. 

Odyan Efendi 8 Ocak’ta İngiltere Başbakanı Lord Disraeli (Beaconsfield) ile 

de bir görüşme gerçekleştirmiş, Osmanlı Devleti’nin konferans tekliflerini niçin 

reddettiğini açıklayarak destek istemiştir. Buna karşılık Lord Disraeli ise tekliflerin 

kabulünü tavsiye ederek aksi halde ortaya çıkacak Rus savaşı sonunda mağlup 

Osmanlı Devleti’nin enkazından tarafsız devletlerin de pay kapma teşebbüsüne 

kalkışacaklarını söylemiştir
319

. 

Odyan Efendi sadece İngiliz devlet adamlarıyla değil Paris’e giderek 

Büyükelçi Sadık Paşa ile beraber Fransa muhalefetinin önde gelen isimlerinden 

Adolphe Thiers’le de temaslarda bulunmuştur
320

. Yine gazetelere para verilerek 

Osmanlı Devleti menfaatine haberler yaptırılıp Avrupa kamuoyunun kazanılmasına 

çalışılmıştır
321

. 

Bir taraftan Odyan Efendi’nin Avrupa’daki temasları sürerken diğer taraftan 

da İstanbul’daki müzakereler devam etmekteydi. Beklenilenin aksine adeta 

Rusya’nın sözcülüğünü üstlenen İngiliz delegesi Salisbury, tekliflerin kabulü için 

Padişah ve Sadrazam Midhat Paşa ile görüşmeler yapmıştır. Sultan II. Abdülhamid, 

Salisbury ile 26 Aralıkta’ki ilk görüşmede usta bir manevrayla henüz devlette 

kontrolü ele alamadığı, Sadrazam ve devlet adamlarına söz geçiremediği ve tahttan 

indirilme korkusu yaşadığı izlenimi vererek tüm baskıyı Midhat Paşa’ya 

yöneltmiştir. İngiliz delegeleri de esas karar merciinin Midhat Paşa olduğu tespitini 

                                                 
318 Şimşir, “a.g.m”, s.248,250-253. 
319 BOA, HR.TO, 554/44, 8 Kanun-ı Sani 1877. 
320 BOA, HR.TO, 554/13, 16 Kanun-ı Sani 1877; 554/41, 3 Kanun-ı Sani 1877. 
321 BOA, İ.DH, 60559, 6 Muharrem 1294(21 Ocak 1877); İ.HR, 16471, 19 Zilhicce 1293(5 Ocak 

1877); 16473, 3 Muharrem 1294(18 Ocak 1877); HR.TO, 554/41, 3 Kanun-ı Sani 1877. 
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yaparak Sadrazam üzerindeki baskılarını gün geçtikçe artırmışlardır. Büyükelçi 

Henry Elliot, Salisbury ve İngiliz Baştercümanı M. Sanderson defalarca Midhat Paşa 

ile görüşmüşlerdir. Bu görüşmelerde İngilizler, tekliflerin reddi durumunda 

Rusya’yla savaş çıkacağı ve Osmanlı Devleti’nin tamamen parçalacağı söylemiyle 

Sadrazamı iknaya çalışmışlardır. Midhat Paşa ise büyük devletlerin projesine, 

Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına yol açacağı ve Kânûn-ı Esâsî’ye aykırı olduğu 

gerekçesiyle “şerefsizce boyun eğerek ölmektense şerefle savaşıp ölmek evladır” 

diyerek şiddetle karşı çıkmıştır. Bununla birlikte valilerin tayin usulleri ve 

uluslararası kontrol komisyonu kurulması dışındaki bütün önerilerin müzakere 

edilebileceğini ve Kânûn-ı Esâsî’ye uygun olmak şartıyla Bosna ve Bulgaristan 

bölgeleriyle ilgili bazı reformlar yapılabilceğini de karşı teklif olarak sunmuştur. 

Midhat Paşa’dan umudu kesen İngiliz delegeleri bu sefer tekrar padişaha 

yönelerek inisiyatifi eline almasını istemişlerdir. Büyükelçi H. Elliot ve Salisbury’yi 

kabul eden Sultan II. Abdülhamid daha yumuşak bir dil kullanmış, sanki Sadrazam, 

nâzırlar ve halktan korkmasa teklifleri kabul etmeye meyilli olduğu izlenimini 

vermiştir. Padişah bu davranışıyla Midhat Paşa’nın arkasındaki İngiliz desteğini 

kendi tarafına çekmeyi amaçlamıştır. Nitekim bunda başarılı olmuş, İngilizler 

konferans kararlarının reddedilmesinde tek sorumlu olarak Midhat Paşa’yı 

görmüşlerdir. 

Midhat Paşa, İngiliz delegelerinin baskılarına rağmen İngiltere başbabakanı 

ve dışişleri bakanının Osmanlı Devleti’ni gözden çıkaramayacağını ve Rusya 

karşısında Osmanlıyı yalnız bırakmayacağını düşünüyordu
322

. Bunda Londra 

Büyülelçisi Musurus Paşa’nın Bâbıali’ye gönderdiği yazıların da etkisi olmuştu
323

.  

                                                 
322 Şimşir, “a.g.m”, s.245-250,253-256. 
323 Londra Büyükelçisi Musurus Paşa, 16 Ocak 1877 tarihiyle Osmanlı Hâriciye Nezâreti’ne 

gönderdiği telgrafta şunları şöylemiştir. “Uzun zamandan beri İngiltere’de bulunmam münâsebetiyle, 

gerek edindiğim tecrübeler dolayısıyla ve gerek umûmî efkârın şimdiki temâyülüne göre, eğer 

dâvâmızda sebat edecek olursak, İngiliz umûmî efkârının bizim yanımızda olacağında şüphe yoktur. 

Zîra, İngilizlerin takdir ve teveccühleri, kendi memleketlerinin şan ve istiklâlini korumak gibi haklı bir 

dâvâyı büyük bir cesaretle savunanlar içindir. Eğer dâvâmızda gevşek davranacak olursak, 

sebatımızdan dolayı, halkın nzarında kazanmış olduğumuz itibarı kaybettikten sonra, diğer birtakım 

küçük düşürücü tekliflerde bulunulmasına cesaret vermiş oluruz. Diğer taraftan bizi küçük düşürmeye 

kalkışan düşmanlarımızı, bize imkân tanır duruma getiremeyeceğimiz gibi, sayısı günden güne 

çoğalmakta olan sözü geçer dostlarımızı da yitirmiş oluruz. İngiltere kabinesi, her nasılsa yanlış bir 

yola sapmış bulunan Lord Salisbury’nin haysiyetini korumak gayreti içinde bulunuyor. Bu, bizlere 

kendi şan ve bağımsızlığımızı fedâ etmek için meşru bir sebep olamaz” (Mahmud Celaleddin Paşa, 
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Büyük devletler, uzun müzakerelerin ardından, İstanbul Konferansı’nın 

dokuzuncu toplantısının yapıldığı 15 Ocak günü, Midhat Paşa’nın direnciyle bazı 

önemsiz iyileştirmelerde de bulundukları
324

 son tekliflerini Osmanlı delegelerine 

sunmuşlar ve Bâbıali’nin kesin cevap vermesini istemişlerdir. Midhat Paşa, böyle 

memleketin tamamını ilgilendiren hayati bir konuda hükümetin tek başına karar 

veremeyeceğini ve konunun umûmî bir mecliste ele alıcağını bildirmiştir
325

. Kendisi, 

Sultan II. Abdülhamid’in emriyle, meclis-i umûmîde okunmak üzere, tekliflerin 

reddi veya kabulü durumunda ortaya çıkacak mahzurları etraflıca anlatan bir 

beyanname hazırlamıştır
326

.  

Bu gelişmelerin ardından Salisbury, kendi ifadesiyle dost bir devletin 

temsilcisi olarak 17 Ocak’ta Midhat Paşa’ya gönderdiği mektupta “devletlerce 

sunulan önerilerin kabulü veya reddi size bağlıdır. Vatanınızın mahvı veya selameti 

sizin elinizdedir. Padişahınızı ancak siz etkileyebilirsiniz… her şey size bağlıdır, 

çünkü kamuoyu, Devlet Şûrâsı, Nâzırlar Heyeti yalnız sizin iradenize göre 

davranırlar. Yarın toplanacak olan Umûmî Meclis, sorunların kendisine sunuluş 

biçimine ve sizin açıklayacağınız kanıya göre karar verecektir. Osmanlı 

İmparatorluğunun çöküşüne varacak olan bir yol tutmadan önce önemle düşünmenizi 

son kez Alteslerinden rica ederim” diyerek son bir çağrı daha yapmıştır. Midhat Paşa 

ise bu mektuba verdiği cevapta; konferans kararlarına yalnız kendisinin değil bütün 

nâzırların karşı çıktığını ve Osmanlı Devleti’nin tamamen parçalanmasına yol açacak 

olan uluslararası komisyon kurulması ve valilerin atanma usulleriyle ilgili 

maddelerin kabul edilemez bulunduğunu bildirmiştir
327

.      

Meclis-i Umûmî, konferansın uluslararası komisyon kurulması ve valilerin 

atanma usulleriyle ilgili maddelerini görüşmek üzere 18 Ocak 1876’da Bâbıali’de 

toplanmıştır. Meclise görevde olan ve olmayan önemli devlet adamları, yüksek 

                                                                                                                                          
Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.232-233; BOA, Y.EE, 84/88, 1 Muharrem 1294 (16 Ocak 

1877). 
324 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.212,216,232-233. 
325 Ahmed Saib, Abdülhamid’in Evâil-i Saltanatı, s.73. 
326 BOA, İ.DH, 60573, Gurre-i Muharrem 1294(16 Ocak 1877). 
327 Şimşir, “a.g.m”, s.257-258. 
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rütbeli askerler ve ulemanın ileri gelenleri olmak üzere toplam 237 kişi katılmıştır. 

Toplantıda Ermeni ve Rum patrikleri ile Hahambaşı’nın vekilleri de bulunmuştur
328

. 

Açılış konuşmasında Midhat Paşa meclisin toplanma amacını şöyle 

açıklamıştır. “bugün hükûmet-i seniyyenin konferans tarafından dermeyân edilen 

teklîfâtı kabul edip etmemesi meselesi müzakere edilecek ve bu bâbda herkes fikrini 

beyân eyleyecekdir. Teklîfât-ı mezkûre kabûl edilmediği takdîrde altı devlet 

sefîrleriyle fevka’l-âde murahhasları İstanbul’u terk edip gidecekdir. İngiltere ve 

Fransa devletleri bize vâkiʻ olan teblîgâtlarına nazaran iʻlân-ı harb etmeyecek iseler 

de bize muʻâvenet dahi etmeyeceklerdir. Bu iki devletden bekleyecek hiçbir şeyimiz 

yokdur. Avusturya-Macaristan’a gelince bu, şimdilik bî-tarafdır. Fakat devlet-i 

müşârun-ileyhâ’nın ileride Rusya ile anlaşması melhûzdur. Vazʻiyetimiz ayândır. 

Konferansın teklîfâtını kabûl edersek istiklâliyetimizi gâ’ib etmek tehlikesine maʻrûz 

kalmış olacağız. Mesele gâyet mühimm ve müşkil olup son derece dikkatle 

mütâlaʻanıza muhtâçdır. Her biriniz fikrinizi serbest olarak söyleyiniz”
329

. Bu 

konuşmanın ardından Midhat Paşa’nın hazırladığı ve padişahın da onayladığı 

beyanname ile Avrupa’daki Osmanlı büyükelçilerinden gelen mektuplar, Âmedî-i 

Dîvân-ı Hümâyûn Mahmud Bey tarafından okunmuştur
330

. 

Beyannamede; Hersek ve Bulgaristan kalkışmaları, Kont Andraşi Notası, 

Sırbistan ve Karadağ isyanları, Rusya’nın Balkanlardaki Panslavizm politikası, 

Avrupa devletlerinin ve kamuoyunun olaylara bakışı ve İstanbul Konferansının 

toplanması gibi Hersek isyanından konferansa kadar olan süreç etraflıca ele 

alındıktan sonra konferansın teklifleri sıralanmıştır. Müzakerelerde Kânûn-ı Esâsî 

hükümleri öne sürülerek konferans kararlarının yumuşatılmaya çalışıldığı ve 

Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarına açıkça müdahale anlamına gelen 

uluslararası komisyon kurulması ve valilerin tayin usulleri maddelerine konferansın 

başından beri şiddetle karşı çıkıldığı belirtilmiştir. Bu sert tutum karşısında 

konferansa katılan devletlerin bu iki maddede uluslararası komisyon üyelerinin 

yarısının yerli diğer yarısının ise ecnebi olması ve valilerin Hıristanlardan 

seçilmesinden vazgeçilmesi şeklinde değişikliğe gittikleri, ancak her ne olursa olsun 

                                                 
328 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.173; Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı 

Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.217; Şimşir, “a.g.m”, s.259. 
329 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.174. 
330 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.217. 
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geniş yetkilere sahip böyle bir komisyonun kurulması ve valilerin 5 yıl süre ile 

sefaretlerin onayıyla atanması maddelerinin Osmanlı Devleti tarafından kabul 

edilemeyeceğinin kesin bir dille bildirildiği zikredilmiştir. Gelinen son noktada 

Osmanlı Devleti’nin bu teklifleri kabul veya red durumuyla karşı karşıya kaldığına 

değinilmiştir. Konferans kararlarının reddi halinde; altı büyük devletin sefirlerinin 

yerlerine birer maslahatgüzar bırakarak İstanbul’u terk edecekleri, bu devletler 

Osmanlı Devleti’ne birden savaş ilan etmeyeceklerse de Rusya’yla savaşın 

kaçınılmaz olacağı, silah altındaki Osmanlı kuvvetlerinin beş-altı yüz bin civarında 

olduğu, silahlandırılmakta olan müstahfız askerleriyle vilayetlerde teşekkül eden 

gönüllü taburlarının buna eklenmesiyle ortaya hayli büyük bir ordu çıkacağı, 

Osmanlı donanmasının Karadeniz’de Rus donanmasından üstün olduğu, bununla 

birlikte Osmanlı Devleti’nin sadece Rusya gibi büyük bir düşmanla değil Sırbistan, 

Karadağ, belki Macaristan ve Lehistan taraflarında bir karışıklık çıkmazsa Avusturya 

(Bosna-Hersek’te) ve memleketin değişik yerlerinde çıkabilecek isyanlar ile de 

mücadele etmek zorunda kalabileceği, her şeyden öte zaten bitik durumda bulunan 

Osmanlı mâliyesinin böylesine büyük bir mücadeleyi sürdüremeyeceği açıkca 

vurgulanmıştır. Ayrıca şu hale göre büyük devletlerin tekliflerinin kabul edilmesinin 

akla daha yatkın geldiği de itiraf edilmiştir. Konferans kararlarının kabulü halinde 

ise; Rumeli’nin elden çıkacağı, sonrasında diğer bölgelerin de yabancı vesayeti altına 

gireceği dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin tamamen yok olacağı muhakkak 

görülmüştür. Son söz olarak böylesine zararlı ve haksız tekliflerin bilerek kabul 

edilmesinden ise meşru hukukun muhafazası adına savaşa girilmesinin devletin şan 

ve şerefine daha yakışır olduğu, bununla birlikte savaşta mağlup olunması halinde şu 

anda reddedilen tekliflerden birkaç kat daha zararlı tekliflere maruz kalma ve belki 

memleketin bir tarafını tamamen kaybetme tehlikesini de şimdiden göze almak 

gerektiği ifade edilmiştir
331

. 

Beyannamenin okunmasından sonra eski Sadrazam Mehmed Rüşdü Paşa söz 

alarak “Hayat ruh ile kaimdir, devletlerin rûhu istiklâldir; yapılan teklifler, 

devletimizi rûhunu ortadan kaldırarak bizi ruhsuz bir beden hâline döndürür. İstiklâli 

kalmıyan bir devlet için hayat hakkı tanınsa bile yaşamak câiz değildir. Bunu 

                                                 
331 BOA, İ.DH, 60573-2, Lef 3; Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, 

s.217-218. 
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reddederek hukuku korumak uğrunda her türlü fedâkârlığı göze almak namus ve 

hamiyet borcu olduğundan, reyimiz kesinlikle tekliflerin reddi yönündedir” diyerek 

kanaatini açıklamıştır. Bunun ardından Şûrâ-yı Devlet İkinci Reisi Rıfat Paşazade 

Rauf Bey, Meclis-i Vükelâya Memur Subhi Paşa, Arnavutluk ileri gelenlerinden 

Borsa Komiseri Abidin Bey ile gayrimüslimlerden Rum ve Ermeni Patrik vekilleri, 

Mekteb-i Sultânî Müdürü Sava Paşa ve Şûrâ-yı Devlet azasından İkyadis Efendi de 

çoşkulu birer konuşma yaparak gerekirse kanları pahasına tekliflerin reddi yönünde 

görüş beyan etmişlerdir
332

. Konuya daha gerçekçi yaklaşarak savaş durumunda 

devletin askerî gücünün düşmana karşı koyup koyamacağını sorgulayan ulema da 

Serasker Redif Paşa’nın verdiği güven telkin edici cevaplarla ikna olmuşlardır. 

Birkaç kişinin konunun soğukkanlılıkla ele alınması ve acele edilmemesi 

tavsiyelerine de kulak verilmemiştir. Nihayet ateşli nutuklarla millî duyguların zirve 

yaptığı müzakelerin ardından Meclis-i Umûmî’de konferans önerilerinin reddi 

yönünde karar alınmıştır
333

. Padişahın da onayından geçen
334

 bu karar gereğince 

uluslararası komisyon kurulması ve valilerin atanma usulleriyle ilgili maddelerin 

reddedildiği, Bununla birlikte Kont Andraşi planında geçtiği üzere biri Tuna ve 

Edirne, diğeri Bosna ve Hersek için halkın seçtiği üyelerden oluşacak iki 

komisyonun kurulmasının kabul edildiği ve bazı reformların
335

 müzakeresine hazır 

bulunulduğu 20 Ocak’taki konferansın son toplantısında büyük devletler delegelerine 

tebliğ edilmiştir. Büyük devletler delegeleri ise Osmanlı Devleti’nin reddettiği iki 

maddeyi olmazsa olmaz şartlardan saydıklarından ve artık anlaşma zemini de 

kalmadığından İstanbul (Tersane) Konferansı sona ermiş, 22 Ocak’ta İngiltere ve 27 

                                                 
332 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.174-176; Mahmud Celaleddin Paşa, 

Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.218-219.  
333 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.219. 
334 BOA, İ.DH, 60573-3, Lef 4, 4 Muharrem 1294 (19 Ocak 1877). 
335 Bu reformlar şunlardır. “vilâyetlerin sancaklara bölünmesi, vilâyetlerde üyeleri dört sene için 

seçilmiş birer umûmî meclis bulunması, her vilâyet bütçesinin adı geçen umûmî meclis tarafından 

tayin ve tanzim edilmesi, mahkemelerin müstakil olması, mahkeme müzakerelerinin açık yapılması, 

mezheplerin tam serbestliği, çeşitli mezheplerin ruhânî meselelerinin yalnız hükümet tarafından 

halledilmesi, her milletin kendi din adamlarını, mâbedlerini ve mekteplerini kendisi idare etmesi, zorla 

mezhep değiştirilmemesi hakkında teminat verilmesi, Müslüman ve Hıristiyanlardan oluşan ve ufak 

rütbeli subayları vâliler tarafından tayin edilmiş bir jandarma birliği tertip edilmesi şartlarının yerine 

getirilmesine ve bu maddelerle beraber kazâların beş on bin nüfûslu nâhiyelere bölünerek, her 

nâhiyede halk tarafından seçilmiş bir idâre heyeti bulunması, iltizam usûlünün kaldırılması, gelişi 

güzel asker kullanılmaması, Rumeli’de fazla miktarda Çerkes yerleştirilmemesi, istisnâsız umûmî afv 

ilân edilmesi ve izinsiz silah taşınmaması” (Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet 

Miroğlu, s.220).  
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Ocak’ta ise diğer devletlerin büyükelçileri yerlerine birer maslahatgüzar bırakarak 

İstanbul’dan ayrılmışlardır
336

. 

Midhat Paşa, konferansın dağılmasından sonra bir taraftan muhtemel Rus 

saldırılarına karşı askerî hazırlıklara girişirken
337

 bir taraftan da daha konferansın 

başından itibaren Kânûn-ı Esâsî’nin hükümlerini uygulamaya koyarak Avrupa 

devletleri ve komuoyunu Osmanlı tarafına çekip Osmanlı-Rus savaşını önlemeye 

çalışmıştır. Bu kapsamda yukarıda anlatıldığı üzere 14 Ocak’ta patrikhaneleri ziyaret 

etmiş, gayrimüslim çocuklarının askerî mekteplere girebilmelerinin önünü açmış ve 

Hıristiyanlardan vali ve mutasarrıf düzeyinde atamalar gerçekleştirmiştir. Kânûn-ı 

Esâsî’nin gerektirdiği yasaları biran önce hazırlamak için komisyonlar kurmuştur
338

. 

Tuna, Edirne ve Sofya taraflarına özel memurlar göndererek karma zabtiye teşkilatı 

kurulması, ayaklanmaya katılanlar için genel af çıkarılması, aşarın kaldırılarak halkın 

arazi üzerinden vergilendirilmesi, kaza ve nahiyelerin taksimi, artık Rumeli’de 

çerkes iskan ettirilmemesi, mecburiyet olmadıkça başıbozuk askeri kullanılmaması, 

Bosna ve Hersek ile Tuna ve Edirne vilayetlerinde Müslim ve gayrimüslim azalardan 

oluşacak iki komisyon kurulması, isyanlardan zarar gören mahallerin vergi borçların 

affedilmesi, iltizamın kaldırılması ve Bosna ve Hersek’te devlete ait arazilerin ziraat 

için gayrimüslimlere de satışına imkan tanınması gibi kararların bazılarını hemen 

uygulamış, bazıları için ise çalışma başlatmıştır
339

. Ayrıca Bosna Vilayeti’ndeki 

mülkî memurlara gönderilen talimatnamede; gayrimüslimlerin ibadet özgürlüğüne 

müdahale edilmemesi, belediye gelirlerinin yerinde harcanması, devletin nizam ve 

kanunlarını bir araya toplayan Düstur’un bölge lisanına tercüme edilmesi için 

çalışma başlatılması, Nizamiye mahkemelerinin ilamlarının bir kenarına halkın 

anlayacağı lisan üzere tercümesinin de yazılması, devlete ait eşyanın naklinde 

mekkârî hayvanı kullanılmaması, kullanılacaksa ücretinin ödenmesi, halkın yol 

inşası dışında hiçbir işte meccanen çalıştırılmaması, artık vergilerin zabtiye askerleri 

yerine Müslim ve gayrimüslimlerden oluşturulacak tahsildarlar aracılığı ile 

toplanacağı, vali ve muavininin seçeceği Müslim ve gayrimüslimlerden oluşacak bir 

                                                 
336 Şimşir, “a.g.m”, s.260-261. 
337 Karal, Osmanlı Tarihi, C.VIII, 6.bs, s.35. 
338 Şimşir, “a.g.m”, s.261-262. 
339 BOA, Y.EE, 71/9; Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.193. 
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teftiş heyeti ile idari işlerin kontrol edileceği gibi hususlarda uyarılarda 

bulunulmuştur
340

.  

Yine Midhat Paşa, İngiltere ve Fransa’nın nasihat ve uyarılarıyla, gönderdiği 

telgrafnamelerle Sırbistan ve Karadağ prenslerini doğrudan Osmanlı Devleti ile barış 

görüşmelerine davet etmiştir. Olumlu cevap veren Sırbistan’la Viyana Sefiri Aleko 

Paşa ve Belgrad’a gönderilen Pertev Efendi aracılığıyla statüko esasına dayalı olarak 

müzakerelere başlanmıştır. Savaşlarda üstünlük sağlanamayan Karadağ ise bir miktar 

toprak verileceği vaadi ile barış görüşmelerine başlamaya ikna edilmiştir
341

. Ancak 

bu gelişmelerin yaşandığı sırada 5 Şubat’ta Midhat Paşa Sadâretten azledilerek 

Avrupa’ya sürülmüştür. 

 

4.Midhat Paşa’nın 93 Harbi’ne Sebep Olduğuna Dair İddialar 

Yukarıda anlatıldığı üzere konferans tekliflerinin reddedilmesinin ardından 

büyük devletler sefirleri yerlerine birer işgüzar bırakarak İstanbul’dan ayrılmışlardı. 

Osmanlı Devleti ise 1 Mart 1877’de Sırbistan ile statüko esasına dayalı olarak barış 

anlaşması yapmıştır. Aşırı toprak isteklerinde bulunan Karadağ ile ise anlaşmak 

mümkün olamamış, ateşkes süresi iki ay daha uzatılmıştır. Bu sırada 19 Mart’ta ilk 

Osmanlı Umûmî Meclisi (Âyan ve Mebʻûsân) açılmıştır. Tüm bu olaylar, yetersiz 

görülmekle birlikte Avrupalı devletlerce Osmanlı Devleti lehine önemli gelişmeler 

olarak kaydedilmiştir
342

. 

Rusya, konferans dağıldıktan sonra Osmanlı Devleti’ne karşı tek başına 

savaşa girmekte tereddüd yaşamıştır. Bir taraftan savaşa girilmesi konusunda şiddetli 

tartışmalar yaşanırken bir taraftan da diplomatik girişimlerle diğer devletlerin 

muvafakati alınmaya ve Osmanlı Devleti yalnızlaştırılmaya çalışılmıştır. Bu 

kapsamda daha konferans dağılmadan önce 15 Ocak’ta görüşmelere başlanarak 

Reichstadt Anlaşması esasına dayalı olarak imzalanan Peşte Anlaşması ile 

Avusturya’nın tarafsızlığı sağlanmıştır. Yine İstanbul Konferansı kararlarının 

Bâbıali’ye uygulattırılması hususunda büyük devletlerin ikna edilmesi için Mart 

                                                 
340 BOA, Y.EE, 41/138. 
341 Ahmed Midhat Efendi, Üss-i İnkılab, Kısm-ı Sânî, s.105-108; Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî 

ve Devr-i Saltanatı, s.192-196,206; Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet 

Miroğlu, s.234-236; Ahmed Midhat, Zübdetü’l-hakâyık, Takvim-i Vekayiʻ Matbaası, İstanbul, 1295, 

s.64-68. 
342 Uçarol, a.g.e, s.330-331. 
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1877 İgnatiyef Avrupa başkentlerine gönderilmiştir. Bu sırada Londra’daki Rus 

elçisi, muhtemel İngiltere muhalefetiyle uğraşmamak için Osmanlı ile doğrudan 

anlaşma zemini arayarak Osmanlı elçisi Musurus Paşa’ya Bâbıali’nin Karadağ ile 

barış yapması, taahhüt ettiği ıslahatları uygulaması ve eski münasebetlerin iadesi için 

Petersburg’a bir elçi göndermesi durumunda kolayca savaşın önüne geçilebileceği 

telkininde bulunmuştur. Osmanlı tarafı bu telkinleri şüphe ile karşıladığından bu 

girişim sonuçsuz kalmıştır. İngiltere ile çetin geçen müzakerelerin ardından 6 büyük 

devletin temsilcileri tarafından 31 Mart’ta imzalanan Londra Protokolü’yle Osmanlı 

Devleti’nden; bazı sınır düzenlemeleri yapılarak Karadağ ile anlaşılması, Bosna, 

Hersek ve Bulgaristan’da Hıristiyan tebaa için Bâbıali tarafından daha önce vaad 

olunan ıslahatların bir an önce hayata geçirilmesi, yapılacak olan bu ıslahatlara 

büyük devletlerin İstanbul’daki elçileri vasıtasıyla nezâret edilmesine izin verilmesi 

ve Osmanlı silahlı kuvvetlerinin azaltılması istenmiş, bu hususlara riayet edilmediği 

takdirde gerekli tedbirlerin alınacağı bildirilmiştir. Ayrıca İngiltere bir beyanname ile 

protokole bağlılığını Avrupa barışının korunması ve Rusya ile Osmanlı devletlerinin 

karşılıklı ordularını dağıtmaları şartına bağlamıştır. Aynı şekilde Rusya da beyanda 

bulunarak ordularını dağıtmak için Petersburg’a bir Osmanlı elçisinin gönderilmesi 

şartını ileri sürmüş ve balkanlarda Bulgar ihtilaline benzer olaylar yaşandığı takdirde 

askerlerini dağıtmayı geciktireceğini ilan etmiştir
343

.  

Meclis-i Vükelâda ele alınan Londra Protokolü; uzun müzakerelerin 

ardından, Hâriciye Nâzırı Safvet Paşa’nın muhalefetine rağmen, Sadrazam Edhem, 

Serasker Redif ve Damad Mahmud paşalar gibi ileri gelen devlet erkanının 

yönlendirmeleriyle, devletin egemenlik haklarına müdahale edildiği gerekçesiyle 12 

Nisan’da reddedilmiştir. Bunun üzerine Rusya 24 Nisan’da Osmanlı Devleti’ne savaş 

açmıştır.  

Bu son dönemde Sadrazam Edhem, Serasker Redif ve Tophâne Müşiri 

Damad Mahmud paşalar, asker sayısını fazla göstererek ve savaş yanlısı 

kamuoyunun baskısını kullanarak padişahı savaşa ikna etmişlerdir. Yine Londra 

Protokolü reddedilirken “kafa tutarcasına” ve dost-düşman ayrımı yapılmadan 

devletlerin hepsine birden aynı üslupla cevap verilmesi, Karadağ’a az miktarda 

                                                 
343 Armaoğlu, a.g.e, s.515-516; Uçarol, a.g.e, s.331-332; Karal, Osmanlı Tarihi, C.VIII, 6.bs, s.35-

40. 
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toprak verilmesini devletin bekasıyla eş tutup anlaşmaya yanaşılmaması, Rusya’nın 

nâzikâne yaptığı Petersburg’a elçi gönderilmesi teklifinin geri çevrilmesi gibi 

gelişmelere bakılarak savaşın önlenmesi için çaba harcanmadığı ve fırsatların 

kaçırıldığı değerlendirmeleri de yapılmaktadır
344

. 

Sultan II. Abdülhamid Tersane Konferansı sürecinde kamuoyuyla kendisine 

baskı yapıldığını, asker sayısının fazla gösterilerek ve savaş durumunda İngiltere’nin 

yardım edeceği söylenilerek kendisinin ve halkın aldatıldığını ifade etmektedir
345

. 

Cevdet Paşa da “Midhat Paşa ise muhârebe arzusunda bulunarak efkâr-ı nâsı 

bu yola sevk etmekte olduğundan konferansın müzâkerâtı bir hüsn-i neticeye vâsıl 

olamamıştır” ve “Rusya seferi bilâ-mûcib-i sahih meydana çıkarıldı. Rusya 

İmparatoru muhârebe kapısının açılmasını istemezdi. Midhat Paşa anı iʻlân-ı harbe 

mecbûr etti. Ahâlî-i islâmiyyenin efkârını tehyîc ile cenge hırslandıran odur. Sanki 

tüfengi o doldurdu. Dâmâd Mahmud Paşa üst tetiğe çıkardı. Redif Paşa ateş etti. Bu 

                                                 
344 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.266-294. 
345 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.349-351. Sultan Abdülhamid kaleme 

aldırdığı bir muhtırada bu konuyla ilgili olarak şunları söylemektedir. “… Midhat Paşa’nın makam-ı 

Sadârete geçdiği günden itibaren zaten galeyane gelmiş olan efkâr-ı İslamiyeyi kendi menfaat-i 

şahsiyeleri uğrunda feda eden bazı şürekâsıyla beraber Rusya Devleti’yle muharebe etmeğe teşvik 

eylemek ve bir taraftan Şerrullah (Hayrullah) Efendi vasıtasıyla Bâb-ı Fetvâ-penâhîde tarik-i ilmîden 

Asâkir-i Milliye namıyla asker yazmak ve arkasına üniformasını giyerek patrikhanelere –emsali 

görülmemiş olduğu halde- kendisini zito zito diye alkışlatıp birtakım vaadler etmek ve ol-vakit 

(Borsa) Galata komiserliğinde bulunan Abidin Bey vasıtasıyla gece meşale ellerinde olarak –Atina ve 

Fransa’da olduğu gibi- birtakım palikaryaları Camlı Köşk önüne kadar zito zito diyerek getirmek ve 

diğer taraftan birtakım yobaz tabir olunan softa ve leblebici ve saire gibi âdemleri başlarına toplayıp 

Camlı Köşk’ün pişgâhına kadar gelerek Zat-ı Şâhâneyi oraya davetle ‘biz muharebe isteriz. İllâ 

muharebe olmalıdır. Padişahım sen gençsin, korkma bizim bir milyona karib askerimiz vardır. Biz 

gömleğimize varıncaya kadar fedaya hazır ve müheyyayız. Bilcümle millet, senden bunu bekliyor’ 

diyerek birtakım tehdid-âmiz ve adaba münâfî şeyler teklif ettirilmişdir”. Muhtıranın devamında; 

asker sayısı ve İngiltere’nin yardım edeceği söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşılarak Meclis-i 

Umûmî toplantısından (18 Ocak) önce Midhat, Safvet, Namık, Mahmud, Redif ve Konya Valisi Said 

paşalar ile Şerrullah (Hayrullah) Efendi’nin Mabeyn-i Hümâyûn’a davet edildiği, yapılan hususi 

toplantıda bu konularla ilgili açıklama istenildiği yazmaktadır. Bunun üzerine “Midhat Paşa 

‘İngilizler, bize böyle vaad ediyorlar. Salisburi, Efendimize yalan söylemiştir. Onlar, bize her halde 

muavenetde bulunacaklardır. Biz, politika memuruyuz. Müşir paşalar, yani Mahmud ve Redif paşalar, 

yedi yüz bin askere malikiz demişler idi. Böyle bildiğimiz için ona göre meslek tayin edilmiştir. 

Mademki bu kadar kuvvet yoktur, bunun mesuliyeti onlara aid olmak lâzım gelir’ demiştir. Mahmud 

Paşa ise ‘ben sevkiyata memurum. Benden top ve fişenk taleb olunur ise onu vermeğe memurum. 

Bâb-ı Seraskerî’ye aid olan işe ben karışmam’ demesiyle Redif Paşa’dan cevab taleb buyrulup o da 

‘yalnız başıma ben nasıl mesuliyeti üstüme alırım. Bu husus bana bir hakarettir. Bu kadar mesuliyeti 

yalnız deruhde edemem. Cümle paşa kulunuzla birlikte deruhde ederim’ diye cevab vermiştir”. Bu 

gelişmelerden sonra padişah devlet adamlarını vezir odasına göndererek meselenin derinlemesine 

müzakere edilmesini ve neticesinin bir mazbata ile bildirilmesini emretmiştir. Ancak üç-beş saat süren 

müzakelerden bir sonuç çıkmamıştır (İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.349-

351).             
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üç kişi devletin başını bu felâkete uğrattı”
346

 diyerek Midhat Paşa’nın savaşın 

kapısını araladığı tesbitinde bulunmuştur.  

Enver Ziya Karal ise halkın savaş taraftarlığına yönlendirilmesinde sadece 

Midhat Paşa’nın değil son 8 aydır yaşanan balkanlardaki isyanların, Sırbistan ve 

Karadağ ile savaşın ve de konferans boyunca bazı gazetelerin Osmanlı kuvvetlerinin 

bir milyon civarında olduğu, Kaşgar, Mısır ve Tunus idarecilerinin asker 

göndereceği, Hindistan ve Çin’den gönüllü savaşcılar geleceği, Macar ve Lehlerin 

Rusya’ya karşı harekete geçeceği, Fransa ve İngiltere’nin yardım edeceği gibi asılsız 

ve mübalagalı yayınlarının da etkisi olduğunu belirtmektedir
347

. 

II. Abdülhamid dönemi meşhur sadrazamlarından Said Paşa, Meclis-i 

Umûmî’de okunmak üzere Midhat Paşa tarafından hazırlanan beyannamenin, ele 

alınış biçimiyle katılımcıları konferans tekliflerini reddetmeye zorladığını ve 93 

Harbi’nin esasının bu dönemde hazırlandığını söylemektedir. İngiltere Delegesi Lord 

Salisbury de “Midhat Paşa, tekâlifimizi Meclis-i Umûmî’ye o tarzda koydu ki meclis 

için onu reddetmekten başka bir çare yok idi” diyerek bu görüşü savunmaktadır
348

. 

İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi H. Elliot ise Umûmî Meclis’te Midhat Paşa’nın 

mevcut durumu gayet dengeli bir şekilde ortaya koyduğunu kaydederek Said Paşa ve 

Salisbury’ye katılmamaktadır
349

. 

 Namık Kemal “Midhat Paşa, İstanbul’da bulunaydı tabi Londra lâyihası 

[Protokolü] red olunmazdı. Konferansı defʻ eden meclis-i umûmî azasından ve belki 

o işin hakikat-i haline tamamıyla vâkıf olanlardan idim. Konferansı kovanlar, harb 

için kovmadılar. Düvel-i garbiyeden teminat aldılar da öyle kovdular. Orta yerde 

bedîhî bir delil duruyor. Konferans defʻ olundu. Sırblılarla Karadağlılar, istida-yı afv 

ü eman ettiler. Maksad, harb olaydı Avrupa cemiyet-i Hıristiyanesi, iki Hıristiyan 

hükümetini pay-i saltanat-ı İslâmiyeye ruy-i itizar sürmek derecesinde tazyik 

edermiydi” diyerek konferans kararlarının Avrupa’dan teminat alınarak 

reddedildiğini iddia etmektedir. 

İngiliz Said Paşa “… efendimiz dahi harb tarafdarı değildir. Lâkin en birinci 

bizim azgın ve ahmak Mahmud Paşa ve ikinci derecede Midhat Paşa’nın şerlerinden 

                                                 
346 Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir 40- Tetimme, 3.bs, Yay. Cavid Baysun, s.168,175. 
347 Karal, Osmanlı Tarihi, C.VIII, 6.bs, s.41-42. 
348 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.352. 
349 Şimşir, “a.g.m”, s.260. 
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dolayı sabrediyorlar. Bu âdemlerin ne kadar büyük hatada bulunduklarını elbette 

zaman isbat edecektir. Hele bizim Mahmud Paşa, bu aralık taun ve vebadır 

denilmeğe şayestedir. Harbin netâyic-i vahimesinden vükelâ, daha doğrusu bizim 

Mahmud Paşa ile Midhat Paşa mesul olmaz da bu âlemde acaba daha kim mesul 

olur” şeklindeki açıklamasıyla Mahmud ve Midhat paşaları savaşın sorumluluları 

olarak görmektedir. 

Midhat Paşa’nın damadı Vefik Bey, Paşa’nın azledilmesiyle Padişahın ve 

devlet yöneticilerinin zor durumda kaldıklarını, “Protokol kabul edilse ‘Midhat Paşa 

mevki-i Sadârette kalmış olsaydı protokolü kabul etmez, hukuk-ı devleti muharebe 

ile muhafaza ederdi’ gibi efkâr-ı umumiyede hâsıl olacak zehab, Abdülhamid 

aleyhinde fena bir netice verebilmek ihtimaline mebni hâh nâ-hâh muharebe tercih 

edildi”diyerek
350

 Midhat Paşa’nın konferans dönemindeki tavrının sonraki süreçleri 

de etkilediğini belirtmektedir.     

Midhat Paşa, konferans kararlarını reddederek savaşa sebep olduğuna dair 

iddiaları mesnetsiz ve mantıksız bulmaktadır. Bu konuyla ilgili hatıratındaki 

savunmasında; devletin egemenlik haklarını çiğneyen ve Rumeli’nin yarısının Rus 

memleketi yapılması anlamına gelen Rus isteklerinin kabul edilemeyecek derecede 

ağır olduğunu, sadece kendisinin değil Meclis-i Umûmî’ye katılan tüm devlet 

adamlarının bu teklifleri reddettiğini, bununla birlikte bu işin savaşla 

sonuçlanmaması için Sırbistan ve Karadağ ile barış görüşmelerine başlandığını, 

Rumeli’ye memurlar gönderildiğini ve anayasanın fiilen uygulanması için 

çalışmaların hızlandırıldığını ancak bu sırada kendisinin Avrupa’ya sürülerek tüm bu 

teşebbüslerin sonuçsuz bırakıldığını ve konferans tekliflerine göre daha hafif 

maddeleri içeren Londra Protokolü’nün kabulüyle savaşın önüne geçileceği yerde 

reddedilerek savaşın önlenemediğini söylemektedir
351

. 

                                                 
350 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.353. 
351 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.200,262-263. Midhat Paşa, aleyhtarlarının kendisine yönelttikleri 

93 Harbi’yle ilgili asılsız ve mantıksız suçlamaları da şöyle sıralamaktadır. “Kimisi Midhat Paşa’nın 

Tuna Vâlisi iken Bulgarlar hakkında icrâ eylediği muʻâmele-i şedîde ile Rusya Devleti’nin gazabı 

daʻvet edilmemiş olsaydı muhârebe olmazdı ve kimisi Midhat Paşa şose yollarını yapmamış olsaydı 

Ruslar Koca Balkan’ı geçip de İstanbul’a kadar gelemezdi ve birtakımı dahi Dersaʻâdet’te yapılan 

Avrupa [Tersane] Konferansı’nın teklîfâtı kabûl edilseydi maslahat muhârebeyi müntic olmayarak 

bitmiş olurdu gibi lakırdılar ile ukûl-i besîta ashâbını kandırmağa çalışdıklarından …”  (Midhat Paşa, 

Tabsıra-i İbret, s.242-243). 
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Yine Avrupa’da sürgündeyken devlet kademesindeki bir dostuna yazdığı 

mektupta bu konu hakkındaki düşüncelerini şöyle yazıya dökmüştür. 

 “…Sene-i sâbıkanın vukûʻâtına imʻân-ı nazar eder isek Devlet-i Aliye’nin üç 

büyük muvaffakiyetine mazhar olduğu görülür. İşbu muvaffakiyetlerden birincisi 

Devlet-i Aliye’nin bilâ-harb serîʻan zevâlini mûcib olacak tekâlif-i fâside dermeyân 

etmiş olan konferansın fesh ve ilgâsıdır. Devlet-i Aliye ol-vakit azm ve sebât ile 

hareket buyurmakla konferans bilâ-netîce fesh olunup onun üzerine Londra 

Protokolü zuhûr etmişdir. Zann-ı âcizânemce protokol Devlet-i Aliye’nin tamâmiyet-

i mülkiyesine ve istiklâline asla dokunmaz idi. Binâ-berîn protokolde vakʻ ve 

haysiyetimize hakâret olabilecek ibâreleri taʻdîl veya ber-taraf etmek kolay idi. Fakat 

katʻan dikkat olunmaksızın ve emsâlsiz bir zaîflik ile devletimiz hakâret ve azametle 

protokolü reddetdi. Hiçbir devlet ne kadar büyük ve kuvvetli ve müdhiş olur ise 

olsun düvel-i sâ’ire ile münâsebâtında bu yolda lisân kullanmamış idi. Protokolü 

kabûl etmiş olsa idik Rusya’nın yine bizimle muhârebeye vesîle aramağa ve 

tasavvurât-ı tahrîkârânesini icrâ etmeğe çalışacağı bendenize makâm-ı iʻtirâzda 

beyân olunabilir. Buna cevâb olarak bu kaziyye sahîh bile olsa Kânûn-ı Esâsî’mizi 

icrâ için vakit kazanmış olduğumuzu dermeyân ederim. O hâlde ciddî ıslahât ile 

memleketimiz için semerât-ı müfîde ve Avrupa’nın teveccüh ve emniyetini istihsâl 

ile muhârebe gününde müttefiksiz bulunmaz ve muzafferiyetimiz için ihtimâl ziyâde 

olur idi. Binâ’en-aleyh mahâret-i siyâsiye noksânı olarak birinci muzafferiyetimizin 

semeresini gayb etmiş olduk…”
352

. 

Netice itibarıyla, yukarıda anlatıldığı üzere, Midhat Paşa’nın doğrudan veya 

dolaylı olarak 93 Harbi’ne sebep olduğuna dair çeşitli görüşler bulunmaktadır. Paşa 

ise bu görüşleri reddetmektedir. Bu konuda Midhat Paşa’ya hak vermemek de 

mümkün değildir. Zira kendisi bir taraftan savaşı göze alıp konferans kararlarını 

reddederek devletin hukukunu korumaya çalışırken bir taraftan da savaşı önlemek 

için bazı adımlar atmıştır. Ancak onun ansızın görevden alınarak Avrupa’ya 

sürülmesi bütün bu teşebbüslerini sonuçsuz bırakmıştır. Evet, belki konferans 

kararlarının reddiyle –kaldı ki sadece Midhat Paşa değil diğer bütün devlet adamları 

da red yönünde görüş birliği içinde olmuşlardır- savaşın kapısını aralamış olabilir 

                                                 
352 BOA, Y.EE, 79/54, 13 Zilkade 1294 (19 Kasım 1877).  



363 

 

ancak azledilmeseydi Londra Protokolü sürecini iyi yöneterek savaşı önleme ihtimali 

de vardı. 93 Harbi’nin yakın sebeplerine baktığımızda Karadağ ile anlaşmaya 

varılamaması ve Londra Protokolü’nün reddi karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde ise 

Midhat Paşa Avrupa’da sürgündedir. Bu açıdan bakıldığında, 93 Harbi’nin 

önlenememesinde Midhat Paşa’dan ziyade savaştan önceki iki aylık süreçte devleti 

yöneten idarecilerin payı olduğunu söylemek mümkündür.    

 

J.Avrupa’ya Sürgünü 

Sultan II. Abdülhamid, Sultan Abdülaziz’in halʻine karıştığı ve Meşrutiyet 

idaresini getirerek saltanat makamının yetkilerini kısıtlamaya çalıştığı gerekçesiyle 

Midhat Paşa’ya şüphe ile bakmakta ve ilk fırsatta ondan kurtulmanın çarelerini 

aramaktaydı. Nitekim Kânûn-ı Esâsî’ye eklettiği sürgün maddesiyle (113.Madde) 

daha o zamandan bunun zeminini oluşturmuştu. Bununla birlikte tahtını 

sağlamlaştırana ve yönetimi tamamen kendi eline alana kadar; verdiği sigaraya kibrit 

yakmak ve kendi kol düğmelerini çıkarıp Paşa’nın gömleğinin koluna takmak gibi 

hürmetkâr davranışlarla; “harem ağalarıyla çerkes cariyelerin ellerinde büyüyen 

bizim gibilerden ne beklenir ve siz olmayınca bu devlet nasıl idare edilebilir” ve 

Sadârete tayin ettikten sonra Paşa’ya bir şey yazdırırken hokkayı tutarak “sizin gibi 

bir kâtib-i bî-nazîrin hokkasını tutmak, her hükümdar için mucib-i şerefdir” gibi 

cazibeli sözlerle Midhat Paşa’ya güven telkin etmiş, onun hakkındaki gerçek 

düşüncelerini gizlemiştir
353

. 

Sultan II. Abdülhamid, Midhat Paşa’yı Kânûn-ı Esâsî’nin ilanı ve Tersane 

Konferansı’nın toplanması öncesinde “hasbe’z-zeman ve bi’z-zarûre” istemeyerek 

sadrazamlığa tayin etmiştir
354

. Bundan, “zaman elverince ve zaruret ortadan 

kalkınca” Midhat Paşa’nın işbaşında bırakılmayacağı anlaşılıyordu
355

. Ancak Midhat 

Paşa bunun farkında değildi. Zira senelerce Sadârette kalacağından
356

 ve halkın 

kendisini koruyacağından emin görünüyordu
357

.  

                                                 
353 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.399; Ali Haydar Midhat, Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e Hatıralarım, Haz. İsmail Dervişoğlu, s.14. 
354 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.123. 
355 Şimşir, “a.g.m”, s.239 
356 Mihat Paşa’nın Sadârete getirilişinin ertesi gecesi konağına ziyarete gelenlerden Şehremaneti 

meclis azasından Midhat Efendi’nin “Kânûn-ı Esâsî mücerred himemât-ı fahîmâneleriyle iʻlân 

ettirildi. Daha nice kavânîn ve nizâmâta ihtiyâç olduğundan hiç değilse beş-altı sene mesned-i Sadâret 
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Midhat Paşa’nın Sadâretinin hemen öncesinde ve sonrasındaki bazı 

gelişmeler, Padişahın Paşa hakkındaki vehmini ve şüphesini daha da artırmış, ikili 

arasındaki uyuşmazlıkları gün yüzüne çıkarmış, azil ve sürgün sebeplerini 

hazırlamıştır. Bu gelişmeleri madde madde şöyle sıralayabiliriz. 

Asâkir-i Milliye Meselesi; Yukarıda anlatıldığı üzere Temmuz 1876’da 

başlayan Sırbistan ve Karadağ savaşlarından sonra vilayetlerde ve özellikle medrese 

talebelerinden İstanbul’da gönüllü askerler toplanmaya başlamış, İstanbul’daki 

gönüllü taburlarının talim, teçhiz ve sevk masraflarını karşılamak üzere Midhat 

Paşa’nın başkanlığında Bâb-ı Seraskerî’de bir de komisyon kurulmuştur. Temmuz-

Ekim ayları arasında 13.285 gönüllü askeri talimden geçirilerek balkanlardaki savaş 

bölgelerine gönderilmiştir.  

Ekim 1876’da İstanbul’da sona eren gönüllü asker toplanması faaliyetleri 

Midhat Paşa’nın ikinci Sadâreti sırasında, Kânûn-ı Esâsî’nin ilanının ardından 

Tersane Konferansı kararlarıyla kamuoyunun oldukça hassaslaştığı bir dönemde 

tekrar gündeme gelmiştir. Bir taraftan İttihad Gazetesi Matbaası’nda defter açılarak 

gönüllü asker kaydedilirken bir taraftan da Beyazıt’ta askerî misafirhanede 

başkanlığını Maârif Müsteşarı Ziya Bey’in yürüttüğü ve Namık Kemal ile Midhat 

Paşa’nın damadı Vefik beylerin de azaları bulunduğu “Hediye-i Askeriye Cemiyeti”, 

tarafından 28 Aralık 1876 tarihli İstanbul gazetelerinde “Asâkir-i Milliye Cemiyeti” 

adı altında bir beyanname neşredilerek halk, millet askeri yazılmağa çağrılmış, 

cemiyetin bu işlerle meşgul olacağı bildirilmiştir. Bu beyannamenin gazetelerde 

neşrinden bir gün sonra Mabeyn Başkatibi Said Bey aracılığıyla Sadrazam Midhat 

Paşa’ya hitaben yazılan 29 Aralık 1876 tarihli tezkere ile de Asâkir-i Milliye 

Cemiyeti faaliyetlerinin sonlandırıldığı bildirilmiştir. Gönüllü asker olmak 

isteyenlerin ise Seraskerliğe müracaat etmeleri ilan olunmuştur.  

Millî asker olarak kaydedilen gençler “Seraskerlik Kapısında askerliği kabul 

etmeyiz; biz millet askeri olacağız” diyerek bu karara karşı çıkıp Midhat Paşa’nın 

konağına giderek şikayette bulundukları gibi karar açıklanmadan evvel yine Midhat 

                                                                                                                                          
vücûd-ı âlîlerine muhtâcdır” demesi üzerine Midhat Paşa’nın “ilm-i cifre âşinâ birisi bu sabah 

gelmişdi. Sadârette on altı yıl kalacağımı tebşîr eyledi. Sizin ifâdeniz müddeti kısalaştırıyor” diye 

cevap verdiği söylenmektedir (Mehmed Memduh, Kuvvet-i İkbâl-Alâmet-i Zevâl, s.8).  
357 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.353-354. 
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Paşa’nın konağına gelerek paşayı alkışlamışladı
358

. Asâkir-i Milliye Cemiyeti’ni 

kuran Hediye-i Askeriye Cemiyeti’yle Süleyman Paşa’nın yakın ilişkisi, Asâkir-i 

Milliye Cemiyeti kurucuları arasında Ziya, Namık Kemal ve Midhat Paşa’nın damadı 

Vefik beylerinin bulunması Sultan II. Abdülhamid’i kuşkulandırmış, Midhat Paşa 

karşıtlarının propagandalarıyla bu oluşumu kendisi ve tahtına karşı bir tehdit olarak 

algılamıştır
359

. Bu olay Midhat Paşa hakkındaki kuşkuların daha da artmasına sebep 

olmuştur. 

Ziya ve Namık Kemal Beylerin Faaliyetleri ve Gazete Yayınları; Kânûn-ı 

Esâsî’nin ilanıyla birlikte oluşan serbestlik atmosferinden basın da fazlasıyla 

faydalanmış, bazı gazeteler işi saltanat aleyhinde ve padişahı tehdit eder mahiyette 

yazılar neşretmeye kadar götürmüşlerdir. Bu kapsamda Vakit Gazetesi’nde çıkan 

“İstikbâl-i İslâm” başlıklı yazı padişahı rahatsız etmiştir. Mâbeyn Başkatibi Said Paşa 

vasıtasıyla Midhat Paşa’ya gönderilen 31 Aralık 1876 tarihli tezkirede; Vakit 

Gazetesi hakkında tahkikat yapılması, matbuat müdürlüğüne görevini iyi yapacak 

birinin tayini ve Kânûn-ı Esâsî’nin bahşettiği serbestliği gazetelerin kötüye 

kullanmamaları için yeni matbuat kanununun 3-4 güne kadar tamamlanması 

emredilmiştir
360

. Midhat Paşa bu yazıya cevap vererek bazı açıklamalar yapmıştır. 

Bunun üzerine Mâbeynden 4 Ocak 1877 tarihiyle Midhat Paşa’ya hitaben kaleme 

alınan tezkirede; Paşanın açıklamalarının padişahca uygun görüldüğü, ancak bahse 

konu olan makalenin esas itibarıyla muzır olmadığı kabul edilse bile gereksiz yere 

“padişah halʻine bir şeyhülislamın bir fetvâsı kâfîdir” denilerek ve fetvâyı gerektiren 

kanunî sebep ve şartlardan hiç bahsedilmeyip şeyhülislamın fetvâ yetkisini istediği 

şekilde kullanabileceği hissi verilerek halkın saf zihinlerinin bulandırıldığı, böyle 

yazılara müsamaha olundukça gazetelerin nail oldukları serbestliği kötüye 

kullanacakları, Vakit Gazetesi Müdürü (Said Bey) hakkında daha önce çıkan iradenin 

gereğinin bir an önce yerine getirilmesinin irade buyrulduğu ve mevcut matbuat 

kanununun buna müsait olduğu bildirilmiştir
361

. 

                                                 
358 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.237-238; İnal, Osmanlı 

Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.355-356. 
359 Sungu, “Atatürk’ün Babası Ali Efendi ve Mensup olduğu Selânik Asâkiri Milliye Taburu”, 

Belleten, C.3, Sayı 10, s.303-304.  
360 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.573. 
361 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.398; Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.573-

574. 
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Vakit Gazetesi’nin yanı sıra İstikbal Gazetesi’nde çıkan bazı yazılar da 

padişahın tepkisini çekmiştir. Sultan II. Abdülhamid, Ziya Bey’in İstikbal 

Gazetesi’nde neşrettiği Kânûn-ı Esâsî’nin kendilerinin çalışmalarıya meydana geldiği 

ve anayasa konusunda padişahın samimi olmadığı mealindeki yazılarından dolayı 

Midhat Paşa’yı uyarmıştır. Böyle padişahına düşmanlık besleyen, harîs, isteklerini 

gerçekleştirmek için her türlü hileye yönelebilecek mizaca sahip birinin İstanbul’da 

kalmasının uygun olmayacağı belirtilerek Ziya Bey’in Berlin Sefaretine atanması 

emredilmiştir
362

. Baskılara dayanamayan Midhat Paşa, adeta ödüllendirircesine, Ziya 

Bey’i vezaret rütbesiyle Suriye valiliğine tayin ettirmiştir
363

. Bu sırada bazı 

meşrutiyet taraftarları, Ziya Paşa’nın İstanbul’dan gönderilmesini önlemek amacıyla 

İstanbul mebusluğuna seçilmesi için imza toplamaya başlamışlardır. Bunun haber 

alınması üzerine Mabeynden 10 Ocak 1877 tarihiyle gönderilen tezkirede; padişah 

aleyhine çalışma yürüttüğü delillerle sabit olan Ziya Paşa’nın mebusluğunun kabul 

edilemeyeceği ve gazetelerin zararlı yayınlarına acilen bir çare bulunmasının 

herkesin yararına olacağı bildirilerek Midhat Paşa bir kere daha ikaz edilmiştir
364

. 

Nihayet Ziya Paşa Suriye’ye gitmiştir. Ancak yolda İzmir’deyken bir muhabirle 

yaptığı mülakatta “Türkiye gibi bugün idâre-i meşrûta ile idâre olunan hükûmette 

pâdişâh olan zâtın zerre kadar ehemmiyeti olmayıp bu zât adeta milletin hizmetçisi 

ve meclis-i mebʻûsân ne emir verirse yalnız o emri icrâya memur bulunduğu” 

mealinde sarfettiği sözlerin La Türki Gazetesi’nde yayınlanması, Ziya Paşa’nın 

Midhat Paşa’ya olan mensubiyetinden dolayı yine Midhat Paşa’nın başını ağrıtmıştır. 

Zira o dönemde meşrutiyet taraftarı her kim ne söylerse Midhat Paşa’yla 

ilişkilendirildiğinden Ziya Paşa’nın bu sözlerinin de sadrazamın talimatıyla 

sarfedildiğine inanılmıştır. Yine Suriye halkına saltanat değişikliği fikrini aşılamak 

amacıyla Midhat Paşa’nın Ziya Paşa’yı Suriye Valiliğine tayin ettirdiği söylentileri 

de çıkarılmıştır
365

.  

Ziya Bey gibi Namık Kemal Bey’in de bu dönemdeki tavır ve söylemleri 

sarayı rahatsız etmiştir.  “Eşşeyu la Yüsenna ve kad yüselles” (iki defa yapılan şeyin 

                                                 
362 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.570-571. 
363 BOA, İ.DH, 60448, 16 Zilhicce 1293 (2 Ocak 1877). 
364 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.396-397. 
365 Ahmed Saib, Abdülhamid’in Evâil-i Saltanatı, s.88; Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i 

Saltanatı, s.181,182,579. 



367 

 

üçlenmesi gerekir) mısrasını okuyarak Sultan Abdülhamid’in halʻini ima etmesi ve 

saltanat aleyhinde konuşması dolayısıyla Padişah, Namık Kemal Bey’in İstanbul’dan 

çıkarılmasını Midhat Paşa’dan istemiştir. Ancak Namık Kemal Bey İstanbul’dan 

çıkmakta direnmiştir. Midhat Paşa da bu konuda gevşek davranmıştır. Olayın 

ciddiyeti kendisine hatırlatıldığında “ne yapalım, Kemal Bey kendi rızasıyla dışarıda 

bir görev kabul etmiyor. Ben zorla gönderemem. Artık bu işi bizden sonra gelecek 

olana gördürsünler” diyerek zor kullanmayacağını ve işi Namık Kemal Bey’in 

rızasına bıraktığını belirtmiştir.      

Netice itibarıyla Midhat Paşa, bazı gazetelerin padişahın itibarını sarsıcı 

yayınlarına basın serbestliği nazarıyla bakarak müsamaha göstermiştir. Yine Sultan 

Murad’a mensubiyeti ortada olan Namık Kemal ile Sultan Abdülaziz’in halʻinde 

Midhat Paşa’ya müşavirlik hizmeti veren Ziya beyler gibi Sultan Abdülhamid’in 

nazarında sabıkalı kişilerin saltanat aleyhindeki faaliyetlerine karşı önlem almakta 

gevşek davranmıştır. Midhat Paşa’nın bu tavrı, azl ve sürgün edilmesini hazırlayan 

önemli sebeplerden biri olmuştur. 

Midhat Paşa Hakkındaki Bazı Söylentiler; Midhat Paşa, geçmişte birçok 

sürgün yiyen Ziya ve Namık Kemal beyler gibi Yeni Osmanlıların ileri gelen 

üyelerine ve Avlonyalı İsmail Bey gibi kendi yetiştirdiği meşrutiyet taraftarı gençlere 

konağını her zaman açık tutmuştur. Burada yapılan gece toplantılarında konu bir 

şekilde meşrûtî idare sistemine getirilir ve gençlerin, gençliğin verdiği heyecanla 

saltanat aleyhindeki konuşmalarını Midhat Paşa sonuna kadar dinlerdi
366

. Yine 

kendisi de meşrutiyet fikirlerini açıklarken bazen sarhoşluk bazen de boşboğazlık 

eseriyle ucu padişaha dokunacak sözleri sarfetmekten kaçınmamıştır. Buradan yola 

çıkılarak Midhat Paşa hakkında cumhuriyet ilan edip reis-i cumhur olacak, Osmanlı 

Hanedanını ortadan kaldırarak yerine kendisi geçecek
367

 ve diktatör olacak gibi gibi 

söylentiler çıkarılmış, bu dedikodular padişahın kulağına kadar gitmiştir
368

.  

                                                 
366 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.237-239. İleri gelen 

dostlarından eski Şeyhülislam Sahib Molla Bey, Midhat Paşa’nın bu durumuna müdahale etmediği 

için şöyle hayıflanmıştır. “Midhat Paşa, bana hürmet ederdi. Ah niçin elime bir sopa alarak evine 

gidip masanın üstündeki konyak şişelerini ve kadehlerini kırmadım. Meclisinde bulunan esafili 

kovmadım. Paşa’ya da ‘Be âdem, gafletten uyan, aklını başına topla’ diyerek yakasını hiddet ve 

şiddetle çekmedim.” (İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.355, dipnot 3). 
367 Mâbeyn Feriki (Eğinli) Said Paşa, içki sofrasında Midhat Paşa’nın “bu ana kadar Âl-i Osman 

denildi ya, bundan sonra dahi Âl-i Midhat denilse ne beis var” şeklinde sözler söylemiş olduğunun o 

dönemde ağızdan ağza dolaştığını belirtmektedir (İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. 
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Midhat Paşa bu iddiaları kesinlikle reddetmektedir. Bunlarla ilgili olarak 

hatıratında; cumhuriyet meselesini Sultan Abdülaziz’in halʻinden hemen sonra 

halʻden ve Kânûn-ı Esâsî çalışmalarından rahatsız olan Rusya destekli Mahmud 

Nedim Paşa’nın ortaya attığını, Avrupa’ya sürgününün hemen öncesinde ise yine 

meşrutiyet idaresinden hoşnut olmayan saray halkı ve Ahmet Midhat Efendi’nin 

konuyu tekrar gündeme getirdiğini, bu iddiaların tamamen garez mahsulü asılsız 

iftiralar olduğunu, kaldı ki bir İslam devleti için bir imamın yani padişahın varlığının 

İslam dinince gerekliliği ortada olup bunun haricinde bir yönetimi hiçbir 

Müslümanın kabul edemeyeceğini, Sultan Murad döneminde 3 ay boyunca her türlü 

imkan ve gücü elinde toplamışken buna teşebbüs etmeyip de Sultan II. 

Abdülhamid’in cülusundan sonra buna kalkışmasının akılla açıklanabilir bir tarafı 

olmadığını belirtmektedir
369

. 

Midhat Paşa’nın İngiltere’nin Desteğini Kaybetmesi; Balkan bunalımının 

savaş çıkmadan barışla sonuçlanması, İngiltere’nin çıkarları açısından büyük öneme 

sahipti. Bu nedenle İngiliz delegeleri, konferans kararlarının kabulü için tek karar 

mercii olarak gördükleri Midhat Paşa’ya yoğun tazyikte bulunmuşlar ancak Paşa’nın 

direncini kıramamışlardır. Büyük devletler ve özellikle İngiltere, konferans 

kararlarının reddedilmesinin tüm sorumluluğunu Midhat Paşa’ya yüklemişlerdir. 

Midhat Paşa’nın sert ve katı tutumuna karşılık Sultan II. Abdülhamid, sanki Midhat 

Paşa, nâzırlar ve halktan korkmasa konferans tekliflerini kabul etmeye meyilli 

olduğu izlenimini vererek daha itidalli bir duruş sergilemiştir. Böylece Sadârete 

getirildiği sırada liberal ve batılı fikirleri benimsemiş biri olarak Midhat Paşa’ya olan 

İngiliz desteği, konferans sonunda Sultan II. Abdülhamid’e doğru yönelmiştir. Bu 

gelişme padişahın elini kuvvetlendirmiş, Midhat Paşa’nın azl ve sürgününü 

kolaylaştırmıştır
370

. 

Mâliye Nâzırı Galib Paşa Meselesi; Midhat Paşa, mâlî işlerden anlamadığı, 

mâliyeyi düzenlemek için Bâbıali’nin talebiyle İngiltere ve Fransa’dan gelecek olan 

memurlarla müzakereleri yürütmekte kifâyetsiz kalacağı ve “evrak-ı nakdiyye” ile 

                                                                                                                                          
bs, s.361,dipnot 2; Reşat Kaynar, “Eğinli Said Paşa’nın Hatıratında, Midhat Paşa’nın Sadâretten Azli 

ve Memleketten Çıkarılması ile İlgili Açıklamalar”, Uluslararası Midhat Paşa Semineri (Edirne, 8-

10 Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, TTK, Ankara, 1986, s.353. 
368 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.355,362. 
369 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.198, 240-250; Mir’ât-ı Hayret, s.95-97. 
370 Şimşir, “a.g.m”, s.239-266. 
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ilgili ortaya çıkan mâlî karışıklıkta acz ve şaşkınlığa düştüğü gerekçelerini 

sıralayarak Mâliye Nâzırı Galib Paşa’nın azledilmesini ve yerine Maârif Nâzırı 

Yusuf Paşa’nın getirilmesini istemiş, padişah da bu isteği kabul etmiştir
371

. Yine 

Midhat Paşa, Galib Paşa’nın herhangi bir suçundan dolayı azledilmediğini ve bu 

nedenle devir-teslimden sonra uygun bir göreve getirilebileceğini bildirmiştir. 

Padişah da Galib Paşa’yı Meclis-i Âyan azalığına atayarak memuriyetinin ilanını 

emretmiştir
372

.  

Galib Paşa, Damad Mahmud Paşa’nın müntesibi olduğu için bu göreve 

getirilmişti. Ancak Midhat Paşa, Galib Paşa’nın nâzırlığı sırasında 95 bin lirayı 2 

milyon 100 bin kuruşluk kağıt para ile satın alarak hazineyi 40 bin lira zarara 

uğrattığını
373

, bu meselenin çözülmeden kalması durumunda konunun ileride 

açılacak olan mebusan meclisinde gündeme gelebileceğini ve bu nedenle kendisini 

temize çıkarmadan âyan meclisine alınmasının uygun olamayacağını belirterek Galip 

Paşa’nın âyan meclisi azalığına karşı çıkmıştır. Midhat Paşa’nın, Galib Paşa 

hakkında önce dürüstlüğünden sonra da zimmetinden bahsetmesi ve mebusan 

meclisinin olası itirazlarını dile getirmesi muhaliflerince fırsata dönüştürülmüş, “işte 

sizi mebuslar kuvvetiyle tehdit ediyor” yollu sözlerle padişah kışkırtılmaya 

çalışılmıştır
374

. 

Sonuç itibarıyla genel olarak Midhat Paşa’nın sürgün sebeplerini; geçmişte 

padişah halʻlerine katıldığından kendisine itimad edilmemesi, meşrutiyet sistemini 

getirerek saltanat makamının yetkilerini kısıtlamak istemesi, padişahı gücendirecek 

ve onun şüphe ve vehmini artıracak tavır ve söylemlerden kaçınmaması, basının 

zararlı yayınlarına ve etrafına topladığı Ziya ve Namık Kemal beyler gibi kişilerin 

saltanat aleyhindeki faaliyetlerine müsamaha göstermesi, konferans kararlarını 

reddederek savaş yanlısı tutum sergilemesi ve İngiltere’nin desteğini kaybetmesi, 

padişahın iradesine rağmen Galib Paşa’nın meclis-i ayan azalığına direnmesi,  

Ahmed Cevdet, Serasker Redif ve özellikle Damad Mahmud paşalar ile saraydaki 

hasımlarının aleyhte propaganda yapması şeklinde toparlayabiliriz. Yine İgnatiyef’in 

                                                 
371 BOA, İ.DH, 60491, 15 Muharrem 1294 (30 Ocak 1877). 
372 BOA, İ.DH, 60573-4, 18 Muharrem 1294 (2 Şubat 1877). 
373 Bu iddialar, Midhat Paşa’nın azlinden 2 gün sonra 7 Şubat Çarşamba günü Meclis-i Vükelâ’da 

görüşülmüş ve Galib Paşa’nın suçsuz olduğuna karar verilmiştir (BOA, İ.DH, 60573-5, 25 Muharrem 

1294 (9 Şubat 1877). 
374 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.238. 



370 

 

ve kendisini Mısır tahtı varisliğinden mahrum bırakan fermanı feshettirmek 

maksadıyla Prens Halim Paşa’nın Midhat Paşa’yı devirmek için Paşa’nın Saraydaki 

aleyhtarlarıyla işbirliğine giriştikleri de kaynaklarda geçmektedir
375

.    

Bu sebeplerle Sultan Abdülhamid ile Midhat Paşa arasındaki zıtlık ve 

anlaşmazlık günden güne iyice artmıştır. Padişah, Midhat Paşa’nın maruzatlarını 

reddetmeye
376

 ve cevapsız bırakmaya başlamıştır
377

. Midhat Paşa da padişahtan 

gelen emirlere kulak asmamaya başlamış, uyarılar için gelenlere de “Ben istifa 

edecek değilim. Padişah beni azl edecekse etsin. Fakat, bu defʻaki ayrılışım 

diğerleriyle kıyaslanamaz. Halk gelip beni evimden alarak sadrıazamlık koltuğuna 

oturtmak isteyecek, sonra iş zorlaşacak. Böyle bir durumla karşılaşmamak için işte şu 

çantada param var, bir de vapur kiralayacağım. Azl edildiğimi haber alır almaz 

vapura binerek, Midilli adasına gidip oturacağım” şeklinde cevap vermiştir
378

.  

Bu sıralarda Midhat Paşa, Saray’a sitem dolu bir tezkire yazmıştır. Azlinden 

6 gün önce Mabeyn Başkatibine gönderdiği 15 Muharrem 1294/30 Ocak 1877 tarihli 

tezkiresinde; vükelanın oybirliği ile hazırlanan ve huzur-ı padişâhide açıklamaları 

yapılarak kabul edilen vilayat-ı hamse valilikleri ile ilgili mazbatanın birtakım 

maddelerinin reddedildiği, hiçbir işe yaramayan Hersek Valisi Ali Paşa’nın yeni 

teşkil olunan Kosova Valiliğine gönderildiği, hiç sorulmadan ve görüş alınmadan 

Dersaadet Şehremaneti idare şeklinin değiştirildiği, Çanakkale idaresinin Tophâne’ye 

bağlanmasıyla Tanzimat öncesi dönem usulüne dönüldüğü ve tezkire sunularak 

değiştirilmesi talep edilen Mâliye Nâzırı Galip Paşa’nın tebdilinin tehir edildiği ifade 

ve siteminde bulunmuş, “bugünden sonra mâliyenin müşkilâtı için Bâbıâlî’ye 

                                                 
375 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.355-356,362; Mahmud Celaleddin Paşa, 

Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.237-238; Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i 

Saltanatı, s.181-182,185-187,570-574,579; Ahmed Saib, Abdülhamid’in Evâil-i Saltanatı, s.79-

80,88-89,101; Karal, Osmanlı Tarihi, C.VIII, 6.bs, s.36-37; Şimşir, “a.g.m”, s.263-266; Kaynar, 

“Eğinli Said Paşa’nın Hatıratında, Midhat Paşa’nın Sadâretten Azli ve Memleketten Çıkarılması ile 

İlgili Açıklamalar”, Uluslararası Midhat Paşa Semineri (Edirne, 8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve 

Tartışmalar, s.351-358.  
376 Ziya Paşa’ya Birinci Rütbe Osmânî ve Kastamonu Mutasarrıfı aynı zamanda Midhat Paşa’nın da 

Eniştesi olan Tosun Paşa’ya İkinci Rütbe Mecidiye Nişanı verilmesi, Yenipazar Fırkası Kumandanı 

Ferik Mehmed Ali Paşa’ya Müşir rütbesi tevcihi ve Kastamonu Temyiz Meclisi Reisi Kadri 

Efendi’nin azli talepleri bazı gerekçeler gösterilerek reddedilmiştir. Yine Kânûn-ı Esâsî’nin bir 

fermana yazılarak vilayetlere ilan edilmesi talebine fermâna gerek olmadığı ve anayasanın matbu 

suretlerinin gönderilmesinin yeterli olacağı cevabı verilmiştir (İnal, Osmanlı Devrinde Son 

Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.356-357).  
377 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.356-357. 
378 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.238-239. 



371 

 

mürâcaʻat edenlerin saray-ı hümâyûna gönderilmesi mülâhazası bâdî-i tesliyet olur 

ise de diğer işlerin taʻmîr ve tesliyete kâbil mahalli bulunamayıp ihtimal ki işin doğru 

ciheti böyle olabilir ise de bir âdem aklının ermediği şeyi yapmakta maʻzûr 

bulunduğundan arz-ı maʻzerete mecbûr oldum. Ne vechile emir ve fermân 

buyurulursa öylece harekete hazır ve muntazırım efendim” diyerek yazısını 

tamamlamıştır
379

.  

“Meşrutiyet’i vazʻ ve iʻlândan murâdımız istibdâdı refʻ ve zât-ı şâhânenizi 

vezâifinizde îkâz ve vükelâ-yı devletin vezâifini taʻyîn ve milletimizin miyânında 

müsâvât-ı kâmileyi temin edip elbirliğiyle ve gerçekden mülkün ıslâhına 

çalışmakdır…” cümlesiyle başlayan, “Midhat Paşa’nın bais-i tebaüdi olan takriri” 

denilerek Mancester Guvarden (The Manchester Guardian) ve Repüblik Fransez 

ismindeki İngiliz ve Fransız gazetelerinde neşredilerek tercümesi yerli gazetelerde 

yayınlanan, Tabsıra-i İbret’te “Midhat Paşa tarafından Sultan Abdülhamid’e takdim 

olunan takririn suretidir” başlığıyla yer alan ve bir sadrazamın padişahına 

arzemedemeyeceği kadar edebe mugayir tarzda kaleme alınan bir yazıdan da 

bahsedilmektedir. Ancak İbnülemin Mahmud Kemal İnal, bu yazının Midhat 

Paşa’nın kaleminden çıkmadığını belirtmektedir. Muhtemelen aleyhtarları tarafından 

tertip edilmiş veya yukarıda bahsedilen tezkiresinin tahrif edilerek ecnebi gazetelerde 

neşrettirilmiş olabileceğini söylemektedir. Delil olarak da ajanslar ile Paris Sefareti 

ve Jurnal gazetesi vasıtasıyla Midhat Paşa’nın bu yazının aslı ve esası olmadığını ilan 

etmelerini ileri sürmektedir. 

Midhat Paşa yukarıdaki tezkiresinden sonra birkaç gün konağına kapanarak 

dışarı çıkmamıştır. Bir ara Bâbıâli’ye geldiğinde Redif Paşa, padişahla görüşmesi 

durumunda sorunların çözüleceğini münasip bir dille anlatmış, Midhat Paşa da 

saraya gitmeye ikna olarak davetçi beklemeye başlamıştır
380

.  

Bu sırada Padişah, Ferik Said ve Damad Mahmud paşalar ile Başkatib Said 

Bey’i çağırarak, Midhat Paşa’nın azl ve sürgünü meselesini gece müzakere etmiş, bu 

işin biraz ertelenmesi yönünde görüş belirtilmişse de padişah kabul etmemiştir. 

Konağından alınması kararlaştırılmışken Ferik Said Paşa’nın görüşüyle azl ve sürgün 

kararının sarayda tebliğ edilmesi uygun görülmüştür. 5 Şubat 1877 Pazartesi sabahı, 

                                                 
379 BOA, Y.EE, 79/44, 15 Muharrem 1294(30 Ocak 1877). 
380 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.357-360. 
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Mabeyn-i Hümayun’da müzakere olacağı bahanesiyle, konağa gönderilen Seryaver 

Mehmed Paşa’nın davetiyle Dolmabahçe Sarayı’na getirilen Midhat Paşa, Paşa 

Dairesi’nin alt katında bir odaya alınmıştır. Yanına gelen Said Paşa, Saltanat 

aleyhinde çalışanlarla ilişkisi bulunduğu ve Zabtiye Nezâreti’nin jurnallerinde
381

 ismi 

geçtiği gerekçesiyle Sadâretten azledildiğini ve hemen İzzeddin Vapuru’na 

bindirilerek memleket dışına sürgüne gönderileceğini kendisine bildirmiştir. Midhat 

Paşa bu iddiaları reddetmiş ve yargılanma talebinde bulunmuş ise de Padişahı 

kararından vazgeçirememiştir. Memleket ve milletin kurtuluşunun kendisine bağlı 

olduğunu düşünen Midhat Paşa “Allah rahmet eylesün bu millete” ve yakında tekrar 

İstanbul’a çağrılacağına dair iradenin müjdelendiği sırada Dersaadet’e dönüşünde ne 

padişahı bu saraylarda ve ne de bu mülkü yerinde göreceği, yapılan hatanın o zaman 

anlaşılacağı ancak telafisinin mümkün olmayacağı mealinde bazı sözler 

söylemiştir
382

. 

                                                 
381 Bu jurnallerde; Midhat Paşa’nın azlinden bir gün önce Namık Kemal Bey’in konağında toplanan 

Namık Kemal Bey, Şevket Paşa, Şevket Bey, bir mülâzım ve diğer bazı kişilerin konuşmalarında 

“Midhat Paşa istiklâliyeti aldı. O sayede Murad’ı ber-murâd ederiz” şeklinde ifadeler kullanıldığı ve 

bu komiteden başka yine Namık Kemal Bey’in başkanlığında saltanat aleyhinde çalışan diğer bazı 

komitelerin de bulunduğu bildirilmekteydi. (İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, 

s.361-362). Yine daha önce, Namık Kemal Bey’e mensup Harb Okulu talebelerinden Ali Nazmi’nin 

dolabında hilafetin Osmanoğullarından alınarak eski Mekke Emîri Şerif Abdülmuttalib Efendi’ye 

verilmesi gerektiği mealinde bir yazı bulunmuş, bahsedilen gençle birlikte bazı arkadaşları sorguya 

çekilmişti (Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.238). Jurnallerin 

birinde ise Beyoğlu’nda bir gazinoda Tophâne mülazımlarından birinin diğerine Midhat Paşa’nın 

yakında diktatör olacağını söylemiş olduğunun hafiyelerce duyulmuş olduğu belirtilmekteydi (Midhat 

Paşa, Tabsıra-i İbret, s.196). 
382 Kaynar, “Eğinli Said Paşa’nın Hatıratında, Midhat Paşa’nın Sadâretten Azli ve Memleketten 

Çıkarılması ile İlgili Açıklamalar”, Uluslararası Midhat Paşa Semineri (Edirne, 8-10 Mayıs 1984), 

Bildiriler ve Tartışmalar, s.354-357; İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.360-

365; Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.239; Midhat Paşa, Tabsıra-i 

İbret, s.196-197. Said Paşa, Midhat Paşa’ya “Sadâret mührünü bendenize teslim etmeniz irade-i 

seniyye iktizasındandır” diyerek mührü istemiş, Midhat Paşa da mührü vermiştir. Said Paşa “Bir 

vakitten beri ötede beride saltanat-ı seniyye aleyhinde tecemmuʻ eden cemiyet-i hafiyelerde 

bulunanlar, zat-ı âlinizin konağına devam eden takımdan olduklarından bu hal, hakkınızda tabiî 

şüpheyi davet etti ve hatta dün akşam zabıta tarafından takdim olunan dört jurnalin birinde zat-ı 

âlinizin de ismi zikrolunmuş ve Kemal Bey’in hanesinde bulunanlar tarafından ‘Midhat Paşa, 

istiklâliyeti aldı, Murad’ı ber-murad ederiz’ deyu sözlerin tefevvüh olunduğu yazılmış olduğundan 

eğerçi zat-ı şahane efendimiz, sizin doğrudan doğruya bu cemiyetlerde medhaliniz olduğuna inanmak 

istemediler ise de mademki ism-i âliniz böyle sarahaten mezkûrdur, ol-halde hem nefs-i âlinizi vikâye 

etmek ve hem de memlekette bu makule fesadatın önünü almak için veli nimet efendimiz, zât-ı 

âlinizin memalik-i şahaneden bugün çıkmanızı ferman buyurdular ve bunun için işte İzzeddin Vapuru 

hazırdır” diyerek pencereden vapuru göstermiştir. Midhat Paşa “Vallahi billahi benim bu 

cemiyetlerden haberim yok. Allah bu çapkınların belâsını versin. Bu, Rusya parasıyla ve [Prens] 

Halim Paşa’nın hudʻasıyla vücûda gelmiş bir şeydir. Eğer beni buradan tard ederseniz alimallah 

memleket mahvolur. Beşikler Körfezi’ndeki donanma üç güne kadar buraya gelir. Buraları iyi 

düşünmelidir” dedikten sonra “Vükelânın bundan malumatı var mı?” diye sormuştur. Said Paşa’nın 
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Midhat Paşa, iki yâver ve iki çavuşla saraydan doğruca İzzeddin Vapuru’na 

götürülmüştür. Vapur; Ahırkapı açıklarında bir müddet bekletilerek, Padişahın ihsan 

ettiği 500 altın gönderildikten ve Midhat Paşa’nın konağından uşağıyla eşyası 

getirildikten sonra Brendizi’ye gidilmek üzere yola çıkılmıştır
383

.  

5 Şubat Pazartesi alaturka saat 8 civarında İstanbul Limanı’ndan hareket 

edilmiş, hava sisli olduğundan Büyükçekmece açıklarında gece yarısına kadar 

beklenilmiş
384

, sonra yola devam edilerek Salı sabahı Gelibolu’ya ulaşılmış, Midilli 

Adası önlerinde fırtınaya yakalanılmış, Çarşamba gecesi Şire’ye, Perşembe gecesi ise 

Brendizi’ye varılmıştır. Şire’de Ahmed Muhtar Paşa ile Şire Şehbenderi, Brendizi’de 

de iki İngiliz ile Şehbender vapura gelerek Midhat Paşa’yla görüşmüşlerdir. Cuma 

sabahı Midhat Paşa vapurdan inerek Şehbender ile otele gitmiştir
385

. 

Midhat Paşa’yı Brendizi’ye götürmeye memur Alaybeyi Süleyman Bey’in 

dönüşte Zabtiye Nezâreti’ne sunduğu raporda, Midhat Paşa’nın yolculuk esnasında “ 

                                                                                                                                          
“bilmiyorum” cevabı üzerine, Midhat Paşa “Ey öyle ise recâ ederim, gidiniz, zat-ı şahane efendimize 

söyleyiniz ki benim bu işlerden haberim yok. Mademki vükelâ buradadır, bu işi onlar da müzakere 

etsinler. Eğer efendimizin bana emniyetleri yok ise beni mabeynde bir odada tevkif etsinler. Evime 

gitmeyeyim, Sadâret işlerini burada görebilirim. Gerek burada ve gerek Avrupa’da memleketimizin 

bu müşkil zamanında işleri ben görürüm. Eğer ben buradan gidecek olur isem memleket alimallah 

biter” şeklinde karşılık vermiştir. Said Paşa, mührü Padişaha teslim ederek Midhat Paşa’nın isteklerini 

de arzetmiştir. Padişah, “Bu olmaz. Mutlaka gitmeli. Bundan sonra bu âdemi burada bırakmak daha 

ziyade tehlikeyi mûcib olur. Al, bu zabtiye jurnallerini de kendisine göster” demiştir. Said Paşa, 

Padişahın sözlerini naklettikten sonra jurnalleri Midhat Paşa’ya vermiştir. Midhat Paşa, jurnalleri 

okuduktan sonra “haberim yok. Yazılır ya. Çapkınlar iftira etmişler” demiştir. Said Paşa, “Uşağınızı 

gönderiniz. Çamaşır, para ve sâir lüzumu olan eşyayı vapura götürsün; çünkü efendimiz her ne ve her 

kimi beraberinde götürmek istiyorsa götürsün buyurdular” diyerek uşağı çağırmıştır. Midhat Paşa, 

gerekli emirleri verdikten sonra uşak gönderilmiştir. Bundan sonra Midhat Paşa ile Said Paşa arasında 

şu konuşmalar geçmiştir. Midhat Paşa “Beni nereye göndereceksiniz?”. Said Paşa “hudud-ı memalik-i 

şahaneden çıktıktan sonra nereye isterseniz oraya gitmeğe mezunsunuz. Fakat Şire en yakın 

olduğundan oraya çıkabilirsiniz”. Midhat Paşa “oradan başka yere gitmek için vapur bekleyecek değil 

miyim? Öyle olduğu halde beni Rumlar içinde bırakmayınız, Marsilya uzaktır, Brendizi’ye çıkarınız. 

Yanımda param yok, biraz para isterim. Lâkin benim emniyetim olan bir yaver dahi isterim. Çünkü 

emniyetim kalmadı. Nefsime suikasd ederler”. Said Paşa “aman böyle bir cinayet hiç kimsenin 

hatırına gelmedi. Bu söylediğiniz şey mümkünattan değildir”. Midhat Paşa “gitmeli ha”. Said Paşa 

“evet gitmeli. İki yaver ile çavuş, sizi istimbot ile İzzeddin’e götürmek için iskelede bekliyorlar”. 

Midhat Paşa “Allah, Rahmet eylesin bu millete”. (İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. 

bs, s.363-364; Kaynar, “Eğinli Said Paşa’nın Hatıratında, Midhat Paşa’nın Sadâretten Azli ve 

Memleketten Çıkarılması ile İlgili Açıklamalar”, Uluslararası Midhat Paşa Semineri (Edirne, 8-10 

Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, s. 356-357).   
383 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.364. 
384 Midhat Paşa’yı Brendizi’ye götürmeye memur Alaybeyi Süleyman Bey’in resmî raporuna göre 

hava sisli olduğundan Çekmece önlerinde beklenilmiştir. Bazı kaynaklarda ise 24 saatlik bu 

bekleyişin, sürgüne tepki olarak İstanbul’da çıkabilecek isyan ihtimaline karşı Sultan Abdülhamid’in 

emriyle gerçekleştiği iddia edilmektedir (Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, 

s.183; Ahmed Saib, Abdülhamid’in Evâil-i Saltanatı, s.91; Baykal, “93 Meşrutiyeti”, Belleten, Sayı 

21-22, s.67-68). 
385 BOA, Y.EE, 79/51, 9 Şubat 1292 (21 Şubat 1877). 
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Pâdişahımız çocuktur, kendilerini aldattılar; güya ben cumhuriyeti ilân edip cumhur 

reisi olacak imişim deyu kandırmışlar. Yazık konstitüsyon bitti, bu millet terakki 

edemiyecek; lâkin her nerede konstitüsyon ilân olunmuş ise sonradan 

bozdurulamamıştır; bunun için memul ederim ki bozamazlar; fakat milletin başında 

bir büyük belâ vardır. Ben zaten istifa edecektim ya, halk ‘hamiyyetsiz’ derler diye 

korkardım; bu benim hakkımda iyi oldu. Alllah bana acıdı, halâs etti, demek ki 

millete acımıyor. Bir de verilen jurnalleri sizin nâzır (Zabtiye Nâzırı Ömer Fevzi 

Paşa) vermiştir; fakat o da ne yapsın, ben bilirim kimler tarafındandır
386

. Memul 

ederim ki Şeyhülislam ve Serasker de azlolunur. Sırb Beyi Prens Milan telgrafla bana 

dehâlet ettiğinden ben de cevâb yazmıştım. Bakalım bundan sonra ne olur”
387

 dediği 

kayıtlıdır.  

Midhat Paşa, Padişahın ısrarlarıyla Kânûn-ı Esâsî’ye eklenen 113. Maddenin 

ki “Hükûmetin emniyetini ihlâl ettikleri idâre-i zâbıtanın tahkîkât-ı mevsûkası 

üzerine sabit olanları Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâne’den ihrâç ve tebʻîd etmek 

münhasıran zât-ı hazret-i pâdişâhînin yed-i iktidârındadır” hükmüne dayanılarak ülke 

dışına çıkarılmıştır. Ertesi gün gazetelere verilen resmî ilanda sürgün sebebi, Kânûn-ı 

Esâsî’ye aykırı hareket ederek “istibdâd”ı yeniden geri getirmek ve padişahın hukuku 

ve memleketin asayişi aleyhinde çalışanları (Namık Kemal, Avlonyalı İsmail Bey vs) 

himaye etmek olarak açıklanmıştır
388

. 

Ayrıca Deba Gazetesi’nde yayımlanan Midhat Paşa’nın, padişahın hazineden 

istediği 500 bin liranın verilmesine karşı çıkması ve üç Hıristiyan valinin tayininde 

ısrar etmesi sebebiyle sürgüne gönderildiği haberi, Hâriciye Nezâreti ve Paris 

Sefaretince Ajans Havas vasıtasıyla yalanlanmıştır. Açıklamada; sürgünün sebebi, 

“Padişah ile Midhat Paşa’nın vezaif-i Sadâreti muhtelif surette görmeleri” ve ortaya 

çıkan fikir ayrılıklarının umûmî asayişi bozacak dereceye kadar varması olarak 

gösterildikten sonra “işte sıhhat-i madde, bu nokta olup Avrupa ahalisi de keyfiyetin 

bu merkezde olduğuna kani olmalıdırlar” denilmiştir. Yine sürgün olayıyla ilgili 

neşredilen bazı asılsız haberlerden dolayı içbasın da resmî ilanla uyarılmıştır. 

                                                 
386 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.130, Dipnot 224. 
387 BOA, Y.EE, 79/51, 9 Şubat 1292 (21 Şubat 1877). 
388 BOA, Y.EE, 79/48, 22 Muharrem 1294 (6 Şubat 1877); Takvîm-i Vekâyiʻ, Sayı 1863, 24 

Muharrem 1294(8 Şubat 1877), s.2; Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.129-130, 

Dipnot 223. 
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1.Midhat Paşa’nın Sürgününe Tepkiler 

a.Dış Tepkiler 

Hâriciye Nâzırı Safvet Paşa, 6 Şubat 1877 tarihli Osmanlı sefaretlerine 

gönderdiği telgrafta; Midhat Paşa’nın uygunsuz hareket ve işlemleriyle Padişahın 

güvenini kaybettiğinden Kânûn-ı Esâsî’nin 113.maddesine dayanılarak sürgün 

edildiğini, Kânûn-ı Esâsî’nin tamamen uygulanacağını, öngörülen reformların 

gerçekleştirileceğini ve hükümetin mevcut politikasında bir değişiklik olmayacağını 

bildirmiş, sefirlere, bulundukları devletlerin yetkililerine bu şekilde açıklama 

yapmaları talimatını vermiştir
389

.  

Yine Safvet Paşa, İstanbul’daki İngiliz İşgüderi Jocelyn’e Midhat Paşa’nın 

Padişahın imtiyazlarına el uzattığını, diktatörlüğe özendiğine dair elde kanıt 

olduğunu, Padişaha hakarete kadar varan basın faaliyetlerine göz yumduğunu, 

Padişahın otoritesinin sarsılmasıyla ülkede güven ve asayişin kalmayacağını şifahen 

anlatarak İngiltere’yi ikna etmeye çalışmıştır. Ayrıca anayasanın uygulanacağı, dış 

politikada bir değişiklik olmayacağı ve barışın sağlanacağı yönünde Padişahın 

güvence verdiğini iletmiştir. 

Midhat Paşa’nın azl ve sürgününe büyük devletlerden ciddi bir tepki 

gelmemiştir. Paşa’nın sürülmesini; konferans kararlarının reddedilmesinden dolayı 

İngiltere sessizlikle
390

, Rusya beklenildiği üzere sevinçle, Avusturya üzüntüyle 

karşılamıştır
391

. Almanya’yı temsilen Bismark ise “O, bir büyük âdem olduğundan 

mevki-i iktidardan düşmesi elbette bir büyük sebebe mebni olması gerektir” 

demiştir
392

. 

Midhat Paşa’nın azliyle birlikte konferans sürecinde İngiltere ve Fransa’yı 

Osmanlı tarafına çekmek için Avrupa’ya gönderilen Odyan Efendi de görevinden 

alınmıştır. Aynı görevle Adliye Müsteşarı Vahan Efendi Avrupa’ya yollanmıştır. 

Vahan Efendi’ye, ayrıca Midhat Paşa’nın hareketlerini kontrol etmek ve sürgünün 

                                                 
389 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.368. 
390 İngiltere Hâriciye Nâzırı Lord Derby, Midhat Paşa’nın sürülmesini Osmanlı Devleti’nin içişlerine 

ait bir mesele olarak değerlendirmiş ve buna İngiltere’nin “bir diyeceği olmadığını” söylemiştir 

(BOA, HR.TO, 125/17, 7 Şubat 1877). 
391 Şimşir, “a.g.m”, s.264-265. 
392 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.366. 
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Avrupa’daki etkilerini hafifletmek görevi de verilmiştir
393

. Vahan Efendi 1 Mart 

1877’de Osmanlı’nın Londra sefiriyle birlikte İngiltere Hâriciye Nâzırı Lord Derby 

ile görüşerek, Midhat Paşa’nın sürgün sebeplerini anlatmış, Kânûn-ı Esâsi ve diğer 

ıslahatların süratle uygulanacağına dair Padişahın kuvvetli teminat verdiğini 

bildirmiştir. Lord Derby ise memnuniyetini ifade ettikten sonra, ıslahatların fiilen 

icrası durumunda barışın tekrar sağlanacağını ve birkaç haftaya kadar Rus ordusunun 

dağıtılacağını ümit ettiğini belirtmiştir
394

. 

Vahan Efendi, Midhat Paşa’nın azlinin bir ay sonrasını gösteren 4 Mart 1877 

tarihli Sadârete çektiği telgrafta da artık kimsenin Midhat Paşa’nın “lakırdısını” 

etmediğini ve Paşanın “kâmilen unudulmuş olduğunu” bildirmiştir
395

. 

 

b.İç Tepkiler 

Midhat Paşa’nın sürgününe, dışarıda olduğu gibi içerde de tepkiler çok cılız 

kalmış, hatta yok denecek kadar az olmuştur. Öyle ki konu Midhat Paşa’nın müessisi 

olduğu Meclis-i Mebusan’da dahi gündeme gelmemiştir
396

.  

Bununla birlikte sürgünden sonraki iki aylık dönemde İstanbul’da birkaç olay 

yaşanmıştır. Bazı hatırat ve kaynaklarda, medrese talebelerinin Beyazıt Camii’nde 

toplanarak, selamlıkta Padişaha verilmek üzere, Midhat Paşa’nın tekrar Sadârete 

getirilmesi için bir arzuhal düzenledikleri ve birkaç gün içinde 80 bin imza 

topladıkları kayıtlıdır
397

.  

Yine talebe-i ulûm, Meclis-i Mebʻûsân’ın açılışının ertesi salı günü 

İstanbul’da bir nümayiş düzenlemiştir. Sabahleyin muhtelif mahallerde ve özellikle 

camilerde toplanmaya başlayan talebe-i ulûma müderris, ulema ve halktan bir kısım 

insanlar da dahil olmuştur. Pek çoğu silahlı olan ve Şükrü Bey’in kumandasında 

askerî nizamla hareket eden nümayişciler, Dolmabahçe Sarayı yakınlarına kadar 

yürümüşlerdir. Burada Şükrü Bey öne çıkarak, Saraydan gelen yavere, milletin genel 

olarak hükümetin idaresinden memnun olmadığını belirtmiş ve padişahtan Midhat 

Paşa’nın tekrar işbaşına getirilmesini, Damad Mahmud Paşa’nın azledilerek 

                                                 
393 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.259. 
394 BOA, HR.TO, 125/44, 1 Mart 1877. 
395 BOA, HR.TO, 554/53, 4 Mart 1877. 
396 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.365. 
397 Nazım Paşa, Nazım Paşa’nın Hatıraları, s.78; Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i 

Saltanatı, s.189. 
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İstanbul’dan sürülmesini ve askerin maaşını ödemeyen Redif Paşa’nın görevden 

alınmasını talep ettiklerini bildirmiştir. Padişahın şikayetleri araştıracağını bildirmesi 

üzerine topluluk dağılmıştır. Ancak bu talepler kabul edilmediği gibi hükümet 

şiddetli tedbirlere başvurmuştur. Talebe-i ulûmun tahsilleriyle meşgul olup politika 

işlerine karışmamaları, aksi halde şiddetle cezalandırılacakları ihtar olunmuş, Midhat 

Paşa taraftarı talebeler memleketlerine gönderilmiş, Zabtiye Nâzırı Ömer Fevzi Paşa, 

Midhat Paşa taraftarı olmak ve bu gösteriye göz yummakla suçlanarak azledilmiş ve 

gösteriye kısmen iştirak ettikleri anlaşılan Mekteb-i Harbiye talebesinin birçoğu 

Tophâne’de hapsedilmiştir.  

Bir başka olay ise Mekteb-i Harbiye’de yaşanmıştır. Talebeler bir akşam 

yoklamasından sonra, adet olduğu üzere, “Padişahım çok yaşa” diye bağıracakları 

yerde “yaşasın Midhat Paşa” diye bağırmışlardır. Bunun üzerine olaya önayak olan 

harbiye öğrencileri, daha önce tutuklanmış olan medrese talebeleriyle birlikte “Asîr 

Vapuru”na bindirilerek Akka kalesine gönderilmişlerdir. 

Yine bu dönemde İstanbul’da birçok medrese kapısına “Midhat’ın avdetine 

kadar kapalıyız” ibareleri asılmıştır. Ayrıca çeşitli kamu binalarına, evlere ve 

sokaklara; hükümet politikalarını eleştiren, Sırbistan ile yapılan anlaşmadan duyulan 

rahatsızlığı belirten ve Midhat Paşa’nın sürülmesine dolayısıyla devletin içine 

düştüğü bunalıma sebep olan Damad Mahmud ve Serasker Redif paşaların vatan 

haini sıfatıyla İstanbul’dan sürülmelerini talep eden yaftalar yapıştırılmıştır
398

. 

Bir taraftan bu tepkiler verilirken diğer taraftan sürgün olayı Midhat Paşa’nın 

muhaliflerince sevinç ve memnuniyetle karşılanmıştır. Önceleri Midhat Paşa’ya 

mensup olup sonradan aleyhtarları safına geçen Ebuzziya Tevfik Bey ve Paşa’nın 

kendi yetiştirmesi Ahmed Midhat Efendi tarafından gazetelerde sürgün kararını 

açıklayan ve destekleyen yazılar kaleme alınmıştır
399

. Yine Midhat Paşa’nın 

mensuplarından İstinyeli Tevfik, bir tezkire ile padişahı tebrik ettiği gibi “nâmını kâl 

ve kaleme almakdan istikrâh eylediğim şahs-ı maʻlûm” diye tanımladığı Midhat 

Paşa’yı hilafet ve saltanata hakaret etmekle suçlamıştır
400

. Tuna Valisi iken azlettiği 

Senih Efendi de padişaha sunduğu kasidede Midhat Paşa’yı yermiş ve sürgüne 

                                                 
398 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, s.202-204, 207, 236-237. 
399 BOA, Y.EE, 79/49, 30 Muharrem 1294 (14 Şubat 1877).  
400 BOA, Y.EE, 79/50, 30 Muharrem 1294 (14 Şubat 1877); Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız 

Mahkemesi, s.130, Dipnot 225. 
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gönderilmesinden dolayı “bir gaza etdin ki hoşnud eyledin peygamberi” ifadesiyle 

padişahı övmüştür. Ayrıca dönemin meşhur şairlerinden Kazım Paşa “insanı 

insanlığından utandıracak derecede” fahiş ifadelerle Midhat Paşa’yı din düşmanı, 

mason, hain ve homoseksüellikle
401

 suçlayan manzumeler kaleme almıştır
402

. 

     

K.Avrupa’daki Sürgün Hayatı 

Midhat Paşa Brendizi’den Napoli’ye geçmiş, bir ay sonra da İspanya’ya 

seyahat ederek iki ay boyunca Endülüs bölgesini ve tarihi eserleri dolaşıp Paris’e, 

oradan da Londra’ya gitmiştir
403

.  

Midhat Paşa’nın Avrupa’daki seyahatleri sefaretler vasıtasıyla takip edilerek 

İstanbul’a bildirilmiştir. Roma Sefareti’nin 23 Mart 1877 tarihli telgrafında Midhat 

Paşa’nın Ahmed Efendi ismini kullanarak Roma’ya geldiği ve bir otele yerleştiği, 

birkaç güne kadar İspanya’ya gideceği haber verilmiştir
404

. Yine Londra ve Paris 

sefaretlerinden gelen 29 Mayıs 1878 tarihli telgraflarda Midhat Paşa’nın bir risalenin 

basımı ve kaplıcalarda tedavi için (bel rahatsızlığı) Paris’e gittiği, burada 4-5 gün 

kaldıktan sonra tekrar Londra’da kiraladığı eve döneceği belirtilmiştir
405

.     

Midhat Paşa’nın sürgündeyken asıl ikametgahı Londra idi. Burada, 

Porchester Terrace’da bahçeli bir ev kiralamıştır. Daha sonra yanına aldırdığı damadı 

Vefik Bey ve oğlu Ali Haydar, katibi Vasıf Kılıçyan, iki uşak ve bir aşçı olarak 

toplam 7 kişi birlikte kalıyorlardı.  

Midhat Paşa Avrupa’dayken İngiltere ve Hollanda veliaht prensleriyle, 

İngiltere Başvekili Lord Beaconsfield ve Dışişleri Bakanı Lord Derby ile sıkı dostluk 

kurmuş, Paris’te ve Londra’da çeşitli kurum ve kuruluşların davetlerine katılarak ve 

basın yoluyla meşrûtî idare sistemine, Müslümanların Hıristiyanlara iyi 

davrandığına, Rusya’nın Kafkaslardaki Müslümanlara zülm ettiğine, muhacir 

vapurlarını Karadeniz’de batırdığına, Karadağlıların Türk esirlere işkence yaptığına 

                                                 
401 …Görenler işte geldi Ruhii menhusun oğlani. …Diriğ etmezdi asla her kim olsa vaslına talib. 

…Karib oldu gehi Kurbiye geh Ruhiye zir oldu. …Gehi cemiyeti levvata aksayı zamir oldu (İnal, 

Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.390). 
402 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.369-371, 390. 
403 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.199. 
404 BOA, HR.TO, 125/65, 23 Mart 1877.  
405 BOA, Yıldız Perakende Evrakı Elçilik Şehbenderlik ve Ateşemiliterlik (Y.PRK.EŞA), 1/24, 29 

Mayıs 1878. 
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ve Bulgarların Müslümanları imhaya çalıştıklarına dair beyanlarda bulunmuş, 

gazetelere yazı göndererek Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin haklılığını savunmuş, 

Osmanlı Devleti lehine Avrupa’da kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır
406

. 

Midhat Paşa Türkiye’deki dostlarıyla da mektuplaşmıştır. 26 Temmuz 

1877’de Şeyhülislamlığa getirilen Kara Halil Efendi’ye yazdığı tebrik mektubunda 

da dışarıdan birinin bakış açısıyla 93 Harbi’nin gidişatı ve Osmanlı Devleti’nin 

durumu hakkındaki düşüncelerini paylaşmıştır. Buna göre; Osmanlı Devleti, yok 

olmakla eşdeğer ağır konferans tekliflerini reddetmeye mecbur kalarak haklarını 

muhafaza etmek adına savaşa girmek zorunda kalmıştır. Anadolu cephesindeki 

başarılara karşılık Rumeli cephesinde birtakım kayıplar meydana gelmiştir. 

Rumeli’de düşman zulmüne maruz kalan halkın bir kısmı ne olursa olsun barış 

istemektedir. Ancak böyle bir zamanda yapılacak barış, Rumeli’yi yok edeceği gibi 

geride kalan millet-i Osmaniyeyi de az zamanda Kırım Tatarları ve Hive 

Müslümanları hükmüne getirecektir. Şu halde savaştan az bir zararla çıkılabilecek 

dereceye gelininceye kadar halkın her türlü fedakarlığa katlanması gerekmektedir. 

Rusya, Hıristiyanların durumunu bahane ederek Avrupa kamuoyunu Osmanlı 

aleyhine çevirmeye yönelik propaganda yaptığından Hıristiyan tebeanın haklarına 

özen gösterilmesi ve Müslüman halkın sakinleştirilmesi için camilerde tenbihlerde 

bulunulması önemlidir. Örfi idare ilan olunarak bazı insanlar yargılanmadan 

cezalandırıldığından, Türkiye’den kaçarak Avrupa’ya gelen ailelerin beyanlarıyla 

Osmanlı Devleti aleyhine kamuoyu oluşmaktadır. Örfî idarenin uygulanmasında 

dikkatli davranılarak bu durumun düzeltilmesi gereklidir. Savaşın kazanılmasında 

fikir silahı da önemli bir etkendir.  

Hâriciye Nâzırının Rusya, Avusturya, Almanya ve İngiltere’nin politikalarını 

yakından takip ederek ona göre diplomasi yürütmesi lazımdır.  

Türklerin Hıristiyanlara saldırmaları için sancak-ı şerifin çıkarılacağı 

söylentileri gazatelerde neşredilmektedir. Sancak-ı şerifin çıkarılmasıyla 

gayrimüslim vatandaşlara saldırının amaçlanmadığının, aksine savaşılan devlete 

karşı topyekun mücadelenin hedeflendiğinin halka iyi anlatılması ve sancak-ı şerifin 

                                                 
406 Ali Haydar Midhat, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatıralarım, Haz. İsmail Dervişoğlu, s.34-38, 

45-46, 53-54. 
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çıkarılmasında acele edilmeyerek en son noktada harekete geçilmesi uygun 

olacaktır
407

. 

Yine savaşın ilerleyen dönemlerinde, devlet kademesinde bulunan 

İstanbul’daki dostlarından birine Napoli’den gönderdiği 19 Teşrin-i Sâni 1877 tarihli 

mektubu, İstanbul Gazetesi’nde neşredilmiştir. Aynı mektup, Ermeniceye çevrilerek, 

Ermenice yayımlanan Manzûme-i Efkar Gazetesi’nin 25 Teşrin-i Sâni 1293/7 Aralık 

1877 tarihli ve 3635 numaralı nüshasında da yer almıştır. Midhat Paşa’nın 93 Harbi 

ile ilgili düşüncelerini aksettirmesi bakımından önemli gördüğümüz bu yazıyı, O 

dönemde Ermeniceden Türkçeye tercüme edilmiş haliyle aynen veriyoruz.  

“Geçen hafta ahz eylediğim mektûbunuzu fevka’l-âde iştiyâk ve dikkatle 

kırâ’at eyledim. Taʻlimâtınız sâyesinde gerek telgrafla ve gerek Avrupa’nın yevmî 

gazeteleriyle tafsîlli, katʻî ve kâmilen sahîh haberler almaktayım. Binâ’en-aleyh bu 

bâbda size ibrâz-ı teşekkür ederim. Ahvâl-i hâzıra-i müşkilenizden ve birbirini 

müteʻâkib vukûʻ bulan felâketlerden dolayı etdiğiniz şikâyetlere gelince bu 

şikâyetleri ne reddedebilir ve ne de hakkâniyetini inkâr edebilirim. Siz me’mûriyetde 

bulunmanızla şüphesiz me’mûriyetinizin vezâ’ifinden başka bu misillü ahvâl-i hâzıra 

sırasında gayret-i vataniyenizin îcâb etdirdiği vezâ’ifi dahi îfâya fırsat bulmakdasınız 

ve şâyet ahîren vâcibe-i zimmetinizi îfâ etmenizle me’mûl etdiğiniz netâyic-i hasene 

husûle gelmez ise bari vatan ve milletin menfeʻati için elinizden geleni dirîğ 

etmediğinizi bilmekle müteselli olacaksınız. Halbuki âcizleri bulunduğum şu hâlde 

işbu tesellîden dahi mahrûm bulunmakdayım. Ve binâ-berîn vatanımın dûçâr olduğu 

felâketlerden nâşî âcizlerinin iki cihetle te’essüf eyleyeceğini siz dahi ikrâr 

eylersiniz. 

Maʻlûmunuzdur ki bundan dört mâh mukaddem Ruslar Balkanları geçerek 

Edirne üzerine yürüdüklerinde, düşmanın sürʻatle muvaffakiyetleri ahâlîyi bir 

te’essüf-i umûmîye giriftâr etdiğinde, âcizleri Devlet-i Aliye’nin lehinde bulunan 

bazı erbâb-ı politika ile mükâlemede bulundum. Ve Moskofların terakkıyâtlarından 

dûçâr-ı istiğrâb olarak ve gayret-i vataniyemden nâşî uzun müddet ihtiyâr-ı sükût 

etmekliği tecvîz edemeyerek vatanımın hizmetinde bulunmak istidʻâsını hâvî zât-ı 

hazret-i pâdişâhîye bir kıtʻa telgrafnâme takdîmine ictisâr eyledim. Halbuki şu 

                                                 
407 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 343-350; Midhat Paşa, Mithat Paşanın Hatıraları I: Hayatım 

İbret Olsun (Tabsıra-i İbret), Yay. Haz. Osman Selim Kocahanoğlu, s.343-348. 
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hareket hiçbir netîceyi intâc etmediğinden cevâb alamadım. İşte bu aralıkda 

Plevne’nin etrafında aralıkda fütûhatlar vukûʻ bulduğu hâlde âcizleri Viyana’dan 

Paris’e azîmet eyledim. Mu’ahharan mübtelâ olduğum bel hastalığından dolayı 

tebdîl-i hava mecbûriyet hâsıl olarak Napoli’ye gidip orada münferiden bir ömür 

geçirmeğe karâr verdim.  

İşte bulunduğum şu yalnızlık hâlinde işbu muharebe-i zâlimenin bidâyetinden 

beri tekmîl-i mülk ve milletin ve husûsen Rumeli’nin bedbaht ahâlîsinin dûçâr 

oldukları en zâlim ve en dehşetli ve en keder-âmîz meşakkatler üzerine 

düşünmekdeyim. Âcizleri muhârebe-i hâzıranın dehşet-âmîz netîcelerini şöyle ki 

birçok insanların hânelerinden familyalarından evlâdlarından ve’l-hâsıl her şeyden 

mahrûm olarak ve beşyüz seneden beri merbût oldukları vatanlarından tard edilerek 

şurada burada serseri hâline girdiklerini tefekkür etdikçe ve daha geçen sene saʻâdet-i 

azîmeye nâil olan âdemlerin bugünkü gün ise yevmiye nafakalarını dilenmeğe 

mecbûr olduklarını gözlerimin önüne getirdikçe ve’l-hâsıl mu’ahharan vukûʻ bulan 

mağlûbiyetleri Kars’ın alınmasını Erzurum’a hücûm olunmasını ve Plevne’nin 

muhâsara olunarak derûnunda en yiğid askerlerimizden elli altmış bin neferin tevkîf 

edildiği düşünüldükçe kalbim pâre parça olmakda canım âdetâ ezilmek hâline 

geldikde ve gözlerimden sebîl gibi yaş akmakdadır.  

Şimdiki hâlimiz bundan dört mâh evvelki hâlden fenâdır
408

. Ol-vakit etdiğim 

teşebbüse şimdi dahi tevessül etmekliğim lâzım mıdır? Hidemât-ı âcizânem kabûl 

olunmadıkdan başka ol-vakitler aleyhimde hiyel ve desâyis edenler şimdi taraf-ı 

senâverîye hak verseler bile şimdi bi’l-külliye başka bir hâl ve mevkiʻ karşısında 

bulunacağımızdan öyle bir teşebbüse mürâcaʻat etmeği münâsib zannedemem. 

Muhârebenin ta bidâyetinden beri Devlet-i Aliye’nin meslek-i politikası Avrupa’yı 

işe karışdırmamakdan ibâret olmağla bunun netîcesi olmak üzere cereyân-ı umûr 

Dersaʻâdet’e maksûr ve münhasır kalmışdır.
409

. Bu hâlde şu esnâda devletin hayât ve 

memâtına me’mûr olan zâtlar menâfiʻ-i maddiye ve maʻneviyemizin muhâfazası için 

îcâb eden tedâbir-i lâzimeden dolayı mes’ûldürler. Me’mûl olunur ki zevât-ı 

müşârun-ileyhim tedâbir-i mezkûreyi ittihâz etmişlerdir. Şu son günlerde 

Payıtaht’tan aldığım maʻlûmâta inanmak lâzım gelir ise ahîren vukûʻ bulan felâketler 

                                                 
408 BOA, Y.EE, 79/53, 13 Zilkade 1294 (19 Kasım 1877). 
409 BOA, Y.EE, 79/54, 13 Zilkade 1294 (19 Kasım 1877). 
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beyne’l-ahâlî böyle bir te’sîri mûcib olmuşdur ki mezkûr te’sîr ahâlînin ekseriyetini 

her hâlde akd-i musâlahaya meyl etdirmektedir. Hayf bize eğerçe idâremize me’mûr 

olan zâtlar dahi şu me’yûsiyete hissedâr olurlar ise çünkü o hâlde bizim için ondan 

daha ziyâde musîbetli ve daha ziyâde tehlikeli ve daha ziyade acınacak bir şey 

olamaz.  

Maʻlûmdur ki her muhârebe musâlaha ile hitâm bulmalıdır
410

. Ancak 

aʻdâmızın maksadı Devlet-i Aliye’yi imhâ ile kavmimizi ilkâ olduğundan muhârebe-i 

hâzıra muhârebât-ı sâbıkaya mukîs değildir. 

Ebvâb-ı muhâsamâtın güşâdı târîhinden beri muhârebenin şerefli sûretde 

hitâm-pezîr olması için pek müsâʻid vesîleler zuhûr etmiş olduğu hâlde onlardan 

istifâde olunamamışdır. Şimdi aʻdâmızın hâl ve mevkiʻi bizim hâl ve mevkiʻimizden 

aʻlâ olmuş olduğu hâlde düşman-ı kadîmimiz ile doğrudan doğruya akd-ı musâlaha 

ile hakkımızda ibrâz-ı âsâr-ı meveddet etmiş olanları işden hâric bırakmak cür’etini 

irtikâb ediyoruz. 

Umûr-ı alemiyân ber-mûcib-i takdîr-i mümteniʻü’t-tegayyür-i hallâk-ı cihân 

cereyân etdiği bedîhî ve izhâr olmayıp [olup] ancak bu keyfiyet insânın vicdân ve 

vezâ’ifi iktizâsından olan esbâb ve vesâ’ile tevessülden istiğnâ ile gerden-dâde-i 

bahs-i tâliʻ olmak demek değildir. İşbu hatâ zann-ı âcizâneme göre nâ-kâbil-i taʻmîr 

hatî’âtdandır.  

El-hakk işbu muhârebede Avrupa’dan iştikâya hakkımız derkârdır. Çünkü 

Avrupa hakkımızda haksız sûretle hareket etmişdir. Envâr-ı medeniyeti memâlik-i 

maʻmûre-i âlemin akâsî aktarına nakl ve îsâl ile mübâhî ve şiʻâr-ı insâniyetle iddiʻâ-

nümâ olan Avrupa Rusyaluların tahtıyât ve tecâvüzât-ı mütecâsirânesini bir söz ile 

bile takbîh etmemiş ve Rusyalıların lâ yuʻad velâ yuhsâ mezâlim ve iʻtisâfâtı irtikâb 

etmelerine müsâmaha etmiş ve nisvân ve etfâl ve ihtiyârlarımızın bî-muhâbâ katl ve 

iʻdâm olunmalarına seyirci olmuşdur. Bundan maksadım Devlet-i Aliye Avrupa’nın 

inzimâm ve muʻâvenetinden istiğnâ etsin maʻnâsına olmayıp Avrupa’nın işbu 

hareketinin esbâb-ı mûcibesini ve kayıdsızlığının menşe’ini tahkîk ile hüsn-i vifâka 

tebdîl etmek çâresine hükûmet-i seniye tarafından himmet olunsa hayırlı olmaz mı? 

                                                 
410 BOA, Y.EE, 79/53, 13 Zilkade 1294 (19 Kasım 1877). 
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Sene-i sâbıkanın vukûʻâtına imʻân-ı nazar eder isek Devlet-i Aliye’nin üç 

büyük muvaffakiyetine mazhar olduğu görülür. İşbu muvaffakiyetlerden birincisi 

Devlet-i Aliye’nin bilâ-harb serîʻan zevâlini mûcib olacak tekâlif-i fâside dermeyân 

etmiş olan konferansın fesh ve ilgâsıdır. Devlet-i Aliye ol-vakit azm ve sebât ile 

hareket buyurmakla konferans bilâ-netîce fesh olunup onun üzerine Londra 

Protokolü zuhûr etmişdir. Zann-ı âcizânemce protokol Devlet-i Aliye’nin tamâmiyet-

i mülkiyesine ve istiklâline asla dokunmaz idi. Binâ-berîn protokolde vakʻ ve 

haysiyetimize hakâret olabilecek ibâreleri taʻdîl veya ber-taraf etmek kolay idi. Fakat 

katʻan dikkat olunmaksızın ve emsâlsiz bir zaîflik ile devletimiz hakâret ve azametle 

protokolü redd etdi. Hiçbir devlet ne kadar büyük ve kuvvetli ve müdhiş olur ise 

olsun düvel-i sâ’ire ile münâsebâtında bu yolda lisân kullanmamış idi. Protokolü 

kabûl etmiş olsa idik Rusya’nın yine bizimle muhârebeye vesîle aramağa ve 

tasavvurât-ı tahrîkârânesini icrâ etmeğe çalışacağı bendenize makâm-ı iʻtirâzda 

beyân olunabilir. Buna cevâb olarak bu kaziyye sahîh bile olsa Kânûn-ı Esâsî’mizi 

icrâ için vakit kazanmış olduğumuzu dermeyân ederim. O hâlde ciddî ıslahât ile 

memleketimiz için semerât-ı müfîde ve Avrupa’nın teveccüh ve emniyetini istihsâl 

ile muhârebe gününde müttefiksiz bulunmaz ve muzafferiyetimiz için ihtimâl ziyâde 

olur idi. Binâ’en-aleyh mahâret-i siyâsiye noksânı olarak birinci muzafferiyetimizin 

semeresini gayb etmiş olduk. 

Kânûn-ı Esâsî’yi iʻlân ile diğer bir muzafferiyet kazanmış idik. Fi’l-hakîka 

devletimizin hâl-i esef-iştimâlinin sebeb-i aslîsi idâremizin usûl-i kabîha ve âdât-ı 

merdûde olduğunu kimse inkâr edemez. Devlet bu usûl tahtında yaşamış ve büyümüş 

ise de baʻde-ezin Avrupa düvel-i mütemeddinesi derecesinde bulunduracak bir 

meslek-i cedîde duhûl etmedikçe bekâmız mümkün olamaz. İşbu tebeddülâtın 

lüzûmu tecârible müsbet olup Avrupa’nın bizden taleb etdiği ıslâhât ve teşkîlât dahi 

usûl-i atîkamızın imhâsından ibâretdir. Bu maddeye saʻy ve ikdâm edecek yerde 

nesâyih-i mühlikeye imtisâlen o kadar vakit izâʻa olunduğu şâyân-ı te’essüfdür. Zât-ı 

hazret-i mülûkâne cülûs-ı hümâyûnlarında ittihâz olunacak tedâbirin lüzûmunu bi’t-

takdîr bir Kânûn-ı Esâsî ihsân buyurdular ki tebʻasının müsâvât ve hürriyetinin 

te’mînât-ı sahîha ve aleniyesi idi. Bunu müteʻâkib baʻzı mesâʻî-yi ıslâhât-cûyâne 

Avrupa’yı te’mîn etmeğe başlamış idi. Te’essüf olunur ki gerek muhârebenin mûcib 

olduğu şûrişler ve gerek hareketleri Kânûn-ı Esâsî hilâfında olan zevâtın sû-i 
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niyetleri sebebiyle birçok ahvâl-i mütezâdde zuhûr etdiğinden herkes Kânûn-ı 

Esâsî’nin vücûdunu inkâr veyahud iʻtirâz ediyor. Meclis-i Mebʻûsân tarafından kabûl 

ve tasdîk olunan nizâmât icrâ bile olunmadı. Büyük câniler vikâye ve pençe-i 

kânûndan tahlîs olunarak bî-günahlar mahkûm edildi. El-hâsıl Kânûn-ı Esâsî 

keenlemyekün hükmünde kaldığı ve bu sûretle Osmanlıların nâ-kâbil-i ıslâh 

oldukları efkârına takviyet verildi. Baʻzı câhil âdemler dahi asâkir-i şecîʻamızın 

muzafferiyetlerinden bi’l-istifâde alenen Kânûn-ı Esâsî aleyhinde ıtlâk-ı lisân 

etmekden havf etmediği ve ittifâkları kaviyyen arzu olunan İslâm ile Hıristiyânlar 

beyninde mübâyenet-i cedîde ihdâs etdiler. Bu hâle nazaran Avrupa’da efkâr-ı halkın 

hakkımızda nazar-ı bî-kaydî ve iştibâh ile bakmalarına istiğrâb etmek câ’iz değildir. 

İkinci muzafferiyetimiz de bu vechile mahv edilip Kânûn-ı Esâsî-i Osmânî maʻhûd 

hatt-ı hümâyûnun yanında üçüncü bir battâl kağıdı hükmünde kalmışdır. 

Bahsetdiğim üçüncü muzafferiyet asâkir-i şecîʻamızın muzafferiyeti idi. 

Mösyö Thiers pek aʻlâ demiş idi ki Osmanlıların askerleri kadar idâreleri de 

muntazam olsa bir hâl-i ye’s-i iştimâle vâsıl olmazlar idi. Asâkirimizin şecâʻati 

âlemin hayretini mûcib oldu. Ve hâl-i mevtde olduğu zannolunan bir milletin kuvve-i 

sıyâniyesini isbât etdi. Vazîfesini icrâ ile vatan uğruna canını fedâ eden hamiyetli 

erbâb-ı şebâbımızın lehinde riʻâyet ve medh ve teveccüh yolunda milyonlar ile 

âdemler beyân-ı mâ-fi’z-zamîr ve efkâr ediyorlar. Osmanlılar dahi bundan bihakkın 

iftihâr eylediklerinden ahlâf-ı onların şeref-i ebedîsini tekrâr edecekdir. Devlet ve 

milletimiz için bu da bir muzafferiyet idi. Fakat şecâʻat ve sebât ve kahramanlık 

sâyesinde hâsıl olan muzafferiyet-i mezkûre akîbince yeni tedbirsizlikler bu kadar 

fedâkârlığın semeresini dahi mahv etdi. Bu tedbirsizlikler hasebiyle vukûʻbulan 

felâketler asâkir-i şecîʻamızın şerefini taklîl edemez ise de memleketin bir muhâtara-i 

azîm içine düşüp birinci muzafferiyetlerimiz dahi zâ’il olur.  

Milel-i muhtelife târîhi böyle idbârlara misâl gösterir ise de işte o zaman bir 

millet fazîletinin büyüklüğünü ibrâz ederek me’yûs ve mükedder olmamalı ve bilâ-

fütûr mevâniʻa karşı uğraşılmalıdır. Tabîʻat-ı beşer rehâvete dahi meyyâl olup 

istirâhat nesâyihini de istimâʻ eder. Fakat bunlara itbâʻ olunur ise varta-i izmihlâle 

düşülüp bunun da derece-i vehâmeti sonra ve çâre bulunmak mümkün olmadığı 

sûretde anlaşılır.  
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Mahv olan devletlerin cümlesi gerek böyle inkırâzlar ve gerek münâzaʻât-ı 

dâhiliye yüzünden müsâb olagelmişlerdir. 

 Binâ’en-aleyh ahâlî-i Müslime ve gayrimüslime ifâdât-ı sâbıkayı nazar-ı 

mütâlaʻaya alarak muhâtara-i müstakbeleyi düşünsünler de vatanın selâmeti için 

muhârebede müttefik olsunlar. Akl-ı selîmin gösterdiği tedbirler vardır ki baʻdehû 

bunlar sâyesinde aʻlâ tarîkler ile bir maʻmûriyet ve saʻâdet-i umûmiyeye vâsıl 

olacağız. Halbuki mübâyenet ve ahvâl-i mâziye derslerinin ferâmûşuyla inkırâzımız 

muhakkak olup düşmanlarımıza pây-mâl oluruz”
411

. 

Midhat Paşa’nın, gazetelerde neşredilen bu mektubuyla, 93 Harbi’nin 

gidişatına dair devlet idarecilerine, dolayısıyla Padişaha karşı ağır eleştirilerde 

bulunması, Sarayı rahatsız etmiştir
412

. Bu nedenle Padişah, Midhat Paşa’nın 

muhalefetini kırmak ve onu susturmak için sürgün cezasını affetmek istemiştir. 

Bunun için görevlendirilen Teşrifat Nâzırı Kamil Bey ile Midhat Paşa arasında, 1877 

Aralık ve 1878 Ocak aylarında, bir dizi meptuplaşma gerçekleşmiştir. 

Mektuplaşmayı, Sultan Abdülhamid’in emriyle Kamil Bey başlatmıştır. 

                                                 
411 BOA, Y.EE, 79/54, 13 Zilkade 1294 (19 Kasım 1877).  
412  Midhat Paşa, Teşrifat Nâzırı Kamil Bey’e gönderdiği 17 Zilhicce 1294/23 Aralık 1877 tarihli 

mektubunda bu konu hakkında şunları söylemiştir. “… Geçen de Dersaʻadet gazetelerinin birinde 

neşrolunan mektûb üzerine bazı iʻtirâzât vukûʻ bulduğunu işitdim. Menfî olan bir âdemin celb-i 

merhamet ve şefkat edecek yerde devletin muʻâmelât ve icrâ’âtına taʻrîzi müşʻir taʻbîrât ile bazı 

zevâtın yeniden infiʻâl ve husûmetini daʻvet edecek etvârda bulunmasını dostlar dahi nazar-ı hoşnûdî 

ile görmeyeceklerini bilirim. Lâkin bu mülâhazât vikâye-i şahs ve zâta â’id nazariyât olmağla hâtıra 

getirmek zamanı geçmiştir. Bugün bulunduğumuz hâl-i felâket içinde şahs ve nefsinin selâmetini 

iltizâm etmekden büyük hıyânet yokdur. Mektûbda yazılan şeyler nazar-ı insâf ile tedkîk olunduğu 

hâlde zann ederim ki cümlesinin mukârin-i hakk ve savâb olduğunu kimse inkâr etmez. Eğriliği var 

ise doğru olması acılığı hakk bulunmasıdır. Hakkımda hüsn-i teveccüh-i pâdişâhîyi tağyîre muvaffak 

olanların bir yıldır gazeteler risâleler hicviyelerle neşretdikleri denâ’etler ve hakâretlere nasıl sabır ve 

tahammül etmiş isem şahsıma â’id muʻâmelât için yine tahammülde sebât etmek yed-i iktidârımdadır. 

Fakat otuz altı milyonda bir hisse olarak hâ’iz olduğum hakk-ı tebʻiyyet bugün memleketimizin dûçâr 

olduğu felâket-i azîme içinde sükût etmek iktidârını benden selb etmiş olduğuna taʻaccüb etmemelidir. 

Vükelâ-yı devletin ne ızdırâb ve ne müşkilât içinde olduklarını bildiğim ve gördüğüm cihetle her 

hâlde hüsn-i muvaffakiyetleri temenniyâtından başka bir şey yapmamak ve dememek muvâfık-ı edeb 

ve insâf olduğunu bilir isem de vakit darlaşmış ve kırk seneden beri korkulan hatar ve tehlike 

tamâmıyla zuhûra gelmiş olduğundan her evlâd-ı vatanın feryâd ve şikâyete ve bâb-ı merhamet-i 

pâdişâhîye arz-ı hâcete hakkları olduğu gibi bu kapıyı kendiye mesdûd görenlerin dahi her türlü 

vesâyit ile hâcetlerini ismâʻa çalışmaları tabîʻîdir. Doğruyu söylemek pâdişâha sadâkat ve yalân 

söylemek hıyânet olduğunu tefrîk ve temyîz edecek zaman gelmiş ve zât-ı hazret-i pâdişâhînin 

selâmet-i millet ve memleket için teşebbüs buyurduğu tedâbîri icrâya mâniʻ olanların hatâlarını birer 

birer vukûʻât göstermiş olduğundan ümîd ederim ki bu hatâda bulunanlar artık ağrâz-ı zâtiyeyi bir 

tarafa koyub metbûʻ-ı müfehhamimiz olan pâdişâhımızın hüsn-i niyâtından istifâde ile memleketi 

tahlîsa hasr-ı himem ve mesâʻî ederler elfâz-ı müdâhene ve riyâkârâne ile te’lîf ve terkîb olunamayan 

ifâdâtımdaki kusûr ne noksânın meşmûl-i nazar-ı merhamet buyurulmasını recâ ile hatm-i kelâm 

ederim. 17 Zilhicce (12)94 Midhat” (Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.350-352). 
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Kamil Bey, 23 Teşrin-i Sani 1293/5 Aralık 1877 tarihli ilk mektubunda; 

padişahın kendisine Midhat Paşa’nın durumunu sorması üzerine üzüntülü olarak 

gezip dolaşmakta ve borçla
413

 yaşamakta olduğu cevabını verdiğini, padişahın “bî-

çâre iğfâl olundu” diyerek şimdilik ihtiyaçları için bin liralık para yardımı 

yapılmasını ferman buyurduğunu, sürgün durumunun bundan sonraki mektuplarda 

verilecek teminatlardan sonra değerlendirileceğini
414

, mektubun ulaşmasıyla 

yapılacak yardımlardan dolayı padişaha teşekküren bir arzuhal kaleme alıp 

göndermesini Midhat Paşa’ya bildirmiştir. 

Midhat Paşa, 29 Teşrin-i Sani 1293/11 Aralık 1877 tarihli mektupla verdiği 

cevapta; “bî-çâre iğfâl olundu” sözünü kabul etmeyerek kendini savunan uzun bir 

açıklama yapmış
415

, maddi durumunun sıkışıklığını, sağdan soldan aldığı borç 

paralarla idare ettiğini, padişaha ihsanından dolayı teşekkürlerini sunduğunu, savaş 

dolayısıyla hazinenin darlığının farkında olduğunu ve şu an için öncelikle 

memleketin selametini düşündüğünü yazıya dökmüş, son olarak da emekliliğe 

                                                 
413 Ali Haydar Midhat, bu dönemde Mısır Hidivi İsmail Paşa’nın imzasız bir çekle Midhat Paşa’ya 

10.000 lira gönderdiğini söylemektedir (Ali Haydar Midhat, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 

Hatıralarım, Haz. İsmail Dervişoğlu, s.43).   
414 “…ahvâl-i âlîlerinin hüsn-i netîcesine gelince bundan böyle vâkıʻ olacak mekâtibe ile te’mîn 

olunduktan sonra hâsıl olacağı muktezâ-yı irâde-i şâhâneden olduğunu beyan ederim”. (Midhat Paşa, 

Tabsıra-i İbret, s. 353). 
415 “…(Bî-çâre iğfâl olunmuş) sözüne karşı evet hasbe’l-beşeriye öyle bir şey vukûʻ buldu tasavvur 

olundu demek ve afvını taleb etmek muvâfık-ı edeb olduğunu bilir isem de olmayan şeyi zımnî olsun 

iʻtirâf etmek, yalan söylemek ve nefsine iftirâ eylemek demek olmasıyla bu ise bendenizce küfrân-ı 

niʻmetdir. Ne olmuş ne yapılmış ki iğfâl olunmuş olayım. Sultân Abdülaziz’den sonra mülke bir 

padişah lâzım idi. Hasbe’l-usûl Sultân Murâd geldi. Hastalandı, deli oldu, ümid kesildi, halʻ edildi. 

Yerine yine hasbe’l-usûl Sultân Abdülhamîd cülûs buyurdu. Arzu olunduğu vechile mesâlih-i devlet 

için hâlisâne ve bi’z-zât sarf-ı makdûr etmek ve devleti bir usûl-i cedîde altına koyup ileri götürmek 

istiʻdâd ve iktidârında olduğu görüldü. Ve herkese alâ kadrihüm riʻâyet edip husûsuyla hakk-ı 

âcizânemde fevka’l-gâye ibrâz-ı hürmet ve riʻâyet buyurdu. Hâsılı herkesin istediği oldu. Bu ahvâle 

karşı ne kadar alçak ne kadar hâin ne kadar kâfir-i niʻmet olmalıdır ki bunların cümlesini mahv edecek 

bir niyetde bir âdem buluna veyahud öyle bir niyete hizmet ede. Hasbünallah! Mustafa Fazıl Paşa 

merhûm Sultân Abdülaziz’e vermiş olduğu bir lâyihada pâdişâhların sarayı kapısından en sonra dâhil 

olan doğru sözdür demişdi. Vâkıʻa böyledir. Lâkin doğru söz şahsen ne kadar hatarlı ise pâdişâhın 

zâtına ve saltanatına hizmet ve sadâkat olduğu cihetle o kadar fâidesi azîm olduğundan menâfiʻ-i 

âmmeyi mülâhazât-ı şahsiyeye takdîm ederek doğruyu söylemekden ve fedâkârlıkdan hiçbir vakit 

çekinmedim. Ve hangi yol bizi semt-i selâmete çıkaracağını ve nasıl usûl memleketimizi yıkıp mahv 

edeceğini hasbetenlillah arz ve tafsîlde tereddüd etmedim. Bunlar ashâb-ı ağrâz tarafından aleyhimde 

istiʻmâl için silâh ittihâz alunduğunu bilirim. Lâkin bugünkü vukûʻât denilen sözlerin sıdk ve isbâtını 

birer birer meydana koyuyor. Hayfâ ki memleketi uğradığı vartadan kurtaracak hâl ve zamânda 

birtakım zâtlar hayâlât-ı nefsâniye ile uğraşıp müstakill olmak tamaʻıyla dünyada kâbil-i taʻmîr ve 

ıslâh olmayacak ve insanlığa yakışmayacak bir hatâda bulundular. Ve bununla hem kendilerini bed-

nâm edip hem de memleketi şu hâle getirmiş oldular…” (Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.355-356).     
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ayrılarak bir yere çekilip ömrünün geri kalanını devlet ve padişaha dua etmekle 

geçirmek istediğini ifade etmiştir. 

Bu mektuba cevaben Kamil Bey’in kaleme aldığı 24 Kanun-ı Evvel 1293/5 

Ocak 1878 tarihli mektupta ise Midhat Paşa’nın mektubundaki üslup ve ifade 

tarzının rahatsız edici olduğu ve Midhat Paşa’nın hilafet makamında bir değişiklik 

beklediği yönünde bazı şüpheler oluştuğu dile getirilmiş, hava değişimi için Mısır’a 

gidileceğinden bundan sonraki mektupların oraya gönderilmesi istenmiştir
416

. 

Nihayet son olarak Midhat Paşa Marsilya’dan Mısır’daki Kamil Bey’e 11 

Kânûn-ı Sânî 1293/23 Ocak 1878 tarihiyle gönderdiği mektubunda Sultan Murad 

taraftarlığı ve diğer bazı iddialara cevap vererek yine kendini savunmuştur. Önemine 

binaen bu mektubu aynen veriyoruz. 

“24 Kânûn-ı Evvel 93 târîhli mektûb-ı âlîleri Londra’da vâsıl-ı dest-i ibcâl 

oldu. Evvelki lütûf-nâmelerine cevâben 29 Teşrîn-i Sânî 93 târîhiyle yazmış olduğum 

arîzamın edât ve ibârâtı tezyînât-ı lafziyeden ârî olsa da hakîkatde kavl ve fiʻl-i 

âcizânemin ve zât-ı hazret-i pâdişâhîye olan sıdk ve ubûdiyetimin sebâtını müfessir 

olmağla burasını siz de tasdîk buyurursunuz. Bugün bir hâl ve mevkiʻde bulunuyoruz 

ki doğruyu doğru söylemeyip evzâʻ ve kelimât-ı riyâkârâne ile pâdişâhın efkârını 

terdîd ve iğfâl etmekden büyük hıyânet olamaz. Benim en ziyâde müte’essir ve 

müte’essif olduğum hâl zât-ı şâhâne için iltizâm eylediğim sıdk ve istikâmete 

mugâyir olarak maʻâzallahi teʻâlâ bir takım niyyât-ı sehîfe azv olunması ve benden 

te’mînât istenilmesidir. Bir kere kıyâs-ı nefs buyurun siz benim yerimde olsanız ne 

yaparsınız? Bir âdemin hiçbir vakitde hayâl ve hâtırına getirmediği bir cinâyet-i 

azîmeden tebriye-i zimmete çalışmak ve te’mînât vermeğe uğraşmak da bir kabâhat 

ve cinâyet değil midir? Devlet-i Osmâniye’nin ve belki cemʻiyet-i İslâmiyenin bekâsı 

Hânedân-ı Osmânî’nin vücûduna ve bu hânedânın devâmı dahi Sultân Abdülhamîd 

Hân gibi gayûr ve âkil bir pâdişâha mevkûf olduğunu dünyâda tasdîk etmeyen 

kimdir? Evvelki arîzamda beyân eylediğim vechile pâdişâhın memleket ve tebaʻası 

hakkında meşhûd olan hüsn-i niyyât ve mesâʻîsiyle berâber bi’l-hassa hakk-ı 

âcizânemde mükerreren ibrâz buyurduğu bunca muʻâmelât-ı lutfiyesi üzerine benden 

hilâf-ı me’mûl bir niyet sudûruyla küfrân-ı niʻmet etmek ve ile’l-ebed bununla 

                                                 
416 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.352-358. Midhat Paşa, Mithat Paşanın Hatıraları I: Hayatım 

İbret Olsun (Tabsıra-i İbret), Yay. Haz. Osman Selim Kocahanoğlu, s.351-356. 
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lekedâr olmak nasıl kabûl olunabilir? Husûsuyla Sultân Murâd gibi fıkdânî-i akıl ve 

şuʻûr ile enzâr-ı âlemde mahkûm olmuş bir zâtın saltanatdan ferâgati mes’elesiyle 

zât-ı hazret-i pâdişâhînin cülûs-ı hümâyûnları hizmetinde fedâkârâne çalışmış ve bu 

mes’elenin meşrûʻiyetini te’kîd ve te’yîd için Sultân Murâd’ın kâbil-i sıhhat olmayan 

hastalığının derecesini Avrupa’da gezdiğim ve dolaşdığım yerlerde neşr ve iʻlân 

etmiş iken şimdi böyle bir mecnûna tarafdâr olmak benim için nasıl tasavvur 

olunabilir? İstanul’da bulunduğum esnâda Kânûn-ı Esâsî’nin ne olduğunu anlamayan 

veyâhud anlayıp da mâniʻ olmak isteyen baʻzı eşhâsın kimisi idâre-i devletin 

repuplik usûlüne konulacağından ve kimisi bir diktatör nasb olunacağından bahs ile 

neşr-i erâcîf etdikleri işidildi ise de bir memleketde usûl-i esâsiyenin bir hâlden diğer 

hâle inkılâbında bu makûle erâcîfin intişârı tabîʻî olmağla mûcib-i taʻaccüb olmaz ve 

hiç ehemmiyet verilmezdi. Bu neşriyâtın iknâʻ-ı efkâra kâfî olmadığını derk edenler 

sonradan bir de diğer sûretle azviyyât ve isnâdâtı îcâd etdiler. Ve Allah’dan 

korkmayarak bu mes’elede dahi benim veya bana müteallik olanların medhalini 

neşreylediler. Bu ahvâle karşı ayıb değil midir ki telâş edeyim? Abes değil midir ki 

tebrie-i zimmete kalkışayım? Hâsılı azîzim efendim ben cemîʻ hâlde tevekkül ve 

teslîmiyet-i kâmile içinde bulunduğumdan eğer kusûr ve kabâhat bende ise 

mücâzâtını değil ise her hâlde mükâfâtını cenâb-ı hakkın adâlet-i ilâhiyesine havâle 

ile iktifâ ederim. Bâkî olasız. Hemîşe bâkî”
417

. 

Midhat Paşa 93 Harbi devam ederken Osmanlı Devleti’ne destek vermeleri ve 

devletin şanına uygun bir anlaşma yapılması için Avrupalı devlet adamlarıyla 

görüşmüştür. Böyle bir destek ve yardımdan ümidi olmamakla birlikte bu konuda 

İngiltere’den bazı iyi neticeler elde etmiş, Avusturya’nın Rusya aleyhine 

kullanılması ve Lehistan’ın manevi desteğinin alınması için Viyana’ya gitmiştir
418

. 

Plombieres’den Mabeyn’e telgraf çekerek vatan için her türlü göreve ve fedakarlığa 

hazır olduğunu bildirmiştir
419

. Sürgün sıfatı resmî teşebbüslerine engel olduğundan 

resmî görevle vazifelendirilmesini, padişahın ve hükümetin genel politikaları 

hakkında malumat verilmesini istemiştir. Viyana’da Avusturya Hâriciye Nâzırı Kont 

Andrassy ile görüştükten sonra Avrupa devletlerinin fikirlerini ve Avusturya’nın 

                                                 
417 BOA, Y.EE, 79/55, 11 Kânûn-ı Sânî 1293 (23 Ocak 1878).  
418 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 202-204. 
419 BOA, Y.EE, 79/52, 12 Temmuz 1293 (24 Temmuz 1877). 
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Bosna-Hersek’le ilgili amaçlarını sefaret kanalıyla Mabeyn’e bildirmiştir. Ancak 20 

gün geçmesine rağmen İstanbul’dan bir cevap alamadığından Napoli’ye dönmüştür. 

Plevne’nin düşmesiyle Rusya’nın İstanbul’a kadar önü açıldığından, bu durum göz 

önüne alınarak İngilizler nezdinde bazı teşebbüslerde bulunmak üzere Londra’ya 

geçmiştir. 

Ayastefanos Anlaşması’nın değiştirilmesi için Berlin’de bir kongrenin 

toplanacağı haberinin alınmasıyla, Osmanlı Devleti’ne faydası olacağı düşüncesiyle 

bir risale hazırlamış, İngilizce ve Fransızca dillerinde 5 bin adet bastırarak 

dağıtmıştır
420

. 

Mayıs 1878’de kaleme alınan risalede; şark meselesinin eksik bilgilerle 

anlaşılamayacağı, Osmanlı Devleti ve padişahlarının kuruluştan beri Hıristiyan 

tebaaya din, vicdan, eğitim ve fikir alanlarında geniş haklar verdiği, hatta 

İspanya’daki Yahudilerin ve Rusya’nın göçe zorladığı muhacirlerin Osmanlı 

topraklarını tercih ettikleri, Tanzimat’tan sonra ise Reşid, Ali, Fuad paşalar ile vesair 

devlet adamları tarafından yapılan yeni düzenlemelerle eski idarenin suistimallerinin 

ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, gayrimüslimlerin Müslümanlarla eşit haklara sahip 

olma noktasına taşındığı, hatta Müslümanların nail olamadıkları bazı imtiyazlara 

dahi mazhar oldukları, Rusya’nın Hıristiyanları himaye ve haklarını savunmaktan 

ziyade Slav birliğini gerçekleştirerek Balkanlarda nüfuz kurmak ve Osmanlıyı 

parçalamak amacıyla saldırgan bir tutum içinde bulunduğu, ahalisinin çoğunluğu 

Müslüman olan Rusçuk, Razgrad, Şumnu, Tutrekan, Silistre, Tulca ve Varna gibi 

Yantara Nehri’nin doğusundaki nahiyelerle ahalisinin tamamının Müslüman olduğu 

Silistre hattındaki Deli Orman, Şumnu, Karlıova, Osmanpazarı ve Tuzluk gibi birçok 

mahallerin yeni kurulacak Bulgaristan Prensliği hududunun dışında bırakılması 

gerektiği, Kânûn-ı Esâsî’nin ve meşrutiyet idaresinin tatbikinin hayati önem taşıdığı 

ifade edilmiştir
421

.  

Midhat Paşa, risalenin basım ve dağıtımından sonra, davet üzerine 

beraberinde oğlu Ali Haydar ile Sutherland Dükü’nün İskoçya’daki yazlığına 

                                                 
420 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 204-206. 
421 Midhat Paşa, Memâlik-i Osmaâniye’nin mâzî ve hâl ve İstikbali, Mütercimi ve Nâşiri Mihran 

Matbaası, İstanbul, 1295, s.2-38; Midhat Paşa, Türkiye’nin Mâzisi ve İstikbâli, Mütercimi A.R 

(Ahmed Refik), Nâşiri Kitâbhâne-i İslâm ve Askerî, Artin Asaduryan Matbaası, Dersaadet, 1326, s.3-

32. 
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gitmiştir
422

. Burada sürgün cezasının affedildiği haberini almıştır. Bu süreç ise şöyle 

gelişmiştir. Mabeyn Başkatibi Âli Paşazade Ali Fuat Bey’in 23 Şaban 1295/22 

Ağustos 1878 tarihli Sadrazam Safvet Paşa’ya yazdığı tezkirede; Midhat Paşa’nın 

Beyrut’a getirilerek 12.500 kuruş maaş verilmesi hususunu padişaha sunduğunu, 

padişahın da Midhat Paşa’nın “Memâlik-i Mahrûse’nin bir köşesinde çoluk 

çocuğuyla oturmasına” müsaade ettiğini, ancak Midhat Paşa’nın “bu lütuf ve 

merhamete mazhariyeti, ecânibin iltimâs ve niyâzıyla, yahud ânlardan çekinilmekde 

olduğu cihetle hâsıl olmuş renk ve şeklinde bulunmasına şân-ı âli ve şâhâne bir vech 

ile mütehammil olmadığından işin bu sûreti almasından ve ecânib tarafından ânın 

getirdilmesi hakkında harf-i vâhid istimâʻından fevka’l-âde tevakkî ve mücânebet 

olunması muvâfık-ı kâide-i hikmet olmağla mücerred kariha-i ilham sariha-i 

pâdişâhîden böyle bir eseri merhamet şerefpaşı sudûr olmuş olduğuna ve müşârun-

ileyhin dahi meslek-i ubûdiyetde ber-karar bulunduğuna bir alâmet olmak üzere 

kendisinin memâlik-i şâhâneden bir mahalli münâsibde ikâmetine müsâʻade 

buyrulması recâsını hâvî atebe-i seniyyeye lisân ve şîve-i edebe muvâfık vech ile bir 

arzıhal irsâl etmesi ve bunun vürûdunda taraf-ı âlî-i Sadâret-penâhîlerinden tezkire-i 

resmiye ile olmayıp sûret-i mahsûsada” arz ve takdim edilmesinin irade gereği 

olduğu bildirilmiştir
423

. Derhal Londra elçisi Musurus Paşa vasıtasıyla Midhat 

Paşa’ya durum anlatılmış
424

, o da “lisan ve şive-i edebe muvafık” bir arzuhal 

göndererek, İstanbul’da bulunması aleyhtarlarının faaliyetlerine fırsat vereceğinden 

Bahr-i Sefid sahillerinde, havası uygun bir mahalde ailesi ile birlikte ikametine 

müsaade olunmasını istirham etmiştir
425

.  

Midhat Paşa’nın affedilmesinde, İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi Henry 

Layard’ın padişaha yaptığı telkinlerin de etkisi olduğu söylenmektedir
426

. 

Nihayet Midhat Paşa’nın Girit’in Hanya kasabasında ikametine müsaade 

edilerek 1000 lira atiyye ve Girid’e geliş tarihinden itibaren işlemek üzere 200 lira 

                                                 
422 Ali Haydar Midhat, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatıralarım, Haz. İsmail Dervişoğlu, s. 63. 
423 BOA, Y.EE, 42/238, 23 Şaban 1295 (22 Ağustos 1878); İnal, Osmanlı Devrinde Son 

Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s. 376-377. 
424 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 206. 
425 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s. 377. 
426 Yuluğ Tekin Kurat, “Midhat Paşa ve Henry Layard”, Uluslararası Midhat Paşa Semineri 

(Edirne, 8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, TTK, Ankara, 1986, s.214. 
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maaş
427

 ihsanında bulunulmuştur. Midhat Paşa yapılan ihsanlara teşekkürlerini 

sunduktan sonra Marsilya yoluyla 28 Eylül 1878’de Hanya’ya gelmiştir
428

. Eşi 

Naime Hanım ve ailesi de 50 bin kuruş harçlık verilerek özel vapurla 5 Ekimde 

İstanbul’dan Hanya’ya gönderilmiştir
429

. 

Netice itibarıyla Midhat Paşa’nın, Avrupa’da devlet adamlarıyla görüşerek, 

çeşitli kişi ve gazetelere yazılar göndererek kendi lehine kamuoyu oluşturmaya 

çalışması Sultan Abdülhamid’i rahatsız etmiştir. Bu nedenle içerde konrol altında 

tutulması uygun görülerek Teşrifat Nâzırı Kamil Bey vasıtasıyla 1877 Aralık-1878 

Şubat ayları arasında bir dizi yazışma yapılarak affedilmek istenmiştir. Ancak 

Midhat Paşa’nın cevaplarında dikbaşlılığını sürdürmesi, affedilmesinin 1878 

Ağustosuna kadar gecikmesine sebep olmuştur. Midhat Paşa da yabancı 

memleketlerde ailesinden uzak olarak yaşamanın verdiği zorluk ve çektiği maddi 

sıkıntı sebebiyle af teklifini kabul ederek yurda dönmüştür.  

  

                                                 
427 Bunun 100 lirası Mâliye Hazinesinden (BOA, İ.DH, 63068, 27 Şevval 1295 (24 Ekim 1878) diğer 

100 lirası ise muhtemelen Hassa Hazinesinden tahsis edilmiştir (Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız 

Mahkemesi, s.131). 
428 Midhat Paşa, Girit’te yanına gelen Ahmet Muhtar Paşa’ya “Şu Mehmed Rüşdü Paşa ne zeki ve 

tilki heriftir. Topkapı Sarayı’nda Kubbealtı’nda biatimizi müteakib Sultan Hamid hazretleri, ikimizi 

de içeriye aldı. Bir hayli müsahabattan sonra çıktığımızda Mehmed Rüşdü Paşa, yavaşçacık elimi 

sıkıp ‘Paşa aman aklını başına al çattık belâya’ dedi. ‘ne demek, neden anladın’ dediğimde ‘filanca 

lakırdıya dikkat etmedin mi? Evvelki sözlere ne kadar mübayin ve ondan ne manalar çıkar’ demesi 

üzerine ‘adam sen de’ demiş idim. Meğer herif ne güzel anlamış imiş” demiştir (İnal, Osmanlı 

Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.399-400). 
429 BOA, Y.EE, 79/62, 19 Ramazan 1295 (16 Eylül 1878); 79/63, 3 Şevval 1295 (30 Eylül 1878); 

Yıldız Perakende Evrakı Hariciye Nezareti Maruzatı (Y.PRK.HR), 3/50, 23 Eylül 1878; HR.TO, 

130/95, 23 Eylül 1878; Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.131. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SURİYE VE AYDIN VALİLİKLERİ 

 

A.Suriye Valiliği   

1.Tayini 

Bir müddetten beri Suriye ve Yemen vilayetlerinin Mısır’a ilhakı hakkında 

Hidiv’in bazı çalışmalarda bulunduğuna dair birtakım rivayetlerin ortaya çıkması 

üzerine
1
 Sadrazam Saffet Paşa’nın hem bu tür gelişmeleri önleyebilecek hem de 

Suriye’de ıslahatlarda bulunabilecek bir vali olarak Midhat Paşa’yı Padişaha 

önermesi, Sultan Abdülhamid’in de kabul etmesiyle mevcut Suriye Valisi Cevdet 

Paşa azledilerek yerine Midhat Paşa tayin olunmuştur (15 Zilkade 1295/10 Kasım 

1878)
2
. Bu tayinde, İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi Henry Layard’ın da rolü 

olduğu söylenmektedir
3
.  

Midhat Paşa herhangi bir memuriyet arzusunda olmayıp yaşlılığını, ruhen ve 

bedenen yorgunluğunu mazeret göstererek bu görevden affını düşünmüş ise de 

padişahın teveccühünü geri çevirmenin uygun olmayacağı kanaati ağır basarak 

Suriye Valiliğini kabul etmiştir
4
. 

İrade gereği Mabeyn-i Hümâyûn Başkatipliği’nden Midhat Paşa’ya çekilen 

telgrafla, Suriye’de yapacağı ıslahatları önceden Sadâret aracılığıyla Padişaha 

bildirmesi talimatı da iletilmiştir
5
. Hemen arkasından aynı mealde ancak daha 

açıklayıcı ifadelerle Sadâretten Midhat Paşa’ya bir yazı daha gönderilmiştir
6
. 

Böylece valiliği boyunca kendisinin kontrol altında tutulacağı hissettirilmiştir.  

                                                 
1 BOA, Y.EE, 43/35, Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s. 132, dipnot 229. 
2 BOA, Y.EE, 79/64, 14 Zilkade 1295 (9 Kasım 1878); 42/249, 14 Zilkade 1295 (9 Kasım 1878); 

43/55; İ.DH, 63122, 15 Zilkade 1295 (10 Kasım 1878). Midhat Paşa’ya Mâliye Hazinesi’nden 

bağlanan aylık 100 Lira maaş, Suriye valiliğine tayiniyle birlikte kesilmiştir (İ.DH, 63230, 18 Zilkade 

1295 (13 Kasım 1878). Midhat Paşa’nın valilik maaşı ise 30.000 kuruştu (ML.MSF., 18423, 20 

Teşrin-i Sani 1295 (2 Aralık 1879).   
3 Kurat, “Midhat Paşa ve Henry Layard”, s.214. 
4 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.207.  
5 BOA, Y.A.HUS, 159/98, Lef 2, 31 Teşrin-i Evvel 1294 (12 Kasım 1878); Y.EE, 79/65, 31 Teşrin-i 

Evvel 1294 (12 Kasım 1878).  
6 BOA, Y.A.HUS, 159/98, Lef 5; Lef 4; Lef 1, 29 Zilkade 1295 (24 Kasım 1878); Lef 3, 16 Zilkade 

1295 (11 Kasım 1878);  A.MKT.UM, 1606/46, 2 Zilhicce 1295 (27 Kasım 1878). “Midhat Paşa 

Hazretlerine yazılacak Tahrîrât Müsveddesidir. “… idâre-i dâhiliyece matlûb ve maksûd-ı âlî olan 

ıslâhât-ı umûmiyeye Suriye kıtʻasının her tarafdan ziyâde istiʻdâd ve ihtiyâcı bedîhî olup işbu 

me’mûriyet-i aliye-i dâverîleri dahi şu ümîd ve arzuya mübtenî olmasına ve Suriye kıtʻasının her türlü 

ıslâhât ve terakkıyâta kâbiliyetiyle beraber ahvâl-i mevkiʻiyye ve âdât ve ahlâk-ı sekenesinin dahi 
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Bu arada 17-18 Zilkade 1295/12-13 Kasım 1878 tarihli gazetelerde; Midhat 

Paşa’yı Beyrut’a götürmek üzere Girid’e bir vapur gönderildiğine ve Paşanın 

doğruca Beyrut’a gitmeyerek İstanbul’a gelip birkaç gün ikamet edeceğine dair 

haberlerin yer alması padişahı rahatsız etmiş, böyle yalan yanlış haberlerin 

neşredilmemesi hususunda matbuat idaresinden ilgili gazetelere uyarılarda 

bulunulmuştur
7
. Bununla birlikte Midhat Paşa’nın İstanbul’a gelmesi durumunda 

kendisi için “pek aşuru muzırr ve vahim” olacağı belirtilerek Sadâretten gerekli 

tedbirlerin alınması istenmiştir
8
. Neticede Midhat Paşa, İstanbul’dan gönderilen 

“Fuad Vapuru”na binerek 20 Kasım 1878 Çarşamba günü Girid’den hareketle
9
 önce 

Beyrut’a, arkasından da 3 Aralık 1878’de Şam’a ulaşmıştır. Cevdet Paşa ile devir-

teslim töreninden sonra görevine başlamıştır
10

.  

Midhat Paşa Suriye valiliği görevine başlar başlamaz padişahın iradesi 

üzerine Suriye Vilayeti’nin ıslahı hakkında bir layiha kaleme almıştır
11

. 25 Kanun-ı 

Evvel 1294/6 Ocak 1879 tarihli bu layiha idârî, adlî, mâlî ve zabıta olmak üzere 5 

başlık altında özetlenebilir. 

İdari Konular: Suriye coğrafi büyüklüğü, nüfusunun fazlalığı, topraklarının 

bereketliliği ve ticaret kabiliyetine rağmen kalkınamamış, 19.yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren devletin yürürlüğe koyduğu kanun ve nizamlardan fazla 

yararlanamamıştır. 1860 tarihindeki Şam Hadisesi’nden sonra Cebel-i Lübnan’ın 

idare-i mümtaze altına girmesi, ecnebi müdahalesinin artması, Dürzi ve Nasırî gibi 

                                                                                                                                          
nazar-ı iʻtibâra alınarak icrâât-ı vâkıʻanın be-hasbe’l-imkân ihtiyâcât ve îcâbât-ı mahalliyeye tatbîki 

lâzım ve her hâl ve kârda iltizâm-ı ihtiyât ve iʻtidâl olunması teseyyür-i husûl-i maksadı müstelzim 

bulunmasına binâen muktezâ-yı şiʻâr-ı uluvvü’l-âsâr-ı mehâmm-ı şinâsîleri üzere işbu kıtʻa-i vesîʻanın 

muhtâc olduğu ıslâhât ve tanzîmâtın ilcâât-ı mevkiʻiye ve zamâniyeye ve emzice-i ahâliye göre ve 

efkâr-ı âliye-i hazret-i velîniʻmete muvâfık sûretle icrâsıyla vilâyetin istihsâl-i hüsn-i hâli emr-i 

ehemmine sarf-ı mesâʻî ve ikdâm ve şu esâsa müteʻallik ittihâz buyurulacak tedâbirin kable’l-icrâ hâk-

i pây-ı hümâyûn-ı cenâb-ı mülk-dârîye arz olunmak üzere makâm-ı Sadârete işʻâr ve iʻlâm 

buyurulması matlûb ve mültezim-i âlî olmağla olbabda”  (BOA, Y.A.HUS, 159/98, Lef 5, 

A.MKT.UM, 1606/46, 2 Zilhicce 1295 (27 Kasım 1878). 
7 BOA, İ.DH, 63236-5, 18 Zilkade 1295 (13 Kasım 1878); Y.A.HUS, 159/88, 20 Zilkade 1295 (15 

Kasım 1878). 
8 BOA, Y.EE, 42/257, 22 Zilkade 1295 (17 Kasım 1878); 43/53, tarihsiz. 
9 BOA, Y.EE, 79/66, 7 Teşrin-i Sani 1294 (19 Kasım 1878); Y.A.HUS, 159/92, 23 Zilkade 1295 (18 

Kasım 1878). 
10 BOA, A.MKT.UM, 1607/64, 23 Teşrin-i Sani 1294 (5 Aralık 1878). Cevdet Paşa daha Beyrut’ta 

iken kendisine Ticaret Nâzırlığı verilmiştir (A.MKT.UM, 1607/64, 23 Teşrin-i Sani 1294 (5 Aralık 

1878). 
11 Layihayı İstanbul’a Midhat Paşa’nın özel katibi Vasıf Kıleçin (Kılıçyan) Efendi götürmüştür (BOA, 

Y.EE, 79/68). 
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değişik din ve mezheplere mensup kabilelerin varlılığı mülki idarenin ehemmiyetini 

artırmıştır. 1864’ten itibaren yürürlüğe giren vilayet nizamnamesinin Suriye’de 

uygulanmasıyla idârî ve mâlî bir düzen tesis edilmişse de sonradan yapılan tenkihat 

ve yeni uygulamalarla valiye yardımcı memuriyetler kaldırılmış, memurların iş yükü 

artarak “cüzî ve küllî her bir husûs için merkez-i devlete mürâcaʻat etmek usûlü vazʻ 

ve ittihâz olunarak bu dahi me’mûrîn-i vilâyetin bütün bütün iktidârlarını selb ile her 

şeyi bi’t-tabiʻ merkeze atfetmek mecbûriyetini intâç” eylemiştir. İşte vilayetin kötü 

idaresinin sebepleri bunlardır.  

Öncelikle vilayet teşkilatı usulüne uygun olarak bir düzenleme yapılıp vilayet 

idaresinin sağlam bir şekilde tesis edilmesi, arkasından ihtiyaç duyulan her bir konu 

için gerekli nizam ve ıslahatların hayata geçirilmesi lazımdır. Şöyle ki ilk vilayet 

nizamnamesine göre merkez sancak mutasarrıflığı ve vali muavini gibi memuriyetler 

oluşturulmuş, mülkiye, mâliye ve zabtiye ile ilgili görevliler de atanmıştı. Bu şekle 

göre valinin görevi, vilayetin geneline nezâretle birlikte vilayet idâre meclisine 

başkanlık etmek ve vilayetin her tarafını bizzat dolaşarak imar ve kalkınma ile ilgili 

hususlarda çareler üretmekti. Ancak önce vali muavinliğinin, arkasından merkez 

mutasarrıflığının kaldırılması “mesâlihi bir hâl-i muntazamda rü’yet etmek üzere 

mevzûʻ olan makine”yi bozmuştur. Şu hale göre muhâsebe-i vilayet, vilayetin hesap 

işlerini görmenin yanı sıra vilayet merkez sancağının muhasebeciliğini de yürütmek 

zorunda kalmıştır. Aynı şekilde vali, hem vilayetin valisi hem merkez sancağı 

mutasarrıfı hem de merkez kazanın kaimmakamı konumundadır. Yine vilayet idâre 

meclisi, merkez sancak ve kazanın işlerini de görmek zorundadır. Böylece vali, 

vilayet dahilinde dolaşarak vilayetin ıslah ve kalkınmasını düşünmek şöyle dursun 

gelen-giden evrakın üçte birini bile hakkıyla tetkike vakit bulamamaktadır.  

İdare, deʻâvî ve temyiz-i hukuk meclisleri azalarının yarısının her sene 

seçimle değiştirilmesi gerekirken Osmanlı Devleti’nin diğer vilayetlerinde olduğu 

gibi Suriye’de de bu usul terk olunarak azadan birinin vefatı veya istifası durumunda 

açılan azalık mahalline önceki seçimde oy çokluğu kazananlardan biri getirilmiş, 

zamanla meclislerin nizâmen belirlenen aza adedinde noksanlık veya fazlalık zuhur 

etmiş, azaların içine uygun olmayan kişiler karışmıştır. Vilayet teşkilatının en 

lüzumlu ve esaslı icraatlarından biri olan meclis-i umûmî-i vilayet ise Suriye’de 

şimdiye kadar hiç teşkil edilmemiştir.   
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Yapılacak iş, Suriye’de ilk vilayet şeklinin yeniden uygulamaya geçirilerek 

meclis ve memurların o şekil üzere tertibidir. Hazinenin sıkıntılı durumu da göz 

önüne alınarak vali muavinliği, ziraat ve ticaret memuriyetleri gibi memuriyetlerin 

açılması geri bırakılarak şimdilik merkez mutasarrıflığı ve ona bağlı meclislerin 

oluşturulmasıyla sancak ve kazalardaki memurların maaşlarının geçinebilecekleri 

seviyeye çıkarılması yerinde olacaktır. Çünkü şimdiye kadar icra olunan tenkihatlarla 

memurların adedi ve maaşları oldukça düşürülmüştür. Şu anda validen en küçüğüne 

bütün vilayet memurlarının maaşları, vilayet gelirinin %4’lük gibi küçük bir oranına 

tekabül etmektedir. Bu şartlarla liyakat sahibi memur istihdamı ve düzgün bir idare 

mümkün değildir. Bir de Suriye Vilayeti’nin birçok mahallinde her devletin 

konsolosu olduğu ve Cebel-i Lübnan’daki ecnebiye kaleminin 12 bin kuruş tahsisatı 

bulunduğu halde vilayetin umûr-ı ecnebiye idaresine bin kuruş maaşla bir tercümanın 

bakması yeterli ve uygun olmayıp 6 bin kuruş tahsisatla merkezde bir ecnebî kalemi 

teşkili gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen idare şeklinin hayata geçirilmesi için 

vilayet tahsisatına yıllık 6 yük kuruş ilave edilmesi lazımdır. 

Adlî Konular: Kazalardaki mahkemeler ehil olmayan birer naib ile idare 

edilmektedir. Azalar ise kendi menfaatlerini sağlamak ve nüfuzlarını artırmak 

gayretindedirler. Kuvve-i teşrîʻiyenin umûr-ı cezâiyeden ayrılması hakkında getirilen 

esasla mahkeme ve meclis memurları her istediğini yapmaya mezun kılınmışlardır. 

Ancak verilen bağımsızlığı tam olarak kavrayacak memurlar bulunmadığından her 

türlü suiistimal mevcuttur. Sancak merkezlerindeki temyiz mahkemelerinde de 

müddeʻî-i umûmî ve müstantık gibi memurlar bulunmayıp bir iki kişiden ibaret olan 

katipleri de ehil değildir. Bu nedenle mahkemeler zamanında görülememekte, 

zanlılar bilâ-hüküm uzun süre hapiste kalmaktadır. Bekleme sürelerini doldurarak 

veya iltimasla serbest kalan zanlılar ise vilayetin asayişini tehlikeye sokmaktadır. 

Merkezde Osmanlı Devleti’nin tüm mahkemeleri hakkında yeni bir nizam 

yapılmakta ise de Suriye Vilayeti mahkemelerinin bunu beklemeye tahammülü 

yoktur. Şimdilik acilen meclis ve mahkeme memurları ile katiplerinin maaşlarına 

zam yapılarak ıslahları lazımdır. Bu iş için vilayet tahsisatına 200 bin kuruş ilave 

edilmesi gerekmektedir.  

Zabtiye ile İlgili Konular: Suriye Vilayeti’nin zabıta işlerinde önceleri 8-10 

bin asâkir-i muvazzafa istihdam edilmişti. Vilayet usulünün tesisiyle bir zabtiye alayı 
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oluşturulmuş, alay daha sonra ıslah edilerek Suriye’nin bölgesel ihtiyacına göre 

beledî ve seyyâre itibarıyla sınıflara bölünmüştü. Müfettiş namıyla polis, 

hapishaneler için gardiyan sınıfları dahi tertib edilmişti. Ancak sonradan zabtiye 

askerlerinin idare ve kumandasının İstanbul’daki Zabtiye Nezâreti’ne alınması ve 

müfettişlik sınıfının lağvedilmesi, alayın idaresinin bozulmasına sebep olmuştur. 

Bununla birlikte zabtiye neferleri işe yaramaz kişilerden seçilmeye başlanmıştır. 93 

Harbi sırasında hepten yoldan çıkmışlardır.  

Tahkik, ihzâriye, tahsiliye, postacılık ve gardiyanlık işlerinin tabiatları farklı 

olduğu gibi Suriye Vilayeti’nin bölgesel durumuna göre çöllerde eşkıya takip edecek 

süvari ile diğer bölgelerde yol emniyeti sağlayacak süvarinin hareket tarzları da 

birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar göz önüne alınmayarak birçok işin tek bir sınıfa 

gördürülmesi ve bu askerlere İstanbul’daki Zabtiye Nezâreti’nden kumanda edilerek 

vilayete hiçbir salahiyet bırakılmaması sorunun başlıca sebepleridir. Zira zabtiye 

askerleri tahsisatı, vilayet memurları tahsisatının 4 katı olmasına ve bunca yapılan 

masrafa rağmen vilayetin emniyet ve asayişi yerinde değildir.  

Telgrafla arz olunduğu üzere zabtiye askerlerinin acilen ıslahı amacıyla 

1869’da yapılan nizamnameye uygun olarak zabtiye askerlerinin yeniden tanzimi ve 

teftiş ve gardiyan sınıflarının teşkili tasarlanmıştı. Sadâretten gelen cevâbî telgrafta 

Osmanlı Devleti’nin zâbıta-i umûmiyesi hakkında jandarma ve polis nizâmâtının 

yakında uygulamaya konulacağı bildirilerek beklenilmesi emredilmiştir. Bu emre 

uyulmakla birlikte burada şunu da belirtmek gerekir ki Suriye Vilayeti diğer 

vilayetlere benzemediğinden bölgesel fark göz önüne alınmadan yapılacak yeni 

düzenlemeler fayda sağlamayacaktır. 

Mâlî Konular: Suriye Vilayeti’nin gelirleri önceleri aynî ve bedelî 

mürettebât ile birtakım rusûmâttan ibaret iken sonraları yavaş yavaş vergi usulüne 

geçilmiş, 1282 (1866) yılından itibaren mahsulattan öşür alınması kaidesi getirilmiş 

ve en son tahrir usulü icra olunarak bazı mahallerin vergi gelirleri bu usule göre 

toplanmıştır. Şu an vergi, aşar, aded-i ağnam ve rusûmât olarak vilayetin tüm geliri 

112 bin kese civarındadır. Bu meblağdan 7 bin kesesi vilayet memurları maaşlarına, 

20 bin kesesi zabtiye askerleri tahsisatına, geriye kalan da mâlikâne ve evkâf-ı kurrâ 

bedelâtı, hicaz mürettebâtı, mütekâʻidîn-i askeriye ve muhtâcîn maaşları, evkâf 

havâlâtı ve ordu-yı hümâyûn tahsisatı gibi hazinece havâle buyrulan mahallere 
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verilmektedir. Ancak her sene gelirlerin dört veya beşte biri bakâya kalmaktadır. 

Bakâya kalan açığı kapatmak için alınan borç ise sürekli artmaktadır.  

Suriye Vilayeti’nin bölgesel farklıkları, halkının İslam, Hıristiyan, Dürzi, 

Marûnî ve Nusayrî gibi birçok kavim ve kabileden oluşması, Cebel-i Lübnan ve sahil 

kesimi hakkında farklı uygulamalar bulunması, içeride Havran, Cebel-i Dürz, Belka 

ve Hama gibi konar-göçer urban mahallerinin zabıtasız olması, tahrîr-i emlak 

usulünün bazı bölgelerde uygulamaması, icra edilen mahallerde ise eski vergiye halel 

getirmemek için fahiş vergi konulduğundan şikayetlerin ortaya çıkması, kıymet-i 

emlak hakkındaki itirazlardan dolayı yerli ve özellikle ecnebîlerden temettuat 

vergisinin alınamaması, aşar vergisinin vilayetin her tarafında geçerli olmaması 

(Havran Sancağı’nda götürü ve maktuʻ), geçerli olan mahallerde mültezimlerin 

yolsuzlukları ve zimmetleri, zeytin, meyve ve üzüm mahsulünden tahmin usulüyle 

alınan vergilerde halka gaddarâne davranılması, gayrimüslimlerin bedelât-ı 

askeriyeyi ödemek istememeleri gibi sebeplerle vergilerin tam olarak toplanamadığı 

ve bakâya kaldığı tespit edilmiştir.  

Vergilerin ıslahı ve gelirlerin düzenlenmesinin en sağlam yolu şimdiye kadar 

cârî olan usulün tamamen değiştirilerek bölgenin ve ahalinin mizacına göre gayet 

sâde bir usul benimsenip bir müddetten beri tasarlandığı üzere aşar ve emlak 

vergisinin birleştirilerek arazi üzerine tahviliyle yeni bir vergi oluşturulması ve diğer 

vergilerin de bütün halkı kapsayacak bir şekle dönüştürülmesidir. Şöyle ki gerek 

zabıta ve idare zayıflığı olan mahallerden gerek urban ve mültezim tasallutu 

nedeniyle boş kalan arazilerden gerekse ileri gelen nüfuzlu kişilerin ellerinde 

bulunan köy ve çiftliklerden hakkıyla aşar vergisi tahsil edilememektedir. Şimdi 

geçmiş beş senelik öşür vergisinin ortalamasına göre bir senelik bedel belirlenerek ve 

kıymet-i emlak üzerine konulan vergi de gerçek miktarına indirilerek bu iki vergi 

birleştirilip arazi üzerinden tek bir kalem nakit (iç bölgelerde isteyenlerden aynî) 

vergi alınması yoluna gidilmelidir. Bahçe, zeytin ve meyve hasılatının öşrü de 

dönüm hesabıyla arazi üzerinden alınmalıdır. Böylece ahalini mültezim ve 

memurların suiistimallerinden kurtarılacağı gibi arazi üzerindeki vergi çeşitliliğinin 

ortadan kaldırılması, ziraatın artırılması ve halkın şikayetlerinin önüne geçilmesi 

sağlanacaktır. Diğer vergilere gelince şikayet ve itirazlara sebep olan temettuat, 

mesken ve gayrimüslimlerden alınan bedelât-ı askeriye vergileri kaldırılarak, 12 veya 
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15 yaşından 60 yaşına kadar erkeklerden yıllık 10 kuruş, nüfusun %20sini aşmamak 

üzere zenginlerden durumlarına göre yarım veya çeyrek Mecidiye altını alınacak 

şekilde bir vergi-yi şahsî konulmalıdır. Böylece kaldırılan vergilerin fazlasıyla 

karşılığı bulunacağı gibi şimdiye kadar vergi vermeyen Dürzi, urban ve aşiretler de 

vergilendirilmiş olacaktır. Bu şekilde mali bir düzenlemeden sonra hazinenin 

gelirleri; arazi, irad, eşhas üzerine tertib olunan vergiler ile aded-i ağnamdan ibaret 

olarak gayet sade ve mazbut bir hal alacaktır. Ahali de memnuniyet duyacaktır (25 

Kanun- Evvel 1294/6 Ocak 1879)
12

.  

Midhat Paşa yukarıda bahsedilen mufassal layihasına ek olarak Sadârete 

gönderdiği bir diğer layihasında ise Cebel-i Lübnan’nın durumuna değinmiştir. Buna 

göre; 200.000 nüfusluk Cebel-i Lüban’ın 1861 tarihinden itibaren kazandıkları 

imtiyazla birçok vergiden muaf duruma gelmiş, meclis, mahkeme, jandarma ve polis 

gibi her türlü kurumları tesis kılınmıştır. Cebel-i Lübnan’ın 7 bin keselik geliri 

masraflarını karşılamadığından Suriye gelirinden her sene iane olarak 20-25 bin lira 

havale olunmaktadır. Cebel-i Lübnan halkı bu şekilde emniyet ve saadet içinde 

yaşayarak ilim ve maârif ile terakki ederken diğer taraftan Suriye Vilayeti halkı türlü 

vergiler ödemekte, öderken de birçok tazyike maruz kalmaktadırlar. Kendisinin 

ödediği vergilerle Cebel-i Lübnan halkının refah ve huzurlu yaşamlarını gören 

Cebel-i Lübnan’a komşu vilayet Hıristiyan hatta birtakım İslam halkı Cebel-i Lübnan 

idaresiyle birleşmek arzusuna meyletmektedirler. Cebel-i Lübnan halkının refah ve 

huzurunun sebebini kasıtlı olarak imtiyazlı idare ve Hıristiyan vali ile açıklayan 

ecnebi memurların teşvikleri ve yabancı seyyahların neşriyatıyla halkın birleşme 

arzusu daha da artırılmaktadır. Mevcut halin devamı durumunda pek yakında Cebel-i 

Lübnan’a civar Beyrut, Trabluşşam, Baalbek, Bekaʻ gibi mahallerin ilhak 

taleplerinin önüne geçilemeyecek, arkasından Cebel-i Dürüz ve Cebel-i Nusayrî gibi 

yerler de ayrılacaktır. Mufassal layihada belirtilen ıslahatların hayata geçirilmesi 

halinde hem bu bahsedilen tehlikeler ortadan kalkacak hem de Suriye Vilayeti’nin 

idârî, adlî ve mâlî durumu düzelerek istenen kalkınma gerçekleşebilecektir
13

. 

                                                 
12 Hüseyin Tosun, Midhat Paşa’nın Suriye Layihası, Cihan Matbaası, Dersaadet, 1324; Fethi 

Gedikli, “Midhat Paşa’nın Suriye Layihası”, Dîvân İlmî Araştırmalar, Sayı, 7, İstanbul, 1999, s. 

169-189. 
13 BOA, A.MKT.UM, 1614/34, Lef 3, 21 Kanun-ı Evvel 1294 (2 Ocak 1879). 



399 

 

Midhat Paşa’nın Sadârete gönderdiği bir diğer yazısında ise zabtiyenin 

düzensizliği ve mahkeme memurlarının azlığı sebebiyle davaların zamanında 

görülemeyerek tutukluluk müddetlerini dolduran zanlıların ceza almadan 

salıverildikleri, bu nedenle katl, yol kesme ve gasp gibi suçların büyük oranda arttığı, 

zabtiye ve mahkemelerin durumu düzeltilinceye kadar asayişin sağlanması için 1272-

73 (1855-1856) senelerinde eyaletlerde kurulan meclis-i muvakkatler gibi Suriye 

Vilayeti’nde de bir meclis-i muvakkat kurulmasının gerekli olduğu ifade edilmiş, 

daha önce oluşturulan meclis-i muvakkatlere verilen emr-i âlî ve talimatlardan birer 

nüshanın Suriye’ye gönderilmesi talebinde bulunulmuştur. Böylece fevkalade 

yetkilere sahip olacak valiliğin asayiş konusunda hızlı ve kesin sonuçlar alacağı 

belirtilmiştir
14

. 

Midhat Paşa’nın layihaları merkezde değerlendirildikten sonra tamamı 

olumlu karşılanarak, idârî memurların maaşlarının artırılması ve mahkemelerin ıslahı 

için vilayet tahsisatına zammı istenen 800 bin (600 bin idâri-200 bin adlî) kuruşluk 

meblağın 1295 (1879) senesi bütçe tertibi sırasında değerlendirileceği, aşarın ilgâsı 

ve diğer vergilerin tadili ile Cebel-i Lübnan hakkındaki yazıların müzakere 

edildikten sonra neticesinin bildirileceği, meclis-i muvakkat teşkili Kânûn-ı Esâsî’ye 

aykırı olduğundan bunun yerine vilayet nizamnamesinin 5. kısmının 15. Maddesinin 

tatbik edilmesi gerektiği, merkez mutasarrıflığının kurulmasının uygun olduğu, 

jandarma usulünün tesisiyle zabtiyenin ıslah edilmiş olacağı cevabı verilmiştir
15

.  

 

2.İdari Faaliyetler 

a. İdârî Taksimat ve Memur Tayinleri  

Midhat Paşa, yukarıda özeti verilen layiha doğrultusunda öncelikle idârî 

konulara el atmıştır. Vilayet memurları maaşlarına bir miktar zam yapılmış, başına 

Sofya ve Suriye’de mutasarrıflıklarda bulunmuş olan İbrahim Paşa’nın getirildiği
16

 

                                                 
14 BOA, A.MKT.UM, 1614/34, Lef 2, 27 Teşrin-i Sani 1294 (9 Aralık 1878). 
15 BOA, A.MKT.UM, 1614/34, Lef 5, 10 Safer 1296 (3 Şubat 1879); Lef 6, 12 Safer 1296 (5 Şubat 

1879). 
16 BOA, İ.DH, 63482, Lef 2, 16 Safer 1296 (9 Şubat 1879); A.MKT.UM, 1615/1, 18 Safer 1296 (11 

Şubat 1879). İbrahim Paşa’ya 10 bin kuruş maaş bağlanmıştır (İ.DH, 63482, Lef 2, 16 Safer 1296 (9 

Şubat 1879). Daha sonra İbrahim Paşa’nın Şam’ın havasına alışamamasından dolayı Trabluşşam 

Mutasarrıfı Edhem Paşa ile becayişi yapılmıştır (BOA, İ.DH, 64911, 2 Rebiülahir 1297 (14 Mart 

1880). 
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Şam Merkez Mutasarrıflığı yeniden teşkil edilerek meclisleri, kalemleri ve ilgili 

diğer memurları da belirlenmiştir. Merkez mutasarrıflığının kurulması ve vilayetin 

mülkiye, adliye ve mâliye memurlarına yapılan zamlar neticesinde vilayet tahsisatına 

yıllık 4 yük 73.700 kuruş ilave edilmiştir
17

. 

 

Suriye Vilayeti İdârî Taksimâtı
18

 

Sancak ve 

Mutasarrıfları 

Kaza, Nahiye ve İdarecileri 

Şam Sancağı 

(İbrahim Hakkı 

Paşa) 

Nefs-i Şam, Cebel-i Kalmun (Kaimmakamı Mehmed Habib 

Efendi), Vadiülacem (Kaimmakamı Mustafa Cemil Bey), Hasbiya 

(Kaimmakamı Yusuf Ağa), Raşiya (Kaimmakamı Mehmed Muʻîn 

Bey), Baalbek (Kaimmakamı Osman Efendi), Bükâülaziz 

(Kaimakam Mehmed Bey), Bükaʻ-ı Şarkî Nahiyesi (Müdürü 

Hüseyin Avni Efendi)   

Beyrut Sancağı 

(Raif Efendi) 

Nefs-i Beyrut, Sayda (Kaimmakamı İhsan Bey), Şukayf Nahiyesi 

(Müdürü Reşid Efendi), Sur (Kaimmakamı Halil Bey El-Esad), 

Tebneyn Nahiyesi (Müdürü Hasan Memluk Efendi) Merc-i uyûn 

(Kaimmakamı Mehmed Bey) 

Trabluşşam 

Sancağı 

(Edhem Paşa) 

Nefs-i Trabluşşam, Trabluşşam’a mülhak İskele Nahiyesi 

(Müdürü Osman Bey), Huneyne Nahiyesi (Müdürü Ahmed Ağa), 

Tartus Nahiyesi (Müdürü Ahmed Ağa), Cezîre-i Ervad Nahiyesi 

(Müdürü Hurşid Efendi), Akkar (Kaimmakamı Abdulkadir 

Efendi), Safita (Kaimmakamı Abdullatif Bey), Hısnu’l-ekrad 

(Kaimmakamı Tahir Bey) 

Lazkiye Sancağı 

(Salihzâde 

Ahmed Efendi) 

Bayırbucak Nahiyeleri (Müdürü Süleyman Efendi), Cebele 

(Kaimmakamı Ali Bey),  Merkab (Kaimmakamı Kamil Efendi), 

Kadmus Nahiyesi (Müdürü Hasan Efendi) Sahyun (Kaimmakamı 

Hazinedarzade Mahmud Ağa) 

Akka Sancağı Nefs-i Akka, Hayfa (Kaimmakamı Sadık Bey), Nâsıra 

                                                 
17 BOA, Yıldız Sadaret Resmi Maruzat Evrakı (Y.A.RES), 3/45, Lef 2, 13 Cemaziyelahir 1296 (4 

Haziran 1879). 
18 Salnâme-i Vilâyet-i Suriye, Şam Vilayet Matbaası, Yıl 1297, Defʻa 12, s.116-219. 
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(Mustafa Ziya 

Efendi) 

(Kaimmakamı Mustafa Efendi), Taberiye (Kaimmakamı Selim 

Efendi), Safed (KaimmakamıAbazazade Mahmud Efendi), 

Şifaamr/Şifaömer Nahiyesi (Müdürü Salih Bey) 

Hama Sancağı 

(Abazazade 

Ahmed Efendi) 

Nefs-i Hama, Hama’ya Merbut Alâ Nahiyesi (Müdürü Ahsen 

Efendi), Hazur Nahiyesi (Müdürü İlyas Sabri Efendi), İkikapulu 

Nahiyesi (Müdürü Abdi Ağa), Hums (Kaimmakamı Ahmed Bey) 

Kuseyr Nahiyesi (Müdürü Ahmed Ağa), Cebel-i Kelbiye 

(Kaimmakamı Nuri Bey) 

Belka Sancağı 

(Refik Bey) 

Nefs-i Nablus, Cenin Nahiyesi (Müdürü Çerkes Ali Bey), Beni 

Saab Nahiyesi (Müdürü Serkerde Hasan Ağa), Salt (Kaimmakamı 

Mehmed Tahir Efendi), Maʻan, Kerek 

Havran Sancağı 

(Salih Efendi) 

Nefs-i Havran, Cidur Nahiyesi, Aclun (Kaimmakamı Mahmud 

Ağa Birâzî), Kunaytıra (Kaimmakamı Bedri Bey), Cebel-i Düruz  

(Kaimmakamı Esad Bey) (Şam Sancağı’na bağlanmıştır) 

 

 

Midhat Paşa Suriye Vilayeti’nde hükümet idaresini sağlamlaştırmak, asayişi 

temin etmek, halkın karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmak ve vergileri düzenli ve 

zamanında toplamak amacıyla idari bölünüşlerde birtakım düzenlemelere gitmiştir. 

Suriye Vilayeti’nin Belka Sancağı’na bağlı Kerek mevkiindeki Hıristiyan 

ahali, yine bu bölgedeki Müslüman aşiretlerin tazyikine maruz kaldıklarından 

misyonerlerin de yönlerdirmesiyle konsoloslara özellikle Fransa konsolosuna şikayet 

ve himaye talebi içeren mektuplar gönderiyorlardı. Aslında Kerek Kazasında 

maaşlarını almaya devam etmelerine karşılık hiçbir memur bulunmuyordu. Yani 

buradaki hükümet sadece isimden ibaret olarak kağıt üzerinde kalmıştı. Bir Fransız 

kumpanyası Kerek Kazasında maden çıkarma imtiyazı almıştı. Bu nedenle Fransızlar 

buraya özel ilgi gösteriyorlardı. Hatta Hıristiyanları korumak iddiasıyla bölgeye fiili 

müdahale düşüncelerinin de bulunduğu anlaşılmaktaydı
19

. Midhat Paşa’nın konuyu 

İstanbul’a bildirmesi üzerine Belka Sancağı ile Kerek ve Maan kazaları ve Kudüs 

birleştirilerek, merkezi Kudüs olmak üzere Filistin Vilayeti kurulmasına, ilgili 

                                                 
19 BOA, ŞD, 2272/68, Lef 8, 10 Kanun-ı Evvel 1295 (22 Aralık 1879). 
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memurlarının tayinine ve bölgedeki aşiretlerin iskanına karar verilmiştir
20

. Ancak bu 

karar uygulanamamış, Kudüs 1872-1917 yılları arasında müstakil mutasarrıflık 

olarak idare edilmiştir
21

. 

Yine Hama Sancağı’na bağlı Hısnulekrad Kazası, Trablus Sancağı’na ilhak 

edilmiştir. Hısnulekrad’ın kırk kadar köyü Hums Kazasına, Hums’un üç köyü de 

Hısnulekrad’a bağlanmıştır. Hısnulekrad Kazasının merkezi olan Hısnulekrad Kalesi 

bir dağ tepesinde bulunuyordu. Halk, işlerini halletmek için sarp yokuşları çıkarak 

kaleye ulaşmakta epey zorluk çekiyordu. Midhat Paşa’nın bölgeyi ziyareti sırasında 

kale burçlarından birinin kaymakam ikametgahı diğerinin ise mahkeme olarak 

kullanıldığı, acil durumlarda veya vergi tahsili esnasında kaymakamın kaleden inerek 

çadırlarda görevini yerine getirmeye çalıştığı görülmüştü. Bu nedenle hükümet 

mahalli kaleden alınarak daha aşağılarda Burcu’l-inâz denilen yere taşınmıştır
22

. 

Suriye Vilayeti’nin mülkçe ve politikaca en mühim ve mutena mahallerinden 

biri de Cebel-i Nusayrî’ydi
23

. 1.252 karye bulunuyordu
24

. Oldukça geniş ve bereketli 

topraklara sahipti. Akvam-ı vahşiye ve bedeviyeden olan halkın %90’ı Nusayrî 

denilen İsmailî ve Haydarî gibi çeşitli mezheplere mensuptu. İnançları ve mezhepleri 

dolayısıyla civar memleketler İslam ahalisi tarafından camilere alınmamak ve 

şahitliklikleri kabul edilmemek gibi tahkirlere uğramakla beraber yöneticileri olan 

memurlar tarafından da hasmane muamelelere maruz kalıyorlardı. Buna karşılık 

Nusayrîler de intikam almak için civar ahalinin mallarını gasp, katl-i nüfus, zeytin ve 

dut ağaçlarını keserek zarar verme gibi hareketlere kalkışıyorlardı. Bu sefer de daire-

i itaate alınmak için üzerlerine asker sevk edilerek köyleri yakılıyor, kura ile asker ve 

tahrir-i emlak yapılarak vergi alınıyordu. Ancak yine de emniyet ve asayiş 

sağlanamıyordu
25

. Mülkî ve mâlî memurların tazyiki ve zulmüyle halk yerlerini terk 

ettiğinden nüfusu 300 binden 49 bine kadar inmişti. Nüfus konusunda sağlam 

kayıtlar bulunmadığından kurʻa askeri de alınamıyordu. 15 milyon 600 bin kuruş 

vergi bakayası vardı. Ufak tefek eşya satmak için kaza merkezlerine inen halkın 

                                                 
20 BOA, ŞD, 2272/68, Lef 1, 20 Şevval 1297 (25 Eylül 1880). 
21 Kamil Cemil el-Aselî, “Kudüs (Osmanlılar Dönemi ve Sonrası)”, DİA, C.26, Ankara, 2002, s.334-

338. 
22 BOA, ŞD, 2272/45, Lef 3, 12 Şevval 1296 (29 Eylül 1879); Lef 1, 20 Zilkade 1296 (5 Kasım 1879). 
23 BOA, İ.MMS, 2930, Lef 5, 15 Nisan 1295 (27 Nisan 1879). 
24 BOA, İ.ŞD, 2769, Lef 1, 29 Safer 1297 (11 Şubat 1880). 
25 BOA İ.MMS, 2930, Lef 5, 15 Nisan 1295 (27 Nisan 1879). 
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hayvan ve eşyaları borçlarına mahsuben ellerinden alınıyor, kurʻa ve redif bakayası 

adıyla kendileri de alınıkonuluyordı. Midhat Paşa bu uygulamayı kaldırmıştır
26

. 

Nusayrîlerin bu halleri bölgeye gelen seyyahların da dikkatini çekmiş, 

haklarında birtakım broşürler hazırlanarak yayınlar yapılmıştı. Özellikle Amerikalılar 

yakın zamanlarda buraya pek ehemmiyet vermiştir. Yapılan mektep ve manastırların 

tesiriyle halk ecnebilere meyletmiş, hatta bir kısmı din ve mezhebini değiştirmiştir. 

Birkaç seneden beri mekteplerdeki öğrencilerden her yıl birkaç yüz çocuk talim ve 

terbiye için Amerika’ya gönderilmiştir.  

Midhat Paşa, Trabluşşam’da bulunduğu esnada Cebel-i Nusayrî’nin bu halini 

bizzat yakından görmek istemiş, ancak vapur olmadığından ve karadan da yol 

bulunmadığından bölgeye gidememiştir. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra 

Cebel-i Nusayrî’nin ıslahı için Lazkiye Kazasının eskiden olduğu gibi sancağa 

dönüştürülmesi, Cebel’de bir kaymakamlık ihdası, zabtiye karakollarının yeniden 

tanzimi ve yol yapılması kararı alınmıştır
27

. Bu karar gereği Cebel-i Nusayrî şeyh ve 

reisleri çağrılarak nasihat edilmiş, tahrîr-i nüfusun icrası, emniyetin tesisi ve vergi 

bakayasının taksitlere bağlanarak tahsili konularında anlaşmaya varılmıştır. Bununla 

birlikte Lazkiye Kazası sancağa çevrilerek Cebel-i Nusayrî’yi de içine alacak şekilde 

yeni oluşturulan Cebele, Sahyûn ve Merkab kazaları ile Kadmûs ve Bayırbucak 

nahiyeleri buraya ilhak edilmiştir. Lazkiye Mutasarrıflığı’na 6.000 kuruş maaşla 

Ahmed Salih Efendi, Sahyûn Kazası Kaymakamlığına 1.500 kuruş maaşla Lazkiye 

İdare Meclisi azasından Hazinedarzade Mahmud Ağa, Merkab Kazası 

Kaymakamlığı’na Trablus’taki İskele Nahiyesi Müdürü Hıristiyandan Lütfullah 

Efendi
28

, Cebele Kazası Kaymakamlığı’na Şehirköyü eski kaymakamı Vamık 

Paşazade İzzet Bey, Kadmûs Müdürlüğü’ne 600 kuruş maaşla Hasan Efendi ve 

Bayırbucak Müdürlüğü’ne ise yine aynı miktar maaşla Süleyman Efendi 

getirilmiştir
29

. 

Midhat Paşa’nın Lazkiye Sancağı düzenlemesi İngiltere’nin Suriye 

konsolosunun da takdirini kazanmıştır. Konsolosun İngiltere Sefareti’ne gönderdiği 8 

                                                 
26 BOA, İ.ŞD, 2769, Lef 1, 29 Safer 1297 (11 Şubat 1880). 
27 BOA, İ.MMS, 2930, Lef 5, 15 Nisan 1295 (27 Nisan 1879). 
28 8 ay sonra Mehmed Kamil Efendi tayin edilmiştir (BOA, İ.DH, 64378, Lef 4, 24 Zilkade 1296 (9 

Kasım 1879)). 
29 BOA, İ.ŞD, 2769, Lef 1, 29 Safer 1297 (11 Şubat 1880). 
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Teşrin-i Sani 1879 tarihli yazısında; 1860 olaylarının başta gelen şahıslarından 

Ahmed Salih Efendi’nin Lazkiye Sancağı Mutasarrıflığı’na getirilmesinin 

başlangıçta kaygıyla karşılandığı, ancak daha sonra gayretleriyle yeni idarenin güzel 

sonuçlar verdiği, emniyetin sağlandığı, milel-i muhtelife arasındaki münasebetlerin 

iyileştiği bildirilmiştir
30

. Buna paralel olarak Osmanlı Devleti de başarılı 

çalışmalarından dolayı Lazkiye Mutasarrıfı Ahmed Salih Efendi’ye rütbe-i sâlise 

tevcihinde bulunmuştur
31

. Yine konsolosun aynı yazısında Cebele Kaymakamı 

Vamık Paşazade İzzet Bey’den halkın memnun olmadığı fakat Vamık Paşa’nın 

Midhat Paşa’ya mensubiyeti nedeniyle İzzet Bey’in validen himaye gördüğü ifade 

edilmiştir. Trabluşşam ve Sayda’da halka zulm edildiği, irtikab ve yolsuzluğun had 

safhaya ulaştığı iddiasında da bulunulmuştur
32

. 

Yine Şam’a 15 saat uzaklıktaki Nebk kasabası, etrafındaki köyler kendisine 

bağlanarak kazaya çevrilmiş, Hums Kazasındaki Kusayr Karyesi de nahiyeye 

dönüştürülerek müdürlüğüne Kunaytıra eski Kaymakamı Ahmed Ağa tayin 

edilmiştir
33

. 

Ayrıca Havran Sancağı Mutasarrıfı Şamlı Şahabzade Selim Bey’in 

hastalığından dolayı istifası üzerine yine bölge halkının dil ve mizacına vakıf 

Şehrizor asıllı Şam Meclis-i Temyiz-i Hukuk Başkanı Salih Efendi tayin olunmuş, 

Havran, Lica, ve Cebel-i Dürz gibi mahallerdeki aşiret şeyh ve reislerine devlete 

bağlılıklarını devam ettirmeleri adına yıllık verilen 100 bin kuruş ihsanın kesilerek 

Lica’da 2 müdürlük teşkil edilmesine karar verilmiştir
34

. 

Midhat Paşa vilayetteki bazı memurları da değiştirmiş, idarecileri 

İstanbul’dan veya ümerâ-yı askerîden değil de bölge halkının dilini ve mizacını 

anlayabilecek yerlilerden seçmiştir. İstifa eden Havran Sancağı Mutasarrıfı Osman 

Bey’in yerine bölgenin dilini ve mizacını bilen Şam hanedanından Şahab-zade Selim 

Bey
35

, hastalığından dolayı istifasıyla onun da yerine Şehrizor asıllı Şam Meclis-i 

                                                 
30 BOA, HR.TO, 257/64, 08.11.1879. 
31 BOA, İ.DH,  64276, 12 Şevval 1296 (29 Eylül 1879). 
32 BOA, HR.TO, 257/64, 08.11.1879. 
33 BOA, İ.ŞD, 2769, Lef 1, 29 Safer 1297 (11 Şubat 1880); Lef 3, 25 Rebiülevvel 1297 (7 Mart 1880). 
34 BOA, A.MKT.UM, 1629/18, 17 Receb 1296 (7 Temmuz 1879); İ.DH, 65000, Lef 2, 4 Zilhicce 

1296 (19 Kasım 1879); Lef 3, 26 Rebiülahir 1296 (19 Nisan 1879). 
35 BOA, İ.MMS, 2951, 8 Mayıs 1295 (20 Mayıs 1879). 
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Temyiz-i Hukuk Başkanı Salih Efendi
36

, Belka Sancağı Mutasarrıflığı’na Refik 

Bey
37

, Raşiya Kaymakamlığı’na Muʻîn Bey
38

, Aclun Kazası Kaymakamlığı’na 

getirilen Cebel-i Kelbiye Kazası Kaymakamı Mahmud Ağa’nın yerine Vadiü’l-acem 

eski kaymakamı Nuri Bey
39

, Kunaytıra Kazası Kaymakamı Ahmed Ağa’nın kötü 

hallerinden dolayı azliyle
40

 yerine önce Hasan Bey
41

 daha sonra onun istifasıyla 

Hısnulekrad Kazası eski Kaymakamı Bedirhan Paşa-zade Ahmed Bedri Bey
42

, 

Trabluşşam Mutasarrıfı Şakir Bey’in azliyle yerine Kars eski Mutasarrıfı Şefik 

Paşa
43

, onun vefatıyla Cezayir-i Bahr-i Sefid eski Müsteşarı Edhem Paşa
44

, Hama 

Sancağı Mutasarrıfı Mehmed Bey’in istifasıyla yerine Reşid Paşa, Salt Kaymakamı 

Derviş Bey’in azliyle yerine Cebel-i Dürz eski Kaymakamı Tahir Efendi
45

, Safed 

Kazası Kaymakamlığı’na Beni Saab eski Müdürü Abaza-zade Mahmud Efendi
46

, 

köylerden “ikrâmiye” ismiyle para alan ve “kiliseleri yıktıracağım” gibi sözlerle 

Hıristiyanlara korku salan Hısn Kazası Kaymakamı azledilerek yerine Halilürrahman 

eski Kaymakamı Çerkes Hüseyin Bey
47

, katl olaylarıyla ilgili tahkikatta gevşek 

davranan ve istifa eden Merc-i uyûn Kazası Kaymakamı Halim Efendi’nin yerine 

Mehmed Bey, Taberiye Kazası Kaymakamı Cemil Bey’in yerine Ramazan-zade 

Selim Bey
48

, Şam Meclis-i Temyiz Başkanı Salih Efendi’nin azliyle yerine 

Sadreddin Efendi
49

 ve Akkar Kazası Kaymakamlığı’na Abdülkadir Efendi tayin 

edilmiştir. Baalbek Kaymakamı Ahmed Bey
50

 ile Hums Kaymakamı Osman Şevki 

                                                 
36 BOA, İ.DH, 65000, Lef 2, 4 Zilhicce 1296 (19 Kasım 1879). 
37 BOA, A.MKT.UM, 1620/28, 15 Rebiülahir 1296 (8 nisan 1879); A.MKT.MHM, 484/5, 15 

Rebiülahir 1296 (8 Nisan 1879). 
38 BOA, İ.DH, 64378, Lef 4, 24 Zilkade 1296 (9 Kasım 1879). 
39 BOA, İ.DH, 64356, 20 Zilkade 1296 (5 Kasım 1879). 
40 BOA, BEO, AYN.d, 908, s.7, 21 Kanun-ı Sani 1294 (2 Şubat 1879).  
41 BOA, İ.DH, 63741, Lef 4, 29 Rebiülahir 1296 (22 Nisan 1879). 
42 BOA, İ.DH, 65012, Lef 2, 16 Rebiülahir 1297 (28 Mart 1880). 
43BOA, İ.MMS, 2911, 13 Cemaziyelevvel 1296 (5 Mayıs 1879); A.MKT.UM, 1629/9, 14 

Cemaziyelahir 1296 (5 Haziran 1879). 
44 BOA, İ.MMS, 3027, 17 Zilkade 1296 (2 Kasım 1879). 
45 BOA, İ.DH, 64559, Lef 3, 3 Muharrem 1297 (17 Aralık 1879). 
46 BOA, İ.DH, 64805, Lef 6, 14 Rebiülevvel 1297 (25 Şubat 1880). 
47 BOA, İ.DH, 65200, Lef 2, 10 Cemaziyelahir 1297 (20 Mayıs 1880). 
48 BOA, İ.DH, 63569, Lef 9, 10 Rebiülevvel 1296 (4 Mart 1879). 
49 BOA, A.MKT.UM, 1613/12, 15 Kanun-ı Sânî 1294 (27 Ocak 1879); 1615/13, 1 Şubat 1294 (13 

Şubat 1879); İ.DH, 63583, 18 Rebiülevvel 1296 (12 Mart 1879). 
50 Daha sonra Ahmed Bey Hums Kaymakamlığı’ndan azledilerek yerine Sur Kaymakamı Hali Bey, 

onun da yerine Merc-i uyûn Kaymakamı Mehmed Bey, onun da yerine Merkab Kaymakamı Kamil 

Efendi, onun da yerine Hıristiyandan Lütfullah Efendi tayin edilmiştir (BOA, İ.DH, 65336, Lef 2, 18 

Receb 1297 (26 Haziran 1880). 
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Efendi’nin
51

, 
 
ecnebilerle sorun yaşayan Hayfa Kazası Kaymakamı İhsan Bey ile 

Sayda Kaymakamı Sadık Bey’in
52

 ve Suriye Vilayet Defterdarı Tahsin Efendi ile 

Edirne Defterdarı Namık Efendi’nin becayişleri gerçekleştirilmiştir
53

. 

Midhat Paşa, vilayet memurlarının hüsn-i hizmet ve liyakatlerine göre 

taltifleri için iltimasta da bulunmuştur. Bu kapsamda Vilayet Umûr-ı Ecnebiye 

Müdürü
54

 Vasıf Efendi’ye Mütemâyiz rütbesi, Meclis-i İdâre-i Vilayet azasından 

Ahmed, Useyd Cibran, Şam vücûhundan Kuvvetlizâde Murad, Mektûbî-i Vilâyet 

hülefâsından Câbi-zâde Hasan, Ahmed Mehdî, Beyrut Muhasebecisi Şerif, Beyrut 

Hükümet Tercümanı Yusuf Arman, Trabluşşam mütehayyizânından Kaysar Nevfel, 

Corci Nakkaş, Abdülkadir Molla efendilere ve Livâ azasından Barutîzâde Mehmed 

ile Mahkeme-i İbtidâiye azasından Mürdüm Beyzâde Hikmet beylere Sâniye rütbesi, 

Trabluşşam vücûhundan Derviş Şenbur? Efendi ile Akkar ümerâsından Mehmed 

Bey’e Dördüncü Rütbeden, Cebel-i Dürz eski Kaymakamı Birâzî? Mahmud Ağa’ya 

ise Beşinci Rütbeden Nişân-ı Mecidî ihsan edilmiştir
55

. 

Midhat Paşa emri altındaki memurları sahiplenerek haksız yere ceza ve 

tahkikata uğramalarına izin vermemiştir. Bu konuyla ilgili olarak Beyrut ahalisi 

namına isimsiz ve imzasız olarak merkeze gönderilen yazıda Beyrut Mutasarrıfı Raif 

Efendi’nin hükümet dairesine gelmediği, geldiğinde de bir saat durup hükümet 

işlerine bakmadığı, irtikab ve içki aleminde olduğu şikayetinde bulunulmuş, Sadâret 

de Suriye valiliğinden durumun araştırılmasını istemiştir
56

. Midhat Paşa ise ilgili 

yazının yalan olduğu, mühür ve imzalı olarak ihbar gelirse tahkikat ve muhakemede 

tereddüd edilmeyeceği cevabını vermiştir
57

.  

 

b. Meclislerle İlgili Düzenlemeler 

                                                 
51 BOA, İ.ŞD, 2769, Lef 1, 29 Safer 1297 (11 Şubat 1880); Lef 3, 25 Rebiülevvel 1297 (7 Mart 1880). 
52 BOA, İ.DH, 64559, Lef 3, 3 Muharrem 1297 (17 Aralık 1879). 
53 BOA, İ.DH, 63955, Lef 2, 17 Receb 1296 (7 Temmuz 1879). 
54 Bir ara Vilayet Umûr-ı Ecnebiye Müdürlüğü’ne Suriye mebuslarından olup Paris’te bulunan Halil 

Ganem Efendi’nin tayini söz konusu olmuş, Sadâret gönderdiği emirle, Padişah ve devlet aleyhinde 

neşriyatta bulunan Halil Ganem Efendi’nin tayiniyle ilgili bir tasavvurat varsa bundan vazgeçilmesini 

istemiştir (BOA, A.MKT.UM, 1624/55, 8 Mayıs 1295 (20 Mayıs 1879). 
55 BOA, İ.DH, 65496, Lef 6, 7 Şaban 1297 (15 Temmuz 1880). 
56 BOA, A.MKT.UM, 1615/37, 4 Şubat 1294 (16 Şubat 1879). 
57 BOA, A.MKT.UM, 1615/62, 7 Şubat 1294 (19 Şubat 1879). 
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Vilayet dahilinde birkaç senedenberi değiştirilmeyen ve tecdid edilmeyen 

bütün idârî ve hukûkî meclislerle mahkemelerin aza ve mümeyyizleri seçimle 

yeniden belirlenmiş
58

, Mecâlis-i Temyiziye ile Divân-ı Temyiz’de müddeʻî-i umûmî 

namıyla birer memur tayin edilmiş
59

, vilayet merkez ve liva bidâyet mahkemeleri 

ikinci başkanları ile müddeʻî-i umûmî muavinleri seçilerek atanmışlardır
60

. Yine 100 

bin kişiden fazla ahalinin hukuk, cinayet ve ceza davalarına bidâyeten ve kendisine 

bağlı kazaların hukuk davalarını istinafen görmeye merci olan Nefs-i Şam Meclis-i 

Temyizi’nin davalara bakmakta yetersiz kalması üzerine, memurların 

fazlalaştırılması da çözüm sağlayamayacağından, hukuk-ı âdiye kısmının tahkikine 

medar olmak üzere Şam Şehri’nin münasib bir mevkiinde bir Bidayet Mahkemesi 

açılması kararlaştırılmıştır
61

.   

Suriye Vilayet İdare Meclisi üçü Müslim; üçü Rum, Katolik ve Havrâni 

olmak üzere 6 seçilmiş aza ile nâib, müftü, defterdar, mektupçu ve tapu 

müfettişinden ibaretti. Vilayet nizamnamesi gereği cemaatlerin ruhani reisleri de 

tabii azalardan sayılıyordu. Ancak Suriye’de Rum, Ermeni, Yahudi, Katolik, 

Protestan, Havrânî, Latin ve Süryâni gibi çok sayıda cemaatin bulunması sebebiyle o 

döneme kadar gerek vilayet gerekse sancak (Akka Sancağı hariç) idare meclislerine 

ruhani reisler alınmamıştı. Yine Liva Bidâyet Mahkemelerinde 4, Kaza Deʻâvî 

Mahkemelerinde 2 seçilmiş aza bulunuyordu. Bunların da yarısı Müslim, diğer yarısı 

                                                 
58 BOA, ŞD, 2272/32, Lef 2, 18 Cemaziyelahir 1296 (9 Haziran 1879). Yeni Seçilen Vilayet Meclis-i 

İdare Azaları; Azm-zade Ali Paşa, Şemʻa-zade Ahmet Efendi, Mürdümzade Ali Bey, Cibran Üseyd 

Efendi, Mihail Niʻme Efendi, Abdullah Gaytan Efendi. Yeni Seçilen Mahkeme-i İstinaf 

Mümeyyizânı; Hamza-zade Esʻad Efendi, Süleyman Bey, Eyyûbî-zade Mehmed Ali Efendi, Yusuf 

Memluk Efendi, Corci Şelhûb Efendi, Betrus Tayan Efendi (BOA, ŞD, 2272/32, Lef 3). 
59 BOA, İ.MMS, 2930, Lef 2, 17 Şubat 1294 (1 Mart 1879). 
60 BOA, İ.DH, 63958, Lef 2, Gurre-i Şaban 1296 (21 Temmuz 1879). Atanan vilayet merkez ve 

sancak bidayet mahkemeleri başkanları ve müddeʻî-i umumi muavinleri şunlardır: Şam Bidâyet 

Mahkemesi İkinci Başkanlığı’na Hums eski Nâibi Ahmet Hilmi Efendi, Müddeʻî-i Umûmî 

Muavinliği’ne Derviş Paşa’nın Emlakı Vekili Zeki Efendi; Beyrut Bidâyet Mahkemesi İkinci 

Başkanlığı’na Cebel-i Lübnan Merkez eski Kaimmakamı Logom? Kabkano? Efendi, Müddeʻî-i 

Umûmî Muavinliği’ne Cündzade Said Efendi; Akka Bidâyet Mahkemesi İkinci Başkanlığı’naTrablus 

eski Mutasarrıfı Şakir Bey, Müddeʻî-i Umûmî Muavinliği’ne Meclis-i İdâre-i Vilayet eski Katibi 

Şahab-zade Said Bey; Trablus Bidâyet Mahkemesi İkinci Başkanlığı’na Lazkiye eski Kaimmakamı 

Ahmed Şükrü Efendi, Müddeʻî-i Umûmî Muavinliği’ne Mahkeme-i İbtidâiye azasından Abdullah 

Efendi; Hama Bidâyet Mahkemesi İkinci Başkanlığı’na Hama Nakîbi Nuri Efendi, Müddeʻî-i Umûmî 

Muavinliği’ne Akka Sancağı Tahrîrât Müdürü Selim Mülkî Efendi; Nablus Bidâyet Mahkemesi İkinci 

Başkanlığı’na Şam Meclis-i Temyîz eski Reisi Hâlidî-zade Büseyn Efendi, Müddeʻî-i Umûmî 

Muavinliği’ne Beyrut Bidayet Mahkemesi azasından Mihail Nablus Efendi (BOA, İ.DH, 63958, Lef 

2, Gurre-i Şaban 1296 (21 Temmuz 1879)); Havran Bidayet Mahkemesi İkinci Başkanlığı’na Şam 

Belediye Reisi Bedri Bey getirilmiştir. (İ.DH, 64147, Lef 2, 10 Ramazan 1296 (28 Ağustos 1879). 
61 BOA, İ.MMS, 2930, Lef 2, 17 Şubat 1294 (1 Mart 1879). 
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ise gayrimüslim idi. Gayrimüslim cemaatlerin tamamı mahkemelerde aza 

bulundurmak istediklerinden sürekli şikayet halindeydiler. Gayrimüslim mahkeme 

azalarının cemaatlerin büyüklüklerine göre seçilmesi ve nöbetleşe değiştirilmeleri 

yönündeki Midhat Paşa’nın teklifi de kabul görmemişti. Zira cemaatler 

Müslümanların aza hakkının da kendilerine verilmesini istiyorlardı. Neticede konu 

valilikçe Bâbıâli’ye iletilmiştir. Verilen cevapta muhtelif cemaatlerin her sınıfından 

aza seçilmesine kesinlikle mecburiyet olmadığı belirtilerek idare meclisleri ve 

mahkemelerdeki mevcut durumun aynen devam ettirilmesi gerektiği bildirilmiştir
62

. 

Yine Şam Belediye Meclisi’nin, Midhat Paşa’nın valiliğinden önce 

gerçekleştirilen seçiminde usulsüzlük yapılması ve başkanın da liyakatsizliği 

sebebiyle halktan çok sayıda şikayet geldiğinden yeni seçim yapılmıştır
63

.  

 

3.Mâliye Alanında Yapılan Düzenlemeler 

a.Arazi ve Ormanlar  

Midhat Paşa’nın önceki valiliklerindeki faaliyetleriyle paralellik arz eden 

konulardan biri de arazi ve ormanlar meselesidir. Beyrut Sancağı’ndaki Sayda ve 

Merc-i uyûn kazalarında bulunan devlete ait 17 adet değirmen, yapılan müzayede ile 

33.314 Sim Mecidiye bedeliyle taliplilerine satılmıştır
64

. Sancaklardan vilayet 

merkezine gelen evrakın muhasebe ve muamelesinin yapılabilmesi için Defter-i 

Hâkânî Müfettişliği maiyyetinde bir kalem oluşturularak katipleri atanmıştır
65

. 

Akka ve Trablus sancaklarıyla diğer bölgelerdeki emlak ve arazi-i hâliyenin 

halkın alabileceği şekilde ufak parçalara bölünerek satılması ve daha önce satılmış 

olan arazilerin 20 yük kuruştan fazla bedelât-ı bakiyesinin tahsili için birkaç kol 

komisyon kurulmuş, yerine göre satışlardan ve tahsilâttan %3 %4 ve %5 oranında 

ücret verilmek üzere ilgili memurlar tayin edilmiştir
66

.  Yine Cebel-i Lübnan’ın 

Trabluşşam tarafındaki Hass-ı Hümâyûn’a ait olduğu iddia edilen zeytin ve dut 

bahçelerinin satılması kararı alınarak, bunların tasarruf cihetlerinin tam olarak tespiti 

                                                 
62 BOA, A.MKT.UM, 1643/57, 24 Kanun-ı Evvel 1295 (5 Ocak 1880). 
63 BOA, ŞD, 2272/21, Lef 3, 20 Mart 1295 (1 Nisan 1879); Lef 1, 15 Rebiülahir 1296 (8 Nisan 1879).  
64 BOA, İ.DH, 64866, Lef 2, 26 Rebiülevvel 1297 (8 Mart 1880). 
65 BOA, İ.ŞD, 2559, Lef 2, 3 Şaban 1296 (23 Temmuz 1879).  
66 BOA, İ.MMS, 3036, Lef 3, 4 Zilhicce 1296 (19 Kasım 1879); A.MKT.UM, 1640/8, 17 Teşrin-i 

Sani 1295 (29 Kasım 1879).  
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için Tarablus ayanından Ahmet Efendi ile Vergi Emaneti’nden birkaç memur 

görevlendirilmiştir
67

. 

Midhat Paşa, Suriye Vilayetindeki toprakların ecnebiler eline geçtiğine dair 

Bâbıâli’ye uyarılarda da bulunmuştur. Konuyla ilgili yazısında özellikle Akka 

Sancağı’ndaki sağa sola dağılan ahalinin bıraktığı arazi ve köylerin “arâzî-i şemsiye” 

yani “arâzî-i mahlûle” hükmüyle satışa çıkarılarak ecnebiler eline geçtiğini, son iki 

senedir ortaya çıkan kuraklık, hayvan hastalığı ve çekirge istilasıyla halk zor 

durumda kalarak çoğunlukla ecnebi tüccardan yüksek faizle aldıkları borçları 

ödemeyemeyip arazilerini alacaklılarına ferağ etmek mecburiyetinde kaldıklarını, 

böylece topraklarını kaybeden halkın yeni toprak sahiplerine “ortakçı” olarak 

hizmetkarlığa başladıklarını bildirimiştir. Yerel hükümet olarak satılacak arazinin 

vilayet merkezine bildirilmesi şartı konularak alınan tedbirlerin de sadece oyalamaya 

yönelik olduğunun belirtildiği yazıda, bu işin kökten çözümü için İstanbul’dan 

hususen bir memur gönderilmesi istenmiştir. Şûrâ-yı Devlet’te yapılan müzakerede; 

arazi kanunnamesine göre halkın borcuna karşılık arazisini satmasını yasaklamanın 

mümkün olamayacağı belirtilerek halka düşük faizle borç verecek Ziraat Bankası 

gibi kurumların tesis edilmesi ve lüzumu halinde ileride bir memur dahi 

gönderilebileceği kararı alınmıştır
68

.  

Midhat Paşa’nın üzerinde durduğu diğer bir konu da ormanların korunması 

hususudur. O zamana kadar herhangi bir tedbir alınmadığından tahrip ve telef 

edilmekte olan Trabluşşam ve Aclun taraflarındaki çam, ardıç, meşe ve kavak 

ağaçlarından meydana gelen ormanların muhafazası için, bu bölgede madenler de 

bulunduğundan, maden fennine de vâkıf İstanbul’dan bir memur talep edilmiş, 

konuyla ilgili irade de çıkmıştır
69

. 

 

b.Vakıf Arazileri Sorunu 

Suriye Vilayeti’ndeki arazilerin birçoğu sahih ve gayr-i sahih evkafa bağlı 

olup bunların bazısı hazinece yönetilerek geliri mütevellilere verilmekte, bazısı 

evlâd-ı vakıf tarafından idare edilmekteydi. Bazısı ise epey zamandan beri metruk ve 

                                                 
67 BOA, A.MKT.UM, 1640/49, 25 Teşrin-i Sani 1295 (7 Aralık 1879). 
68 BOA, ŞD, 2272/53, 20 Rebiülevvel 1297 (2 Mart 1880). 
69 BOA, İ.DH, 65186, Lef 2, 26 Cemaziyelahir 1297 (5 Haziran 1880).  
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muattal olduğu halde arasıra ortaya çıkan mütevellileri tarafından kiraya verilerek 

kısım kısım şunun bunun müstemlekâtı hükmüne girmişti. Bu kabilden olarak Sinan 

Paşa evkafından milyonlarca dönüm arazi, han ve değirmen gibi emlak uzun süre 

sahipsiz ve metruk kalarak arazi-i şemsiye tabiriyle emlâk-ı mîriye hükmünü 

kazanmış, bir kısmı müzayede ile satılmış, bir kısmı ise metruk olduğundan uzun 

süre üzerinde ziraat yapan ahaliye tapu senediyle verilmiştir. Ancak Sinan Paşa 

Vakfı mütevellileri ellerindeki senetleri göstererek vakıf arazileri üzerindeki tasarruf 

haklarının sakıt olmadığını, şer’an ve kanunen muhakemeleri yapıldığı takdirde 

iddialarını ispatlayacaklarını beyan etmişlerdir. Davayı kazanmaları kuvvetle 

muhtemel olup, ancak o kadar arazinin geri iadesi veya tazminat ödenmesi mümkün 

olmadığından valilik konuya el atarak mîrî arazi olarak satılan arazilerin davalardan 

istisna tutulması, diğerlerinin yani metruk halde bulunan veya şunun bunun eline 

geçen yerlerin Sinan Paşa Vakfı’na ait olup olmadığının mahkemelerce tespiti 

Vilayet İdare Meclisi’nde kararlaştırlmıştır. Fakat o sırada devletin merkezince 

mahkemelere her türlü arzuhali havalesiz işleme alma yetkisi ve yerel hükümete de 

mahkeme kararlarını hemen uygulama emri verilmişti. Yani mahkemeler mülkî 

idareden bağımsız hale getirilmişti. Bu nedenle Vilayet İdare Meclisi’nin bu konuda 

bir dahli söz konusu olamazdı. Hem bahsedilen araziler çok kıymetli olduğundan her 

türlü suistimal ortaya çıkacak, hem de konu sadece Sinan Paşa Vakfı’yla sınırlı 

kalmayarak bu gibi diğer vakıfların mütevellileri de mahkemelere müracaat edecekti. 

Velhasıl önlem alınmadığı takdirde kabil-i tamir olmayacak birçok mahzur ve sıkıntı 

ortaya çıkacaktı. Midhat Paşa Dâhiliye Nezâreti’ni bu şekilde uyardıktan sonra ne 

yapılması gerektiği konusunda bilgi istemiştir. Yazı Adliye Nezâreti’ne gönderilerek 

mütalaası sorulmuştur
70

. Konunun bundan sonrasıyla ilgili bir bilgiye maalesef 

rastlanılamamıştır.  

Ancak şunu diyebiliriz ki Midhat Paşa, gerekli altyapı oluşturulmadan 

mahkemelerin mülkî idareden bağımsızlaştırılması kararının uygulanmasına şiddetle 

karşı çıkmıştır. Bu konu üzerinden de mahkemelerle ilgili düzenlemenin ortaya 

çıkaracağı sakıncaları ifade etmiştir.   

   

                                                 
70 BOA, ŞD, 2272/31, Lef 3, 8 Mayıs 1295 (20 Mayıs 1879). 
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c.Vergilerle İlgili Düzenlemeler 

 (1)Aşar Vergisi 

 Midhat Paşa Suriye Vilayeti’nin mâlî işleri ve vergileriyle de yakından 

ilgilenmiştir. Midhat Paşa mültezimlerin suistimallerini önlemek için nahiyeleri ufak 

ufak parçalara bölerek her karyenin kendi öşrünü iltizam etmesine, böylece köylüyü 

mültezimlerin gadrından kurtarmaya çalışmışsa da mültezimler müzayedelerde 

fiyatları artırarak buna engel olmuşlardır. Bu nedenle mahsulat önceki seneye göre 

%30 nisbetinde düşük olmasına rağmen vilayetin öşür gelirleri 180 binden 270 bin 

liraya çıkmış, 90 bin liralık artış yaşanmıştır
71

.   

Bir müddet sonra Bâbıâli’nin kararıyla öşür vergisinin iltizam yerine 

emaneten idaresi sistemine geçilmiştir. Midhat Paşa da bu usulü savunmakla birlikte 

yeterli hazırlık yapılmadan vilayetin tümünde birden uygulamaya geçilmesini 

eleştirmiştir. Bu konuyla ilgili yazısına göre; “… istenilen neticeyi hâsıl etmek için 

tedâbir-i nâkısa ile başlayıp da sonradan zuhûr edecek mes’ûliyetini tahmîle 

mütehammil aramakdan ise ibtidâ mahallerinin re’yini sormak ve meselâ ilk senesi 

münâsib sancâklardan birer kazâ tecrübe için emânete bırakılıp ilerisinin esbâbını 

hazırlamak iktizâ eder idi. Yoksa usûl ve âdeti sâ’ir mahallere mukîs olmayan bir 

vilâyetde on bin kıtʻadan mütecâviz kurrâ aʻşârının mahalleri îcâbâtı sorulmayarak 

defʻaten emânete bırakılmasıyla” birçok vâridât zâyiʻ olacaktır. Aʻşâr me’mûrları ise 

kîle, tamga, defter ve cetvel gibi edevâtın henüz onda birini tedârik edemediklerinden 

hasat zamanı bunca işe yetişemeyecekler, bazı yolsuzluk ve suiistimaller ortaya 

çıkacaktır. “Hal böyle iken ve maslahatın keyfiyyât ve derecâtı bi’d-defeʻât 

bildirildiğinden hiçbirisi nazar-ı iʻtinâya alınmayarak onun tamâmıyla hilâf-ı re’y 

olub da sonradan onun mes’ûliyetini vali ve defterdâr ve mecâlise âid denilmek 

dünyada hiçbir kânûn ve kâide ile tevfîk olamayacağından bu husûsdan dolayı 

validen nâhiye müdîrine kadar hiçbir me’mûr zerre kadar mes’ûliyeti kabûl etmeyip 

hatâ ne tarafda ise hasârât-ı azîmesinden terettüb edecek mes’ûliyetin o tarafa âid 

olması tabîʻîdir”
72

. 

                                                 
71 BOA, HR.TO, 257/7, 02.10.1879. 
72 BOA, A.MKT.UM, 1656/16, 20 Mayıs 1296 (1 Haziran 1880). 
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 Midhat Paşa’nın şiddetli muhalefeti üzerine Bâbıâli, aşiretlerin yoğun olarak 

bulunduğu Belka ve Havran sancaklarını emanet usulünden istisna tutmuştur
73

. 

  

(2)Ağnam Vergisi 

Yine iâne-i harbiye olarak 1293 (1877) senesine mahsus olmak üzere 

alınması kararlaştırılan ikinci ağnam resminden ahalinin muhalefeti sebebiyle tıpkı 

Hicaz, Girid ve Yemen vilayetleriyle Cebel-i Lübnan Mutasarrıflığı gibi Havran 

Sancağı da muaf tutulmuştur
74

. 

 

(3)Sünger Avcılığı 

Bir diğer düzenleme de Suriye sahillerinde sünger avlayan kayıklardan alınan 

rusûm-ı ruhsatiyede yapılmıştır. Süngerci esnafı genel olarak gayrimüslim tebaadan 

oluşmaktaydı. 200 civarında kayık bu işle meşguldü. Bunlardan 5-10 tanesi 

dışındakiler oldukça küçük olup senelik gelirleri 3 bin ile 5 bin kuruş arasındaydı. 

Buna rağmen ruhsâtiye tezkiresi adıyla kayık başına yıllık 6 osmanlı Lirası ve 3 Sim 

Mecidiye vergi alınıyordu. Esnafın istidʻâ-yı umûmî vererek vergilerin ağırlığından 

şikayet etmesi üzerine Suriye yerli kayıklarından yıllık üçer Osmanlı Lirası vergi 

alınmasına karar verilmiştir. Bu miktar Kıbrıs Adası süngercilerine İngilizler 

tarafından tahsis olunan yıllık vergiye eşdeğerdi
75

.  

  

 d.Kavâim-i Nakdiye Sorunu 

O dönemler Osmanlı Devleti’nin genelinde olduğu gibi Suriye Vilayeti’nde 

de kavâim-i nakdiye ile ilgili büyük sıkıntılar mevcuttu. Suriye Vilayeti’nde kavâim-i 

nakdiye halk arasında tedavül etmekte, memur ve askerler maaş olarak aldıkları 

kavâimi beşte bir değerine sarraflara satmakta, hazineye borcu olan halk ise 

çoğunlukla zimmetlerini nakit olarak ödedikleri halde mültezimler sarraflardan 

kâimeye çevirerek teslim etmekte, dolayısıyla emvâl-i mîriyenin kâime olarak 

tahsilinden hiçbir fayda elde edilememekteydi. Bu uygulamanın mültezimlerle 

birtakım vesâil-i tahsiliyenin menfaatlerinden başka semeresi görülememiş, bir 

                                                 
73 BOA, A.MKT.UM, 1656/16, 25 Mayıs 1296 (6 Haziran 1880). 
74 BOA, İ.ŞD, 2406, Lef 2, 18 Rebiülahir 1296 (11 Nisan 1879). 
75 BOA, ŞD, 2272/23, Lef 5, Gurre-i Rebiülahir 1296 (25 Mart 1879); Lef 1. 
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taraftan göz göre göre devlet gelirinin beşte dördünün zâyi olmasına diğer taraftan 

kâime olarak maaşları ödenen asker ve memur ailelerinin hergün toplanarak hükümet 

mahallerine feryat ve şikayet etmelerine sebep olmuştur
76

. 

 Midhat Paşa defalarca bu durumu merkeze bildirmişse de alınan cevaplarda 

kavâim-i nakdiyenin ilgası için devletin merkezinde geceli gündüzlü çalışıldığı ve bir 

çare bulunmasına gayret gösterildiği ifade edilmiştir
77

. Daha sonra merkezden 

Midhat Paşa’ya gönderilen telgrafta kâimenin imhası için İstanbul ve vilayetler 

halkının arz etmekte olduğu kâime ianelerini kabul etmek üzere bir komisyon teşkil 

olunduğu, evrak-ı nakdiyenin tedâvülden kaldırılmasının faydalarını yine halk 

göreceğinden bu durumun anlatılarak erbâb-ı hamiyetin kâime ianesinin 

kolaylaştırılması bildirilmiştir
78

.  

Ayrıca meskûkât-ı mağşûşedeki değer kaybından dolayı Şam, Beyrut, 

Lazkiye ve Trablus’taki halkın heyecana gelerek huzursuzluk çıkarması, bakkal ve 

fırın esnafının kepenk kapatması gibi olumsuzluklar Midhat Paşa’nın aldığı 

tedbirlerle ortadan kaldırılmıştır
79

. 

  

e.Sanayi Alanında Yapılan Teşvikler 

Suriye Vilayeti’nde inşa olunacak fabrikalar için de bazı teşvikler verilmiştir. 

Sayda Kazası Kaymakamı Sadık Bey ile Beyrut Telgraf ve Posta Müdürü İskender 

Efendi’nin Hayfa kasabasındaki Ayn-ı Saʻade su mecrasına yapacakları kaba kağıt, 

Beyrut’ta açılan kav ve kibrit
80

, Beyrut tüccarından Hoca İbrahim Yakub Sabit’in 

Beyrut’ta inşa edeceği yazı kağıdı ve billuriye fabrikaları için Avrupa’dan 

getirtilecek alet ve edevat bir defaya mahsus gümrük vergisinden istisna tutulmuştur. 

                                                 
76 BOA, A.MKT.UM, 1610/52, 2 Kanun-ı Evvel 1294 (14 Aralık 1878); İ.DH, 63530, 6 Kanun-ı 

Sani 1294 (18 Ocak 1879). 
77 BOA, İ.DH, 63530, Lef 4, 13 Safer 1296 (6 Şubat 1879). 
78 BOA, Y.EE, 79/80, 29 Zilhicce 1296 (14 Aralık 1879). 
79 BOA, A.MKT.UM, 1648/34, 26 Şubat 1295 (9 Mart 1880); 1648/47, 27 Şubat 1295 (10 Mart 

1880); 1648/52, 29 Şubat 1295 (12 Mart 1880); 1648/65, 2 Rebiülahir 1297 (14 Mart 1880); 1651/31, 

27 Rebiülahir 1297 (8 Nisan 1880). 
80 BOA, ŞD, 2272/29, Lef 2, 26 Cemaziyelahir 1296 (17 Haziran 1879); Lef 3, 9 Şaban 1296 (29 

Temmuz 1879); İ.MMS, 3146, Lef 2, 7 Şaban 1297 (15 Temmuz 1880). 
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Fabrikaların imal edeceği mamulat için de dahili vergilerinin alınmaması hususunda 

karara varılmıştır
81

. 

Beyrut’taki Fabrikalar
82

 

İpek Fabrikası 12 (adet) 

Kiremit Fabrikası 1 

Makaronya Fabrikası 1 

Şemsiye Fabrikası 1 

Deri Fabrikası 1 

Un Fabrikası 1 

Kibrit Fabrikası 1 

Şam Kumpanyasına Tahta Keser Fabrika 1 

Toplam 19 Adet 

 

  

f.Tenkihat 

Midhat Paşa Tuna, Bağdat ve Selanik valiliklerinde karşılaştığı ve 

eleştirilerde bulunduğu merkezin tenkihat konusundaki kararlarına Suriye 

Vilayeti’ndeyken de maruz kalmıştır. Islahat-ı Mâliye Komisyonu’nun tavsiyesiyle 

1295 (1879) senesi bütçesindeki açığın kapatılması amacıyla merkez ve vilayet 

tahsisatlarında yüzde on nisbetinde tenkihata gidilmiştir. Bu karara uygun olarak 

Suriye Vilayeti’nde de dâhiliye, adliye, şerʻiye ve maârif kısımları tahsisatından 

yüzde on tenzil olunmuştur
83

. 

 

g.Hac Alayı’yla İlgili Midhat Paşa’nın Düşünceleri 

Midhat Paşa, hazineye kaynak sağlama konusunda oldukça başarılıdır. Bunu 

bazen yeni gelir kalemleri oluşturarak bazen de giderlerde kısıntıya giderek 

gerçekleştirmekteydi. Masrafları tohuma benzeten Midhat Paşa gerekli alanlarda ne 

kadar çok harcama yapılırsa o kadar çok gelir elde edileceği düşüncesindeydi. Ancak 

                                                 
81 BOA, ŞD, 2272/40, Lef 3, 12 Şaban 1296 (1 Ağustos 1879); İ.MMS, 3147, Lef 2, 7 Şaban 1297 

(15 Temmuz 1880); 3148, Lef 3, 7 Şaban 1297 (15 Temmuz 1880). 
82 Salnâme-i Vilâyet-i Suriye, Yıl 1297, Defʻa 12,  s.162. 
83 BOA, A.MKT.UM, 1635/35, 12 Şevval 1296 (29 Eylül 1879); 1635/81, 25 Eylül 1295 (7 Ekim 

1879); 1636/75, 8 Teşrin-i Evvel 1295 (20 Ekim 1879). 
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gereksiz alanlarda yapılan masrafları müsriflik olarak görüyor ve alanı ne olursa 

olsun bunu önlemek için radikal tedbirleri almaktan geri durmuyordu. Bunun bir 

örneği de Suriye valiliğindeyken yaşanmıştır. Şöyleki her sene Şam’dan Hicaz’a hac 

kafilesi çıkarılmaktaydı. Hacı kafilesi, memur, hediyeler ve güvenlik önlemleriyle 

birlikte Suriye Vilayeti hazinesinden 100.000 lira harcanmakta, hazine bu parayı 

karşılayamadığından faizle borç para alınmaktaydı.  

Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla (1869) hacılar büyük oranda deniz yolunu 

kullanmaya başlamıştı. Şam’dan Hicaz’a gidenler ise bazı İran hacıları ile deniz 

yoluyla hacca gitmeye gücü yetmeyenlerdi. 

Midhat Paşa durumu bu şekilde özetle Sadârete bildirerek hac alayının 

tamamen kaldırılması imasında bulunmuştur. Telgrafla gelen cevapta halifelik ve 

İslamcılık siyaseti gereği Şam’dan çıkarılan mevkib-i haccın (hac alayı) tamamen 

kaldırılmasının mümkün olmadığı, bununla birlikte masrafların yarısının şahsi 

menfaat ve gayr-i meşru hediyelerden oluştuğu belirtilerek neler yapılabileceğine 

dair tekrar görüş istenmiştir
84

. Ancak Sadâretin cevabı doğrultusunda Midhat 

                                                 
84 BOA, A.MKT.UM, 1616/42, 17 Şubat 1294 (1 Mart 1879). Mevkib-i Hacc-ı Şerif (Hac Alayı) 

hakkında Sadârete yazılan yazı şöyledir; “Beher sene Şam’dan Hicâz’a giden kâfile-i hüccâcın 

avdetini müteʻâkib sene-i âtiye tertîbâtının tedârük ve tehyi’esine başlamak usûl-i câriyeden olmasına 

ve geçen sene çıkarılan mevkib-i hacc-ı şerîf emîrü’l-hacc vekîli saʻâdetlü Saʻîd Paşa ile birlikde 

bundan birkaç gün mukaddem Şam’a avdet etmesine binâ’en usûl ve kâʻide-i câriyeye itbâʻen tertîbât-

ı âtiyenin istihzârına teşebbüs etmek zamanı gelmiş olup ancak bu iş için senevî Şam hazînesinden 

sarf olunagelen mebâliğin mikdârı yüz bin Lira derecesinde olduğu cihetle bu kadar akçe Suriye 

Vilâyeti’nin vâridâtı masârıfâtına kifâyet etdiği senelerde bile nakden ve defʻaten verilmek kâbil 

olamayarak ekser seneler istikrâz ile tesviye olunduğundan vilâyetin “Maʻhûd Sergi” nâmıyla 

birtakım eşhâsa ve emvâl-i eytâma borç edinmiş olduğu yedi sekiz yüz bin Lira mikdârı düyûn-ı 

maʻlûmenin menşe-i aslîsi işbu masârif-i hicâziye olduğu gibi bundan başka olarak sinîn-i ahîrede 

dahi şuna buna birtakım perakende düyûn ilişip kalmış ve hatta geçen sene mevkib-i haccın 

çıkarılması için Bank-ı Osmânî’den fâizli olarak istikrâz olunmuş olan yirmi bin Lira akçe Kâime 

münâsebetiyle te’diye edilememiştir. Kaldı ki vilâyetin kâffe-i vâridâtı yüz on üç bin kese akçeden 

ibâret olarak sene-i câriye içinde aʻşârın bir Lira bedeline üç yüzlük Kâime alınmasından ve vâridât-ı 

sâ’ire Kâime olarak tahsîl kılınmasından dolayı yekûn-ı vâridât nakd olarak sülüs mikdârına tenezzül 

etmiş ve maʻâşlardan mâ-adâ kâffe-i masârıfât yine nakd olarak tesviye kılındığı cihetle masârıfâtın 

külliyetli açığı kalmış olduğu hâlde şimdi bunun üzerine bir de masârıfât-ı hicâziye olarak ol-mikdâr 

akçenin değil sülüsünün ve rubʻunun bile tesviyesine imkân olmadığına ve tertîbât-ı hicâziye denilen 

masârıfât ise emîrü’l-hacc ve kilâr emîni ve hamledâr (yol rehberleri) ve mukaddim gibi me’mûrların 

ve mevkib-i hacc ile cerde (hafif süvari birlik) için gönderilen zabtiye neferâtının masârıf-ı seferiyeleri 

ve bunların ahmâlini nakl eden deve kirâları ve urbâna verilen surreler ve mübeşşir ve müjdeciler 

nâmıyla gidip ve gelen me’mûrîne iʻtâ kılınan harc-ı râhlar gibi şeylerden ibâret olup bunların cümlesi 

berren Hicâz’a gidip ve gelen hüccâcın te’mîn ve terfîhi maksad-ı âlîsi üzerine vazʻ ve te’sîs 

buyurulmuş ve yakın vakte kadar ol-sûretle cereyân edegelmiş ise de Süveyş Kanalı açıldıktan sonra 

hüccâcın kısm-ı küllîsi ve belki umûmu o tarîkden gidip gelmeye başlamış olduğu cihetle Şam’dan 

Hicâz’a giden hüccâc bahren azîmete muktedir olamayan bazı İran hacılarıyla bir de yine kâfile-i hacc 

hizmetinde bulunan akkâm ve çadırcı ve saka makûlesi adamlardan ibâret olarak bunun ise o kadar 
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Paşa’nın bir çalışma yapıp yapmadığına veya görüş bildiriip bildirmediğine dair bir 

bilgiye ulaşılamadı. 

 

4.Eğitim ve Kültür 

O dönemde Suriye Vilayeti’ndeki Müslüman halka yönelik eğitim kurumları 

çok yetersizdi. Gayrimüslimlerin Amerikan, İngiliz ve Fransız mekteplerinde eğitim 

görmelerine karşılık İslam çocukları esnaf dükkanlarında Kuran cüzleri okuyorlardı. 

Rüşdiye, medrese ve ilk mekteplerin sayısı oldukça azdı. Midhat Paşa eğitim 

seferberliği başlatarak Şam’da Cemiyet-i İlmiye-i Hayriye
85

 adıyla ulemadan ve 

hayırsever kişilerden oluşan bir cemiyet kurmuştur
86

. Midhat Paşa’nın, Şam’da, 

Tahir Cezâyirî ve Abdülkadir Cezâyirî’nin de katıldığı bir mason locası teşkil ettiği, 

Cemiyet-i İlmiye-i Hayriye’nin kurulmasına bu locanın da destek verdiği 

söylenmektedir
87

. 

Boş bırakılmış bazı cami ve medreseler ilk mektep olarak kullanılmak, her 

mektepte 150-200 arası öğrenci bulunmak, muvazzaf muallimler tayin edilmek ve 5-

6 yaşından sonra mektebe gitmeyen çocukların velilerine para cezası verilmek üzere 

bir talimat hazırlanmıştır. Midhat Paşa’nın öncülüğünde halkın yardımları ve bazı 

evkaf gelirleriyle 100.000 kuruş para toplanmıştır. İlk yılda Şam’da erkek ve kızlar 

için ayrı ayrı olmak üzere 150-200 öğrencili 15 civarında mektep açılmış, sonraki yıl 

mektep ve öğrenci sayısı daha da artmıştır. Şam’dan sonra Beyrut
88

 ve Sayda’da
89

 da 

aynı yol izlenerek kurulan Makâsıd-ı Hayriye Cemiyeti’nin
90

 katkılarıyla çok sayıda 

mektep eğitime başlamıştır. Arkasından Trablus
91

 ve Akka’da
92

 da Cemiyet-i 

Hayriye ihdas edilmiştir. Özellikle Trablus kız mektebine Avrupa usulü sanat eğitimi 

                                                                                                                                          
tekellüfât ve masârıfâta değeri ve tahammülü olmamasına nazaran maslahatın bu ciheti dahi mütâlaʻa-

i aliyyelerine şâyân olduğundan hakâyıkı üzerine arz ve ihtâr-ı keyfiyete ibtidâr kılındı. Olbâbda… 

(BOA, A.MKT.UM, 1616/42, 4 Şubat 1294 (16 Şubat 1879). 
85 Başkan ve azaları için bkz. Salnâme-i Vilâyet-i Suriye, Yıl 1297, Defʻa 12, s.126. 
86 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 208-209. 
87 David Dean Commins, Osmanlı Suriyesi’nde Islahat Hareketleri, Çev. Selahaddin Ayaz, Yöneliş 

Yayınları, İstanbul, 1993, s.185. 
88 Makâsıd-ı Hayriye Cemiyeti’nin Beyrut’ta açtığı birinci inas mektebi’nde 245, ikincisinde ise 200 

kız öğrenci eğitim görüyordu (Salnâme-i Vilâyet-i Suriye, 1297, Defʻa 12, s.155). 
89 Makâsıd-ı Hayriye Cemiyeti, sadece Sayda Kazasına bağlı Şukeyf Nahiyesinde 6 adet Mekteb-i 

İbtidaiye açmıştı. Bu mekteplerde toplam 140 öğrenci bulunuyordu (Salnâme-i Vilâyet-i Suriye, 

1297, Defʻa 12, s.163). 
90 Üyeler için bkz. Salnâme-i Vilâyet-i Suriye, 1297, Defʻa 12, s.150. 
91 Üyeler için bkz. Salnâme-i Vilâyet-i Suriye, 1297, Defʻa 12, s.173. 
92 Üyeler için bkz. Salnâme-i Vilâyet-i Suriye, 1297, Defʻa 12, s.192. 
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için hususi hanım muallimler getirtilmiş, ayrıca Fransızca muallimler bulunarak bir 

de lisan mektebi açılmıştır.  

Daha önce açılıp kapanan Şam’daki ıslahhane yeniden tesis edilerek sanat ve 

sanayi alanında eğitim görmek üzere Müslim ve gayrimüslim 200 kadar çocuk 

toplanmıştır. Okulun masrafları için bazı evkaf geliri ve yardım paralarıyla yıllık 

2.000 lira kadar maddi kaynak bulunmuştur
93

.  

Bu dönemde Şam’da bir de kütüphane kurulmuştur. Salahaddin Eyyübî 

Türbesi civarındaki Melik Zahir Kubbesi’nde tamir edilen mahal genel kütüphane 

olarak açılmış, mütevelliler elindeki vakıf kitap ve risaleler buraya nakledilerek 

okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Kütüphane Hanefî müftüsü Hamzazâde 

Mahmud, Cemiyet-i Hayriye Reisi Abidinzâde Şeyh Selim ve Mehmed efendiler ile 

Cemiyet-i Hayriye azalarından iki kişinin daha bulunduğu bir heyetle idare 

olunmaktaydı ve bu heyete “Kütübhâne-i Umûmî Cemiyeti” adı verilmişti. 

Kütüphanede ikiyüzer kuruş maaşla iki hafız-ı kütüp ve 50 kuruş maaşla bir de kapıcı 

bulunuyordu. Hafız-ı kütüpler kütüphaneyi temiz tutmak, kitapları muhafaza etmek, 

kütüphaneye gelenlere istedikleri kitapları derhal bulup hürmetle hizmette 

bulunmakla vazifeliydi. Kapıcı ise silme-süpürme işlerini yapmakla yükümlüydü. 

Kütüphane Salı günlerinin dışında hergün sabahtan akşama kadar açıktı. Cuma 

günleri ise nöbetleşe olarak bir hafız-ı kütüp bulunacaktı. Okuyucuların dışarıya 

kitap çıkarması yasaktı. Mekteplerden veya şahıslardan gelecek ve kütüphaneye 

bağışlanacak kitaplar “Kütübhâne-i Umûmî Cemiyeti” tarafından kaydolunacaktı. 

Cemiyet üç ayda bir kütüphanedeki kitapları kontrol edecekti. Cemiyetten iki aza 

haftada birkaç kere kütüphane görevlilerini teftiş edecekti. Cemiyet dışarıdan kitap 

satın alabilecek, gerektiğinde bunları basıp satarak gelirini kütüphane için 

kullanacaktı. Kütüphaneye toplanacak kitaplar tamamlandıktan sonra yine cemiyet 

tarafından bir katalog hazırlanacaktı
94

. 

 

 5.İmar ve İnşa Faaliyetleri 

a.Yol İnşaası 

                                                 
93 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 209-210. 
94 BOA, Y.EE, 6/1, 13 Şaban 1298 (11 Temmuz 1881).  
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O dönemde Suriye Vilayeti’nin araba işleyecek yolu yok denecek kadar azdı. 

Midhat Paşa önceki valiliklerindeki tecrübelerinden yararlanarak, Tuna Vilayeti’nde 

takip edilen usul üzere halkın katkılarıyla Halep Caddesi üstünde Şam-Katif arasına 

8 saatlik
95

 ve Trablus-Hums arasına 90 kilometrelik şose yol inşa ettirmiştir
96

. Sayda-

Şam arasına da bir şose yolu inşasına başlanmıştır. 

Midhat Paşa Şam’daki Buzûriye Çarşısı’nı yeniden düzenlediği gibi yine 

Şam’ın Dervişiye Caddesi-Buzûriye Çarşısı-Bâb-ı Toma arasındaki 4 kilometrelik 

mesafede düz bir cadde açmıştır. Beyrut’ta ise Re’s-i Beyrut Caddesi 

oluşturulmuştur
97

.  

 

b.Trabluşşam Tramvayı 

Trabluşşam Limanı Suriye Vilayeti’nin ithalat ve ihracatı açısından önem 

arzetmekteydi. Ancak Trabluşşam kasabası limandan yaklaşık 4 kilometre içeride 

bulunuyordu. Gerek gemilere yüklenmek üzere kasabadan iskeleye nakledilecek 

mahsulat, gerekse gemilerden iskeleye indirilerek kasabaya ve daha içerilere 

götürülecek eşyalar araba işleyecek kalitede yol olmadığından deve sırtında 

taşınmaktaydı. Aslında bu güzergahta şose yolu mevcuttu. Ancak sokaklar çok dar 

olduğundan araba işleyememekte, nakliyat develer aracılığıyla 

gerçekleştirilmekteydi. Bu nedenle Midhat Paşa bizzat Trabluşşam’da bulunduğu 

esnada gerekli ön çalışmalar yapıldıktan sonra mevcut şose yola paralel, kasabanın 

içine girmeden, Trabluşşam İskelesi’nden Kum Tepesi mevkiine ve oradan Bab-ı 

Tibane’ye kadar 4 kilometrelik güzergaha, eşya, yük ve yolcu taşınması amacıyla bir 

tramvay hattı yapımına karar verilmiştir. Ayrıca yukarıda bahsedildiği üzere tramvay 

yolunun devamı olarak Nefs-i Trabluşşam’dan Hums’a kadar 90 kilometrelik 

güzergaha şose yolu inşası için mühendislerle keşif çalışması yapılmış, Tuna 

Vilayeti’ndeyken uygulanan usule tatbikan inşa işi, yolun iki tarafında 3 saat 

mesafeye kadar meskun olan ahaliye taksim edilmiştir. Hums’tan Hama’ya ve 

Haleb’e kadar olan yol zaten mevcut olup Hums’tan Şam’a kadar olan güzergahın da 

araba işleyecek hale getirilmesi düşünülmüştür. Böylece gemilerle Trabluşşam 

                                                 
95 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 210-211. 
96 BOA, Y.A.RES, 4/4, Lef 1, 2 Receb 1296 (22 Haziran 1879). 
97 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.211-213. 
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Limanı’na gelecek ticârî emtia, tramvayla Trabluşşam kasabasına ve oradan şose 

yolla Hums, Hama, Haleb ve Şam’a daha kolay götürülecek, aynı şekilde bu 

güzergah kullanılarak iç bölgelerin mahsulatı da ihraç edilmek üzere limana daha 

rahat nakledilebilecekti. 

Bölgenin ileri gelenlerinin katılımıyla yapılan meclis-i umûmîde; toprak 

tesviyesi, köprü, demiryolu, araba, istasyon, mağaza, hayvanlar vesair masraflarıyla 

birlikte projenin 200 bin Frank’a mal olacağı hesaplanarak, her biri 100 Frank 

değerinde 2.000 hisseden meydana gelen yerli bir şirket kurulmuştur. Şirket 

hissedarlarının tamamı Osmanlı tebaası olup, hisse senetleri de isme yazılı olarak 

satışa çıkarılmıştır. 2000 hissenin 1420 adedi ilk 10 gün zarfında satılmıştır. Şirket 

hisselerinden üçte birini Şam yol kumpanyası almıştır. Şirketin 10 ve daha fazla 

hissesine sahip olanlardan kurulan cemiyet-i umûmî
98

 memur tayini, alet ve 

levazımatın Avrupa’dan (İngiltere) getirtilmesi ve yolun inşası işlerini takip etmiştir. 

Yolun geçeceği yerlerde bazı şahıslar elindeki mahaller, şirket namına peşin para ile 

satın alınmıştır. Yolun inşasında, bir senedir iskan olunamayan ve Trablus 

kasabasında mescit ve medreselerde barınan birkaç bin Çerkes muhacir yevmiye ile 

çalıştırılmıştır. Talep üzerine Bâbıâli’den şirketin kurulması ile ilgili “tramvay 

yolunun tesisinden sonra aynı güzergahta başka şirketlerce de tramvay yolu yapılmak 

istenirse mevcut şirkete hakk-ı rüçhan verilmesini” içeren bir emr-i âlî de 

gönderilmiştir
99

. 

Trablus kasabasından sahildeki iskeleye kadar 4 kilometre uzunluğunda adi 

şimendifer şeklinde inşa olunan tramvay hattı, yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından 

12 Şubat 1880’de hizmete açılmıştır. Midhat Paşa arabalardan iki adedinin 

fotoğrafını da padişaha takdim etmiştir
100

. Böylece tramvay hattı ve yeni inşa olunan 

Trablus-Hums şose yolunun mevcut Hums-Hama-Haleb şose yoluyla birleşmesiyle 

birlikte Trablus-Haleb arasındaki ulaşım oldukça kolaylaşmış ve sürat kazanmıştır.  

 

                                                 
98 Trabluşşam Tramvayı Komisyon başkan ve üyeleri şunlardır; Mollazade Abdulkadir Efendi (Reis), 

Mehmed Bey, Kaysar Efendi Nevfel, İbrahim Efendi, Corci Efendi Nakkâş, Nesim Efendi, Hana 

Efendi Sarraf, Necib Efendi Nevfel (Kâtib) (Salnâme-i Vilâyet-i Suriye, Yıl 1297, Defʻa 12, s.173).  
99 BOA, İ.MMS, 2949, Lef 2, 13 Mart 1295 (25 Mart 1879); Lef 3; Y.A.RES, 4/4, Lef 1, 2 Receb 

1296 (22 Haziran 1879); A.MKT.UM, 1614/34, Lef 1, tarihsiz; 1627/75, 24 Cemaziyelahir 1296 (15 

Haziran 1879). 
100 BOA, Y.EE, 79/83, 3 Şubat 1295 (15 Şubat 1880). 
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c.Şam-Havran Tramvay Yolu İnşaası Teşebbüsü 

Suriye Vilayeti’ndeki en feyizli ve bereketli topraklar Havran 

Sancağı’ndaydı. Bu sancaktan sahile yıllık birkaç milyon kile zahire indirilmekteydi. 

Aynı zamanda Havran Sancağı Şam şehrinin de “kileri” hükmündeydi. Ancak Şam’a 

ve sahile yol olmadığından mahsulat deve vesair hayvanlarla nakledilmekte, 

zahirenin yarısı nakliye ücretine gitmekteydi. Kış şartlarında ise yollar batak ve 

çamur olduğundan nakliye gerçekleştirilememekte ve zahire kıtlığı yaşanmaktaydı. 

Bu yol yalnız nakliye ve ticarete münhasır olmayıp Havran Sancağı’nın idaresi ve 

zabıtası için de gerekliydi. 

Hamdi Paşa’nın valiliği zamanında yolların düzenlenmesi kararlaştırılmış, 

ancak Paşa’nın tebeddülü ve savaş nedeniyle harekete geçilememişti. Midhat Paşa, 

Hamdi Paşa zamanında yaptırılan Şam-Havran arasındaki yolun keşif çalışmalarıyla 

ilgili evrakı yeniden ele alarak, bu yolun hiç olmazsa araba işleyecek bir hale 

konulmasına ve inşa işinin de yoldan faydalanacak etraftaki halkın yardımıyla 

gerçekleştirilmesine teşebbüs etmiştir. Bu sırada Beyrut-Şam şose yolunun 

kumpanya direktörleri, Havran yolunun şose olarak inşasına bazı şartlarla daha 

önceden talip olduklarını, şose yerine yeni usulde bir tramvay yapılacak olur ise 

kendileri biraz hisse alarak, diğerleri de satılarak dahili bir şirket kurulup Şam’dan 

Havran’a kadar muntazam bir tramvay yolu meydana geleceğini, hatta tramvay 

yolunun daha sonra Havran’dan Akka’ya uzatılmasıyla sahilden Şam’a kadar ikinci 

derecede bir demiryolu vücuda geleceğini bildirmişlerdir. 

Bu yolun Şamdan Havran’a kadar olan kısmı 85 kilometreydi. Yapılan 

müzakereler ve araştırmalardan sonra Avrupa’da olduğu gibi son teknoloji 

kullanılarak yapılacak makineli tramvayın bir kilometresinin bütün masrafı 20 bin 

Frank olarak hesaplanmıştır. Buna göre projenin mâliyeti 1.700.000 bin Frank 

tutuyordu. Açılacak hisselerin dörtte bir veya üçte birini bahsedilen Şam Tariki 

Kumpanyası’nın alacağı geri kalanın da pek az vakitte satılacağı bölgenin ileri 

gelenleriyle yapılan müzakerelerden anlaşılmıştır. Böylece bu yolun açılması ve 

ileririsinin de Akka’ya kadar uzatılmasıyla Havran Sancağı’nın emniyet, servet ve 

mamuriyeti artacak, Şam Şehri ile de ulaşımda yeni bir yol açılmış olacaktı. 

Kurulacak şirket ecnebi değil de dâhilî olacağından devletten imtiyaz ve iane de 
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istenilmemekteydi. Sadece şirketin kurulmasına dair emr-i ali gönderilmesi taleb 

ediliyordu
101

.  

Midhat Paşa, durumu bu şekilde Sadârete bildirmiş, yolun yapımıyla ilgili 

layiha tanzim edilerek gönderilmesi, şirketin hemen teşkili, yolun geçeceği 

güzergahtan satın alınacak yerlerin nizam ve kanunlara uygun olarak alınması ve 

halkın rencide edilmemesi gibi hususların Suriye Valiliğine bildirilmesi 

kararlaştırılmıştır
102

. Ancak padişah, konunun bir kere daha Meclis-i Vükelâ’da 

görüşülmesini istemiş, yine aynı kararlar alınmış
103

 ve padişahın iradesi de 

çıkmıştır
104

. Ancak proje hayata geçirilememiştir. Bunun sebepleriyle ilgili herhangi 

bir bilgiye maalesef rastlanılamamıştır.  

   

d.Hapishane İnşası 

Midhat Paşa diğer valiliklerinde olduğu gibi Suriye’de de hapishanelerin 

fiziki şartlarını iyileştirmiştir. Ancak hazinenin darlığı sebebiyle yeni hapishane inşa 

etmek yerine bazı kaleler düzenlenerek muntazam hapishaneye dönüştürülmüştür. Bu 

kapsamda ilk olarak oldukça dar ve düzensiz bir halde olan Şam hapishanesindeki 

mahkumlar, birkaç koğuşu tamir edilen Şam’daki Eski Kale içine nakledilmişlerdir. 

150 mahkumu barındırabilecek kapasitede düzenlenen hapishane için 60.802 buçuk 

kuruş harcama yapılmıştır
105

.  

İkinci olarak Akka Kalesi Hapishanesi’ne el atılmıştır. Akka Kalesi’nin eski 

zindan mahallerinin mümkün mertebe düzenlenmesiyle oluşturulmuş olan Akka 

Hapishanesi fizîkî olarak oldukça kötü durumdaydı
106

. Hapishaneye Suriye 

Vilayeti’nin yanı sıra Haleb, İzmir, Adana ve Konya vilayetleriyle adalar ve 

İstanbul’dan da mahkum gönderilmekteydi
107

. Son olarak Kıbrıs’taki merkez 

hapishanenin mevcudu da Akka’ya nakledilmişti. Kalabalık, rutubet ve yaz aylarında 

                                                 
101 BOA, İ.MMS, 2932, Lef 3, 12 Muharrem 1295 (16 Ocak 1878). Belgenin altındaki orijinal tarih 

12 Muharrem 1295 ise de Midhat Paşa’nın başka bir yazısında bu belgenin tarihi 12 Muharrem 1296 

olarak zikredilmektedir (A.MKT.UM, 1613/85, 21 Kanun-ı Sâni 1294 (2 Şubat 1879). 
102 BOA, İ.MMS, 2932, Lef 2, 12 Safer 1296 (5 Şubat 1879). 
103 BOA, İ.MMS, 2932, Lef 1, 20 Cemaziyelahir 1296 (11 Haziran 1879). 
104 BOA, İ.MMS, 2932, Lef 4, 21 Cemaziyelahir 1296 (12 Haziran 1879). 
105 BOA, İ.ŞD, 49/2718, Lef 2, 6 Muharrem 1297 (20 Aralık 1879); ŞD, 2272/10, 2 Kanun-ı Evvel 

1294 (14 Aralık 1878). 
106 BOA, ŞD, 2272/25, Lef 3, 20 Rebiülahir 1296 (13 Nisan 1879). 
107 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 213. 
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ortaya çıkan koku sebebiyle mahkumlar hapishanede ölmektense firar riskini göze 

alıyorlardı. Son 5 ay zarfında toplu olarak iki defa firar teşebbüsünde bulunan 

mahkumlardan 14’ü kaçmayı başarmıştı. Akka Hapishanesi’nin durumu hakkında 

bilgi toplayan Midhat Paşa, mevcut halin devamına müsaade etmeyerek bizzat 

yerinde kontrol ettiği Trablus kasabasının güneyinde bulunan Eski Trablus 

Kalesi’nin içindeki mevcut koğuşlara ilaveten yeni koğuşlar yaptırtarak 3 yük kuruş 

masrafla nöbetçi asker ve memur mahalleriyle mutfak, çamaşırhane, hastane gibi 

birimlerin yer aldığı 500 kişilik gayet muntazam bir hapishane inşa ettirmiştir. 

Avrupa’dayken hususen gidip gördüğü hapishanelerden yola çıkan Midhat Paşa 

Trablus Hapishanesinin koğuş ve diğer birimlerinin ne şekilde olacağını bizzat 

tasarlamıştır. Böylece Akka’da bulunan kürek hapishanesi mahkumları hariç 

diğerleri Trablus Hapishanesi’ne nakledilmiştir
108

. Yine Akka Kalesi kürek 

hapishanesinde uygunsuz davranışlarda bulunan mahkumlar için tecrit mahalleri 

oluşturulmuştur
109

. 

 

e.Cami Tamiri 

Bekaʻ Kazasındaki Hz. Nuh’un Camii, türbe ve tekkesi 30.025 kuruş 

harcanarak tamir edilmiştir
110

. Yine I. Selim’in yaptırdığı Şam Sultan Selim Camii 

100.000 kuruş masrafla kapsamlı bir tamir görmüştür
111

. Ayrıca Şam merkezinde 

harap olan veya dükkan ve haneye çevrilen birçok cami, mescid ve medreselerin 

durumu ile vakıfların kanun dışı idarelerinin bir komisyon kurularak tahkiki için 

valiliğin İstanbul’dan memur talebi üzerine eski Selanik Evkaf Muhasebecisi 

Celaleddin Efendi tayin edilmiştir
112

. 

 

f.Mesire (Park) Alanı  

                                                 
108 BOA, ŞD, 2272/25, Lef 3, 20 Rebiülahir 1296 (13 Nisan 1879); İ.ŞD, 2485, Lef 5, 15 

Cemaziyelahir 1296 (6 Haziran 1879); A.MKT.UM, 1626/71, 17 Cemaziyelahir 1296 (8 Haziran 

1879); 1659/58, 22 Temmuz 1296 (3 Ağustos 1880). 
109 BOA, ŞD, 2272/34, Lef 3, 17 Cemaziyelahir 1296 (8 Haziran 1879); Lef 1, 21 Receb 1296 (11 

Temmuz 1879). 
110 BOA, İ.ŞD, 2512, 7 Receb 1296 (27 Haziran 1879). 
111 BOA, ŞD, 2272/41, Lef 3, 9 Şaban 1296 (29 Temmuz 1879); İ.ŞD, 2767, Lef 2, 14 Rebiülevvel 

1297 (25 Şubat 1880). 
112 BOA, İ.ŞD, 2671, Lef 2, 2 Zilhicce 1296 (17 Kasım 1879). 
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Beyrut Şehri dışında yabani fıstık ağaçlarından oluşan mîrîye ait bir alan 

bulunuyordu. Ağaçların dalları yakacak olarak fırıncılara ihale edilmekte, yaprakları 

da iltizama verilmekteydi. Ancak dikkat edilmediğinden ağaçlar telef olmaktaydı. 

Hem ağaçların mahvının önlenmesi hem de halkın gezip dolaşabileceği bir mahal 

oluşturulması gerekçesiyle bahsedilen fıstıklık belediyeye devredilmiştir. Rüzgar 

sebebiyle şehrin güneybatısında büyüyen kumluğun ilerlemesini durdurmak amacıyla 

biraz daha fıstık ağacı dikilerek bu alan genişletilmiş ve parka çevrilmiştir
113

. Yine 

zikredilen kumluğun kaldırılarak altındaki arâzî-i emiriyenin Beyrut Belediyesi 

tasarrufuna bırakılması hususunda Midhat Paşa izin istemiş, o sırada vali değişikliği 

yaşandığından yeni valinin görüşünün beklenmesine karar verilmiştir
114

.  

 

g.Şam Tımarhanesi ve Hastanesi 

Midhat Paşa Şam’daki Nureddin Mahmud Zengi (1118-1174) evkafına ait 

tımarhane ve hastanenin hazinece el konulan gelirlerini iade ettirerek bu sağlık 

tesislerinin ayakta kalmalarına ve daha iyi hizmet vermelerine olanak sağlamaya 

çalışmıştır. Gerek Şam Sultan Selim Camii ve gerekse tımarhane ve hastane ile ilgili 

yazılarında vakıf gelirlerinin hazineye aktarılarak devletin, bu gibi tesislerin 

varlıklarını halkın yardımlarıyla devam ettirmeleri politikasını eleştirmiştir
115

. 

Hastane konusu hakkında Dâhiliye Nezâreti’ne gönderdiği yazısında “hayrât-ı 

merkûme öyle şunun bunun iʻânesiyle idâre olunmak üzere yapılmış olmayıp 

merhûm Nûreddîn şehîd hazretlerinin evkâfından olduğu ve bunun masârıfının on 

katını idâreye kâfî tahsîsâtı bulunduğu hâlde işbu tahsîsâtı hazîneden zabt olunarak 

yalnız altmış bin guruşu işbu tımarhâne idâresine bırakılmış olmasından şimdi bunun 

dahi katʻıyla halkın iʻânesine mürâcaʻat edilmek lâzım gelince herkes bunun vâridâtı 

hazinede olduğunu bilir ve kapısı üzerinde muharrer olan kitâbesinde gelip geçenler 

görür ve okur iken bunun için halkdan iʻâne istihsâli kâbil olamayarak bi’z-zarûre 

mesdûd ve muʻattal kalacağına ve memleketçe böyle en lüzûmlu bir hayrın yakın 

                                                 
113 BOA, ŞD, 2272/24, Lef 3, 15 Rebiülahir 1296 (8 Nisan 1879); İ.ŞD, 2479, Lef 2, 17 

Cemaziyelahir 1296 (8 Haziran 1879); A.MKT.UM, 1625/69, 18 Cemaziyelahir 1296 (9 Haziran 

1879). 
114 BOA, İ.MMS, 3157, Lef 2, 27 Şaban 1297 (4 Ağustos 1880); Lef 3, 28 Şaban 1297 (5 Ağustos 

1880).  
115 BOA, ŞD, 2272/67, Lef 5, 6 Receb 1297 (14 Haziran 1880); Lef 1, 22 Zilhicce 1297 (25 Kasım 

1880). 
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vakte kadar vâridât-ı mahsûsasından idâre olunur iken bunun külliyen zabtıyla Şehîd-

i müşarun-ileyhin altı yüz seneden beri hâl-i maʻmûriyetde devâm eden vakfının 

bütün bütün ahz ve zabtıyla muʻattal ve harâb olması Devlet-i Aliye’nin kadr ve şân-ı 

âlîsini ihlâl edecek bir nakîsa olup min-gayr-i haddin kemterleri dahi bu devlet-i 

ebed-müddetin eczasından bulunduğum haysiyetle böyle bir emr-i cüz’i için şân-ı 

devleti ihlâl edecek fiʻle vâsıta olmakda maʻzûr bulunduğuma binâ’en zikrolunan 

tımarhâne ve hastahâne tahsîsâtı bulunan senevî altmış bin guruş başka tarafdan 

karşılığı bulunmak üzere ibkâ kılınmadığı hâlde mazbût olan mezâriʻ ve kurrâsından 

bu mikdâr akçeyi îfâ edecek mikdârı bi’l-ikrâz mütevellîlerine teslim olunacağı”nı 

ifade ederek geri adım atmayıp ısrarcı olmuştur
116

. 

 

h.Muhacirler 

Midhat Paşa’nın valiliği döneminde Suriye’de toplam 34.436 muhacir 

bulunmaktaydı
117

. Bunların birçoğu iskan olunmuştu. Midhat Paşa yeni gelecek 

muhacirlerin iskanına
118

 ve muhtaç olanlara tayinat verilmesine çalışmıştır
119

. 

Yerlerini beğenmeyen Süleyman Namo cemaatlerinden 500 kadar muhacir 

Trabluşşam’dan Adana’ya gönderilmiştir
120

. Ayrıca yerli halk ve zabtiyeler 

tarafından muhacirlere hakaret, tazyik ve hatta katle kadar varan saldırıların 

önlenmesi için tedbirler alınmıştır
121

.  

 

6.Asayiş ve Emniyet 

a. Jandarma ve Polis Usulünün Uygulamaya Konulması ve Zabtiyenin 

Tanzimi  

Midhat Paşa yukarıda bahsi geçen Suriye Vilayeti’yle ilgili genel layihasında 

zabtiye askerlerinin durumuna değinmişti. Zabtiye askerlerinin idare ve 

kumandasının İstanbul’daki Zabtiye Nezâreti’ne alınmasına ve müfettişlik, 

gardiyanlık, tahsildarlık gibi sınıfların lağvedilerek tahkik, ihzâriye, postacılık ve 

                                                 
116 BOA, ŞD, 2272/67, Lef 5, 6 Receb 1297 (14 Haziran 1880). 
117 BOA, Yıldız Perakende Evrakı Komisyonlar Maruzatı (Y.PRK.KOM), 1/52, 15 Teşrin-i Sani 

1294 (27 Kasım 1878). 
118 BOA, A.MKT.UM, 1607/66, 23 Teşrin-i Sani 1294 (5 Aralık 1878). 
119 BOA, A.MKT.UM, 1650/8, 13 Mart 1296 (25 Mart 1880). 
120 BOA, A.MKT.UM, 1653/99, 22 Nisan 1296 (4 Mayıs 1880). 
121 BOA, A.MKT.UM, 1613/13. 
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gardiyanlık işlerinin tek bir sınıfa gördürülmesini eleştirmiş, bu konularda acilen yeni 

düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Sadâretten gelen cevapta 

Osmanlı Devleti’nini umûmî zabıtası hakkında jandarma ve polis nizâmâtının 

yakında uygulamaya konulacağı bildirilerek o zamana kadar beklemesi emredilmişti. 

Daha sonra polis ve jandarma usulüne dair kanun hazırlanarak görüşlerini 

bildirmek üzere Midhat Paşa’ya gönderilmiş, mevki ve zamana göre 

yapılabileceklerin hemen icrasına teşebbüs olunması istenmiştir. Midhat Paşa ise 

verdiği cevapta; vilayetler zabtiye idaresinin Dersaadet’te, memleketin asayiş ve 

inzibat sorumluluğunun vali ve mutasarrıflarda olmasını eleştirmiş, Avrupa’da böyle 

olsa da haberleşmenin gelişmişliği, ahalinin ahlak ve terbiyesi Avrupa seviyesinde 

olmadığından bu uygulamanın Osmanlı’da büyük zararlar doğuracağını anlatmıştır. 

Polis ve jandarma usulünün kanun olarak ittihazından evvel bahsedilen noktanın 

tedkiki ve memleketin tabiat ve ihtiyacına göre tatbikinin önem arzettiği, Suriye 

Vilayeti’nin henüz taht-ı intizamda olmayan yerlerinde birden uygulanmasının 

mümkün gözükmediği, uygulansa bile açıkta kalacak postalar idaresi, mektup 

nakliyesi, mahkeme ve meclis hizmetleri, tahsildarlık işleri için ayrı ayrı sınıflar 

ihdas edilmedikçe mevcud asâkir-i zabtiyenin tamamen polis ve jandarma usulüne 

dönüştürülmesinin doğru olmayacağı iletilmiştir. Buradan hareketle ilk başta numune 

olmak ve tecrübe edildikçe gerekli düzeltmeler yapılmak üzere bir bölük polis ile 

birer bölük piyade ve süvari jandarmanın yazımına başlandığı bildirilmiştir
122

.  

Yine polis ve jandarma usulünün Şam Şehri ile Trablus, Beyrut ve Akka 

sancaklarında uygulanabileceği, ahalisi akvam-ı vahşiye ve bedeviyeden olan Havran 

ve Belka sancaklarında zabtiye askerinin gördüğü hizmetler için ayrı ayrı sınıflar 

oluşturuluncaya kadar eski usulde süvari ve piyade zabtiye askeri istihdamının 

zorunlu olduğu, şu halde vilayetin zabtiyesinin ikiye ayrılarak bir kısmının polis ve 

jandarma usulüne uygun olarak düzenleneceği, bir kısmının ise zabtiye sınıfı olarak 

varlığını devam ettireceği, ancak bu esnada zabtiye askerlerinin durumlarının da ıslah 

edileceği vurgulanmıştır
123

.  

Kısa bir süre sonra zabtiye askerlerinin idare ve kumandalarının İstanbul’da 

Zabtiye Nezâreti’ne verilmesine karşılık vali ve mutasarrıfların emniyet ve asayişten 

                                                 
122 BOA, İ.MMS, 2930, Lef 3, 17 Şubat 1294 (1 Mart 1879). 
123 BOA, İ.MMS, 2930, Lef 5, 15 Nisan 1295 (27 Nisan 1879). 
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mesul tutulmaları uygun bulunmayarak ve zabtiyedeki intizamsızlığın bu 

uygulamadan kaynaklandığı görülerek artık yalnızca alaybeylerinin İstanbul’dan 

tayinine, tabur ağasıyla daha aşağı rütbedeki bütün subayların vilayetlerce 

seçilmesine karar verilerek bu karar tüm vilayetlere teşmil edilmiştir
124

. Yine Zabtiye 

Nezâreti bünyesinde vilayetlerin zabtiye işlerine bakan Meclis-i Fırka-i Zabtiye 

heyeti, taşra zabtiye askerleri muamelatına vâkıf ümerâ-yı askeriyenin tayiniyle 

yeniden tertip olunmuştur. 

Bir taraftan bu gelişmeler yaşanırken bir taraftan da jandarma ve polis 

nizamnamesinin uygulamaya koyulmasıyla birlikte Suriye Vilayeti’nde numune 

olmak üzere bir bölük polis ile birer bölük piyade ve süvari jandarma teşkil olunmuş, 

edinilecek tecrübeye göre vilayetin tamamına ve Osmanlı Devleti’ndeki tüm 

vilayetlere teşmil edilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece Midhat Paşa vilayetlerde 

hayata geçirilen yeniliklerden birinin daha ilk uygulayıcısı olmuştur. Polis için 

mevcut subaylardan bir yüzbaşı seçilmiş, valiliğin talebiyle diğer bölükler için ise 

yeni usulün tafsilatını öğretmek ve Alaybeyi Ömer Bey’in maiyetinde bulunmak 

üzere İstanbul’dan muallim olarak binbaşı Murad Bey Suriye’ye gönderilmiştir. 

Suriye Vilayeti zabtiye alayı yeniden düzenlenerek Şam, Trablus, Beyrut ve 

Akka sancaklarında sekizer bölük süvari ve piyade jandarma ile bir bölük polis teşkil 

olunması, ahalisi akvâm-ı vahşiye ve bedeviyeden mürekkeb olan Havran ve Belka 

sancaklarında 12 bölük süvari ve 5 bölük piyade zabtiye askeri oluşturulması ve 

hapishaneler için gardiyan sınıfı ihdası planlanmıştır. Daha sonraları ise posta 

nakliyesi, mahkeme-meclis hizmetleri ve tahsilat işleri için başka başka sınıflar 

teşkili tasavvur olunmuştur. Böylece 3150 kişilik Suriye Zabtiye Alayı nüfusu 

2653’e indirilmiş olacaktı
125

.  

 

 

 

 

                                                 
124 BOA, A.MKT.UM, 1627/88, 29 Cemaziyelahir 1296 (20 Haziran 1879). 
125 BOA, Y.A.RES, 3/45, Lef 2, 13 Cemaziyelahir 1296 (4 Haziran 1879); Lef 1, 14 Cemaziyelahir 

1296 (5 Haziran 1879); A.MKT.UM, 1628/2, 27 Cemaziyelahir 1296 (18 Haziran 1879); 1628/11, 7 

Haziran 1295 (19 Haziran 1879); 1614/13, 11 Safer 1296 (4 Şubat 1879); İ.DH, 63797, Lef 4, 6 

Cemaziyelevvel 1296 (28 Nisan 1879). 
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Suriye Vilayeti Zabtiye Alayının Tertib-i Cedidi üzere Bir Kıta Cedveli
126

 

 Jandarma  Zabtiye Gardiya

n 

İʻtibârât

-ı 

Yevmî 

(Nefer) 

Kâffe-i 

Yekun 

Maʻa 

İʻtibârât-ı 

Yevmî 

Hayvânât 

Kâffe-i 

Yekun 

Maʻa 

İʻtibârât-ı 

Yevmî 

Nefer 

 Süvari Piyade Süvari Piyade 

1. Tabur 

Şam 

Sancağı 

124- 

2 

Bölük 

198- 

2 Blk 

59- 

1 Blk 

- 30 (15 

Kale, 

15 

Merkez

) 

17 188 428- 5 

Bölük 

2.Tabur 

Şam 

Sancağı 

120- 

2 Blk 

99- 

1 Blk 

- 99- 

1 Blk 

- 9 121 327- 4 

Bölük 

3.Tabur 

Beyrut 

Sancağı 

61- 

1 Blk 

198- 

2 Blk 

59- 

1 Blk 

- 5 9 121 332-4 

Bölük 

4.Tabur 

Akka 

Sancağı 

61- 

1 Blk 

99- 

1 Blk 

59- 

1 Blk 

99- 

1 Blk 

14 11 121 343-4 

Bölük 

5. Tabur 

Trablus 

Sancağı 

61- 

1 Blk 

99- 

1 Blk 

118- 

2 Blk 

99- 

1 Blk 

8 14 180 399-5 

Bölük 

6. Tabur 

Belka 

Sancağı 

- - 179- 

3 Blk 

- 3 12 180 194-3 

Bölük 

7. Tabur 

Havran 

Sancağı 

- - 120- 

2 Blk 

99- 

1 Blk 

3 12 121 234-3 

Bölük 

8. Tabur 

Hama 

Sancağı 

61- 

1 Blk 

99- 

1 Blk 

118- 

2 Blk 

99- 

1 Blk 

5 14 180 396-5 

Bölük 

Yekun 488-8 

Blk 

792-8 

Blk 

712-

12 

Blk 

495- 5 

Blk 

68 98  

1212 

2653-33 

Bölük 

 

Bir Bölük Polisin Zabıtân ve Efrâdının Mikdâr-ı Muhasssasâtlarını Mübeyyin 

Cedvel
127

. 

Yüzbaşı 1 

Mülâzım-ı Evvel 1 

Mülâzım-ı Sânî 1 

Çavuşân 8 

Bölük Emini 1 

                                                 
126 BOA, İ.MMS, 2930, Lef 9. 
127 BOA, İ.MMS, 2930, Lef 9. 
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Onbaşı 8 

Neferât 64 

Yekûn 84 

   

  1 yıl içinde polis bölüğü 2’ye, nefer sayısı 170’e ve zabit sayısı da 4’e 

çıkarılmıştır
128

. Jandarma ve polis bölüklerinde sadece Müslümanlar değil 

Hıristiyanlar da bulunuyordu
129

. 1879-1880 yıllarına ait veriler ise aşağıda tablolarda 

gösterilmiştir.  

Suriye Vilayeti’nin Polis, Jandarma ve Zabtiye Alayı (1879)
130

  

 Jandarma Zabtiye Gardiyan Topla

m  Süvari Piyade Süvari Piyade 

Şam Sancağı Jandarma 1. 

Taburu 

185 297 - - 30 512 

Beyrut ve Akka 

Jandarma 2. Taburu  

122 198 59 99 19 497 

Lazkiye ve Trabluşşam 

Jandarma 3. Taburu 

122 99 118 99 8 446 

Hama Jandarma 4. 

Taburu 

61 99 59 - 5 224 

Şam ve Havran 1. 

Zabtiye Taburu 

- - 297 99 - 396 

Belka 2. Zabtiye Taburu - - 179 99 - 278 

Toplam 490 693 712 396 62 2353 

 

Polis 

Bölük 2 

Nefer 170 

Zabit 4 

 

                                                 
128  Salnâme-i Vilâyet-i Suriye, Yıl 1297, Defʻa 12, s.96. 
129 Najib E. Saliba, “The Achievements of Midhat Pasha as Governor of the Province of Syria (1878-

1880)”, İnternational Journal of Middle East Studies, Vol. 9, No.3, Cambridge University Press, 

October 1978, p.312-313. 
130  Salnâme-i Vilâyet-i Suriye, Yıl 1297, Defʻa 12, s.96-100. 
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Suriye Vilayeti’nin Polis, Jandarma ve Zabtiye Alayı (1880)
131

  

 Jandarma Zabtiye Polis Gardi

yan 

 

Topla

m 
 Süvari Piyade Süvari Piyade 

Şam Sancağı 

Jandarma 1. Taburu 

189 299 - - 111 19 618 

Beyrut ve Akka 

Jandarma 2. Taburu  

122 198 59 - 34 10 423 

Tarabluşşam ve 

Lazkiye Jandarma 3. 

Taburu 

122 99 118 99 15 14 467 

Hama ve Hums 

Jandarma 4. Taburu 

61 99 59 - 6 5 230 

Şam ve Havran 1. 

Zabtiye Taburu 

- - 238 99 - - 337 

Belka 2. Zabtiye 

Taburu 

- - 179 99 3 3 284 

Toplam 494 695 653 297 169 51 2359 

 

 

b.Genel Asayiş Olayları 

 (1) Dürzi Meselesi 

 Dürzilerin yaşadığı Suriye Vilayeti’ndeki Cebel-i Dürz bölgesinde son 

dönemlerde asayiş tamamen ortadan kalkmıştı. Bölge, devlete asker ve vergi 

vermediği gibi eşkıya, suçlu ve asker kaçaklarının yuvası haline gelmişti. Cinayet, 

yol kesmek, etraftaki köylere saldırarak ahalisini kovup köylerini zabtetmek artık 

sıradan olaylar haline dönüşmüştü
132

. 

 Bu sırada Suriye Valiliğini oldukça meşgul edecek bir olay meydana geldi. 

Havran’da Dürziler ile Kürdler arasında kız meselesinden dolayı çıkan çatışmada 

ölen ve yaralananlar olmuş, iki taraftan binlerce kişi silahlanarak birbirlerine saldırı 

                                                 
131 Salnâme-i Vilâyet-i Suriye, Yıl 1298, Defʻa 13, s.87-90. 
132 BOA, A.MKT.UM, 1636/63, 6 Teşrin-i Evvel 1295 (18 Ekim 1879). 
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hazırlığı içine girmişlerdir. Hükümet bölgeye memur, zabtiye ve asker göndererek 

çatışmayı önlemiş ise de Havranlılar öldürülen adamlarının katillerini Dürzilerin 

hükümete teslim etmeleri şartını ileri sürmüş, Dürziler ise adetleri olmadığı 

gerekçesiyle buna yanaşmadıklarından işin yatıştırılması mümkün olamamıştır.  

 Midhat Paşa, çatışmanın ilk anından itibaren Dürzilerin te’dibi için askeri 

operasyon yapılması tezini savunmuştur. Çünkü bölgedeki asayişsizliğin en büyük 

sebebi Dürzilerin kanun ve hükümet tanımayarak sağa sola saldırması, gasp ve katl 

olaylarına sıkça karışmaları idi. Bu son olayda da haksız olmalarına karşılık hiçbir 

cezaya çarptırılmayacak olmaları durumunda Havran Sancağı hepten bunların 

tahakküm ve tagallubâtı altına girecekti
133

. Ancak eldeki asker yetersizdi. Bu nedenle 

İstanbul’dan ikisi Nizamiye, üçü Redif beş tabur asker istenmiştir
134

. Devletin 

merkezi, İngilizlerin Dürzileri, Fransızların Mârûnîleri himayelerini göz önüne alarak 

orta bir yol bulmaya çalışıyordu. Hatta İngilizlerin askerî operasyondan hoşnut 

olmayacağı, Fransızların da neden harekete geçilmediği yönünde bizzat büyükelçi ve 

konsolos düzeyinde görüşmeleri olmuştu. Bu nedenle Midhat Paşa’nın ısrarlı asker 

talebine karşılık Sadâret de aynı şekilde nüfuz ve nasihatleri tesir edecek eşraftan 

münasib kişilerin kullanılarak hatta Havranlıların talep ettiği sulh bedelinin gerekirse 

devlet tarafından ödenerek olayın sulh yoluyla çözümünü bildirmekteydi
135

. 

 Bu sırada İngiltere sefirinin bölgede hükümet-i arabiye tesisi için yabancıların 

kurduğu bir komitenin varlığından bahsetmesi İstanbul’u oldukça 

endişelendirmişti
136

. Midhat Paşa’ya gönderilen telgrafta böyle bir cemiyet ve 

efkârın olup olmadığının araştırılması istenmiş, tespit edilmesi halinde mahv ve 

bertarafına çalışılması emredilmiştir
137

. Midhat Paşa’nın cevabında ise cemiyet-i 

fesadiyenin ilk olarak Afrika taraflarında zuhur ettiği, Suriye, Haleb ve Akka’da 

şubelerinin bulunduğu, Hicaz’da da bu şekilde bir cemiyet mevcut olduğundan 

                                                 
133 BOA, A.MKT.UM, 1638/31, 14 Teşrin-i Evvel 1295 (26 Ekim 1879). 
134 BOA, A.MKT.UM, 1637/18, 13 Teşrin-i Evvel 1295 (25 Ekim 1879); 1637/85, 18 Teşrin-i Evvel 

1295 (30 Ekim 1879). 
135 BOA, A.MKT.UM, 1637/45, 14 Teşrin-i Evvel 1295 (26 Ekim 1879); 1638/31, 14 Teşrin-i Evvel 

1295 (26 Ekim 1879); Y.A.HUS, 162/88, Lef 1, 12 Zilkade 1296 (28 Ekim 1879); Lef 2, Tarih yok.  
136 BOA, Y.PRK.A, 2/64, 8 Rebiülevvel 1297 (19 Şubat 1880). 
137 BOA, Y.EE, 79/77, Lef 5, 21 Teşrin-i Evvel 1295 (2 Kasım 1879). 
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Emirülhac Said Paşa’ya dikkatli olunmasının ve korunmasının tenbih edildiği 

belirtilmiştir
138

. 

 Esasında olayın başından itibaren sulh yoluna öncelik verilmiş, Havran 

Dürzilerinin şeyhlerinden bazıları araya sokularak nasihatlerde bulunulmuştu. Ancak 

Dürziler yapılan bütün teklifleri reddettikleri gibi gönderilen jandarma bölükleri ve 

askerle çatışmaya girmiş, bir yüzbaşı ile 15 er ölmüş, bir tabur ağası da yaralanmıştı. 

Dürzilerden de çok sayıda ölü ve yaralı vardı
139

. Bu çatışmanın ardından Meclis-i 

Vükelâ istenen 5 tabur askerin acilen gönderilmesine, Midhat Paşa’nın bizzat 

ordugaha giderek gerekli tedbirleri almasına, seraskerin göndereceği talimatla ordu 

müşirinin Midhat Paşa’nın emirlerine uygun hareket etmesine ve askerin gücü 

gösterilerek olayın sulhen bitirilmesine karar vermiştir
140

. 

 Bu sırada Dürzilere nasihat etmek üzere Şam’a gelen Cebel-i Lübnan 

Dürzileri şeyhlerinden birkaç kişi yanlarına memur katılarak bölgeye gönderilmişti. 

Gerek bunların çalışmaları gerekse Midhat Paşa’nın tazyiki sonucunda Havran Dürzi 

şeyhleri hükümet merkezine gelerek itaatlerini bildirmiş, mahkemeleri görülmek 

üzere teslimi istenen 23 katilden birçoğunun çatışmalarda hayatını kaybettiği iddia 

olunarak geride kalan dördünün hükümete teslimi gerçekleşmiştir. İki tarafın silahlı 

grupları dağılarak gündelik işlerine dönmüşlerdir
141

. Böylece sorun sulh yoluyla 

çözüldüğü gibi Dürzilere hükümetin nüfuz ve iktidarı kısmî de olsa kabul 

ettirilmiştir. 

Dürzi meselesi herhangi bir sorun çıkmadan sulh yoluyla çözülmüş olmasına 

çözülmüştür ama Midhat Paşa’nın asker kullanılması ısrarı merkezde farklı 

yorumlamalara sebep olmuştur. Valinin görüşü doğrultusunda asker sevk edilmiş 

olsaydı bölgede karışıklık çıkacağı ve İngiltere ve Fransa’nın bundan istifade ile 

müdahale fırsatı bulmuş olacağı zikrolunmuştur. Bu nedenle asayiş konusundaki 

tedbirlerin alınmasını yalnızca valiye bırakmayıp Bâbıâli veya Seraskerlikten 

verilecek gizli talimatla ordu müşiri Ahmet Eyüb Paşa’nın da asayiş konusunda 

                                                 
138 BOA, Y.EE, 79/77, Lef 7, 22 Teşrin-i Evvel 1295 (3 Kasım 1879). 
139 BOA, A.MKT.UM, 1637/44, 15 Teşrin-i Evvel 1295 (27 Ekim 1879); 1637/85. 
140 BOA, A.MKT.UM, 1638/31, 22 Teşrin-i Evvel 1295 (3 Kasım 1879). 
141 BOA, A.MKT.UM, 1638/71, 25 Teşrin-i Evvel 1295 (6 Kasım 1879); Y.A.HUS, 162/116, Lef 3, 

23 Teşrin-i Evvel 1295 (4 Kasım 1879); Lef 5, 24 Teşrin-i Evvel 1295 (5 Kasım 1879); Lef 7, 24 

Teşrin-i Evvel 1295 (5 Kasım 1879); Lef 4, 29 Teşrin-i Evvel 1295 (10 Kasım 1879); Lef 1, 26 

Zilkade 1296 (11 Kasım 1879). 
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yetkili kılınması veya Midhat Paşa’nın başka bir vilayete tayini şıkları 

tartışılmıştır
142

. 

 

(2)Hayfa’da İslam-Hıristiyan Çatışması 

Hayfa’da, 29 Haziran 1880’de İslam ve Hıristiyan iki cemaat, gelin 

alaylarının geçişi esnasında sokakta karşılarak birbirlerine küfür etmişler, 

Hıristiyanların içinde silahlı konsolos kavasları da bulunduğundan çatışma çıkmış, 

Hıristiyan halktan 8 ve Müslüman guruptan 7 kişi ile o sırada olayı yatıştırmaya 

çalışan bir polis yaralanmıştır. İngiliz, Amerika, İspanya ve İtalya konsolos kavasları 

dahil olaya karışanların Akka Müddeʻî-i Umûmî Muavini vasıtasıyla sorgularına ve 

mahkemelerine başlanmıştır. Çatışmaların yaşanmasına konsolos kavasları sebep 

olmuş iken Hayfa’daki İngiliz konsolosu mahalli hükümetin duruma hakim 

olamayarak “Müslümanların Hıristiyanları kıracaklarını” iddia ile olayı büyütmeye 

çalışmışsa da başarılı olamamıştır
143

. 

 

(3) Aşiretlerin İskanı 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerde üzerinde durduğu önemli bir konu da 

aşiretlerin iskanı meselesidir. Kudüs Sancağı’na bağlı Gazze’de iskan edilen 

aşiretlerin mülkî idarelerine dair Kudüs Mutasarrıfı’nın Başkente gönderdiği yazı, 

tecrübeleri ışığında mülahazalarını bildirmek üzere Şura-yı Devlet tarafından Midhat 

Paşa’ya yollanmıştır. Midhat Paşa cevabında; bir kısmı göçebe, bir kısmı ise ziraatle 

uğraşan 20-30 bin nüfuslu aşiretin Gazze’de iskanının, meydana gelecek köylerden 

bir kaza teşkiliyle kaymakam ve naib tayininin, iskan olunacak urban reislerinin 

kaymakam muavinliği ve müdürlük gibi hizmetlerde kullanılmasının, ev, cami ve 

mektep inşasının uygun olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte Suriye, Haleb, 

Bağdat ve Arabistan’daki aşiretlerin iskanı için 20-30 senedir devletin özenle 

çalışmasına rağmen tam başarı sağlanamamasının sebeplerini de ortaya koymuştur. 

Önemine binaen ilgili yazıyı aşağıda aynen verilmiştir. 

                                                 
142 BOA, Yıldız Perakende Evrakı Serkurenalık Evrakı (Y.PRK.SRN), 1/22, 1 Muharrem 1297 

(15 Aralık 1879). 
143 BOA, Y.PRK.A, 2/74, 19 Haziran 1296 (1 Temmuz 1880). 
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“Abd-i âcizlerinin mukaddemâ Bağdâd’da bulunduğum dört sene
144

 

müddetde tecârüb-i fiʻliye ile istihsâl eylediğim maʻlûmâtdan münbaʻis olan ve 

buraca dahi vilâyete vürûdum gününden beri gördüğüm ahvâl ile te’ekküd eyleyen 

zann ve iʻtikâd-ı âcizâneme göre aşâyir ve urbân takımının âdet-i me’lûfeleri ve 

kendilerini bir mahalde durup oturmakdan menʻ ve tevhîş eden ahvâlin esbâb-ı 

hakîkiyesi bilinmezden ve buna lâzım olan tedâbîr ittihâz ve icrâ olunmazdan evvel 

ale’l-ıtlâk iskân ve îvâlarını teklîf etmek ve bunların cebren birer mahalle 

yerleşdirilmeleriyle orada devâm edip duracaklarına inanmak doğru değildir. Eğerçe 

bunun esbâbı müteʻaddid ise de en başlı ve büyük sebebi iki madde olup birisi 

askerlik meselesi ve diğeri iskân için çadırlarının terkine mecbûriyet husûsudur. 

Askerlik meselesi kurʻa usûlünün buralarca dahi icrâsı târîhlerinden mukaddem halkı 

ne derece tevhîş etmiş ise aşâyir ve urbân takımının efkâr ve iʻtikâdlarında ondan 

ziyâde sû-i eser bırakmış ve bu hâl muhârebe-i ahîreden vukûʻa gelen telefât ve 

hasârât ile bir kat daha artmış olduğundan aşâyir ve urbân takımının en büyük 

çekindikleri şey’in birisi ve belki birincisi bu maddedir. Urbânın ahvâl-i bedeviyeleri 

iktizâsınca kavîleri zaʻîflerini vurup yağma etmek muʻtâd olduğundan bazı küçük 

kabîleler çölde bulundukça büyüklerinden ve maʻmûrelere yaklaşdıkça me’mûrîn-i 

devletden hâl-i tehâşî ve ihtirâzda bulunmakla beraber aç ve susuz çöllerde konup 

göçmekden ve deve arkasında gezmekden bıkıp tabîʻatıyla bazı mahallere çekilmiş 

ve zirâʻatle iştigâle başlamış oldukları hâlde askerlik meselesinden emîn olamadıkları 

cihetle bulundukları mahalde yerleşemediklerinden başka nüfûsları tahrîr olunmak ve 

zirâʻat etdikleri arâzîye tapu senedi verilmek ve meselâ yol açılmak mekteb yapılmak 

ağaç gars edilmek gibi kâffe-i muʻâmelâtı münâsebet olur olmaz askerlik 

mukaddemâtına haml ederek cümlesi bir vahşet-i dâime içinde ve ʻâriyet halde 

bulundukları ve hatta Havrân Sancağı’nın ve Belka Sancağı’nda Salt ve Maʻan 

kazâlarının ahâlisi bir nevʻ aşâyir ve urbân perakendelerinden tecemmüʻ etmiş ve 

cümlesi ziraʻatle meşgûl bulunmuş olduğu hâlde askerlik korkusuyla 

yerleşemedikleri ve bu münâsebetle ne tahrîr-i nüfûsları ve ne de ziraʻatlerindeki 

arâzînin tefrîk ve taksîmiyle senedâtının tanzîmi kâbil olamamış olduğundan mâ-adâ 

vergi ve aʻşâr ve rusûmât gibi teklîfât dahi alınamayarak bunların cümlesine mukâbil 

                                                 
144 Midhat Paşa’nın Bağdat Valiliği 3 yıl 2 ay sürmüştür (27 Şubat 1869-21 Nisan 1872). 
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maktûʻ sûretiyle bir mikdâr şey istihsâl olunabilir ise de o da cüz’iyâtdan olduğu ve 

bu hâl ile sahîhan asker alınması lâzım gelse cümlesinin yerlerini terk ile 

dağılacakları ahvâl-i maʻlûmedendir. Çadırlarının terkiyle ebniye içine girmeleri 

bahsine gelince vâkıʻa bir cemʻiyetin bir mahalde kalıp yerleşmesi mesken ve hâne 

gibi şeylerin vücûduna mevkûf ise de çadırda doğup büyümüş ve kırk elli sene ve 

daha ziyâde müddet çadır altında ve ciyâdet-i hava içinde taʻayyüşe alışmış insanlar 

birden bire en muntazam ve nefîs dâirelere bile konulsa memnûn olmayarak iʻtiyâd 

etdikleri çadırı tercîh etmeleri umûr-ı tabîʻiyeden olduğu halde bu hâl-i tabîʻiyeye bir 

de askerlik cihetinden olan ihtirâz munzam olmağla bâdî-i emirde bunlara ebniye 

yapmak ve ebniye içinde oturmak teklîfi iskânlarını te’mînden ziyâde kendilerini 

tevhîş edeceğinde şübhe yokdur. Şu hâlde bu iki maddeye bir sûret verilmezden ve 

bunun için bir esâs konulmazdan evvel herhangi aşîret ve urbânın iskânı murâd 

edilse kendi meyl-i tabîʻîleriyle husûlü mümkün olamaz. Vâkıʻa bunlar hiçbir yerde 

az çok bir kuvve-i askeriyeye mukâvemet edemeyecekleri cihetle sıkışdırılıp ele 

geçenleri cebren ve kahren birer mahalle konulsa bile bu kadar halkı dâimî sûretle 

mahallerinde ve muhâfaza altında tutmak kâbil olamayacağı cihetle birer ikişer 

savuşup gidecekleri derkârdır. Binâen-aleyh mülâhaza-i kâsıra-i âcizâneme göre 

bunun için evvelâ; Devletçe bir kâʻide vazʻıyla meselâ bundan sonra iskân olunacak 

aşâyir ve urbânın bidâyet-i iskânlarından iʻtibâren on sene müddet kurʻadan 

müstesnâ tutulması ve on seneden sonra yine aynen asker alınmayıp devletçe tensîb 

olunacak mikdârda bedel alınması kararlaştırılarak resmen iʻlân olunsa eğerçe bu 

sûret usûl-i tensîkât-ı askeriyeye tevâfuk etmez ise de zaten urbân takımından 

devletçe maddi ve maʻnevî mazarratdan başka bir fâide görülmeyip bununla beraber 

iskân olunmuş zann edilen ve mutasarrıflık ve kâimmakâmlık sûretiyle idârede 

bulunan bir takım halk dahi yukarıda zikrolunduğu vechile askerlik korkusundan 

henüz yerleşememiş ve mürettebât-ı mîriyeleri ve sâir ahvâl-i mülkiyeleri tanzim 

edilememiş olduğundan ve elhâletü hâzihî itâʻatsizlik hâlinde bulunan Cebel-i 

Dürûz-i Havran ile Lica kıtʻasının ve o kabîlden olan sâir bir takım mahallerin ale’d-

devâm bir hâl-i serkeşânede bulunmasında ve her tarafdan firar edenler oralara 

sığınarak bu sûretle dahi melce-i usât ve eşkıyâ olmasında esbâb-ı sahîhası tedkîk 

olunacak olur ise onda dahi bu maddenin medhal-i küllîsi olacağında şübhe 

olmadığından böyle olmakdan ve bu hâl ile bir takım halk birçok zaman daha 
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zâbıtasız ve idâresiz hâlde kalmakdan ise evvel-emirde vahşetleri izâle ve te’mîn 

olunarak lâyıkıyla yerleşip zâbıta tahtına konuldukdan yani emlâk ve arâzi sâhibi 

olarak bir daha mahallerini terk edemeyecek hâl ve iktidâra vâsıl oldukdan sonra 

istenildiği gibi asker ahzına ve teklîfât-ı sâirenin dahi tamâmıyla vazʻına mâniʻ ve 

mahzûr kalmayacak bir zamana kadar bunların sûret-i resmiyede müstesnâ tutulması 

ahvâl-i mevkiʻiye iktizâsınca eslem ve müreccehdir. Sâniyen; İskân olunacak efrâd-ı 

aşâyirin mutlaka ebniye içinde oturmaları mecbûriyet tahtında tutulmayıp hatta Hıtta-

i Irakiyye’de ahâlî-i meskûneden add olunan ve kendilerinden asker alınan bir takım 

halkın me’lûfiyeti münâsebetiyle familyalarıyla çadırda oturdukları maʻlûm 

olduğundan ve bu sûret temeddün ve iskâna münâfî-i olmayıp asıl maksad ise 

bunların tasarruf ve temellük-i arâzi ile sâhib-i emlâk olmaları kaziyesi 

bulunduğundan isteyenler hâne yapdırmak istemeyenler çadır altında oturmak üzere 

kendilerinin muhayyer bırakılması iktizâ eder. Sâlisen; Aşâyiri çöllerde gezmeğe 

icbâr eden şey develerinin idâresi husûsu olduğundan iskânlarını tamâmıyla te’mîn 

etmek için bunların şu deve beliyyesinden kurtarılması lâzım ise de ellerindeki 

develeri cebren almak veya satdırmak muvâfık-ı adâlet olmayacağından hükûmet 

tarafından refte refte mikdârının taklîli çâresine bakılmak şartıyla develerinin çölde 

veyâhûd maʻmûrelere bâʻis mazarrat olmayacak hâlî yerlerde çobanlarıyla raʻy 

etdirilmesine cevâz gösterilmesi umûr-ı zarûriyedendir. Râbiʻan; Aşâyir ve urbân 

takımı vergi ve rusûmât gibi şeylerle me’lûf olmayıp fakat zekat yerine âdet-i ağnâm 

ve bir de mahsûlâtdan aʻşâr-ı şerʻiye iʻtâsına diyecekleri olmayacağından beş veya üç 

sene müddet için bu kadarla iktifâ edilmesi lâzımdır. Hamisen; Buralarca öteden beri 

ittihâz olunan kâʻide üzere urbân ve aşâyirden birinin te’dîbi veya darb ve tenkîli 

maksadıyla asker sevk olundıkda ol aşiretin ağnâm ve deve ve esb ve ester misüllü 

mevâşîsi ve’l-hâsıl kâffe-i emvâl ve hayvanâtı gâret ve yağma olarak bunların 

birçoğu şunun bunun eyâdî-i me’keline geçdikden sonra bakiyesi getirilip mîrî 

hesâbına bi’l-müzâyede satılmakda olduğuna ve halbuki urbân ve aşâyirden birinin 

ol sûretle darb ve tenkîli ya hükûmete adem-i itaʻat veyahûd âharın malını gasb ve 

gâret gibi fiʻil ve hareket üzerine müretteb bir cezâ olduğu hâlde devlet nâmına bu 

cezânın nehb ve yağma ile icrâ edilmesi ve emvâl-i menhûbenin sûret-i resmiyede 

satılıp devlet sandığına alınması pek çirkin ve yolsuz olduğundan ve tasavvurât-ı 

maʻruza üzerine verilecek karârdan sonra urbândan iskâna yanaşmak istemeyenlerin 
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kuvve-i mü’essire ile ya cebren iskânları veyâhûd bir daha memâlik-i maʻmûreye 

takarrub edemeyecek sûretle tard ve tebʻîdleri lâzım gelerek binâen-aleyh bu sırada 

her tarafdan askerle muʻâmele-i tazyîkiye icrâsı zarûrî idüğünden öyle bir hâl aşâyir 

ve urbânın emvâl ve hayvanât ve mevâşîsine katʻa taaruz ve vukûʻunda müdâhale 

olunmamasının bir karâr-ı katʻî altına alınması iktizâ-yı maslahatdandır”
145

. 

Görüldüğü üzere yazıda, askere alınmak, vergi ödemek ve doğup büyüdükleri 

çadırları terk ederek binalarda yaşamak korkusundan aşiretlerin iskana 

yanaşmadıkları belirtilmekte, çadırlarıyla yerleşmeleri ve on yıl müddetle askerlikten 

muaf tutularak bu süre sonunda askerlik hizmeti yerine bedel-i nakdî vermeleri 

durumunda aşiretlerin iskanının mümkün olabileceği ifade edilmekteydi.  

Midhat Paşa’nın yazısı Şûrâ-yı Devletce kabul görmüş ancak bedel-i nakdî 

yerine asakir-i redife gibi mevsiminde talim ettirilmek ve savaş olmadıkça 

memleketlerinden çıkarılmamak usulünün uygun olup olmadığı tekrar Midhat 

Paşa’ya sorulmuştur. Alınan cevapta öncelikle on senelik muafiyet verilip daha 

sonrası için sessiz kalınarak herhangi bir taahhüt altına girilmemesinin münasip 

olacağı bildirilmiştir. Tüm bu görüş alışverişlerinden sonra Şûrâ-yı Devlet’teki 

müzakerede o zamana kadar bütün çalışmalara rağmen aşiretlerin iskanı konusunda 

başarı sağlanamamasının sebebi olarak aşiretlerin mizacının dikkate alınmaması ve 

her vilayette farklı tedbirlere başvurulduğundan bir vilayette yüz bulamayan 

aşiretlerin diğer vilayetlere sığınarak iskandan kaçınmaları tespitinde bulunulmuş, 

Midhat Paşa’nın görüşleri esas tutularak uygulanması yönünde Suriye, Bağdat, 

Basra, Musul, Haleb ve Diyarbekir vilayetlerine bir ferman-ı âlî yollanması, Suriye 

Vilayeti’yle Kudüs Mutasarrıflığı’ndaki aşiretlerin benzer yaşayışlara sahip 

olduklarından iskanlarının tek bir merkezden sağlanması amacıyla müstakil Kudüs 

Mutasarrıflığı’nın Suriye Vilayeti’ne ilhakına karar verilmiştir
146

. 

Suriye Vilayeti’nde Midhat paşa zamanında da aşiretlerin iskanına çaba 

sarfedilmiştir. Göçebe aşiretlerin her sene Hama ve Havran taraflarına yaptıkları 

saldırıları önlemek için 1879 Mayısında da gerekli yerlere asker sevkedilmişti. 

Çöllerde susuz kalarak sıkışan aşiretler hükümetle iskan konusunda anlaşmaya 

varmışlardır. Karşılıklı verilen senetlerde aşiretlerin iskanına karşılık 10 yıl süreyle 

                                                 
145 BOA, ŞD, 2272/27, Lef 5, 20 Rebiülahir 1296 (13 Nisan 1879). 
146 BOA, ŞD, 2272/27, Lef 1, 8 Cemaziyelahir 1296 (30 Mayıs 1879). 
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askerlikten muaf tutulacakları taahhüd edilmiştir. Böylece  Ravla? urbanından 2 bin 

çadır kadarı Hums tarafına, Veled-i Ali urbanından Beni Hamr’ın bir fırkası ise 

Belka taraflarına yerleştirilmiştir
147

. 

 

7.Midhat Paşa’nın Zeytun Araştırma Komisyonu Birinci Komiserliği’ne 

Atanması Tartışması 

1878-1879 tarihlerinde Haleb Vilayeti’ne bağlı Zeytun Kazasında yaşanan 

Ermeni isyanlarının önü alınamamış ve birtakım dış müdahalelere maruz kalınmıştır. 

Bu sırada İngiltere ve Fransa Berlin Antlaşması’na dayanarak gerekli ıslahatların 

icrası, olayların araştırılarak gereğinin yapılması ve mahkumların affı için bir 

araştırma komisyonu kurulmasını istemiş, komisyonda Halep İngiliz Konsolosu Mr. 

Henderson, Sis Katogikosu, Birinci Komiser olarak Maraş Mutasarrıf Vekili Mazhar 

Paşa ve İkinci Komiser olarak Şûrâ-yı Devlet üyesi Nuryan Efendi görev almıştır.  

Ancak İngiliz Elçisi Layard, Mazhar Paşa’nın faaliyetlerinden memnun 

olmayarak onun azliyle yerine Suriye Valisi Midhat Paşa veya Trabzon Valisi Yusuf 

Paşa’nın getirilmesini istemiştir. Midhat Paşa’nın tayini gündeme gelmişse de 

Padişahtan Sadârete gönderilen hususi tezkirede; tahkikat için Midhat Paşa’nın 

Zeytun’a gönderilmesine yönelik Bâbıâli’nin istizanda bulunacağı haberleri geldiği 

ve Seraskerlikten de konunun teyid edildiği, Midhat Paşa’nın bu aralık Suriye’den 

ayrılmasının kesinlikle uygun görüleyemeceği beyanla Hüdavendigar Valisi Ahmed 

Vefik veya Kastamonu Valisi İngiliz Said Paşa’nın tayini emredilmiştir. Neticede 

Mazhar Paşa azledilerek araştırma komisyonu Birinci Komiserliği’ne İngiliz Said 

Paşa getirilmiştir
148

.   

 

8.Mısır Hidivi İsmail Paşa’nın Avrupa’ya Sürgünüyle İlgili Görüşü 

Amcası Said Paşa’nın ölümünden sonra 1863’te Mısır Valisi olan İsmail 

Paşa, verdiği hediyelerle Osmanlı devlet adamlarını kazanarak hidiv ünvanının yanı 

sıra veraset, dış borçlanma vesair konularda bazı imtiyazlar almış, nihayet Mısır’ı 

                                                 
147 BOA, ŞD, 2272/27, Lef 3, 8 Mayıs 1295 (20 Mayıs 1879). 
148 Burhan Çağlar, İngiliz Said Paşa ve Günlüğü (Jurnal), Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 2010, s.50-

56; BOA, Y.EE, 25 Receb 1296 (15 Temmuz 1879).  
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içine düşürdüğü borç batağından kurtaramayarak İngiltere ve Fransa’nın da talebi 

doğrultusunda 26 Haziran 1879’da azledilerek Avrupa’ya gönderilmiştir
149

.   

Bir müddet sonra eski Mısır Hidivi İsmail Paşa’nın İstanbul’da ikametinin 

münasib olup olmayacağına dair eski sadrazamlardan Midhat, Hamdi ve Sadık 

paşalardan görüş istenmiştir. Aydın Valisi Hamdi ve Cezâyir-i Bahr-i Sefid Valisi 

Sadık paşalar sürgün kararının yerinde olduğu beyanında bulunmuşlardır
150

. Suriye 

Valisi Midhat Paşa ise sırf bir zan ve ihtimalden dolayı İsmail Paşa ve ailesinin 

Avrupa’da ikametle Osmanlı Devleti topraklarına girişinin yasaklanmasının 

Padişahın adalet ve merhametine uygun olmadığı, hem İsmail Paşa’nın Başkent’te 

veya diğer bir Osmanlı toprağında ikametine izin verilmesi durumunda hal ve 

hereketlerinin daha rahat kontrol altında tutulacağı dolayısıyla sürgün kararına 

katılmadığı cevabını vermiştir
151

. 

Midhat Paşa’nın haklılığı ortaya çıkmış, İsmail Paşa daha sonra padişahın 

müsaadesiyle İstanbul’a gelmiş ve 1895’te yine İstanbul’da vefat ederek cenazesi 

Mısır’a götürülmüştür
152

. 

 

9.Midhat Paşa ile Beşinci Ordu Müşiri Ahmet Eyüb Paşa Anlaşmazlığı 

Midhat Paşa Suriye Valiliği döneminde Şam merkezinde bulunan Beşinci 

Ordu Müşiri Ahmet Eyüb Paşa ile de anlaşmazlık yaşamıştır. Midhat Paşa, Müşir 

Paşa’yı askerin maaşları için yapılacak havalenin gecikmesi üzerine Beyrut 

kumandanlığına çarşıyı yağmalama talimatı göndermekle, İngiliz Sefiri Layard’ın 

Şam’a gelişinde karşılamada bulunmamakla, güç hal ile çıkarılan bir mikar asker ve 

mızıkayı akşam vaktini bahane ederek tam elçinin şehre gelişinde geri çekmekle, 

böylece sefire karşı devleti mahçup etmekle, bayramda hükümet memurlarıyla 

bayramlaşmaya bile tenezzül etmemekle, hükümetin asker ve mızıka taleplerine 

kulak asmamakla suçlamaktaydı
153

. 

Müşir Paşa ise Bâbıâli’nin açıklama talebine, bayram tatilinde Baalbek’e 

gittiğinden sefirin geleceğinden haberinin olmadığını, hava karardıktan sonra askerin 

                                                 
149 Atilla Çetin, “İsmail Paşa, Hidiv”, DİA, C.23, İstanbul, 2001, s.117-118. 
150 BOA, Y.EE, 10/13, Lef 1,3, 2 Kanun-ı Sâni 1295 (14 Ocak 1880).  
151 BOA, Y.EE, 10/13, Lef 2, 1 Kanun-ı Sâni 1295 (13 Ocak 1880). 
152 Çetin, “İsmail Paşa, Hidiv”, DİA, C.23, s.118. 
153 BOA, Y.PRK.HR, 4/75, Lef 4, 13 Eylül 1295 (25 Eylül 1879). 
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merasimde bulunmaması kuralına uyarak askerin ve mızıkanın geri çekildiği, 

durumun Layard’a özürle beyan edildiği, sabah yola çıktığından hükümet erkanıyla 

bayramlaşmaya katılamadığı, Beyrut Kumandanlığına verilen talimatta ise çarşı 

yağması gibi ortaya çıkabilecek olayların önlenmesinin emredildiği, dolayısıyla 

Midhat Paşa’nın ordunun kumandasını eline almak maksadıyla bu iftiraları ortaya 

attığı cevabını vermiştir
154

. Aslında sorun tam da buradaydı. Zira Tanzimat 

döneminde vali ve ordu kumandanı iki ayrı güç haline gelmişti. Güvenliği sağlamak 

isteyen vali, ordu müşirine bağlı gibiydi. Bu nedenle görev ve yetki çatışması ortaya 

çıkmaktaydı
155

. Bu durumu Midhat Paşa sadece Suriye’de değil Bağdat 

valiliğindeyken de yaşamış, Altıncı Ordu’nun idaresinin elinden alınmasına karşılık 

istifa restiyle ordu kumandasını tekrar eline almıştı
156

.  

 

10.Suriye Valiliğindeyken Midhat Paşa hakkında verilen jurnaller 

Midhat Paşa Suriye Valisi iken gayr-i memnun halktan, şahsî garezi bulunan 

kişilerden özellikle Deli Nusret Paşa ve Surûrî Efendi’den Sadârete ve mabeyne 

hakkında karalayıcı ifadeler içeren çok sayıda şikayet, jurnal ve istidʻânâmeler 

verilmiştir.  

Bunlardan isimsiz, imzasız fakat halk tarafından verildiği anlaşılan şikayet 

içerikli yazılarda; kaldırım ve yol inşası masraflarının halka yüklenmesi, yollar 

açılırken han, hane, hamam ve bazı sahabe ve evliyanın kabirlerinin yıktırılması
157

, 

halka verilen “hürriyet”le Yahudi ve Hıristiyan kadınlarının açık seçik giyinmeleri, 

Müslüman kadınların daire-i itaatten çıktıkları, tiyatro, gazino ve kerhane gibi 

mekanların çoğaldığı, memurların gençlerden seçilerek liyakatli ve tecrübelilerin 

kabul edilmediği, hükümet işlerini vilayet tercümanı Vasıf Efendi’nin yürüttüğü ve 

türlü irtikaba karıştığı gibi konular ifade edilmiştir
158

. 

Yine imzasız verilen jurnallerde, gazeteler aracılığıyla Midhat Paşa lehine, 

mevcut hükümet ve devlet adamları aleyhine kamuoyu oluşturarak Midhat Paşa’nın 

tekrar İstanbul’a gelerek görev almasına zemin hazırlamak maksadıyla İstanbul’da 

                                                 
154 BOA, A.MKT.UM, 1636/83, 5 Zilkade 1296 (21 Ekim 1879). 
155 İlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880), s.70. 
156 Adem Korkmaz, “Midhat Paşa’nın Bağdat Valiliği (1869-1872)”, İÜEFTD, sayı 49, İstanbul, 

2010, s.115-118. 
157 BOA, A.MKT.UM, 1653/28, 15 Nisan 1296 (27 Nisan 1880). 
158 BOA, HR.TO, 387/101, 26.10.1879. 
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bir komite oluşturulduğu, İngiltere’nin himayesindeki bu komite ileri gelenlerinin 

Sadık, Hubart, Ziya ve Fuad paşalar, Odyan, Şişmanoğlu Yuvan, Köçeoğlu Agob, 

Ohannes Sakız ve Kalyadi efendiler, Rauf ve Kemal beyler, Selanik İngiliz 

Konsolosu, Osmanlı Bankası Direktörü, Levand Herald Gazetesi İmtiyaz sahibi, 

Ajans Reuter Telgraf Şirketi Vekili oldukları, komitenin Adana, Bağdat, Rumeli 

Şarkî vilayetlerinde şubelerinin bulunduğu ve Londra, Paris, Brüksel, Viyana ve 

Berlin gazetelerinin Şam ve İzmir muhabirlerine komite efkarını yaymaları için para 

verdikleri, İstanbul’daki La Turki ile Ermenice ve Rumca basılan gazetelerin dahi 

komiteye hizmet ettiği zikredilmiştir
159

. 

Buna paralel başka bir jurnalde ise Fatih (Camii) hocalarından Deli Şükrü, 

Murtaza, Deli Re’fet, Hâfız İbrahim, Çırpanlı Kara Şükrü, İlyas ve Hâfız Şükrü 

efendilerin Midhat Paşa’nın maaşlı elemanları olarak kamuoyu oluşturdukları, 

talimatları Midhat Paşa’nın kethüdası Tayfur Ağa’dan aldıkları, Tayfur Ağa’nın 

Ahmet Vefik Paşa ile görüşmek üzere Bursa’ya gittiği ve daha sonra da Şam’a 

gideceği, Midhat Paşa ile Serasker arasında iki lehli vasıtasıyla mektup alış-verişi 

gerçekleştiği iddia edilmiş, tahkikat masraflarının karşılanması niyazı da jurnale 

eklenmişti
160

. 

Midhat Paşa taraftarlarının V. Murad’ı tekrar tahta çıkararak Midhat Paşa’nın 

daimi olarak Sadârette kalması, Süleyman Paşa’nın afvı ve İngiltere’nin himayesinde 

bulunulması gibi konularda ittifak kurdukları, Arnavudlar, medrese hocaları, asker, 

mabeyn-i hümayun katipleri, vilayet ve dairelerdeki bazı adamların bu ittifakta yer 

aldığı rivayet kabilinden iddia edilmekteydi
161

. 

Mahmud imzalı jurnalde ise eski Rusçuk İngiliz Konsolosu olup Kadıköy’de 

sakin Mösyö Mayers’in Midhat Paşa’ya mensubiyeti hatırlatıldıktan sonra, 

Mayers’in İngiliz Elçisiyle Suriye’ye giderek Midhat Paşa’nın yanında kaldığı, 

dönüşte Sakız’a uğrayarak Sadık Paşa’ya misafir olduğu, arkasından İstanbul’a 

gelerek elindeki Midhat ve Sadık paşalara ait mektupları İngiltere Sefareti’ne 

vereceğini ve yakında İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni ıslahata zorlayacak 

                                                 
159 BOA, Y.EE, 79/81, 3 Rebiülevvel 1297 (14 Şubat 1880). 
160 BOA, Yıldız Perakende Evrakı Arzuhal Jurnal (Y.PRK.AZJ), 3/2, 17 Mayıs 1295 (29 Mayıs 

1879). 
161 BOA, Y.PRK.KOM, 2/10, 2 Kanun-ı Evvel 1295 (14 Aralık 1879). 
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hareketlere teşebbüs edeceğini beyan ettiği, bunun arkasından İngiltere’nin donanma 

sevki hadisesinin yaşandığı belirtilmiştir
162

. 

İbrahim Lütfi adlı başka bir muhbirin jurnalinde ise Midhat Paşa’nın 

vücudunun dünyadan defʻ ve izâlesiyle Osmanlı Devleti’nin rahata ermesinin 

mümkün olabileceği, sağ kaldıkça ektiği fesad tohumunun günden güne büyüdüğü 

zikredilmekteydi
163

. 

Midhat Paşa hakkında jurnal verenlerden iki kişi dikkat çekmektedir. 

Bunlardan biri Midhat Paşa’nın Tuna Valisi olduğu dönemde İskan-ı Muhacirin 

memuru iken görevinden ayrılan Deli Nusret Paşa, diğeri ise Tuna Vilayeti Rusçuk 

Naibi olup istifa ettirilen Surûrî Efendi’dir. Bu iki şahıs, Midhat Paşa hakkında her 

fırsatta jurnal vermişlerdir.  

Nusret Paşa’nın jurnallerinde Kadri ve Ali paşalar ile Edib ve Sadrazam 

Müsteşarı Zihni efendiler ve Tayfur Ağa aracılığıyla Midhat Paşa taraftarlarına rütbe 

ve makam verilerek “fesad heyeti” güçlendirilirken devlete sadık kişilerin boşta 

kalarak parasızlıktan karşı tarafa geçmek zorunda kaldıkları ifade edilmekteydi
164

. 

Midhat Paşa’nın Suriye hakkındaki layihasını İstanbul’a getiren özel katibi 

Andon Vâsıf Efendi’nin eski Şeyhülislam Hayrullah ve Şûrâ-yı Devlet azasından 

Edib efendilere ve Rum ve Ermeni patriklerine birer mektub getirdiği, Beratlı 

Kahramanpaşazade Ömer Bey’le Yanya Valisi Ahmet Paşa’ya (Midhat Paşa’nın 

Dünürü) gittiği ve fesad tertibi içinde bulundukları, Midhat Paşa’nın Ankara 

Valisiyle becâyişi yapılması gerektiği bildirilmekteydi
165

. 

Musul’a tayin edilecek Feyzi Paşa’nın Midhat Paşa’yla Bağdat Valiliği 

döneminden tanışıklığı bulunduğu, “erkan-ı halʻin mültezimi” ve Midhat Paşa’nın 

adamı olduğu, zaten Haleb, Adana ve Diyarbekir valiliklerine Midhat Paşa’nın 

adamlarının getirildiği, Feyzi Paşa’nın tayini gerçekleştiği takdirde Arabistan, Suriye 

ve Irak’ın idarelerinin halʻ erkanının eline geçeceği, propaganda ve basın yoluyla 

özellikle Midhat Paşa yanlısı yayın yapan el-Cenne Gazetesi
166

 vasıtasıyla Suriye’nin 

                                                 
162 BOA, Y.EE, 79/79, 28 Zilkade 1296 (13 Kasım 1879). 
163 BOA, Y.EE, 20/40, 8 Temmuz 1296 (20 Temmuz 1880). 
164 BOA, Y.EE, 79/73, 12 Mayıs 1295 (24 Mayıs 1879). 
165 BOA, Y.EE, 79/69, 1 Şubat 1294 (13 Şubat 1879). 
166 El-Cenne Gazetesi’ni çıkaran Beyrutlu Butrus el-Bustânî, Arap bağımsızlık hareketinin önemli 

isimlerindendi. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Selçuk Günay, “II. Abdülhamid Döneminde 

Suriye ve Lübnan’da Arap Ayrılıkçı Hareketlerinin Başlaması ve Devletin Tedbirleri”, Ankara 
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vilâyet-i mümtaze suretine sokulmak istendiği, hatta amaca ulaşmak için ahalinin 

isyana sevk ve teşvik edildiği iddia edilmekte, Midhat Paşa’nın Ankara Valisiyle 

değiştirilmesi gerektiği tekrarlanmaktaydı
167

. Midhat Paşa’nın çalışmalarını öven 

Suriye’deki el-Cenne gazetesinin nüshaları da iddialara ek olarak delil niteliğinde 

sunulmaktaydı
168

.  

Midhat Paşa, Suriye’deki gazete yayınlarına serbestlik tanımıştı. Bâbıâli 

Suriye’de Osmanlı Devleti’nin menfeatlerine aykırı yayın yapan gazetelerin takip 

edilmesi konusunda Midhat Paşa’yı uyarmıştır
169

. Bu uyarı dikkate alınmamış olacak 

ki 6 ay sonra tekrar bir yazı gönderilerek Suriye’de neşredilen gayri resmî gazetelerin 

bir nüshasının her hafta Matbuat İdaresi’ne gönderilmesi, hukuk ve menâfiʻ-i devlete 

mugayir yayın yapanlar hakkında gerekli tedbirlerin alınmasından valinin mesul 

olduğu ve dışarıdan Suriye’ye gelen bu gibi zararlı yayınların da girişlerine müsaade 

edilmemesi bildirilmiştir
170

.  

Surûrî Efendi’nin jurnal ve yazıları da Nusret Paşa’nınkilerle aynı mealde 

olup Midhat Paşa’nın vilayetle ilgili isteklerinin Bâbıâlice kabul edilmemesi 

durumunda istifa edeceği iddiasında bulunmuştur. Midhat Paşa’nın Suriye valiliği 

görevinden alınması gerekliliğini “Rusyalunun mülkden çıkarılması ne mertebe 

lâzım ise Midhat Paşa’nın Anadolu’nun bu taraflarında olan vilayetlerden birisinin 

valiliğine sürʻat-i tahvîli o kadar elzemdir” şeklinde ifade etmiştir
171

. 

Surûrî Efendi o sırada Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî azası olan Nusret Paşa ile birlikte 

hareket ediyordu. Elde ettiği bilgileri Nusret Paşa’ya yollayarak gerekli yerlere 

ulaştırılması talebinde bulunuyordu. Nusret Paşa’ya gönderdiği bir mektubunda 

Midhat Paşa hakkında; “şarlatan dinsiz”, “budala herif” gibi hakaretlerde de 

bulunuyordu
172

. 

Midhat Paşa da hakkındaki bunca iddia ve karalama kampanyalarının 

varlığından haberi olmasına rağmen hareketlerine dikkat etmiyordu. O sırada tamir 

                                                                                                                                          
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C.17, 

Sayı 28, Ankara, 1995, s.85-108. 
167 BOA, Y.EE, 79/82, 4 Şubat 1295 (16 Şubat 1880). 
168 BOA, Y.EE, 79/70, 14 Şubat 1294 (26 Şubat 1879). 
169 BOA, BEO.VGG.d., 351, sayfa 58, 22 Eylül 1295 (4 Ekim 1879). 
170 BOA, BEO.VGG.d., 351, sayfa 77, 27 Mart 1296 (8 Nisan 1880). 
171 BOA, Y.EE, 79/71, 25 Safer 1296 (18 Şubat 1879). 
172 BOA, Y.EE, 14/2, gün yok Safer 1296 (Ocak-Şubat 1879). 
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edilen ıslahhane kapısı üzerine Mektûbî Baha Bey tarafından “Şâm’ın hidîvi ki 

Midhat’dır edâ-yı nâmı” şeklinde asılan bir yazı, Avrupa gazetelerine de yansıyarak 

büyük bir heyecan oluşturmuştur
173

. Zira hidiv kelimesinin vezirlerin lakabı olarak 

da kullanıldığını bilmeyen Avrupalılar, Mısır Valisi gibi Midhat Paşa’nın da 

hükümet-i mümtâze tesis ettiğini zannetmişlerdir
174

. Şam’daki Arap tiyatrosunun 

perde ve duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce Midhat Paşa’yı öven yazılar da 

yazılmıştır
175

. 

Yine Şam’daki tiyatroda gösteri esnasında seyirciler “yaşasın Midhat Paşa” 

tezahüratında bulunmuşlar, o sırada seyirciler arasındaki bir yüzbaşı ayağa kalkıp 

“Midhat Paşa ölsün” çünkü “yaşa” lafı padişaha mahsustur demesi üzerine 

hapsedilmiştir
176

. 

Midhat Paşa hakkındaki bir diğer iddia da İngiltere Sefiri Henry Layard’ın 

Suriye gezisi esnasında aşırı hürmet göstermesiydi. Layard Padişahla resmî olmayan 

bir görüşme talebinden sonra
177

 İstanbul’dan hareket ederek İzmir’e de uğrayıp 24 

Eylül 1879’da Beyrut’a, 25 Eylül’de Şam’a varmıştır. Hâriciye Nezâreti’nden alınan 

talimat gereği asker, mızıka ve memurlarca karşılanmış, gezisi boyunca iyi bir 

şekilde ağırlanarak misafir edilmiştir
178

. Bu olay da Midhat Paşa’yı çekemeyenlerce 

İngiltere’ye meylettiğine yorumlanmıştır. 

Bu başlık altında anlatılanları kısaca özetlersek Midhat Paşa’nın bazı 

ıslahatları gerçekleştirirken yerel hükümetin yetkisinin artırılmasını istemesi, her 

türlü sorumluluğun valiye yüklenmesine rağmen ordu ve zabtiyenin idaresinin 

vilayette olmamasını eleştirmesi, taşra yönetimiyle ilgili İstanbul’da yapılan 

değişiklik ve ıslahatlarda vilayetlerin bölgesel özelliklerinin dikkate alınmamasını 

tenkit etmesi, sefirin karşılanması, ıslahhane kitabesi ve tiyatro olaylarının 

yaşanması, kişisel düşmanları ve muhaliflerince Midhat Paşa hakkında müstakil 

hükümet kurmak ve İngiltere himayesine geçmek gibi türlü şayiaların çıkarılmasına 

                                                 
173 BOA, Y.EE, 79/86, tarihsiz; 79/85, 12 Haziran 1880. 
174 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 218. 
175 BOA, Y.EE, 79/86, tarihsiz; 79/85, 12 Haziran 1880. 
176 BOA, Y.A.HUS, 163/74, 16 Safer 1297 (29 Ocak 1880). Midhat Paşa hatıratında bu olaya ilave 

olarak ilgili askerin sarhoş olduğunu, kılıcını çekerek seyircileri darp ettiğini ve diğer bazı suçları da 

bulunduğundan hapsedildiğini belirtmektedir. Olayın ardından yüzbaşının mükâfat olarak İstanbul’a 

çağrıldığını söylemektedir (Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 218-219). 
177 BOA, Y.A.HUS, 162/22, 23 Ramazan 1296 (10 Eylül 1879). 
178 BOA, Y.PRK.HR, 4/75, Lef 4, 13 Eylül 1295 (25 Eylül 1879). 
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sebep olmuştur. Bu gelişmeler Sultan II.Abdülhamid’i rahatsız ederek şüphe ve 

vehmini artırmıştır.   

 

11.Midhat Paşa’nın İstifa Tesebbüsleri ve Aydın Valisiyle Becâyişi 

Midhat Paşa, Sultan Abdülhamid’in ve muhalifi devlet adamlarının gözünde 

padişah halʻine karışan, iktidarı ele geçirmeye çalışan bir kişi durumundaydı. 

Dolayısıyla sürgün cezasının ardından Suriye Valiliğine gönderilmesi de pek 

istenerek olmamıştı. II. Abdülhamid Midhat Paşa’ya güvenmiyordu. Bölgeden gelen 

haberler muhaliflerce kötüye yorumlandığından şüpheler artmaktaydı. Bu nedenle 

Midhat Paşa’nın Suriye Vilayeti’yle ilgili yapmak istediği ıslahatlara saray tarafından 

tam anlamıyla izin verilmiyor, sürekli kontrol altında tutuluyordu. Öyle ki lüzumu 

halinde vilayetin sahillerinde kullanılmak üzere valiliğe vapur tahsisi isteğine bile 

valinin talimatıyla mutasarrıfların bölgelerindeki sorunları çözebileceği, valinin 

vilayet merkezinden ayrılmasının uygun görülmediği dolayısıyla vapur tahsisine de 

gerek olmadığı cevabı veriliyordu
179

. Bu durum Midhat Paşa’nın çalışma 

prensiplerine tamamen zıttı. Hem hakkındaki karalama kampanyalarına hem de 

göreviyle ilgili kısıtlamalara artık tahammül edemeyen Midhat Paşa valiliğinin 

birinci yılında Mabeyn-i Hümayun’a çektiği telgrafta yaşlılığını sebep göstererek 

istifasını sunmuş, İstanbul veya Midilli’deki hanesinde, kabul buyurulmazsa Suriye 

sahillerinde bir mahalde ailesi ile yerleşme talebinde bulunmuştur
180

. Mabeyn’den 

Midhat Paşa çekilen cevâbî telgrafta; hizmet ve başarılı çalışmalarını tahsin ve takdir 

edecek bir telgrafname ile taltifi ve icraatlarında karşılaştığı mâniʻ ve müşkilâtın 

ortadan kaldırılması amacıyla bunların neler olduğunun sorulacağı düşünülüyor iken 

istifa telgrafının gelmesinin padişahı üzdüğü, bunca yıl kazanılan tecrübeler sonunda 

                                                 
179 BOA, Y.A.RES, 2/32, 17 Rebiülevvel 1297 (28 Şubat 1880). Midhat Paşa, herhangi bir hadise 

vukuunda asker sevki için ricayla konsolos vapurları kullanıldığından ve 93 Harbi’nden önce valiliğe 

mahsus Beyrut’ta bir vapur bulunduğundan bir korvet vapuru gönderilmesi talebini daha sonra 

yinelemiştir (Y.EE, 79/97, 29 Şaban 1297 (6 Ağustos 1880).  
180 BOA, Y.EE, 79/77, Lef 1, 7 Teşrin-i Evvel 1295 (19 Ekim 1879). “Mabeyn-i Hümâyûna Suriye 

Vilâyeti Vâlisi Midhat Paşa’dan Gelen Telgraf-nâmenin Halli: Kırk seneyi mütecâviz hizmet-i 

devletde itʻâb-ı vücûd ve efkâr eyleyerek ömr-i âcizânem vâsıl-ı derece-i şeyhûhat olmasıyla îfâ-yı 

hizmete iktidârım kalmadığından vâlilikden afv buyrulmaklığımla beraber mümkün ise Deraliye’de 

vâkıʻ hâne-i âcizânemde veyahud Midilli’de bulunan vîrânhânede ve bu da olmaz ise Suriye 

sevâhilinde taʻayyüşe medâr bir mahalde âile-i âcizânemle yerleşmek ve bakıyye-i ömrümü duʻâ-yı 

hazret-i pâdişâhî ile geçirmek üzere ihsân ve inâyet-i aliyye-i cenâb-ı veliyy-i niʻmeti bî-minnete arz 

ve dehâlet eylerim 7 Teşrîn-i Evvel (12)95 (BOA, Y.EE, 79/77, Lef 1, 7 Teşrîn-i Evvel 1295 (19 

Ekim 1879). 
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devlete daha iyi hizmet edilecek bir dönem olan yaşlılığın istifa sebebi olarak 

padişahça kabul edilmediği zikredilerek bunun dışında istifaya her ne sebep var ise 

doğrudan Mabeyn’e şifreli telgraf ile bildirilmesi istenmiş
181

, hoş sözlerle Paşa’nın 

gönlü alınmaya çalışılmıştır. Midhat Paşa da cevabında padişahın teveccühüne 

teşekkür ettikten sonra vücut yorgunluğunun yanı sıra asıl istifa sebeplerini özellikle 

93 Harbi’nden sonra bozulan vilayet idaresinin düzeltilmesi, adeta yabancılar 

arasında taksim edilen ahali ve bölgelerin devletle bağlarının güçlendirilmesi ve 

yabancı devletlerin himayesine meyleden halkın tekrar kazanılmasına yönelik 

çalışmalar yapılması gerekirken bölgenin özellikleri dikkate alınmadan Konya ve 

Ankara’da ne yapılmakta ise Suriye’de de aynı uygulamaların hayata geçirilmek 

istenmesi ve emniyet ve asayişin sağlanmasında kullanılacak askerî kuvvetin idaresi 

başka ellerde olduğu halde mesuliyetin valiye yüklenmesi olarak zikretmiştir. Bu 

şartlarla vilayet idaresinin 6 ay veya 1 yıl kadar devam edemeyeceğini gördüğünden 

istifaya mecbur kaldığını, nerede ve ne şekilde hizmet istenirse padişahın rızasını 

kazanmak adına ihtiyarlığa bakılmadan görev yapacağını da ifade etmiştir. Son 

olarak Suriye Vilayeti’nin ıslahı için yetenek ve kabiliyetine güvenilir bir vali tayini, 

mülkî, askerî ve imar alanlarında mevkiin ve halkın özelliklerini dikkate alacak 

şekilde bir idare tanzimi hususunda valiye tam yetki verilmesi ve kendisinin Bağdat 

Valiliği zamanında olduğu gibi askerî kuvvet kullanımının valiye havalesi gerektiği 

                                                 
181 BOA, Y.EE, 79/77, Lef 2, 10 Teşrin-i Evvel 1295 (22 Ekim 1879). “Midhat Paşa’ya Keşîde 

Olunan Şifreli Telgraf-nâmenin Sûretidir: Vâlilikden istiʻfâ hakkında keşîde buyurulan telgrafnâme-i 

âsafîleri manzûr-ı hazret-i pâdişâhî oldu. Zât-ı âlîlerinin Suriye Vilâyet-i mühimmesince icrâ’ât-ı 

haseneye muvaffakiyetleri bu kere Sör Layard’ın ol-tarafdan avdetiyle vâkıʻ olan maʻrûzât ve 

ifâdâtıyla dahi te’eyyüd ederek hıdemât-ı aliyyelerinin nezd-i âlîde mazhar-ı takdîr u tahsîn olduğunu 

hâvî bir telgrafnâme ile taltîfleri ve esnâ-yı icrâ’âtda tesâdüf buyurulmakda olduğu vâsıl-ı semʻ-i 

hümâyûn olan bazı mevâniʻ ve müşkilâtın hal ve ber-taraf edilmesi için bunların ne gibi şeylerden 

ibâret bulunduğunun dahi istifsârı müsammem iken taraf-ı âsafânelerinden şu meâlde bir 

telgrafnâmenin vürûdu veliyy-i niʻmet efendimizce te’essür ve te’essüfü istilzâm eyledi. Sebeb-i 

istiʻfâ olarak sinn-i âlîlerinin vâsıl-ı mertebe-i şeyhûhet olması beyân buyurulmuş ise de maʻlûm-ı 

dâverâneleri olduğu vechile umûr-ı devletde tûl istihdâm istihsâl-i vukûf ve tecrübeye vesîle-i 

münferide olup zât-ı devletlerinin bunca müddetlerden beri hâsıl eylemiş oldukları maʻlûmât ve 

mahâretin semerât-ı nâfiʻasının idrâk ve iktitâf olunacağı ve pâdişâhımız efendimizin mülk ve 

devletlerine hidemât-ı hasene ibrâz buyurulacağı bir zamanda umûr-ı saltanat- seniyyeden dest-keş 

ferâğ olmalarına hamiyet-i müsellemeleri kâil olmayacağı misüllü cenâb-ı devletleri ki mesâlih ve 

mehâmm-ı saltanat-ı seniyyede ikmâl-i tecârib ve maʻlûmât etmiş bir bende-i kadîmin şöyle bir 

zamanda işsiz bırakılmasına kalb-i hikmet-i edeb-i hazret-i mülûkâne dahi râzı değildir. Binâen-aleyh 

istiʻfâ hakkında serd u beyân olunan şu sebeb karîn-i kabûl-i âlî olamayıp bundan başka böyle bir 

niyâz ve mürâcaʻatda bulundurmağı îcâb eden her ne esbâb ve vesâ’il var ise doğruca Mabeyn-i 

Hümâyûn’a şifreli telgrafnâme ile işʻâr buyurulması irâde-i seniyye-i hazret-i mülûkâne iktizâsından 

olduğunu cevâben beyân ederim. 10 Teşrin-i Evvel (12)95. Aslına mutabıkdır.” (BOA, Y.EE, 79/77, 

Lef 2, 10 Teşrin-i Evvel 1295 (22 Ekim 1879). 
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cümlesini de eklemiştir
182

. Bu telgrafa verilen cevapta ise padişahın selamı tebliğ 

olunarak telgrafta bahsedilen hususlar hakkında padişahın talimatının iki üç gün 

içinde kendisine iletileceği, yine padişahın bazı emir ve iradelerinin tebliği 

memuriyetiyle saraydan birinin Suriye’ye gönderileceği bildirilmiştir
183

. 

İngiltere Sefiri Layard da Midhat Paşa’nın çekilmesinin bölgece vahim 

neticeler doğuracağını, Paşa’nın istifasının içinde bulunduğu sıkıntılardan ve 

görevini yaparken karşılaştığı bazı engellerden kaynaklandığını, istifasının asıl 

sebebinin anlaşılması maksadıyla bir memur gönderilmesi kararıyla padişahın ne 

derece bilgi ve hikmet sahibi olduğunu saraya bildirerek
184

 memnuniyetini ifade 

etmiştir.  

Bu şekilde Midhat Paşa teskin edilmiş, ancak aradan altı ay geçmesine 

rağmen Midhat Paşa’nın karşılaştığı sıkıntılar son bulmamış, saraydan Suriye’ye 

gönderilecek memur da yollanmamıştı. Midhat Paşa bir telgraf daha çekerek istifa 

isteğini tekrarlamıştır. Telgrafta, ilk istifa talebine padişahça verilen karşılık ve 

gösterilen teveccühten dolayı kendini zorlayarak bir müddet daha göreve devam 

ettiğini ve vilayetin de önemli bir meşkalesi bulunmadığını belirttikten sonra “nezd-i 

âlîde meçhûl olmayan esbâba mebnî” valilikten affını istemiştir
185

. 

Mabeyn’den verilen cevapta ise saraydan Suriye’ye gönderilecek memurların 

özel vazifeleri dolayısıyla görevlerinin başından ayrılamayacak durumda olmaları ve 

padişahın iradelerinin tamı tamına tebliğ ve tefhimiyle alınacak cevapları layıkıyla 

İstanbul’a iletecek başka güvenilir vasıta bulunmaması nedeniyle memur yollanacağı 

vaadinin gerçekleşemediği, bu durumun başka bir manaya yorumlanmaması 

gerektiği, “nezd-i âlîde meçhul olmayan” sebeplerin biri ihtiyarlık diğeri ise vilayet 

                                                 
182 BOA, Y.EE, 79/77, Lef 3, 11 Teşrin-i Evvel 1295 (23 Ekim 1879); İ.DH, 64458-2, 9 Zilkade 1296 

(25 Ekim 1879). 
183 BOA, Y.EE, 79/77, Lef 4, 12 Teşrin-i Evvel 1295 (24 Ekim 1879). 
184 BOA, Y.EE, 79/76, 23 Teşrin-i Evvel 1879 (4 Kasım 1879). 
185 BOA, Y.EE, 79/90, 18 Mayıs 1296 (30 Mayıs 1880). “Suriye Vâlisi Midhat Paşa’dan Vârid Olan 

Telgraf-nâmenin Hallidir: Me’mûriyetden afv buyurulmaklığım istirhâmıyla geçen teşrîn-i evvelde 

takdîm olunan maʻrûzât-ı âcizânem üzerine lütfen ve tenezzülen şeref-sâdır olan emr u fermân-ı 

hümâyûn-ı mülûkâneye imtisâlen bir müddet daha cebr-i nefs ile tahammül edilmiş ve evvelki niyâz-ı 

âcizânemi arza bâʻis olan Dürzi mes’elesi gibi mesâ’il ve vekâyiʻ ber-taraf olarak li’l-hamd vilâyetce 

ehemmiyete şâyân bir hâl kalmamış olduğundan ve nezd-i âlîde meçhûl olmayan esbâba mebnî burada 

kalmaklığım imkânsız bulunduğundan lütfen ve merhameten afv-ı âcizânem husûsuna müsâʻade-i 

aliye-i pâdişâhîyi recâya cür’et eylerim 18 Mayıs (12)96 Midhat. Suriye Vilâyet-i Celîlesinden 

Mevrûd 18 Mayıs (12)96 Târîhli Telgrafnâmenin Halli: Bu kere Mâbeyn-i Hümâyûn’a arz olunan 

telgraf-ı âcizânemin tervîci mekârim-i ahlâk-ı muhlis-i perverîlerinden bi’l-hassa recâ olunur. Bende 

Midhat”.  



447 

 

idaresindeki hareketlerin mukayyediyeti olup ihtiyarlığın geçerli bir sebep kabul 

edilmediği, yakında valilerin yetkilerini genişleten bir kanun neşredileceğinden 

mukayyediyet maddesinin de istifa sebebi olarak görülmediği beyan edilmiş, bunlar 

dışında başka sebepler var ise bildirilmesi istenmiştir
186

. 

Karşılıklı telgraflaşmalar devam ediyordu. Midhat Paşa cevabında, bahsedilen 

sebepler dışında yeni yapılan kanun ve nizamnamelerin ortaya çıkardığı zararlarla 

şahsına yönelik her taraftan gördüğü hakaret ve kötü muamelenin kendisini istifaya 

mecbur ettiğini beyanla, şahsi ve devlet hizmetindeki şeref ve namusunu lekedâr 

etmemek adına valilikten affı talebini yinelemiştir
187

. Buna karşılık kendisinin şan ve 

şerefinin muhafazasına padişahın mütekeffil bulunduğu, birtakım “kîl u kâlden” asla 

                                                 
186 BOA, Y.EE, 79/89, 19 Mayıs 1296 (31 Mayıs 1880). “Mâbeyn-i Hümâyûn’dan 19 Mayıs 1296 

Târîhiyle Midhat Paşa’ya Cevâben Şifreli Olarak Yazılan Telgrafnâmenin Sûretidir. 18 Mayıs (12)96 

târîhli telgrafnâme-i âsafâneleri meşmûl-ı nazar-ı âlî oldu. Maʻlûm-ı hidîvîleri olduğu üzere taraf-ı 

hazret-i pâdişâhîden nezd-i âlîlerine iʻzâmı tasmîm buyurulmuş olan zâtın şimdiye kadar 

gönderilememesi irâdât ve ifâdât-ı seniyye-i mülûkâneyi bi-tamâmihâ zât-ı sâmîlerine teblîğ ve tefhîm 

ve maʻrûzât-ı cevâbiye-i dâverânelerini hâk-i pây-ı âlîye lâyıkıyla arz ve tebeyyün edebilecek vâsıta-i 

mü’temenenin hizmet-i mahsûsasından infikâk edememesine ve evsâf-ı matlûbeyi hâ’iz diğer birinin 

bulunamamasına mübtenî olduğundan şu vaʻd-i âlînin adem-i incâzının zerrece başka bir cihet ve 

maʻnâya haml buyurulmaması ve telgrafnâme-i âlî-i vilâyet-penâhîlerinde istiʻfâ-yı âsafânelerinin 

nezd-i âlîde meçhûl olmayan bazı esbâba ibtinâsı işʻâr buyurulmuş olmakla mukaddemce yine bu 

husûsa dâ’ir telgrafnâme-i hidîvîlerinde bast olunan sebebler iki şeye münhasır olarak bunların biri 

sinn-i âlîlerinin vâsıl-ı mertebe-i şeyhûhat olması biri de idâre-i vilâyetce harekât-ı âsafânelerinin 

mukayyediyeti maddeleri olduğu mülâbesesiyle bu iki sebeb hâricinde esbâb maʻlum-ı âlî olmayıp 

pâdişâh ve devletine hizmet-i sâdıkâne ibrâzına mücidd ve sâʻî olan bendegânın dem-i vâ-pesîne kadar 

şeref-i hizmet-i seniyyeden adem-i mehcûriyetleri ehass ve akdem-i âmâlları olmak lâzım geleceğine 

nazaran özr-i şeyhûhat hâ’iz-i mevkiʻ-i makbûliyet olamayacağı nezd-i devletlerinde dahi 

müsellemâtdan bulunduğundan ve mukayyediyet bahsine gelince yakında vülât-ı ızâmın 

me’zûniyetini tevsîʻ edecek sûretde bir kânûnun neşri der-dest bulunduğu cihetle bu sebeb de mürtefiʻ 

ve mündefiʻ olacağından zikr olunan sebebler hâricinde esbâb-ı istiʻfâ olup olmadığının ve olduğu 

hâlde tamâmıyla hâk-i pay-ı hümâyûna arz ve beyân buyurulması irâde-i seniyye-i hazret-i mülûkâne 

hükm-i celîlinden olmakla ol-bâbda (Y.EE, 79/89, 19 Mayıs 1296 (31 Mayıs 1880). 
187 BOA, Y.EE, 79/91, 21 Mayıs 1296 (2 Haziran 1880); 79/89, 21 Mayıs 1296 (2 Haziran 1880). 

“Suriye Vâlisi Midhat Paşa’dan Gelen 21 Mayıs (12)96 Tarihli Telgrafnâmenin Hallidir: İstiʻfâya dâir 

takdîm eylediğim arîza-i âcizâneme cevâben ihsân buyurulan telgrafnâme-i âlîlerinde münderic esbâb 

hâricinde olarak bir müddetdenberi nizâmât ve kavânîn-i cedîdenin icrââtıyla vücûda gelen mazarrât 

ve şahsî ve mahsûsî olarak her tarafdan gördüğüm tahkîrât ve sû-i muʻâmelât yeniden istidʻâ-yı lütf ve 

merhamet-i velî niʻmete mecbûr etmişdir. Altı ay evvelki arîzamda beyân olunduğu vechile hizmet-i 

pâdişâhîde ifnâ-yı ömr etmek azm-i katʻîsinde bulunduğumdan ve ömrün nihâyete geldiğinden 

bakiyesinin bence ehemmiyeti yokdur. Lâkin ömürden daha eʻazz ve akdes bir şey vardır ki o da 

nâmusdur. Cereyân eden ahvâl ve muʻâmelâtın ihtimâl ki nefsü’l-emre isâbeti veyâhûd başka bir 

sebeb ve hikmeti olabilir ise de nazar ve iʻtikâd-ı âcizânemde bunların cümlesi gerek idâresi uhde-i 

âcizânemde olan vilâyet umûruna ve gerek şahs ve zâtıma âid olsun her iki sûretde dahi ihlâl-i nâmusu 

mûcib bir dereceyi müntic olacağından ve hizmet-i devletde kırk seneden ziyâde müddet canımdan 

eʻazz olarak muhâfaza eylediğim şeref ve namusumu lekedâr etmek istememekde maʻzûr 

bulunduğumdan dünyada her türlü metâlibi terk ederek bir tarafa çekilmeğe karâr verdim. Bu bâbda 

lütf ve merhamet-i seniyye-i hazret-i pâdişâhîye tekrâr arz ve dehâlet eylerim efendim” (Y.EE, 79/91, 

21 Mayıs 1296 (2 Haziran 1880). 
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müte’essir olmayarak “meslek-i müstakîmde” devam olunması gerektiği, padişahın 

yapılan hizmetlerden memnuniyet duyarak selam ve iltifatlarını yolladığı, yeni 

uygulamaya konulan adliye kanunuyla ilgili rahatsızlıklarında haklı olduğu ve her 

taraftan bu konuda şikayet geldiği, tecrübeleri ışığında adliye ve mülkiye alanında 

ıslahat görüşlerini içeren bir layiha tanzimiyle İstanbul-Suriye haberleşmesinde de 

kullanılmak üzere güvendiği bir adamıyla İstanbul’a gönderilmesi bildirilmiştir
188

. 

Bir sonraki telgrafta ise kanun ve nizamlarla ilgili hazırlanacak layihayı İstanbul’a 

getirecek memura, şifahen padişaha ulaştırılmak üzere diğer konular hakkındaki 

görüş ve düşüncelerinin de ifade ve tenbih edilmesi istenmiştir
189

. 

Bu gelişmelerden sonra Midhat Paşa bir layiha hazırlayarak Beyrut 

Mutasarrıfı Raif Efendi ile İstanbul’a göndermiştir
190

. Bu layihaya göre; Suriye 

Vilayeti, diğer vilayetlerden geniş olup ahalisi Arap, Türk, Türkmen, Dürz, Nusayri, 

Rum, Maruni, Katolik, Protestan, Süryani, Ermeni ve bunların alt grupları olarak tam 

24 çeşit millet ve mezhepten oluşmaktadır. Bunlara ilaveten Cezayir, Çerkes, Tatar 

ve Laz muhacirler de bulunmaktadır. Ayrıca urban ve aşiretlerin durumu da 

malumdur. Bu kadar farklı millet ve gurupları bir kaide-i muttaridede idare etmek 

oldukça zordur. Hal böyle iken vergi, aşar, asker, tamga, duhan ve müskirat rusumatı 

gibi tekâliften müstesna vilayetin ortasında bir Cebel-i Lübnan idaresi mevcuttur. 

Suriye öteden beri batılı devletlerin özellikle Fransa ve İngiltere’nin müdahalesine 

maruz kalmıştır. Bu iki devlet politik olarak rekabet halindedir. Biri Dürzileri, diğeri 

Marunileri himaye etmektedir. Aynı zamanda İslam ve Hıristiyan unsurlar üzerinde 

himayelerini genişletmek arzusundadırlar. Emvâl-i Mîrîye ve kurʻa maddeleri 

husunda ortaya çıkan suistimalle ahalisi dağılan Hama ile Lazkiye sancakları 

arasındaki Cebel-i Nusayrî’ye Amerikalılar gelip mektep ve kiliseler yaparak 

bölgeye özellikle Akka’ya yerleşmişlerdir. 

İşte böyle bir durumda Osmanlı Devleti, ecnebî himayesi dışındaki halkının 

gönlünü kazanacağı yerde tam aksine mesken vergisinin iki katına çıkarılması, 

ağnam rusumunun artırılması, duhan rusumundan dolayı bazı nahiye ve köylerden 

                                                 
188 BOA, Y.EE, 79/89, 22 Mayıs 1296 (3 Haziran 1880); 79/88, 22 Mayıs 1296 (3 Haziran 1880). 
189 BOA, Y.EE, 79/89, 27 Mayıs 1296 (8 Haziran 1880). 
190 BOA, Y.EE, 79/96, 21 Haziran 1296 (3 Temmuz 1880); 20 Temmuz 1296 (1 Ağustos 1880). Raif 

Efendi’nin İstanbul’da kalışının uzaması ve geri dönmeyecek olması nedeniyle Beyrut 

Mutasarrıflığı’na Saruhan Mutasarrıfı Necib Paşa istenmiştir (BOA, Y.A.RES, 7/8, Lef 2, 1 Ağustos 

1296 (13 Ağustos 1880). 
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tahammül harici akçe istenilmesi, hiçbir yerde nüfus sayımları sahih olmadığından 

fazla kurʻa askeri alınması yoluna gitmiştir. Haliyle ecnebi himayesinden faydalanan 

ve her türlü tekaliften istisna tutulan halka karşılık diğer taraftan fakr u zaruret içinde 

bulunan halka daha da yüklenilmesi devlete nefreti artırmıştır. Bu konu hakkında ve 

mülkî ve mâlî işlerin Suriye Vilayeti’nin usul ve adetlerine uygun olarak 

düzenlenmesi hususunda yaklaşık bir yıldır Bâbıâli’ye birçok layiha ve yazı 

sunulduğu halde hiçbirine cevap alınamamıştır. Hatta Cebel-i Nusayri’ye bizzat 

gidilerek Nusayri reisleri çağırılıp nüfus, emlak ve arazilerinin yeniden tahriri, 

emval-i miriyenin tanzimi ve on beş milyon kuruştan fazla bakayanın tahsili gibi 

konularda mutabakat sağlanmışken üç yük kuruşluk masrafa Vergi Emaneti müsaade 

etmediğinden harakete geçilememiştir. Akka Sancağı ahalisinin aşiretler tasallutuyla 

ve kurʻa-i askeriyede yapılan suistimallerle dağılması ve arazilerinin ecnebi eline 

geçmesine karşılık alıncak tedbirler Bâbıâli’ye iletilmişse de cevap alınamamıştır. 

Yine Belka Sancağı’nın idaresi zayıf olan Maan ve Kerek nahiyelerine misyonerlerin 

şikayetleri üzerine Fransa ve İngiltere’nin müdahaleye kalkışmasına nasıl karşılık 

verilmesi gerektiği suali de İstanbulca yanıtsız bırakılmıştır. Aynı şekilde Dürzilerin 

yola getirilerek Havran’da kaymakam, meclis, mahkeme ve zabtiye gibi birimlerin 

tanzimi ve neferat-ı muvazzafa sergerdeliği maaşı adıyla bazı Dürzi reislerine verilen 

maaşların kesilmesi konularına da Bâbıâli kayıtsız kalmış, cevap dahi vermemiştir.  

Mâliyenin durumuna gelince vergi, bedel-i askerî, aşar ve ağnam olmak üzere 

Suriye Vilayeti’nin gelirlerinin toplamı 52 milyon kuruş civarındadır. Mâl-ı verginin 

kıymet-i emlak ve îrâd üzerine tahsisi usulü Belka ve Havran sancakları dışındaki 

yerlerde uygulamaya konulmuşsa da kapitülasyonlar gereği ecnebilerden temettü 

vergisi alınmaması yerli halkın şikayetlerine sebep olmaktadır. Yine bedelât-ı 

askeriyeyi gayrimüslim halk ödemek istemediğinden temettü ve bedel-i askeri 

vergileri tahsil olunamamakta, bakaya kalmaktadır. Ağnam hasılatı sene başında ve 

birkaç ay zarfında tahsil olunan en sağlam gelirlerden biridir. Ancak Suriye’de 

ağnamın birçoğu aşiret ve urbanın elinde olduğundan tahsilinde zorluk 

çekilmektedir. Bölgenin özelliklerine göre usuller geliştirilerek tahsil konusunda 

başarı sağlanmışsa da ağnam rusumu hakkında yürürlükte olan umûmî kaidenin 

haricine çıkılmasına İstanbul izin vermemiştir.  
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Vilayetin aşar geliri 26 milyon civarındadır. İstanbul, aşarın artık emâneten 

idaresi kararı almıştır. Bâbıâli ve Mâliye Nezâreti’ne, Suriye Vilayeti’nde aşarın 

umumiyetle ve birden bire emâneten idaresi usulüne geçildiği takdirde pek çok zayiat 

olacağı defalarca yazılmışken hiçbiri nazar-ı itibara alınmamıştır. Aşarın emâneten 

idaresi için herhangi bir hazırlık yokken ve emânet memuru olmaya kabil, emniyete 

salih yüzde beş kişi bulmak mümkün değil iken muʻaşşir (ondalıkçı memur), kolcu, 

anbarcı adıyla beş binden fazla sayıda tayin olunan memurların suistimal ve irtikaba 

bulaşmaları kaçınılmazdır. Hal böyle olunca aşar vergisinin yarısının ve belki de 

yarıdan fazlasının telef olacağı muhakkaktır.  

Vergilerin tahsil usullerinde de değişiklik yaşanmıştır. Tahsilat işi şimdiye 

kadar zabtiye vasıtasıyla ve silah zoruyla gerçekleştirilmekteydi. Bu usulün zararları 

kabul edilmekle birlikte Suriye Vilayeti halkının büyük kısmı değişik kavimlerden ve 

aşiretlerden meydana gelerek vergilerin diğer vilayetlerde olduğu gibi muntazam 

usule göre toplanmasına kabiliyet kazanıncaya kadar “usûl-i tahsîliyenin kendi ahlak 

ve âdet-i me’lûfeleri dâiresinde devâmı zarûrî”dir. Aynı zamanda bu hâlin büsbütün 

eski sistemde bırakılması da münasip görülmediğinden bir senedir tahsildarlar 

tayiniyle usul-i tahsiliyenin yavaş yavaş yoluna konmasına teşebbüs edilmiştir. 

Ancak Osmanlı Devleti’nin genelinde kabul edilen tahsildarlık usulü hakkındaki 

nizamname Suriye’ye gönderilerek tamamıyla aynen icrası emredilmiştir. Halbuki 

nizamnamede belirtilen aidat ile burada tahsildarlığa rağbet eden kimse 

bulunmamaktadır. Bulunsa bile bazı yerlerde zabtiye ve jandarma tarafından fiili 

yardım yapılmadıkça vergi tahsili şöyle dursun yalnız başlarına köylere bile gitmeğe 

muktedir olamayacaklardır. İşte bu hususlar Bâbıâli ve Mâliye Nezâreti’ne 

anlatılmaya çalışılmışsa da fayda etmediğinden gelen emirlere uyulmak zorunda 

kalınmıştır. Vergilerin tahsilinin memurlara havale edilmesiyle artık zabtiye 

kuvvetine de evvelki kadar ihtiyaç olmayacağı düşüncesiyle mevcut zabtiyeninin 

üçte birinden fazlası azaltıldığından tahsîl-i emval işi memursuz ve sahipsiz kalmış, 

yeni sene vergisinden iki ayda 3 milyon 200 bin kuruş toplanması gerekirken 400 bin 

kuruşa ancak ulaşılabilmiştir. 

Hal böyle iken bir taraftan Bâbıâli’den her gün gelen yazı ve telgraflarla 

milyon kuruşların havalesi için yapılan tazyik, diğer taraftan 5. Ordu’nun tahsisatı, 

memurların işlemiş maaşları ve beş binden fazla mütekaid ve muhtâcînin 
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muhassesatında çekilen müşkilat gerçekten dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. 

Bununla birlikte memurların ve katiplerin maaşlarının tenziline karşılık görev ve iş 

yükleri artırıldığından işlerin onda biri bile hakkıyla yerine getirilememekte, maaşları 

kesilen memurların irtikaba sapma durumları ortaya çıkmaktadır.  

Vilayet topraklarının genişliği, değişik kavim ve milletlerin varlığı, aşiretlerin 

dolaşma mahalli olması sebebiyle asayiş için önceleri beş altı bin kişilik zabtiye ve 

muvazzaf askeri istihdam olunduğu halde vilayet taʻmimâtında yer alan lüzumu 

durumunda mülkî memurların reyiyle bir mahalle asker sevki kaidesinin semeresiyle 

zabtiyenin yavaş yavaş sayıları azaltılarak 3.300 kişiye kadar düşürülmüştü. Geçen 

sene polis ve jandarma askerinin teşkili emrinin alınması üzerine zabtiyenin 

mevcudu polis, jandarma ve zabtiye olarak 2.400 kişiye indirilmiş, öteden beri mutad 

olduğu üzere valiliğinin emrinde vilayetin çöl tarafını muhafaza için asâkir-i 

nizâmiyeden tayin kılınan 500 esterli askerin noksanları da tamamlanmıştır. Ancak 

Seraskerliğin vilayete karşı muhalefet ve zıddiyeti neticesinde gerek bu esterli 

müfrezenin gerekse diğer bölgelerdeki askerlerin 5. Ordu Müşiri’nden emir 

almadıkça yalnız valiliğin emriyle hareket etmemeleri için subaylara talimat 

verildiğinden geçen seneden beri hükümet memurlarının gerek gördüğü mevkilere 

asker sevkedilmesi emirlerinden hiçbiri yerine getirilmemiştir. Hatta Suriye ve Haleb 

hududu arasında Hendek Kalesi civarındaki Nusayrî eşkıya gurubuna müşirin de 

oluru alınarak zabtiye ve nizamiyenin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon müşirin 

(Ahmed Eyüb Paşa) habersizce askeri geri çekmesiyle başarısız olmuştur. İskan 

olunmak üzere anlaşmaya varılan aşiretin yerleşecekleri mahalle sevkleri esnasında 

düşman aşiretlerin saldırılarından korunması amacıyla istenen asker talebine yanıt 

verilmemiş ve tahmin edildiği gibi gerçekleştirilen saldırı esnasında bölgede 

bulunmasına ve az sayıda zabtiyenin canla başla mücadelesine şahit olmasına 

rağmen yardım göndermemiştir. Ayrıca geçen sene tahsisat-ı askeriyenin tamamıyla 

verilememesinden dolayı askerin çarşı-pazarı yağmalaması için Beyrut’a emir 

göndermek gibi tehlikeli işlere de kalkışmıştır.  

Bir taraftan zabtiye ve jandarma askerinin muhassesatının tenzili diğer 

taraftan mutasarrıf ve muhasebecilerin rütbe ve derecelerinin değiştirilmesi, işleri 

karmaşık hale getirmiş, vergilerin toplanamaması maaş ödemelerinin birikmesine 

sebep olmuşken bir de mevkib-i hacc-ı şerifin levazımatının tedariki zamanı gelerek 
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akçe ihtiyacı had safhaya çıkmıştır. Her neyse şimdilik bu konuların tafsilatına 

girilmeyerek sıkıntı duyulan konuları sırası geldikçe Raif Efendi şifahi olarak arz 

edecektir
191

. 

Midhat Paşa yine Raif Efendi ile gönderdiği başka bir layihada yeni çıkarılan 

kanunların numune olarak belli bölgelerde denenmeden doğrudan kabul edilmesi, 

vilayetlerin bölgesel farklılıklarının dikkate alınmaması, valilerin görüşlerine önem 

verilmemesi, vilayet yöneticilerinin yetkileri daraltılırken sorumluluklarının aynen 

sürdürülmesi ve Kânûn-ı Esâsî’nin 108. maddesinde yer alan vilayet idaresinde 

“tevsîʻ-i me’zûniyet ve tefrîk-i vezâif” düsturuna riayet edilmemesi gibi hususları 

yazıya dökmüştür. Önemine binaen layihanın aşağıda aynen verilmesinde fayda 

vardır.  

 “Şöyle ki bir halkın ve bir memleketin idâresi için vazʻ olunan kânûnun 

hükmü lâ-yetegayyer olarak cümle hakkında bilâ-istisnâ icrâ olunmak şart ve lâzım 

olmakla kânûnda esâs olan şey burası olduğu ve böyle olmaz ise kânûn 

denilemeyeceği müsellemdir. Eğerçe şimdiye kadar neşr ve iʻlân buyurulan 

kavânînin kânûniyeti meclis-i mebʻûsânın kabûlüyle meşrût olmasıyla bunların hiç 

birisi şimdilik sûret-i katʻiyede değilse de mâdemki âtîde kânûn olacağı iʻtibârıyla 

neşr ve iʻlân buyurulmuşdur bunların icrâ’âtından hâsıl olan tecrübelere göre taʻdîl 

ve tashîhiyle lâ-yetegayyer bir hâl ve sûrete konulması lâzım gelir.  

Kaldı ki nezd-i âlîde taʻrîfe hâcet olmadığı vechile memleketlerin ve 

husûsuyla memâlik-i mahrûse-i şâhânenin müştemil olduğu bilâd ve emsârın ve 

bunlarda sâkin olan akvâm-ı mütenevviʻanın îcâbâtı ve ahlâk ve âdâtı birbirine 

benzemeyip mesela Bursa ve Edirne’de vazʻ ve ittihâzından istifâde olunan bir 

usûlün Suriye ve Haleb ve Bağdad gibi yerlerde mûcib-i mazarrat olduğu ve bi’l-akis 

oralarda fâ’ideli olan şeylerin diğerlerinde zarârı intâc eylediği ve’l-hâsıl pek çok 

şeyler vardır ki icrâ’âtında bir mahalde adl ve diğer mahalde zülm ve gadr olmak 

lâzım geleceği memleketimizin tafsîl-i ahvâline vukûfu olanların maʻlûm ve 

müsellemidir.  

                                                 
191 BOA, Y.EE, 79/92, 5 Haziran 1296 (17 Haziran 1880); Ebubekir Sofuoğlu, “Osmanlı Devleti’nin 

Suriye Vilayetini Islah Teşebbüsleri”, History Studies, Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı, Samsun, 

Nisan 2012, s.354-361.   
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Binâ’en-aleyh kavânînin icrâ kılınacak taʻdîlât ve tashîhâtında buraları nazar-

ı iʻtibâra alınarak memleketlerce muttariden ve mütesâviyen icrâ-yı ahkâmı kâbil 

olan maddeler ne ise onların bilâ-tagayyür kânûn olarak icrâsı ve bunların hâricinde 

olan yani her memleketin hâline ve ahâlisinin âdât ve emzicesine göre tagayyür ve 

tahallüfü tabîʻî ve zarûrî bulunan husûsâtın mahalleri ihtiyâcâtına tevfîki iktizâ eder. 

Yoksa diğer bir memleketin ve husûsuyla Avrupa gibi ulûm ve medeniyeti 

derece-i kusvâya vâsıl olan memâlikin ihtiyâcâtına muvâfık gelmiş olan bir kânûn ve 

nizâmın hüsn-i intizâmı her ne kadar müsellem olsa onu tamâmıyla alıp bizim 

memleketde mevkiʻ-i icrâya koymak ve onun semerâtını iktitâfa çalışmak aynıyla 

Avrupa’da yapılmış ve akmişe-i nefîse nesc ve iʻmâline mahsûs bulunmuş olan zarîf 

ve nefîs bir makineyi getirip ne onu idâreye muktedir olacak amele ve ne de onun 

işleyeceği mahsûlât ve sâ’ir esbâb ve edevât yok iken onu işletmeğe çalışmak 

kabîlindendir. 

Meselâ kadaster ve istatistik ve istiklâl-i mehâkim ve usûl-i cibâyet-i emvâl 

ve zâbıta-i memleket husûslarında ve sâ’ir ahvâl-i siyâsiyede Avrupaca müttehiz olan 

kavâʻid ve nizâmâtın cümlesi o memleketlerin mukteziyâtına göre yapılmış şeyler 

olarak Avrupa’nın bugünkü intizam hâli dahi bunların semerâtı olmakla buna 

diyecek yokdur. Lâkin şu denilen şeylerden ez-cümle kadaster ve istatistik usulleri 

ibtidâ memleketin emlâk ve arâzîsi mühendisler maʻrifetiyle ölçülüp ve haritaları 

yapılıp herkesin hukûk-ı tasarrufiyesi ve tasarrufunda bulunan yerlerin kıymet-i 

sahîhası taʻayyün etmek ve nufûsunun kâʻide üzere vukûʻâtı mazbut olmak ve her 

köyde bir ihtiyâr meclisi ve her nâhiyede nâhiye meclisleri bulunmak ve efrâd-ı ahâli 

dahi bunların kavâʻid ve nizâmâtını hiç olmaz ise bir müddet olsun cebrî olarak 

icrâya kâbil ve müsteʻidd olmak misillü şeylere muhtâc iken bunların hiç birisi 

yapılmayan ve bir tek mühendis olmayan ve hâlâ mikdâr-ı nüfûsu bilinmeyen bir 

memleketde şehrî yüz elli guruş maʻaşlı bir kâtib ile kadaster ve istatistik nizâmâtının 

icrâ olunacağını zann ve iʻtikâd ile işe başlanılır ise maksadın vücûda gelmemesi 

tabîʻîdir ve kezâlik usûl-i muhâkeme kânûnları hükmünce deʻâvî-i hukûkiye için 

muʻayyen olan bir takım muʻâmelât-ı resmiyenin icrâsı için refte refte ehliyetli 

me’mûrlar yetişmekle beraber bir tarafdan dahi halkın şu usûle kesb-i ülfet ve 

kâbiliyet edeceği zamana kadar dûçar olacağı müşkilât umûr-ı tabîʻiyye ve 

zarûriyyeden addolunarak bunlardan mâddeten vukûʻa gelecek mazarratların 
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ehemmiyeti olmasa bile emniyet-i memleketi ihlâl etmesinden dolayı mes’ûliyeti 

tamâmıyla me’mûrîn-i hükûmete âid olan ashâb-ı cürm ve cinâyâtın ahz ve habsinde 

ve muhâkemesinde ve tahliye-i sebîli husûsunda me’mûrîn-i hükûmetin medhali 

şöyle dursun haberi bile olmaması iltizâm edilmek ve sonra onların sû-i ahvâlinden 

zuhûr edecek mes’ûliyeti hükûmet me’mûrlarına tahmîl kılınmak ne kadar yanlış ise 

umûr-ı zâbıtânın kumandası ve harekât-ı sâ’iresi bir dereceye kadar Harbiye Nezâret-

i Celîlesi’ne havâle ile oradan idâre olunmak ve vâlînin re’y ve inhâsı alaybeyinin 

inhâsıyla tasdik edilmek dahi o derece garîb ve acîbdir. 

Vâkıʻa şu yapılan kânûnların hükmüne tatbîkan Avrupa’da ve husûsuyla 

Fransa’da mehâkimin vezâ’ifi ve kâffe-i umûr-ı icrâ’iyesi bütün bütün ayrılıp bir 

sûret-i müstakilleye konulmuş ve polis ve jandarma vezâ’ifi dahi hükûmet-i 

siyâsiyeden tefrîk edilmiş ise de eyâlâtda vâlî bulunanların vezâif-i me’mûreleri dahi 

ona göre taʻdîl ve tahsîs olunmasıyla bir memleketde ne kadar vukûʻât olsa vâlî ve 

mutasarrıf ondan mes’ûl olmayıp cünha ve cinâyât nevʻinden ise polise ve deʻâvî-i 

hukûkiye ve cezâ’iye ise mehâkime ve emvâl-i devletin tahsîlâtına müteʻallik ise 

mâliye me’mûrlarının idâresinde bulunan tahsîldârlara âid olarak onların dahi her biri 

merkez-i devletde merciʻlerine merbût olduğu ve tahrîr-i emlâk ve nüfûs ve tanzîm-i 

memleket gibi umûr ise devâ’ir-i belediye idâresinde bulunduğu cihetle vâlî ve 

mutasarrıf makâmında bulunan adamların vazîfeleri ve işleri gâyet âdî bir nezâretden 

ve muʻâmelât-ı resmiyede tavassutdan ibâretdir. 

Eğerçe mü’essir-i teveccühât-ı kudsiyet-âyân-ı hazret-i pâdişâhî ile bizim 

memleketin dahi o derece bir sûret-i muntazamaya girmesi arzu olunarak bu da o 

yolda mukaddemâta teşebbüsle hâsıl olacağında şübhe yok ise de yapılan kânûnlar ve 

nizâmlar mukaddemât nevʻinden olmayıp Avrupa’da en mütemeddin milletlerin nice 

senelerden beri ulûm ve maʻârif kuvvetiyle vâsıl oldukları dereceye göre bir usûl-i 

idâre olduğu hâlde bu usûlü birden bire bizim memleketde icrâ etmek mümkün 

olamayarak nihâyet ekserîsinin şimdiki gibi icrâsız kalması ve bir takımının aks-i 

maksadı müntic olması tabîʻîdir. 

Pâdişâhımız efendimiz hazretlerinin tecdîd-i esâs-ı devlet ve iʻmâr-ı millet ve 

memleket niyyât-ı hayriyesiyle te’sîs buyurdukları Kânûn-ı Esâsî’nin yüz sekizinci 

maddesinde vilâyâtın usûl-i idâresi tevsîʻ-i me’zûniyet ve tefrîk-i vezâ’if kâʻidesi 

üzerine mü’esses olması hakkında sebkat eden vaʻd-i âlî dahi vilâyâtın her tarafında 
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yollar ve şimendifer ve telgraflar ve sâ’ir vesâ’it-i lâzime ve halkca istiʻdâd-ı kâmil 

husûlüyle Avrupa’nın ahvâl-i muntazaması derecesine yetişinceye kadar 

memleketlerin îcâbât-ı mevkiʻiyesine göre idâresi mahallerine bırakılmak mulâhaza-i 

sâ’ibesine müstenid olduğu hâlde şimdi bunun tamâmıyla aksi ve muhâlifi olarak 

vilâyetlerce kâffe-i müfredât-ı umûrun merkez-i devlete celb ve cemʻi doğru 

olamayacağı müstağnî-i arz ve beyândır. 

Yukarıda arz ve beyân olunduğu vechile vilâyetlerce olan ihtiyâcâtın 

yekdiğerine mukîs olmadığı cihetle umûmu hakkında olan nazariyâtda bu dereceden 

ziyâde beyân-ı re’y ve efkâra iktidâr ve maʻlûmât-ı âcizânem müsâʻid olmayıp fakat 

şu mevkiʻde iki seneye karîb müddet görülen ve tecrübe edilen ahvâlden hâsıl olan 

ve bu vilâyete mahsûs bulunan maʻlûmâta göre müşkilât-ı mevcûdenin menʻiyle 

vilâyetin hüsn-i idâresi iki şıkkdan birinin ihtiyârına mevkûf olarak bunun birisi 

yukarıda zikrolunduğu vechile umûr-ı adliye ve mâliye ve mülkiye hakkında umûmî 

ve lâ-yetegayyer hükmünde olan kavânînden mâ-adâ usûl ve nizâmât mevkiʻ ve 

mahallerinin îcâbât ve ihtiyâcâtına göre nasıl ve ne vechile olmak lâzım gelir ise 

iktizâları karârlaştırılıp lâyihaları takdîm kılınmak üzere mahalline havâlesi ve diğeri 

neşrolunan kavânîn ve nizâmâtda beyân buyurulduğu üzere vilâyetin kâffe-i umûru 

merkezden idâre ve ru’yetle her idâre Dersaʻadet’de merciʻi olan devâ’ir-i âliye 

tarafından mes’ûl olmak usûlü tercîh buyurulduğu hâlde vilâyetin mes’ûliyetine 

mahal kalmayacağından burasının emr-i resmî ile taʻyîn buyurulması îcâb eder. İşte 

hülâsa-i efkâr ve mülâhazât-ı âcizânem bundan ibâret olmakla herhâlde…”
192

.   

Padişah, Raif Efendi vasıtasıyla Midhat Paşa’ya yine selam ve iltifatlarını 

yollamaya devam etmiştir
193

. Ancak Paşa’nın şikayetleriyle ilgili herhangi bir olumlu 

gelişme yaşanmamış, sıkıntılar aynen sürmüştür. En son olarak 6. Ordu eski Müşiri 

Hüseyin Fevzi Paşa, yaverlik ünvanı verilerek bazı tahkikatlarda bulunmak ve 

Midhat Paşa ile görüşmek vazifesiyle Suriye’ye gönderilmiştir
194

. Midhat Paşa, 

Ahmed Eyüb Paşa’nın 5. Ordu Müşirliğinden azl ile yerine Hüseyin Fevzi Paşa’nın 

getirileceği ve kendisinin ortadan kaldırılacağına dair İstanbul’daki bazı gizli 

dostlarından haberler almışsa da bunlara itibar etmemiştir. Neticede Hüseyin Fevzi 

                                                 
192 BOA, Y.EE, 79/93, 5 Haziran 1296 (17 Haziran 1880). 
193 BOA, Y.EE, 79/96, 21 Haziran 1296 (3 temmuz 1880); 20 Temmuz 1296 (1 Ağustos 1880). 
194 BOA, İ.DH, 65438, 10 Şaban 1297 (18 Temmuz 1880). 
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Paşa Şam’a gelişinin ertesi günü Midhat Paşa ile görüşerek padişahın selamını 

tebliğden sonra kendisinden kuvvetli teminat alınmasına dair iradeyi ayrıntılarıyla 

anlatarak görevinin bundan ibaret olduğunu bildirmiştir. Midhat Paşa’nın hangi 

konuda teminat istendiğine dair sorusunun ardından Suriye Vilayeti’nin 

müstakiliyeti, Mösyö Layard’ın seyahatinde gereğinden fazla hürmet gösterilmesi ve 

Cebel-i Lübnan’ın Suriye Vilayeti’yle birleştirilmesi gibi konularda ortaya çıkan 

rivayetlerden bahis açılmıştır. Midhat Paşa bu rivayetlerin aslı olmadığını belirterek 

ve verilen cevaba da inanmayarak teminat istenmesindeki asıl maksadı tekrar 

sormuşsa da bir bilgi alamamış, o günkü görüşme bu şekilde sonuçlanmıştır
195

. 

Hemen arkasından Hüseyin Fevzi Paşa 5. Ordu Müşirliği’ne tayin edilerek 

eski müşir Ahmed Eyüb Paşa İstanbul’a çağrılmıştır
196

. Üç gün sonra da Midhat 

Paşa’nın Aydın Valisi Hamdi Paşa ile becayişi yapılmıştır
197

. Hamdi Paşa Suriye’ye 

gelene kadar valilik görevini 5. Ordu Müşiri Hüseyin Fevzi Paşa’nın vekaleten 

yürütmesi emri verilmiştir
198

.  

Hamdi Paşa’yı Beyrut’a, Midhat Paşa’yı da dönüşte İzmir’e götürmek üzere 

İstanbul’dan İzzettin Vapuru ve Yaver-i Şehriyârî Süleyman Bey gönderilmiştir. 

Hamdi Paşa’nın Beyrut’a ulaşmasının akabinde Yaver Süleyman Bey ile padişahın 

iradesine dair kısa bir görüşme yaparak 13 Ağustos 1880’de ailesiyle birlikte İzzettin 

Vapuru’na binen Midhat Paşa, 18 Ağustos Çarşamba akşamı İzmir’e varmıştır
199

. 

Yolda vapurun kömürü bittiğinden Marmaris Körfezi’nde bir müddet beklenilmiş, 

kömür ikmalinin ardından İzmir’e ulaşılmıştır
200

.  

 

B.Aydın Valiliği 

                                                 
195 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 226-227. 
196 BOA, İ.DH, 65440, 24 Şaban 1297 (1 Ağustos 1880). 
197 BOA, İ.DH, 65431, 27 Şaban 1297 (4 Ağustos 1880). 
198 BOA, İ.DH, 65437, 27 Şaban 1297 (4 Ağustos 1880). 
199 BOA, Y.A.HUS, 165/73, 26 Temmuz 1296 (7 Ağustos 1880); Y.EE, 79/98, 26 Temmuz 1296 (7 

ağustos 1880); 147/34, 28 Temmuz 1296 (9 Ağustos 1880); 79/100, 30 Temmuz 1296 (11 Ağustos 

1880); 79/101, 30 Temmuz 1296 (11 Ağustos 1880); 79/102, 6 Ağustos 1296 (18 Ağustos 1880); 

Y.EE, 147/2, 7 Ağustos 1296 (19 Ağustos 1880); Yıldız Perakende Evrakı Yaveran ve Maiyyet-i 

Seniyye Erkan-ı Harbiye Dairesi (Y.PRK.MYD), 1/56, 1 Ağustos 1296 (13 Ağustos 1880); 

A.MKT.UM, 1659/59, 27 Şaban 1297 (4 Ağustos 1880); 1660/29, 7 Ağustos 1296 (19 Ağustos 

1880).  
200 Ali Haydar Midhat, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatıralarım 1872-1946, Haz. İsmail 

Dervişoğlu, s.71.  
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Midhat Paşa İzmir’e gelişinin hemen ardından Mabeyn’e çektiği telgrafla 

Suriye’de içinde bulunduğu “ahvâl-i müşkileden” kurtarılarak Aydın gibi mühim bir 

vilayetin valiliğine tayin olunmasına teşekkür etmiştir
201

. Yine kendisini İzmir’e 

getiren ve İstanbul’a dönen Yâver-i Şehriyârî Süleyman Bey’e, Padişaha iletilmek 

üzere bazı şifahi ifadelerde bulunduğu gibi bir de yazı vermiştir. İlgili yazıda; 

Padişaha sadık olduğunu, iftira atarak Avrupa’ya sürülmesine sebep olan ve 

Suriye’deki çalışmalarını sû-i tefsîr edenleri Allah’a havale ettiğini ifade ile Aydın 

Valiliğine getirilerek düşmanlarının saldırılarına nihayet verilmesinden dolayı 

teşekkürlerini ve Aydın’da da memleket ve halkın imarı ve padişahın rızası için 

çalışacağını bildirmiştir. Ayrıca devlet hizmetinde bulunduğu 45 senelik zaman 

zarfında hiçbir zaman mâlî menfeat peşinde olmadığını ancak Şam’ın havasından 

dolayı ailesinin bir kısmının Beyrut’ta ikameti ve son olarak Suriye’den İzmir’e 

taşınma masraflarının da eklenmesiyle 19 bin kuruşluk valilik maaşının yetmediğini, 

atûfet ve merhamet-i mülûkaneye teslimiyet olunduğunu beyan etmiştir
202

. 

Midhat Paşa, göreve başlamasından on gün sonra vilayetin nüfus, suç, doğum 

ve ölüm miktarı, ölüm sebepleri, emlak ve arazi sahiplerinin tespiti gibi konularda 

bilgi toplanarak İstanbul’a bildirilmesi emri gereği ve vilayetin sorunlarının yakından 

görülerek çözülmesi maksadıyla vilayetin kuzeyinden başlayarak devre çıkmıştır
203

. 

Midhat Paşa Aydın Valiliği döneminde ibtidâî mekteplerin çoğaltılması ve 

şose yolları inşası gibi selefi Hamdi Paşa’nın başlattığı çalışmalara devam etmekle 

birlikte kendi geliştirdiği projeleri de uygulamaya geçirmeğe çaba sarf etmiştir
204

.  

 

1.İdari Faaliyetler 

Midhat Paşa ilk iş olarak hakkında şikayet bulunan, yolsuzluğa karışan ve 

görev mahalline uyum sağlayamayan idarecileri değiştirmiştir. Bu kapsamda Söke 

Kazası Kaymakamı Hakkı Bey ile Milas Kazası Kaymakamı Ali Rıza Efendi’nin 

becayişleri yapılmış
205

, Foçateyn Kazası Kaymakamlığı’na Soma Kazası 

Kaymakamı Abdülkadir Efendi nakledilerek Soma Kaymakamlığı’na da Yusuf Ziya 

                                                 
201 BOA, Y.EE, 79/103, 7 Ağustos 1296 (19 Ağustos 1880). 
202 BOA, Y.EE, 79/104, 8 Ağustos 1296 (20 Ağustos 1880). 
203 BOA, Y.EE, 40/97, 18 Ağustos 1296 (30 Ağustos 1880); 147/52, 18 Ağustos 1296 (30 Ağustos 

1880). 
204 BOA, Y.EE, 79/105, 11 Şevval 1297 (16 Eylül 1880). 
205 BOA, İ.DH, 65731, Lef 2, 23 Eylül 1296 (5 Ekim 1880). 
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Efendi tayin edilmiştir
206

. Askerî kura çekimindeki yolsuz muamelatından dolayı 

görevinden alınarak mahkemeye sevk edilen Kula Kazası Kaymakamı Rıfat 

Efendi’nin yerine Osman Sıdkı Efendi
207

, yine mahkemeye çıkarıldığı için azledilen 

Buldan Kazası Kaymakamı Hüseyin Vasfi Efendi’nin yerine de Hasan Tahsin Efendi 

getirilmiştir
208

. Ayrıca Nazilli, Kula, Tavas ve Turgudlu kazaları kaymakamları 

sırasıyla Said, Osman, Hasan Ziya ve Şevki efendiler, haklarındaki şikayetten dolayı 

mahkemeye çıkarılmış, Şevki Efendi’nin dışındakiler suçsuz bulunarak beraat 

etmişlerdir. Şevki Efendi suçundan, Osman Efendi ise Ramazan ayında gündüzleri 

sarhoş gezmesinden dolayı azledilmiş, diğer beraat edenlerin de görev mahallerinde 

kalmaları uygun görülmeyerek Tavas Kaymakamlığı’na Nazilli Kaymakamı Said, 

Nazilli Kaymakamlığı’na Menemen Kaymakamı Sezai, Menemen Kaymakamlığı’na 

Turgudlu Kaymakamı Hasan Ziya efendiler nakil yoluyla atanmışlardır. Yine Kasaba 

Kaymakamlığı’na Affan, Kula Kaymakamlığı’na da Kasaba Kaymakamlığı 

vekaletinde bulunan Refet beyler getirilmişlerdir
209

. 

 

Aydın Vilayeti İdârî Taksimâtı
210

 

Sancak ve 

Mutasarrıfları 

Kaza (Kaimmakamları) ve Nahiyeler (Müdürleri) 

İzmir Sancağı Nefs-i İzmir Kazası, Kuşadası Kazası (İbrahim Sâib Efendi), 

Maʻa Torbalı Tiryanda Nahiyesi (Abdülkerim Efendi), 

Karabirun Nahiyesi (Süleyman Faik Bey), Seferihisar 

Nahiyesi
211

 (Raşid Efendi), Bornova Nahiyesi
212

 (Şerif Mehmed 

Avni Efendi), Nif Nahiyesi
213

 (Hacı Mustafa Ağa), Seydiköy 

Nahiyesi
214

 (İbrahim Hilmi Efendi), Ödemiş Kazası (Rüstem 

                                                 
206 BOA, İ.DH, 65803, Lef 2, 4 Teşrin-i Evvel 1296 (16 Ekim 1880). 
207 BOA, İ.DH, 65954, Lef 2, 8 Zilhicce 1297 (11 Kasım 1880). 
208 BOA, İ.DH, 66583, 6 Cemaziyelevvel 1298 (6 Nisan 1881); Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi 

(DH.MKT), 1335/12, 14 Cemaziyelevvel 1298 (14 Nisan 1881). 
209 BOA, İ.DH, 66214, Lef 2, 14 Safer 1298 (16 Ocak 1881). 
210 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, Sene 1298, Defʻa 3, s.117- 174. 
211 Seferihisar Nahiyesi kazaya çevrilerek kaymakamlığına Safvet Bey atanmıştır (Salnâme-i Vilâyet-

i Aydın, Sene 1298, Defʻa 3, s.178). 
212 Doğrudan Vilayet Merkezine bağlıdır. 
213 Doğrudan Vilayet Merkezine bağlıdır. 
214 Doğrudan Vilayet Merkezine bağlıdır. 
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Efendi), Birgi Nahiyesi (Mehmed Emin Ali Efendi), Balyanbolu 

Nahiyesi (Mehmed Efendi), Tire Kazası (Mehmed Said Bey), 

Bayındır Kazası (Hüseyin Hüsnü Efendi), Urla Kazası (Cemal 

Bey), Menemen Kazası (Hasan Ziya Efendi), Foçateyn Kazası 

(Abdülkadir Efendi), Çeşme Kazası (Sadık Bey), Alaçatı 

Nahiyesi (Müdür Vekili Servet Efendi).      

Aydın Sancağı 

(Necib Paşa) 

Aydın, İneâbad Nahiyesi (Ahmed Sâmi Efendi), Sobuca 

Nahiyesi (Mehmed Ağa), Köşk Nahiyesi (Mehmed İzzet 

Efendi), Çine Nahiyesi (Mehmed Şevki efendi), Karahayıt 

Nahiyesi (Hacı Mehmed Mahmud Ağa), Denizli Kazası (Saib 

Bey), Sarayköy Nahiyesi (Hacı Ali Efendi), Honaz Nahiyesi 

(Rıfʻat Efendi), Nazilli Kazası (Sezai Efendi), Karacasu 

Nahiyesi (-), Kuyucak Nahiyesi (Mehmed Efendi), Sultanhisar 

(İsmail Efendi), İnce Nahiyesi (Mehmed Efendi), Bozdoğan 

Kazası (Ali Rıza Efendi), Yenipazar Nahiyesi (Mehmed Efendi), 

Buldan Kazası (Vekil), Güney Nahiyesi (Hüseyin Efendi), Söke 

Kazası (Hacı Ali Rıza Bey), Balat Nahiyesi (Hacı Ali Bey).  

Saruhan Sancağı 

(Salih Efendi) 

Manisa, Palamut Nahiyesi (Salih Efendi), Alaşehir Kazası 

(Sadık Bey), İnegöl Nahiyesi (Yusuf Efendi), Akhisar Kazası 

(Abdi Efendi), Demirci Kazası (Ali Rıza Efendi), Gördüs Kazası 

(Haşim Efendi), Borlu Nahiyesi (Hakkı Efendi), Kırkağaç 

Kazası (Mehmed Ali Bey), Gelembe Nahiyesi (Mehmed Nuri 

Efendi), Salihli Kazası (Emin Paşa), Adala Nahiyesi (Ali Rıza 

Efendi), Turgudlu Kazası (Cemal Bey), Ilıca Nahiyesi (Yahya 

Efendi), Dağmarmarası Nahiyesi (Tahir Efendi), Eşme Kazası 

(Şükrü Efendi), Güre Nahiyesi (Yusuf Kamil Efendi), Kula 

Kazası (Refet Efendi), Selendi Nahiyesi (-), Bergama Kazası 

(Mahmud Beyefendi), Nevâhî-i Bergama (İbrahim Sabri Efendi), 

Ilıca-i Bergama Nahiyesi (Hüseyin Kamil Efendi), Ayazmend 

Nahiyesi (Mahmud Beyefendi), Çandarlı Nahiyesi (Ahmed 

Enver Efendi), Kozak Nahiyesi (Hacı Mehmed Efendi), Dikili 
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Nahiyesi (Abdülkadir Efendi), Soma Kazası (Yusuf Ziya 

Efendi),  

Menteşe Sancağı 

(Enis Bey) 

Muğla, Ula Nahiyesi (Hikmet Efendi), Tavas Kazası (Said 

Efendi), Milas Kazası (Hakkı Bey), Bodrum Kazası (Nafiz 

Efendi), Meğri Kazası (Muhyiddin Efendi), Marmaris Kazası 

(Mehmed Emin Bey), Köyceğiz Kazası (İsmail Rüşdü Efendi), 

Bozüyük Kazası (Hüsnü Efendi) 

 

 

 

Midhat Paşa Aydın Vilayeti’nde birkaç bölgenin idarî taksimatında da 

değişikliğe gitmiştir. Bunlardan biri Seferhisar Nahiyesinin kazaya çevrilmesidir. 

Urla Kazasına bağlı Seferihisar Nahiyesi 16 köyden oluşmaktaydı. Oldukça geniş ve 

münbit arazisine rağmen tarım gelişmemişti. Halkın varlıklı olanları geçimlerini 

zeytin ve palamut ağaçlarından sağlamaktaydılar. 

Seferihisar Nahiyesi önceleri mamuriyeti ile dikkat çekerken son zamanlarda 

giderek geri kalmıştı. Midhat Paşa’nın bizzat bölgeyi ziyareti sırasında yapılan 

araştırma sonucunda halkın cehalet içinde bulunduğu, tembelliğe alışıp tarım ve 

ticaret işleriyle meşgul olmayarak arazilerini Hıristiyanlara sattıkları, küçük 

kayıklarla adalardan gelen Rum ve Yunanların hırsızlık ve eşkıyalıklarından bıkan ve 

korkan halkın yerlerini terk ettikleri tespitine ulaşılmıştı. Aslında ortaya çıkan sonuç 

idare ve asayişin zayıflığı idi. 

Midhat Paşa’nın kendi ifadesiyle “muhtâc-ı beyân olmadığı vechile bir 

memleket ahâlisine ait olan nefʻ ve zarârı herkesden ziyâde o memleket ahâlisi 

bilmek ve iktizâsını düşünüp çâresini aramak kendilere ait olmak lâzım geleceği 

kâʻide-i külliyeden ise de bizim memleket ahâlisinin maʻlûm olan mizâc ve hâlleri 

iktizâsınca bu makûle ahvâlde kuvve-i nüfûziye ile bir delîl ve rehber olmadıkça 

iktizâ eden şeyleri yapmak ve onun için ittifâk etmek iktidârında olmadıklarından az 

çok her gûna fiʻl ve tedbîri hükûmet me’mûrlarından beklemek ile me’lûf oldukları 

ve binâ-berîn burada en ziyâde muktedir me’mûrların vücûdu elzem bulunduğu hâlde 

bi’l-akis üçüncü derecede bir müdîr ile birkaç nefer zabtiye ikâmesiyle iktifâ 
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olunarak âdetâ zâbıtasız ve hükûmetsiz bir hâle girmiş”ti
215

. Bu nedenle ve nüfus ve 

yıllık gelirinin büyüklüğü göz önüne alınarak Seferihisar Nahiyesinin kazaya 

dönüştürülmesine, bölgedeki ibtidâî mekteplerin tanzimine ve harap köylere 

yerleştirilmek üzere 500-600 hane muhacir gönderilmesine karar verilmiştir. Yine 

Seferihisar Nahiyesine 45 dakika mesafedeki Sığacık kasabasına bir müdür tayini, 

harap olan Sığacık Kalesi’nin yıkılarak enkazıyla sahil tarafına bir rıhtım ve sel 

sularının oluşturduğu kasaba içindeki bataklığın kurutulması maksadıyla su 

mecrasının önüne bir sed duvarı inşası kararı alınmıştır
216

. 

Diğer değişiklik ise Çine Nahiyesi ile Bozüyük Kaymakamlığı’nda 

yaşanmıştır. Halka idarece kolaylık sağlayacağı ve bölgenin kalkınmasına katkı 

sunacağı düşüncesiyle 94 adet köyden oluşan, 1.420.000 kuruş yıllık geliri olan ve 

sancak merkezine 8 saat mesafe uzaklığı bulunan Aydın Sancağı’na bağlı Çine 

Nahiyesinin kazaya çevrilmesi, yine Menteşe Sancağı’na tâbi Bozüyük Kazasının 

nahiyeye dönüştürülmesi ve yeniden teşkilatlanmaya gidilmemek adına Çine 

Müdürlüğü heyetinin Bozüyük’e, Bozüyük Kaymakamlığı heyetinin de Çine’ye 

nakilleri uygun görülmüştür
217

. 

 

2.İmar Faaliyetleri 

a.Ulaşım 

İzmir’den Urla’ya bir şose yolu inşasına başlanmış, iki saat mesafelik kısmı 

tamamlanan Karataş yolu kullanıma açılmıştır. Yine İzmir Şehri’nin ortasında 20 

ziraʻ genişliğinde bir sokak meydana getirilmiştir
218

. Bir diğer ulaşım faaliyeti de 

tramvay yolu inşası teşebbüsüdür.  

Bilindiği üzere İzmir, bir ticaret şehri olup o dönemde yerli yabancı 200 bin 

nüfusa sahipti. İzmir rıhtımının inşasıyla şehrin deniz tarafındaki Frenk mahalleleri 

oldukça gelişmişti. Buna karşılık şehrin iç tarafında kışla ve hükümet konağı 

arasındaki İslam ve Yahudi mahalleleri ulaşım imkanlarının yetersizliği sebebiyle 

geri kalmıştı. 

                                                 
215 BOA, ŞD, 1379/20, Lef 4, 6 Muharrem 1298 (9 Aralık 1880). 
216 BOA, İ.ŞD, 2982, Lef 3, 15 Rebiülevvel 1298 (15 Şubat 1881). 
217 BOA, ŞD, 1379/18, 27 Şaban 1297 (4 Ağustos 1880); İ.ŞD, 2929, Lef 2, 4 Zilhicce 1297 (7 Kasım 

1880). 
218 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 228-229. 
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Şehrin ortasında bulunan Kasaba Demiryolu İstasyonu’na gelen-giden yük ve 

eşyalar raylı sistemin bulunmayışı ve sokakların darlığı sebebiyle iskeleye deve 

sırtında naklediliyordu. Midhat Paşa istasyondan Göztepe’ye kadar bir tramvay hattı 

inşası ve ara bağlantı yollarının açılması durumunda İslam ve Yahudi mahallelerinin 

kalkınacağı, yolcu ve yük naklinin de kolaylaşacağı düşüncesindeydi. Yapılan ilk 

araştırmalara göre istasyondan kışlanın olduğu yere kadar 1.350 metre uzunluğunda, 

20 zira-ı Osmânî yani 15 metre genişliğinde bir cadde açılması ve devamında 

Göztepe’ye kadar ulaşan 6 kilometrelik mevcut yolun bazı yerleri istimlak edilerek 

en az 12 ziraa kadar genişletilmesi gerektiği anlaşılmıştı. Böylece tramvay hattının, 

yol inşası, tramvay alet-edevat tedariki ve istimlak (30 bin lira) bedeliyle toplam 60 

bin liraya mal olacağı hesaplanmıştı. Bu kadar büyük ve masraflı bir projenin 

belediye eliyle yapılması mümkün olmadığından Bağdat ve Suriye’deki tramvay 

yolu inşasında olduğu gibi İzmir’de de yerli bir şirket kurulması uygun görülmüştür. 

Bölgenin servet sahipleriyle yapılan müzakerelerden sonra her biri on lira değerinde 

6 bin hisseli ve 60 bin lira sermayeli “Tramvay Osmanlı Kumpanyası” adıyla yerli 

bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Şirketin şartnamesine göre; şirket İzmir’deki 

Kasaba Demiryolu İstasyonu’ndan Göztepe’ye kadar bir tramvay hattı inşa ederek 

işletmeye açacaktı. Devletten imtiyaz, müddet veya kefalet talep edilmeyip hattın kar 

ve zararı şirkete ait olacaktı. İstimlak bedelleri peşin olarak ödenecekti. Belirlenecek 

beş kişilik şirket müessisleri iki bin hisse satın alarak 60 bin liralık sermayenin üçte 

birini ortaya koyacaklardı. Bu hizmetlerine karşılık diğer hisselerin %10’u 

müessislere meccanen verilecekti. Bunun dışında kalan hisseler yerli ve yabancı 

taliplilerine satılacaktı. Yolun tamamlanmasından sonra Göztepe’den Aydın 

Demiryolu İstasyonu’na kadar hattın uzatılmasına lüzum duyulması halinde, şirkete 

öncelik tanınacaktı
219

. Midhat Paşa’nın talebiyle şirketin kurulmasına müsaade 

edilerek İstanbul’dan emr-i alî de gönderilmiştir
220

. 

Hızla işe başlanılarak şirket hissedarları toplanmış, alacakları hisseler 

kararlaştırılmış ve bir komisyon kurularak istimlak edilecek mahallerin kıymetleri 

                                                 
219 Zeki Arıkan, “Midhat Paşa’nın Aydın Valiliği (Ağustos 1880-Mayıs 1881)”, Uluslararası Midhat 

Paşa Semineri (Edirne, 8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, TTK, Ankara, 1986, s.145-

148; BOA, Y.EE, 40/101, 13 Eylül 1296 (25 Eylül 1880); 40/190, Tarihsiz. 
220 BOA, A.MKT.UM, 1665/75, 12 Zilhicce 1297 (15 Kasım 1880). 
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belirlenmiştir
221

. Ancak bu sırada İstanbul’dan gelen yazıda şirket için gönderilen 

emr-i âlînin bazı yerleri düzeltilerek yeni bir emr-i âlî yollandığı bildirilmiş, ilk emr-i 

âlînin iadesi istenmiştir
222

.  

İkinci emr-i âlîde tramvay kumpanyasının dahilî bir şirket olması, ortaya 

çıkacak ihtilafların çözümünde Osmanlı Devleti mahkemelerinin yetkili kılınması, 

isme verilecek hisse senetlerinin vilayet idare meclisince tasdik edilmesi, taşıma 

ücretlerinin Nâfia Nezâreti ve Şûrâ-yı Devletce belirlenmesi, müessisliğe ve 

hissedarlığa yabancıların kabul edilmemesi gibi maddeler bulunuyordu. Midhat Paşa, 

önde gelen hissedarları toplayarak emr-i âlînin maddelerini anlatmıştır. Özellikle 

ücretlerin İstanbulca belirlenmesi ve ecnebîlere hisse satılmaması maddeleri 

hissedarlarca olumlu karşılanmamıştır. Zaten bu işlerde tecrübesi bulunan ve şirket 

hisseleriyle yakından ilgilenen İzmir Rıhtımı sahib-i imtiyazı Mösyö Dussaud’un da 

ikinci emr-i âlî ile hissedarlığa kabul edilmeyerek saf dışı kalmasıyla ve yerli 

sermayeyle böyle büyük bir işin hayata geçirilmesi de mümkün gözükmediğinden 

daha kuruluş aşamasında şirket kendini feshetmiştir. Midhat Paşa da yabancıların bu 

tür şirketlere katılmalarına taraftar değildi. Zaten İzmir’deki şirkete yabancılar 

müessis olarak değil hissedar olarak katılacaktı. Kaldı ki kanunen buna engel bir 

durum da yoktu. Midhat Paşa, böyle güzel ve faydalı bir işin emr-i âlîdeki 

değişiklikle sonuçsuz kalmasından duyduğu rahatsızlığı belirttikten ve yabancı bir 

şirket olması durumunda devletin tazminat ödemeden emr-i âlî ve fermanı geri 

alamayacağı gerçeğini hatırlattıktan sonra her iki emr-i âlîyi de iade etmiştir
223

.    

 

b.Gaz Fenerleriyle İlgili Düzenleme ve Midhat Paşa Hakkında Ortaya 

Atılan İddialar 

1859 yılında Londra menşeli “Osmanlı Gaz Kumpanyası” adlı şirket, İzmir 

sokaklarını gaz fenerleriyle aydınlatma imtiyazı almıştı. En son 1877 tarihinde 

yapılan indirimle her bir fener için yıllık 33.5 sim Mecîdî fiyatta anlaşılmıştı.  

                                                 
221 BOA, Y.EE, 40/160, 19 Muharrem 1298 (22 Aralık 1880). 
222 BOA, A.MKT.UM, 1666/87, 4 Muharrem 1298 (7 Aralık 1880). 
223 Arıkan, “Midhat Paşa’nın Aydın Valiliği (Ağustos 1880-Mayıs 1881)”, Uluslararası Midhat Paşa 

Semineri (Edirne, 8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, s.149-151; BOA, Y.EE, 40/160, 19 

Muharrem 1298 (22 Aralık 1880). 



464 

 

İzmir Şehri’nin Birinci Daire-i Belediyesi İslam mahallelerine, İkinci Daire-i 

Belediyesi ise Frenk ve Hıristiyan mahallelerine bakıyordu. Toplam 550 tane gaz 

feneri vardı. Birinci Belediye mahallerinde az aydınlatan, çabuk sönen, kalitesiz 

petrol gazı kullanılıyordu. İkinci Belediye mıntıkasında ise daha kaliteli havagazıyla 

hizmet veriliyordu. 

Midhat Paşa’nın valiliği ile birlikte bu eşitsizliğin giderilmesi ve fiyatların da 

aşağı indirilmesi için görüşmelere başlanmıştır. Yapılan araştırmalara göre, bir 

fenerin senelik masrafı Tiryeste’de 84 Florin, Atina ve Marsilya’da 147 Frank, 

İstanbul’da ise 40 Mecîdî idi. Belediye ile şirket yetkilileri arasında yapılan 

pazarlıklarda gaz fenerlerinin 1000’e çıkarılması, yaz-kış günlük 10 saat yakılması, 

fiyatlarda da indirim talep edilmişse de 30 Mecîdî’den daha aşağıya 

düşürülememişti. En son Midhat Paşa’nın 28 Mecîdî’de diretmesiyle anlaşma 

sağlanmış, şirketle 5 yıllık konturato imzalanmıştır
224

. 

Bu sırada İzmir İkinci Belediye Dairesi Baş Müfettişi Mehmed Emin Efendi, 

Başvekalet’e gönderdiği mektupta, Midhat Paşa’nın vilayet idaresini Vasıf Efendi’ye 

bıraktığını, gaz fenerlerinde belediyeyi zarara sokarak 3.000 Mecîdî rüşvet aldığını, 

mezbaha inşasını ne idüğü belirsiz bir kumpanyaya vererek zebhiye rüsumunu iki 

katına çıkaracağını belirtmiştir
225

. 

Başvekalet de Aydın Valiliğine çektiği telgrafta Emin Efendi’nin ismini 

vermeden İzmir gaz şirketinin, fenerleri 27 ve daha aşağı fiyatlarla aydınlatmaya razı 

olmuşken 30 Mecîdî verilmesi, 4 sene için yapılan konturatoya şirketin isteğiyle bir 

sene daha ilave edilmesi, 20 sene müddetle işletmek üzere mezbaha inşasının 

bilinmeyen bir şirkete verilerek zebhiye rüsumunun iki katına çıkarılmasına 

teşebbüste bulunulması gibi konular hakkında haberler alındığından bahsederek 

validen açıklama istemiştir
226

. 

Midhat Paşa verdiği cevapta işin aslını yani bu konunun girişinde zikrolunan 

bilgileri hatırlattıktan sonra “ hal böyle iken bu maddeyi telgrafnâme-i sâmîlerinde 

işʻâr buyurulan sûretle haber verenler memleketin nısfından ziyâdesi olan Frenk ve 

Hıristiyan mahallâtı gaz ile tenvîr ve işʻâl olunduğu ve otuz üçer buçuk Mecîdî 

                                                 
224 BOA, ŞD, 1379/27, Lef 1, 11 Şubat 1296 (23 Şubat 1881). 
225 BOA, ŞD, 1379/27, Lef 10, 10 Kanun-ı Sani 1296 (22 Ocak 1881). 
226 BOA, Y.EE, 40/112, 14 Kanun-ı Sani 1296 (26 Ocak 1881). 
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hesâbıyla akçesi memleket nâmına te’diye kılındığı hâlde geride İslâm mahallâtının 

mahrûm kalmasıyla bundan ne zarâr terettüb edeceğini ve enzâr-ı yâr ve ağyârda ne 

te’sîr hâsıl eyleyeceğini hesâb ve idrâk etmeye hiss-i beşerîleri müsâʻid olmayan 

birkaç câhil ve nâdân eşhâs olmasıyla bunun hükmü olamaz ise de bu haberi huzûr-ı 

âlîlerine teblîğ eden herzegû ve ahmaklar bunun memleket ve ahâlînin muhâfaza-i 

menfeʻati maksadıyla ihbâr etmişler ise İzmir’de taraf-ı pâdişâhîden vâlî bulunan 

âdemin menâfîʻ-i devlet ve memleketi muhâfaza husûsundaki teşebbüsât ve icrâ’âtı 

elbette daha ziyâde mevsûk ve muʻtemed olmak lâzım geleceği beyânıyla cevâb 

verilecek yerde hezeyânlarının hemen telakkîsiyle ve kemâl-i ehemmiyetle telgraf 

çekilmesi ne kadar şâyân-ı te’essüf ahvâlden” diyerek hakkında çıkan dedikodulara 

Başvekaletce önem verilmesinden duyduğu üzüntüleri dile getirmiştir. Yine aynı 

yazıda rüşvet aldığına yönelik ağır ithamlara karşı dava açacağından bu iftiraları 

atanların isimlerinin bildirilmesini istemiştir
227

. 

İzmir İkinci Belediye Dairesi Başmüfettişi Mehmed Emin Efendi’nin 

mektubunun iftiralara dayanak oluşturduğu anlaşılmış, mektup Şûrâ-yı Devle’te 

havale olunduğundan davanın da Şûrâ-yı Devlet’te görülmesi kararlaştırılmıştır
228

. 

Midhat Paşa, Vilayet Nâfia Müdürü Saffet Bey’i vekil tayin ederek mahkeme 

için İstanbul’a göndermiştir
229

. Mektubun sahibinin araştırılmasından endişelen Emin 

Efendi de İstanbul’a kaçmıştı
230

. 

Aradan bir hafta geçtikten sonra Emin Efendi İzmir’e gelerek, sarhoşluk 

haliyle mektubu kaleme aldığını, mektupta yazan maddelerin hiçbirinin aslı esası 

olmadığını beyan ile Midhat Paşa’dan yazılı
231

 ve sözlü olarak af talebinde 

                                                 
227 BOA, Y.EE, 40/123, 28 Safer 1298 (30 Ocak 1881); ŞD, 1379/27, Lef 1, 28 Safer 1298 (30 Ocak 

1881). 
228 BOA, Y.EE, 40/126, 27 Kanun-ı Sani 1296 (8 Şubat 1881); 40 /119, 15 Rebiülevvel 1298 (15 

Şubat 1881). 
229 BOA, Y.EE, 40/128, 12 Şubat 1296 (24 Şubat 1881); 40/140, Tarihsiz. 
230 BOA, Y.EE, 40/127, 7 Şubat 1296 (19 Şubat 1881); ŞD, 1379/25, 7 Şubat 1296 (19 Şubat 1881). 
231 Aydın Vilâyet-i Celîlesi Vâlî-i Vâlâşânlığına 

Mahza harekât-ı câhilâne ve gâfilâne eseri olarak işin hakk ve hakîkatine kesb-i vukûf edilmeksizin 

hakk-ı âsafânelerinde İzmir’den Başvekâlet makâm-ı sâmîsine takdîmine cesâret etdiğim lâyiha-i 

âcizânem mündericâtı ser-â-pâ türrehât ve efsâneden ibâret olduğunu bi’t-te’emmül derk eyledim ise 

de bir kere elden çıkmış bulunmasına ve lâyiha-i maʻrûza mündericâtından dolayı bu dünyâda değil 

âhiretde bile mazhar-ı mücâzât olacağım vâreste-i şekk ve irtiyâb olmasına mebnî evlâd ve ıyâl-i 

âcizânemin bî-kes ve bî-vâyeliğine ve kullarının zarûret ve nedâmetine merhameten mazhar-ı afv-ı 

sâmîleri buyurulmak ümîdiyle müsellem-i âlem olan merhamet-i fahîmânelerine kemâl-i sûz u güdâz 

ile ilticâ eylerim ol-bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir. 9 Şubat 1296, 
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bulunmuştur. Kendisi söylemese de Emin Efendi’nin mektubunda ifade ettiği 

konuları sağdan soldan duyduğu anlaşılmış, belediye dairelerinde bu tür söylentilerin 

ortaya çıkmış olabileceği ihtimali göz önüne alınarak Birinci ve İkinci belediye 

başkanları çağrılarak yüzleştirilmiştir. Ancak Emin Efendi sarhoşluk hali dışı başka 

bir şey dememiştir. Midhat Paşa Emin Efendi’nin pişmanlığını, ailesinin fakr u 

zaruretini ve gelip yazılı-sözlü af dilemesini dikkate alarak zatına ve vilayet 

memuriyetine ait olan davadan vazgeçtiğini beyan etmiştir.  Fakat olayın Şûrâ-yı 

Devlet’e havale olunarak resmiyet kazandığını, dolayısıyla davanın düşmesinin Şûrâ-

yı Devlet’in kararına bağlı olduğunu anlatarak yanına bir zabit katıp Emin Efendi’yi 

İstanbul’a göndermiş, bir yazı ile durumu Şûrâ-yı Devlet’e de bildirmiştir
232

. 

 

c.İzmir Mezbahasının Şehir Dışına Taşınması 

İzmir’e on dakika mesafede Karataş denilen mevkideki mezbaha, sağlık 

bakımından sakıncalar doğurduğundan kapatılarak şehrin dışında Bornovaaltı’na 4 

bin lira masrafla yeni bir mezbaha yapımına karar verilmiştir.  

Öncelikle yabancı bir şirketle görüşmeler yapılmıştır. İzmir gaz fenerleri 

masraflarına karşılık tutulan zebhiye rüsûmuna bir miktar zamla yıllık 28.000 sim 

Mecidî’yi belediyeye ödemek ve 20 sene idare etmek şartıyla mezbahanın yabancı 

şirketce inşası müzakere edilmiştir. Ancak ileride bazı mahzurları görüleceği 

düşüncesiyle mezbahanın İzmir Birinci ve İkinci Belediye dairelerince yapımı uygun 

görülmüş, zebhiye rüsûmuna da zam yapılarak camış, öküz, dana ve deveden 

onbeşer, koyun, kuzu ve keçiden dörder, canavardan yirmibeşer kuruş ve oğlakdan 

60’ar para vergi alınması kararlaştırılmıştır
233

. Ancak kısa bir süre sonra Midhat Paşa 

tutuklandığından mezbahanın inşasını görememiştir. 

 

d.Muhacir İskanı ve Arazi İmarı 

                                                                                                                                          
bende İzmir Dâire-i Belediyesi Sermüfettişi Mehmed Emin (BOA, ŞD, 1379/27, Lef 23, 9 Şubat 1296 

(21 Şubat 1881)).   
232 BOA, Y.EE, 40/129, 20 Şubat 1296 (4 Mart 1881); ŞD, 1379/27, Lef 11, 20 Şubat 1296 (4 Mart 

1881). 
233 Arıkan, “Midhat Paşa’nın Aydın Valiliği (Ağustos 1880-Mayıs 1881)”, Uluslararası Midhat Paşa 

Semineri (Edirne, 8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, s.152-154; BOA, İ.ŞD, 3016, Lef 

2, 4 Cemaziyelevvel 1298 (4 Nisan 1881); ŞD, 1379/26, 10 Rebiülevvel 1298 (10 Şubat 1881); 

1379/27, Lef 4, 10 Rebiülevvel 1298 (10 Şubat 1881). 
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Aydın Vilayeti’ndeki muhacirlerin birçoğu Ahmed Hamdi Paşa zamanında 

iskan olunmuştu. Bir kısmı kasabalarda ticaret, sanat ve arabacılık mesleklerine 

girerek yerleşmiş, bir kısmı ise gösterilen mahallerde durmak istemeyerek ilelebed 

maaş ve tayinat talebinde bulunduklarından kendi hallerine bırakılmıştı. Midhat Paşa 

zamanında ise İzmir ileri gelenlerinden Câbizade Hacı Şükrü Efendi’nin meccanen 

hükümete bıraktığı İzmir civarındaki 25-30 bin dönüm çiftliğe Batum’dan 400 hane 

muhacir iskan edilmesi kararı alınmıştır
234

. 

Arazi kanunnamesine göre 3 sene ve daha fazla müddetle özürsüz olarak boş 

bırakılan arâzi-i emiriyenin, bedeli ile tekrar sahibine, sahibi kabul etmezse başka 

talibine tefviz ve ihalesi gerekmekteydi. Fellah ve çiftçilere bu hükmün 

uygulanmasına önem verilmekle birlikte ellerinde 20-30 biner dönüm çiftlik arazisi 

bulunan zenginlere dokunulmamıştı. En son 2 Haziran 1291/14 Haziran 1875’te 

alınan kararla bu çiftliklere de ilgili kanun maddesinin uygulanması istenmişse de 

Midhat Paşa’nın valiliğine kadar hiçbir teşebbüste bulunulmamıştı. Midhat Paşa 

kanun önünde herkesin eşit olduğu düşüncesiyle bu duruma el atmış ancak ilgili 

hükmün o döneme kadar uygulanmamasını ve icrası halinde birçok kişinin 

menfaatine dokunacağını göz önüne alarak yeni bir karar ve irade çıkarılmasını talep 

etmiştir. Konu Şûrâ-yı Devlet’e havale olunarak, mütalaanın daha sonra iletileceği 

bildirilmiştir
235

. Ancak kısa süre sonra Midhat Paşa tutuklanmıştır.   

 

3.Sakız Depremi ve Yapılan Yardımlar  

Cezâyir-i Bahr-i Sefid Vilayeti’nin merkezi olan ve en az 70 bin nüfusa sahip 

Sakız Adası’nda 3 Nisan 1881 Pazar günü saat 14:00 sularında 45 saniye süren 

büyük bir deprem meydana gelmiştir. Depremde adanın üçte ikisi harap olmuş, en az 

5.000 kişi ölmüş ve 30.000 kişi de açıkta kalmıştır. Deprem Çeşme
236

, Alaçatı ve 

Çiftlikköy de etkili olmuş, Çeşme’de 50 kişi ölmüş, 490 kişi yaralanmış, 2.700 ev 

                                                 
234 BOA, Y.EE, 40/102, 20 Zilkade 1297 (24 Ekim 1880). Midhat Paşa’nın isteğiyle 93 Harbi’ndeki 

hizmetleri ve muhacirlere nakit ve arazi yardımlarına karşılık Hacı Şükrü Efendi’ye Mütemâyiz 

rütbesi tevcih olunmuştur (BOA, İ.DH, 65771, Lef 1, 27 Şevval 1297 (2 Ekim 1880); Lef 2, 12 

Zilkade 1297 (16 Ekim 1880)). 
235 BOA, ŞD, 1379/31, Lef 3, Selh-i Rebiülahir 1298 (31 Mart 1881); Lef 1, 12 Zilkade 1298 (6 Ekim 

1881). 
236 Depremden önce, Sultan Bayezid’in Çeşme’de kale içinde yaptırmış olduğu cami, 8.890 Kuruş 30 

Para masrafla tamir edilmişti (BOA, İ.ŞD, 2988, Lef 2, 4 Rebiülahir 1298 (6 Mart 1881).   
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tamamen harap olmuş, diğerleri ise büyük oranda hasar görmüştür
237

. Sakız’a göre 

depremi daha az hasarla atlatan Çeşme’de Hıristiyan Mahallesi hafif etkilenmiş, 

İslam Mahallesi ise tamamen yıkılmıştır
238

. 

Sakız’a yardım gönderebilecek en yakın yer konumu itibariyle Aydın 

Vilayeti’ydi. Bu nedenle deprem haberi İstanbul’a ulaşır ulaşmaz gerekli yardımı 

yapması hususunda Midhat Paşa’ya emir verilmiştir. Cezayir-i Bahr-i Sefîd valisi 

Sadık Paşa’nın talepleri doğrultusunda ilk olarak 3 Nisan 1881’de yani depremin 

olduğu gün İzmir’den Hanya Vapuru’yla 2500 kıyye ekmek, 700 kıyye peksimed, 

100 çadır gönderilmiş, ekmek ve çadırların bir kısmı Çeşme’ye bırakılmıştır. Hemen 

ertesi gün elde yeterli miktarda çadır bulunmadığından baraka yapılmak üzere 5000 

tahta, 4 tabip ve 50 civarında dülger ve amele İzmir’den İtalyan ve Yunan 

vapurlarıyla Sakız’a yollanmıştır
239

. Yine aynı gün 15 tabip ve cerrah, birkaç yüz bin 

kıyye un ve tayinat, iskan ve hizmet işlerinde kullanılmak üzere hademe-i hassadan 

50 kişi İstanbul’dan vapurla Sakız’a yola çıkarılmışlardır
240

.  

İlk seferinden dönen Hanya Vapuru’ndaki memurlar, Sakız’daki binaların 60 

kadarı hariç hepsinin yıkıldığını, enkaz altında kalan ve hala sesleri duyulan 

insanların çıkarılmasına kimsenin muktedir olmadığını bildirmişlerdir. Yardımların 

koordinasyonu için İzmir’de Adliye Müfettişi Ramiz Efendi başkanlığında Vilayet 

İdare Meclisi azasından Ahmed, aşar müfettişi Hikmet efendilerle birkaç memurdan 

oluşan bir komisyon kurulmuştur. Komisyon üyeleriyle birlikte 185 nefer amele, 20 

nefer bahriye askeri, 20 nefer jandarma, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 

Midhat Paşa’nın teklifi ve padişahın iradesiyle 120 neferlik bir bölük nizamiye 

askeri, kazma, kürek, halat, kanca, zincir ve erzak 5 Nisan 1881’de Hanya 

Vapuru’yla İzmir’den Sakız’a yollanmış, yaralılar da İzmir’e getirilerek tedavi 

edilmişlerdir
241

. 

                                                 
237 Selahattin Satılmış, “19. Yüzyılda Büyük Bir Felâket: 3 Nisan 1881 Sakız ve Çeşme Depremi”, 

Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), XXIX/2, 2014, s.605-624. 
238 BOA, A.MKT.UM, 1672/89, 24 Mart 1297 (5 Nisan 1881). 
239 BOA, A.MKT.UM, 1672/60, 3 Cemaziyelevvel 1298 (3 Nisan 1881); 1672/82, 23 Mart 1297 (4 

Nisan 1881); 1672/80, 23 Mart 1297 (4 Nisan 1881); 1672/69, 23 Mart 1297 (4 Nisan 1881). 
240 BOA, A.MKT.UM, 1672/75, 23 Mart 1297 (4 Nisan 1881). 
241 BOA, A.MKT.UM, 1672/87, 24 Mart 1297 (5 Nisan 1881); 1672/84, 24 Mart 1297 (5 Nisan 

1881); 1672/89, 24 Mart 1297 (5 Nisan 1881); 1672/88, 24 Mart 1297 (5 Nisan 1881). 
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Yine Sakız depremzedelerine yapılacak yardımları koordine etmek üzere 

Mabeyn-i Hümayun’da padişahın başkanlığında bir komisyon teşkil edilmiş, 

Cezayir-i Bahr-i Sefid ve İzmir valileri azaları, mahalli komisyonlar da şubeleri 

olarak sayılmışlardır
242

. 

Sakız depreminde zarar görenlere yardım amacıyla Aydın Vilayeti’nde her 

bölgede Müslim, gayrimüslim ve ecnebiler tarafından çok sayıda yardım cemiyetleri 

kurulmuş, iki günde 5.000 lira para, çok miktarda yatak, elbise, yiyecek ve diğer 

ihtiyaç maddeleri toplanmıştır. Yardımlar her milletin vekiline teslim edilerek 

peyderpey Sakız’a gönderilmiştir
243

. 

Yardım kampanyasına vilayet merkez memurlarıyla Aydın Mutasarrıflığı 

memurlarının eşleri de katılmıştır. Midhat Paşa’nın birinci eşi Naime Hanım’ın 

organize ettiği kampanyada Aydın Mutasarrıflığı memur eşlerinin 1.258 buçuk 

kuruş
244

 topladıkları, mutasarrıf Necib Paşa’nın eşi Hanife Hanım’ın Midhat 

Paşa’nın hanımına yazdığı mektuptan anlaşılmaktadır
245

. 

Yine ilk etapta İstanbul’un emriyle Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti’nin 

ihtiyacı için Aydın Vilayeti emvalinden 200.000 kuruş havale yapılmıştır
246

. 

Sonuç olarak 1855 Bursa Depremi’nde de etkin bir şekilde görev alan Midhat 

Paşa, 1881 Sakız Depreminde de yardımların hızla ulaştırılmasına büyük çaba sarf 

etmiş, bir nebze de olsa depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır.     

 

4.Zabtiye Alayının Tanzimi ve Asayişin Sağlanması 

O dönemde Aydın Vilayeti’ndeki en önemli sorun güvenlik problemiydi. 

Vilayetin sahil kesimindeki kasaba ve köyler ahalisinin %80’i Rum’du. Bunların 

birçoğu Yunan mahmîliği iddiasında bulunuyordu. Rumların yardımı ve davetiyle 

Yunan adalarından pek çok kişi başlangıçta hizmetçilik ve ziraatçilik maksadıyla 

                                                 
242 BOA, A.MKT.UM, 1673/17, 28 Mart 1297 (9 Nisan 1881); 1673/21, 28 Mart 1297 (9 Nisan 

1881). 
243 BOA, A.MKT.UM, 1672/87, 24 Mart 1297 (5 Nisan 1881). 
244 Zeki Arıkan bu miktarı zühul eseri 1.858,5 kuruş olarak vermiştir. (Arıkan, “Midhat Paşa’nın 

Aydın Valiliği (Ağustos 1880-Mayıs 1881)”, Uluslararası Midhat Paşa Semineri (Edirne, 8-10 

Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, s.154).  
245 BOA, Y.EE, 40/158, 25 Nisan 1297 (7 Mayıs 1881);  
246 BOA, A.MKT.UM, 1673/6, 24 Mart 1297 (5 Nisan 1881); 1672/96, 25 Mart 1297 (6 Nisan 1881). 

Sakız depremiyle ilgili diğer yapılan yardımlar için bkz. Sabri Can Sannav, “1881 Sakız Depremi ve 

Adanın Yeniden İmarı”, İÜEFTD, Sayı 39, İstanbul, 2004, s.125-137. 
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gelmiş, daha sonraları emlak ve arazi edinerek yerleşmişlerdi. En küçük kasabada 

bile birkaç bin Yunanlı bulunuyordu. Hatta İzmir merkezinde 30 binden fazla 

Yunanlı yaşıyordu. Bunların suç olaylarına karışmaları, kayıklarla sahillere gelen 

Yunan eşkıyalarına yardım ve yataklık etmeleri neticesinde asayiş tamamen ortadan 

kalkmıştı
247

.  

Öyle ki o sırada Yunanistan’la yaşanan sınır meselesinin savaşla 

neticelenmesi durumunda Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti ile Anadolu sahillerinin 

tehlike altına gireceğini, bölgedeki suç ehli Yunanlıların ve Yunanistan himayesine 

giren “meşkûk tebaʻa”nın fesad çıkaracaklarını, sahiller korunmasız olduğundan 

gelecek Yunan eşkıyasının İslam köylerine saldırma ihtimali bulunduğunu belirterek 

sahil kesimlerinden alınan redif askerlerinin yine kendi memleketlerini muhafazada 

kullanılması gibi tedbirlerin alınması gerektiği konularında Midhat Paşa Başvekalet’i 

uyarmıştır
248

. 

İzmir merkezinde özellikle Frenk Mahallesi’nde yerli, ecnebî ve Yunanlı 

eşkıyalar, gece silahlı olarak sokaklarda dolaşıp rast geldiklerini soymak, hanelere 

girmek, tüccarı korkutarak para almak gibi olaylara cesaret etmekteydiler. 

Dolayısıyla hırsızlık, gasp, yan kesicilik, darb, yaralama ve öldürme suçları 

yaygınlaşmış, asayiş zafiyeti had safhaya çıkmıştı. En son olayda rıhtım üzerinde 

soyulmak istenen Almanya Konsolos Vekili denize atlayarak kendini kurtarmıştı. 

Halkın şikayetlerinin yanı sıra yabancı devletler konsolosları da ortak yazı ile suç 

oranlarının artmasıyla kendi vatandaşlarının huzurunun kaçtığını, ya yerel hükümetin 

asayişi sağlayacağına dair teminat vermesini ya da kendilerinin gerekli tedbirleri 

alacaklarını valiye bildirmişlerdi
249

.  

Midhat Paşa’ya göre Aydın Vilayeti genelindeki asayişsizliğin iki ana sebebi 

vardı. Bunlardan biri adlî sistemin iyi işlememesi, diğeri ise zabtiye askerlerinin 

disiplinsizlikleriydi. Bu konuyla ilgili yazıya göre; adliyenin kuvve-i icrâiyeden 

ayrılarak müstakilen idare edilmeye başlanması takdir olunmakla birlikte bu 

düzenleme paralelinde; jandarma ve polis sınıflarının tanzimi, para ve 5-10 günlük 

                                                 
247 BOA, Y.EE, 79/105, 11 Şevval 1297 (16 Eylül 1880). 
248 BOA, Y.EE, 40/180; A.MKT.UM, 1668/7, 31 Kanun-ı Evvel 1296 (12 Ocak 1881); 1666/40, 28 

Teşrin-i Sani 1296 (10 Aralık 1880). 
249 BOA, A.MKT.UM, 1665/41, 27 Teşrin-i Evvel 1296 (8 Kasım 1880); Y.EE, 40/107, 29 Teşrin-i 

Evvel 1296 (10 Kasım 1880); 40/110, 14 Safer 1298 (16 Ocak 1881). 
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hapis cezaları gerektiren hafif suçları hükme bağlayacak birer hakim ve katibin 

belediye daireleri ve polis merkezlerinde görevlendirilmesi, nahiyelerde sulh 

hakimleri bulundurulması, orman ve köy bekçilerinin mahalleri polis memuruyla 

birlikte hareket ettirilmesi, vilayet ve sancak merkezlerindeki muntazam hapishaneler 

dışında tevkifhanelerin de mevcut olması hususlarına dikkat edilmemiş, suçlu ve 

zanlıların tutuklanması, hapsi veya serbest bırakılması 300-400 kuruş maaşlı bir 

müstantıka bırakılmıştır. Mülkî memurlar, mahkemelere müdahale etmek şöyle 

dursun bir suçlu hakkında verilen hükümlerden bile malumat edinememektedir. 

Yakalanan suçluların birçoğu kefaletle veya iyi bir araştırma yapılamadığından suçu 

sabit olmayarak salıverilmektedir. Serbest kalan zanlıların korkusundan dava 

sahipleri davalarından, şahitler de şahadetlerinden vazgeçmekte, müddeʻîlerin ortaya 

çıkmamasıyla müstantık da tahkikat zahmetine girmediğinden zanlılar hüküm 

giymekten kurtulmaktaydı. Bu durum suçlulara cesaret vermekteydi
250

. 

Zabtiye askerine gelince; 1869-1879 tarihleri arasında vilayet zabtiye 

alaylarının idaresi ve subaylarının belirlenme yetkisi İstanbul’daki Zabtiye 

Nezâreti’ne verilmişti. Midhat Paşa’nın ısrarları sonucu Haziran 1879 tarihi itibariyle 

bu yetki vilayetlere devredilmişti
251

. Ancak bu on yıllık süreçte liyakatsiz, işe 

yaramayan ve açıkta kalan nizamiye ve zabtiye subayları sırf kayrılmak için 

İstanbul’dan vilayet zabtiye alaylarına gönderilmişlerdi. Zabtiye erleri de maaşların 

zamanla 80-90 kuruşa kadar düşürülmesiyle en aşağı ve uygunsuz kişilerden 

seçilmişti.  

Aydın Vilayeti zabtiye askerleri başıbozuk askerlerden daha fena ve nizamsız 

bir haldeydi. Köy ve nahiyelerdeki çavuşlar eski subaşıları tavrında olup her türlü 

yolsuzluğa sapmış, kasaba ve şehirdekiler de meyhane ve kerhaneleri aralarında 

taksim etmişti. Derbend ve karakollardakiler bakkallık ve kahvecilik işleriyle de 

uğraşıyorlardı
252

. 

                                                 
250 BOA, Y.EE, 40/110, 14 Safer 1298 (16 Ocak 1881); A.MKT.UM, 1668/83, 21 Safer 1298 (23 

Ocak 1881); Arıkan, “Midhat Paşa’nın Aydın Valiliği (Ağustos 1880-Mayıs 1881)”, Uluslararası 

Midhat Paşa Semineri (Edirne, 8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, s.139-140. 
251 Yalnızca zabtiye alaybeylerinin İstanbul’dan tayinine, tabur ağasıyla daha aşağı rütbedeki bütün 

subayların vilayetlerce seçilmesine karar verilerek bu karar tüm vilayetlere teşmil edilmişti (BOA, 

A.MKT.UM, 1627/88, 29 Cemaziyelahir 1296 (20 Haziran 1879). 
252 BOA, Y.EE, 40/120, 17 Rebiülevvel 1298 (17 Şubat 1881). 
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Midhat Paşa valilik görevine başladıktan sonra 29 Teşrin-i Evvel 1296/10 

Kasım 1880 tarihli Başvekâlet’in emri ve izniyle üç aylık bir çalışma sonunda Aydın 

Vilayeti zabtiye askerlerini tanzim etmiş, o dönemde yeni yeni oluşturulmaya 

başlanan jandarma ve polis teşkilatının kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Buna göre; 

Aydın Vilayeti Jandarma Alayı 15 bölük piyade ve 2 bölük süvari jandarma, 2 bölük 

polis, 3 bölük piyade ve 4 bölük süvari zabtiyeden oluşuyordu. Jandarma ve 

polislerin görevleri emniyet ve asayişi sağlamaktı. Artık evvelki zabtiyeler gibi her 

işte yani mahkeme ve kalemler maiyetinde bulunmak, gelip-geçenlere kılavuzluk 

etmek, mahalle ve köylerden adam ihzar eylemek, postalara mektup taşımak ve vergi 

toplamak işlerinde kullanılmaları mümkün değildi. Ancak bahsedilen işleri görecek 

hizmetli sınıfı da henüz oluşturulmamıştı. Bu nedenle zikri geçen işleri yürütmek 

üzere 3 bölük piyade ve 4 bölük süvari zabtiye askerinin ibkası gerekmiştir. 

Subaylarıyla birlikte jandarma piyade bölükleri 99’ar ve süvari bölükleri 

59’ar, polis bölükleri 64’er, Zabtiye piyade bölükleri 98’er ve süvari bölükleri 58’er 

kişiydi. Miralay, binbaşı, alayemini, muavini ve tabur katipleriyle birlikte tamamı 

2.269 kişiydi. Maaşlar da iyileştirilerek jandarma piyade erlerine 120’şer ve süvari 

erlerine 150’şer, Polis neferlerine 320’şer ve zabtiye piyade erlerine 100’er ve süvari 

erlerine 130’ar kuruş aylık bağlanmıştır. 

Vilayet Jandarma Alayı’na subay ve er maaşları, ekmek ve yem tayinatı, 

elbise, ayakkabı, revgan-ı zeyt, odun ve kömür masraflarıyla birlikte yıllık 57 yük 80 

bin kuruş tahsisat ayrılmıştır ki bu miktar önceki tahsisattan 2 yük 94 bin kuruş daha 

düşüktür
253

. 

Jandarma-polis teşkilatının kuruluşu ve zabtiyenin tanziminin 

tamamlanmasıyla birlikte üniformaları da yaptırılarak verilmiş, jandarma, polis ve 

zabtiye askerleri ihtiyaçlarına göre kaza ve sancak merkezlerine dağıtılmışlardır. 

Bâbıâli’den gönderilen nizamname müsveddesinden bazı maddeler alınarak ve 

Suriye’de iken edinilen tecrübeler ışığında bazı maddeler eklenerek polis ve 

jandarma için iki ayrı geçici talimat hazırlanmıştır. 

                                                 
253 BOA, Y.EE, 40/153, 10 Cemaziyelevvel 1298 (10 Nisan 1881); 40/155, 1 Nisan 1297 (13 Nisan 

1881); A.MKT.UM, 1673/42, 31 Mart 1297 (12 Nisan 1881); 1673/47, 1 Nisan 1297 (13 Nisan 

1881). 
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Düzenlemeden önce kazalar arasında ve tehlikeli bölgelerde bulunan 

derbendler ve beklemelere zabtiye askerleri konuşlandırılmaktaydı. Ancak 

zabtiyelerin gelip geçenlere ekmek ve kahve satarak adeta esnaflık ettikleri ve hiçbir 

işe yaramadıkları anlaşılmıştı. Bu nedenle Midhat Paşa, derbend ve beklemelerin 

lüzumu olmayanlarını kapatmış, bir kısmına muhaberat için zabtiye süvarisi 

yerleştirmiş, geri kalanlardan yani her kazada 1-3 arasında değişen sayıdaki derbend 

ve beklemelerden zabtiyeler kaldırılarak yerlerine jandarmanın nezâreti altında 

emniyet ve mahsulatın muhafazasına bakmak üzere bölgesi halkından gardiyan 

adıyla kefilleri sağlam 4-5’er kişi ikame ettirmiştir
254

. 

Midhat Paşa vilayet jandarma ve polis sınıflarının teşkilinde İstanbulca 

özellikle Harbiye Nezâretince çıkarılan bazı zorluklarla da karşılaşmıştır. Midhat 

Paşa jandarma ve polis sınıflarının teşkiline geçmeden önce liyakatine inanmadığı 

mevcut zâbıtânı değiştirerek yerlerine güvendiği kişileri getirmek istemişti. Bu 

kapsamda Aydın Vilayeti Zabtiye Alaybeyi Zihni Bey’in Suriye Vilayeti Alaybeyi 

Ömer veya Haleb Vilayeti Alaybeyi Rüşdi beylerden biriyle becayişini, Beyrut’ta 

bulunan jandarma kolağası Fevzi Efendi’nin de İzmir’e gönderilmesini
255

 ve daha 

sonra da vilayet alaybeyliğine Salihli Kaymakamı Emin Paşa’nın getirilmesini talep 

etmiştir
256

. Harbiye Nezâreti, İstanbul’da vilayetlerden açığa çıkarılan zabtiye ve 

nizamiye subayı bulunduğunu, büyük zâbit ihtiyacının bu subaylardan 

karşılanabileceğini belirtmiş, Midhat Paşa ise iç güvenlikten valinin mesul ve 

sorumlu olduğunu, dolayısıyla çalışacağı kişileri kendisinin belirlemesi gerektiğini, 

bozuk ahlakları ve tembellikleri nedeniyle açığa çıkarılan subayların işine 

yaramayacağını ifade etmiştir. Yazışmalar bu şekilde devam ede gitmiş
257

, nihayet 

Fevzi Efendi’nin Beyrut’tan İzmir’e getirilmesine izin çıkmış
258

, 4 ay sonunda Aydın 

Vilayeti Alaybeyi Zihni Bey Edirne Vilayeti Alaybeyliği’ne gönderilerek yerine 

                                                 
254 BOA, Y.EE, 40/153, 28 Mart 1297 (9 Nisan 1881). 
255 BOA, Y.EE, 40/106, 31 Teşrin-i Evvel 1296 (12 Kasım 1880). 
256 BOA, Y.EE, 40/117, 31 Kanun-ı Sani 1296 (12 Şubat 1881); 40/116, 4 Rebiülevvel 1298 (4 Şubat 

1881). 
257 BOA, Y.EE, 40/103, 23 Teşrin-i Sani 1296 (5 Aralık 1880); A.MKT.UM, 1666/61, 24 Teşrin-i 

Sani 1296 (6 Aralık 1880); Y.EE, 40/109, 25 Teşrin-i Sani 1296 (7 Aralık 1880); 40/151, 24 Mart 

1297 (5 Nisan 1881). 
258 BOA, Y.EE, 40/104, 1 Kanun-ı Evvel 1296 (13 Aralık 1880). 
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Hüdavendigar Vilayeti eski Alaybeyi Ahmet Bey –ki Midhat Paşa’nın talep ettiği 

kişi değildir- tayin edilmiştir
259

. 

Midhat Paşa Vilayet Jandarma Alaybeyliği’ne Salihli Kaymakamı Emin 

Bey’i tayin ettirmek istemişti. Ancak mülkiye memurlarının jandarma ve zabtiyede 

görevlendirilmesi kanuna aykırı olduğundan alaybeyliği mümkün olamamış, uzun 

yazışmaların sonunda yine Midhat Paşa’nın teklifiyle jandarma-polis sınıflarının 

mülkî ve adlî vazifelerine bakmak ve nezâret etmek üzere “Polis Müdürlüğü” adıyla 

yeni bir memuriyet ihdas edilerek başına Emin Bey getirilmiştir
260

. 

Midhat Paşa yeni oluşturulan jandarmanın elindeki silahları da yenilemek 

istemiştir. Zabtiyedeki eski kavaldan bozma şeşhanelere karşılık haydut ve eşkıyada 

Vinçester ve Martini tüfekler bulunuyordu. Midhat Paşa ilk olarak jandarma için 

700-800 kadar İstanbul’dan tüfek talebinde bulunmuş
261

, sonradan da Aydın Vilayeti 

tarafından biriktirilen bin liranın iki bin liraya tamamlanarak bu parayla silah satın 

alınmasını teklif etmiştir. Ancak gerek Başvekalet’e gerekse Tophâne-i âmire ve 

Harbiye Nezâreti’ne birçok yazı yollanmasına rağmen herhangi bir cevap 

alınamamıştır
262

. 

Midhat Paşa’nın Aydın Valiliği’ne gelmesinin ve jandarma-polis sınıflarının 

teşkilinin ardından Rum ve yerli eşkıyaya yapılan etkin operasyonlar sonucu
263

 

vilayet genelinde ve İzmir Şehri’nde asayiş sağlanmıştır
264

. 

  

5.Midhat Paşa Hakkında Aydın Valiliğindeyken Ortaya Atılan 

Söylentiler 

                                                 
259 BOA, Y.EE, 40/141, 12 Şubat 1296 (24 Şubat 1881); 40/147, 26 Rebiülahir 1298 (28 Mart 1881); 

40/148, 14 Mart 1297 (26 Mart 1881); Y.EE, 40/149, Midhat Paşa’nın Zihni Bey’e Mektubu, 15 Mart 

1297 (27 Mart 1881). 
260 BOA, Y.EE, 40/117, 31 Kanun-ı Sani 1296 (12 Şubat 1881); 40/118, 3 Şubat 1296 (15 Şubat 

1881); 40/121, 4 Şubat 1296 (16 Şubat 1881); 40/141, 12 Şubat 1296 (24 Şubat 1881); 40/122, 22 

Rebiülevvel 1298 (22 Şubat 1881). 
261 BOA, Y.EE, 40/120, 17 Rebiülevvel 1298 (17 Şubat 1881). 
262 BOA, Y.EE, 40/110, 14 Safer 1298 (16 Ocak 1881). 
263 İzmir civarında soyguna karışan 7 kişilik Yunan eşkıyası (BOA, İ.DH, 66044, Lef 4, 19 Zilhicce 

1297 (22 Kasım 1880) ve Saruhan Mutasarrıflığı’nda Battal İbrahim ve arkadaşları etkisiz hale 

getirilmiş, Midhat Paşa’nın talebiyle operasyonlarda üstün hizmet gösteren askerlere nişan ve rütbeler 

verilmiştir. Yine hizmetleri görülen ve daha sonra Polis Müdürlüğü’ne getirilen Salihli Kaymakamı 

Emin Bey’e Mîrülümerâlık rütbesi ihsan edilmiştir (İ.DH, 66221, Lef 3, 16 Safer 1298 (18 Ocak 

1881)).  
264 BOA, Yıldız Perakende Evrakı Meşihat Dairesi Maruzatı (Y.PRK.MŞ), 1/33, 18 Mart 1297 

(30 Mart 1881); Y.EE, 40/100, 11 Şevval 1297 (16 Eylül 1880). 
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Midhat Paşa hakkındaki söylenti ve dedikodulara basın yoluyla Aydın 

Valiliği esnasında da devam edilmiştir. Midhat Paşa’nın aklını kaybettiği
265

, Esad 

isimli bir şahsın Atina’ya kaçarak-ki bu kişi gerçekte Suriye’de bulunuyordu- burada 

Midhat Paşa’nın yardımıyla Osmanlı Devleti aleyhinde neşriyat yapacak bir gazete 

çıkardığı, İstanbul’dan Atina’ya çekilen telgrafla Yunan ve ondan naklen Avrupa 

gazetelerinde neşredilen haberlerde Yunanistan’dan gelecek 10 bin Yunanlının 

İzmir’de Rum ve bazı Müslimlerle birleşerek Osmanlı Devleti’ne isyanla bağımsızlık 

ilan edip başına Midhat Paşa’nın getirileceği
266

 gibi Nusret Paşa ve Surûrî Efendi 

gibi muhaliflerince akla hayale sığmayacak iddialar ortaya atılmıştır. Midhat Paşa bir 

taraftan valilik görevini sürdürürken bir taraftan da hakkındaki asılsız iddia ve 

iftiraları yalanlamış, Başvekalet’e ve Mabeyn’e mektup göndermiştir. Ancak 

iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkar çıkmaz peşi sıra başka iddialar gündeme 

getirilmiştir. Bu iftiralar aynı zamanda devletin şanına da dokunduğundan Midhat 

Paşa oldukça üzüntü duymuştur. Bâbıâli ise iddiaları dikkate alarak Midhat Paşa’yı 

başka bir vilayet valiliğine nakletmeyi dahi düşünmüştür
267

.   

 

                                                 
265 BOA, Y.EE, 79/110, 14 Kanun-ı Sani 1296 (26 Ocak 1881). 
266 BOA, Y.EE, 79/111, 24 Kanun-ı Sani 1296 (5 Şubat 1881). 
267 BOA, Y.EE, 75/4, 4 Rebiülevvel 1298 (4 Şubat 1881); 147/55, 19 Ağustos 1296 (31 Ağustos 

1880); 79/109, 8 Kanun-ı Sani 1296 (20 Ocak 1881); 79/112, 31 Kanun-ı Sani 1296 (12 Şubat 1881); 

79/114, 12 Şubat 1296 (24 Şubat 1881). 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

MİDHAT PAŞA’NIN YILDIZ MAHKEMESİ’NDE YARGILANMASI 

VE TAİF’TE ÖLÜMÜ 

 

A.Midhat Paşa’nın Yıldız Mahkemesi’nde Yargılanması 

1.Sultan Abdülaziz’in Vefatı 

10 Mayıs 1876’daki Talebe Ayaklanması’nın ardından Sadârete Mütercim 

Mehmed Rüşdü Paşa, Seraskerliğe Hüseyin Avni Paşa ve Şeyhülislamlığa Hasan 

Hayrullah Efendi tayin edilmiş, 10 gün sonra da Midhat Paşa Meclis-i Vükelâ 

memuriyetine getirilmişti. Bu dört kişi, Bahriye Nâzırı Kayserili Ahmet, Dâru’ş-

şûrâ-yı Askerî Reisi Redif ve Askerî Mektepler Nâzırı Süleyman paşaları da 

yanlarına çekerek 30 Mayıs 1876’da asker kullanarak Sultan Abdülaziz’i tahttan 

indirip V. Murad’ın padişahlığını ilan etmişlerdir
1
. Halʻin aynı günü Sultan 

Abdülaziz; ailesi ve maiyetinden Başmabeynci Hâfız Mehmed ve İkinci Mabeynci 

Fahri beylerle birlikte, şiddetli yağmur altında, kayıklarla, uzun süredir 

kullanılmayan ve bakımsız kalan Topkapı Sarayı’na nakledilmiştir. Nakil esnasında 

bazı hakaretlere maruz kalmışlardır. Yanlarına hiçbir eşya almalarına müsaade 

edilmemiştir. Yalnızca Sultan Abdülaziz’in belinde III. Selim’e ait bir pala 

bulunmaktaydı.  

Temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılan ve öldürülme korkusu yaşayan Sultan 

Abdülaziz, ıslanan elbiselerini değiştirme imkanı bulamamış, yemek dahi 

yiyememiştir. V. Murad’a, 31 Mayıs 1876 Çarşamba günü başka bir mahalle naklini 

talep eden bir tezkire yollamıştır
2
. Sultan Murad ve halʻden sonra birkaç gün sarayda 

kalarak büyük küçük her türlü işe müdahalede bulunan Rüşdü, Hüseyin Avni ve 

Midhat paşalar ile Hasan Hayrullah Efendi’den oluşan vükela heyetinin onayıyla 

mahlûʻ padişah ve ailesi 2 Haziran Cuma günü Feriye Sarayı’na nakledilmişlerdir. 

Saraya girişte Sultan Abdülaziz’e nöbetçi asker tarafından bazı saygısızlıklar da 

yapılmıştır.  

                                                 
1 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.14-15, 49. 
2 Sultan Abdülaziz bu konuyla ilgili iki tezkire göndermiştir. Aynı şekilde Sultan Murad da iki tezkire 

ile cevap vermiştir. Sultan Murad’ın ikinci tezkiresi’nin müsveddesi, kurşun kalemle Midhat Paşa 

tarafından kaleme alınmıştır (A.e., s.64).  
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Feriye Sarayı’nın tefrişinin yanı sıra bazı tadilatlar da yapılarak Sultan 

Abdülaziz’in kalacağı harem kısmı ile selamlık kısmı tamamen ayrılmış, bütün 

kapılar kapatılmış, yalnızca karakolhane ve sahil tarafındaki kapı nöbetçi askerlerin 

kontrolünde kullanıma açık bırakılmıştı. Feriye Karakol komutanının müsaadesi 

dışında saraydakilerle görüşmek mümkün değildi. Sarayın bütün kapılarının özellikle 

kullanıma açık kapının anahtarı Feriye Karakolhanesi’nde bulunuyordu. Feriye 

Sarayı’nın muhafazasını Hüseyin Avni ile Kayserili Ahmet paşalar üstlenmişlerdi. 

Gerek Feriye’nin gerekse Dolmabahçe Sarayı’nın karadan korunmasına Hacı Raşit, 

denizden muhafazasına ise Ârif paşalar tayin edilmişlerdi. Feriye Karakol 

kumandanlığı da İzzet Bey’de idi. 

Feriye Sarayı üç katlı olup Sultan Abdülaziz en üst katta harem kısmındaydı. 

Selamlık kısmında karakol kumandanı İzzet Bey’in taburu bulunuyordu. Sultan 

Abdülaziz’in yanında validesi (Pertevniyal), kadınları, çocukları ve cariyeleri vardı. 

Fahri Bey’den başka dışarıdan erkek olarak kimse yoktu. Dışarıyla temas tamamen 

kesilmişti. 

Sultan Abdülaziz’in hizmetinde bulunmak üzere, Sultan Abdülaziz’in 

padişahlığı zamanında Dolmabahçe’de görev yapmış Reyhan, Nazif, Rakım ve 

Kenan isminde 4 harem ağası görevlendirilmiştir. Yine, Sultan Murad’ın 

Kurbağalıdere’deki çiftliğinde uzun yıllar koruculuk ve bekçilik yapan Pehlivan 

Mustafa, Boyabadlı Hacı Mehmed ve Cezayirli Mustafa isminde üç kişi 100’er lira 

aylık bağlanarak ve 30’ar lira elbise parası verilerek eski padişahın muhafazasına 

tayin edilmişlerdir. Hem harem ağaları hem de Boyabadlı Hacı Mehmed ile 

Mustafalar Feriye Karakolu’na gönderilmişlerdir. Feriye Karakolu Kumandanı İzzet 

Bey 3 Haziran Cumartesi günü Fahri Bey’i karakola çağırarak, alınan kararlar 

doğrultusunda Sultan Abdülazi’in yanındaki palanın alınmasını ve tayin edilen harem 

ağaları ile diğer üç kişinin Feriye Sarayı’na kabul edilmelerini istemiştir. Fahri Bey o 

gün karakolda 6 saat kalmıştır. Harem ağalarının kabulüne razı olan Fahri Bey diğer 

hususları Abdülaziz’e arz edemeyeceğini belirtmişse de tehdit edildiğinden konuyu 

Valide Sultan’a (Pertevniyal) açmıştır. Valide Sultan haremağalarının kabulüne onay 

vermiş, palayı ise askerin zorla alacağı tehdidine boyun eğerek Abdülaziz’den 
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habersiz Fahri Bey’e, o da nöbetçi askere teslim etmiştir. Ancak karakola gönderilen 

diğer üç kişinin Feriye’ye kabulüne muvafakat göstermemiştir
3
. 

Sultan Abdülaziz hem Topkapı’da hem de Feriye’de öldürüleceği korkusuyla 

yaşamıştır. Kendisine yapılan saygısızlık ve horlamalara karşılık pek müteessir 

olmuştur. Nihayet 4 Haziran Pazar sabahı odasında iki kolunun bilekleri kesilmiş 

halde bulunmuştur. Feriye’deki bağrışmalar üzerine karakol muhafızı İzzet Bey, 20 

kadar askeri ve daha önce karakola gönderilen Mustafalarla Boyabadlı Hacı Mehmed 

ağalardan Pehlivan Mustafa Çavuş’u yanına alarak saraya girmiştir. Bu sırada sarayı 

denizden muhafaza eden Ârif Paşa da gelmiştir. Odaya giren Ârif Paşa ve İzzet Bey 

kadınları başka bir odaya aldırmışlardır. İzzet Bey’in koldan akan kanın 

durdurulmasını söylemesi üzerine Pehlivan Mustafa yaranın üzerine bir bakır onluk 

koyarak yarayı gaz boyamasıyla bağlamıştır. Henüz hayatta bulunan Sultan 

Abdülaziz, Ârif Paşa’nın
4
 emriyle alelacele pencereden koparılan bir perdeye 

sarılarak karakol binasına götürülmüş, askerlerin yattıkları ot minder üstüne 

konularak perde üzerine örtülmüştür.  

Olay yerine vükeladan ilk olarak boğazın karşı kıyısından –Paşalimanı’ndaki 

yalısından- Hüseyin Avni Paşa gelmiştir. Fahri Bey’i çağırarak olayın nasıl meydana 

geldiğini sormuş, o da Sultan Abdülaziz’in makas ile bileklerini keserek intihar 

ettiğini söylemiştir
5
. Sonradan gelen bütün devlet adamlarına da aynı şekilde cevap 

                                                 
3 A.e., s. 54-79. 
4 Diğer bir rivayete göre Hüseyin Avni Paşa veya her ikisinin birden emriyle Sultan Abdülaziz 

karakola nakledilmiştir (Yılmaz Öztuna, Bir Darbenin Anatomisi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1987, 

s.202). 
5 Fahri Bey ve Sultan Abdülaziz’in gece-gündüz hizmetinde bulunan Beşinci Hazinedar Arzıniyaz 

Kalfa’nın anlatımına ve resmî intihar senaryosuna göre olay şu şekilde gerçekleşmişti; Sultan 

Abdülaziz pazar sabahı kahvaltısını yaptıktan sonra sakalını düzeltmek için küçük bir makas ve ayna 

istemiştir. Valide sultandan da izin alındıktan sonra hazinedarlardan biri makas ve aynayı getirmiştir. 

Abdest alıp odasına dönen Sultan Abdülaziz yanına gelmek isteyen validesini dışarı çıkarıp oda 

kapısını içeriden sürmelemiştir. Kapı önünde valide sultan, kadın efendiler ve hazinedar; az ötede 

merdiven sahanlığında Fahri Bey olduğu halde aradan bir saat geçmiştir. Bu sırada cariyelerden biri 

yan odanın penceresinden Sultan Abdülaziz’i görerek aynaya baktığını Valide Sultana haber vermiştir. 

Valide Sultan ve Fahri Bey de o odaya gitmişlerse de eski sultanı görememişlerdir. İçeriden haykırma 

ve ah sesleri üzerine kapıyı kıran Üçüncü Hazinedar Ebru Kemal, Sultan Abdülaziz’i kanlar içinde 

görmüştür. Beşinci Hazinedar Arzıniyaz ve diğer hazinedarlar da odaya doluşmuşlardır. Bu arada 

Valide Sultan ve Fahri Bey de içeri girmiştir. Gözünü açıp kapamakta ve henüz hayatta olan Sultan 

Abdülaziz, köşe minderi üzerinde sağ tarafa yatmış, sol kolundan kanlar akar bir vaziyette 

bulunmuştur. Sultan Abdülaziz, Yusuf Süresi’ni okuduktan sonra sakalını düzeltmek için istediği 

makasla intihar etmiştir (Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.83-85).     
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vermiştir
6
. Bu sırada Boğaz’ın karşı yakasında Kuzguncuk’taki Doktor Marko Paşa 

Feriye’ye çağrılmıştır. Naaşı ilk muayene eden o olmuştur. Olayın intihar olduğuna 

tereddüd göstermesi üzerine orada bulunan vükela tereddüde mahal olmadığını 

söylemişlerdir. 

Vakanın ilk anında olayda kullanılan makas ele geçmemişti. Hüseyin Avni 

Paşa Feriye’ye geldikten sonra makası görmek istemiş, İzzet Bey de Sultan 

Abdülaziz’in odasına çıkarak kanlı makası bulmuştur. 

Feriye Karakolu’na gelen Abdünnur, Kara Teodori, Miltadi, Teodoris ve 

Mustafa adlı beş doktorun düzenlediği gayri resmi denilen ilk ölüm raporu vuzuhsuz 

olduğundan kabul edilmemiştir. Sultan Abdülaziz’in naaşı 19 tabip tarafından ikinci 

kez muayene edilmiş, makas ve olayın gerçekleştiği oda da görülmüştür. Hüseyin 

Avni Paşa, padişah cenazesi olduğunu beyan ile cesedin her tarafını açarak kapsamlı 

bir muayeneye izin vermemiştir. Sefaret tabiplerinin de bulunduğu 19 doktorun 

hazırladığı ikinci raporda Abdülaziz’in sağ ve sol bileklerindeki yaralardan dolayı 

vefat ettiği, sol bilekteki yaranın 5 aşr-ı zira (5 cm) uzunluğunda ve 3 aşr-ı zira (3 

cm) derinliğinde, sağ bilekteki yaranın ise iki buçuk aşr-ı zira (2,5 cm) uzunluğunda 

bulunduğu, sol bilekteki damarların tamamen kesilmiş, sağ bilekteki damarların ise 

zedelenmiş olduğu ve gösterilen 10 aşr-ı zira (10 cm) uzunluğundaki kanlı makasın 

bu yaraları açabileceği belirtilmiştir. Yaraların heyet-i istikametinden ve makastan, 

olayın bir intihar olduğunun anlaşıldığı ifade edilmiştir. Bu rapor, kesin ve açık bir 

ifade içermediğinden Yıldız Mahkemesi’nde katl iddialarına delil gösterilmiştir. 

Defnin biran önce gerçekleştirilmesi için acele eden devlet adamları 

cenazenin Feriye’de yıkanmasını uygun görmüşlerse de Sultan Murad, asırlardır adet 

olduğu üzere Topkapı Sarayı’nda gasl edilerek Sultan Mahmud Türbesi’ne defnini 

emretmiştir. Topkapı Sarayı’na getirilen cenaze, Sultanahmet Camii Vaizi Ömer 

Efendi tarafından gaslolunmuştur. Ömer Efendi mahkeme sürecinde verdiği 

ifadelerde Sultan Abdülaziz’in sol kaburgaları arasından yani kalbi üzerinden kan 

aktığını, gasl esnasında cesedin soğumamış olduğunu söylemiştir. Cenaze, gasl ve 

                                                 
6 A.e., s. 83-87. 
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tekfin işinden sonra 4 Haziran Pazar günü Sultan II. Mahmud Türbesi’ne 

defnedilmiştir
7
. 

Sultan Abdülaziz’in vefatından sonra Şeyhülislamlık makamı da Fahri Bey’in 

ifadesine dayanarak ve bundan başka hiçbir suretle tahkikata lüzum görmeyerek şerʻî 

ilamı hazırlamıştır. Şerʻî ilamda; olay günü Sultan Abdülaziz’in bir müddet 

validesiyle sohbetten sonra onu göndererek sakallarını kesmek için ufak bir tırnak 

makası alıp odanın kapısını içerden sürmeleyerek epey zaman yalnız kalmış olduğu, 

validesinin ve hazinedar kalfaların şüphelenerek kapıyı zorla açıp Abdülaziz’i kana 

bulanmış bir halde görerek bağırıp çağrışmalarıyla askerlerin gelip naaşı karakola 

indirdikleri, Sultan Abdülaziz’in bahsedilen makasla önce sol kolunu ve damarlarını 

tamamen kesip sonra da sağ bileğini biraz yaraladığı ve aklî dengesi bozuk olup 

Feriye’ye naklinden beri acayip ve uygun olmayan davranışlarının delaletiyle kendi 

hayatına son verdiği belirtilmiştir
8
. 

 

2.Sultan Abdülaziz’in Ölümüyle İlgili Araştırmalar ve Tutuklamalar 

Sultan Murad’ın akıl hastalığının ilerlemesi ve tedavisinden ümidin kesilmesi 

sonucu taht değişikliği zorunluluğu doğmuş, Midhat ve Rüşdü paşaların 

girişimleriyle V. Murad tahttan indirilerek Sultan II. Abdülhamid tahta çıkarılmıştır.  

Osmanlı Devleti, Sultan II. Abdülhamid’in ilk beş yıllık saltanatı zamanında 

Meşrutiyet’in ilanı, Tersane Konferansı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi, Berlin 

Antlaşması, Mebusan Meclisi’nin kapatılması, Sultan Murad’ı kaçırmaya ve tahta 

çıkarmaya yönelik Ali Suavi Vakası ve Kleanti Skalyeri-Aziz Bey Komitesi gibi 

önemli iç ve dış olayların yaşandığı çalkantılı bir dönem geçirmiştir
9
.  

Padişah II. Abdülhamid, amcası Abdülaziz’in halʻi, abisi V. Murad’ın cülusu-

tahttan indirilmesi ve kendisinin tahta çıkarılmasında rol oynayan devlet adamlarına 

karşı ilk başta hoş geçinme yoluna girmiş, 93 Harbi’nden sonra kendisine sadık bir 

zümre oluşturarak yavaş yavaş idareyi eline almış, en nihayet devlette tam 

hakimiyeti sağladıktan sonra padişah hallerine karışan ve muhalefet eden gruptan 

tamamen kurtulmak istemiştir. Said Paşa’nın Başvekil olduğu kabinede Mahmud 

                                                 
7 A.e., s. 82-98. 
8 A.e., s.98-103. 
9 Karal, Osmanlı Tarihi, C.VIII, 3.bs, s.1-14, 25-80, 215-243, 498-503.  
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Nedim Paşa Dâhiliye Nezâreti’ne, Cevdet Paşa ise Adliye Nâzırlığı’na tayin edilerek 

Midhat Paşa muhalifleri devletin önemli kademelerine getirilmişlerdir
10

. Çorluluzade 

Mahmud Celaleddin Paşa, Midhat Paşa’nın Tuna Valiliği döneminde anlaşmazlık 

yaşadığı Surûrî Efendi ve Nusret Paşa verdikleri jurnallerle padişahın Midhat Paşa 

hakkındaki şüphe ve vehminin artmasına hizmet etmişlerdir
11

. 

İşte böyle bir dönemde Mahmud Celaleddin Bey, gelini ve aynı zamanda 

Sultan Abdülaziz’in küçük hazinedarlığında bulunmuş olan Pervinfelek Hanım’ın 

Sultan Abdülaziz’in ölümünün intihar değil de katl suretiyle gerçekleştiğine dair 

verdiği bilgiyi II. Abdülhamid’e arzetmiş
12

, bunun neticesinde Mart 1881 tarihinden 

itibaren halʻe ve ölüme karışan sivil ve askerî erkan ile Feriye Sarayı muhafazasında 

ve Sultan Abdülaziz’in hizmetinde bulunanlar hakkında araştırma yapılmıştır. 

Esasında Nisan 1879’da yapılan incelemelerle, Dolmabahçe Sarayı’nı kuşatarak 

halʻe karışan askerlerin durum ve mevkileri isim isim tespit edilmişti.  

Şûrâ-yı Devlet Reisi Mahmud Celaleddin ve Mabeynci Ragıb beylerle 

müstantık Fındıklılı Mehmed Efendi’nin verdikleri ariza üzerinden tahkikat 

yürütülerek Sultan Abdülaziz’in intihar etmeyip de öldürüldüğü kanaatinin hasıl 

olmasıyla İstanbul ve taşrada bulunan ilgililer tutuklanmıştır. Sultan Abdülaziz’in 

ikinci mabeyncisi Fahri Bey, hizmetine tayin edilen Pehlivan Mustafa Çavuş, 

Boyabadlı Hacı Mehmed ve Cezayirli Mustafa, V. Murad’ın İkinci Mabeyncisi Seyid 

Bey, karahadım ağalardan Reyhan ve Rakım (Nesip) ağalar, Feriye Sarayı 

muhafızlarından Miralay İzzet, Binbaşı Namıkpaşazade Ali ve Binbaşı Necib beyler 

ve Abdülaziz’in ölümüne dair talimat verdikleri iddia olunan Damat Nuri ve Damat 

Mahmud paşalar peşi sıra tevkif edilerek Yıldız’da sorguya çekilmişlerdir.  

Bu tutuklamaların ardından sıra Aydın Valisi Midhat ve Manisa’da bulanan 

Rüşdü paşalara gelmiştir
13

. 

                                                 
10 Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkifleri, s.1-2. 
11 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.139-148. 
12 Pervinfelek Hanım, olayı şöyle anlatmıştı; “… irtihalleri gününün akşamı ikinci hazinedar, benim 

gibi küçük hazinedarları, ‘efendimiz rahat edecekler, siz de rahat ediniz’ diyerek aşağı kata savmış ve 

merdiven kapısını kapamış ve kendisi yukarıda kalmış idi. Hepimiz alt katta yattık. Sabah olunca bir 

gürültü ve bir feryad ile ‘efendimiz canına kıydı’ deyu bize haber veren yine kendisi oldu; şu kadar 

gördük ki merhumun vefat ettiği odanın köşe penceresi ile ittisalindeki sofanın zikrolunan odaya 

muttasıl penceresi açıktı; sonra işittik ki merhuma kasdedenler o pencereden içeri alınmış ve yine 

oradan aşırılmış imiş” (Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.157).  
13 A.e., s. 157-167. 
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3.Midhat Paşa’nın Tutuklanması 

Midhat Paşa, kethüdası Tayfur Ağa ve bazı dostları vasıtasıyla İstanbul’daki 

gelişmelerden haberdar olmuştu. Hatta bazı ecnebî dostları Avrupa’ya gitmesini 

tavsiye etmişlerdi
14

. Ancak Paşa bunları ciddiye almamış, Padişahın Mabeyn ve Raif 

Efendi aracılığıyla birçok defa gönderdiği selam ve taltiflere kanmıştı
15

. Bununla 

birlikte Damat Nuri ve Damat Mahmud paşaların tevkiflerini gazetelerden 

öğrendikten sonra sivil polisler vasıtasıyla İzmir’e gelip-gidenler hakkında bilgi 

alıyordu
16

. 

İstanbul’daki sorguların ardından görünürde asker, kale ve istihkamın teftişi, 

gerçekte ise Midhat ve Manisa’da bulunan Mahmud paşaların tutuklanması gizli 

göreviyle vazifelendirilen Yâver-i Şehriyârî Binbaşı Hüsnü Bey, 12 Mayıs 1881’de 

İzmir’e gelerek Kordon’da Otel Palas’a yerleşmiştir. Saray, tutuklamaları Midhat 

Paşa’nın kaçmasına mahal vermeksizin sessiz sedasız halletmek istiyordu. Hüsnü 

Bey’in İzmir Başkumandanı Hilmi Paşa ile ortak hareket etmesi de emredilmişti.  

Midhat Paşa teyakkuz halindeydi. Tüccar kılığındaki Yahudi Bohor
17

 isimli 

sivil hafiyenin Hüsnü Bey’le tanışarak elde ettiği bilgiler ve yakından izlenen Hüsnü 

Bey’in sık sık telgrafhaneye gidip-gelmesi şüpheleri artırmıştır. Bu sırada Midhat 

Paşa’nın Avrupa’ya kaçtığı haberlerini alan ve daha sonra bunun asılsız olduğunu 

öğrenen Saray, işi daha fazla uzatmayarak tutuklama için harekete geçilmesini 

emretmiştir. Emri alan Hüsnü Bey, 16 Mayıs akşamı telgrafhaneden çıkarak kışlaya, 

Kumandan Hilmi Paşa’ya gitmiştir. Midhat Paşa’nın konağı kuşatılmak üzere askerle 

birlikte harekete geçmişlerdir. 

Gece alaturka saat üç civarında harem dairesinde uyuyan Midhat Paşa, Hüsnü 

Bey’i takip eden polis hafiyelerinin birbiri ardına gelerek durumu anlatmaları ve 

                                                 
14 Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkifleri, s.4-5. İngiltere’nin, Trabluşşam tramvay 

mühendisi İngiliz Austen’i bir gemi ile İzmir’e göndererek Midhat Paşa ve ailesini Avrupa’ya 

nakletmek için girişimde bulunduğu, ancak Midhat Paşa’nın bunu reddettiği de iddia edilmektedir 

(Hayreddin Bey, Vesâik-i Tarihiyye ve Siyasiyye, Belgelerin Dilinden Osmanlı ve Avrupa, Sad. 

Yay. Haz.: İshak Keskin-Ali Ahmetbeyoğlu, Selis Kitaplar, İstanbul, 2008, s.243-244).  
15 BOA, Y.EE, 147/55, 19 Ağustos 1296 (31 Ağustos 1880); 79/109, 8 Kanun-ı Sani 1296 (20 Ocak 

1881); 79/112, 31 Kanun-ı Sani 1296 (12 Şubat 1881); 79/114, 12 Şubat 1296 (24 Şubat 1881). 
16 Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkifleri, s.5. 
17 Polis Bohor, Midhat Paşa’nın Fransız Konsoloshanesine ilticasının ardından Bornova’da 

yakalanmıştır (A.e., s.18, dipnot 1). 
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konağın karşısında bulunan kışladaki hareketliliğin fark edilmesi üzerine alelacele 

giyinip komşu kapısından
18

 arka sokağa çıkmıştır. O sırada silah sesleri de 

duyulduğundan panikle hademesi Yusuf Ağa ile birlikte biraz yürüdükten sonra rast 

geldikleri veya kapısında hazır beklettiği iddia olunan arabaya binerek Fransız 

Konsoloshanesi’ne sığınmıştır. Konağı basan Hüsnü Bey ve Hilmi Paşa tüm 

aramalarına rağmen Midhat Paşa’yı bulamamışlardır. Az sonra ise Midhat Paşa’nın 

Fransız Konsoloshanesi’ne gittiği anlaşılmıştır
19

. 

Midhat Paşa, ilticasının sabahı İzmir’deki diğer devletler konsoloslarını da 

Fransız Konsoloshanesi’nde toplayarak tüm devletlerin himayesini talep etmiş, 

konsoloslar da (Rusya ve Almanya hariç) devletlerinden gelecek emirlere kadar bir 

tutanakla geçici olarak himayelerini belirtmişlerdir
20

. Sığınma haberinin Saray’a 

ulaşmasının arkasından Midhat Paşa’nın teslim edilmesi istenmiştir. Fransa 

Konsolosu ise Midhat Paşa’nın sadece Fransa değil diğer devletler konsoloslarının da 

himayesinde olduğu, sefaretlerinden ve devletlerinden cevap almadıkça bir şey 

yapamayacakları cevabını vermiştir. Midhat Paşa’nın kaçmaması için konsoloshane 

kuşatılmış, iskeleler ve nakil vasıtaları kontrol altına alınmıştır
21

. 

Diğer taraftan devletin merkezi, Fransa Sefareti ve hâriciyesiyle yazışmalara 

başlamıştı. Fransa Büyükelçisi, Fransa’nın Osmanlı Devleti’yle yaşamakta olduğu 

Tunus sorununa
22

 yeni bir sorun daha eklenmemesi için Midhat Paşa’nın biran önce 

teslimini ülkesine ısrarla tavsiye etmiştir. Hem büyükelçiye göre Midhat Paşa, Sultan 

                                                 
18 Midhat Paşa, yakalanmasından 20 gün önce meydana gelen Sakız Zelzelesi’nde İzmir Hükümet 

Konağı ve harem dairesi hasar gördüğünden komşu bahçesinde kurulan çadırlarda konaklayan harem 

halkının giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak için belediye vasıtasıyla bu kapıyı açtırmıştır (Midhat Paşa, 

Mir’ât-ı Hayret, s.185). 
19 Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkifleri, s.6-13. 
20 Bilal N. Şimşir, Fransız Belgelerine Göre Midhat Paşa’nın Sonu (1878-1884), Ayyıldız 

Matbaası, Ankara, 1970, s.41. 
21 Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkifleri, s.15-19. 
22 Fransa, sömürgecilik politikaları çerçevesinde Mart 1881’de Osmanlı Devleti’ne bağlı Tunus’a 

asker sevk etmiş, 12 Mayıs 1881’de de Tunus beyiyle Bardo Antlaşması’nı imzalayarak burayı 

himayesi altına aldığını ilan etmişti (Ahmet Kavas, “Tunus (Tarih/Osmanlı Dönemi)”, DİA, C. 41, 

İstanbul, 2012, s.391). Midhat Paşa’nın teslimi karşılığında Padişah II. Abdülhamid’in Tunus’u 

Fransızlara bıraktığı yönünde iddialar da vardır. Ancak Tunus’un elden çıkma sürecine bakıldığında 

bu iddianın asılsız olduğu anlaşılmaktadır (Süleyman Kâni İrtem, Birinci Meşrutiyet ve Sultan 

Abdülhamid, Midhat Paşa-Abdülhamid Kavgası, Haz. Osman Selim Kocahanoğlu, Temel 

Yayınları, İstanbul, 2004, s.307-311). Bununla birlikte Sultan II. Abdülhamid, Midhat Paşa’nın 

himaye edilmemesinden duyduğu memnuniyeti Fransa büyükelçisine ileterek teşekkür etmiştir (Bilal 

N. Şimşir, Fransız Belgelerine Göre Midhat Paşa’nın Sonu (1878-1884), s.95).    
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Abdülaziz’in öldürülmesinde birinci derecede rol almış bir katil hem de Fransa 

düşmanı ve İngiliz yanlısıdır
23

. 

Bu sırada Adliye Nâzırı Cevdet Paşa’nın bir heyetle İstanbul’dan İzmir’e 

gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Cevdet Paşa 17 Mayıs 1881 tarihiyle Midhat Paşa’ya 

çektiği dokunaklı telgrafında; konsoloshaneye iltica ve ecnebi himayesine sığınma 

olayının şaşkınlık meydana getirdiğini, mahkemenin alenî yapılacağını, kendisinin 

bir heyetle İzmir’e geleceğini ve hemen teslim olması gerektiğini bildirmiştir
24

. 

Midhat Paşa ise 1 gün sonraki cevabında; bu gibi durumlarda konsoloshanelere 

sığınılmasını kendisinin de ayıpladığını, ancak gece yarısı hanesinin askerlerle 

sarılması ve silah seslerinin verdiği can korkusuyla emin bir mahal arayarak en 

yakındaki Fransa Konsoloshanesi’ne gitmek zorunda kaldığını
25

, alenî mahkeme 

yapılması ve mahkemeden önce can ve namusuna kastedilmeyeceği teminatı 

verilmesi durumunda mahkeme için hazır olduğunu beyan etmiştir
26

.  

Bu arada Fransa, Midhat Paşa’nın himaye edilemeyeceği talimatını 

konsolosuna iletmiştir. Himaye konusunda diğer devletlerden de bir ses çıkmadığını 

gören Midhat Paşa, mecburen Cevdet Paşa’nın davanın adil ve alenî yürütüleceği 

mealindeki telgrafına güvenerek teslim olmak zorunda kalmıştır. Ayrıca arkasında 

ecnebi desteği olduğunu hissettirmek ve kendini sağlama almak amacıyla 

konsolosları toplayarak Cevdet Paşa’nın telgrafını bir tutanakla kayıt altına 

aldırmıştır
27

. 

Midhat Paşa’nın Fransız Konsoloshanesi’ne sığınması aleyhtarlarını harekete 

geçirmiş, Saray’ın arzusu üzerine Ahmet Midhat Efendi tarafından kaleme alınan 

Midhat Paşa’yı halk nazarında küçük düşürecek propaganda içerikli makale 

Tercüman-ı Hakikat’te yayınlanmıştır.  

                                                 
23 Şimşir, a.g.e., s.40-41. 
24 Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkifleri, s.19-20. Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir 40- 

Tetimme, Yay. Cavid Baysun, s.210-211. 
25 Midhat Paşa vapurdaki istintakında yine bu açıklamaları yaptıktan sonra konsoloshaneye gidişini 

utanç verici ve özür kabul etmeyecek büyük bir kusur olduğunu ve bundan dolayı her türlü cezaya 

layık bulunduğunu ifade etmiştir (Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkifleri, s.88). Ancak 

gece yarısı birkaç tabur askerle eşkıya yatağı gibi valinin konağını basarak Midhat Paşa’yı bir şaki 

gibi yakalamağa kalkışmanın da uygun bir hareket olmadığı değerlendirilmektedir (İnal, Osmanlı 

Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.385-386).  
26 Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkifleri, s.22. 
27 Şimşir,  a.g.e., s.42-45. 
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Midhat Paşa 18 Mayıs 1881 Çarşamba günü Hilmi Paşa ve Yaver Hüsnü 

Bey’e teslim olmuştur. Kışlada kalacağı süre zarfında zehirlenmemesi teminatı 

verilmesini ve konsoloshaneden çıkarken arabasına Hilmi Paşa’dan başkasının 

alınmamasını şart koşarak Hilmi Paşa’ya kabul ettiren Midhat Paşa, tevkif edilerek 

ailesi dahil hiç kimseyle görüştürülmeyerek kışlada hapsedilmiştir. Teslimin 

ardından Cevdet Paşa, adaletle muamele olunacağına dair telgrafla Midhat Paşa’ya 

tebligatta bulunmuştur
28

.  

Midhat ve Manisa’daki Rüştü paşaların İstanbul’a getirilirken vapurda 

istintakları için Adliye Nâzırı Cevdet Paşa ve Müddeʻî-i Umûmî Abdullatif Bey ile 

üç Müstantık
29

 görevlendirilerek bunlarla birlikte Aydın Valiliğine tayin edilen eski 

Şûrâ-yı Devlet Reisi Ali Paşa ve Çerkes Hasan’ın kardeşi Yâver Osman Bey 

İstanbul’dan “İstanbul Vapuru”yla yola çıkmışlar, 19 Mayıs Perşembe akşamı, 

Midhat Paşa’nın teslim olmasının ertesi günü, İzmir’e ulaşmışlardır. Midhat Paşa ile 

yüzleştirilmeleri için tutuklu zanlılardan Seyid ve Edhem Beyler de vapurda 

bulunuyordu. 

Vali Ali Paşa; Kumandan Hilmi Paşa, Yâver Hüsnü Bey ve Vilayet Müddeʻî-i 

Umûmîsi ile beraber kışlaya giderek uzun uğraşlar sonunda Cevdet Paşa’nın vapurda 

bulunduğuna ikna ettiği Midhat Paşa’yı alarak vapura getirmiştir. Midhat Paşa, 

Cevdet Paşa’nın hakkaniyetine itimadı olduğu ve endişelenmemeleri gerektiği 

mealinde eşine bir yazı göndermiştir. Yine Midhat Paşa’nın isteğiyle hizmetçisi Ârif 

Ağa da vapura alınmıştır
30

. 

Sultan Abdülaziz’in halʻine ve V. Murad’ın cülusuna karar veren heyetin 

içinde bulunan ve Sultan II. Abdülhamid döneminde son Sadâretinden sonra 

İstanbul’da varlığı istenmeyerek Manisa’da oturmasına izin verilen Mütercim Rüşdü 

Paşa’nın da Midhat Paşa ile aynı anda tevkifi ve İstanbul’a getirilmesi 

kararlaştırılmıştı. Midhat Paşa’nın konsoloshaneye ilticası üzerine 17 Mayıs 1881’de 

Yaver Hüsnü Bey, 3 gün sonra da Kumandan Hilmi Paşa Manisa’ya gitmişlerdir. 

Prostat hastalığının yanı sıra yatalak da olan Rüşdü Paşa, alınan doktor 

raporlarındaki sağlık tedbirlerine uyularak 22 Mayıs’ta İzmir’e getirilip vali 

                                                 
28 Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkifleri, s. 23-30,43-50. 
29 Bunlar Fındıklılı Mehmed, Adliye memurlarından Hüseyin Sıtkı ve Emrullah efendilerdir 

(Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkifleri, s. 34, Dipnot 4). 
30 A.e., s. 32-34,37. 
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konağının harem tarafındaki bir odaya yerleştirilmiştir. Birkaç doktor raporundan 

sonra Rüşdü Paşa’nın İstanbul’a nakli mümkün görülmeyerek İzmir’de sorgulanması 

kararı alınmıştır.  

Rüşdü Paşa, 3-5 Haziran 1881 tarihleri arasında vali konağının harem 

dairesinde yattığı odada İstanbul’dan gönderilen Divan-ı Temyiz Ceza Dairesi İkinci 

Reisi Lebib Efendi başkanlığında Fındıklılı Mehmed ve Sıtkı efendiler tarafından 

sorguya çekilmiştir
31

. Sultan Abdülaziz’in Topkapı Sarayı’na gönderilmesinden 

Feriye Sarayı’na nakline, ölümünden doktor raporlarına, V. Murad’ın cinnet halinden 

şehzadelerinden Nisbetiye Kasrı’na davete, Çerkes Hasan olayından erkan-ı vükela 

komisyonu kararlarına kadar kendisine 180 soru yöneltilmiştir. Ancak Mehmed 

Rüşdü Paşa, birçok önemli soruyu “bilmiyorum”, “hatırlamıyorum” şeklinde 

cevaplayarak
32

 nerdeyse kayda değer hiçbir bilgi vermemiştir. 

Midhat Paşa vapura alındıktan sonra 19-20 Mayıs 1881 Perşembe akşamı ve 

Cuma günü sorguya çekilmiştir. Saraydan gelen emir üzerine vapur cumartesi 

hareket etmiş, verilen talimata uygun olarak pazarı pazartesiye bağlayan gece 

İstanbul’a varmıştır. Feriye Sarayı hastane iskelesine çıkarılan Midhat Paşa, araba ile 

Yıldız Sarayı bahçesindeki Çadır Köşkü’ne götürülmüştür
33

.  

Midhat Paşa vapurda gece uyumaya çalışırken kendisinin idam edileceğine 

dair askerlerden bazı sözler de işitmiş, ancak yapılan sorgulardan bir netice 

çıkmayarak Midhat Paşa’nın bu sözleri rüyasında duymuş olabileceğine 

hükmedilmiştir
34

. 

Midhat Paşa, İstanbul Vapuru’nda Cevdet Paşa’nın nezâreti altında Müddeʻî-i 

Umûmî Abdüllatif Bey ile istintak memurları Fındıklılı Mehmed, Hüseyin Sıtkı ve 

Emrullah efendiler tarafından sorgulanmıştır
35

. Surûrî Efendi başkanlığında, 

Abdüllatif Bey ve yukarıda ismi verilen istintak memurlarından oluşan sorgulama 

heyetiyle Midhat Paşa’nın sorgusuna Yıldız’daki Çadır Köşkü’nde de devam 

                                                 
31 A.e., s. 101-116. 23 Eylül 1297/5 Ekim 1881’de İzmir’den Manisa’ya gönderilmesi kararı verilen 

Rüşdü Paşa, 26 Mart 1882’de Manisa’da vefat etmiştir (Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü Paşaların 

Tevkifleri, s. 117-118). 
32 A.e., s. 119-177. 
33 A.e., s. 39-43. 
34 Midhat Paşa, Mir’ât-ı Hayret, s. 86-87. 
35 Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkifleri, s. 55. 
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edilmiştir. Padişah, kurenâsı Ragıb Bey aracılığıyla sorguyu yakından takip 

etmiştir
36

.  

Kendisine Fransız konsoloshanesine ilticası ve Sultan Abdülaziz’in halʻi ve 

ölümüyle ilgili sorular yöneltilmiştir
37

. Genel hatlarıyla Midhat Paşa’nın verdiği 

cevaplara göre; Hüsnü Bey, İzmir’e gelişinden itibaren İzmir polis ve hafiyelerince 

takip edilmiştir. Yerli ve ecnebi dostlarının Avrupa’ya kaçması tavsiyelerine 

uyulmamıştır. Gece vakti hanesinin asker tarafından basılması ve silah seslerinin 

duyulmasıyla, can korkusuyla Fransız Konsoloshanesi’ne gidilmiştir.  

Sultan Abdülaziz’in kanunsuz uygulamaları ve Rusya yanlısı politikalar 

güden Mahmud Nedim Paşa’ya Sadâret makamını vermesi devlet idaresini bozmuş, 

kamuoyunda Abdülaiz’e karşı nefret oluşmuştur. Kendisi her ne kadar bu durumu 

düzeltmek için padişaha açıklamalarda bulunmak istemiş, hatta valide sultanla dahi 

irtibat kurmuşsa da başarılı olamamıştır. Halʻde askerin kullanılmasını, nizâmâtı ihlal 

edeceği düşüncesiyle uygun bulmamıştır
38

.  

Sultan Abdülaziz’in ölümünü Bâbıâli’deyken haber almış, hatta muhafazası 

güç olduğundan bu şekilde intiharından memnuniyet duymuş, ölüm vakasından 

dolayı oldukça kötü durumda bulunan V. Murad’ı teselli etmek üzere önce Saray’a, 

arkasından Feriye’ye gitmiştir. Feriye’ye bütün vükeladan ve doktor raporlarının 

tamamlanmasından sonra gelmiştir. Sultan Abdülaziz’in sakalını kesmek için istediği 

küçük bir makasla her iki kolunun damarlarını keserek intihar ettiğini orada bulunan 

Rüşdü Paşa, Fahri Bey ve daha birkaç harem ağasından duymuş, hatta bir kolun 

damarları kesildikten sonra diğer kolun nasıl kesilebileceği hususunda bir iki 

doktordan da açıklama isteyerek “bir adamın kan almasıyla azasının hemen amelden 

sakıt olmayacağı” yönünde cevap almıştır. Vükelâdan birkaç kişinin gönderilerek 

olayın bir kere de Valide Sultan’dan sorulmasını ihtar etmişse de “böyle bir padişah 

familyası efrad-ı nâs gibi isticvab edilmek mümkün olmayacağından bahsile terviç 

olunmamış”, ve o sırada Yusuf Paşa veya bir başkası “Valideyi berây-i isticvab Avni 

Paşa’yı göndermeli başına bir şey ursun da kırsun” demesiyle Avni Paşa da gülerek 

durumu geçiştirmiştir. O esnada ve sonrasında merhumun valide ve ailesi ölümle 

                                                 
36 Midhat Paşa, Mir’ât-ı Hayret, s.87-89. 
37 Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkifleri, s. 40. 
38 A.e., s.52-63. 
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ilgili başka bir iddiada bulunmadığından defin işlemlerine geçilmiştir. Doktor 

raporunu mütalaa ettiğinde olayın intihar olduğuna pek de emin olamamış ise de 

Adliye Nâzırı dahil orada bulunan herkes hiçbir şüphe göstermediğinden tahkikatın 

tamamlanmış olduğunu düşünerek bir şey dememiştir.  

Sultan Abdülaziz’in üzerindeki pala kendisine zarar vermemesi için vükela 

kararıyla Fahri Bey’e aldırılmıştır. Sultan Abdülaziz’in yanında Fahri Bey dışında 

kurenadan kimsenin bırakılmamış olduğunu olay günü Feriye’de öğrenmiştir. 

Hizmetine tayin edilen Mustafalar ve Boyabadlı Hacı Mehmed’in tayinleri işi, 

Saray’ın içişlerine ait olduğundan vükelanın ve kendisinin bir müdahalesi yoktur. Bu 

kişilere ne kadar maaş bağlandığını da bilmemektedir. Ancak tayinden sonra Seyyid 

Bey’den Mustafalar ve Hacı Mehmed hakkında bilgi almıştır. Eğer bu kişilerce 

Sultan Abdülaziz öldürüldü ise bundan merhumun muhafazasında görevli Hüseyin 

Avni ve Kayserili Ahmed paşalar sorumlu ve malumat sahibidir. Bir Cuma günü 

camiye giderken arabasına aldığı Kayserili Ahmed Paşa’nın Hüseyin Avni Paşa ile 

birlikte Çeşme’de bulunan Mahmud Nedim Paşa’yı öldürmekten bahis açması 

üzerine şiddetle karşı çıkarak ve “Paşa sana bir şey söyleyeyim eğer Mahmud 

Paşa’ya bir şey olursa Vallahi’l-azîm Bayezid Meydanı’na çıkıp bu adamın katilleri 

Kayserili Ahmed ve Hüseyin Avni paşalardır derim” diyerek hiç sevmediği halde 

Mahmud Nedim Paşa’nın bile böyle alçakça bir suikasde uğramasına engel olmuştur. 

Merhumun mücevherlerinin tahkikine kendisi memur olup Mahmud ve Nuri 

paşalar ile V. Murad’ın Başağası bulunduğu halde defteri tutularak kuyumcular 

çağırılıp kıymetleri belirlenmiş ve sandıklar mühürlenerek Nuri Paşa’ya verilmiştir. 

Daha sonra Nuri Paşa’nın sandığı açması ve birkaç elması bozdurmasına kızarak 

durumu Rüşdü Paşa’ya anlatıp bu işten çekilmiştir.  

Halʻe karışan askerlere verilen 45 bin lira, cülus bahşişidir. Halʻde kullanılan 

askerlerin bilseydik terk-i silah ederdik mealinde söyledikleri iddia olunan heyecanın 

aslı yoktur.  

Mabeyn-i Hümayun işlerine bakmak üzere Midhat, Rüşdü ve Hüseyin Avni 

paşalar ile Hayrullah Efendi’den oluşan bir vükela komisyonu teşekkül etmemiştir. 

Ancak Sultan V. Murad’ın cülusunun ardından cülus hatt-ı hümayununun 

hazırlanması, mansıb ve rütbe teşekkürlerinin kabulü ve rusumat gibi işlerin arkası 

alınıncaya kadar Mabeyn-i Hümayun’da 3 gece kalınmıştır.  
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Feriye’nin hazırlanması, Sultan Abdülaziz’in ve ailesinin ihtiyaçlarının tertibi 

Nuri Paşa, V. Murad’ın Validesi ve Başmabeynci Edhem Bey’e; muhafazaları ise 

Hüseyin Avni ve Kayserili Ahmed paşalara havale edilmiştir. Eski padişahın 

Topkapı Sarayı’na naklinde uygunsuz davranışlara maruz kaldığına ve Topkapı’da 

yemeksiz bırakıldığına dair olayların hiçbirinden haberdar değildir.  

Sultan V. Murad, cülusundan sonra bir kere Cuma Selamlığı’na çıkıp ondan 

sonra tecennün ettiğinden 3-4 Cuma selamlığa gitmemiştir. Daha sonra biraz 

iyileşme göstererek tekrar selamlığa çıkmışsa da cinnet hali hareketler sergilemesi 

üzerine bir daha selamlığa çıkarılmamıştır.  

Raporda imzası bulunan doktorlardan Marko ve Nuri paşalara verilen 

murassaʻ enfiye kutuları, cülus münasebetiyle birçok kişiye verilmiş olan hediyeler 

kabilindendir. Ölüm iʻlamının hilaf-ı şerʻî ve usul olup olmadığına dair kendisinin 

bilgisi bulunmayıp, dönemin şeyhülislamı Hasan Hayrullah Efendi’den sorulmalıdır. 

Vefattan önceki veya sonraki gece Feriye Karakolhanesi’nde şenlik yapıldığına dair 

malumatı yoktur. Kendisi cenazeyi görmemiş olduğundan sol memesi altındaki 

yaradan, ön dişlerinin ikisinin kırık ve sakalının bir tarafının yoluk olduğundan 

haberdar değildir.  

Sultan Murad’ın cülusunun beşinci günü (Cumartesi) ziyafet için şehzadelerin 

Nisbetiye Kasrı’na davetleri
39

 hakkında bilgisi olmayıp ziyafetin uygun bir vakitte ve 

Beylerbeyi Sarayı’nda verileceğini duymuştur
40

.  

Cumhuriyet rejimi kuracağı ve cumhurreisi olacağına dair sorulara ise bunun 

aslı astarı olmadığını, bu söylentiyi Sultan Abdülaziz’in halʻinden sonra ilk olarak 

Mahmud Nedim Paşa’nın çıkardığını, daha sonraları ise kendi yetiştirmesi Gazeteci 

Ahmet Midhat Efendi’nin nankörlük ederek kendisinin Osmanlı Hanedanı aleyhinde 

                                                 
39 Sultan Murad’ın tahta çıkışını kutlamak amacıyla Sultan Abdülaziz’in ölümünden bir gün önce 3 

Haziran 1876 Cumartesi günü Bebek’in üst tarafında dağ tepesindeki Nisbetiye Kasrı’nda şehzadelere 

ziyafet verilmek istenerek davetiye gönderilmiştir. Cumartesi günü Şehzade Abdülhamid’in V. 

Murad’la Dolmabahçe Sarayı’ndaki görüşmesinde bu konudan bahis açılmamış ve aynı gün bu 

ziyafetten vazgeçilmiştir. Yapılan tahkikattan Nisbetiye Kasrı’nda ziyafet hazırlığı olmadığı aksine 

birkaç silahlı Hırvatın buraya gönderildiği anlaşılmıştır. Yıldız Mahkemesi zanlılarının sorgularının 

ardından bu davetin aslında şehzadelere bir suikast tertibi olduğuna hükmedilmiştir. İthamnamede de 

Sultan Murad ve validesi, Rüşdü, Hüseyin Avni, Midhat, Nuri paşalar, Hasan Hayrullah Efendi ve 

Sultan Murad’ın ikinci mabeyncisi Seyyid Bey bu konuyla ilişkilendirilmişlerdir (Fahri Bey, 

İbretnümâ -Mabeynci Fahri Bey’in Hatıraları ve İlgili Bazı Belgeler-, Yay. Haz. Bekir Sıtkı 

Baykal, TTK, Ankara, 1968, s.92,110-112).     
40 Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkifleri, s. 87-98.  
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ve cumhuriyet fikrinde olduğuna dair para karşılığında müzekkere tertip ettiğini ve 

bunun İstanbul gazetelerinde yayınlandığını, dolayısıyla bu iddianın da tamamen 

iftira olduğunu söylemiştir
41

.     

Yani Midhat Paşa istintakında genel olarak Sultan Abdülaziz’in ölümünün 

intihar suretiyle gerçekleştiği konusunda o döneminin bütün vükela ve saray ehlinin 

hemfikir olduğunu, velev ki katledilmiş olsa bile merhumun muhafazasında görevli 

Hüseyin Avni ve Kayserili Ahmed paşaların sorumlu ve malumat sahibi olacaklarını, 

kendisinin bir müdahale ve etkisinin bulunmadığını ifade etmiştir.  

 

4. Zanlıların Sorguları ve İthamname 

Yıldız’da hapsolunan ve Mâbeynci Ragıb, Tanzimat Dairesi Reisi Mahmud, 

Müddeʻî-i Umûmî Muavinlerinden Reşid beylerle Müstantık Fındıklılı Mehmed 

Efendi tarafından sorgulanan sanıklardan Pehlivan Mustafa Çavuş ve Boyabatlı Hacı 

Mehmed, Sultan Abdülaziz’i öldürdüklerini kabul etmişlerdir. Karahadımağalardan 

Reyhan ve Rakım (Nesip) ağalar da bu durumu doğrulamışlardır
42

. Diğer sanıklar ise 

iddiaları yalanlamışlardır
43

. Sanıkların bazılarına sorguları esnasında işkence 

yapıldığına dair iddialar da bulunmaktadır
44

.  

Tutuklu sanıkların istintaklarının yanı sıra Abdülaziz’in validesi Pertevniyal 

Sultan, Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi, Doktor Marko Paşa, Sultan Murad’ın 

Başmabeynciliğinde bulunmuş olan Edhem Bey
45

, Şehzade Abdülmecid Efendi’nin 

validesi, hazinedarlardan Arzıniyaz, Zevkyab kalfalarla küçük hazinedar Pervinfelek, 

Enderun hademeleri, bazı zabitler ve Saray Müdürü Ahmed Ağa, Abdülaziz’i 

gasleden Vaiz Ömer Efendi, Miralay Ali Bey, Müsahip Rasim ağa, Doktor Kastro 

                                                 
41 Midhat Paşa, Mir’ât-ı Hayret, s.95-98. 
42 Feriye’ye gönderilmiş olan hadımağalardan Kenan Ağa, istintakların başlamasından evvel vefat 

etmişti. Nazif Ağa’nın da olayın dışında olduğuna inanılmıştır. Reyhan, Rakım ve Nazif ağalar Yıldız 

Mahkemesi’ndeki şahitliklerinin ardından Trablusgarb’a gönderilerek nezâret altında orada ikamet 

ettirilmişlerdir (Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s. 187-189).  
43 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s. 167,175-199. 
44 Fahri Bey, İbretnümâ -Mabeynci Fahri Bey’n Hatıraları ve İlgili Bazı Belgeler-, Yay. Haz. 

Bekir Sıtkı Baykal, s.21-30, 70-83. 
45 Edhem Bey önce tevkif edilmiş, hatta Seyyid Bey ile birlikte Midhat Paşa ile yüzleştirilmek üzere 

İzmir’e de gönderilmişse de dönüşlerinden kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştır (Uzunçarşılı, 

Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s. 224). 



491 

 

Bey ve karahadımağalarından Yaver, Dilaver ve Tayfun ağaların bilgilerine de 

başvurulmuştur
46

. 

Tahkikat ve sorgulamaları yürüten heyet,  Sultan V. Murad ve validesinin 

Sultan Abdülaziz’in öldürülmesi için emir verdiği, Mabeynci Seyyid Bey’in Damat 

Mahmud ve Damat Nuri paşalara bu emri ulaştırdığı, Sultan Abdülaziz’in hizmetine 

tayin edilen Sultan Murad’ın adamlarından Pehlivan Mustafa, Hacı Mehmed ve 

Cezayirli Mustafa ağaların damatlardan talimat aldıkları, Fahri Bey’in bu adamları 

Feriye Sarayı’na alarak Pehlivan Mustafa Çavuş’un eline beyaz saplı bir çakı 

tutuşturduğu, bunlar Sultan Abdülaziz’in odasına girerek Fahri Bey’in eski 

hükümdarı arkasından tuttuğu, Hacı Mehmed ve Cezayirli Mustafa’nın dizlerine 

oturduğu, Pehlivan Mustafa’nın da aldığı talimat üzere intihar süsü vermek amacıyla 

sol kol bilek damarlarını tamamen sağ kol bilek damarlarını ise biraz kesmiş olduğu, 

bu sırada Ali ve Necib ismindeki iki askerin kılıçlarını çekerek kapı önünde 

bekledikleri ve harem ağalarının bunlara nezâretçi oldukları, Sultan Murad’ın 

cülusunu müteakip bütün işleri ellerinde bulunduran Rüştü, Midhat ve Hüseyin Avni 

paşalarla Hasan Hayrullah Efendi’den müteşekkil komisyonun emri ve bilgisi 

olmadan böyle önemli bir olayın gerçekleşemeyeceği ve komisyon azalarının olayın 

ardından gerekli tahkikatı yapmadıkları, dolayısıyla cinayete iştirak ettikleri 

sonucuna varmıştır
47

.  

İddia makamının elinde bazı deliller de bulunuyordu. Buna göre;  

1- Sultan Murad’ın uzun yıllar bahçıvanlık ve uşaklık işlerinde kullanılan 

Cezayirli Mustafa, Boyabatlı Hacı Mehmed ve Pehlivan Mustafa adlı üç kişinin 

100’er lira gibi oldukça yüksek bir meblağda aylık ile Sultan Abdülaziz’in hizmetine 

tayin edilmeleri 

2- Karşı koyamaması için Sultan Abdülaziz’in yanındaki palanın alınması. 

3- Henüz yaşıyorken bulunduğu odada muayene ve tedavi edilmeyerek 

hemen bir perdeye sarılıp Feriye Karakolhanesi’ne indirilmesi. 

                                                 
46 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s. 201. 
47 A.e., s. 167-168, 236-237. İstinaf Müddeʻî-i Umûmîsi Latif Bey hazır olduğu halde Başkan Bekir 

Efendi, azalardan Kemal Bey ve Dikran Efendi’den oluşan Heyet-i İthamiye’nin hazırladığı mazbata 

ve ithamnamenin tam metni için bkz. Fahri Bey, İbretnümâ -Mabeynci Fahri Bey’n Hatıraları ve 

İlgili Bazı Belgeler-, Yay. Haz. Bekir Sıtkı Baykal, s.84-120. 
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4- 19 tabib tarafından hazırlanan ölüm raporunda “bize gösterilen makasın bu 

yaraları vücûda getirebileceği” ifadesinin yer alması ve raporun açık ve net bir dille 

yazılmaması. 

5- Hüseyin Avni Paşa’nın “bu avam cenazesi değildir, size her tarafını 

muayene ettiremem” dediğinin rivayet olunarak doktorların kapsamlı muayene 

yapmasına engel olunması
48

. 

6- Doktor Marko Paşa’nın Kuzguncuk’taki yalısından dürbünle Feriye’ye 

baktığı esnada pencereden bir şey düştüğünü gördüğü, Rüştü, Midhat ve Hüseyin 

Avni paşaların cenazenin kaldırılacağını söyleyerek muayene ve raporun 

hazırlanmasında doktorları acele ettirdikleri, vaka günü devlet adamları olayın intihar 

olduğunu söylemişlerse de doktorlar tam emin olamayarak “cürûh-ı mezkûrenin irâe 

olunan âlet ile husûle gelebileceği imkân ve ihtimâlini mutazammın bir ibâre” ile 

raporu tanzim ettikleri ve raporun ilmen eksik olduğu yönündeki ifadeleri
49

. 

7- Şerʻî ilamın cenaze görülmeden yalnız Fahri Bey’in ifadesine dayanılarak 

hazırlanmış olması. 

8- Olay günü Kuzguncuk’taki yalısından Feriye’ye ilk gelenin Hüseyin Avni 

Paşa olması. 

9- Pehlivan Mustafa Çavuş ve Boyabatlı Hacı Mehmed’in sorgularında 

Feriye’ye girip Abdülaziz’i öldürdüklerini itiraf etmeleri. 

Sorguların ardından hazırlanan İthamname 19 Receb 1298/17 Haziran 1881 

tarihli mazbata ile zanlılara gönderilerek itirazları varsa bildirmeleri için 9 gün süre 

verilmiştir. Midhat Paşa, hakkındaki iddialara itirazını 15 madde ile cevaplamıştır. 

Yine Sultan V. Murad ve validesi de ölüm emrini verdikleri iddiasıyla amir-i 

mücbir olarak ithamnameye girmişlerdir. 

 

5.Yıldız Mahkemesi 

a.Mahkeme Erkanı 

Sultan Abdülaziz’in vefatı Kânûn-ı Esâsî’nin ilanından evvel gerçekleşmişti. 

Bu nedenle zanlıların o dönemin kanun ve nizamları gereği yargılanmaları 

                                                 
48 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s. 137. 
49 A.e., s. 205-207,265.  
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gerekiyordu. Ancak Padişah II. Abdülhamid, mahkemenin yeni kanunlara uygun 

olarak cinayet mahkemesinde görülmesini irade buyurmuştur.  

İstinaf cinayet mahkemesi başkanı Ali Surûrî, ikinci başkanı ise Hiristo 

Forides efendiler idi. Emin ve Hüseyin Hamid beyler ile diğer Emin ve Gadban 

efendiler mahkeme azasıydı. Diğer erkan olarak da müddeʻî-i umûmî Abdüllatif, 

yardımcıları Reşid ve Raif beylerle Başkatip Emrullah, Zabıt katipleri Şakir, Rıza, 

Sedad, Aziz, Tahsin, Nuri, diğer Rıza, Zekayi ve Ropen efendiler bulunuyordu. 

 

b.Mahkeme Mahalli 

Yıldız Köşkü yakınındaki Malta Karakolhanesi yanında bulunan ve etrafı 

parmaklıklarla çevrilmiş olan alan, mahkeme mahalli olarak kararlaştırılmıştır. 

Buraya iki direk üzerinde kurulan büyük bir çadır, mahkeme salonu tarzında 

düzenlenmiştir. İzleyici ve dinleyiciler için de mahkemede bir bölüm hazırlanmış, 

yalnızca yetkililer tarafından bastırılan duhûliye biletlerine sahip olanların girişlerine 

müsaade edilmiştir
50

. 

 

c.Maznunlar 

Yargılanacaklar listesinde Pehlivan Mustafa Çavuş, Boyabatlı Hacı Mehmed, 

Cezayirli Mustafa, Sultan Abdülaziz’in ikinci mabeynciliğinde bulunmuş olan Fahri 

ve Sultan V. Murad’ın ikinci mabeyncisi Seyyid beyler, Feriye Karakolunda vazifeli 

Binbaşı Necib, Binbaşı Namık Paşazade Ali ve Miralay İzzet beyler, Damat Nuri ve 

Damat Mahmud paşalar, halʻ erkanından olan ve Sultan Murad’ın cülusunun 

ardından her türlü büyük-küçük işi eline alan Midhat Paşa yer almaktaydı. Yine halʻ 

erkanından olup Manisa’da bulunan Mütercim Rüştü Paşa İzmir’de sorgulanmışsa da 

hastalığından dolayı İstanbul’a getirilemediğinden hakkında ithamname 

yazılmamıştır. Daha önce Medine’ye gönderilen Hayrullah Efendi de ithamnameye 

girmemiş, kendisi Tâif’te hapsedilmiştir. Sultan Murad’ın Başmabeyncisi Edhem 

Bey ise önce gözaltına alınarak sorgulanmış, hatta Midhat Paşa ile yüzleştirilmek 

üzere Seyyid Bey ile birlikte İzmir’e kadar gönderilmiş ancak daha sonra serbest 

                                                 
50 A.e., s. 137-138, 212-215, 225-229. 
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bırakılmıştı. Akıl hastası olan Sultan Murad, validesi Şevkefza Kadınefendi ve 

Arzıniyaz Kalfa affedilerek mahkemeye çıkarılmamışlardır. 

 

d.Şahitler 

Şahitler listesinde ise daha önce maznun iken sonradan affedilen Sultan 

Murad’ın Başmabeyncisi Edhem Bey ile Mabeyn Müdürü Ahmed Ağa, Sultan 

Abdülaziz’in hazinedarlarından Zevkyab Kalfa, küçük hazinedarlardan olup 

Tanzimat Dairesi Başkanı Mahmud Bey’in gelini Pervinfelek Hanım, 

haremağalarından Reyhan, Nazif ve Rakım ağalar, yüzbaşılardan Ahmed, Reşit, 

Mustafa ve Osman efendiler, Hâriciye Evrak Odası hulefasından Mahmud 

Celaleddin Bey, Sultan Abdülaziz’in tebdil eskisi Hüseyin Ağa, doktorlardan Nuri ve 

Marko paşalar ile Kastori ve Markel beyler, müstantık Mustafa, Sultan Abdülaziz’i 

gasl eden Ömer, keşif ilamını yazan Hüseyin Hüsnü, Enderun hademelerinden 

Tahsin, Hayri, Süleyman, Rüştü Bekir, Mehmed, Karasu Nahiyesi eski Müdürü Said 

ve Rifat efendiler yer almaktaydı
51

. 

 

e.Avukatlar 

Zanlılara birer avukat tutmaları teklif edilmiş, mali gücü olmayanlara 

hükümetçe avukat tutulacağı bildirilmiştir. Midhat Paşa, ifade ve sorgularının kayıt 

altında bulunduğunu ve hakkında çıkacak her türlü hükme razı olarak padişahın 

merhametine iltica ettiğini kendi el yazısıyla belirtmişse de kabul olunmamıştır. 

Maznunlar hükümetçe belirlenen ve isimleri deftere yazılan avukatlardan birini 

seçmek zorunda bırakılmışlardır. Midhat Paşa da epey zaman önce sarrafıyla kendi 

arasındaki bir davaya bakmış olan Şehrî Efendi’yi avukatlığına uygun görmüştür. 

Buna göre avukatlar ve bakacakları maznunlar şu şekilde oluşmuştur. 

-Avukat Şehrî Efendi: Midhat ve Damad Nuri paşalar. 

-Avukat İzzet Efendi: Seyyid, İzzet ve Ali beyler. 

-Avukat Mehmed Ali Efendi: Fahri Bey ve Cezayirli Mustafa Ağa 

-Avukat Manyasizade Refik Bey: Necib Bey, Pehlivan Mustafa ve Hacı 

Mehmed   ağalar. 

                                                 
51 A.e., s. 125-128, 134-135, 223-224, 229-230. Karasu Nahiyesi eski Müdürü Said ile eski Dâhiliye 

Nâzırı Kabzımalzade Said efendiler mahkemeye gelmemişlerdir (A.e., s.230, dipnot 348).  
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- Avukat Kostaki Sardenski Efendi: Damad Mahmud Paşa
52

. 

 

f.Mahkemenin İlk Günü 

Tarihe Yıldız Mahkemesi olarak geçen yargılama, 27-29 Haziran 1881 

tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve toplam üç gün ve altı celsede tamamlanmıştır. 

Mahkemeyi, bazı sefirler, sefaret tercümanları, yerli ve yabancı gazete muhabirleri, 

nâzırlar, ileri gelen hükümet memurları, görevde olan ve olmayan devlet adamları 

gibi çok sayıda dinleyici takip etmiştir. Yargılamasının ayrı olarak yapılmasını 

isteyen Midhat Paşa, diğer maznunlardan ayrılarak mahkemede kendisine sıra gelene 

kadar Malta karakolhanesi’nde bir odada bekletilmiştir. 

Dinleyicilerin, mahkeme heyetinin ve Midhat Paşa dışındaki müttehemlerin 

yerlerini almalarıyla, Birinci Reis Başkanlığında 27 Haziran Pazartesi günü saat 

11’de mahkemeye başlanmıştır. Mahkemedeki usul ve idareye dair kanun maddeleri 

hatırlatıldıktan ve müttehemlerin kimlik tespitleri yapıldıktan sonra ithamname 

okunmuştur. Ardından Surûrî Efendi Başkanlığında sırası ile Pehlivan Mustafa 

Çavuş, Hacı Mehmed, Cezayirli Mustafa, Mabeynci Fahri, Necib ve Namıkpaşazade 

Ali beylerin; İkinci Reis Hiristo Forides Efendi başkanlığında da yine sırasıyla 

Damad Mahmud ve Damad Nuri paşalar, Seyyid ve İzzet beyler ile Midhat Paşa’nın 

muhakemeleri yapılarak birinci celse tamamlanmıştır. Pazartesi günkü bu ilk celsede 

Pehlivan Mustafa Çavuş ile Hacı Mehmed sorgularında olduğu gibi cinayeti nasıl 

gerçekleştirdiklerini anlatmışlar, diğerleri ise iddiaları kabul etmemişlerdir
53

. İzzet 

Bey’in duruşmasından sonra Malta Köşkünde dinlenmekte olan Midhat Paşa 

mahkemeye getirilmiştir. Elinde notlar ve defterler ile mahkeme salonuna giren 

Midhat Paşa, Damad Mahmud Paşa’nın yanındaki sandalyeye oturmuştur. Üstünde 

koyu gri renkte yazlık elbise vardı. Sakalı ağarmaya başlamakla birlikte sağlıklı 

görünüyordu. Mahkemeye başkanlık eden Hristo Forides Efendi’nin mahkemenin 

teşkili amacıyla ilgili birkaç kelamından sonra Midhat Paşa’nın kimlik tespiti 

yapılmıştır. Bu esnada ayağa kalkan Midhat Paşa, rahatsızlığı varsa oturabileceğinin 

söylenmesine rağmen sandalyesine tutunarak ayakta kalmayı tercih etmiştir. Midhat 

Paşa da söz alarak aleni bir şekilde toplanan böyle bir mahkemede masumiyetini 

                                                 
52 A.e., s.231-233. 
53 A.e., s.233-253. 
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ispata olanak verildiğinden padişaha minnetini sunmuş, alaycı bir ses tonuyla insani 

hislerinden ve gayretlerinden dolayı adliye memurlarına hürmet ve şükranlarını dile 

getirmiştir.  

İthamnamenin Midhat Paşa ile ilgili kısmı okunduktan sonra sorulara 

geçilmiştir. Midhat Paşa, yöneltilen sorulara verdiği cevaplarda; Sultan Murad’ın 

cülusunun ardından, padişahın emriyle kendisi, Rüştü, Hüseyin Avni ve Mahmud 

paşalarla Hayrullah Efendi’den oluşan komisyonun daimi olarak sarayda 

toplandığını, komisyonun dahili, harici kısaca bir kabinenin uğraşması gereken her 

türlü işlerle meşgul olduğunu, Feriye’ye nakil olayının sultan Abdülaziz’in isteğiyle 

gerçekleştiğini, Abdülaziz’in muhafazasıyla komisyonun tamamının ilgilendiğini, 

Sultan Murad’ın adamlarından Mustafalar ve Hacı Mehmed’in tayinleriyle 

alakalarının bulunmadığını fakat kendilerine bilgi verildiğini, Sultan Abdülaziz’in 

güven duyduğu Fahri Bey’in yanında bırakılmasının Abdülaziz’in isteğiyle 

olduğunu, palanın ve her türlü silahın Sultan Abdülaziz’in intihara kalkışma 

ihtimaline karşı alındığını, ölüm haberini Bâbıâli’de Sadâret Müsteşarı Said 

Efendi’den alarak hemen Feriye Karakolu’na gittiğini, orada bulunan devlet 

adamları, tabipler ve Fahri Bey’in kendisine olayın intihar olduğunu söylediklerini ve 

bu yönde doktorların rapor düzenlediklerini, raporun ve şerʻî ilamın eksikliğinin olup 

olmadığının ilgililere sorulması gerektiğini, gasl esnasında görüldüğü iddia edilen 

kırık dişler ve sol meme üzerindeki yaradan haberdar olmadığını ve ilk defa 

mahkemede duyduğunu, Sultan Abdülaziz’in karakoldayken hayatta olduğuna dair 

herhangi bir duyum almadığını, Feriye Karakolu’ndaki askerlerin ölüm olayını 

kutlamak için zeybek oynamaları ve şenlik yapmalarının komisyon kararıyla ilgisinin 

bulunmadığını, Fransız Konsoloshanesine iltica meselesinde Çerkes Hasan gibi biri 

olan Ali Bey’in İstanbul’dan İzmir’e gelerek hakkında suikast tasavvurunda 

bulunmasından ve tevkif için hanesinin üç bin askerle kuşatılması ve silah 

atılmasından dolayı sırf öldürülme korkusuyla meydana geldiğini ifade etmiştir. 

Hiristo Forides Efendi de adaletten kaçarak Fransız Konsoloshanesi’ne 

sığınılmasının ve mahkeme sorularına red ve inkar yoluyla cevap verilmesinin 

Midhat Paşa’nın suçluluğunu ispat ettiğini söylemiş, bu sözün ardından celse 

kapanarak Midhat Paşa iki zabit tarafından mahkemeden alınıp götürülmüş, diğer 

maznunlar yerlerinde kalmıştır. 
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Yarım saat aradan sonra Surûrî Efendi’nin başkanlığında saat 5’te açılan 

ikinci celsede şahitlerden harem ağaları Reyhan ve Rakım (Nesib), Mahmud 

Celaleddin Bey, Abdülaziz’in saray müstahdemlerinden Hüseyin Ağa, Gassal Ömer 

Efendi, Zevkyab Kalfa, Doktor Marko Paşa, Doktor Kastro Bey ve Doktor Nuri Paşa 

dinlenmiştir. Yine İstanbul’da bulunmayan zabitlerden Yüzbaşı Ahmet, Hüseyin ve 

Osman efendilerle Reşid Bey’in yazılı ifadeleri okunmuştur. Bu ikinci celsede 

dinlenen şahitlerden Abdülaziz’i gasl eden Ömer Efendi, kollardaki kesiklerin yanı 

sıra iki dişin kırık olduğunu ve sol meme üzerinde bir yara bulunduğunu söylemiştir. 

Doktor Marko ve Nuri paşalar cesedin tamamen muayene edilmediğini, Kastro Bey 

ise her tarafının kontrol edilerek başka bir yaraya rastlanılmadığını ifade 

etmişlerdir
54

.  

 

g.Mahkemenin İkinci Günü 

Mahkemenin salı günkü celsesi Surûrî Efendi başkanlığında saat 11’de 

başlamıştır. Midhat Paşa yine Malta Köşkü’nde bekletilmiştir. Bu celsede şahitlerden 

Hüsnü Efendi, Müstantık Mustafa Efendi, Doktor Markel, eski Başmabeynci Edhem 

Bey, Binbaşı Ahmet Efendi ve Ferik Osman Paşa’ya söz verilmiş, Pervinfelek 

Hanım’ın yazılı ifadesi okunmuştur. Sultan Abdülaziz’in vefatı esnasında üzerinde 

bulunan gömlek, mintan, iç donu ve karakola indirilirken sarıldığı dört büyük perde 

bir bohça içinde getirilerek teşhir edildikten sonra, dinlenen tüm şahitler mahkeme 

salonuna alınmıştır. Arkasından avukatların ve müttehemlerin savunmalarına 

geçilmiş, iddia makamı olarak da Müddeʻî-i Umûmî Abdüllatif Bey savunmaları 

çürütmeye çalışmıştır
55

.  

Bu sırada söze giren mahkeme başkanı Surûrî Efendi; Midhat Paşa’nın Tuna 

valiliği döneminde Tuna Vilayeti Mahkeme-i Şerʻiye ve Divân-ı Temyiz Reisliği 

görevinde iken bazı sebeplerden dolayı istifa ettiğini, Midhat Paşa’nın bu durumu 

aleyhine bir hareket olarak görerek kendisinin bulunduğu bir mahkemede 

yargılanmak istemediğini ve talebi kabul edilmediği takdirde savunma 

yapmayacağını bildirdiğini söylemiş, kanunen mahkeme başkanlığına devam etme 

yetkisi olmasına rağmen vicdanının sesine kulak vererek mahkemeden sarf-ı nazar 

                                                 
54 A.e., s.253-267. 
55 A.e., s.268-288. 
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ettiğini ifade ile riyaset makamını İkinci Başkan Hiristo Forides Efendi’ye bırakıp 

salondan çıkmıştır. Akabinde Midhat Paşa mahkeme salonuna getirilmiş, Fahri, Ali 

ve İzzet beylerin savunmalarından sonra ara verilmiştir.  

Aranın ardından tekrar başlayan mahkemeye, Midhat Paşa ile devam 

edilmiştir. Avukatıyla serbest görüşemediğini iddia ederek savunmasını bizzat yapan 

Midhat Paşa, Sultan Abdülaziz’in ölüm haberini Bâbıâli’de Said Efendi’den aldığına 

dair ifadesinin Said Efendi tarafından tekzib edilmesinin korkudan kaynaklandığını, 

uygunsuz kişileri saraydan çıkarmak için muhtemelen Mustafalarla Hacı Mehmed 

hakkında da Seyyid Bey’den bilgi almış olabileceğini söylemiştir. Herkes önünde bir 

sofrada Sultan Abdülaziz aleyhinde uygunsuz sözler sarf ettiğine dair Nuri Paşa’nın 

ifadesinin mantıksız olduğunu ve bu iftirayı Ebuzziya Tevfik Bey ile sofrasından 

kovduğu Ahmed Midhat Efendi’nin gazetelerde neşrettiğini belirtmiştir. O esnada 

mahkemeye çıkarılan ve Suriye Valiliği sırasında kendisi ile Esad Efendi arasında 

geçen Abdülaziz’in yok edildiğine ancak şehzadelerle ilgili tertibte muvaffak 

olunamadığına dair bir konuşmayı işittiğini iddia eden şahit Rıfat Efendi’yi 

yalancılıkla suçlamış, bu sözleri memuriyet elde etmek amacıyla uydurduğunu 

söylemiştir.  

İstanbul’dan İzmir’e gelen Turhan Bey’in Sultan Abdülaziz’in ölümüyle ilgili 

tahkikattan bahsederek Avrupa’ya firar etmesini tavsiye ettiği, İzmir’den gelirken 

vapurda iki zabitin İstanbul’a çıkar çıkmaz Midhat Paşa’nın idam edileceklerini 

söyledikleri, avukat Şehri Efendi’yle serbestçe görüşemediği, Fransız 

Konsoloshanesi’ne ilticası nedenleri gibi konularda Midhat Paşa’nın yalan beyanatta 

bulunduğunun yapılan tahkikatla ortaya çıkarıldığına dair Müddeʻî-i Umûmî 

Abdüllatif Bey’in iddialarını tek tek cevaplamıştır. Tahkikat ve ithamnamenin eksik, 

usulsüz ve hatta mantıksız olduğunu vurgulayan Midhat Paşa, iddialarını 

delillendirmek adına cinayet esnasında odada bulundukları söylenen 4 harem 

ağasının şerik-i cürüm olarak gösterilmeleri gerekirken bunlardan hiç bahsedilmeyip 

mahkemeye çıkarılmamaları ve Osmanlı Devleti’nde Tanzimattan bu yana âmir-i 

mücbir kalmadığı halde Damad Mahmud ve Nuri paşaların amir-i mücbir olarak 

suçlanmaları gibi hususları ortaya koymuştur.  

Mustafalarla Hacı Mehmed’e 100’er lira gibi oldukça yüksek meblağda aylık 

bağlanmasının sebebini, Abdülaziz’e daha iyi hizmet etmeleri için olarak açıklamış, 
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bu maaşların Damat Nuri Paşa’nın defterinde kayıtlı olduğunu kabul etmekle birlikte 

cinayet için katillere verilecek paranın kayda geçirilmesini normal görmediğini ifade 

etmiştir
56

. İthamnameyi yeniden tetkike girişen Midhat Paşa “ Mahmud Paşa, Kel 

Mustafa’yı çağırır, Pehlivan Mustafa da sonra bilmem kimi … ve ona ‘git Sultan 

Aziz’i öldür’ der ve o da gider. Bir hasta bahis mevzuu imiş gibi bir kan alma 

ameliyesinde bulunur ve oyun bitmiş olur, bu mümkün müdür? Katillerin ne silâhları 

ve ne de bıçakları vardır, giderler ve Fahri Bey son dakikada ellerine bir çakı 

sıkıştırır. Eğer Fahri Bey’de bu çakı bulunmasa idi katiller ne yaparlardı? ‘katilleri 

götürürken Fahri Bey’i gördüm’ diyen bir şahit var mıdır? Abdülaziz kuvvetli bir 

zattı. O da herkes gibi müteyakkız bulunuyordu; insanın, Sultan Aziz’e yatağı 

üzerine uzanmış tedavi etsin diye cerrahı bekleyen bir hasta diyeceği geliyor; Fahri 

Bey kollarını tutuyor, Pehlivan da kesiyor, kurban gık bile demiyor; husule gelen 

gürültü üzerine bir kalfa koşuyor; bir adamın pencereden kaçtığını görüyor. Sultan 

Aziz’in göğsü üzerindeki yarayı göremeyen Marko Paşa Kuzguncuk’tan yani 

boğazın öbür sahilinden bir adamın sıçrayışını görüyor. Bunların hiçbirisi ciddî ve 

doğru şeyler değil” diyerek ithamname hakkındaki görüşlerini ortaya koymuştur
57

.  

Bu sözlerin ardından ceza muhakemeleri usulünün 277. maddesine dayanarak 

bütün maznun ve şahitlerin kendi önünde ayrı ayrı yeniden isticvabları talebinde 

bulunmuş ancak zanlıların kendisi aleyhinde ifadeleri olmadığı gerekçesiyle 

mahkeme başkanı Hiristo Forides Efendi tarafından bu talebi geri çevrilmiştir. Buna 

dair yazılı teminat verilmesi veya maznun ve şahitlerin tek tek isticvabları şıklarını 

ileri süren Midhat Paşa’nın talebinde ısrar etmesiyle mahkeme heyeti müzakere için 

çekilmiş, dönüşte maznunların yüz yüze isticvabları şartıyla talebin kabul edildiği 

bildirilerek Pehlivan Mustafa’nın yeniden ifade vermesi istenmiştir. Midhat Paşa 

diğer maznunların dışarı çıkarılmasını ve isticvabı kendisinin yapacağını söylemiş ise 

de mahkeme başkanı bunu mümkün görmemiş ve Pehlivan Mustafa cinayeti nasıl 

işlediğini tekrar anlatmıştır.  

Midhat Paşa da doktor raporuna uygun olsun diye Müddeʻî-i Umûmîliğin 

Mustafa’ya 5 santimetrelik yara açtığını söylettiğini ifade ederek Mustafa’ya bir 

santimetrenin nasıl bir şey olduğunun sorulmasını istemiştir. Mahkeme başkanı ve 

                                                 
56 A.e., s.288-298. 
57 A.e., s.298-299. 
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müddeʻî-i umûmî 5 santimetre tabirinin Mustafa’ya ait olmadığını, doktor raporunda 

geçtiğini belirtmişlerdir. Midhat Paşa ise bu kelimenin itham mazbatasında 

Mustafa’nın ağzından çıkmış gibi gösterildiği ve müphem bir tarzda kaleme alındığı 

itirazında bulunmuştur. Mahkeme bu itiraza hak vererek yazım hatası olduğunu 

kabul etmiştir. Midhat Paşa, santimetrenin ne olduğunun Mustafa’ya sorulmasında 

ısrarını sürdürerek katillere 27, şahitlere ise 94 sorusu bulunduğunu ve bu soruların 

cevapları alındıktan sonra savunmasını yapacağını, Sultan Abdülaziz’in Validesi, 

oğulları ve saray kadınlarının mahkemeye çıkarılmalarını, bütün şahitlerin yeniden 

dinlenmelerini, rapora imza koyan Avrupalı doktorlara da söz verilmesini, bu 

doktorlardan İstanbul’da bulunmayanların yol masraflarını karşılayacağını beyan 

etmiştir. Mahkemece savunma yapmaya davet edilen Midhat Paşa 277. maddenin 

(maznunların ayrı ayrı isticvabı) tatbikinde direnmiştir. Mahkeme heyeti 10 dakika 

süren müzakerenin ardından birkaç defa daha müdafaaya davet etmiş ancak Midhat 

Paşa talebinde ısrarcı olmuştur. Bunun üzerine mahkemeye son verilerek mahkeme 

heyeti müzakere odasına çekilmiştir. 

Bir saatlik müzakerenin ardından maznunlardan Mustafa Pehlivanla Cezayirli 

Mustafa ve Hacı Mehmed’in taammüden cinayet işlediklerine; Midhat, Mahmud ve 

Nuri paşalarla Ali ve Necib beylerin cinayetin işlenmesine ortak olduklarına; Seyyid 

ve İzzet beylerin cinayete yardım ettiklerine dair mahkemenin kararı okunmuş ve 

saat 20.00’de celse kapanmıştır.  

 

h.Mahkemenin Üçüncü ve Son Günü 

Surûrî Efendi başkanlığında 29 Haziran Çarşamba günü öğle üzeri açılan 

celsede Midhat Paşa dışındaki maznunların ceza miktarları belirlenmiştir. 

Avukatların cezaların hafifletilmesi taleplerinin ardından Mustafa Pehlivan, Hacı 

Mehmed, Cezayirli Mustafa ve Fahri Bey kasten cinayet işlediklerinden, Ali ve 

Necib beylerle Damat Mahmud ve Nuri paşalar cinayete ortak olduklarından idam; 

Seyyid ve İzzet beyler ise cinayete yardım ettiklerinden 10’ar sene kürek cezasına 

çarptırılmışlardır. Mahkeme heyetinin salonu terk etmesiyle mahkumlar da teker 

teker götürülerek celse kapanmıştır.  

Midhat Paşa’nın mahkeme salonuna getirilmesiyle Hiristo Forides Efendi 

başkanlığında ikinci celse başlamıştır. Müddeʻî-i Umûmî Abdüllatif Bey, cinayette 



501 

 

suç ortaklığı olduğu gerekçesiyle Midhat Paşa hakkında ceza kanununun 45 ve 170. 

maddelerinin tatbikini talep etmiştir. Midhat Paşa da söz alarak cinayet esnasında 

bizzat bulunmadığından suç ortaklığına hükmolunamayacağını, cinayet emrini 

verdikleri söylenen Mahmud ve Nuri paşalar üzerinden kendisine ulaşılmaya 

çalışıldığını, kaldı ki bunlar hakkındaki iddiaların da ispatlanamadığını söylemiştir. 

Hiristo Forides Efendi ise yapılan tahkikat sonucunda Sultan Abdülaziz cinayetini 

tasavvur ve tertip edenler arasında Midhat Paşa’nın da yer aldığının ispatlandığını ve 

bundan sonraki itirazların temyiz mahkemesinde yapılabileceğini ifade etmiştir.  

Mahkeme heyetinin müzakeresinden sonra Hiristo Forides Efendi, 

mahkemenin Midhat paşa hakkında ceza kanunun 45 ve 170. maddelerinin 

uygulanmasına karar verdiğini söyleyerek ilgili maddeleri okumuştur. Bu esnada 

Midhat Paşa da bu maddeleri aynı anda ezberinden okumaya başlamıştır. Nihayet 

Hiristo Forides Efendi, Midhat Paşa’nın oy çokluğuyla idama mahkum edildiğini ve 

8 gün içinde temyize gidebileceğini bildirmiş, Midhat Paşa da teşekkür ederek celse 

sona ermiştir.  

Böylece 27-29 Haziran 1881 tarihleri arasında üç günde ve altı celsede 

tamamlanan mahkemenin kararına göre Pehlivan Mustafa, Boyabatlı Hacı Mehmed, 

Cezayirli Mustafa ve Fahri Bey kasden cinayet işlediklerinden, Ali ve Necib beylerle 

Midhat, Mahmud ve Nuri paşalar cinayete ortak olduklarından idam, Seyyid ve İzzet 

beyler ise cinayete yardım ettiklerinden onar sene kürek cezasına çarptırılmışlardır. 

Bunlardan Midhat, Mahmud ve Nuri paşalar oy çokluğuyla diğerleri ise oybirliği ile 

mahkum olmuşlardır. Paşaların cezalarına itiraz edenlerin kimler olduğu 

bilinmemekle birlikte birinin Mühtedi Emin Bey olduğu tahmin edilmektedir
58

. 

 

6.Mahkeme Sonrası Gelişmeler 

Mahkumlardan yalnızca Midhat Paşa mahkeme kararını temyize götürmüştür.  

6 Temmuz 1881 tarihli bir istida ve layiha ile yaptığı temyiz başvurusunda; cinayeti 

işleyenlerle birlikte bulunmadığından suç ortağı olarak görülemeyeceği ve 

ithamnamenin tamamı huzurunda okunmadığından hazırladığı 94 cevabı veremediği 

gibi 7 maddelik itirazını sıralamış, Rüşdü Paşa ve kendisinin devlet hizmetinde 

                                                 
58 A.e., s. 299-308. 
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bulunduklarından ve bilfiil cinayete karışmadıklarından vükeladan oluşacak bir 

divân-ı âlîde yargılanmaları gerektiğini bildirmiştir. Midhat Paşa’nın temyiz 

başvurusu, Yıldız Kasrı bahçesindeki çadırda toplanan Lebib Efendi başkanlığındaki 

Temyiz Mahkemesi tarafından 8 Temmuz’da reddedilmiştir
59

. 

Temyiz mahkemesinden geçen cinayet mahkemesi kararları, meclis-i mahsus-

ı vükelada görüşüldükten sonra icrası veya afv ve hafifletilmesi seçenekleriyle 

padişaha sunulmuştur (28 Haziran 1297/10 Temmuz 1881). Cezaların affı veya 

hafifletilmesi kaydı, muhtemelen Midhat Paşa’ya hürmetkar olan Başvekil Said Paşa 

tarafından bilhassa düşünülmüştür
60

. 

Bu arada Damad Mahmud ve Nuri paşalar sundukları arzda Sultan 

Abdülaziz’in ölüm emrini Sultan Murad ve validesi ile Hüseyin Avni Paşa’nın 

verdiklerini ifade ederek cezalarının hafifletilmesi talebinde bulunmuşlardır. Padişah 

II. Abdülhamid, cezalarının hafifletilmesine dair Mahmud ve Nuri paşaların 

istidalarını temyiz mahkemesine göndermişse de temyiz mahkemesi daha önceden 

kararları onadığından ceza miktarlarında bir değişiklik olmamıştır. 

Padişah, Damad Mahmud ve Nuri paşaların istidaları doğrultusunda; Sultan 

Murad’ın âmir-i mücbirlik durumunun, Mahmud ve Nuri paşaların iddialarının ve 

mahkeme kararlarının bir kez de ulema meclisinde gözden geçirilmesini istemiştir. 

İrade üzerine Şeyhülislam başkanlığında toplanan ulema meclisi, 21 Şaban 1298/19 

Temmuz 1881 tarihli yazısıyla mahkeme kararını ve verilen cezaları, uzun 

çekişmelerden sonra meşrû bulmuş, Mahmud ve Nuri paşaların iddialarının doğru 

olmadığını belirtmiştir. 

Bu gelişmelerin ardından Sultan II. Abdülhamid, kurenâsından Nuri Bey’i 

Midhat Paşa’ya göndererek Sultan Murad’ın akıl hastalığının tam olarak ne zaman 

ortaya çıktığının yemin ile yazılı olarak bildirilmesini irade buyurmuştur. Midhat 

Paşa da 8 Temmuz 1297/20 Temmuz 1881 tarihli kendi el yazısıyla verdiği cevapta; 

Cumartesi (3 Haziran 1876) ve Abdülaziz’in vefat ettiği Pazar (4 Haziran) günü 

Sultan Murad’ın mizacında bazı hafif bozukluklar görülmüşse de akıl sağlığının 

                                                 
59 A.e., 309-310. Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir 40- Tetimme, Yay. Cavid Baysun, s.214. 
60 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.314-317. 
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yerinde olduğunu ve tam olarak cinnet halinin, cülusun haftası Salı (6 Haziran) günü 

ortaya çıktığını kasemle beyan etmiştir
61

.  

Sultan II. Abdülhamid, ulema meclisinden sonra Yıldız’da Safvet Paşa’nın 

başkanlığında görevde olan ve olmayan devlet adamları ile askeri erkândan oluşan 

fevkalade bir heyet toplamıştır. Sultan Abdülaziz’in, Sultan Murad’ın emriyle mi 

yoksa paşaların kendiliklerinden aldıkları kararla mı öldürüldüğü ve Sultan Murad’ın 

âmir-i mücbirlik durumuna göre mahkumların cezalarının icrası veya hafifletilmesi 

gibi hususlar talimatla heyete iletilerek düşüncelerinin bildirilmesi istenmiştir. 9 

Temmuz 1297/21 Temmuz 1881’de Yıldız’da toplanan fevkalade meclis; mahkeme 

kararlarını ve ilgili diğer evrakı müzakere ettikten sonra, cinnet hali sebebiyle Sultan 

Murad’ın diğer zanlılarla birlikte istintak ve mahkemesinin yapılamamış olduğunu 

hatırlatarak Mahmud Paşa’nın istidası, Nuri Paşa’nın ve Seyyid Bey’in ifadeleri, 

cinnet halinin ne zaman ortaya çıktığına dair Midhat Paşa’nın yazısı, katillere 100’er 

lira maaş ve 30’ar lira elbise parası verilmesi, padişahın iradesi olmadan katillerin 

Feriye’ye gönderilmelerinin mümkün gözükmemesi gibi deliller ve işaretler ışığında 

cinayetin, Sultan Murad ve validesinin emri ve bilgisi dahilinde işlendiğine kanat 

getirmiştir. Ancak heyetin kanûnî yetkisi bulunmadığından bu durumun tetkikine 

girişilemediği belirtilerek cezaların icrası veya hafifletilmesi şıklarına dair oylamaya 

gidildiği bildirilmiştir. 

Fevkalade meclise katılanlardan Zabtiye Nâzırı Hâfız Ahmed, Mehmed Asaf 

Celaleddin, Erkân-ı Harbiye Reis Vekili Müşir Ethem, Mâliye Nâzırı Vidinli 

Hüseyin Tevfik, Müşir Ali Nizami, Birinci Ordu Müşiri İsmail Hakkı (Kurt İsmail), 

Bahriye Nâzırı Hasan Hüsnü, Müşir Rauf, Maârif Nâzırı Kâmil, Tophâne Müşiri Ali 

Saib, Adliye Nâzırı Cevdet, eski Serasker Hüseyin Hüsnü, Serasker Gazi Osman, 

Dâhiliye Nâzırı Mahmud Nedim paşalar ve Şeyhülislam Ahmet Esad Efendi olmak 

üzere toplam 15 kişi cezaların infazı; Ticaret ve Ziraat Nâzırı Köse Raif Efendi, 

Nâfia Nâzırı Hasan Fehmi, Yaver-i Ekrem Gazi Ahmet Muhtar, Evkaf Nâzırı 

Abdüllatif Subhi, Hâriciye Nâzırı Asım, Başvekil Said, eski başvekillerden Kadri, 

                                                 
61 A.e., s. 310-313, 318-320. 
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Ahmet Ârifî, Tunuslu Hayreddin ve Safvet paşalar olmak üzere toplam 10 kişi de 

cezaların hafifletilmesi yönünde oy kullanmışlardır
62

.  

Fevkalade meclisin oy çokluğuyla cezaların infazı yönünde görüş 

bildirmesine rağmen Sultan II. Abdülhamid, kanuni yetkisini kullanarak idam 

cezalarını müebbet hapse çevirmiştir. Padişahın bu kararı almasında, cinayetin Sultan 

Murad’ın emriyle işlenmiş olması kanaati ve idamların Avrupa’da hoş 

karşılanmayacağı düşüncesi etkili olmuştur
63

. Zira en son olarak İran 

Sefarethanesi’nde toplanan İstanbul’daki büyükelçiler, en kedemlileri İran Sefiri 

Muhsin Han sözcülüğünde Sultan II. Abdülhamid’e başvurarak idam cezalarının 

hafifletilmesini rica etmişlerdir. Yine Avrupa basını yayınlarıyla ve naaşı muayene 

eden yabancı doktorlar da mektup göndererek idam kararının değiştirilmesi 

konusunda Padişaha baskı yapmışlardır. İngilizler de ince bir siyaset güderek 

padişahın merhamet ve şefaatine müracaat etmişlerdir.    

Kurenâdan Nuri Bey, Midhat Paşa’nın yanına gelerek cezaların 

hafifletildiğini, kendilerinin bir mahalle gönderileceklerini, istediği bir cariye ve 

haremiyle birlikte gitmesine padişahın müsaade ettiğini bildirmiş, yanında getirdiği 

kalem ve kağıdı vererek İzmir’deki ailesine bir mektup yazmasını söylemiştir. Ancak 

mektup Midhat Paşa’nın haremine yollanmamıştır
64

. 

 

7.Yıldız Mahkemesi, Sultan Abdülaziz’in Vefatı ve Midhat Paşa 

Yıldız Mahkemesi, görünürde cinayet davası olmakla birlikte gerçekte siyasi 

bir davadır. Sultan II. Abdülhamid, bu dava vesilesiyle, Sultan Abdülaziz ve V. 

Murad’ı tahtan indirerek 70 yıldır unutulmuş olan padişah halʻ ve katl işini yeniden 

hortlatanları aleme ibret olacak şekilde cezalandırıp bir daha bu işlerin vuku 

bulmamasını sağlamayı, tahtına yönelen Sultan Murad tehdidiğini bertaraf etmeyi
65

 

                                                 
62 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s. 321-328. 
63 İngiltere, cezanın infaz edilmemesi için Sultan II. Abdülhamid’e baskı yapmaya kalkışmış, padişah 

da bu duruma epey öfkelenmiştir. Muhtemelen İngiltere’nin teşebbüsüyle cezalar müebbet küreğe 

çevrilmiştir (Şimşir, a.g.e., s.61-62). 
64 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.329-335. 
65 V. Murad’ın tekrar tahta çıkarılması veya kaçırılması için taraftarlarınca birkaç başarısız deneme 

gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki 1876 yılı Kasım sonu veya Aralık başlarında içlerinde İstavridis ve 

Lehli Mihaloviski’nin bulunduğu 4 kişinin kadın kılığında Çırağan Sarayı’na girerek V. Murad ile 

oğlu Salahaddin Efendi’yi kaçırma girişimidir. İkincisi 20 Mayıs 1878’de V. Murad’ı kaçırmak için 

Ali Suavi’nin tertiplediği Çırağan baskınıdır. Sonuncu olay ise Kleanti Skaliyeri-Aziz Bey 
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ve hâlâ itibarda olan Midhat, Mehmed Rüşdü ve Damad Mahmud paşalar gibi 

darbeci ve muhalif devlet adamlarından kurtulmayı amaçlamıştır
66

. Zaten darbeye 

katılan askerî erkandan Hüseyin Avni ve Kayserili Ahmed paşalar ölmüş, Süleyman, 

Kasab Hüseyin Sabri, Feriye Kumandanı Hacı Raşit ve Redif paşalar ise 93 

Harbi’ndeki hizmet kusurlarından dolayı askerlikten çıkarılarak sağa sola 

sürülmüşlerdi. Sivil erkandan Rüşdü Paşa, Şubat 1879’da İstanbul’dan Manisa’ya 

gönderilmiş, Şeyhülislamlıktan azledilen Hasan Hayrullah Efendi ise Mart 1879’da 

Şeyhülharemlik hizmetine getirilerek Medine’ye yollanmıştı. Geriye ise Sultan V. 

Murad ve Midhat Paşa kalmıştı. Aslında davanın asıl hedefi hala popülaritesini 

koruyan Midhat Paşa’ydı
67

. Zaten Sultan II. Abdülhamid de Sultan Abdülaziz’in 

ölümünde Midhat Paşa’nın bir müdahalesinin olmadığını biliyordu. Onu Yıldız 

Mahkemesi’nde yargılatması halʻe karışmasından dolayıydı
68

. Esasında davanın, 

cinayetten değil de Tanzimat esaslarına aykırı olarak Sultan Abdülaziz’e yapılan 

darbeden açılmasının daha isabetli olacağına ve bu durumda Midhat Paşa’nın kolay 

kolay kendini savunamayacağına dair değerlendirmeler de yapılmaktadır
69

.  

Davanın bir adliye binasında değil de iddia sahibi Padişahın ikametgahı 

Yıldız Sarayı yakınında kurulan bir çadırda görülmesi, Sultan II. Abdülhamid ve 

Adliye Nâzırı Cevdet Paşa’nın davayı yakından takip ederek hakimlere baskı 

yapması, hakimlerin sanıklarla husumeti olan kişilerden seçilmesi, sanıklara 

diledikleri avukatları seçme özgürlüğünün tanınmaması, hükmün aceleye getirilerek 

özellikle Midhat Paşa’nın savunmasının kısıtlanması ve bazı sanıklara işkence 

edilmesi gibi şiddetle eleştirilen birtakım hususlar da mahkemenin adaletine gölge 

düşürmüştür
70

. 

                                                                                                                                          
Komitesi’nin Sultan Murad’ı kaçırmak için çalışmaları esnasında Temmuz 1878’de yakalanmalarıdır. 

Bu üç olayla ilgili daha geniş bilgi için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Beşinci Murad ile Oğlu 

Salâhaddin Efendiyi Kaçırmak için Kadın Kıyafetinde Çırağana Girmek İsteyen Şahıslar”, Belleten, 

C.VIII, Sayı 32, 1944, s.589-597; Uzunçarşılı, “Beşinci Murad’ı Avrupa’ya Kaçırma Teşebbüsü”, 

Belleten, C.X, Sayı 37, 1946, s.195-209;  Uzunçarşılı, “Ali Suâvi ve Çırağan Vakʻası”, Belleten, 

C.VIII, Sayı 29, 1944, s.71-118; Uzunçarşılı, “V. Murad’ı Tekrar Padişah Yapmak İsteyen K. 

Skaliyeri-Aziz Bey Komitesi”, Belleten, C.VIII, Sayı 30, 1944, s.245-328. 
66 Fahri Bey, İbretnümâ -Mabeynci Fahri Bey’n Hatıraları ve İlgili Bazı Belgeler-, Yay. Haz. 

Bekir Sıtkı Baykal, s. X-XI.  
67 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.128,135,160-161. 
68 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.398. 
69 Öztuna, Bir Darbenin Anatomisi, s.478-481. 
70 Yaşar Şahin Anıl, Osmanlı Döneminde İki Dava Şeyh Bedreddin ve Midhat Paşa Davaları, 

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1995, s.200-201; Hırisantos, Midhat Paşa ve Rüfekâsının 
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Sultan Abdülaziz’in ölüm şekline gelince, iki görüş bulunmaktadır. Biri 

intihar, diğeri cinayettir. Devletin idaresini elinde tutan - içlerinde Midhat Paşa’nın 

da bulunduğu- halʻ erkanı, iktidarın verdiği güçle ve hiç iktidardan düşmeyecekleri 

düşüncesiyle, biraz da işlerine öyle geldiği için, Sultan Abdülaziz’in ölümüyle ilgili 

adlî ve şerʻî ciddi bir araştırma yaptırmamış, delilleri karartmış ve olayın şüpheye 

mahal bırakılmaksızın aydınlatılmasını engellemişlerdir. Bu nedenle başlangıçta 

Sultan Abdülaziz’in ölümünün intihar suretiyle gerçekleştiğine dair hükümet 

ilanından kamuoyu tatmin olmamış
71

, eski padişahın öldürüldüğü yönünde şüpheler 

ortaya çıkmıştır. Sonrasında ise konu, Yıldız Mahkemesi’yle Sultan II. Abdülhamid 

ve Midhat Paşa üzerinden ideolojik bir hal almış, idareyi elinde bulunduran kesimin 

siyasi düşüncelerine göre iki görüşten biri etkili olmuştur. Buna göre Sultan 

Abdülaziz’in ölüm şekli; 1876-1881 yılları arasında intihar, 1881-1908 arasında 

cinayet, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidara gelmesiyle ve sonrasında yine 

intihar olarak resmî kabul görmüştür
72

.  

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, Sultan II. Abdülhamid’in Yıldız 

Mahkemesi’ni sırf Midhat ve Mahmud paşaları ortadan kaldırmak için kurdurduğu 

yönünde propagandalar yapılmıştır. Hatta Midhat Paşa’nın oğlu Ali Haydar Bey ve 

Yıldız Mahkemesi mahkumlarından olup II. Meşrutiyet’in ilanıyla serbest bırakılarak 

Tâif’ten İstanbul’a dönen Mabeynci Fahri Bey, Hırisantos’u vekil tayin edip 

Mahkeme-i Temyîz Ceza Dairesi Riyâseti’ne başvurarak Yıldız Mahkemesi’nin 

iadesiyle Midhat Paşa ve diğer mahkumların aklanmasını talep etmişlerdir
73

. Ancak 

kanuni engeller ve aradan çok zaman geçerek şahitlerin ve ilgili diğer kişilerin 

çoğunun ölmesi sebebiyle bu mümkün olamamıştır
74

.   

Elde kesin hükme varacak vesika bulunmadığından, Sultan Abdülaziz’in 

ölüm şekli konusunu ele alan tarihçiler ve olayların içinde yer alarak konu hakkında 

kalem oynatan tanıklar da fikir ayrılığına düşmüşlerdir. İbnülemin Mahmut Kemal 

                                                                                                                                          
Muhâkemesi Hakkında Esbâb-ı Mûcibeyi Hâvi İʻâde-i Muhâkeme Lâyihası, Hilal Matbaası, 

Dersaadet, 1326, s.16-55. 
71 Anıl, Osmanlı Döneminde İki Dava…, s.199-200. 
72 Öztuna, Bir Darbenin Anatomisi, s.195-197. 
73 Hırisantos, Midhat Paşa ve Rüfekâsının Muhâkemesi …, s. 3-56. 
74 Abdurrahman Şeref Efendi, “Sultan Abdülaziz’in Vefatı İntihar mı, Katl mi?”, TTME, XIV/6, (83), 

1 Teşrin-i sâni 1340, s.325-326. 
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İnal
75

 ve Abdurrahman Şeref Efendi
76

 iki görüşten birine tam kanaat getiremeyerek 

ortada kalmışlar ve sadece iki görüşün dayandıkları delilleri sıralamakla 

yetinmişlerdir. İsmail Hami Danişmend de aynı şekilde ortada kalmış, ancak intihar 

görüşünü savunanların delillerine göre cinayet görüşünü savunanların delillerinin 

daha kuvvetli olduğunu belirtmiştir
77

. İsmail Hakkı Uzunçarşılı ise önceleri olayın 

cinayet olduğu görüşüne meyletmiş, ancak Yıldız Mahkemesi’yle ilgili Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi’nde bulunan evraktan yola çıkarak hazırladığı Midhat Paşa ve Yıldız 

Mahkemesi adlı eserinde olayın intihar olduğu yargısına varmıştır
78

. Yine ünlü 

tarihçilerden Cevdet Paşa Adliye Nâzırı olarak ve aynı zamanda Midhat Paşa’nın 

sorgusunda bulunarak, Mir’at-ı Hakikat yazarı Mahmud Celaleddin Paşa ise 

soruşturmanın başlatılmasını sağlayarak ve devamında Sultan II. Abdülhamid’e 

jurnaller vererek Yıldız Mahkemesi sürecinde bizzat rol almışlar, olayın cinayet 

olduğunu savunmuşlardır
79

. Ahmed Midhat Efendi ise Padişah II. Abdülhamid’in 

ısmarlamasıyla 1877-1878 yıllarında kaleme aldığı Üss-i İnkılab adlı eserinde Sultan 

Abdülaziz’in “kendi kendiyi telef eylediğine rızâ gösterilmesini tavsiye” 

etmektedir
80

. Sonrasında Yıldız Mahkemesi sürecinde ise Tercüman- ı Hakikat 

                                                 
75 İbnülemin Mahmud Kemal (İnal), “Sultan Abdülaziz’e Dair”, TTME, XV/9, (86), 1 Mayıs 1341, 

s.177-195.  
76 Abdurrahman Şeref Efendi, “Sultan Abdülaziz’in Vefatı İntihar mı, Katl mi?”, TTME, XIV/6, (83), 

s.321-335. 
77 Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.4, s.267-279. 
78 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, TTK, Ankara, 2000. Bununla birlikte 

Uzunçarşılı, aynı kitabında “Sultan Abdülaziz İntihar Etmemiş Olsa Sağ Bırakılır mıydı” şeklinde 

attığı başlıkta, softa ve Hırvatların ayaklanarak saraya saldırmaları ihtimaline karşı padişahı korumak 

için harekete geçirilen ve halʻde kullanılan askerlerin sonradan kandırıldıklarını anlayıp, bilseydik 

gitmezdik gibi sözlerle pişmanlıklarını dile getirmeleri, Sultan Murad’ın adamlarından pehlivan ve 

korucu kılıklı Mustafalarla Boyabatlı Hacı Mehmed’in yüksek meblağda maaşlarla hiç alaka ve 

ihtiyaç yokken Sultan Abdülaziz’in hizmetine tayin edilerek Ferʻiye’ye sokulmakta ısrar edilmesi, 

mahluʻ padişahı zabt ve korumanın zorluğu ve Sultan Murad’ın cinnet hali gibi gelişmeler nedeniyle 

intihar olayı vuku bulmasaydı zaten çok yakın bir zamanda Sultan Abdülaziz’in öldürüleceğini 

kuvvetli ihtimal olarak görmektedir (a.e., s.109-112).  
79 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.142-148,157,167. Bununla birlikte Mahmud 

Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat adlı eserinde Sultan Abdülaziz’in ölüm şeklinin cinayet olduğuna 

dair açık bir ifade kullanmamakta, “dört işbirlikçi”yi olayı derinlemesine araştırma yapmamakla 

suçlamaktadır. Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, Haz. İsmet Miroğlu, s.120-122. 
80 Ahmed Midhat Efendi, Üss-i İnkılab, Kısm-ı Evvel, s.224-225. Ahmed Midhat Efendi bu eserinde 

Sultan Abdülaziz’in vefatı konusunu ele alırken intihar ettiğine dair bilgileri verdikten sonra olayın 

cinayet olduğunu dile getirenlerin de bulunduğunu belirtmiştir. Bunun arkasından ise şu ifadeleri 

kullanmıştır; “Ancak biz bir pâdişâhın öyle bir muʻâmele-i gadre [cinayete] dûçâr olmasını tecvîz 

değil tasavvur bile etmek istemediğimiz cihetle ol-bâbda arz olunan rivayetlerden birinci kısma 

[intihara] rüchân verilmesini ve hâkân-ı müşârun-ileyhin kendi kendiyi telef eylediğine rızâ 

gösterilmesini tavsiye etmek isteriz” (
A.e, s.223-225).  
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Gazetesi vasıtasıyla olayın cinayet olduğu yönünde propaganda amaçlı makaleler 

yazmıştır
81

.  Ayrıca Sultan Abdülaziz’in Mabeyn Başkatibi Atıf Efendi
82

, Ahmed 

Saib
83

, ve Süleyman Kani İrtem
84

 intihar görüşü tarafında; Vakanüvis Lütfi Efendi
85

 

ve Yılmaz Öztuna
86

 da cinayet görüşü tarafında yer almışlardır. 

İntihar görüşünü savunanlar şu delilleri ileri sürmektedir. 

1-Son derece gururlu olan Sultan Abdülaziz, halʻden sonra uğradığı kötü 

muameleleri hazmedememiş ve Topkapı Sarayı’nda Sultan III. Selim’in odasına 

konulduğundan kendisinin de III. Selim gibi öldürüleceği korkusuna kapılmıştır. 

2- Hayatının değişik dönemlerinde etrafındakilere intiharla ilgili sözler 

söylemiş, bilhassa zillete düşen tarihi şahsiyetleri canlarına kıymadıklarından dolayı 

ayıplamıştır. Dolayısıyla tahtan indirilen Sultan Abdülaziz uğradığı bu muamele 

nedeniyle intiharı seçmiştir
87

. 

3-Pala ve her türlü silah eski padişahı savunmasız bırakmak için değil, intihar 

edeceğine dair bazı emareler görülmesi üzerine kendine zarar vermemesi için 

yanından alınmıştır. 

4- Sultan Murad’ın adamlarından Mustafalar ve Hacı Mehmed, Sultan 

Abdülaziz’i kontrol altında tutmak amacıyla Feriye Sarayı’na gönderilmiştir. Yine 

Sultan Abdülhamid de yerine geçtiği Sultan Murad’ın yanına kendi adamlarını 

yerleştirmiştir. Bu tayinlerde cinayet kasdı aranmaması gerekmektedir.  

                                                 
81 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.162 
82 İbnülemin Mahmud Kemal (İnal), “Hâtıra-i Âtıf”, TTEM, XV/7 (84), 1 Kanun-ı Sâni 1341, s.53. 
83 Ahmed Saib, Tarih-i Sultan Murad-ı Hamis, 2. Tabʻı, Hindiye Matbaası, Mısır, 1326, s.87-100. 
84 Süleyman Kâni İrtem, Birinci Meşrutiyet ve Sultan Abdülhamid…, s.306. 
85 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Sultan Abdülaziz Vakʻasına Dair Vakʻa-nüvis Lütfi Efendi’nin Bir 

Risalesi”, Belleten, C.VII, Sayı 28, 1943, s.349-373. 
86 Yılmaz Öztuna, Bir Darbenin Anatomisi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1987. 
87 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.536-539). Bu konu hakkında birkaç tane 

rivayet vardır. Tahta çıkışından 4 sene sonra Kuleli Kışlası’nın harab halinden etkilenerek 

Hindistan’daki bazı zenginlerin her şeyden bıkarak banyoda kol damarlarını keserek intihar ettiklerini, 

onlar zenginlikten kendisinin ise fakirlikten o şekilde hayatına son vereceğini söylemiştir. Saltanatın 

ilk yıllarında Bursa’da türbe ziyaretleri sırasında Yıldırım Bayezid’in türbesine uğramayarak “niçün 

sinesine bir hançer saplamadı da Timura esir olmak zilletini kabul etdi” demiştir. Fransa İmparatoru 

III. Napolyon’un ordusuyla Prusya Kralına tesliminden sonra, III. Napolyon’un böyle bir zilleti kabul 

etmektense kol damarlarını keserek ölmeyi tercih etmesi gerektiğini söylediği rivayet edilmiştir. Yine 

halʻden sonra Topkapı Sarayı’nda, kendisini sevmeyenler kadar sevenlerin de bulunduğunu, bir 

çatışma ihtimali hissedilirse devlet ve milletin zarar görmemesi için kendisine zehir verilmesini 

buyurduğu söylenmektedir. Bu hususlar İbnülemin Mahmut Kemal İnal tarafından çürütülmüş ve 

mutlak delil olarak kabul edilmemiştir (A.e, C.1, 3. bs, s.536-539).     
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5-İddia edildiği gibi cinayet amacıyla gündüz vakti Sultan Abdülaziz’in 

Ferʻiye’nin üçüncü katındaki odasına giren altı kişinin yüzlerce harem halkı 

tarafından görülmemesi mümkün değildir. 

6-Sultan Abdülaziz gibi güçlü ve pehlivan cüsseli birinin karşı koymadan ve 

ortalığı ayağa kaldırmadan kol damarlarını kestirmesi mantıklı değildir. 

7-Doktor raporunda herhangi bir mücadele izinden bahsedilmemektedir. 

8-Olay günü Sultan Abdülaziz’in hizmetinde bulunan Arz-ı Niyaz Kalfa 

intihara şahitlik etmiştir. 

9-Katillerden Cezayirli Mustafa’nın, Sultan Abdülaziz’in Feriye Sarayı’nın 3. 

katındaki odasının penceresinden atlayıp çıkıntılara tutunarak kaçması mümkün 

gözükmemektedir. 

10-Ölüm raporunda imzası bulunan ve diğer doktorlardan sonra gelen Dr. 

Dickson ve Dr. Melincen cesedin her tarafını muayene edip intihara kanaat 

getirmişlerdir. 

11-Sultan Abdülaziz’in validesi Pertevniyal Sultan, tedavi için gelen Dr. 

Melincen’e, oğlunun canına kıyanın kendisi olduğunu ifade etmiştir. 

12-O dönem İngiltere’nin Büyükelçisi olan Henry Elliot, daha sonra 

“Nineteenth Century” dergisinde yayınladığı makalesinde olayın intihar olduğunu 

belirtmiştir. 

13-Sanıklar işkenceye maruz kalmaları sonucu cinayeti kabul etmişlerdir. 

Damat Mahmud ve Nuri paşalar da mahkeme sonunda bazı vaatlere aldanarak 

idamdan kurtulmak amacıyla cinayeti itiraf etmişlerdir.   

14- Midhat Paşa’nın ısrarına, hatta “eğer Valide Sultan mahkeme huzurunda 

oğlumu öldürdüler der ise nefsimce başka müdafaaya lüzum görmem” bile demesine 

rağmen Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Sultan, Yıldız Mahkemesi’nde şahit 

olarak dinlenmemiştir. Esasında Valide Sultan, Yıldız Mahkemesi sürecindeki 

ifadesinde
88

 cinayete ait emareleri sıralamış ise de kesin bir ifade kullanmaktan 

                                                 
88 Valide Sultan; Müddeʻî-i Umûmî Latif ve Mabeynci Ragıp beylere şu ifadelerde bulunmuştur. 

“Dolmabahçe Sarayı’ndan çıkarılıp Yeni Saray’a (Topkapı Sarayı’na) götürdüklerini söylemeğe hacet 

yoktur, fakat işin başı budur. Buraya (Ferʻiye’ye) getirdikleri gün cuma günü idi. Cennet-mekan 

daireleri halkıyla önce teşrif edip ben arkaları sıra gidiyordum. Bu saraya girdiğimizde cennet-mekan 

bahçe tarafından gelirken sonradan bir nefer süngüsünü karnına doğru tuttu. Cennet-mekan da ‘galiba 

beni bilmiyorsun’ dediğinde ‘bilirim ama ne yapayım emir böyledir’ dedi. Bu hali müşahede 

ettiğimde ‘arslanım işte merdiven buradandır’ dedim ve merdivene doğru gelip yukarı çıktılar. Bu 



510 

 

kaçınmıştır. Ayrıca dikkatle incelendiğinde anlattığı bazı olaylar inandırıcılıktan da 

uzaktır. Örneğin oğlunu öldürmek için kapıda konuşan adamların seslerini duyduğu 

halde bunu, ne Sultan Abdülaziz’e ne de bir başkasına bildirmiş, hiçbir şey 

yapmadan kendi odasına çekilmiştir. Bu durum bir annenin oğluna olan şefkatiyle 

bağdaşmamaktadır. Yine 1880 yılında yani mahkemeden 1 yıl önce yazdırdığı 

Sergüzeştnâme’sinde de intihar ve cinayete dair sarahat yoktur.  

15-Olayın olduğu tarih ile Yıldız Mahkemesi arasındaki 5 yıllık süreçte 

Sultan Abdülaziz’in varisleri cinayetle ilgili hiçbir davada bulunmamışlardır. 

16-Sultan II. Abdülhamid, Midhat Paşa’dan kurtulmak amacıyla Sultan 

Abdülaziz’in öldürüldüğü iddiasını ortaya atıp Yıldız Mahkemesi’ni kurdurmuştur
89

. 

                                                                                                                                          
esnada cennet-mekan felaketlerinin vahametini ve işin nerelere müncer olacağını söylemeğe başladı 

ise de durmayarak doğru dairelerine teşrif ettiler. Ferdası cumartesi günü odalarında ve ben de 

yanında bulunduğum halde Fahri Bey dahi beraber idi. Her birimiz pencerenin önünde durmakta iken 

cennet-mekan aşağıda durmakta olan iki zabite bakmakta idi. Bunlar cennet-mekanı gördükleri halde 

riayet ve edeb tavrını göstermeyip lâubaliyane duruyorlardı. Cennet-mekan bu adamların sû-i niyyet 

ve tasavvurlarını teferrüs eylemiş olmasıyla haklarında fenalık vuku bulacağına dair birtakım mütalaat 

beyan etmeğe başladı; ben de ‘ne merak ediyorsun, azil erkekler içindir, biz de elbette bir suretle 

geçiniriz’ dedim ise de ‘iki padişah bir memlekette olur mu? Beni tahttan indirmek elbette öldürmek 

için’ dedi. ‘Tanzimat’tan sonra böyle bir şey kalmadığından merak edilmemelidir. Allah’a tevekkül 

edin’ dediğime binaen ‘ne olacak görürsün’ demişti. Ben de fenalaştığımdan daireme geldim, 

bayıldım. Bir müddet o halde kaldığımdan cennet-mekan merak etmiş, ‘validem öldü mü’ diye gelmiş 

olduğundan yüzüme su serpmişler ve uyandırıp haber verdiler. Cennet-mekan bir de beni merak 

etmekte olması cihetiyle halim var yok kalkıp dairelerine gittim. O vakit her taraf asker dolu 

olduğundan iki adam da oda kapısında durup ‘şimdi mi girelim yok sonra mı girelim’ deyu 

birbirleriyle söyleştiklerini işittim; fakat cennet-mekana bir kat daha fenalık gelmemesi için 

söylemedim. Bu iki kişi yukarıda ve üç kişi de aşağıda bu iş için bekliyorlardı. Lâkin ne çare cennet-

mekâna söylenemezdi; o akşam saat dörde kadar yanında kaldım ise de daima haklarında icra 

olunacak gaddarlığı söylerlerdi. Sonra daireme gidip bir de sabah istediklerini yapmışlar. Bizim bir 

şeyden haberimiz yok idi; fakat Yaver Necib Bey gelip ‘cennet-mekân şehit oldu [öldü anlamında]’ 

dediği vakit anladık”. Bundan sonra 4 Mayıs 1881’de Pertevniyal Sultan’a üç soru daha yöneltilmiştir. 

Ölümle ilgili sorulan soruyu şu şekilde cevaplamıştır. “Ben yanında idim, vukuattan biraz evvel 

yanından gittim. Sonra bu vukuat olmuş. Şehid-i mehumun şehid olduğu gün sabahleyin kapının 

önünde iki asker, birinin elinde kırmızı kayış, koltuğunda bir beyaz lobud vardı. Ben ol zaman 

oğlumun yanında idim. Ensemden tutup bunları merhum bana gösterdi. Validem ‘bunlar beni 

öldürmek için burada (sarayın dışında, deniz tarafındaki) kapının önünde duruyorlar’ dedi. Merhum 

olduğu Pazar günü alessabah ikimiz bir yerde iken kapının önünde bulunan birtakım herifler, ‘acaba 

şimdi yanına girelim mi? Acaba şimdi ne yapalım’; kimisi ‘daha erkendir, belki yanında adam 

bulunur; biraz sonra girelim’ dedikleri mesmûum olup içime bir korku düştü. ‘arslanım bunlar 

eğleniyorlar’ dedim ve ol vakit tebessüm buyurdular; sonra onun üzerine ben odama geldim, arkam 

sıra kendileri de geldi, ben odada bayıldım. Ne oldu ise ol vakit olmuş. Tekrar aklım başıma geldikte 

merhumun arkası sıra koştum, odayı kapalı gördüm ve kapıyı açtım, kendisini bu halde buldum. Kapı 

sürmesiz idi. Sonra ben fena oldum, ötesini bilmem. Bu vakadan bir gün evvelki cumartesi günü 

akşam üstü Fahri Bey, merhumun palasını istedi; ‘eğer bu palayı şimdi teslim etmez isen cümlesi 

birden içeri uğrayıp oğlunuzu idam edecekler’ dedi. Bunun üzerine ben, ‘palayı sandıktan alınız’ 

demeye mecbur oldum”. (Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.201-204).               
89 Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.4, s.269-270; Hırisantos, Midhat Paşa ve 

Rüfekâsının Muhâkemesi …, s.16-55; Süleyman Kâni İrtem, Birinci Meşrutiyet ve Sultan 
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Öldürüldüğü tezini savunanların belli başlı delilleri ise şunlardır: 

1- Sultan Abdülaziz’in resmî ölüm raporunda sol bilekte 5 cm uzunluğunda, 3 

cm derinliğinde ve sağ bilekte 2.5 cm uzunluğunda yara bulunduğu, sol bilekteki 

damarların tamamen kesilmiş olduğu belirtilmiştir. Bir insanın kol damarlarını 

tamamen kestikten sonra o kolunu kullanarak diğer bileğini kesmesi tıbben mümkün 

gözükmemektedir. Dolayısıyla bu madde öldürüldüğü tezini savunanların en sağlam 

delilidir. 

2-Ölüm raporu ilmen ve kanunen eksik bir rapordur. Doktorların etraflıca 

muayenesine Serasker Hüseyin Avni Paşa tehditkar bir tutumla “Bu cenaze Ahmed 

Ağa, Mehmed Ağa değildir; bir padişahtır; onun her tarafını açtırıp size 

gösteremem!” diyerek kasıtlı olarak müsaade etmemiştir. Doktorlar, naaşın her 

tarafını görmeden sadece bileklere bakarak raporu hazırlamışlardır. Bazı doktorlar 

ise muayene sırasında hiç bulunmamış, rapora sonradan imza atmışlardır. Yine 

Hüseyin Avni Paşa’nın emriyle raporu hazırlayan doktorlara toplam 36 bin kuruş 

dağıtılmış, Doktor Nuri ve Marko paşalara murassaʻ enfiye kutusu verilmiştir
90

. 

3-Ayaklanma ve saraya saldırı ihtimaline karşı padişahı korumak için 

harekete geçirilen ve halʻde kullanılan askerler, sonradan kandırıldıklarını anlayıp, 

bilseydik gitmezdik gibi sözlerle pişmanlıklarını dile getirmişlerdir. Bu askerler 

derhal taşraya sürülerek yerlerine getirilen askerlere sus payı olarak Sultan 

Abdülaziz’in el konulan emvalinden 45 bin lira cülus bahşişi dağıtılmıştır. Ayrıca 

cinnet alametleri göstermeye başlayan Sultan Murad, halʻ erkanının baskılarından 

bıkarak saltanattan çekileceğini söylemiştir. Yine halʻ fetvasında delirdiği 

gerekçesiyle tahtan indirildiği belirtilen Sultan Abdülaziz’in Sultan Murad’a yazdığı 

Topkapı Sarayı’ndan başka bir mahalle naklini rica eden tezkiresi halʻ erkanı 

tarafından gazetelerde yayınlanmıştır. Ancak değil deli, akıllı adamın bile zor kaleme 

alacağı bu tezkirenin halka ilan edilmesiyle halʻ erkanı kendi kendini ele vermiştir.  

                                                                                                                                          
Abdülhamid…, s.260-269; Midhat Paşa, Mir’ât-ı Hayret, s. 63-293; Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve 

Yıldız Mahkemesi, s.138. 
90 Damad Nuri Paşa’nın anlattığına göre; Mabeyn doktorlarından Ömer Paşa, Hüseyin Avni Paşa’nın 

ayaklarına kapanarak “benim efendim Sultan Murad’dır, Sultan Aziz değildir, ben girmem, muayene 

etmem ve görmek dahi istemem” diyerek naaşı muayene etmekte direnmesi üzerine Hüseyin Avni 

Paşa “edepsizlik ediyorsun” diyerek bir hükümdar edasıyla kollarındaki nişanları sökerek askerlikten 

almış, Nuri Paşa’ya “arzediniz” demiştir (Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.89, 

dipnot 138). 
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Dolayısıyla tüm bu gelişmeler ışığında Sultan Abdülaziz’in tahta dönme tehlikesi 

ortaya çıktığından erkân-ı halʻ, kendi geleceklerini garantiye almak için böyle bir 

cinayete yönelmiştir.   

4-Uzun yıllar Sultan Murad’ın bahçıvanlık ve uşaklık işlerinde kullanılan 

Cezayirli Mustafa, Boyabatlı Hacı Mehmed ve Pehlivan Mustafa adlı üç kişi 100’er 

lira maaş ve 30’ar lira atiye ile Sultan Abdülaziz’in hizmetine tayin edilmiştir. 

Halbuki bu vasıftaki kişilerin maaşları 2-3 lira civarındadır. Aynı kişiler olaydan 

sonra emekli edilerek memleketlerine gönderilmişlerdir. Bunların bu kadar yüksek 

bir meblağla görevlendirilmeleri özel bir amaç taşımaktadır. 

5-Sultan Abdülaziz’in kurenâ ve mabeyncileri uzaklaştırılmış iken İkinci 

Mabeyncisi Fahri Bey yanında bırakılmıştır. Tek erkek olarak Fahri Bey’in içeride 

bırakılmasıyla cinayeti işleyecek olan Mustafalarla Hacı Mehmed’e yardım edilmesi 

amaçlanmıştır. 

6-Sultan Abdülaziz’in ölümüyle ilgili hükümet tarafından kapsamlı bir 

araştırma yapılmamış, aile efradı sorgulanmamış, yalnızca Mabeynci Fahri Bey ve 

iki haremağası dinlenilmekle yetinilmiştir. Aynı şekilde Şeriat hükümlerine göre 

ölümle ilgili düzenlenmesi gereken şerʻî iʻlam da araştırma yapılmadan yalnızca 

Fahri Bey’in ifadesine dayanılarak ve cenaze kaldırıldıktan sonra hazırlanmıştır. 

7-Sultan Abdülaziz, adlî keşif yapılmadan ve henüz hayatta iken kurtarmaya 

yönelik herhangi bir tıbbî müdahalede bulunulmadan alelacele odasından karga 

tulumba karakola indirilerek kahve ocağında bir ot şilte üzerine konulmuştur. Acil 

doktor bulunacağı yerde Damad Nuri Paşa tarafından Boğaz’ın karşı kıyısında 

kuzguncuktaki Marko Paşa’ya haber gönderilerek tedavi geciktirilmiş, yaralı ölüme 

terk edilmiştir. 

8-Sultan Abdülaziz’in cenazesini gasleden Sultanahmed Camii Vaizi Ömer 

Efendi, Yıldız Mahkemesi’nde, merhumun sol meme hizasında yara bulunduğunu, 

iki dişinin kırık ve sakalının yoluk olduğunu yeminle ifade etmiştir. Sultan 

Abdülaziz’in ölüm anında üzerinde bulunan ve muhafaza edilen elbiseleri kontrol 

edildiğinde Ömer Efendi’nin işaret ettiği noktada bir kesik olduğu görülmüştür. 

9-Hüseyin Avni Paşa’nın vakadan önce sık sık dürbünle Feriye Sarayı’nı 

gözetlediğine dair şahit vardır (Bursa Valisi Mustafa Naili Paşa-zade Veliyyüddin 

Paşa). Hüseyin Avni Paşa önceden hazırlattığı beş-çifte kayığıyla Kuzguncuk’taki 
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yalısından Feriye’ye herkesten önce gitmiştir. Dolayısıyla olaydan önceden 

haberdardır. 

10-Hüseyin Avni Paşa’nın Sultan Abdülaziz’e şahsî düşmanlığı 

bulunmaktadır. Padişahlığı zamanında bile fedai tutarak ve zehir temin ederek onu 

öldürmek için planlar yapmıştır.  

11-Sultan Abdülaziz’in yanındaki III. Selim’e ait tarihi pala, ölümünden önce 

Fahri Bey’e aldırılarak mahluʻ padişah savunmasız bırakılmıştır. 

12-Cariyelerden olayın intihar olduğunu savunan Arz-ı Niyaz Kalfa, Hüseyin 

Avni Paşa’ya mensuptur. 

13-Sultan Abdülaziz’in öldürüldüğü yönünde daha ilk günden itibaren halk 

arasında söylentiler çıkmıştır. 

14-Sultan Abdülaziz’in sağlığında birkaç defa intihardan bahsetmesi intihar 

ettiğine delil gösterilemez. 

15-Çok kuvvetli biri olan sultan Abdülaziz, saldırı karşısında şaşkınlığa 

uğrayarak kendini savunamamıştır. 

16-Fenalaşan Valide Sultan, tedavi için gelen doktora yukarıda iddia edilenin 

aksine oğlunun şehid edildiğini söylemiştir. 

17-İngiltere Büyükelçisi Henry Elliot’un “Nineteenth Century”deki intiharı 

savunan makalesi, İngiltere’yle ortak hareket eden halʻ erkânını koruma amacıyla 

yazılmış bir propaganda malzemesidir. 

18-Suçlamaları reddeden ve olayın intihar olduğunu savunan Fahri Bey, 

sorgusunda “Ben, Sultan Aziz merhum, kendisini öldürdü diyemem. Öldürmedi dahi 

diyemem. Ben, zaten Mustafalarla Mehmed Ağa’nın oraya gelişini pek beğenmemiş 

idim”  diyerek bir şekilde olayın cinayet olduğunu ima etmiştir 

19- Damad Mahmud ve Nuri paşalar mahkeme sürecinde birer yazıyla 

cinayeti itiraf etmişlerdir. 

20-Pehlivan Mustafa Çavuş ve Boyabatlı Hacı Mehmed sorgularında 

Feriye’ye girip Sultan Abdülaziz’i öldürdüklerini kabul etmişlerdir. 

21-Midhat Paşa vapurdaki ilk sorgusunda, olay günü doktor raporuna 

baktığında Sultan Abdülaziz’in ölümünün intihar olduğuna tam kanaat 

getiremediğini, ancak diğer devlet adamlarından bir itiraz gelmediği için kendisinin 

de ses çıkarmadığını ifade etmiştir. Sultan Abdülaziz’i muhafaza işinin Serasker 
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Hüseyin Avni ve Kayserili Ahmed paşalarda olduğunu, eğer olay cinayet ise bu iki 

kişinin tertibiyle gerçekleşmiş olabileceğini belirtmiştir. Yine vapurdaki istintakında, 

Bâbıâli’de olayı ilk haber aldığında, Sultan Abdülaziz’in zabtı ve muhafazası çok 

güç olduğundan bu şekilde intihar etmesinden memnuniyet duyduğunu söylemiştir. 

Tüm bu ifadeler Midhat Paşa’nın bile Sultan Abdülaziz’in ölümünü şüpheli 

bulduğunu göstermektedir
91

. 

Gerçekten de deliller karşılaştırıldığında Sultan Abdülaziz’in ölüm şeklinin 

intihar değil de cinayet olduğu kanaati ağır basmaktadır. 

Olayın Midhat Paşa ile ilgisine gelince; İthamnamede Sultan Abdülaziz 

cinayetinin Sultan V. Murad’ın iradesiyle ve halʻin hemen akabinde bütün işleri eline 

alan Serasker Hüseyin Avni, Sadrazam Mütercim Rüşdü ve Midhat paşalar ile Hasan 

Hayrullah Efendi’den oluşan vükela komisyonunun kararıyla gerçekleştiği 

belirtilmektedir. Yani Midhat Paşa “âmir-i mücbir” olarak suçlanmış ancak dava 

sonunda “fâil-i müşterek”likten hüküm giymiştir
92

. Midhat Paşa hakkında 

ithamnamede belirtilen deliller ise şunlardır.  

1-Midhat Paşa ve arkadaşları, halʻden sonra Sultan Abdülaziz’in tekrar tahta 

çıkması halinde Sultan Murad ve kendilerinin istikballerini tehlikede görerek Sultan 

Abdülaziz’i ortadan kaldırmışlardır. Erkân-ı halʻi böyle bir düşünceye sevk eden 

sebeb ise halʻde Sarayın muhafazası denilerek kullanılan askerler arasında ortaya 

çıkan dedikodulardır. Nitekim bu askerler derhal taşraya sürülmüş ve yerlerine 

getirilen askerlere sus payı olarak cülus bahşişi adı altında para dağıtılmıştır. 

2-İthamnamede; Sultan Murad’ın cülusundan sonra Midhat Paşa ve 

arkadaşları hazır oldukları halde, Rüşdü Paşa şehzadelerin hallerini Nuri Paşa’dan 

sorduğu esnada, Hüseyin Avni Paşa’nın “en cesuru böyle oldu haftada bir cülus mu 

etmeli” derken Midhat Paşa’nın da Saltanat-ı Osmaniyye’nin mahvına dair sözler 

                                                 
91 Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.4, s.270-279; Fahri Bey, İbretnümâ -

Mabeynci Fahri Bey’in Hatıraları ve İlgili Bazı Belgeler-, Yay. Haz. Bekir Sıtkı Baykal, (Heyet-i 

İthamiye Mazbatası ve İthamname), s.84-120; Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, 

s.109-112, 137-138, 175-207; Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkifleri, s.52-63,87-98; 

İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.536-557; İbnülemin Mahmud Kemal (İnal), 

“Sultan Abdülaziz’e Dair”, TTEM, XV/9, (86), s.177-195; Abdurrahman Şeref Efendi, “Sultan 

Abdülaziz’in Vefatı İntihar mı, Katl mi?”, TTEM, XIV/6, (83), s.325-326; Süleyman Kâni İrtem, 

Birinci Meşrutiyet ve Sultan Abdülhamid…, s.254-260; Uzunçarşılı, “Sultan Abdülaziz Vakʻasına 

Dair Vakʻa-nüvis Lütfi Efendi’nin Bir Risalesi”, Belleten, C.VII, Sayı 28, s.349-373. 
92 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.226-238, 307; Süleyman Kâni İrtem, Birinci 

Meşrutiyet ve Sultan Abdülhamid…, s.254-260. 
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sarfettiği, Mustafalarla Hacı Mehmed’in tayin işinin ve Şehzadelerin Nisbetiye 

Kasrı’na davetin bundan sonra vuku bulduğu, bu suikast tertibinde Midhat ve Rüşdü 

paşalarla arkadaşlarının onay ve kararı olduğu belirtilerek dolayısıyla bu 

gelişmelerden paşaların Osmanlı Hanedanı’na garaz ve düşmanlıkları bulunduğunun 

anlaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

3-Nuri Paşa, Serkurena Edhem Efendi ve İkinci Mabeynci Seyyid Bey 

ifadelerinde Sultan Murad’ın tahta çıkışından sonra işlerin arkası alınıncaya kadar 

Mabeynde Rüşdü, Hüseyin Avni, Midhat ve Damad Mahmud paşalar ile Şeyhülislam 

Hasan Hayrullah Efendi’den bir vükela komisyonu oluşturulduğunu ve bu 

komisyonun kararı ve onayı olmadıkça hiçbir işin yapılmamasını Sultan Murad’ın 

irade buyurduğunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla Sultan Abdülaziz’in ölüm emrinde 

Midhat Paşa’nın da içinde bulunduğu komisyonun rolü büyüktür.  

4-Cinayeti ilkönce inkar, sonra itiraf eden Pehlivan Mustafa Çavuş, 

ifadesinde Sultan Abdülaziz’in, sol kol bileğinin kesilerek öldürülmesi talimatını 

Damat Mahmud ve Nuri paşalardan aldığını söylemiştir. Damat Mahmud Paşa’nın 

komisyon üyesi olması hasebiyle cinayet kararında komisyonun diğer üyelerinin yani 

Midhat Paşa’nın da dahli vardır. 

5-Nuri Paşa ifadesinde, Pehlivan Mustafa, Boyabadlı Hacı Mehmed ve 

Cezayirli Mustafa ile 4 haremağasının (Reyhan, Nazif, Rakım ve Kenan) tayini 

sırasında, Damad Mahmud Paşa’nın kendisine bunların tayininin komisyon kararıyla 

olduğunu söylemiştir. Nuri Paşa bu konuda komisyona müracaat ettiği sırada, 

Hüseyin Avni ve Midhat paşalar da olduğu halde, Rüşdü Paşa tebessüm ederek 

komisyonun malumat ve kararı vardır demiştir. 

6-Seyyid Bey ifadesinde, Mustafalarla Hacı Mehmed’in tayinleri 

gerçekleştirilmeden 1 gün evvel Midhat Paşa’nın bunların isimlerini sayarak 

kendisinden nasıl adamlar oldukları hakkında bilgi aldığını söylemiştir. Midhat Paşa 

da tam hatırlayamamakla birlikte bu olayı doğrulamıştır. 

7-Sultan Abdülaziz’in yanındaki palanın vükela kararıyla alındığını Midhat 

Paşa ifadesinde söylemiştir. 
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8-Midhat Paşa’nın İzmir’de Fransız Konsoloshanesi’ne sığınarak adaletten 

kaçmak istemesi suçlu olduğunu göstermektedir
93

. 

Midhat Paşa sorgusunda, yukarıda genişce bahsedildiği üzere, Sultan 

Abdülaziz’in ölümünün intihar suretiyle gerçekleştiği konusunda o döneminin bütün 

vükela ve saray ehlinin hemfikir olduğunu, eğer Sultan Abdülaziz öldürüldü ise 

bundan merhumun muhafazasında görevli Hüseyin Avni ve Kayserili Ahmed 

paşaların sorumlu ve malumat sahibi olacaklarını ifade etmiştir
94

. 

Yıldız Mahkemesi’nde ve Tâif’teyken kaleme aldığı hatıratının 2. cildinde ise 

olayın şüpheye mahal kalmaksızın intihar olduğunu ve Sultan Abdülaziz’in halʻ 

olayına ve uğradığı muamelelere dayanamayarak canına kıydığını savunmuştur. 

Gündüz vakti cinayet amacıyla Sultan Abdülaziz’in bulunduğu Ferʻiye Sarayı’nın 

üçüncü katına kadar çıkan 6 kişinin yüzlerce harem halkı tarafından görülmemesini 

ve vücut yapısı itibariyle güçlü ve kuvvetli olan Sultan Abdülaziz’in katillere karşı 

koymayarak ortalığı ayağa kaldırmadan teslim olmasını imkansız bularak, intihar 

tezini bu hususlar üzerine bina etmiştir. “ithâm mazbatasının yalnız iki mahallini 

doğru ve sahîh buldum onun da birisi başındaki besmelesi ve diğeri nihâyetindeki 

târîhidir” diyerek tahkikatın ve ithamnamenin eksik, usulsuz, mantıksız, tutarsız ve 

yalanlarla dolu olduğunu dile getirmiştir. Delillerin yetersiz ve varsayımlardan ibaret 

olduğunu belirten Midhat Paşa, ithamnamenin tamamıyla ilgili itiraz ettiği noktaları 

61 madde halinde açıklayarak kendisi ve diğer maznunlarla ilgili iddiaları çürütmeye 

çalışmıştır.  

Buna göre; İtiraflar işkence ile alınmış, vaatlerle kandırılan Nuri Paşa, 

cinayeti reddetmesine rağmen istenen şekilde ifade vermiş, hatta bu vaatler 

gerçekleşmeyince Tâif yolundayken aklını oynatmıştır. Sorgulardaki ifadelerden 

bazıları ithamnameye tahrif edilerek aktarılmış, yalancı şahitler bulunmuş, buna 

karşılık asıl ilgili ve bilgi sahibi olan Pertevniyal, harem halkı, raporu hazırlayan 

doktorlar ve karakoldaki askerler mahkemede dinlenilmemiştir. İthamnameyi 

şişirmek ve ayıp ve kusur bulmak için hayal ürünü olan Nisbetiye Kasrı daveti ve 

Ahmet Midhat Efendi’nin uydurması olan cumhuriyet taraftarlığı gibi konu harici 

                                                 
93 Fahri Bey, İbretnümâ -Mabeynci Fahri Bey’n Hatıraları ve İlgili Bazı Belgeler-, Yay. Haz. 

Bekir Sıtkı Baykal, (Heyet-i İthamiye Mazbatası ve İthamname), s.84-120.  
94 Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkifleri, s. 52-63, 87-100. 
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hususlar da mazbataya ilave edilmiştir. Sultan Abdülaziz’in halʻinden sonra Sultan 

V. Murad’ın korku ve şaşkınlığını üzerinden atana ve işlerin arkası alınınca kadar 

Rüştü, Hüseyin Avni ve Midhat paşalarla Hasan Hayrullah Efendi iki gece 

Mabeyn’de kalmış, ancak bu kişilerden oluşan bir komisyon kurulmamıştır. Doktor 

raporunun ilmen eksik olduğuna yine doktorlardan kurulacak bir ekiple karar 

verilmesi gerekmektedir.  

Bir bileğin kan damarları 5 cm kesildikten sonra yine o kol kullanılarak diğer 

bileğin kesilip kesilemeyeceği hususu, itham mazbatasını hazırlayan adliye 

memurlarının değil, doktorların bilebileceği bir iştir. Mustafalarla Hacı Mehmed’e 

bağlanan onar bin kuruş maaş, görevleriyle mütenasiptir ve iddia edildiği gibi yüksek 

maaşlarla cinayete azmettirilmiş olsalar bile cinayeti işlemeleriyle görevleri sona erip 

maaştan mahrum kalacaklarından bu husus da mantıksızdır. Cinayet niyetiyle gelen 

Mustafalarla Hacı Mehmed’in yanlarında hiçbir silah olmayıp cinayet aleti çakıyı 

Fahri Bey’den aldıklarının söylenmesi bile ithamnamenin düzmeceliğini 

göstermektedir. Şahitlik yapan iki harem ağasının açık olan oda kapısından cinayeti 

izlediklerini söyledikleri halde Valide Sultan ve diğer harem halkı olaydan nasıl 

habersiz olabilirler? Cezayirli Mustafa’nın pencereden atlayarak korniş uzantılardan 

tutunarak kaçması için “martı kuşu” olması lazımdır. Yine Pehlivan Mustafa’nın, 

hem öldürmeye çalışıp hem de olaydan sonra kaçacağı yerde odaya gelerek Sultan 

Abdülaziz’in bileğindeki yaraya on paralık bakır bağlayarak kanı durdurmaya ve 

yaralıya ilkyardım yaparak onu hayata döndürmeye çalışması mantıklı mıdır? Sultan 

Abdülaziz’in yanındaki pala, savunmasız bırakılması için değil kendine zarar 

vermemesi için vükelâ kararıyla alınmıştır. Hükümdarlara mahsus hizmetliler 

çıkarılmasına rağmen İkinci Mabeynci Fahri Bey, Sultan Abdülaziz’in isteğiyle 

yanında bırakılmıştır. Fahri Bey’e efendisini öldürmek için ne gibi mükafatlar 

verildiğinin ortaya konması gerekmektedir. Önemli şahitlerden Pervin-Felek, olay 

zamanında söylenildiği gibi hazinedar değil de 10-11 yaşlarında basit bir cariyedir.  

Olayın üzerinden 5 sene geçtiği halde dava açılmak için neden bu kadar 

beklenilmiştir? Halʻe karışan askerler arasında bahsedilen dedikodular ortaya 

çıkmadığı gibi bunlar taşraya da gönderilmemiştir. Askere dağıtılan paralar da cülus 

bahşişidir. Bazı vaad ve taltife aldanan Nuri Paşa’nın ifadesindeki komisyon, 

şehzadelerin durumu, Mustafalarla Hacı Mehmed’in tayinlerinden komisyonun 
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haberdar olduğu gibi bahisler gerçekleri yansıtmamaktadır. Kendisinin tayin edilen 

üç hizmetliyle ilgili Seyyid Bey’den bilgi istemesi, saraya uygunsuz adamların 

alınmasına engel olunması düşüncesinden kaynaklanmıştır. Tam memuriyet 

mahalline hareket edecekken feryat figan koptuğundan doğal olarak herkesten evvel 

Hüseyin Avni Paşa Ferʻiye’ye yetişmiştir. İʻlâm-ı şerʻîde bozukluk ve sahtekarlık 

varsa bunun sorumluluğu ilgili memura aittir. Sultan Abdülaziz’in Topkapı’dan 

Ferʻiye’ye nakli, merhumun isteğiyle gerçekleşmiştir. İthamnamede; konsoloshaneye 

sığınması, sokağa çıktığı kapıyı 20 gün önceden açtırması ve araba tedarik ederek 

hazır beklettirmesi kaçmak için aldığı tedbirler olarak sıralanmış ve kendisinin 

cinayette medhali olduğuna yorumlanmıştır. Bunun da aslı olmayıp bahsedilen kapı, 

20 gün önce Sakız Zelzelesi’inde İzmir Hükümet Konağı ve harem dairesi hasar 

gördüğünden komşu bahçesinde kurulan çadırlarda konaklayan harem halkının giriş 

ve çıkışlarını kolaylaştırmak için açılmıştır. Fransız Konsoloshanesi’ne sığınılması 

olayı ise gece vakti eşkıya yuvası basılır gibi vali konağına askerle hücum 

edilmesinden ve bu sırada silahlar da patladığından can korkusuyla meydana 

gelmiştir. Yoksa Avrupa’ya firar için elde her türlü imkan ve zaman olduğu halde 

asla kaçmayı düşünmemiştir. 

Midhat Paşa Yıldız Mahkemesi’nin düzmece ve siyâsî bir dava olduğu 

görüşündedir. Ona göre; asıl maksat halʻe karışanları halk nazarında lekelemek ve 

cezalandırmaktır. Halʻde etkili olan isimlerden Redif, Süleyman ve Ferik Raşid 

paşalarla daha bir çok askerî kumandan, 93 Harbi’nde hizmet kusuru olduğu 

gerekçesiyle cezalandırılmışlardı. Şimdi ise bu davayla geri kalanlardan Sultan V. 

Murad, validesi, Rüşdü, Midhat ve Mahmud paşalarla diğer ilgililer cezalandırılmak 

isteniyordu. Bu amaçla Midhat Paşa’nın muhalif ve düşmanlarından Cevdet Paşa 

Adliye Nezâreti’ne, Mahmud Nedim Paşa Dâhiliye Nezâreti’ne, Surûrî Efendi İstinaf 

Mahkemesi Başkanlığı’na getirilmişlerdir.  

Yine Midhat Paşa, Yıldız’da mahkemeden sonra, Tüfenkçibaşı Tahir Ağa 

vasıtasıyla, Sultan Abdülaziz’in halʻinden vesveseye kapılarak böyle uydurma bir 

mahkeme kurulmaktan ise eğer gerçekten Abdülaziz’in halʻinde bir haksızlık ve suç 
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varsa -ki yoktur- bundan dolayı yargılama yapılmasının daha uygun olacağını 

Padişah II. Abdülhamid’e iletmiştir
95

. 

 Sultan Abdülaziz’in ölümüyle ilgili intihar ve cinayet şeklinde iki görüş 

bulunduğunu yukarıda belirtmiştik. Konumuz açısından buradaki asıl soru eğer 

Sultan Abdülaziz öldürüldü ise Midhat Paşa’nın bu olaydaki rolü nedir? Bu konuda 

Sultan Abdülaziz’in ölüm şeklinin cinayet olduğunu savunan Yılmaz Öztuna; 

“Midhat Paşa, şüphesiz, Sultan Abdülaziz’in kaatili değildir. .. Ne onun bileklerini 

kesmiş, ne ellerini tutmuş, ne kapısında nöbet beklemiş, ne bulunduğu saraya adımını 

atmış, ne öldürülmesi için kaatil tutmuş, emir vermiş, para veya silah vermiş, teşvik 

etmiş, karar vermiştir” diyerek ve Sultan Abdülaziz’in ölüm kararının “hususi 

komisyon”da alındığı iddiasının Yıldız Mahkemesi’nde şahitler yoluyla 

desteklenmeye çalışılmasına rağmen kesin delillere bağlanamadığını belirterek 

cinayet olayını komisyon dahil kimseyi bilgilendirmeye ihtiyacı olmayan dikdatör 

Hüseyin Avni Paşa’nın düzenlediğini, Midhat Paşa ve diğerlerinin olayı 

sorgulamaksızın intihar olarak kabul etmekle cinayete sessiz kaldıklarını 

söylemektedir
96

.  Gerçekten de halʻi planlayan ve icra eden Serasker yani askerin 

başı Hüseyin Avni Paşa, halʻden sonra en nüfuzlu kişi konumuna gelmiş, hatta bazı 

tayinlere ve cülus hatt-ı hümayununun içeriğine kendi istediği yönde müdahalelerde 

bulunarak Midhat Paşa’yı saf dışı bırakmaya çalışmıştır
97

. Midhat Paşa’nın 

sorgusunda ifade ettiği üzere Sultan Abdülaziz’in muhafaza görevini de Hüseyin 

Avni ve Kayserili Ahmet paşalar üstlenmişlerdir. Üstelik kindarlığıyla tanınan 

Hüseyin Avni Paşa, geçmişte yediği sürgünlerden dolayı Sultan Abdülaziz’e olan 

kişisel düşmanlığını saplantı haline getirmişti
98

. Yine İbnülemin Mahmud Kemal İnal 

da “İntiharı iddia edenlerin ve şehadete kani olanların senedlerini tedkik ettiğim ve 

Yıldız Mahkemesi’nin –büyük bir sandık dolusu- evrakını tamamıyla ve dikkatle 

okuduğum halde intihar ve şehadetten hangisinin hakikate muvafık olduğuna katʻî 

bir hüküm veremem. Fakat merhumun halʻine teşebbüs edildiği günden ahirete 

gittiği, yahud gönderildiği dakikaya kadar cereyan eden hâdiseleri göz önünde 

                                                 
95 Midhat Paşa, Mir’ât-ı Hayret, s. 63-293. 
96 Öztuna, Bir Darbenin Anatomisi, s.478-481. 
97 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.51; İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, 

C.1, 3. bs, s.557-558. 
98 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.111; Mustafa Ali Uysal, Hüseyin Avni Paşa 

(1820-1876), TTK, Ankara, 2015, s.212-213. 



520 

 

bulundurarak derim ki: Sultan Abdülaziz katl edilmiş ise katl ettiren Hüseyin Avni 

Paşa’dır. İntihar etmiş ise müsebbibi –ve diğer tabirle- mânevi katili yine Hüseyin 

Avni Paşa’dır”
99

 diyerek olayın tek sorumlusu olarak Hüseyin Avni Paşa’yı işaret 

etmektedir.  

Netice itibariyle Sultan Abdülaziz’in ölüm şeklini katl olarak kabul etsek bile 

Midhat Paşa, cinayeti düzenleyenler arasında değildir. Yıldız Mahkemesi’nde 

Midhat Paşa ile ilgili ortaya atılan iddialar da neredeyse delil niteliği taşımamaktadır. 

Varsayımlar üzerinedir. Midhat Paşa’nın bu meselede suçsuz oluşu, Yıldız 

Mahkemesi’nde kendinden emin ve rahat bir savunma yapmasını sağlamıştır
100

.  

 

B.Tâif’teki Hayatı ve Ölümü 

1.Midhat Paşa ve Mahkumların Tâif’e Gönderilmesi 

Mahkumlar, cezalarını çekmek üzere İzzetin Vapuru’yla Tâif’e 

gönderileceklerdi
101

. Sevk memuru olarak da Yaverândan Miralay Karzek Süleyman 

ve Çerkes Hasan’ın kardeşi Binbaşı Osman beyler tayin edilmişti. Sevk memurları ve 

İzzettin Vapuru Kaptanı Osman Bey’e; mahkumların hiç kimseyle 

görüştürülmemesi, sağlıklarına dikkat edilmesi ve hastalananların gemi doktoru 

tarafından muayene olunması talimatla bildirilmiştir.  

28 Temmuz 1881 Perşembe akşamı Yıldız’dan arabalara bindirilen 

mahkumlar Ortaköy yoluyla Tabye Karakolu’na indirilmişlerdir. Feriye Karakolu 

önünde sahile yanaşan iki istimbottan birine Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa, vapur 

                                                 
99 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.557. 
100 Öztuna, Bir Darbenin Anatomisi, s.227-232. 
101 Midhat Paşa, ne zaman ve kime yazıldığı belli olmayan bir mektubunda şunları söylemektedir. 

“Gûya lutf-dîde olduğum halde yakında Osmanlı toprağına vedâ edeceğim. Bugün nezdime gelen, 

yahud gönderilen me’mûr-ı masûbun me’yûsâne söylediği dilhiraş sözlerden anlaşılıyor. Katle 

mahkum olan bir bedbaht, son nefesinde ya cellada karşı izhar-ı şiddet ve gadab eder, yahud ailesi 

efrâdından birine mahzûn bir edâ ile vedâ için ‘Allaha ısmarladık’ der. Bendenizin celladım bir ve 

celladın muavinleri çok olduğundan bunlara karşı şakk-ı şefe etmeyerek hepsini milletimizin pençe-i 

intikâmına havâleden başka çâre göremem. Ailem efrâd-ı keder-dîdesine âkıbet-i melhûzamdan bir 

şey söylemeğe dilim varmıyorsa da bendenizce en muhterem bir hayr-hâh siz olduğunuzdan size berâ-

yı vedâ şu mektubumu gönderiyorum. Hünkâra her sözü yetiştirecek birisini görürseniz söyleyiniz ki 

bu dünyada gamsız geçen eyyâm-ı hayat, hasmın sitmini anlamamakla imrâr edilen eyyâmdır. Zât-ı 

şâhâne, bendenizin ve emsâlimin kanlarını da içer, ciğerlerini de parçalar. Zaten bizler çoktan millet 

ve devletin saadet ve selâmetine vakf-ı can etmiş hadimîn-i devletiz. Binâen-aleyh eğer millet-i 

Osmâniye, bendenizin tanıdığım ve bildiğim millet-i Osmâniye ise hiçbir mazlûmun intikâmını 

almaktan çekinmez. Bu sözümü bir hakîkat gibi farz ediniz de Allaha tevekkülden ayrılmayınız ol-

bâbda” (İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.388, dipnot 2).  
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kaptanı Osman ve Miralay Karzek Süleyman beyler ile Midhat, Mahmud ve Nuri 

paşalar; diğer istimbota ise sevk memuru Binbaşı Osman Bey ile geri kalan 

mahkumlar bindirilerek İzzettin Vapuru’na çıkarılmışlardır. Midhat, Mahmud ve 

Nuri paşalar güvertedeki üç kamaraya, diğerleri alt kamaraya yerleştirilmişlerdir
102

.  

Midhat Paşa’nın İzmir’den İstanbul’a getirilmesi esnasında yanında bulunan 

ve Yıldız Mahkemesi sırasında İstanbul Vapuru’nda alıkonulan uşağı Ârif Ağa ile 

Mahmud ve Nuri paşaların hademeleri sırasıyla Hacı Şükrü ve Bekir ağalar da 

İzzettin Vapuru’na sevk edilmişlerdi. Yine üst düzey askerî erkânın ve paşaların 

yemekleri için saraydan vapura hususi aşçı, kilerci, vekil-i harç ve tablekâr da 

getirtilmişti. Bununla birlikte kamaraların darlığı, helaların yakınlığı, baca dumanı ve 

temmuz ayının harareti gibi etkenler yolculuk esnasında epey sıkıntıya sebep 

olmuştur.  

Yıldız’dan vapura geçilirken Midhat Paşa’nın hazırladığı çamaşır çantası, 

sonradan gönderilecek denilerek alıkonulmuş ancak yollanmamıştır
103

. Midhat Paşa 

Rodos’tan bir iki don-gömlek satın almak istemişse de izin verilmediğinden 

gerektikçe uşağı Ârif Ağa’ya üzerindeki çamaşırları yıkatarak tekrar giymiştir
104

.  

Padişahın iradesiyle 28 Temmuz 1881 akşamı, mahkumları Tâif’e götürmek 

üzere İstanbul’dan hareket eden İzzettin Vapuru Çanakkale Boğazı’ndan geçerek 31 

Temmuz’da Rodos’a varmıştır. Rodos’ta kömür ikmali yapıldıktan ve fırtınanın 

dinmesi beklendikten sonra 2 Ağustos’ta tekrar yola çıkılarak 4 Ağustos sabahı 

Portsaid’e gelinmiştir. Rodos’tan sonra mahkum paşaların kamaralarından çıkarak 

güvertede hava almalarına müsaade edilmiştir. Yine bu sırada korku ve endişe 

neticesinde Damat Nuri Paşa’nın cinnet hali ortaya çıkmıştır.  

Portsaid’de kömür alındıktan ve kanal ücreti ödendikten sonra 6 Ağustos’ta 

Süveyş’e, 9 Ağustos’ta da Cidde’ye ulaşılmıştır. Valinin ve kumandan Necib 

Paşa’nın Tâif’te bulundukları ve gelmelerinin 8 gün süreceği haberi üzerine sevk 

memurları Cidde’de bir gün kalarak Tâif’e hareket etmeyi kararlaştırmışlardır. 

Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra vapurdan indirilen mahkumlar, Şerif 

                                                 
102 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, TTK, Ankara, 1992, s.5,7-9. 
103 Midhat Paşa’nın çantasında çamaşırların yanı sıra mahkeme sürecinde kaleme aldığı vasiyetnamesi 

de bulunuyordu. Daha sonra vasiyetnameye el koyan saray, çantayı Midhat Paşa’nın vekili Tayfur 

Ağa’ya vermiş, o da İzmir’e göndermiştir. (Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.9, 

dipnot 2). 
104 Midhat Paşa, Mir’ât-ı Hayret, s. 295-299. 
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Abdülmuttalib’in vekili Ömer Nasif Efendi’nin evine götürülmüşlerdir. Burada 

Midhat Paşa, uşağını Ömer Nasif Efendi’ye göndererek zaruri ihtiyaçlarının 

giderilmesi için ya İngiltere’de bir bankada bulunan parasının getirtilmesine aracılık 

etmesini ya da bir miktar borç para vermesini istemiştir. Ömer Nasif Efendi durumu 

Yaver Süleyman Bey’e bildirmiş, ancak Midhat Paşa’nın isteği kabul edilmemiştir.  

Cidde’de bir gece kalındıktan ve 40 kadar “bîşe” denilen develi asker 

hazırlandıktan sonra mahkum paşalar ayrı ayrı tahtırevana, diğerleri merkeplere 

bindirilerek 10 Ağustos’ta Mekke’ye hareket edilmiştir. Hâde denilen yerde bir gün 

kalınarak 11 Ağustos’ta Mekke’ye varılmıştır. Üç paşa ayrı ayrı medrese odalarına 

yerleştirilmişlerdir. Tâif’teki Emir Abdülmuttalib Efendi’den gelen emirle 13 

Ağustos’ta Mekke’den yola çıkılmış, 15 Ağustos’ta Sel denilen mahalle gelinmiştir. 

Burada Yaver Osman Bey mahkumlarla kalmış, Yaver Süleyman Bey de 6 saat 

mesafedeki Tâif’e giderek padişahın mektuplarını ve Damad Mahmud Paşa ile 

yakınlığı bulunan Kumandan Necib Paşa’nın azline dair telgrafı valiye ve Şerif 

Abdülmuttalib Efendi’ye vermiştir. Mektupların teslimi ve okunması sırasında 

Şerifin konağında tören de düzenlenmiştir. Bundan sonra tekrar Sel’e dönen 

Süleyman Bey, mahkumları Tâif’e götürerek Şefif Abdülmuttalib Efendi’ye teslim 

etmiştir (16 Ağustos 1881)
105

.  

 

2.Mahkumların Muhafazaları ve Tâif Kalesi 

Mahkumların muhafazalarının sorumluluğu Cidde Valisi Safvet Paşa ile 

Mekke Emiri Şerif Abdülmuttalib Efendi’ye verilmiştir. Mahkumları Tâif’e getiren 

sevk memurları, sarayca yazılan aynı mealde iki mektubu vali Safvet Paşa ve Şerif 

Abdülmuttalib Efendi’ye teslim etmişlerdir. 28 Temmuz 1881 tarihli mektuplarda 

Sultan Abdülaziz’in ölümüyle ilgili mahkeme süreci ve verilen cezalar hakkında kısa 

bir açıklamadan sonra sevk memurlarıyla gönderilen mahkumların özellikle Midhat 

ve Mahmud paşaların muhafazalarına dikkat edilmesi, kimseyle görüştürülmemeleri, 

kendilerine gelen-giden eşya ve mektupların iyice kontrol edildikten ve saraya 

sunulmak üzere suretleri alındıktan sonra verilmesi, saraydan kesin emir gelmeden 

                                                 
105 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.9-16. Teslim sırasında Midhat Paşa ve diğer 

mahkumlar yaşına hürmeten Şerif Abdülmuttalib Efendi’nin elini öpmüşlerdir. (Midhat Paşa, Mir’ât-ı 

Hayret, s.304). 
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hiçbir şekilde salıverilmemeleri ve yapılacak masrafların bildirilmesi 

emredilmiştir
106

.  

Damad Mahmud Paşa ile münasebeti olan Hicaz Askerî Kumandanı Necib 

Paşa azledilerek yerine kendisiyle İstanbul’da görüşüldükten sonra Osman Nuri Paşa 

tayin edilmiş, güvendiği zabitlerden Mehmed Lütfi ve Bekir Fahri beyler de yanına 

verilerek Kasım 1881’de Mekke’ye gönderilmiştir. Osman Nuri Paşa’ya verilen 

talimatta; Bingazi taraflarında mehdilik iddiasıyla ortaya çıkan Şeyh Sünûsî’nin 

Mekke Emiriyle münasebeti bulunduğundan Hicaz’ın emniyetine ve İngilizlerin o 

bölgelerde karışıklık çıkartmak istediklerinden Tâif’teki mahkumların muhafazasına 

itina göstermesi emredilmiştir. Böylece Osman Nuri Paşa mahkumlardan tek 

sorumlu haline gelmiş, Mekke Emiri ve valinin bunlarla münasebeti kalmamıştır. Bu 

arada Şerif Abdülmuttalib Efendi ile anlaşmazlık yaşayan vali Safvet Paşa Ekim 

1881’de azledilerek yerine Hacı İzzet Paşa atanmıştır. Yine Şerif Abdülmuttalib 

Efendi’yle geçinemeyen İzzet Paşa’nın da valilikten çekilmesiyle Haziran 1882’de 

kumandanlığa ilaveten valilik de Osman Nuri Paşa’ya verilmiştir. 

Bu dönemde Osman Nuri Paşa ile Mekke Emiri Abdülmuttalip Efendi 

arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkla ve mahkumların durumlarıyla ilgili olarak bilgi 

almak üzere İstanbul’dan Miralay Ömer Bey (sonradan Paşa) Tâif Kumandanlığı 

göreviyle Osman Nuri Paşa’nın maiyetine gönderilmiştir. Bir müddet sonra Ömer 

Paşa Tâif Kumandanlığı’ndan ve onun görevlendirdiği mahkumların başında bulunan 

Mehmed Nuri Ağa da kaleden alınarak yerine sırasıyla Osman Nuri Paşa’nın itimad 

ettiği Mehmed Lütfi ve Bekir Fahri beyler getirilmiştir
107

. 

Mahkumlara, Cidde Valisi Koca Hakkı Paşazade İzzet Paşa’nın Tâif Kışlası 

içinde 1862 yılında yaptırdığı hükümet konağı tahsis edilmiştir. Kerpiçten iki katlı 

olarak inşa edilen hükümet konağının alt katı iki bölük nizamiye askerine ayrılmıştır. 

Üst kattaki odalardan birine Damad Mahmud Paşa, hemen karşısındaki odaya Midhat 

Paşa, Seyyid ile İzzet beyler birlikte bir odaya, Necib Bey, Pehlivan Mustafa, 

Boyabadlı Hacı Mehmed ve Cezayirli Mustafa ağalar ayrı ayrı küçük odalara, cinnet 

halinde bulunan Nuri Paşa ise alt kattaki vali odasına yerleştirilmişlerdir. 

Şeyhülharem olarak Medine’de bulunan ve 21 Temmuz 1880’de azledilerek nezâret 

                                                 
106 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s. 20,163-165. 
107 A.e., s.35-38,146. 
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altına alınan Hasan Hayrullah Efendi de Ocak 1882’de Tâif Kalesi’ne getirilerek 

Nuri Paşa’nın karşısındaki odaya konulmuştur. Mahkumların odalarının önlerine 

bekçi konulmuşsa da bir müddet sonra kaldırılmıştır. 

Hükümet tarafından mahkumların yiyecek, içecek, aşçı ve hizmetçileri için 

aylık 14.000 kuruş tahsisat ayrılmıştı. Yılda iki defa da elbise hakları vardı. Fakat bu 

durum fazla sürmemiş, 7-8 ay sonra aşçının dışındaki hizmetçiler alınmış, elbiseler 

de artık verilmemeye başlanmıştır
108

. Paşaların yanlarındaki uşakların ufak tefek bir 

şeyler almak için yalnız olarak dışarı çıkmalarına da izin verilmekteydi. Bir müddet 

sonra uşakların yanlarına birer zabtiye katılmış, daha sonra da çıkışları tamamen 

yasaklanmıştır
109

. İlk zamanlarda mahkumlara gazete ve kitap da veriliyordu. Fakat 

daha sonra bu da menedilmiştir
110

. 

Mekke Emiri Abdülmuttalib Efendi’nin emriyle kaçmamaları için Midhat, 

Mahmud ve Nuri paşalar ile Hasan Hayrullah Efendi’nin dışındaki mahkumların 

ayaklarına pranga vurulmuştur. Bir müddet sonra Vali Safvet Paşa’nın çabasıyla, 

temel ihtiyaçların giderilmesine bile engel olan prangalar tamamen sökülmüş, bunun 

yerine pencerelere demir parmaklıklar takılmıştır
111

. 

 

3.Midhat Paşa’nın Tâif Yılları 

Midhat Paşa Tâif’te; hâfızlığını yenilemekle, Siyer, Hadis, Tefsir ve Tarih 

mütalaalarıyla, namaz kılmakla ve daha sonra oğlu Ali Haydar Midhat tarafından 

neşredilecek olan Tabsıra-i İbret ve Mir’at-ı Hayret isimli hatıratını kaleme almakla 

meşgul olmuştur. Ailesinden Beyzâvî ve İsmail Hakkı hazretlerinin Ruhü’l-beyân 

tefsirleriyle Plutark’ın 4 ciltlik eserinden bir cildi yanında bulunduğundan diğer üç 

cildin gönderilmesini istemiştir
112

. 

Yıldız Sarayı’ndaki çamaşır çantasını yanına alamayan Midhat Paşa Tâif’e 

sadece üzerindeki bir kat elbise ile gelmişti. İlk başlarda 7-8 ay kadar yiyecek ve 

giyecek ihtiyaçları hükümet tarafından karşılanmış, Mısırlı Safvet Paşa’nın 

hareminin yolladığı gecelik ve çamaşırlarla idare edilmiştir. Sonraları ailesinin 

                                                 
108 A.e., s. 17-20,22-24. 
109 Midhat Paşa, Mir’ât-ı Hayret, s.332. 
110 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s. 39. 
111 A.e., s.25. 
112 A.e., s. 182-186; Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.275-276. 
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gönderdiği
113

 gömlek, don, havlu, çorap, pantolon, kundura, gecelik, çarşaf, sabun, 

incir ve tütün gibi giyecek, yiyecek ve içeceklerle ve uşağına çarşı-pazardan satın 

aldırdıkları ile temel ihtiyaçlarını gidermiştir. Yine Midhat Paşa’nın talebi 

doğrultusunda ailesi tarafından bazen 5.000, bazen de 6.000 kuruş tutarında para 

yollanmıştır. Yine de bazı zamanlar para sıkıntısı yaşamış, yanındaki uşağına verdiği 

maaşları geri almak zorunda kalmıştır
114

. 

 

a.Midhat ve Mahmud Paşaların Hac Talepleri 

Midhat ve Mahmud paşalar, Tâif’e gelişlerinin 15. gününde Mekke Emiri 

Abdülmuttalib Efendi’ye hitaben 5 Şevval 1298/31 Ağustos 1881 tarihli kaleme 

aldıkları yazıda; kontrol altında hacca gitmelerine müsaade edilmesini istemişlerdir. 

Şerif Abdülmuttalib Efendi durumu Saray’a bildirmişse de azarlayıcı bir ifadeyle 

Midhat ve Mahmud paşaların mahkumiyetleri hasebiyle Mekke’ye gitmelerinin 

sakıncalı olacağı cevabını almıştır (24 zilkade 1298/18 Ekim 1881). 

Bu arada Midhat ve Mahmud paşalar hac yolculuğu esnasında Şerif’in 

kendilerine zarar verebileceği düşüncesiyle, sarayın cevabından 13 gün önce 

Abdülmuttalib Efendi’ye bir yazı daha göndererek Mekke’de ortaya çıkan kolera 

hastalığını bahane gösterip hac taleplerinin bir sonraki seneye ertelenmesini 

istemişlerdir (11 Zilkade 1298/5 Ekim 1881)
115

. Zaten padişah da müsaade 

etmediğinden Midhat ve Mahmud paşaların Tâif’te kaldıkları sürece hacca gitmeleri 

mümkün olamamıştır.  

 

b.Midhat ve Mahmud Paşaların Afv Talepleri  

Padişah II. Abdülhamid, Yıldız Mahkemesi’nde verilen idam cezalarını 

müebbete çevirdikten sonra Midhat Paşa’ya haber göndererek sürgün edileceği yerde 

haremiyle oturabileceğini söylemiş, bu konuda ailesine bir mektup yazmasını 

                                                 
113 Midhat Paşa’nın ikinci eşi Şehriban Hanım 4 Eylül 1881 tarihli mektubuyla birlikte şu eşyaları da 

Midhat Paşa’ya göndermiştir. İncir, frenk sabunu, gümüş su tası, gümüş kibrit kutusu, ağızlık, saç ve 

diş tarakları, diş, ayna, âdi gözlük, duhan, havlu, hamam tası, kundura, çorap, gömlek, hamam takımı 

havlu, gecelik entari, hırka, entari, fes, gecelik fes, çarşaf, fanile don, yelek, setre, pantolon, Fransızca 

Eşhas-ı Meşhure ismindeki kitap (Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.195).    
114 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.191-195; Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.274, 

277-278. 
115 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.30-31; Midhat Paşa, Mir’ât-ı Hayret, s. 314. 
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istemişti. Midhat Paşa’nın yazdığı mektup ailesine yollanmamış, Yıldız’da 

alıkonulmuştur. Tâif’e gidileceğinden habersiz olan Midhat Paşa 15 Temmuz 

1297/27 Temmuz 1881 tarihli bu mektubunda; idam cezalarının sürgüne çevrildiğini, 

kadın-erkek 50 kişiden fazla olan hane halkından lüzumsuz veya lüzumu ikinci 

derecede bulunan uşak, cariye ve kölelere ruhsat verilerek İzmir’de bırakılmasını, 

büyük kır atın dışındaki atların, arabaların ve araba beygirleri ile fazla eşyanın 

satılmasını, geri kalan gerekli eşya ile Şehriban Hanım, çocuklar, Canan Kalfa, 

cariyeler, vekilharç Selim Ağa ve aşçı ile birlikte İzmir’e uğrayacak ilk vapurla 

bulunduğu mahalle gelmelerini, hane halkı ile eşyayı getirmek ve yolda idare etmek 

üzere Ramiz Efendi, Rusumat Nâzırı Raşid Efendi ve Hasan Efendi’den hangisi 

uygun olursa birinin yanlarına alınmasını ve lazım olan paranın bunlar aracılığıyla 

temin edilmesini bildirmişti.  

Yıldız Mahkemesi sürecinde Padişahın verdiği ümitlere inanan Midhat Paşa, 

Tâif’e gelişinden 6 ay sonra Mahmud Paşa ile birlikte bir istida göndererek menfa 

yerlerinin değiştirilmesini ve ailelerinin de yanlarına gelmesine müsaade edilmesini 

istemişlerdir. Valilik tarafından 17 Rebiülahir 1299/8 Mart 1882 tarihli yazıyla 

Mabeyn’e iletilen afv talepleri, kabul edilmek şöyle dursun “… an-karib canlarının 

çıkıp vücudlarının dünyadan kalkması eltaf-ı ilâhiyeden istidʻa ve istirham kılınması 

daha hayırlı olacağı” cevabı verilerek reddedilmiştir
116

.  

 

c.Midhat Paşa’nın Vekil Tayin Etmesi 

Adliye Nezâreti’nin Başvekalet’e gönderdiği 17 Eylül 1881 tarihli yazıda; 

mahkum üç paşanın alacak-verecek işlerini ve muamelât-ı âdiyelerini görmek üzere 

birer vekil tayin etmeleri gerektiği bildirilmiştir. Aradan iki sene geçmesine rağmen 

Başvekalet’ten herhangi bir cevap alınamadığından Adliye Nezâreti konuyu tekrar 

hatırlatmış, nihayet yazışmalar sonunda Hicaz Valiliği durumu Midhat ve Mahmud 

paşalara iletmiştir. 

Midhat Paşa 22 Zilhicce 1300/24 Ekim 1883 tarihli iki vekaletname 

hazırlayarak birini İzmir’deki hanımları Naime ve Şehriban hanımlara, diğerini de 

İstanbul’daki müdîr-i umûru Tayfur Ağa’ya göndermiştir.  

                                                 
116 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.33-34,171. 
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Naime ve Şehriban hanımlara yollanan vekaletnamede; İzmir’deki hane ve 

hane halkıyla Sivrihisar (Seferihisar) Kazasındaki çiftliğin idaresi, sahip olunan 

Şirket-i Hayriye (30 hisse), Bağdat ve Trabluşşam tramvayları ile Şam’daki ipek 

fabrikasına ait hisselerin bedelatının tahsili, alacakların hukuki yollardan takip ve 

kabulü konularında Naime ve Şehriban hanımların müşterek vekil tayin edildiği, yine 

bahsedilen konularda bu ikisinin başkalarına vekalet verme yetkisine sahip oldukları 

bildirilmiştir
117

. 

Midhat Paşa içinde nişanlar, konak ve çiftlik evrakıyla tramvay senetlerinin 

bulunduğu iki küçük sandığı
118

 emanet olarak İzmir Sevahili Direktörü Mösyö 

Gifre’ye (Gueffrey) bırakmıştı. Tâif’te iken Mösyö Gifre’ye Fransızca bir yazı 

yazarak sarı ve beyaz renkli iki küçük meşin sandığın, mühürlü senet karşılığında 

Naime ve Şehriban hanımlara verilmesini istemiştir
119

. Naime Hanım’a gönderdiği 

27 Mart 1298/8 Nisan 1882 tarihli mektubuyla da durumu anlatarak sandıkların 

alınmasını bildirmiştir
120

. 

İstanbul’daki Tayfur Ağa’ya verilen vekaletnamede ise Soğanağa 

Mahallesi’ndeki hanenin, Topkapı’daki çiftliğin ve Sirkeci İskelesi’ndeki gazinonun 

icar ve idaresine; Sarraf Bahçıvanoğlu Müteveffa Kigork Efendi’yle olan 

muhasebenin sarrafın veresesiyle müsalaha yoluyla, olmaz ise mahkeme yoluyla 

görülmesine; kuruluşu esnasında Midhat Paşa adına düzenlenen mülgâ Tuna Vilayeti 

Araba Şirketi’ne ait emlakın şirket hissedarlarına satışı için Midhat Paşa’nın onayına 

ihtiyaç duyulduğundan bu onayın verilmesine; Midhat Paşa’nın tasarrufunda bulunan 

Tuna Araba Şirketi hisseleriyle Rusçuk merkezindeki bir fırın ve iki mağazanın 

satışına
121

 veya kiralanmasına ve diğer işlemlerinin yapılmasına Tayfur Ağa’nın 

vekil tayin edildiği belirtilmiştir
122

. 

Midhat Paşa, vekaletname tarihinden önce Tayfur Ağa ile de mektuplaşmıştır. 

Midhat Paşa’nın Tayfur Ağa’ya yolladığı ilk mektubunda harem dairesinin İstanbul’a 

                                                 
117 A.e., s.42-45. 
118 A.e., s.185. 
119 BOA, Y.EE, 19/18, 5 Mart 1882. 
120 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.185. 
121 Midhat Paşa, ikinci Şûrâ-yı Devlet Başkanlığı döneminde, Şumnu Kaspiçan’da sahip olduğu bir 

tarafı istasyona bitişik 1777 Ziraʻ büyüklüğündeki arazisinin satışını gerçekleştirmiştir. Yine o 

dönemde bu araziye komşu bir tarla da Midhat Paşa’nın üzerinde gözükmektedir (BOA, C.ML, 6703, 

25 Teşrin-i Evvel 1292(6 Kasım 1876).  
122 BOA, Y.EE, 19/32, Lef 3, 12 Teşrin-i Evvel 1299 (24 Ekim 1883). 
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naklini, İzmir’deki bazı elbiselerin, sarayda kalan çamaşır sandığının ve bir miktar 

akçenin Tâif’e gönderilmesini; ikinci mektubunda ise bizzat İzmir’e gidilerek harem 

dairesinin İstanbul’a taşınmasına yardımcı olunmasını ve 6 kıyye tütün yollanmasını 

istemiştir. 5 Şevval 1298/31 Ağustos 1881 tarihli üçüncü mektubunda da daha önceki 

mektuplardaki taleplerini yineleyerek ailesinden hiç haber alamadığından aşırı 

derecede meraklandığını bildirmiştir
123

. Ancak bu üç mektup da Tayfur Ağa’ya 

ulaşmamıştır. 

Tayfur Ağa ve Namık Efendi’den Midhat Paşa’ya gelen 4 Şubat 1297/16 

Şubat 1882 tarihli mektupta; bazı teselli edici sözlerden sonra ailesinin sıhhat ve 

afiyette olduğu, Dersaadet veya Tâif’e gitmelerine müsaade olunması ve bir miktar 

aylık bağlanması taleplerine sarayca cevap verilmediği, şimdiye kadar İzmir’de 

satılan bazı eşya bedeli ve Şam’dan gelen para ile geçindikleri, bundan sonraki süreç 

için de Mayers ve Kamanto’daki “maʻlûmü’l-mikdâr” lirayla banka kağıdı satın 

alınıp yüzde beş faiz işletilerek aylık 25 lira gelir sağlanmasının kararlaştırıldığı ve 

Mösyö İspraki’nin de aylık 15 lira borç vereceği ifade edilmiştir. Yine aynı 

mektupta, Ruscuk’taki mağazalar ile fırının satışının yapılamadığı, Tuna Vilayeti 

Araba Şirketi işinin henüz neticelenmediği, Sarraf Kigork Efendi ile ilişiğin 

kesilemediği, Bağdat Tramvay Şirketi hisseleri temettuatından biriken 16 bin 

kuruşun Abdurrahman Çelebi’den istenildiği, (Sirkeci’deki) gazinonun bir seneden 

beri kira ödemediği ve tüm bu işlerle uğraşılmaktan geri durulmadığı belirtilmiştir. 

Midhat Paşa’nın bu mektuba verdiği 27 Mart 1298/8 Nisan 1882 tarihli 

cevapta; Kamanto ve Mayers’teki paraların bahsedildiği şekilde işletilmesinin uygun 

bulunduğu, 4 senedir mahkemesi devam eden ve üç yük kuruşu aşan Sarraf Kigork 

Efendi’deki alacağın bir miktar indirimle sulhen tahsili, olamaz ise mahkemeye 

devam edilmesi, yine Kigork Efendi’nin oğlu Karabet’in borcuna karşılık ferağ 

edeceği arsanın kabulü, Bağdat Tramvay Şirketi hisseleri temettuatının Abdurrahman 

Çelebi’den istenilmesi, (Sirkeci’deki) gazinonun kirasının alınmaya çalışılması, 

Ruscuk’taki mağazalarla fırının ucuz-pahalı satılması, mümkün olamaz ise kiraya 

verilmesi, harem halkına ekonomik sıkıntı çektirilmemesi, ikinci eşi Şehriban 

Hanım’a da para gönderilmesi, bir aralık İzmir’e gidilerek Sivrihisar’daki 

                                                 
123 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.185-186. 



529 

 

(Seferihisar) çiftlik hesaplarının yoluna konulması ve hane halkının ihtiyaçlarının 

giderilmesi bildirilmiştir
124

.  

 

d.Midhat Paşa’nın Mektuplaşması 

Mülkî ve askerî erkâna verilen emirlerde mahkumların aileleri dışında hiç 

kimse ile haberleştirilmemeleri tembih edilmişti. Mahkumların aileleriyle 

haberleşmeleri hükümet postası ve “kaytan” denilen gizli vasıtalarla 

gerçekleştirilmekteydi.  

Hükümet postasıyla gönderilecek mektuplar sırasıyla kumandan, vali ve 

Yıldız Sarayı’nın elinden geçtikten ve birer suretleri alındıktan sonra, eğer içlerinde 

sakıncalı ifadeler yoksa ailelere yollanırdı. Mahzurlu görülen mektuplar Saray’da 

alıkonurdu. Resmî yolla gönderilen mektuplarda selam-sabah ve çocukların eğitimi 

gibi konuların dışına çıkılmamasına dikkat ediliyordu. 

Gizli vasıtalarla yollanan mektuplarda ise yaşayış tarzlarından, çekilen 

sıkıntılardan ve hapis hayatının zorluklarından bahsediliyordu. Mahkumlar gizli 

vasıta olarak kaledeki askerlerden Bölük Emini Kütahyalı Hâfız Abdülkadir ve 

Trabzonlu Tabib Salih Efendi’yi kullanıyorlardı. Böylece kaleden çıkarılan 

mektuplar, dışarıdaki Tâif Evrak Müdür Muavini Hâfız Ali Vasfi Efendi ve 

Mekke’de bulunan İzmir tüccarlarından Musullu Hasan Efendi gibi emin vasıtalarla 

İzmir veya İstanbul’daki ikinci bir isme gönderilir, oradan da ailelere ulaştırılırdı. Bu 

tür mektuplarda; mahkumlar, aracılık edenler, şehirler ve diğer ilgili kişiler için birer 

müstear isim belirlenmişti. Midhat Paşa’nın müstear ismi “Şeyh Mehmed” İzmir’in 

ise “İdris Efendi” idi
125

.  

Midhat Paşa büyük oranda birinci eşi Naime ve ikinci eşi Şehriban hanımlarla 

mektuplaşmıştır. Bunların dışında kız kardeşi Sıddıka, Ahmed Rasim Paşa’nın oğlu 

Vefik Bey’le evli olan Preveze’deki kızı Memduha hanımlarla ve İstanbul’da işlerini 

                                                 
124 A.e., s.186-190. 
125 A.e., s.25-30, 178-179; Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 297-298. Bir ara Hicaz’a yollanan Yaver 

Bahri Bey’in raporunda yer alan bilgilere göre Cidde Karantina Hekimi Eşref, Mekke’deki Hekim 

Nuri ve Bekir beyler de gizli vasıta durumundaydı (Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, 

s.104, Dipnot 2). 
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takip eden Namık Efendi ve Tayfur Ağa’yla da haberleşmiştir. Tasavvuf ve 

teslimiyete dair Şeyh Süleyman Efendi’ye
126

 de bir mektup yollamıştır. 

Midhat Paşa’nın mektuplarının bir kısmı hatıratında, bir kısmı İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı’nın “Midhat Paşa ve Taif Mahkumları” adlı eserinde, bir kısmı ise 

Mehmed Rüşdü’nün “Midhat Paşa’nın Şehâdeti ve Vasiyetnâmesi” isimli risalesinde 

yayınlanmıştır
127

. 

 

e.Midhat Paşa’nın Tâif’teyken Yakalandığı Hastalıklar 

Şubat 1882’de Midhat Paşa’nın sol gözünün üst kapağında bir şişlik 

(Chalazion, Berdü’l-ecfan) ortaya çıkmış ve giderek büyümüştür. Kale doktorunun 

ameliyat teklifini reddeden Midhat Paşa, daha önce ortaya çıkan yine böyle bir 

rahatsızlığını Cebel-i Lübnan’da bir doktorun iyodür potasyum merhemiyle 

iyileştirdiğini söylemiştir. Bahsedilen merhem edinilerek kısa süre içinde şişlik 

tedavi edilmiştir
128

. 

Midhat Paşa’nın bir diğer geçirdiği rahatsızlık da şirpençe çıbanıdır. 1884 yılı 

Şubat ayı sonunda sağ omzunda, kürek kemiğinde ufak bir çıban çıkmıştır. İlk 

başlarda kimseye haber verilmeden uşağın yardımıyla yakı ile tedavi edilmeye 

çalışılan çıban giderek büyümüştür. Çağırtılan kale doktoru Nâşid Efendi de çıbanı 

bir müddet lapa ile işletmeye çalışmış, nihayetinde şirpençe olduğunu anlayarak 

ameliyatı gerekli görmüştür
129

. Midhat Paşa, doktorun tecrübesiz oluşu ve kendisinin 

bu vesile ile öldürüleceğinden korkması sebebiyle ameliyatı kabul etmemiştir. Bu 

sırada Mahmud Paşa ve Hayrullah Efendi, Midhat Paşa’dan habersiz olarak vali 

Osman Paşa’ya yolladıkları yazı ile Mekke’den tecrübeli bir doktor gönderilmesini 

rica etmişlerse de cevap bile verilmemiştir. Bir taraftan doktorun tedaviye devam 

etmesi, bir taraftan da Damad Mahmud Paşa’nın bulduğu kocakarı ilacıyla (çoban 

                                                 
126 Sultanahmet Özbekler Tekkesi Post-nişini Şeyh Süleyman Efendi’dir. Midhat Paşa, Midhat 

Paşa’nın Hatıraları:2 Yıldız Mahkemesi ve Taif Zindanı (Mir’at-ı Hayret), Yay. Haz. Osman 

Selim Kocahanoğlu, s.345-346. 
127 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s. 180-195; Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.270-

297; Mehmed Rüşdü, Midhat Paşa’nın Şehâdeti ve Vasiyetnâmesi, Matbaa-i Kader, Dersaadet, 

1325, s.11-14. 
128 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s. 39-41,61,184.  
129 Tedavi esnasında Midhat Paşa daha önce İstanbul’da sol omzunda bir şirpençe çıkardığını Doktor 

Emin Paşa tarafından ameliyat ile tedavi edildiğini Kale Doktoru Naşid Efendi’ye söylemiştir 

(Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s. 61). 
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merhemi) çıban iyileşmeğe yüz tutmuş, kapanma derecesine gelmiştir. Midhat 

Paşa’nın bu rahatsızlığı iki ay kadar sürmüştür
130

.  

Ölüm raporunda Midhat Paşa’nın kasığında hıyarcığa benzer bir çıban çıktığı 

belirtilmektedir. Yine Hicaz Valisi Osman Paşa’nın, Midhat Paşa’nın ölümünden 15 

gün önce Mabeyn’e çektiği 10 Nisan 1300/22 Nisan 1884 tarihli telgrafta; 

“Midhat’ın şirpençeden elyevm can alıp verdiği halde kasığında büyük bir hıyarcık 

çıkmakla hayatı bütün bütün duçar-ı tehlike olmuştur; Mahmud’un dahi mide 

sıtmasına mübtelâ olduğu maʻrûzdur” denmektedir
131

. Ancak Midhat Paşa, ne 

hatıratında ne de mektuplarında –ki en son mektubu ölümünden bir gün öncedir- bu 

çıbandan bahsetmektedir. Ölümünden sonra Hayrullah Efendi’nin İzmir’e gönderdiği 

taziye mektubunda da Midhat Paşa’nın hıyarcık çıbanı çıkarmadığı ifade 

edilmektedir
132

.  

Midhat Paşa, dişleri döküldüğünden takma diş kullanıyordu. Mevcut ön iki 

dişi de düştüğünden artık takma dişleri de tutmuyordu. Bir ara Mısır’a göndererek 11 

lira verip kırılan takma dişlerini yaptırmışsa da işe yaramadığından, Tâif’te de bu işi 

yapacak biri bulunmadığından ailesinden yenisini istemiştir. Dişleri olmadığından 

yemekleri çiğnemeden yutmakta, kabızlık ve mide rahatsızlığına maruz kalmaktaydı. 

Arada bir midesini rahatlatmak için kale doktorunun tavsiyesiyle süt içmekte ve 

çikolata yemekteydi. 

Bunların dışında yaşlılığa bağlı olarak romatizma yelleri ve nezle gibi 

hastalıklar da kendisini yokluyordu
133

.  

 

f.Midhat Paşa’nın Kaçırılacağı Söylentileri 

Şerif Abdülmuttalip Efendi, mahkumların muhafazalarına ehemmiyet 

verdiğini göstererek hem sarayın gözüne girmek hem de rekabet halinde bulunduğu 

“Abadile” kabilesine karşı aleyhte düşünceler oluşturmak amacıyla İngilizlerin 

Midhat Paşa’yı Tâif’ten kaçırmak için Abadile şerifleriyle temas halinde olduklarını 

                                                 
130 A.e., s.50-52, 61-62; Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 289-292. 
131 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.51, dipnot 2. 
132 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 295-296. 
133 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.61,182-185,191-192; Midhat Paşa, Tabsıra-i 

İbret, s.275. 
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İstanbul’a iletmiştir
134

. Yine Ocak 1883’te Fransa’nın Cidde Viskonsolosu’na 

Midhat, Mahmud ve Nuri paşaların kaçırılmasına yardım için başvuruda 

bulunulmuştu
135

.  

Gazetelerde de Midhat Paşa’nın Avrupa veya Hindistan’a kaçtığı yönünde 

zaman zaman haberler çıkmaktaydı
136

. Hicaz Vilayeti Posta ve Telgraf Müdürü Ali 

Rıza Bey’den Mabeyn’e gelen 20 Şubat 1299/3 Mart 1884 tarihli telgrafta 

Sevakin’de bulunan İngiliz amiralinin Midhat ve Mahmud paşaları kaçırmak için 

toplantılar yaptığı bildirilmekteydi. Bunun üzerine saraydan Hicaz Valisi Osman 

Paşa’ya gönderilen 25 Şubat 1299/8 Mart 1884 tarihli telgrafta “şişko Mahmud ile 

Midhat katillerine İngilizlerin fikrine göre bir müşevvik peyda olur da onlar dahi 

kemal-i cesaretle firara cüret ederler ve o sırada da benim namuslu ve hanedan-ı 

Osmaniyyeye sadık olan askerlerim görerek o firarî olan iki katili hükm-i kanun 

mucibince tüfenklerinde bulunan kurşunlarıyla ketfeynleri orta yerini nişan alarak şu 

suretle dahi hânedan-ı osmaniyyeye bir büyük hizmette bulunmuş olurlar ve bu 

yüzden bütün esdika memnun ve hâinleri dahi havf ve dehşete düşürürler. Cenab-ı 

haktan daima şöylece temenni buyrulup ara sıra dahi zihni işgal eden ve ileride bir 

fesada sebep olması ihtimali bulunan şu melʻunların bu vechile kürre-i arzdan 

vücudları kalkarak familyalarının dahi istirahatini mûcib olmuş olacağı şöylece 

malûmunuz olur”
137

 denilerek firarların önlenmesi noktasında her türlü tedbirin 

alınması istenmiştir. 

Yine çok sayıda askerle Hicaz’a gönderilen maiyet-i şahane çavuşlarından 

Halil Çavuş ile Yâver Kaymakam Bahri Bey’den; İngilizlerin mütemehdî namına 

Trablusgarb, Tunus ve Şam taraflarındaki halkı ayaklandırmak için çalıştıkları, Cidde 

İngiliz Kondolosu tercümanının sık sık Mekke’ye gelip-giderek Sudan’daki heyet-i 

                                                 
134 Midhat Paşa, Mir’ât-ı Hayret, s.328-329. 
135 Şimşir, a.g.e., s.66-67. Viskonsolos 4 Ocak 1883 tarihli Fransa dışişlerine gönderdiği yazısında 

Midhat ve iki paşanın kaçırılması için kendisinden istenen yardımı reddettiğini, ancak ülkesinin 

menfaati olduğu takdirde yeniden temas kurabileceğini belirtmektedir. Viskonsolos yazısında yardım 

isteyenlerin kimler olduğu hakkında bilgi vermemiştir. Fransa Dışişleri Bakanı ise viskonsolosun ret 

kararını uygun görmüş, yine böyle bir durumla karşılasırsa aynı şekilde hareket etmesini emretmiştir.    
136 BOA, İ.DH, 102140, 5 Teşrin-i Evvel 1299 (17 Ekim 1883); HR.TO, 527/43, 18.10.1883; Midhat 

Paşa, Tabsıra-i İbret, s.286. 
137 BOA, Y.EE, 21/24, 25 Şubat 1299 (8 Mart 1884); Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif 

Mahkûmları, s.46-49. İbnülemin Mahmut Kemal İnal, müsvedde olan bu telgrafnamenin Vali Osman 

Paşa’ya gönderilip gönderilmediği konusunda emin değildir (İnal, Osmanlı Devrinde Son 

Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.392). 
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fesadiyeye yardım götürdüğü ve son olarak da Tâif’e gittiği, “canilere” asker 

kazanından yemek verilmesi emredilerek haberleşme vasıtaları olan uşakların 

yanlarından kaldırılmasının gerekli olduğu, alınan tedbirlerle firarlarının mümkün 

gözükmediği, teşebbüsleri durumunda ise “süngü başında kalacakları” yönünde 

bilgiler gelmekteydi
138

. 

 

g.Ölümü 

Osman Nuri Paşa’nın kumandanlık ve valilik makamları uhdesinde olarak 

mahkumların muhafazalarından sorumlu tek adam konumuna gelmesinden (Haziran 

1882) ve hemen arkasından Tâif Kumandanlığı’na gönderilen Ömer Paşa’nın göreve 

başlamasından itibaren mahkumlar hakkında sert uygulamalara girişilmiştir. Hatta 

Cidde İngiliz Konsolosunun haber alarak vali Osman Paşa’yı sıkıştırmasıyla
139

 Ömer 

Paşa’nın uşaklar aracılığıyla mahkum paşaları zehirletme teşebbüsleri sonuçsuz 

kalmıştır
140

. Bu olayın ardından Ömer Paşa Tâif Kumandanlığı’ndan alınarak yerine 

Osman Nuri Paşa’nın itimad ettiği Mehmed Lütfi Bey getirilmiş, mahkumların 

başına da Bekir Fahri Bey konulmuştur. 

Midhat ve Mahmud paşaların İngilizler tarafından kaçırılacağı söylentilerinin 

çıkmasının ardından mahkumların yaşantıları daha da zorlaşmıştır. Tayinatları 

kesilmiş, dışarıdan yiyecek aldırmak yasaklanmış, asker karavanasından yemek 

verilmeye başlanmış, her türlü haberleşme yasaklanarak kağıt, kalem ve yazılı evrak 

toplatılmıştır. Paşaların uşakları ve aşçılar da İstanbul’a gönderilmek üzere kaleden 

çıkarılarak Mekke’ye kadar götürülmüşlerse de başkentten gelen emirle tekrar Tâif’e 

döndürülmüşlerdir. Midhat Paşa bu esnada şirpençe çıbanının tedavisiyle meşgul 

olduğundan uşağının yanından alınmasıyla birkaç gün epey zorluk çekmiştir
141

. 

                                                 
138 BOA, Yıldız Esas Defterler (Y.EE.d), 1090, s. 1-10, 13 Şubat 1299 (25 Şubat 1884), 26 Şubat 

1299 (9 Mart 1884), 1 Mart 1300 (13 Mart 1884).  
139 Vali Osman Paşa, zehirleme teşebbüsünü Cidde İngiliz konsolosuna haber verenlerin kaledeki 

mahkumlar olduğunu düşünerek Midhat Paşa’yı şiddetli bir şekilde ikaz etmiştir (Midhat Paşa, 

Tabsıra-i İbret, s.282-286). 
140 İngiltere, Midhat Paşa’ya ve Tâif’teki diğer mahkumlara kötü muamelede bulunulmasından ve 

zehirletme girişimlerinden rahatsızlık duyduğunu, bu uyarıdan sonra mahkumların başına bir şey 

gelmesi durumunda İngiltere’nin ve bütün Avrupa’nın nefretini kazanacaklarını Bâbıâli’ye iletmiştir 

(BOA, HR.TO, 260/80, 13 Şubat 1883). 
141 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.37-39, 50,52-55. 
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Midhat Paşa, ölümünden bir gün önce ailesine gönderdiği ve “bu mektubum 

ihtimal ki son mektubumdur” dediği 24 Nisan 1300/6 Mayıs 1884 tarihli 

mektubunda; sütüne, etine ve suyuna konulan zehirle öldürülmek istendiğini, uşağı 

Ârif’in uyanıklığı sayesinde kurtulduğunu, öldürülmeleri için Dersaadet’ten her gün 

emir geldiğini, muhafazalarından sorumlu Binbaşı Bekir ile Çerkes Hasan’ın mektep 

arkadaşlarından üç küçük zabitin bulundukları daireye konulduğunu ve mektubundan 

önce vefat haberinin ulaşabileceğini belirtmiş, ailesini teselli edici ifadelerinden 

ardından vefatından sonra herkesin konakta bir araya gelerek kardeş gibi 

yaşamalarını ve kızkardeşi Sıddıka Hanımı da yanlarına alarak terekenin sülüsünden 

150 lira vermelerini vasiyet etmiştir
142

. 

Midhat Paşa bu son mektubunu gizli muhabere vasıtası Tâif Evrak Müdür 

Muavini Ali Vasfi Efendi ile göndermiştir. Ali Vasfi Efendi’ye hitaben kaleme aldığı 

tezkerede; mektupla birlikte tercüme-i hâlin tamamlanmış bir kısmının da 

bulunduğunu, bunların İzmir’e gönderilmesini, kendilerinden ümid kesilerek ya 

zehirleme ya da başka yolla öldürüleceklerini, ölümü halinde kendisine vermiş 

olduğu 15 liradan 10 lira kadarının fukaraya sadaka dağıtılmasını, artık haberleşme 

de tehlikeye düştüğünden olağanüstü bir mecburiyet olmadıkça yazışmaların da 

yapılmamasını bildirmiştir
143

. 

Midhat Paşa’nın tahmin ettiği gibi ölümü uzun sürmemiş, bu mektuplardan 

bir gün sonra 1884 yılı 7 Mayısı 8 Mayısa bağlayan gece vefat etmiştir
144

. Kale 

Doktoru Tabib Yüzbaşı Nâşid Efendi’nin düzenlediği ölüm raporunda, Midhat 

Paşa’nın, şirpence çıbanının vücuduna verdiği zaaftan ve son günlerde sol kasığında 

çıkan hıyarcığa benzeyen çıbandan vefat ettiği belirtilmiştir. 

Midhat Paşa vefat eder etmez kışla hastanesine nakledilerek gasil, techiz ve 

tekfinden sonra ölüm gecesinin sabahı Tâif’teki İbn-i Abbas Mescidi Mezarlığı’na 

defnedilmiştir
145

. 

Vali Osman Paşa, Midhat Paşa’nın öldüğünü ve doktor raporuna göre hasta 

olan Mahmud Paşa’nın da bir-iki günlük ömrü kaldığını saraya bildirmiştir. Saray da 

                                                 
142 A.e., s. 56-57; Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.292-293. 
143 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.297-298. 
144 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.58. Midhat Paşa’nın ölümü üzerine Şair Deli 

Hikmet; “kalb-i virân-ı vatandan çıktı bir sûzişli âh, döndü Beytullah’a Midhat eyledi teslim-i ruh” 

tarihini söylemiştir (A.e., s.59).  
145 A.e., s.62-63. 
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memnuniyetini dile getirmekle birlikte Midhat Paşa’nın ne zaman hastalandığını, 

hastalığının ne olduğunu, hangi gün ve saatte öldüğünü ve nereye defnedildiğini 

beyan eden doktor raporunun ve muhafaza memurunun jurnalinin gönderilmesini 

emretmiştir
146

. 

Birkaç gün sonra, nezle-i mide ve humma-yı tifoidi (kara humma, Tifo) 

hastalığından Mahmud Paşa’nın da 1 Mayıs 1300/13 Mayıs 1884 tarihinde vefat 

ederek İbn-i Abbas Mescidi Mezarlığı’na defnedildiğinin bildirilmesi sarayı oldukça 

telaşlandırmıştır. Zaten Midhat Paşa’nın vefatıyla ilgili ecnebiler tarafından 

söylentiler çıkarılmaya başlanmıştı. Hemen arkasından Mahmud Paşa’nın da 

ölümüyle dedikoduların daha da artacağından endişe eden saray, vali Osman Paşa’ya 

yazı göndererek, öyle kale doktoru ve muhafızın rapor ve jurnaliyle yetinilmeyerek 

Mekke’deki doktorlardan bir heyetle ve Mekke Emiri’nin güvenilir bir memuruyla 

Tâif’e gidilmesini, oradaki hekimler, memurlar ve halkın önde gelenleri hazır olduğu 

halde Midhat ve Mahmud paşaların mezarları açılarak otopsi yapılmasını ve ayrıntılı 

ve eksiksiz doktor raporlarının İstanbul’a yollanmasını emretmiştir. 

Vali Osman Paşa ise böyle hapislerde ölenler için herkesin ağzına geleni 

söyleyebileceği, kabir açmanın ve otopsi yapmanın itikatları gereği bölge halkınca 

hoş karşılanmayacağı, sıcak iklimden dolayı kısa süre içinde naaşların şişerek 

dağılması kuvvetli ihtimal olup mezarlar açılsa bile doktorların kesin bir şey 

söyleyemeyecekleri ve halkın şüpheye düşeceği cevabını vermiştir. 

Saray, öldü denilerek Midhat ve Mahmud paşaların firar ettirilmiş 

olabileceklerinden de şüphelenerek emrinde ısrarcı olmuş, Osman Paşa da farklı 

anlamlar yüklenebileceğinden kabirlerin açtırılmaması gerektiği düşüncesinde sebat 

etmiştir. Nihayet 7 Mayıs 1300/19 Mayıs 1884 tarihli emirle paşaların mezarlarının 

açılmasından vazgeçilerek kabirler başında her türlü şüpheyi giderecek şekilde 

raporların hazırlanmasının bildirilmesi üzerine 20 Mayıs’ta Tâif’e giden Osman 

Paşa, istenen rapor ve mazbataları 26 Mayıs’ta İstanbul’a yollamıştır. 

Yine alınan emir gereği paşaların elbiseleri satılarak elde edilen 34.424 buçuk 

kuruş ile evrak, saat ve mühürler saraya gönderilmiştir
147

. 

                                                 
146 A.e., s. 60, dipnot 1-2, s.67. 
147 A.e., s.63-65, 68 dipnot 1-3, 69 dipnot 1,70. 
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Midhat Paşa’nın evrak vesairesi 

Maa kordon saat    (1 adet)  Evrak-ı ithâmiye ve hükmiye  ( 4 adet)
148

 

Tabsıra-i İbret namındaki risalesi 

(1adet) 

Tabsıra-i İbret’in müsveddesi (1 adet) 

Mir’at-ı Hayret namındaki risalesi (1 

adet)                       

Cep cüzdanı ( 1 adet) 

Lâhikası (1 adet)   Müteveffâların uşaklarının evrakı (1 adet) 

Perakende evrak paketi (1 adet) Fotoğraf resimleri, mektup ve hesap 

pusulalarını hâvî zarf  (1 adet)
149

. 

 

Bu evrak, Sultan II. Abdülhamid’in 1909’da tahttan indirilmesinden sonra 

Tedkik-i Evrak Komisyonu tarafından Midhat Paşa’nın oğlu Ali Haydar Midhat’a 

verilmiştir. Midhat Paşa’ya ait zarfın içinden kendi elyazısıyla yazılmış siyasi 

hatıratı
150

, Yıldız Mahkemesinin tafsilatı, bir hokka, birkaç kalem, üzeri Midhat 

yazılı bir saat ve kordon, 4-5 sigara, Ali Haydar Midhat ile kızkardeşinin gönderdiği 

birkaç Fransızca mektup çıkmıştır
151

. 

Yukarıda bahsedildiği üzere resmî evraka göre Midhat ve Mahmud paşalar 

hastalıktan ecelleriyle vefat etmişlerdir. Ancak Tâif’te mahkumlarla birlikte 

hapsedilmiş olan Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi’nin İzmir’e gönderdiği 15 

Zilkade 1301/6 Eylül 1884 tarihli taziye mektubunda Midhat Paşa’nın hıyarcık 

çıbanı rahatsızlığına hiç yakalanmadığı, hastalıktan değil de Mahmud Paşa ile 

birlikte aynı gece ve saatte boğdurularak öldürüldüğü belirtilmektedir
152

. Yine 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Evrakı arasında bulunan ve aynı mealde olan biri 

muhtasar diğeri mufassal iki risalede de paşaların boğuldukları anlatılmaktadır. İki 

risale de suret olup biri, yani muhtasarı Vali Osman Paşa’nın Tâif Kumandanlığı 

görevinden aldığı Ömer Paşa eliyle Müşir Derviş Paşa’ya, onun tarafından da 1884 

                                                 
148 Uzunçarşılı bu kalemi bir adet olarak göstermekteyse de faydalandığı arşiv belgesinde (Y.EE, 

18/6, Lef 1) 4 adet olarak gözükmektedir 
149 BOA, Y.EE, 18/6, Lef 1. 
150 Ali Haydar Midhat, bu nüshaları “Tabsıra-i İbret” ve “Mir’at-ı Hayret” ismiyle iki cilt halinde 

Midhat Paşa’nın hatıraları olarak neşretmiştir (Süleyman Kâni İrtem, Birinci Meşrutiyet ve Sultan 

Abdülhamid…, s.312).   
151 Ali Haydar Midhat, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatıralarım 1872-1946, Haz. İsmail 

Dervişoğlu, s.141-142.  
152 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, 295-296. 
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yılı sonlarında Mabeyn’e yollanmıştır. Mufassal risale ise 1886 senesinde Osman 

Paşa’nın yerine Hicaz Valiliğine getirilen ve mahkumlardan Binbaşı Ali Bey’in abisi 

olan Namıkpaşazade Cemil Paşa tarafından, çoğaltılarak Arapça ve Farsçaya tercüme 

edilmesi için gizlice Kürt Said’e verilmiş, ondan Nisan 1887’de Rıza Paşa’ya, Rıza 

Paşa’dan padişaha ulaştırılmıştır. 

Risalelerin yazarı kesin olarak bilinememektedir. Ancak Hasan Hayrullah 

Efendi ile ölüm gecesi Midhat Paşa’nın odasında bulunan Namıkpaşazade Ali 

Bey’den her ikisi veya biri tarafından kaleme alındığı ya da bunlardan ikisinin 

veyahut birinin diğer mahkumlarla birlikte yazmış olabilecekleri galip ihtimal olarak 

görülmektedir
153

. 

Bahsedilen risale Avrupa’da da basılmış
154

, esasa dokunmayan ufak tefek 

bazı farklılıklarla Tabsıra-i İbret’te de yer almıştır
155

. 

Midhat ile Mahmud paşaların son günlerinin anlatıldığı risaleye göre; Midhat 

Paşa Şirpençe çıbanı hastalığına yakalanarak iyileşmiştir. Midhat ve Mahmud 

paşaların kaçırılacakları söylentilerinin ardından öldürülmeleri için saraydan emir 

gelmiş, paşaların uşakları yanlarından alınarak İstanbul’a gönderilmek üzere 

Mekke’ye kadar götürülmüşlerse de dedikoduların artmasından çekinilerek tekrar 

Tâif’e döndürülmüşlerdir. Baskılar artarak dışarıdan alış-veriş, yeme-içme ve 

mektuplaşma hususlarında kısıtlamaya gidilmiştir. Midhat Paşa’nın uşağı Ârif ile 

diğer uşaklar, paşalarını zehirleyerek öldürmeleri için tehdit edilmişlerdir. Durumu 

haber veren Ârif Ağa Midhat Paşa’nın yanından çıkarılmış, Midhat Paşa da yalnız 

kalmamak için mahkumlardan Namıkpaşazade Ali Bey’i odasına almıştır. Nihayet 

Miralay Mehmed Lütfi Bey ve Binbaşı Bekir Efendi’nin yönetimindeki askerler
156

 

gerekli tertibatı alarak 1884 yılı 7 Mayısını 8 Mayısa bağlayan gece kapıları kırıp 

Midhat ve ve Mahmud paşaların odalarına girerek Namıkpaşazade Ali Bey’i dışarı 

çıkardıktan sonra iki paşayı da iple boğarak öldürmüşlerdir. Midhat Paşa karşı 

                                                 
153 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s. 77. 
154 Midhat Paşa ve Damad Mahmud Paşa Hazarâtının Sultân Abdulhamîd’in Emriyle Keyfiyet-i 

Şehadetleri, Mizan Matbaası, Cenova, 1314. 
155 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.297-321. 
156 Bu askerler şunlardır; Yüzbaşı Çerkes İbrahim Ağa, Tumleli Mülazım Nuri Efendi, birinci 

bölükten Edremitli Ahmed Çavuş, ikinci bölükten Kütahyalı Ahmed, birinci bölükten Yozgatlı 

Kunduracı İsmail, ikinci bölükten Berber İsmail, ikinci bölükten Kütahyalı Mehmed, ikinci bölükten 

Gümülcineli Receb, dördüncü bölükten Karahisarlı Osman (Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif 

Mahkûmları, s.97).   
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koymamış, nasihatle gelenleri niyetlerinden vazgeçirmeye çalışmıştır. Mahmud Paşa 

ise şiddetle direnmiştir. İki paşa da sabah sur dışındaki mezarlığa defnedilmişler, 

geride kalan eşyalarından bir kısmı asker tarafından yağmalanmıştır. Sarayın, 

paşaların ölmeyip de kaçtıkları şüphelerini ortadan kaldırmak için mezarlar açılarak 

başları kesilip İstanbul’a gönderilmiştir
157

. 

Yukarıda kısaca özeti verilen ve bazı kısımları hariç resmî evrak ve 

mahkumların mektuplarıyla büyük ölçüde örtüşen risale, Midhat Paşa’nın hastalıktan 

eceliyle değil de boğdurularak öldürüldüğü konusunda önemli bir veri sunmaktadır. 

Yine konuyla ilgili çalışma yapan tarihçiler de Midhat ve Mahmud paşaların 

boğdurularak öldürüldükleri noktasında hemfikirdirler
158

.  

Midhat Paşa’nın boğularak öldürüldüğü konusu net olmakla birlikte bu 

konuda Sultan II. Abdülhamid’in bir müdahalesinin olup olmadığı açıklık 

kazanamamıştır. Olayın, Sultan II. Abdülhamid’in yazılı veya sözlü emriyle mi 

yoksa padişahın hoşuna gideceği düşüncesiyle ona yaranmak veya Midhat Paşa’nın 

kaçırılma ihtimaline karşı omuzlarındaki ağır yükten kurtulmak için mahkumların 

muhafazalarından sorumlu olan Hicaz Valisi Osman Nuri Paşa’nın emriyle mi 

gerçekleştirildiği hususu kesin olarak ortaya konulabilmiş değildir. Sultan II. 

Abdülhamid gibi müstebid bir padişahın emri ve haberi olmadan yerel memurların 

kendiliklerinden aldıkları kararla bu işe girişemeyecekleri de mantîkî delil olarak 

ileri sürülmektedir
159

. Yine Midhat ve Mahmud paşaların kaçırılacağına dair yapılan 

planlardan Saray’ın haberdar olmasıyla Hicaz Valisi Osman Paşa’ya gönderilen 25 

Şubat 1299/8 Mart 1884 tarihli telgrafla
160

 yerel memurlara bunların öldürülmesi 

                                                 
157 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.78-105. 
158 Karal, Osmanlı Tarihi, C.VIII, 3.bs, s.509; Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.56-

58; İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.393-394; Bekir Sıtkı Baykal, Midhat 

Paşa Siyasi ve İdari Şahsiyeti, Kıral Matbaası, 1964, s.84; Öztuna, Bir Darbenin Anatomisi, s.499; 

Süleyman Kâni İrtem, Birinci Meşrutiyet ve Sultan Abdülhamid…, s.299; Gökhan Çetinsaya - Ş. 

Tufan Buzpınar, “Midhat Paşa”, DİA, C.30, İstanbul, 2005, s.10; Gökbilgin, “Midhat Paşa”, İA, 

C:VIII, s.281; Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.4, s.325-327; Ezel Kural Shaw, 

“Midhat Paşa”, Tanzimattan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C.5, İletişim Yayınları, 

İstanbul, 1995, s.1303.  
159 Öztuna, Bir Darbenin Anatomisi, s.499-500; Süleyman Kâni İrtem, Birinci Meşrutiyet ve 

Sultan Abdülhamid…, s.299. 
160 “şişko Mahmud ile Midhat katillerine İngilizlerin fikrine göre bir müşevvik peyda olur da onlar 

dahi kemal-i cesaretle firara cüret ederler ve o sırada da benim namuslu ve hanedan-ı Osmaniyyeye 

sadık olan askerlerim görerek o firarî olan iki katili hükm-i kanun mucibince tüfenklerinde bulunan 

kurşunlarıyla ketfeynleri orta yerini nişan alarak şu suretle dahi hânedan-ı osmaniyyeye bir büyük 

hizmette bulunmuş olurlar ve bu yüzden bütün esdika memnun ve hâinleri dahi havf ve dehşete 
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yönünde üstü kapalı emir verildiği veya teşvikte bulunulduğu da iddia edilmektedir. 

Ancak İbnülemin Mahmut Kemal İnal, bu telgrafnamenin müsvedde olduğunu 

belirtmektedir. Vali Osman Paşa’ya gönderilip gönderilmediği konusunda emin 

değildir
161

. Yine Yukarıda bahsolunduğu üzere Sultan II. Abdülhamid’in ölüm 

haberinden sonra ısrarla ve şiddetle Vali Osman Paşa’ya ölüm şeklinin 

araştırılmasını ve raporla delillendirilmesini emretmesi, padişahın bu olayda ilgi ve 

bilgisinin bulunmadığına yorumlanmaktadır
162

.     

Midhat Paşa’nın başının kesilerek İstanbul’a gönderildiği konusu da 

tartışmalıdır. Ancak Midhat Paşa’nın kemiklerinin Tâif’ten İstanbul’a nakli için 

mezar açıldığında hazır bulunan Türkiye’nin Cidde Büyükelçisi Cevdet Ülker’in 

mezarda kafatasına benzer bir kemik görüldüğünü ancak ele alınınca toprak gibi 

ufalandığını ifade etmesi
163

 ve Midhat ve Mahmud paşaların vefat etti denilerek 

kaçırıldıklarına dair ortaya çıkan şüphe ve tereddütlerin 2-3 yıl boyunca 

mevcudiyetini devam ettirerek vaka esnasında Mekke ve Tâif’te görev yapan bazı 

memurlardan ve sonrasında hususen İstanbul’dan bölgeye gönderilen yâver ve 

kurenâdan bilgi alınarak paşaların öldüklerinden emin olunulmaya çalışılması
164

, 

başların kesildiği bilgisinin doğru olmadığını göstermektedir. Yine Midhat Paşa’nın 

oğlu Ali Haydar Midhat da paşaların başlarının kesildiği konusuna şüpheyle 

bakmaktadır
165

.   

 

h.Mahkum Paşaların Uşakları 

Midhat, Damad Mahmud ve Damad Nuri paşaların uşakları sırasıyla Ârif, 

Hacı Şükrü ve Bekir ağalar da mahkumlarla birlikte İstanbul’dan Tâif’e gelmişler, üç 

yıl boyunca maaşla efendilerine hizmet etmişlerdir
166

. Midhat ve Mahmud paşaların 

                                                                                                                                          
düşürürler. Cenab-ı haktan daima şöylece temenni buyrulup ara sıra dahi zihni işgal eden ve ileride bir 

fesada sebep olması ihtimali bulunan şu melʻunların bu vechile kürre-i arzdan vücudları kalkarak 

familyalarının dahi istirahatini mûcib olmuş olacağı şöylece malûmunuz olur” (Uzunçarşılı, Midhat 

Paşa ve Taif Mahkûmları, s.49). 
161 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.392. 
162 Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.4, s.326. 
163 Midhat Paşa, Midhat Paşa’nın Hatıraları:2 Yıldız Mahkemesi ve Taif Zindanı (Mir’at-ı 

Hayret), Yay. Haz. Osman Selim Kocahanoğlu, s.16-17. 
164 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.105-111. 
165 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.321-322. 
166 Paşalar, yaşadıkları maddi sıkıntı sebebiyle zaman zaman uşaklarının maaşlarını ödemekte zorlu 

çekmişlerdir. Midhat Paşa da 17 Cemaziyelevvel 1301/15 Mart 1884 tarihli düzenlediği senette uşağı 
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vefatlarının ardından uşaklar salıverilmeyerek 4 yıl daha kalede tutulmuşlardır. 

Nihayet Mabeyn’den gelen yazıyla Nisan 1888’de üç ağa da serbest bırakılarak 

İstanbul’a gönderilmişlerdir
167

. Bir müddet Beşiktaş’ta iskele civarında Sarı 

Mustafa’nın kahvehanesinde kalmışlardır
168

. Bu süre zarfında Beşiktaş karakolunca 

kontrole tabi tutulmuşlar, nihayet her birine ömür boyu biner kuruş maaş bağlanarak 

ve on beşer bin kuruş atiye verilerek Eylül 1888’de memleketlerine 

yollanmışlardır
169

. 

 

C.Midhat Paşa’nın kemiklerinin İstanbul’a nakli 

Midhat Paşa’nın naaşı, öldüğü gecenin sabahı Tâif’in batısında bulunan İbn-i 

Abbas Mescidi mezarlığına defnedilmiş, kabrin baş tarafına belediye tarafından isim 

ve vefat tarihini gösteren bir taş dikilmiştir
170

. 

II. Meşrutiyet’in ilanının ardından Midhat Paşa’nın mezarı başında anma 

töreni düzenlenmiştir
171

. Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra da 

İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin Mekke şubesi öncülüğünde erbab-ı hamiyetin 

yardımlarıyla Midhat Paşa’nın mezarının bulunduğu yere bir türbe inşa olunmuştur. 

Midhat Paşa’nın Tâif mahkumiyeti süresince gizli muhabere vasıtalığını da yapmış 

olan Hicaz Vilayeti Evrak Müdür Muavinliği’nden emekli Ali Vasfi Efendi Hicaz 

Valiliği tarafından 150 kuruş maaşla türbedarlığa tayin edilmiştir
172

.  

                                                                                                                                          
Ârif Ağa’ya olan 100 lira borcunun veresesi tarafından ödenmesini bildirmiştir (Uzunçarşılı, Midhat 

Paşa ve Taif Mahkûmları, s.112 dipnot 1). Yine Hasan Hayrullah Efendi de İzmir’e gönderdiği 

taziye mektubunda Ârif Ağa’nın efendisine pek güzel hizmette bulunduğunu, biriken maaşları için 

Midhat Paşa’nın biri 100, diğeri 50 liralık iki senet verdiğini, parasız kalan Ârif Ağa’ya sonradan 

mahsup edilmek üzere bir miktar akçe yollanmasını ifade etmiştir (Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, 295-

296).  
167 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.112. 
168 BOA, Y.EE, 21/11, 27 Haziran 1304 (9 Temmuz 1888). 
169 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.113-114. Midhat Paşa’nın uşağı Ârif Ağa’nın 

babası Hacı Paşu, Manastır Vilayeti Ohri kasabası Hacı Turgud Mahallesinde ikamet etmekteydi. 

Sonraları Ârif Ağa Ohri Belediye Başkanlığı da yapmıştır (A.e., s.113). 
170 A.e., s.58 dipnot 3. 
171 Midhat Paşa, Midhat Paşa’nın Hatıraları:2 Yıldız Mahkemesi ve Taif Zindanı (Mir’at-ı 

Hayret), Yay. Haz. Osman Selim Kocahanoğlu, s.16. 
172 BOA, Dahiliye Nezareti İdare Evrakı (DH.İD), 23/4, 22 Cemaziyelahir 1329 (20 Haziran 1911). 

II. Meşrytiyet’in ilanından ve II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra Midhat Paşa’nın 

isminin yüceltilmesi amacıyla bazı gelişmeler yaşanmıştır. Basra Belediye Reisi Züheyrzade 

Abdülmuhsin’in teklifiyle Basra’da bir sütun üstünde Midhat Paşa’nın yarım heykeli dikilmek 

tasavvur olunmuş, Dâhiliye Nezâreti heykel dikmenin İslam dininde yeri olmadığını belirterek 

heykelin İslam dinine uygun bir şekle dönüştürülme imkanının olup olmadığı hakkında Basra Valisi 

Süleyman Nazif Bey’den görüş istemiştir. Gelen cevapta; bölge halkının anlayışına göre heykel 
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II. Meşrutiyetin ilanından sonra oğlu Ali Haydar Midhat’ın, Midhat Paşa’nın 

kemiklerinin İstanbul’a getirilerek bir türbeye defnedilmesi teşebbüsü sonuçsuz 

kalmıştır
173

.  

Yine Hicaz Valisi Vehip Bey
174

, Tâif’te Midhat Paşa’nın mezarını ziyaretten 

oldukça etkilenerek Dâhiliye Nezâreti’ne gönderdiği 28 Nisan 1330/11 Mayıs 1914 

tarihli yazısında; Midhat Paşa’nın mezarının Tâif gibi tenha bir köşede 

bırakılmasının üzüntü verici olduğunu belirttikten sonra hem kabrini ziyaret ederek 

hizmetlerine karşılık şükran borcunu ödemek isteyen sevenlerine kolaylık sağlanması 

hem de “hürriyet” uğrunda canlarını veren evlatlarına kavuşturulması adına Midhat 

Paşa’nın kemiklerinin “Hürriyet-i Ebediye” Tepesi’ne
175

 naklini istemiştir
176

. Ancak 

Midhat Paşa’nın kemiklerinin Türkiye’ye getirilmesi 1951 yılında gerçekleşmiştir.  

Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın emriyle, Türkiye’nin Cidde 

Büyükelçisi Cevdet Ülker ve elçilik müsteşarı Samim Yemişçi ile bazı görevlilerden 

oluşan bir heyet Tâif’e gitmiştir. Tâif Emiri Ahmet Sabri Odacı gibi yerel idarecilerin 

huzurunda 6 Haziran 1951’de kabir açılmıştır. Toprağa karışmış 100 parça kadar 

                                                                                                                                          
dikmenin dini ve siyasi açıdan hiçbir sakınca doğurmayacağı bildirilmiştir (BOA, Dahiliye 

Muhaberat-ı Umumiye İdaresi Evrakı (DH.MUİ), 117/62, 18 Temmuz 1326; Sırat-ı Müstakim 

Dergisi, Temmuz 1326, C.4, Sayı 100, s.380; Burcu Kurt, “Irak’ta “Muktedir” ve “Müşteki” Bir 

İttihtçı: Süleyman Nazif Bey’in Basra Valiliği”, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of 

Academic Inquiries), C.7, Sayı 2, 2012, s.178 dipnot 121). Ancak bu teşebbüs, heykel dikmenin 

İslam dinine uygun olmadığı gerekçesiyle merkezin onay vermemesiyle gerçekleşmemiştir (Ali 

Haydar Midhat, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatıralarım 1872-1946, Haz. İsmail Dervişoğlu, 

s.239-243). II. Meşrutiyet dönemi Antalya Mebusu Ebüzziya Tevfik de Meclis-i Mebusan’a bir layiha 

vererek Midhat Paşa’nın heykelinin dikilmesi için kanun teklifinde bulunmuştur (Ebüzziya Tevfik, 

Yeni Osmanlılar Tarihi, Bugünkü Dile Uygulayan; Ziyad Ebüzziya, s.459-460). Yine Midhat 

Paşa’nın konağının bulunduğu Soğanağa Mahallesi sakinleri, mahalle isimlerinin Midhat Paşa olarak 

değiştirilmesini istemişlerdir. Mahallede bulunan cami ve mektebin eskiden olduğu gibi Soğanağa 

ismiyle yad olunması, mahalleye ise Midhat Paşa isminin verilmesi kararlaştırlmıştır (BOA, 

DH.MKT, 2695/29, 14 Kanun-ı Evvel 1324 (27 Aralık 1908); 2771/82, 27 Safer 1327 (20 Mart 

1909); BEO, 3512/263394, 21 Safer 1327 (14 Mart 1909).    
173 Mehmed Zeki Pakalın, Midhat Paşa, Ahmet Sait Matbaası, İstanbul, 1940, s.248. Hatta mezar 

taşına yazılacak kitabeyi de Tevfik Fikret Bey kaleme almıştı. Kitabe şöyledir; “Çok zaman bekledi ey 

zat-ı mübeccel vatanın, yâd için nam ü serencamını hürriyetle. Bize hürriyeti sen verdin evet sen 

verdin, bize insanlığı hürriyet ü milliyetle. Sana ferman-ı şehadet bize tevki-i beka, elde kanun-ı 

mübinin geziyor hürmetle. Dinle zâir bu sada Hak sesidir âfaka; şunu tevdiʻ ediyor saffet ü ülviyyetle. 

Midhat! Osmanlılığın ruhunu tecdid etdi, ruhu Osmanlılığın fahr edecek Midhatla.” (a.e., s.248-249).   
174 Vehip Paşa hakkında bkz. Yüksel Nizamoğlu, Vehip Paşa-Kahramanlıktan Sürgüne-, Yitik 

Hazine Yayınları, İstanbul, 2013. 
175 31 Mart Vakası ve Hareket Ordusu’nun İstanbul’a girişi esnasında ölen subay ve askerlerin anısına, 

1911’de İstanbul/Şişli’de Âbide-i Hürriyet adıyla bir anıt dikilmiştir. Zamanla anıtın bulunduğu mahal 

Hürriyet-i Ebediye Tepesi olarak anılmıştır. Daha sonra Mahmud Şevket, Talat ve Enver paşalar gibi 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen isimleri de buraya defnedilmiştir.  
176 BOA, Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus evrakı (DH.KMS), 21/54, 28 Nisan 1330 (11 Mayıs 

1914). 
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kemik sandukaya yerleştirilmiştir. Büyükelçi, mezarda kafatasına benzer bir kemik 

görüldüğünü ancak ele alınınca toprak gibi ufalandığını ifade etmiştir. Tâif’teki 

törenin ardından Cidde’ye getirilerek Aksu Vapuru’na konulan sanduka, Beyrut, 

Antalya ve İzmir’e uğranıldıktan sonra 24 Haziran 1951’de İstanbul’a ulaşmıştır. 

Askerî ve mülkî erkan, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet Partisi 

temsilcileri, mektep öğrencileri ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından karşılanan 

sanduka, cenaze arabasına konularak Yıldız Mahkemesi’nin görüldüğü Çadır 

Köşkü’nde hazırlanan katafalka yerleştirilerek 2 gün ziyaretçilere açık tutulmuştur. 

Celal Bayar, Genel Kurmay Başkanı Nuri Yamut ve TBMM heyeti de ziyarette 

bulunmuşlardır. Nihayet 26 Haziran 1951 Salı günü Şişli Camii’ne getirilen sanduka 

kortej eşliğinde Hürriyet-i Ebediye tepesinde yapılan kabre indirilmiştir. Mezar 

başında valinin yanı sıra Midhat Paşa’nın kızı Mesrûre Akçit de bir konuşma yapmış 

ve tören sona ermiştir
177

. 

 

D.Midhat Paşa’nın Vasiyetnamesi ve Mal Varlığı 

Midhat Paşa, Yıldız Mahkemesi esnasında hayatından ümidi keserek bir 

vasiyetname kaleme almıştır. Tâif’e gönderilirken alıkonulan çamaşır sandığı içinde 

kalan bu vasiyetname, sonradan ailesine ulaştırılmıştır.  

Midhat Paşa vasiyetnamesinde; bu dünyada başa gelen felaketlerin öbür 

dünyada mükâfat olarak karşılarına çıkacağından ailesinin hiç kimseden şikayetçi 

olmamasını rica etmektedir. Eşleri Naime, Şehriban, kızı Memdûha ve kızkardeşi 

Sıddıka hanımları, evlatları Ali Haydar, Vesîme ve Sabîre’yi (Mesrure) ve torunları 

Kemal ve Mükerrem’i Allah’a emanet ederek küçüklerin korunup kollanmalarını ve 

terbiyelerini büyüklere havale etmiştir. İzin verilirse İzmir’deki fazla eşya ve 

hayvanları satıp İstanbul’daki konakta oturmaları, lüzumsuz hizmetçilere ruhsat 

verilmesi, konağın etrafına duvar çekilip dost zannedilen “alçaklarla” da 

görüşülmeyerek uzlet içinde ibadetle meşgul olmaları tavsiyesinde bulunmuştur. Ali 

Haydar ve Kemal’in sünnetlerinin yapılmasını, bunlarla Vesîme’nin temel islamî 

bilgileri öğrenmelerini, Türkçe’yi güzel tahsil etmeleri için mahalle mektebine 

verilerek veya uygun bir muallim bulunarak okutturulmalarını, Ali Haydar’ın 

                                                 
177 Midhat Paşa, Midhat Paşa’nın Hatıraları:2 Yıldız Mahkemesi ve Taif Zindanı (Mir’at-ı 

Hayret), Yay. Haz. Osman Selim Kocahanoğlu, s. 16-17. 
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Mekteb-i Sultâniye’ye gönderilip mezun olduktan sonra tüccardan birinin yanına 

verilerek ticarete yönlendirilmesini ve kesinlikle devlet hizmetine konulmamasını 

tembihlemiştir. 

Tüccar Hiristaki Efendi’ye 2.500 ve Tayfur Ağa’ya 450 liradan başka 

kimseye borcu olmadığını, Sarraf Kigork’taki alacağının da bu borçları fazlasıyla 

karşılayacağını bildirmiştir. Vasiyetnamenin devamında ise nakit ve emlak gibi 

malvarlığıyla ilgili hesap işlerini şöyle anlatmıştır. “Avrupa’da iken satdığım 

anbarlar esmânından hâsıl olan 1.200 liranın birazını Paris’te La Fayette Sokağı’nda 

36 numaralı handa mukîm Vasuyeller’e ve birazı Londra'da Mösyö Mayres'e 

bırakılmışdı. Bunlardan şimdiye kadar ahzolunandan mâ-adâ mûmâ-ileyh 

Vasuyeller’de 22.000 Frank bu kadar ve Mösyö Mayres’de 600 İngiliz Lirası kalıp, 

3.000 lira kadar İzmir’de Bank-ı Osmânî’de olup, fakat iş bu Bank-ı Osmânî’de olan 

3.000 liradan 60.000 Frankı sonradan yine Londra’da olan Mösyö Mayres’e havâle 

olunmuşdur. Ve bir de, Kamanto’da olan 20.000 kadar konsolid geçende satılıp 

70.000 Frank kadar tutduğu, gelen cevâbından anlaşılmış ve bundan başka mûmâ-

ileyh Kamanto’da 100 adet mevcut evrâk emânet eshâmımız bulunmuşdur. Bunlar 

senedâtıyla, murassaʻ nişânlar ve hâne ve çiftlik senedâtı ve fabrika hesâbâtına dâir 

İzmir Rıhtım Kumpanyası Direktörü Mösyö Gifre [Gueffrey] yed-i emânetine tevdîʻ 

olunan iki küçük sandıkda mahfûzdur. Fakat Bank-ı Osmânî’nin kitâb şeklinde olan 

senediyle Kamanto’nun mektûbu hareme bırakılan yazı çantasındadır. Murassaʻ seyf 

ihsân-ı pâdişâhî olan elmas düğmeler ve çubuk takımları mukaddemâ Avrupa’da 

bulunduğumuz zaman yapılan defteri mûcibince Marsilya’da Alatini bâzirgâna 

emâneten bırakılmışdır. Sonradan celbine dikkat olunmadığından bunlar hâlâ orada, 

defter ve senedi ber-minvâl-i muharrer mösyö Gifre'de olan emânet sandıklardadır. 

Bu işlerin cümlesini Vâsıf bilir ve karısının dahi maʻlûmâtı vardır. Büyük Hanımın 

Kredi Jeneral kağıtlarının parası olarak 326 lira İzmir tüccârından Şamlı Şükrüzâde 

Abdülkâdir Efendi’de olup, mûmâ-ileyh bununla zeytinyağı mübâyaʻa etmiş olmakla 

ve keyfiyet Hasan Efendi’nin maʻlûmu bulunmakla, meblağ-ı mezbûrun baʻde’l-

muhâsebe büyük Hanıma yani Naime Hanım’a iʻtâsı lâzım gelir. Şam’daki ipek 

fabrikasının 23.5 hisse iʻtibârıyla uhdemizde bulunan 8.5 hissenin senedâtı ve hesâb 

defterleri yukarıda zikrolunan iki küçük sandığın birinde olup bundan başka 

müştereklerimizden Çırak İspir Efendi’yle münâsafeten 10.000 kuruş’a mubâyaʻa 
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olunan bir küçük bahçenin ve Kunaytıra’da Saîd Paşa ile müşterek olan bir kıtʻa 

arazinin cihetleri ve fabrikaya merbût değirmen için konulan 2.500 Beyaz Mecîdiye 

sermâyenin senedi dahi zikrolunan sandıklarda mevcût eşyâ ve evrâk miyânında 

olduğuna ve işbu fabrika işi ile Şam’da olan ufak tefek işlerimizin karışık 

bulunduğuna binâen bunların tesviyesi için Dersaadet’te bir münâsib adam bulup 

gönderilmek îcâb eder.” 

Reşid ve bulûğa erene kadar çocukların vesayetini, anneleriyle birlikte kaim 

biraderi Namık Efendi’nin üslenmesini uygun görmüştür. Emvâl-i metrûkenin 

İzmir’de tahrîri durumunda Ramiz Molla veya İzmir Rusûmat Nâzırı Râşid; 

İstanbul’da tahrîri durumunda ise Bayezit Belediye Dairesi Başkanı Râşid veya 

Üsküdar Mahkemesi Reisi Mazhar efendiler tarafından nezâret olunmasını istemiştir. 

Mal paylaşımını ise şöyle yapmıştır. “Nükûd ve arazi ve emlâk-ı sâireden olan 

muhtelifâtın yekûnü neye bâliğ olur ise, bu çıkdıkdan sonra sülüsü bi’l-ifrâz bundan 

evvel be evvel 10.000 Frank’ı hemşiremiz Sıddıka Hanıma, 7.500 Frank’ı hisse-i 

irsiyesinden mâ-adâ büyük halîlemiz Naime Hanıma, 7.500 Frank’ı kezâlik hisse-i 

irsiyesinden mâadâ halîle-i sâniyemiz Şehribân Hanıma ve 500 Frank’ı hafîdler için 

Memdûha Hanıma ve 2.000 Frank’ı mühürdârımız Hasan Efendi’ye ve 3.000 Frank’ı 

emmizâdemiz Yusuf Cemal Efendi’ye ve 2.000 Frankı Yenikapı Mevlevîhânesi’ne 

ki, cemʻan 47.000 Frank verilip kusûrundan 10.000 Frank’ı dahi zîrde beyân 

olunacağı vechile emekdârâna taksîm olunmak ricâ olunur.  

Dersaadet’deki konakda bulunan imâm ve kapıcı ve bahçıvanla ayvâzlara... 

Câriyelerden Canan Kalfaya, Telafr ve Belka’ya, Fatma ve Gonca’ya diğer 

câriyelerin umûmuna münâsib vechile taksîm olunmak üzere 1.000’er Frank. Dürriye 

Hanıma 500, Nezir ve Sürûr ağalara 600, Saîd, Elmas, Ârif ve Hisarlı Sadık ağalara 

1.000, Vekilharç Selim Ağa’ya 500, Yusuf Ağa’ya 500, çiftlikde kalmak şartıyla 

Salih Ağa’ya 750, Küçük Hasan’a 150, aşçı ve seyis ve ayvazlara taksîm olunmak 

üzere 1.000 Frank. 

İşbu iki kalem 47.000 Frank sülûsden ifrâz ve taksîm olundukdan sonra 

geride akçe kalırsa münâsib mikdârı Selânik, Şam, Bağdad ve İzmir 

ıslâhhânelerindeki eytâmın idâresine gönderilecekdir.” 

Midhat Paşa vasiyetinin devamında ailesini Allah’ın himayesine havale 

ederek Ali Haydar, Vesîme ve Sabîre’nin (Mesrure) tahsil, terbiye ve idarelerine 
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dikkat edilmesini tekrar hatırlattıktan sonra üzülmemeleri konusunda bazı teselli 

edici sözler sarf etmiştir. Ölümünden sonra başkasının eline geçip de ailesine zarar 

verilir düşüncesiyle “Midhat” mührünü, İzmir’den İstanbul’a getirilirken denize 

attığını bildirmiştir. Dolayısıyla tereke içinde mühürün çıkmayacağını belirterek 

endişelenmemelerini istemiştir. 

İzmir Rıhtım Kumpanyası Direktörü Mösyö Gifre’nin, kendisinde bulunan 

emanet sandıkları vermek için sened istemesi durumunda vefat olayı 

gerçekleştiğinden bu sandıkların mahkeme yoluyla alınabileceğini söylemiştir. Son 

olarak kabrinin üzerine yaldızlı taş konulmayıp gayet basit bir mermer taşın üstüne 

siyah yazı ile “gayret-i müfritesine feda olan Midhat Paşa’nın mezarıdır.” 

yazılmasını vasiyet etmiştir
178

. 

Bu vasiyetnamenin dışında ölümünden bir gün önce 24 Nisan 1300/ 6 Mayıs 

1884 tarihli İzmir’deki ailesine gönderdiği son mektubu da vasiyetname 

niteliğindedir. Midhat Paşa bu mektubunda; vefatından sonra İstanbul’a gitmelerine 

izin verilebileceğini, kız kardeşi Sıddıka Hanım’la birlikte ailenin tamamının konakta 

birleşerek kardeşçe yaşamalarını ve Sıddıka Hanım’a terekenin sülüsünden 150 lira 

vermelerini bildirmiştir
179

. 

Mal varlığına gelince, vasiyetnamesi ve mektuplarından çıkarılabildiği 

kadarıyla Midhat Paşa’nın sahib olduğu mal varlığı; Sirkeci’de babası Eşref 

Efendi’den kalan 1 ev, Beyazıt Soğanağa Mahallesi’ndeki kendi konağı, Topkapı ve 

İzmir Seferihisar’da birer çiftlik, Sirkeci’de 1 gazino, Rusçuk’ta fırın ve mağaza, 

Beyrut’ta oğlu Ali Haydar Bey’in ismine alınmış 1 bahçe, Beyrut’ta 1 arsa, Şam’da 

küçük 1 bahçe ve Kunaytıra’da Said Paşa ile ortak 1 araziden; Şirket-i Hayriye (30 

hisse), Şam’daki ipek fabrikası, fabrikaya bağlı değirmen, Bağdat ve Trabluşşam 

tramvayları şirketlerine ait çeşitli sayılardaki hisse senetlerinden ve nakit paradan 

oluşuyordu
180

. 

Ali Haydar Midhat, babasından toplam 27 bin lira değerinde servet kaldığını, 

bunlardan birtakım murassa hediyeler ve sairenin 12 bin lira tuttuğunu, emlak 

şeklindeki servetinin de 15 bin lira kadar tahmin olunduğunu belirtmektedir. Bu 

                                                 
178 Mehmed Rüşdü, Midhat Paşa’nın Şehâdeti ve Vasiyetnâmesi, s.16-23. 
179 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.292-294. 
180 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.42-45, 180-193; Mehmed Rüşdü, Midhat 

Paşa’nın Şehâdeti ve Vasiyetnâmesi, s.16-23. 
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servetin 2.400 lirası İstanbul, Selanik, İzmir ve Bağdat’taki ıslahhanelere verilmiş, 

1.600 lirası akraba, hademe ve uşaklara dağıtılmış, geri kalan da aile üyeleri arasında 

paylaşılmıştır
181

.  

  

E.Midhat Paşa’nın Şahsiyeti 

Düşük rütbeli bir memurun oğlu olarak dünyaya gelen Midhat Paşa, nâib olan 

babasından ve Fatih Camii’nde meşhur din bilginlerinden Arapça, Farsça ve İslam 

bilimlerini tahsil etmiştir. Maddi darlık sebebiyle eğitimine fazla zaman ayıramamış, 

maaşı daha yüksek olan taşra memuriyetlerini seçmek zorunda kalarak Şam, Sayda, 

Konya ve Kastamonu’da katiplik hizmetlerinde bulunmuştur. Buralarda, zaman 

zaman gönderildiği müfettişlik vazifelerinde ve Meclis-i Vâlâ Başkatipliğinde 

devletin iç idaresiyle ilgili konularda kazandığı tecrübelerden daha sonraki valilik 

görevlerinde istifade etmiştir. Bununla birlikte dönemin büyük Osmanlı devlet 

adamlarının aksine hâriciye kalemlerinde değil de Divân-ı Hümâyun, Sadâret 

Mektûbî ve Meclis-i Vâlâ Mazbata Odası kalemlerinde yetişmiş olması, diplomasi 

yönünün zayıf kalmasına sebep olan etkenlerden biri olmuştur. Yine Hâriciye 

kalemlerinden yetişmemiş olması yabancı dil eksikliğini de hissettirmiş, 35 yaşından 

sonra kendi imkanlarıyla Fransızca öğrenmiştir
182

. 

Midhat Paşa’nın iki özelliği ön plana çıkmaktadır. Bunlardan biri çalışkanlığı 

ve gayreti diğeri ise doğruluğu ve doğru sözlülüğüdür. 

Midhat Paşa ifrat derecede gayret ve hamiyet sahibi idi. Hatıratında bu 

özelliğini “bu âdet ve gayret bir maraz ve illet olup terk ve taʻdîli yed-i ihtiyârda 

olmadığı”
183

 şeklinde tanımlamaktadır. Yine mezar taşına “gayret-i müfritesine fedâ 

olan Midhat Paşa’nın mezarıdır.” yazılmasını vasiyet etmiştir
184

. Ancak bu gayretine 

rağmen giriştiği işlerde sonunu düşünmeden aceleci davranması en büyük 

kusuruydu. Onun bu halini; Abdurrahman Şeref Efendi “Midhat Paşa acûl [aceleci], 

faʻâl, fedâkâr ve kaviyy’ül-azm idi. İhtiyât ve teenniye mültefit değil idi. Pek çok işe 

başlar ve ehemmi mühimme takdîm etmeği ve hangilerinin kolaylıkla kâbil-i ikmâl 

                                                 
181 Ali Haydar Midhat, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatıralarım 1872-1946, Haz. İsmail 

Dervişoğlu, s.140.  
182 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.3-13. 
183 A.e., s.228. 
184 Mehmed Rüşdü, Midhat Paşa’nın Şehâdeti ve Vasiyetnamesi, s.23. 
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olduğunu düşünmez idi”
185

, ibnülemin Mahmut Kemal İnal “Onun fikrince olmaz 

yoktu, her şey olurdu. Giriştiği büyük işlerde ileriyi geriyi düşünmez, bahusus 

zemanın hükmünü, muhitin muktezasını nazarı dikkate almaz, her istediğini yapmak 

ve yaptırmak isterdi”
186

, Sultan II. Abdülhamid “Midhat Paşa ne yaptığını bilmezdi 

ve zemanını takdir etmezdi”, Âli Paşa “Kıbrıslının okur, yazarıdır, avakıb-ı umuru 

[işlerin neticesini] asla derk edemez [kavrayamaz]”
187

 ve Cevdet Paşa “mülâhazasız 

ve bir işin sonunu saymaz bir zât” şeklinde değerlendirmişlerdir
188

. 

Midhat Paşa saf denilecek derecede doğru sözlüydü. İçi, dışına uygundu. 

Avrupa’da sürgündeyken Teşrifat Nâzırı Kamil Bey’e gönderdiği mektubunda; 

“Allah’dan başka kimseye intisâb etmedim. Tahsîl-i fezâil ve kemâlâta çok çalışdım. 

Muvaffak olamadım. Kâbiliyet ve ehliyetim kâffe-i ihvân ve akrânımdan dûn 

olduğunu muʻterifim. Hal böyle iken eğer beni dünyada lâyık olmadığım şöyle bir 

mertebeye îsâl eden bir sıfat varsa doğru öz, doğru sözdür ve müddet-i ömrümde ne 

kadar zahmet ve müşkilâta uğramış isem onu da celb ve daʻvet eden doğruluk ve 

doğru sözlülükdür”
189

 ve Yıldız Mahkemesi’nden sonra Tüfenkcibaşı Tahir Ağa ile 

Padişaha gönderdiği haberde “Benim dünyada hasbelbeşeriye her nevi kusur ve 

hatiatımla beraber en büyük sermaye-i iftiharım, sözümün ve özümün doğruluğudur 

ve beni vasıl olduğum mertebeye isal eden bir şey varsa o da bu istikametdir”
190

 

diyerek kendisi de bu özelliğini sık sık vurgulamıştır. 

Midhat Paşa hakkında mağrur, bencil, kendini beğenmiş, kırıcı, sır saklamaz, 

kendi fikir ve davranışlarında ısrarcı şeklinde değerlendirmeler de yapılmıştır
191

. 

Yine dönemi idrak eden Mehmed Memduh Paşa, Midhat Paşa’yı “müdebbir, 

cesûr, muktedir ve bî-fütûr bir zat” olarak tanımlamaktadır
192

. Vakʻanüvis Ahmed 

Lütfi Efendi ise onu, “zeki, gözünü budaktan sakınmaz, cesur, alıp vermeden 

çekinmez ve vaktini eğlencesiz geçirmez” bir kimse olarak nitelemektedir
193

. 

                                                 
185 Abdurrahman Şeref Efendi, Tarih Musahabeleri, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1339, s.204 
186 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.395. 
187 A.e., s.396. 
188 Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir 40- Tetimme, Yay. Cavid Baysun, s.122. 
189 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.355.  
190 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.397. 
191 A.e., s.395-402. 
192 Mehmed Memduh Paşa, Esvat-ı Sudur, Vilayet Matbaası, İzmir, 1328, s.29. 
193 Uzunçarşılı, “Sultan Abdülaziz Vakʻasına Dair Vakʻa-nüvis Lütfi Efendi’nin Bir Risalesi”, 

Belleten, C.VII, Sayı 28, s.371-372. 
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Ezel Kural Shaw ise, Midhat Paşa’yı “özellikle eyalet hizmetinde, ileri 

görüşlü, hoşgörü sahibi, pratik, insancıl, mali işleri kavramış etkin bir idareci 

olmasına karşılık, merkezde genellikle otoriteye isyan eden, mantıksızlığa 

tahammülsüz, saray adabına aldırmayan, merkez siyasetine ayak uydurmayı 

reddeden, başına buyruk bir insan” olarak tanımlamaktadır
194

.   

Midhat Paşa’nın çok başarılı bir vali olduğu konusunda herkes hemfikirdir. 

Ancak valiliklerde gösterdiği başarıyı nezâret ve Sadâret gibi siyasi görevlerinde 

gösterememiştir. Bunun sebebi ise diplomasi mesleğinden yetişmemesi, uzun yıllar 

taşrada bulunarak olaylara bir vali bakış açısıyla yaklaşması ve hâriciye 

memuriyetlerinde görev almayarak siyasi işlerde geniş ve derin bilgiye vakıf 

olamamasıdır. Esasen Midhat Paşa’nın fıtratı da bir siyaset adamı olmağa müsaid 

değildi. “ hissiyat ve menviyatını [amaç] gizlemek, muhatabına renk vermemek, 

onun hissiyat ve menviyatını anlamağa çalışmak, pek az söylemek, söylediğini 

tartmak, her söze inanmamak, her şeyde lüzumundan fazla teenni ve ihtiyat etmek, 

nefsine pek o kadar itimat etmemek, sadedilâne hareketlerden sakınmak, tecribe 

etmediği, hatta ettiği âdemlere emniyet edip de esrara vâkıf etmemek” şartlarının 

hiçbirine riayet etmediği belirtilmektedir
195

.  

Yine “siyâsi hayatı içinde nefsine, müdafaasını deruhte ettiği davanın 

hakkaniyetine, etrafını saranların kavvaliyetine fazla itimat etmek, hasımlarının sui 

niyetiyle mücadelede tertipsiz davranmak yüzünden” kendi kötü sonunu da 

hazırlamıştır. “Kanun-ı Esâsî bâniliğine rağmen tarihte mahir bir siyasî ve diplomat 

olarak değil, yalnız vilayetler imarına kâdir başarıcı ve cüretli bir idare adamı 

hatırasını bırakmıştır”
196

.  

Midhat Paşa, ilişki kurduğu insanların karakter ve cibilliyetlerine de dikkat 

etmemiştir. Konağına ve sofrasına topladığı uygunsuz kişilerin yanında, biraz da 

sarhoşluk eseriyle lafın nerelere gideceğini ve ne zararlar doğuracağını düşünmeden 

ağzına geleni söylemesiyle ve meclisindeki bu kişilerin duyduklarına bir şeyler daha 

katarak saraya yetiştirmeleriyle belalara davetiye çıkarmıştır. Yine herkese fazla 

güvenmiş, özellikle hizmetinde kullandığı mühürdarı Tevfik Bey ve kendi 

                                                 
194 Shaw, “Midhat Paşa”, Tanzimattan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C.5, s.1303. 
195 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s. 394,400,405-407; Gökhan Çetinsaya - Ş. 

Tufan Buzpınar, “Midhat Paşa”, DİA, C.30, s.10. 
196 Süleyman Kâni İrtem, Birinci Meşrutiyet ve Sultan Abdülhamid…, s.306-307. 
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yetiştirmesi hatta adını bile verdiği Ahmet Midhat Efendi gibi emin olduğu insanların 

ihanetine uğramıştır
197

.  

Midhat Paşa Osmanlıcılık, Meşrutiyet ve kısmî adem-i merkeziyet/tevsî-i 

me’zûniyet taraftarıydı. Bununla birlikte devletin toprak bütünlüğü konusunda 

hassastı. Mahallî muhtariyetin ayrılıkçılığa kadar gitmesine kesinlikte karşıydı ve bu 

tür hareketlere karşı sert tedbirler de almıştır. Gayrimüslim halkın temel hakları 

verilerek yönetimde söz sahibi olmalarıyla ve karma bir genel eğitim sisteminin de 

yardımıyla milliyetçilik akımlarının önlenebileceği ve bağımsızlık hareketlerinin 

önüne geçilebileceği düşüncesindeydi. Valiliklerinde bu görüşünün uygulanmasına 

bilhassa dikkat etmiş, devletin merkezinde de meşrutiyet idaresine geçilmesini 

şiddetle savunmuştur. Bununla beraber savunduğu görüşün Tuna ve Suriye’de 

ayrılıkçı hareketlere destek sağladığı ve 93 Harbi sonunda Rusya’nın işine yaradığı 

yönünde tespitler de yapılmaktadır
198

. 

Tüm hatalarına rağmen Midhat Paşa’nın iyi niyet sahibi olduğunda şüphe 

yoktur. Kendi menfaatinden ziyade devlet ve milletin faydasına çalışmak istemiştir. 

Önemli görevlerde bulunmasına rağmen büyük yolsuzluklara karıştığına dair de elde 

veri bulunmamaktadır. Reji idaresinin feshi ve faizlerin yarıya indirilmesi sırasında 

haksız kazançlar sağladığına dair muhalifleri Kazım Paşa, Senih Efendi ve Ahmed 

Cevdet Paşa tarafından ortaya iddialar atılmışsa da bu iddiaların doğruluğu 

noktasında kesin bir hüküm verilememektedir. 

Midhat Paşa’nın kalemi kuvvetliydi. Her konuyu hızlı, kolaylıkla ve anlaşılır 

şekilde kaleme alırdı. Cümlelerini uzun tutmaz, nadiren müselsel cümlelerle yazdığı 

yazılar da okuyucuyu yormazdı. Yazıları herkesin anlayabileceği bir dildeydi. 

Nazımla uğraşmamışsa da birkaç denemesi vardır
199

. Bunlardan Esat Muhlis Paşa’ya 

nazire olarak yazdığı; 

Görüb zan eyleme cana şihab-ı asumandır bu 

Göğe çıkmış şerar-ı dud-ı ah-ı âşıkandır bu 

                                                 
197 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.395,403. 
198 Gökhan Çetinsaya - Ş. Tufan Buzpınar, “Midhat Paşa”, DİA, C.30, s.10. 
199 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.396-397, 412. 
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matlaʻlı gazel
200

, Sadâret Mektûbî Kalemi’ndeyken Sultan II. Abdülhamid’in 

doğumuna düşürdüğü tarih, 

 Geldi üçler söyledi tarihi tamın Midhata 

 Kıldı pür nur âlemi şehzadei Abdülhamid
201

  

Niş Kışlası’nın ve Konya’daki Ebu Bekir Sami Paşa Mescidi’nin kitabelerindeki 

tarihler tespit edilebilenler arasındadır. 

 Yine cami derslerine devam ettiği sırada “Besmele ve Fatiha Tefsiri”ni 

yazmıştır
202

. 

 Midhat Paşa, İçki ve tütün
203

 kullanırdı. Hâfız olmasına rağmen mütedeyyin 

(sofu) değildi
204

. Tâif’teki mahkumiyeti sırasında ise Kuran-ı Kerim’i yeniden 

ezberleyerek hâfızlığını tazelemiş, namaza da kendi ifadesiyle “arzu vechile” devam 

etmiştir
205

.    

 

F.Midhat Paşa’nın Ölümünden Sonra Ailesinin Durumu 

Midhat Paşa’nın ölümünden sonra, ailesi II. Meşrutiyet’in ilanına kadar 

İzmir’de zorunlu ikamete tabi tutulmuştur
206

. Bununla birlikte Fatma Naime 

Hanım’a, Selanik’teki evli kızı Memduha Hanım’ı
207

 ve İstanbul Sarıyer’deki abisi 

Birinci Hukuk Mahkemesi aza mülazımı İsmail Nazif Efendi’yi 1-2 ay gibi kısa 

sürelerle ziyaret etmesine izin verilmiştir
208

. Yine Ali Haydar Midhat’ın Beyrut’ta 

tahsiline müsaade olunmuş
209

, ancak eğitimini tamamlayarak İzmir’e gelişinden 

sonra emlak ve akar işlerini halletmek üzere Beyrut ve Şam’a gitme isteği vekil 

                                                 
200 A.Hilmi Yücebaş, Mithat Paşa, Osmanbey Basımevi, 1944, s.9. 
201 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.412. 
202 A.e., s.394, Dipnot 1; Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, “Midhat Paşa Merhûmun Besmele ve 

Fâtiha Tefsîri”, Hikmet Gazetesi, no. 3, 25 Rebiülahir 1328 (5 Mayıs 1910),  Mustafa Özel, “Midhat 

Paşa’nın Besmele ve Fâtiha Tefsiri”, Marife, III/2, Konya 2003, s. 269-272. 
203 Midhat Paşa’nın tütüncübaşısı Elmas Ağa idi (BOA, Yıldız Perakende Evrakı Mâbeyn 

Başkitâbeti (Y.PRK.BŞK), 26/55, 8 Haziran 1308(20 Haziran 1892). 
204 Davison, Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform 1856-1876, C.1, s.168. Midhat Paşa’nın Bektaşi 

olduğuna dair şüpheler vardır (A.e, s.168).  
205 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.275. 
206 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.185-186, dipnot 3. 
207 BOA, DH.MKT, 1531/100, 21 Temmuz 1304 (2 Ağustos 1888). 
208 BOA, Yıldız Perakende Evrakı Askeri Marzuat (Y.PRK.ASK), 154/131, 22 Eylül 1315 (4 

Ekim 1899). 
209 BOA, Y.EE, 18/107, 9 Şevval 1307 (29 Mayıs 1890); Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı 

(Y.MTV), 45/1, 1 Muharrem 1308 (17 Ağustos 1890). 
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göndersin denilerek reddedilmiştir
210

. Annesi Şehriban Hanım’ın ölümünden sonra 

Ali Haydar Midhat’ın iki kızkardeşi ile İstanbul’a yerleşme talebi de kabul 

görmemiştir
211

. 

Midhat Paşa’nın vefatının ardından 21 Mayıs 1884’de kayd-ı hayat şartıyla 

büyük eşi Fatma Naime Hanım’a 3.000, İkinci Eşi Şehriban Hanım’a 2.000, Kız 

kardeşi Ayşe Sıddıka, çocukları Memduha, Mesrure, Vesime ve Ali Haydar Bey’e 

1.000’er kuruş olmak üzere aileye toplam 10.000 kuruş maaş tahsis edilmiştir. Fatma 

Naime Hanım, Şehriban Hanım’ın ölümüyle hazinemande edilen 2.000 kuruşun 

kendi maaşına ilavesi talebinde bulunmuştur
212

.  

Ali Haydar Bey’in maaşı, yaş sınırından dolayı 13 Nisan 1893’te 

kesilmiştir
213

.  II. Meşrutiyet’in ilanı akabinde, ileride uygun bir memuriyet verilince 

kesilmek üzere istisna olarak kendisine 5.000 kuruş maaş bağlanmıştır
214

. 

Cumhuriyet döneminde de ailenin sağ olan üyelerinden Ali Haydar Bey ile 

(5.000 kuruş) Memduha (900 kuruş) ve Mesrure (900 kuruş) hanımlara maaşları 

ödenmeğe devam etmiştir
215

. 

 

G.Midhat Paşa’nın Soyu ve Nesli 

Midhat Paşa’nın büyük atası ve annesi-babası hakkındaki bilgiler oldukça 

kısıtlıdır. Paşa, hatıratında kendisini Rusçuklu Hacı Ali Efendizade Hacı Hâfız 

Mehmed Eşref Efendi’nin oğlu olarak tanıtmaktadır. Babası Mehmed Eşref Efendi 

Rusçuk’tan İstanbul’a gelmiş, 1833 ve 1835 yıllarında Vidin ve Lofça’da birer yıl 

naiplik yapmıştır
216

. Midhat Paşa’nın Bağdat Valiliği sırasında veya sonrasında vefat 

ettiği
217

 tahmin edilmektedir. Bunların dışında kaynaklarda başka bir malumata 

                                                 
210 BOA, Y.MTV, 79/208, 22 Safer 1311 (4 Eylül 1893). 
211 BOA, BEO, 274/20523, 1 Rebiülevvel 1311 (12 Eylül 1893).  
212 BOA, İ.DH, 72743, 6 Mayıs 1300 (18 Mayıs 1884) ;BEO, 3478/260813, 2 Muharrem 1327 (24 

Ocak 1909); 3403/255189, 28 Şaban 1326 (25 Eylül 1908); 3498/262303, 3 Safer 1327 (24 Şubat 

1909); 1144/85766, 29 Muharrem 1326 (3 Mart 1908); 3512/263333, 22 Safer 1327 (15 Mart 1909); 

3595/269625, 23 Cemaziyelahir 1327 (12 Temmuz 1909); 3607/270465, 10 Receb 1327 (28 Temmuz 

1909). 
213 BOA, Meclis-i Vükela Mazbataları (MV), 131/21, 29 Şaban 1327 (15 Eylül 1909). 
214 BOA, BEO, 4683/351167, 10 Ramazan 1339 (18 Mayıs 1921); 3758/281782, 20 Cemaziyelevvel 

1328 (30 Mayıs 1910). 
215 TBMM Zabıt Ceridesi, Otuşbeşinci İctima, Cilt 8/1, 12.4.1340, s.569-571; Kırküçüncü İctima, 

Cilt 13, 31.1.1341, s.40.   
216 Ali Haydar Midhat, The Life Of Midhat Pasha, London, 1903, s.32. 
217 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.409. 
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rastlanılmamıştır. Öyleki Midhat Paşa’nın annesinin isminin dahi ne olduğu 

ulaşılabilen kaynaklarda geçmemektedir. 

Midhat Paşa’nın Sıddıka Hanım ve Raşid Bey isminde iki kardeşi vardı. Kız 

kardeşi Sıddıka Hanım, Tosun Paşa ile evlenmiş, Naciye, Sahibe ve Sedad isminde 

üç çocuğu olmuştur. Diğer kardeşi Raşid Bey hakkında malumat bulunmamaktadır.  

Midhat Paşa iki eşliydi. Hanımlarının aileleri hakkında da fazla malumat 

yoktur. 1848 yılında evlendiği Fatma Naime Hanım’dan Memduha isminde bir kızı 

olmuş, aradan 20 yıl geçmesine rağmen başka çocuğu olmamıştır. Erkek çocuk isteği 

ve Bağdat Valisi iken Naime Hanım’ın İstanbul’da bulunması, Midhat Paşa’yı ikinci 

bir eş almaya sevketmiş
218

, 2.000 altına Nazif Paşa’nın konağından satın aldığı 

Çerkes bir cariye olan Şehriban Hanımla evlenmiştir
219

. Bağdat’tan İstanbul’a 

döndüklerinde Beyazıt’taki konak iki bölüme ayrılmış, her iki eş ayrı bölümlerde 

yaşamışlardır. Konağın genel idaresinden ise Fatma Naime Hanım sorumlu olmuştur. 

Midhat Paşa’nın İzmir’de tutuklanmasından sonra aile vali konağından çıkarılmış, 

her iki eş de ayrı ayrı ev tutmuşlardır
220

. Şehriban Hanım’ın genç yaşta veremden 

vefatının (1887) ardından Fatma Naime Hanım, Şehriban Hanım’ın çocuklarını 

yanına almıştır
221

. 

Midhat Paşa’nın Birinci Eşi Fatma Naime Hanım’dan Memduha, ikinci eşi 

Şehriban Hanım’dan ise Ali Haydar, Vesime ve Mesrûre (Sabîre) isimlerinde 3’ü kız 

biri erkek toplam 4 çocuğu olmuştur. Vesime genç yaşta öldüğünden ve Ali Haydar 

Bey’in de çocuğu olmadığından Midhat Paşa’nın soyu Mesrûre ve Memduha 

hanımlardan devam etmiştir. Soyadı kanunundan sonra Mesrure Hanım ve çocukları 

“Akçit”, Memduha Hanım’ın ailesi de “Fenmen” soyadını almışlardır.   

 

                                                 
218 Fanny Davis, The Ottoman Lady: A Social History From 1718 To 1918, Greenwood Press, New 

York, 1986, s.89-90. 
219 Y. Hakan Erdem, Osmanlı’da Köleliğin Sonu 1800-1909, Çev. Bahar Tırnakçı, Kitap Yayınevi, 

İstanbul, 2004, s.167. 
220 Yıldız Mahkemesi sürecinde, Avrupa devletleri büyükelçileri Midhat Paşa’yı kurtarmak için 

toplantılar yapmıştır.  Bunların delaletiyle Midhat Paşa’nın yurt dışına çıkarılacak olması durumunda 

Sultan II. Abdülhamid’in de Ali Haydar’ı tutuklatarak Midhat Paşa üzerinde baskı kuracağı yönünde 

istihbarat gelmesi üzerine Şehriban Hanım, Ali Haydar’ı İzmir’deki İngiliz konsolosluğuna teslim 

etmiştir. Konsolos Mr. Denis’in himayesinde iki buçuk ay kalan Ali Haydar,  Midhat Paşa’nın Tâif’e 

gönderilmesinin ardından konsoloshaneden ayrılmıştır (Ali Haydar Midhat, Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e Hatıralarım 1872-1946, Haz. İsmail Dervişoğlu, s.142-143).    
221 Davis, a.g.e., s.89-90,180. 
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Midhat Paşa’nın Soyağacı
222

 
 

Rusçuklu Hacı Ali Efendi 

  

Kadı Hacı Hâfız Mehmed Eşref Efendi 

  

                 Ayşe Sıdıka Hanım (Eşi Tosun Paşa)                                                Raşid Bey(Eşi Dürriye Hanım) 

   

 Naciye         Sahibe        Sedad 

 

                                                                                 Ahmed Midhat Paşa 
Birinci Eşi Fatma Naime Hanım                          İkinci Eşi Şehriban Hanım 

   

                                                                      Ali Haydar Midhat         Vesime               Mesrure 

               Memduha Hanım  

   

 Kemal              Mükerrem                                    Refik          

           

 Rasim     Ali  Sabahattin     Seniye          Şefik 

        

 

 

 

 

          Ferhan,   

           Orhan 

Vefik,        Binnur,   

Nermin,     Zinnur 

Refik 

  

Rasime     

   

 

  

    

    

             Midhat                     Vesime                         Muvaffak 

   

             Wael                     Wissam   

   

           Melda,                   Diyala,          Sevda 

            Zina                     Mennan,    

                                         Wassef     

           Seda 
 

 

 

Hacı Hâfız Mehmed Eşref Efendi: Midhat Paşa’nın babasıdır. Naiblik 

yaptığının dışında kendisi ve kaç kardeşi olduğu hakkında kaynaklarda malumat 

yoktur. Midhat Paşa, vasiyetnamesinde amcazadesi Yusuf Cemal Efendi’nin ismini 

vermektedir
223

. Buradan hareketle en az bir erkek kardeşi bulunduğu anlaşılmaktadır. 

                                                 
222 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.128; Uluslararası Midhat Paşa Semineri 

(Edirne, 8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, s.388 (Muvaffak Akçit Tarafından Yapılan 

Soy Kütüğü); BOA, BEO, 3975/298054, 19 Zilhicce 1329 (11 Aralık 1911). 
223 Mehmed Rüşdü, Midhat Paşa’nın Şehâdeti ve Vasiyetnamesi, s.21. Rodos’ta sürgünde bulunan 

Ebüzziya Tevfik’i, eşi ve çocuğu 6 Temmuz 1874’te ziyaret etmişlerdi. Bunlar arasında, konaktan 

yanlarına katılan Midhat Paşa’nın amcasının eşi de vardı (Ebuzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, 

Bugünkü Türkçeye Uygulayan; Şemsettin Kutlu, s.696).  
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Ölüm tarihi kesin olarak bilinememekle birlikte Midhat Paşa’nın Bağdat Valiliği 

sırasında veya sonrasında vefat etmiştir
224

.   

Raşid Bey: Midhat Paşa’nın biraderidir. Dürriye Hanımla evlenmiştir. 

Hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Dürriye Hanım, Midhat Paşa Tâif’te iken 

İzmir’de Fatma Naime Hanımla birlikte yaşamıştır. 

Ayşe Sıddıka Hanım: Midhat Paşa’nın tek kız kardeşi olan Sıddıka Hanım, 

Maraş Mutasarrıfı iken Hicrî 1299’da (1881-1882) ölen Harputlu Tosun Paşa ile 

evliydi. 1918’de İstanbul’da vefat etmiş, Üsküdar Paşalimanı Mezarlığı’na 

defnedilmiştir. Tespit edilebildiği kadarıyla Naciye, Sahibe
225

 ve Sedad isminde üç 

tane çocuğu vardır. Sedad Bey, çeşitli kalemlerde görev almış ve Hâriciye Nezâreti 

Umur-ı Hukukiye Mümeyyizliği memuriyetinde bulunmuştur
226

. 

Fatma Naime Hanım: Midhat Paşa’nın Hicrî 1264 (1848) yılında evlendiği 

birinci eşidir. Ailesi hakkında malumata rastlanılamamıştır. Bununla birlikte İstanbul 

Sarıyer’de ikamet etmiş ve Birinci Hukuk Mahkemesi Aza Mülazımlığı’nda görev 

yapmış İsmail Nazif Efendi isminde bir biraderi vardı
227

. Belgelerde Midhat Paşa’nın 

kayın biraderi Namık Efendi’den de bahsedilmektedir
228

. Midhat Paşa, 

vasiyetnamesinde Şehriban Hanım’dan doğan küçük çocuklarının vasiliğini Namık 

Efendi’ye havale etmiştir
229

. 1918’de İzmir’de vefat eden Naime Hanım’dan Midhat 

Paşa’nın Memduha isminde bir kızı olmuştur. 

Memduha Hanım: Midhat Paşa’nın Fatma Naime Hanım’dan doğan büyük 

kızıdır. 1925 sonrası bir tarihte yaşamını yitirerek Topkapı Mezarlığı’na 

defnedilmiştir
230

. Ahmed Rasim Paşa’nın oğlu Vefik Bey’le evlenmiş, bu evlilikten 

Mükerrem Hanım, İsmail Kemal Bey ve Refik isminde üç çocuk dünyaya 

gelmiştir
231

.  

                                                 
224 İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs, s.409. 
225 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.128, Dipnot 1. 
226 BOA, BEO, 3975/298054, 19 Zilhicce 1329 (11 Aralık 1911). 
227 BOA, Y.PRK.ASK, 154/131, 22 Eylül 1315 (4 Ekim 1899). 
228 BOA, Y.EE, 21/52, tarihsiz. 
229 Mehmed Rüşdü, Midhat Paşa’nın Şehâdeti ve Vasiyetnamesi, s.20. 
230 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları s.128 dipnot 2; TBMM Zabıt Ceridesi, 

Kırküçüncü İctima, Cilt 13, 31.1.1341, s.40. 
231 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları s.128; Meltem Akbaş, “Elektrik Mühendisi 

Mehmet Refik Fenmen: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yenilikçi ve Yorulmaz Bir Aydın”, Osmanlı 

Bilimi Araştırmaları, Sayı: IX/1-2, İstanbul, s. 102, dipnot 5. 
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İsmail Kemal Bey; 1901 yılı başlarında Avrupa’ya kaçmış, hakkında kanuni 

takibat icra olunmuştur
232

. Ancak daha sonra Paris Sefareti’nden gönderilen yazıda, 

İsmail Kemal Bey’in, Avrupa’ya padişaha muhalefet etmek amacıyla gelmediği, 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılması ve Midhat Paşa’nın torunu namıyla muzır 

neşriyatta bulunması yönünde teşvik edildiği, validesinden para yardımı aldığı, yani 

“paralı ve yazı yazabilir takımdan olduğu”, bilgileri verilerek “haşerâta” iltihak 

etmeden ve muzır neşriyata başlamadan önce İsmail Kemal Bey’in “emsâli misillü” 

bir yere yerleştirilerek işin hüsn-i suretle tesviyesinin münasip olacağı 

bildirilmiştir
233

. 

Daha sonra yurda dönen İsmail Kemal Bey, İttihat ve Terakki’nin baskısına 

dayanamayarak Avrupa’ya gitmiş, İsviçre’ye yerleşerek İttihat ve Terakki’ye karşı 

“Sulh ve Felah” adıyla bir muhalefet partisi kurmuştur. Hatta 28 Aralık 1917’de 

Ermeni Tehciri konusunda İttihat ve Terakki’yi suçlayan bir bildiri yayınlamıştır
234

. 

Mehmed Refik (Fenmen); 1882 yılında Preveze’de doğmuştur. Türkiye’nin 

ilk elektrik yüksek mühendislerinden olan Refik Fenmen Lozan’da üniversite 

öğrenimi görmüş, Mekteb-i Sultani’de matematik öğretmenliği, Mühendis 

Mektebi’nde müdürlük yapmış, cumhuriyet döneminde 1925-1931 yılları arasında 

Zonguldak Maden Mühendisliği Mektebi öğretim üyeliği ve müdürlüğü görevinde 

bulunmuş, 1935-1943 yılları arasında Ankara Belediyesi Otobüs İşleri Müdürlüğü 

görevi sırasında toplu taşıma aracı olarak troleybüsü Ankara’ya getirmiştir. 1943-46 

yılları arasında Kocaeli Milletvekilliği de yapmış, 4 Mart 1951’de Ankara’da vefat 

etmiştir. Mehmed Refik Fenmen’in 1913 yılında evlendiği Lamia Hanım’dan Rasim, 

Midhat, Sabahattin, Seniye ve Şefik isminde 5 tane çocuğu olmuştur
235

.  

Rasim Fenmen 1914 yılında doğmuştur. Dışişleri Bakanlığı’na girmiş, içerde 

ve dışarıda değişik görevlerde bulunmuştur. Diplomattır. Ulviye Fenmen ile 

evlenmiştir. 1944 yılında doğan oğulları Mehmed Vefik Fenmen de Dışişleri 

                                                 
232 BOA, Yıldız Perakende Evrakı Adliye ve Mezahib Nezareti Maruzatı (Y.PRK.AZN), 21/56, 

16 Şevval 1318 (6 Şubat 1901). 
233 BOA, Y.PRK.EŞA, 41/55, 17 Kanun-ı Sani 1901. 
234 Daha geniş bilgi için bkz. Bülent Bakar, Ermeni Tehciri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 

2009; http://www.haberturk.com/polemik/haber/942716-97-yil-once-de-ozur-dilenmisti 
235 Meltem Akbaş, “Elektrik Mühendisi Mehmet Refik Fenmen: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yenilikçi 

ve Yorulmaz Bir Aydın”, s.101-119; Füsun Oralalp, “Türkiye’de Mühendisliği Meslekleştiren Eğitim 

Dehası Refik Fenmen”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, sayı 338, Ocak 1996, s. 68-77. 
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Bakanlığı’nda çalışmış, Bakanlık Eğitim Merkezi Daire Başkan Vekilliği, Bingazi, 

Cenevre ve Milano Başkonsolosluğu, Kıbrıs Büyükelçiliği ve Bakanlık Müşavirliği 

yapmıştır. Rasim Fenmen 1997’de, eşi ise 1990’da vefat etmiştir. 

Midhat Fenmen 1916 doğumludur. Paris’te müzik eğitimi almış, Ankara 

Devlet Konservatuarı’nda piyano öğretmenliği ve müdürlüğü yapmıştır. 1954’te 

İngiliz Beatrice Appleyard ile evlenmiş, Nermin ve Refik isminde iki çocuk sahibi 

olmuştur. Dr. Nermin Fenmen (D.1956) Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. 

İdil Biret, Fazıl Say gibi çok sayıda piyanist yetiştiren Midhat Fenmen 1982’de, eşi 

ise 1994’te vefat etmiştir. 

Sabahattin Fenmen elektrik mühendisidir. ODTÜ’nün kuruluş aşamasında 

rektör yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 1 Ekim 1977’de vefat ederek Karşıyaka 

Mezarlığı’na defnedilen Sabahattin Fenmen’in Binnur ve Zinnur isminde iki kızı 

vardır. 

Seniye Fenmen 1918’de İstanbul’da doğmuştur. Selanikli Tarık Taylan ile 

evlenmiş, Ferhan, Orhan Taylan ve Faruk isminde üç çocuğu olmuştur. Bunlardan 

Seramik sanatçısı olan Ferhan Hanım Prof. Dr. Necat Erder ile evlenmiştir. Orhan 

Taylan (D.1941) ünlü bir ressamdır. Faruk ise küçük yaşta vefat etmiştir. 35 yaşında 

eşinden boşandıktan sonra kendini yetiştiren Seniye Fenmen ressam ve seramik 

sanatçısı olarak tanınmıştır. 13 Mart 1997’de atölyesinde başına heykel vurularak 

öldürülen ve Aşiyan Mezarlığı’na defnedilen Seniye Fenmen’in Suzan Ali Barışta, 

Emre Öktem, Ferhat Taylan isminde torunları ve Arda Barışta isminde bir torun 

çocuğu vardır. 

Şefik Fenmen, 1923’te doğmuştur. Ankara ve Lozan üniversitelerindeki 

hukuk eğitiminden sonra 1947’de Dışişleri Bakanlığı’na girmiştir. 1949’da Mazhar 

Germen’in kızı Perihan Hanım’la evlenmiştir. Adnan Menderes’in özel kalem 

müdürlüğü, Kopenhag, Şam, Stockholm, Oslo büyükelçilikleri ve iki kez Dışişleri 

Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Eşi Perihan Fenmen 

3 Haziran 1999’da İstanbul’da vefat etmiş, Ankara Cebeci Asrî Mezarlığına 

defnedilmiştir. Çocuğu bulunmayan Şefik Fenmen İstanbul’da yaşamaktadır. (Türk 

Yurdu makalesi) 
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Şehriban Hanım: Midhat Paşa’nın ikinci eşidir. Çerkes bir cariye olup 

Midhat Paşa tarafından 2.000 altına Nazif Paşa’dan satın alınmıştır
236

. Hangi tarihte 

evlendikleri tam olarak bilinemese de Ali Haydar Beyi’in doğum tarihinden yola 

çıkılarak 1870 yılı civarında evlendikleri tahmin olunmaktadır.  

1887 yılında İzmir’de vefat eden Şehriban Hanım’dan Midhat Paşa’nın Ali 

Haydar, Mesrure (Sabire) ve Vesime isminde üç çocuğu olmuştur
237

.  

Ali Haydar Midhat: Midhat Paşa’nın ikinci eşi Şehriban Hanımdan doğan 

oğludur. Midhat Paşa’nın ilk Sadâreti döneminde 1872 yılında İstanbul’da dünyaya 

geldi. Beyrut’ta bir Fransız lisesinde tahsilini tamamladıktan sonra sürekli gözetim 

altında tutulduğu İzmir’den 1899 yılında Avrupa’ya kaçtı. Sultan II. Abdülhamid 

yönetimine karşı muhalif yayınlarda bulundu. Avrupa’da İttihat ve Terakki ile 

işbirliği yaptıysa da II. Meşrutiyet’in ilanıyla yurda döndükten sonra onlardan 

bağımsız hareket etti. Bağdat/Divaniye’den mebus seçildi. Cumhuriyet döneminde 

yönetimle yakın ilişkiler kuramayarak Topkapı Çiftliğinde tebeşir tozu imali işiyle 

meşgul oldu. Bu dönemde polis ve jandarma takibatına uğradı. 1 Kasım 1950’de 

çocuksuz olarak vefat ederek Merkezefendi Mezarlığı’na defnedildi
238

.  

Vesime Hanım: Midhat paşa’nın ikinci eşi Şehriban Hanım’dan doğan 

Vesime Hanım, verem hastalığından 10 Mart 1892’de 17 yaşında İzmir’de vefat 

etmiştir
239

. 

Mesrure (Akçit) Hanım: Midhat Paşa’nın Şehriban Hanımdan doğan en 

küçük kızıdır. ilk ismi ebced hesabıyla 298 rakamına denk gelen Sabire’dir. Yani 

Hicrî 1298/1881 yılında Midhat Paşa’nın İzmir’de tutuklanmasından hemen önce 

doğmuştur. Midhat Paşa Tâif’te iken gönderdiği mektupta tutuklandığı tarihi 

çağrıştırdığından Sabire isminin değiştirilmesini istemiş, ailesi de Mesrure ismini 

vermiştir
240

. 

                                                 
236 Y. Hakan Erdem, Osmanlı’da Köleliğin Sonu 1800-1909, Çev. Bahar Tırnakçı, Kitap Yayınevi, 

İstanbul, 2004, s.167. 
237 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.128, dipnot 3. 
238 Ali Haydar Midhat, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatıralarım 1872-1946, Haz. İsmail 

Dervişoğlu, s. 379. 
239 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s. 128, dipnot 4; Ali Haydar Midhat, 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatıralarım 1872-1946, Haz. İsmail Dervişoğlu, s.143. 
240 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s.184, dipnot 2. 
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Mesrure Hanım 4 Eylül 1320/17 Eylül 1904’te
241

 Duyun-ı Umumiye 

müfettişliğinde görev almış olan Nüzhet Bey’le
242

 evlenmiştir
243

. Mesrure Akçit 23 

Kasım 1969’da vefat ederek Merkezefendi Mezarlığı’na defnedilmiştir. 

Mesrure Hanım-Nüzhet Bey evliliğinden Midhat, Muvaffak ve Vesime 

isminde 3 çocuk dünyaya gelmiştir. Bunlardan Midhat Akçit, Leman Hanım’la 

evlenmiş ve çocuğu olmamıştır. İngilizce ve Fransızca dilleriyle ilgili yardımcı ders 

kitapları hazırlayan ve yayıncılık işleriyle uğraşan Midhat Akçit Şubat 1995’te vefat 

etmiştir. 1923 yılında doğan Muvaffak Akçit, Şen Akçit ile evlenmiş, Sevda (Yazıcı) 

isminde bir kızı olmuştur. Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri 

Sendikası kurucu üyeleri arasında da yer alan Muvaffak Akçit Bey 29 Kasım 2003’te 

vefat ederek Topkapı Merkezefendi aile kabristanına defnedilmiştir. Vesime Hanım 

ise Beyrutlu Wassef Ezzedine ile evlenmiş
244

, Aralık 1981’de vefat etmiştir
245

.      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
241 BOA, BEO, 3403/255189, 28 Şaban 1326 (25 Eylül 1908). 
242 Aydın Vilayeti defterdarlarından Kemal Bey’in oğlu olan Nüzhet Bey, bazı kira gelirlerini tahsil 

için İzmir’den İstanbul’a gittiği sırada İtilafçı olduğu gerekçesiyle tutuklanarak Mart 1915’de Sivas’a 

sürülmüştür. Ali Haydar Bey’in, Dâhiliye Nezâreti’ne gönderdiği 4 Mart 1331/17 Mart 1915 tarihli 

yazısıyla Nüzhet Bey’in sürgün yeri, İzmir’deki Mesrure Hanım’ın eşinin yanına yerleşebilmesi için 

Manisa/Alaşehir olarak değiştirilmiştir. 15-20 gün sonra Aydın Valiliği, Alaşehir’de bazı İtilafçıların 

mevcudiyeti ihtimalini dile getirerek Nüzhet Bey’in İzmir’de daha rahat kontrol altında 

tutulabileceğini Dâhiliye Nezâreti’ne bildirmiştir. Aydın Valiliğinin görüşü uygun bulunmuş, hal ve 

hareketleri gözetlenmek ve sık sık İstanbul’a bilgi verilmek şartıyla Nüzhet Bey Nisan 1915 itibariyle 

tekrar İzmir’e yollanmıştır (BOA, Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Birinci Şube (DH.EUM), 

1.ŞB, 2/39, 7 Cemaziyelevvel 1333 (23 Mart 1915); 2/46, 29 Cemaziyelevvel 1333 (14 Nisan 1915). 
243 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, s. 128, Dipnot 3. 
244 Ömer Özcan, “Midhat Paşa’nın Torunu Rasim Fenmen’in Bir Mektubu”, Türk Yurdu, Sayı 307, 

Mart 2013, http://turkyurdu.com.tr/695/mithat-pasa-nin-torunu-rasim-fenmen-in-bir-mektubu.html;  

Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası Ana Tüzüğü, s. 17. 

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/cgm/sendikalar/tuzuk/101  
245 Milliyet Gazetesi, 03.12.1981, s. 6. 

http://turkyurdu.com.tr/695/mithat-pasa-nin-torunu-rasim-fenmen-in-bir-mektubu.html
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/cgm/sendikalar/tuzuk/101
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SONUÇ 

1822 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Midhat Paşa, nâib olan babasından ve 

İstanbul’daki meşhur hocalardan klasik medrese usulüyle Arapça, Farsça ve İslamî 

bilimleri tahsil etmiştir. Bir yandan da Dîvân-ı Hümâyûn ve Sadâret Mektûbî 

Odası’nda kitabet eğitimi almış, katiplik hizmetinde bulunmuştur. 1833 ve 1835 

yıllarında babasının görevi icabı Vidin ve Lofça’da birer sene kalmıştır.  

Maddi sıkıntılar sebebiyle eğitimine fazla zaman ayıramamış, hem daha kolay 

terfi alabileceği hem de maaşları daha yüksek olan taşra memuriyetlerini seçmek 

zorunda kalmıştır. Bu kapsamda Sadâret Mektûbî Odası’yla irtibatı devam etmek 

üzere 1842-1845 yılları arasında Türkçe Tahrirat Yardımcılığı göreviyle Şam ve 

Sayda’da, 1845-1849 yılları arasında ise vali Bekir Sami Paşa’nın Divan Katipliği 

göreviyle Konya, Kastamonu ve Selanik’te bulunmuştur. 1849’da İstanbul’a dönen 

Midhat Efendi, aynı yıl Sadâret Mektûbî Odası’ndan Meclis-i Vâlâ Mazbata 

Odası’na geçiş yapmıştır. 

1852-1861 yılları arasında bir taraftan Meclis-i Vâlâ Başkatipliği’ne kadar 

yükselmiş, bir taraftan da Beyrut ve Şam gümrüklerinin eski ve yeni mültezimleri 

arasındaki sorunların çözümü (1852), Kırım Harbi sırasında müttefik devletler 

askerlerinin erzak ihtiyacının karşılanmasında ortaya çıkan sorunların halli ve 

başıbozuk askerlerin ve yerel idarecilerin halka zulmünün önlenmesi için Rumeli’ye 

gönderilmesi (1854), 1855 Bursa Depremi sonrası hükümet yardımlarının koordine 

edilmesi, Kırım Savaşı esnasında keyfi yönetim sergileyen Silistre Valisi Said Paşa 

hakkındaki şikayetlerin araştırılması ve Vidin ve Tırnova Bulgarlarının sorunlarının 

çözümü (1857) gibi geçici müfettişlik görevlerinde bulunmuştur. 1858’de 6 aylığına 

Paris, Londra, Viyana ve Belçika’yı kapsayan Avrupa seyahatine çıkmıştır. Böylece 

bir taraftan taşra memuriyetleri ve müfettişlik vazifeleriyle Osmanlı Devleti’nin 

Rumeli, Anadolu ve Arap coğrafyasını yakından görerek bir taraftan Meclis-i Vâlâ 

katipliğiyle Reşid, Âli ve Fuad paşalar gibi dönemin önemli devlet adamlarının ülke 

sorunlarının çözümüne dair müzakerelerine şahit olarak ve bir taraftan da Avrupa 

seyahatiyle Avrupa yeniliklerini inceleyerek ileride valilik görevleri öncesi büyük 

tecrübe kazanmıştır. 

1861’de paşalık rütbesi verilerek Niş valiliğine tayin edilmesi Midhat 

Paşa’nın hayatının dönüm noktası olmuştur. Buradaki faaliyetleri onun daha üst 
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düzeyde tanınırlılığını sağlamış, daha sonra yakalayacağı şöhretin kapılarını 

aralamıştır. Birçok alanda yaptığı yenilikler devletin merkezince takdir görmüş, diğer 

eyaletlere örnek gösterilmiştir. Midhat Paşa’nın Niş valiliğindeki başarılı 

uygulamaları onun 1864 vilayet nizamnamesini hazırlayacak komisyonda yer 

almasını ve bu sistemin ilk kez numune olarak yürürlüğe konulacağı Tuna 

Vilayeti’ne vali olmasını sağlamıştır. 

Tanzimat ve Islahat fermanlarının getirdikleri yeniliklerin taşrada 

yaygınlaştırılması, idârî, adlî ve mâlî yolsuzlukların engellenmesi ve 

gayrimüslimlerin ülke yönetimine katılmalarına olanak verilerek devletle bağlarının 

güçlendirilmesi gibi belli başlı sebeplerle 1864’te Osmanlı taşra sisteminde 

değişikliğe gidilerek eyaletten vilayet usulüne geçilmiş ve ilk uygulama merkezi 

seçilen Tuna Valiliği’ne Midhat Paşa atanmıştır. Yeni teşkilatlanmayı kısa sürede 

oluşturarak diğer eyaletlerin de vilayete dönüşmesinde model teşkil etmiştir. 4 yıl 

boyunca dur durak bilmeden çalışmış, idârî ve mâlî alanlarda, imar, eğitim-kültür ve 

güvenlikte başarılı projelere imza atmıştır.  

Rus Sefiri İgnatiyef’in baskısı ve aleyhte propagandası sonucu yeni kurulan 

Şûrâ-yı Devlet’in başkanlığına tayin edilen Midhat Paşa, Şûrâ-yı Devlet’in 

teşkilatlanmasını tamamlayarak burada devletin genel sorunlarıyla ilgili birçok 

konunun müzakeresini yürütmüştür.  

Sadrazam Âli Paşa ile geçinememesi üzerine yaklaşık bir yıl yürüttüğü Şûrâ-

yı Devlet başkanlığından alınarak 1869’da Bağdat valiliğine gönderilmiştir. Coğrafya 

farklı olsa da kısa sürede uyum sağlayarak Niş ve Tuna valiliğinin ardından edindiği 

tecrübeler ışığında Bağdat’ı da imar etmiştir. 

Âli ve Fuat paşaların vefatlarının ardından sadrazamlık sırasının kendisine 

geldiği düşüncesi ve Sadrazam Mahmud Nedim Paşa’nın bazı kararlarına itirazı 

sonucu Bağdat valiliğinden istifa ederek İstanbul’a gelmiştir. Muhalif olarak görülüp 

sadrazam tarafından Edirne valiliğine tayin ettirilmişse de görev mahalline gitmeden 

önce Padişaha yaptığı teşekkür ziyaretinde Mahmud Nedim Paşa’nın kötü idaresi 

konusunda Sultan Abdülaziz’i ikna ettiğinden sadrazamlığa getirilmiştir. Ancak 

valiliklerde alıştığı tek adam idaresini merkezde de sürdürerek müstakil hareket 

etmesi, Sarayca sevilen Mahmud Nedim Paşa’yı yolsuzlukla suçlayarak yargılatması, 

Mısır Hıdivine dış borçlanma yetkisi verilmesi konusunda itirazı, bazı hilelerle fazla 
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gösterilen bütçenin aslında açık verdiğini ortaya çıkarması, huzurda ve dışarıda 

padişahın hoşuna gitmeyecek düşüncesiz ve lâubâli hareketlerde bulunması sonucu 2 

ay 21 gün sonra azledilmiştir. 

5 aylık mazuliyet döneminin ardından tekrar görev alan ve Divan-ı Ahkam-ı 

Adliye Nâzırlığı’na tayin olunan Midhat Paşa, yargıdaki aksaklık ve iş yoğunluğunun 

giderilmesi için çaba harcamış, adlî alanda bazı ıslahatlar gerçekleştirmiştir. Bu 

dönemde devlet idaresindeki aksaklıkların giderilmesi ve harcamaların kanunlara 

bağlı olarak yapılmasına kısaca meşrutiyet idaresine dair hazırladığı bir layihadan 

dolayı biraz da Hüseyin Avni Paşa’nın, arkasından iş çevirmesiyle padişah tarafından 

azledilerek Ekim 1873’te Selanik valiliğiyle İstanbul’dan uzaklaştırılmıştır. 4 ay gibi 

kısa bir sürenin ardından tekrar görevden alınmış ve İstanbul’a dönmüştür. Bir buçuk 

sene boyunca herhangi bir göreve getirilmeyen Midhat Paşa, bu süre zarfında 

Topkapı dışında Çırpıcı Çayırı’nda Yenikapı Mevlevihanesi yakınındaki Arapzade 

Çiftliğini satın alarak kendisine bir köşk yaptırmış, meşrutiyet idaresiyle ilgili 

çalışmalar yürütmüştür. 

Ağustos 1875’te İkinci kez Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Nâzırlığı’na getirilen 

Midhat Paşa, mâlî iflas kararı ve Hersek isyanının daha da genişlemesi gibi 

gelişmelerin yakın zamanda devleti daha büyük bunalımlara sürükleyeceği 

düşüncesiyle 3 ay sonra istifa etmiştir. Halbuki mâlî iflas kararında bir kabine üyesi 

olarak kendisinin de imzası bulunuyordu. Padişahın istifa sebebini sorması üzerine 

bu gerekçeleri sıralayarak Sadrazam Mahmud Nedim Paşa’nın yerine getirilmeyi 

ummuşsa da bu beklentisi gerçekleşmemiştir. 

Balkanlardaki isyanın giderek yayılması,  bazı büyük devletlerin isyanlara 

müdahil olarak Osmanlı Devleti’ni sıkıştırmaya başlaması ve isyan sırasında 

Balkanlardaki Müslümanların zulme uğramaları gibi olayları iyi kullanan Midhat, 

Hüseyin Avni ve Kayserili Ahmed paşalar, adamları aracılığıyla Rusya yanlısı 

politika takip eden muhalifleri Sadrazam Mahmud Nedim Paşa hakkında propaganda 

faaliyetlerine girişmişlerdir. Midhat Paşa’nın da destek verdiği medrese talebeleri 10 

Mayıs 1876’da ayaklandırılarak Sadârete Mütercim Rüştü Paşa, Seraskerliğe 

Hüseyin Avni Paşa ve Şeyhülislamlığa da Hasan Hayrullah Efendi tayin edilmiştir. 

19 Mayıs’ta da Midhat Paşa Meclis-i Vükela azalığına (Mecâlis-i Âliye Memuriyeti) 

atanmıştır. Böylece  “erkân-ı erbaa, erkân-ı müttefika, erkân-ı hal‘” denilen bu dört 
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kişi aynı hükümette iş başına getirilmiştir. Kabine değişikliği Sultan Abdülaziz’in 

rızasından ziyade ayaklanmadan kaynaklanmıştı. Ne padişah bunlara, ne de bunlar 

padişaha güvenmekteydi. Dolayısıyla yakın zamanda Mahmud Nedim Paşa’nın 

tekrar Sadârete getirileceği aşikardı. Ellerini çabuk tutan bu dört kişi yanlarına 

aldıkları Daru’ş-şûrâ-yı Askerî Reisi Redif ve askerî mektepler nâzırı Süleyman 

paşalarla birlikte Veliaht Murad Efendi ile koordineli bir şekilde Sultan Abdülaziz’in 

halʻini kararlaştırmışlardır. Bunlardan Midhat Paşa (Süleyman Paşa da aynı şekilde) 

meşrutiyetin ilan edileceği inancıyla halʻ grubuna dahil olmuştu. Bu yönüyle Sultan 

Abdülaziz’e kişisel düşmanlık besleyen diğerlerinden ayrılmaktaydı. Son zamanlarda 

halʻ konusunda mütereddid davranmış, meşrutiyetin ilan edilmesi durumunda 

halʻden vazgeçilebileceğini düşünmüştür. Hatta bu konuda Sultan Abdülaziz’e 

takdim edilmek üzere Valide Sultan’a bir layiha da sunmuştur. Ancak bu 

girişimlerinden bir sonuç çıkmamış, 30 Mayıs 1876 Salı sabahı asker kullanılarak 

Sultan Abdülaziz tahtan indirilmiş, Sultan V.Murad cülus ettirilmiştir. 

Eski padişah Sultan Abdülaziz’in şüpheli ölümünün ertesi günü 5 Haziran 

1876’da ikinci kez Şûrâ-yı Devlet başkanlığına getirilen Midhat Paşa, meşrutiyetin 

ilanı için çalışmalarını hızlandırmak istemişse de halʻden sonra tüm idareyi eline alan 

Hüseyin Avni ve Mütercim Rüşdü paşaların muhalefetiyle karşılaşmıştır. Sultan 

Abdülaziz’in intikamını almak isteyen Çerkez Hasan’ın 15 Haziran’da Hüseyin Avni 

Paşa’yı öldürmesiyle eli güçlenen Midhat Paşa bu sefer de Sultan V. Murad’ın cinnet 

haliyle karşı karşıya gelmiştir. Nihayet tekrar taht değişikliği gündeme gelmiş, 

yapılan görüşmelerde meşrutiyet idaresine taraftar görünen Sultan II. Abdülhamid 31 

Ağustos’ta tahta çıkarılmıştır. Ancak umduğunu yine bulamayan Midhat Paşa biraz 

kendisinin biraz da uluslararası konjonktürün zorlamasıyla uzun müzakerelerin 

ardından, Sadârete getirilmesinin hemen sonrasında Tersane Konferansı’nın 

toplandığı gün 23 Aralık 1876’da Kânûn-ı Esâsî’nin ilanına muvaffak olmuştur. 

İkinci Şûrâ-yı Devlet başkanlığı döneminde, devam eden Sırb ve Karadağ 

isyanları sebebiyle millî asker tertip ederek Hıristiyanları da bu birliklere alarak haç 

ve hilalli sancaklar hazırlatması ve meşrutiyet karşıtlarını mahkemesiz sürgüne 

göndermesi tepki toplamıştır.  

Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarını hiçe sayan Tersane Konferansı 

kararlarının şiddetle karşısında durarak reddedilmesinde büyük rol oynayan Midhat 
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Paşa, büyük beklenti içinde olduğu İngiliz desteğini sağlamak üzere Odyan Efendi’yi 

Avrupa’ya göndermiş, Sırp ve Eflak beyleriyle barış görüşmelerini başlatmak için 

harekete geçerek gergin ortamı Osmanlı lehine çevirmeye çalışmıştır. Ancak millî 

asker tertibi, saltanat aleyhinde yazılar yazan ve faaliyette bulunan Ziya ve Namık 

Kemal beylere sahip çıkması, meşrutiyetle ilgili fikirlerini açıklarken bazen 

boşboğazlık bazen de sarhoşluk eseri ucu padişaha dokunacak sözler sarf etmesiyle 

hakkında diktatör olacak, cumhuriyet ilan edecek gibi söylentiler çıkarılması, 

İngiltere’nin desteğini kaybetmesi, Mâliye Nâzırı Galib Paşa’nın azli ve yargılanması 

konusunda padişahla sürtüşmesi ve Sadâret yetkilerini aşarak padişahı 

itibarsızlaştırmaya çalışması gibi gelişmeler sonucu uğruna büyük mücadeleler 

verdiği Kânûn-ı Esâsî’nin 113. Maddesine dayanılarak padişah tarafından 5 Şubat 

1877’de Avrupa’ya sürülmüştür.  

Yaklaşık 20 ay sürgünde kalan Midhat Paşa bu dönemde başlayan 93 

Harbi’nde Paris, Londra, Roma ve Viyana’yı dolaşarak gerek temaslarla gerekse 

yazılar neşriyle Rusya’ya karşı Osmanlı lehinde kampanyalar yürütmüştür. Berlin 

Antlaşması’nın ardından affedilen Midhat Paşa 28 Eylül 1878’de Girit’in Hanya 

kasabasına gelmiştir. 

Suriye’de güvenliğin sağlanarak ıslahatların gerçekleştirilmesi için muktedir 

bir valiye ihtiyaç duyulması üzerine 10 Kasım 1878’de Suriye valiliğine tayin edilen 

Midhat Paşa, güvenlik ve imar konularında birtakım çalışmalar yürütmüşse de 

merkezî kontrolden ve hakkında yürütülen karalama kampanyalarından bunalarak 

birkaç defa istifa teşebbüsünde bulunmuş, nihayet 4 Ağustos 1880’de Aydın valisiyle 

becayişi yapılmıştır. 

Aydın valiliğinde de diğer vilayetlerde olduğu gibi güvenlik ve imar 

konularına önem veren Midhat Paşa, Sultan Abdülaziz’in ölümüyle ilgili yürütülen 

soruşturma kapsamında gözaltına alınmak istenmiştir. Gece yarısı askerle hanesi 

kuşatılmış, can korkusuyla Fransız Konsoloshanesine sığınmıştır. Konsolosların 

himayeden vazgeçmesi ve alenî muhakeme edileceği sözü üzerine 18 Mayıs 1881’de 

teslim olan Midhat Paşa, İstanbul’a gidiş yolunda Cevdet Paşa’nın nezâreti altında 

vapurda sorgulanmıştır. Yıldız’da da sorgusu devam etmiş, diğer maznunlarla 

birlikte 27-29 Haziran 1881 tarihlerinde Yıldız Mahkemesi’nde yargılanarak 
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cinayete ortak olmaktan idam cezasına çarptırılmıştır. Padişahın idam cezalarını 

müebbete çevirmesiyle diğer mahkumlarla beraber Tâif’e yollanmıştır. 

 Üç yıl süren sıkıntılı hapis hayatının ardından 1884 yılı 7 Mayısı 8 Mayısa 

bağlayan gece resmî evraka göre hastalıktan eceliyle vefat etmiştir. Ancak eldeki 

diğer bilgiler ve genel kanı boğdurularak öldürüldüğü yönündedir. Tâif’te defnedilen 

Midhat Paşa’nın kemikleri 26 Haziran 1951’de İstanbul/Şişlide Hürriyet-i Ebediye 

Tepesi’ndeki kabre nakledilmiştir. 

Midhat Paşa, 19.yüzyılın en başarılı valilerindendir. Ancak valiliklerdeki bu 

başarısını merkezdeki görevlerinde gösterememiştir. Merkezdeki görevleri de çok 

kısa süreli olmuştur. Öyle ki iki defa getirildiği sadrazamlığı toplamı yaklaşık 4 

aydır. Bunda fıtratı, yetişme tarzı ve müstakil hareket etme isteği etkili olmuştur. 

Netice olarak diyebiliriz ki Midhat Paşa, görevlerinde kendi menfaatinden 

ziyade devletin ve halkın menfaatini düşünmüş, usul ve yöntemleri tartışılır olmakla 

birlikte samîmî olarak “bu devlet nasıl kurtulur” sorusuna cevap aramıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



565 

 

BİBLİYOGRAFYA 

 

A.ARŞİV KAYNAKLARI (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) 

Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi Defterleri (A.DVN.MHM.d)   

Bâbıâli Evrak Odası Ayniyat Defterleri (BEO.AYN.d)  

Bâbıâli Evrak Odası Evrakı (BEO) 

Bâbıâli Evrak Odası Vilayet Gelen-Giden Defterleri (BEO.VGG.d) 

Cevdet Adliye (C.ADL)  

Cevdet Dahiliye (C.DH) 

Cevdet Maarif (C. MF) 

Cevdet Maliye (C.ML) 

Cevdet Nafia (C.NF) 

Cevdet Zabtiye (C.ZB)  

Dahiliye Muhaberat-ı Umumiye İdaresi Evrakı (DH.MUİ)  

Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Birinci Şube (DH.EUM), 1.ŞB 

Dahiliye Nezareti İdare Evrakı (DH.İD) 

Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus evrakı (DH.KMS) 

Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH.MKT) 

Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi Evrakı (HR.MKT)  

Hariciye Nezareti Siyasi (HR.SYS) 

Hariciye Nezareti Tercüme Odası Evrakı (HR.TO) 

İrade Dahiliye (İ.DH)  

İrade Dosya Usulü (İ.DUİT) 

İrade Eyalet-i Mümtaze Bulgaristan (İ.MTZ.(04) 

İrade Hariciye (İ.HR) 

İrade Meclis-i Mahsus (İ.MMS) 

İrade Meclis-i Vala (İ.MVL) 

İrade Şûrâ-yı Devlet (İ.ŞD)  

İrade Şûrâ-yı Devlet (İ.ŞD)  

Maliyeden Müdevver Defterler (MAD)  

Masârifât Muhasebeciliği Defterleri (ML.MSF.d) 

Meclis-i Vala Evrakı (MVL) 



566 

 

Meclis-i Vükela Mazbataları (MV)  

Sadaret Amedi Kalemi Evrakı (A.AMD) 

Sadaret Defterleri ((A.).d) 

Sadaret Divan (Beylikçi) Kalemi Evrakı (A.DVN)  

Sadaret Mektubi Kalemi Deavi Evrakı (A.MKT.DV) 

Sadaret Mektubi Kalemi Evrakı (A.MKT)  

Sadaret Mektûbi Kalemi Meclis-i Vala Evrakı (A. MKT.MVL)  

Sadaret Mektubi Kalemi Meclis-i Vala Evrakı (A.MKT.MVL)  

Sadaret Mektubi Kalemi Nezaret ve Deva'ir Evrakı (A.MKT.NZD) 

Sadaret Mektubi Kalemi Umum Vilayat Evrakı (A.MKT.UM)  

Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evrakı (A.MKT.MHM)  

Sadaret Mektubi Şura-yı Devlet Evrakı (A.MKT.ŞD) 

Sadaret Teşrifat Kalemi Evrakı (A.TŞF) 

Şûrâ-yı Devlet Evrakı (ŞD) 

Ticaret Nafia, Ziraat, Orman, Meadin Nezaretlerine aid Evrak (T) 

Yabancı Arşiv Bulgaristan (YB.(04) 

Yıldız Esas Defterler (Y.EE.d)  

Yıldız Esas Evrakı (Y.EE)  

Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı (Y.MTV) 

Yıldız Perakende Evrakı Adliye ve Mezahib Nezareti Maruzatı (Y.PRK.AZN) 

Yıldız Perakende Evrakı Arzuhal Jurnal (Y.PRK.AZJ) 

Yıldız Perakende Evrakı Askeri Maruzat (Y.PRK.ASK) 

Yıldız Perakende Evrakı Elçilik Şehbenderlik ve Ateşemiliterlik (Y.PRK.EŞA) 

Yıldız Perakende Evrakı Hariciye Nezareti Maruzatı (Y.PRK.HR) 

Yıldız Perakende Evrakı Komisyonlar Maruzatı (Y.PRK.KOM) 

Yıldız Perakende Evrakı Mâbeyn Başkitâbeti (Y.PRK.BŞK)  

Yıldız Perakende Evrakı Meşihat Dairesi Maruzatı (Y.PRK.MŞ) 

Yıldız Perakende Evrakı Sadaret Maruzatı (Y.PRK.A)  

Yıldız Perakende Evrakı Serkurenalık Evrakı (Y.PRK.SRN) 

Yıldız Perakende Evrakı Yaveran ve Maiyyet-i Seniyye Erkan-ı Harbiye Dairesi         

(Y.PRK.MYD) 

Yıldız Sadaret Hususi Maruzat Evrakı (Y.A.HUS)  



567 

 

Yıldız Sadaret Resmi Maruzat Evrakı (Y.A.RES) 

 

B. SÜRELİ YAYINLAR 

1.Salnameler 

Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye, Sene 1278; 1282; 1291. 

Salnâme-i Vilâyet-i Suriye, Sene 1297; 1298. 

Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, Sene 1298. 

2.Gazeteler 

Takvîm-i Vekâyiʻ, No: 1827; 1841; 1857; 1860; 1863 

Milliyet Gazetesi, 03.12.1981. 

 

C.TELİF ESERLER 

1.KİTAPLAR 

1864 Kafkas Tehciri Kafkasya’da Rus 

Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün, (Ed. Mehmet 

Hacısalihoğlu), İstanbul, Balkar-Ircica, 2013.  

A. Clician Vassif Effendi;  Son Altesse Midhat-Pacha, Paris, 1909. 

Abdurrahman Şeref Efendi;  Tarih Musahabeleri, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1339. 

Ahmed Cevdet Paşa;  Maʻrûzât, Yay. Haz. Yusuf Halaçoğlu, Çağrı 

Yayınları, İstanbul, 1980. 

_______________; Tezakir 13-20, Yay. Cavid Baysun, TTK, Ankara, 

1991 

_______________;  Tezakir 40- Tetimme, 3.bs, Yay. Cavid Baysun, TTK, 

Ankara, 1991.  

Ahmed Midhat Efendi;  Üss-i İnkılab, Kısm-ı Evvel (C.1), Takvim-i Vekayi 

Matbaası, İstanbul, 1294. 

_________________;  Üss-i İnkılab, Kısm-ı Sânî (C.2), Takvim-i Vekayi 

Matbaası, İstanbul, 1295. 

_________________; Zübdetü’l-hakâyık, Takvim-i Vekayiʻ Matbaası, 

İstanbul, 1295. 

Ahmed Saib;  Tarih-i Sultan Murad-ı Hâmis, Matbaa-i Hindiye, 

Mısır, 1326. 



568 

 

________;  Abdülhamid’in Evâil-i Saltanatı, Mısır, 1326 

Akbayar, Nuri;  Osmanlı Yer Adları Sözlüğü, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, İstanbul, 2003.  

Akkurt, İbrahim;  Fetvanın Gücü İki Padişah’ı Tahtından İndiren 

Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi, Yeditepe 

Yayınevi, İstanbul, 2014.   

Ali Haydar Midhat;   The Life Of Midhat Pasha, London, 1903. 

______________;  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatıralarım 1872-1946, 

Haz. İsmail Dervişoğlu, Bengi Yayınları, İstanbul, 

2008. 

Anıl, Yaşar Şahin;  Osmanlı Döneminde İki Dava Şeyh Bedreddin ve 

Midhat Paşa Davaları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 

1995.  

Armaoğlu, Fahir;  19.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789-1914), TTK, Ankara, 

1997.  

Bakar, Bülent;  Ermeni Tehciri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 

2009. 

Baykal, Bekir Sıtkı;  Midhat Paşa Siyasi ve İdari Şahsiyeti, Kıral 

Matbaası, 1964.  

Berkes, Niyazi;  Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yay. Haz. Ahmet Kuyaş, 

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002, s, 41-88. 

Commins, David Dean; Osmanlı Suriyesinde Islahat Hareketleri, Çev. 

Selahaddin Ayaz, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 1993 

Çağlar, Burhan;  İngiliz Said Paşa ve Günlüğü (Jurnal), Arı Sanat 

Yayınevi, İstanbul, 2010.  

Çelik, Mehmet;  Balkanlarda Tanzimat: Midhat Paşa’nın Tuna 

Vilayeti Valiliği (1864-1868), Libra, İstanbul, 2010. 

Danişmend, İsmail Hami; İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.4, Türkiye 

Yayınevi, İstanbul, 1972. 

Davis, Fanny;  The Ottoman Lady: A Social History From 1718 To 

1918, Greenwood Press, New York, 1986. 



569 

 

Davison, Roderic H.; Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform 1856-1876, 

C.1-2 Çev. Osman Akınhay, Papirüs Yayınevi, 

İstanbul, 1997. 

Ebuzziya Tevfik; Yeni Osmanlılar Tarihi, Bugünkü Türkçeye 

Uygulayan; Şemsettin Kutlu, Hürriyet Yayınları, 

İstanbul, 1973. 

____________; Yeni Osmanlılar Tarihi, Bugünkü Dile Uygulayan; 

Ziyad Ebüzziya, C.3, Kervan Yayınları, İstanbul, 1974. 

Erdem, Y. Hakan;  Osmanlı’da Köleliğin Sonu 1800-1909, Çev. Bahar 

Tırnakçı, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004. 

Fahri Bey;  İbretnümâ -Mabeynci Fahri Bey’in Hatıraları ve 

İlgili Bazı Belgeler-, Yay. Haz. Bekir Sıtkı Baykal, 

TTK, Ankara, 1968.     

Gencer, Ali İhsan- Örenç, Ali Fuat – Ünver, Metin; Türk-Amerikan Silah Ticareti 

Tarihi, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2008. 

Güneş, İhsan;  Türk Parlamento Tarihi: Meşrutiyete Geçiş Süreci: 

I. ve II. Meşrutiyet, C.I, TBMM Vakfı Yayınları, 

Ankara, 1997. 

Hayreddin Bey;  Vesâik-i Tarihiyye ve Siyasiyye, Belgelerin Dilinden 

Osmanlı ve Avrupa, Sad. Yay. Haz.: İshak Keskin-Ali 

Ahmetbeyoğlu, Selis Kitaplar, İstanbul, 2008.  

İğdemir, Uluğ;  Kuleli Vakası Hakkında Bir Araştırma, Ankara, 

TTK, 1937.                                                                                                                                                                    

İnal, İbnülemin Mahmut Kemal; Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.1, 3. bs,  

Dergah Yayınları, İstanbul, 1982.
 

__________; Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.4, 3. bs,  

Dergah Yayınları, İstanbul, 1982. 

İpek, Nedim;  Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri (1877-1890), 

TTK, Ankara, 1999.  

İrtem, Süleyman Kâni;  Birinci Meşrutiyet ve Sultan Abdülhamid, Midhat 

Paşa-Abdülhamid Kavgası, Haz. Osman Selim 

Kocahanoğlu, Temel Yayınları, İstanbul, 2004. 



570 

 

Karal, Enver Ziya;  Osmanlı Tarihi, C.VI (Islahat Fermanı Devri 1856-

1861), 7.bs, TTK, Ankara, 2007. 

_____________;  Osmanlı Tarihi, C.VII (Islahat Fermanı Devri 1861-

1876), 6.bs, TTK, Ankara, 2003. 

_____________;  Osmanlı Tarihi, C.VIII (Birinci Meşrutiyet ve İstibdat 

Devirleri (1876-1907), 6.baskı, TTK, Ankara, 2007.  

_____________; Selim III’ün Hat-tı Hümayunu, 2. bs., TTK, 

Ankara,1988. 

Köksal, Yonca - Erkan, Davut; Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa’nın Rumeli 

Teftişi, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.   

Mahmud Celaleddin Paşa;  Mir’at-ı Hakikat Tarihi Hakikatlerin Aynası, C.1-3, 

Haz. İsmet Miroğlu, Berekat Yayınevi, İstanbul, 1983.  

Mehmed Memduh Paşa;  Esvat-ı Sudur, Vilayet Matbaası, İzmir, 1328. 

__________________;  Kuvvet-i İkbâl-Alâmet-i Zevâl, Matbaa-i Hayriyye ve 

Şürekâsı, İstanbul, 1329.   

__________________; Mir’ât-ı Şu’ûnât, Âhenk Matbaası, İzmir, 1328.  

Mehmet Âtıf Efendi;  Hâtıra-i Âtıf, Müstensihler: İbnülemin Mahmut 

Kemal-Mehmet Emin Paşa-Ahmet Tevfik Bey, Haz. 

Nurettin Gemici-Hikmet Toker, TBMM Milli Saraylar, 

Ankara, 2016.   

Midhat Paşa;  Midhat Paşa, Hayat-ı Siyâsiyyesi, Hidemâtı, Menfâ 

Hayatı, C.1 (Tabsıra-i İbret), Naşiri; Ali Haydar 

Midhat, İstanbul, Hilal Matbaası, 1325. 

_________;  Mir’ât-ı Hayret (C.2), Nâşiri; Ali Haydar Midhat, 

Hilal Matbaası, İstanbul, 1325. 

_________; Mithat Paşanın Hatıraları I: Hayatım İbret Olsun 

(Tabsıra-i İbret), Yay. Haz. Osman Selim 

Kocahanoğlu, Temel Yayınları, İstanbul, 1997. 

_________; Midhat Paşa’nın Hatıraları:2 Yıldız Mahkemesi ve 

Taif Zindanı (Mir’at-ı Hayret), Yay. Haz. Osman 

Selim Kocahanoğlu, s.345-346. 



571 

 

Nazım Paşa;  Selanik Vali-i Sabıkı Nazım Paşa’nın Hatıraları; Bir 

Devrin Tarihi; Ziya ve Mithat Paşalarla Kemal 

Bey’in Hayatlarına Ait Hatıralar, Arba Yayınları, 

İstanbul, 1992. 

Nizamoğlu, Yüksel;  Vehip Paşa-Kahramanlıktan Sürgüne-, Yitik Hazine 

Yayınları, İstanbul, 2013. 

Ortaylı, İlber;  Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri 

(1840-1880), TTK, Ankara, 2000.  

Osman Nuri;  Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, C.1-3, 

Kütübhâne-i İslâm ve Askerî, İstanbul, 1327.  

Özcan, Besim;  Bursa Afetleri:(1326-1900), Aktif Yayınevi, Erzurum, 

2002. 

Öztuna, Yılmaz;  Bir Darbenin Anatomisi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 

1987. 

Pakalın, Mehmed Zeki;  Midhat Paşa, Ahmet Sait Matbaası, İstanbul, 1940.  

_________________;  Son Sadrazamlar Ve Başvekiller, C:I, İstanbul, 

Ahmet Sait Matbaası, 1940. 

_________________; Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.2, 

İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1983. 

Saydam, Abdullah;  Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876), TTK, Ankara, 

1997.  

Seyitdanlıoğlu, Mehmet;  Tanzimat Devrinde Meclis-i Vala (1838-1868), TTK, 

Ankara, 1994. 

Şemsettin Sâmi; Kâmûs-ı Türkî, Alfa, 1998.  

Şentürk, M. Hüdai;  Osmanlı Devleti’nde Bulgar Meselesi (1850-1875), 

Ankara, Türk Tarih Kurumu (TTK), 1992. 

Şimşir, Bilal N.;  Fransız Belgelerine Göre Midhat Paşa’nın Sonu 

(1878-1884), Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1970. 

Tanpınar, Ahmet Hamdi;  19uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, C. I, 4.bs, 

Çağlayan Kitapevi, İstanbul, 1976. 

Uçarol, Rifat; Siyasi Tarih (1789-1994), Filiz Kitabevi, İstanbul, 

1995. 



572 

 

Uysal, Mustafa Ali;   Hüseyin Avni Paşa (1820-1876), TTK, Ankara, 2015. 

Uzunçarşılı, İ. Hakkı;  Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, TTK, Ankara, 

2000. 

________________;  Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları, TTK, Ankara, 

1992. 

________________;  Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkiflerine Dâir 

Vesikalar, TTK, Ankara, 1987. 

Yücebaş, A.Hilmi;   Mithat Paşa, Osmanbey Basımevi, 1944. 

 

2.MAKALELER ve RİSALELER 

 

Abdurrahman Şeref Efendi; “Sultan Abdülaziz’in Vefatı İntihar mı, Katl mi?”, 

TTEM, XIV/6,( 83), 1 Teşrin-i sâni 1340, s.321-335. 

Akbaş, Meltem;  “Elektrik Mühendisi Mehmet Refik Fenmen: 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yenilikçi ve Yorulmaz Bir 

Aydın”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Sayı: IX/1-2, 

İstanbul, s.101-119. 

Akgün, Seçil;  “Midhat Paşa’nın Kurduğu Memleket Sandıkları: Ziraat 

Bankası’nın Kökeni” Uluslararası Midhat Paşa 

Semineri (Edirne, 8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve 

Tartışmalar, TTK, Ankara, 1986, s.185-211. 

Arıkan, Zeki;  “Midhat Paşa’nın Aydın Valiliği (Ağustos 1880-Mayıs 

1881)”, Uluslararası Midhat Paşa Semineri (Edirne, 

8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, TTK, 

Ankara, 1986, s.127-164. 

Armağan, A. Latif;  “XVIII. Yüzyılda Hac Yolu Güzergâhı ve Menziller 

(Menâzilü’l-Hacc)”, Osmanlı Araştırmaları, Sayı 20, 

İstanbul, 2000, s.73-118. 

Atabaş, Cemal;  “Bir Liderin Lider Seçimi: II. Abdülhamid’in Sava 

Paşa’yı Girit Valisi Olarak Ataması”, Tarih Boyunca 

Lider ve Liderlik Anlayışı, Edit. Ali Arslan, Kitabevi, 

İstanbul, 2014, s.47-63. 



573 

 

Aydın, Mahir;  “Vidin Bulgarları’nın Rusya’ya Göç Ettirilmeleri”, 

Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 53, Nisan 1988, 

s.67-79. 

Baykal, Bekir Sıtkı;  “93 Meşrutiyeti”, Belleten, Sayı 21-22, Ankara, 1942, 

s.45-83. 

______________;  “Birinci Meşrutiyete Dair Belgeler” Belleten, C.XXIV, 

Sayı 96, TTK, Ankara, 1960, s.601-636.  

Berber, Ferhat;  “19. Yüzyılda Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler”, 

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, sayı 31, Ankara, 

Güz 2011, s. 17-49. 

Beyhan, Mehmet Ali;  “Girit'e Dair Önemli Bir Kaynak: Mahmud Celaleddin 

Paşa’nın Girit İhtilâli Tarihi” İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, C.3, Sayı 22, 

2011, s.133-155. 

Birinci, Ali; “Sultan Abdülhamid’in Hâtıra Defteri Meselesi”, 

Dîvân, Sayı 19, Bilim ve Sanat Vakfı, 2005, s.177-194.   

Canatar, Mehmet-Baş, Yaşar; “Şura-yı Devlet Teşkilatı ve Tarihi Gelişimi”, OTAM, 

Sayı 9, 1998, s.111-148. 

Çadırcı, Musa;  “Tanzimat Döneminde Karayolu Yapımı”, Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih 

Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C.13, Sayı 24, 

Ankara, 1980, s.153-167. 

Çelik, Ahmet;  “Konya Valisi Ebu Bekir Sami Paşa”, Akademik 

Sayfalar, C: 12, Sayı 5, Konya, 22 Şubat 2012, s. 72-

75. 

Çetin, Atilla;  “Midhat Paşa’nın Tuna Vilâyeti Arşivinin Kurulması 

İçin Bir Teşebbüsü”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 

8-9 (1980), s. 87-95.   

Eren, İsmail;  “Mithat Paşa’nın Niş’de Kurduğu Modern Türk 

Kütüphanesi”, Türk Kültürü, C.5, Sayı 56, Ankara, 

Haziran 1967, s.610-614. 



574 

 

_________; “Tuna Vilâyeti Matbaası ve Neşriyatı (1864-1877)”, 

Türk Kültürü 3, 29, 1965, s.311-318. 

Hacısalihoğlu, Neriman Ersoy; “Kırım Savaşında Haberleşme: Varna Telgraf Hattı 

Şebekesi”, Savaştana Barışa: 150. Yıldönümünde 

Kırım Savaşı ve Paris Barış Antlaşması (1853-1856), 

Bildiriler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Tarih Araştırma Merkezi, İstanbul, 2007, s.119-130. 

Ferlibaş Bayrak, Meral;  “Bir Sosyal Sorumluluk Projesi: Tuna Vilayeti 

Islahhaneleri”, Belleten, C.77/ 279, Ağustos 2013, s. 

573-636.  

Gedikli, Fethi;  “Midhat Paşa’nın Suriye Layihası”, Dîvân İlmî 

Araştırmalar, Sayı, 7, İstanbul, 1999, s. 169-189. 

Gençoğlu, Mustafa;  “1864 ve 1871 Vilâyet Nizamnamelerine Göre Osmanlı 

Taşra İdaresinde Yeniden Yapılanma”, Çankırı 

Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Sayı 2/1, 1 Nisan 2011, s.29-50. 

Göyünç, Nejat;  “Midhat Paşa’nın Niş Valiliği Hakkında Belgeler ve 

Notlar”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 12, İstanbul, 1982, s. 

279-316. 

Günay, Selçuk;  “II. Abdülhamid Döneminde Suriye ve Lübnan’da Arap 

Ayrılıkçı Hareketlerinin Başlaması ve Devletin 

Tedbirleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih 

Araştırmaları Dergisi, C.17, Sayı 28, Ankara, 1995, 

s.85-108. 

Güneş, Mehmet;  “Osmanlı Köy ve Mahalle İdarelerinde Yeni Bir 

Dönem: İhtiyar Meclislerinin Teşekkülü”, History 

Studies, Vol. 6, Issue 3, April 2014, p.163-177. 

Güran, Tevfik;  “Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Kredi Politikasının 

Gelişmesi, 1840-1910”, Uluslararası Midhat Paşa 



575 

 

Semineri (Edirne, 8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve 

Tartışmalar, TTK, Ankara, 1986, s.95-126. 

Halaçoğlu, Yusuf;  “Osmanlı İmparatorluğu’nda Menzil Teşkilatı 

Hakkında Bazı Mülahazalar”, Osmanlı Araştırmaları, 

Sayı 2, İstanbul, 1981,s.123-132.  

Hırisantos;  Midhat Paşa ve Rüfekâsının Muhâkemesi Hakkında 

Esbâb-ı Mûcibeyi Hâvi İʻâde-i Muhâkeme Lâyihası, 

Hilal Matbaası, Dersaadet, 1326. 

Hüseyin Tosun;  Midhat Paşa’nın Suriye Layihası, Cihan Matbaası, 

Dersaadet, 1324.  

İbnülemin Mahmud Kemal (İnal); “Hâtıra-i Âtıf”, TTEM, XV/7 (84), 1 Kanun-ı 

Sâni 1341, s.40-54. 

___________________; “Sultan Abdülaziz’e Dair”, TTEM, XV/9, (86), 1 

Mayıs 1341, s.177-195.  

İnalcık, Halil;  “Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu”, 

Belleten,  C. 28/112, TTK, Ankara, 1964, s.603-622. 

Karal, Enver Ziya;  “Tanzimat’tan Evvel Garplılaşma Hareketleri”, 

Tanzimat I, Maarif Matbaası, İstanbul, 1940,  s.13-30. 

Kaynar, Reşat;  “Eğinli Said Paşa’nın Hatıratında, Midhat Paşa’nın 

Sadaretten Azli ve Memleketten Çıkarılması ile İlgili 

Açıklamalar”, Uluslararası Midhat Paşa Semineri 

(Edirne, 8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, 

TTK, Ankara, 1986, s.353. 

Kılıç, Selda;  “Tanzimat’ın İlanından 1864 Düzenlemesinin 

Uygulanmasına Kadar Geçen Dönemde Valilik 

Kurumu”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih 

Araştırmaları Dergisi, C.28, Sayı 45, Ankara, 2009, 

s.43-62. 

___________;  “1864 Vilayet Nizamnamesinin Tuna Vilayetinde 

Uygulanması ve Midhat Paşa”, Ankara Üniversitesi 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü 



576 

 

Tarih Araştırmaları Dergisi, C.24/37, Ankara, 2005, 

s.99-111. 

Kocabaşoğlu, Uygur;  “Tuna Vilayet Gazetesi”, OTAM, Sayı 2, 1990, s.141-

149. 

Koç, Bekir;  “Islahhanelerin Finans Olanakları ve İç İşleyişleri”, 

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Dergisi (OTAM), 20, 2006, s.185-196.  

________;  “Midhat Paşa’nın İlk Sadaretinde Vilayetlere 

Gönderdiği Önemli Bir Emirname ve Bazı 

Düşünceler”, Modern Türklük Araştırmaları 

Dergisi, C.5, Sayı 3, 3 Eylül 2008, s.50-74.  

________; “Osmanlı Devleti’ndeki Orman ve Koruların Tasarruf 

Yöntemleri ve İdarelerine İlişkin Bir Araştırma”, 

OTAM, Sayı 10, 1999, s.139-158. 

________; “Osmanlı Islahhanelerinin İşlevlerine İlişkin Bazı 

Görüşler”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, 6(2), 2007, s.113-127.  

________; “Tuna Vilayeti Gazetesi ve İçeriğine Dair Bazı Bilgiler 

(Mart 1865-Mart 1868)”, Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih 

Araştırmaları Dergisi, C.34/57, Ankara, 2015, s.121-

158. 

Koray, Enver;  “Yeni Osmanlılar”, 150. Yılında Tanzimat, Yay. Haz. 

Hakkı Dursun Yıldız, TTK, Ankara,1992, s.547-565. 

Korkmaz, Adem;  “Midhat Paşa’nın Bağdat Valiliği (1869-1872)”, 

İÜEFTD, sayı 49, İstanbul, 2010, s.113-178.   

Koyuncu, Aşkın;  “Tuna Vilâyeti’nde Nüfus ve Demografi (1864-1877)”, 

Turkish Studies, Volume 9/4, Spring 2014, s.665-737.  

Köksal, Yonca;  “Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa’nın Rumeli Teftişi”, 

Toplumsal Tarih, Sayı 131, Kasım 2004, s.56-62.  



577 

 

Kurat, Yuluğ Tekin;  “Midhat Paşa ve Henry Layard”, Uluslararası Midhat 

Paşa Semineri (Edirne, 8-10 Mayıs 1984), Bildiriler 

ve Tartışmalar, TTK, Ankara, 1986, s.213-219. 

Kurt, Burcu;  “Irak’ta “Muktedir” ve “Müşteki” Bir İttihtçı: 

Süleyman Nazif Bey’in Basra Valiliği”, Akademik 

İncelemeler Dergisi (Journal of Academic 

Inquiries), C.7, Sayı 2, 2012, s.155-179.  

_________;  “Modernleşen Sanayiye Ayak Uydurmak: Osmanlı 

Irak’ında Kurulan Sanayi Mektepleri”, History 

Studies, Vol. 5, No. 3, Haziran 2013, s.151-173. 

Mehmed Rüşdü;  Midhat Paşa’nın Şehâdeti ve Vasiyetnâmesi, 

Matbaa-i Kader, Dersaadet, 1325. 

Midhat Paşa ve Damad Mahmud Paşa Hazarâtının 

Sultân Abdulhamîd’in Emriyle Keyfiyet-i 

Şehadetleri, Mizan Matbaası, Cenova, 1314. 

Midhat Paşa;  Memâlik-i Osmaâniye’nin mâzî ve hâl ve İstikbali, 

Mütercimi ve Nâşiri Mihran Matbaası, İstanbul, 1295.  

_________;  Türkiye’nin Mâzisi ve İstikbâli, Mütercimi A.R 

(Ahmed Refik), Nâşiri Kitâbhâne-i İslâm ve Askerî, 

Artin Asaduryan Matbaası, Dersaadet, 1326. 

Oralalp, Füsun;  “Türkiye’de Mühendisliği Meslekleştiren Eğitim 

Dehası Refik Fenmen”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, 

sayı 338, Ocak 1996, s. 68-77. 

Ortaylı, İlber;  “Midhat Paşa’nın Vilayet Yönetimindeki Kadroları ve 

Politikası”, Uluslararası Midhat Paşa Semineri 

(Edirne, 8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, 

TTK, Ankara, 1986, s.227-233. 

Önsoy, Rıfat;  “Tanzimat Dönemi Sanayileşme Politikası 1839-1876”, 

H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.2, Sayı 2, 1984, 

s.5-12. 



578 

 

Özcan, Besim;  “1855 Bursa Depremi’nde Mağduriyeti Giderilen 

Gayrimüslimlerin Şükran İfadeleri”, Yeni Türkiye, 

sayı 38, Ankara, 2001, s. 719-725. 

__________;  “Bursa Depremleri (2 Mart- 12 Nisan 1855)”, Atatürk 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı 

5, Erzurum, 1999, s. 73-118.  

Özcan, Ömer;  “Midhat Paşa’nın Torunu Rasim Fenmen’in Bir 

Mektubu”, Türk Yurdu, Sayı 307, Mart 2013, 

http://turkyurdu.com.tr/695/mithat-pasa-nin-torunu-

rasim-fenmen-in-bir-mektubu.html  

Özel, Mustafa  “Midhat Paşa’nın Besmele ve Fâtiha Tefsiri”, Marife, 

III/2, Konya 2003, s. 269-272. 

Özgüldür,Yavuz -Serdar; “1876 Anayasası’nın Hazırlanmasında Midhat Paşa’nın 

Rolü ve Fonksiyonu”, OTAM, Sayı 5, Ankara, 1994, 

s.311-348. 

Özkan, Ayşe;  “Kanlıca Konferansı Sonrasında Müslümanların 

Sırbistan’dan Çıkarılmaları ve Osmanlı Devleti’nin 

Sırbistan’dan Çekilişi (1862-1867)”, C.5, Sayı 9, Gazi 

Akademik Bakış Dergisi, Ankara, Kış 2011, s.123-

138.  

_________;  “Müslümanların Sırbistan’dan Çıkarılmasının İlk 

Adımı: 1862 Belgrad Olayları ve Belgrad’ın 

Bombalanması”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih 

Araştırmaları Dergisi, C.30, Sayı 50, Ankara, 2011, 

s.171-195. 

Öztürk, Cemil;  “Türkiye´de Meslekî ve Teknik Eğitimin Doğuşu I: 

Islahhâneler”, Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız 

Armağanı, TTK, Ankara 1995, s.427-442.  

Rızaj, Skender;  “Midhat Paşa’nın Rumeli’de Vilayetler Kurulmasındaki 

Rolü”, Uluslararası Midhat Paşa Semineri (Edirne, 

http://turkyurdu.com.tr/695/mithat-pasa-nin-torunu-rasim-fenmen-in-bir-mektubu.html
http://turkyurdu.com.tr/695/mithat-pasa-nin-torunu-rasim-fenmen-in-bir-mektubu.html


579 

 

8-10 Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, TTK, 

Ankara, 1986, s.59-69. 

Saliba, Najib E.;  “The Achievements of Midhat Pasha as Governor of 

the Province of Syria (1878-1880)”, İnternational 

Journal of Middle East Studies, Vol. 9, No.3, 

Cambridge University Press, October 1978, p.307-323. 

Sannav, Sabri Can;  “1881 Sakız Depremi ve Adanın Yeniden İmarı”, 

İÜEFTD, Sayı 39, İstanbul, 2004, s.125-137. 

Satılmış, Selahattin; “19. Yüzyılda Büyük Bir Felâket: 3 Nisan 1881 Sakız 

ve Çeşme Depremi”, Tarih İncelemeleri Dergisi 

(TİD), XXIX/2, 2014, s.605-624. 

Selimoğlu, İsmail;  “Rusçuk Matbaası ve Tuna Gazetesi”, VIII. 

Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik 

Tarihi Kongresi (18-21 Haziran 1998-Bursa), 

Bildiriler, Ed. By Nurcan Abacı, Morrisville, Lulu 

Press, 2006, s.55-59. 

Semiz, Yaşar - Kuş, Recai;  “Osmanlıda Mesleki Teknik Eğitim-İstanbul Sanayi 

Mektebi (1869-1930)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları 

Dergisi, Sayı 15, Konya 2004, s.275-295. 

Seyitdanlıoğlu, Mehmet;  “Tanzimat Dönemi’nde Yüksek Yargı ve Meclis-i 

Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye (1838-1876)” Adalet Kitabı, 

Edit. Halil İnalcık-Bülent Arı-Selim Aslantaş, Kadim 

Yayınları, Ankara, 2012.  

__________________;  "Yerel Yönetim Metinleri III: Tuna Vilâyeti 

Nizâmnâmesi", Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt 5, sayı 

2 (Mart 1996), s. 67-81. 

Sırat-ı Müstakim Dergisi,  Temmuz 1326, C.4, Sayı 100, s.380.  

Sofuoğlu, Ebubekir;  “Osmanlı Devleti’nin Suriye Vilayetini Islah 

Teşebbüsleri”, History Studies, Prof. Dr. Enver 

Konukçu Armağanı, Samsun, Nisan 2012, s.351-364.   



580 

 

Sungu, İhsan;  “Atatürk’ün Babası Ali Efendi ve Mensup olduğu 

Selânik Asâkiri Milliye Taburu”, Belleten, C.3, Sayı 

10, Ankara, 1939, s.289-348.  

__________;  “Tanzimat ve Yeni Osmanlılar”, Tanzimat I, Maarif 

Matbaası, İstanbul, 1940, s.777-857. 

Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi; “Midhat Paşa Merhûmun Besmele ve Fâtiha 

Tefsîri”, Hikmet Gazetesi, no. 3, 25 Rebiülahir 1328 

(5 Mayıs 1910).  

Şimşir, Bilal N.;  “Midhat Paşa’nın İkinci Sadrazamlığı ve İngiltere”, 

Uluslararası Midhat Paşa Semineri (Edirne, 8-10 

Mayıs 1984), Bildiriler ve Tartışmalar, TTK, Ankara, 

1986, s.237-339. 

Şişman, Ayşin;  “Osmanlı Devleti’nde Batılı Anlamda Mesleki ve 

Teknik Eğitimin Doğuşu”, Uşak Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, (2008) 1/1, s.27-43;  

TBMM Zabıt Ceridesi;  Kırküçüncü İctima, Cilt 13, 31.1.1341, s.40. 

TBMM Zabıt Ceridesi;  Otuşbeşinci İctima, Cilt 8/1, 12.4.1340, s.569-571.  

Topal, Mehmet;  “Balkanlarda Bir Modernleşme Örneği: Rusçuk”, Mavi 

Atlas, sayı 4, Bahar 2015, s.1-25.  

Toprak, Seydi Vakkas;  “İlk Osmanlı Anayasasının Hazırlık Aşaması ve Midhat 

Paşa’nın Hazırladığı Kanûn-ı Cedîd”, Osmanlıdan 

Cumhuriyete Sosyo-Kültürel Siyasi Yansımalar: 

Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Anısına, Yay. Haz. 

Gülden Sarıyıldız, Fatma Ürekli, Recep Karacakaya, 

Neriman Ersoy Hacısalihoğlu, Derin Yayınları, 

İstanbul, 2015, s.425-459. 

Uzunçarşılı, İ. Hakkı;  “Çerkes Hasan Vakʻası”, Belleten, C.IX/33, TTK, 

Ankara, 1945, s.89-133.  

________________;  “Ali Suâvi ve Çırağan Vakʻası”, Belleten, C.VIII, Sayı 

29, 1944, s.71-118.  



581 

 

________________;  “Beşinci Murad ile Oğlu Salâhaddin Efendiyi Kaçırmak 

için Kadın Kıyafetinde Çırağana Girmek İsteyen 

Şahıslar”, Belleten, C.VIII, Sayı 32, 1944, s.589-597.  

________________;  “Beşinci Murad’ı Avrupa’ya Kaçırma Teşebbüsü”, 

Belleten, C.X, Sayı 37, 1946, s.195-209. 

________________;  “Sultan Abdülaziz Vakʻasına Dair Vakʻa-nüvis Lütfi 

Efendi’nin Bir Risalesi”, Belleten, C.VII, Sayı 28, 

1943, s.349-373. 

________________; “Şıpka Kumandanı Süleyman Hüsnü Paşa’nın Menfa 

Hayatına Dair Bazı Vesikalar”, Belleten, C.XII, Sayı 

45, 1948, s.207-221.  

________________;   “V. Murad’ı Tekrar Padişah Yapmak İsteyen K. 

Skaliyeri-Aziz Bey Komitesi”, Belleten, C.VIII, Sayı 

30, 1944, s.245-328. 

Yazıcı, Nesimi;  “Tanzimatta Haberleşme ve Kara Taşımacılığı”, 

OTAM, Sayı 3, Ankara 1992, s.333-377. 

http://www.haberturk.com/polemik/haber/942716-97-yil-once-de-ozur-dilenmisti 

Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası Ana Tüzüğü, 

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/cgm/sendikal

ar/tuzuk/101 

 

3.ANSİKLOPEDİ MADDELERİ 

 

Akay, M. Orhan;  “Ahmed Midhat Efendi”, DİA, C.2, İstanbul, 1989, 

s.100-103.  

Akün, Ömer Faruk;   “Nâmık Kemal”, DİA, C.32, İstanbul, 2006, s.361-378. 

Akyıldız, Ali;  “Mahmud Nedim Paşa”, DİA, C.27, Ankara, 2003, 

s.374-376. 

__________;  “Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye” DİA, C.28, 

Ankara, 2003, s.250-251. 

__________; “Sâdık Rifat Paşa”, DİA, C.35, İstanbul, 2008, s. 400-

401. 

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/cgm/sendikalar/tuzuk/101
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/cgm/sendikalar/tuzuk/101


582 

 

__________; “Şûrâ-yı Devlet”, DİA, C.39, İstanbul, 2010,  s.236-

239. 

Beyhan, Mehmet Ali;  “Şirvânîzâde Mehmed Rüşdü Paşa”, DİA, C.39, 

İstanbul, 2010, s.209-210. 

Canatar, Mehmet;   “Kethüdâ”, DİA, C.25, Ankara, 2002, s. 332-334. 

Cin, Halil;  “Arazi”, DİA, C.3, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, 

1991, s. 342-346. 

Çetin, Atilla;  “İsmail Paşa, Hidiv”, DİA, C.23, İstanbul, 2001, s.117-

119. 

Çetinsaya, Gökhan - Buzpınar, Ş. Tufan;  “Midhat Paşa”, DİA, C.30, İstanbul, 

2005, s.7-11. 

el-Aselî, Kamil Cemil;  “Kudüs (Osmanlılar Dönemi ve Sonrası)”, DİA, C.26, 

Ankara, 2002, s.334-338. 

Emecen, Feridun;   “Baştina”, DİA, C. 5, İstanbul, 1992, s.135-136. 

Eren, A. Cevad;  “Tanzimat”, İslam Ansiklopedisi (İA), C.11, MEB, 

İstanbul, 1970, s.709-765. 

Erkal, Mehmet;   “Arşın”, DİA, C. 3, İstanbul, 1991, s.411-413. 

Erkan, Davut;  “Said Paşa, Eğinli”, DİA, C.35, İstanbul, 2008, s.574-

575.  

Gencer, Ali İhsan;   “Ahmed Esad Paşa”, DİA, C.2, İstanbul, 1989, s.64. 

_____________;  “Hüseyin Avni Paşa”, DİA, C.18, İstanbul, 1998, 

s.526-527. 

Gökbilgin, M. Tayyib;  “Midhat Paşa”, İslam Ansiklopedisi (İA), C:VIII, 

MEB, 1960, s.270-282. 

Gülsoy, Ufuk;  “Islahat Fermanı”, DİA, C.19, İstanbul, 1999, s.185-

190.  

Halaçoğlu, Yusuf - Aydın, Mehmet Âkif; “Cevdet Paşa”, DİA, C.7, İstanbul, 1993, 

s.443-450.  

Kallek, Cengiz;   “Parmak”, DİA, C.34, İstanbul, 2007, s.172-173.   

___________;   “Şinik”, DİA, C. 39, İstanbul, 2010, s. 169-170.  

Kavas, Ahmet;  “Tunus (Tarih/Osmanlı Dönemi)”, DİA, C. 41, 

İstanbul, 2012, s.388-393.  



583 

 

Kurşun, Zekeriya;  “Said Paşa, Küçük”, DİA, C.35, İstanbul, 2008, s.576-

578. 

Küçük, Cevdet – Ertüzün, Tevfik; “Düyûn-ı Umûmiyye”, DİA, C.10, İstanbul, 1994, 

s.58-62. 

Küçük, Cevdet;   “Abdülaziz”, DİA, C.1, İstanbul, 1988, s.179-185. 

___________;   “Murad V”, DİA, C.31, İstanbul, 2006, s.183-185. 

Mardin, Şerif;  “Yeni Osmanlılar ve Siyasi Fikirleri” Tanzimattan 

Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, C. VI, İletişim 

Yayınları, İstanbul, 1986, s.1698-1701. 

Ortaylı, İlber;    “Belediye”, DİA, C.5, İstanbul, 1992, s.398-402. 

Örenç, Ali Fuat;   “Mutasarrıf”, DİA, C.31, İstanbul, 2006, s. 377-379. 

Özcan, Abdülkadir;   “Başı Bozuk”, DİA, C.5, İstanbul, 1992, s. 130. 

______________;   “Hüseyin Paşa-Ağa”, DİA, C.19, İstanbul, 1999, s. 3-4. 

Shaw, Ezel Kural; “Midhat Paşa”, Tanzimattan Cumhuriyet’e Türkiye 

Ansiklopedisi, C.5, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, 

s.1299-1303. 

Uçman, Abdullah;   “Akif Paşa”, DİA, C. 2, İstanbul, 1989, s. 261-262.      

Yazıcı, Nesimi;   “İbret”, DİA, C.21, İstanbul, 2000, s.368-370.  

 

4.TEZLER 

Acar, Kadir;  Osmanlı Devleti’nde Bir İdârî Reform Denemesi: 

Tuna Vilayeti (1864-1867), Danışman: Prof. Dr. 

Necdet Hayta, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim 

Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2013. 

Alptekin, İlker;  Midhat Paşa’nın Niş Valiliği (1861-1864), 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erdoğdu, Niğde 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim 

Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Niğde, 2011. 

Atabaş, Cemal;  Sava Paşa’nın Girit Valiliği (1885-1887), Danışman: 

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, İstanbul Üniversitesi 



584 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011.  

Ekinci, İlhan;  Tuna Komisyonu ve Tuna’da Ticaret, Danışman: 

Doç. Dr. Nedim İpek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 

Samsun, 1998. 

İbrahimov, Osman;  Tuna Vilayet Gazetesi (1865-1866), Danışman: Prof. 

Dr. Nesimi Yazıcı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006.  

Karaer, Nihat;  Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati ile Osmanlı ve 

Batı Kamuoyundaki Yansımaları, Tez Danışmanı: 

Prof. Dr. Yücel Özkaya, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Tarih (Yakınçağ) Anabilim Dalı, 

Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2003. 

Koç, Bekir Midhat Paşa (1822-1864), Danışman: Prof Dr. Yücel 

Özkaya, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Tarih (Yakınçağ) Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora 

Tezi, Ankara, 2002.  

Korkmaz, Adem;  Midhat Paşa’nın Bağdat Valiliği, Danışman: Prof Dr. 

Mehmet Ali Beyhan, İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005. 

Kutlu, Burcu;  Batı Anadolu’daki Arkeolojik Kazılar (1860-1910), 

Danışman: Prof. Dr. Mahir Aydın, İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007 

Petrov, Milen V.;  Tanzimat for the Countryside; Midhat Paşa and the 

Vilayet of Danube, 1864-1868, Princeton University, 

Basılmamış Doktora Tezi, 2006. 

Soyluer, Serdal;  Osmanlı Silah Sanayii’nde Modernleşme Çabaları 

(1839-1876), Danışman: Prof Dr. Mehmet Ali Beyhan, 



585 

 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 

Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 

2013. 

Şafak, Nurdan;  Bir Tanzimat Diplomatı Kostaki Musurus Paşa 

(1807-1891), Danışman: Prof. Dr. Cahid Baltacı, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İlahiyat Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları 

Anbilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 

2006. 

Yılmaz, Fehmi;  Osmanlı İmparatorluğu’nda Tütün: Sosyal, Siyâsî 

ve Ekonomik Tahlili (1600-1883), Danışman: Prof. 

Dr. Cevdet Küçük, Marmara Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı, 

Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



586 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



587 

 

EK-1 

 

Midhat Paşa, Midhat Paşa, Hayat-ı Siyâsiyyesi, Hidemâtı, Menfâ Hayatı, C.1 

(Tabsıra-i İbret), Naşiri; Ali Haydar Midhat, İstanbul, Hilal Matbaası, 1325 

 

 

 



588 

 

EK-2 

 

 

 

Bekir Sıtkı Baykal, Midhat Paşa Siyasi ve İdari Şahsiyeti, Kıral Matbaası, 1964. 

 

  

 

 

 

 



589 

 

EK-3 

 

 

 

Midhat Paşa 

 

 

  

 

 

 

 

 



590 

 

EK-4 

 

Şûrâ-yı Devlet Başkanı Midhat Paşa, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 

Kütüphanesi 

 



591 

 

EK-5 

Ali Haydar Midhat, The Life Of Midhat Pasha, London, 1903. 

 

 



592 

 

EK-6 

 

 

 

Bekir Sıtkı Baykal, Midhat Paşa Siyasi ve İdari Şahsiyeti, Kıral Matbaası, 1964. 

 

 



593 

 

EK-7 

 

 

İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.4, 3.bs, 

Dergah Yayınları, İstanbul, 1982. 

 

 

 



594 

 

EK-8 

 

 

Osman Nuri, Abdülhamid-i Sani ve Devr-i Saltanatı, C.1, Kütüphane-i İslam ve 

Askerî, İstanbul, 1327. 

 

 

 



595 

 

EK-9 

 

 

Bekir Sıtkı Baykal, Midhat Paşa Siyasi ve İdari Şahsiyeti, Kıral Matbaası, 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



596 

 

EK-10 

 

 

 

Midhat Paşa’nın El Yazısı 

İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, C.4, 3.bs, 

Dergah Yayınları, İstanbul, 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



597 

 

EK-11 

 

 

 

 

Midhat Paşa’nın Tesbihi 

Bekir Sıtkı Baykal, Midhat Paşa Siyasi ve İdari Şahsiyeti, Kıral Matbaası, 

1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



598 

 

EK-12 

 

 

 

 

Bekir Sıtkı Baykal, Midhat Paşa Siyasi ve İdari Şahsiyeti, Kıral Matbaası, 

1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



599 

 

ÖZGEÇMİŞ 

1979 yılında Sinop’ta doğdu. İlköğrenimini Boyabat’ta, orta ve lise eğitimini 

İstanbul’da tamamladı. 1998-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Tarih Bölümünde lisans eğitimi aldı. 2002-2005 yılları arasında İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans yaparak “Midhat Paşa’nın 

Bağdat Valiliği” başlıklı tezi hazırladı. Doktora eğitimine de aynı üniversitede devam 

etti. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü/Yakınçağ Tarihi Anabilim 

Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen bu görevini 

sürdürmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


