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YILMAZ ÖZTUNA, 20 Eylül 1930 Istanbul doğumludur. Istanbul’da lise tah-

silinin yanında Istanbul Konservatuarı’na devam etti. 1950 Eylül’ünden 

1957 Temmuz’una kadar Paris’de kaldı. Paris’in büyük kütüphanelerinde 

çalıştı. Paris Üniversitesi Siyasi Ilimler Enstitüsü’nde Sorbonne’da Fransız 

Medeniyeti kısmında, Alliance Française’nin yüksek kısmında okudu ve Pa-

ris Konservatuarı’na devam etti. 13 yaşında ilk makalesi ve 15 yaşında ilk ki-

tabı basıldı. 1969’da Adalet Partisi’nden Konya Milletvekili seçilerek Anka-

ra’ya yerleşti. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda denetleme kurulu üye-

si, repertuvar kurulu üyesi, eğitim kurulu üyesi (Ocak 1966- Kasım 1981), 

Kültür Bakanlığı’nda bakan başmüşaviri (1974-77), Istanbul Teknik Üniver-

sitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda kurucu yönetim kurulu üyesi 

ve Türk Musıkisi Korosu’nda kurucu yönetim kurulu üyesi, Yay-kur (Yaygın 

Yüksek Öğretim) üniversitesinde Osmanlı siyasi ve medeniyet tarihi öğre-

tim üyesi (1975-78), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarında 1969’dan beri 

pek çok ihtisas kurulunda üye ve başkan oldu. 1974-1980 arasında Türkiye 

Cumhuriyeti’nin resmi ansiklopedisi olan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca ya-

yınlanan Türk Ansiklopedisi’nin genel yayın müdürü olarak “K” harfinden “T” 

harfine kadar olan cildleri yayınladı. 1983 Mayıs’ında Milliyetçi Demokrasi 

Partisi’nin kurucuları arasında bulunarak merkez genel yönetim kuruluna 

seçildi, sonra istifa etti. 1985’de Faisal Finans Kurumu müşaviri oldu. 

Pek çok radyo ve televizyon programı yaptı, bunlarda konuştu. Bazı ko-

nuşmaları ABD, Fransa, Avusturya gibi ülkelerin televizyonlarında yayın-

landı. Bazı kitap ve yazıları çeşitli dillere tercüme edildi. Dünyada ilk defa 

olarak Türk Musikisi Tarihi kürsüsünü kurdu. “Büyük Türkiye”, “Osmanlı 

Cihan Devleti”, “Büyük Türk Hakanlığı” gibi son yıllarda çok kullanılan ta-

rihi ve siyasi tabirler, Yılmaz Öztuna’nındır. Ayasofya Hünkâr Mahfili’nin 

ibadete açılması ve Topkapı Sarayı’nda Hırka-i Saadet Dairesi’nde Kur’an 

okunması, 1000 Temel Eser, Ankara Devlet Konser Salonu ve Istanbul Ata-

türk Kültür Merkezi’nin Türk Musikisi’ne açılması gibi fikirler ve uygulama-

lar Yılmaz Öztuna’nındır ve siyasi iktidara onun tarafından telkin ve kabul 

ettirilmiştir. Türk Kara Kuvvetleri’nin ve Deniz Kuvvetleri’nin evvelce yanlış 

olarak kutlanan yıldönümlerini bugünkü doğru başlangıç tarihleri ile kut-

lanmasını sağlayan da Yılmaz Öztuna’dır. Birçok konferans verdi. 6 kıtada 

pek çok ülkeyi gezdi, devlet adamları ve halkla görüşerek incelemeler yaptı. 

Milletlerarası birçok kuruluşa üye seçildi. 



Türkiye’de Osmanlı tarihinin çatışmasız bir anlayışla algılanmasında 

katkısı vardır. Türk Parlamenterler Birliği, Istanbul Gazeteciler Cemiyeti, 

Ankara Aydınlar Ocağı, Anadolu Kulübü, Yahya Kemal’i Sevenler Cemiye-

ti, Istanbul Şehrini Güzelleştirme Derneği, Müsteşrikler Cemiyeti, WACL, 

APACL, NATO Parlamenterler Birliği, Parlamentolararası Türk-Japon ve 

Türk-Kore, Türk-Suudi Dostluk cemiyetleri, Avrupa Konseyi cemiyeti, Yıl-

maz Öztuna’nın üye, kurucu olduğu veya bulunduğu milli veya milletlerara-

sı kuruluşlar arasındadır. 

1 Eylül 1998 tarihinden itibaren Türkiye gazetesinin başyazarlığını yaptı. 

9 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da vefat etti.
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eylemIn kIşIlerI



1876 Türkiyesi

1876 Türkiyesi 11.827.170 kilometrekare üzerinde 64.343.000 
nüfusu barındırıyordu. Bir dudağı yerde, bir du dağı gökte bu ihtiyar 
devlete Avrupalılar “Türkiye” veya “Osmanlı Imparatorluğu” diyor-
lardı. Türklere göre ise adı sadece “Devlet-i Aliyye”, yani “Yüce Dev-
let” idi. Kendileri ninkinden başkasını devlet yerine koymayan bir 
zamanla rın Türkler’in zihniyetlerini yansıtan bir isimlendirme idi. 
Hâlbuki o zamanlar mazi olmuştu...

1074’te kurulan Türkiye Devleti’nin Selçukoğulları’ndan sonra 
ikinci büyük-hâkanlık (imparatorluk) hânedânı Osmanoğulları idi. 
Osmanoğulları’ndan atası Gazi Ertuğrul Bey, Ahlat çevresindeki ata-
lar toprağını bırakmış, 1231 yı lında bugünkü Bilecik-Eskişehir-Kü-
tahya illerinin kesiştiği yöreye yerleşmişti. Oğuzlar’ın, yeni adlarıyla 
Türkmenler’in 24 boyu içinde en soylusu ve hâkanlık boyu sayılan 
Kayılar’dan bir oymağın beyi idi. O sırada Türkiye tahtın da, Kon-
ya’da oturan Selçuklu pâdişâhı Büyük Alâeddin Keykubâd, Ertuğrul 
Bey’e o çevreyi “yurt” olarak vermiş, Bizans (Doğu Roma) Impara-
torluğu sınırının o kesiminin korunması ve genişletilmesi görevini 
tevdi etmişti. Ertuğrul Bey, Söğüt kasabasını Bizanslılar’dan fethe-
derek kendine merkez yapmıştı. Osmanoğulları’nın menşei bu idi. 
Selçukoğulları düştükten sonra, onların açık bıraktığı Türkiye impa-
ratorluk tahtına hak iddia etmişler, uzun çabalardan sonra kırk beyli-
ğe bölünmüş Anadolu’yu Selçuklular dev rindeki gibi derleyip birleş-
tirmişler, iddialarını kabûl ettir mişlerdi. Oğlu Osman Bey, 1300’de 
büyük uç-beyi olmuş, onun oğlu Sultan Orhan 1326’da Bursa’yı Bi-
zans’tan fethe derek artık gerçek bir kral hâline gelmiş, onun oğlu Bi-
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rinci Sultan Murad da 1361’de Edirne’yi gene Bizans’tan fethede rek 
imparatorluk tahtına hak kazanmıştı. Onun oğlu Yıldı rım Beyazıt 
Hân, 1396’da bütün Avrupa’nın birleşik ordu sunu Niğbolu’da mah-
vederek, Timuroğulları’nın Türkistan (Doğu Türk) hâkanlığından 
sonra dünyanın ikinci büyük devletini meydana getirmişti. Onun to-
runu Ikinci Murad, 1447’de Timuroğlu Sultan Şâhruh’un ölümüyle, 
dünyanın en kudretli devletinin sahibi olmuştu. Onun oğlu Ikinci 
Mehmed, 1453’te Istanbul’u fethederek çağ değiştirmiş ve bir cihan 
devletinin temellerini atmıştı. Onun torunu Yavuz Sultan Selim, 
1517’de “cihan devleti”ni gerçekleştirmişti...

1683 Viyana bozgununa kadar bu cihan devleti devam etmiş, 
sonra gerilemeye başlamıştı. Ancak 1771’e kadar Türkiye, hâlâ dün-
yanın birinci devleti idi. Bu tarihten son ra Ingiltere, Fransa ve Rusya 
çok güç kazanmışlar, Osmanlı Devleti’ni, ehemmiyet bakımından, 
dünya devletleri ara sında 4. sıraya düşürmüşlerdi. 1871’e kadar Tür-
kiye bu 4. sırayı muhafaza etmiş, bu tarihte bütün Alman devletleri-
nin birleşerek Almanya Imparatorluğu’nu yeniden kurma ları üzerine 
5. sıraya düşmüştü...

1876 Türkiyesi; işte Ingiltere, Almanya, Rusya ve Fran sa’dan 
sonra dünyanın 5. mühim devleti idi. Onu ehemmi yet sırasıyla 
Avusturya-Macaristan, Çin, Birleşik Amerika, Italya ve Ispanya takip 
ediyordu. Bu 10 devlet dışındaki devletler “büyük devlet” sayılmı-
yordu. Esasen 1875 dünya sında müstakil devlet sayısı 58’den ibâ-
retti. Bugünkü kadar devlet yoktu. Türkiye Imparatorluğu 1875’te 
Almanya, Fransa ve Rusya’dan sonra dünyanın 4. ordusuna, Ingil-
tere ve Fransa’dan sonra dünyanın 3. donanmasına sahipti. Nü fus 
bakımından 58 devlet içinde Çin, Ingiltere ve Rusya’dan sonra 4., 
toprak bakımından Ingiltere ve Rusya’dan sonra 3. geliyordu...

1876’da dünya nüfusu 1.326.427.000’den ibaretti. Bu nü fusun 1 
milyar 108 milyonunu 10 büyük devlet aralarında paylaşıyorlar, di-
ğer 48 devlete ancak 189 milyon toplam nü fus düşüyordu. Dünyada 
sadece 8 şehrin nüfusu bir milyo nu aşıyordu ve Osmanlı Devleti’nin 
taht şehri Istanbul bun lar arasında 5. idi...
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1875 Türkiyesi, demiryollarının uzunluğu bakımından dünya 
devletleri arasında 9. ve telgraf hatlarının uzunluğu bakımından ise 
5. idi. Bu sırada ne Çin’de, ne Japonya’da tek kilometre ne demiryo-
lu, ne de telgraf hattı bulunuyor du...

Demek Osmanlı Devleti, modernleşiyor, çağdaşlaşıyor du... Mo-
dern ordunun, donanmanın, bakanlar kurulunun, devlet teşkilâtının 
kurucusu Ikinci Sultan Mahmud idi. 1826’da bu hükümdar, kesin 
şekilde Batı’ya dönmeye karar vererek Türk Devleti’nin geleceğini 
tayin etmişti. Gerçi Üçüncü Selim 1793’te “nizâm-ı cedîd = yeni dü-
zen” refor mu ile daha önce bu kararı almış, fakat 1807’de başarısızlı-
ğını ilân ederek tahtı bırakmıştı. Ikinci Mahmud, Üçüncü Selim’in 
gerçi amca-oğlu idi ama aralarında 24 yaş fark vardı. Çocuğu da ol-
madığı için, Şehzâde Mahmud’u, kendi kafasına göre yetiştirmiş ve 
çok itina etmişti...

Ikinci Mahmud, Üçüncü Selim’in çok daha dikkatli, azimli, karar-
lı bir talebesi idi. 1826’da eski Türkiye’ye dar beyi vurduğu zaman ta-
viz vermedi. Yeni Türkiye’nin kuru cusu oldu. Harbiye’yi, Tıbbiye’yi 
açtı, Mühendishâne’yi modernleştirdi. Avrupa tekniğine âit neyi 
faydalı gördüyse aldı... Yalnız teknik medeniyeti... Türk kültürüne 
dokun madı. Kanûnî Sultan Süleyman’dan, 1566’dan beri gelen pâ-
dişâhların en büyüğü sıfatıyla 1839’da öldü...

Ikinci Mahmud’un yerine önce büyük oğlu Sultan Abdülmecid, 
onun ölümü ile de küçük oğlu Sultan Abdülaziz geçti. Bugünkü Tür-
kiye’de Atatürk ne ise, o günkü Türki ye’de de Sultan Mahmud o idi. 
Mezarından rejimi yöneti yordu. Nice memnuniyetsizlik, nice muhâ-
lefetler oldu, hiç kimse Ikinci Mahmud’un yolunu bırakmaya cesaret 
ede medi. Ikinci Mahmud rejiminin esasları şu idi: Avrupa’nın teknik 
medeniyetini onlar derecesinde öğrenip uygulaya mazsak, geldiğimiz 
yere, Orta Anadolu’ya döneriz. Bunu yapacağız. Çepçevre düşman-
la çevrildiğimiz için ordu ve donanmamızı en üstün çizgide tuta-
cağız. Fakat orduyu ne pâdişâh olarak iç siyasette kullanacağız, ne 
de ordunun po litikaya müdahâlesine izin vereceğiz. Ordu, sadrâzam 
de nen imparatorluk başbakanının kayıtsız şartsız emrinde olacak-
tır. Başkumandan pâdişâhtır. Ancak ordunun ve do nanmanın fiilen 
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başkumandanları olan serasker ve kaptan-ı deryâ, kabineye bakan 
sıfatıyla katılacaklardır. Onlar dı şında hiçbir subay, politika ile uğ-
raşmayacaktır...

Ikinci Mahmud’dan sonra devlet yönetimini üzerine, bilhassa 
Büyük Mustafa Reşid Paşa aldı. Reşid Paşa.. Türk tarihinin gelmiş 
geçmiş en büyük başbakanı ve en büyük diplomatlarından biri... 
Ikinci Mahmud’un has adamı idi, efendisinin yoluna devam etti. 
Ikinci Mahmud 1826’da mo dern rejimi kurmuştu ama ölünceye ka-
dar devleti bizzat idâre etti. Kendisinden sonra gelecek oğullarının 
kendi bü yük dehâsına sahip olamayacaklarını hesaplamış, Tanzimat 
denen ikinci bir reformlar dizisi hazırlamıştı. Ölür ölmez Tanzimat’ı, 
Reşid Paşa -kelle koltukta- ilân etti. 17 yaşında ki yeni pâdişâh Sultan 
Abdülmecid, Tanzimat’ı akıllıca des tekledi...

Tanzimat ile pâdişâh, mutlak yetkilerinin bir kısmından, kendi 
irâdesiyle vazgeçiyor, bu yetkiyi sadrâzama, hükûmete, yargı organ-
larına bırakıyordu. Artık pâdişâh dâhil, hiçbir vezîrin emriyle hiçbir 
kişiyi ne idam etmek, ne hap setmek, ne sürmek, ne servetini Hazî-
ne’ye almak mümkün değildi. Hepsi için bağımsız mahkemelerin 
kararı gereki yordu. Mahkemeler sadece teknik olarak adliye nâzırı-
na (adalet bakanı) bağlı olup, kararlarına devletçe hiçbir mü dahale 
yapılamıyordu. Örfî idâre mahkemeleri bundan müstesna idi. Örfî 
idâre mahkemeleri de yalnız devlete kar şı ayaklanma suçlarına ba-
kabiliyorlardı...

Bundan başka pâdişâh, gerçi sadrâzamı kendisi seçiyor du ama ar-
tık eskisi gibi beğendiği vezîri bu makama geti remiyordu. Bürokratik 
dengeyi kollamak mecburiyetinde idi. Dehşetli bir Tanzimat bürok-
rasisi kuruldu... Herkes mülkiye ve hâriciye mesleklerine rağbet etti. 
Ilmiye ve as keriye mesleklerine rağbet azaldı. Zira Ikinci Mahmud, 
il miye sınıfının elinden de yetki alanlarını dörtte bire kadar daralta-
rak pek çok selâhiyetini almıştı. Bu sınıf kabinede tek üye ile şeyhü-
lislâm ile temsil ediliyordu. Mahkemeler, okullar hızla bu sınıfın elin-
den alındı, yeni kurulan sivil ad liye ve maârif nezâretlerine bağlandı. 
Ilmiye sınıfı hemen hemen din işleriyle uğraşır hâle getirildi, sadece 
dinî okullar onların yetkisine bırakıldı. Bununla beraber vakıflar bile 



A) Tahttan İndirme

Eylem Başlıyor

Darbe 31 Mayıs’ta yapılacaktı. Veliahd Murad Efendi, askerin 
gelip kendisini dairesinden çıkarmasını istedi. Ken diliğinden dışarı 
çıkmayı reddetti. Darbe başarı kazanmaz sa, amcasına karşı mâsum 
olduğunu iddia edecekti. Ancak Süleyman Paşa’nın ısrarıyla darbe-
nin bir gün öncesine, 30 Mayıs sabahına alınması, veliahda haber 
verilemedi veyâ ihmal edildi.

Hüseyin Avni, Midhat ve Rüşdü Paşalarla Hayrullah Efendi (ey-
lemin dört büyükleri), darbenin öğle vakti yapıl masında çok ısrar 
ettiler. Çünki o sırada dördü de kabine toplantısında, Bâb-ı Âlî’de 
bulunacaklardı. Darbe başarılamadığı takdirde, suçu Süleyman Paşa 
ile Harbiye öğren cilerinin üzerine atıp kendi şahıslarını sigortala-
mak istiyor lardı. Süleyman Paşa, bunu fark etti mi veyâ askerce mi 
dü şündü bilinmez:

- Öğleyin Sultan Aziz cebren sarayından alınamaz, kan dökülse 
bile muvaffakiyet ihtimali yoktur, deyip kestirip attı. Güneş doğ-
madan sabah saat 04’ü 34 geçe Saray’ın kuşatılarak Sultan Aziz’in 
kaldırılması planında direndi. Eylemi o yapacağı için, dediğini kabûl 
etmekten başka çare bulunamadı.

Süleyman Paşa, 300 Harbiye talebesi ve Türkçe bilmeyip Istan-
bul’a yeni gelen Suriyeli Arab bölükleri ile Dolmabahçe Sarayı’na 
geldi. Bunlara, düşmanlara karşı pâdişâhı korumak için Saray’ın 
muhasara edileceğini söylemişti.

Bu sırada Avni, Midhat, Rüşdü, Redif Paşalarla şeyhülislâm, Hü-
seyin Avni Paşa’nın Kuzguncuk’taki yalısında toplanmışlardı. Daha 
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ortalık iyice aydınlanmamış, fakat fecr-i kâzib başlamıştı. Baharın 
sonları idi. Hava yağışlı idi ve yağışın şiddetleneceği anlaşılıyordu. 
Paşalar, Kuzguncuk’taki yalının pencerelerinde ellerinde dürbünler, 
karşı daki Saray’ın durumunu çok rahatlıkla görebiliyorlardı. Donan-
ma kumandanı Amiral Arif Paşa, o yılların dünyanın en büyük ve 
modern saff-ı harb gemileri sayılan zırhlıları, Dolmabahçe açıkları-
na getirmiş, bu hareket bile Saray’ın dikkatini çekmemiş, normal 
bir seyr-ü sefer sayılmıştır. Zi ra Sultan Aziz, donanmasının gözleri 
önünde bulunmasın dan çok zevk alırdı.

Asker Kandırılıyor...

Merkezi Şam’da olan Beşinci Ordu’dan Türkçe bilmeyen birkaç 
bölük Arab asıllı askerin Dolmabahçe Sarayı önüne yerleştirilmesi, 
bir gün evvelden başlamıştı. Bunlar iki gün önce vapurla Beyrut’tan 
getirilmişlerdi. Talim görüp Şam’a iade edileceklerdi. Hüseyin Avni 
Paşa, henüz kışlalarda yer açılmadığı bahanesi ile bunları Dolmabah-
çe karşısında ça dırlara yerleştirmiş, pâdişâha da bu şekilde arz etmiş-
ti. Gece gelen Süleyman Paşa ise askere, pâdişâha sûikast yapılmak 
üzere bulunulduğu, bu sûikasdin önleneceği, bunun için Saray’ın 
içinden dışarıya ve dışarıdan saraya kuş uçurtulmaması gerektiğini, 
çok şerefli bir görevi yerine getire ceklerini söylemişti. Mekteb-i Har-
biyye-i Şâhâne Kumandanı, öğrencilerine de aynı martavalı okumuş, 
onlara pâdişâhı sûikasdden korumak için saraya gidileceğini söyleye-
rek gece yarısı uyandırıp tam silâhlı talim emriyle giydirmişti. Süley-
man Paşa, çok az sayıda subay ve erle saraydan içeri girecektir. Bö-
lükler ve Harbiyeliler, saray dışında, pâdişâhı sûikasdden kurtarmak 
için (!) bekleyeceklerdi. Dolmabahçe’ye getirilen donanma, subay ve 
efradına da Amiral Arif Paşa aynı şeyi söylemiştir.

Darbeciler için büyük kumardı. Fakat bütün darbe te şebbüsleri 
zâten birer kumar değil midir?..

Darbe sabahından önceki gece Avni Paşa, Kuzgun cuk’taki yalısı-
na Dr. Marko Paşa’yı çağırmış, beraberce rakı içmişlerdi. Darbeden 
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birkaç saat öncesini Askerî Tıbbiye Kumandanı olan bir askerî he-
kimle geçirmesi çok mânâlı idi. Acaba, darbe sırasında bir öldürme 
olayı vuku bulur da hemen bir resmî rapor icab eder, diye mi düşü-
nüyordu?.. Ama Marko Paşa, Şeytan’a külâhmı ters giydirebilecek 
bir adamdı. Kimsenin eline girmez, avuçların arasından kayıverirdi.

Selimiye Kışlası’na nakledilmek üzere bekleyen 4 tabur ve Arab 
askerinden birkaç bölük, saray kapılarını tutmuş lardı. Süleyman 
Paşa, Harbiye öğrencilerini de kapılara koydu. Fakat gene de asker 
kaynaşmaya başlamıştı. Gerçe ği bilen bazı subaylar, pâdişâhın öldü-
ğünü söylediler. Bu nun üzerine asker arasında Sultan Aziz’i sûikasd-
den korumak için geldikleri ve Sultan Aziz öldüğü veya delirdiği için 
geldikleri hakkında alçak sesle münakaşa başladı. Az sonra toplar 
atılınca, pâdişâhın öldüğünü iddia eden askerler kendilerinin haklı 
olduğuna inandılar.

Saray gerçek bir muhafaza altında değildi. Sadece birkaç nöbetçi 
vardı: Albay Reşid Bey, Albay Zîver Bey, Binbaşı Hüsâmeddin Bey, 
Binbaşı Osman Bey, Kıdemli Yüzbaşı Hüsnü Efendi. Saray’ın uza-
ğında hassa birliklerinden sadece 4 bölük bulunuyordu ama bu bö-
lükleri çağırıp emir verecek tek kişi yoktu.

Üç kıt’ada on iki milyon kilometre kareye hükmeden bir impara-
tor ve yeryüzündeki bütün Müslümanların başı işte böyle korunu-
yordu.

Fazla tedbire ne lüzum vardı ki? Sultan Aziz, taht şehrinin orta-
sında, milleti ve ordusu içinde yaşıyordu. Mille tinden ve ordusun-
dan tek kişi, şahsına bir kötülükte bulun mak ister miydi? Sultan 
Aziz’e göre böyle bir ihtimal, hayâl değeri bile taşıyamazdı. On beş 
yıldan beri Saray’ının ve şahsının muhafazası için tek tedbir aldığını 
hatırlamıyordu. Millet ve ordudan büyük hangi tedbir olabilirdi?

Gaflet, işte bu derecede idi. Ikinci Abdülhamid, bu gaf leti çok 
iyi değerlendirecektir. Yıldız Sarayı’nın sûrları ara sına kapanacak, 
Yıldız’ı ayrı bir şehir hâline getirecek ve bu ayrı sitenin içinde, im-
paratorluğun en büyük vurucu gücü olarak silâhlandırılmış tam bir 
tümen askerle yaşayacaktır. Evet, bugün de Ingiltere Kraliçesi’ni bir 
tümen asker koru maktadır ve bu tümenin kışlası Buchingham Sa-
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rayı’nın elli metre solundadır ama.. Türkiye hükümdarını halktan 
tecrid eden olay, işte Sultan Aziz’e yapılan bu baskındır.

Pâdişâh Uyuyor...

Sultan Aziz uyuyordu. Henüz sabah namazına kalkmamıştı. Ha-
yatında ilk olarak sabah namazını kılamayacağını aklından bile geçir-
miyordu. Böylesine uykuya atalarımız “gaflet uykusu” demişlerdir.

Süleyman Paşa, harem dairesinin önündeki karakola kadar gel-
di. Arkasında, bir elleri tabancalarında, bir elleri kılıçlarında birkaç 
subayla, süngü takmış birkaç er vardı. Demek Türk imparatorluk 
sarayına sabaha karşı böylesine girilebiliyordu. Böyle bir şey müm-
kündü!

Mâbeynciler, yaverler, kâtipler, musâhipler ordusu nerede idiler? 
Onlar da gaflet uykusunda idiler. Haremin muhafazası zenci hadım 
ağalarına âiddi.

Süleyman Paşa’nın terbiyesi, ne zorla kadınların dairelerine ne 
de pâdişâhın yatak odasına girmeye müsait değil di. Dârüssaâde ağa-
sı ile konuşmak istediğini söyledi. Üze rine süratle bir şey alan ve 
Harem-i Hümâyûn’un en büyük âmiri ve vezîr pâyesinde bulunan 
Dârüssaâdeti’ş-Şerîfe Ağası Cevher Ağa yetişti. Bir bakışta durumu 
kavradı. Akıldan geçirilmeyenin başa geldiğini anladı. Süleyman Pa-
şa’nın yüzüne baktı. Paşayı tanımıyordu, sıradan bir bin başı sandı, 
yüzünü buruşturdu. Zira Süleyman Paşa gene ral işaretlerini sök-
müş, binbaşı rütbesine mahsus sırmalar takınmıştı. Böylesine bir 
komedya idi. Süleyman Paşa:

- Ağa Efendimiz, dedi; millet Sultan Abdülaziz Hân’ın fiil ve ha-
reketlerinden memnun ve hoşnut değildir. Millet kendilerini hal’ etti 
(tahttan indirdi). Şahs-ı hümâyunlarına karşı bir garaz ve sûikasdi-
miz yoktur. Milletin selâmeti için kendilerini Topkapı Sarayı’na gö-
türmeye me’mûrum. Lüt fen kendilerine derhal bildiriniz ve hazırla-
yınız. Ben bura da bekliyorum!

Devrinde Türk generallerinin hemen hemen en bilgini, hem de 
büyük yetenekli bir kumandan olan Süleyman Paşa, bu suretle ta-



B) Cinâyet

Sultan Selim’in Palası Meselesi

Bu kadar tedbir, bir şeyler hazırlandığını gösteriyordu. Bu hazır-
lığın da, imparatorluğun mutlak hâkimi durumu na gelmiş ve tahta 
geçirdiği Beşinci Murad’ı kendi uşağını tayin edemez hâle getirmiş 
bulunan Hüseyin Avni Paşa’nın direktifi ile yapıldığı âşikârdı. Ab-
dülaziz Hân’ın kaldığı Fer’iyye Sarayı’nın harem dairesinde kapılar 
örülmüş, se lâmlık kısmı ile irtibat kesilmiş, dışarıya tek çıkış kapı-
sı bı rakılmıştı. Bu kapının anahtarları da cuntadan Binbaşı Gür cü 
Necib Bey’de idi. Hüküm süren Hânedânın imparator luk prensleri, 
prensesleri, kraliçeleri olan Sultan Aziz’in oğulları, kızları, eşleri 
hapisteydi. Değil saray dışına çık maları -yukarıda anlatıldığı gibi- 
sarayın bahçelerinde ge zinmeleri yasaktı. Bu yasak da açıkça bildi-
rilecek yerde, Râşid Paşa’nın emriyle cuntadan Binbaşı Ali Bey’in 
Abdülaziz Hân’a ve adı tespit edilemeyen bir neferin de annesine 
ha karetleri ile sağlanmıştı.

Şimdi ortada çok mühim (!) bir mesele kalmıştı: Üçün cü Se-
lim’den kalma palanın Abdülaziz Hân’dan alınması… Bu palayı Sul-
tan Aziz çok sever, yatağının başına asardı.

Bu pala amcası Üçüncü Selim’e âiddi. Üçüncü Selim, 69 yıl önce 
tahttan indirilmiş ve 68 yıl önce öldürülmüştü. 1807 ve 1808’de 
geçen bu olaylar, Osmanlı tarihinde son ol duğu, âdetâ Orta Çağ’a 
mahsus hâdiseler gibi anılarak, Tanzimat Türkiye’sinin övünme 
mevzuu idi.

Bu pala, Sultan Aziz ve ailesinin yanındaki tek silâhtı, Dolma-
bahçe’den çıkan pâdişâh, “sako” denen askerî pele rin pardösüsü-
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nün altına saklamış, Topkapı Sarayı’ndan Fer’iyye’ye gelirken gene 
yanına almıştı. Ters bir şey yapar diye pala, bu gelip gitmeler sıra-
sında Sultan Abdülaziz’den istenememişti ama şimdi Serasker Avni 
Paşa’nın kesin em ri vardı: Bu tehlikeli (!) silâh, eski hâkandan alı-
nacaktı.

Pala meselesi, uzun uzun müzakere edildi. Sultan Aziz ters bir 
adamdı. Zâten kafası bozuktu. Acaba amcasının pa lasını kendisin-
den isteyenin kellesini bir vuruşta uçurur muydu? Zâten bedenî 
kuvveti büyük bir pehlivan olarak tanınan hâkanın elinden bir kaza 
çıkması ve ön safta bulu nanın kim vurduya gitmesi, cuntayı korkut-
tu. Râşid Paşa, Izzet Bey’e, ne şekilde olursa olsun palanın pâdişâh-
tan alın masını emretti.

- Haziran ki, Sultan Aziz’in Fer’iyye’ye naklinin ertesi gü nüdür, 
Yarbay Izzet Bey, Abdülaziz Hân’ın hizmetinde bıra kılan ve gerçekte 
cuntadan olan ve pâdişâhı gözlemeye memûr bulunan ikinci mâbey-
nci Fahri Bey’i, sarayın önün deki karakola çağırdı. Kendisinden çok 
yüksek rütbede bir devlet görevlisi olan Fahri Bey’e, Yıldız Mahke-
mesi’nde 10 sene kürek yemesine sebep olacak şu emri verdi:

- Beyefendi, sâbık hâkandan yanındaki tarihî pala ile re volveri 
alıp bana yollayınız. Vermezse zorla alınacaktır!

Fahri Bey, eski hâkanın revolveri olmadığını, hiçbir zaman da 
yanında tabanca taşımadığını, palaya gelince, yal varıp yakararak al-
maya çalışacağını söyledi. Tabanca mes’elesinin, bir şüphe ve ağız 
arama olduğu âşikârdır. Fahri Bey, Izzet Bey’e söz vermesine rağ-
men, palayı pâdişâhtan istemeyi gözü kesmedi. Vâlide Pertevniyâl 
Sultan’ın huzuruna girip durumu anlattı ve ayrıca dört harem ağası, 
üç uşağın, Sultan Aziz ve ailesinin hizmetinde bulun mak için içeri-
ye kabûl edilmelerinin Izzet Bey tarafından kendisinden istendiğini 
söyledi. Vâlide-Sultan:

-  Allah Allah, dedi; pala, Sultan Selim Cennet-mekândan kalma 
hatıradır. Istemeye ne hakları var? Arslanım muhtemelen vermez. 
Dört harem ağası gelsinler. Fakat üç uşak nasıl harem dairesinde 
vazife görür? Böyle bir şeyin emsali var mıdır? Üç erkeğin pâdişâhın 
harem dairesine girdiği yüzlerce senede vaki midir? Böyle bir hiz-
mete ihti yacımız yoktur ve üç uşağı saraya kabûl etmem!



Meşrûtiyet ve Avni Paşa

Ihtilâl niçin yapılmıştı? Meşrûtiyet için... Ingiltere gibi taçlı de-
mokrasi olacak, meclisler açılacak, o zamana kadar devletin anaya-
sası mâhiyetinde olan Tanzimât ve Islâhât hatt-ı hümâyûnları ar-
tık gerçek bir anayasa hâline dönüştü rülecekti. Seçimler yapılacak, 
meclisler icrâyı (hükûmeti) kontrol edecekti.

Sultan Murad’ın meşrûtiyet istediği biliniyordu ama onun Ingil-
tere Kraliçesi kadar bile nüfûzu yoktu ki... Kâti bini tayin edemiyor, 
her şeye Avni Paşa karışıyordu. Her şe ye Avni Paşa hâkimdi. Her şey 
onun elindeydi. O isteme den değil anayasa yapıp meclis açmak ve 
seçim yaptırmak, kuş uçurmak kabil değildi. O andaki Avni Paşa’nın 
duru munu büyük tarihçi Ibnülemin Mahmud Kemâl Inal şöyle an-
latıyor:

- Sultan Abdülaziz’i hal’ etmenin asıl sebebi, gûyâ istib dadı or-
tadan kaldırmak, meşrûtiyet ilân ederek devletin ge leceğini ve mil-
letin saadet ve selâmetini temin edecek sağ lam bir idâre kurmaktan 
ibaretti. Hâlbuki, askerî kuvvet elinde bulunmak ve muazzam bir 
pâdişâhı bir anda ve ko layca mahvetmiş olmak itibariyle, kendini 
herkesin âmiri ve mânevî hükümdar mevkiinde görmeye ve herkese 
aza met ve ceberût göstermeye kalkışan Hüseyin Avni Paşa, is tibdada 
mâni olacak tedbirlere tevessül etmek şöyle dur sun, meşrûtî idâreyi 
hararetle arzu edenlerin fırsat düşünce ocaklarını söndürmek tasav-
vurunda bulunuyordu. Hâlbuki Avni Paşa, Murad Efendi’nin cülûsu 
ile beraber meşrûti yeti kurmaya çalışacağını -meşrûtiyetçilerin bay-
raktarı olan- Midhat Paşa’ya vaad etmişti. Bu vaad, Midhat Paşa’nın, 
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hal’ işinde kendine muhalif bir vaziyette bulunmamasını temin 
etmek içindi. Zira kini dîni olan garazkâr Avni Paşa’nın en büyük 
emeli, Sultan Abdülaziz’i ortadan kal dırmaktı. Nitekim kendi ağ-
zıyla Sultan Murâd’ın cülûs et tiği gün dîvân-ı hümâyûn âmedcisi 
Mahmud Bey’e, “Bu işe muvaffak olduğum sırada istihsâl eylediğim ferah 
ve memnûniyet kadar dünyâda hiçbir şey ile mütelezziz olmadım’’ demişti. 
Işte bu en büyük emeline nail olunca, Midhat Paşa ve arkadaşlarına 
olan vaadini unuttu. Esâsen Sadrâzam Rüşdü Paşa da Avni Paşa gibi 
istibdad heykeli idi. Bu iki müstebit, her şeyde aldanan Midhat Pa-
şa’yı bu işte atlattı lar. Sultan Aziz’in başına getirilenlerin, durumu 
ıslah etmek emelinden değil, kin ve garazdan ileri geldiğini, bütün 
aklı başında olanlarla beraber, fakat onların hepsinden sonra Mid-
hat Paşa da anladı.

Cuntacıların bir toplantısında Midhat Paşa, Meşrûtiyet mesele-
sini açtı. Rüşdü Paşa, hükûmetin ve icranın başı ola rak şöyle bu-
yurdu:

- Pâdişâhımız millet meclisi teşkil etmek istemiyor (pâ dişâha da 
iftira atıyor!). Milletimizin vukuf ve terbiyesi, meclise müsait değil-
dir. Ancak yeni kanunlar yapar, mâli yeyi de ıslâh edersek, emniyet-
sizliği ortadan kaldırırız!

Avni Paşa, sadrâzamın sözlerini başka kelimelerle tek rarladı. Mi-
dhat Paşa:

- Bir meclis teşkili şarttır, dedi.
“Sultan Aziz’in hal’i için çarşaf kadar fetvâ yazarım” ta rihî cev-

herini yumurtlayan yobaz fetvâ emîni Kazasker Ka ra Halil Efendi:
- Öyle meclise falan lüzum yoktur! buyurdu.
Sadrâzam Rüşdü Paşa:
- Biz millet meclisi yapamayız, yapmayacağız, şeklinde kesin ko-

nuştu. Zira arkasında Avni Paşa’nın bütün ceberûtuyla bulunduğu-
nu ve isteseler de kendilerine meclis falan açtırtmayacağını biliyor-
du. Sadrâzam Hazretleri şöyle de vam etti:

- Mâliyeyi düzeltelim kâfidir. Kim meclis istiyor ki? Pâdişâhımız 
da meclis için ısrar etmez...



A) Hazırlık Sorgusu

Siyâsî Istikrarsızlık

Siyâsî istikrar bir defa bozuldu mu; düzelmesi, zamana ve bü-
yük gayretlere muhtaç olur. Sultan Abdülaziz Hân, Âlî Paşa ölünce, 
yerine Mahmud Nedim Paşa gibi bir vezîri getirdiği için çok tenkit 
edilmiştir. Bu tenkitlere itiraz edecek değilim. Gerçek payı vardır. 
Fakat pâdişâhın da ma zeretleri vardır, şöyle:

Mahmud Nedim Paşa, “Yeni Osmanlılar” denen muhâlefetin 
adayı idi. Yeni Osmanlılar on yıldan beri Âlî-Fuad Paşalar ekibini 
yıkmaya uğraşıyordu. Bunun için yalnız im paratorlukta değil, Avru-
pa’da da çok şiddetli bir kampanya açmışlardı. Iki buçuk yıl arayla 
Fuad ve Âlî Paşalar öldü. Bu sonuncusunun iktidar makamında ölü-
müne kadar pâdişâh, Âlî Paşa’yı yalnız muhâlefetin şerrinden mu-
hafaza etmekle kalmadı, ağabeyinden öğrendiği Tanzimat hüküm-
darlığı terbiyesini devam ettirerek, sadrâzamın prestijini zedeleye-
cek bir harekette bulunmaktan -Âlî Paşa’nın otori ter tavırlarından 
sıkılmakla beraber- dikkatle kaçındı. Bu kadarında zâten Midhat 
Paşa ile de mutabıkız. O da aynı şeyleri söylemektedir.

Âlî Paşa ölünce Sultan Abdülaziz, Yeni Osmanlılar’ın, yani 
muhâlefetin adayı Mahmud Nedim Paşa’ya kendi mühr-i hümâyû-
nunu vererek, iktidara getirdi. Zira bir pâdişâh için sadrâzamın şu 
veya bu partiden olmasının hiç bir ehemmiyeti ve şahsı yahut hâ-
nedânı bakımından sakıncası yoktur. Pâdişâh tamamen gayr-ı me-
sul olduktan başka –Türk bayrağı gibi- kutsaldır. Üstelik Tanzimat 
prensiplerine göre saltanat sürmekte fakat hükûmet etmemektedir. 
“Hey’et i Vükela” denen bakanlar kurulu önüne ne koyarsa imza-
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lamaktadır. Gerek Sultan Mecid’in gerek kardeşi Sultan Aziz’in, 
imzalamayı reddettikleri kararnâme sayısı bir düzineyi bulmaz. Âlî 
Paşa’dan evvel sadrâzam otoritesi öyleydi ki sâdece pâdişâhın sara-
yında kullandığı yüksek görevlilerin tayinine karışmıyordu. Hattâ 
bunlardan, hükûmetle hâkanın yazışmalarını düzenleyen mâbeyn 
bâşkatibinin tayinine bile Tanzimat sadrâzamları karışmıştır.

Tanzimat da bir çeşit meşrûtiyet ve demokrasiye merhaledir. Or-
tada bir şart vardır, karşılıklı verilmiş, devlet nâmına karşılıklı ve-
rilmiş tâvizler kombinezonudur. Pâdişâh geleneksel bu kadar hak-
kından kendi irâdesi ile vazgeçiyordu ama hükûmet de pâdişâhın 
–devlete ihanet, Islâm dininden sapıtma ve aklını bozma gibi üç hâ-
lin dışında- saltanatını ölümüne kadar garanti altına alıyordu. Artık 
Osmanlı tarihinde olduğu gibi hâkan aleyhinde ayaklanma tahttan 
indirme falan olmayacaktı. Tanzimat zihniyeti bunları “yeniçeri dev-
ri” diyerek küçümseyip reddediyordu.

Sultan Aziz, Yeni Osmanlılar’ı yanına almak, icrâda ne yapacak-
ları görmek için bazı teşebbüslerde de bulundu. Mesela Ziyâ Bey’i 
hâriciye nâzırı yapmak istedi, o sırada sadrâzam olan Rüşdü Paşa 
şiddetle karşı koydu. (19.10. 1872) Kaldı ki Sultan Aziz, Yeni Os-
manlılar’ı  - haklı olarak– kendi muhâlifi değil, iktidardaki Âlî-Fuad 
Paşalar ekibinin ve Bâb-ı Âlî yüksek bürokrasisinin muhâlifi sayı-
yordu. Nitekim Ziyâ Bey, Cenevre’de sıkıntıda olduğunu öğrenince 
Yûsuf Izzeddin Efendi bin altın göndermiştir ki, o tarihte şehzâde 
çocuk olduğu için babasının tasvibi olmaksızın böyle bir şey yap-
ması mümkün değildi (Ziyâ Bey bir ara Şehzâde’ye Türk edebiyâtı 
okutmuştu). Ancak gizli de olsa parayı oğlu adına göndermesi, pâ-
dişâhın Tanzimat bürokrasininden çekindiğini göstermektedir. Tan-
zimat bürokrasisinde artık liberal ve muhafazakâr olarak iki akımın 
oluştuğu görülmektedir. Liberallerin başı Midhat Paşa idi ama Yeni 
Osmanlılar’a içten sevgi ve inanç beslemiyordu. Nâmık Kemâl’e 
yaptığı muamele açıktır. Yeni Osmanlılar’ı, liberal akımın öncüleri 
olduğu için sadece kullanmak istiyordu. Eh, Yeni Osmanlılar’ın da 
paşayı âlet ve bir basamak olarak kullanmak istediklerini itiraf et-
mek gerekir. Binâenaleyh siyâsî iklimde samimiyetsizlik hâkimdi ve 
bundan zarar gören devletti.



B) Mahkeme

Yıldız Mahkemesi’nin Teşekkülü

Cevdet Paşa, o kadar senelik arkadaşı Midhat Paşa’yı teslim alıp 
Istanbul vapuruna koyarken, vali konağını bo şaltan Midhat Paşa’nın 
ailesi, Izmir’deki Ingiltere konsoloshânesine “misafir” sıfatıyle geç-
mişler ve orada oturmaya başlamışlardır. 23 Mayıs sabahı vapurdan 
çıkartılan Midhat Paşa, Yıldız Sarayı’nda Malta Köşkü’nde alıkonul-
muştur. Zira muhakemenin Yıldız Sarayı’nda yapılmasına karar ve-
rilmiştir.

3 gün sürecek ve o kadar milletlerarası tesirler uyandıra cak Yıl-
dız Mahkemesi, pâdişâhın ikamet ettiği sarayın bah çesinde kurulan 
bir büyük otağ içinde icrây-ı adalet edecek ti. Şüphesiz seçilen yer 
yanlıştı. Fevkalâde bir mahkeme ha vası veriyordu. Pâdişâhın tesiri 
altında yapıldığı hissini ve riyor ve hâkanı Türk düşmanlarının ten-
kitlerine hedef kılı yordu.

Hâlbuki fevkalâde bir mahkeme değildi. Hâkimlerin hiçbir usul 
dışı selâhiyetleri yoktu. Celseler açıktı. Bütün bunlarla beraber gene 
de Yıldız Mahkemesi’nin siyâsî tesir lerden tamamen uzak, bütün 
hukuk kaideleri uygulanmış bir teşekkül olduğu iddia edilemez. 
Ancak görülen dava, zâten bir bakıma tamamen siyâsî idi. Bir devlet 
başkanının şahsî sebeplerle devrilmesi ve öldürülmesi muhâkeme 
edi liyordu.

Mahkemeye, adliye nezaretinden alınan davetiye ile girilebiliyor-
du. Şüphe olmayan belirli sayıda isteyen şahsa dave tiye veriliyordu. 
Yabancı muhabirlerin ve kordiplomatiğin hepsine davetiye verilmiş-
ti. Türk gazetecileri de mahkeme yi takip ediyorlardı.
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Mahkeme 27, 28 ve 29 Haziran 1881 pazartesi, salı, çar şamba 
günleri olmak üzere 3 gün sürecekti.

Muhâkeme, tabiî merciinde, yani Temyîz’e bağlı Istinaf Mahke-
mesi’nin cinayet mahkemesi kısmında yapılıyordu. Burada reîs Ali 
Sürûrî Efendi, ikinci reîs -Rum asıllı- Hristo Forides Efendi, üyeler 
Emin Bey, Hüseyin Hâmid Bey, Emin Efendi ve Gadban Efendi idi. 
Iddia makamı da Istinaf Cina yet Mahkemesi’nin normal savcıların-
dan ibaretti: Başsavcı Abdüllatif Bey, yardımcı savcılar Râşid Bey ve 
Râif Bey, mahkeme başkâtibi Emrullah Efendi idi. Emrinde 9 zabıt 
kâtibi bulunuyordu (Şâkir, Rızâ, Sedad, Aziz, Tahsin, Nûri, Zekâî, 
diğer Rızâ ve Rupen Efendiler). Hazırlık sorgusunu yapmış müs-
tantık (sorgu hâkimi) Fındıklılı Mehmed Efen di ile diğer müstantık 
Hüseyin Şükrü Efendi de, bir şey so rulması ihtimaline binâen hazır 
bulunduruluyordu.

Iddia-nâmede Beşinci Murad ile Şevk-Efzâ Vâlide de ithâm edi-
liyor, ancak durumları dolayısıyla muhâkeme edilemiyorlardı. Zâten 
-bu sırada artık tamamen iyileşmiş ol masına rağmen- Sultan Mu-
rad’ın deli olduğu, itina ile zik rediliyordu. Arz-ı Niyâz Kalfa, cina-
yetle itham edilmesine rağmen, kadın olduğu için pâdişâh tarafından 
muhakemeden af edildiği bildiriliyordu. Hasta olduğu için doktor 
raporuna göre Manisa’dan getirtilemeyen Rüşdü Paşa, gıya bında 
muhakeme edilecekti; sorgusu Manisa’da tamamlan mış, ayrıca ken-
disini müdafaa sadedinde söyleyecek bir şe yi olup olmadığı da ken-
disinden sorulmuştu. Sultan Murad’ın başmabeyncisi Edhem Bey’in 
suçlu olmadığı hazırlık sorgusunda anlaşılmıştı; hakkında savcı itha-
mı yoktu, mahkemede sadece şahid olarak dinlenebilecekti.

Maznunlara (sanıklara) avukat tutmaları, tutmak istemeyenlere 
adliye nezâretince tutulacağı bildirilmiştir. Midhat Paşa eski avu-
katlarından Şehrî Efendi’yi seçmişti. Nûri Paşa da aynı avukatı seç-
miş, Mahmud Paşa, avukat istememekte direnmiştir. Ayrıca meşhur 
hukukçu ve Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler) müderrislerinden 
Manyasi-zâde Refik Bey (ki 1908’de adliye nâzırı olacaktır), Midhat 
Paşa’yı ek avukat olarak savunacaktı. Sanıkların ailelerinden bazıla-
rı, mahkemeyi takip için dâvetiye almışlardı.



Ek: ı

Türkiye’de Teceddüd ve Tanzimat

Hareketinin Oluşması

Tanzimat rejiminin daha iyi anlaşılması için, menşelerine inmek ge-
rekir. Osmanlı tarihini kaleme alanlar, modern Türkiye’yi Tanzimat’tan 
başlatmak kapital ve gayr-i kaabil-i münâkaşa hatâsına düşmüşlerdir. Hâl-
buki Tanzimat’ı ha zırlayan Ikinci Mahmud’dur. Vak’a-i Hayriyye ve Sultan 
Mahmud’un radikal reformları olmasa, Tanzimat asla mümkün değildi. Bu 
hususta Mustafa Reşid Paşa, Tanzi mat’ı gökten indirmiş gibi bir hava yayı-
larak, bütün tenkitler onun üzerine yağdırılmıştır. Hâlbuki Reşid Paşa, Sul-
tan Mahmud’un itina ile yetiştirdiği has adamıdır, efendisinin yolunda git-
miş, onun eserini tamamlamıştır. Kesin şekilde Batı’ya dönük ve Batı’dan 
mülhem reformlar devrini de - âşikârdır ki- Reşid Paşa açmamıştır. Vak’a-i 
Hayriyye’den sonra Sultan Mahmud açmıştır. Esasen ne eski orduyu yı kıp 
yenisini kurmak, ne askeri yönetimden çekip idâreyi si villere vermek, hattâ 
ne kavuğu bırakıp fes giydirmek ve daha bunun gibi birçok reform, hiçbir 
paşanın haddi değil di.

Osmanlı Devleti’nde reform hareketini ve ihtiyacını iki safhada mütalâa 
etmek gerekir: Birinci safha, devletin ken di içinde reformudur. Ikinci safha, 
Batı’ya dönük, oradan mülhem reformlardır ki, Nizâm-ı Cedîd ile 1793’te 
başlamıştır. Birinci dönemde devlet, ya cihan devleti idi, ya - 1683’ten sonra 
1770’e kadar- gene dünyanın en kudretli devleti idi. Batı’da olup bitenler 
Avrupa’nın Asya’ya kesin üstünlüğünü henüz isbât edebilmiş değildi. Bu 
dönemde Şeyhülislâm Hoca Sâdeddîn Efendi, Hâce-i Sultanî Ömer Efendi, 
Ikinci Sultan Osman, Koçi Bey, Kâtib Çelebi, Dördüncü Murad, Köprülü 
Mehmed Paşa gibi reformistler, devleti kendi içinde düzenlemeye çalıştılar. 
Batı’dan alınan bir şey yoktur veya ‘lâ şey’ kabîlindedir. Batı’ya kapalı son 
reformist Köprülü-zade Fâzıl Mustafa Paşa, Batı’ya dönük ilk reformcu ise 
Râmî Mehmed Paşa’dır. Sonra gelen Dâmâd Nevşehirli Ibrahim Paşa, Bi-
rinci Mahmud, Üçüncü Mustafa, Birinci Abdülhamid gibi yeni müessese 
kuranlar, Batı’dan bir şeyler aldılar. Fakat az bir şey aldılar. Zira ara daki 
fark zâten az bir şeydi. Bilhassa Üçüncü Mustafa ile Bi rinci Abdülhamid, 
Batı’dan daha fazlasını almak istediler. Fakat yeniçeri belâsından, devle-
te büsbütün zarar vermek ihtimalinden çekindiler. Radikal reform devri 



Ek: ıV

Osmanlı Türkiyesi’nde Devlet Protokülü

(1876)

- Hâkan-Halife: Halkın “pâdişâh” dediği devlet başkanı ve dünyâda-
ki bütün Müslümanların lideri, Peygamberin meşrû halefi, Allâh’ın Yer-
yüzü’ndeki Gölgesi, Mekke ve Medine hâdimi, bütün Türkler’in hâkaanı, 
bütün Osmanlılar’ın imparatoru. Adının başına “sultan” ve sonuna “hân” 
unvanları getirilir: Sultan Abdülaziz Hân. Avrupa protoko lünde: S.M.I. (Sa 
Majesté Impériale). - Vâlide-sultan: pâdi şâhın hayatta bulunan annesi, ana 
imparatoriçe, adının so nuna “vâlide-sultan” unvânı getirilir: Pertev-niyâl 
Vâlide-Sultan. Batı protokolünde: S.M.I.

- Velîahd-i Saltanat: Pâdişâhdan sonra Osmânoğulları’nın en yaşlı 
şehzâdesi ve tahtın adayı. Protokolde pâdi şâh ve vâlide’den sonra 3. kişidir. 
Adının sonuna “Efendi” gelir: Velîahd-i Saltanat Murâd Efendi. Batı pro-
tokolünde: S.A.I. (Son Altesse Impériale). - Şehzâdeler: Velîahd’dan sonra 
yaş sırasıyla protokole giren şehzâdeler, imparator luk prensleri. 2. veliahd, 
protokolde 4. kişi sayılır, şehzâdelere “efendi” denir: Abdülhamid Efendi. 
Batı protokolünde: S.A.I. - Sultanlar: yaş sırasıyle ve şehzâdelerden son-
ra pro tokole giren, fakat derece bakımından şehzâdelere eşit sayı lan im-
paratorluk prensesleri, pâdişâh veyâ şehzâde kızları: Adile Sultan. Batı’da: 
S.A.I. - Kadınefendiler: pâdişâhın ve yâ eski pâdişâhın ilk 4 zevcesine verilen 
unvan ki, evlenme târihleri sırasıyle protokole girerler ve kraliçe sayılırlar 
(im paratoriçe sayılmazlar): Neş’erek Üçüncü Kadınefendi. Batı’da: S.M.

- Sultan-zâde: “Sultan” denen imparatorluk prensesleri nin erkek ço-
cukları. Yaş sırasıyla protokole girerler, “beye fendi” denir, prens sayılırlar 
(şehzâdeler gibi “imparatorluk prensi” değil), Batı protokolünde: S.A.: Sul-
tan-zâde Alâeddin Beyefendi. - Hanım-sultan: prenses, Batı protokolünde: 




