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ÖZET 

1876 senesinde Sultan Abdülaziz’i tahttan indirme operasyonu olarak tarihe geçen 1876 askeri 

darbesi ve ardından Sultan Abdülaziz’in öldürülmesi(!) olayı, Sultan Abdülaziz’in kanlı gömleğinden 

yola çıkılarak dramatik bir biçimde irdelenecektir. Darbenin hangi güçler tarafından nasıl organize 

edildiği, darbeci paşaların bu olaydaki asıl emelleri, Osmanlı Devleti’nin o dönemde içinde bulunduğu 

durum ve diğer Batılı ülkelerle olan münasebeti 1876 darbesine giden yol üzerinden değerlendirilecektir. 

Bu çalışma sonunda Sultan Abdülaziz’in - bir Osmanlı padişahının - nasıl bir ortamda tahtından 

indirildiği ve sonrasında gördüğü muamele ve öldürülme(!) olayı üzerinden 1876 darbesinin geniş bir 

perspektifle analizi yapılmak istenmektedir. Darbeler coğrafyasında böylesine el ’em verici bir hadisenin 

incelemesini yapmak günümüz Türkiye’sinin darbelerle olan imtihanına şüphesiz bir ışık tutacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi, 1876 Darbesi, Sultan Abdülaziz’in 

Öldürülmesi, Osmanlı Devleti, Darbeci Paşalar. 

 

 

 

 



1. GİRİŞ 

19. yy. ın son çeyreği, Osmanlı Devleti’nin ve hatta ileride Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün 

gidişatına yön veren bir olayla sarsılmıştır. Hali hazırda Osmanlı Devleti’nin 32. Padişahı olan Sultan 

Abdülaziz’in tahttan indirilip öldürülmesi vakası, o zamana kadar belki de 577 yıllık Osmanlı Devleti’nin 

en elem verici olayı olarak tarihe geçmiştir. Gerek sonrasında ortaya çıkan sonuçlar, gerekse de dönemin 

en yaşlı Osmanlı hanedanı üyesine karşı yürütülen bu askeri darbe ve akabinde gerçekleşen Sultan 

Abdülaziz’in öldürülmesi olayı, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasına doğru giden süreci hızlandırması 

bakımından oldukça önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı; genel olarak Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve sonrasında 

öldürülmesi olayının Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecine girmesi bakımından önemine dikkat çekmek ve 

böylesine trajik bir olayın, yakın çağımızdaki darbe girişimlerine ve darbelere nasıl esin kaynağı 

olduğuna değinmektir. Özel olarak da 1876 darbesine giden yolu, kişilerle ve olaylarla irdelemek, darbeyi 

gerçekleştiren ve sonrasında bir cihan padişahının ölümü ile sonuçlanan bu vak ’a nın sorumlularının asıl 

emelleri ve Osmanlı Devleti üzerine kurdukları yeni rejim beklentilerinin tüm ayrıntılarıyla ortaya 

konulmasından ibarettir.  

 

2. SULTAN ABDÜLAZİZ’İN TAHTA ÇIKMASI, HÜKÜMDARLIĞI VE DÖNEMİN 

SİYASİ YAPISI ÜZERİNE POLİTİKALARI 

Sultan Abdülaziz, 25 Haziran 1861 yılında Sultan Abdülmecid’in ölümü üzerine 32. Osmanlı 

padişahı olarak tahta çıktığında henüz 31 yaşındaydı. İriyarı bir fiziğe sahip olan Sultan, musiki, at, av, 

cirit, yüzme ve güreşe karşı meraklıydı. Ağabey’i Sultan Abdülmecid tahta çıktığında Sultan Abdülaziz, 

tahtın varisi olan 10 yaşlarında bir veliaht şehzadeydi. Abdülmecid ise veliaht olarak oğlu V. Murat’ı 

getirme gayesiyle, Osmanlı Devleti’nin devlet geleneği olan hanedanın en yaşlı üyesinin padişah olması 

kuralı yerine, saltanatın babadan oğula geçirilmesini istemişse de bunda başarılı olamamış ve ölümüyle 

birlikte 1861 senesinde Sultan Abdülaziz 32. Osmanlı padişahı olarak tahta oturmuştur. Şehzadelik 

yıllarında, mütevazi bir hayat tarzı benimseyeceğini,  israfa karşı politikalar uygulayacağını, harcamalara 

çeki düzen vereceğini ilan edip belli çevrelerin takdirini toplamış ve nitekim sözlerinde de durmuştur. 

Nihayetinde Sultan Abdülaziz hem mali açıdan Avrupa’ya karşı borç içinde bir Osmanlı Devleti teslim 

almış, hem de saltanat hususunda sorunları beraberinde getiren yeni bir dönemi yönetmek durumunda 

tahta oturmuştur. 

Sultan Abdülaziz’in tahta çıkmasından yaklaşık 15 sene sonra cereyan edecek bu el ’em verici 

hadiseye giden süreç hiç kuşkusuz siyasi istikrarsızlıklar neticesinde vücut bulmuştur. 19. yy. ın son 

çeyreğinde Osmanlı Devleti’ndeki siyasi yapının mihenk taşları, Sultan Abdülaziz ve Sultan 

Abdülmecid’in babaları olan Sultan II. Mahmud döneminde atılmıştır.  

 

2.1. Sultan II. Mahmud'un 1876 Osmanlı Siyasi Yapısına Etkileri 

1826’da Sultan II. Mahmud yönünü tamamen Batı’ya dönmeye karar vererek Osmanlının 

geleceğini tayin etmişti. II. Mahmud, Harbiye’yi, Tıbbiye’yi açtı, Mühendishane’yi modernleştirdi. 

Avrupa tekniğine ait neyi faydalı gördüyse aldı. Yalnızca teknik medeniyeti aldı. Türk kültürüne 

dokunmadı. Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra 1566’dan beri gelen padişahların en büyüğü sıfatıyla 

1839’ da öldü. (Öztuna, 2010: 5) 

II. Mahmud rejiminin esasları şu idi: Avrupa’nın teknik medeniyetini onlar derecesinde 

öğrenip uygulamazsak, geldiğimiz yere, Orta Anadolu’ya döneriz. Bunu yapacağız. Çepçevre 

düşmanla çevrildiğimiz için ordu ve donanmamızı en üstün çizgide tutacağız. Fakat orduyu ne 

padişah olarak iç siyasette kullanacağız, ne de ordunun politikaya müdahalesine izin vereceğiz. 

Ordu, sadrazam denen imparatorluk başbakanının kayıtsız şartsız emrinde olacaktır. 

Başkumandan padişahtır. Ancak ordunun ve donanmanın fiilen başkumandanları olan serasker ve 

kaptanıderya, kabineye bakan sıfatıyla katılacaklardır. Onlar dışında hiçbir subay, politika ile 

uğraşmayacaktır. (Öztuna, 2010: 6) 

II. Mahmud yeni devletin esaslarını bu şekilde açıklamış ve ardından Tanzimat’ın ilan edilmesine 

giden sürecin önünü açmıştır. Yerine geçen Abdülmecid Tanzimat’ı ilan etmiş artık yeni bir rejim ve 

sistemin getirdiği yeniliklerle yönetilen bir Osmanlı Devleti vardı. Tanzimat ile padişah, mutlak 

yetkilerinin bir kısmından kendi iradesiyle vazgeçiyor, bu yetki diğer yasama ve yargı organlarına 

naklediliyordu. Bu dönemden sonra ağır bir Tanzimat bürokrasisi ortaya çıkmış, devlet yönetimi 

atanmışların kontrolünde, padişahın denetiminde ilerliyordu. II. Mahmud’un diğer üzerinde durduğu 

nokta ise donanmanın ve ordunun en üst çizgide olması ve geliştirilmesiydi ki donanma ve ordunun 

geliştirilmesi de diğer oğlu Sultan Abdülaziz Döneminde gerçekleşecektir. 



Kısacası Osmanlı Devleti yüzyıllardır Batı’ya karşı olan tutumunu değiştirmiş ve artık bilim, sanat 

ve teknoloji alanlarında Batı’dan yararlanmak bir yana Batı ile yarışır hale gelmişti. Elbette bu durum 

Osmanlı Devleti’nin içeride ve dışarıda güçlenmesi aynı ölçüde düşman edinmesine de yol açacaktı.  

 

2.2. Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati 

Sultan Abdülaziz ordusunun başında olmaksızın, Avrupa’yı sadece seyahat ve ikili ilişkiler 

kurmak amacıyla ziyaret eden ilk Osmanlı padişahıdır. Sultan Abdülaziz’in meşhur Avrupa seyahati adı 

verilen bu gezi, 21 Haziran  - 7 Ağustos 1867 tarihleri arasında tam 46 gün sürmüştür. İlk davet Fransa 

İmparatoru III. Napolyon’dan, Milletlerarası Paris Sanayi Sergisi’nin açılışı münasebetiyle onur konuğu 

sıfatıyla gelmiş, daha sonra İngiltere kraliçesinin daveti bunu takip etmiştir. (Gök, 2012: 170) 

Sultan Abdülaziz aralarında oğlu şehzade Yusuf İzzettin Efendi, Veliaht Şehzade Murad Efendi 

(Sultan’ın yeğeni, 33. Osmanlı padişahı V. Murat), Şehzade Hamid Efendi (Sultan’ın yeğeni, 34. Osmanlı 

padişahı II. Abdülhamid) başta olmak üzere 56 kişiden oluşan bir heyet şeklinde Avrupa’ya seyahat 

etmişlerdir. Bu seyahat Osmanlı Devleti’nde bir ilk ve son olmuştur. Fetih ve savaş dışında Osmanlı 

padişahlarının ecnebi topraklarına ayak basması caiz bulunmadığından Avrupa’ya seyahat eden ilk ve tek 

Osmanlı padişahı olan Sultan Abdülaziz, bu gezi neticesinde birçok yenilik ve ilerlemeye öncülük edecek 

fikirler edinmiştir. Sultan, bu gezi neticesinde Osmanlı’nın Batı’ya nazaran geri kaldığı bilim, sanat, 

teknoloji ve askeri alanlarda birçok yenilik yapmış ve birçok alanda güçlenilmiştir.  

Bir Osmanlı padişahı olarak Avrupa’ya seyahat davetinden sonra Sultan Abdülaziz bu davete olan 

cevabı vermekte ki zorluğunu Başmabeyincisi Mehmet Bey’e şöyle aktarır: 

“Bak Mehmed… Zaman zaman ne isterdim, bilir misin? Ya kapalı çarşıda, ya Asmaaltında 

küçük bir dükkânı olan esnaf, ya bir zanaatkâr olayım, sabah evimden çıkayım, işime geleyim, 

akşam Allah ne kar verdi ise onunla çoluk çocuğumun nafakasını alayım, atıma değil hatta eşeğime 

bineyim, yorgun argın, amma kafamın içi bin bir dertle dolmamış evime geleyim, karım güler 

yüzle, çocuklarım sevgi ile beni karşılasın, yunayım, sofranın başına geçeyim, çorbamızı zevkle 

içelim, kimsenin derdi bize illet olmasın, yüreklerimiz rahat, büyük meselelerden uzak kendi 

halimle yaşayıp gideyim. Şu Ali ile Fuad ille de Frenkistan’a gitmeli derlerken de ne isterdim bilir 

misin? Cebinde harçlığı olan hali vakti yerinde unvansız, makamsız kişi olarak Avrupa’ya 

gitmek… Bende istemez miyim oraları görmek? Amma gel gelelim, bu koskoca ülkenin padişahısın, 

cümle alemin gözleri senin üzerinde… Adım atışın, bakışın, dudaklarının kıpırdayışı bile tecessüs 

uyandırır. Gelen sefirlerin halini görürsün. Ya onların beldelerinde cümle halk ortasında insan 

rahat nefes alır mı? Neylersin ki bu tac-ı tahtın da esareti var…” (Kutay, 1970: 18) 
Ayrıca Sultan Abdülaziz 3 Nisan 1863 senesinde Mısır’ı, yine daha sonra padişah olacak 3 

şehzade yeğeniyle birlikte ziyaret ederek, Yavuz Sultan Selim'den sonra Mısır topraklarına ayak basan ilk 

Osmanoğlu olarak tarihe geçmiştir. Bu ziyaret esnasında at üzerinde Kahire’yi gezen padişaha halk yoğun 

şekilde sevgi gösterilerinde bulunmuştur. (Öztuna, 1978: 70) 

 

2.3. Osmanlı Devleti’nde 1876 Görünümü 

1876 Türkiye’si 11.827.170 kilometrekare üzerinde 64.343.000 nüfusu barındırıyordu. Bir dudağı 

yerde, bir dudağı gökte bu ihtiyar devlete Avrupalılar “Türkiye” veya “Osmanlı İmparatorluğu” 

diyorlardı. Türklere göre ise adı sadece “Devlet-i Aliyye”, yani “Yüce Devlet” idi. 

1683 Viyana bozgununa kadar bu cihan devleti devam etmiş, sonra gerilemeye başlamıştı. Ancak 

1771’e kadar Türkiye, hala dünyanın birinci devleti idi. Bu tarihten sonra İngiltere, Fransa ve Rusya çok 

güç kazanmışlar, Osmanlı Devleti’ni, ehemmiyet bakımından dünya devletleri arasında 4. Sıraya 

düşürmüşlerdi. 1871’e kadar Türkiye bu 4. Sırayı muhafaza etmiş, bu tarihte bütün Alman devletlerinin, 

birleşerek Almanya İmparatorluğu’nu yeniden kurmaları üzerine 5. Sıraya düşmüştü. 

1876 Türkiye’si; işte İngiltere, Almanya, Rusya ve Fransa’dan sonra dünyanın 5. mühim devleti 

idi. Onu ehemmiyet sırasıyla Avusturya – Macaristan, Çin, Birleşik Amerika, İtalya ve İspanya takip 

ediyordu. Bu 10 devlet dışındaki devletler “büyük devlet” sayılmıyordu. Esasen 1875 dünyasında 

müstakil devlet sayısı 58’den ibaretti. Bugünkü gibi 200 devlet yoktu. Osmanlı Devleti 1875’te Almanya, 

Fransa ve Rusya’dan sonra dünyanın 4. Ordusuna, İngiltere ve Fransa’dan sonra dünyanın 3. 

donanmasına sahipti. Nüfus bakımından 58 devlet içinde Çin, İngiltere ve Rusya’dan sonra 4. , toprak 

bakımından İngiltere ve Rusya’dan sonra 3. Ülke olarak 3 kıtaya yayılan toprakları bulunuyordu. 

1876’da dünya nüfusu 1.326.427.000’den ibaretti. Bu nüfusun 1 milyar 108 milyonunu 10 büyük 

devlet aralarında paylaşıyorlar, diğer 48 devlete ancak 189 milyon toplam nüfus düşüyordu. Dünyada 

sadece 8 şehrin nüfusu bir milyonu aşıyordu ve Osmanlı Devleti’nin taht şehri İstanbul bunlar arasında 5. 

idi… 



1875 Türkiye’si, 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 demiryolu, ne 

de telgraf hattı bulunuyordu. (Öztuna, 2010:4) 

 

2.4. 1876 Askeri Darbesi ve Sultan Abdülaziz’in Kanlı Gömleğine Doğru Giden Süreç 

İşte bütün bu modernleşme ve çağdaşlaşmanın çıkış noktası olarak Sultan II. Mahmud döneminde 

başlayan değişim hareketini ve oğulları Abdülmecid ve Abdülaziz dönemi yenilenen politikaları 

gösterebiliriz. Zamanla her husus yerine oturmuş, Osmanlı Devleti Batı’ya karşı imajını yenilemiş, 

donanmasını güçlendirmiş kısacası yeniden cihan devleti olma yolunda giderken içeriden ve dışarıdan 

müdahalelerle tekrar boyunduruk altına alınmak istenmiştir. Bir Osmanlı padişahının kanlı gömleği trajik 

ve dramatik bir öge olmaktan çok daha fazlasının sonucuydu aslında. Bu sürece giden yolda devlet 

bürokrasisi ve sıkıntılı siyasi yapı 1871 senesinde sadrazam Ali Paşanın vefatıyla başlamış oluyordu.  

Maalesef bu kadar büyük bir cihan devletinin yönetilmesi kolay değildi. Güçlenen Osmanlı devleti gerek 

içerde, yetkileri Tanzimat’la birlikte artan hırslı ve kötü niyetli bürokrat ve paşaların ortaya çıkması ile 

padişahın otorite boşluğundan faydalanarak har vurup harman savurmuşular, gerekse de dışarıda güçlenen 

Osmanlı’nın artan düşmanları, bu paşaları kullanarak doğrudan ya da dolaylı müdahaleleriyle Osmanlı 

Devleti’nin eski günlerine dönmesine müsaade etmemişlerdir.  

1876 darbesi ve Sultan Abdülaziz’in kanlı gömleğine giden yolda ülkedeki siyasi istikrarsızlık ana 

sebeplerden biriydi. 1871 senesinden sonra, yani sadrazam Ali Paşanın vefatından sonraki 11 sene içinde 

1882 senesinin sonunda tam 24 hükümet değişmiş durumdaydı. Kısacası bir hükümetin ortalama süresi 5 

ay 17 gün… Bu 24 hükümetten en uzun süre sadarette kalan 1 yıl 2 ay ve 1 yıl 7 ay görev yapan Hüseyin 

Avni Paşa ve Küçük Said Paşa hükümetleridir. (Öztuna, 2010:321) 

 Padişah üzerinde çok önemli bir etkisi olan Tanzimat hükümetlerinin bu denli istikrarsız ve farklı 

oyunlar içinde olması Osmanlı Devleti’nin sonunu getiren bu el ‘em verici hadiseye -1876 askeri darbesi 

ve Sultan Abdülaziz’in öldürülmesine - giden acı olaya- zemin hazırlamıştır. Sadarete getirilen hiçbir 

hükümet dikiş tutmuyor, adeta krizin bir çığ gibi büyümesine katkıda bulunuyorlardı. Ülkeyi yönetmek 

bir yana makam ve mevkiinin getirdiği güçle çeşitli ahlaksızlık ve yolsuzluklara başvuruyorlardı.  

Bu siyasi istikrarsızlıklara birde bazı meseleler ve isyanların çıkması, bu isyanların yabancı 

devletler tarafından kışkırtılarak Osmanlı aleyhinde kullanılması dönemin bir diğer sıkıntılı 

mevzularındandır. Karadağ isyanı, Sırp isyanı, Eflak-Boğdan olayları, Bosna Hersek isyanı, Bulgar 

isyanı, Girit isyanı, Yemen isyanı, Lübnan olayları ve Mısırdaki veraset sorunu Osmanlı Devleti’nde bazı 

iç karışıklıklara ve otorite kaybına yol açmıştır. Özellikle Mısırdaki veraset sorunu Osmanlı Devleti’nde 

padişahın otoritesini sarsan önemli bir olaydır. 1863 senesinde Yavuz Sultan Selim’den sonra Mısır 

toprakların ayak basan ilk Osmanoğlu olan Sultan Abdülaziz’in tek amacı Mısır’a sahip çıkmak ve 

merkeze olan bağlılığını güçlendirmekti. Oysaki 1867 senesinde Mısır valiliği babadan oğula geçerek, 

Mısır valilerine “hıdiv” unvanı verilmiş, Mısır hıdivleri iç işlerinde tam yetkiye kavuşmuştur. Bu olay çok 

derin bir otorite yıkımına neden olmuştur. (Özkan, 2009:357) 

 

3. DARBEYİ HAZIRLAYAN ORTAM 

 

3.1. Artan Dış Borçlar 

1876 askeri darbesinden yaklaşık 8 ay önce 1875 Ekim ayında devlet bütçesinde yaklaşık 5 milyon 

altın açık vardı. Dış borçlar zorlukla ödenir durumdaydı. Bu durumda hükümette olan sadrazam Mahmut 

Nedim Paşa, dış borç faizlerinin yarı yarıya indirildiğini tek taraflı olarak ilan etti. Bu hükümet 

kararnamesinde sadrazam dışında nazırlardan şunların imzası vardır: Serasker Rıza Paşa, adliye nazırı 

Midhat Paşa, maliye nazırı Yusuf Paşa, ticaret nazırı Mahmut Celaleddin Paşa, sadaret müsteşarı Said 

Efendi… 

Rusya’nın İstanbul büyükelçisi Orgeneral Kont İgnatiev, dostu olan sadrazama, bu faiz indirimi 

yolunu telkin ve tavsiye etmişti. Böylece Osmanlı’nın Avrupa’da kredisinin yok olmasını sağlıyordu. 

Türkiye’nin Rusya’ya borcu olmadığı için, faiz indirimi Rusya’yı ilgilendirmiyordu. Hükümet kararının 

ilan edileceği sabahın gecesinde Midhat ve Damad Mahmud Paşalarla İgnatiev, ellerindeki bütün 

tahvilleri sattılar ve ertesi gün bu tahvillerin değeri yarı yarıya düştüğü için büyük kazanç sağladılar. 

Sultan Abdülaziz, böyle bir şeye tenezzül etmeyi aklından bile geçirmediği için 3 milyon altın zarara 

uğradı. Karar, borç sahibi İngiltere ile Fransa’da büyük protestolara sebep oldu. Türkiye’de elinde tahvil 

bulunan ve geçimini buna bağlayan vatandaşlar büyük zarar gördü.  

 

 

 



3.2. Yabancı Devletlerin Müdahalesi 

Öte yandan Bosna – Hersek ayaklanması devam ederken, 2 Mayıs 1876’da Bulgaristan’da büyük 

bir isyan çıktı. Ruslar tarafından gizlice silah gönderilen 55 Bulgar köyünün erkekleri, Türk köylerini 

bastılar. 1000 kadar Türk’ü büyük vahşetle öldürdüler. 39 gün süren ayaklanmada asiler tamamen ezildi 

ve isyan söndürüldü. 4500 asi öldü. Bu haber Avrupa basınına, Türkler ’in on binlerce Hıristiyan’ı 

öldürdükleri ve yüzlerce Bulgar köyünü yerle bir ettikleri şeklinde yansıtıldı. Dehşetli bir Anti-Türk 

propaganda bütün Avrupa’yı sardı. Kuzey Amerika basınına sıçradı. 6 Mayıs 1876’da Selanik’teki 

Almanya konsolosu ile Fransız konsolosunun linç edilmeleri, durumu büsbütün gerginleştirdi. Bir Rus-

Yunan komplosu olan bu olay kasten çıkarılmış ve Türkler’i, Avrupa kamuoyunda mahkûm etmek, 

Avrupa’dan tecrid etmek gayesi güdülmüştü. O zamanki diplomasi, tamamen bir prestij diplomasisi idi. 

Herhangi bir diplomat hakarete uğradı diye, koca devletler münasebet keser, hatta savaşa başlarlardı. 

Bab-ı Ali, meseleyi kapatmak için, konsolosları öldürenlerin altısını astırdı ve Selanik valisi Baytar 

Mehmed Re’fet Paşa’yı azletti. (Öztuna, 2010: 34-35) 

 

3.3. Jön Türk’lerin Meşrutiyet Talepleri ve Veliaht Murad Efendi’yi Tahta Geçirme Planları 

Zengin etnik yapıda milletleri içinde bulunduran Osmanlı Devleti, bu azınlık gruplarının düzenini 

sağlamakta güçlük çekiyordu. Mali açıdan sıkıntılar içerisinde olması da eklenince dışarıdan baskılar 

artmış, Osmanlı aleyhinde olan her durum düşman ülkeler tarafından titizlikle kullanılmaya çalışılıyordu. 

Dışarıda Osmanlının elini zayıflatacak, iç karışıklığa neden olacak her durum titizlikle servis ediliyor, bu 

durumun önüne geçmesi gereken, yetkileri artırılmış hükümet temsilcileri ve bazı bürokratlar ile 

diplomatlar ise kendi çıkarları uğruna Devlet-i Aliyye’yi ateşe atıyorlardı. Yerinde bahsedeceğimiz üzere 

darbeye giden yolda darbenin mimarları olan bürokrat ve askerler ise olayları daha da körüklemekle 

meşguldü. Bunun nedeni açık bir biçimde Tanzimat’la birlikte yetkileri artırılmış devlet yöneticilerinin 

hırsları ve yeni rejim beklentilerinden kaynaklanıyordu. Bu hususta Sultan Abdülaziz döneminde 

örgütlenip kurulan Jön Türkler (Yeni Osmanlılar) Cemiyeti yeni rejim talepleri doğrultusunda nice 

aydınları ve devlet adamlarını etrafında barındırması neticesinde incelemeye değerdir. 

Jön Türkler, 1865 senesinde dönemin sadrazamı Ali Paşa’nın idaresine karşı duyulan muhalefet 

hisleri neticesinde kurulmuştur. Kuruluş gayeleri “hürriyet” gibi cazip bir kelime üzerinde temerküz 

ediyor ve ülkede meşruti bir idare kurmak esası noktasında toplanıyordu. Bu cemiyette zamanla Midhat 

Paşa, Rüşdü Paşa, Ömer Naili Paşa, Mustafa Asım Paşa ve Süleyman Paşa gibi, sadrazam olan Ali Paşa 

ile arası iyi olmayan üst kademeden insanlar ve hatta Veliaht şehzade Murad Efendi’de vardır. Namık 

Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi gibi dönemin aydınları da bu örgüte mensup önemli kişilerdendi. Devlet 

yönetiminde söz sahibi olmak ve meşrutiyetin ilanı için çalışan bu örgüt, gerek veliaht Murad Efendi ile 

dirsek temasında olması, gerekse de mevcut hükümetin sadrazam ve bazı önemli nazırlar düzeyinde 

üyelerinin bulunması nedeniyle darbeci paşaları içinde barındırmış ve yönlendirmiş bir örgüttür. Masonik 

bir yapıda olması ve darbe sonrasında Osmanlı padişahı olacak Sultan Murad’ın akıl hocalığını yapması 

bakımından önemlidir. Böylesine önemli bir destekçi bulmuş olmaları Yeni Osmanlıları daha da cesur 

hale getirmiş, V. Murad’ın tahta geçmesi için olanca güçleriyle harekete geçmişlerdir. (Mısıroğlu, 2006: 246-

247) 
Cemiyetin gerek kuruluşu gerekse üyelerinin birbirleriyle tanıştırılması, Fransız sefaretine mensup 

ajanlarca yapılmıştı. Avrupa’ya gönderilmeleri, yayınlarının basılıp dağıtılması da yine yabancı eller 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu cemiyeti Avrupa’nın başkentlerine taşıyan sebepler ne vatan sevgisi ne 

de hürriyet fedailiğiydi. Teklif edilen yüklü paralar, baş döndürücü şöhret imkânlarının tatlı cazibesiydi. 

Bu doğrultuda Ziya Bey’e 3 bin, Namık Kemal ve Rıfat’a 2 bin, Agâh ve Suavi’ye bin beş yüz, ötekilere 

ise biner frank maaş bağlanmıştı. (Alpgüvenç, 2011: 85) 

İngiltere gizlice, Osmanlı aydınlarının gayretleriyle reform taraftarı bir cemiyet oluşturduktan 

sonra, İstanbul’daki sefiri Elliot vasıtasıyla bu cemiyetin faaliyetlerini desteklemeye başladı. İngiliz sefiri 

hatıralarında, Midhat Paşa’nın 1871’de kendi çabaları sonucu özgürlük taraftarlarına başkan seçildiğini, 

daha sonra Midhat Paşa ile görüşmelerinde Midhat Paşa'nın meşrutiyet talebini sonuna kadar 

destekleyeceği sözünü vermişti. Midhat Paşa ile İngiliz sefiri Elliot arasındaki işbirliği ilk önce Sultan’a 

“meşrutiyeti kabul ettirmek” şeklinde kendisini göstermişti. İngiltere, Osmanlı Devleti içindeki İngiliz-

Rus nüfuz mücadelesini kendi lehine çevirmek ve Rus taraftarı Mahmud Nedim Paşa’yı tasfiye için, 

Meşrutiyeti bir alet olarak kullanmayı planlamışlardı. Bu doğrultuda İngiliz devletinin gönüllü fedaisi 

olan Midhat Paşa ve reformcu ekibine güveniyordu. (Alpgüvenç, 2011: 87) 

Bu denli meşrutiyet ateşiyle yanıp tutuşan Midhat Paşa’nın destekçisi olan İngiltere sadece kendi 

anavatanında bu rejimi uyguluyordu. Sömürgelerinde ise baskıcı bir otorite uyguluyordu. Eğer ki 

meşrutiyeti diğer sömürgelerinde de uygularsa bu bölgelerde ayrışmalar ve dağılmanın olacağı aşikârdır. 

Aynı durum Fransa içinde böyledir. Bu rejimin Osmanlı Devleti’nde hayata geçirilmesi için bu denli can 



atıyor olmalarının ana nedeni zengin bir etnik yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’nin bu rejimle birlikte 

iyice karışacağı ve dışarıdan müdahale isteklerinin somutlaşacak olmasıdır. Nitekim II. Abdülhamid 

döneminde bu rejim denenmiş ve acı sonuçlara neden olmuştur. 

Sultan II. Abdülhamid, şehzadelik yıllarında tanıma fırsatı bulduğu Jön Türkler’le ilgili şunları 

söyler: “ Kendilerine ‘Jön Türk’ denen kimseler, aslında üç beş kişidir. Bunlar yıllarca Avrupa’da 

aleyhinde çalışmış, yazmış, çizmiş ve söylemişlerdir. Çıkardıkları gazeteleri gizlice memlekete 

sokmanın yolunu büyük devletlere arkalarını dayayarak bulmuş, yayınlarını yabancı 

postanelerden yabancı uyruklu kimseler vasıtasıyla çekip şuna buna dağıtmışlardır. Yıllarca ciddi 

sayılabilecek bir tesirleri de olmamıştır. 

Bir gün tarih, kendilerine ‘Genç Türk’ ya da ‘Jön Türk’ dedirten kimselerin, neden mason 

olduklarını elbette araştırıp ortaya koyacaktır. Benim tahkik ederek öğrenebildiklerimin hemen 

hepsi masondu, İngiliz Locası’na bağlıydı ve bu localardan maddi yardım görüyordu. Bu 

yardımların ‘insani’ mi, yoksa ‘siyasi’ mi olduğunu tarih elbette öğrenecektir. 

Ben Ermenilerin, büyük devletler tarafından durmadan tahrik edildiklerini bildiğim için, 

istiklal sevdasına kapılmalarına hiç şaşırmıyorum. Fakat Avrupa’ya kaçıp orada benim aleyhime 

gazete çıkaran bazı Jön Türkler’in Ermeni komitecileriyle işbirliği yapmalarına, hatta onlardan 

para almalarına şaşırıyorum.” (Alpgüvenç, 2011: 86) 
Jön Türkler adındaki bu cemiyetin dışarıdan kimlerce desteklendiği ve asıl amaçlarını “hürriyet” 

gibi cazip bir kelime arkasına saklamaları ülkenin çıkarları uğruna olmadıklarının göstergesidir. 1876 

Osmanlısının genel yapısı ve konumu itibariyle güçlenmesini istemeyen İngiltere, Fransa ve Rusya’nın, 

Osmanlının her bir zerreciğine nüfuz etme ve müdahale çabaları artık darbe sürecine geçilmesine ön ayak 

olmuştur. Osmanlının yeniden mazideki parlak günlerine dönmesi yönündeki çabaları bu ülkelerce 

endişeyi artırıyordu. Bu gidişe “dur” demenin tek çaresi, inandığı davayı gerçekleştirmede kararlı 

görünen İslam Halife’sinin bir “askeri darbe ” ile tahttan indirilmesiydi. Tanzimat’tan bu yana, devlet 

yönetiminde önemli mevkiler işgal eden paşaların her biri farklı bir elçiliğin kapısında karargâh 

kurmuşlardı. Mesela; Ali ve Midhat Paşalar İngiliz, Fuad Paşa Fransız, Mahmud Nedim Paşa Rus 

taraftarıydı. Kendilerine “Yeni Osmanlılar” ya da “Jön Türkler” adını veren ve “hürriyet” istediklerini 

söyleyerek diktatör Sultan’ı (!) devirmek için çalışan bir takım saf aydınlar da İngiliz istihbaratı 

tarafından destekleniyordu. (Alpgüvenç, 2011: 92) 

Kısacası bütün bu meşrutiyet meraklılarının en somut fikirleri meşrutiyete gönülden destek veren 

Veliaht Murad Efendi’yi tahta çıkartmaktı. Bunun gerçekleşebilmesi için de hali hazırda Osmanlı 

padişahı Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilerek bir darbe sonucu veliahdın tahta geçmesiyle olacaktı. 

O dönemde Ebüzziya'nın, “Kemal, ülkenin ve kendisinin gelecekteki saadetini Murad Efendi’nin 

şahsında görüyordu.” Dediği şair Namık Kemal, çıkardığı İbret gazetesi kapatılınca Gelibolu 

Mutasarrıflığına sürülmüştü. Veliaht ise fazla içkiden sağlığını bozmuş, hekimlerin tavsiyesi üzerine 

İngiliz sefir Elliot ’un Üsküdar’daki yalısından denize girmeye başlamıştı. 

Bu arada bir darbe provası yapılmış, Güllü Agop Tiyatrosu’nda Namık Kemal’in “Vatan Yahut 

Silistre” isimli piyesi oynanırken taşkınlıklarda bulunulmuş, sonra da “Yaşasın Kemal, Yaşasın Millet!” 

sloganlarıyla nümayişler yapılarak “Muradınız nedir?”; “Muradımız budur!”, “Allah Muradımızı versin!” 

gibi anlamlı sözlerle Veliaht ‘ın ismi zikredilmişti. Günübirlik siyasetin heyecanına kapılan bu saf (!) 

vatanseverler, memleketin bozuk düzenine dur demenin tek çaresini veliaht Murad’ı tahta geçirmekte 

görmüş, faaliyetlerini var güçleriyle bu istikamete yöneltmişlerdi. Cemiyet’in bu düşüncesi ne tesadüf ki, 

İngiliz menfaatleriyle birebir örtüşüyor, mason enternasyonali de milli düşüncenin sembolü olan Sultan 

Abdülaziz’e karşı, Veliaht Murad’ı destekliyor, tahta onun geçmesini istiyordu. (Alpgüvenç, 2011: 95) 

 

3.4. Medrese Talebelerinin Ayaklanması 

1876 Darbesi’ne giden yol iyice yaklaşırken darbeci paşalar artık son hamlelerini yapmak üzere 

medrese talebelerini sadrazam Mahmud Nedim Paşa’nın azledilmesi hususunda para ile teşvik etmişlerdi. 

Mahmud Nedim Paşa’nın azledilmek istenmesindeki temel gaye önemli kademelere gelemeyen darbeci 

paşaların içlerindeki intikam hissi ile birleşen hırslarıydı. Darbeyi gerçekleştirmelerindeki tek engel olan 

Mahmud Nedim Paşa’nın görevinden alınması için Medrese Talebelerinin isyan ettirilmesi düşünüldü. Bu 

sıralarda İstanbul medreselerinde bulunan talebelerin çoğu ve belki hepsi Rumeli ahalisinden olması ile 

bunların memleketlerinden aldıkları haberlerde, kiminin annesi ve babası veya yakını ve akrabası 

Bulgarlar tarafından idam olunmuş ve kiminin malları yağma edilmiş olduğuna ve yahut halleri muhatara 

ve tehlikede bulunduğuna dair feci ve müthiş malumat almalarıyla böyle bir teşvike de müsait 

bulunuyorlardı.  

11 Mayıs 1876 günü Fatih, Beyazıt ve Süleymaniye medreselerindeki talebeler derslerini paydos 

ederek ayaklandılar ve maksatlarını şöyle ifade ettiler: “Devlet ve memleketin hukuk ve istiklali 



çiğnendiği bir zamanda derslerle uğraşmak hamiyet ve diyanet şiarı değildir. Her tarafta İslamlar, 

Hıristiyanların tahkirlerine ve eziyetlerine zebun oluyor. Buna sebep olan büyükleri ortadan kaldırmak 

şer’an cümlemize vazife borcudur” talebelerin cemiyeti, az zamanda halktan başlarına sarık saran 

kimselerle büyüdü. Kalabalık bundan sonra Babıali önüne gelerek “Sadrazam ile Şeyhülislam’ı 

istemiyoruz” diye bağırmaya başladılar. Mahmud Nedim Paşa, talebelerin gelmesinden önce Babıali’den, 

Şeyhülislam Hasan Efendi de Babı meşihattan kaçmış bulunuyorlardı. (Karal, 1988:102) 

Talebe-i Ulumun çıkardığı bu gösteriler padişah Abdülaziz’e ulaştığında, padişah bunu bir öğrenci 

gösterisi değil, çok kapsamlı bir halk galeyanı olarak yorumladı. Oysa bir bölük asker sevk etse, bu 

parayla sevk edilmiş nümayişçi medrese talebelerinin çil yavrusu gibi dağılacakları muhakkaktı. 

Abdülaziz’in iradesi üzerine saray dışına çıkan Seryaver Halil Paşa ile Başmabeyinci Hafız Mehmed Bey 

göstericilerle görüşüp onları yatıştırmaya çalıştı. Talebe-i ulum, saraydan herhangi bir tepki ve karşılık 

görmeyince işi adamakıllı azıtıp Şeyhülislamlık ve Başkomutanlık ile Babıali önünde toplanarak nümayiş 

yapıp isteklerini sıraladılar. (Tokmakçıoğlu, 2006: 289) 

Neticesinde Mahmud Nedim Paşa hükümeti azledildi ve yerine sadrazamlığa Mütercim Rüşdü 

Paşa, şeyhülislamlığa Hayrullah Efendi, seraskerliğe Hüseyin Avni Paşa, devlet nazırlığına da Midhat 

Paşa getirildi ve darbenin mimarı olan 4 büyük paşa aynı kabine de yer aldı ve bu hükümetin 

kurulmasından yalnız 18 gün sonra saltanat darbesi yapılmıştı. 

Sultan Abdülaziz, Ali ve Fuad Paşalar döneminde istikrarlı ve güçlü bir devlet yönetimi 

gerçekleştirdi. Günümüzdeki 35 devleti içinde barındıran toprakları yönetti. Avrupa’da prestiji yüksekti. 

Hükümdarlığının son 5 yılında ise birinci sınıf devlet adamlarından mahrum kaldı. Böylesi varsa da seçip 

iktidara getiremedi. Ümit bağladığı sadrazamların hiçbiri Ali Paşa’nın yerini dolduramadığını, bin bir 

hata yaptığını, ahlaksızlıklar sergilediklerini gördü. Bab-ı Ali’nin otoritesi zayıfladı. Saray, Tanzimat 

esaslarına aykırı olur olmaz hükümet işlerine karışmaya başladı. Bir bakıma 1839’dan önceki mutlakıyet 

yeniden hortlamış oldu. Sultan Abdülaziz Mahmud Nedim Paşa gibi değersiz ve çıkarcı bir veziri iki defa 

iktidara getirdi. Tam bir Rus taraftarı ve dostu olan Mahmud Nedim Paşa halk tarafından da 

sevilmiyordu. Üstelik Rusya’ya karşı bir siyaseti olan o devrin en büyük devleti İngiltere de bu veziri 

iktidara getiren Abdülaziz’e cephe aldı. 

Sultan Aziz’in ordu ve donanma siyaseti de İngiltere’yi ürkütmüştü. Bir konuşma esnasında 

İngiltere büyükelçisi bu donanmanın yersiz ve lüzumsuz olduğunu belirtmiş ve endişelerini dile 

getirmişti. Bu sebepledir ki, Sultan Aziz’in tahtan indirilmesini müspet karşılayacağını vaktiyle Londra 

gezisi sırasında İngiltere, Hüseyin Avni Paşaya bildirdiği gibi, 1867’den beri İstanbul’da büyükelçi 

bulunan Sir Henry Elliot’da bu hususta Avni ve Midhat Paşalarla karışık münasebetlere girişmişti. 
(Alpgüvenç, 2011: 81) 

 

4. EYLEMİN KİŞİLERİ 

 

4.1. Hüseyin Avni Paşa 

Hüseyin Avni Paşa 1876 Darbesi gerçekleştiğinde Seraskerlik görevinde bulunuyordu. Yani 

ordunun bir numaralı ismi olarak kabinede görev alıyordu. Darbenin mimarı ve planlayıcısı olan bu zatı 

böylesine dramatik bir vakaya götüren sebepler başta intikam hırsından kaynaklanıyordu. 

Cuma Selamlığı denen mühim bir imparatorluk töreninde 1. Ordu Kumandanı sıfatıyla Hüseyin 

Avni Paşa diğer bütün devlet adamları gibi padişah Sultan Abdülaziz’e refakat ediyordu. Böyle bir 

törende Hüseyin Avni Paşa Sultan Abdülaziz’ in kapıda bekleyen eşlerinden bir Kadın – Efendi’ye sözle 

sarkıntılık etti. Böyle bir şey daha önce Osmanlı tarihinde ne duyulmuş ne de görülmüş bir olaydı. Külhan 

beyine bile yakışmayacak bu aşağılık hareket neticesinde cezasını çeken Avni Paşa, Sultan Abdülaziz’in 

onun hakkında cezasını çektiğine kanaat getirmesi ve ardından yeniden en yüksek devlet görevlerine 

getirmesiyle daha da trajik bir hal almıştır. Olay duyulunca Avni Paşa, 1. Ordu Kumandanlığından alındı. 

14 ay hiçbir görev verilmedi, fakat maaşını aldı. Bu müddet sonunda Bosna – Hersek eyalet valiliğine 

tayin edildi. Daha sonra Girit valisi oldu ve 1869’da serasker unvanıyla ilk defa imparatorluk kabinesine 

girdi. (Balcı, 2007: 31) Tanzimat Türkiye’sinin en yüksek askeri görevi seraskerlikti. İmparatorluk bakanlar 

kurulunda da sadrazam ve şeyhülislamdan sonra önem bakımından 3. sırada idi. 1870 senesinde 

beğenmediği generalleri ya emekliye ayırdı ya da İstanbul’dan uzaklaştırdı kendi emrinden çıkmayacak 

subayları orduya aldı. Bu olaylardan sonra birde saraydaki yüksek rütbeli cariyelerle çeşitli ilişkiler 

kurduğundan 1871’de seraskerlikten azledilerek, rütbesi ve nişanları alınarak askerlikten tardedilerek 

Isparta’ya sürüldü. Bu ceza da Tanzimat döneminde çok az görülmüş bir cezadır. 11 ay rütbesiz biri 

olarak yaşadı. Avni Paşa artık padişaha sönmez bir kin besliyordu. Böylesine vukuatlı bir adamı 1872’de 

Mütercim Rüşdü Paşa Aydın eyaleti valiliğine getirdi. 1873’te ise aynı sadrazam tarafından bahriye nazırı 

olarak kabineye alındı. Müşir rütbesi ve nişanları iade edildi. Bundan 3 hafta sonra 15 Şubat 1873’te 



ikinci defa serasker oldu. Ertesi yıl 1874’te ise seraskerlik de uhdesinde kalmak üzere sadrazamlığa 

getirildi.  Sadrazamlık görevine gelmeden önce Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi gerektiği bahsini 

dönemin vezirlerine açmış, gerekli desteği göremediği bazı vezirlerin görevinden azledilmesini 

sağlamıştı. Kabalığı ve zulmü yüzünden seraskerlik ve sadrazamlık görevinden azledildi. Hastalığını 

bahane ederek bir süre Avrupa’ya gitti ve Abdülaziz’in tahttan indirilmesi gerektiği fikrini İngilizlerle 

paylaştı. İngilizlerden bu hususta onay alınca türlü oyun ve entrikalarla akıl almaz bir biçimde üçüncü 

seraskerlik görevine geldi ve artık maksadında sona yaklaşmıştı. Üstelik bu hususta aynı kanaatte olduğu 

Midhat Paşa’yı da adliye nazırlığına getirdi. (Öztuna, 2010: 16-17) 

4.2. Midhat Paşa 

Midhat Paşa, 1864’te Tuna Valiliği görevinde iken harikalar yaratmış, Avrupa’da sık sık adından 

söz ettirmişti. Okullar, yollar, bankalar, fabrikalar yaptırdı. 1868’in 1 Nisan günü Şura-ı Devlet Ali Paşa 

tarafından açılarak, Midhat Paşa Tuna valiliğinden alınarak Şura-ı Devlet Reisi unvanıyla kabineye girdi. 

Bu derecede mühim bir kuruluşun başına geçirilen Midhat Paşa, Ali Paşa’yı hayal kırıklığına uğrattı. 

Aradan 1 yıl geçmeden görevinden alarak Bağdat valiliğine atadı. Midhat Paşa, Tuna’da gösterdiği 

başarıyı Bağdat’ta da gösterdi. 3 yıl Bağdat’ta kaldıktan sonra istifa etti. Edirne valiliğine tayin olmaya 

giderken İstanbul’da padişahın huzuruna çıktı ve Mahmud Nedim Paşa’nın yolsuzluklarını Sultan’a 

anlatıp sadrazamlığı almıştır. Ama bu sadaret nazırlığından daha kötü olmuş, bu görevde yalnızca 2 ay 

kadar kalabilmiştir. En önemli yolsuzluğu bütçenin açık vermek bir yana fazla verdiği huşunda padişahı 

kandırarak ekonominin daha kötüye gitmesine sebep olmuş, çeşitli rüşvet olayları patlak vermiştir. Bu 

görevden azledilen Midhat paşanın yerine Mütercim Rüşdü Paşa getirilmişti. Baştan beri bir Avrupa 

hayranlığı besleyen Midhat Paşa meşruti rejimin gelmesi için her yolu denedi ve bu hususta Sultan 

Abdülaziz’in tahttan indirilmesi fikrini Avni Paşa ile paylaşmıştır. Yanlarına Jön Türkleri de alan Midhat 

Paşa için de darbeye giden yol artık çok netti. (Öztuna, 2010: 21) 

 

4.3. Mütercim Rüşdü Paşa 

Eylemin bu 3 numaralı adamı çok tecrübeli bir devlet adamı olmasına rağmen son derece ürkek ve 

korkak bir yapısı vardı. Kıdemi bakımından ölünceye kadar sadarette bırakılacağını ümit ediyordu. Eylem 

gerçekleştiğinde hali hazırda sadrazamlık görevi gibi çok mühim bir görevi yürütüyordu. Tecrübesine 

dayanarak biliyordu ki, Osmanlı Devleti’nin dağılması için meşrutiyetin gelmesinin yeterli olacağının 

bilincindeydi. Yerinde de bahsedildiği üzere Osmanlı devleti farklı kültür ve milletlerin mozaiği 

halindedir ve istenilen bu yeni rejim sayesinde çok karışıklıklar yaşayacağı görülmüştür. Çünkü bu 

sistemi uygulayan devletler bu sistemi yalnızca anayurtlarında uyguluyor sömürgelerinde ise baskıcı 

otoriter yönetim tarzını benimsiyorlardı. Osmanlı’da ise anayurt- sömürge ayrımı olmadığından bu 

rejimin beraberinde getirmesi muhtemel sıkıntılar açıktır. İleride de görüldüğü gibi meşrutiyetin ilanı ile 

birlikte Osmanlıda yaşayan azınlıklar neredeyse mecliste çoğunluk gibi temsil edilmişlerdi. Bu durumda 

yabancı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskılarını artırmaları ve iç işlerine müdahale imkânı 

sunması bakımından çok manidardır. Rüşdü Paşa’da ömrü boyunca sadaret sevdası ile bu işe girişmiş, 

devlet adamlığı süresince 5 defa sadrazamlık 5 defa da seraskerlik görevini yürütmüştür. Onun bu görevi 

kabul etmesindeki en büyük sebep, Sultan Aziz’in Rüşdü Paşa’yı azledip yerine tekrar Mahmud Nedim 

Paşa’nın getirileceğinin duyulması meselesindendir. 

Sultan Abdülaziz Han merhumun, Rüşdü Paşa’nın şahsiyeti hakkında doğru ve vazıh bir fikre 

sahip bulunduğu Memduh Paşa’nın şu sözlerinden anlaşılmaktadır: 

“Bu adem, her şeye itiraz eder de devlete yarayacak bir iş olsun meydana koymamıştır!... 

Benim ecdadım, bu gibilerin aklıyla hareket etmiş olsaydı, Konya ovasında koyun sürüleriyle, 

çadırda yaşamaktan kurtulamazdık.” (Mısıroğlu, 2006: 151) 
 

4.4. Şeyhülislam Hayrullah Efendi 

Sultan Abdülaziz han zamanında baş imam olmuş ve O’nun gerek Mısır ve gerekse Avrupa 

seyahatlerinde maiyetinde bulunmuştur. İki defa şeyhülislamlık yapmış olan Hasan Hayrullah Efendi, 

Abdülaziz’in Hal’inde yalan yanlış fetva vermesinden dolayı ve bizzat darbeci paşalarla birlikte hareket 

etmesinden dolayı, dört darbe elebaşısından biri olarak yer almaktadır.  Eylemin hazırlayıcılarından 

sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa tarafından şeyhülislamlık gibi çok önemli bir konuma getirilmiştir. 

Şeyhülislamlık kurumunun olası bir hal’ olayında etkisi çok büyüktü. Çünkü şeyhülislamın vereceği fetva 

sonucunda bu işlem gerçekleşecek, tüm İslam âleminin dini lideri de olan Halife Sultan Abdülaziz’in 

tahttan indirilmesine gerekçe gösterilecekti. 1874’te ilk şeyhülislamlık deneyiminde yalnızca 38 gün 

kalabilmiş ve bu makamın önemini bilen Hayrullah Efendi, tıpkı Hüseyin Avni Paşa gibi padişaha bitmek 

bilmez bir kin beslemişti. (Danişmend, 1972: 257) Önüne çıkan bu fırsatı kaçırmayacak, Sultan’ın hal’ 

edilmesi ve akabinde öldürülmesi olayında etkisi olacaktır. 



 

 

 

4.5. Süleyman Paşa 

Eylem gerçekleştiği sırada Harbiye ve Askeri Mektepler Kumandanlığı görevindeki bu genç 

general Hüseyin Avni Paşa’nın eski talebesi yeni de askeri konumundaydı. Süleyman Paşa şu bakımdan 

önemlidir ki 1876 darbesini gerçekleştiren somut kişisidir. Onun emrindeki askerlerle saraya intikal 

edilmiş ve Abdülaziz’in tahttan indirildiğini bizzat kendisi tebliğ etmiştir. Eylem hazırlığındaki kişiler 

arasında Midhat Paşa’dan sonra demokrasi aşkıyla bu işe kalkışan meşrutiyet sevdalısı tek kişidir.  

Süleyman paşa kendi yazdığı “İnkılap Hissi Yahut Sultan Abdülaziz’in Tahttan İndirilmesi ile 

Beşinci Murad’ın Tahta Çıkarılması” adlı eserinde darbeye neden gerek duyulduğu ve neden ihtilalciler 

arasında yer aldığını şöyle ifade ediyor: 

“Osmanlı Devleti Sultan Abdülaziz’in tahta çıkışından itibaren birçok yıkıcı tesirle 

sarsılıyor, İslam milleti her gün türlü işkence ve tahriklere maruz kalıyor ve hükümetin kuvveti 

günden güne düşüyordu. Çünkü hükümetin idaresi kanunu keyfine uyduran cahil bir hükümdarın 

elinde ve yine birkaç şahıs müstesna bir takım ahlak düşkünü ilk tahsili bile bulunmayan vükela 

elinde idi. Bunlara birde Bulgar isyanı çıkıp onlarca Müslüman halkın katledilmesi eklenince 

müdahale şart oldu.” (Süleyman Paşa, 1953: 7) 
 

4.6. Kayserili Ahmed Paşa 

Kayserili Ahmed Paşa eylemin önemli şahsiyetlerinden birisi değildir. Eylem sırasında önemli bir 

nazırlık olan bahriye nazırı olarak donanmanın başındaki paşadır. Eylem günü Abdülaziz’in tahtan 

indirileceği sırada donanması ile boğazda darbeye destek olmuştur. 

Genel olarak 1876 darbesine giden süreci ve eylemi hazırlayan ve uygulayan kişilerin önemine 

dikkat etmek gerekir. Osmanlı Devleti’nde padişahtan sonra devlet yönetiminde en güçlü konumda olan 

sadrazamlık şeyhülislamlık ve seraskerlik gibi kilit noktalara atanmış kişiler bu olayın içerisinde oldular. 

Belki hepsinin farklı bir amacı vardı bu darbe için ama ortak emelleri Sultan Abdülaziz’in tahttan 

indirilmesiydi. Darbenin gerçekleştirilmesi için uygun ortam hem dışarıdan yabancı düşman devletlerin 

Osmanlı’nın iç işlerine müdahalesi ve bazı karışıklıklar çıkartmaları neticesinde oluşturulmuş, hem de 

içeride Osmanlı devlet ve bürokrasi adamlarının yabancı devletlerin güdümüne girmesi ve desteğiyle 

gerekli olan ortam sağlanmıştır.   

 

5. 1876 DARBESİ GERÇEKLEŞİYOR 

Darbe 31 Mayıs 1876 tarihinde yapılacaktı. Veliaht Murad Efendi, askerin gelip kendisini dışarı 

çıkarmasını emretti. Darbe başarı kazanmazsa, amcasına karşı masum olduğunu iddia edecekti. Ancak 

Süleyman Paşa’nın Hüseyin Avni Paşa ile görüşmesi neticesinde darbenin bir gün öncesine, 30 Mayıs 

sabahına alınması, veliahda haber verilemedi veya ihmal edildi. Hüseyin Avni, Midhat ve Rüşdü 

Paşalarla Hayrullah Efendi, darbenin öğle vakti yapılmasında çok ısrar ettiler. Çünkü o sırada dördü de 

kabine toplantısında, Bab- ı Ali’de bulunacaklardı. Darbe başarılamadığı takdirde, suçu Süleyman Paşa 

ile Harbiye öğrencilerinin üzerine atıp kendi şahıslarını sigortalamak istiyorlardı. Süleyman Paşa bunu 

fark etti mi bilinmez eylemin sabaha karşı gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi. Süleyman Paşa, 300 

Harbiye talebesi ve Türkçe bilmeyip İstanbul’a yeni gelen Suriyeli Arap bölükleri ile Dolmabahçe 

Sarayına geldi. Bunlara, düşmanlara karşı padişahı korumak için Saray’ın muhasara edileceği 

söylenmişti. (Öztuna, 2010: 47) 

Darbe sabahından önceki gece Avni Paşa, Kuzguncukta ’ki yalısında Dr. Marko Paşa ile beraberce 

rakı içmişlerdi. Darbeden birkaç saat öncesini Askeri Tıbbiye kumandanı olan bir askeri hekimle 

geçirmesi çok manalıdır. Darbe esnasında herhangi bir öldürme olayı olur resmi rapor gerekirse herkesten 

önce müdahale etmek gerekebilirdi. Nitekim darbe gerçekleşmiş ve Sultan Abdülaziz tahtından 

indirilmişti. Daha sarayda iken Sultan Murad’ın cülus toplarının seslerini işitmiş ve kaderine razı olarak, 

darbeyi bizzat gerçekleştiren Süleyman Paşa’ya refakat ederek kayıklara binmeye doğru yol almıştır. 30 

Mayıs 1876 yılında gerçekleştirilen bu darbe şimdi şeyhülislamın fetvası ile halka duyurulacak ve yeni 

padişah ilan edilecekti. Bu nokta da Şeyhülislam Hayrullah Efendi’nin bu darbedeki önemi artmaktadır. 

Neticesinde Hayrullah Efendi şu fetvayı yayımlar: 

“Emirülmü’minin olan zeyd muhtellişşu’ur ve umur-ı siyasiyyeden bibehre olup emval-i 

miriyyeyi mülk-ü milletin takat ve tahammül edemeyeceği mertebe masarif-i nefsaniyyesine hasr ve 

umur-ı diniyye ve dünyeviyyeyi ihlal-ü teşviş ve mülk-ü milleti tahrib idüp bekası mülk-ü millet 

hakkında muzirr olsa hal’i lazım olur mu? Elcevab olur. (Uzunçarşılı, 1944: 360) 



Halife olan kişi, deli ve politikadan anlamaz olup, devlet hazinesini milletin takat ve tahammül 

edemeyeceği mertebede şahsi masraflarına sarf etmekle, din ve dünya işlerini karıştırmakla yani dinden 

sapmakla makamında kalmış olsa, tahttan indirilmesi lazım olur mu? Cenab-ı Hak bilir ki, OLUR.” 

Fetvada belirtildiği gibi bir padişahın tahttan indirilmesi için bir padişahın hem aklen, hem de 

dinen kusurlu olması gerekir. Halk üzerinde bu sözlerin tesiri çok büyüktür. Bu fetvayı yazması için önce 

Peygamber Efendimiz ’in torunlarından olduğuna inanılan Şerif Abdülmuttalib Efendi ile irtibata geçildi. 

Ancak Abdülmuttalib Efendi buna rıza göstermedi. 

 

6. V. MURAD’IN CÜLUSU 

V. Murad tahta geçtiğinde tarih 30 Mayıs 1876 idi. Kendisini saraya götürmeye gelen Süleyman 

Paşayı görünce darbenin başarısız olduğunu, Amcası Abdülaziz’in kendisini öldürmesi için asker 

getirttiğini düşünüp telaşa kapıldı. Darbe günü verilen bilgiye göre, ertesi günü olacaktı. Süleyman 

Paşa’nın bu tarihi Veliahda bildirmemesi onun telaşa kapılmasına sebep oldu. Şuurunun bir kısmını bu 

olay karşısında kaybetmiştir V. Murad.  

V. Murad biat için saraya getirildi. Darbe gizli yapıldığından nazırların birçoğu bu törene 

gelemedi. Her Osmanoğlu padişahının tahta çıkarken oturduğu Bayram Tahtı bu hengâmede 

getirilememiş ve yeni padişah bir ilki yaşayarak seraskerliğin en lüks koltuğu getirtilerek oturmuştur. 

Bu sırada Abdülaziz Han ve ailesi Dolmabahçe’den çıkartılıp kayıklara bindirilirken üzerlerine 

hiçbir şey almamaları tembih edilmiş, onlarda öyle yapmışlardı. Buna rağmen 28 yaşındaki hakanın eşi 

Neş’erek Kadın- Efendi’nin omzundaki şal da çekilmiş ve bu şal bir şey bulunamamasına rağmen iade 

edilmemişti ki, bu olay daha sonra destani trajediye dönüşecek olayın çıkış noktası olmuştur. 

Hanedan üyeleri sarayı boşalttıktan sonra maalesef Osmanlı devlet tarihinde yüz kızartıcı diye 

nitelenen olay yaşanmış, darbeciler sarayın hazinesini, bir başka deyişle Osmanlı Devletinin parasını, 

altınlarını yağmalamışlardır. 

Sultan ve ailesi kayıklarla Topkapı Sarayına nakledilmiş, Abdülaziz’e de amcası Sultan 3. 

Selim’in odası ayrılmıştır ki bu durum çok farklı anlamlar içermektedir. Çünkü 3. Selim tahtından 

indirildikten sonra bu odada şehit edilmiştir. Sultan Abdülaziz, dairesine yerleşir yerleşmez V. Murad’a 

hitaben bir mektup yazar ve suikasta uğrayacağına dair şüphelerinin olduğunu kendisinin ve ailesinin 

Feriye Sarayına naklini ister ve akabinde bu nakil gerçekleşir.  

 

7. SULTAN ABDÜLAZİZ’İN KANLI GÖMLEĞİ: ÖLDÜRÜLDÜ MÜ, İNTİHAR MI 

ETTİ? 

 

Abdülaziz’in Topkapı Sarayı’ndan Feriye sarayına taşınışının ikinci günü 4 Haziran 1876 günü 

Osmanlı tarihinin en acı vakalarından biri yaşandı. O sabah Abdülaziz abdest alarak sabah namazına 

durmak amacıyla odasından dışarı çıktı. Daha sonra sarayda görevli Fahri Bey ile karşılaşıp 

selamlaştıktan sonra odasına dönüp sakalını düzeltmek için bir ayna ve makas istediğini iletti. Saraydaki 

diğer nöbetçiler eski Sultanı kontrol ettikten sonra durumu Valide Sultan’a bildirdiler. Valide Sultan 

durumu kendi gözleri ile görmek için Abdülaziz’in yanına giderken kapının içeriden kitlendiğini ve bir 

takım iniltiler işittiler. Kapı kırılıp içeri girildiğinde manzara gerçekten feciydi.  

Abdülaziz kolu sıvalı, başı açık olarak odanın yan minderi üzerinde yan tarafına yatmıştı. İki 

bileklerinden de kanlar fışkırıyor ve son nefesini vermek üzereydi. Ve o trajik simge olan kanlı gömlek 

annesi Pertevniyal Valide Sultanın tam karşısındaydı. Abdülaziz’in yanı başında rahlenin üzerinde sayfası 

açık biçimde Kur’an-ı Kerim duruyor, Nur Suresi’nin şu mealdeki 35. Ayeti fark ediliyordu: 

“Allah, göklerin ve yerin Nur’udur. O’nun nurunun örneği içinde çerağ bulunan bir kandile 

benzer. Kandil bir sırça içerisindedir. Sırça, inciden bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da 

nispeti olmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılır. Bu ağacın yağı, neredeyse ateş dokunmasa 

bile ışık saçar. Nur üzerinde nurdur o. Allah dilediğini kendi nuruna kılavuzlar. Allah, insanlara 

örnekler verir, Allah her şeyi bilmektedir.” 

Durumu haber alan Hüseyin Avni Paşa kayığına atlayarak 20 dakika gibi bir sürede olay yerine 

ulaşır ve Sultan Abdülaziz’in cansız bedenini olay yerinden uzaklaştırır. Cenazenin otopsisi yapılması 

için Dr. Marko Paşa olay yerine gelen ilk doktorlardandır. Detaylı bir inceleme yapılmadan Hüseyin Avni 

Paşa’nın isteği doğrultusunda bir rapor hazırlanır. Raporda imzası olan 19 doktordan yalnızca bir kaçı 

Abdülaziz’in kesik bileklerini inceleme fırsatı bulduğu söylenebilir. Cenazeyi görmeden rapora imza 

atmayan bazı doktorların, Serasker Hüseyin Avni Paşa tarafından rütbelerinin söküldüğü belgelerle 

sabittir. Rapor birçok açıdan yanlışlıklarla dolu olmasına rağmen, kesinlik belirten bir intihar vakası 

olduğuna dair bir cümle de yer almamıştır. Birçok adli tıp uzmanı bir kişinin iki bileğini kesme 

ihtimalinin olmadığı görüşünde birleşmiştir.  



II. Abdülhamid döneminde kurulan Yıldız Mahkemesi sorgularında ve sonuçlarında bu vakanın 

intihar vakası olmadığı, aksine bizzat cinayet olduğu ispatlanmıştır. Feriye sarayında göreve başlayan üç 

bahçıvan Cezayirli Mustafa Pehlivan, Yozgatlı Pehlivan Mustafa Çavuş ve Boyabatlı Hacı Mehmed 

Pehlivan Çavuş Hüseyin Avni Paşa tarafından görevlendirilmişler ve Sultan Abdülaziz’in katilleri olduğu 

mahkeme kararlarıyla sabitlenmiştir.  

Gelgelelim bir başka hususta Sultan Abdülaziz’in çıplak bedenini görebilen Sultan Ahmed Camii 

vaizi ve başimamı Ömer Efendidir. Ömer Efendi padişahın cenazesini yıkamış ve Abdülaziz’in kalbi 

üzerinde mor ve büyük bir leke olduğunu yeminle beyan etmiştir. Mahkemede teşhir edilen padişahın 

hırkasının kalbin üzerine isabet eden kısmındaki delik ise meseleyi daha da ciddi bir konuma getirmiştir. 

İşte bu ifade olayın cinayet olduğu şüphesini daha da kuvvetlendirmiştir.  

Hüseyin Avni Paşa ve ekibinin bu darbe planı arkasında bir Osmanoğlu padişahını şehit etme gibi 

bir düşüncesi var mıydı bilinmez ama durum bu şekilde sonuçlanmıştır. Olayın bir intihar değil cinayet 

olduğunun anlaşılması ise II. Abdülhamid döneminde kurulan Yıldız Mahkemesi sonucunda ortaya 

çıkacaktır. 

Olayın intihar mı cinayet mi olduğu hala belli çevrelerde tartışma konusu olmaya devam ederken 

tarihçi İbnülemin Mahmud Kemal’in şu sözü çok anlamlıdır: 

“Fakat merhumun tahttan alınmak istendiği günden ahirete gittiği veya gönderildiği 

dakikaya kadar cereyan eden olayları göz önünde bulundurarak derim ki, Sultan Abdülaziz 

katledilmiş ise, katlettiren Hüseyin Avni Paşa’dır. İntihar etmiş ise, müsebbibi ve diğer tabirle 

manevi katili yine Hüseyin Avni Paşa’dır.” (Balcı, 2007: 319) 
 

8. ÇERKEZ HASAN VAKASI 

Sultan Abdülaziz ve ailesi saraydan kayıklarla Topkapı sarayına götürülürken padişahın 

hanımlarından Neş’erek Kadın- Efendi’nin omzundaki şal da çekilmiş ve geri verilmemişti. Sağanak 

yağmurlu bir havada bu muameleye maruz kalan Neş’erek Kadın – Efendi, daha sonra rahatsızlanarak 

Abdülaziz’den bir hafta sonra vefat etmiştir. Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi, ardından 

katledilmesi ve Neş’erek Kadın- Efendi’nin vefatı bir kişide dönülmez intikam hislerinin oluşmasına 

neden olmuştu. Bu kişi aynı zamanda Abdülaziz’in kayın biraderi olan Neş’erek Sultan’ın kardeşi Çerkez 

Hasan Bey’dir. Bu olaylara sebep olan darbeci paşalar ve diğer askerlere karşı intikam duygusuyla 15 

Haziran 1876 günü Midhat Paşa’nın konağını basmaya karar verir. Midhat Paşa konağının üst salonunda 

toplantı halindeydi. Konak serasker dairesinden getirilen zabitler tarafından korunuyordu. Toplantıya 

Hariciye Nazırı Raşid Paşa ve Serasker Hüseyin Avni Paşa başta olmak üzere, sadrazam Mütercim Rüştü 

Paşa, Bahriye Nazırı Kayserili Ahmed Paşa ve Şura-ı Devlet Reisi Midhat Paşa başta olmak üzere toplam 

13 kişi katılmıştı. Konağa silahla baskın yapan Çerkez Hasan, Hüseyin Avni Paşa ve Raşid Paşa olmak 

üzere 5 kişiyi öldürmüş 10 a yakın kişiyi de yaralamıştır. Yakalanmasından sonra başındaki yarayı tedavi 

için gelen hekimi kabul etmemiş, “beni ya asacaklar ya da kurşuna dizecekler, tedavinin maksadı yoktur.” 

diyerek geri çevirmiştir. 17 Haziran 1876 günü sabah namazından sonra Bayezid Meydanındaki Serasker 

kapısının önündeki dut ağacına asılarak idam edilmiştir. (Salar, 2012: 19-26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. SONUÇ 

30 Mayıs 1876 Darbesi Sultan Abdülaziz’in tahttan indirildiği ve sonrasında katledildiği bir 

vakadır. Süleyman Paşa başta olmak üzere darbeci başalar bunu ihtilal olarak nitelemişler, ancak ihtilal 

niteliği taşımamaktadır. 63 kişilik bir cuntanın eseri olan bu olayın en somut kişisi darbeyi fiilen 

gerçekleştiren Süleyman Paşa olsa da asıl mimarı Hüseyin Avni Paşa’dır. Bu darbe sonucunda vatan ve 

millet adına hareket edildiği gibi iki önemli noktaya işaret edilmiştir ki, günümüzdeki darbelere esin 

kaynağı olma yönünden oldukça manidardır. Hâlbuki millet’ in bu darbeden haberi bile olmamıştır. Bu 

darbe tamamen şahsi çıkar ve menfaatler uğruna bir kin neticesinde Serasker Hüseyin Avni Paşa 

tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Darbenin diğer aktörleri başta Midhat Paşa olmak üzere bu darbeye bir ideolojik kılıf uydurmuşlar 

ve meşrutiyet için gerekli görülen bir adım olarak nitelemişlerdir. Jön Türklerle birlikte İngiltere ve diğer 

düşman ülkelerim maddi ve manevi desteğiyle bu darbe meşrutiyet öngörüsüyle yapılmıştır. 

1876 darbesi ileride ilan edilecek olan meşrutiyet rejimi döneminde II. Abdülhamid’in 

politikalarını da doğrudan etkilemiş bir olay olmuştur. Artık padişahın devlet adamlarına güveni 

kalmamış, tam bir kaos ortamı oluşmuştur. Hasta adam Osmanlı Devleti, Sultan Abdülaziz döneminde 

eski şanlı günlerine dönme hayali içindeyken, tarihin utanç verici olaylarından birine sahne olmuştur. 

Cunta ekibinin içinde Abdülaziz’den sonra tahta geçecek olan Sultan V. Murad’ında olması ayrı bir sorun 

mahiyetindedir. İngiltere tarafından maşa gibi kullanılan Sultan V. Murad akli dengesini tamamen 

yitirerek tahttan inmek zorunda kalmış, kardeşi Abdülhamid’in hükümdar olmasıyla da bu olay aydınlığa 

kavuşmuştur.  

Modern darbelere esin kaynağı olduğu düşünülen 1876 darbesinin en trajik ve dramatik öğesi 

kuşkusuz Abdülaziz’in kanlı gömleğidir. Bu gömlek üzerine yıllarca tartışma yapılmış, olayın cinayet mi 

intihar mı olduğu sürekli sorgulanmıştır. Olayın alelade bir cinayet olduğu belgeler ve şahitlerle sabitken, 

önemli olan, bir darbenin hem de hükümet değil bir hükümdar darbesi olan bu elem verici hadisenin 

yaşanmış olması, bir Osmanoğlu hanedanı reisinin gördüğü bu muamelenin acı sonuçlarıdır. 
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