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ÖNSÖZ
Girid adası, Akdeniz'de stratejik bakımdan
büyük önemi haiz bulunduğu halde oldukça geç
bir tarihde Osmanlı türklerinin hakimiyeti altına
girmiştir. Gerçi bu adaya türkler, fetih tarihine
nazaran çok daha öncesinden akınlara başlamış ve
Osmanlılar 1533 den itibaren adanın bazı noktalarına çıkarak, bol mıktarda esir ve ganaim almış
lardı; bilhassa 1538 tarihinde vuku'a gelen Osmanlı
Venedik savaşında, venediklilerin elinde olan
Girid adası, Barbaros Hayreddin Paşa tarafından
fazla zarar görmüşdü . İstiye, Resmo, Suda, Hanya
ve Milopotamo ile havalisindeki köyler, Kanuni
Sultan Süleyman devrinde Türk gücünün ne olduğunu gayet iyi anlamıştı 1 • il. Selim'den itibaren iV.
Murad devrinin sonlarına kadar devam eden zaman
içinde husule gelen Girid ile alakalı olaylar ise,
nihayet bu adanın Osmanlı hakimiyeti altına alın
ması zaruretini ortaya koydu. Kuzey Adriyatik
kıyılarından batı Afrika sahillerine kadar, doğu
daki adalarla birlikte, Akdeniz'in, Osmanlı türklerinin idaresi altına girdi ği bir devirde, Girid'in
1 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osman lı Tarihi, Ankara 1949,
c.ll,s .363; Cemal Tukio, Girid (İslam Anskl.), İstanbul 1956,Fa. 38.
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venediklilerden alınmaması, askeri ve ticari bakım
dan cidden bir mahzur teşkil ediyordu. Ayni zamanda belki bir şeref mes'elesi de olmuştu .
Girid'in fe thi t eşeb büsü ma'lilm olduğu üzere,
Osmanlı padişahı Sultan İbrahim zamanında (16401648) ele alındı ve Kızlar-ağası Sünbül Ağa vak'ası, bunun zahiri sebebini teşkil etti 2 • Hanya fatihi
ünvanı ile meşhur Silahdar Yusuf Paşa kumandasında sevk olunan donanmanın hareketile, 1645
yılı ilk baharında b aş layan sefere, daha sonra Dördüncü Sultan Mehmed d e vrinde d e d evam edildi.
Nihayet takriben 25 sene kadar sürecek olan bu
mücadele neticesinde, zaman zaman Devlet-i aliyye'nin çok s ıkıntılı vaziyetl er geçirmiş bulunmasına
rağme n , Girid muharebeleri Faz ı l Ahmed Paşa
zamanında, 5 Eylül 1669 anlaşması ile türklerin
lehine s onuçlandı 3 • Suda, Spinalunga, Granbusa
kal'aları hariç, Girid a dasının tamamı Osmanlı
hakimiyetini kabili etti. Bu hal hem en hemen ayni
statüyü muhafaza etmek ş artile 1715 senesine kadar
de vam eyledi . A ncak Damad Ali Paş a 'nın Mora
seferi e snas ınd a b u kal'alar da zabt edilm ek suretile,
Girid ad a sı bi r Osm a nlı eyaleti halinde ida reye
ba ş lanıldı. Girid vi layeti, Kandiya , Ha nya ve Resmo
sancakları n dan müt e ş e k ki l olup, vila yet merkezi
2 Hüseyin Ka rn i Hanya vi. Girid Ta rihi, İstanbul 1288,
c. 1. s . 204 vd .
3 lsmail H ami Da n iş mend, izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul 1961, c. III, s. 393-407, 416 vd., 437-440; Kav ur zade İbrah im Reşad , Girid Ta rihi, 1317.
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önceleri Kandiya, daha sonra da Hanya şehri idi.
Girid adası üzerinde yaşayan yerli halka ve
bilhassa hristiyanlara, zaman zaman bazı imtiyazlar
tanınmış olmasına rağmen, onları tatmin etmek
bir türlü mümkin olamıyordu. Daha ziyade Rus
çarı 1. Petro zamanında başlayıp, günden güne
şiddetini arttıran Rus tahrikleri, Fransız ihtilalinin
uyandırdığı milliyet cereyanları, Osmanlı hakimiyeti
altındaki rum unsurunu Devlet-i aliyye'den ayrıl
maya sevk ediyordu. Nihayet rumların meydana
getirdiği Heteria cemiyetinin faaliyeti, Girid'in rum
halkını da Osmanlı devletine karşı harekete geçirmeye kafi geldi . Bab-ı ali'nin , Tepedelenli Ali Paşa
isyanını basdırmakla meşgul bulunduğu bir sıraçla,
Mora'da ve adalarda çıkan isyana, Girid rumlarınin
dahi iltihak ettiği görüldü. Evail-i Şevval 1236
(Temmuz 1821) de ilk hareket lsfakya ve Hanya
sancağının dağlık köylerinde başladı 4• Te'dlbi lb25
de Mısır valisi Mehmed Ali ve oğlu İbrahim Paşa
lara bırakılan bu olaydan bir müddet sonra, yani
1830 yılında Londra protokolu ile Yunan krallığı
nın kurulması ve fakat Girid'in Yunanistan'a bağ
lanmaması mu vacehesinde, Girid rumları yeniden.
isyan ettiler 5 • 1831 de, Girid valiliği de tevcih
edilmek suretile, vuku'a gel en isyanın tenkili Mısır
4 Şii n i-z ii d e Mebmed At a ullah, Tarih , İstanbul 1291, c.
iV, s. 198; Yorga, Osman lı Tarihi (Beki r Sıdk ı Baykal te~c ü 
mesi), Ankara ll:l48, c. V, s. 255.
5 Midhat Işın, Ta rihde Girid ve Türkler , İstanbul 1945,
s. 50 vd .
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valisi Mehmed Ali Paşa'ya havale olundu. Mehmed
Ali, Girid rumlarını bu def'a da susturmakla beraber 6, kendisine büyük bir menfaat sağlamıyacağını
anladığı Girid adasında fazla kalmak istemedi ve
15 Temmuz 1840 da imzalanan Londra anlaşmasını
mütaakib Mehmed Ali Paşa Girid'den tamamen
çekildi. Bunun üzerine ada, mülhakatı ile beraber
bir eyalet şeklinde ve kayd-ı hayat şartı ile Girid
muhafızı Mustafa Naili Paşa'ya bırakıldı 7 • Fakat
bu suretle Girid'in doğrudan doğruya Osmanlı
devleti idaresi altına tekrar girmesinden az sonra,
adada yer yer mahalli isyanlar zuht1r etti ve bunların biribirini takib ettiği görüldü 8 • Ancak 1864
yılında Yedi-ada'nın Yunanistan'a verilmesi üzerine,
rumlar ile meskun hemen hemen bütün adaları elde
ederek büyük bir Yunanistan kurmak isteyen yunanlıların, Girid'e gönderdikleri papaz ve öğret
menlerin tahriki neticesi, 1866 (1282) yılında, Girid
adasında meydana getirdikleri isyan ise, çok daha
6

Yorga,

Aynı

eser , c. V, s. 360.

İbnülemin Mahmud Kem a l İnal, Osmanlı Devrinde Son
Sadrzaz:amlar, İstanbul 1940, s. 74 vd. Mehmed Ali Paşa'nın,
7

Girid valiliği sırasında, Mustafa Paşa'yı alakadar eden iki
layiha sureti için bak, Mecmu'a, vrk. l/b-10/a, Üniversite Kitaplığı. Türk. yaz. nr. 6106. Kamil Paşa, T arih·i siyasi, İstan
bul 1327, c. ili, s . 121 ve 149 vd . Şinasi Altuodağ, Kav a /alı
Mehmed Ali Paşa isyanı (183 1-1 841 ) , Ankara 1945, s. 28 vd.
ve Mehmed Ali Paşa <lslam Ansk.), İstanbul 1957, Fa . 76.
8 Vecihi, Musa vver T arih-i harb , İstanbul 1315, s. 40
ve Cbarles Seignobos, T arih·i siy as i (Asr · ı h az ırda Avrupa
1814-1896), Ali Reşad terem., İstanbul 1325, c. il, s. 389.
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geniş

Bu

ölçüde bir ayaklanma hareketi halini

ayaklanmayı teşkilatlandıranlar

aldı 9.

arasında

rusHanya konsolosu da bulunuyordu ıo.
Girid rumları bu def'a adada okullar açılması,
yeni limanlar yapılması, ziraat bankası kurulması
ve vergilerin indirilmesi gibi daha bir çok isteklerde bulunuyorlardı. Onların bu isteklerini bazı
Avrupa devletlerinin dahi desteklediği görüldü.
Fakat yapılan bütün çalışmalara rağmen neticede,
arzularının Devlet-i aliyye tarafından yerine getirilmediğini gören Girid rumları , nihayet kendi kendilerine muvakkat bir hükumet kurarak, adanın
Yunanistan'a ilhakını ilan ettiler. Bu hususta devrin
dışişleri bakanı Alı Paşa, Bab-ı ali"nin Londra,
Paris, Viyana, Berlin, Petersburg ve Floransa'da
bulunan sefirlerine hitaben , 22 Ağustos 1866 da
yazdığı bir tahriratta, özet olarak şöyle diyordu:
ların

"Londra, Paris, Viyana, Berlin, Petersburg ve
Floransa'da Devlet-i aliyye süferasına.
İstanbul : 22 Ağustos 1866
1

Ağustos

ku ' atının

1866 tarihli tahriratımla Girid vuhakikat-i hali ve bu mes'ele hakkında

Bu esnada Dışi~leri bakanı bulunan Mehmed Emin Ali
a li' nin Yunan hükumeti nezdindeki sefiri Fotya di Bey'e gönd e rdi~ i t ezkireler dilckata şayandır. Bunların,
kısaltılmış olarak y a yınlanan me ti n suretleri için bak, Girid,
İstanbul 1328, s. 19-22.
10 Mahmud Cela leddi n Paşa , Mir'dt-ı hakikat, İstanbul
1326, c. 1, s. 25 vd.
9

Paşa 'nın, Bab-ı
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Devlet-i aliyye'nin sfüet-i mütalaası rehin-i ıttıla'-ı
sefiraneleri olmuştur. Her nekadar şu hal ozamandan beru bir mühim hadise zuhuru ile hissolunur
derecede tagayyür etmemiş ise de beyinlerinde bir
hükumet-i muvakkate teş~ili ile ahaliyi idlal ve
iğ.fa.le çalışan rü'esay-ı eşkıya hükumet-i mahalliyenin nam-ı namiy-i hazret-i padişahiye olarak
tebliğine me'mur olduğu nasayih-i müşfikaneyi
kabUle pek müstaid görünmüyorlar. Bunların evamir-i Saltanat-ı seniyye'ye adem-i mutavaatları ve
adanın daire-i itaatde bulunan ahalisi hakkında
vuku'a gelmekte olan hareketleri Bab-ı ali'yi derece-i nihayede menfUru bulunan ve şimdiye değin
icrasından ictinab ve ittika'da bezl-i mechud olu-·
nan tedabir-i şedideyi ittihaza mecbur edeceği
kemal-i teessüf ile görülmektedir.
Harekat-ı isyaniyenin giridliler içinde bulunan
müşevviklerine suret-i hayır-hahanede nasihat olunmuş olaydı isyan ve şekaveti hemşehrileri hakkında
her türlü mes'uliyeti yine kendilerine raci' olacak
bir takım mesaib ve şedaidi intac edecek derecede
ileriye getirmemeleri ümidi kalabilir ve Yunanistan'da bulunan muharrikler tarafından bunlara teş 
vikat ve iğfalat vuku' bulmasaydı, bu ümide esaslı
bir şey nazarı ile bakılabilirdi; Ancak hal ve
keyfiyet bu merkezde olmayıp Alina'da bulunan
muharrikler, gazeteler vasıtası ile bir takım fitneengiz bendler neşr ve ilanına kanaat etmiyerek
usat ta'bir eyledikleri giridlilere her türlü ian e esbabını tehyie ve irsal ey lemek üzre suret-i aleniy-
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yede ve Yunan devletinin gözü önünde bir takım
komiteler teşkil etmektedirler.
Yunanlıl a r beyninde tasavvur-ı azim ismiyle
mütearif olan niyyet-i faside-i ma'hüde tarafdarlarına bu kere Girid'in Yunanistan'a ilhakı sevdası
müstevli olmuş olduğu bazı karairı-i haliyeden anlaşılmaya başladı . lka'-ı şı1riş ve ihtilali kendilerine
san'at edinmiş olan şu fitne-engizlere hiç bir şey
hail ve mani o lamıyor. Bunlar Devlet-i aliyye'yi
itham için ifk ü iftirayı alet-i taarruz ittihazında
edna mertebe tereddüd ve tehaşi etmeyi p Avrupa'nın meyi ve müveddetini celb ve düv el-i mütemeddineyi iğfal için iht ira' ve irtikap eylemedikleri eracif ve ekazib kalmadı. Bunların kavillerine
göre taht-ı tabi'iyyet-i Saltan at-ı seniyye'de bulunan
hristiyanlar bir takım na-şinide mezalim ve teaddiyatla mazlı1m ve me'mfırin-i Devlet-i aliyye'nin
keyfe-mayeşa mal ve can ve ırz ve namuslarına
taarruzları altında makhfır ve vahşi sahihlerinin
zir-i ribka-i takat-fersasında nalan ve giryan oldukları halde mukaddema kesb-i istiklaliyet ederek
hıtta-i şarkıye'de hüsn-i idareye nümfıne ittihaz
olunmaya şayan olan Yunanistan'a iltihakları zamanın a çar çeşm-i intizar ile muntazır ve nigerarı
imişler. Yunanistan' da cereyan eden ahvalin ala-vechi't-tafsil tahkiye ve tezkirinden sarf-ı nazar ile
yalnız 1855 senesinde güya naci unvanı ile ge lmiş
olan eşkıyay-ı yunaniyenin mürtekib ve mütecasir
oldukları harekat-ı fezahat-karane ve gare t-giranelerini Tırhala rumlarının el'an unutmadıklarını tez-
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kar ile iktifa ederim . Bu dahi rivayet-i mevsukaki Yunan devleti vükelası ağraz-ı umumiyeye galebe hususunda iddiasından hali olmadık
ları acz ve iktidarsızlıklarını bir kat daha irae ve
isbat niyyetiyle Devlet-i aliyye teba'a-i hristiyaniyesinin ahvaline dair düvel-i muazzamaya verilmek
üzere bir takım layihalar tertib ve tehyi'e etmekde
imişler. Bu layihalar Yunan gazetelerinin küll-i
yevm neşretmekde oldukları müfteriyat-ı fezahatgayatın nev'-i diğeri demek olacağından piş-i nazar-ı mütalaalarına konulacak Avrupa kabinatoları
bunları muttasıf oldukları kemal-i hakkaniyyet · ile
hükmedecekleri meczumumuzdur.
Ali,, ıı.
Devlet-i aliyye pek haklı olarak Girid'de meydana gelen bu olaylara şiddetle mukabelede bulundu. Önce 8 Eylül 1866 tarihinde Girid valiliğine
hareket eden sabık sadrıazamlardan Mustafa Naili
Paşa vasıtası ile Girid'in her nahiyesinden müsliman ve hristiyan olmak üzere birer, ikişer temsilci
çağrılıp, bunlarla Girid'in iç işleri müzakere yolu
ile halledilmek istenildi 12• Fakat bilahire, Bab-ı
ali, Girid asilerinin yapılan teklifleri kabul etmedandır

ıı

Girid, s. 13-15.
Bu hususta Sultan Abdülaziz'in, Mustafa Na ili Paşa'ya
gönderdiği bir ferman sureti ve H ar iciye nazırı Ati Paşa'nın
Londra, Paris , Viyana, Berlin, Petersburg ve Floransa elçilerimize yazdığı tahrirat Örneği için bak, Girid, s, 31-34. ; İ b nül
emin Mahmud Kemal İnal, Aynı eser, s. 80 vd.; Kenn eth Bourne,
/ngiltere ••e Girid isyanı 186617 869 (Yuluğ Tekin Kurat terem.),
Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara 1963, c. l, sayı 1. s. 254
ve 266.
12
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meleri karşısında, Ömer Lütfi Paşa'yı adaya göndererek, Ekim 1866 dan itibaren bunların tenkllini
emretti 13 • Meydan a g-elen yeni durum muvücehesinde, ada rumlarınd an, as il er da ğ lara, şehir ve
kasaha halkı da iç kısımlard an sahillere ve buradan yabancı d ev let lerin gemi leri ile Yunanistan'a
göç etmeye başladılar. Bilhassa Fransa ile Rusya'
nın Girid adasında bulunan kon so l os ları, bu defa
asi rumları tecavüze uğramış zavallı insanlar gibi
göstererek, onları himayeye ka lkdıla r. Halbuki başta
Yunanistan rumları o lmak üze re, diğer hristiyan
d evle tl e rden, a dad aki asilere yardım için gönüllüler dahi gelmişti. Rusya Girid asi le rin e bol mık
tarda para ve silah gönderiy ordu. Buna rağmen
Bab-ı ali, ada ya bir yardım he y'eti gön de rmi ş ve
bu hey'et vasıtası ile sefalete düçar olan ailelere
yardım et mek istiyordu . 11 Mart 1867 tarihi nde
dışişleri bakanı Fuad Paşa, Londra, Paris ve Petersbu r g sefirler imi ze hitab en yazd ı ğ ı bir telgrafnamade ise şöyl e diyordu:
"Londra, Paris ve Pete rs burg'da Devlet-i a li yye
İst a nbul: 11 Mar t 1867

süferasına.

Usa t takımından telef olan ları n familya ve yetiml erinin bulunduk l arı ahval ve b unların düvel-i
ec ne biye konsolosları tarafından himaye t ve siyanet olunmakda o ldu kların a dair münteşir o lan eracif
1B

bos,

Ay nı ese r, c. V, s. 5:'> 8 vd. ; Charles S eig ooeser , c. ll, s. 389.

Yorga,

A y11ı

ıu

Girid ceziresinden alınan ihbar ve muresmiyye tasdik etmemekde ise de ma ' mafih Devlet-i aliyye cezire-i mezbilrenin ıslahı
hakkında ittihaz buyurmuş olduğu tedabirin ikmali
maksadı ile daire-i Nezaret-i hariciyye me'milrların·
dan Kastaki Efendi ile Doktor Sava Efendi'yi
acilen Girid'e azimet etmek ve saadetli Server
Efendi hazretlerinin riyaseti altında olarak bir
iane komisyonu teşkili ile vuku'at-ı ahire üzerine
düçar-ı sefalet olan familyaların ta'mir-i hallerine
mübaderet eylemek üzere me'mür ve tayin buyurmuş ve komisyon-ı mezkı1re külliyyetli zahair ve
me'kı1Jat ve sair bir çok eşyay-ı Jazime tevdi' ve
teslim kılınmıştır. Fuad,, 14 •
Devlet-i aliyye'nin bu iyi niyetine karşı, Yunanistan'ı ve asi rumları şiddetle müdafa'a eden
Fransa, yapılan işleri beğenmemiş ve Rusya'nın da
muvafakatını almak suretile, Girid halkının istek
ve şikayetlerini öğrenmek için, adaya milletler arası
bir komisyon gönderilmesini teklif etmişti; hatta
Fransa'nın bu işde daha ileri giderek, adanın Yunanistan'a ilhakı veya muhtariyeti husüsunda, Girid
halkının oyuna müracaat edilmesini dahi Bab-ı ali'
den taleb ettiği görüldü 15 • Ancak İngiltere ve Avusturya'nın bu müdahale şekline muhalefetleri karşı
sında, Fransa, Bab-ı all'ye yaptığı teklifi değiştirve

rivayatı

harrerat-ı

14
15
Paşa'ya

s. 260.

Cirid, s. 42 vd.
Bu hususta bak, Fuad Paşa'nın , Paris sefiri C emil
mektubu . Girici, s . 47-55; Kenn eth Bourne, Aynı eser ,
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mek suretile, yeni b ir teklifde bulunmak mecburiyetinde kaldı. Bu teklife nazaran Girid adasına milletler arası bir komisyon gönd erilecek ve bu komisyon Devlet-i aliyye'nin adaya yollayaca ğ ı diğer bir
hey'et ile beraber ç alışarak, iki taraf arasındaki
mes'eleleri tesviye ed ecekti. Bundan maada müzakereler esnasında, Ba b-ı al!, adadaki as i rumlar ile
bir mütareke yapacaktı. Fransa'nın bu son teklifine,
Rusya'nın yanında Avusturya, İtalya ve Prusya'nın
dahi katılmış olmasına rağm e n, Bab-ı ali', keyfiyeti,
pek haklı olarak, kendi iç işl e rine bir müdahale
telakki ettiği için, y a ba!1cı devletlerin isteklerini
şiddetle redetti; yalnı z adada kısa süreli bir mütarekeye taraftar olduğunu bildirdi 16 •
Bu esnada sadrıazam Ali Paşa ve Hariciye
nazırı Fuad Paşa g ibi tanınmı ş bazı d e vle t ad a mları, Girid'deki ıslahat işl e ri n i , Devlet-i aliyye'nin
ke ndi başına yap a bil ec eğin e kaani bulunuyorlardı.
Bu itibarl a yaban c ı d e vletlerin ta zyiki karşı s ınd a,
bilhassa Fransa impa ra toru III . Na poleon'un Mill et
meclisi'nde s öyl e d iğ i nutuk dan so nr a , d erhal faali yete geçen Al i Paşa' nın Girid mes'elele rin e b ir
düzen vermek am ac ı ile, G irid adasına hareket
etti ğ i g örüldü 17 • Devrin pad i şa hı Sultan A bdül a zi z,
16 Fua d Paş a' n ın, Pa ri s, V iyana, Berl in, P e l ersbur g ve
F loransa 'da bul unan Osman lı d evleti sefirleri ne gö nderdi~i 20
Ha ziran 18f,7 tar ihl i t ahri r at su reti için bak, Girid, s. 6 1-67;
Mahmud C e la ledd in Paşa , Ay nı eser, c. I. s . 26 vd .; Kenn eth
Bo ur ne, Aym eser, s. 264 vd.
17 İ bn ül e rn in Mahmud Kema l İnal, Aym eser, s. 22 vdd.;
Mahmud Ce la leddin Paşa, Aym eser, s. 29.
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Ali Paşa'nın, Girid ahvali hakkında, Girid'den yolladığı bir layihayı müteakib 18, 30 Eylül 1867 (2
Cümade' l-ahire 1284) tarihli fermana bağlı nizamnam e ile 20 Ocak 1868 (25 Ramazan 1284) tarihli
diğer bir fermana ait Meclis-i umumi nizam-namesi
hükümlerinin, adada tatbiki hususunu Aıı Paşa'ya
tevdi' eyledi 19 • Aıı Paşa, Girid'deki isyan olayları
kuvvet ile bastırılmış olsa dahi, Osmanlı hakimiyetini adada devam ettirmenin çok güc bir iş olduğunu anladığından, Girid'e muhtariyet verilmesine taraftar olmuş ve devrin padişahından da bu
hususta fermanlar istemişti.
Ada sakinlerinin refah ve sadetini arzu eden
Sultan Abdülaziz'in, g öndermiş olduğu birinci fermanda, Mart 1284 senesinden itibaren, adanın iki
senelik a'şar vergisinin tamamını afvettiği; mütaakib iki seneye ait a'şar vergisinin de yarısını almayacağı /; diğer yarısına ait hasılatı ise, ada sakinlerinin arzusu vechile, ada dahilind e ıslahat işlerine
sarf edeceği kaydediliyordu. Bundan maada Girid'in
islam ahalisi askerlik hizmetinden mu'af tutulduğu
müddetce, Girid hristiyanlarının da askeri bedel
vermiyecekleri yazılıydı. Diğe r taraftan Hanya'da
ıs Bu l a yihanın sureti ve mahiy eti hakkında bak, G irid,
s . 91 -112 ; Mahmud Celaleddin Paşa, Aynz eser, c. 1, s. 30.
19 Vecihi. Musavv er Tarih-i harb, İstanbul 1315, s. 41
vd.; Gir id nizam-ı cedidin e ai t bilumum nizam-n ame metin!P.rİ
için bak, Muh a rrerat-ı r es miy e. ve nizam-n öm e·i cedid d er
hakk-ı Girid, Mekteb-i san ayi m a tbaa s ı, 1288, s. 103-183 : Enver Ziya Kara!, Osmanlı Tarihi, Ankara 1962, c. VllI , s. 118.
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toplanan İslam ve hristiyan temsilcilerin, bazı vergi mes'eleleri hakkında yaptıkları müracaatların
dahi nazar-ı itibara alındığı ve bu hususların tesviye olunacağı bildiriliyordu.
3 Ekim 1867 (5 Cümade'l-ahire 1284) tarihinde Girid adasına varan Ali Paşa, evvela bahis
konusu fermanın ada halkına bahşettiği imtiyazları
ilan etmiş ve bilahire nizam-namedeki maddeleri
uygulamaya çalışmıştı. 2 Cümade'l-ahire 1284 (30
Eylül 1867) tarihli fermana bağlı bulunan nizamnameye nazaran: Girid adasının mülki idaresi, padişah tarafından nasb olunacak bir valiye, kal'aların muhafazası da bir kumandan a verilecekti. Ancak icabında valilik hizmeti kumand a nlık ile birleştirilebilecekti . Valilerin yanında, biri müsliman
diğeri hristiyan olmak üzere padişah tarafından
tayin edilmiş iki müşavir bulunacaktı. Girid adası
lüzumu kadar sancaklara ayrılacak ve bu sancaklara padişah tarafından tayin edilecek mutasarrıf
ların yarısı İslam yarısı hristiyan olacaktı. İslam
mutasarrıflar a hris tiyan, hristiyan muta s arrıflara
da bir İslam muavin veril ecekti ' 0• Sancaklar dahi
k;:ızalara ayrılacak ve her ka zaya bir kaymakam
ile ayni dinden olmaya n bir mua vin tayin edil ecek ti. Adanın mali işl e rin e viliiye tde d e fterdar ,
sancaklarda muhasebecile r, kaza la rda mal-müdürleri bakacaktı. Y az ı i ş l e r i ise iki dil üzerine tan20 Gir id , Ka ndiya, H ao ya. Resmo, İsfa kya , L aşi d olmak
Üze re b e ş sancağ a a yr ılmış tı. Ba k, M uharrerat- z r es m iye ve
nizam- n a m e- i cedicl der hak k-z Cirid, 1288 , s. 164
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zim edilecekti. Vilayetde, sancak ve kazalarda birer idare meclisi bulunacak, bunların reisleri ise
vali, mutasarrıflar ve kaymakamlar olacaktı. Meclislerde, mektubcu, muhasebeci, baş-kiitib gibi resmi me'mı1rlardan ma'da, halk tarafından seçilmiş
üçü İslam ve üçü hristiyan olmak üzere altı üye
bulunacaktı. Vilayet merkezinde, sancak ve kazalarda da'vaların görülmesi için birer dea vi meclisi
kurulacak ve bu meclislerin üyelerinin yarısı İslam,
yarısı hristiyan ahalid en seçilecekti. Ancak ahalisi
sırf hristiyan olan yerlerde üyelerin tamamı hristiyanlardan olacaktı. İslamlar arasında vuku'bulacak da'valar, şer'iyye mahkemelerinde görülecekti.
Her köyde bir ihtiyar meclisi olacak, sancaklarda
ise, İslam ve hristiyanlar için ayrı ayrı birer ihtiyar meclisi kurulacaktı. Girid vilayetinde, bunların
dışında bir umumi meclis dahi bulunacaktı. Bu meclise her kazadan, halkın seçeceğ i iki üye (meb'us) iş
tirak edecekti. Ahalisi yalnız islam veya hristiyan
olan kazaların üyeleri İslam veya hristiyan olacağı
gibi, muhtelit olan kazalarda üyelerden biri hristiyan, diğeri İslamlar arasından seçilecekti . Bu meclisin görevleri aras ında ise şu işl e r bulunuyordu:
a - Adanın yol ve köprülerine bakmak,
b - Kredi san dıkları kurmak,
c - Adanın ticaret, sanayi' ve zıraat işl e rini
düzenleme k,
d - Milli' Eğitim işlerini gö rüşmek,
e - Adanın gelirinden bir kısmının, ıslahat
işleri için adaya tahsisini sağlamak.
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Bunlardan maada Girid halkından sadece a'şar,
içki ve gümrük vergisi ile tuz ve tütün vergisi,
alınacak, başka vergi istenilmiyecekti 21 •
Osmanlı devleti'nin, 28 Şubat 1868 ( 5 Zilka'de
1284) tarihine kadar Girid'de kalan Ali Paşa vasıtasile 22 , adada yapmak istediği bu nevi' den ısla
hata ait teşebbüsler, gizli emeller peşinde koşan
ve Rusya'nın yardımı ile Girid'i kendine bağlamak
isteyen Yunanistan'ın menfaatına aykırı düşdü
ğünden, Yunanistan'ın bu defa Girid adasını ilhak
gayesiyle açıkdan açığa silahlanmaya başlığı görüldü. Bab-ı ali ile Yunanistan arasın daki siyasi
münasebetler 2 Aralık 1868 de tamamen kesildi;
bir harbin zuhuru pek yakın görünüyordu. Ancak
Prusya'nın teklifi ve 2 Ocak 1869 da III. Napoleon'un daveti üzerine 9 Ocak 1869 tarihinde Paris'de toplanan ve Fransa, Rusya, İngiltere, İtalya,
Prusya, Avusturya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında cereyan eden bir konferans neticesi, Yunanistan'a tevdi edilen ihtar-name sonunda, muhtemel
bir Türk-Yunan harbinin önüne geçilebildi 2 ~. Bilahire, Ali Paşa tarafından yayınlanan nizam-name
uyarınca Girid adasının idaresi kabul olundu. Bundan maada, Yunanistan, Osmanlı Devleti ile olan
sınırları üzerinde çete teşkilatı kurmayacak ve hiç
bir zaman silahlarla teçhiz edilmiş gemilerini, Türk
Muhar re rdt-ı

resmiye . s. 140-1 45
İbnülemin Mahmud Kemal İnal , Ay nı , eser . s . 22 vd .
23 Kenn eth Bourne, Aynı eser, s. 271 vdd .; Yorga, Ay·
nı ese r , c . V , S· 560 vd .
21
22
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limanlarına

göndermek suretile, rum reayayı türkler aleyhine isyana sevk etmiyecekdi. Maamafih
alınan bu tedbirlere ve yerli rumlara tanınan yeni
haklara rağmen, adadaki anlaşmazlıklara son verilemedi. Hristiyanlar ile müslimanlar arasında, devamlı şekilde, çeşidli olaylar zuhur ediyordu. Nihayet Girid'i Türk idaresinden ayırıp Yunanistan'a
bağlamak gayesi ile adadaki yerli rumları isyana
sürükleyecek bir radikal fırkası kuruldu. 1877-1878
Osmanlı-Rus savaşı sırasında, Girid rumlarının bu
fırsattan istifade ederek, yeniden isyan ettikleri
görüldü. Fakat Berlin Kongresi sırasında, ne giridlilerin şikayeti ve ne de yunanlıların bu ada üzerindeki isteği nazar-ı dikkate alındı. 13 Temmuz
1878 de imzalanan muahedenin 23. maddesi uyarınca, yine 1868 nizam-namesinin uygulanmasına
karar verildi 24 • Ancak Avrupa büyük devletlerinin
sonradan, Osmanlı İmparatorluğu tarafından va'dedilen hususların, adada ciddi olarak tatbik mevki'ine konulmasını istedikleri görüldü. Ada rumları,
yerli ahali tarafından seçilen milli meclisde, ekseriyeti teşkil etmediklerinden ve devlet me'mı1riy e t
lerinin yerli halka verilmediğinden, gümrük ve vergi
hasılatının bir kısmının adaya bırakılmadığından
şikayetciydiler. Bu durum karşısında kendisini Avrupa devletlerine karşı bir taahhüd altına girmiş
24

G . Noradoun g hian , R ecu eil d' ac les inlern alion aux d e

l' empire oltom an , Pari s 1903, c. lV , s . 18:3 ; C emal Tukin ,
G irid (İslam . Anskl.), Fa. 38 s. 798; Ch. S eignobos, Ay m eser ,

e. il, s . 409.
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kabul eden Bab-ı ali, 9 Eylül 1878 (12 Ramazan 1295)
tarihinde, Gazi Ahmed Muhtar Paşa'yı ve Temyiz
mahkemesi üyelerinden Salim Efendi'yi Girid'e göndermek suretiyle, iki taraf arasında bir anlaşmaya
varmak istedi. Nihayet Girid Rum muhalefet fırkası
temsilcileri ile Ahmed Muhtar Paşa arasında, Hanya
cıvarındaki Halepa · mevki'inde, 23 Ekim 1878 de
bir mukavele-name imzalandı 25 • Girid'de bulunan
Avrupa devletleri konsoloslarının mürakabesi altında tatbik mevki'ine konulacak 26 olan bu mukavele hakkında, padişahın 20 Kasım 1878 (25 Zilka'
de 1295) de, Girid valisi Aleksandr Paşa'ya gönderdiği ta'dilat fermanında ise esas itibariyle şu
hususlar bulunuyordu :
1 - Mevcud Girid nizam-namesi mer'i olup ancak bazı noktaları değiştirilmiştir ve kanun-ı esasi
dahi bu nizam-name hükümlerini feshetmemiştir.
2 - Girid valileri, mizam-nameye uygun olara'k
beş sene müddetle tayin olunacaktır.
3 - Vilayet genel meclisi, 49 hristiyan ve 31
İslam olmak üzere, 80 kişiden teş e kkül edecek ve
bu meclis senede kırk gün toplantı yapacaktır.
4 - Ceza ve usill hukuku mahkemeleri ile nahi25 S elani kl i T evfik, Mir'at-ı vu ku ' at-ı harbiye, İs t anbul
1315, s. 3; Veci hi, M usav ver . tarih-i har b, İstanbul 1315, s.
42 vd. ; Yorga, Ayrıı es er, c. V, s. 598 ; İbnülemin Mahmud
Kemal İnal , Aynı eser, s . 1809; Fa hir A r ma o~lu , S iyasi Tarih
Dersleri (1 789-1 9 19 ) , An kara 1961, s. ~84; En ve r Ziya Karıı.l ,
Os ma nlı T arihi, c. VIII, s . 119.
..
26 Ch . Seignobos, A ynı eser , c. il , s . 424.
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yelere ait nizam-namelerin noksan görülen taraflarını, genel meclis derhal yeniden tanzim ile Bab-ı
ali'nin oyuna arzetmek yetgisine sahibtir; ancak
hazırlanan yeni nizam-nameler, Osmanlı devleti kanunları ile nizamlarının esasına mugayir olmadığı
takdirde, genel meclis bunları dcığrudan doğruya
tasdika salahiyetlidir. Mer'i olan nizama tın, mahalli
ihtiyaçları karşılamayıp, ta'dili icabettigi hallerde,
·bu maddenin ikinci bendine uygun olan hususlar,
Bab-ı all'nin tasdikına arzedilmeden dahi, genel
meclisin üçde iki ekseriyeti ile ta'dil edilebilecektir.
5 - Mahalli icablara göre, hristiyan kaymakamlar, İslam kaymakamlardan ziyade olabilecektir.
6 - idare meclislerine, tabi'i başkan olaq vali,
mutasarrıf ve kaymakam gibi vazifelilerden başka
m.e 'murlar iştirak etmiyecektir.
7 - Devlet dairelerinde, mahkemeler de dahil
olmak üzere, her türlü yazışma iki dil üzerine yapılacak; Umumi meclis ve mahkemelerde müzakerat ise rumca olacaktır.
8 - Adada idari teşkilat ile ad,li teşkilat tamamen
biribirinden ayrılacak ve müstakil olacaktır.
9 - Valinin bir müşaviri bulunacak ve fakat
müşaviri ile vali ayni dine mensub olmayacaktır.
10 - Validen maada bütün rne'murlar nizamnamelerde mevcud usuller dahilinde tayin edilecek
ve ada halkından evsafa uygun olanlar seçilecektir.
11 - Genel meclis, a'şar vergisi için daha uygun bir şekil bulursa, bulduğu bu yeni şekli Bab-ı
ali'nin tasdikına sunacaktır.
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12 - Girid Jandarma alay kumandanı lstanbul'
dan tayin edilecek, bu alayın diğer mensubları ise
ihtiyacı karşıladığı müddetçe adanın İslam ve hristiyan halkından seçilecektir. Bunlardan subayların
nasbı ve azli işlemi Bab-ı ali tarafından yapılacaktır.
13 - Adadaki askerin masarifi, gümrük, tütün ve
tuz vergileri ile vakıf emlakin gelir ve gideri hariç
tutulmak şartı ile elde edilen safi hasılatın yarısı
devlete bırakılacak; diğer yarısı ise adadaki hapis-hanelere, mekteplere, hasta-hanelere, liman ve
yollara sarf olunacaktır. Şayed ayrılan para bu
gibi sosyal işlere kati gelmeyecek olursa gümrük
vergisinin yarısı yine adanın umuma ait işlerinde
harcanacaktır.

14 - Adada kağat para geçmeyecek, me'mur
maaşları ise metelik hisabı üzerinden ödenecektir.
15 - Adada ilmi çalışmalar yapan cem'iyetler
ve matbaaların kurulmasına müsaade olunacaktır.
Bunlardan maada ada rumlarının vergi borçları afvedilmiş, mahkum bulunanları serbest bıra
kılmış ve arzu edenlerine de ruhsatlı silah taşıma
müsaadesi verilmesi nev'inden daha bazı haklar
tanınmıştı 27 • Hülasa Girid rumları, Halepa sözleş
mesile kendilerine muhtar denilecek kadar serbest
bir idare tarzı sağlamış bulunuyorlardı. Fakat buna
rağmen, onların bir kaç sene sonra mevcud ida27 Hüıeyin Nesimi - Mehmed Behçet, Girid htiilesi, Hanya
1313, c. 1, cüz. 2, s. 115 ; Hüseyin Hıfzı, Gtrid vekayi'i, İstan
bul 1326, s. 6 vd.; Vecihi, Aynı eser, s. 43 vd.; P. Baısd in,
la Turquie et les ottomans, Paris, s . 129 vd.
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reden yine memnun kalmadıkları . görüldü. Esasen
ali de yavaş yavaş Girid'i gözden çıkarmaya
başlamıştı. 1880 .de, Berlin anlaşması hükümleri
dolayısiyle, Tesalya ve Epir sınırlarında mecburen
yapılması lazım gelen bir değişikliğe ve bu kısımda
Yunanistan'a toprak terk edilmesi mes'elesine şid
detle muhalefet eden il. Abdülhamid'e karşı, onun
devlet adamlarından bir çok ·kimseler, Girid'in
Yunanistan'a verilmesini tavsiye edecek kadar ileri
gitmişlerdi. Ancak İngiltere'nin, Girid başka bir
devlete terk edildiği takdirde, kendisinin de toprak
·isteyeceği tehdidi karşısındadır ki, Bab-ı-all, Girid
·adasını Yunanistan'a vermekden vazgeçti ?8 • Fakat
buna rağmen, giridliler, 18 Eylül 1885 de, Bulgaristan emareti ile Şarki- Rumeli'nin birleştirilmesini
bahane ederek tekrar ayaklandılar ve adanın Yunanistan'a ilhakı talebinde bulundular 29 • Bu durum
muvacehesinde, Avrupa devletlerinin müşterek donanması, 1886 da 'Suda limanı önüne geldi ve giridlileri tahrik eden Yunanistan'a yeniden bir ihtarda
bulunuldu. Lakin Yunan kuvvetleri, yine de Osm ;:rnlı
Ylınan sınırlarını geçerek, Türk topraklarına tecavüz ettiler. Fransızlar da mu'tad olduğu vechile,
tekrar yunanlıları himayeye başladı. Bu hal Girid
.rumlarını galeyana ve harekete getirdiği için 1888 de
Bab-ı

Enver Ziya Kara!, Aynı eser, c. Vlll. s. 119 vdd.;
eser, c. V, s. 600.
29 Yorga, Aynı eser, c. V, s. 603; Enver Ziya Kara!,
Aynı y er: W. Miller, The Ottoman Empire and lst Successors,
Cambridge 193ö, c. iV, e. 382, 411.
28
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adadaki hristiyanlar ile müslüman saki~ıler arasında
yeniden . şiddetli mücadeleler baş gösterdi 30 •
Bu esnada adaya uyg·ulanmaya çalışılan niz,amname gereğince, Girid'de Kastaki Ados!di Paşa,
Aleksandr Paşa, Yani Fotyadi Paşa, Sava Paşa,
Kastaki Antopulo Paşa gibi daha bir kısım Rumvaliler, biribirini takiben valilik yapmış ve nihayet
Nikolaki Sartinski Paşa Girid valiliğine getirilmiş
idi. Bunlardan Kastaki Ados1di Paşa, Devlet-i aliyye
tarafından

nasbedilmiş

olmasına

rağmen,

valiliği

sırasında asi Girid rumlarını himaye ve onlar,ı
te'dib edeceklerin ellerinden silahlarını alacak ka.dar ileri gittiği için sonunda azlolunarak yerine
Aleksandr Paşa Girid valisi tayin olundu. Lil.kin,
bunun . valiliği pek kıs.a sürdü. Kendisine halef Ölan .
Yani Fotyadi Paşa ise, Girid'de üstün · nüfı1za sahib fırka mensubu meb'usları iltizam etmek gibi
bir siyaset tiikib ettiğinden, zamanında İslam ahali
ile hristiyanlar arasında devamlı mücadeleler vuku' ·
buldu. Neticede her iki taraftan da bir çok .kimseler
öldürüldü, köyler ve çiftlikler yakıldı. Bu Hibaı:.la
valilik müddetinin hitamında, kendini tutan fırka
mensublarının ısrarlı istekleri karşısında valiliği
yenilenmiş olmasına rağmen, bilahire, Bab-ı alt
bunu da azletti. Nihayet muvaffakıyetsizliği dolayısiyle isti'fa :eden Sava Paşa 'nın yerine Kostaki
Antopulo Paşa Girid valisi ,. oldu. Antopulo Paşa,
ifade edildiğine nazaran, gayretli ve hamiyyetli bir
vali idi. Zamanında islarnlar ile hristiyanlar arasın- .
30
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eser, c. V, s. 612.
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daki kıtale ,son vermek için çok çalışmıştı. Müşir
Edhem Paşa, bahriyye feriki Hüseyin Paşa ve topçu
mirlivası Tevfik Paşa'dan gördüğü yardımlar sayesinde, Girid'de oldukça iyi bir asayiş te'min
etti. Fakat bütün bu iyi niyyetli çalışmalarına rağ
men, ada rumlarını tatmin etmeye imkan yoktu.
1885 de Şarki-Rumeli eyaletinin Bulgaristan ile
birleştirildiğini gören Girid rumları, Yunanistan ile
birleşmek arzusu içinde yeniden ayaklanmışlardı.
Meydana gelen bu durum karşısında, Bab-ı ali,
Şuray-ı devlet Tanzimat dairesi başkanı Mahmud
Celaleddin Paşa ile Askeri teftiş komisyonu üyelerinden yaveran-ı şehriyari Ahmed Ratib Paşa'yı
adaya göndererek, asiler ile tekrar anlaşma yolunu
tercih etti. Bu paşaların müşterek beyanları sonunda, 24 Temmuz 1887 (3 Zilka'de 1304) tarihli
bir fermanla, Girid adası halkına daha geniş imtiyazlar tanındı 81 • Bilhassa bu meyanda tanınmış
olan haklar arasında aşağıdaki hususlar önemlidir:
1 - Girid gümrüğü hasılatının yarısı, bundan
önce ancak ihtiyaç olduğu seneler adaya bırakıl
makda iken, bahis konusu fermanı müteakib, devamlı olarak, her sene iane şeklinde adanın vilayet
sandığına verilecekti.
2 - Adanın mahsulünün az olduğu feyizsiz senelerdeki büdce açığı, mahsulün çok olduğu senelerdeki büdce fazlasından kapatılarak; artan gelirin
31 Mahmud Cel aleddin ve Ahmed Ratib paşaların Girid '
de yayınladıkları ilan-name örneği için bak, Vecihi, Musa v ver
tarih-i harb, B· 46 vd.
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yarısı,

yine Girid vilayetine ve ancak diğer yarısı
Hazine-i hümayun'a ödenecekti.
3 - Girid vilayetinin umumi meclisi tarafından
Bab-ı ali'ye arzolunacak layiha ve kararlar, verildikleri tarihden itibaren, nihayet üç ay içinde red
veya kabul edilecekti. Bunlar üzerinde Bab-ı ali
tarafından yapılacak her hangi bir değişiklik, tekrar vali vasıtası ile genel meclise sunulacak ve
kabfıl olunduğu takdirde yürürlüğe girecekti; aksi
halde yani tekrar meclis tarafından yapılacak bir
değiştirme olur ise, o madde yine vali vasıtası ile
Bab-ı ali' ye sunulacaktı.
Bab-ı all'nin, mali ve . idari bakımdan, Girid
adası halkına bu kadar müsamahakar davranmış
olmasına rağmen, Girid rumları vaziyetten yine de
memnun kalmadılar 32• Bu itibarla Mahmud Celaleddin Paşa ile Ahmed Ratib Paşa'nın Girid'de
kırk gün kadar kalarak, adanın iç mes'elelerini
muvakkat bir şekild e hal ile geri döndükleri görüldü. Arkalarından Kastaki Antopulo Paşa dahi
valilikden isti'fa etti . Yerine Nikolaki Sartinski
Paşa vali tayin edilerek adaya gönderildi . Nikolaki Paşa ' nın vaiiliği zamanında , Girid' de mevcud
iki fırka biribiri ile tekrar mücadele haline geldi.
Vali Nikolaki P a şa'ya muhalif olan fırkanın mensubu Niko Liizorldi, Aristidi ve lsıhaki gibi daha
bazı rum meb' us lar, daha ileri giderek, Girid ada32 Hüsey in Nesimi - Mehmed Behçe t , Girid hailesi, Hanya
1313, c. il, s. 6 vd .; Hüsey in Hıfzı, Girid vekayi 'i, 1326, s. 9 ;
Vecihi, Ay nı eser , s. 46.
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Yunanistan'a ilhak talebi ile yeniden ortaya çık
Adada bulunan müslüman ahali de bu teşeb
büse şiddetle mukabele gösterdi. Neticede taraflar
arasındaki çarpışmalar bir türlü önlenemcd.i; hatta
muhalif fırkanın rum millet vekillerinden Kakuri,
adada muvakkat bir rum hükumeti dahi kurmaya
muvaffak oldu . Asi rumlar, yer yer Türk köylerine
ve köylüsüne tecil. vüz ettiklerinden, türkler büyük
şehirlere çekilmek, Bab-ı ali de adaya askeri kuvvet göndermek mecburiyetinde kaldı aa. · Diğer tataftan Devlet-i aliyye, adaya bir müddet ·için bir
rum vali tayin edilmesi prensi binden sarf-ı nazar
etliğinden, Nikolaki Sartinski Pa ş a da Girid valiliğinden azledildi ve yerine evvela Seliinik valisi
Riza Paşa tayin olundu . Bir hafta sonra ise Şii.kir
Paşa, Girid vali vekili ve fevka '1-ade kumandanı
namı ile adaya gönderildi. Şakir Paşa 25 Kasım
1889 (Hicri ~ Rebi ' ül-ahir 1307) tarihli ferman
uyarınca icra eyl e diği afv-i umumi ş onunda, adada
duruma tam ma'nası ile hakim oldu 34 • Ancak Şakir
Paşa'nın Girid adasına ge l iş ind e n biraz sonra , 4
Ağustos 1889 (7 Zilhicce 1306) da, Girid'deki Osmanlı kuvvetleri kurm a y baş k a nlığına atanmı ş bulunan ve (30 Ha ziran 1890 = 12 Zilka'de 1307) 35 de
vali olan Ka b a-a ğ aç iı -z'a d e A hmed Cevad Paş a' nın ,
bunu müteakib Ti caret ve niifi'a na zırı Mahmud
Celaleddin Pa şa' nın Giri d valilikleri sı rasında ,
tılar.

38
34

35

Girid fl ekayi'in e atf·ı nazar, Haoya 1313, s. 12•17 .
Yorga, Ay nı eser , c. V, s. 612.
İboül emio Mahmud Kemal İna l , Aynı eser, s. 1476 vd.

25
adada yeni!bazı hadiselerin husule geldiği görüldü 36 •
Girid olaylarının bu safhasında, Mehmed Salah!
Bey de. adadaki hal-i hazır durumu incelemek,
sevk olunan askeri kuvvetlerin noksanlarını yerinde
tesbit etmek ve Girid'de mevcud muhtelif cereyanların, fikir ve düşüncelerin mahiyetini öğrenip_ dönüşünde padişah ikinci Abdülhamid'e bildirmekle
vazifelendirilmiş olduğundan, Girid adasına hareket
etmişti. Esasen Mehmed Salahi Bey, daha önce de
buna benzer siyasi bir vazife yapmıştı. Kendisi esas
itibariyle yazar, gazeteci olmasına rağmen, Yıldız
cıvarındaki ikinci fırkaya mensub, Arab ve Arnavud askerlerinin biribirleri ile döğüşmesi üzerine,
arnavudları Selanik'e götürmeye me'mı1r edilmiş
ve dönüşünde Selanik'in muhtelif mes'eleleri hakkında padişaha bir rapor sunmuştu (31 Temmuz
1304) 37 • Sultan il. Abdülhamid "Ahval-i vilayet, Vali
Paşa, Umı1r-ı adliye, Mülhakat-ı vilayet, Cihet-i
askeriyye,, başlıklarını ihtiva eden bu mufassal
rapordan çok memnun kalmış olacak ki, Mehmed
Salah! Bey'i, kısa bir müddet sonra Girid ahvalinin incelenmesi gayesiyle Girid'e göndermiştir 38 •
Selanikli Tevfik, Mir'at-ı vuku'at-ı harbiye , s. 3;
eser, s. 47 vd.
37 Mecmu 'a-i Sa/ahi , 1324, s. 117-127 . Hususi kütübhanemizde bulunan tek ya zma nüsha.
88 Mehmed Salah! Bey ' in a ilesi .ve mufassal hal tercümesi
hakkında bak , M. Münir Aktepe, M ehmed Sal ıihi Bey ve
M ec m uas ı h a kkında bazı notlar (Ta ri h Der g isi), c. XV , sayı 20,
İstanbul 1965, s. 55-72 ve Ay ni Dergi, c. XVI, sayı 21. İat.rnbul
1966. 8 . 15- 38.
36
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Mehmed Salahi Bey'in "Girid Mes'elesi,, adı
kaleme aldığı, eski harflerle, 28 X20 ölçüsünde, 37 sahifeyi bulan ve 5 Kanunevvel 1305 tarihli
olan bu raporunda, başlıca iki kısım bulunmaktadır .
Bunlardan birinci kısım, Mehmed Sa!ahi Bey'in,
Girid'e gitmesinden önce, adanın siyasi ahvali
hakkında verdiği bilgiye; ikinci kısım ise, İstan
bul' dan Girid'e kadar olan yolculuğuna ve oradaki
temaslarına aittir. Mehmed Salahi Bey birinci kı
sımda, Girid olaylarına 1282 ( 1866) senesinde
zuhur eden isyanlardan başlamış ve daha ziyade
Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın Halepa'da imzaladığı
mukaveleden sonra, adanın siyasi vaziyeti üzerinde
durmuştur. Bilhassa Girid adasına gönderilen Rum
valilerden Kastaki Adosidi Paşa, Yani Fotyadi
Paşa, Sava Paşa, Kostaki Antopulo Paşa ve Nikolaki Sartinski Paşa zamanında, Girid'de cereyan
eden olaylar, bu devirde yayınlanmış bulunan bir
çok eserlere nazaran, bu raporda, daha geniş ölçüde
yer almaktadır. Girid ile ilgili eserlerde pek göremediğimiz 1885-1889 seneleri arasındaki hadiselere
bu raporda etraflı bir şekilde tesadüf ediyoruz .
Bu itibarla Girid adasının Rum va liler z amanın
daki idaresi , yani Türk idaresinden ne şekild e
uzaklaştırılmış bulundu ğ u , bu ya yınımı z ile biraz
daha vuzuh k e s be tmi ş olm a kt a dı r. M. Salahi Bey 'i n
metnini , aynen yayınladığımı z için burada Girid
ol a y larını n bahis konusu devresi hakkın d a daha
fa zl a tafsi la t vermekten sar-f- ı nazar e d i l miştir.
Bir nevi ' ha tıra t ma hi yyet ini haiz bul unan bu
altında
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raporun il. kısmına gelince, burada müellif evvela
Marmara ve Ege-Denizi'ndeki yolculuğundan bahs
ediyor. Mehmed Salahi Bey, lstanbul'dan nasıl ayrıldığını, Marmara ve Çanak-kale Boğazı'nı, Midilli
adasını, lzmir'i tasvir ederek, lzmir'de karaya nasıl
çıktığını ve bu şehirde gezip, gördüğü yerleri anlatıyor. Bilahire bindiği vapurun uğradığı adalardan,
Andros ve Tinos adalarının coğrafi durumundan,
hasseten buralarda karşılaştığı rumlar ile yaptığı
görüşmelerden bahsediyor. Nihayet Girid adasının
görünmesi ve bu adanın meşhur şehirlerinden Kandiya ile Resmo limanlarına vapurun uğramasından
sonra Hanya şehrine muvasalatı ve burada yaptığı
işler hakkında bilgi veriyor.
Neşri bahis konusu olan vesika, bu devirde
yaşamış ve bizzat gördüklerini kaydetmiş, aynı zamanda o vaktin oldukça tanınmış bir adamının kaleminden çıktığı için, kanaatimizce ait bulunduğu devirdeki Girid ol~yları bakımından büyük bir değer
taşımaktadır . Ancak bu nevi'den her eserde olduğu
gibi, burada da, müellifin müşahedatını kayde.tmesi önemli olduğu kadar, bazı valiler ve kumandanlar hakkında, padişah taraflısı olarak bilinen Mehmed
Sa!ahi Bey'in, verdiği hükümlerin, kendi şahsi düşün
celerinden ibaret, bulunduğunu da unutmamak lazım
gelir. Tek nüsha olarak şahsi kütüphanemizde bulunan bu mecmu'anın, Girid Mes'elesi'ne ait olan
kısmı, 75- 111. sahifelerini işgal etmektedir 39 •
89 Salahi Bey M e cmuası ' oın hususiyetleri hakkında bak,
M. Münir Aktepe, Ay111 m akale (Ta r ih Dergisi), c. XV ve c. XVI.
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Ônsöz miihiyyetinde olan bu kısım, Girid olaytedkik inden ziyade, bahis konusu raporun
ihtiva ettiği mevzu'lara bir giriş anlamındadır .
Raporda temas edilen hadiselerin daha iyi bir şe
kilde anlaşılabilmesi için, 1889-1890 senelerine kadar
olan Girid olayları, burada toplu şekilde ve anahatları ile zikrolunmuştur 40 •
larının

Bakırköy.

30 Haziran 1966

M. Münir Aktepe

40 Girid mes'elesinin bu safhası hakkında, yukarıda bahis
konusu ettiğimiz eserlerden başka şu kitablardan· da istifade
olunabilir:
Mahmud Cela.leddin Paşa. Üirid ihtilali Tarihi 1282-1285,
Üniversite Kütübhaneııi , Türkçe yazmalar, nr. 4150. Bu eser,
Sadrıazam Mehmed Emin Ati Paşa'nıo Meclis-i vata başkatibi
olup, onunla birlikde Girid adasına giden v" adada beş ay
kalan Mahmud Celaleddin Paşa ' nın, Devlet şurası azalığı esnasında yazılmış ve Ati Paşa'ya takdim edilmek Üzere tertip
olunmuştur. 1866 (1282) isyanı vekayi'i, 1285 senesinde Hüseyin Avni Paşa'nın Serasker olması ile yerine Girid valiliğine
gelen Tuna vilayeti valilerinden Ömer Fevzi Paşa'nıo tayinine
kadar, 78 varak içinde gayet mufassal şekilde anlatılmıştır .
Eserin ikinci kısmı (vrk. 78b-164a) , tamamen bu konu ile
ilgili vesikaların suretlerini ihtiva ediyor. Arz·ı haller, Mektublar, valilere gönderi'len ta'limatlar, ilan-nameler, beyan-na·
meler, ferman suretleri ve nizam-nameler ile protosto-nameler,
meclia·i müka leme z abıtlarının örnekl eri bu kısımda yer almaktadır . Rumca veya sair ya bancı d il ile ya zı lı olan v esi k a ların
sur etler i de tercüme edilerek bu raya alınmı ş tır . Al i F uat Tü r kg eldi , M esô.il-i mühimme·i siyô.~iyye, c. il, Ankara 1957, t ürl . yer·.
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GIRID MES'ELESI VE GIRID'E AZiMETIM
Bin ikiyüz seksen iki senesinde Girid'de sernümay-i zuhur olan fesad ve isyan bir kaç sene
imtidad ve cezirede sakin iki unsur ahali meyanesinde zaten mevcud olan buğz u adavet iştidad
etdikten sonra istikbalen ne gune netayic-i vahime-i
siyasiyye tevlid ve iıalt>si elzem olan unsurun beynindeki hissiyyat-ı intikam-cuyaneyi bi'l-akis tezyid
edeceği nazar-ı dikkata alınmak gibi dur-endişlik
eseri gösterilmeyerek ve ahalinin isti'dad ve kabi·
liyyeti derece-i kafiyede müsaid bulunup bulunmadığı tedkik edilmiyerek bir takım imtiyazat-ı vasi'a
ita ve guya bu çare-i vahi ve tedbir-i sakim ile
cezirede ateş-i fitne ve ihtilal teskin ve itfa olunmuştu. Halbuki sadr-ı esbak Ali Paşa'nın zamanını
mesned-i ikbalde hoş geçirmekten ibaret bulunan
politikasının icabat-ı muzirresinden olarak cezirede
teşekkül eden idare-i cedidenin tarz-ı garibi hıris
tiyanları büsbütün nüfı1z ve nükud-ı yunaniyye sevk
ve imale ettiği gibi müslümanların kuvvet ve haysiyyet-i kadimelerini külliyyen halel-pezir etmiş olduğundan bi't-tabi' beyinlerindeki zıd diyyet ve husumet teşeddüd ederek hüsn-i imtizac ve amiziş husulü ümidi muhal hükmünde kalmıştır. O vakta
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kadar ahali-i müslimeden bazı rü'esa ve zevat
tahsil-i ulum ve fünun etdiriyorlardı ise
de ekseriyyeti varidat ve hasılatı ile ailesinin idare
ve teayyüşünü te 'min ederek zı1lmet-i cehl ve nadan! içinde kalmakta ve hele hıristiyanlardan okuyup yazan ve ahval-i aleme vakıf olan binde bir
nisbetine bile varamamakta idi. Vaktaki cezirede
idare-i mümtaze-i cedide teşekkül edüp me'murların yerliden intihab ve nasbolunması takarrur etti
ve Ali Paşa tarafından müslim gayr-i müslim ve
muktedir gayr-i muktedir bir çok zevat hidemat-ı
muhtelife-i idareye nasb ve . tayin edildi. Artık
ahali-i mahalliye ve ha-husus hıristiyanlar ba'dezin evladlarını tahsH-i ulum etdirmeye ve hele
hıristiyanlar mekatib-i mahalliyedeki tahsili gayr-i
kafi görüp çocuklarını Yunanistan'a göndermeye
başlamış ve iş başına geçenler iktisab-ı nüfı1z ile
beraber kise-i hükumetden bedava para yemeye
alışmış · olduklarından ve Yunanistan'da tahsil-i
ulı1m ve tekmil-i mefasid ve rusum ile avdet edenler kamilen me'muriyyet istihsali emelinde bulunduklarından git-gide büyük küçük bi'l-cümle me'muriyyetler bu takım müf sidlerin uhde -i ihanetine
intikal etmiş ve bunlar bi't-tabi' husumet-i (s.2) kadimeleri saikasile tarik-ı hiyanet ve mefsedete gitmiştir . Eğerçi müslümanlardan dahi me'muriyyetlerde bulunanlar vardı ise de çoğu cahil ve Yunan
terbiyesi ile perveriş-yab olan ötekilerin niyyat-ı
hafiyye ve harekat-ı vakı'alarından tevellüd edecek
netayic-i vahimeyi idrakden küHiyyen aciz bulun·
evladlarına
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duklarından

vakitlerini yalnız kıy! ü kal ile geçirKura ve nevahlde mütemekkin ahali-i
hıristiyaniyyeye gelince bunlar zaten öteden beri
müslümanların taht-ı tahakküm ve tehekkümünde
zebun ve ahz-ı sar için zaman-ı fırsatın hululüne
muntazır bulundukları ve salifü'z-zikr ihtilal esnasında hem - cins ve mezhebdaşları bulunan yunanilerle ittihad ve iltihaka muvaffak olacakları hakkında ümid-i kavi hasıl ettikleri cihetle haricden
vuku' bulan ilkaat ve ifsadata pek çabuk kapıl
makta ve cüz'i bahaneler ile meydan-ı fesada atıl
maktadırlar . İşte bu gune esbab-ı maddiyye ve
ma'neviyye ile unsurnn beyninde mevcud olan hissiyyat-ı ada vetkaranc gittikçe teşeddüd ettiği gibi
bir tarafdan dahi yeni yetişen ve dahil-i cezirede
efkar ve amal-i yunaniyyeyi neşr ve tervice çalışan
alçakların tesvilat ve teşvikat-ı bedhahaneleri devam eylediğinden 1294 senesinde Devlet-i Osmaniyye'nin ruslara karşı mağlup olması ve yunanlılarla
akvam-ı hıristiyaniyye - i sairenin fırsat addettikleri
o zamandan müstefid olmak emelinde b ulunması
hasebile Girid ahali-i hıristiyaniyyesi dahi müttefikan ref'-i livay-ı isyan e tmişler ve kuray-ı müslimeyi ihrak ve ehl-i İslamı itlaf etmeye başla
mışlardır. Sene-i mezkurede cezirede vali bulunan
Kastaki Adosidi Paşa ' nın 1 Devlet-i Osmaniyye'ye
mişlerdir.

ı
Ko9taki Adosldi Paşa, 1233 (1818) de doğmuştur .
1254 (1838) d e Tercüme-odasına girdi ve Atina sefareti kati bliğinde bulundu. Ali ve Fuad paşaların yanında hizm et gördü.
1274 (1857/58) de Girid'e me'mur olup, bilahire Kudüs'de ve
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ihanet ve hiyanet etdiğini isbat edecek pek çok
delail ve berahin mevcucl olup o esnada komiser
sıfatı ile Girid'e azimet ve ilcay-ı vakt u hal ile
bazı müsaadat ve imtiyazat-ı cedide ile tesviyc-i
maslahata bezl-i gayret etmiş olan Gazi Ahmed
Muhtar Paşa'nın nezdinde vareste-i iştibah bulunduğunu tahkik eyledim.
Her ne ise Gazi-i müşa
rünileyh Halepa 2 denilen mahalde rü'esay-ı hıristi
yaniyye ile akd-i encümen-i meşveret ve dı1r u diraz
tedkık-i keyfiyyet etdikden sonra bazı müsaadat ve
ta ' dilat-ı mühimmeyi havi bir mukavele-name akd
ve tanzim ve rü'esay-ı mezkı1reye imza ve tahtım
etdirmişti. Müteakiben imtiyazat ve müsaadat-ı mebhusün anhayı havi bir ferman-ı nevin neşr ve ilan
olundu. Avrupa politikası daha ziyade tervic-i
maksada müsaid olmayup bu kadarla iktifa edilhariciye

me'murluklarında

görev

aldı .

Mart 1867 de Fuad
Dr . Sava (Efendi) Paşa
ile birlikde G irid 'e gönoerilerek, burada isyandan zarar gören
yerli halka yardım komisyonunda çıılıştı. Sisam kaymakamlığına
tayin edildi . Mehmed Süreyya Bey 'e nazaran 1291 (1874) senesi
sonlarında Dış-işleri müsteşarı, Receb 1292 (Ağustos 1875) de
Nafia - Meclisi r eisi, Muharrem 1294 (Ocak 1877)_ de İç-işleri
müsteşarı. Muharrem 1295 (Ocak 1878 ) de veza ret ile Sisam
beyi ve nihayet Girid valisi oldu . 1304 (1886/87 ) de Girid'den
ayrılarak 1313 senesi nde öld ü. Bak, Mehmed Süreyya, Sicill·i
Osmiini, c. iV, s. 877 ~ Girid, İstanbul 1328. s. 42 vd.; Kostaki
Adosidi Paşa'nın Girid eşkıyasını açıkca koruduğu hakkında
bak, Girid vekayi'in e atf-ı nazar (tr.rc. M. A. E. A .), Haoya
1313, s. 6-7·
2 Halepa. Girid'de Hanya şe hrinin güney-doğusunda
ve Suda limanının batı u c undadır .
Paşa'nın Dış-işl eri bakanlığı esnasında
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lazım geleceği hakkında rü'esay-ı merkumeye
taraflardan min-gayrı resmin ihtarat-ı siyasiyye
vakı' olduğundan velvele-i isyan müddet-i cüz'iyye
zarfında mübeddel-i sükun ve sükut oldu. Ahall-i
cezirenin kabiliyyeti ile mütenasib olmayıp mücerred ilkaat-ı hariciyye ve icbarat-ı ecnebiyye ile evvelce verilmiş ve sonraki isyan üzerine bir kat daha
tevsi' edilmiş olan imtiyazat ehl-i İslamın mahv
ü perişan (s. 3) olmasını intac edecek nice seyyiat ve harekata yol açtığı gibi sıfat-ı hakimiyyet
hıristiyanlara intikal ederek ve me'murin-i hıristiya
niyye ehl-i İslamın kalır ü izmihlaline hasr-ı gayret
eyleyerek müddet-i cüz'iyye zarfında cezire maddeten değilse de manen bir Yunan vilayeti şekil
ve suretine girmiş ve işbu mukavele-nameden sonra
ma'hud hain, mürtekib, deni Fotyadi Paşa 3 vali
olunca hristiyanlar büsbütün ama line ermiştir.
Fotyadi Girid'e adeta Atina'dan gönderilmiş bir
me'murmuş gibi gelip doğrudan doğruya Yunan

mek
bazı

Yanko'dur. Rum meşhurlarından Fotyadi
için Fotyadi Paşa adı ile tanınmıştır.
Gençliğinde Bab-ı a li 'nin, Meclis-i vala azalarından Stefenaki
Vogoridis Bey'e damat oldu ve bu tarik ile Ramazan 1277
(Martı 1861) de Devlet-i aliyye'nin Atina sefirliğine tayin
edildi. 1287 (1870) de Floransa sefiri, daha sonra da Devlet
şiirası'na üye oldu. Zilhicce 1295 (Kasım 1878) de vezaret ile
Girid valiliğine getirildi . 1299 (1882) senesine kadar bu vazi·
fed e kaldı. 1302 (1884-85) yılınd a Roma sefiri olup, 1308
(1890-91) de azlini müteakib, Safer 1310 (Eylül 1892) tarihinde
Roma'da öldü. Bak, Mehmed Süreyya , Sicill-i Osmdni, c. iV, s.
876; Girid, İstanbul 1328, s. 16 vd. ile 19 vd ., 43 vd., 55 vd.;
3

Bey'in

Küçük

oğlu

adı

olduğu
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konsolosu tarafından vuku' bulan telkinat ve tebligata tatbikan idare-i umura başlamış ve isyanı
tertib ve ika' eden rü'esayı ser-i kara getirdiği gibi
kaza ve nahiyelerde bile isyanda zi-medhal olanları ve müslümanları kat! ile yunanilik fikir ve
gayretinde bulunanları işlerde kullanmıştır. Hasılı
zimam-ı idareyi güruh-ı fesedenin ellerine verip
zamirinde mevcud olan denaet ve hıyaneti izhar
ederek bir mahzer-i fesad - amiz tertib ve tahrir
etdirmiş ve bu mahzara istinaden ahall-i müslimenin eydi-i idaresinde bulunan kuray-ı mevkufeyi zabt ve idare-i hükumete rabt etmeye devletden istihsal-i müsaade ederek ehl-i İslamı bir
kat daha mutazarrır etmiştir. Vali-i mümaileyh
ehl-i İslamdan me'muriyyetlere nasbettiği adamları
kendisine minnetdar ve tarafdar etmek ve icraatına
karşı
itirazatda bulunmaya meydan vermemek
mütalaası ile en iktidarsızlardan tefrik ve tayin
eylemiş ve nihayeti müslümanların sılret-i idaresinden hoşnud olmayıp aleyhinde bast-ı şikayata
kıyam ettiklerini görünce hem zl-nüfı1z ve iktidar
müslümanları mahv ile fikr-i mefsedetini kısmen
icra etmiş olmak ve hem bunların kendi aleyhinde
resmen ve min- gayri resmin vuku' bulan itirazatından kurtulmak için rü'esay-ı hıristiyaniyyeye tenbihat-ı hafiyye icra etmiş ve şehirlerden köylere
ve çiftliklerden şehirl e re amed ü şud eden mu'teberan-ı İslamı pusuya düşürüp birer birer kati ü
telef etdirmiştir ki, böyle bir suret-i denaatkarane
ile itlaf olunan nüfı1s-ı müslimenin bini mütecaviz
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bulunduğu muhakkaktır .

Fo tya di Pa ş a kal'aya yalbir Yunan bandırası çe ktirmemi~tir. Yoksa
cezirede Deliyani 4 vali bulunsa neler yapmaya
muktedir ol ab ilir ise kend is i d e ondan eksik değil
belki ziyades ini icra ve nüfı1z ve hukuk-ı devleti
imha ve ehl-i islamı dürlü dürlü su'ı1bat ve müş
kilata ilka e ylemiş ve ha len ve istikbalen Devlet-i
İslam için netayic-i vahlm eyi müstelzim olacak
tedabir-i (s . 4) muzirre-i hainaneyi tamam en kabul
ve ittihaz e tmiştir . Mümaileyh işte bu suretle be~
sene icray - ı vilayet ettikten so nra infisal etmekle
yerine ovakit Sivas eyaleti valisi bulunan Halil
Rif'at Paşa nasb ve tayi.ı olunmuş 5 ise de rü'esay-ı
ma'hı1deyi nezd-i h a b as e t-alı1duna celbedüp ve bir
takım kapdanlara dürlü dürtü haberl er gönderüp:
- şukadar müddet zarfında ben hıristiy anların efkar
ve amaline hizm e t etdiğim hald e ş i mdi beni az!
ile b ir müslüman vali ~· önd e r iyo rlar .
vali gelirse
cümlenizi mahved er, şöyl e b ir yola gider. Yirmi
sen ed en berü kazandığınız ş e yleri mahvettirmeye
na s ıl razı oluyorsunuz. O s m a nlı devlet i acizdir,
bir tabur as ker sevket meye ve al eyhinizde bir şey
yapmaya muktedi r de ği ldir . Müslüman vali iste·
nız

o

Deliyani (Delyannis) 1867 senesinde İstanbul'da , Yuna·
temsil en el çi olarak bulunuy ordu. Bak, F ua d Paşa ' nın ,
Bab · ı a ll' nin Ati na sefi ri Fot ya di Bey'e y azdı ğ ı mektubların
Öze tin e. Girid, İstanbul 1328, s . 55 vd. ; s . 79 vd. Bila bire
Yuna nista n Başbakanı old u. İ smai l Ham i Dan işme nd , Os ma nlı
Tarihi Kronolojisi, İsta n bul Hl61, c. i V, s . 337.
5 H . Ri f'a t Paşa'nın G irid v a l iliği n e tayini ba k. bak, İ bnü '
emin , Ay nı eser . s . 1537
4

nistan 'ı
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meyiz diye Bab-ı ali'ye telgraf çekmeli, beni
azlederlerse bile yine hıristiyan bir vali göndermeye mecbur olurlar. Yoksa Yunan kardeşleriniz
ile ittihad fikrinde bulunmayınız - demiş. Bir alay
cahil ve mutaassıb ve gurur-ı gaflet ile hiç bir
şey düşünmeyen haşarat-ı hıristiyaniyyenin en nazik
damarlarına basıp hun-ı taassub ve gayretlerini
tahrik etdiğinden tıbk-ı tertib ve telkin-i hiiinanesi
vechile cümlesi müttefikan Bab-ı ali'ye bir telgrafname keşide etmişlerdir. Kendisi bu tertib-i garib
ile vilayetde bekasını te'min etmiş ise de bir müddet sonra rü'esay-ı mezkı1reye karşı gayetle amirane ve adeta prensane bir sıfat ve suretle muamele etmeye başladığından onlarda dilgir olarak
birer birer yüz çevirmişler ve açıkta bulunan müfsid ve züğürt bir çok hıristiyanlar da me'murların
müddet-i medide tebdil edilmemelerine şiddetle
itirazda bulunmuşlar ve ahali-i müslimenin mu'teberan ve meb ' usanı zaten aleyhinde olup hasbe'l-icab cümlesi ittifak etmişl e r ve evvelki infisalinden bir buçuk sene sonra müttefikan azlini
taleb etmişlerdir. Mümaileyhin azli talebini rü'esadan Miçotaki, Papazaki 6 ve rüfekası, islam mu'teberanından Kavur-zade Hasan 7 Bey'e ve rüfekasına
6 Yaui Papazaki, Girid millet vekili ve gazetecidir.Bak.
Girid vekayi'ine atf-ı nazar, Hanya l:J13, s. 12.
7 Girid adasının tanınmış adamlarından olup , vilayet
müşavirlerinden idi. Bak, Girid v ekayi'in e atf·ı nazar, Hanya
1313, s . 7 vd .; Bu aileden Kavur-zade İbrahim Reşad Bey'in,
Girid Tarihi adlı bir eser yazdığ-ı da mıı ' lfimumuzdur. Bu eaer
1317 de basılmıştır.
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beyan edüp beyinlerinde bir telgraf-name tanzim
ve cümlesi imza etdikten sonra ogün meclis-i
umumi' ictima eylediği ve Fotyadi Paşa kürsi-i
riyasete geçtiği sırada işbu telgraf-nameyi ibraz
edüp ve hey' etin artık kendisini ne vali ve ne reis
sıfatı ile tanımıyacağını söyleyip iyice bir tahkir
etmek tasavvurunda bulunmuşlarsa da içlerinden
bir hıristiyan vali'-i mümaileyhin azlini kabı11 ve
imza etmekle beraber böyle bir hakarete düçar
olmasını istemediğinden nasılsa hafiyyen karar-ı
mezkı1rı kendisine ihbar e tmiş ve Fotyadi Paşa
da bu haber-i sahih üzerine ogün ale 's-sabah
çektiği bir telgraf-name ile vilayetden isti'fa eylemiştir. Meclisin küşadı için ber-mu'tat bir müslüman ve bir hıristiyan meb'ııs kendisini makam-ı
riyasete da've t edince - Ben vitayetden isti'fa ettim,
artık o makama gidemem - cevabını vermiştir. (s. 5)
Bab-ı ali', Fotyadi'nin isti'fay-ı me'muriyyet etmesi üzerine evvelce cezirede mutasarrıflık gibi
bazı me'muriyyetlerde bulunmuş olan Sava 8 Paşa'yı
vali nasb edüp cezireye göndermiştir. Fotyadi haini
bu def'a dahi başka suretle bir manevra terti'b ve
8 Sava (Savvas) Paşa'nın esas mesleği tıb doktorluğudur.
Fu ad Paşa ' nın Hariciye n a zırlığı sıras ında.Mart 1867 tarihlerinde,
hari ciy e me ' murlarından Kost a ki Efendi ile birlikde, çok acele
Girid'e gönderilmiş ve bu esnada S erv er Efendi riyasetindeki bir
komis~onda çalışarak, Girid isyanında zarar gören ada halkına
yardım e tmiştir . Bak , Girid , İstanbul 1328, s . -!2/ 4::! . Adının
Yan i S a va o ldu ğ un a da ir bak, Girid v ek ay( in e a tf-ı nazar,
H a oya 1313, s . 10. İsl a m hukukun a clai r fransızca bir de es er i
va rdı r .
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icra etmiş ise de muvaffak olamamıştır. Şöyle ki
mümaileyh Sava Paşa evvelce cezirede istihdam
olunduğu me'muriyyetlerde müstak'imane ve lakin
biraz müstebiddane hareket ve hatta rü'esadan bir
müfsidi darb etdirdikden maada saçına, sakalına
bal sürdürüp sabahtan akşama kadar güneşe karşı
bulundurmak gibi bir cezay-ı şe d'id ile emsaline
irae-i ibret etmiş olduğundan Fotyadi tarafdarı bulunan bazı eşhas vasıtası ile Sava Paşa'nın şiddet
ve hiddet-i mizacından ve herk es ile adem-i imtizacından bahs ile viliiyete kabı11 edilmemesini ihtar ve
cühelay-ı hıristiyaniyyeyi teşvik ey lediğinden Han ya'
ya yevm-i muvasalatında hıristiyanlar tarafından bir
nümayiş-i muhakkırane icra olunmuş ve hayli ahali
hükumet konağı avlusuna dolmuş ise de bahriye
ve berriye kumandanları Hüseyin 9 ve Edhem Paşa
ların ıo tedabir-i seri'aları sayesinde ahali def' ve
eser-i fesad ref' olunup Sava Paşa ' nın devfım-ı
vilayeti te'min kılınmıştır . Salifü'z-zikr Hüseyin
Paşa zaten Girid'li olup hadd-i zatinde hamiyyetmend ve müstakim ve sinln-i med!deden beri memuren Hanya'da mukim bulunduğundan bu gibi
9 Hüseyin Paşa Girid'lidir. Bahriye mektebinde okudu
ve ferik rütbesine kada r yükseldi. 1293 (1876) de Tuna kumandanı, bilabire Akdeniz kumandanı tayin edi ldi . Şaban 1306
(Nisan 1889) sen.,sinde Girid'de öldü. Girid'de yaptırmış olduğu cami ' de rnedfundur . Bak, Mehmed Süreyya, Sicil/-i Osmôni,
c. IJ' s. 232.
10 1897 senesind e, vuku ' a ge len Osmanlı - Yunan savaşıo
da, Osmanlı ordularıoa kumanda eden meşhur Müşir Edhem
Paşa'dır .
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mesail"i mütehaddisede bazı mertebe hüsn-i hizmeti
ve ulüvv-i himmeti müşah e de olunduğu bi'l-cümle
rü'esay-i islamiyyenin tasdiki ile sabitdir. Kuvve-i
askeriyye kumandanı Edhem Paşa'ya gelince Ser·
kurena Osman Bey'in damadı olup genç denilecek
çağda bir asker ve Rusya muharebesindeki harekatına göre oldukça gayretver ise de cezirede
kumandan bulunması ve muhafaza-i asayişe me'mı1r
olması hasebtle Fotyadi' nin icraat-ı hainanesini ve
ilkaat-ı muzırresini daima tedkik ve teftiş ve netayic-i atiyyesini derpiş etmek ve ma'lı1mat-ı müstahsale ve mütalaat-ı sadıkanesini makamat-ı aidesine
iş'ar eylemek lazım gelirken kendisinin bi'l-akis
bir meslek-i la-kaydiye salik olduğu ve ınuahharen
Fotyadi'nin kızı mademoiselle Ralı1 (}IJ ) ya taaşşuk
etmekle artık zimam-ı irade ve ihtiyarını mümaileyhanın dest-i keyf-i
zatisine bıraktığı firak-ı
muhtelife-i islamiyye rü'esası nezdinde müttefekunaleyh olarak işidilmiştir. Mesmua'ata göre bu kız
fevkalade addolunacak derecede güzel değilse de
şirin ve fakat gayetle işvebaz, mekkare olup aşı
kını ağuş-ı vuslatında ser-mest-i zevk u safa etmiş
ve ilkaat-ı dilb eranesi ile herş eyi hoş görmeye ve
hab-ı gaflet ile boş vakıt geçirmeye mecbur eylemiştir; hatta Fotyadi Paşa lstanbul'a azimet ve
bir müddet sonra H anya'ya avdet eylediği zaman
mümail eyh Edhem Paşa Arab-tabyası d enilen mahalde mürtefi' (s. 6) bir kasr-ı dilnişin inşa etd irüp
valinin ailesi ile Hanya'ya hin-i muvasalatlarında
( kanaryam için bir kafes yaptırdım) diye kızı
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visal-hane-i cedide da'vet eylediği dahi cümle-i
mesmu'atdandır. Hükumet-i hazıranın icraatını tedkik ve memleketin ahvalini ve ahalinin niyyat ve
harekatını tahkik edecek ve kemal-i sıhhat ve ciddiyyetl e ınerkez-i saltanata bildirecek en büyük
devlet me'muru bu suretle dem-güzar olursa ida re -i
cezirenin artık ne renk kesb ed eceğ i muhtac-ı teemmül ve mülahazadır! . Hayf sad hayf, hezaran
efsus ki zamanımızda rical-i devletin ekseri bu
ayardadır. Her ne ise sadede ge lelim. Sava Paşa
beş altı mah kadar firak-ı mevcudenin hiç_ birini
iltizam etmeyüp bir meslek-i hl-taraf! ve salim
ittihaz etmişiken müahharen her ne guna teşvlkat
ve telklnata mebni ise tebdll-i tavr u hareketi ile
Yunan entrikalarına meyletmiş ve hükumetin lisan-ı
rumi mektubcusu Andra nam zat ma'rifetiyle rü'esay-i hıristiyaniyyeyi teşvik ve gümrük hasılatı
nısfının vilayete terk edilmesi hususunu istid'a ettirmiştir. Müslüman fırkası bu suretle vaki' olan teşebbüsata ruy-i muvafakat gösterilmemesini Sava'ya
müttefikan beyan ve rica etdikleri halde asla sem'-i
kabul ve itibara almadıktan maada yine ma'hud
Andra vasıtası ile ısrar etmeleri için rü'esaya tenbihat-ı mahsusa icra ettirdiğini yine hıristiyanlardan
işittim. Fotyadi zamanında me'muriyyetlere hep iltizam etdikleri fırkaya mensub olanlar nasb ve tayin
edilmeye başlanılarak rü'esa ve ahali beyninde
daima nifak ve fesadı mucib olacak bir girlve-i
na-hemvare gidilmiş ve müahharen de ma zarrat
ve mefsedeti bedihi bulunan bu çığ ırd a devam
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olunarak nüfCız ve taraf kazanmak isteyen rü'esa
ile açıkda kalan ve bir hizmet ve me'mfıriyete
geçip geçinmek arzlı eden takımın diğer fırkayı
mağlup etmek için dürlü dürlü desise ve entrikaya
mübaşeret ve istihsal-i mabad zımnında beyne'n-nas
ilka'-ı fitne ve mefsedet etmelerini intac eylemiş
olduğundan zaman geçtikçe fırka belası ve me'mfıriyyet da'vası teşeddüd etmiştir. Hıristiyanların

menfaat-perestaneleri arasında müslümanların müttehidü'l-efkar bulunarak
meclis-i
umumide meb'fısan-ı nasaradan ekalliyetde kalanlara bazı şerail-i münasibe ile meyi etmeleri ve
mümkin olduğu mertebede esbab-ı vesait-i lazimeye
tevessül ederek hıristiyanlar beyninde peyda olan
işbu tefrikadan istifadeye fevka'l-hadd sa'y Ü gayret
eylemeleri lazım gelir ve bazı erbab-ı ak! u basiret tarafından bu dakika-i mühimmeye atf-ı nazar-ı
dikkat olunması cümleye ihtar olunup dururken
teessüf olunur ki b.i r takım cahil ve gafil sebükınağzanın etvar-ı ahmakaneleri bu misillü nikat ve
nikat-ı dakikaya sarf-ı zihin olunmaya mani'-i kavi
olduktan başka (s .7) bazı rü'esay-ı iııristiyaniyyenin
ve ba-husus Sava cenablarının tezviratına firifle
olarak hıristiyanlardan daha fena bir beliyye-i
iftiraka düşmelerin e sebeb-i kavi olmuş ve elyevm
devam eden işbu iki fırka-i müslime beynindeki
mübayenet ve münaferet-i kaviyyenin artık def' Ü
izales i muhal hükmüne g irdi ğ i ma ' a t-teessüf görül mü ş tür. Sava · Pa şa ehl-i İ s l a mı b e l a y- ı ihtilaf ve
iftiraka düşürm e k iç in ba lad a zikrolunan vilayetin
bu
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lisan-ı ruml mektubcusu ma'hud Andra'nın tedbir
ve tertibi ile şu yolda hareket e tmiştir. Şöyleki
meclis-i umı1mlde kırkdokuz hıristiy .rn ve otuz bir
müslüman meb'us bulunduğundan eğer İslam meb'usları akılane hareket ve müttefikan beyan-ı rey
edecek ve hıristiyan azadan ekalliyyetde kalan fırka
ile birleşecek olurlar ise tesavl ve bazı kerre ekseriyyet-i arayı kazanıp istedikleri vechile ittihaz-ı
karar ve tervic-i efkar edecekleri bedihi bulunduğundan bunların dahi ' tefriki mümaileyh Andra
gibi bazı şeytanet-plşegan rü'esay-ı hıristiyaniyye
indinde gayetle muktezi ve mültezim idi . Müslümanların ekseri meb'usanı yani onaltı neferi Kandiya
ve Resmo tarafından gelmekte ve gelenlerin dahi
çoğu cahil ve hayr Ü şerri tefrikden aciz ve gafil
adamlar olup daima Kandiya'lı mütemevvilan ve
meb'usandan Pabuşcu-zade Mustafa Efendi 11 namında bir sersemin rey ve fikrine teba'iyyet etmekde bulunduklarından eğer bu adam bir münasib
veslle veyahud hile ile iğfal edilecek olursa hem
mu'teberan ve meb'usan-ı İslam arasına tohm-ı
nifak ve fesad ilka' ve hem suret-i mebsfüa ile
ekseriyyet-i muhalife teşekkülü ihtimali imha edilmiş olacağı aşikardı. işte mümaileyh Andra bu
fikr ü tedbiri Sava P aş a'ya telkin etmekle ve bu
adamın paşalık unvanı ile e tvar-ı a ze m e t-m e fruşaP ii buşcu-ziide Mustafa Efendi , Kandiya ; Bedri Beyzade İbrahim Bey , Hanya; İbrah i m Bey, Resmo mill et ve kili
olarak İstanbul'a gö nd e rilmi ş ti . Bak, Cirid v ek ayi ' in e atf-ı
naza r, Hanya 1313, s. 12.
11
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nede bulunmaya gayetle heveskar olduğunu bi't-tahkik anlamaları ile münasib bir zamanda (Sava
Paşa) bi'l-vasıta "Bab-ı ali 'ye arz ettim, paşalık
rütbesi getirtiyorum. Artık paşa oldu.,, gibi cümel-i
cemile-i ebleh-firibane ile taltif ve nezdine geldikçe-buyurun Paşa Hazretleri, nasılslnız Paşa 
diye hitab ettiğinden ve rüfekay-i sairesini dahi
rütbeler va'di ile iğfal eylediğinden beyne'l-islam
nifak ve iftirak hasıl olmuş ve bu sani 'a-i ı-:bleh
f iribaneye tamamiyie aldanmış olan mümaileyh
hamiyyetsiz Pabuşcu-zade ile öküz kafalı arkadaş
ları artık meclis-i umumide hıristiyanların ekse·
riyyet-i ara teşkil eden fırkası ile mümaşaatkarane
ve müttehidane hareket eylemiştir. Kemal-i hamakat, yahud fart-ı denaetden münba' is olan şu hal
ve hareketin netayic· i vahimesi bazı zevat tarafın
dan kendisine ihtar ve beyan olunmuş ise de (s. 8)
tebligat-ı vakı'a-i hayır-hahaneye de ihale-i sem'-i
insaf ve itibar etmeyip fikr-i sakim-i hod-seranesinde ısrar ettiğinden tefrika ve ihtilafın zuhur ve
teşeddüdüne ve bilahire eh l-i İslamın külliyyen perişani-i ahvaline sebeb-i kavi olmuştur. Mu'teberan
ve meb'usan-ı İslamın böyle iki fırkaya ayrılıp
hıristiyanların amal-i tasidesine alet-i husul oldukları ve yek-diğerini mahv ü ifna edecek kadar bir
adavet-i şedide-i nefsaniy yeye mağlub bulundukları
nazar-ı teessüfle görülmüştür.
Bunların miyanesi ndeki zıddiyy e t ve ihtilat-ı efkarın mertebe-i şid
detini takdir ed e bi lm ek için şurasına dikkat etmelidir ki bazı adamların damadı ve oğlu başka
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fırkaya

mensub ve

derleri

diğer fırkaya

bazıların

peder veyahud birataraftar bulunmalarından dolayı yek-diğerleriyle kat'-ı ülfet ve münasebet ediyorlar ve başka başka ikamet-gahlarda ve hanelerde
oturup efkar-ı fasidelerini tervic için yine biri-birileri
aleyhinde bulunuyorlar. Velhasıl Kostaki Antopulo 12 Paşa'nın zaman-ı vilayetine kadar bu fırka
ların hususi entrikaları devam etmekle beraber her
iki tarafın teşkll-i ekseriyyet-i ara ve tervfc-i efkar u
amal için hıristiyan ve müslüman kura ahalisine
yani avam-ı nasa fevka ' l-ade rfıy-i iltifat ve arz-ı
çehre-i nevaziş ve mümaşaat etmeleri ve bin dürlü
yalanlar serd ve va'd ederek şımartmaları efkar-ı
ammede pek fena bir meyelan peyda etmiştir.
Mümaileyh Kostaki Antopulo'nun infisalini mfıcib
olan heyecan ve galeyan-ı efkar suver-i ma'ruzada
tahaddüs ve teraküm edegelen seyyiatın netice-i
tabi'iyyesi olup Mahmud C elaleddin Paşa 1 ~ cezireye
me'mı1ren birinci def'a vasıl olduğu zaman mes'elenin ya mahiyyet ve ehemiyyetini tamamil e ve etrafı

Adliyeden yetişmiş ve Osmanlı Devleti'nin Müdde'i-i
kadar yüks e lmiştir. Nihay et Londra sefirliğinden.
vezirlik ile Girid valiliğine tayin olundu. Bak, Girid vekayi'ine
atf-ı nazar, Hanya 1313, s. 11 : Mehmed Süreyya. Sicill-i
Osmani, c. iV, s. 879.
1S Mahmud Celaleddin Paşa, Çorlu'lu Ali Paşa'nın torunl arından Kapı - kethüd as ı Mebmed Aziz Efendi'nin oğludur.
İstanbul'da doğdu. Bab-ı a li 'den yetişti ve Ali Paşa zamanında,
B a b-ı a li tarafından, fevkalade memur sıfatiyle ve Ahmed
Ratib Paşa ile hirlikd e Girid'e gönderildi. 1891 de Ticaret ve
Nafi 'a nazırlığı yaptı. Girid vali vekilliğinde bulundu . 1895 de
12
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ile tahkik ed e m e miş ve yahud bu kar-ı düşvarın
ehemiyyet-i hakiki yyesini anl a dığı ve hall-i müşkila 
tın politika ve askerlik çe teda bir-i fevka'l-ade ittihazına muhtaç bulunduğ una v akıf ve kani' olduğu
halde mücerred n a zar-ı aliye karşı tesviye-i maslahta muvaffak o lmuş gibi görünüp bir kiilah-ı
menfaat kapm a k ve cezirede zuhur eden ateş-i
fesadı sütre-i remad-ı nevazi ş ve nümayiş ile basdırıp kendi işini yapmak için bir takım aç gözlü,
ziiğiird, bayağı a damları para, rütbe, nişan gibi
ş e ylerle ve cezire idare-i maliyyesinin tevsi'i suretile guya kandırmış ve bazıl a rına da mütenezzilane
ve miitezelli!ane bir çok mevaid-i arkubiyye serdederek aklınca cümlesini inandırmış olduğundan
bir suret-i tafra-fiiruşanede İs t anbul'a gelmiş ve
haki'katda ise adeta müşkil a t-ı mes ' eleyi pamuk
ipliği ile bağlayıp o kopuncaya kadar kendi dulab-ı
m e nfaatını döndürmek emeli ile avdet etmiştir.
Bu esnada g iridlilerin kurnazları ve hususiyle hristiyanl a rın
Atina' d a ye ti ş m iş s e r- e frazları a kıllı
paş a mızın mahi yyet-i ka rar ve efkarını tamamil e
anlamış ve sahte sözlerine bi' l-iltizam in a nmış gibi
görünmü ş olduklarınd a n ve ne vakit olsa naire -i
tekr ar Tica ret ve Nafi'a n az ırı old u. 1899 da vefat ed erek,
Yahy a Ef end i De r ga hı ' na gö müldü . Ş air, mün şi ve
büyük bir bestekar id i. Mir'ô.t- 1 hakik at isimli eserin d e yaza rıdır . Şefik n ô.me'nin şerhi olan R avza tü'l-kô.mili n a dlı kit abı ve a yrı ca şii rleri bas ı lmıştı r . Bak , İb r ah im Alaeddi n, Meş
hur adamla r Ansiklopedisi, İsta n bu l 1933-1935, c. 1, s . 204; Girid
v eka y (ine atf- ı nazar, s . 12, s. 17 vd.
B e şikta ş
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fesadı

ikada muktedir bulunduklarından (s. 9) işin
bu suretle netice-pezir olmuş gibi gösterilmesine
hiç ses çıkarmamışlardır. Çünki vali nasbolunan
ve Nikolaki Sartinski Paşa 14 denilen adamın zaten
ne çeşid mal olduğunu evvelce İsfakya Sancağı
mutasarrıflığında bulunduğu zamandan beri pek
iyi bildikleri ve nasıl olsa kendi intrikalarına
hah-na-hah mütabaat edeceğine kat'iyyen hükmetdikl eri cihetle bu sükun-ı muvakkatın husulüne mani
olamamışlardır. Bu Nikolaki Paşa'nın doksan beş
tarihinde Rusya muharebesini müteakib zuhur
etmiş olan isyanda liva-i mezkurede mutasarrıf
bulunduğu halde adeta kapdanları geceleri nezdine celb ve da ' vet ile tertibat ve tenbihat-ı fesadiyede bulunduktan maada erbab-ı isyanın merkez-i
hükumeti hasr ve tazyik edeceklerini yine kendilerinden istihbar etmekle bir gece hafiyyen oradan
firar edüp Hanya'ya gelmiş ve iki tabur askeri ve
ehali-i beldeyi hab-ı gafletde bırakıp kaffe-i emval
Nikola ki Paşa Lehistanlı Sartinski'nin oğludur. Limütercimlikden vazifeye başladı . Hariciye tercüme kalemind e çal ı ştı ve bilahire Paris sefare ti kati bi oldu.
On sene sonra, Girid 'de İsfa k y a mutasarrıflığına atan d ı . 1290
(1873) da Paris sefa r eti müsteşarı ve daha sonra sırasile maslahatg üza r , Edirne merkez mutasarrıfı, Edirne va li muavini
g ib i hizmetle rde bulunup, nih ayet Ş e vval 1305 (Haziran 1888)
de vezaret rütbesi ile Kostii ki Aotopulo yerine Girici ' e va li olarak gönderildi . 1307 (1 889) senesi baş l arına kadar burada kaldı .
20 Muharrem 1 ::ıı 1 (3 Ağustos 1893) de öldü ve Şişli
kabristanına gömü ldü . Bak, Mehmed Süreyya, Sicill-i Osm ci ni,
iV , s. 878 ve Girid vekayi'ine at/·ı naz ar , s. 13.
14

man-Odası'nda
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emiriyyeyi ve hatta daire-i hükumetin
bir hıristiyana tevdi' ve kapdanlara teslim edilmesini tenbih eylemiştir . Doğrusu bu yadigar-ı rüzgarın bu güna seyyiatı cezire rü'esay-ı
islamiyyesi nezdinde mütevatiren ma'lı1m ve müsbet
olduğu ve ahval-i makduha-i sairesi Ahmed Muhtar
Paşa, Samih Paşa, ıı; Girid'li Hüseyin Paşa, Hacı
izzet Paşa 16 gibi bazı vüzera ve üm eray-i devletce
dahi müsellem bulunduğu hald e yine Girid gibi
mühim ve nazik bir vilayet-i mümtazeye. vali nasb
ve ta'yinine delalet edenlere ne demek lazım geleceğini ta' yinde müt ehayyirim . 1295 [1878] tarihindeki
ıniftahlarını

15 S amih Hasan Paşa , Mehmed Kamil Paşa'nın oğludur.
1246 '(1 830/31) yılınd a doğdu ve Harb Akademisi'ni bitirerek 1281
(1864/65) de ferik oldu . Bila hire sırasile altıncı ordu reisi ,
Zabti yy e n a zırı ve vezaret rütbes i i le üçün cü ordu müşiri tay in
edildi . 18 Zilka 'de 1288 (29 O cak 1872) de Bahriyye nazırlı
ğ ınd a, Er zurum v a liliğind e ve tekrar üçüncü , dördüncü ordu
mü ş i rlikler i ode, Zabtiyy e n a zırlı ğ ında bulundu . Nihayet 1293
(1 876) yılında Girid v a lili ğine g etirildi İse de. az sonra İstan
bul'a ç ağrıl a rak, Ser-asker ka y mak a mı ve yin e ordu müşirlik 
leri ile Diyarbak ır ve Erzurum va li liklerinde bulundu. çı Rebi 'ül-evvel 1308 (23 Ekim 1890) tarihinde ya ver-i ekr em iken vefa t etti . Bak, Mehm ed Sürey ya , S ici/1- i Os m ıi n i , c. lll, s . 5 vd. ve
İ brahim Al aeddin , Meşhiir adamlar, İst a n b ul 1935, c. iV. s . 1419.
16 Er zi n ca nlı Osman Paş a ' nın oğlu İz z e t Ahmed Paşa' dır .
1229 da G irid'de do ğ du ; Ask er i yeden ye ti ş t i ve fer i klikd en
sonra Hakka ri, Şam , C idd e, Kürdislan , Trab lus, Harput , Sivas
va lilikler ind e bulundu. 1301 (1883/84} de Edirne va lisi oldu
ve 14 Ş e vv a l 1310 (31 Ma y ı s 1893) da bur a da öldü . Edirne'de
me dfiind ur. Ş air, ed ib , keyf-e hli bir adamdı . Erzincan 'da oğlu
Hur r em Bey a dın a b ir ca mi yap t ırmış t ı. Bak, Fatin tezkiresi, İst .
1271, s . 290; M. Sür ey ya, Sicill-i Osnııini, c. llI , s. 465.

50
ihtilali tertib ve ika' edenlerin pişvalarından Miçotaki ve Papazaki ve rüfekay-i sairesi bir kaç sene
ekseriyyeti celb ve iktisab edememiş oldukları halde
müahharen ittihaz-ı tedabir ve hiyel ile ekseriyyeti
istihsal eylemiş ve meb'usan-ı İslamın ekserini dahi
kendüleri ile hem-rey bulunmaya ikna' etmiş olduklarından Nikolaki Paşa zamanında meclis-i umumide bunlar bir fırka-i azime ile icray-ı nüfı1z, tervic-i
amal ediyorlardı. Mahmud Paşa'nın birinci def'a
cezireye muvasalatı üzerine teskin-i efkar için ittihaz kılınan tedabirden biri de gümrük varidatının
kısmen yine vilayet mal sandığına terki maddesi
olduğu ve bundan maksad cezirenin muvazene-i
maliyyesini istihsalden ibaret bulunduğu halde emr-i
tasarruf ve iktisada hasr-ı dikkat ve bezl-i himmet
olunamamasından ve ma-vudi'a lehine sarf olunmadığı kabil-i inkar olmayan bir çok aksam-ı masarifce kısmen olsun ta'dilat ve tenzilat icrası elzem
ve mümkin iken bi'l-akis her sene öylece bırakıl
makda olmasından ve esbab-ı saireden dolayı vilayet idare-i maliyyesinin ıslah ve te'mini kabil
olamamış ve sene-i hazırada dahi meclis-i umumide
bu madde-i mühimmeye bir çare bulunması tezekkür olunmuştur. (s. 10) Miçotaki'nin taht-ı riyasetinde bulunan ve Kısipolito yani yalın-ayak ünvanı
ile yadolunan fırkanın hükumetin muaveneti ve bir
takım intrikalar ile meclis-i mezkurda ekseriyyet-i
arayı istihsal ile icraat-ı hükumeti kendi nüfı1zlarına
hasretmesi ve bi'l-cümle me'muriyyetlere kendi
adamlarını tayin ettirmesi ve ' taraf-ı hükumetden

· sı

diğerlerine

hiç n1y-i nüvaziş ve iltifat gösterilmemesi Karavana takımı diye yadolunan ekalliyyet
kısmının fevka'l-ade gayz ve hiddetini ve Nikolaki
Paşa aleyhinde buğz ve husumetini mı1cib olmuş
tur. Karavana fırkası rü'esasından bulunan İsıhaki,
Yanaraki, İstavraki, Angelidis ve hem-palan bidayet-i maslahatda yani esnay-i intihabatda hayli ·
çalışdıkları halde hemen ekser mahallerde tesa viy-i
araya yakın bir noksan ara ile gaybedüp diğer
fırka yani yalın-ayak takımı ekseriyyeti iktisab ve
meclis-i umumide bi't-tabi' tagallüb ve tefevvuk
ettiklerinden ve meclisin küşadını müteakib me'murinin intihab ve nasbına şüru' ile fırka-i mağ
lubenin ifadatına ihale-i sımah-ı tenezzül etmediklerinden zıddıyyet ve muhalefet-i efkar teşeddüd
etmiş ve Nikolaki'nin azli tarzında bed' olunan
teşebbüsat-ı hilaf-girane bi!ahire cezirenin Yunanistan'a iltihakı emelinin ilanına müncer olmuştur.
Müahharen dahi Mahmud Celaleddin Paşa'nın adaya
muvasalatı üzerine ehemmiyyet-i mes'eleyi güzelce
tedkik ve takdir ve bir suret-i ma'kule-i bi-tarafanede ittihaz-ı tedbir etmemPsi, vehle-i ıllada Nikolaki'nin azli çaresine teşebbü s eylememesi Stilo
(_,l..L) karyesinde in'ikad eden cem'iyyet-i rü'·esanın
ka~ar ve teşvikatı ile her kazanın v uku'-ı isyanı.na
sebeb-i müstakil olmuştur. Zaten Girid'de Kakuri
ve ba-husus Hıristo Dalaki gibi serseriler ika'-ı
fitne ve fesad için her vakit h a z ır ve bir işarete
müntazır bulunduklarından bu d ef'aki isyanın bidayeten cüz'i görülmesi fi'l-hakik a cüz'i olmasından
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değil, ışın etrafı

ile ve netiiyici ile tahkik edilmemesinden münba'is bulunduğu aşikardır. Ma'amiifih
cezirenin düçiir olduğu ahviil-i şuriş-iştimiilin menşe'-i sahihi pey-der-pey taraf-ı devletden verilmiş
olan müsaadat-ı mahsusa-i serbestane olup ahali-i
cezire bu kadar hüriyyet-i idareyi hüsn-i isti'mal
etmek ve tarik-i terakkiye gitmek için lazım gelen
isti'dad ve iktidarı haiz olmadığından ve bir dec ezirenin mevki'en ehemmiyyet-i siyasiyyesi na-kiibil-i
inkar olmakla beraber ekseriyyet-i ahaliyi teşkil
eden unsurun hıristiyan ve ba-husus tarafdar-ı Yunan olması bir takım politika ve entrikaların vuku'
ve devamına meydan-ı icraatı müsaid bırakmakda
ve ba'z-i devletler de bu hale nazar-ı hırs ile bakmakda olduğundan (s. 11) evvelce kaç def'a harekat-ı isyaniyye zuhur etmiş ve bu d ef'a dahi bir
fırkanın tagallübü hasebile başlangıçda ihtiliifat
ve itirazat-ı şahsiyye renginde görünen hareket-i
nümayişkarane su'-i tedbir ve avk u te'hir sebebile
isyan-ı umumi renk ve şeklini almıştır.
Vali Sartinski Paşa'nın su'-i idare ve hatası
eseri bulunan hadise-i ahirede kumandan İbrahim
Paşa'nın da bir büyük hisse-i kabahat ve tekasülü
vardır. Zira vali-i mümaileyh ayak-takımı fırkası
haiz-i ekseriyyet ve nüfiiz olmakla beraber intihab
ve nasb-ı me'murin maddesinde yalınız bu fırkanın
amaline hadim olmayup biraz ve mümkün mertebe
diğer fırkaya dahi nüviizişkarane muamele icra
etse ve anlardan dahi bazı zevatı velevki mahdud
ve ma'dud olsun me'muriyyetlere nasb ettirse idi
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zıddiyyet

ve sureti almazdı.
ve ma'hüd Cemil Paşa'
nın biraderi bulunan kumandan mümaileyh İbrahim
Paşa'nın dahi ağraz-ı zatiyyeden dolayı haJat-ı kabiha ve harekat-ı ni7. am-şikenan esi vaki' olduğu kemal-i esefle müşahed e olunmuştur. Rumeli 'deki
vekayi'-i askeriyye hengamında cesurane hareket
ettiği cümle-i rivayatdan bulunan kumandan Paşa'
nın cesaret gibi bir haslsa·i hasene ile değil tehevvür gibi bir naklsa-i mezmüme ile muttasıf bulunduğunu müşahedat-ı zatiyyeme müsteniden bast Ü
beyan etmekden geri duramam. Meğerki salifü'z-:::ikr
vekayi'-i askeriyye esnasında müşahede olunan harekat-ı mütehevvirane temylz-i meziyyetden hl-haber sade-dilan veyahud tarafdaran canibinden şe
caat ve besalet şekline ifrağ ve ilan edilmiş ola.
H er nasıl ise bu zat mlrliva rütbesini haiz olarak
cezireye gelüp bir müddet-i cüz'iyye geçince her ne
hizmete mükafat ise feriklik rütbesine nail olur ve
bidayet-i me'müriyyetinde vali Sartinski Paşa ile
hüsn-i muamelede bulunur. Bir aralık Hanya'daki
konsolos-hanelerden birinde tertlb olunan baloya
med'fıvvln-i saire meyanında kumandan-ı mümaileyh de da'vet edildiğinden o gece konsolos-haneye
gider ve hüsn-i suretle kabul edi lir. Vali·i mümaileyh dahi orada mevcüd olup raks ve ahenge
ve ihtilafat bu

şekil

Meşhur Namık Paşa'nın 1 7 oğlu

Mehmed Namık Paşa, 1804-1892 yılları arasında yaşadı.
Avrupa'da tahsil gördü veLondra elçiliği, ser-askerlik, va lilik ve Tophane mü şi rliği g ibi muhtelif devlet hizmetlerinde bulundu. İ. H . Konyalı, Konya tarihi, Konya 19€4 , s. 464.
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fasıla verildiği sırada

terbiye ve nezakete ve sıfat-ı
resmiyyeye asla yakışmaz bir suretde yanında oturan
bir me'mur-ı ecnebiye parmağı ile kumandan Paşa'yı gös terüp fransızca olarak (Bak şu öküz herife
güya adam olup adab-ı medeniyyeye agah imiş
gibi buraya gelmiş. Bir heykelden ne farkı var)
demiş ve İbrahim Paşa'nın fransızcaya biraz aşina
olduğunu ve bu muhavereyi anlayacağını mülahaza
etmemi.ş yahud fransızca ( s.12 ) bildiğini henüz
tahkik edememiş olduğundan baltayı taşa vurmak
kabilinden gayetle çirkin bir muamele-i muhakkiranede bulunmuştur. İşte bu muamele-i na-beca
İbrahim Paşa'nın bi-hakkın iğbirar ve inkisiir-ı
kalbini ve ötekinin aleyhinde gayz ve husumetini
mucib olarak o şeb-i nuşa-nuşun ferdasından itibaren beyler fırkasını alenen istishab etmek ve
Niko!aki'nin azli maddesini izhar için İsıhaki ve
rüfekasını teşvik eylemek ve tehyic-i ezhan ile
bilahire iş e isyan rengini verdirecek isti'dadı peyda
ettirmek gibi bir gafletri garez-karaneyi irtikab
etmiş ve hilafgiranın mahall-i ma' lum ede akd-i
ictima' etmeleri üzerine bir iki tabur asker sevki
ile dağıtılması vali-i mümaileyh · tarafından . kendisine · ihtar ve müahharen resmen iş'ar edildiği
halde mahza "harekat-ı vakı'a valinin azlini intac
eder,, · mütalaası ile sevk-i asker etmemiştir. Kumandan esasen pek haklı ise d e lıuğz ve husumetini izhar 've icra hususunda iltizam ettiği hatt-ı
har_e ket· i denaetkarane ve sevk-i asker hakkındaki
iş'ar-ı resmiye mütfıba'at etmemesi usul ve kaide
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hilafında bir cür'et-i garezkaranedir. Vakı'a bidiiyet-i hadisede vali azledilmiş olsa idi belki vehamet-i akıbetin önü alınahilirdi ise de firak-ı hazıra
beyninde münafesat-ı şedide ve umum ahalide
peyda olan bir nevi' meye!an-ı ser-keşane 'mevcud
oldukça müddet-i cüz'iyye müruru ile yine fitne ve
fesad zuhur edeceği vareste-i iştibah idi . Ahval-i
mahalliyyeye cidden kesb-i vukuf eyledikten sonra
bu haklkatı teslim etmemek muhaldir.
Fotyadi Paşa'nın zamanından-beri g-üya Girid
ceziresi eczay-i memalik-i Devlet-i Osmaniyye'den
değilmiş gibi bir tarz-ı idiire-i Yunan-perestane ihtiyar ve iltizam edilmiş ve i'mar-ı mülk ü memleket ve
tekslr-i mevarid-i ticaret ve tevsi'-i esbab-ı zira'at
ve tesviye-i tun'ik ve ta'mlr-i me'iibir-i memleket
ve tekslr-i vesiiit-i servet ve refiihiyet gibi umur-ı
lazime-i mühimmeye asla ihale-i enziir-ı dikkat
olunmamış ve cezireye imtiyazat-ı viisi'a bahş,
varidiit-ı mahiilliyye terk edildiği tarihden şimdiye
kadar on kilo·netrelik bir şose yapılmamış yalnız -varidat ya ğına edilüp meniifi'-i zatiyye istihsaline gayret ve ceyb-i iddihar politikasına hizmet edi1miştir.
Garibdir ki cezirenin her seneki muvazene-i miiliyyesine bakılsa umur-ı niifi'a, tesviye-i turuk ve saire
gibi bir takım kuyud-ı müfide ile yüz binlerce
kuruşlar mukayyed olduğu görülür. Lakin mebaliğ-i mukayyede ile yapılan asiir-ı niifi'a süiil ve
taharri edil ecek olursa hiç bir şey görülemez.
Çünki Yunanis tan'da aç kalan serseriler (s. 13) oraya dolup fevkalade ceh l ve nadani içinde bulunan
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ahaliyi tes vllat-ı şedide ile icraat-ı fasidelerine ve
menafi'-i zatiyyelerine alet etmişler ve büdcede
mukayyed paraları hep bir suretle yağma ve bel'
etmekde bulunmuşlardır . Hasılı yukarıdan beri
beyan olunan ahval ve esbab ile fırkalar beyninde hasıl olan münakaşat ve beyne'l-ahali mevcud
bulunan su' -i temayülat ber-devam oldukça ve
devletin kuvvet ve satveti gayr-i müsaid bulundukça on seneye kalmaz cezirede her ne guna
tedabir-i mani'a ittihaz olunsa semeredar olmaz ve
mutlaka bir netice-i vahime vücud-pezir olur. Her
ne ise Mahmud Paşa'nın Girid'de fesad ve fitneyi
bağladığı pamuk ipliği pek az zamanda kopmuş
ve tekrar Hanya'ya azimeti üzerine bi-tarafil.ne bir
meslek ittihaz ve fa'alane hareket edemeyüp bir
mah kadar bi-hude Suda limanında lenger-endaz-ı
bet~et olmuş ve bu def' a da teskin-i iğtişaşa
muvaffak olursam lstanbul'a avdetimde sadrıazam
Ol!-Jrnm gibi hlılyalar ve ba'z-ı zevata bu yolda tafra
füruşane kelamlar ile vakit geçirilmiştir.
Şurası muhakkaktır ki Mahmud Paşa def'a -i
saniyede ceziceye gönderilmeyüp başka bir adam
mesela Müşir Şakir Paşa gönderilmiş olsaydı hüsn-i
te'siri mucib olacağı şübhesizdi. Mahmud Paşa'ya
hiç bir vechile ta 'a lluk ve müna se betim ve asla
garez ve husumetim yoktur. Ancak müşarünileyhin
öteden-beri meşhur ve malum olan halat-ı namusşikenanc ve harekat-ı adab ber-en daz a n esi rıi ilk
def'a Girid'e azimet ettiği zaman haylice izhar ve
mekteblere kaydetdirmek ve iş gördürmek bahanesi
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gencleri celb ile vakıf-ı esrar ettidef'a-i saniyed e oraya vürudu bir hande-i
müstehziyaneyi mucib olduğ"Lınu ve kendisinin hicv
ve tahkir olunduğunu ma'atteess üf müşahede ettim.
Bu rnisillu mesail-i mühimmenin hail ve tesviyesi
için yalnız ma'lumat-ı sabıka kafi olmayup daha
pek çok evsaf ve meziyyat-ı memduha ile muttasıf
bulunmak lazım gelir. Bu zatın böyle iki d ef'a
Girid'e me'muriyyeti mahza sadr-ı esbak merhum
Ali Paşa ma'iyyetinde katib sıfatile vaktile cezireye
gitmiş ve güya ahval-i memlekete kesb-i vukuf
etmiş olmasından münba'isdir. Halbuki o zaman
Girid'd e bulunduğu müddetce ledüniyyat-ı mes'ele
ile hiç iştigal etmemiş ve tedklk-i ahval-i memlekete asla sarf-ı zihn eylememiş olduğu bu def'aki
me'muriyy etini müt ea kib iltizam e ttiği hatt-ı hareket ile tahakkuk etmişt ir. Buraları nazar-ı itibara
alınır ise Mahmud Paşa'nın hiç bir şeye muvaffak
olmaksızın İstanbul ' a avdete (s. 14) m ecb ur olması
pek tabi ' i görülür. Devletce onun avdetinden sonra
sevkıyat-ı askeriyye icra ve tedablr-i mütevaliye
ittihaz olunmu~ ve idare-i cezirenin ta' dll ve islahına mübaş e r et kılınmı ş is e d e henüz mukaddemat
halind e bulunduğundan ve ma'amafih harici intrikala r d evam etm e kde o ldu ğu ndan ne-guna netayice
müncer olacağı kat ' iyyen kesdir il emez. Şukadar ki
ba lada dalıi arz o lundu ğu vechile d ev le tin ger e k
siyasetce ve g e re k kuvv e tce düçar o ldu ğu zaaf
böyle d evem e ttikc e cezire nin s e lamet-i hal ve ı s 
tikbali hakkında ümld-i kavi besl e nilem e z.
ile bir

ğinden

takım
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il
Mahmud Paşa'nın İstan bu l 'a avdetini müte'akib
Girid ceziresi ahval-i hazırasının tahkiki ve sevk olunan kuvay-i askeriyyenin nevakısı ile harekat vakı'a
sının teftişi ve firak-ı nıevciide-i muhtelifenin taharri-i
menşe'i ile efkar ve amiil-i mahsiisalarının tefahhus
ve ba'z-ı mevadd-ı sairenin tahkiki vazife-i mühimmesi ile cezire-i mez kiireye azlmete ba-irade-i
seniyye-i padişah! me'miir oldum. İ şb u me'miiriyyeti hüsn-i ifaya muva ffak olursam nezd-i şaha
nede ziyadesile miicib-i hoşniidi ve mahziiziyyet
ve bi't-tabi' miicib-i mükafat-ı azime olacağı Hacı
Mahmud Efendi vasıtası ile ayrıca ferman buyrulduğu gibi Tüfen gl Ahmed C elal eddin Paşa tarafından dahi ayni suretle tebligat ifa ve şay e d
vapur var is e derhal azimetim matliib-ı şahane
idüğü beyan olunduğundan bir g ün sonra hareket
edeceği tahkik kılınan Gürcü Kompanyası'nın S akız vapuru il e azimeti tasmim eyledim ve icab
eden ta'limat ve lradat-ı husiisiyyeyi ahz ve telakki
ve resm-i veda'ı ifa etti m.
Ç end gü;ı evv el Liitfiye vapuruna irkaben
S elanik' e izam kılınan Hüseyi n ve Ma hm ud e"fendilerin Se!anik'den vapur-ı me zkiire irk ah ol unacak
bir tabur ask er il e bera be r H anya'ya g id ece kl er i
ve orada ma ' iyy etimde hizmet edecek ler i başkaca
tebliğ edildi . İş b u me' miiriyyet pek nagehan! vuku'
b ul arak derdest-i rü'yet olan ba'z-ı mesalih-i zatiyYemi bir gün zarfında tesviye et mek mümkin
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olamadığından

bi'z-zan1re biraderlere ta'limat-ı liizime ifa ve idare-i beytiyyeleri hakkında mebaliğ-i
mukteziye ita olunmuş ve şehr-i temmuzun onbirinci salı rgünü] vapur-ı mezkı1ra rakiben ve inayet
ve tevfikat-ı ilahiyyeye mütevekkilen haliç-i Dersaadet' den hareket kılınmıştır. Vapur limandan
çıkup Ahırkapı

münir

şehr-i

açıklarında buluduğu sırada şP-ms-i

cesimin (s. 15)

maverasına ufı11 etmiş,

ufk-ı şarkiyi İzmid tarafında Kayışdağı hizalarına

kadar zı1lmet-i ley! kaplamıştı. Zaman-ı grub ne
kadar müessirdir. Ey mü essir-i hakiki azamet-i
kudret-i ilahiyyen her şeyde bel-husus levha-i grubda nümayandır, nı1r-ı hakikat kainatın her zerresinde ayandır. O dakikada kainat pek mahzun
görünür. Neden bilmem, yoksa bana mı öyle gelir,
bilenıem. Temaşay-ı grubd a kalbimi öyle bir hiss-i
rikkat-bahşa istila eder ki ta'rifi bence muhaldir.
İşte yevm-i mezkı1rda dahi vapurun güvertesind e
bu misillı1 hissiyyat-ı rakika ve mütalaat-ı dakika
ile bir hayli zaman düşündüm. Heng ame-i grubda
g ayetle rakid bir havada istanbul'dan Marmara 'ya
doğru iftirak insana te'sir ediyo r. Kendi kendim e
·söyleniyor, bir şe yl e r oluyordum . Ba k ne diyordum:
« Şu Fe ner-ba ğ çesi ' ndeki fe ner n a sıl sönük yanı 
yor, b ir müteverrimenin nı1r-ı çeş mi g ibi zaif. Amma
g urubun reng-i at eş inin e k a r ş ı b ir ren g -i mai-i
şaman e iç inde görünüşü ne kadar latif. Y a Rabb.
İn s an bu h a nk ah-ı fan id e ç ill e -k eş bir d e rvi ş -i
a ci zdir . H a kik at ö mr-i b eşer b ir ç ill e-i g aribdir ki
ni ç in ba ş lamı ş, ne yo ld a b it ecek , fai d es i nedir.
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Ancak sana ma'lı1m. Sensin baki, ma'adası ma'dCıın
Grub. Bir levha-i tabi'iyye-i ibret-nüma, bir manzara-i garibe-i hüzn-bahşadır ki tulı1'un şa ' şa ' a-i
azemet-nümasından mü essirdir. Bu te'sir, seher-i
baharide hab-gahından kemal-i telaşla ve perişan
bir halde çıkup aşıkım istikbal ed t>n bir ma'şGka-i
dGşizenin çehre-i firiştehan e sinde p eyda olan ibtisam-ı latifden ziyad e ma'şı1ka-i mt"lek suretinin
iftirak-ı ebedisi ile bir şam-ı g· aribanede koruluk
içine girüp hissiyyat ve teessürat-ı muharribe-i
kalbiyyesini sey!abe-i sirişg-i çeşmanı ile teskine
değil tezyid e çalışan bir aşık-ı bed-bahtın bükay-ı
ne vmidanesini t e maşadan feyziyab-ı intibah olar.ak
her suretle uyanık, yüreği yanık insanlar için daha
ziyade olmak tabi'idir. Ey insan! Sen güle güle
bakmayı değil, ağlaya ağl,aya düşünmeyi zevk ve
vicdan ede n erbab-ı dikkat ve rikkatden değilsen bir
sabah-ı baharlde bir sürü koyun, kuzuyu alıp bir
sath-ı mailde kain köyün pişgahındaki sahray-ı
zümrüdinde otlatan çobanın çaldığı kavalın saday-ı
g a ribini dinleyerek hengam-ı tulı1'da halik - ı bi-zevalin
azam et-i kudre t-i ilahiyyesini tefe kkürle bir kat
daha te mcid ve te vhide devam et».
S a bah-ı ferdad a kamarada
gözl e rimi a ç ınca
saata baktım. S aa t o ndu . Hurşid-i asm a n şa'şa'a
pa ş- ı afak
o lmu ş, vapur G elibo lu'ya takarrüb
e tmişti . H emen s abah tuv aletini ikmal edüp g üvertey e ç ıkdım . (s. 16) A sk er kı ş l as ı , s ahili n dilim di lim yarık u ç uruml a rı görünüy o rdu . Bir s igara , bir
k a hv e içincey e k ad a r va pur şeh rin piş- gahına muva-
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salat ile len ger -endaz-ı tevakkuf oldu. Ba'z-ı eşyay-ı
ticariyyenin ihrac ve idhali için bir saatden ziyade
duruldu. Gelibolu, Bolayır şibih-ceziresinin sahil-i
şarkisinde üç tepecik ile bir burun üzerine mebni
bir kasaba-i latifedir. Hükumet konağı, adliyye ve
askeriyye daireleri denize nazır ufak bir tep ed e
kaindir. Saat kulesi ile mekteb-i idadisi müsadif-i çeşm-i dikk at oluyor. Memleketin ebniyesi
ekseren ahşab ve esvakı gayr-ı muntazamdır.
Cemaat-ı islamiyye menafi'ine o larak bir mahall-i
mahsı1sta güze l ve pak yünden kumaşlar, fanilalar,
basma taklidi sağlam bez ler nesc ve imal olunduğu naz ar -ı memnı1niyy e t ile görü lmüştür. Şehrin
taraf-ı garbisi sathı meyilli bir kaç dağ ile muhat
ve letafet, hudaretden arldir. G elibolu'yu görüb de
g-az i-i namdar, şehzad e -i all-tebar Süleyman Paşa'yı ı s tahattur etme mek muhaldir. Mevlay-ı müte'al
hazretin rı1h-ı pakini en var· ı rahmeti ile şad ve
kabr-i şe rifini behişt- aba d eyl esin. Gelibolu'nun
k a rşı tarafında, Anad o lu cihetinde bir sath-ı mail
üzerind e görünen karye-i ctsimenin e trafı kamilen
bağ, bostan, tarlalar ile muhat ve mevki' e n zira' ata
p ek müsaiddir. Elyevm karpuz ve kavunu ile meş
hur olan bu karyen in ismi Lapseki'dir. Vaktll e
cesim ve ma'mı1r bir rum me ml eketi idi . Lapseki'
nin biraz t a raf-ı şark is inde Osmanlı tarihince meşhur
olan Çardak nam köy müşah e d e olunuyor. Ağaçlık
aras ınd a latifü' l-m anzara bir m:ıhalldir . G eli bolu
ıs

Osmanlı hükü mdar ı

Or han Gazi'nin

oğ ludur .
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kasabası

iki hin beşyüz kadar haneyi ve onüç bin
havidir. Gelibolu'nun garb-ı cenilbisinde
kain Galataburnu geçilince, Keçiçayı denil en bir
mevki' vardır ki zaman-ı kadimde eski Yunaniler
orada büyük, dehşetli bir muharebeye tutulup
muzaffer olmuşlardı. G elibolu'dan berren bir buçuk
saat kadar taraf-ı şimaliye gidilirse, Bahr-i muarız
denilen körfezin sahiline varılır. Vapur Gelibolu'dan
saat yarımda hareket ve iki buçukda Kal'a-i Sultaniye pişgahına muvasalat etti. Yolda Boğaz'ın tabye
ve istihkamları temaşa ve biraz kahvaltı tenavül
edilmiştir. Kal'ada biraz tevakkuf olundu. Onun
için memleketi tetebbu' ve tedkika imkan ve
zaman yokdu . Ba'dehil Boğaz'dan hemen dışarı
huruca havahişgir gibi vapur saatta on iki mil
mesafe tayyediyor ve emsaline nazaran seyr-i seri'
ile gidiyordu. (s. 17) Hava gayetle sakin, deniz rakid
idi. Lakin hararet ziyade olduğundan g ündüz kamaradan dışarıya çıkmadım. Mesnevi-i şerifi mütala 'a
ve tetebbu' ile vakit geçirdim.
Saat ona doğru Midilli adasına tekarrüb ettiğimizi kamarot ihbar etmekle heman davlumbaza
çıktım. Nazara-i illada cezire-i mezkilreyi hoş,
ına'milr gördüm . Dağlar kam ilen zeytinlik, bağ lık,
bahçelik her taraf zümrüd g ibi nilr-ı ahdara gark
olmuş. Nekadar latif. Da ğ larda , zeytinlikler ve
bağlar arasında seyrek seyrek beyaz bad a nalı
köşkler, haneler kulbeler t emaşa - ge r anı n nazar-ı
dikkatine pek hoş görünüyordu. Vapur bir saat
sonra Midilli lim anında büyük iskele plşgahırıda
nüfı1su
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bulunuyordu. Limanda dört aded Yunan sefain-i
harbiyyesi mevcud idi. Bunların yüz on taife ve yirmi topu hamil bulundukları yerli rumların ifadat-ı
garibelerinden anlaşıldı. Vilayet ma'iyyetine me'mur olan Süreyya nam vapurun limanda lenger-endaz-ı ikamet bulunduğu görüldü. Vali Akif Paşa ı u '
nın beray-ı devr ü teftiş orada mukim idüğü
istihbar kılındı. Vapurda tesadüfen tanıdığım Hanya'lı Meligonaki <SVJ.:+) Emin Bey namında bir
zat ile birlikde dışarı çıkup biraz derun-ı memleketi seyr ve temaşa ve postaya mektub ita ettik.
Midilli'nin haricden manzara-i umumiyyesi pek
latif ve nazar-ı rübadır. Fakat dahilen taksimatı
pek fena ve sokaklarının müzahrafatı, pisliği pek
kerih ve çirkindir. Bununla beraber memleketin
sahil-i garbiye doğru ittisa' etmekde ve o cihete
g üzel ve kiirgir ebniye inşa' edilmekde olduğu
görüldü. Büyük iskele kurbünde ki gazinoda yol
19 Akif Me hmed Paşa , Arnavud Rece b Paşa'nın sülalesinden Veli Bey 'in oğludur. 1238 (1 822/2:~ ) de doğdu. Haceg-andan olup 1265 ( 1849) yılında Sadare t kalemi'ne girdi . Cema ziyülevvel 1270 (Şubat 1854 ) de Üsküb mutasarrıflığı ve Safer
1275 (Eylül 1858) d" vez a r e t il e Bosna. bilahire sırasile Selaııik, Yanya, Tuna , Prizren, va lilikle rinde bulundu. 15 Muharrem
1291 (4 Mart 1874) de Adliy e naz a r e tin e t a yin edildi. Daha sonra
yin e Yanya , Edirn e, Bosna, Ko nya va lilikl e rini yaptı. Receb
1298 (Haziran 1881) de Devl et şur a sı başkanı oldu . 1301 se!'lesi
Zilhiccesi so n larında (Ekim 1884) Ak-d eni z adaları valisi nasb
olundu ve 1311 se nesi Cemazi yül a hirinin sonunda, Ocak 1894 de
İstanbul ' d a vefa t etti . Kabri Fatih'dedir . A lim , şa ir , rum ca ve
fransı zc aya a şina , seha vetl i bir devlet a damı id i. Bak, Mehm ed
Süreyya, S ici/1-i Osm ani, c. lll , s. 283/89.
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arkadaşı

ve bir de orada tesadüf

e ttiğimiz

maarif

me ' murlarından Übeydullah Efendi namında bir zat

ile bir saat kadar aram ve memleketin terakkıyyat-ı
ticariyye ve teşkilat-ı ilmiyyes i hakkında hayli ma' lumat ahzettik. Zıra'at ve ticaretce cezirenin ahval-i
hazırası mucib-i hoşnudl olabilir ise de ahalisinin
kısm-ı küllisi henüz terbiye ve ma'lumat-ı medeniyyeden mahrumdur. Rumların müess e siit-ı ilmiyyeleri mükemmel olmakla onbeş sene sonra ma'lumatlı ve müterakki bulunacakları ve fakat islamların ah val-i seyyie ve efkar-ı batılaları ciheti ile
hilakis seneden seneye duçar - ı inhitat ve tedenni
oldukları Übeydullah Efendi'nin cümle-i Hadatın
dandır. Bu zat cezair-i Bahr-ı sefld vilayeti maarif
müdürü olup ( s.18) bir müddetden beri teftlş-i mekatib için Midilli'de bulunduğu ve hakaik-i ahval-i
memlekete vukuf-ı ciddi kesbe tmek için çok çalış
tığı cihetle ma'lı1mat-ı me sr udenin sıhhatine ltimad
olunmasını kemal-i teessür ile beyan etti. Merhum
Namık Kemal Bey'in cezired e muta sa rrıf bulundu~u evanda 20 evkaf-ı münderise hasılatından ve
20 Namık Kemal Bey , Midilli 'de ikamete me'mur edildiği
19 Temmu z 1877 de, İstanbul ' d an a yrıldı ve yedi seneden ziyade
bu adada kaldı. Önceleri za manını nezaret altında geçiren
N amı k Kem a l Bey , sonradan il . Abdülhamid'in 18 Aralık 1879
tarihli iradesi ile Midi lli 'ye mutasarrıf tayin o lundu . Bu memfiriyyeti esnas ıada N a mık Kemal Bey'in Yıldız ile münasebetleri çok düzelmi' ve 30 Ağustos 1883 d e, ikinci r üt beden
osmani niş a nı ile t a ltif dahi edilmişti. Onun Midilli ' den Rodos
mutasarrıflığına naklen ayrılması ise 15 Ekim 1884 tarihindedir.
Bak, Ömer Faruk Akün , Namık Kemal (İs l am Ansiklopedisi),
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suver-i saireden masarif-i seneviyyelerinin karşılığı
bulunarak ve memleketce umum ahali-i islamiyyeye
tasdik etdirerek te'sis ve inşa eylediği on sekiz
aded mekteb-i ibtidai zaman-ı infisaline kadar
muntazam suretde devam ve o müddet zarfında
etfiil-i müslime mektebl ere alışup teallüm ve tahsile
heves ve ikqam etmiş ik en oradan infisiil ve infikakini müteakib mekati b-i mezkurenin idares i sadme-i tedenniy e düça r olarak ve me ' murin-i lahika
tarafından asla mazhar-ı sahabet ve muavenet
olmıyarak az zaman z arfında onbeş mektebin ebvabı kapanm ı ş ve bunların varidatı mahalli maarif
hey'etinden kapanın elind e kalmış olduğu anlaşıldı.
Vapura ge l diğimiz zaman saat dördü g e çmişti.
Gece sabaha kadar g ürültüsüzce uyudum. Nısfü ' l
leylden evvel Midilli limanından ha reket eden
vapur seyr-i aheste il e s abahleyin lzmir körfezinin
münt e hasın a takarrüb e tmi ş idi. Mihr-i cihan-ara
belden in fevkini kapl a ya n b uhar-ı kesif arasından
ar z-ı didar ve neşr-i enva r ediyor ve Kord o n kenarında sekiz on k ad a r s e fiiirı-i muhtelife müşahede
olunuyodu. Refik-i ta rik o lan Emin Ef endi'nin derun - ı memleke tde ba 'z -ı a kr aba ve ahi h b a sı bulunduğ u ve o nları ziyaret ve ba ' z ıl a rı il e umur-ı hususiyyelerini hail ve rü'yet etm eye mecbur o lduğu cihetle
şe hre birlikde ç ıkamı yacağ ı ifiide-i nazik a rıesinden
a nlaşıldı. Bu a damın terbiye ve m a' lumatı mucib-i
İstanbul 1960, fas ikül 90; Fevzi ye A bdu llah, Nam ı k Kem dl' i11
M idill i' d e yaz dı ğı man zii m v e mensur es erler , T ür ki yat Mecmuası, İ sta n bul 1955, c.Xll , s . 57 vdd.
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hoşnudi

olacak derecede ise de hasis ve para canlı
mülakat-ı nuhustinden anladım. Onun
için ahval-i aleme dair cereyan eden mübahasat-ı
mütenevvi'ada tasarruf ve iktisad neticelerini iltizam ve celb-i hoşnudisi için ba'zan birlikde ta'am
edilmek suretile ikram ederdim. Kamarada ufak
bir mektub yazıp mürur tezkirem ile beraber yanı
ma aldım. içine atladığım bir sandal beni Karantina-hane'ye muttasıl iskeleye çıkardı. Tezkireyi
gösterüp yoluma devam ettim. İlk vazifem memleketi
temaşa ve tetebbu' etmek idi. Hemen bir açık arabaya bindim. Bütün derun-ı beldeyi seyr ve devr
ettirmesini arabacıya söyledim. Fi'l-hakika memleket içinde nekadar büyük cadde, cevami', ebniye-i
cesime, çarşı varsa cümlesini dolaştırdı, gösterdi.
Nihayet yine Kordon'a getirdi. (s. 19) İzmir şehrinin
sinin-i ahiretle ziyade kesb-i ittisa' eylediği ve
körfezin sahili, Karşıyaka'sı nice ebniye-i cedide,
sayfiye ve kaşaneler ile bir ma'mı1re-zar olduğu
ve zahr-ı beldede kain Kal'a etrafında koca dağ
üzerine de mahallat - ı cedide teşekkül ettiği görülolduğunu

müştür.

Anadolu'nun bender-i azim ticareti ve Bahr-i
sefid'e münferid mahreci bulunan İzmir'in evailde
binlerce develerle icra olunan müraselat ve muamelat-ı ticariyyesini iki tarafa temdid ve inşa edilen
demir yolları fevka'l-ade teshil ve tezyid etmesi ve
her mah limana amed ü şfıd eden yüzlerce vapurların, sefain-i sairenin bir yandan ihrac-ı hamUle
ve bir tarafdan mahsulat ve eşya etmekde olması
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lıasebile

ehemmiyyet-i mevki'iyye-i iktisadiyyesi
kat kat artmıştır. Şehrin nüfı1s-ı mevcudesi bir
kısmı ecnebi olmak üzere üçyüz bin kadar tahmin
olunmuştur. Mektubu postaya verdikden ve bir
lokantada ta'am ettikden sonra Kordon'da bir nargile, bir kahve içüp keyfi tazeledim. Badehu yine
çarşıya gidüp bir mühür hakkettirdim. Büyük-cami 21
civarında mukim bir hakkakin yarım saatda kazı
dığı mühür istediğim gibi olmadı ise de orada
daha mahir hakkak bulunamayacağından bi'z-zarure "pek ala oldu,, gibi bir tasdik-i kazibanede
bulunarak oradan doğru hamama gittim. Vücudum
kirli ve istihmama muhtac idi . .Çarşı içinde gittiğim
hamam işlek ve kalabalık olup ancak istikrah
olunacak suretde gayr-i muntazam ve na-pak idi.
O sebeble natıra temiz takım vermesini, minderi
temiz takımla yapmasını, adi müşteri gibi bakmayup biraz zahmete katlanmasını ve bu suretle hoş
nud edüp ziyade para almasını ihtar ettim. Herif
para sözünü işidince ağzını kulaklarına kadar açup
"Baş üstüne Efendi-beyim, hepsini yaparım,, dedi.
Lakin soyunup tamam peştemalı sardıkdan sonra
arkama attığı havlunun yine kirli, kokulu olduğunu
görünce canım sıkıldı. Herifi unf ü şiddet ile tekdir ve ta'zir ettim. Bilmem pek serd ve şedid mi
bağırdım ne oldu ise oldu. Natır azkaldı peykeden
mermere yuvarlanıyordu. Hamamda mümkün mertebe kese ve sabun sürünüp tathir-i beden ederek
21

en eski

Bugün Hisarönü cami'i deailen İzmir'in en büyük ve
söylenen cami'i olması muhtemeldir.

olduğu
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dışarı çıkdım . Natırın yediği

papara aklını başına
temiz ve pak takımlarla
kürsi gibi bir döşek yaptığını gördüm. Bir nargile,
bir kahve içüp ba'z-ı münasib sual ve cevablarla
bi-çarenin tatyib-i hatırına çalıştım. (s. 20) Bukadar
hiddetler, külfetler, hizmetler üzerine ayineye ne
verilmek lazım geleceğini düşünüyordum . Badehu
giyindim, ayineye bir mecidiye hizmetcilere de bir
mecidiye ve bir kahve ve şerbet ve nargi le için
bir çeyrek verdim. Kemal-i hoşnfıdi ile beni alkış
ladılar. Oradan rıhtım boyuna gitti m; faaliyyet-i
medeniyyeyi, hayat-ı ticariyyeyi tedkik ve temaşaya
daldım . İzmir'i, Aydın, Mağnisa demiryoll arı ile
rıhtım ihya etmiş. Aydın hattı İsparta 'ya, Konya'ya
ve Mağnisa hattı Kütahya'ya doğru temdid ve
inşa edilir ve Balıkesir, Bursa taraflarına yapılacak
hatlarla iltisak ve ittisal kesbeders e yirmi, yirmibeş sene sonra İzmir'in bir kat daha kesb-i ümran
ve saman edeceği aşikardır. Şimdiki liman amed
ü şfıd eden sefain-i ticariyyenin isti'abına kafi
olmadığından ileride burada bir büyük meydan
vücuda getirilmesi ve ileriye doğru bunun bir kaç
misli cesim, vasi' yeni bir liman inşa edi lm es i şim
diden tasavvur olunuyor. Vak t-ı grubda vapura
avdet ettim. Biraz sonra Sakız'a müteveccihen limandan tahrik-i çarh-ı hareket eden vapur saatde
on iki mil sür'atle gi diyordu. Güvertede hem Tuzla 2 ~
hizalarına kadar etrafı temaşa ediyor ve hem de
getirmiş . Dışarı çıkınca

22

İzmir

körfezinin

Çamaltı tuzlasıdır .

kuzey-batısında

bulunan

bugün ki
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kemal-i iştiha ile bir biftek, bir baröunya tavası,
bir de istakoz salatasından mürekkeb olan akşam
ta'amını ekleyleyordum. Ba'dd-ta'am yarım saat
kadar orada oturup kamaraya indim. Tatlı bir
uykuya daldım; bilmem kaç saat sonra vinclerin,
mavnacıların, kayıkcıların gürültüleri ile gözlerimi
açdığım zaman Sakız'a vasıl olduğumuzu anladım.
Zulmet-i leyi şehri temaşaya imkan bırakmamıştı.
Zaten vapur yarım saatden ziyade tavakkuf etmeyecekdi ; onun için ben hay ve huy-ı bi-hudeye
kulak vermeyip uykunun ikinci faslını sürmeye
başladım . Sabah-ı ferdada uyandığım zaman kamarotlar salonu tathir ve tanzim ediyorlardı. Davlumbaza çıkınca o~bir, oniki mil sür'atle giden vapurun Yunan adaları'na takarrüb etmekde olduğunu
g ördüm. Bir kahve , bir çörek ile mi'deye biraz
c ila verüp Mesnevi'yi mütalaaya başladım. Saat
beş buçukda Andros 23 adasına vasıl ve ufak bir
lim ana dahil olduk. Bu Andros adası İstanbul cı
varında Maltepe'nin karşısında (s . 21) kain Büyükada'nın üç dört misli c esim ve münbit, mahsuldar
ve liman c ihetinden manzarası temaşiiya seza-var
b ir ce zire-i latifedir. Bağlığı az fakat badem, incir,
ayva , zeytin, lim on , p ortakal gibi mahsfılatı çokmu ş. Yüz ka dar ha ne yi havi bir karye sahilde,
ikiyüz haneli di ğe r b ir köy d e sahild en bir saatı
mütecavi z bu'd-ı mesafed e ve mürtefi' bahçeler
23

Müell if in , o J • ...;\ ve .._r J.:_ ..ı.;T iml a ları

ada, K ikl ii d t a kım a d a l a r ın dan bir i o lup , Tin os
yind e b ulunmakt a dır .

i le

ya zdıjtı bu

adasının

kuze-
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arasında

güzel bir mevki'dedir. Sahile karib mevaki'de mezkur karyeden ma'ada müteferrik yüz
kadar hane ve köşk müşahede olunuyordu. Yunan
Adaları'nın manzaraca latifi bu adadır. Diğerleri
ağaçdan, hudaretden, nezaretden ari ve sarı toprak,
kaya, taşdan ibaretdir. Bununla beraber ahalisi
sarf-ı gayret edüp böyle yerlerde türlü türlü sebzeler yetişdirüp İstanbul'a ve biliid-ı siiireye sevk
ve füruht ediyorlar. Oralarda turfanda denilen
sebzelerin bir kısm-ı mühimmi Şira adası ile cıva
rındaki adalarda yetişdiriliyor. Andros adası ile
Tinos 24 adası bir boğaz ile tefrik olunmuştur. Tinos adası da öteki kadar büyük ve ahalisi daha
ziyadeymiş; orasının dahi bağlık, bahçelik, mahsilldar olduğu görülüyordu. Vapur oradan hareket
ile Tinos boğazından mürur edince sağ tarafda
kain Koyun-adası namında ufak bir cezire görüldü.
Vakt-ı grubda büyük büyük dağları havi bir adaya
daha uğradık. Bu cezireye Tinos boğazı geçildikden sonra şimal-i garbiye doğru azimet etmek suretile uğranıldı ; yani yol uğrağı değildi. Ceziiir-i
saireye nisbetle ufak ve ehemmiyyetsiz bir mahal
olup vapurların nadiren uğradıkları anlaşıldı .
Ekseriya Girid'li Meligonaki Emiıı Bey ile ratb
ü yabis musahabat ve mübahasat ile vakıt geçiriliyordu. Ozamana kadar Girid'in ahval-i hazıra
sından sathi bir suretde bahs olunup mes'elenin
esbab-ı zuhuru il e asar-ı şfırişin nev ' ve mahiyeti
24 Tinos = Tenos, Kikl ad takım
ler İst e ndil adası dahi d emektedir .

adalarından

biri olup Türk-
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hakkında

asla laf olmamıştı. Zaten ilk tanışdığımız
vakit o adam kendisini bana olduğu gibi ta'rif
etmiş ise de ben hasbe'l-ihtiyat hüviyyet ve me'muriyyetimi ketmetmiş ve doğrusunu tanıtdırma
mıştım. Çünki kendisinin Hanya'lı ve cidden zeki,
dirayetli, ma'lumat sahibi olduğuna binaen bu sur
retle hareket edersem mes'eleye dair ba'z-ı mertebe
ma'!Umat-ı sahlha ahzı kabil olacağını düşünmüş
düm. Nasıl ki muahharen cereyan eden ahval bu
fikrimin isabetini bi't-tecrübe isbat etmiştir. Ben
mümaileyhe hem seyr ü seyahat ve hem (s. 22) tedklk-i ahval-i ticaret-i memleket maksadı ile Girid'e
gitmekde olduğumu ve istihsal edeceğim ma'lumat-ı ticariyye, zann ve matlub-ı vech ile olursa
lstanbul'a mu'avedetimde iki refik ile müştereken
Girid mahsiilat ve ma'mulatına mahsus olmak üzere bir ticaret-hane te'sls ve küşadı emel-i kasibanesinde bulunduğumu söylemiş ve kendisi Girid'de
tüccar-ı mu'tebere ile meyanemde ülfet ve münasebet husiilüne delalet ve ahval ü mu' amelat-ı ticariyye-i memlekete dair ma'llımat-ı sahlha Hasına
himmet edecek olursa, bi't-tabi' bence mucib-i
teşekkürat-ı azime olmakla beraber, celb ve istihsal-i memnuniyyetlerine çalışılacağını dahi ilaveten
beyan eylemiştim. Mümaileyh de cevaben ticaret
ile iştigal etmeyüp ailesinin taht-ı tasarrufunda
bul:.ınan çiftliklerin hasılat-ı seneviyyesi ile geçinmekde olduğunu beyan ve cezirenin mahsülatına,
ma'miilatına dair hayli ma'lumat ve tafsilat serd
ve ityan e tmiştir. Vakı'a iş bu tafsilatın bana
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lüzumu yok ise d e esasen tuttuğum tavr u har eket
bunu istilzam ettiği gibi alemd e neye aid olursa
olsun her nevi' ma'lılmatın faideden hali olmayacağı bedihi bulunduğundan mümaileyhi can kulağı
ile yani kemal-i dikkat ile dinlemiş ve hatta cezirede sanayi'in tedennlsi hakkında serdettiği mütalaat-ı müteessifaneyi ser-rişte-i
kelam addedüp
yalnız Girid 'de değil diğer memalik-i osmaniyye'de
dahi sanayi'in hal-i inhitat ve teden nide kaldığına
dair tarafımdan serd olunan ma'Iılmat ve mütalaat
bir iki saat kadar sözün uzanıp gitmesine sebeb
olmuştur.

Vapur iş bu cezire pişgahında lenger-endaz-ı
tevakkuf olduğu zaman biz yunanlılara dair bahs
ediyorduk . Cezire-i mezkılr e den bir kadın ve iki
çocuk, bir hizmetci ile sarı bıyıklı, uzun boylu,
mütebessim çehreli bir genç erkek vapura girmiş
lerdi . Garibdir ki bu genç erkek fasih türkçe ile
"Akşam hayr olsun,, diyerek şapkasını çıkarıp
·bizi selamladı. Bu adayı nasıl gördünüz dedi. Vakı 'a hi ç tanımadı ğı a damlara bila- sebeb selam
vermek ve bu söze girişmek biraz çirkin ve münasebetsiz görülmek t abi' i ise d e kısmen kendisinin
hiffet-i mizacına ve kısmen de bu misillıl yolculuklarda eks eriya aşinalıklar bi la - münasebet ve
tekellüf vaki' o ldu ğu c ihetle şu muamelenin de o
kabilden bulunduğuna hükm~dildi . Bir hiss-i merak
ile bu mukaddeme-i k e lamı ves'il e addedüp herifi
inceden incey e istintak etmeye baş l adım. Sorduğum şeylere
verdiği cevahlarda
azıcık
şaibe-i
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te reddüd ve kizb hiss e dince s ua lin altını üstü ne
g-etirircesine ren g ve tarzını değişdiriyor ve haklkatı
söyletmeye çalışıyordum. He rif b ir iki kerre sıkıl
dı, sözü k ıs a ke s me k istedi ise de bu d efa d a be n
Jaubali yane davr anı p hiç fa rk etm e miş g ibi o kadar
gevezeliğ e b aş ladım ki (s. 23) Girid'li yoldaşım bukadar boş sözden maksadımı a nlamayıp yüzüm e
bakıyordu . S öz cezire-i m e z kı1renin letafetinden
başlayıp diğer adal a rın ahvaline int ikal etmişti .
Bir mübahas e de bahislerin b iri yunanlı ve ba-husus
Atina'da tah si l· i u!Gm ed erek yunani liğe iiid nekad a r mean i varsa cüm les in i k e malat-ı beşeriyye
olmak suretile tel akki etmiş bir d e likanlı olur ve
bahis Yunanistan'a iiid bulunursa art ık ne türlü
l a klakıyyat ve sa f sa tıyyata ze minl er açılacağı dü ş ü 
nülm elidir.
Anlaşıldı ğına gö re bu zat nes len Yunanlı d eğ ilmi ş. Erg iri ' li bir Arnavud zil. d e ymiş . Memleketi
Ergiri (Ar gyro -Kastro) 25 , babası hakka!, mahall-i
viliideti İ st anbul'd a Samatya o ldu ğ unu anladığım
za ma n y un an 'ili ğ in büyük b ir g ayr e t ve himm e tl e
neşr ve tevs i' ine ça lı şılmakda o ldu ğun u ve bu yoldaki himmet ve g ayr e tl e rin i ş t e böyle ins ana c in siyy e t v e milliyyetini b il e red v e tahkir etd irec ek
ve ba ş ka bi r milliyy e te inti sa b la müfte hir ed ec e k d ereced e te'sirat-ı c iddiyy es i b ulundu ğ unu dü ş ündüm .
Bura ları düşündüm, dü ş ü . ıdüm d e o a d ama hitalıe n " ö y le ise do st um s en b ir Arn avu d 7.a d e ymi şs in,,
25

olu p,

Er g iri,

Avlonya ' nın

Yan ya vil a ye tinin E r g iri
g ün ey doğ u s undadı r.

san c ağı

me rkez i
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dedim . Vay efendim vay, asıl vaveylay-ı Yunanperestane o zaman kopdu. Bi-çare arnavudların ne
eslafı, ne ahlflfı kaldı; öyle vahşi, bedevi bir kavm-i
adi efradından olmak insan için bir zillet ve hakaret-i tabi'iyye olduğuna ve o bed-bahtların ömürleri
oldukça kemalat ve ma'lUmat-ı medeniyye tahsil
ve iktisabına hasr-ı evkat etmiş olsalar dahi yine
o mertebe-i pestiden bir kademe terakki ve te'ali
eylemeleri na · kabil bulunduğuna dair o kadar mütalaat-ı vahiye serd etti ki mübahase gece saat
beşe kadar uzadı. Esnay-i kelamda Girid ahvali de
zikrolundu. Monsieur Trikupis'in 26 meslek-i siyasisi takdir ve erbab-ı isyana -resmen bi't-tabi' mümkün olmayup fakat min gayr-ı resmin muavenı:t edildiği beyan olunuyordu. Benim en ziyade merakımı
mucib olan cihet bu adamın Şira 'dan Pire'ye ve
bir hafta sonra da Girid'e gidecek olması idi. Bu
ci het ifadat-ı vakı'asından anla ş ılmıştı. Acaba bir
politika me'milru, müfessiri olmak üzere mi gidecekdi? zira kendisi güzel türkçe tekellüm ediyor
ve ahval-i osmaniyyeye vakıf görünüyor. Bu adada
sakin dayı-zad e sinin yanından Atina'ya kadar gidiyor; oradan Girid'e ne sebeble azimet edeceği
26 Bu isim metinde Tr ikupi ş e klinde y a zılmış ise de Trikupis olması daha do ğ rudur . Bak, Ali Fuad Türk g eldi, Mesail-i
mühimme-i siyas iyye , İstanbul l!l57, c. il. s . 235 . Trikupis
Missolonghi'de doğmuş bir Yunan ş a iri ve devlet adamıdır.
1867 tarihlerinde Yunan Dış i şl e ri b a kanı , da ha sonra Baş
bakan oldu; ay nı zaman da "Yu nan ihtilali ta rih i, 1788- 7873,,
a dlı eserin mü ellif idir. Cirid, İst an b u l 1328, s. 55 vd. il e s. 79
vd ; E. Z. Kara! , Os ma nlı tarihi , Ankara 1962. c. VIII , s. 115.
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anla:şılmıyor. Şu

nokta Plbetde miicib-i merak olur.
Saat dörtde arkadaşım kamarasına çekildi,
biz iki (s. 24) kişi müsahabetde devam ettik. Maksadım bu adamın Girid'e ne maksad ve sıfatla
azimet edeceğini siiret-i sahlhada anlamak idi. Ben
bu ciheti iskandil ettikce herif Hanya'da pederinin
bir ıreflk-i ticareti bulunduğunu ve ahval-i hazıra
dan dolayı muamelat-ı cariyeleri sektedar olduğu
cihe t le tahkik-i muamelat ve tedkik ve rü'yet-i hesabat için gideceğini ve ba'dehu mezkur ortak ile
Sakız'a avdet edeceğini söyleyordu. Fakat kim
inanırdı. Her ne suretle istizah ettim ise de bundan fazla ma'liimat alamadım. Sabahleyin cümleden evvel güvertede ben isbat-ı vüciid ettim. Saat
dörtde Şira 27 limanına dahil olduk. Şira limanı
mahfiiz ve emrıiyyetli bir haliç olup büyük olmamak şartı ile sekiz on kadar sefain-i buhariyye ve
yine okadar sefain-i ticariyye isti'ab edebilir. Limanın medhali cenub cihetindedir. Medhalin haricinde
ve şark tarafında ufak bir ada mevciid ve burada
cesim bir fener mevzu'dur. Limanda vapurların,
sefa.inin inşaat ve ta'mira.tı için kızaklı dest-gahlar
ve fabrikalar mevcuddur. Adalarda sefa.in ta'miratı
için bundan başka mahal yokdur. Limanın taraf-ı
garblsinden ma'ada savahil-i sairesinde muhkem ve
metin rıhtım yapılmış ve gümrük, karantina, liman
dairelerine mahsus ebniye-i muntazama kaindir.
Me mleket üç dağ üzerinde müess es dir . Bunlardan
27
adasının

Şira adası

güney

Kikl a d

takım adalarından

batısında bulunmaktadır.

biridir ve Tinos
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laraf-ı

şarkideki

cebe lin

arası

bayır il e hizay-ı şimal e düş e n
bir zeır.!n-i müstevi olup şehrin çarş ıları , ticare t - haneleri, ma ğ·aza ve deppoyları ve
daire -i hükum e t ve bir büyük meydan hep o havza
dahilindedir. Ebniye-i meml eket umumen beyaz
ve sert bi r n:;vi' ta ş il e inş a olunmuş ve büyüt v e
mesakin hasbe' l-mevki' biribirinin fe vkind e , tabak a
tabaka inşa edildiği cihetle man za ra-i hariciyyesi
p :'. k huşdur . Memleketin dahi linde sa lifü'z-zikr havza düz ve bi'Habi ' orada seyr ü hareket kolay
ise d e ci hat ve m aha llat-ı sair e-i mürtefi'ayı dolaş
mak için hayli müddet yoku ş çıkup bayırlar inme k, sırtları d ev r ey leme k lazım ge lir. l\ll emleketin
esvak ı kamil en büyüce k murabba' beyaz taşlarla
mefruş ve mestı1r olduğundan çamur, toz yokdur.
Şehrin ortasınd a düz mey dana nazır bulunan dair e- i hükum et İstanbul'daki Tophan e dair esi kadar
ve kısmen m erm er ve kısm en beyaz ta ş ile ~ra yet
le muntazam ve nazar - rüba bir tar z -ı latif d e inşa
o lunmu ş ve Tophan e dairesi'nin ortasındak i çıkıntı
yerme on iki kadem e li, on metr e arzında ve on
me tre irtifa'ında mer me rd en b ir merdiven yapıl
mıştır. Bu binanın p işg ahındaki me ydan Ayasofya
meydanı kadar vardır. Meyd an da, sahile mümted
o l ar ı cadde ni n ka r ş ı s ına (s . 25 ) Mor:ı fetreti'nd e
Yu na n korsan se fin ele ri ne kuma nda etmiş o lan bir
kapdanın merm erden masnu' he ykeli vaz' olunmuş
tur. Ci s m-i ta b i'ide b ulu nan h u heyk eli n bir e li nd e
dür b in, diğ er e li nde ise bir gemi pal a marı vardır.
Baş ı nda Elino z d a yıl a rıııın geydikleri uzun fes il e
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arkasına d ö külmüş uzun ve karışık püs kül bulunuyor. Mora vak ' asında bu kapdanın bahre n Osmanlıl a r ale yhind e yapm a dığı kalmamıştır. Heyk e lin
resm-i küşadında Yunan k ı ralı 28 ve kıraliç e si il e
e vladı ve eaz'im-i ri calin kaffes i ha 2 ır idüğünü
ma'a'l-iftihar söylüyorlar.
Eski ve yeni arkad aş lar ile birlikde ç ıkup bir
lokant ada k a rnımızı doyurdukdan sonra ş eh ri te tebbu' ve t e maşaya haş ladım. Yunanlılık illeti ile
bi· huzur ol a n bu s e rsem in dallandıra balland ır a
verdiği iz a hatı kah g·ülerek kah r edd ed er e k dinledim .
Ü ç arkadaş bir müdd et sa lifü'z-zikr mey d ana nazır
bir kahve-han ede teva kkuf ve mu sahab e t ettikden
sonra Arnavud bozmas ı gene y un an lı Hanya'da
g-ö rüşülm e k arzusu ve bi r çok sözler il e r es m-i
v e da'ı icra e tti g itti . Ben Emin Bey il e yalnız k a lın
ca "lok a nta d a etrafımızda ta'am e d en lerin mükal e m a tı nazar-ı dikk a tinizi ce lb e tmiş ve fakat yanı
mı z da ki ze vze k mey d an vermediğinden ruh-ı müb a has e iyice anlaşılamamışdı zanne d er im,, d edim .
Ernin Bey d e "mükalemat-ı v ak ı 'aya tamamen muttali' olduğunu ve fakat işe e he mmiyyet vermem iş g ibi gö rünm e k için ötekinin yanında şa kk-ı
şefe e d eme diğini ve muhaverat-ı vakı'anın fez le kes i
Girid serdarı unvanı il e e r bab- ı isya na kum an da ed en
Kaklıri lv eya Ka k okuril w il e avenesinin H a ny a'ya
28

!.

1913 y ıll arı
katlolundu.
29

Georg e s ' dır .
aras ın da

1845 de Cope nh ag'da doğdu; lSöBYunanistan'da kırallık ett i ve Se la nik'de
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civar mahallerdeki çiftlikat ve kura-yı islamiyyeyi
ihrak ettikleri ve Resmo'da hıristiyanlarla İslamlar
beyninde ba'z-ı münaza'at ve mükatelat vaki' olduğu
ve Trikupis'in posta vapurları ile Girid'e esliha ve
mühimmat ve levazım-ı saire getirilmemek için
vapurların Yunan limanlarından hareket etmezden
evvel muayene edilmesi hakkında evamir-i mahsusa
verdiği ve bu muayene resmi olup min-gayr-i resmin
sefain-i saire ile yine sevkıyyatda bulunmak kabil
ve tabi ' i bulunduğu hususlarından ibare t olduğunu,,
beyan etti. Bu mükaleme esnasında mir-i mümaileyh
cezireye suret- i azlmetim hakkında verdiğim ma'lumatın yanlı ş söylendiğini idde'a edemez ise de bi'liltizam bu suretle ihtiyatlı davranılmakda ve ketm-i
sıfat ve me'muriyyet olunmakda olduğunu bir suret-i
nazi l<anede ifade etti. Kendisi devlet ve milletinin
hayır-hahı ve böyle zamanlarda nasıl hareket olunmak lazım geleceğini takdire (s. 26) muktedir bulunduğundan bahs ile cidden emniyyet ve itimad
göstermekliğimi rica eyledi. Şu adamın terbiye ve
nezaket-i zatiyyesi ve sevk-i kelam ile hasıl olan
bir münasebet üzerin e şu yolda istizah ve rica eylemesi artık ifadat-ı sabıkayı tekrara imkan bırak
madığı gi bi sıfat - ı me ' mı1riyyetimi s öylemekde bir
be's de görmedi ğ im ve bi r d e yine öyle düruğ-ı
maslahat - a miz i serd edecek olu rsam " budala, ben
bu ada m, G irid ' de, va li Nikolaki Sart inski Paşa
muhalif fırkanın lideri o lup, Girid'i Yunan istan'a
ilhak için ça l ışan ve 1889 ihti lalini h a z ı rl a yan l arın baş ında
ge len bi r in sa ndı. Bak, Girid vek ayi'in e atf-ı nazar, s . 15.
linde

yazı l a n

za m anın d a
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anlamadım mı?

sen inkar etsen de ne çıkar . Herkesi sersem mi zannediyorsun,, diye şahsımı tezyif
ettireceğimi düşündüğüm cihetle taraf-ı şahaneden
me'mur-ı mahsus olduğumu ve ahval-i mahalliyye
hakkında ltay-ı ma'lumatda ve bi-dirlg muavenetde
bulunursa cidden memnun olacağımı söyledim. Biçare adam pek memnun oldu, daha serbest konuşma
ya başladı. Kandiya cihetine dair bir haber var mı,
oradan bahsolunuyor mu idi ? dedim. Hayır bir şey
söylemiyorlardı dedi. Saat tam sekizde limandan
huruc eden vapur onbir buçuk raddelerinde Sifinos
(Sifanto) 30 adasına yanaşdı . Biraz evvel tayfadan
biri gelüp "Bey kapdan sizi çağırıyor,, dedi . Bende
siğara paketini alıp davlumbaza çıkdım . Kapdan
altmış beşlik bir eski gemici olup yirmi beş seneden
beri Bahr-i sefid ve siyah'ın her tarafında sefain ile
vapurlar ile kapdanlık ederek dolaşmış, vazifesine
alışmış dine ve şen bir adamdı. Evvelki sene Selanik'den yine bu vapur ile lstanbul'a avdet ettiğim
zaman kendisini tanımış ve ondan sonra bir kaç kere
Boğaziçi vapurlarınd a tesadüfen mülakat etmişdim .
O vakit Boğaziçi ' nde Arnavudköyü 'nde ikamet
ettiğini öğrendiğimden zaten oralı zannediyordum.
M e ğer değilmiş. "Akşaml a r hayr olsun, dostum
ne haber. Nasılsın ?,, diyerek yanına oturdum. Bir
siğara o, bir siğara ben dumanlandırıp sohbete
başladık. Bana dediki: Bey ş u adayı görüyorsun a,
ben altmış iki sene evvel burada dünyaya ge lmişim.
30 Antipa ros a d a l arın d an dır. Mil o veya Melo s
ku zey -d otusuna dü şer .

a d a sının
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Bu söz üzerine ben d e "Kapdan, dem ek ki bu ada
senin asıl vatanın, meml eketin, Öyle mi ?,, dedim.
Evet ben onun için sizi çağırttım. Şimdi benim
vapuru gören kardeşimin kızları ile akraba ve müteall ikat-ı sairem meyv e s epetleri ile gelirler dedi.
Vapur Heybeliada'da kain Çamlimanı denilen koy gibi ufak bir mersaya girince bir kaç sandal derununda sekiz kadar zükı1r ve nisvanın vapura
geldiklerini v:. kapdana gayetle (s . 27) muhabbetkarane evza ' ile bir şeyler söylediklerini gördüm.
Kapdan züvvarı istikbal edüp beni ötekilere ve
ötekileri de bana prezante etti. Şukadar varki
onlar rumcadan başka lisan bilmedikl eri gibi bende
rumcaya aşina olmadığımdan mükalemat-ı cariyeye
karışamayup yalnız cümlesine karşı bir rı1y-i nüvazişkarane gösteriyordum. Ah lisan bilmemek alemde
en fena şeydir, büyük noksandır. Bonaparte'ın
dediği gi bi insan nekadar çok lisan bilirse şahsiy
yeti o kadar ta'addüd ve tekessür eder ve istifade-i
maddiyye ve ma'neviyyesi o nisbetde artar.
Bunlar bir çok meyvel erl e peynir ve yoğurt
getirmişlerdi. Kapdan derhal emretti. Kamarot bir
tepsi ile rakı, balık ve sair çerez gibi türlü mezeler getirdi. Kemal-i şevk ile idare-i a kdah olunuyordu . Üç saa tdan ziyad e devam eden bu mu'aşeret
ve musahabet-i latife es nasında beni fe vkalade
ze vk-yab ed en şe y kapdanın h e mşire zadeleri
o ldukl a rı a nla şı lan biri yirmi v e di ğe ri nihayet
y irmi üç yaş l a rınd a iki dil ber-i simin - bed enin etva r-ı safiy a ne ve ev z a '-ı ~ ı1han e l e riydi. Bunların
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tahrirli elfı gözler üzerindeki kıvırcık ve büklüm
tüylü kaşların beyazlı allı yanakları ve kırmızı iki
dudak arasından görünen beyaz, temiz, latif diş
leri gayetle cazibe-perver ve omuzlarından aşağı
sarkan uzun lapiska saçların letafeti hakikaten pek
nazar-rüba idi. Aralıkda bir dayılarının prezante
ettiği Türk yolcuya göz süzerek bigane bakışları
hoşuma gidiyordu. Hakikat, her yerde, ba-husus
böyle gene kadınlar ve kızlar bulunan mecalis-i
işr e t ve ülfetde lisan ile söylenilemeyecek bir çok
hissiyat ve efkar ü amali gözler te'a ti ederler, ne
büyük te'sir gösterirler. İftirak-ı veda' pek te'sirli
oldu; bir hayli buseler te'ati olundu. Mütaakiben
kapdana ben de teş e kkür ve veda' ederek kamarada
uykuya daldım. Sa ba h-ı ferdada güv erteye çıkınca
Girid ceziresinin Kandiya tarafından göründüğü
anlaşıldı. İki sa at sonra Kandiya m e ndir eğ inde bulunuyorduk. Kandiya'nın mendireği pek ufak ve
sefa.inin duhul ve hurucu müşkildir. Zaten büyük
vapurların mersaya duhulleri g ayr· i kabil olup
ancak rakib oldu ğ· um S a kıı. va puru küçük bulunduğu n dan limana g ireb ild i. Arkadaşım ile birlikde
dışarı çıkınca pis ve murdar bi r sokağından kal'a
kapısına doğru yürüm eye başladı m (s. 28). Meml eketin adem-i intizam ve nezafe ti g öze çarpıyordu.
Cezirenin mazhar oldu ğ u mü s a a dat - ı imtiyaziyye
ve idare-i lıürriyyet-karan e sayes inde bu g ibi bilad-ı
ceslrn enin ma'mu r ve mu nta za m ve Avrupa bilad-ı
meşhure s in e müş a bi h o l acağı zan n ve üınld olunurk en bilad-ı O smaniyye' nin mem al ik ve k a sahat-ı
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sairesinden daha adi ve Kırım şibih- ceziresinde
gördüğüm Bahçesaray nam şehirden daha fena,
murdar bir surette görünce ta'accüb ve te'essüf ettim. Vapur saat onda hareket edeceğinden temaşa-yı
belde ve tahklk-i ahval için beş saat vakit vardı.
Emin Bey şehri gezdirirken beni daire-i belediyyeye
götürdü. Müdürün ba'z-ı mu'teberan ile yakın bir
bahçede bulunduğunu haber alıp oraya sevk etti.
Hacı Fazlı-zade Fazıl Bey namında olan belediyye
müdürü otuz yaşında, bıyıklı, zeki bir zat idi.
Cümlesi kıyam ile bizi hüsn-i suretle kabul e ttiler,
şerbetler ve kahveler ikramı ile ahval-i şuriş-iş
timal-i memleketi yana yakıla anlatmaya başladılar.
Hıristiyanlar tarafından bir kaç çiftlik ve kura ihrak
ve bir kaç İslam itlaf edildiğini ve mutasarrıf
Mehm ed Ali Paşa'nın tefllş-i ahval ve teskin-i efkar için kura-yı mütecavireyi dolaşdıktan sonra o
gece sabaha karşı şehre avdet etmi~ olduğunu ve
el-yevm ahali-i be ldenin havf ve heyecan-! azim
içinde bulunduğunu beyan ettiler.
İstiknah-ı ahval için ba'z-ı merteb e inceden ince şeyler sormaya başlayınca sıfat ve me'muriyyetimi süale lüzum gördüklerinden Emin Bey rumca olarak taraf-ı şahaneden tahkik ve tefüş-i
ahvale me'mur olduğumu beyan edince cümlesi
evza'-ı ta'zimkaran e ile arz-ı teşekkürat ve memnuniyyet ettiler ve bir müddet daha tevakkuf ve arama
mecbur eylediler. Meğer biraz daha tevakkufu rica
etmeleri mutas a rrıf Meh med Ali Paşa' ya ve rü'esay-ı
memlekete ihbar edüp beni meclis-i hükum e te sevk
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etmek maksadına mebniymiş. Bu maksad sonra
tezahür etti. Her ne ise orada tevakkuf ederken
(beyne'l-islam tefrika ve nifak b ulunması h ıri s ti
yanların husul-i amaline meda r olacağını ukul-i
za'ife erbabı bile idrak edebilirken kendil erinin
memleketin şuriş içinde kaldığı o g üne kad a r hala
nifak-perverane hareket ve yek - diğe re atf-ı kusur
ve kabahat etmekde olmaları afvolunur ha tlatdan değildir. Niçin ittihad-ı efk a ra sa'y e tm eyorsunuz?) diye biraz hiddetli idare- i lisa n ve bunun
madde ten ve ma'nen ve mülk en ve dinen aşikar
bulunan mazarrat-ı külliyy esini bast u beyan ettim.
Belediye müdürü mümaileyh Fazıl Bey bi r gün
evvel rü'esay-ı beldeyi tevhfd-i efkara ve müttefikan harekete davet eylediği hald e semeres i (s. 29)
görülmediğini ma'atteessüf ifade etti .
Bu yolda b a 'z-ı müsaha ba ttan sonra he m memleketi gezmek ve hem ta' am et me k içi n rels- i mi.ima ileyhin ikametgahına g idildi. Mü ahba ren dai re-i
belediyyeye avd et olundukd a rels-i san i bulunan
bir bıri s tiyan ile a zay-ı müsli me ve me ' mu rln-i
saire resm-i istik bali ifa etti ler. Bir s a cıt ka d ar
geçmeden daire-i hükum ett en r i.i 'esay -ı me mle keti n
ictima' ettiği ih bar edildi. Beni mle birl ikde belediyye reisi ve daha ba 'z-ı ze vat dai re- i hüku mete
azim e t etti. Dari.i'l -idarenin avlusu d erununda bi r
bölük ask er fi şen klikl e r i o m uzl arın d a asıl ı olarak
hizme te ama d e bulunuyordu. Mutas arrıf Mebmed
Ali Paş a ke ma l-i telaş ve heyecan ile merd ivend en
bi zi istikbal ve ın ec li s o d asına idhal eyl edi. Hey'et

84
cümleten kıyam ve lfay-ı resm-i selam ettiler. Beni
köşede bir sandaliyeye i'kad eylediler. Rü'esay-ı
mevcude yirmibeşi mütecaviz idi. Memleketin ahval-i felaket-iştimalinden ve hıristiyanların mezalim
ve te'addiyatından ve türlü türlü şeylerden bahsetmeye ve askerin fıkdanı bais-i harabı ve perişani-i
memleket olacağına nazaran niçin merkez-i idare-i
devl e t kafi mıkdar asker göndermiyor ve kendilerinin hal-i pür-melalini düşünmüyor diyerek cezirenin ne büyük f e dakarlıkla feth olunduğunu ve ne
kadar ehemmiyyet-i mevkl'iyyesi bulunduğunu anlatmaya başladılar. Bende mukabeleten "Bu misillu
ahval-i müte' essifenin zuhur ve devamı hakikaten
mucib-i te'essüf olup devletce iade-i asayiş için
tedablr-i askeriyye ittihaz ve hatta Hanya'ya bir
kaç ta bur asker sevk ve ihrac olunmuş ve beş on
g ün zarfında yirmi tab uru mütecaviz kuvve-i askeriyyenin vürudu il e cezirenin bilad ve nikat-ı mühimmesinin kamilen idare-i ask eriyye altına vaz'ı mukarrer bu lunmuş oldu ğ unu ve ba'z-ı ihrakat ve harekiit-ı
ga yr-i layık a ya bakarak duçar-ı halecan ve heyeca n olmak ve a v a m-ı n a sı lıiss - i intikam ile büsbütün emniyyet ve asayiş-i beldenin ihlalini mucib
olacak ah val ve harek ata sevk etmek asla kar-ı
akil olm ı y a cağını ve bu hal Ü hareketin beyan
ettikl eri ş i 'ar -ı hami yyet ve sadakatle kabil-i tatbik ve te vflk ol a mıyacağını ve binaenaleyh teskln-i
ga leya n ve he ye c an -ı ezha na ve tevhld-i efkara
çalı ş m a k ve dev l eti~ sela met ve muvaffakıyyetine
duada bulunmak lazım ge leceğini,, söyledim.
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Ba'dehu mutasarrıf-ı mümaileyh Mehmed Ali
kelama ağaz ile otuz saat al e't- tevall esbsüvar olarak kurayı dolaşup nasayih -i lazimey i ifa
eylemiş ise d e ehali-i müslimenin hic ret fikrinden
vazgeçmediklerini ve silahlanmak emelinde bulunduklarını ve hıristiyanları bi't-tabi' tevhlş ve tedhiş
edecek olan bu hal Ü hareket ile muhafaza-i asayiş mümkün olamayacağını ve nefs-i Kandiya 'da
daire-i hükilmetde (s. 30) müstahdem efra d-ı zabtiyyenin terk-i silah ile savuşdukları cihetle daireyi
ve hapishaneyi muhafaza için bir bölük asakir·i
nizamiyye celb ve ikame etmeye mecbilriyyet hasıl
olduğunu ve lehü'l-hamd dahil-i memleketde hiç
bir fenalık yoğiken ehali-i müsli menin müsellehan
geşt ü güzar etmeleri asla caiz olrr,ayup çünki
avam-ı nas arasında daim a eksik olmayan eşirra
ve serserilerin cür'eti ile kıtal vuku'u muhtemel
bulunduğunu ve mu'teberan-ı memleketin nasayih
ve v esaya y-ı vakı'ası ehaliye ziyade te'sir edeceği
mücerrebattan olduğunu beyan ile uhde-i hamiyydlerine müterettib vazifeyi Ha etmelerini ihta r ve
nasihat etti. Yukarıda bu yolda müzakerat cereyan
ettiği esnad a binlerce müs ellah ehali-i
müslime
daire-i hükumetin avlusuna hücum ve duhul ederek
"silah ve cebhane isteriz,, diye bağrışmaya cür'et
ettiklerinden mutasarrıf paşa ile müfti efendi ve
eşrafdan ba'zıları nasayih serdile teskln-i efkar için'
aşağıya g ittiler. Ben salonun penceresinden bu
cema'at-ı müteheyyiceye nazar-ı ibretle bakıyordum.
81-çare Mehmed Ali Paşa binlerce haşarat-ı la-yüdPaşa

86
rigunun içine

at ı lmış

çalışıyordu.

Y arım

tefh!m-i merama, leskln-i efkara
saat kadar cıvar-ı esvak ile
avlu insan il e çalkandı durdu. Bunların maksadı
(hükum et, askeri d e bboyunda mevcud esliha ve
mühimmatı kendil er ine tevzi' eylesin de güya müdafa'ada b ulunsunlar) dem ekdi. Halbuki bunların
kaffesi esafil-i nasdan ibaret olup bir def'a silah
ve mü h immatı d er-d est edecek olurlar ise asayiş-i
beldenin en büyük düşmanı, zorlu çapulcu ve'l-hasıl asıl eş kıya kend ileri olacağı bedihi bulunmasına
mebni tervlc-i ifadeleri pek tehlikeli hal ve doğ
rusu emr-i muhal bulunduğundan Mehmed Ali
Paşa'ya mevcı1d asker ile ve nasayih ile dağıtmaya
ve bir tarafdan d ahi kumandana ihbar-ı keyfiyyet
ile bir kaç bölük daha asker celbine g·ayret etmesini ihtar ettim. Bl-çare sarf-ı mesai etmekle
bera ber söz anl a tmak kahil olamadığını ve idare-i
şahsiyyesi aleyhinde d a hi itale-i lisan ve türlü türlü
hezeya n edüp "Bizim sana emniyyetimiz yoktur,,
dedikl eri ni g örünce "Ben şimdi isti'fa ederim, kimi
intihab ed erseni z anı muta s arrıf vekili yapınız.
Lakin ş imdi d ağ ılmalı ve içinizden bir kaç zat
gönderm elisiniz,, dedi; ve rü ' esa ve eşraf-ı mevcude d ahi bu kavli tasdik ettikl erind en haşerat-ı
Iayüflihı1n da ğ ılm a y a
başladı. Bir bölük asker
taraf ın d an d ahi bi raz tazyik ve tehdid gördükle' rind eı:ı herk es yerine, yurduna çekildi. Ba'dehu eha!i
ve esn af-ı ma'rufeden daha on kadar zevatı hemen
c e lb e ttirüp a'sa kir-i müretteben in muvasalatına kadar asayiş ve ida re-i b eld enin ne suretle ve nasıl
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taht-ı te'mine alınmas ı lazım geleceğini tezekkür
e ttiler. Bu sırada Mehmed Ali Paşa beni diğer bir
odaya götürüp kemal -i suziş ve te'essür ile o zamana kadar ahval-i memleket hakkında vaki' olan
iş'arat-ı haklkat-beyyinatının müsevvedatını birer
birer ira e ve hiç birinin semeresini görmek d eğ il cevabını almak bile müyesser olma dığını ifade etti
(s. 31 ) . Valinin bedhah-ı devlet bulu:-ı du ğ unu ve müşavir-i vilayet Bedirhan] Es'ad fü:y'in cahil ve her
şe yden bi'-hat er olduğunu beyan ve kendisi müşa
vir olsa hüsn-i hizmete muvaffak olmak ümld-i vası
kında bulunduğunu da ltyan eyledi. Mutasarrıf-ı
mümaileyhin hamiyyet ve gayret sahibi idiğünü
rü'esa ve eş raf dahi tasdik etmekle beraher idaresiz olduğunu söylediler. Kendisinin b iraz da cebin
olduğunu haşarat-ı mezkurenin gulgule-i fesadamizleri hengamında an ladım. Çünki cür'etli, cesur
bir me'mfır öyle bir hengame-i deh şe t-nümada vakar ve metanetini asla gaybetmeyerek umuma
kartı ı başka sfırette hareket edebilirdi. Fakat vazife
u ğuruna belki nefsi tehlikede kalabilirdi. O başka.
Hasılı hey'et-i mevcudeye tekrar ihtarat-ı hayır
hahanede bulunup dai ma ittihad ve ittifiik- ı efkarda
bulunmalarını ve bunu kendileri için medar-ı selfı
nıet bilmelerini ve asker gelinceye kadar behemehal muhafaza-i asayişe gayret etmelerini beya n ile
resm-i veda'ı icra ettim ve ba'zıları tarafından
teşyi ' olunarak vapura gittim. Girid ceziresinde
Kandiya'd an büyük belde yo ktur. Dört bin mıkdarı
hıristiyan olmak üzere nefs-i me mleketde yirmi altı,
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yirmi yedi bin ni.ifCıs tahmin olunduğunu ve ekseriyyet-i ni.ifı1sun İslam bulunduğunu anladım. Zaten
Kandiya sancağı dahilinde ni.ifı1s-ı mi.islimenin çok
olduğunu beyan ettiler. Dört tabur asker istl'ab
edecek kadar kargir bir kışla mevcuddur. Süleyman
Bey namında bir miralay kumandan idi. İfadesine
göre Kandiya ve İstiye (Sitia) ile mülhakatında
ancak bir buçuk tabur asker mevcud olup bunlar
hasbe'l-hal jandarma vazifesini de ifa ettiklerinden
öyle bir şehr-i cesimin, şuriş-i azlmin men'-i heye can ve te'siratı için kifayet etmiyeceği aşikardır.
Kandiya'da güzel ve çok sabun i'mal olunuyor,
mükemmel ve muntazam sabun-haneleri mevcuddur.
Vapurun oradan hareketi ile gece saat üçte
Resmo'ya muvasalatına kadar güvertede Emin Rey
ile şfırişin hükmü altında kalan "Abadi ya,, ile civarı
ve ehalinin harekatı hakkında te'atı-i efkar olunmuş ve İstiye d enilen mevki' _ adanın cihet-i şarkıy
yesinin dar bir geçid ile kısm-i garblsine merbılt
bulunduğu berzah olup eğer bir kuvve-i kafiye-i
askeriyye orayı tutacak olursa isy a nın taraf-ı şarkiy
ye sirayet edemiyeceğini ifade etmiş ve haritaya
müracaat ile fi'l-haklka mevki'-i mezkurun haiz-i
ehemmiyyet bulunduğu görülmüştür. Vapur Resmo'
da pek-az tevakkuf edec eğ i cihetle mendireğe
girmeyi.ip açıkda durmuş ve yolcular çıkmaya baş
lamıştı. Bu sırada liman tarafından bir telaş ve
gulgule (s. 32) p eyda olarak sandallar, mavnalarla
bir çok hıristiyan a ileleri vapura g elmeğe ba ş ladı.
Yarım saat zarfında elli familyadan ziyade eşyası
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ile berabe r vapura girdi. Bunl arın ifadelerine göre
Resmo ve Hanya taraflarında emniyyet ve asayiş
külliyyen münselib olup pek çok çiftlikat ve kura
ihrak olunmuş ve ehali-i müslime bütün şehirlere
dolmuştur. Katl-i nüffıs dahi tekessür et mek le bir
kıtal-i umumiy i men' ve teskln-i heyecan için müşa
vir-i vilayet Es'ad Bey'in çend gün d en beri Resmo'ya ge ldiği ve bir g ün evvel om.dan seks en
kadar ailenin Yunan posta vapuru ile Yunanistan'a
gitt iği an laşılmıştır. Ekser-i kura-yı hıristiyaniyye
ehalisi henüz silah be-d est-i şakavet olmad ıkları
halde bir takım erazil ve eşirranın tertlb ettikl eri
mukaddeme-i şı1rişin bu mertebe heyeacn ve halecanı mucib olması mücerred ceziren in her tarafın
da kuvve-i kaflye-i askeriyyenin fıkdanından n e ş'et
ettiği buradaki vuku'at ile bir kat daha sabit
olmuştur. Mahmud Celaleddin Pa şa gönderildiği
zaman cezireye kuvve-i kafiye sevk edilmiş ve
mevak i' -i münasibede bulunduru lmu ş olsay dı ma'IUmü'l-aded serserilerin av'ava-i rahat ş ik ena neleri
kimsenin sımah-ı kabı1lüne girmez di.
Zate n bütün cezirede bulundurulan aske r pek
cüz'! ve ihtiyac-ı memleket ile gayr-i mütenasib
olup idare-i merkeziyyenin bu babdaki ga fl eti aşi
kardır. Ma'amafih düçar-ı heyecan - ı azi m o lan bu
yölcu hıristiyanların ifadat-ı mebsütası müba lağadan
hali olmayacağı bedi hi ise d e vücüh-ı mem leketden
oldukları Emin Bey'in ifades inden müsteban olan
üç zatın dahi meb'usen merkez-i vilay ete gitmekde ve a le'l-acele asakir-i nizamiyye vas ıl olmazsa
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kıtal vuku'u ve müdahale-i ecnebiyyeyi müntic olacak bir vak'a-i müte'essife zuhuru muhtemel bulunduğunu beyan etmekde o lmal arı merak ve en diş eyi
mucib olmuş idi . Bunların verdiği ma'lfımattan İs
fakya (Sfaki a) sancağının me ' murları kamilen savuşdukl a rı cihetl e rü 'esay -ı eşkıyaya cevelanga h

olduğu anlaş ıldı.

Sabahleyin hengam-ı tulu'da vapur Hanya limanına vasıl oldu. Emin Bey ile birlikde kapdana
veda' edüp ve eş yamızı alup bir sandala rakiben
gümrük rıhtımına çıkdık. Lfıtfiyy e vapuru ile ve
Selanik tariki ile gelecekleri evvelce beyan ol unan
Hüseyin ve Mahmud efendilerin iki g ün e vvel otuz
altıncı alayın birinci taburu ile oraya muvasalat
ve şehir derununda Anesti ( ı.S-i 1) lokantasında ikamet ettiklerini gümrük me'murl arın dan istihbar
eyledim ve yine görüşmek ricası ile Emin Bey'i,
veda' edüp hanesin e yolladım. Ba'dehu eşyay-ı zatiyyemi bir hamala verüp mezkur otele g ittim . Sabah pek erken ve herkes uykuda o lduğund an otelin
kapısını vurup beklemeye mecbur oldum; gelen
garsona ı:evat-ı mümaileyhimayı i stediğimi anlattım. Eşyayı içeri alup beni salona çıkardı (s. 33). Ba'dehu garsonun delaleti ile kır saka llı, uzunca boylu
Hüseyin Efendi ile orta boylu, kumral bıyıklı Mahmud Efendi nezdime ge lüp üç gün ev vel ge ldikl erini ve evamir-i Iazimeye muntazır bulunduklarını
beyan ettiler. Maiyyetimd e bulun acak olan bu adamların birini yani Hüseyin Efendi'yi B eşik ta ş' lı o ldu ğ u
cihetle zaten tanırdım. Kendisi hade me-i hassa-i
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şahane silkinden müteka'id ve Hacı Mahmud Efendi'ye müntesib idi. İki mahdumundan biri kaymakamlıkda dolaşır Ziya Paşa ve diğeri de gümrükde
müste ş ar muavinlerinden Riza Bey olup m5ste'i d
ve terbiyeli zatlardır. Fakat kendisi hadd-i zatında fena adam değilse de ihtiyar ve bi-iktidar
olduğundan öyle
mahalde vücudundan istifad e
olunamıyacağı bedidar idi. Diğerini tanımıyor id isem de nasiye-i hali iktidarca farksız olacağını
gösteriyordu. Her ikisine de mu'amele-i nüvazişka
ranede bulundum. Hemen hokka ve kalem ve kağ ıd
getirtüp ahval-i memlekete dair Saray-ı hümay un'a
bir şifre dikte etmeye başladım. Mahmud Efendi'nin
bir satırı on def'a ihtar ve tekrar ettiğim halde
yine dürüst yazamadığını görünce ne ma l o ld uğu
nu anladım. Telgraf-nameyi imladan vazgeçüp bizzat yazdım, ba'de'l-imza telgraf-haneye gönderd im.
Mahmud Efendi telgraf-haneden gelinceye kad ar
memleketin ahvali ve otelin nezafet ve me'kı11atı
hakkında ihtiyardan istlzahatta bulundum. Bir gün
evvel haric-i şehirde bir insan na'şı bulunması
fevka'l-ade mücib-i heyecan olduğunu ve bir kıtal
vuku'una ramak kalmış iken kumandan tarafından
ask er müfrezeleri tertlb edilüp derun-ı beldede
ale ' t-t evali d evr ve teftiş ile izhar-ı şiddet olunması ile teskin-i efkar olundu ğ unu ve dün çarşılar
da dükkanlar me sdud kaldığı gibi o gün pazar
o lmak has ebile yine a ç ılmayacağını b eyan etti.
Otelin nezafet ve ta hare td en mahrumiyyeti aşi
kar olup Ka s tel d enilen mahalde Girid namile
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daha muntazam bir otel var ise de sahibinin açık
tutup tutmamakda mütereddid bulunduğunu ve şu
kadar var ki mezkur otelin mevk i'i mürtefi' ve
tahareti bi'n-nisbe mükemmel bulunduğundan oraya
gidilmesini söyledi.
Kandiya'nın ehemmiyet-i hazırasını bi'z-zat müşahede ettiğim cihetle gerek sevkiyyat-ı askeriyyeye
ve gerek harekat-ı memlekete vaktile kesb-i vukuf
ederek acilen ve şifre ile bana ma'IUmat vermek
üzere Mahmud Efendi'nin ertesi günü gelecek vapur ile Kandiya'ya izamını münasib gördüm. Bu
sebeble ben öteki otele gideyim, siz bu gece de
burada kalın ı z, yarın Mahmud Efendi gittikden
sonra sen de benim yanıma gelirsin diye Hüseyin
Efendi'ye tenbih ettim. Ba'dehu Kastel caddesinde
salifü'z-zikr Girid oteline gittim. Burc-ı kadim duvarı üzerine mebniy ve mürtefi' olan bu otelin enüst katta Çeşme-m e ydanı'na nazır olan balkonlu
(s. 34) bir oda s ını isticar eyledim. Otelde ta'am olmadığı cihetle temiz ve nefis et'ime pişiren bir
aşcı bulunmasını tenbih ettim. Hanya'da meşhur
olan Fagh1r namında bir aşcıdan getirdikleri ta'amların yağları bana ağır geldiğinden nasıl yağ kullandığını ertesi sabah tahkik e ttirdim. Derne yağı
ile zeytin-yağı karıştırılup öyle yemek pişirildiği
ve ta'amdaki ağ ırlık bu mahlı1tiyy e tt en ileri ge ldiği
anlaşıldı. Bana mahsus olarak halis tere-yağı ile
pişiril ece k ta' a mlar içiıı mu'tadından fazla kaç kuruş
isters e veril e ceğini söylettim. Bununla beraber
pilavdan başka ta'amlar a ğız tadı ile yenmeyordu.
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Memleketin suyu kireçli olup tab'ı kabz ediyor.
Onun için ba'z-ı meşrubat ve miyah-ı ma'deniyye
isti'maline lüzum görülüyor. Bu otele yerleşdikden
ve Mahmud Efendi'yi Kandiya'ya gönderdikden
sonra memleketi tetebbu'a ve firak-ı muhtelife rü'esa ve erkanı ile görüşmeye başladım. Teliikki
ettiğim iradat ve ta'limat-ı seniyyeye tevfikan tahkikat ve tedkikata devam ve mümkün olduğu mertebe bi-tarafiine ve hakiki ma'lı1mat istihsaline
fevka'l-hadd sa'y ve ikdam ediyordum. Kumandan
İbrahim Paşa' 31 nın sı1-i halat ve harekatı pek
ziyade şayi' ve herk es bu zatın li-garezin hiyanetine kani' olduğundan bir tarafdan dahi idare-i
askeriyyenin ledüniyya t ını tefahh us eyliyordum. Cihet-i askeriyyenin aksam-ı muhtelifesi ziyade te'essüfe şayan bir surette idi. Topcu kumandanı, meş
hur carı baz Yaver Bey'in damadı, hademe-i hassa-i
şahane silkinden muhrec Tevfik Paşa aı namında
bir mirliva idi. Saray-ı hüınayun'da hidemat-ı muhtelifede bulunmuş terbiy eli, nazik bir zat olduğunKumandan İbrahim Paşa, Konya'lı Mehmed Namık
Har biye'de tahsild e n sonra sür'atle terfi ed erek. miralaylığa yüks eldi. Kars muharebelerinde bulundu. Bilahi re liva olarak askeri t e ftiş komi syo nuna aza seçildi. Ferikliğinden sonra da Girid fırkası kumaıı danl ığına atandı. Hastalı
ğını müt ea kib isti 'fa edere k İstanbul'a geldi. 23 Muharrem
131 5 (24 Haziracı 1897) de öldü. Karacaabmed kabristanında
nıedfUııdur. Bak, Mehmed Süreyya, Sicill-i Osman!, c. iV ,
s. 843/44.
32 Bila bire Erziııcaıı'a tayin edilmiştir. Bak, Girid vekayi'ine at/·ı naza,., Haoya 13l:l, s. 12.
31

Paşa'nın oğludur.
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dan ba'zen Tophane'ye gi düp mümaileyh ile hem
müsahabet ediyor hem de ma'lı1mat-ı sahiha istihsal eyliyordum.
Şadırvan denilen Çeşrne -meydanı 'nda kahvehane şekline ifrağ olunmuş eski bir sebil-hane
derununda sabah ve akşam vücı1h ve eşraf -ı belde
toplanmakda olduğundan bende oraya azime t ve
cümlesile sohbet ediyordum. Fakat bunların ba'z ı 
ları muhterizane davrandıkları halde Ağa - za de Behçet Paşa 33 gibi ve Tosun Bey 34 , Argiraki, Ahm ed
Efendi, Kavuraki Hasan Bey 35 , Kodoraki, Ağa -za d e
İbrahim Bey gibi ba 'zıları kemal-i serbesti ile fır
kalara ve memlekete aid hakayık-ı ahvali serd ve
beyan ediyorlardı 36 • Hele mümaileyhimden Behçet
Paşa bir kaç lisana aşina ve konsoloslar ile dost
olduğu ve cidden hamiyyet ve gayret-i milliyye ile
muttasıf bulunduğu cihetle selam et-i vatan ve devlet için bana muavenetde fevka'l-ade sarf- ı mesa'i
ve ihtimamat eyliyordu . Aldığım ma'IG.matı ve
hergünki vuku'atı şifre ile Saray- ı hümayun'a arz
ediyor ve emre muntazır bulu nuyordum. Hüseyin
33

Hanya eşrafın dandır , Bak,

Girid

Hail esi, İstanbul

1312, cüz 1, s. 7.
34

Kırkiki-zade

namile m eşhur olan bu zat Hanya eş ra
Bak, Ayni yer.
Kavur-zade Hasan Efendi olarak gösteriliyor. Ayrıi y er.
Bunlarla birli kde, Kasım-zade Mehmed Bey, Naim

fındandır.

35
36

Bey-zade Hüseyin Bey ve Resmo'da Kullebsar ()....,. )\;) zad e
Edhem Bey, Ali Yazıcı-zade Yusuf Bey gibi dehe bazı eşraf den
kimseler çalışıyordu. Bak, Girid Hailesi, İ s tanbul 1312, 1. cüz
s. 7; Salname-i vilayet-i Girid, H. sene 1310, s. 47 , 54, 55.
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Riza Paşa'nın 37 Hanya'ya muvasalatında hüsn-i
suretle istikbal edilmesi hakkında alınan (s.35) emr-i
telgraf! üzerine tertibat-ı Iazimede kusur olunmadı.
İki tabur asker ve bir bando müzika ile gümrük
rıhtımınd an istikbal ve daire-i hükum ete isal edildi.
Fakat müşarü 'n-i l eyhin Hanya'da teşehhüd mık
darı tevakkufu esnasında hiç bir iş görülmeyüp
yalnız iyd-i adhaya tesadüf etmekle Hünkar-cami'
şe rifi'nd e mükellef surette bir bayram alayı icra
olunmuş ve sin!n-i vefireden beri böyle bir resm-i
mutantan icra olunmadığına binaen eha.I i-i müslimeye hüsn-i te'siri olmuştur. Riza Paşa'nın iffet ve
istikameti mervi ise d e gaye tl e müte 'azzim, hodpesend, hadidü'l-mizac olması hasebile böyle nazik
mevaki'd e umur-ı idareden aciz kalacağı aşikardır.
Nasıl ki sıl'-i hareket-i müte ' azzimanesi orada birinci günü müşahed e olunmuş ve dikiş tutturamı
yacağı anlaşılmıştır.
Müşavir Galib Bey

oraya h_a vale-i evrak me'ile g önderilmiş, Osman Bey mensubininden
bir şık idi . Cevad Paşa 38 zeki ve ma'lılmat-ı askeriyyeyi haiz olup ancak entrika ve is tihzaya mail
ve dirayet-i zatiyyes ine gaye lle mıl ' temed ve kail
olduğundan ve a hlaksızlıgı mukaddem e- i ef'ali ile
müshet bulunduğundan rüfek a y-ı resmiyyesi ile hüsn-i
mılr i yy eti

37 Hüseyin Riza Paşa, Selanik v a liliğind e n Nikolaki Sartinski Pa ş a yerin e Girid vali vekilliğine t a yin obnmuştur . 1891
s enesi nd e Adliy e n azırl ı ğ ı ve bir ara Sad are t k a ymakamlığı
yaptı. Cirid vekayi'ine atf-ı naza r , a. 15 ; İ. H . D a nişme nd,
Ayn i eser , c. iV, s. 331; Girid Saln a m esi, H . 1310, s. 180.
38 M e şhur sadrıazam Ahmed Cevad P aşa"dır.
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amlziş

ve imtizk üzre lfay-i vazife edemiyeceği
Nasıl ki vekayi'-i ahire ile b u hakikat tezahür etmiştir. Kumandan İbrahim Paşa,
Cevad Paşa'ya nisbetle ecvef hükmünde kaldığın
dan miyanelerinde bi't-tabi' ihtiliif-ı efkar hasıl
oldu. Cihet-i askeriyyeye iiid konturatolardaki irtikabattan ve sair gı1na seyyiattan dolayı bu tezad
ve ihtilaf pek çabuk mertebe-i şedldeyi buldu.
Bereket versin ki Müşir Şakir Paşa 39 gibi bir metin, kamil zat vürı1d etti de idare-i askeriyyece
başka türlü rezaletler vuku'una meydan kalmadı 40 •
Müşir-i müşarü'n -ileyh ihtiliifat-ı hasılaya hiç ehemmiyyet vermeyüp umı1r-ı resm iyyeyi hüsn-i ifaya çalı
şıyordu. Adeta onlara bir nümı1ne-i gayret ve medar-ı ibret oluyordu. Dlvan- ı harb-i örfi azasından
miralay Taki Bey idare-i örfiyye ahkaınının tamamen ifa ve müttehimln haklarında mücazat-ı şedi
d e icra olunmamasından dolayı reis Ahmed Vahib
anlaşılıyordu.

39 Müşir Şakir Paşa' ya H . 1307 (1889/90) tarihind e gönderilen bir fermanın ma hiy eti hakkında bak, Hüseyin Hıfzı, Cirid
vekayi'i, İstanbul 1826, s. Ç). Şakir Paşa. Çapan-zad e Ömer
Hulusi Efendi'nin oğludur. İstanbul' da doğdu. 1858 de Har·
biye ' yi kurmay yüzbaşı olaı·ak bitirdi. Tuna,Ruscuk, Ba ğd ad ,
Hersek mutasarrıflıklarında bulundu. Rus har bine iş ti rak etti
ve Orhaniy e başkumandanı oldu. Bilahire Petersburg sefiri
t ayin edi ldi ; on sene bu vaz ifede kaldı . Nihayet 30 Temmuz
1305 de, vali vekili olarak Girid'e gönderildi. Bak , İbrahim
A laettin, Meşhur adamlar ansiklopedisi , İstanbul 1933-35, c. IV,
s . 1482 ve Mehm ed Es'ad, Mirat- ı mekt eb-i l-larbiy ye , İ stanbul
1310, s. 274; Girid Sa lnam es i, '. H. uno, s. 180.
40 Cevad Pıı.şa ile Ş a kir Paşa ·arasındaki an la şmaz lık için
bak, İbnülemin M. Kema l, Sorı sadrıazamlar, s. 1476 vdd.
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Paşa'yı tenkld ve mu'aheze ediyor ve ümeray-ı
askeriyyenin her biri bir türlü saz çalıyor ise de
hakikatda Müşir Şakir ve Cevad paşalardan ma' adası meslek ve maksad-ı devleti bilmiyor ve zamanın nezaketini düşünmüyordu . Vahib Paşa ise Şakir
Paşa'nın ta'limatından harice çıkamamakda ma'zur
idi. Zira hem şiddet hem mülayimetin tahliti ile
bir ilac-ı maslahat tertib eylemek hükm-i zaman
mukteziyatından idi (s. 36). Ma'amafih bu sırr u hikmet-i idareyi ikinci derecedeki me'miirlara ve hel e eş
raf ve rü'esay-ı beldeye tefhim etmek asla caiz
değildi. Cezireye muvasalatımdan bir mah sonraya
kadar pey-der-pey yirmi tabur kadar asakir-i redife ve beş bin kadar e frad-ı cedide vasıl olduğun
dan kuvve-i mevciide ile idare-i maslahat ve muhafaza-i asayiş ve emniyyet olunabiliyordu. Amma
erbab-ı isyan cibal-i şahi kada mütehaş şid olup yine ba'z-ı nevahl ve ciha ta taarruz etmekde ve çiftlikat ve kurayı ihra k eylemekde idi. Kuvve-i
hazıraya göre tedablr-i askeriyye ittihaz olunuyor
ise de eşkiya aleyhinde seriyyeler tertıb ve sevk
olunamıyordu.
Ağustos

evailinde altı tabur asker ve mühimmat-ı kafiye vün1d etmek le derhal bir fırka-i seyyare tertlb ve Seline (= S elino) 4 1 cihetine sevk ve
tesrib edildi. Zira orada mahsur bulunan ehali-i
41 Hanya sancağına baj!'lı kaza merkezi. Hüse yin Karni
Hanya vi, d.... (bak, Girid, s . 22 ), M. Eşr e f ve M. Rüşdü, ~'

_,~...._, ve

Girid

_,::L

(bak , Atlrıs,

Sal11ameıi,

s. 29 ve Harita 8),

I. d ef'a, 1292, s. 59)

<\:l.... (bak,

şeklin de yazılıyor.
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müslimenin erzakı bulunmadığından pek muztar bir
hal-i perişanide kaldıkları vareste-i iştibah idi. İş
bu fırka-i seyyare ile bunlara erzak-ı kafiye sevk
ve isal edildi. Bu günlerde bir sabah henüz gelen
asakiri vapurdan hüsn-i suretle ihrac için uğraşıldığı
sırada Ağa-zade Behçet Paşa Tophane'de kumandan İbrahim Paşa'nın nezdine azimetle çiftliklerine
aid ba'z-ı mevaddı ifade eder ve biraz dürüştane
söz söyler. İbrahim Paşa ise hem sıfat-ı askeriyye
ve hem terbiye-i insaniyyeye muhalif olarak izhar-ı
hiddetle itale-i lisan eder. Beyinlerinde müşateme
ve mücadele vuku' bulur; nihayeti müdarabe zuhur
eder. Topçu kumandanı Tevfik Paşa, müşavir Galib
Bey ve zevat-ı sairenin müdahalesi ile men' olunur
ve Behçet Paşa tevkif kılınır. Bu çirkin hadisenin
def'-i te's i ratı için her tarafdan Şakir Paşa'ya rica
olunarak ertesi günü Behçet Paşa'nın İstanbu'la azimeti tasvib edildi. Mümaileyh de Gürcü vapuru ile
lstanbul'a gitti. Şehr-i ağustosun on dokuzunda ve
gecesi Hanya'da ruz-ı cülus-ı hümayun olmak hasebiyle fevka'l-ade şehrayin icra edilmiştir. Leyle-i
mezkurede Şakir Paşa bir bando muzika önde terennüm-saz olduğu ve kaffe-i me'murin-i müslime
ve ümeray -i askeriyye nezdinde bulunduğu halde
esvak-ı memleketi dolaşup nihayet Şadırvan-mey
danı 'nda berber Ali Ağa'nın dükkanında ihzar olunan
mahall-i mahsusa gelmiş ve orada biraz aram ve
kahv eler, şerbetler ikram olundukdan sonra münasib su rette bir nutk irad eylemiş ve cümleten "Padişahım çok yaşa,, cümle-i du'aiyyesini yad edüp
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ba'dehu daire-i hükumete gidilmiştir. Vahamet-i ahval-i memleket için için kesb-i şiddet etmekde ve
her türlü elfaz u edille ile iş'ar-ı hakayık edilmekdeyken bir tarafdan muviifık-ı maslahat cevab alına
ma!Ilası (s . 37) ve bir taraf dan Hanya'da guya hall-i
müşkilat ve hüsn-i suretle, tesviye-i umur ile iktisab-ı
muvaffakiyyat edecek ümeray-ı askeriyye ve me'murin-i cedide-i sairenin her türlü seyyiat ve şenayi'i
irtikab eylemesi havsala-i sabr u tahammülümü çak
çak ediyordu. Galib Bey' in kumara ve işrete ibtilası ve Cevad Paşa ile her ikisinin pek adi ve açık
sfırette zen-parel iğe, fUhşiyata inhimaki ve İbrahim
Paşa'nın küll-i kusur ve aybı ile beraber henüz
herkese karşı devam eden evza'-ı müte'azzimanesi
ve ahval-i memleketi n kabil-i is!ah olmayan iftirak
ve iğtişaşı fevk a' l-ade mucih-i nefret-i derun oluyordu. Bu hal ile neticeye müterakk.ı b ve dem~üza r iken hakikat-ı mahza olan ba'z-ı ma'ruzatın
Cevad Paşa tarafından te'vil ve tekzib olunması
ve onun üzerine tekrar tarafımdan isti ' lam-ı keyfiyyet edilmesi üzerine hakikatın ına'ruzat-ı sabıkadan
ibaret bu lundu ğ unu delail-i sübutiyyesi ile bera ber
iş'ar ve cümlesinin seyyiat-ı g ün a-gun l arını tafsilen tezkar ile beraber me'muriyyetten isti'fa et tim .
Ertesi sabah aldığım ceva bda bir müddet daha
sabr u aram ve ifay-ı vazifeye ikdam olunması beyan olunuyordu. Eğerçi bir müddet daha ta'birinden ne kadar zaman matlub olduğu b ence meçhul
ise de daha ziyade tevakkuf edecek olursam me'murin namına mevcud olan Şakir Paşa' dan ma'ada
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bir takım hamiyyetsizler ile Behçet Paşa gibi sandalya ve baston kavgasına girişmeye mecburiyyet
hasıl olacağından yirmi beş gün kadar daha sabr
ve tahammül ederek artık kat'iyyen isti'fa ettim.
Şayed av detime yine müsa'de·i seniyye erzan buyrulmaz ise Halepa'ya çekilüp orada menfiyyen ikamete mecburmuş gibi ihtiyar-ı uzlet edeceğimi arz
ettim . Nısfü'l-leylde seri' an İstanbul ' a avdetim muktezay- ı irade-i seniyyeden bulunduğu tebli~ edildi.
Arslan vapurunun ertesi günü Suda limanından
hareket ile doğruca İstanbul'a azimet edeceği ve
yaverandan binbaşı Şakir Bey'in dahi birlikde gideceği Suda kumandanı kaymakam Hüsnü Bey tarafından bel-telgraf ihbar olundu. Hakikat-ı hal anlaşılıyordu; yani Şakir Bey mezkur vapur ile beni
İstanbul'a götürüyordu. Zaten maksadım avdetti.
Rü'esadan . Kavur-zade Hasan Bey ve mekatib-i
muhtelife talebesinden ba'z-ı etfal dahi birlikde
geldil er. Mezkur vapur ile adalar arasında şiddetli
bir fırtına geçirmek ve Gelibolu'da altı saat kadar
tevakkuf etmek suretile Suda limanından İstanbul'a
altmış üç saatde avdet olunmuştur.
5 Kanunevvel sene 1305. Salah!.
Mehmed Sahihi Bey' in Girid ile ilgili bir şiiri :
Bin üçyüz beş sene-i rumiyyesinde Girid ceziresinde zuhur eden hadis e-i isyaniyye esnasında
taraf-ı şahaneden suret-i hususiyyede teftiş-i ahval
için cezire-i mezkureye izam o lunmu ş ve Kandiya
ve Resmo şeh irl e rini dolaşarak Hanya şehrine mu-
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vasalat ile yedi mah kadar orada bulunmuşdum.
Sene-i mezkı1re şehr-i temmuzunun onbeşinde cezireye vasıl oldum, tahkikat ve tedklkat-ı mükemmele icra ettim. Ehali-i müslimenin fı rka f ı rka olarak yek-diğeri aleyhind e bulunduklarını ve meslek-i tefrika-cuyaneleri tenkid ve takbih olun du ğu.
halde mütenebbih olmadıklarını g ördüm.
Bir

akşam

atideki gaze li söyledim:
11 Eylül 1305

Seyyiô.t-z iftirakz derke kudret yok mudur
İttihad-z ehl-i dine sa'y Ü gayret yok mudur
Tefrika bais de ğil mi ümmetin berbô.dzrıa
Bir sorun erba.b-z tarih e hikayet yok mudur
Memleket düşmüş serapa bir belay-z firkaya
Bir tef ekkür eyleyin bunda ma zarrat yok mudur
Müslümanlar sa'y edin tevhid-i efkara bu gün
Dimeyin sonra bizi tahlise himmet yok mudur
Bende insanım Salahi belki yanlış söylerim
Hanya'da bir söz bilir sahib - hamiyyet yok mudur

O

M ecmua-i Sa/ahi, 1324, s. 13.
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Behçe t Paşa: Ağa-zade. Hanya
ş e hri eşrafından. Bir kaç
lisana aşına ve şehirde
bulunan koosolo slar ile a~ırı
derece d e dost olao bir zat.
s. 94, 98, 100.
Berlin : S. 5, 8, 11, 16, 20.
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Beşiktaş: İstanbul'un Boğaziçi
bölgesinde ve Rumeli tarafında kaza merkezi. S. 47,90.
Boğaziçi : Karadeniz ile Marmara denizleri arasında bulunan İstanbul boğazı. S . 79.
Bolayır yarımadası : Saros körfezi ile Çanakkale - boğazı
arasında uzanan kara parçHı. S. 61.
Bonaparte, Napoleon : S. 80.
Bosna: Osmanlı devletinin Balkanlar'da bir vilayeti.Halen
Sırbistan'dadır. S. 63
Bourne, K. : Yazar. S. 8, 10,

11, 15.

leminden yetişerek, bir çok
defalar Paris'de sefir ola·
rak bulundu . 6 Cemaziyü'lahir 1289 da Hariciye nazırı
oldu. Rus çarını görmek
üzere gittiği Romanya'dan
dönerken, trende ani şekil
de öldü (20 Receb 1289).
İstanbul'da babasının türbesinde medfiindur . S . 10.
Cevad, Ahmed Paşa: Kabaağaç
lı·zad&. Girid 'deki Osmanlı
kuvvetleri kurmay başkanı
ve bilahire Girid valisi olan
meşhur

sadrıiizam

Müşir

Ahmed Cevad Paşa'dır(l85 1
1900). s. 24, 95, 96. 97' 99.
Cidde : Kızıldeniz sahilinde,
Mekke'nin iskelesi . S. 49.
Copenhag: S . 77 .

Bulgaristan emareti : S. 20, 22.
Bursa: Batı Anadolu'da bir
şehir. S. 68.
Büyükada : İstanbul'un güney
doğusunda bulunan adalarç
dan biridir. S. 69.
Büyük-Cami : Bak, Hisar-önü
cami'i, İzmir .
Çamlimanı : İstanbul, Heybeliada 'da bulunan meşhur bir
limanın adı. S. 80.
c
Çanakkale : Ege denizi ile Marmara d eni zini biri-birine
Cambridge : S. 20.
birleştir e n ayni isimde ki
Cemil Paşa : Konya'lı Mebmed
Namık Paşa'nın oğlu ve Giboğaz Üzerinde ve Anadolu
rid kumandanı İbrahim Pasahilind e bir ş e hir. s. 62.
şa 'nın kardeşi . S. 53.
Çanakkal e -b oğazı : S. 27, 62.
Cemil, Mebmed Paşa : Sadrı Çarda k : Çanakkal e -boğ a zı'nın
azam Mustafa Reşid Paşa ' ·
Anadolu sahili üze rinde ve
nın oğludur. Uzun müddet
Gelibolu'nun karşısında bu·
Avrupa ' da kaldı. Amedi kalunan bir kasaba. S. 61.
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Çeşme-meydanı

:
Hanya'da ,
Kastet caddesi üzerinde bulunan, Girid oteli önündeki
meydanın adı . S. 92.
Çapan-zade : Bak, Ömer HulGsi Efendi .
Çorlulu : Bak, Ali Paşa .

D
Girid rum fır·
olup,
aynı zamanda adada müsta·
kil bir rum idaresi kurmaya çalışan, umumi meclis
aza larındandır. s. 51.
Danişm end, İ. Hami: Yazar. S .
2, 37, 95 .
Deli yani, Theodore (Delyannis):
1826-1905. Yunan devlet adamı . Kalavryta'da doğdu.
Yunanistan'ı temsil en, sefir ol11rak İstanbul'da bulundu ve bilahire hariciy e
nazırlığına kadar yüks eldi .
Yunanistan 'ı, birçok d ef'a lar Osmanlı devleti aleyhind e harb e zorladı . 190;)
de öldürüldü. S. 37.
Derne : Osmanlı devletinin ,
Bingazi sancağına bağ lı ,
yağları ile m e şhur
ka za
merkezi. H alen Libya devletinin idaresi altındadır.

Dala ki,

kası

Hıristo:

mensublarından

S . 92.
Dersaadet: Bak, İstanbul.

Devlet-i aliyye : Bak, Osmanlı
devleti .
Diyarbakır : Güney doğu Anadolu'da bir vilayet. S. 49.

E
Edhem Bey : Kullabsar-zade.
Resmo şehri eşrafından olup
bu şehrin Ma'arif-i islamiyye teşkilatı reisidir .
s. 94.
Edhem, İbrahim Paşa : Müşir.
Gümrük
me'murlarından
Mustafa Ferhad Efendi'nin
oğlu ve S.,r-kurena Osman
Bey'in damadı olup, 18761877 Rus savaşında bulundu. Bilahire Girid kumandanlığına getirildi ve 1897
senesinde, Yunan savaşında
Osmanlı ordularına kumanda etti. Ayan azalığı, Har biye n az ırlığı dahi yaptı.
31 Mart 1909 da hastalan·
dığı için hava tebdili maksadı ile Mısır'a gönderildi
ve orad .. vefat e tti. Nihayet
cenazesi istanbul'a getirile rek Eyübe defn olundu.
s. 22, 40, 41.
Edirne: Doğu Trakya'da bulunan meşhur Osmanlı şehri .
s. 48, 49, 63.
Ege-denizi : S. 26 .
Elinoz : S. 7ö.
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Emin Bey : Meligonaki (Melikon-zade). Mehmed Salahi
Bey'in, vazife ile Girid
adasına giderken, yolda tanıdığı Hanya ' lı bir zat.Hicri
1310 yılında, Girid vilayeti,
Ma'arif·i islamiyye teşkilatı
azaıı idi. s. 63, 65, 10, 77,
82, 88, 89, 90.
Epir : Bugünki Yunanistan'ın
Kuzey-batısında olup, Yu nan denizine bakan sahil
kısımlarıdır. S. 20.
Ergiri : Argyro-Keııtro . Yanya
vilayetinin Ergiri sancağı
merkezi olup, halen Arna·
vudluğun güneyinde
bir
şehirdir. S. 73.
Erzincan : Doğu Anadolu bölgesinde bulunan şehirl e ri
mizdendir. S . 49, 93.
Erzurum : Kuzey-doğu Anadolu bölgesinde bulunan
şehirlerimizdendir. S . 49.
Es'ad Bey: Bedirhan'i.1889 yılın
da, Kandiya vilayeti müşa
viri. bulunuyordu S . 87 , 89.

Mehmed Paşa'nın oğlu. Meş
hur vezir-i azam. S. 2.
Fazıl Bey : Hacı Fazlı-zade.
Kandiya şehri belediye müdürü. S. 82, 83.
.Fener-bajtçesi: İstanbul'un Anadolu yakasında ve Marmara
sahilinde bir semt. S. 59.
Fevziye Abdullah: Yazar. S. 65.
Floransa : Orta ltalya'da Toskana bölgesinde bir şehrin
adı . S. 5,8, 11.35.
Fotyadi Bey : Rum meşhur
larından olup Yanko Fotyadi Paşa'nın babasıdır. S. 35.
Fotyadi, Yanko Paşa: Osmanlı
devl et adamlarından Fotyad i Bey'in oğlu ve İstefe·
naki Bey'in de damadıdır.
Osmanlı

İmparatorluğu'nu

temsilen Atina , Floransa ve
Roma elçiliklerinde ve Girid v a liliğind e bulundu .
Girid valiliği, 2 Aralık
1294 -22 Mayıs 1ll01 tarihleri
arasında olmak Üzere altı ıe
oe beş ay yirmi bir gündür.
Ölümü Eylül 1892 tarihindeF
dir. S . 5,21,26,115,36,37,39,
40.41 ,42,55.
FagfUr : Hanya şehrinde, Kastel caddesi civarınd a bulu- Franaa: S. 9,10.11,15.
nan bir lokanta adı . S. ÇJ2. Fransız : S. 3, 20.
Fatih : İstanbul'un me şhur semt- Fuad, Mehmed Pa ş a : Keçecilerind en biridir. S. 63.
zade. XIX. yüzyıl O s manlı
Fatin : Yazar. S . 49.
sadrıazamlarından. S. 9, 10,
Fazıl Ahmed Paşa : Köprülü
11, 33, 34, 37,39.

113
Girid vilayeti: S.

G

2, 23, 35,

37, 46.

Granbusa : Girid adasının batı
Gelibolu' oun
sında küçük bir ada ve
Galata-burnu
kal 'a ismi . S. 2.
güney batısında bir mahal
adı. S. 62.
Gürcü Kompaoyası : il. Abdülhamid devrinde çalışan vaGalib Bey: Müıavir. Osman
Bey mensubininden. 1305
pur ajantalarından birinin
yılında Girid 'e vazife ile
adı. S. 58.
gönderilmiş bulunuyorudu. Gürcü Vapuru : Akdeniz'e iş
s. 95. 98, 99.
leyen Gürcü kompanyasına
aid vapurlardan biri. S. 98.
Gazi Ahmed Muhtar Paşa: Bak,
Ahmed Muhtar Paşa .
Gelibolu : Bolayır yarım adası
üzerinde bir kaza merkezi .
s. 60, 61, 62, 100.
Hacı Fazlı-zade
Bak, Fazıl
Georges I : (1845-1913) Yunan
Bey.
kıralı. Copenhag'da doğdu.
Hacı İzzet Paşa : Bak, İzzet
Danimarka kıralı XI. ChrisPaşa.
tian'ın oğludur. 1863 den
Hacı Mahmud Efendi : Bak,
Mahmud Efendi, Hacı.
1913 yılına kadar Yunanistanı idare etti. S elanik- Hakkari : Güney doğu illeri·
d e öldürüldü. S. 77 .
mizd en biridir. S. 49.
llirid : Hanya'da Kastel cad- Halepa : Girid adasında, Hanya şehrinin güney doğu
d esinde bir otelin ismi .
sunda bulunan bir kasaba.
s. 91 , 92.
s. 17, 19, 26, 84, 100.
Girid : Bak, Girid Ad ası.
Girid Adası : Akdeniz'in m e ş· Halil Rifat Paşa : XIX. yüz
yıl Osmanlı sadrıazamların
hur adası. S. 1, 2, 3, 4. 5 ,
dandır. Nevrekop'lu İbra
7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20 , 21, 22,
him A~a ' nın oğlu olup, 1827
yılında Serez'in Lika köyün23, 2.J., 25, 2ö, 27, 28, 31,
d e d o ğdu. Muhtelif d evl et
33. 3.J., 35 , 87 , 38, :rn, 40,
hiz metl erind e, va lilikl erde
48 , 49, 51 , 55,5ö, ısı. 58 ,
bulund u. 1895 d e sadrıa z am
70, 71. 72, 73, 74, 75, 77,
78, 8 1, 84 , 81 , 93, !:13 , Ç)Ö .
oldu. 9 Kasım 1901 de ve·

"
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fat etti. Eyüb'de medffin- Hıristo Dalaki : Bak, Dalaki.
dur. S. 37.
Hisarönü Cami'i: İzmir'iıı en
Hanya : Girid adaııının kuzey
büyük ve en eski olduğu
batısında bir şehir ve kal'a.
söyleııen
bir abidesidir.
S. 1, 2, 3, 4, 12, 17, 19,
Vaktile sa hil
kısmındaki
23, 24, 27, 34, 38, 39, 40,
Hisarın civarında bulundu41, 44, 46, 48, 53, 56, 58,
ğu için bu İsmi almıştır .
63, 71, 75, 77, 84, 89, 90.
s. 67.
92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, Hurrem Bey : Haşim Osman
mı.
Paşa'nın torunu ve İzzet
Hanya Sancağı : S. 2, 3, 13.
Ahmed Paşa'nın oğludur.
Hanyavi, H. Karni : Yazar. S.
Erzincan 'da adına bir cami
..!,, 97.
yaptırılmıştır. S. 49.
Harput: XIX. yüzyılda, Osman- Hünkar Cami'i: Sultan İbrahim
lı devletinin Elaziz vilayetitarafından, Haııya kal'asınne bağlı sancak merkezi
da yaptırılmıştır. S. 95.
idi. Bugün bir kazadır . S.49. Hüseyin Bey : Naim Bey-zade.
Hasan Bey : Kavur-zade (KaHanya şehrinin tanııımış invuraki) . Hanya şehri eşrasanlarından. Hicri 1310 yıfından ve Girid müslüman
lında Girid viliiyeti, Maacema'atıııa mensub vilayet
rif•i islamiye teşkilatı azamüşavirlerinden . S . 38, 94,
sı oldu. S. 94.
100.
Hüseyin Efendi : B eş iktaşlı idi.
Hayreddin Paşa : Barbaros,
Hacı Mahmud
Efendi'ye
Meşhur Osmanlı denizcisi .
müntesib olup, had eme-i
S. 1.
hassa-i şahane silkinden
Hersek : Osmanlı devletinin ,
emekli olarak sarayda buluBosna vilayetine bağlı sannuyordu . 1305 yılında Mehcak merkez i. Halen Yugosmed Salahi Bey 'in maiyyelavya sınırları dahilindedir.
tinde bulunmak üzre, SelaS . 96.
nik'den bir tabur askeri
Heteria : Rumların kurdukları
alarak, Mahmud Efendi ile
beraber, Hanya'ya gitmeye
bir cemiyyeti n adı. S . 3.
memur edildi. S. 58, 90, 92.
Heybeliada: İstanbul'un güney
doğusunda bulunan adalar- Hüseyin Paşa: Girid'lidir. Bahriye feriklerinden olup,
dan biridir. S. 80.
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1876 senesinde Tuna kutayin edildi .
Daha sonra Akdeniz k11mandanı oldu ve Nisan 1889 da
Girid'de öldü. S 22, 40, 49.
Hüseyin Avni Paşa : Osmanlı
vezlr-i azamı . . isparta'nın
mandanlığına

Şarki
bağlı

Karaağac

kazasına

zar. S. 4, 8 , 11, 15, 17, 24,
37, 96.
İbrahim: Osmanlı padişahı. S. 2.
İbrahim Alaeddin : Yazar. S.
47, 49, 96.
İb r ahim Bey : Ağa-zade. Hanya şehri eşrafından. S. 94.
İbrahim Bey : Girid Meclis-i
umumi sinde Resmo temsilcisi olarak bulunm11ş ve bir
ara İstanbul' a gönderi imiş·
tir . S. 44.
İbrahim Bey : Bedri Bey-zade.
Girid Meclis-i umumisinde
Hanya t emsilcisi olarak bulunmuş ve bir ara İstanbul'a
gönd e rilmiştir. S . 44 .
İbrahim Paşa : Mısır valisi Mehmed Ali Paşa'nın oj!'lu. S. il.
İbrahim Paşa : Bak, Edhem

Gelendost köyünden
Ahmed Efendi'nin oğludur .
1820 d !'l bu köyde doğdu.
Çeşidli
devlet hizmetl er i
ve valiliklerd e bulundu. Aıı
Paşa, 16 Cemaziyü'l-ii. hir
1284 (15 Eylül 1867) de
Girid kumandanlığına t a yin
ettirdi. 2 Şaban 1284 (29 kasım 1867) de Girid valisi oldu. Daha sonra ser- ıısker ve
nihayet 26 Zilhi cce 1290
İbrahim Paşa.
(1 874) da Sadrıazam oldu.
16 Haziran 1876 da Çerk es İbrahim Edhem Paşa : Girid
kumandaolarındandır. Meş
Hasan tarafından öldürüldü.
hur Mehm ed Namık Paşa'
s. 28.
oın oıtlu ve C emil Paşa'nın
Hüseyin Hıfzı:Yazar . S . 19 .23,9 ö .
Hüseyin Karni: Bak, Ha nyavl .
da biraderidir. Harbly e'deo
ç ıkdı, pa dişaha yaver oldu.
Hüseyin Neslmi : Yaza r. S. 23.
Miral ay iken Kars muhaHüseyin Rize Paşa: Bak, Ri za
rebe lerind e bulundu. BilaPaşa .
Hüsnü Bey : Kaymak am, Su da.
hir e Ask eri Teftiş komisyo nuna aza tayin edildi.
kumandanı . S. 100.
F e rikliıtini mütea kib Girid
Fırkas ı kumandanlığına ge1. i
tir il di. 23 Muha rrem 131 5
(2-l Haz ira n 1ö97 ) d e öldü.
Işın, Mitat : Yaz ar S. 3.
Karaca - ahmed'd e babası
İbnülemin, M. Kemal İnal · Ya ·

l 16
yanında medfiindur. S . 52.
!erinden. S. 51.
53. 54, 93, 96, 98, 99.
İstefenaki Vogoridis: Bak, Voİbrahim Reşad : Kavur-zade
goridis Bey.
Yazar• S. 2, 38.
İstendi! : Tinos (=Tenos) adaİnal. M. Kemal: Bak, İbnülemin.
sına Türklerin verdiği isim.
İngiltere : S. 8, 10, 15, 20.
70.
İsfakya (Sfakia): Girid vilayeti- İstiye : (Sitia) Girid adasının
ni teşkil eden beş sancakdoğu kısmında bir ş e hir ve
tan bir tanesi olup, adanın
buna civar bölgenin adı. S .
gliney batı kısmına düşer;
1, 88.
ayni zamanda bu sancağın İtalya: S. 11, 15.
merkezi olan şehirdir. S . 3, İzmid : Kocaeli bölgesinde vi13, 48, 90.
layet merkezi. S. 59.
İzmir
: Batı Anadolu'nun en
İsıhaki: <ı...sn""':-'-1). Giridvamühim şehri. S. 27, 86 - 68.
lisi Nikolaki Sartinski Paşa
zamanında, valiye muhale· İzmir körfezi : S. 65.
fet eden Karavana fırkası İzzet Ahmed Paşa : Hacı. Erzin·
canlı Osman Paşa'nın oj!'lu·
mensub ve reislerindendir.
dur. 1 22~ yılında, babası
s. 23. 51, 54.
nın Girid'de valilik e ttiği
İsmail Hami: Bak, Danişmend.
P-snada, Resmo'da doj!'du.
İsparta: Güney-batı Anadolu'·
Ask erlik mesleğine intisab
da vilayet merkezi. S. 68.
ile
ferikliğe kadar yükseldi.
İstanbul : Osmanlı devleti'nin
Bila hire Hakkari, Şam, Cidmerkezi ve Türkiye Cumde, Kürdistan, Trablus,Har·
huriy eti'nin en büyük ş e hri.
put, Sivas. ve Edirne valis. 1, 2, 3, 4, 5, 9. 12, 17,
liklerinde bulundu. S. 49.
19, 25, 26, 27, 34, 85 , 37,

s.

39, 41, 44, 46, 49, 57, 58,
59, 63. 64, 65, 69 , 70, 71,
73, 74, 76 . 79, 98, 94. 96.
98, ıoo.
İstavraki : ( Stavra ki ). Girid
va lisi Nikol ii ki Sa r tinski
Paşa devrinde. Girid'de bulunan ve paşaya muha lefet
ed en Karavana fırkası re is-

K
Kakuri (= Kakori) : (L>J_,;li).
Girid rum fırkası mensublarından olup, Girid ada·
sınd a muvakkat bir rum
id ar esi kurmaya muvaffak
olan umumi meclis azaların·
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dandır . S. 24, 51, 77.
Kal'a: İzmir'de, kadife-kal'a namı ile meşhur kaladır . S . 66.
Kal'a : Bak, Çanakkal e.
Kal'a·i sultaniye: Bak, Çanakkale.
Kamil, Mebmed Paşa: Kıbrı sl ı .
Tiirih-i Siyasi müellifi ve
Osmanlı sadrıazamı. S. 4.
Kandiya : Girid vilayeti'nin bir
sancağı ve bunun merkezi
olan şehrin adı. Girid 'in
kuzeyinde ve orta kı sm ın
dadır. S. 3, 13, 27, 44, 79,
81 , 82, 84. 88, 92, 93, ıoo.
Kandiya Sancağı : S. 2, 88.
Karaca-ahmed
İstanbul'un,
Anadoln cihetinde ve Üsküdar ile Haydarpaşa arasında bulunan meşhur kab ri stan. S. 93.
Karadeniz : S. 79.
Kara!, E. Ziya : Yaza r. S. 12,
17, 20, 74.
Karantina-h a ne: İzmir'd e, Konak-Gü zel yalı yolu Üzeri nde
vaktile bir tecridha ne olarak yapılmıştı. Sonradan bu
binaya izafetle o semte
Karantina (Küçükyalı) ismi
verildi. S. 66.
Karateodori , Aleksandr Paşa :
1833-1906. Osmanlı Dt"Vleti
ricalinden olup, Rum milletine mensub bir vezirdir.
Babası, Saray doktoru Edir-

ne 'li İstefenaki Karateo ·
dori idi. İstanbul'da doğdu;
Fransa' da tahsil gördü ve
Bab-ı ali'de t ~ rcüme odasında vazif eye başladı. Deniz ticareti mahkemesi reisi,
ha ri ciye müsteşarı, nafi'a
nazın oldu. İki def'a Sisam
beyliği ve
Girid valiliği
yaptı. 16 Teşrins a ni 1294
de t ayin edildiği bu vazifeden. 14 gün sonra hariciye
nazırlığı ile ayrıldı. Bilahir e Şuray-ı d ev let azası
ve Saray baş-müt e rcimliği
ne getirildi. İstanbul'da,
Kuruçeşme'deki

öldü.
Kars :

s.

yalısında

17, 21.

Kuzey-doğu

Anadolu
S . 93.
Karşıyaka : İzmir körfezinin
Kuz ey sahilinde ve halen
kaza merkezi . S. (' ::<.
Kasım-zade: Bak, Mebmed B ~ y.
Kastel : Hanya ş e hrinde bir
mevki ve caddenin adı. S.
91, 92.
Kavalalı
: Bak, Mehmed Ali
şehirlerinden.

Paşa.

Kavuraki : Bak, Hasan Bey.
Kavur-z ade : Bak, Hasan Bey.
Kav ur -zade : Bak, İbrahim Reş ad Bey.
Kayışdağı: İstanbul'un Anadolu
yakasında bulunan meşhur
semtleri ndendir. S. 59.
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Keçiçayı

: Gelibolu'nun gün
bulunan ve Gala·
ta burnunu, Çanakkale'ye
doğru ge çdikden sonra tesadiif edilen bir mevki. S . 62.
Kırım yarım adası: S . 82 .
Kırkiki-z a de : Bak, Tosun Bey .
Kikl ad adaları : Ege-denizi'nin
güney batısındaki takım
adalardan bir grub. S. 69,
75.
Kodoraki: Han ya şe hri eşrafın ·
dan, Kaban o nahiyesi idare
meclisi azası Yusuf Efendidir. s. 94.
Konya: Orta Anadolu'nun meş
hur vilayet merkezi. S . 53 ,
63 , 68, 93.
Konyalı, İbrahim Hakkı: Yazar .
s. 53.
Kordon : İz mi r körf ezinin gii·
ney kıyılarında ve doğu-ba
tı
istikametind e yapılan
rıhtıma ve bu semte verilen
isim. S. 65, 66, 67.
Kosta ki Adosldi : Bak, Adosl·
di Paşa.
Kost aki Antopulo : Bak, Antopulo Paşa.
Koyun-ada sı: Kiklad takım ada. ları grubuna d a hil ve Tinos
adası c i va rında bulunmakta·
dır. S . 70.
Kuclüs : Filistin'de . Osmanlı
Devleti'ne a it bir mutasarrıflık ~e onun mer kezi olan
batısınde

ş e hirin adı. S . 33.
Kullabs ar-zade: Bak, Edhem Bey
Kurat, Y. T ekin: Yazar. S. 8.
Küçük Ömer Paşa : Bak, Ömer
Fevzi Paşa.
Kürdistan: S . 49.
Kütahya: İç-batı Anado lu şehir
lerindendir. S . 68.

L
Lapseki: Çanakkal e Boğazı Üzerinde, Anadolu sahilinde ve
Gelibolu'nun karşısında bulunan bir kasaba . S . 61.
Laşid : Girid Adası'nın
beş
sancağından en doğuda bulunan ve bunun merke zi
olan ş e hrin adı. s. uı.
Lazoridi, Niko : Girid valisi
Nikol a ki Sartinski Paşa
zamanında, va liye muhal efet
eden fırkaya mensub Umumi
Meclis üy ele rinden. S. 23.
Lehistan : S . 48.
Londra : S . 3, 4,5, 8,9, 46, 53 .
LUtfiyy e : il. Abdülhamid devrind e Ak-d eniz'de ça l ışan
vapurlardan birinin adı. S .
58, 90 .
M
Mağnisa

: Batı An adolu'da bir
vil aye t merkezi. S. 68.
Mahmud Ef endi: Hacı. il . Ab-
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bülhamid zamanında, Yıldız Mehmed iV: Sultan İbrahim' in
Mabeyn erk a nından
oğla, Osmanlı padişahı. S. 2.
olup, Gidiş müdürü idi. Be- Mehmed Bey: Kasım-zade. Han·
şiktaş' da Yahya Efendi Der·
ya eşrafından olup, hicri 1310
gahı'nda medffindur. S . 58,
yılında Girid vilayeti belediye müdürü oldu. S. 94.
91.
Mahmud Efendi: Mehmed Sala- Mehmed Ali Faşa : Kava lalı ,
hi Bey'in yanında bulunmak
Mısır valisi. S . 3, 4.
Üzere, bir tabur askeri, Hü- Mehmed Ali Paşa : 1889 da
Kandiya mutasarrıfı olarak
seyin Efendi ile beraber ,
Selanik'den alup Hanya 'ya
bulunuyordu. S. 82, 83. 85,
götürecek olan memur. S.
86, 87.
58, 9Q, 91, 92, 93.
Mehmed Ataullah : Şani·zad.,.
Mahmud Celaleddin Paşa: ÇorVak'a-nüvis. S. 3.
lulu Ali Paşa'nın torunların Mehmed Aziz Efendi: Çorlulu
dan Mehmed Aziz EfendiAli Paşa'nın torunlarından
nin oğludur.İstanbul'da doğ 
olup, Ticaret ve niifi'a nadu. Bab-ı ali'd en yetişti.
zırlarından şair , bestekar
Ticaret ve nafi'a n az ırı ol·
Mahmud Celaleddin Paşa '
du. Girid meselesi ile yakın
nın babasıdır. S. 46.
dan alakalı bulunuyo rdu . Mehmed Behçet: Yazar. S . 19,
Burada vali vekilliği yaptı.
23.
İstanbul'da Beşiktaş'daYah Mehmed Es'ad: Yazar . S. 96.
ya Efendi dergahında med- Mehmed Eşref: Yazar. S. 97.
fundur. Edib, şair ve beste- Mehmed Ka mil Paşa : Samih
kar idi. Mirat-ı hakıykat
Hasan Paşa'nın babasıdır.
adlı tarihin ve daha bazı
Mühendis Kamil Paşa diy e
meşhur olup, muhtelif yer eserlerin yazarıdır. S . 5,
1 ı. 12, 22, 23, 24, 28, 4ö,
lerde valiliklerd e bulundu.
50. 51, 56, 57, 58, 89.
Niayet İzmir valisi iken
Rebi 'ül-evvel 1276 (Ekim
Mahmud Kemal İnal: Bak, İbnül
1859) da öldü S . 49.
emin.
Maltepe: İstanbul'un Ana- Mehmed Namık Paşa : Bak, Nadolu yakasında olan bir kaza
mık Pa~a.
merkezi. S. 6\J.
Mehmed Rüşdü : Yazar. S. 97.
Marmara Denizi: S. 2ö, 27, 59. Mehmed Salahi: il. Abdülhamid
sarayı
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oğlu , O s manlı padişahı. S. 1.
devri devlet adamlarından
olup, gazeteci ve yayınla Mustafa Efendi : Piipuşcu-z a d e .
Türkler adına, Girid G enel
dığımız eserin yazarı . S . 25,
meclisind e Kandiya temsil2ö, 27 , 58, 101.
cisi olarak bulunuyordu. S.
Mehmed Süreyya: Yazar. S. 3-1,
44 , 45.
35, 40, 46, 48, 49, 63, 93.
Mustafa Na il i Paşa: 1798-1871.
Meli g on aki : Bak, Ernin Bey.
Osmanlı sad ra z a mlarından
Mısır : S. 3.
d ır. Kesriye'nin Polyan köMiçota ki: Girid adası Rum muyü h a n e danından İsma i l Bey '
t e ber a nından olup, Girid'in
in o ğ lu ol up , dayıları Ta hir
Yunanistan'a ilhakı için çave Hasan Paşa ' la r ın yanın
lışanlard a nd ı r. 1878 isyanı
nın önd eri ini . S. 38, 50.
da y e tişti.
Mısır
va lisi
Midilli Adası: Batı Anadolu'da,
Mehmed Ali zamanında, GiEdremid körfezi önünd e
rid'in idaresine memur olbulunan Ege denizi adal a rın
du. 1840 da Gi r id v a liliği
dandır. S. 27, 6'2, 63, 64 .
ne tayin edildi. 1853 de
Midilli lim a nı: S. 65 .
sadrı a zem oldu ise d e bu
Mill er, W.: Yaza r. S 20.
makamda ancak oir sene
Milo (= Melos) : Ege deni zin de,
kalabildi. 1857 d e ikinci
Kikl a d adalar ııır' an olu p,
def'a sadarete gd ir ildi ve
Antiparos g rubuL a dahildir.
üç ay sonra a zledild i. Niha 79.
yet 1866 da Seray'a çağrı
Milopotamo : R eıımo s ancıığına
larak, Girid'deki ihtila lin
bağlı bir kaza merkezi olup,
t enkilin e memur oldu. A ti
Resmo'nun do ğ u s unda ve
Paş a 'nın
Girid' e gittiği
Girid adasının da kuze y
esnada İstanbul ' a ça ğrı ldı.
sahill erind edir. S . 1.
28 . xıı. 1871 de vefat edeMissolon g bi : Yuna nis tan'da
r ek Fa t ih tür be ııi hezireııin e
Mora yarım adasının ku ze y
gö müldü. S. 4, 8.
batısınd a bulu nan Patras
körf ezinin kuz ey sahille rin·
N
dedi r. S. 74.
Mo r a: Yun a ni s tan'ın güneyinde- Nai m Bey-za de : Bak, Hüs ey in
ki y ar ı m ada. S. 2, 3, 76, 77.
Bey.
Murad iV : Birinci Abmed'i n N a mık Ke ma l Bey : Me şhu r

s.
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nın babasıdır.
Er z incanl ı
milli Türk şiiiri. S. 64.
Mebmed Paşa: 1804- 1892
olup, muhtelif vilay etl erde
valili kleri vardır . s. 49.
Kon ya 'lıdı r. Askeriyyeden
y e tişti ve ferikliğe kadar
Osmanlı : S . 1, 2, 3, 12, 16, 20,
yükse ldi.Londra sefiri.Top24, 40, 61, 77 .
hane müşir i ve Tica r et na- O s manlı Devleti : S. 1, 2, 3, 4,
zırı oldu . Bila hire Hüda5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 ı. 15, lö,
18, 21, 24, 33, 37 , 46, 55,
ve ndiga r, Cidde ve Kastamoni va lilikler inde bulundu .
81.
Bahriyy e nazırlığı ve ser- Osmanlı İmparatorluğu : Bak,
Osmanlı Devleti .
askerliği
mütea kib 1877
(1294) yılında a yan meclisine aza seçildi . 22 Safer 1310
ö
( t5 . Eylül. 1892i günü öldü.
Karaca-ahmed m ez arlığında Ömer Fevzi Paşa : Küçük
medfUndur. Konya ' da bir
Ömer Paşa. Osmanlı dev leti
ca mi ' i vardır.
53, 93.
müş irler inden. AskeriyyeNapoleon lll.: Fransa İmpara
d en y e tişti , 1868 d e İşkod
toru. S. 11 , 15.
ra vali ve kumandanı olNiko la ki Sarti nski Paşa : Bak,
du . Üç sene sonra Bosna,
Sartinski Paşa.
bi la hir e Gi ri d , Tuna, S elaNoradounghian, G.: Yazar.S. lö.
nik valiliklerinde bulundu.
1873 de Şiir a y-ı d evl et aza lığın a, daha sonra Akdeniz
Adaları va l i liğin e ve nihaOrhan G az i : Osmanlı padiş ahı.
yet Zabtiye müş i rliğin e
s. 6 t.
getiri ldi . Ko nya ve Suriye
Os ma n Bey : il. Abdülhamid
va lilikl erini müteakib 1878
de Ş am'd a öldü. Girid va lid evri Ser-kurenası olup,
Müşir İbrahim Edhem Paşa'
li ği 1~85 ve 1288 de olmak
Üz er e iki def'adır. S. 28.
nın da ka yın pederidir. İs
tanbul 'un Har biye ile Şişli Ömer Hulusi Efendi : Ça ba nzade. Müşir S a kir Paşa ' nın
arasında ki ''Osman bey ,,semti ismini bu zattan almıştır
babasıdır. S. 96.
S . .n.
Ömer Lütfi Paşa: Serd5.r-ı ekrem ve Müşir. Askeriyyeden
Oım au Paşa: İzzet Ahm ed Paşa'
Namık,

s.

o
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yetişti. Romanya harekatın
da, Arnavutluk ve Kürdistan islahatında bulundu .
1852 de Tuna boylarında
ruslara karşı savaştı. 185'1
de Kırım baş kumandanı ve
daha sonra Irak ve Hicaz
orduları müşiri.Bağdat valisi, Rumeli müşiri, Bosna
müfettişi, 1865 de Rumeli
orduları kumandanı, 1866 da
Girid başkumandanı oldu.
1869 da Hassa müşiri tayin
edilerek iki sene sonra öldü.
Eyüb'de medfundur . S. 8.

p
Papazaki, Yani: Girid Umumi
meclisinin rom Üyelerinden
ve gazeteci olup, 1878 ihtilalini hazırlayarak, Girid'i
Yunanistan 'a ilhaka çalış
mıştır. S. 38. 50.
Papuşcu-zade : Bak, Mustafa
Ef end i.
Paris : S. 5, 8 , 9, 11, 15, 19, 48.
Petersburg : S. 5, 8 , 9, 11, 96.
Petro 1 : Deli Petro namile
meşhur Rus çarı. S. 3 .
Pire : Atina'nıo iskelesi . S . 74.
Prizren : Evvelce Kosova vilayetinin ikinci sınıf bir sanc ağı ve bu sancağıo merkezi idi. H a len Yugoslavya '
nıo
Arnavutluk sıoırında

bir şehirdir . S . 63.
Prusya : S . 11, 15.

R
Ralfi (YIJ): Girid valilerinden
Yanko
Fotyadi Paşa'nın
kızı. S . 41 .
Receb Paşa : Aslen Aroavud
olup, Osmaı:ılı valilerinden
Mebmed Akif Paşa'nın sülalesine mensubtur . Bak, Akif
Paşa. S. 63.
Resmo : Girid vilayetinin beş
sancağından biri ve bunun
merkezi olan şehir. S. 1,
2, 13, 27,44, 78,88,89. 100.
Resmo sancağı : S. 2.
Riza Bey: il . Abdülhamid devri gümrük müsteşar muavinlerinden olup, Beşiktaş'lı
ve Yıldız Sarayı mensubinind en, Hüseyin Efendi'nin
oğludur. S . 91.
Riza, Hüs ey in Paşa : Sel a nilı:
valisi iken, Nikolaki Sartinski Paşa'nın yerine 23.
VII. 1305 de Girid vali
vekilliğine tayin edildi ve
30. vıı. 1305 de ayrıldı.
Bilahire Adliye nazırlığın
da ve S ed aret kaymakamlığında bulundu . S. 2-1,94,95.
Rodos : Güney-batı Anadolu' da
bulunan adalardan biri ve
bunun Üzerindeki ıehrin adı.
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Halen

Yunanistan'ın

altındadır.

id aresi

S . 64.

Roma: S . 35.
Rum : S. 21. 35, 61.
Rus : S . 3. 16, 33, 96.
Ruscuk : Eski bir Osmanlı şe h
ri olup, ha len Bulgaristan '
ın kuzeyinde ve Tuna kıyı
larındadır. S. 96.
Ruııya : S. 9. 10, 11, 15,4 1, 48 .

s
Sakız

: Ege denizi adalarından .

Ç ~ şme ya rı m adasının batı
sında

bulunuy or .S. 68,fü),75 .
: il. Abdü lh amid rlevrinde Akd enize sefer yapan
vapurlardan birinin adı. S.
58, 81.
Salim Efe ndi: Temyiz mahkemesi üyesi. Eylül 1878 d e Girid adasıoa vazif e li olarak
gönder ildi . S. 17 .
Samatya : İstanbul' da bir semt
olu p, ha len Koca-Mustafa
Paşa adı verilm ekt edir . Aynı
zamanda Y e nikapı ile
Yedikule arasındaki nahiy e
merkezi . S. 73 .
Sami h Hasan Paş a : Osmanlı
devleti va lilerinden. 1246
( 1830/31) yılında doğdu.
Mehmed Kamil Paşa'nın o ğ 
ludur. Askeriy eden y e ti ş di
ve Zabtiye nazırlığı, Bahr i Sakız

ye nazırlığı, Erzurum ile
Girid va liliği g ibi me'milriyyetlerde bulundu. 23 Ekim
18\:lOda öldü. Girid v a l i liği ,
1291 ve 30 Mart 1293 tarihlerinde olmak Üzre iki def'a
dı r . S. 49.
Sartinski, Nikolaki Paşa : Girid
valisi. Lehistanlı Sartinski'
nin oğludur . Hariciy e memurluklarında bulundu. lsfakya sancağı mutasarrıflığı
ve Edirne valiliğinden sonra Girid va lisi oldu ve 6
Mayıs 1304-16 Temmuz 1305
tarihleri arasnıda adada kaldı. Bilahire İstanbul 'a çağ
r ıld ı. A ğus to s 1893 de öldü.
s. 21, 23, 24, 26. 48 , 50,
51 , 52, 53 , 54, 78, 95.
Sa va (=Savvas) , Yani Paşa :
Osman lı devleti 'nin rum asıl
l ı ric.a linden olup, ha ri.,lye
memu rlukl a rında
bulundu .
Bil ahir e Gi ri d valiliğine
(23 Mayıs 1301) t a yin edildi. s. 10, 21, 26, 34 , 39, 40,
42, 43, 44.
Seignobos, Ch. : Yaza r . S. 4,
9, 16, 17.
Selanik : Makedonya bölgesinde
bu lunan eski bir Osmanlı
vi laye ti merkezi. H a len
Yuııa ııistan ' daclır. S . 24, 25.
58 , 63, 77. 78, 90, 95.
Selim 11 : Kanun i Sultan Süley-
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man 'ın

oğlu

O s manlı

KanGoi . Osmanlı
S. ı.
Seline : G irid adasının bat ısında Sül eyma n Bey : Miralay. 130.5
bulunan Hanya sancağının
d e Kaa di ya ' da bulunan kış
güneyind e bir kaza merkezi .
lanın kumandanı. S . 88 .
s. f:J7 .
Siileyma!l Pşa : Osmanlı hüervet. Ef endi : Vazife ile Gikümd arı
Orhan Ga zi ' nin
rid'e gönderilen ia ne komisoğlu. S . 6 1.
yonu başkanı. S. 10, 39.
Sünbül Ağa : Sultan İb ra him
· Sfakia : Bak, İsfakya .
devrinde, Girid seferine
sebeb olduğu söyle nen kı z 
Sifnos (= Sifanto) : Mora yarım adasının doğusunda bular-ağa s ı. S. 2.
lunan Antiparos adalarından Süreyya: Akdeniz-adaları Vil a ·
yeti valisi Aki f Paşa'nın
bi r idir. S. 79.
Si sam: E ge de nizi adalarından
emrine ver ilen vapurun adı .
biridir. Batı Anadolu'da
s. 63.
Çeşme yarımadasının güne• 1
yinde bulunuyor. S. 34.
ş
Sitia : Bak, İstiye.
Sivas : İç An adolu'nun doğu Şadırvan
Hanya'da , Kastet
bö lgesind e bir vil ayet mercaddesi Üz eri nde bulunan
kezi. S . 49.
Çeşme-m e ydanı 'ndaki sebi id en bozma bir kah ve- ha ne'
Sivas e yale ti : S . 37 .
Spinaluoga ( = Si pinaloo ga): Ginin adı. S . 94 , 98 .
rici adasının kuz ey- doğusun Ş a kir Bey : 11. Abdülhamid
da ve L aşi d sancağı dahi devr i yaverlerinden, binlind e olup, L fi şid kasabası
başı. S . 100,
nın doğ u sahilindedir. s. 2.
Şakir Paşa : Müşir. Gi ri d vali vekili ve fevkıı'l-ad e kuStilo: (Jl::~) . Sitilos (1.T' } .S--).
Girid adasınd a, İsfakya sanmandanı. 30 T emmu z 1305
cağında ve Apokron ka zas ı
de t ayin olunmuş ve 21 Mana bağlı bir köydür. S . 51.
yıs 1306 da adadan ayrıl
Suda : Gi r id' in ku zeyinde ve
m ış tı r . S. 24, 56 , 96-99.
Ha oya 'o ın doğusunda bulu- Şam : Eski bir Osmanlı vilaye·
nan m eş hur liman. 5. 1, 2,
ti, ha len Suriye 'ıı iq baş-şe h 
20, K-i, 56 , 100.
ridir. S. 4.9,
padişahı.

s.

ve

ı.

Süleyman

:

padişahı.
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Şanl-zade

: Bak, Mehmed Ata-

sa·ı şa haned e n ayrılma idi.

s.

ullah.
Ş ar ki-Rumeli

: Osmanlı d evle tinin bir vi layeti olup, Filib e, Tatar·pazarcığı, Eskizağra, İslimiye, Hasköy ve
Burgaz sancaklarından teşekkül ed iy or nu . S. 20, 22.
Şi ra adası
: Ege denizi'nde,
Eğri boz adasının güneyind e
ve Kikl ad takım adalarına
b a ğl ı bir adadır. S .70.74.75.
Şira-limanı : Şira ad asında. S.
75 .
Şişli-kabristanı : İstanbul'un
B eyoğlu cihetindeki meşhur
sem tlerinden Şiş li' y e iiid
mezarlık. S . 48.

T
Taki Bey : Miralay. Girid diva n- ı h arb-ı örfi azası. s.
9ri.
Tenos : Bak, Tinos adası.
Tepedelen li : Bak, Ali Paşa.
Tesd ya : Yunanistan'ın vasatında ve doğu kısmında bir
bölge. S. 20.
Tevfik : Selanikli . Yazar . S.
11, 25.
Tevfik Paşa: Girid'd e vazifeli
topçu mlrliv as ı ve 1-lanyıı'
da bulunan Tophane kumandanı. Canbaz yaver B ey ' iıı
damadı olup, had eme-i has -

22, 93, 98.
: Yanya'nın doğusunda
ve hal en Yunanistan'ın Te•
salya bölgesinde bir şehir.
s. 7.
Tinos Adası : Kiklad takım
adala rına da hil ve Andros
ile Naksos adaları arasında
dır. S. 27, 69, 70, 75.
Tophane : İ st anbul ' da bu günki Tophane semtinde bulunan eski Tophane da iresi.
s. 76.
Tophane: Girid'de, Hanya şeh
rin de bulunan Tophane dairesi. S . 9:1, 98.
Tosun Bey : Kırk iki-zade. Hanya şe h ri eşrafınd an . S . 04.
Trablus: Kuzey Afrika'nın Libya
bölgesinde ve Akd eniz sahilinde bir şehi r. S. 49.
Trikupis (= Trikupi) : Yunan
devl et adamı .Mi s3o l o nghi 'd e
doğdu. Paris ve Lond ra' da
tahsil gördü. Paris seflrliğinde, ha riciye nazırlığında
ve Yunan hükumeti baş·
bakan lığınd a bulundu, Atina'da öldü. Şair ve edib
idi. s. u. ıs.
Tukin, Cemal : Yazar. S . 1, 16.
Tun a- Vil a yeti : Me rkezi Ruacuk şe hri olmak Üzre bugünki Bulgaristan'da kurulan
bir Osmanlı vi la yeti. S. 28,
Tır hala
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40, 63. 96.
Tuzla : İzmir körf ezini n kuzey
batısında bulunan bugünki
Çamaltı tuz:aııdır, S. 158.
Türk : S . ı, 15, 16, 20, 24, 81.
Türkgeldi, Ali Fuad : Yazar,
s. 28, 74.

u.ü
Uzunçarşılı, İ. Hakkı : Yazar.

s. 1.
Übeydullah Efendi : 1889-1890
tarihlerinde Akd eniz adaları vilayeti Milli Eğitim
müdürü. S. 64.
Üsküb : Eski Kosova vilayeti·
nin merkezi . Halen Yugoslavya'da bir şehir. S. 63 .

Yahya Efendi-Dergahı : İstan
bul'da, B e şiktaş ile Orta·
köy arasında bulunan nıeş·
hur tarihi mezarlık. S. 47.
Yanaraki : Girid valisi Nikolaki Sartinski Paşa devrinde, Girid 'd e bu valiye
muhalefet eden Karavana
fırkası

mensublarındandır .

s.

51.
Yani Papazaki : Bak. Papazaki.
Yani Sava: Bak, Sava (Savvae)
Paşa.

Yanko Foty ii di Paşa: Bak, Fot·
yiidi Paşa.
Yanya : Halen Yunanistan'ın
Epir kıt'asında bulunan şe
hirl erden biridir. Osmanlı
devrinde, ayni i~imdeki
vilayetin merkezi idi. S . 63.
v
Yedi·ada : (=Cezair-i eeb'a=
Yunan adaları) . Yunanistan'
Vecihi : Yazar. S . 4, 12, 17,
ı n batısında ve kuzeyden
19, 22. 23, 25.
güneye doğru uzanan adaVeli Bey : Arnavud . Akif Mehlar. S. 4.
med Paşa'nın babası. Bak, Yıldız : İstanbul' da, Beşiktaş'da
bu isme. S. 63.
Yıldız Sarayı ve bu saraya
Venedik : S. 1.
civar mahalle verilen iıim .
Viyana : S. 5, 8, 11.
s. 25, 64.
Vogorldis, Stefenaki Bey : Os- Yorga : ( = İorıra). Yazar. S.3,
manlı devleti'nin Meclis-i
4, 9, 15, 17, 20. 21, 24 .
vala azalarından olup, Yan- Yunan : S. 15, 16, 20, 32, 33,
ko Fotyadi Paşa'nın kayın·
35, 37. 38, 40. 42, 52 , 55,
pederidir . S. 35.
63, 73 . 74, 76 , 77. 78, sn.
Yunan Adaları : Yunanistan 'rn
y
doğusunda ve Kikliid ada-
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!arı grubuna dahil bulunan
Yunan hakimiyeti altında
ki adalar . S. 69, 70.
Yunan Devleti : Bak, Yunanistan.
Yunan Kırallığı : Bak, Yunanistan.
Yunanistan : S. 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 15, 16, 20, 22, 24, 32,
37. 51, 55, 73, 77, 78, 89.
Yusuf Bey : Ali Yazıcı-zade .
Resmo şehri eşrafından ve
Hicri 1310 da Girid vila-

yeti idare meclisi üyesi
bulunuyordu. S. 94.
Yusuf Paşa : Silahdar, Hanya
fatihi. S . 2.

z
Ziya Paşa : il. Abdülhamid devri kaymakamlarından olup,
Yıldız Sarayı müstahdemlerinden Beşiktaşlı Hüseyin
Efendi 'nin oğludur . S. 91.
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