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Isparta ' nın Şarkikaraağaç kazasına 

bağlı Avşar nahiyesinin Gelendost köyün
de doğdu. Babası Odabaşızadeler'den ver
gi mültezimi Ahmed Efendi' dir. Fakir bir 
ailenin çocuğu olan Hüseyin Avni med
rese eğitimi için istanbul'a gitti (ı 836) . 
Çariulu Ali Paşa Medresesi'nde müderris 
olan dayısının yanında beş altı ay kadar 
eğitim gördükten sonra Harbiye Mekte
bi'ne girdi (ı 837). Burada eğitimini ta
mamlayıp 184Z'de mülazım rütbesini aldı 
ve 1847'de Erkan-ı Harbiyye sınıfına ay
rıldı. Bu sınıfı da birineilikle bitirip Erkan-ı 
Harbiyye kolağası rütbesiyle Harbiye Mek
tebi'nden diplomasını aldı ( ı 849). Kendi
sine Harbiye Mektebi'nde muallim yar
dımcılığı görevi verildi. 18SZ'de orduda 
yapılan düzenleme sırasında binbaşılığa 
terfi ettirilerek, fünun ve kavanln-i har
biyye dersi birinci muallimliğine tayin 
edildi. Bu görevde iken Balkanlar'da ayak
lanmalar çıktığından kaymakam unvanı 
verilerek Şumnu'ya gönderildi. 

Hüseyin Avni Bey. Kırım Harbi'nin çıkı
şına kadar Sofya yöresindeki Balkan ge
çitleri istihkamlarına nezaret etti. Kırım 
Harbi boyunca gösterdiği üstün başarı
larla ismini duyurdu ve miralay oldu. Ser
danekrem ömer Paşa'nın teklifiyle Er
kan-ı Harbiyye riyasetine getirildi (ı 854 ). 
Ordu ile birlikte Batum'a gitti. Savaştaki 
başarılarından dolayı Üçüncü Rütbe Me
eldi nişanı ile taltif edildi. Paris Muahe
desi'nin imzalan masından sonra Osman
lı- Rus ve Osmanlı- Karadağ sınırlarını be
lirlemek üzere oluşturulan komisyonlara 
delege olarak katıldı. İstanbul'a döndük-
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ten sonra Mekteb-i Harbiyye nazırlığına ge
tirildi ( 1857). Bu görevine ek olarak Umum 
Erkan-ı Harbiyye reisliğini de üstlendi 
( 1858). Karadağ isyanının tekrar başlama
sı üzerine görevleri üzerinde kalmak şar
tıyla yine Rumeli'ye gönderildi. Bu arada 
kendisine ferik rütbesi verildi. Rumeli'de
ki görevini tamamlayıp İstanbul'a dön
dükten sonra Dar-ı Şura-yı Askeri reisii
ğiyle (ı 862) Hassa Ordusu müşirliğine ve 
kaymakamlığa getirildi (1863). 186S'te 
azledilinceye kadar bu görevde kaldı . 

Harbiye'ye girdiği günden beri hep yük
selen Hüseyin Avni Paşa ilk defa görevin
den aziedildikten sonra on dört ay açıkta 
kaldı. Girit İ syanı'nın patlak vermesi üze
rine Girit kumandanlığı göreviyle oraya 
gönderildi (24 Mart 1867). Daha sonra Gi
rit valiliği de kendisine verildi. Serasker 
Namık Paşa aziedilince Girit'ten çağrıla
rak birinci defa seraskerlik görevine ta
yin ediidiyse de (9 Şubat ı 869) Mahmud 
Nedim Paşa'nın sactarete gelmesi üzeri
ne aziedildi (8 Eylül ı87ı ). Isparta'ya sür
güne gönderilen Hüseyin Avni Paşa'nın 
İstanbul'daki yalısına da el konuldu. On 
bir ay sürgünde kaldıktan sonra affedile
rek İstanbul'a döndü ve yalısı da kendisi
ne iade edildi. Ardından Aydın valiliğine. 
bu görevde iken de Bahriye nazırlığına ge
tirildi; fakat bu görevi uzun sürmedi ve 
ikinci defa seraskerliğe tayin edildi ( ı 6 
Şubat ı873). 

1 S Şubat 187 4'te seraskerlik de uhde
sinde kalmakşartıyla sadrazam olan Hü
seyin Avni Paşa'nın ilk icraatı. selefi Şirva
nlzade Mehmed Rüşdü Paşa gibi rakiple
rini hal' e teşebbüs etme iddiasıyla İstan
bul'dan uzaklaştırmak oldu. Sactaretle se
raskerliği birleştirerek idareye tam anla
mıyla hakim olmaya çalıştı. Bu arada ra
kipleri de onun aleyhine çalışmalarını sür
dürüyorlardı. Daha sonra sactaretten az
ledilen Hüseyin Avni Paşa'nın (25 Nisan 
ı 8 75) görevden alınma sebebi olarak mali 
durumu düzeltememesi ve yakınlarına 
çıkar sağlaması gösterilir. Aziedildikten 
sonra ikinci defa Aydın valiliğine gönde
rilen Hüseyin Avni Paşa sağlık durumunu 
ileri sürerek bu görevden affını istedi ve 
Fransa'da kaplıcalarda tedavi olma tah:i
binde bulundu. isteği kabul edilen Hüse
yin Avni Paşa'nın tedavi bahanesiyle Av
rupa'ya gitmesi, Paris ve Londra'da hükü
met ileri gelenleriyle görüşmeler yapma
sı hakkında çeşitli söylentilerin çıkmasına 
sebep oldu. Sultan Abdülaziz'in hal'i ko
nusunda İngilizler'le anlaştığı ileri sürül
dü (Mir'at-ı Hakikat, s. ıo5) . Bunun üze
rine Avrupa'da daha fazla kalması sakın
cal! bulunarak geri çağrıldı ve Konya vali-

liğine tayin edildi. Fakat saraydaki taraf
tarlarının gayretiyle Konya'ya gitmekten 
kurtuldu. İstanbul'a döndükten sonra 
üçüncü defa seraskerliğe getirildi ( 2 ı 
Ağustos 1875). Ancak birkaç gün sonra 
kendisine muhalif olan Mahmud Nedim 
Paşa'nın sactarete gelmesi üzerine bu gö
revinde fazla kalamadı . Tekrar aziedilerek 
Selanik valiliğine gönderildi (ı Ekim 1875). 
Fakat kendi isteğiyle bu tayin Hudavendi
gar valiliği ile değiştirildi ve Bursa'ya gön
derildi. Adiiye nezaretinde bulunan Mid
hat Paşa da aralarındaki ittifak gereğince 
istifa ederek Mahmud Nedim ve Sakızlı 
Ahmed Esad paşalarla Şeyhülislam Ha
san Fehmi Efendi gibi saraya bağlı kim
seleri hükümetten uzaklaştırmak için ça
lışmalara başladı. Medrese talebeleri kış
kırtılıp istanbul'da "talebe-i uiCım" hare
keti başlatıldı (I O Mayıs 1876). Üç gün sü
ren nümayişler sırasında Mahmud Nedim 
Paşa istifa ettiriferek sactarete Mütercim 
Rüşdü Paşa getirildi. Hüseyin Avni Paşa 
dördüncü defa seraskerliğe tayin edilir
ken Midhat Paşa da Meclis-i Vükela üye
liğine memur unvanıyla nezaretsiz nazır. 
İmam-ı Sultani Hayrullah Efendi de şey
hülislam oldu. Böylece Sultan Abdülaziz 
düşmanlığında ittifak eden ve "erkan-ı 
erbaa, erkan-ı müttefika. erkan-ı hal'" 
denilen bu dört kişi aynı hükümette gö
rev almış bulunuyordu. 

Bunlar iş başına geldikten sonra Abdü
laziz'in hal'i konusundaki planlarını uygu
lamaya koyuıdular. Bu konuda en faal rolü 
Serasker Hüseyin Avni Paşa oynadı. Kin
darlığıyla ünlü olan paşa Abdülaziz'e karşı 
intikam hırsıyla doluydu ve Isparta'ya sü
rülmesinin intikamını alacak zamanı kol
luyordu. İlk önce saraya bağlı kumandan
ları İstanbul'dan uzaklaştırdı. Kendisine 
yakın bulduğu kumandanlarla hazırladı
ğı har planı konusunda hükümet üyele
rini ikna etti. Paşalimanı'ndaki yalısında 
yapılan toplantıda hal' planının 31 Mayıs'
ta uygulanmasına karar verildi (26 Mayıs 
1876). Fakat beklenmedik bazı olaylar yü
zünden uygulama 30 Mayıs'a alındı. Şehir
de çıkan bir hareketi bastırmak ve padi
şahı korumak bahanesiyle asker. kışiasın
dan çıkarılarak Daimabahçe Sarayı kara
dan ve denizden kuşatıldı. Hüseyin Avni 
Paşa, Topkapı Sarayı'nda bulunan Veliaht 
Murad Efendi'yi bizzat arabasına alarak 
Serasker Kapısı'na getirdi. Burada bek
lemekte olan sadrazam. şeyhülislam ve 
Midhat Paşa tarafından karşılanan yeni 
padişah Daimabahçe Sarayı'na götürüle
rek tahta çıkarıldı. Eski padişah Abdüla
ziz önce Topkapı Sarayı'na . daha sonra 
da Fer'iye Sarayı'na nakledildi (ı Haziran 



1876). Fakat üç gün sonra odasında bilek
leri kesilmiş olarak ölü bulundu. Ölüm ha
berini ilk duyan Hüseyin Avni Paşa oldu. 
Derhal Fer'iye Sarayı'na giderek Abdüla
ziz'in naaşını Fer'iye Karakolu'nun kahve 
ocağına naklettirdi. Bir ot yatağın üzeri
ne yatırılan eski padişahın naaşının dok
torlar heyeti tarafından etraflıca mua
yene edilmesine izin vermedi. Seraskerin 
bu tutumu Abdülaziz'in ölümü üzerinde
ki şüpheleri arttırdı ve Abdülaziz'in kayın
biraderi olduğu söylenen Kolağası Çerkez 
Hasan Bey'in öç alma hırsını tahrik etti. 
Hüseyin Avni Paşa, Midhat Paşa'nın kona
ğında yapılan bir toplantıda bulunduğu 
sırada buraya bir baskın düzenleyen Çer
kez Hasan Bey tarafından öldürüldü ( 16 

Haziran 1876); Süleymaniye Camii avlu
sundaki mezarına defnedildi. 

Hüseyin Avni Paşa, kendi çabası sonucu 
sadrazamlığa kadar yükselebiimiş Anado
lu kökenli ender kişilerdendir. Padişahın 
tahttan indirilmesinde Yeni Osmanlılar'
la iş birliği yapmasına rağmen onlar gibi 
Meşrutiyet taraftarı değildi. Devletin kö
tü idaresinden Abdülaziz'in şahsını me
sul tutuyor ve iyi niyet sahibi bir padişa
hın başa geçmesiyle işlerin düzeleceğine 
inanıyordu. Meclis-i Meb'Gsan'ın faaliye
te geçirilmesi halinde ise bundan müslü
manlardan ziyade hıristiyan tebaanın fay
dalanacağı, muhtariyet peşinde koşan hı
ristiyanların gayelerine eriştikleri takdir
de de devletin parçalanmasının gecikme
yeceği kanaatindeydi. Bundan dolayı meş
rutiyet fikrinde Mi d hat Paşa ile ters düş
mekteydi. En büyük hizmeti, seraskerlik
leri sırasında otoriter ve disiplinli çalışma
sıyla Osmanlı ordusunun ıslahı için çaba 
göstermesidir. O zamana kadar Fransız 
örneğinde düzenlenen orduyu 1870 har
binde Fransa'ya karşı üstünlüğünü ispat 
eden Prusya'nınkine benzer şekilde teş
kilatiandırmaya girişmiştir. Mevcut altı 
orduya Yemen Ordusu'nu da ilave ederek 
ordu sayısını yediye çıkarmıştır. 
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Osmanlı Devleti, 1870'1i yıllarda silah 
teknolojisindeki gelişmeleri yakından ta
kip etmiştir. Babıali 1870 yılında, elinde 
mevcut bulunan Enfield ve Springfield 
marka tüfeklerden SO.OOO'ini Amerika'
da üretilen yeni ve yüksek nitelikli tüfek
lerle değiştirme yoluna gitmiştir. Böyle
ce Osmanlı-Amerikan silah ticareti Hüse
yin Avni Paşa'nın ilk seraskerlik dönemin
de büyük bir yoğunluk kazanmıştır. Bu 
ilk girişimler daha sonra semeresini ver
miş ve 1 Ağustos 1872'de Osmanlı Dev
leti ile Winchester Kumpanyası arasında 
imzalanan mukavele gereği 200.000 adet 
Martini-Henry tüfeği alınması kararlaş
tırılmıştır. 1873'te Providence Tool Kum
panyası'na 500.000 adet Martini -Henry 
tüfeği sipariş edilmiştir. Bu silahların ima
latını denetlernek üzere üç kişilik bir he
yet görevlendirilirken Amerika'dan da bir 
silah uzmanı istenmiştir. Silahlar. Hüseyin 
Avni Paşa'nın dördüncü seraskerliğ i sıra

sında askerlere dağttılmaya ve tilJim et
tirilmeye başlanmıştır. 

Hüseyin Avni Paşa, subay ve erierin sa
vaş kabiliyetini pekiştirecek yeni talim 
usullerinin uygulanmasına ve sık sık ma
nevralar yapılmasına ayrıca itina göster
miştir. Özellikle Osmanlı ordularında ilk 
önce topçu sınıfının önemini vurgulayan 
ve Krupp fabrikalarının son sistem topla
rını getirterek t opçu sınıfını ıslah etmeye 
çalışan yine kendisi olmuştur. Topçu su
baylarının bilgili olmasına önem verilme
sinin üzerinde de durarak istihkam sını
fının ıslahına çalışmıştır. Bu arada piyade 
askerlerinin kıyafetleri yeniden düzenle
nerek kısa ceket ve geniş pantolon yeri
ne setre ve dar pantolon getirilip Avrupa 
askerine benzer bir kıyafet oluşturulmuş
tur. Hüseyin Avni Paşa, kısa süren Bahriye 
nazırlığı döneminde Osmanlı bahriyesine 
de önem vermiştir. Devletin deniz gücü bu 
dönemde Avrupa'nın sayılı deniz güçleri 
arasına girmiştir. 

Seraskerliği sırasında yaptığı önemli iş
lerden biri de Mekteb-i Tıbbiyye-i Aske
riyye'de öğretim dilini Türkçeleştirmesi
dir. 1827'den beri Fransızca eğitim yapan 
Askeri Tıbbiye'de öğretimin Türkçe yapıl
ması için kurulan Cem'iyyet-i Tıbbiyye-i 
Osmaniyye'nin tıp terimlerini Türkçeleş
tirrnek amacıyla hazırladığı Tıp Lugatı 
Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın yardımla
rıyla tamamlanmıştır. 1870'te Mekteb-i 
Tıbbiyye-i Askeriyye'de öğretim dilinin 
Türkçe olması, yine Hüseyin Avni Paşa'
nın seraskerliği döneminde Askeri Şura'
nın bir kararı ile gerçekleşmiştir. 

Hüseyin Avni Paşa oldukça varlıklı bir 
kimseydi. 1986'da neşredilen tereke ka-
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yıtlarından öğrenildiğine göre ailesine 
yüklü sayılabilecek bir mal ve para varlığı 
bırakmıştır. Fakat öldürülmesinden yak
laşık bir yıl önce yanan Süleymaniye'deki 
konağının değeri tereke kayıtlarına geç
memiştir. Tereke kayıtlarında Süleyma
niye Camii'ne 200 m. mesafede bulunan 
konağında çok değerli eşyaların yer alma
sı onun rüşvet aldığı konusundaki iddia
lar bakımından dikkat çekicidir. 

Hüseyin Avni Paşa Türkçe'ye iki eser 
tercüme etmiştir. Bunlardan biri Scht
ramm'dan çevirdiği Mecmua-i Manevra 
(istanbul 1267), diğeri de Ovanes ile be
raber çevirdiği Magnan'ın Fenn-i Harb: 
Tô.biyetü'l-ceyş'tir (İstanbul 1268). 
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