TÜRKIYE SEYAHATI *
SRISURANG POOLTHUPYA
Çev.: Doç. Dr. AZMI YÜKSEL
Ratnakosindra döneminin 110. (m. 1891) y~l~nda kral hazretleri kendi
mektup, ni~an ve madalyalar~n~~Avrupa'n~ n baz~~ ba~kentlerindeki saraylara
götürmem için beni özel elçisi olarak görevlendirmi~ti. Bu görev Türkiye'yi
kapsam~yordu. Ancak, Avrupa'daki birtak~m küçük ve büyük ülkelere olan
mesafeleri haritay~~incelemek suretiyle hesaplad~~~m zaman Yunanistan'a
Türkiye üzerinden gitmenin di~er yollardan daha k~sa ve uygun oldu~unu
gördüm. Ayr~ca Türkiye, Taylandhlar~n hiç görmedi~i büyük bir Avrupa
ülkesi olarak kabul edilmekle idi. Dolay~s~yla seyahat program~n~, Rus
imparatorunu ziyaret ettikten sonra bir posta vapuru ile Karadenize geçip
Türkiye'nin ba~kenti Istanbul'a giderek üç yada dört gün orada kal~p
vapurla Yunanistan'a geçecek ~ekilde yapt~m.
Böyle bir yolculuk plan~~ yapt~ ktan sonra beraberimdeki di~er
görevlilere dan~~arak ~öyle bir karara vard~m. Kral hazretlerinin bana
verdi~i bu görev dolay~s~yla herkes benim kral ailesinden oldu~umu
biliyordu. Her ne kadar Türkiye ile Siyam aras~nda diplomatik ili~kilerin
bulunmay~~~~dolay~s~yla benim Türkiye Sultan~'n~n saray~n~~ziyaret etmem
için hiçbir resmi sebep olmasa da Türkiye'ye gitti~imde Türk hükumeti beni
ziyaretimden haberdar olacakt~. Sadece bir turistin yapaca~~~gibi onlar~~
görmemezlikten gelsem, bu durum dostça bir davran~~~olmayaca~~~gibi
uygun da dü~meyecekti. Dolay~s~yla nezaket icab~~ Türk hükumetine haber
vermem gerekirdi Beni iyi kar~~lay~ p kar~~lamayacaklar~~ tamamen
kendilerine aitti. Çünkü bu bizim amac~m~z de~ildi. Böylece
kararla~t~rd~ ktan sonra Berlin konsolosu Pra Suriyanuvat'tan oradaki Türk
elçisi ile konu~mas~n~~ve kendisine benim Rusya'dan Yunanistan'a Istanbul
üzerinden gitmek arzusunda oldu~umu bildirmesini istedim. Böylece
Türkiye ile Tayland aras~nda diplomatik bir ili~kinin olmamas~~ve benimde
Türkiye'de resmi bir amac~m~n bulunmamas~na ra~men Türk elçisine,
* Bu yaz~~ Somdet Prachaobaromavongter, Krom Praya Damrongrajanubhab (Prens
Damrongrajanubhab) taraf~ndan kaleme al~n~p Srisurang Poolthupya taraf~ndan Ingilizceye
çev~-ilen metinden Türkçeye aktanlm~~t~r.
Belleten C. LII, 17
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Sultan'~ n ba~kentine geldi~im zaman, büyük bir hükümdar olarak
gördü~üm Sultan'a sayg~lar~m~~ sunman~ n uygun olaca~~n~~ dü~ündü~ümün
bildirilmesini arzu ettim. Elçiden Türk hükumetinin bana böyle bir f~ rsat~~
verip vermeyece~ini sormas~ n~~ istedim. Elçi benim mesaj~m~~ kabul edip
sormak için bir telgraf gönderdi. Türk hükumeti cevap vererek, Sultan'~n
Türkiye'ye yapaca~~ m ziyaretten memnun olaca~~n~~ ve beni içtenlikle
kar~~layaca~~n~~ bildirdi.
Ben ve prens Chirapravatvaradej beraberimizdeki görevliler Praya
Devesvoravongvivat, Praya Cholayutyotin, Prens Prom, Pra Suriyanuvat,
Pra Vichitvorasas, Luang Suntornkosa ve bay Wike ile birlikte Rus
Imparatoru III. Alexander'a Livadia sayg~lar~ m~z~~ sundu~um zaman bizi
çok iyi kar~~lad~ lar ve Rusya'daki görevimizde böylece tamamland~.
Imparator Türkiye'ye gitme niyetinde oldu~umuzu ö~renince bizim kendi
gemisiyle Istanbul'a götürülmemiz için emir verdi.
19 Kas~ m sabah~~ gemimiz Karadeniz'i geçerek Türkiye s~n~ r~nda
bo~a= önlerine geldi. Bir süre sonra üzerinde Sultan'~n muhaf~z~~Ahmet
Pa~a ve bir saray görevlisinin bulundu~u bir çatana bizi kar~~lad~. Her
ikiside çatanam~za gelerek Sultan'~ n geli~ini bugün haber ald~~~ n~~
bildirdiler. (Rusya'dan gönderilen telgrafa göre). Böylece Ahmet Pa~a ve
saray görevlisini, beni kendi ad~na ülkesinin s~ n~ rlar~nda kar~~lamalar~~için
göndermi~ti. Üstelik Siyam krall~k ailesinin kendi ba~kentini ilk defa ziyaret
etmeleri dolay~s~yla memnun oldu~unu bana bildirmek istiyordu.
Kalmam~z için bir malikhaneyi haz~ rlatm~~ t~, ba~kentinde istedi~im kadar
kalabilecek huzuruna kabul edilecektim. Her iki görevliden, gösterdi~i bu
iltifattan dolay~~ çok memnun ve minettar oldu~umuzu Sultan'a bildirmelerini rica ettim.
Saat onbirde çatanam~z saray~n önüne geldi. Rus Imparatorunun
muhaf~z~~ Obalensky'den, beni krall~~~ na ait bir gemiyle gönderdi~i için
Imparatora derin ~ükranlar~m~~iletmesini rica ettim ve beni u~urlamak için
beraberimizde gelen Rus ileri gelenlerine te~ekkür ederek ayr~ld~m. Sonra
çatanaya binip saraya ait iskelede indim. Askerlerin e~lik etti~i bir arabaya binerek bir kö~ke geldim. Ne kö~kün ad~n~~ ne de bulundu~u semti
biliyordum. Bu kö~k krall~k bahçesi ziyaret edildi~inde kalmak üzere
yap~lm~~~bir binaya benziyordu. Kalmam için zarif bir ~ekilde yap~lm~~~iki
katl~~ve üç odal~~ tu~ladan bir bina vard~. Bunun yan~ nda takriben Bang Pain deki eski Voranat-kasemsan'in 1 büyüklü~ünde, maiyetimdeki kimselerin
Voranat-kasemsan binasi tu~ladan yap~lm~~~ eski bir bina olup Bang Pa-in,
Ayudhya'dad~r. Kral V. Rama'mn saray prensesinin ikametgah~cl~ r.
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kullan~ m~na ayr~lm~~~ bir ba~ka tu~la ev daha vard~ . Görevli bana bu
ikametgah~ n krall~ k misafirleri için olmad~~~ n~~ söyledi. Krall~ k misafirleri
için kullan~lan Dolmabahçe Saray~~ ~u s~ralarda tamir ediliyordu. Dolay~s~yla
Sultan bu ikametgah~n benim için haz~ rlanmas~ n~~ emretmi~ti. Söyledi~i
do~ruydu, bu ikametgah genelde kapal~~olup ara s~ ra kullan~ yor olmal~yd~.
Mobilya ve mutfak tak~mlar~~haz~ r de~ildi. Geldi~imden beri küçük memur
ve hizmetçiler hep bir ~eyler getirip durduklar~~ için beraberimdekiler,
ba~~görevliye geli~imizin çok önceden bildirilmesine ra~men neden bu kadar
haz~ rl~ks~z olduklar~ n~~ sormadan edemediler. O da Türkiye'de Sultan'~ n
emri olmadan hiçbir resmi i~in yap~ lamayaca~~n~~söyledi. Emir dün verildi~i
için biraz düzensizlik vard~. Bunun do~ru olup olmad~~~ n~~ ara~t~ ramazd~ m,
dolay~s~yla verdi~i cevap ile yetinmem gerekiyordu.
Bu ikametgahta kald~~~ m s~ rada D~~i~leri Bakan~~ Sait Pa~a ve Rus
Büyükelçisi vekili gelip nezaket ziyaretinde bulundular. Bu Rus büyükelçisi
vekili benimle ilgilenmesi için hükumetinden emir alm~~a benziyordu.
Çünkü her zaman durumum hakk~ nda bilgi al~ yor ve benimle ilgileniyordu.
Hatta, sanki bir Tayland konsolosu imi~~gibi bana okumam için Avrupa'dan
haberler içeren gazeteler gönderiyordu. Bunun Rus Imparatorunun a~~ r~~
nezaketinden kaynakland~~~ n~~ dü~ünmü~tüm fakat asl~ nda bu bizi çok iyi
kar~~layan Sultan'dan kaynakl~yordu ve d~~ardan gelecek hiç bir yard~m
Sultan'~~ ho~nut k~ lmaktan daha önemli olamazd~.
Ö~leden sonra, saray~ n soylu görevlisi bize Sultan'~ n selamlann~~
getirerek hat~ r~ m~z~~ sordu~unu bildirdi. Kendi krall~ k bölgesinde kalmaya
geldi~im için rahat~ m~ n iyi oldu~unu ve kendilerine çok minettar kald~~~ m~~
bildirmelerini istedim. Saray görevlisi bahçedeki kö~kün kalabal~ k
oldu~unu ve henüz dö~enmedi~ini söylemi~~olacak ki ö~leden sonra iç
o~lanlan (u~aklar) e~yay~~geri ta~~makla me~gullerdi. Bana e~lik etmesi için
gönderilen Sultan'~ n muhaf~z~~ Ahmet Pa~a'dan ö~rendi~ime göre Sultan
emir vermi~, bizler ak~am kendi saray~ na götürülecektik. Bunu ö~rendi~im
zaman bütün bu zahmetlere sebep oldu~um için kendimi rahats~z hissettim.
Bu kö~ke geli~imden beri oradaki kimseler çok çal~~~yordu. Her~ey normale
döndü~ü bir s~ rada yeniden ey~ay~~ ta~~mak zorunda kalm~~lard~ . Di~er
taraftan sarayda kalma fikri de ho~uma gitmemi~ti. Bir Avrupa saray~ nda
kalmak normaldi. Ama Türk saray~ nda kalmak oldukça farkl~~ idi. Adet ve
gelenekleri bilmedi~imiz gibi ortaya ç~ kabilecek güçlükleri de kestiremiyorduk. Dolay~s~ yla endi~elendim ve saray muhaf~z~ na haber göndererek
Türkiye'ye bu geli~imden bu kadar iyi kar~~lan~ p bir sarayda kalabilece~imi
beklemedi~imi, beklentimin çok ötesinde olan bu nezaketinden dolay~~çok
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memnun ve minettar oldu~umu, kendi saray~nda kalmam~~istemesinin
görevlileri çok zahmete sokaca~~n~, gere~inden fazla bir a~~rlaman~n
kendileri içinde külfet olaca~~n~~ ve benimde ~imdiki kald~~~m yerden çok
memnun oldu~umu Sultan'a bildirmesini istedim. Muhaf~z bu sözlerimi
Sultan'a iletemeyece~ini bildirerek Sultan'~n her emrinin yerine getirilmesinin Türkiye'de bir gelenek oldu~unu söyledi. Kabul etmek imkans~zd~.
Dolay~s~yla elbiselerimi saraya ta~~nmak üzere tekrar valizime koymaktan
ba~ka yapacak bir ~ey kalmam~~t~. Ak~am bir arabayla ~ehirdeki operaya
gittik, böylece onlara valizlerimizin ta~~nmas~~ için zaman tan~m~~~olduk.
Dönü~ümüzde do~ruca saraya gittik. Arabam~z birçok kap~~ ve k~~lay~~
dolanarak tepeyi t~ rmand~, birkaç dakika içinde kalaca~~m yer olan
Merasim Kö~kü önünde durdu. Bu ikametgah iki katl~~idi. Bina Bangkok'taki
Tim Dab Kromawang 2 kadar uzundu. Fakat daha geni~~olup ah~aptan
yap~lm~~t~. D~~~~gösteri~sizdi, pek güzel say~lmazd~~ancak içeri girer girmez,
buran~n zarif bir ~ekilde tezyin edildi~i hemen görülebiliyordu. Mesela,
duvar ve tavanlann Avrupa tarz~nda alt~n motifleri ve uyumlu renkleri
vard~. Baz~~ odalar~n a~aç oymalar~~ sedef kakmallyd~. Baz~~pencerelerin
perdeleri ipek baz~lann~nkide alt~n i~lemeli kadife idi. Yerler mükemmel Türk
hal~lar~~ile kapl~yd~. Söylendi~ine göre baz~~ odalar~n hal~lar~~birkaç bin bath
de~erinde idi. Her yerde elektrik lambalar~~kullan~l~yordu. Dolap, masa ve
sandalye gibi mobilya Avrupa yap~s~~ olup çok güzeldi. Süs e~yalar~,
doldurulmu~~ku~lardan porselene, kristalden ta~~i~ine kadar hepsi nadide
e~yalard~. Bunlar~n yan~s~ra çe~itli yerlerden gelen hediyeler ve ayr~nt~lar~~ile
tarif edemeyece~im ba~ka çok ~ey daha vard~. K~saca söylemek gerekirse
Avrupal~~bir kolleksiyoncuyu büyüleyebilecek her~ey oraya konmu~tu. Hatta
saks~~ çiçekleri koymak üzere cam tavanl~~ bir oda bile vard~. S~cak Türk
banyosu içi~~~ mermerden yap~lm~~~bir oda da vard~. Merasim Kö~kü,
Avrupa krall~k saraylannda kalabilecek seviyedeki önemli yabanc~~
misafirler için yap~lm~~t~. Fakat Türk saray~~bir Avrupa saray~ndan oldukça
farkl~~olup iç ve d~~~bölümler olmak üzere iki lusma ayr~lm~~t~r. Bu ikametgah,
Anantasamagom Hall'~n 3 konumunda oldu~u gibi saray~n merkezi
k~sm~nda yap~lm~~t~. Önde, fakat içk~s~mlara yak~n ve onlara üstü kapal~~bir
yolla ba~l~yd~. Kap~~aç~labiliyor ve yabanc~~misafirler Sultan'~~ayn~~binan~ n
2 Tim Dab Kromawang, saray görevlilerinin kalmas~~ yada Büyük Saray'~ n içinde silah
deposu olarak kullan~lan bir tür uzun bina idi.
3 Anantasamagom Hali, Grand Palace'deki Suddhaisavan Kö~kü'nün yan~nda
bulunmaktayd~ . Bina yabanc~~ misafirleri kabulde kullan~ l~ rd~. Çürüdü~ü için Kral V. Rama
zaman~nda y~ kt~r~ld~. "Anantasamagom" ismi Dusit Saray'~ndaki yeni bir bina için
kullan~lmaktad~ r.
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bir parças~~ olan dairesinde görebiliyorlard~. Misafirler d~~ar~dan araba ile de
getirilebilirdi. Vaktiyle bu bina tek kanat üzerine in~a edilmi~ti. Alman
Imparatorunun imparatoriçe ile birlikte ziyarete gelece~i bir s~rada Sultan
di~er kanad~n in~a edilmesini emretmi~ti; yeni kanat imparatoriçenin
kullan~m~~içindi. Ben sadece birkaç refakatçi ile geldi~im için hepimiz bir
kanatta kald~k. Aras~ra oturup dola~mam~z için di~er kanad~~da açt~lar.
Bize nezaret ve hizmet eden görevliler çoktu. Bunlar~ n ba~lar~nda bir
saray muhaf~z~~olan ve bana bakan Ahmet Pa~a vard~. Bu ki~i Sultan~n her
misafirini a~~rlayan bir saray muhaf~z~~gibi gözüküyordu. Dolay~s~yla gö~sü
çe~itli hanedan mensuplar~n~n verdi~i ni~anlarla neredeyse tamamen
dolmu~tu. Memleketime dönüp, daha sonralar~~Türkiye'ye giden kimselerin
haberlerini okudu~umda Ahmet Pa~a'n~n ad~na da rastlad~m. Çok maharetli
bir insand~~ve birçok konuda geni~~bilgi sahibi idi. Mesela resim çizdi~i gibi
elektroniki de bilirdi. Sultan'~n ençok be~endi~i kimse gibiydi. Bu ki~inin
yan~s~ra ad~n~~haurlayamad~~~m ba~ka bir saray görevlisi daha vard~.
Sultan'~n mesaj~n~~bize getirmek için saraya girip ç~kan, kendisine güvenilen
emin bir ki~i idi. Bunlar~n yan~s~ra subaylar, tercümanlar ve birkaç küçük
memur daha vard~. Ortal~kta her zaman birçok insan görülebiliyordu.
Görevli ve hizmetçiler bizim yan~m~zda Avrupal~~ gibi yürüyor ve
davran~yorlard~~fakat onlar~~görmedi~imiz zaman adetleri oldu~u üzere
ba~da~~kurup yere oturuyorlard~. Onlar~~ ço~u zaman bu halde gördüm,
tuhafima gitti fakat kendilerini hiç bir zaman ay~plamad~m. Tuhaft~, çünkü
halleri bizim Taylandl~lann Avrupal~lan a~~rlad~~~m~z zamanki hallerine
benziyordu. Duygular~m~z~~kar~~l~kl~~konu~up anlayabilseydik beni ba~da~~
kururak kar~~lasalar bile ald~rmazd~m.
Bize bakmak ve hizmet etmek üzere gelen görevlilerin hatta nöbet
tutan erlerin aras~ ndan hiç kimsenin gö~sünün ni~an yada madalyas~z
olmad~~~n~n fark~na vard~k. Ilk geldi~im s~ralarda gö~sünde hiç bir
madalyas~~ olmayan bir tercüman, bir kaç gün sonra bir madalya
kazanm~~t~. ~orfve adetleri iyice incelemeyip gördükleri ile yetinen bir kimse
Türkiye'de madalyarun kolay elde edilebildi~i sonucuna varabilir. ~akac~~bir
Avrupal~n~n diyece~i gibi bir Türk madalyas~~almaktan kaç~nmak zordu.
Asl~nda, Sultan'a muhaf~z olma görevi Türkiye'de çok önemli bir görev
olarak kabul edilmekte idi. Dolay~s~yla Sultan'~n yak~n~nda görev yapacak
kimseleri çok dikkatlice seçmek zorunda idiler. Bunlar sad~lv('ve çok güvenilir
ki~iler aras~ndan seçilir ve göreve yeni ba~layanlarda Sultan'~n yan~na
yakla~t~nlmazlard~. Nitekim, yan~nda çal~~an kimseler ister önemli ister
önemsiz mevkilerde bulunsun, mevcutlar~n en iyisi ve özel payeler almada
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s~radan kimselerden daha lay~ k görülürlerdi. Bu gelenek normal kabul
edildi~i gibi ~eref ve haysiyet k~r~c~~ da de~ildi.
Saraydaki ilk gece sobadan (mangal) ötürü biraz rahats~zl~k içinde
geçti. Bir Avrupa evinde ocak yatak odas~ndad~r ve k~~~n buray~~~s~t~r. Böyle
bir oca~~n bacas~~duvara çok yak~n bulunup duman~~çat~dan d~~anya verir.
Burada ise, yemek ikram~ nda kulland~~~m~ z bir Tayland tepsisi
büyüklü~ünde bir tepsi kullan~l~ yordu. Bu tepsi mangal kömürü ile
doldurulmu~~ve üzeri külle örtülmü~tü. Külün üzerine de eski bir at nal~~
konulmu~tu. Avrupal~lardan ö~rendi~ime göre bu at nal~n~n ~ans getirsin
diye konuldu~unu tahmin ettim. ~çinde güzel kokulu ya~~bulunan bir ~i~e
tepsinin yan~nda duruyor ve ~s~nd~~~~zamanda odan~n her taraf~na güzel bir
koku yay~ yordu. O gece böyle bir mangal konmu~tu odama. Al~~~k
olmad~~~m için bir Avrupa yatak odas~ nda yap~laca~~~gibi kap~~ ve
pencereleri örttüm. Anlad~~~ ma göre hava d~~ar~~ ç~kamad~~~~için sabah
oldu~unda ba~~m çok a~r~yordu. Ba~lang~çta ate~imin yükseldi~ini
zannettim. Fakat arkada~lanma sordu~umda onlardan birkaç~= da ayn~~
~eyi hisseti~ini ö~rendim. Biraz dü~ündükten sonra ba~~a~r~s~na sebep olan
~eyin duman sal~veren mangal oldu~unu anlad~m. Dolay~s~yla görevliye
yatak odas~na mangal koymamas~n~~söyledim. Sözlerim Sultan'~n kula~~na
varm~~~olmas~~gerekirki ayn~~gün benim için Avrupa tarz~ nda bir ocak
yap~lmas~~için görevliye emir vermi~ ti. Baca yapmak üzere duvardan bir
delik açt~klar~n~~görünce, bu mevsimde havan~n fazla so~uk olmad~~~n~,
dolay~s~yla yatak odas~nda bir oca~a gerek bulunmad~~~n~~belirterek
duruma ~iddetle itiraz ettim. Di~er taraftan duvarda çok güzel resimler
vard~, benim için yap~lacak ocak dolay~s~yla aç~lacak bir delikle berbat
olacaklard~. Durmalar~~için yalvard~m, fakat bana Sultan'~n her emrinin
yerine getirilmesi gerekti~ini ve hiç kimsenin bunu durduramayaca~~m
söylediler. Böyle bir gerekçeden sonra Sultan'~n emrine uymaktan ba~ka
yapacak bir ~eyim kalmam~~t~.
Ay~ n yirmisinde Sultan beni kabul edecekti. Fakat o gün Selaml~k
Merasimi vard~ . Geçit resmini izlememe müsaade edilmi~ ti. Merasimden
döndü~ünde beni kabul edecekti. Bu Selaml~k Merasimi Müslümanlarca
kutsal bir gün olan Cuma günü yap~l~yordu. Sultan maiyeti ile birlikte
namaz k~ lmak üzere bir camiye gitti. Bu, bizim sadakat yeminine benzeyen
çok ciddi bir durumdu 4 .
4 Selaml~k Merasimi, Sultan'~n kat~ld~~~~Cuma namaz~d~r. Inananlar Sultan'~n ad~n~~
kendi Halifeleri oldu~u için sayg~~ ile anmalar~na ra~men, bu Taylandl~lar~ n yemin etme
merasimine tamamen benzememektedir.
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Saat onikiyi birkaç dakika geçe beraberimdekilerle birlikte resmi
elbiselerimizi giyerek saray~ n önüne geldik. Görevliler bizi saray~n önünde
bulunan yüksek bir çarda~a götürdüler. Buradan caminin d~~~ k~sm~n~~
tamamen görebiliyorduk. Ö~le vakti hafif yemekler verildi ve beni yolcu
etmek üzere gelen Rus asilzadeleri ile baz~~Avrupal~~yüksek rütbeli kimseler
büyükelçiler gibi- de haz~ r bulunmak üzere davet edilmi~lerdi. Bana
söylendi~ine göre, bana e~lik eden bütün Ruslar, Sultan tarafindan kabul
edilmi~~ve kendilerine ni~ an ve madalyalar verilmi~ti.
Sultan'~n namaz k~lmaya gitti~i cami Budda Zümrüd Tap~na~~~5 gibi
Saray'~ n içinde idi. Hükümdann geçece~i yolda s~ralan~p halkalanan çe~itli
alaylar ve etrafi dolduran safiarca süvari, topçu, piyade ve denizciler vard~.
Askerlerin say~s~~be~binden a~a~~~de~ildi. Türk askeleri iri ve güçlü idi.
E~itimleri Avrupal~~askerlerinkinden daha hafif olmas~na ra~men çok
becerikli ve hünerli idiler. Bu Türk askerleri güçlüklerden y~lmamada
üstündüler, çünkü Avrupal~~askerler gibi yeme -içme ve yatacaklan yerler
hakk~nda daha az mü~kilpesent idiler. Say~lar e~it olursa yenilmezler.
~~7 y~l önce Ruslarla sava~t~klannda Osman Pa~a komutas~ndaki Türk
askerlerinin say~s~~Ruslannkinden azd~. Buna ra~men Rus imparatorluk
askerlerine kar~~~be~~ay dayanabilmi~lerdi. Günümüzde bile Avrupal~lar
Türk askerlerini küçük görmezler. Bu Selaml~k Merasimine kat~lan
askerlerin say~s~ , daha önce aym merasime tamk olan bir Avrupahya göre
genelde daha azd~. Sadece ba~ka ülkelerden özel misafirler oldu~u zaman
asker say~s~~daha fazla oluyordu.
Askerler düzen ald~ktan sonra, Saraydan ilk önce saray kad~nlar~mn
geçit resmi ba~lad~ . Önlerinde el ele tutu~mu~~iki saray görevlisi vard~. Bana
söylendi~ine göre bunlar~~izleyen ve bir Avrupa yap~s~~olan araba Valide 6
Sultan'~n arabas~~idi. Arkalannda yine el ele tutu~mu~~iki harem a~as~~vard~.
Di~er taraftan ön ve arkalannda erkeklerin bulundu~u benzer bir araba
daha vard~. Bunun kime ait oldu~unu kimse bilmiyordu. Zannederim bu
harem kad~nlar~n~n arabas~yd~, çünkü Sultan'~n bir kar~s~~olup olmad~~~~
bilinmiyordu. Varsa bile bunu ara~t~ rmak benim görevim de~ildi. Her iki
arabada camiye giderek atlar~~çözülüp birbirlerine eklendi. Hepsi bu kadar.
içlerindeki yolcular inmedi. Merasim sona erdigrinde tekrar saraya
getirildiler.
5
6

Emeral Budda Tap~na~~, Bangkok'taki Grand Palace'nin içindeydi.
Valide, Valide Kraliçe anlam~na gelmektedir.
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Biraz önce adlar~~ geçen harem a~alar~~ yada had~mlar, o s~rada
Avrupal~lar~ n bizden görmek için harekete geçmemizi isteyecekleri ~eyler
gibi gözüküyorlard~ . Ancak Türkler onlar hakk~nda soru sormam~z~~
istemiyorlard~. Bunlar~ n ço~unlu~unun Nubia'dan geldikleri söyleniyordu.
Küçüklüklerinde had~ m edilmi~ lerdi. Bu gibi kimseler sadece saraylarda
bulunabilir. Siyah olmalar~~ onlar~ n bir özelli~i idi. ~ster genç ister ya~l~~
olsunlar, hatta 13 yada 14 ya~lar~ nda iken bile yanaklar~~çökük ve k~ r~~~kt~.
E~ ine rastlanmayacak kadar tuhaf bir durum.
Saray kad~nlan 7 alay~~bir süre ilerledikten sonra çe~itli birliklere mensup
subaylar gibi giyinmi~~alt~~çocuk saraydan ç~k~ p askerlerin önünde s~raya
dizildiler. En büyükleri ~~4 ve s~ran~ n en sonundaki çocukta 8 ya~lar~ nda idi.
Subaylar kendi üstlerini selamlad~ klar~~gibi onlar~~selamlad~lar. Dolay~s~ yla
çocuklar Sultan'~n o~ullar~~ olmal~yd~lar. Tercüman~ma sordu~um zaman
baz~lar~ n~n Sultan'~n o~lu olduklar~n~~söyledi. Sultan'~n kaç o~lu oldu~unu
sordu~umda ise cevab~~ alt~~oldu. Ayn~~soruyu ba~kalar~na sordu~um zaman
baz~lar~~ be~~belkide yedi idiler. Dolay~s~yla do~rusunu bilmedikleri yada
tümü Avrupal~~olan misafirlere s~ rr~n verilmemesi gerekti~i dü~üncesinde
olabilecekleri sonucuna vard~ m. Böylece Taylandl~ lardan da gizli tutmu~~
oldular.
Bir süre sonra yüksek rütbeli subay ve sivil memurlardan olu~an bir
geçit resmi ba~lad~ . Bunlar takriben otuz ki~i kadar olup, saray polisleri gibi
iç duvar~n kap~s~ ndan caminin merdivenlerine do~ru iki s~ra olu~turacak
~ekilde yürüyorlard~ . Çok geçmeden Sultan'~n geldi~ini bildiren bir boru sesi
duyuldu. Herkes hareketlendi, askeri birliklerin her biri silahlar~n~~düzeltti
ve saflar~nda dik durarak Sultan'~~ kar~~lamaya koyuldular. ~ ki saray
görevlisi el ele tutu~mu~~vaziyette Sultan'~ n alay~mn önünde yürüyorlard~.
Sonra bir çift beyaz arap at~n~n çekti~i ve önünde bir sürücünün bulundu~u
dört tekerlekli aç~ k bir araba geldi. Sultan içinde oturuyordu. Ruslarla
sava~an orduya komutanl~ k yapan usta bir asker olan Saray veziri 8 Osman
Pa~a önde oturmu~tu. Sultan'~n arabas~ ndan sonra subay ve erlerden olu~an
muhaf~zlar~~ geldiler. Onlar~~ iç o~lanlar~mn çekti~i saraya ait, e~erli ve
say~lar~~ yakla~~ k olarak alt~~kadar olan at izledi. Arkalar~ nda bir çift beyaz
arap at ko~ ulu fakat sürücüsü bulunmayan aç~ k yedek bir araba vard~.
Sultan'~ n arabas~~yakla~t~~~ nda askerler selama durdu ve bando milli mar~~~
Kad~ nlar haremde bulunan kad~ nlard~ r.
Vezir unvan~~ Türkçedir. Ingilizcede genellikle "vizier" ~eklinde yazd~ n Yüksek rutbeli
bir memur anlam~ na gelir, bazen de günümüzdeki bakana e~ittir. Sadrazam ise Ba~ bakan'~ n
kar~~l~~~d~ r.
7

8
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çald~ . Araba tam kar~~lar~na geldi~inde ise askerler Sultan'~~ selamlamak
üzere sa~~ellerini silahlar~ ndan çektiler ve ya~a diye ba~~rd~lar. Her s~ra ayn~~
~eyi yapt~ . Sultan'~ n arabas~~yüksek çardaktan geçerken ben kendisini
selamlad~ m, sivil elbiseli olanlar da e~ildiler. Sultan camiye geli~~ve
gidi~lerinde selamlanm~za kar~~l~ k verdi. Arabas~~caminin avlusuna girince,
kendisini kar~~ lamak üzere her iki tarafta s~ ra halinde duran ileri gelenler
hep birlikte e~ildiler. Bana söylendi~ine göre üç türlü selam veri~~~ekli vard~.
Sa~~eli alna de~dirmek üzere kald~rmak alçak selamd~ . Bu denk kimseler
aras~ nda yada rütbece yüksek kimseler tarafindan daha a~a~~~durumda
olanlann selamlanna kar~~l~ k verilirken kullan~l~rd~. Bu bir `wai 9'ye kar~~l~k
vermek yada dostluk belirtmek için sa~~eli kald~ rma ~eklindeki Tayland
adetine kar~~l~ kt~ r. Orta selam ise sa~~eli önce a~za sonra da alna götürmekti.
Daha üst mevkide kimseler selamlan~rken kullan~l~rd~ . Bu da mevkice üst
durumda olan bir kimsenin büyüklü~ünü yada sayg~ de~er sözünü alna
götürmeden önce öpmek anlam~ na geliyordu. Bizim "wai" için ellerimizi
ba~lamam~z~n kar~~l~~~~idi. Yüksek selam da vücudu, sa~~el neredeyse yere
r.
de~ecek kadar e~ip sonra onu aln~~öpmek ve dokunmak için kald~rmakt~
sunmak)'a
benziyordu.
Bu bizim "Thawai Bankom" (krala sayg~~
Dolay~s~ yla bu tür selam sadece Sultan için kullan~l~yordu. S~ ra halinde
duran birçok asilzade bu tür selam~~verdiler. Seyretmesi çok ilginçti, çünkü
hareket halinde bir sürü el vard~ . Bu tür yüksek selam~, bir görevli Sultanla
konu~madan önce yada her emir al~~~nda kullan~l~ r. Sultanla yemek yedi~im
s~ rada tercüman, Sultan'~ n bana hitaben söyledi~i sözleri çevirmeden önce
her defas~ nda bu yüksek selam~~veriyordu. Benim cevab~m~~ Sultan'a
çevirirken yine selam veriyordu. Tercüman~ n eli neredeyse hiç yerinde
durmuyordu. Fakat bunu çok tekrar etti~i için e~ilmeye zaman~~kalm~yor,
sadece elini kald~ r~p indirerek k~ sa yoldan selam vermekle yetiniyordu. Biraz
m. Bizim
dü~ ününce, bu adetleri tenkit etmemem gerekti~ini anlad~
çömelme ve sürünme gibi adetlerimizi görecek olsalar bunlar~~da yap~lmas~~
zor olan ~eyler olarak dü~ünürler. Bütün bunlar her iki taraf içinde ki~inin
~ey
al~~m~~~oldu~u ~eylere ba~l~d~ r. Ben bunu, sadece al~~~lm~~~n d~~~nda bir
olarak gördü~üm için anlat~ yorum.
Hükümdar~ n arabas~~ caminin merdivenleri önünde durdu. Geni~~
cübbeli bir Türk gelip Sultan'~~kar~~lad~ . Bu ki~i namaz~~k~ld~ racak büyük bir
din ö~reticisi olmal~d~r diye dü~ ündüm. Sultan içeri girdi, nereye
oturdu~unu ve ne yapt~~~ n~~bilemezdim. Çünkü caminin içini göremiyor"Wai", Tayland usulü sayg~~ gösterisi yada karplamad~ r. Kayu~turulmu~~ellere aln~~
de~dirmek suretiyle yap~l~r.
9
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dum. Ancak biraz sonra caminin yan~ndaki minareye t~ rmanan bir müezzin
gördüm. Bana ince ve tiz gelen yüksek bir sesle seslendi. Dedi~i ~eyi
anlayamazd~ m. Bana bunun halk~~namaza ça~~n oldu~u söylendi. Sonra 20
dakika kadar bir sessizlik oldu. Görebildi~im kimseler sadece, caminin
etrafinda dola~an yada duran u~ak ve görevlilerdi. Bu durum Kral~ m~z~n
ke~i~lere Kathin 1° vermek üzere tap~na~a girdi~i zamanki durumdan pek
farkl~~ de~ildi.
Biraz sonra bando çald~~ ve caminin penceresinin aç~ld~~~ n~~gördüm.
Söylendi~ine göre Sultan burada oturuyor ve ba~l~l~klar~n~~ bildirmek üzere
askerlerin resmi geçit yapmalar~ na izin veriyordu. Halkalar halinde orada
bir araya gelmi~~olan birlikler s~ ra düzeni içerisinde caminin avlusuna
girdiler ve oturan Sultan'~~selamlayarak caminin ba~ka bir kap~s~ ndan d~~ar~~
ç~ k~ p eski yerlerine döndüler. Sultan'~ n o~ullar~ , önlerinde yürüyecekleri
birliklerin üniformalar~n~~giymi~lerdi. Süvari yada piyade olu~lar~na göre
baz~lar~~ atl~~ baz~lar~ da yaya idi. Askerler ba~l~l~klar~n~~ bildirdikten sonra,
Sultan ilk geldi~i ~ekilde Kabul Salonu'na döndü. Farkl~~olan ~ey Sultan'~ n
bu sefer yedek arabaya binmesi ve arabay~~da bizzat kendisinin sürmesiydi.
Atl~~ dört saray muhafiz~~ arabaya e~ lik ettiler. Gelirken de neden böyle
yapmad~~~n~~bilemiyorum.
Sultan'~n dönü~ ünden takriben be~~dakika sonra, saray görevlileri beni
ve beraberimdekilerini kö~ kten almak üzere geldiler. Kabul Salonu'na
var~ ncaya kadar bir süre küçük ve büyük odalardan geçtik. Vard~~~m~zda,
say~lar~~takriben onbe~~kadar olan s~ ralar halinde dizilmi~~askeri yada sivil
ki~ilerden olu~an yüksek rütbeli asilzadeler vard~ . Resmi elbisesini giyen
Sultan bizi kap~ da kar~~lad~ , elimizi s~ kt~~ve Prens Chira ile bana küçük bir
odaya girmek üzere kendisini takip etmemizi söyledi. Bizim sadece
konu~malar~m~z~~çevirecek olan tercüman geldi. Di~er görevliler d~~~taraftaki
odada beklediler. Sultan bir sandalyeye oturdu ve bize de münasip yere
oturmam~z~~söyledi. Bize sigara ikram ederek Kral~ m~z~ n hat~ r~ n~~sordu. Ben
de en son ald~~~ m haberlere göre kendisinin iyi oldu~unu bildirdim. Sultan
bana Avrupa seyahatim, Prens Chria'ya da dersleri hakk~ nda sorular sordu.
Ba~ka bir tak~ m konular ile ilgili sorular da sordu. Davran~~lar~ , kendisinin
Siyam hanedanlar~n~~ilk defa ba~ kentinde a~~ rlad~~~~için memnun oldu~unu
gösteriyordu. Yeterli bir süre konu~ tuktan sonra yerinden kalkarak beni ve
Prens Chria'y~~ tekrar Kabul Salonu'na götürdü. Benimle beraber gelen
bütün yüksek seviyedeki görevlileri kendilerine takdim ettim. Sultan da
10 Kathin, giyecek ve ilaç gibi maddi gereçlerin ke~i~lere verildi~i dini bir seremonidir.
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orada bulunan yüksek seviyedeki Türk görevlilerinin tümünü benimle
tan~~t~ rd~. Sonra kald~~~ m yere dönmek üzere müsaadelerini istedim.
Sultan'~ n biraz sonra ziyaretimi iade edece~i bana söylendi. Dolay~s~yla
üstümü de~i~ tirmeyip kendilerini kar~~ lamak üzere bekledim.
Sultan ziyaretimi iade etmeden önce bir görevliye, bana ve
refakatimdeki kimselere, mertebelerimize göre verilmek üzere Türk
ni~anlar~~ getirmesini emretmi~ ti. Ayr~ ca kendisine, henüz genç olmas~na
ra~men Kral'~n o~lunun beraberimde Türkiye'ye geli~inden memnun
oldu~unu bana bildirmesini söyledi. Sultan, Istanbul'a yapt~~~~ziyarete bir
hat~ ra olmak üzere Prens'e bir ni~an takmak istiyordu. Fakat bunu
yapmadan önce, Prens Chira'ya ni~an~~almas~~için izin verip vermeyece~imi
ö~renmek istedi. Görevliye, Sultan'~n iltifat~ndan dolay~~ çok memnun ve
minettar oldu~umuzu, duygular~m~ n ifade edilemeyecek kadar büyük
oldu~unu bildirmesini istedim. Fakat cevap vermek çok güçtü, çünkü
Kral~m~z~ n Prens Chira'y~~ö~renim için Avrupa'ya göndermi~ti. Onun en iyi
ö~renimi görmesini istiyordu. Kendisine e~itimini sürdürülebilmesi için
gerekenin d~~~ nda ne bir unvan nede maiyetine kimseler vermi~ti. Prens
Chira'ya bu sefer sadece bir ö~renci olarak benimle beraber gelmesine izin
verilmi~ti. Yabanc~~ülkeleri ve saray adetlerini görmesi e~itimi için faydal~~
olacakt~ . Kral, kendisine hiçbir ülkede ni~an yada madalya almas~na
müsaade etmedi~i gibi almamas~ m da emretmemi~ti. Dolay~s~ yla, kral~ n
bu konuda ne diyece~ini bilmeyen benim gibi birisi için, evet yada hay~r
demek çok zordu. Maamafih, Sultan büyük bir hükümdard~r. Tayland kral~~
da ba~ ka bir hükümdar. Dostça bir ili~ ki kurmak için ne gerekiyorsa
kendileri karar vermelidir. Benim gibi a~a~~~bir seviyede ve bu soruya cevap
veremeyecek bir kimseye hiç sormamak daha iyi olacakt~r. Görevli cevab~m~~
Sultan'a bildirmek için geri döndü. Bir süre sonra geri dönüp Sultan'~n
verdi~im cevaptan memnun oldu~unu bana bildirdi. Bununla birlikte
Kral'~ n o~lunun ba~ kentini ziyaret etmek için gelmesinden dolay~~
memnuniyetini göstermek istemi~ ti. Henüz küçük olmas~ na ra~men
kendisine özel bir paye olmak üzere bir hükümdarl~ k ni~an~~verilecekti.
Dolay~s~ yla Sultan ni~an ve madalyalar~ n verilmesini emretti. Prens
Chria'n~ n kabul etmesine izin verdim ve hepimiz Sultan'~~ kar~~lamak üzere
Türk ni~anlar~n~~ takt~ k.
Bir müddet sonra, bir arabayla saray~~çevreleyen yoldan geldi. Camiye
giderkenkine benzeyen bir geçit resmi yap~ld~ . Beraberimdekilerle birlikte
arabaya gidip kendilerini kar~~lad~ k. Arabadan indi ve ellerimizi s~kt~. Saray
görevlisi kendisini Merasim Ikametgah~'mn a~a~~~kat~ ndaki küçük salona
götürdü.
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Avrupa saraylar~ nda, bir yüksek rütbeli saray görevlisinin önden
yürüyüp yol göstermesi adetti. Böyle resmi münasebetlerde neredeyse her
sarayda bu v9p~l~r. Baz~~ saraylarda saray görevlisi, makam~ n resmi bir
alameti olarak alt~ n bir bastonu elinde tutard~. öte yandan di~er baz~~
saraylarda da elinde bir ~ey ta~~mazd~ . Bir saray görevlisinin önde yürüyüp
yol göstermesi adeti benim gibi yabanc~~ misafirler için çok yararhyd~.
Mesela, saraya gelip arabadan d~~ar~~ ç~kt~~~m~ z zaman görevli yolu
göstermek üzere bizi kar~~lad~ . Kap~ dan girer girmez bize yolu gösterecekti.
Hata yapma korkumuz olmadan kendisini takip ettik. Bizi do~ru yola itecek
bir kimseye de gerek kalmam~~t~. Duydu~uma göre baz~~ saraylarda, saray
görevlisi, sayg~s~n~~ belirtmek için misafirine yüzünü dönerek arka arkaya
do~ru yürürdü. öte yandan Avrupa'da gördü~üm kadar~~ile görevli, sadece
bir kap~ya vad~~~ nda yada bir kö~eyi dönecek oldu~unda bizi beklemek ve
kaybolmam~ za engel olmak için dururdu. Ya~l~~ binde hiç arkas~na
dönmeden yürümeye devam etmi~ ti. Fakat bu Türk saray görevlisi görgü ve
nezaket kurallar~ nda çok titizdi. Hiçbir ~ey söylemeden önce arka arkaya
yürüyerek yüksek selam~~verdi. Bir ~eye tak~l~ r da dü~er diye çok merak
etmi~ tim ama dengesini asla kaybetmedi. Çok tatbikat yapm~~~olmal~~ idi.
Sultan küçük salona inip oturdu. Salonda ben, Prens Chira, D~~i~leri
Bakan~~ve bir tercüman vard~. Prens Chira ve ben verdi~i ni~anlardan ötürü,
maiyetimizin ad~ na Sultan'a ~ahsen te~ ekkür ettik. Sultan, benim Istanbul'a
yapt~~~ m bu ziyaretin ileride her iki ba~ kentin dostça münasebetler
kurmas~na vesile olmas~ n~~ diledi~ini belirtti. Ayr~ lma zaman~~ gelinceye
kadar çe~itli konular hakk~ nda konu~ tu. Böylece ilk resmi görü~me sona erdi.
Bu Sultan, Padi~ah Abdülhamit idi. Ya~~~49 du (Ratnakosindra
döneminin ~~ ~~ o. y~l~ nda). Kendisi Sultan Abdülmecit'in o~lu olup Osmanl~~
hanedarnmn 34. sultan~~idi. Orta boylu, zay~f ve çökük yanakl~~idi. Hayattan
zevk almam~~~birine benziyordu. Ülkeyi yönetmek için çok çal~~t~~~ n~~
söylediler. Bütün resmi raporlar~~ göz önünde tutuyor ve gerekeni yap~yordu.
Her i~ le o kadar ilgileniyordu ki uyku uyumaya pek zaman~~kalm~yordu. Bu
bilgiyi bana Türk asilzadeleri vermi~ti. Do~ru olup olmad~~~~bana bu bilgiyi
verenlere ba~l~d~ r. Her i~le ilgilendi~i do~ru olmal~yd~ . Çünkü ben bunu
mangal meselesinde bizzat mü~ahede ettim. Di~er bir delil de benim
koleksiyon yapma merak~ mla ilgili idi. Avrupa'y~~ ziyaretim s~ras~nda
bulundu~um ülkelerin posta pullar~, paralar~~ve posta kartlar~ ndan örnekler
toplam~~ t~ m. Nereye gittimse zaman~m oldu~unda bunlar~~ sat~n almak için
d~~ar~~ ç~kard~ m. Avrupa'da yapt~~~ m gibi Türkiye'de dola~mak için
durumumun müsait olmay~~~ndan ötürü bu ~eyleri bana almalar~~ için baz~~
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görevlilerden ricada bulundum. Ricam~~ kabui ettiler fakat bir ~ey de
yapmad~ lar. Unuturlar dü~üncesi ile kendilerine tekrar hat~rlatt~~~ mda
bana, Sultan'~ n bana vermek üzere bütün bunlar~~zaten haz~ rlad~~~ n~~
bildirdiler. Dolay~s~yla her söyledi~im yada yapt~~~ m ~ eyin kesinlikle
Sultan'a bildirdi~inin fark~ na vard~ m. Ondan sonra isteklerimi hiçbir
görevliye söylemedim.
Türkiye'de uzun süre kalan Avrupal~lardan duydu~um yada
okudu~um ~eyler ve benim kendi gözlemlerime göre Türk saray adeti çok
de~i~ ik gibi gözüküyordu. Bu Türkler müslüman olduklar~~için Peygamber
Muhammed taraf~ ndan söylenip yazd~r~ lan Kuran'daki geleneklere
kesinlikle uymak zorunda idiler. Kuran'daki tahta geçme kural~na göre,
ayn~~ rütbe ve hanedana mensup kimselerin aralar~ndaki en ya~l~~ ki~i
gençlerden önce sultan olurdu. Mesela, ölen bir sultan~ n üç o~lu varsa
içlerinden en büyü~ü tahta geçer *. Birçok o~ullar~~olmas~na ra~men ikinci
sultan öldü~ünde kendisinin küçük karde~i tahta geçer. Ba~ka karde~inin
olmamas~~ durumunda o~lu tahta geçer.
Bu tahta geçme gelene~i, Peygamber Muhammed'in torunu ~mam
Hüseyin'in Yezid ile sava~mas~ ndan günümüze kadar hanedanda bir
k~skançl~ k sebebi olmaya devam etmi~tir. Dü~ündü~ümde sebebi kolayca
anlayabiliyorum. E~er bir karde~~di~erinden üç ya~~büyük ise tahta kendisi
geçer. Büyük karde~~70 ya~~n~~ a~t~~~~zaman küçük karde~~67 ya~~ nda iken
tahta geçmi~~olur. Büyük karde~~ne kadar erken ölürse küçük karde~~te o
kadar uzun süre tahtta kal~r. Dolay~s~ yla karde~lerin birbirlerine itimat
etmemeleri gayet normaldir. Büyük karde~~'küçük karde~ im tahta
geçebilmek için benim ölmemi ariuluyor yada bana zarar verebilmek için
bir vesile ar~yor' ~eklinde bir endi~e içindedir. Hain küçük karde~~bunu
aynen yapabilir. K~sacas~~birbirlerine itimat etmeleri çok zordu. ~imdilerde
buna verilebilecek bir örnekte bir sarayda hapsedilip gözalt~nda
bulunduruldu~u söylenen Sultan'~n karde~ i ve halefi olan Mehmet Re~at
Efendidir. Kendisi Sultan'dan iki ya~~küçüktür. Hiçbir görevli ile irtibat
k~~ ramaz. Bu prensle ili~ ki kuran her kim olursa olsun hemen cezaland~r~l~r.
Örne~in Sultan onu sürgüne gönderebilir. E~er veliaht, Sultan'~n o~lu yada
kendisinden çok daha genç biri de~ilse yukar~da belirtildi~i biçimde çok ac~~
çekecektir. Bu eski bir gelenektir ve bundan etkilenen de sadece ad~~geçen
prens de~ildir. Tahta varis olan kim olursa olsun çok ~anss~ z bir kimsedir.
n noksan bilgisinden
*Bilindi~i üzere Kuran'da böyle bir hüküm yoktur. Bu yazar~
kaynaklanmaktad~ r.

2 70

SRISURANG POOLTHUPYA - AZMI YÜKSEL

Ileride görevi olacak olan idare etmeyi ö~renmek yada kendisini göreve
haz~ rlayacak olan hükumet memurlar~~ile arkada~l~ k kurmak için hiçbir
~ans~~olmayacakt~ . Durum böyle iken bir sultan~n ki~isel yap~s~ na göre iyi
yada kötü bir idareci olabilece~ini söylemektedirler.
Bu tahta geçme gelene~i içerisinde Sultan'~ n okullar~n~~ilgilendiren
kötü bir ~ey vard~. Babalar~n~n sa~l~~~ nda, kendilerine ne kadar iyi bak~l~rsa
bak~ls~ n, payeleri, geçici bir süre zevkini ç~kard~klar~~ödünç al~nm~~~bir ~eydi.
Bütün görevlilerden gördükleri sayg~~ve itibar sadece Sultan'~~ho~nut k~lmak
için yap~l~ yordu. Sultan ölür ölmez içlerinden biri gelecekte tahta varis
olacak kadar ~anss~ z oluncaya kadar okullar inzivaya çekilir ve
unutulurlard~.
Türk hükümdarl~ k ailesinin yukar~da belirtti~im ~ekilde bir tahta geçi~~
gelene~i vard~ . Bu müzmin bir hastal~ k gibiydi. Prenslerin milli meselelere
katk~ da bulunmaya hiçbir ~anslar~~yoktu. Türkiye'de bulundu~um sürede,
özellikle bütün önemli görevlilerle tan~~t~~~ m halde bir tek prense bile
rastlamad~m. Selaml~ k merasiminde subay k~yafetleri giyen o~ullanna
hayran kald~~~m~~Sultan'a söyledi~im zaman bana sadece onlar~n ülkeye
hizmet için e~itildikleri söyledi. Onlarla tan~~ mama müsaade etmedi~i gibi
kendileri ile konu~ mama da izin vermedi.
Yukar~da anlatt~~~ m böylesine zararl~~bir tahta geçi~~gelene~inin neden
de~i~tirilmedi~ini merak edebilirsiniz. Ben kendim de merak ettim ve
Türklerin de bunu de~i~ tirmek istediklerini anlad~m. E~er mümkün olsayd~~
Sultan bunu ç~ karca~~~bir fermanla çoktan de~i~tirirdi. Fakat bu durum
Kuran'da yaz~l~~ bir kural oldu~u için de~i~ tirilmesi yasaklanm~~t~.
De~i~ tirilecek olursa halk bunu dini ~eylere sayg~s~zl~k olarak görecekti. Halk
taraf~ ndan kabul görmedi~i zamanda ülke içinde karga~al~k olabilirdi. Bu
sebepten dolay~~ gelene~e uymak zorundalar. Sultan'~~koruma tedbirleri
daha ba~ka yerlerde gördüklenmden daha s~k~~idi. Bu belki de yukar~da izah
etti~im tahta geçme gelene~inden yada benim bilemedi~im ba~ka bir
sebepten ötürü olabilirdi. Davetsiz gelecekleri engellemek için yan~na
gelmesine müsaade edilen kimseler seçilirler ve belirli bir say~da olurlard~.
Sultan saraydan y~ lda ancak bir defa d~~ ar~~ç~kard~~ki buda ibadet için bir
camiye gitti~i zamand~. Y~ lda bir kere yap~lan bu ~ey bizim kral~ n Kathin
Gezi'sine benzerdi. Böyle olmas~na ra~men hangi camiye gidece~i ancak bir
veya iki gün öncesinden belli olurdu. Eskiden Selaml~ k Merasimi için Sultan
s~rayla çe~itli camilere giderdi. ~imdiki Sultan ba~a geçti~inde, daha
öncekilerde oldu~u gibi ba~ka bir camiye gitme zorunda olmas~n diye Saray
içerisinde bir cami yapt~rd~. Kendi güvenli~ine bu kadar dikkat göstermesini
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hiç anlayamad~ m. Ancak, Türklere bu konuda soru sormak haddini
bilmezlik olacak ve onlarda hiçbir zaman do~ruyu söylemeyeceklerdir.
Avrupal~lara sordu~um zaman onlar bana Türkiye'de öldürme olay~n~n çok
kolay olabilece~ini söylediler. ~imdiki Sultan'~n babas~~Sultan Abdülmecit
zehirlenmi~ti. Sultan'~ n amcas~~ Sultan Abdülaziz 15 y~ l tahtta kald~ ktan
sonra sürgüne gönderilmi~ ti. Çok geçmeden de öldürüldü. Karde~i Sultan
Murat üç ay tahta kald~ ktan sonra delirmi~~ve tahttan indirilmi~ ti. Kendisi
hâlâ hapistedir. Daha sonra ~ imdiki Sultan tahta geçmi~tir. Söylendi~ine
göre kendisinden önceki üç sultan~n ba~~ na gelenleri gördükten sonra ayn~~
~eyler ba~~ na gelmesin diye Sultan'~ n çok dikkatli olmas~n~~ anlamak zor
de~ildi. öte yandan Sultan'~ n çok yetenekli bir kimse oldu~u söylenmektedir. Tahta geçti~i zaman ülkede bir isyan vard~~ ve d~~ar~dan da Ruslar
sald~ r~~halinde idi. D~~~dü~man~~ma~lup edince ülkeyi kar~~t~ ran isyanc~lar~~
ezdi ve o günden bu yana ülke huzur içinde idi. Bunu duyduklar~ma
dayanarak söylüyorum. Do~ru olup olmad~~~ n~~ bilemiyorum. Sultan'~ n
saraydan hiç d~~ar~~ç~kmamas~~ile ilgili k~sm~n~~hiç unutam~yorum. Çünkü bu
hakikaten dayamlamaz bir ~ey olabilir. Herkes ayn~~ ~eyi söylemektedir.
Dolay~s~ yla Sultan resmen saray~n d~~~ na ç~ kmasa bile, eski halifeler gibi ara
s~ ra de~i~ik k~l~klara bürünüp d~~ar~~ ç~kabilece~ini dü~ündüm.
Ay~n yirmisi ak~am~~yemekten sonra Sultan beni ve maiyetimdekileri
saray~ n içerisinde bulunan tiyatroya davet etti. Bizleri Merasim
ikmetgah~'na aç~lan kap~ dan geçirerek kuzey yada güneye do~ru
götürdüler. Bir süre sa~a sola dönerek birçok küçük ve büyük odalardan
geçtik. Sonra Sultan'~n bulundu~u odaya geldik. Bizimle tokala~ t~~ve biraz
konu~ tuk. Sonra beni ve Prens Chira'y~~tiyatrodaki kendi locas~na götürdü.
Tiyatro Avrupa tarz~nda in~a edilmi~~olup elektrikle ayd~nlat~lm~~~ve
çok güzel dekore edilmi~ ti. Bizim Vajirayan kütüphanesindeki tiyatromuzdan biraz küçüktü. Üç taraf~ nda birer balkon vard~ . Sultan'~ n locas~~
sahnenin tam kar~~s~n~ n soluna dü~ üyordu. Onun sa~~ ndaki loca sarayl~~
kad~ nlar içindi. Bu locan~n alt~ n yapraklarla kapl~~bir kafesi vard~. Böylece
içeride bulunanlar~~kimse göremiyordu. Bayan locas~n~n yan~nda bulunan
balkon saray görevlileri içindi. Bunun kar~~s~ndaki yer ise hükumet
memurlar~~ ve Taylandl~~ maiyetime ayr~lm~~t~. Balkonlar~n alt k~sm~nda
harem a~alar~~ (had~ mlar) görevli idiler. Bunun ötesinde e~lencede görev
alacak müzisyenler vard~.
Bugünkü gösteri bir tiyatro oyunu de~ildi; saray bandosu, akrobatik
hareketler e~li~inde Avrupa na~meleri çalacaklard~ . Beden e~itimi
hareketleri yaparak çe~ itli taklalar att~ lar. Gösteri iki bölümden olu~ uyordu.
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Birinci bölümden sonra Sultan çay servisi yap~lmas~n~~ emretti. Ikinci
bölümün bitiminde bize ba~ ka bir odada yemek yememizi söyledi. Kendisi
bize kat~lmad~ . Yemekten sonra kendisine gidip izin alarak kald~~~m~z
yerlere döndük.
Sultan kendisini tiyatroda gördü~üm gün Türkiye'de kaç gün kalmak
istedi~imi sordu. Bende dört gün kalmay~~ ümit etti~imi söyledim.
Yunanistan'a gidecek gemi pazartesi günü kalkacakt~, dolay~s~yla ben de o
zaman ayr~ lmak için izin isteyecektim. Sultan bana, dört günün k~sa
oldu~unu ve bu süre içinde Türkiye'nin fazla bir yerini göremeyece~imi
söyledi. Be~~gün daha kal~ p kalamayaca~~m~~ sordu. Iltifatma çok müte~ekkir
oldu~umu bildirdim. Ben Sultan'~n istedi~i gibi daha fazla kalmak isterdim
fakat pazartesi günü ayr~ lmam gerekiyordu. Bunun da iki sebebi vard~.
Birincisi gemiden yerimizi ay~rm~~t~ k, ikincisi bu misafirperverli~i kar~~s~nda
mahcup olmak istemiyordum. Asl~ nda Istanbul'a gayri resmi olarak
gelmi~ tim, bizi a~~ rlamas~~ için bir sebepte yoktu. Bu süre içinde bizi
a~~ rlamak zahmetinde bulundu~u için kendisine daha fazla yük olmak
istemiyordum. Daha fazla kalacak olsayd~ m kendisinin bu engin
nezaketinden yararlanarak zevk ve sefaya dalm~~~gibi olacakt~ m. Bu iki ana
sebep dolay~s~ yla ayr~l~~~ m~~ertelemeyece~imden dolay~~özür diledim. Sultan
yerimizin ayr~ lmas~ n~ n önemli olmad~~~ n~~söyledi. Görevlilere yerlerimizi
iptal ettirecek ve bizi Yunanistan'a götürmek üzere bir özel gemi
haz~ rlatt~racakt~ . Onun misafirperverli~ini suistimal etme korkuma gelince,
Sultan beni ve maiyetimdekileri tüm samimiyeti ile a~~rlamak iste~ini ve
bunun kendisi için bir s~ k~nt~~ olmayaca~~n~~ belirterek beni temin etti.
Nitekim, ayn~~sülaleden gelen daha önceki sultanlar~ n tümü misafirperverliklerinden dolay~~çe~ itli ülkelerde ün salm~~lard~. E~er daha erken ayr~ lacak
olsayd~ m bu durum kendisinin beni iyi a~~rlamad~~~~anlam~na gelece~i gibi
~erefimi de lekeleyecekti. Dolay~s~yla ayr~l~~~ m~~ en az~ ndan iki yada üç gün
ertelememi istedi. Bu sözlere kar~~~ bir ~ ey söyleyemezdim, çünkü her
ne kadar bir yabanc~~isemde, ba~ kentinde bulundu~um süre içinde onun bir
u~a~~~gibiydim ve söyledi~i her ~eye uymak zorunda idim. Bundan dolay~~
ayr~l~~~m~~ per~ embe gününe erteledim. Yunan kral~ na bir telgraf gönderip
yolculu~umu erteledi~imi bildirmeliydim.
Ertesi gün yani ay~ n yirmibirinde Sultan sarayda bir yemek verecekti
fakat Pra Vichitravarsarn halen istirahatta olup yeme~e kat~ lamayacakt~.
Pra Vichitra Selaml~ k merasiminden beri hasta yatmakta idi. Bay~lm~~~ve
Sultan'~~göremeden kald~~~~yere geri dönmek zorunda kalm~~t~. Hastal~~~ n~~
duyunca, Sultan saray~n Türk ve Avrupal~~ doktorlar~n~~ onu muayene için
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gönderdi ve durumunu ö~renip kendisine haber vermesi için özel
hizmetçisini yollad~. Yemek ertelenince o gün biz arabayla etrafi görmek
için ~ehre indik.
Türkiye hem Asya hemde Avrupa'da yer almakta ve imparatorluk
Afrika'ya kadar uzanmaktad~r. Bizim eski inançlar~m~za göre imparatorluk
bölünmü~~bir ülke ve dolay~s~ylada talihsiz ve lanetlidir. Bu inanc~n
hakikaten Tayland'dan m~~yoksa baz~~ yabanc~~kaynaktanm~~geldi~ini ve
hangi gözlem ve antik sebeplere dayand~~~n~~bilmiyorum. Ancak, Türk
tarihini inceledi~imde, imparatorlu~un co~rafi yap~s~n~n,bu inanc~~do~rular
gibi gözüken s~k s~k sorunlar ç~kard~~~n~~gördüm. Bu durumun
anla~~labilmesi için Türk tarihinden biraz söz etmek gerekir.
Ülkenin Avrupa k~sm~~ve ~imdi Türkiye olan Asya daha önceleri halk~~
h~ristiyan olan Avrupa ülkesi idi. Bir kral tarafindan yönetiliyordu ve
krall~~~n ad~da Bizanst~. Istanbul onun ba~kenti olarak kurulmu~tu. Türkler
daha önceleri Avrupa'dan oldukça uzak olan Orta Asya'da ya~~ yorlard~.
Takriben bin y~l önce Avrupa'n~n yak~n~na yerle~mek üzere hareket ettiler.
Ikiyüz y~l kadar sonra, Türkler aras~ndan Osman ad~nda büyük bir ki~i
ortaya ç~kt~. Bütün küçük kom~u ülkeleri fethedip bir krall~k kuracak ve
kendisini de Osman ad~yla ba~~ms~z bir kral olarak ispatlayacak kadar güçlü
idi. Türkiye'yi ~imdiye kadar yöneten hanedan~n ilk kral~~idi. Bu Türk
gücünün ba~lang~c~~olmu~tur. Bu Türkler daha öncede belirtti~imiz gibi Hz.
Muhammed'e inanan müslümanlard~ . Daha güçlü hale geldikleri zaman
Hz. Muhammed'in Islami ö~retme biçimini taklit ettiler ve ayn~~zamanda
da krall~~~n s~n~rlann~~geni~lettiler. E~er bir ülke Islam'a inanmam~~sa önce
onu ikna etmeye çal~~~rlard~. Halk Islami inanc~~kabul etmek istemezse
Türkler sald~r~r ve onlar~n topraklann~~istila ederlerdi. Türkler bir ülkeyi
ald~klar~~zaman islami kabul eden dü~man e~it bir ~ekilde iyi muamele
görürdü. E~er dü~man hâlâ eski inanc~nda ~srar ederse, öldürmezdi fakat
kendisine iltifat edilmez ve esirlere benzer bir ~ekilde toplumun daha a~a~~~
bir tabakas~nda yer al~rd~.
Osman öldükten sonra yerine geçen her güçlü idareci krall~~~m
geni~letmeye çal~~m~~t~r. Türkler 14.53 y~l~nda Avrupal~~Bizans Krall~~~'n~n
ba~kenti olan Istanbul'u fethettiler. Böylelikle Türkler ba~kentlerini bundan
sonra Avrupa'ya nakletmi~~oldular. Güçlü olduklar~~zaman Avrupa'da
büyük topraklar elde ettiler. Bir defas~ nda ordulan Avusturya'n~n ba~kenti
Viyana kap~lar~na kadar dayanm~~t~. Ancak, güç suya benzer; arazi ve
ormanlan kaplamas~na ra~men sonunda kurur. Gerçek budur. Ayn~~~ekilde,
Viyana aç~klanna sald~r~~ile birlikte Türk gücü doruk noktas~ na ç~kt~ktan
Belleten C. LII, 18
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sonra Ruslar gibi çe~itli Avrupa halklar~~daha güçlü bir ~ekle gelmi~ler ve
Türkleri yava~~yava~~geriye püskürtmü~lerdir. Buna ra~men günümüzde
Türk krall~~~~oldukça büyüktür. Avrupa, Asya ve Afrika'y~~içermektedir.
Avrupa'da büyük bir güç olarak görülürdü. Türkiye'nin hikayesi k~saca
böyledir. Her~eyden önce krall~~~~üç k~taya yay~lm~~~oldu~undan s~k~nt~lar
içinde ve lanetlenmi~~olarak gözükmektedir. Türklerin idaresi alt~ ndaki
halklar çe~itli ~rklara mensup olup de~i~ik diller konu~maktad~rlar. Asya ve
Afrikadaki halklar müslüman olup Avrupal~~de~illerdir. Fakat Avrupa'da,
Avrupal~~ olan h~ristiyanlann say~s~~Avrupal~~olmayan Müslümanlar~n
say~s~ndan büyüktür. Avrupal~~ h~ristiyanlar de~i~ik ~rk ve dile mensup
halk~n gücü kar~~s~ nda kendilerini ezik hissetmi~~olmal~d~rlar. Atalar~~
ülkelerini Türkler kar~~s~nda yitirdiklerinden dolay~~kendileri her zaman bu
ülkeleri geri almay~~ve kendi ~ rk ve dillerinden olan Avrupahlann idaresi
alt~nda ya~amay~~dü~ünmü~lerdir. Bunu yapamad~klar~~zaman sabretmek
zorunda kald~lar. E~er bir f~ rsat ele geçirecek olsalar Türk idaresine kar~~~
isyan ederler. Bunlar yak~t gibidirler. ~syanlann~, hükumet güç kullanarak
bast~rd~~~nda kendi dinlerinden olan çe~itli Avrupa ülkelerine haber verirler
ve bunun sebebini de kendilerinin h~ristiyan olmas~na ba~layarak,
Türklerin atalar~~gibi kendilerine de zulmettiklerini söylerlerdi. Bu Avrupa
ülkeleri çok k~zarlar ve Ortadoks h~ristiyanlann ba~~~olan Rus imparatoru
ile Roma Katolik h~ristiyanlarm~n koruyucusu Frans~z hükümdan gibi
büyük Avrupa güçleri Türk Hükumeti nezdinde protesto ederlerdi. Bazan
Türkiye uzla~~r ve durum sulh içinde halledilir bazan da çat~~ma bir sava~la
sonuçlan~rd~. Türkiye kaybetti~i zaman ço~unlukla kendisinden toprak
al~n~r ve tazminat istenirdi. Bu Türk Hükumeti için çok zor bir problemdi.
Uzla~may~~ö~renmek ve di~erlerinin hilelerine kar~~~kurnazca davranmak
zorunda idi. öte yandan e~er hükumet h~ristiyanlann isteklerini ço~u
zaman kar~~layacak olsa Avrupal~~olmayanlar k~z~yor ve kendilerini
Kuran'n~n ö~retilefine uymamakla suçluyordu. Dolay~s~yla, ne yapaca~~na
karar vermek hükumet için çok zor bir meseleydi.
Di~er bir mesele de Avrupahlann, Türklerin idaresi alt~ ndaki
topraklar~n daha önceleri Avrupal~lara ait olduklanm dü~ünmeleri idi.
Türkler, mynah'~n (bir Türk ku~) yuvas~n~~ele geçiren King Kroong "
ku~una benziyorlard~, tabiat~yla her zaman birtak~m s~k~nt~lar olacakt~. Tek
çözüm yolu, Türkleri daha önce bulunduklar~~Asya'ya sürmek olacakt~r,
~~1 King Kroong ku~unun ad~~ Taylan çocuk tekerlemelerinde geçmektedir. Mynah'~n
yuvasuu elinden almakta ve onunla yuvan~n sahipli~i hakk~nda tart~~maktad~r.
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böylece bu ülkeler zulümdan uzak ve mesut olurlar. Bu Avrupahlann iste~i
olmas~na ra~men iki sebepten dolay~~mümkün olamaz; birincisi Türkler
daha çok güçlüdür. Türkleri geri sürmeye çal~~acak her ulus onlarla büyük
bir sava~~yapmak zorunda kalacakt~ r. Rusya gibi büyük bir devletin
Türkleri Avrupa'dan atmaya yetecek kadar gücü olabilsede ~u ikinci
sebepten dolay~~bunun yap~lmas~~mümkün de~ildir; e~er Türkler gidecek
olurlarsa bu topraklara kim sahip olacakt~ r. Rusya yada ba~ka büyük bir
güç buralan alacak olursa Avrupa'da daha güçlü bir duruma gelecek ve
di~er ülkelere kar~~~bir tehdit olu~turacakt~r. E~er buralar daha önceki
sahipleri olan Yunanistan gibi küçük bir ulusa verilecek olsa, hiçbir ç~kar
beklemeden ba~ka bir ulusa huzur getirmek ve yarar sa~lamak için hangi
büyük ulus onbinlerce ki~isini feda edecek ve milyonlarca lira harcayacak.
Bu iki sebep Türkiye'nin güvenli~i için bir garanti olmu~~ve üç k~tada
ya~amadan ötürü do~an laneti de ortada kald~rm~~t~r.
Türkiye'nin ba~kenti olan Istanbul, Bosphorus ad~~verilen bo~az~n iki
yakas~nda yer almaktad~ r. Uzaktan manzaras~, gördü~üm bütün
~ehirlerinkinden daha güzeldi. Bo~az derin fakat dard~. Eni takriben 1 200
metredir. Her zaman gelip geçen küçük ve büyük gemilerle doludur.
Bunlardan demir atm~~~olanlar bir s~ ra halinde olup uzun direkleri vard~.
Her iki k~y~~da bay~r ~eklindedir. Bebek evleri gibi üst üste dizilmi~~s~ralar
halinde evler ve bahçeler bulunmaktayd~. K~sacas~, ufkun sonuna kadar her
kö~enin aç~kca görülebildi~i bir yer oldu~u için s~k~lmadan birkaç dakika
durup zevkle seyredilebilirdi. Fakat yoldan geçip binalar~~daha yak~ndan
gördü~ümüzde ilgimizi fazla çekmediler. Çünkü Türk evleri küçüktü, tahta
ve sade çimentodan yada yan tahta yar~~ çimentodan yap~lm~~lard~ . En
büyük bina, e~er bir saray de~ilse, Avrupa ülkelerindekinden daha az
gösten~li idi. Avrupa ülkelerinden di~er bir fark~~da sokaklarda birçok
köpe~in dola~mas~yd~ . Bazan bir düzinesine rastlard~k. Tayland'daki
köpeklere benziyorlard~. Onlar~~ gördü~üm zaman bizim köpeklerimize
Tayland köpekleri dememizi tuhaf buldum çünkü benzerleri Avrupa'n~n
Türk k~sm~nda çokca vard~ . Buradaki köpeklere neden Türk köpekleri
demeyelim? Sokaklarda birçok köpek bulundu~u için Türkler övünüyor,
ülkelerinde hemen hemen hiç kuduz vakas~~olmad~~~n~~söyleyerek buna
sebep olarakta kendilerinin köpeklere iyi davrand~klar~ m ve Avrupa
ülkelerinde oldu~u gibi onlar~~hapsetmediklerini gösteriyorlard~. Bu oldukça
ikna edici idi ve ben neredeyse inarnyordum, fakat biraz dü~ündükten sonra
bunun do~ru olmad~~~~kanaatine vard~ m. Bu konuda daha çok ~ey
söylenebilir.
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Istanbul'da görülmeye de~er çok ~ey vard~. Günde iki yada üç yeri
görmeye gidiyordum. Günü gününe anlatacak olsam biraz kar~~~ kl~ k olur.
Dolay~s~yla her defas~nda bir ~eyi anlatay~m. Birincisi, tan~nm~~~mimarlar
tarafindan yap~lm~~~eski büyük camilerdir. En önemli cami Avrupal~lar~n
St. Sophia dedikleri camidir. Bu dünyan~n en iyi ustalar~~ taraf~ndan
yap~lm~~~ta~~bir bina idi. Ayasofya Camii önceleri bir h~ristiyan kilisesi idi ve
Istanbul Avrupal~lar~ n elinde iken yap~lm~~t~. Türkler ~ehri ald~ klar~ nda Hz.
Isa ve azizlerin resimlerini tahrip ettiler. Bu h~ ristiyanlar~n ~ikayet ettikleri
bir durumdu. Bir gayri müslim camiye girdi~i zaman, bir Müslüman adeti
oldu~u için, ayakkab~lar~ n~~ ç~ karmak zorundad~r. E~er Avrupal~lar
ayakkab~lar~ n~~ ç~ karmamakta direnirlerse, camiye nas~l gireceklerdi? Bu
problemi Türkler çok güzel bir ~ekilde çözmü~lerdi. Ayakkab~lar~~
önemsemediklerini fakat d~~ar~da kirli toprak ve kuma bast~klar~~ için camiye
girerken onlar~~ ç~kard~klar~n~~ izah ettiler. Ayakkab~lar~~ibadet için camiye
serilen hahlar~n üzerine koymak uygun dü~mezdi. Avrupal~lar, ayakkab~lar~ n~~ giymi~te olsalar, e~er caminin içine toprak ve kum ta~~mam~~larsa
Türkler bir sak~nca görmüyorlard~. Dolay~s~yla, camiye girerken e~er
ayakkab~~ ç~kar~lmam~~sa bunlar~n üzerine temiz bir çift ayakkab~~giymek
gerekirdi. Cami görevlileri de ayakkab~lar~n üzerine giyilmek üzere ödünç
al~ nabilecek ayakab~lar bulundurmay~~ adet edinmi~lerdi. Fakat camiye
girmek için bunlar~~ ayakkab~lar~n üzerine giymek pek elveri~li de~ildi.
Çünkü bunlar büyükten küçü~e kadar her türlü aya~a uyabilecek ~ekilde
büyük yap~lm~~t~, kimse ölçüden dolay~~ ~ikayet edip sahibini rahats~z
edemezdi. Bu gibi büyük ayakkab~lar ayakta tutulabilmeleri için topuktan
iple ba~lanmak zorunda idi. Camide bu ayakkab~lar~~giydi~imiz zamari
yeni yürümeye ba~layan çocuklar gibi dikkatli bir ~ekilde yürümek zorunda
kald~ k. Görülmeye de~erdi. Biran dü~ündükten sonra kendimi suçluyorum.
Çünkü Türkler gibi ayakkab~lar~m~z~~ ç~karm~~~olsayd~k hiçbir s~k~nt~~
olmayacakt~. Inatç~l~~~m~zdan ötürü bizi cezaland~rmak için iyi bir yol
bulmu~lard~.
Istanbul'da çok say~da saray vard~~ ve hepside hemen hemen
mükemmeldi. Bunlardan üçü önemliydi: Eski Saray, çok eski olmayan
Dolmabahçe Saray~~ ve ~imdiki Sultan'~n oturdu~u, yeni yap~lm~~~Y~ld~z
Saray~. Eski Saray 12 deniz kenar~ nda olup Türk mimari tarz~nda in~a
ed mi~tir. Türkler Istanbul'u fethettikleri zaman yap~lm~~t~r. ~imdi ise
hükümdarlara ait taç ve di~er resmi tezyinat ile Hz. Muhammed'in h~ rkas~~
12

Buradaki Eski Saray, Topkap~~ olarak bilinen saray olmal~d~ r.
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gibi k~ymetli ~eylerin sakland~~~~bir yer olarak kullan~lmaktad~ r. Fakat bu
h~rka kutsal oldu~u içi kapal~~ yerde tutulmaktad~ r. Ben h~ rkay~~görmedim,
gördü~üm ~eyler di~er k~ymetli ~eylerdi. Bunlar aras~ nda en önemlileri
birbirlerini takip eden sultanlann elbiselerini tek tek giymi~~olan
mankenlerdi. Bu mankenler çok ilgi çekici idi. Çünkü, eskiden elmas ve
mücevherlerle süslemi~~olan uzun ve geni~~sultan kaftanlar~~ yava~~yava~~
de~i~mi~~ve Avrupa stiline benzemi~ti. Buda Avrupal~larla münasebet
kurduktan sonra Türklerin adet ve modalar~ n~n de~i~ti~ini göstermektedir.
K~sacas~~ onlar biz Taylandl~lara (Avrupa modas~ n~~ takip eden)
benziyorlard~. Bu müzedeki de~erli ~eyler say~lamayacak kadar çoktu.
Fakat dikkatimi en çok çeken ~ey büyük zümrüdtü. Birisi askerlerin
kulland~~~~k~l~ç büyüklü~ündeki bir süvari k~l~c~n~ n kabzas~ nda idi. Di~eri,
kal~nl~~~~bir inç, geni~li~i be~~inç, uzunlu~unda alt~~ inç olan bir parça idi.
Öteki parça ise biraz daha küçüktü. Bunlar~n d~~~ nda küçük büyük çok
say~da elmas, yakut, inci ve çe~itli türde k~ymetli ta~~ve mücevher vard~.
Görünüm ve ölçüleri bak~ m~ndan bunlar, daha önce gördüklerimizden
farkl~~ de~illerdi fakat bunlar~ n neden Pak Plai 13 tabaklar~na konduklar~~
garipti. Her tabak hemen hemen dolu idi. Sizleri yamltt~~~m~~ sanm~yorum.
Bunlar~~ kendi gözlerimle gördüm, ba~kalar~~ da gördüler. Bana
inanmazsan~z onlara da sorabilirsiniz. Tuhaf, bu tabaklar bizde s~ radan
kimseler tarafindan hergün kullan~l~r. içlerine elmas ve mücevher konacak
kadar k~ ymetli olduklar~ n~~ hiçbir zaman dü~ünmedim. Pak Plai tabaklar~~
burada zor bulunuyor olmal~, hemen hemen hiç kimse bunlar~~kullanm~yor.
Çok az bulunduklar~ndan k~ymetli olmu~lar. Size Tayland'dan bir örnek
verebilirim: bizim "kaba, pürüzlü iplikler" (rough threads) dedi~imiz ve
prenslerimizin kaftanlar~ n~n etek kenarlar~n~~ k~v~ r~ p dikmede kullan~lan
alt~n s~ rmalar. Bunlar~~ Hindistan'da pazarlarda y~~~l~~ olarak gördüm, onlar
bunlar~~ dansc~lar~n elbiselerinin eteklerinde kullanmaktad~rlar. Bizde
kimsede bulunmad~~~~ve çok az kulland~~~m~z için k~ymetli olmu~lar. Bu gibi
~ eyler ne tenkit edilmeli ne de tuhaf kar~~lanmal~d~ r.
Çok eski olmayan Dolmabahçe Saray'~~ deniz kenar~ndad~ r. Daha
sonralar~~ Avrupa stilinde in~a edilmi~ ti. D~~ar~dan bak~ld~~~ nda pek
etkileyici de~ildir çünkü beyaz tu~ladan yap~lm~~~bir binad~ r. Fakat içi o
kadar güzel dekore edilmi~ti ki kendisi ile yar~~abilecek hiçbir Avrupa saray~~
görmedim. Mesela trabzanlar~n ba~lar~~ kristalden yap~lm~~~ve üstleri
13 Pak Plai tabaklar' yazar~n zaman~nda halk~n çok kulland~~~~sade tabaklard~ r. ~imdi
bunlar fazla bulunmamaktad~ r fakat celadon tabaklar' kadar da k~ymetli de~illerdir.
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boyanm~~ t~. Suslenebilecek duvar ve tavanlar, hiçbir masraftan kaç~n~lmadan Avrupa'dan getirtilen en iyi ustalar tarafindan yap~lm~~t~. Bu saray daha
önceleri sultanlann oturdu~u yerdi. Fakat burada birbiri arkas~na iki sultan
katledilince pek de emin bir yer olmamaya ba~lad~. Dolay~s~yla ~imdiki
Sultan Y~ld~z Saray~'na ta~~ nd~. Dolmabahçe bo~~kald~~ ve yabanc~~
ülkelerden gelen krall~ k mensuplar~ m misafir etmek yada aras~ ra yap~lan
büyük törenler için kullan~lmaya ba~land~.
Sultan'~ n kald~~~~Y~ld~z Saray~'na gelince, birkaç gündür orada kalmama ra~men tabianyla her taraf~n~~ gezemezdim. Dolay~s~yla sizlere
sadece d~~~taraf~n~~ niteleyebildim. Saray bir tepe üzerindeydi. Böyle bir
yerde olmas~ n~n iki sebebi vard~: güvenlik ve zevk. Tepenin yamac~nda,
saraydan oldukça uzak ve demir d~~~duvar boyunca serpilmi~~güzel ah~ap
evler vard~. Tahminime göre bunlar, Sultan'~n yak~n~nda çal~~an hükumet
yada saray görevlilerinin oturduklar~~evlerdi. D~~~kap~dan girdikten sonra,
Kabul Salonu'nun yan~nda bulunan kö~ke varmadan evvel, dolambaçl~~ bir
yoldan epeyce yürünüp önce askerlerin k~~las~ ndan sonrada camiden
geçiliyordu. Saray'~ n orta k~s~mlar~na geçmek için k~~lay~~ geçip bu duvar~n
kap~s~ ndan girmek gerekiyordu. Saray'~n iç duvar~~ boyunca askerler için
baraka, k~~la ve dinlenme evleri vard~. Bu duvar takriben üç metre
yüksekli~inde idi. ~ç tarafinda ne bulundu~unu bilmiyordum. Sultan'~ n
bana verdi~i albümdeki foto~raflardan orada bir bahçe ve havuz
bulundu~unu gördüm. K~ y~ya ba~lanm~~~bir elektrik motörü vard~.
Buran~ n, iç sarayda vakit geçirmek için bir bahçe oldu~unu söylediler.
Benim kald~~~ m Merasim Kö~kü, Saray'~ n orta k~s~mlar~ nda idi.
Binan~ n d~~~ nda orta duvara kadar uzanan Avrupa türü bir bahçe vard~.
Ac~biber, patl~can ve çe~itli sebzelerin yeti~ tirildi~i görülmeye de~er seralar
vard~. Bo~~vakitlerimizde göz zevkimizi tatmin edecek kadar güvercin ve
çe~itli ku~~kafesleri de vard~. Ne yaz~ kki nereye gidersek gidelim, say~lar~~en
az dört yada be~~kadar olan görevliler bizleri gölge gibi takip ediyorlard~.
istedi~imiz gibi yürümek yada oturmak, bizleri her zaman takip etmek
zorunda olan bu kimseler için oldukça zahmetli oluyordu. Bir gün onlara
haber vermeksizin Prens Chira ve Praya Cholayudh ile birlikte bir yürüyü~e
ç~ kmay~~ planlam~~ t~ m. Birkaç ad~ m atar atmaz ayak sesleri i~ittik. Arkam~za
döndü~ümüzde görevlilerin pe~imizden h~zl~ca geldiklerini gördük.
Durumu belkide kap~da duran nöbetçilerden yada ba~ka bir kimseden
ö~renmi~lerdi. Bana göre bizleri böyle takip etmeleri gerekliydi. Çünkü
bizler Saray'da kalan yabanc~~ misafirlerdik. Bizim kim oldu~umuzu
bilmiyorlard~. Bizleri yak~ndan izlemezlerse, iç kap~dan yada ak~am
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kap~s~ndan 14 içeriye dalmayaca~~m~z~~kim garanti edebilirdi. Bizi
yakalay~p d~~ar~~atmak zorunda kalsalar, Sultan'~n ~erefine bir leke
sürülmü~~olur. Dolay~s~yla bizlerden gözlerini arrmamalan en iyisiydi.
Saray'~n d~~~avlusunun arkas~nda ah~rlar ve garaj vard~. Bu ah~rlarda saraya
ait takriben 150 kadar at bulunmaktayd~. Ço~unlu~u da iyi cins arap
atlanyd~, Arap ülkeleri Sultan'~n imparatorlu~u içinde bulundu~undan
bunlar~~elde etmek zor de~ildi. Arkadaki d~~~duvar~n üzerinde Chaichumpol
Kö~küne 15 benzeyen küçük bir kö~k vard~. Buras~~askeri manevralann
izlendi~i bir yer gibi gözükmektedir çünkü bu kö~kün kar~~s~nda bir e~itim
sahas~~bulunuyordu. Bu sahan~n ötesinde s~ralar halinde asker konaklama
yerleri vard~.
Y~ld~z Saray~, Kabul Salonu (kö~kü) gibi küçük binalardan
olu~maktad~r. Büyük bina yoktur. Tezyinattaki i~çilik oldukça güzel
olmas~na ra~men, Dolmabahçe ile kar~~la~t~nld~~~na fena de~ildi. Fakat iyi
baluhyordu. Her taraf temizdi. Sultan burada bulundu~u için girip
ç~kanlarla ilgili olarak ihtiyat tedbirleri almak tabii idi. Kendisini görmeye
giden Avrupal~lar, içeri girmeden önce saray~n kap~s~nda emir gelinceye
kadar takriben bir saat kadar beklemek zorunda kald~klanndan dolay~~bana
yalund~lar.
Ratnakosindra döneminin ~~~~o 16 . y~l~n~n 22 Kas~m sabah~~pazar ismi
verilen büyük bir çar~~ya gittik. Türk mallar~~sat~llyordu. Bu çar~~~hemen
hemen bizim Sampeng Chinatown'a benziyordu. Tek fark bu çar~~n~n
kapal~~olmas~~ve sokaklanmn Sampeng gibi düzgün olmay~p dolambaçl~~
olmas~yd~. Ayr~ca Sampeng'ten de daha temizdi. Birkaç ~ey ald~k ama prens
oldu~umuz için al~~veri~~güç oldu. Evlerimizde darphane oldu~unu
farzederek bizlerden oldukça yüksek fiyatlar ald~lar.
Ayn~~gün ak~am~~Sultan yabanc~~misafirlerin ~erefine bu amaç için
yap~lm~~~olan bir binada büyük bir yemek verdi. Masada Türklerden
14 Ak~am kap~s~~Saray'~n iç avlusuna aç~lan iç kap~lardan biriydi. As~l ad~~"Sanamrajakit?"
tir. Ak~am kap~s~~olarak bilinmektedir çünkü bu kap~~ak~am saat ~~o a kadar aç~k kalan tek
kap~d~r. Di~er kap~lar ak~am alt~da kapanmaktad~r. Hanedan'~n akrabalan yada özel izni
bulunan yüksek rütbeli memurlar d~~~nda hiçkimse genellikle buradan geçirilmezlerdi.
is Chaichumpol Kö~kü, Emerald Buddha Tap~na~~'n~n kar~~s~nda Grand Palace'nin
duyan üzerinde kurulmu~tu. Kral V. Rama zaman~nda yap~lm~~~olup genellikle gösteri~li
askeri resmi geçideri izlemek için kullan~l~rd~.
16 R.E. ~~~~o Rattanakosin döneminin ~~~~o. y~l~~demektir. Rattanakosin Döneminin ilk y~l~~
miladi 1782 y~l~d~r ki bu y~lda Chakri Hanedan~~ortaya ç~km~~~ve Bangkok'ta Tayland'~n
ba~kenti olmu~tur. Rattanakosin, Indra'mn Mücevheri anlam~na gelen Sankristçele~tirilmi~~
"Ratnakosindra"n~n yayg~n yaz~lq

280

SRISURANG POOLTHUPYA - AZMI YCKSEL

bakanlar, saray görevlileri ve muhaf~zlar~~vard~. Taylandl~larla birlikte
yakla~~k 4.0 ki~i vard~. Sultan masan~n ba~~taraf~na oturup beni sa~~yan~na
Pres Chira'y~da sol yan~na ald~. Sonra Türk ve Taylandl~~ileri gelenler
rütbelerine göre bir Türk bir Taylandl~~olmak üzere oturdular. Masa tak~m~~
ve çatal-b~çak alt~ndan yap~lm~~t~~fakat yemek Avrupa türü yemekti. Yemek
boyunca çalan bir bando tak~mda vard~. Yemek s~ras~nda Tayland'daki
askeri durumlar ve baz~~küçük meseleler hakk~nda bana sorular sordu.
Herbirimizle tek tek konu~up ilgilendi. Yemek sabah~n birine kadar sürdü.
Sonra kald~~~= yerlere dönmemize müsaade etti.
Yirmiüçüncü günü sabah~~Sultan resmimizi çekmek üzere saraydan bir
fotografc~~gönderdi. Gurup fotograf~m~z~n çekilmesi için üniformalanm~z~~
giyip Türk madalyalann~~da üzerlerine takm~~t~k. Sonra Türk stilinde
giyinmeye çal~~~p bir hat~ra resmi çektirmek istedik. Bir Türk gibi giyinmek
zor de~ildi, ilave olarak k~rm~z~~bir Türk fesi giyiliyordu o kadar. Sonra
pazara gidip her birimiz birer fes ald~k. Normal giysilerimizin üzerine bir fes
giyince hemen Türk ~ekline bürünmü~~olduk. Türk ~apkas~~yada fes
dedi~imiz yuvarlak ~apka bize yabanc~~ de~ildi. Fakat üst taraf~nda bir
püskülün bulunmas~n~~ hiç merak eden oldu mu? Bunun aç~klamas~n~~
Türkiye'de duymu~tum: sinekleri kaç~rmak içindi. Eskiden püskül daha
büyüktü. Sinek kondu~u zaman yüz h~zl~ca çevirilir ve püskülde hareket
ederek yüz ve gözlerdeki sinekleri kaç~nrd~. Bu elde tutma zahmetine
katlanmadan bir sineklik kullanmaya benziyordu. Sonralan belkide
sineklerin azalmas~~yada halk~n onlardan daha az etkilenmesi dolay~s~yla
püskül gittikçe k~salm~~~ve sadece adet olsun diye kullan~lmaya ba~lam~~t~r.
Resimleri al~nca hepimiz her iki k~yafettende birer resmi imzalayarak hat~ra
olmak ve iltifat~na mazhar olmu~~biz Taylandl~lar~n sayg~~ve ~ükran ifadesi
olarak Sultan'a takdim ettik. Ayr~lmak üzere müsaadesini almaya gitti~im
gün Sultan bana bu foto~raflar~, özellikle bizi Türk stilinde giyinmi~~olarak
gösteren fotograf~~ çok sevdi~ini ve bunlar~~ hat~ra olarak saklay~p
kaybetmeyece~ini söyledi.
Sultan, ak~am ba~bakan olan sadrazam ve d~~i~leri bakan~n~~yan~na
alarak benimle yemek yemek üzere Merasim Kö~kü'ne geldi. Yemekten
sonrada Sultan beni bu iki ki~iyle birlikte tekrar Sarayda bulunan tiyatroya
gönderdi.
Merasim Kö~kü'ndeki ziyafette, Türkiye'de bulunmam~za ra~men,
yemekler kary, pilav ve di~er Türk yiyeceklerinden olu~mam~~t~. Yemekler
tamamen Avrupa türü yemeklerdi ve Türk dininde yasak olmasan~~ra~men
Avrupa alkollü içecekleride ikram edilmi~ti. Bununda ötesinde bizimle
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yemek yiyen zevatta içki içtiler. Birkaç gün sonra onlarla biraz daha yak~nl~k
peyda etti~imiz zaman konu~kan bay Wyke bir gün onlara ~slama göre
alkollü içkilerin yasak oldu~unu ve kendilerinin ~ampanya içmekle
i~ledikleri günahtan korkup korkmad~klar~ n~~ sordu. Onlar da çok zekice bir
cevap vererek ~ampanyan~ n sadece birkaç as~r önce icat edildi~ini ve
peygamber zaman~ nda mevcut olmad~~~n~, dolay~s~yla onu nas~l yasak etmi~~
olabilece~ini söylediler. Merasim Kö~kü'nde yemek yedi~imiz s~ ralarda
Sultan bando ve Türk çalg~c~lar heyetinin s~rayla hemen hemen her gün
gelip müzik çalmas~n~~ sa~lad~. Görünü~e göre Sultan bir müzik severdir. Bu
kimseler, geçen gün ~ark~~söylemek ve jimnastik hareketleri yapmak için
giden kimselerin ayn~~ idi. Bunlardan birinin gösteri için s~ras~~geldi~inde
Sultan önceden hangisinin hangi gösteriyi iyi yapt~~~ n~~ bana söylerdi. Biraz
dü~ündükten sonra bu kimselerin sultan için s~k s~ k gösteri yapt~klar~n~~
anlad~m, çünkü kendisi hemen hemen hepsini tan~yordu. Bizim için konser
veren Türk sanatç~lar~~ Likay'a 17 benzer bir ~ekilde flüt, keman ve davullar
e~li~inde ~ark~~ söylediler. Bizim Likay'~m~z Türk mutrip heyetinden
kaynaklanmaktad~ r. Fakat bunun, giri~~bölümünde dans etmek yada bizim
sonradan ekledi~imiz birazda kaba olan gösteri için de~il de seyircilerin
dinlenmesi için oldu~unu bilmek gerekir.
O gün yeme~i yedikten sonra görevli, geçen gün oldu~u gibi, bizi
Sultan'~n yan~na tiyatroya götürdü. Fakat o günkü oyun ~ehre gösteri için
gelen bir trupun oynad~~~~bir Avrupa operas~~ idi.
Yine o gün Bangkok'tan bir telgraf ald~ m. Kral~m~z, beni ve Prens
Chira'y~~ misafir etti~i için Sultan'a te~ekkür ediyordu. Sultan'~~ tiyatroda gördü~üm zaman telgraf~n içeri~ini kendilerine ilettim. Sultan bana
kral~m~za sayg~lar~m iletmemi bildirerek, Siyam'~n krall~k mensuplar~n a~~rlamaktan memnun oldu~unu ve e~er Siyam Kral~~ Avrupa'y~~ziyaret etmek
isterse kendisini Türkiye'ye davet etti~ini ve onu a~~rlamaktan büyük bir
zevk duyaca~~n~~söyledi.
O günkü görü~memiz s~ ras~nda, birkaç gün sonra bizi daha yak~ndan
tan~m~~~olmas~ndan ötürü olmal~ki, Sultan'~n bize kar~~~daha dostça
davrand~~~ n~~ görebiliyorduk. önce bize kral~ m~z~n kaç ya~~nda oldu~unu
sordu. Ben cevap verdikten sonra yabanc~~ dil bilip bilmedi~ini de sordu.
Bende kral~ m~z~ n Ingilizceyi iyi bildi~ini söyledim. Di~er bir soru da
Avrupa'n~n hangi ülkelerinde Tayland elçiliklerinin bulundu~u idi.
17 Likay, aktörlerin s~ radan konu~malar yan~s~ra ~ark~~ söyleyip dans ettikleri bir Tayland
halk dramas~d~ r. As~l draman~n ba~lamas~ ndan önceki giri~~bölümünde söylenen na~melerin,
dervi~lerin ~ark~~ ve na~melerinin taklidi oldu~u kabul edilir.
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~ ngiltere, Fransa ve Almanya'da birer elçi oldu~unu bildirdim; fakat bu
elçiler ba~ka ülkeler içinde hizmet görüyorlard~. Sultan, Siyam ile
Türkiye'nin diplomatik ili~kileri olursa bu elçilerden birinin Türkiye'deki
görevini yapmak üzere görevlendirilmesinin uygun olaca~~n~~belirtti. Sultan
daha sonra Tayland'da nas~l bir hukuk uyguland~~~n~~ sordu. Tayland
hukukunun eski Hint kanunlar~na, mesela Dharmashastra'ya dayand~~~ n~,
bununla birlikte eski Tayland krallar~n~ n ferman ve iradelefinin de
bulundu~unu ve kanunlar~ n günümüze kadar zaman zaman adapte
edildiklerini yada de~i~tirildiklerini söyledim. Ba~ka bir soruda, adetlerimize göre Taylandl~lar~ n birden fazla kad~nla evlenip evlenemedikleri idi.
Genelde bir erke~in evlenebilece~i kad~n say~s~ n~~ s~n~ rlayan bir kanun
olmad~~~ n~~ söyledim. Fakat ço~u zaman bir kad~nla evlenmek halk~n bir
gelene~i idi. Sadece bakmaya gücü yetenler çok kad~n al~yordu. Bir ara
sessiz kalan Sultan, Tayland gelene~inin Türk gelene~ine çok yak~n
oldu~unu söyledi. E~itim, sa~l~k hizmeti ve Tayland'daki Müslümanlar gibi
ülkemiz meseleleri ile ilgili ba~ka birtak~m sorular da sordu.
~lk gösteriden sonra bize müsaade etti ve bizde Merasim Kö~künde
yemek yedik. ~o~rendi~ime göre bir gösteri daha vard~, fakat bu saray
kad~ nlar~~ içindi. Dolay~s~yla ilk gösteriden sonra erkekler ayr~lmak zorunda
kald~.
Merasim Kö~künde verilen ziyafetteki yemeklerin tümünün Avrupa
türü yemekler oldu~unu söylemi~tim. ~imdi hat~ rlad~~~ma göre tad~na
bakt~~~m~z bir yemek Türk yeme~i idi. Dolay~s~yla burada biraz daha
bahsedeyim. Yemekten sonra her zaman Türk kahvesi ikram edilirdi.
Kahve ölçü kab~~büyüklü~ündeki küçük bir fincana konuyordu. Fincan~n
yumurta altl~~~ na benzeyen elmaslarla süslenmi~~alt~n bir kapa~~~vard~.
Kahve koyu pi~irilmi~~ve sü tsüz olup rengi daha çok Samor suyuna (Taylan
bitkisel ilac~ ) benziyordu.Tatl~~ ve kokulu idi. Baz~lar~ m~z sevdi baz~lar~m~z
da tarafs~z kald~. Kahve d~~~ndaki ba~ka bir Türk ~eyi de Fas nargilesi idi.
Cam bir kapta Türk tütünü ile birlikte ikram ediliyordu. Bunu ülkemizde
çok gördük fakat bu nargile sarayda kullan~ld~~~~için farkl~yd~. Gelene~e
göre elmaslarla i~lenmi~~olmal~d~r. Türkçe'de çubuk denilen ba~ka bir tür
pipo (a~~zl~k) vard~. Bu pipo normal bir pipo idi ama uzunlu~u bir metreden
fazla idi. ~çme ~ekline gelince oldukça merasime tabi idi. Çünkü bunu
içenler daire ~eklinde yada bir s~ra halinde oturmak zorunda kal~yorlard~.
Pipo yada çubuk bir metreden büyük oldu~u için hizmetçi taraf~ndan
getirilirdi. Tiryaki a~~zl~k tarafin~~ eline al~ r ve di~er ucunu da ate~~ve
k~v~lc~ mlar~n hal~~ üzerine dü~ memesi için bir tepsiye koyarak yere b~rak~ rd~.
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Bu tür pipo Türk tütünü ile doldurulur ve tutu~turmak için de üzerine me~e
kömürü konurdu. Bir süre içildikten sonra bo~az kurundu, bunu önlemek için
hizmetçi, reçel gibi bir tabak konserve meyve getirirdi. Tiryaki bu reçelden
bir ka~~ k yer ve tatl~l~~~ n~~hissederdi. Tatl~dan dolay~~susayan tiryaki su içer
ve bo~az~ n~ n kurulu~unu giderirdi. Böylece pipo içme i~i biterdi. Sultan ara
s~ ra bu gibi ~eyleri bize denememiz için gönderirdi. Biz Taylandl~larda
Avrupal~lar~~kendi fufelimizi tatmalar~~için böyle davet ediyorduk. Bizim
kendili~imizden tad~na bakmak istedi~imiz ba~ka Türk yiyecekleri de oldu.
Kapal~~ çar~~ya gitti~imiz gün Praya Deves'in gözleri saul~ k taze hurmalara
tak~ld~. Geri döndü~ü zaman Türkiye'ye gelipte taze hurma yememenin
do~ru olmayaca~~n~~ söyledi. Hepimiz onun fikrine kat~ld~ k ve içimizden
birini görevliye gönderip birgün bize taze hurma getirmesi için kula~~ na
f~s~ldamas~n~~istedik. Yeme~e oturdu~umuzda taze hurmalar~~ gördük, "Lao
Lok" 18 areca find~ klar~na (felfelek ?) benziyorlard~~ fakat kabuklar~~
Tako'nunki 19 gibi sar~~ve ince idi. Tatl~lara s~ ra gelince birinin kabu~unu
al~ p yar~s~ n~n tad~ na bakt~ k, fakat hayal k~ r~ kl~~~ na u~rad~ k. Tad~~ bizim
Lamud'a 2° benziyordu fakat daha buruk ve tatl~~ idi. E~er bunu Lamud'Ia
kar~~la~t~ racak olsak onunla yar~~amaz. Böyle bir deneyden sonra, e~er bir
Türk yada bir ba~kas~~ taze hurmalar~ n leziz oldu~unu söyleyerek övünürse
ona hiç inanmaman~z~~ tavsiye ederim. Hurma antika gibidir, iyi olmalar~~
için tamamen kurumu~~ve eski olmal~d~ r.
Ay~ n 24. günü ö~le vakti ba~bakan olan Sadrazam 21 bizi kendi evinde
yeme~e davet etti. Söz ba~bakan olan Sadrazam'a gelince belkide
Türkiye'de vezirin durumu hakk~ nda daha fazla bilgi sahibi olmak
istersiniz. Türkiye'de üçü yüksek olmak üzere 14 vezir vard~ r.
Yüksek dereceli vezirler ~unlard~r: Hükumetin ba~~~olan Sadrazam, dini
müessesenin ba~~nda bulunan ~eyhülislam ve Saray ~~leri veziri ki Saray'~n
ve Sultan'~ n özel i~lerine bakan k~sm~ n ba~~d~ r. Di~er ~ l vezirlik daha a~a~~~
seviyede olup ~unlard~ r: hariciye, dahiliye, ordu, bahriye, din i~leri, maarif,
askeri i~ler, maliye, adalet, sadaret kethüdal~~~~ve Sultan haslan nezaretleri.
Bu ondördün hepsi kabine üyesi idiler. Zaman zaman saray'da bir araya
18

"Lao Lok" areca f~nd~klar~~ (felfelek?) hurman~n yumu~ak kabuklu bir türüdür.

Tako siyah gövdeli bir a~aç türüdür. Meyvesi Çin eri~ine benzer, sar~ ya çalan yumu~ak
kabu~u vard~r.
20 Lamud, kahverengimsi yumu~ak kabu~u olan bir Tayland meyvesidir. Olgunla~ t~~~~
zaman çok tatl~~ ve lezizdir.
21 Sadrazam, burada ilk defa Türkçe söyleni~~~ekli ile an~lm~~ t~r. Prens Damrong onu
Taylandçaya "Agramahasenadhipati" ~eklinde çevirmi~tir. Tabii böyle bir makam Tayland
19

idaresinde bulunmamaktad~r.
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gelir hükumet i~lerini görü~ürlerdi. Her vezir kendi bakanl~~~ n~n i~lerinden
sorumlu ve yetkili idi. Gelene~e göre,Sadrazam'~n bütün bakanl~klar~n
hükumetle ilgili i~lerinde tam yetkili oldu~u söylenmektedir. Kendisi
bakanl~klarla ilgili i~leri Sultan'a bildirir ve ondan ald~~~~emirleri vezirlere
iletirdi. Fakat ~imdiki Sultan bu usulü be~enmedi. Dolay~s~yla, bütün
vezirlerin kendileri ile ilgili i~lerde do~rudan do~ruya rapor verip
kendisinden emir almalar~n~~ istedi. Sadrazam, sadece Sultan'~n kendisine
tevdi etti~i belirli meselelerde Hükumet i~lerinin ba~~~idi. Dini meselelerde,
Sadrazam~n seviyesinde bulunan ~eyhülislam'a gelince o da asl~nda
Ba~piskopos yada Phra Maharajaguru 22 gibiydi. Bir ba~ka deyi~le o Türk
dini lideri idi. Kendisinin neden vezir oldu~unu, anlaman~z için biraz
aç~ klama yapmam gerekir.
Peygamber Muhammed öldü~ünde, sahabelerinden kendisinden sonra
dini meseleleri yönetecek birisini devaml~~ surette seçmelerini istemi~ti. Hz.
Muhammed'in yerine dini meseleleri idare eden kimseye Halife deniyordu.
Önceleri, sahabeler aras~ nda Ebubekr gibi kimseler halife seçilmi~ ti. Halife
kim olursa olsun, gelene~e göre bütün Müslümanlar -nerede ya~arlarsa
ya~as~ nlar, hangi milliyet ve dile mensup olurlarsa olsunlar- Halife'nin
tebalar~~olmasalar bile,kendisine Hz.Muhammed'in halefi oldu~u için sayg~~
göstermek zorunda idiler. Daha sonralar~~ güçlü olmak isteyen bütün
Müslüman krallar Halifeli~i de istemeye ba~lad~ lar çünkü Müslümanlar~~
Halife'ye itaata zorlayan dini kurald~. Bunun sonucu olarak Halifeli'~i elde
etmek için sava~lar yap~ld~ . Sonunda, güçlü olan herhangi bir kral Halife
oluyor ve unvanda tahtla birlikte el de~i~tiriyordu. Art~k daha önceleri
oldu~u gibi bir Halife seçmek gerekmiyordu. Türkler güçlü olduklar~~zaman
Türkiye'nin Sultan'~~ Halife unvan~n~~ elde etti ve günümüzdeki Sultan'a
kadar da hanedan içinde el de~i~ tirerek geldi. Dolay~s~ yla Avrupa yada
Hindistan ve hatta bizim ülkemizde olsun bütün Müslümanlar Sultan'a her
zaman sayg~~gösterir ve ona dua ederler. K~ sacas~, Sultan hem Türkiye'nin
kral~~ hemde bütün Müslümanlar~n ba~~~idi, dolay~s~yla ~slami meselelerle
ilgilenmek için bir vezire ihtiyaç duymu~tu. Di~er bakanl~ klarda vezirlerin
görev da~~l~ m~n~ n nas~l oldu~u ve kendi meselelerini idarede ne derece
ba~ar~l~~ olduklar~ n~~ bilemiyorum. Gerçe~i aç~ kça anlayabilmek için bu
ülkede uzun süre kalmak, dillerini bilmek ve halk~n aras~nda dola~mak
gerekir. Benim gibi dünyay~~görmeye ç~ k~ p her u~rad~~~~yerde 4 yada 5 gün
22 "Phra Maharajaguru" en çok sayg~~duyulan Brahma yada Purohita'n~n unvan~~oldu~u
halde "Yüce Patrik" (Phra Sangharaj) ülkede bulunan en yüksek ke~i~e verilen unvand~r.
Halbuki Islam'da rahip olmad~~~~gibi ke~i~te yoktur.
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kalabilen bir kimse gerçe~in tümünü göremez. Böyle olmakla birlikte,
gördüklerim ve ba~kalar~n~ n bana söylediklerinden anlad~~~ma göre
Türkiye'nin idaresi oldukça zor gözükmektedir. Bunun ba~l~ ca sebebi daha
önce söyledi~imiz gibi topraklar~n~n üç k~taya da~~lm~~~olmas~d~ r. Türkler
n
ve Avrupal~ lar su ve ya~~gibidir. Hükumet Türk olmas~na ra~men, Sultan'~
Türk
usulü
~,
her
zaman
destekleyen
büyük
Avrupa
uluslar
Avrupal~~tebas~n~~
bir idareyi protesto ediyorlard~ . Hükumet taviz vermek ve kural~~
de~i~ tirmek zorunda kal~ yordu. Mesela ülkenin kanunlar~~birisi Türklere ve
birisi de Avrupal~ lara (Napolyon Kanunu) olmak üzere ikiye ayr~lm~~t~.
Askerlik sadece Müslüman vatanda~lar içindi. Avrupal~~vatanda~lar ise
bunun yerine vergi ödüyorlard~.Çünkü onlar~n silah ta~~ malar~na güven
duyulmuyordu. Bu örneklerden bile anla~~laca~~~üzere ülke idaresi zor bir
ülkeydi. Avrupal~ lar Türkiye'nin iyi idare edilmedi~ini ve karga~al~klar
oldu~unu ço~u zaman söyleyerek tenkit ederler. Fakat bana göre hükumet
övgüye de~erdir. Çünkü Türkiye topal ayakl~~bir adama benzer. Müzmin
yürüyemezsede,
bir hastal~~~~olmas~~dolay~s~ yla Avrupal~lar kadar h~zl~~
aya~~n~~~imdiye kadar sürükleyebilmesi iyi bir ~ey olarak görülmelidir.
Sadrazam Dilaver Pa~a idi. Ya~~~k~rk~ n üzerinde olup daha önceleri
Kandia'n~ n Bey'i idi. Hükumet için büyük hizmetler yapm~~~olmal~ ki Sultan
onu, ben gelmeden iki ay önce bo~alan sadrazaml~~a di~er, vezir ve yüksek
rütbeli görevlileri atlayarak, atam~~t~ . Bu durum, yeni Sadrazam'~n resmi
gelenekleri bilmedi~inden yak~ nan Türk görevlilerini memnun etmerni~ti.
Fakat Avrupal~ lar ondan memnun gözüküyorlar. Dürüst, samimi ve
kendisinden önceki as~ lzadelerden daha cömert oldu~u için övülüyordu.
Sadrazam'~ n oturdu~u yer Saray'dan fazla uzak de~ildi. Anlad~~~ ma
göre di~er vezirlere de evler tahsis edilmi~ ti. Fakat Sadrazam resmi
ikametgah~ na yeni ta~~nm~~t~, dolay~s~ yla bina henüz dekore ediliyordu ve
tam olarak haz~ r say~lmazd~.
Sadrazam'la olan konu~mam~z genellikle Tayland'daki Müslümanlar
hakk~ndayd~ . Türkler,Tayland vatanda~~~yada orada bulunan MüslümanSadece bu de~il,
lar~ n Halife olan Sultan'a dua ettiklerini dü~ünüyorlard~.
Praya Rajbangsan ve Luang Laksamana'mn Arapça'y~~ iyi konu~abileceklerini dü~ünüyorlard~ . Bana Taylandl~~müslümanlann kanun ve
geleneklerini sordu.Tayland'daki müslümanlar~n Taylandl~~ve malaya
olmak üzere ikiye ayr~ld~klar~ m söyledim. Dini bir tarafa b~rak~rsak,
Taylandl~~müslümanlar~ n dil ve gelenekleri Tayland, Malezyal~~müslümanlar~ n dil ve gelenekleri de Malezya dili ve gelenekleri idi. Sadrazam daha
sonra bana, Tayland'daki Müslümanlar~n kendi aralar~nda m~~ ili~ki
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kurduklar~n~~ yoksa de~i~ik dinlere mensup di~er Taylandl~lara m~~
kar~~t~ klar~ n~~ sordu. Bende, din fark~~ gözetilmedi~ini ve de~i~ ik dinlere
mensup olan kimselerin birbirleriyle ço~u zaman evlendiklerini söyledim.
Sadrazam da bana de~i~ik dinlere mensup ki~ilerin evlenmesinden do~an
çocuklar~ n dinlerinin ne oldu~unu sordu. Bizim Tayland gelene~ine göre
çocuklar~n baban~n inanc~n~ n benimsediklerini söyledim. E~er bir
Müslüman Taylandl~~ bir kad~ nla evlenmi~se onun çocuklar~~ babalar~~ gibi
Müslüman olacaklard~ r. E~er Müslüman bir kad~ n Taylandl~~ile evlenmi~se
çocuklar~~ Budist olacakt~ r. Sadrazam böyle bir gelene~in iyi oldu~unu
belirterek, Türkiye ile Siyam aras~ nda diplomatik bir ili~ki olursa Siyam'daki
Müslümanlar~ n çok memnun olacaklar~n~~bildirdi. Ben de, diplomatik bir
ili~ kimiz olsun yada olmas~ n Müslümanlar~n ~imdikinden daha iyi bir
muamele göremeyeceklerini belirttim. Çünkü Tayland kanunlar~~ ve
gelenekleri hiçbir inanc~~yasaklamamaktad~ r, ki~i istedi~i herhangi bir dini
seçebilir. Bir dine inanan kimselere kar~~~hiçbir ayncal~ k gözetilmedi~i gibi,
bir ba~ ka dine inanan kimselere de öncelik tamnmaz. Sadrazam bu
gelene~in Avrupa'dakinden daha iyi oldu~unu fakat Türkiye'de kabul
edilemeyece~ini belirtti.
Ay~ n 25. inde görevli bize Sultan'dan birçok hediye getirdi. Bunlar~ n
bir k~sm~~ Kral~m~ za benim tarafimdan götürülmek üzere Sultan taraf~ ndan
belirlenmi~ ti. Sultan ayr~ ca iyi dileklerini de bildirmemi istemi~ti. Ba~ka
birtak~m ~ eyler de bana, beraberimde bulunan kimseler ve hizmetçilerimize
hat~ ra olarak verilmi~ ti. Sultan'~ n cömertlik ve alicenapl~~~~ tarif
edilemeyecek kadar büyüktü.
O gün Türkiye'yi terketmek üzere haz~ rland~~~m~z gündü. Anlatmay~~
unuttu~ um çok ~ey görmü~~ve ö~renmi~ tim. Dolay~s~yla onlar~~
buraya
toplay~ p yaz~ yorum. Türkiye'de ziyaret etti~im çe~itli okullar vard
~. Mesela,
yabanc~~diller ö~reten bir okul, resim ve heykel okulu, askeri okul ve deniz
okulu; bu okullar Avrupa'dakileri taklit etmeye çal~~t~klar~~için övgüye lay~k
olabilirler. Fakat tabiat~ yla Avrupa okullar~~ ile yan~amazlar. Dolay~ s~yla
onlar~~etrafl~ ca anlatmak pek de faydal~~olmayacakt~ r. Okullardan bahsedecek olsak Avrupa'daki okullar~~anlatmak daha faydal~~ olur.
Okullar~ n yan~s~ ra yeni aç~lm~~~olmas~ ndan dolay~~ içerisinde fazla bir
~ ey bulunmayan bir müzeyi ziyaret ettik. Bir silah deposuna da gittik; içinde
küçük ve büyük silahlar~n bulundu~u bir bina idi. Fazla ilgimizi çekmedi.
Burada birçok fi~ ek alabilen mavzerler vard~. O s~ ralarda henüz çe~itli
k~s~ mlara da~~t~ lmam~~lard~ . Piyadeler hâlâ Martini Hanry'i kullan~yorlard~~ fakat polislerin Winchesterleri vard~.
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Türkiye'nin oldukça ilgi çekici olan bir silah fabrikas~~ vard~. Çünkü
buradaki makineler hem küçük hemde büyük silahlar~~ yapabiliyorlard~.
Toplar da yap~l~ yordu fakat pek faydal~~ de~ildi; pahallyd~~ ve iyide
yap~lm~yorlard~ , bunlar~~ Avrupa'daki Group ve Armstrong firmalar~ndan
sipari~~etmek daha h~zl~~ oluyordu. Buradaki makinalar~~belkide eski silahlar~~
yenilemekte kullamyorlard~ . Fakat küçük silah yapan makinalar çok yararl~~
idi. Her~ eyi kendileri tamir edebiliyor, parça, silah be~ikleri ve hatta Paston
mühimmat~~ da yapabiliyorlard~.
Silah namlular~~(cradles), i~itti~ime göre, tornada yap~l~ yordu, fakat
böyle uzun, yass~~ ve düzgün olmayan namlular~ n torna içinde nas~l
döndürüldü~ünü bir türlü hayal edemiyordum. Silah fabrikas~nda bunun
nas~l yap~ld~~~ n~~ gördü~üm zaman durumu iyice anlad~m. önce 2,5 inçlik
bir tahta üzerinde tasla~~n~~ çizip bu tahtay~~ b~çk~~ ile kaba bir namlu haline
getirerek bir torna içinde çeviriyorlard~. özel torna, kar~~l~ kl~~ iki tarafa
yerle~tirilmi~~model namlu ile kaba namluyu yediyordu. Dönen alet ortada
idi. Model ve kaba namlular~ n her ikisi de beraber dönüyorlard~. Aletin
kulpu modelin kar~~s~ nda olup, kesici kenar~~ yönlendiriyordu. Bu kesici
kenar da bir dönü~ te, kaba namluyu modelin ölçüsüne göre kesiyordu. Nas~l
yap~ld~~~n~~ gördükten sonra namlunun bir torna içinde döndü~ünü kabul
etmem gerekmektedir.
Merasim Kö~kü'nü anlat~ rken içinde bir Türk hamam~mn bulundu~unu söylemi~ tim. Fakat Türk usulü banyo yapmay~~anlatmam~~t~ m. Türk gibi
banyo yapmak asl~ nda bizim Taylandça'da "bir çad~rda oturmak" 2 3
dedi~imiz ~eydi. Çünkü iki odas~~ vard~ , zemin ve duvarlar~~ mermerden
yap~lm~~t~ . Bu iki oday~~~s~ tmak üzere zeminin alt~na yada ba~ ka bir yere ate~~
yak~lm~~t~. ~çteki oda ~~ ~~ o, d~~taki oda da ~~ oo (Fahrenheit) derece
~s~t~l~ yordu. Türk hamam~ na banyo yapmak için gidecek kimse üzerine
giymek üzere kald~~~~yerden kal~ n bir ceket yada kuma~~~üzerine almas~~
gerekirdi. Çünkü d~~ar~daki s~cakl~ k hemen hemen 6o (Fahrenheit)
dereceydi. E~er dikkat edilemezse ü~ütülebilirdi. Dolay~s~yla ü~ütmemek
için kal~ n bir ceket yada kuma~~~üzerine almas~~zorunluydu. D~~ taki odaya
girip elbiseler ç~kar~ l~nca ~s~~de~i~ikli~i pek fark edilmezdi. Bu oda oturmak ve
elbiseleri de~i~ tirmek için hali ile kaplanm~~~ve kanepe ve sedirler konmu~tu.
Elbiseler ç~ kar~l~nca sar~ n~lacak bir ~ey vard~: vücuda sar~ lacak beyaz bir
~i, içinde ot
2 3 "Bir çad~ rda oturma" (Khao kra jom) bir tür tedavidir. Burada ki
kar~~~mlarm~ n kaynad~~~~bir kab~ n önüne oturur ve hava geçirmez bir örtüyü, kab~~ da içine
alacak ~ekilde üzerine örterek derince nefes al~ p verir.
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pe~ temal ve vücudu ovacak beyaz bir lif. Elbiseler ç~kar~l~p bunlara
sar~ld~ ktan sonra iç odaya geçmek için tahta takunyalar giyilirdi, çünkü
mermer zemin yal~ nayak yürünemeyecek kadar s~cakt~ . Içeri odada mermer
bir küvet ve üzerine oturup kurnay~~açmak için tahta bir oturak vard~.
Vücudunuzu istedi~iniz kadar bu beyaz lifle ovabilirsiniz. Bizi lifleyecek bir
hizmetçiyi (nat~n) ça~~ rabilirdik fakat bunun adaba ayk~r~~oldu~unu daha
önceleri duymu~ tum. Utand~ m ve dolay~s~ yla kendi kendimi lifledim ve
usulün tümünü de uygulamad~ m. Tatmin oluncaya kadar y~kand~ktan
sonra d~~ taki odaya dönüp havlu ile kendimi kurulad~m ve elbiselerimi
giydim. Türk hamam~~i~ide böylece bitti. Kendimi çok hafif hissettim.
Ay~n 26 s~nda ö~le vakti, üniformalanm~z~~giyip Sultan'a veda etmek
üzere Kabul Salonu'na gittik. Salon ilk geldi~imizde gördü~ümüz gibi idi.
Sultan, Siyam krall~ k ailesine mensup kimseleri misafir etmekten dolay~~
duydu~u memnuniyeti Kral~m~ za iletmemi benden istedi. Bu ziyaretin
ileride iki ülke aras~ nda dostça bir ili~ ki kurulmas~ na vesile olmas~n~~
dileyerek Kral~m~z~ n Türkiye'yi ziyaret etmesini de umut etti~ini bildirdi.
Daha sonra Sultan bizlere iyi yolculuklar diledi. Bende kendilerine,
maiyetim ad~ na bizlere gösterdi~i hiç unutamayaca~~m~z iltifat ve
teveccühlerden dolay~~bizzat te~ekkür ettim. Böylece münasip bir ~ekilde
konu~up sayg~lanm~z~~sunduktan sonra Sultan'dan müsaade alarak dönüp
elbiselerimizi de~i~ tirdik. Rus Elçili~i'ne gidip Türkiye'de kald~~~= süre
içinde bizlere her zaman yard~mc~~olduklar~ndan dolay~~kendilerine te~ekkür
ettik. Sonra Saray'a ait Daha ad~ nda bir yata bindik. Bu yat iki bacal~~olup
motorlu idi. Beni Yunanistan'a götürmek üzere Sultan taraf~ndan özel
olarak haz~rlat~lm~~t~ . Beraberimizde Saray muhafiz~~Ahmet Pa~a ile bir
tercüman da gelmi~ ti.
Yat~m~z sabah~ n birinden sonra Istanbul'dan ayr~ld~. Böylece
Türkiye'ye yapt~~~ m ziyaretle ilgili raporumun sonuna geldim.
Türkiye'ye olan ziyaretimle ilgili raporumu hepiniz okudunuz, e~er
dü~ünecek olursan~z, benim Türkiye seyahatim, Sultan'~n beni a~~rlamas~n~~
gerektirecek Hükumet i~leri ile ilgili de~ildi. Ba~kenti ziyaret eden yabanc~~
bir misafiri kar~~ lama gelene~ine göre beni sadece bir kere huzura kabul
etmi~~olsayd~ , kendilerini tenkit edecek hiçbir sebebim olmayaca~~~gibi
hayal k~r~kl~~~na da u~ramazd~ m. Fakat Sultan bana iyi muamele etmek ve
iltifatta bulunmaktan ho~lan~ yor ve bana gösterilen hürmetten ve iyi vakit
geçirmemizden de memnun oluyordu. Böyle bir resmi muamele görmemin
sebebi ne idi? Beni yada o s~ rada oraya giden bizden birini tamd~~~ndan
ötürü de~ildi. Dolay~s~ yla içimizden birinden ~ahsen memnun oldu~unu
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söyleyemezdik. Biraz dü~ündükten sonra bunun sebebinin, Sultan'~n Siyam'a
kar~~~dostça davranmas~~ oldu~unu anlamak gerekir. Dolay~s~yla, Sultan
ba~kentini ziyaret etme f~rsat~n~~ bulan krall~k ailesine mensup kimseleri
~erefine uygun bir ~ekilde a~~rlam~~t~ r. Ben, orada sadece bir arac~~ olarak
bulunmu~~bir kimseyim. Dolay~s~yla olaylar~~izledim ve sizlere anlatt~m.
ÖNEMLI KI~ILER HAKKINDA KISA BILGILER
Padi~ah Abdülhamit: 1876-1909 y~llar~~ aras~ nda hüküm sürmü~tür.
Karde~ini tahttan uzakla~t~ ran bir darbenin sonucu olarak tahta geçti.
Osmanl~~tarihinde ilk yaz~l~~anayasay~~Aral~k 1876 tarihinde ç~kard~. Fakat
bu anayasa Padi~aha yada sultana çok yetki vermi~ti. Mesela Sultan,
yap~lan kanunlar~~ tastik etme, vezirleri atama ve temsilciler meclisini
da~~tma yada toplant~ya ça~~rma yetkisini elinde bulunduruyordu. Ayr~ca
Sultan Halife ilan edilmi~~ve ki~ili~i kutsalla~ t~ r~lm~~t~. Sultan Abdülhamit,
bir müstebid ve bask~c~~ve fakat ayn~~ zamanda da bir reformist, Osmanl~~
vatanperveri ve olaylar~n bir kurban~~olarak nitelenmi~ti. Suikasta u~rama
korkusu, kendisini a~~ r~~derecede ~üpheci yapm~~t~. Hiçbir Sadrazam~~ uzun
süre tutmad~. Türk-Rus sava~~~sonundaki tehlikeli durumu, 1878-1909
y~llar~~ aras~ nda ülkeyi parlementosuz idare etmek için bir bahane olarak
kulland~. Gazeteler sansür ediliyor ve ço~u zamanda kapat~llyordu.
Kendisini, Istanbul civar~ ndaki Y~ld~z Saray~nda neredeyse hapsetmi~ ti.
Bununla birlikte e~itim ve silahl~~ kuvvetlerde reform yapt~. Tramvay yollar~,
telegraf ~ebekesi ve demiryollar~~ gibi amme müesseseleri kurarak ülkeyi
modernle~tirdi. Ülke en az~ndan maddi yönden modern bir döneme girdi.
Ancak, 1889 da te~kilatlanan Genç Türkler kendisini bir müstebid olarak
görüyorlard~. 1908 y~l~ndaki ink~lap s~ras~nda Genç Türklerin anayasal
idareyi tekrar getirme yolundaki isteklerini kabul etmi~~ve bir hükümdar
olarak uysall~~~ n~~ göstermi~tir. Kendisi 1909 da tahttan indirilmi~~ve
sürgüne gönderilmi~tir. Saltanat~n~n ba~lang~c~ nda temsilciler meclisini
toplam~§ ve sonrada da~~tm~~t~ r. Sonunda meclisi yine toplad~~fakat bu sefer
meclis kendisini görevden ald~. Ba~ta bir ink~lap kendisini tahta oturtmu~tu
sonunda da yine bir ink~lap kendisini tahttan indirdi.
H.R.H. Prince Damrongrajanubhab: 1862 y~l~nda do~du. Kral Mongkut
(Rama IV) un 57. o~ludur. Karde~i Kral Chulalongkorn'a (Rama V) önce
saray muhafiz~~ olarak sonra da Grand Palace'deki okullar~n yöneticisi
olarak hizmet etti. 1890 y~l~nda E~itim Dairesi'nin ba~~na geçti. Kral
Chulalongkorn, kendisini 189 ~~ y~l~nda özel elçisi olarak Avrupa, Hindistan
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ve M~s~ r'a gönderdi. 1892 de Içi~leri Bakan~~ oldu. Kral VI. Rama'~n
saltanat~~süresinde, ayn~~görevi 1915 y~l~ na kadar sürdürdü. Sonra kendisine
general rütbesi verilerek Kral'~ n dan~~manl~~~ na getirildi. Milli Kütüphane'nin i~lerini yürüttü ve Protokol I~leri Bakanl~~~ na getirildi. Kral VII.
Rama döneminde ba~bakan oldu. Prens Damrong, hem iyi bir idareci
hem de iyi bir alimdi. Tayland Tarihinin babas~~olarak kabul edilir. Tarih,
edebiyat, biyografi ve di~er konularda birçok kitap yazd~. Kral V.
Rama'n~ n ba~latt~~~~reformlarda çok yard~mc~~ oldu. 1943
y~l~ nda 8 ~~ ya~~ nda
iken kalp krizi sonucu öldü.
H.R.H. Prince Chirapravatvoradej: (1876-1 913) Kral V. Rama'n~ n ikinci
e~inden do~mu~ tur. 1885-1900 y~llar~~ aras~nda Avrupa'da ö~renim gördü.
Döndü~ü zaman orduda bir görev almak için Danimarka'da askeri
akademide okudu. Babas~n~n saltanat~~s~ras~nda general oldu ve Kromnun
Nakornjaisrisuradej unvan~ m ald~. Kral VI. Rama'n~n saltanat~~döneminde
bir savunma bakanl~~~~kurulmu~~ve kendisi de ilk savunma bakan~~ olarak
atanm~~~ve Kromameun'dan daha yüksek olan Kromaluang unvan~n~~
alm~~t~. 34 ya~~nda mare~al oldu. Hasta oluncaya kadar bütün hayat~n~~
orduyu güçlendirmeye harcad~. 38 ya~~nda öldü. Kendisi silahl~~kuvvetleri
modernize etmede öncü olarak hat~ rlanacakt~r.
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