FATIH SULTAN MEHMED'IN VEZIRI
AZAMLARINDAN MAHMUD PA~A ILE
~EHZADE MUSTAFA'NIN AR ALARI
NEDEN AÇILMI~TI?
Ord. Prof.

I. HAKKI UZUNÇAR~ILI

Fatih Sultan Mehmed'in o~lu Mustafa ile Vezirlazam
Mahmud Pa ~ a'n~n aralar~ nda münaferet oldu~u tarihlerde zikredildi~i halde bu münaferetin sebebi gösterilmemektedir. Kimi "sab~ kta mabeynlerinde keder vard~, gidermemi~lerdi"1, kimi "sab~ kta
~~kak ki merhum ~ehzade ile Pa~a beyninde malihndu" 2 ; baz~lar~~
"~ ehzade Mustafa, Mahmud Pa ~ a ile daima bürûdet üzere
olup beynlerinde küdûret-i külliyeleri" oldu~undan 3 ve baz~lar~~ da
"~ehzade Sultan Mustafa, Mahmud Pa ~ a'dan daima Iraz üzere
olup beynlerinde küdûret-i külliye var idi" 4 deyip bir k~sm~~ "~ ehzade Mustafa ile miyanelerinde cereyan eden cedavil-i kil ü kalden" ve Ibn Kemal de "Sab~ ka-i ~ikak ki merhum ~ehzadeyle pa~a
mabeyninde malûmdu" 6 denilerek di~erleri de bu tarzda kapal~~ olarak' bahsettikleri halde çirkin bir hal oldu~undan dolay~~bu münaferetin ne oldu~unu aç~ k olarak göstermemi~ler ve ~ ehzade Mustafa'n~ n ölümünden memnun olan Mahmud Pa ~ a'n~n siyah
oldu~unu yazd~klar~~matem elbisesi yerine beyaz giyerek satranç
oynamas~ndan dolay~~ aleyhdarlarm~n tahrikiyle bu hale kar~~~mu~ber
olan Padi~ah taraf~ndan hapis ve katledildi~ini beyan etmi~lerdir.
Halbuki o devri ya~ ayan A~~ k Pa ~ a-zade, Ne~ri, Behi~ti, Dursun
Behi~ ti (kütüphanemizdeki nüsha), S. 13.
'bn Kemal, c. VII, s. 412, 413.
Solak-zâde, s. 215.
4 Tâcü't-Tevarih, c. I, s. 551, 552.
Hadikatü'l-yüzera, s.
2 Di~er bir yerde yine 'bn Kemal, c. VII, s. 376 (Tenkitli transkripsiyonSerefettin Turan).
7 Hayrullah Efendi, c. VIII, s. 145; Enderunlu Ata, c. II, s. 7; Hadikatü'lCevami, c. I, s. ~ g~ .
2
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Bey tarihlerinde de bu hususa dair bir kay~t görülmemektedir. Yaln~z XVI. asr~ n ikinci devresinde ya~am~~~ olan Ali, Mahmud
Pa ~ a'n~n tercüme-i halinde:
"Feemma hikmet hudan~nd~r, ~ ehzade Mustafa ile mabeynlerinde bir vah~et hadis oldu; ol halete dahi mü~ir-i mü~arünileyhin
haremine müteallik bir gayr-~~vaki töhmet bis oldu; pes ol muhalefet ve udvan mabeynlerinde izdiyadla nümayan iken ~ehzade-i
mesfur bagteten vefat eyledi; baz~~müfsidin der ki Mahmud Pa ~ a
zerafetle zehir içirdi deyu vah~et-i kadimeye bina ve müddeas~m zürrunca isbat eyledi" 8 diyerek ~ehzade ile Mahmud Pa ~ a aras~ndaki
münaferetin, ~ ehzade Mustafa taraf~ndan Mahmud Pa ~ a'n~n
kar~s~na vaki tecavüzden ileri geldi~ine i~aret edilmi~tir. En son olarak
Ismail Hâmi Dani~ mend Osmanl~~tarihi kronolojisinde (C. I, s.
330) "di~er bir rivayete göre yak~~~kl~~ çapk~n bir genç olan ~ ehzade Mustafa, Mahmud Pa ~ a'n~ n kar~s~n~~ ba~tan ç~karm~~~i~te bundan dolay~~ Pa~a, ~ehzadeyi zehirleterek intikam ald~~~~için Padi~ah,
pa~ay~~ idam ettirmi~tir" denilmekte ve vak~ay~~teyit eylemektedir.
Müverrih
ve kronolojiyi teyid eder mahiyette olan bu kis= izah~na geçmeden evvel tarihlere göre ~ehzade Mustafa'n~n vefatim k~saca anlatal~m :
Bilindi~i gibi Karamano~ullar~~Beyli~inin Gedik Ahmed Pa ~ a
taraf~ndan tamamen ortadan kald~r~ld~~~~ve kalelerinin elde edildi~i s~rada Fatih Sultan Mehmed'in Karaman valisi olan o~lu
Mustafa da Develi Karahisar'l almak isteyerek o s~rada kendisi dermans~z ve hasta oldu~undan bizzat gidememi~~ve maiyyeti beylerinden Koçi Bey'i kâfi miktarda kuvvetle göndererek Develi Karahisar'~~ ku~att~rm~~t~. Hisarbeyi olan Atmaca Bey, kaleyi teslim
için bizzat ~ehzadenin gelmesini ~art koymu~tu. Durumu haber alan
~ ehzade Sultan Mustafa hastal~~~na bakm~yarak Develi Karahisar önüne gelip kaleyi teslim ald~~ve avdette Ari~de'ye u~rayarak
sonra Bor'a geldi, orada hamama girdi, y~kan~p ç~kmas~n~~ mütaak~p
vefat ediverdi (878 ~aban = 1474 Ocak).
Ali'nin de i~aret etti~i gibi bir rivayete göre ~ehzade Mustafa,
kar~s~na vaki tecavüzden dolay~~ Mahmud Pa ~ a taraf~ndan bir tertip
neticesinde zehirlettirilerek namusuna vaki tecavüzün intikam~~ al~nm~~.
8

Ali, Künhü'l-ahbar (Bas~lmam~~~birinci cilt, kütüphanemizdeki nüsha), s. ~ o~ .
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Meali'nin Hiinkârnâme'sindeki kayda göre ~ ehzade Mustafa hastal~ ktan kurtulam~yaca~~n~~ anlay~nca lalas~n~~ (Ahmed Bey)
davet ederek öldükten sonra hasm~~ olan Mahmud Pa ~~ a'n~n yine
mevki sahibi olaca~~n~~kendisinin u~rad~~~~felaketin (belki zehirletmesinin) sebebini Mahmud Pa ~ a'dan sormasm~~ ve intikam~m almas~n~~vasiyyet etmi~ tir. Meali'nin beyanatma göre ~ ehzade Mustafa çok yak~~~kl~~uzun boylu ve pek güzel imi~ . Meli manzum ese.~..) ba~l~~~~alt~nda
rinde (
~ehzadenin vasiyetini ~öyle anlat~yor n :

9 Hünkârnâme, Topkap~~ Saray~~müzesinde hazine kitaplar~ndan 1417 numaradad~r.
" Hünkârnâme, varak 170.
B~llden C. XXVIII, 46
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Bu k~s~= k~sa tercümesi ~öyledir:
Sekizyüz yetmi~~sekiz senesi tamam oldu; ~ehzade Sultan
Mustafa hasta dü~ tü, havas ve avam herkes kederlendi, tabipler tedavisine ko~tular; icap eden ilaçlar~~verdiler; derdine derman bulunamad~, ~ehzadenin ~zt~rab~~ dinmedi; yan~nda ne ana ve ne de babas~~
yoktu. Anas~n~n firak~~derdinden daima beyninin kemikleri s~zl~yordu;
baba hasreti ona çok a~~r geldi~inden helak olacakt~. Gam~ndan elbi-
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selerini parçalamak istiyordu; kâh lalam, kah mevlam diye feryat
ediyordu, art~k takatim tükendi, derd-i firalu söyliyecek kadar bile
takatim kalmad~. Can~m~n teli bir k~ldan daha incedir, sevdiklerimin
yüzünü a~ikar olarak görmek en büyük emelim olup ruhumun ku~u
bu emele eri~mek için uçmaktad~r. Bundan ba~ka hasretim yoktur;
ölümüm pek yak~nd~r; mademki anam~~rüyada göremiyorum vay
bana vay bu iftiraka.
Benim lalam, beni dinle. Benim bu son sözlerim kula~mda kals~n;
ben ölece~im, Ma hm u d ya~ayacak ve hünkarm hizmetinde kalacak;
benim gibi dünya nimetinden ve ana ve baba yüzlerini görmek saadetinden mahrum kals~n; babam Padi~ah oldu~u müddetçe ondan bütün
dünya nimetlerini selb etsin; babamdan en son istirham~m ~udur:
Benim u~rad~~~m bu felaketi M a hmu d'dan sorsun; o bana dü~manl~~~~yüzünden bu fenal~~~~yapt~. Bu hakikat size malâm olsun.

1.:~;
(Hür~lcârnâme'nin
ba~hkh k~sm~ndan: (Varak ~~72b)
~~ehz ade Mustafa ölünce devlet erkan~~ve ümera siyah matem
elbiseleri giyerek Pâdi~aha ba~sa~l~~~nda bulundular. Uzun Hasan
seferinden dönü~te Vezirazaml~ktan azledilerek Havsa kasabas~nda
ikamete memur edilen Mahmud Pa~ a da tâziyet için Istanbul'a
gitme~e karar verdi; hocas~~K ürd Haf~ z ona ça~~r~lmad~kça gitmemesini tavsiye etmi~~ise de Mahmud Pa~ a dinlememi~~ Istanbul'a
gitmi~. Saray kap~s~nda eski kölelerinden olan Teftin A~a da kendisine ayn~~ ~eyleri söylerse de dinlemiyerek Padi~ahm yan~na girer;
Mustafa öldü ise (memleket hizmetinde) ben var~m der; bunun üzerine Fatih, Mus ta fa 'n~n dü~mannun hayatta kalmas~~mümkün
de~ildir diye mukabele eder ve Mahmud Pa ~ a 'y~~elli gün Hisar'da
hapsettirir.
Mahmud Pa~ a, serbest b~rak~lmas~~için emir bekledi~i halde
hiçbir ses ç~kmaymca, halini hükümdara bildirme~e karar vermi~, beni
ya affet veya öldür mealinde bir ariza takdim etmi~. Bunun üzerine
Fatih Sultan Mehmed onu huzuruna getirtmi~. Mahmud Pa~ a,
Padi~aha etti~i hizmetleri saym~~, "senin isminin yan~nda halk aras~nda
benim ad~m da zikrediliyor; e~er günah~m büyükse merdce öldür,
de~ilse beni serbest b~rak" der. Padi~ah M a hmud Pa~a 'y~~dört sebepten ötürü suçlu bulur. Birisi Eflak'~~(Mak voyvodas~m) serbest b~rakmas~, ikincisi ~ehsuvar Bey'i (Dulkad~r o~lu) geri göndermesi ile bir
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dü~man kazanmas~, üçüncüsü Uzun Hasan Bey'in takibine mani olmas~~ve dördüncü de ~ ehzade Mustafa ile aralar~nda adavet bulunmas~. Bu suretle Mahmud Pa~ a 3 Rebiülevvel 879 (18 Temmuz 1474.)'da Yedikule'de idam edilmi~tir'.
•
•
Topkap~~saray~ndaki vesikalar~~tetkik ederken Mahmud Pa ~ a'n~n ma~duren vefat~ndan sonra ~ kinci Bayezid zaman~nda Pa~an~n
ikinci zevcesiyle birinci zevcesinden olan k~zlar~~aras~nda" mülk ve
vak~f ihtilafi sebebiyle ikinci zevcesi tarafmdan aç~lan davaya kar~~~
Mahmud Pa~ a'n~n varisleri bu davaya itiraz ederek Padi~aha takdim ettikleri arizadan Mahmud Pa~ a ile ~ehzade Mustafa aras~ndaki münaferetir~~sebebinin kadm meselesi oldu~u ve Mahmud
Pa~ a'n~n güzel olan ikinci kar~s~n~n Pa~a'n~n seferde bulundu~u s~rada çapk~n ve güzel bir ~ehzade olan Mustafa tarafindan getirtilerek
tecavüze u~ramas~ndan ileri geldi~i anla~~lmaktad~r.
11 Sultan Mustafa fevtinde münafese-i kadimesine mebni 879'da katlolundu. Hadikatü'l-Cevami'de (C. I, s. ~s~ ) Mahmud Pa~ a'n~n ~ehadetine

j
14.41j
tarih beytiyle ölümü bir sene evvel gösterilmi~tir; fakat metinde Farsça vefat tarihi
do~ru olarak 879'dur.
M el i, Topkap~~saray~~müzesi hazine kitaplar~~numara 1417 yukar~ki hülasa
~stanbul tiniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih dergisi C. I, say~~1, 1949 Eylül.
Bu hususta Osmanh tarihlerinde ~öyle deniliyor :
~~ahzade Mustafa ölünce devlet erkan~~ve ümera taziyette bulunmu~lar.
Vezirazaml~ktan azlinden sonra Mahmud Pa~ a vak~f lann~n bulundu~u Havsa
kasabas~nda otururken taziyet için Istanbul'a gelmi~~ve huzura girerek ba~sa~l~~~~dilemi~. Kendisinin Istanbul'a geli~i aleyhdarlann~~korkutmu~~tekrar veziriazam olaca~~~zanniyle aleyhinde tezvirata ba~lam~~lar. Aralar~~aç~k oldu~u ~~eh z ad e Mustafa'n~n ölümü iyi bir f~rsat olmu~, Mahmud Pa~ a aleyhinde padi~ah~~tahrik etmi~ler. ~el~zadenin vefat~ndan memnun olup beyaz elbiseler giyerek satranç oynad~~~ndan bahsetmi~ler. Filhakika bir hafta süren siyah matem elbisesini ç~karm~~~
olan M ahmud Pa~a'y~~beyaz elbise ile satranç oynad~~~~görülmü~~ve bu behane
ile onsekiz gün (Meali'de elli gün deniliyor) Yedikule'de hapsedildikten sonra idam
edilmi~tir. Ölümünden evvel vak~flar= muhafaza edilmesini istirham etti~inden
son iste~i kabul olunmu~tur.
12 Mahmud Pa~ a, Za~anos Pa~a'n~n damad~~ idi. Çocuklar Za~anos'un lazindan do~mu~~olacaklar. Za~anos'un bir k~z~n~~da Fatih Sultan Mehmed alm~~,
sonra bo~am~~t~.
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liatih'in Vezir-i âzanal Mahmut Pa~a'n~ n e~inin ~ehzade Mustafa ile
münasebetine dair bir dava belgesi.
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Elimizdeki vesikada -ki 886 H. (1481 M.) tarihli olmal~d~r- davahlar, babalar~~hayatta iken vakf-~~âmdan hâriç olan emlâkini vakf-~~
evlad etmi~~oldu~unu, halbuki Pa~an~n davac~~olan ikinci zevcesi
bulunan kad~n, bu vakf-~~evlad iddias~n~~red ile mülk oldu~unu ileri
sürmü~~buna mukabil Mahmud Pa~ a'n~n k~zlar~~ise hakikatin
a~a~~da kaydetti~imiz ~ekilde oldu~unu beyan etmi~lerdir.
Mahmud Pa~ a Gelibolu Sancak beyi ve Kaptan~~derya iken
(874 H.=147o M.) A~rzboz seferine gitrnezden evvel vakf-~~âmdan hâriç
olan emlakini sab~k Gelibolu kad~s~~Mevlana ~eyhcu~uz ve vesikada
isimleri yaz~lan ~ahitler huzurunda vakf-~~evlad yaparak vakfiyesini
tertip ve ~ayet evlad~~kalrruyacak olursa bu vak~ f, imaretimin olsun
diye tescil ettirmi~. Bu vakfiye vasi elinde zâyi olup vakfiyede ~ahit
gösterilenler dahi vefat ettiklerinden Pa~an~n ikinci zevcesi bundan
istifade ile evladiye olan vakf~~inkar etti~inden Mevlana Ali Çele bi
huzurundaki davada vakf-~~evlad oldu~u sabit olmu~ ; bundan ba~ka
istanimeka (Filibe sanca~~nda idi) suba~~s~~Ayas ve Novaberde (Üsküp
sanca~~nda idi) emini bu muameleye ~ahitlerdir diye gösterilmi~~ve
Mevlana Müderris Manisal~~(Muhiddin) vakfiye yaz~ld~~~~zaman haz~r bulunarak Mahmud Pa~ a ona "yi~it adams~n bu manaya sen de
~ahit ol" demi~. Yine davahlar, babalar~~ Mahmud Pa~ a'n~n esrar~na
vak~f olan sulehadan H~ z~ r ~~lyas'~~da bu vakf-~~evlad i~inde ~ahit
göstermi~ler ve bundan sonra mevzuumuzla alakal~~ Mahmud Pa ~ a
ile ~ ehzade Mustafa aras~ ndaki münaferet i~ini ~öyle izah eylemi~lerdir :
Daval~lar, takdim ettikleri arizalar~nda, Pa~amn ikinci kar~s~~
için bize h~s~m de~ildir; çünkü babam~z seferde bulundu~u s~rada bu
kad~n ~ehzade Mustafa 'n~n validesinin evine gitmi~~bir gece orada
kalm~~, Mahmud Pa~ a seferden dönü~ te bunu haber al~nca çok müteessir olmu~~ve kad~n~~ bo~arru~ ; bu hususta dava tarihinde ~kinci
Bayezid'in vezirazanu bulunan ~ shak Pa~ a da ~ahit imi~~13.
Mahmud Pa~ a Uzun Hasan seferinden dönü~ te (878 H.=i474 M.)
ikinci defaki veziriazaml~~~ ndan azil ile gözden dü~ünce bo~ami~~oldu~u kar~s~, o tarihte defterdar olan biraderinin tesiriyle Padi~aha ba~vurmu~ tur. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed, Mahmud
Pa~ a 'ya cebir ederek kar~s~n~~almas~n~~emretmi~~o da korkusundan
13 ~ shak Pa~ a, Fatih zaman~ nda 875 H. (1470 M.)'de ve II. Bayezid'in
cülüsunda 886 H. (1481 M.)'de yeziriâzam olmu~tu.
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kad~n~~alma~a mecbur olmu~ ; fakat nikâh~n~~ Istanbul'da yapt~rarak
ikamet etmekte oldu~u Uzuncaova Hasköle (Edirne'nin Havsa kasabas~na) yan~na getirtrniyerek Edirne' ye yollam~~, temas etmemi~, bundan
yedi, sekiz ay sonra da Mahmud Pa~ a maktulen vefat etmi~tir
(879 H. = 1475 M.).
~imdi Mahmud Pa ~ a'n~n ikinci zevcesiyle varisler aras~ ndaki
dâvarun son k~sm~nda Pa~an~n seferde" bulunmas~ndan istifade ile
kad~ n~n ~ ehzade Mustafa'n~ n validesinin evine gidip bir gece
orada kald~ktan sonra tekrar kendi evine dönmesi ve M ahmud Pa~ a'n~n da seferden dönü~te bu kad~n~~ bo~arru~~olmas~~ hiç ~üphesiz
dikkati çekmektedir. Arlza sahipleri bunu ~ehzadenin halvetine gitti, geceyi orada geçirdi diye aç~kça söylemiyerek ~ehzadenin validesinin yan~na gitti demi~ler. Bu ziyaret kad~n kad~na ziyaretten ibaret
olsa idi bir defa gündüz olurdu ve sonra Mahmud Pa~ a da kar~= bo~amazd~. Zann~ma göre güzel kad~n yak~~~ld~~ve güzel olan
~ehzade Mustafa'y~~sevnai~~veya onun tarafindan celbedilmi~~ve
geceyi beraberce geçirrni~ler. Bundan dolay~~Mahmud Pa ~ a, namus meselesinden dolay~~ kar~s~n~~ bo~anu~~ve bu namus~iken hareketinden dolay~~hakl~~olarak Mustafa Ç elebi'ye kin ba~lam~~~ve bir
ihtimal olarak belki de bir vas~ta ile onu zehirletmi~tir. Meâlrnin
kayd~na göre Fatih Sultan Mehmed'in Mahmud Pa~ a'y~~suçland~rmas~n~n dört sebepten birisinin de "~ehzade Mustafa ile aralar~nda bir adavet bulunmas~~ hususu" oldu~unu beyan etmi~~olmas~d~r.
~~te bu vak~f, mülk dâvas~~münasebetiyle ~ ehzade Mustafa ile
Mahmud Pa ~ a aras~ndaki münaferetin kad~n yüzünden oldu~u
anla~~l~yor; foto~rafisini makaleye ekledi~imiz arizamn sureti aynen
~öyledir 15 :
j.1.4J

2.1111

Mârüz-~~biçaregân-~~Pâdi~ah-~~âkm-penâh Hazretlerinin
~eriflerine budur ki,
babam~z merhum Mahmud Pa~ a kulunuzun haturu âsitane-i
saadete gelip as~l merhum
14 Mahmud Pa~ a'n~n seferde iken hadisenin vuku bulmas~, Pa~an~n Kaptan-~~
Derya iken 874 H. (1470 M.)'deki A~r~boz seferidir.
15 Topkap~~ saray~~ ar~ivi, C 10161 zarf~.
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vakf-~~âmdan hâriç olan emlakini ki kable hal-i hayat~nda vakf-~~
evlad
edip dururdi; ~imdi mülktür vak~f de~ildir deyu arz eylemi~.
Imdi devletlu
Padi~ah-1 âlem-penah hazretlerine mahfi olmaya kim anun asl~~
budur kim, merhum babam~z
Gelibolu beyi iken A~r~boz seferine gitmezden ön (evvel) mezkür
vakf-~~âmdan hariç
olan e~nlakini sab~ka Gelibolu kad~s~~Mevlana ~ihcu~uz ve
Mevlana Sarac ve Davud
hoca huzurunda vakf-~~evlad edip müseccel vakfiye dahi yazd~rm~~t~.
Ink~razdan sonra yine imaretin ola demi~. Mezkür kad~~ve ~uhüd
vefat edip mezbur vakfiye dahi N/5Si elinde zayi oldu~u ecilden hatun
dahi vakfiyetine inkâr ittü~i cihetten Mevlana Ali Çelebi huzurunda
sabit
olup saniyen bir vakfiye dahi yaz~ld~~elhaletü (hazihi) Aya s kulunuz ki istanimeka
suba~~d~r ve Süleyman kulunuz ki Novaberi eminidir. Bu mânaya
~ahitlerdir ve Mevlana Müderris Manisav 1. ki Kable Pa~a yedi
vakfiye yaz~ld~~~~
esnada haz~r bulunup merhum demi~~ki yi~it adams~n bu mânaya
sen dahi
~ahit ol deyu ~ahit tutmu~~ve sulehadan H~ z~ r Ilyas nam bir
aziz ki
merhum babam~z kulunuzun her esrar~na vak~f idü~i me~hurdur,
ol dahi
biaynihi ~ahadet edip ve dahi o yerlere adamlar~= gitmi~tir;
in~allah
anlar dahi gelseler gerektir. Padi~ah sa~~olsun. Babam~z merhum
sad~klarmdan ve muhiblerinden idi, biz fakirler dahi padi~ah~n yetimleriyiz, ama bu kadar
tetkikat ki bizim vakf~rn~za olur; e~er an~n msf~~vaki olsa ekser
evkaf sabit olmayayd~, bunun biri ile ki mezküre hatun merhumun hatunu
olup bize h~s~m dahi de~ildir, ~ol sebepten ki zaman-~~mâzide
merhum babam~z
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kulunuz seferde iken mezküre hatun merhum Sultan Mustafa
hazretlerinin tâbe serahu
validesine varup bir gece anda yattu~u ecilden gazab edip e~er
ben sana bir dahi
yak~nl~ k edersem üç talak bo~~olas~n deyip müddet-i medide
musahabet edip
kurban etmedikten sonra muttali olmu~~kim buna ila-i mabed
müebbed) derler" e~er kurban
ederse üç talak bo~~olur ve ger etmezse dört ayda bay~n-~~talak
(ile) bo~~olurmu~.
bu sebepten aralar~ nda burüdet olup teferika olundu. Bu husus~~
ishak Pa ~ a hazretleri
kulunuz dahi bilirler. Bâdehu babam~z kulunuz Uzun Hasan
seferinden ma~zub
ve mazul gelicek mezkür hatun hezar-~~tazarrti etti~i sebeb ten
kar~ nda~~~dahi
defterdar idi; Padi~ah taraf~ ndan cebir vaki olup als~n didü~i
ecilden
havf edip beray-~~ maslahat ald~~ve etti kim buna kurban etmek
hod mümter~idir ve kurban
etmez sözün dört ayda yine bo~~olur deyip Istanbul'da nikah ettirip
Has
kb:ye yan~na getirtmeyip rast Edirne' ye gönderip yedi sekiz aydan
sonra kendü dahi
ah~rete intikal etti; bu takdirce bizim h~s~m~m~z de~ildir; baki
kerem ve lutf
ve merhamet ol cenab-~~âliyenindir Sâye-i etli müstedam bâd.
Bu vesikan~n kenar~nda talak hakk~nda ~u mesele zikrediliyor :
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Sab~k Diyanet I~leri Reisi Say~ n Ömer Nas uh i B ilmen'in Ist~lahat-:
F~khiyye adl~~ mühim eserinin ikinci cildinin 188 inci sahifesinde Al ad maddesinde
mufassal malümat vard~r.
" Vesikan~n ha~iyesinde ibarenin lâfzan tercümesi ~öyledir: E~er erkek kad~na,
sana yakla~~rsam sen üç talak ile bo~~ol dese ~lt~~ etmi~~olur. Bunun üzerine e~er bu
muayyen müddet zarf~ nda yak~nla~~ rsa yemininde yâni ilas~nda durmam~~~olur ve
üç talak vaki olur.

