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BA~LANGIÇ
Ikinci Abdülhamid Padi~ah olduktan sonra idareyi bizzat eline almak istedi~inden kendisine yeni bir muhit yapmak ve taraftar haz~ rlamakta idi. Bu hükümdar amcas~~ gibi müstebit ise de
an~n ayar~ nda sert ve ha~in olmad~~~ndan sûret-i haktan görünerek
mülâyemet ve kurnazl~ kla i~e ba~lam~~~ve bütün harekat~nda devlet adamlar~n~~ ~üphe ve tereddüde dü~ürmü~tür; halbuki amcas~~
Abdülaziz aleyhinde ve biraderi sab~ k hükümdar be~inci Murat
lehinde senelerce memleket içinde ve d~~~ nda yap~lan propaganda,
bu zatin yani Murad~ n iyi kalpli, aç~ k fikirli temiz ruhlu oldu~unu
yaymakta oldu~undan daha veliahtl~~~~zaman~ ndan beri Sultan
Murat hakk~nda umumi bir hürmet ve taraftarl~ k havas~~ esmekte
idi; yine Sultan Murat lehinde olarak ecnebi memleketlerinde yap~lan
propaganda, muhtelif Mason localar~~ taraf~ ndan ne~r ve idare edilmekte bulunuyordu; hattâ kendisinin hal'inden sonra da biraderi
taraf~ ndan hayat~ na kasdedilmemek için yine Masonlarca laz~ m
gelen tedbirler al~ nm~~t~~
Masonlar, saltanattan hal' edildikten sonra da Sultan Murad~ n hayatiyle
alâkadar olmu~lar ve biraderi Abdülhamid taraf~ ndan öldürülmemesi için tedbir
alm~~lard~ . 12 Zilkade 94 [1878 Birincikânun] tarihiyle Abdülhamide verilen ve
di~er müteaddit maddeleri de havi olan bir jurnalda Sultan Murad~ n Masonlu~una dair a~a~~daki bir kay~t ile buna merbut olarak ~stanbulda Mason Cemiyeti reisi ~talya tebeas~ ndan ve Galatada zahire tüccarlar~ ndan Antuvan Kocraçi
taraf~ ndan ~talyada Masonlar~ n ba~~muallimi Mansoni'ye yaz~ lm~~~bir mektup
sureti vard~ r. J~~ rnalda ~öyle denilmektedir:
«Sultan Murat Hazretlerinin hekimba~~s~~ doktor Kapolyon Sultan-~~mü~arünileyh Hazretlerinin Mason meslekine dahil bulunmas~ ndan ve güya hakk~nda
su-i kast mutasavver olmas~ ndan dolay~~Masonlar~ n reisi olan Almanya imparatoru ile Ingiltere veliaht~~ Prens Dögal'e mü~arünileyh hakk~ nda himayetin lüzu~nunu hâvi göndermi~~oldu~u notay~~ tekzip yolunda Dersaadette bulunan Mason
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Be~inci Murad~ n mal~lm olan hastal~~~ ndan dolay~~ üç ay üç
gün süren saltanat~~ zaman~ nda kendisi bilfiil ancak üç dört gün
padi~ahl~ k etmi~~ve nihayet, senelerce h~ rsla bekledi~i hükümdarl~~~n tad~ n~~ tadamadan bu makam~~ biraderi Abdülhamide terke
mecburiyet has~l olmu~tu.
Sultan Murad~ n hükümdarl~~~n~~ temin edenler aras~ nda ölenlerden sonra bakiyye olarak Mütercim M. Rü~tü, Midhat ve Süleyman
pa~alar hayatta bulunuyorlard~ ; Abdülhamidin bunlara kat'iyyen
itimad~~ yoktu; rviidhat Pa~ay~~ memleket d~~~ na ç~ karm~~~ve zâhiren
Rusya ile olan muharebede mes'ul tuttu~u Süleyman Pa~ay~~
hapsederek muhakeme alt~ na ald~ rm~~t~. Mütercim Rü~tü Pa~aya
henüz dokunulmam~~~ise de o da ~imdilik idare-i maslahat içindi
ve Rü~tü Pa~a hakk~ nda da mütemadiyen jurnallar al~ yordu.
Ikinci Abdülhamid hal' ve suikast korkus~ yla nakletti~i Y~ ld~z
kö~kündeki muhitinde hizmetine alm~~~oldu~u saray adamlar~ n~~ de~i~tire de~i~tire kendisine sad~ k bir bendegât~~ zümresi vücude getirdiyse
de malüm ve me~ hur olan vehmini tahrik eden hadiseler ve jurnallar
yüzünden henüz i~ ine yarayacak bir hükümet reisi ve kabine azas~~
Cemiyetinin reisi ~ talya tebeas~ ndan Galatada zahire tüccar~ ndan Antuvan Kocraçi taraf ~ ndan yaz~ lan raportun sureti melfuftur».
Bu jurnala göre Sak~ zl~~ Edhem Pa~an~ n sadareti zaman~ na [1878 senesi]
tesadüf eden süreti a~a~~da aynen yaz~ lm~~~olan Antuvan Kocraçinin mektubu
ile daha sonra görülen di~er bir vesika Masonlar~ n faaliyetine dair bir fikir
verme~e kâfidir.
(Frans~zcadan tercü~nedir) 41.579

Romada mukim millet parlementosu azas~~ve ~talya Farmasonlar~n~ n ser muallimi kudretlû Jozef Mansoniye
Edeb ve adaletin nam~ na zirde arzolunan maddeye dikkat-i valalar~ nz celp
ederim; Sultan Murad~n akl~na hiffet geldi~ini ve bu sebepten biraderi, yerine
geçmi~~oldu~unu raport-~~ sab~klar~ mda beyan etmi~~idim. ~imdi bendenize r~amala~n olan sebeplerden dolay~ , Sultan Murada gitmek ve tedavisine bakmak doktor Kapolyona menolunmustur. ~u mümaneat Sultan Murad~n ömrüne ilismek
istenildi~ini ~üphe ettirüb Avrupa k~tas~ nda vaki Türkiye için Gran Doryan
(Grand Orient) vekili bulundu~um cihetle Masonlar~n meyan~nda bulunan en
tesirlü zatlar bendenize müraceatla Sultan Murad~ n 6~nrünü vikaye etmek için
burada mukirn Ravs ve Layard nam sefirlerin müdahale ettirilmesi Alman
imparatoru Vilhelm ve prens Dögalin taht-~~ riyasetinde bulunan Prusya ve Ingiliz Gran doryanlar~ndan istirham olunmas~n~~ rica ettiler ve bendeniz dahi insaniyyetin nam~ na ve Mason rukryyeti iktizas~ nca ricalaruu kabul etmi~~ise~n de keyfiyet-i mezkare bu devletin ba~lar~~bulunanlar içün ehemmiyet-i fevkaladeden
bulundu~undar~~ keyfiyyetin evvel-i emir de~natlup veçhile tahkikine ve sonra icab
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bulamam~~t~~ '. Kendi zaman~nda aç~lan Rus harbinin pek feci netice
vermesi, Rus ordular~ n~ n ~stanbul kap~lar~na kadar gelmesinin her
tarafta bir ho~nutsuzluk ve emniyetsizlik uyand~ rmas~, Rumeliden
ak~ n ak~ n gelen muhacir kafilelerinin pay~taht sokaklar~ndaki
ac~ kl~~vaziyetleri ho~nutsuzlu~u hâd bir dereceye ç~karm~~~ve buna
inzimam eden mali buhran da halk~n tahammülünü azaltm~~t~.
Bu s~ rada aç~lm~~~olan Meclis-i mebusandaki tenkit ve muahazeler aras~ nda Sultan Murat taraftarlar~~ da faaliyete geçerek çal~~~yorlar ve hastal~~~~geçti~i rivayet edilen sab~ k hükümdara taraftar topluyorlard~ . Tetkik edilen evrak ve görülen vesikalardan
anla~~ld~~~~üzere gerek devlet ricalinden ve gerek münevver tabakadan olarak istanbuldaki Sultan Murat ve Midhat Pa~a taraftarlar~~
mühim bir yekün tutuyordu. Midhat Pa~a aleyhinde Abdülhamide
mütemadiyen jurnallar veriliyor ve Padi~ ah aleyhindeki bütün
hareketlerde an~n parma~~~oldu~u bildiriliyordu.
Sultan Murad~~ tekrar hükümdar yapmak için Abdülhamid aleyhine yap~lan ilk fili hareket, Ali Suavi Efendinin tertip etti~i
Ç~ ra~an saray~~ bask~n~~ idi; bundan evvelki makalemizde yazd~~~m~z gibi bir vakit yanl~~l~~~ndan dolay~~ muvaffak olamad~~~~
söylenen bu hareket, süratle bast~ r~lm~~~fafat Suavinin öldürülmesi
ve ailesindeki evrak~n yak~lmas~ndan dolay~~ büyüklerden kimse
ele geçmemi~ti. Suavi hadisesinden bir buçuk ay sonra ise azas~ndan birinin gammazl~~~~üzerine yine Sultan Murad~~ hükümdarl~~a
getirmek isteyen ve Mason cemiyetine mensup olduklar~~ anla~~lan
ikinci bir komite meydana ç~ km~~~ve bir kaç~~ müstesna olmak
üzere di~er azalan yakalanm~~d~.
eden tedabirdta miiba~eret etme~e karar verdim ve ~u gayretim bo~una sarfolunmayup Sultan Murad~n ömrüne ili~me~e hiç kimse efkdr etmedi~ini sdret-i
katiyyede beyan ederim ve Sultan Hamid biraderini pek sevdi~ini ve padi~ah~~
bulunmu~~hasta olan bir zata ldz~m gelen riayetle tedavi ettirüb bakt~rd~~~~
ve Murada fenal~k yapmak de~il ve hatta bunu inkdr etme~e bile muktedir
olmad~~~ndan eminim. Misli olmayan ve ahldk-1 hamideden oldu~u güne~~gibi
berrak olun (bunu görmeyen kör olmal~d~r) Edhem Pa~a sadarette bulundu~u
müddetçe ba~ka dünü olamaz idi; Edhem Pa~an~n ismi adalet, serbestillyet ve
terakki demektir ve bi esas olan ~üphe ve iftiralara kar~~~hakikat-i hal ve adalet üzere tahrir olunup evrakta h~fzolunacak i~bu raportumun mündericattna
mugayir zdt-z dlilerine vürud edecek tekarir ve saireye itimat etmemenizi rica ederim kudretlii muallim efendim,
1 Abdülhamidin cüliasunda yani 1293 ~aban 1876 tarihinde Mütercim Rü~tü
Pa~a sadr-~~âzamd~; bundan sonra Kleanti-Aziz Bey komitesinin meydana ç~ kar~ l-
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Kleanii Skaliyeri-Aziz Bey komitesi ismini verdi~imiz bu cemiyyetin azalar~ na ve komiteyi idare ile Sultan Muradia muhabereyi
temin eden ve an~ nla görü~en Mason locas~~ iistadlar~ ndan Kleanti Skaliyeri'nin vaziyetine bak~lacak olursa Kleanti'nin niyeti, Sultan
Murad~~ Aziz Be~in evine getirdikten sonra Avrupaya kaç~ rmak
oldu~u anla~~ l~yor; bu ~ekil, Kleantinin baz~~ harekat~ ndan istidlal
edildi~i gibi Sultan Murad~n kurenas~ ndan Ismail Begin ifadesinden de anla~~ l~yor °.
Yap~lan tahkikat neticesinde bu komitenin Suavi cemiyeti ile
münasebeti derecesi kat'i surette anla~~lamam~~~ve fakat Suavi
cemiyetinde bulunmu~~olan baz~~ azalar~ n bu komite ile alakalar~~ ve
Kleanti Skaliyeri ile tan~~t~ klar~~ tahakkuk eyiemi~tir. Her iki cemiyyetin maksad~ n~n da Sultan Murad~ n padi~ahli~~n~~ temin etmek oldu~u
aç~ kça görülüyor. Bu, Kleanti Skaliyeri bütün vesika ve isticvap
evrak~ nda küçük adiyle zikredildi~inden biz de bu makalemizde
an~~ bazan soy adiyie beraber ve bazan da yaln~ z küçük adiyie
zikredeceg'-iz.
KOMITE AZALARI
Kleanti Skaliyeri-Aziz Bey Komitesi, Be~inci Murad' in hal'inden bir müddet sonra te~ekkül etmi~ti. Azalar~ n~n bir k~sm~~ Sultan Murad mensuplar~ ndan olup di~erleri de memur s~ n~f~ ndan
idiler; içlerinde yüksek devlet adamlar~ ndan hiç kimse yoktu;
komite azas~ ndan ve Sultan Murad cariyelerinden Naksibend kalfa
ismindeki bir sarayll vas~ tasiyle baz~~ büyük devlet rieali elde
edilmek istenmi~se de muvaffak olunamam~~ t~.
Komitenin birinci reisi, vesikalarda K~ /yardi ve K~rlanti diye
de ismi geçen yunanl~~ Kleanti Skaliyeri isminde biri olup Istanbul'da
Prodos mason locas~ n~n üstad-~~ azarn~~ idi; veliahtl~~~~zaman~ ndan
beri Be~inci Murad'~ n dostu olan Kleanti, bunun saltanat~ n~~ temin
için bütün gayretiyle çal~~~ yordu 2. Sultan Abdülaziz'le Avrupaya
d~~~~tarihe kadar iki seneye yak~ n bir zamanda Midhat, Hamdi, Ahmed Vefik,
Sad~ k, Mütereim Rü~tü ve Safvet pa~alar Sadr-~ 'azara ve Ba~vekil olmu~lard~ ;
hatta bu karars~ zl~ k daha sonraki tarihlerde de bir müddet devam eylemi~ti.
~ smail be~in 16 Receb 1295 tarihli ikinci ifadesi (iki numaral~~ isticvab evrak~ ).
Abdülhamid'in, kurenas~ ndan Besim Be~e dilde ettirdi~i notlar~ nda bu Kleanti Skaliyeri ve komitesinden ~öyle bahsediliyor: «Cemiyyet-i fesadiyye efrad~ n~ n
rüesay-~~ ~nüfsidesinden olmak üzere bir ~ahs~ n dahi zikri lazimedendir ki bu ~a2
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giden Murad Efendi seyahatten avdetinden bir müddet sonra
~ngiltere'de tan~~t~~~~ve masonluk hakk~nda görü~tü~ü ~ngiliz
veliahd~ ndan bir mektup alm~~ t~; bu mektuptan sonra kendisine Frans~z Me~r~k-~~ âzam~ ndan da bir mektup gelmi~ti; bu
mektubu kendisine getiren Kleanti Skaliyeri idi. K. Skaliyeri
1285-1868 de te~ekkül etmi~~olan Prodos mahfilinin üstad-~~azam~~
idi; aslen yunanl~~ olan K. Skaliyeri te~kilât yapmak için ~stanbula
gelmi~~ve Havyar han~ nda zahire ve ~arap komisyonculu~una
ba~lam~~t~. ~~ te Kleanti Skaliyeri'nin veliaht Murad Efendi ile ilk
tan~~mas~~bu mektup sebebiyle olmu~tu; mektupta Murad Efendi'ye on sekiz derece verilerek hususi merasimle karde~ler aras~na
his an'as~ l yunanl~~ oldu~u halde Skaliyeri Girlandi (Kleanti Skaliyeri) namiyle
maruf ve gerek devr-i sultan Abdülaziz hanide ve gerek ~evketmeab Abdülhamid
Han Efendimizin cülus-~~ ~neyamin me'nuslar~ ndan sonra icras~ ndan geri durmad~~~~fesadat ve igvaatiyle me~hurdur.
Bu müfsid-i leim veliahd-~~ mü~arünileyhe ve etbâ ve avenesine masonluk
kavaidini talim ile insaniyyet ve hemcinsine muavenet nikablar~~ alt~ nda cemiyyet-i
mâlüme efrad~ na fesad ve melanet dersleri tedrisiyle prens (Sultan Murad) ve
avene-i havenesi amucas~ n~ n ve velinimetlerinin aleyhinde ve devlet ve hükümeti
esas~ ndan tehziz edecek bir tarik-i mefsedette devama tergib eyler ve prens ile
derece-i irtibat~ n~~ ol dereceye vard~ rm~~~idi ki rfiz-u-~eb nezdinde bulunur
ve Kurba~al~~ dere çiftli~inde küll-i yevm sofras~ nda ba~~ba~a vererek taam
eyledikten mâada s~ k s~ k dahi mahfiyyen saray-~~ hümâyuna gelerek prensin harem dairesine dühul ile orada bila tekelltif H~ ristaki (me~hur sarraf) ve Köçe
o~lu Agop (bu da me~hur sarraf) R~ za Pa~a (Cihan seraskeri) ve o~lu ~brahim
Pa~a (Münire sultan~ n kocas~ ) ve Kemal Bey (Nam~ k Kemal) ve tabip Kapolyon
ile birlikte sabahlara kadar i~-ü-i~ret ve fesat planlar~~ tertibiyle i~tigal eyledikten sonra orada beytütet eylemekte idiler.
Muahharan ~cvketmeab efendimizin ciiluslar~ ndan sonra dahi leim-i merkurn
G~ rlandi, evkaf müste~ar~~ müteveffa ~zzet Efendinin o~lu Aziz Bey ve prensin
ikinci katibi Hüsnü Bey ve etti~i fesatlar~ ndan dolay~~ ~ehre ç~ kar~ lan Nak~ibend nam~ nda Murad Efendi'nin bir cariyesi, Murad Efendi'nin validesiyle
müttefikan ~evketmeab efendimizin aleyhinde azim bir komite te~kil ve K~ l~ çalide bir su yolcusunu ve imam~~ akçe kuvvetiyle kazanarak su yollar~~ vas~tasiyle Murad Efendi'nin validasiyle mülakat ve ariz -ü- âmik müzakere veya
muhabere eylemekte iken merhum zabtiye naz~ r~~ Mehmed Pa~a zaman~ nda
( 1296 ramazan~ nda vefat eden vezir Mehmed Arif pa~a) taraf-~~ zabtiyeden his
olunarak Aziz Be~'in hanesinde komitenin içtima~~ esnas~ nda bas~ lm~~~ve erbab-~~
mefsedetin cümlesi tevkif ile bade' muhakeme nefyedilmi~~isede leim-i merkum
merkume Nak~ibend ile Yunanistan'a firar
(Kleanti) bulunamay~ p
eylemi~» tir. Türk Tarih Encümeni mecmuasz, sene 16, s. 157-8).
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al~ naca~~~yaz~l~~ idi I. Daha yukardaki bir notta süretini yazd~~~m~z
mektubda görüldü~ü üzere Masonlar karde~lik dolay~siyle Murad'~ n
hayatiyle alâkadar oluyorlar, kendilerine mensup olan sab~k hükümdar~~ emniyyet alt~ nda bulundurmak istiyorlard~ ; bu hususta
~stanbulda çal~~ an Mason üstatlar~ ndan biri de Kleanti Skaliyeri
idi; Kleanti, Sultan Murad'~ n vaziyeti hakk~ nda Avrupa'daki Mason localar~~ ve ~ahsen masonlarla daimi surette muhabere etmekte idi 2; Kleanti, Beyo~lunda A~a hamam~ n~ n üst taraf~ nda Hac~~
zade soka~~ nda on alt~~ numaral~~ hekim Servicen'in evinde kira
ile oturuyordu.
J. Be~inci Murad'~n Hayat~, S. 55-57.
Kleanti'nin bu i~ te nas~ l çal~~ t~~~ na ve Avrupa ile muhaberesine dair
baz~~ mektuplar vard~ r; komitenin ke~ finden sonra Kleanti'nin evinin bas~ lmas~~
s~ ras~ nda bu mektuplardan ikisi elde edilmi~tir; bunlardan biri 9 ~kincikânun
ve di~eri 25 ~ubat 1878 tarihlidir. Bunlardan birincisinde Emili ad~ ndaki mektup sahibinin Mösyö Lismari ismindeki zattan bir mektup al~ p bunda Sultan
Murad'~ n iyi oldu~u ve Skaliyeri (Kleanti) nin maksad~ na hizmet için Mösyö
Dono ad~ ndaki zat~ n, dostu olan gazete sahibi imtiyazlar ~ na bizzat gidece~inin
beyan edildi~i yaz~ lmaktad~ r.
25 ~ubat tarihli olup yine Emi/i taraf ~ ndan Kleantiye yaz~ lan ikinci mektupta da politikadan ve Fransa'n ~ n, eski dostu olan Türkiye'yi yard~ ms~ z b~ rakm~ yaca~~ ndan, Padi~ah~ n ahvalinden bahis ve aziz hasta dedi~i Be~inci Murad'~ n nas~ l geçindi~inden ve i~ inin ne dereceye vard~~~ ndan sual edilmektedir.
Her iki mektubun as~ llar~~ vesikalar aras~ nda bulur~ may~ p ikisinin bir arade tercümesi vard~ r. Foto~rafisi bu makalenin sonuna konmu~tur.
Bay Ziya ~akir'in (Be~inci Murad'~n Hayat~ ) isimli eserinde (sahife 146 ilâ
151) Sultan Murad gözdelerinden olup hayatta bulunan Bayan Filizten'den naklen, ~ ngiliz veliahd~~ taraf ~ ndan (o tarihte veliahd yâni prens dö Gal, 1901 de
validesi Viktorya'n ~ n yerine k~ ral olan yedinci Edvard idi) Sultan Murad'~ n
hakikaten deli olup olmad ~~~ n~~ anlamak üzere Istanbul'a gönderilen ve bir takrib gizlice su yolundan Ç~ ra~an saray~ na girip Murad'~~ muayene edip bir hafta
kadar sarayda kalan doktor Doni ile yukar~ daki mektupta ismi geçen ve Dana
diye yaz~ lan zat~ n ayni ~ah~ s oldu~u anla~~ l~ yor. Kitaptaki ifadeyi k~ sa olarak
a~a~~ ya yaz~ yorum:
2

~ ngiliz veliahd ~ , Sultan Murad'~ n hakikaten hasta olup olmad~~~ n ~~ husus'
olarak ~stanbuldaki ~ ngiliz sefirinden sormu~; sefir i~i tercümana havale etmi~.
Tercüman ~ stavridis hem mason ve hem de Sultan Murad muhiblerinden oldu~undan Kleanti ile görü~ mü~. Kleanti ise vaktile Sultan Murad'~ n kâtipli~inde
(mabeyn kâtibi) bulunmu~~olan Hüsnü Be~ i (bilâhara komiteyi haber veren Hac~~
Hüsnü Bey) haberdar etmi~~ve o vas~ ta ile sarayla irtibat peyda edilmi~~ve bu
i~de Sultan Murad cariyelerinden Nak~ibend kalfa mühim rol oynam~~~ve Sultan Murad'~ n muvafakati al~ nd~ ktan sonra doktor DOTL~~ su yolcu vas~ tasile içeri
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Kleanti bir zaman yukar~ da söyledi~imiz gibi komisyonculuk
ve sonra sarrafl~ k, borsac~l~ k yapm~~~ve ticaretle i~tigal eylemi~ti;
sonra Izmir'de imtiyaz~ n~~ ald~ klar~~ demir, bak~r ve boya ~irketinde
hissedar olup ~irket arkada~lar~~Izmirde oturur ve kendisi ~stanbulda bulunurdu. Son zamanlarda belli ba~l~~ i~i olmay~ p as~l
maksad~~ Sultan Murad'~~ tahta geçirmek için çal~~makt~; kendisine bilvas~ta içeriden Sultan Murad taraf ~ndan para gönderiliyordu,
cesur, azimli, kurnaz, sergüze~tci bir adamd~. Sekiz sene evvel ölen
kar~s~ndan iki erkek çocu~u ve kendisinden büyük iki hem~iresi
ile iki erkek karde~i vard~ . Bunlardan biri doktor ve di~eri banka
yaz~c~s~~idi. Banka yaz~c~s~~ Nikolaki, komiteye dahil olan Mihal'in
babas~~ olup o~lu Mihal o tarihte yirmi dört ya~~nda bulunuyordu
Komite azâs~ ndan ikincisi, be~inci Murad'~ n validesinin cariyelerinden bulunan Nak~ibend kalfa idi 2. Komitenin ikinci reisi say~lan Aziz be~in söyledi~ine göre o tarihlerde bu kad~ n~ n ya~~~
altm~~a yak~ nd~~3. Sultan Murad'~ n hastal~~~n~~ tetkik etmek üzere
Prens Dögal taraf~ ndan Istanbul'a gönderilen doktoru saraya sokmak için Nak~ibendin hastal~~~ ndan bah~ s olunarak timara (tedaviye) ç~ kmas~~ hakk~ nda Abdülhamid'in muvafakati al~nm~~~4
al~ n~ p tertibedilen parola mucibince kimseye gösterilmeden hünkâr dairesine
sokulmu~tur. Doktor görü~ürken, yemek yerken ve uyurken Sultan Murad'~~
iyice tetkik ve muayene ederek iyi oldu~unu görmü~~ve bir hafta sonra geldi~i
yoldan avdet etmi~tir. Yukar~ da bahsetti~imiz vesika tercümesinde 9 ~kincikânun
1878 tarihiyle Kleantrye yaz~ lan mektupta, Doni'nin Sultan Murad'~ n s~ hhat~~
hakk~ nda gazetelere malümat vermek istedi~inin yaz~ ld~~~ na göre bu zat~ n 1877
senesi son aylar~ ndan birinde ~stanbula gelmi~~oldu~u anla~~ l~ yor. Komite azas~ ndan Aziz Begin de ifadesinde bahsetti~i manyatizmeci bu olsa gerek.
Kleanti'nin ye~eni Mihal Skaliyerrnin 14 Receb tarihli ifadesinden (dört
numaral~~ isticevab evrak~ ).
istic2 18 Receb 1295 tarihli Tütünciiba~~~Hüseyin efendinin on numaral ~~
vab evrak~.
3 18 Receb 1295 tarihli azadan Aziz Be ~in on numaral~~ isticvab evrak~ .
4 Doktor Doninin C~ ra~ana girebilmesi için Sultan Murad ~ n validesi ~evkefza kad~nla, Ba~'kad~ n Efendi ve gözdelerden Gevherriz, Hazinedarlardan Dilberengiz ve birde Nak~ibend kalfa, aralar~ nda görü~mü~ler ve nihayet i~i d~~ar~ dan idare etmek üzere Nak~ ibendin hastal~ k bahaneslle t~ mara ç~ kar~ lmas~ na
karar vermi~lerdir. Bu s~ rada saray~ n ihtiyac~ n~~ anlamak üzere ç~ ra~ana gelen
Cevher ataya, Nak~ibendin tedavi için d~~ar~ ya ç~ kar~ lmas~ n~ n Padi~aha arzedilmesi reca edilmi~, o da Abdülhamid'e arzedüp müsaadesini alm ~~t~ r. (Be~inci
Murad~n hayat~~ s. 146 ).
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ve o tarihten itibaren Nak~ibend Kalfa efendisini tahta ç~k~ rmak için Kleanti-Aziz Bey komitesinde faal rol alm~~~ve çok
çal~~m~~t~ r Nak~ibend, saray~ ndan ç~ karken kendisinin hizmetine
bakmak üzere yan~ na dört, be~~ya~lar~ nda Naciye isminde birde
k~z çocuk verilmi~tir 2. Nak~ibend Kalfa, muvakkaten saraydan
ç~ k~ nca saray kaidesi üzere emekdarlardan birinin evine gönderilmek icabetti~inden o da bir rivayete göre Sultan Murad~n tablakarlar~ ndan Hüseyin a~an~ n K~ l~ calideki hanesine yollanm~~t~ r
Fakat Kalfa burada az bir müddet kalm~~~ ve Bay S. K.
~ rtemi teyiden komite azas~ndan Muhtar Be~in 10 Receb
~ bnülemin M. Kemal üstad~ m~ z taraf ~ ndan ne~redilen ~kinci A bdülhamidin,
kurenâdan Besim Be~e tutturdu~u notlarda Nak~ifend diye zikredilen Nak~ibend
kalfadan bahsedilirken ( etti~ i fesadlardan dolay~~ ~ehre ç~ kar~ lan Nak~ifend
nam~ nda Murad Efendinin bir eariyesi.. ) denilerek bu kad ~ n~ n münasebetsizli~inden dolay~~ Ç~ ra~andan ç~ kar~ ld~~~~yaz~ l~ yor (Abdulhamid-i s~~ninin notlar~~
- Türk Tarih encümeni meemuas~~ - sene 16 s. 158 ).
2 Alt~~ numaral~~ isticvab evrak~ nda Nuri ve Aziz Beyler, güzel bir k ~ z olan
Naciye'nin dört be~~ya~lar~ nda kadar oldu~unu söylemi~lerdir. Nak~ibend bu
k~ z~~ Yunanistana firar~ ndan evvel veya firar~~ s~ ras~ nda Beyo~ lunda Marabet
sörlere b~ rakm~~t~ r. Bu k~ z~ n sonradan yedi, sekiz ya~lar~ nda iken mirliva Vitalis
Pa~a taraf~ ndan bulundu~u yer haber al~ narak oradan ç~ kar~ lm~~~ve Padi~ah~ n
yan~ na al~ nm~~t~ r. ( Türk Tarih Encümeni mecmuas ~ , sene16, s. 158).
3 Be~inci Murad~n hayat~~ ( Ziya ~akir ) s. 147 de Nak~ibtndin bir küçük
sepet sand~ k ile saraydan ç~ kt~~~~yaz~ lmaktad~ r. Bay Süleyman Kâni ~rtem
üstad~ m~ z~ n ( Saray ve Bab-~~ ülinin iç yüzü ) ismile ak~am gazetesinde ne~rettikleri s~ ra makalelerinde ise ( tefrika numaras~~352 ) Nak~ibend kalfa= Sultan
Murad~ n dairesinden yan~ nda birde halay~ kla beraber içi altunla dolu bir çanta
ile ç~ kt~~~~zaman ibtida Aksarayda Sultan Murat dairesinden ç~ km~~~olan Nuri
Be~in zevcesi Tirandil Han ~ m~ n evine gitti~ i ve sonra gene harerni Sultan Murat
dairesinden ç~ kan Be~ikta~'ta Serencebey yoku~ unda Cihannüma camii yaki~~ inde
oturan berber ba~~~Hüsnü Be~in han~ m~~Cenân-~~ yar Han~ m~ n evine geldi~i kaydediliyor. Nak~ ibend, sarayda bu, Cenân-~~ yar Han~ m ~ n kalfas~~ oldu~u için kalfa bu
evde epi müddet kalm ~~~ve burada Sultan Murad' ielas için baz~~ ictirnalar olmu~tu. H~~STIÜ Begin evine gelip gitmeler çokal~ nea hükümetin ~üphelenmerncsi
için Nak~ibend kalfa yan~ ndaki küçii~c cariye ile beraber gene o civarda bir ev
kiralam~~~ve toplant~ lar orada yap~ lma~a ba~lam~~t~ . Nak~ibend elindeki altun/arta tarafdar toplama~a çal~~~ yordu. Bir gün Osküdarda Köprülü konakda tan~ d~~~~bir harem a~as~ n~~ ziyarete gitmi~~ve bir u~ak Nak~ibendin çantas~ na
anahtar uydurarak paralar~~ çalm~~t~ . Bundan sonra Nak~ ibend, paras~ z kalarak
s~ k~ nt~~ içinde çal~~ m ~~t~ r. Nak~~ bend'in, berber ba~~ n~ n evinde oturd~~~ , metinde
gösterdi~imiz gibi Muhtar Be~ in ifadesinden de anla~~ l~ yor.

K. SKAL~YER~~- AZ~ Z BEY KOMITESI

253

1295 tarihli ifadesine göre Sultan Mecid'in berberba~~s~~ Hüsnü Be~in
evinde oturmu~~ve daha sonra Sultan Murad hakk~ ndaki malüm faaliyeti için muhtelif yerlerde yat~ p kalkm~~t~ r. Mesela Kahveciba~~~~brahim Efendinin evinde bir ay oturmu~, sonra Gümü~suyu taraf~nda
bir ev tutmu~, Kleantinin ve Aziz Be~in evlerinde ve Halil Rifat Pa~a
zade küçük damad Mal~mud Pa~an~ n Kuruçe~me ve ~ehzadeba~~ndaki
yal~~ ve kona~~nda yatm~~~hülâsa muayyen bir yerde kalm~yarak her
hangi bir sûretle izini belli etmemek için mütemadiyen yer de~i~tirmi~tir. Nak~ ibend Kalfa, okur yazar, musiki~inas 2 , zeki, faal ve hovarda me~reb olup Sultan Murad~n birinci kad~n~~ Eleru ve sonraki ismiyie
Mevhibe kad~n~n söyledi~ine göre ba~l~~ ba~~na i~~görme~e, akl~na
geleni yapma~a heveskar cüretkâr bir kad~nm~~ 3.Mevki ve mahalline
göre k~yafet de~i~tirirdi; komite içtimalar~ nda ba~~~örtülü oturur, Kleantinin evinde serbest bulunur ve oradaki toplant~larda ve görü~melerde o zamanki adete muhalif olarak bira veya konyak içerdi 4.
Komite'azalan= tevkifleri esnas~ nda Yunanistan'a kaç~ r~lm~~t~r.
Kleanti Skaliyeri ile münasebeti ve hatta ondan çocu~u oldu~u bile
söylenmi~~ise de asl~~ ç~kmam~~t~r.
Komitenin faal ve fedakâr azalarindan birisi de Izmir gümrükçüsü Ra~it Efendi zade ~iiray-~~ Devlet tanzimat dairesi muavinlerinden Ali ~efkati beydir : babas~~zengin bir zat imi~. Ali ~efkati
son zamanlarda vazifesinden azlolunmu~tu 5. Komite azalar~ndan
baz~lar~n~ n ifadelerine göre ciddi, çok lak~rd~~ söylemez, kafas~~
i~ler uyan~k bir zat imi~~6. Sultan Murada rab~ tasiyle hürriyyet a~k~ n~~
Muhtar Begin ifadesi (5) numaral~~ isticvab evrak~. Muhtar Be~e , Nak~~bend kalfay~~ ne kadar vakittir biliyorsun sualine kar~~~«Bir sene akdem Sultan
Mecit merhumun berberba~~s~~ Hüsnü Begin hanesinde oturdu~unu bildi~ini' ve
sonra nereye gitti~ini bilmedi~ini söylemi~~ve ilave olarak geçenlerde Nak~~bendin berberba~~ n~ n hanesinde arand~~~ n~~ i~itmi~~oldu~unu ifade eylemi~tir.
2 Nak~ibend, Sultan Mecidin haremine bir çocuk olarak al ~ nd~ ktan sonra
o s~ ralarda genç bir musiki~inas olan Muzikal~~ Necip Pa~adan ders ald~~ ve az
zamanda fevkalade istidat gösterdi; Abdülmecid sonra bu cariyeyi büyük o~lu
Murat Efendiye vermi~ti. ( Cleante Scalierie et Nakchibend kalpha ) Ali Nuri
( Frans~ zca Ak~am gazetesi 1931 Nisan 8 ).
3 Saray ve 13âb-~~ dinin iç yüzü (Tefrika numaras~~ 349).
4 Komite azas~ ndan Tabib Agah Efendinin 17 Receb 1295 ve Aziz Begin
18 Receb tarihli ifadeleri.
5 Aziz Begin alt~~ numaral~~ isticvab evrak~ ndaki 24 Receb 95 tarihli ifadesi.
6 Muhtar Begin 6 numaral~~ isticvab evrak~~ (24 Receb 1295).
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ve Abdiilhamit'e kar~~~husumetini vefat~ na kadar muhafaza etmi~ti.
Kleanti ile beraber su yolundan Ç~ra~an saray~ na girip Muradla gödi~mii~~ve komite azalar~n~ n tevkifleri esnas~ nda Avrupaya kaçarak
istikbal ismiyle bir gazete ç~ kar~ p Abdülhamid idaresi aleyhine ne~riyatta bulunmu~~ve bu suçundan dolay~~da 18 Receb 1298 ve 16 Haziran
1881 tarihtle ilân edilen cinayet mahkemesi karartle nefy-i ebedle
mahktim ve g~ yaben rütbe Ve memuriyetten müebbeden mahrum
edilip emvali musadere edilmi~tir
Ali ~efkati, tesisini istedi~i
me~rutt idareyi görmeden 1313 H. 1896 M. tarihinde Parisde vefat
ederek Perla~ez'e defnolunmu~tur. ~stanbulda hem~iresi olup aras~ ra onunla mektupla~~rm~~.
Komite azas~ ndan olup faaliyettle cemiyyetin ikinci reisi gibi
telakki edilen Aziz Bey Evkaf müste~ar~~merhum Izzet efendi'nin o~lu
Ceride-i havadisin 18 Receb 1298 ve 16 Haziran 1881 tarih ve 4639 numaral~~ Per~embe nüshas~ nda görülen ( Mahkeme-i cinayetten) ba~l~kl~~ tebli~:
Tebea-i devlet-i aliyye ve sekene-i memâlik-i mahruseyi, fesad ve ~ syana tahrik ve te~viki ve icrallt-~~ saltanat-~~seniyyeyi zemm-ii-takbihi blivi istikbal namiyle
matbil varakalar ne~retmesinden dolay~~ maznuniialeyh olup Beyo~lu mahkeme-i
ibtidaiyyesi istintak dairesince icra k~l~ nan tahkikat üzerine heyet-i ittihamiyyeden
cinayetle itharn~ na karar verilen firari Izmir giimrükçiisü müteveffa Ra~it Efendinin o~lu orta boylu, az etine dol~un, kara gözlü, kara kasl~ , orta burunlu,
seyrek siyah sakall~~ Ali ~efkati nam ~ahs~ n heyet-i mezküreden verilen mlizekkire üzerine istinaf müddei-i umumili~inden ahz -ü- girifti içün bilcümle zab~ ta-i
Adliyye memurlar~ na evamir-i muktaz~ yye ita k~l~ nm~~~oldu~u halde derdest edilememi~~ve usül.i muhakemat-~~ cezaiyye kanununun 371 inci maddesi hiikmünce mahkeme-i cinayet riyasetinden miiceddeden on gün mehl verilmi~~oldu~u halde
isbat-~~ vücud etmemi ~~oldu~undan bu babda icra k~ l~ nan muamelat-~~ g~yabiyye ile mahkeme-i istinaf müddei-i umumili~inden vuku bulan iddia üzerine
icra k~l~ nan muhakeme-i aleniyye-i g~ yabiyye neticesinde mezklir varakan~n
müellif ve nü~iri merkum $efkati oldu~u ve mündericat~~ dahi abaliyi fesad
ve ~ syana daveti mutazzammin ve icrâât- ~~ saltanat-~~ seniyyeyi zemm-ü-takbihi
mubtevi bulundu~u tahakkuk etti~inden merkum ~efkati'nin Kanân-~~cezan~n
yirmi dokuzuncu ve altm~~~ alt~nc~~ maddeleri hükmüne tevfikan ve g~ yaben
nefy-i ebed cezasiyle miicazat edilmesine ve rütbe ve mernuriyetinden miiebbeden
mahrumiyyetine ve us~ll-i muhakeme.; cezaiyye kanun-~~ mu vakkatinin bâb-~~ rbiinin
fasl-~~ sânisinde muharrer maddeler hükmüne tevfikan emvalinin haczine müttefik» karar verildi.
Bunun alt~na gazete (miitalda) ba~l~~~ yle :
( ~abs-~~ leirn-i merkum Cerrah Pa~a vakas~ndan dolay~~ ayr~ ca mahlcilm oldu~u ve mukaddemce derisaadette iken e~lence gazeteleriyle lisan~n~~ daima devlet-i
üliyye aleyhinde bulundurdu~u cümlece mallimd~ r
) dedikten sonra zaman~n icah~nca bir tak~ m riyakârane mütalealar serdediyor.
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olup Evkaf Nezareti senedat odas~~ mukabelecisi idi Evi Cerrahpa~ada Avrat pazar~~caddesinde hamam~ n kar~~s~ndaki ç~ kmaz sokakda olup numaras~~ 73 dü. Komite azalar~~ zaman zaman bunun
evinde toplan~rlar, Sultan Murad~ n tahta geçmesi, saraydan ç~kar~lmas~~ vesaire hakk~nda görü~ ürlerdi. ~stanbullu olup k~ rk iki
ya~lar~nda bulunan Aziz Be~in, Kadri isminde bir o~hyla rü~diye
tahsili görmekte olan bir de k~z~~ vard~.
Azadan ve Maliye mektübt kalemi hulefas~ndan sekiz yüz
kuru~~maa~~~ olan Muhtar Bey bin Ali Be~ikta~l~~ olup k~rk iki
ya~lar~ nda bulunuyordu. Tek servi yoku~unda doktor Iskilipli
Türk M. Emin Pa~an~n 2 kona~~n~n biti~i~indeki Halil Bey kona~~n~n
bir k~sm~nda (~imdi Enver Pa~a'n~n eni~tesi Naz~m Be~e ait bina)
kira ile oturuyordu; bu zat komitenin kâtibi gibi olup Sultan Muradla
görü~ecekleri su yolundan Ç~ra~ana sokard~ ; evi, M. Emin Pa~a
kona~~n~n kö~esindeki su hazinesine pek yak~n oldu~undan Ç~ra~ana girecekler an~ n evine gelip oradan muayyen zamanda hazineye girerler ve su yolcular vas~tasile Ç~ ra~ana giderlerdi. Güzel
kalem sahibi ve ayn~~ zamanda ~airdi; Rü~diye mekteblerinde yaz~~
hocal~~~~da ediyordu. 3 Muhtar Be~in, Naz~ m bey isminde bir o~lu
ve Saime isminde küçük bir de k~z~~ olup Naz~m Be~in de Vas~f
isminde bir o~lu vard~.
Komite mensublar~ ndan Vacit Bey, ~ehzade ba~~nda Ho~kadem mahallesinde oturup Meclis-i maarif azas~ndan iken aç~ kta
kalm~~t~; yaz~s~~ güzeldi; me~ hur Kemal Pa~an~n ( Lastik Sait Be~in pederi ) eni~ tesi idi. Sultan Murad~n Efendili~i zaman~ nda an~n
Neveser isminde bir cariyesine ders göstermi~~ve o suretle NakAbdülhamid-i Süninin notlar~~ ( Türk Tarih enciimeni mecmuas~~ sene, 16,
s. 158 ). Baz~~ vesikalarda Aziz Be~in senedat müdür ~nuavini oldu~u da zikrediliyorsa da metindeki kay~ d kendi ifadesidir; tabii en do~rusudur.
2 ~skilibli Türk Mehmed Emin Pa ~a askeri T~ bbiyyeden mezun olup Mustafa
Re~it Pa~an~ n ve veliahdli~i zaman~ nda be~inci Murad~ n hususi tabibliklerinde
bulunmu~tur. Sultan Murada mensubiyeti sebebiyle s~ hhiyye müfetti~li~i ile
~stanbuldan ç~ kar~ lm~~~ve 1882 Mart tarihinde Beyrut'ta vefat etmi~tir. Tercüme-i hali ayr~ ca yaz~ larak bu niishaya konmu~tur.
3 Say~ n Süleyman Kâni ~rtem üstad~ m~ z Saray ve Bilb-~ 'dlinin iç yüzü isimli
makalelerinin 352 inci tefrikalar ~ nda Muhtar Be~in suyolu vas~ tasiyle Ç~ ra~anla
temas~~ temin etmesinden bahsederlerken ~öyle diyorlar :
(Zevcesi ~ ehzade Salühaddin Efendi validesinin k~ zkarde~i olan Dr. Emin Pa~a
kona~~n~ n kar~~ s~ na isabet eden suyolu bacas~ ndan girilerek Ç~ ra~an ile münasebette
bulun~ lacakt~ ; Muhtar Bey bir suyolcusu elde etmi~ti... ) Filhakika Muhtar Bey
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~ibend kalfa ile tan~~m~~t~. Sonra Neveser Adliye Naz~r~~ Halil Rifat Pa~a zade Damad Mahmud Pa~an~ n ( Seniha Sultan zevci ) ~ehzade ba~~ndaki kona~~na ç~ kar~ld~~~~zaman orada da kendisine ders
göstermi~ti
Malihnath bir zat olup Pend-i attar'~~ tercüme etmi~tir.
Azadan ve Hariciye nezareti memurlar~ ndan yani hariciye evrak odas~~hulefas~ndan olan ve Be~ikta~'ta Sinan Pa~ay-~~ atik mahallesinde oturan Kavas ba~~~Ömer a~~an~n o~lu Tevfik Bey, Istanbulludur. Sultan Murad mabeyincilerinden Seyit Begin eni~tesi
idi. Veliahtl~~~~zaman~ nda Sultan Murad'a intisab etmi~, musiki~inas oldu~undan veliahd~n Kurba~al~~ deredeki çiftli~inde zaman
zaman tertibedilen musiki alemlerine i~tirak ile ~ark~~ okurdu 2.
suyolcular~~ elde etmi~ti; Dr. Mehmed Emin Pa~an~ n zevcesi Çe~m-i Mahmur han~ m
Sultan Murad'~ n kad~ nlar~ ndan her hangi birisinin karde~i de~ildir; fakat Emin
Pa~a cariyelerinden Ceylan kalfa ve sonraki adiyle Melek han~ m Sultan Murad'~ n ikinci kad~ n~~ Reftür-i dil Kad~ n Efendinin k~ z karde~i idi. ~u halde iki
k~ zkarde~den biri Sultan Murada zevce olup Salühaddin Efendiyi do~urmu~~
di~eri de Dr. Emin Pa~aya cariye olup evlendirilerek biri erkek di~eri k~ z iki
çocuk ve torun sahibi olmu~tur. Melek Han~ m yak~ nda vefat etmi~tir.
Vacid Be~in 14 receb 1295 tarihli ifadesinden.
2 Kavasba~~~zade Tevfik Betin 28 Receb 1295 tarihli ilk ifadesinden.
(Saray ve Bat~.: dinin içyüzü) s~ ra makalelerinde Bay S. Kâni irtem bir de berberba~~~Hüsnü Betin üvey o~lu hariciye kâtiblerinden olan ba~ka bir Tevfik
Beyden bahsediyorlar. Bu ikinci Tevfik Bey Nam ~ k Kemal Be~den ald~~~~evrak~~
su yolundan Ç~ ra~an saray~ na götürmü~. Cevval, becerikli olan Hüsnü Bey zade
Tevfik Bey, cemiyyet taraf~ ndan Sultan Murad lehine tertip edilen beyannâmeleri Fatih taraflar~ na yap~~t~ rm~~t~ . Gene o makaledeki kayda görz Kavasba~~~
zade di~er Tevfik Bey ile birlikte bu Hüsnü Bey zade Tevfik Bey Be~ikta~~
muvakkithanesi önüne beyannâme yap~~t ~ r~ rken görülmü~ ler, bunlardan Kavasba~~~zade yakalanm~~, di~er Tevfik Bey kaçm ~~t~ r.
Bay ~rtem, Kavasba~~ n~ n babas~ n~ n ad~ n~~ Mustafa a~a diye kaydetmi~~
ise de Tevfik Be~in divan-~~ harbdeki ifadesinden anla~~ laca~~~üzere babas~~ Ömer
a~ad~ r. Bundan ba~ka hariciye memuru olan, gene kendi ifadesine göre bu Kavasba~~~zade Tevfik Bedir. Mahkeme evrak ~ nda ve fezlekelerde berberba~~~Hüsnü Bey zade Tevfik Bey haklar~ nda hiç bir kay~ t yoktur. Bu
belki de Bay ~rte~ n'in makalelerinin 354 üncü numaras~ nda söyledikleri gibi
Abdülhamidin, berber ba~~~Hüsnü Bey hakk~ nda : « Ben an~~ eskiden tan~r~ m o
böyle ~eylere kar~~ maz » diye tahliye ettirdi~i için muhakeme edilmemi~ tir.
Fakat yukar~ da Nak~ibend kalfadan baba ederken kaydetti~imiz Muhtar be~in
ifadesine göre berberba~~~Hüsnü be~in evi bas~ larak Nak~ibend aranm~~t~ r.
Fakat o~lu Tevfik beden hiç bahis yoktur. Böyle bir hali olsa Tevfik
be~in mahkeme evrak~ nda ismi geçercli. Ayn~~ makalede Kavasba~~~zadenin
yukar~ da nakletti~imiz gibi yafta i~inden dolay~~ tevkif edildi~i yaz~ l~ yor ise de
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Azadan Tütüncü ba~~~ Hüseyin Bey aslen Gerzeli olup on sekiz sene Sultan Murad'a hizmet ederek Abdülhamid'in cülüsundan
sonra ç~ ra~~olmu~ tur. Kleanti'yi su yolundan Ç~ rakana sokma~a
delalet eden budur. Sultan Murad'~ n Ç~ rakana naklinden sonra
vazifeden ayr~lm~~t~~°.
Yine azadan olan Valide sultan Kahveci ba~~s~~ Ibrahim Efendi
sonradan ikinci kad~ n efendiye kahveci ba~~l~ k etmi~~ve Sultan Murad'~ n hal'inden sonra ç~ kar~lm~~t~~2. ~ brahim Efendi Suavi vak'as~ nda tevkif edilmi~~ise de bir alakasi görülmedi~inden serbest
b~rak~lm~~t~ . Sarayla muhabere bunun u~ak~~ Hac~~ Salih vas~tasiyle yap~ l~ rd~~3.
Komite azas~ ndan Esat Efendi Çorluludur. Hem Ali Suavi
cemiyyeti ve hem de bu cemiyyet ile alakadard~. Meclis-i vükelâ mazbata odas~ ndan yeti~mi~~ve sonra mahkeme-i ticaret-i bahriyyeye
zab~t kâtibi olmu~~ve oradan da istintak ba~~katipli'kine tayin
edilmi~ti, hükümetten bin sekiz yüz kuru~~maa~~~olan Esat Efendi
Vakit ve istikbal gazetelerinde muharrirlik ederdi 4. Mekteplerde
mesrüta)
in~a denilen kitabet hocal~ k' da yapm~~ t~. (
am'dan
Fizan'a
ve
namiyle bir gazete ç~karm~~, sürgün edildi~i ~
sonra oradan Bitlis'e kald~ r~lm~~~ve orada vefat etmi~tir. ~am'da uzun
müddet reji müdürlü~ü etmi~~olup 5 Midhat Pa~a'n~ n Suriye valili~i
zaman~ nda onunla görü~mü~~ve bundan dolay~~ padi~ aha jurnallar
verilmi~tir.
Komiteye mensup olan Üsküdarl~~Nuri Be~'e K~z Nuri de derlermi~. Ali Suavi vak'as~ndan dolay ~~ tevkif edilmi~ti. Gerek o
cemiyette ve gerek Kleanti-Aziz Bey komitesinde bulunuyordu.
Kendisi ve ailesi Sultan Murad dairesine mensup idiler 6.
Azadan Hac~~ Hüsnü Bey bin Ali Bey Be~ikta~'ta topbunlar~ n tevkifleri komitenin bas~ lmas~ ndan sonra oldu~undan hadiseyi nakledenler vak'alar~~ birbirine kar~~t~ rm~~lard~ r.
Muhtar Begin 13 Receb 95 tarihli ifadesi ve 25 Receb tarihli SultanMurat
dairesi Be~lerinden Akif Begin ifadesi, No. 9.
isticvab evrak~~ ).
2 25 Receb tarihli Akif Begin ifadesinden ( 9 No. l ~~
3 IX

«

«

Of

4 6 numaral~~ isticvab evrak~ nda Nuri Bey ve Agâh Efendinin ifadeleri.
354 ) ve Süleyman Pa~a
5 Saray ve Bâb-z âlinin içyüzü ( tefrika numaras~~
muhakemesi (Sami) eserinin sonundaki zeyl notu s. 14.
~~ münasebetile de
6 Bu Nuri Bey hakk~ nda bundan evvelki Ali Suüvi vakas

malümat verilmi~tir.
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rak sokakta otururdu; Haf~z Pa~a akrabas~~ ndan olup serdar-~~ ekrem Ömer Pa~a'ya divan efendili~i etmi~~ve sonra Bab-~~ âlide Meclis-i vala mazbata odas~~ hulefas~~ bulunmu~,
Ba~dad'a gitmi~~ve Sultan Murad'~ n cülusunda defaten Mabeyin
ikinci kâtipli~ine tayin edilmi~~ise de iki gün sonra azlolunmu~~
ve bilahara iâne-i harbiye-i sehriyye komisyonuna reis olarak devam etmi~tir. Bu vazifede iken gerek Ali Suavi vak'as~~ sebebiyle
ve gerek damad Mahmud ve Midhat pa~lar~n kap~lar~ na
yap~~t~ r~lan yaftalar~ n bunun ese~~ i oldu~u zann~ ndan dolay~~ tevkif
edilerek serasker kapusundaki divan-~~ harbe verilmi~ti, tevkifi bir
jurnal üzerine olmu~tu 2. Kleanti-Aziz Bey komitesini haber veren bu adamd~ r: Abdülhamide takdim etti~i bir arizas~~ vesikalar
aras~ nda olup kendisinin mahiyyetini göstermektedir. Abdülhamid'in
notlar~ nda ( prensin ikinci kâtibi Hüsnü Bey) diye bunun ismi
zikredilmektedir 3. Bu Hac~~ Hüsnü Bey, me~ hur Avnullah-ül-Kaz~mrnin babas~d~ r.
Komite mensublar~ ndan olup Nakka~pa~a'da Himmetzade
tekkesi soka~~ nda oturan Tabib Agiih Efendi bin Hüseyin Bursal~~ olup Rumeli [Bulgaristan] Pazarc~~~ nda tahsilini yapm~~~ve
1282 H. 1865 M. senesinde ~stanbula gelmi~tir. Hekimlik ile geçinirdi.
Aziz Begin ailesinin hastal~~~na bakt~~~~için Aziz Beyle tan~~m~~~ve
an~ n delalettle komiteye girmi~tir. Kendisi T~ bbiy e mezunu olmay~ p
ehliyetnameli idi; t~ bb-~~ kadim ile tababet yapar ve Bayezid'de attar
Aziz Efendinin dükkan~ na devam ederdi. 5
Ruhi Molla Bey ismindeki zat Hünkâr imam~~ zade diye tan~ Hac~~ Hüsnü Be~in 21 Receb 1295 numaral~~ ifadesi (isticvab evrak~~No. 7).
27 May~ s 1297 tarihinde muhakeme esnas~ nda Midhat Pa~aya Hac~~
Hüsnü Bey hakk~ nda sorulmu~~o da; Sultan Murad~ n cülusunda Haf ~ z Pa~a akrabas~ ndan Hüsnü Bey nam ~ nda birinin mabeyn kâtibli~ine tayininin i~idildi~
ini ve
bu Hüsnü Beki mazbata odas~ na devam etti~i cihetle biraz hafifülak~ l bir adam
olarak bildi~ini söylemi~tin Gene Midhat Pa~aya, Hüsnü Begin ikinci kitabette
kal~ p kalmad~~~~soruldu~u zaman « kaç~ nc~~ kâtip oldu~
unu bilmem, mutlak kâtip oldu~unu i~ittik, kitabette kalmas~ n~~ münasib görmedik ve bunun bir aral
~k
yoluyla ç~ kar~ lmas~ n~~ galiba Sadullah Beye olmal ~~ tenbih etmi~tik ) demi~tin
3 Abdulha~ nid4 seminin notlar~~
(Türk Tarih Encümeni mecmuas~~ sene 16
s. 158).
2

4
5

Saray ve Btib-z ülinin iç yüzü ( S. K. 1rtem ).
Süleyman Pasa muhakemesi (s. 60 ).
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l~ rd~~ '; o tarihde karde~i Cemaleddin Bey Kad~askerdi. Ruhi Molla
Halebe Divan-~~ temyiz reisi tayin edilecek iken yerine ba~kas~~
gönderildikinden dolay~~ müteessirdi. Komitede faal bir rol ald~k~na dair hiç bir ip ucu elde edilememi~~ve bundan dolay~~ mahkümlar aras~nda bulunmam~~t~ r.
Sultan Murad~ n sâb~k kurenâs~ ndan ~smail Bey bin Mehmed
Emin aslen ~stanbullu olup 1273 H. 1856 M. senesinden Murad~ n
hal'inin be~inci gününe kadar yirmi sene hizmetinde bulunmu~tu.
Murad~n, dördüncü karini idi. Saltanat tebeddülünden sonra bir
müddet aç~ kta kalm~~~ve sonra Bayburt kaymakaml~~~ na tayin edilmi~~
ise de memuriyetine hareket etmeden evvel tevkif edilmi~ti. ifadesine göre rütbesi evvelce miralay olup sonradan mülkiyeye çevrilmi~tir 2. Komitede ikinci derecede rolü vard~r.
Gene komite azas~ndan ve rüsümat ketebesinden Haydarl~~
Nuri Bey, son zamanlarda cemiyete girmi~tir. Komitenin bas~ld~ k'
zaman yakalanan Nuri Bey, rivayete göre 3 Y~ld~z'~ n muhasaras~ n~,
ve Be~ikta~~muhaf~z~~ Hasan Pa~ay~~ o s~rada o taraflardan bir müddet uzakla~t~ racak~n~~ temin etmeki teahhüt edenlerdenmi~; fakat
bu sözü söyledi~i tesbit edilememi~tir.
Azadan biri de Mustafa As~m bin Ahmed Efendidir; ticaret
nezaretinde muhasebe mümeyyizi idi. Semti Fatih civar~nda Haydar
taraf~ nda Sinan a~a mahallesinde olup bin üç yüz elli kuru~~maa~~~
vard~; kar~s~, Refia Sultan dairesinden ç~ kma oldu~undan Nak~ibend kalfa bunun evine de gelip giderdi.
Aziz Be~in o~lu Kadri Bey ile K. Skaliyeri'nin ye~eni Mihal Skaliyeri de komite ile alâkadar ise de aza olduklar~ na dair bir kay~t
yoktur. Bunlardan Kadri Bey Men~e ül-küttap dan mezun idi, henüz
memuriyete tayin edilmemi~~olup on dokuz ya~lar~ nda bulunuyordu.
Serasker kap~s~~ ( Milli müdafaa) hassa tahrirat kalemi kâtiblerinden yirmi be~~ya~~nda Ahmed R~za Efendi bin Vas~ f, Aksarayda Yusuf pa~a civar~ nda oturuyordu. Davudpa~a Rü~diyesinde
Ruhi molla 1255 Cemaziyelevvelinde (1839) vefat etmi~~olan Hünkâr
imam~~ Zeynelabidin Efendinin o~ludur. izmirde dava vekilli~i etmi~tir: bu hadisede mahküm olmam~~t~ r.
2 11 Receb 1295 tarihli ifadesi ( iki numaral~~ isticvab evrak~~ )
3 Ahmed R~ za Efendinin 15 Receb tarihli ifadesinden ( iki numaral~~ isticvab evrak~~ ).
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Resim hocal~~~~da yap~ yordu. Babas~~ Vas~ f efendi kaymakaml~ k
ve â~ ar memuriyetlerinde bulunmu~~olup o tarihte ~lga-y~~ kavâim
~ubesinde çal~~~ yordu.
Küçük damad Mahmud Pa~an~ n babal~ k~~ ve zevcesi Seniha
Sultan~ n kethüdas~~ Hac~~ Bekir Efendi, Darühnuallimin talebesinden
Filibeli Abdiirrahim ve Haseki medresesi talebesinden yirmi iki
ya~~nda Filibeli Abdullah 2 ve Serasker kap~s~ nda asker Mustafa
Efendiler de bu komitede aza idiler. Kleantinin biraderzadesi Mihal
Skaliyeri komitenin ayak i~lerinde kullan~l~ p amcas~~ taraf~ ndan
öteye beriye gönderiliyordu; evvelce Sultan Murad~ n müezzinlerinden olup Ortaköy camiinde hatip bulunan Mehmed Efendi de o
camide Abdülhamide kar~~~yap~ lacak su-i kast için elde edilmi~ti.
KOMITENIN FAALIYETI
1876 senesinde be~ inci Murad~ n hal'inden az zaman sonra te~ekkül eden bu komite ikinci reis derecesinde olan Aziz Be~in
bir numaral~~ isticvab evrak~ ndaki ifadesine göre Sultan Murad ~~
tekrar hükümdar yapmak istiyordu; hal'inden bir müddet geçtikten sonra Murat iyile~mi~ ti; gene Aziz Be~in on numaral~~ isticvap
evrak~ nda söyledi~ine nazaran komitenin birinci reisi Kleanti, Parise kadar giderek oradan bir manyatizmaci getirip bunu bir takrib Ç~ ra~an saray~ na sokmu~tu. Manyatizmac~~ sarayda takriben
bir hafta, on gün kadar kal~ p yapt~~~~ ~ eyler Sultan Murad üzerinde müessir olup iyi olmu~ tu. Aziz Bey manyatizmaciyi Kleantinin evinde görmü~~ve hediyesile beraber be~, alt~~ yüz lira ald~ ktan sonra manyatizmeci tekrar Parise dönmü~tü " Bundan bir
müddet sonra da Sultan Murad Kleantiye ( gayret edin hakk~ m~~
isterim) diye mektup yazma~a ba~lam~~t~ . Bundan ba~ ka Sultan
Murad~ n gömlek ve çama~~ rlar~~ d~~ar~~ gönderilerek tütsüden
geçiriliyor ve komite azas~ ndan Muhtar Be~in evinden bir hoca
Abdürrahim Efendi, komite bas ~ ld~ g~~ esnada firar etmi~ tir.
Filibeli Abdullah Efendi, komiteinn Aziz Begin evinde bas ~ ld~~~~ s~ rada
oradan kaçm ~~~ve Yeclikuleden tirene binip memleketi olan Filibeye gitmi
~~ve
sonra orada yakalanm~~ t~ r.
2

3 Bundan ba~ ka Alem dal~
nda oturan ve Sultan Murat ile validesi taraf ~ ndan evveldenberi tan ~ nm ~~~olan bir ~ eyhi, tesbih çektirmek üzere Kleantinin
evine çak~ rm~~ lard~~ ( 12 numaral ~~ istievab evrak ~~ ).
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taraf~ndan okunan duâ pencereden Ç~ ra~an saray~ na do~ru üfleniyordu °.
Kleanti Skaliyeri - Aziz Bey komitesi, içtimalar~n~~ epi bir
müddet Kleantinin riyasetinde olarak bunun Beyo~lundaki evinde
yap~yorlard~~2. Bunlar Sultan Murad~~ tahta geçirmek için Y~ld~zda
oturan Abdülhamidi muhasara edecekler, Y~ld~z taburu kumandan~~ Halil A~ay~~ele alacaklar ve sonra Sultan Murad'~~ su yolundan veya merdiven ile duvardan indirerek tayin ettikleri bir
yere - ki sonradan anla~~ld~~~na göre buras~~Aziz Begin hanesi idigötürüp aralar~nda görü~ülerek, ifadelerinde kan mahalli tesbit edilmeyen Serasker kapusu, Meclis-i mebusan, Topkap~~ Saray~, Fatih
camiinden birisine getirilerek
brat ettirip hükümdarl~~~n~~ilan
edeceklermi~~3.
Komite azalar~n~n bundan evvelki k~s~mdaki k~sa tercüme-i
hallerine bak~lacak olursa bunlar~n s~ rf asker kuvvetiyle yap~lmas~~
fcabeden bu i~i kendilerinin ba~aram~yacaklar~~ meydanda oldu~undan tasavvurlar~ n~~ kuvveden ffle ç~ karmak için baz~~ nüfuzlu devlet adamlar~n~~ da kendilerine celbetmek istemi~ler ve âzadan
Nak~ibend Kalfa vas~tasiyle bunu temine çal~~m~~lard~. Bu meyanda Gazi Osman, Fosfor Mustafa, Mehmed Ali, Deli Fuad, Damad
Nuri pa~alar~~ elde edeceklerini söylüyorlar ve Halil Rifat Pa~a
zade Adliye Naz~r~~ damad Mahmud Pa~an~n kendileriyle beraber
oldu~unu etrafa yay~yorlard~~ 4. Bundan ba~ka Nak~ibend Kalfa eski
Sultan Murad~ n validesi o~luna saltanat~~ temin için üfürükcülere müracaattan ümidini kesmemi~ti; içeriden suyolu vas~ tasile veyahut bir i~~z~ mn~ nda
Sultan Murat dairesinden d~~ar~~ ç~ kanlar taraf ~ ndan sab~ k hükümdar~ n çamas~ rlar~~ d~~ar~~ gönderilerek Nak~ibend kalfa vas~ tasile okutulur ve iade olunurdu;
Kavakda debbakhanede Bakt~r: kara denilen bir Hindli vard~ ; Nak~ibend kalfa
bunu, berber ba~~~Hüsnü Begin evine getirtir, orada Sultan Murad~ n çama~~rlar~ n' okuttururdu; bu Hindli bazan Muhtar Betin evine giderek oradan da
Ç~ rakan saray~ na nefesederdi. ( Saray ve Büb-~~ âlinin iç yüzü) tefrika numaras~~ 352. Ç~ rakana do~ru üflenen nefes hazan doktor Emin Pa~a'n~ n kö~künün
önündeki mahalden de yap~ l~ rd~ .
2 Bay S. K. ~rtem'in kayd~ na ve yukar~ da Nak~ibendden bahsederken not
olarak ilave ettikimize göre ilk toplant~ lar Be~ikta~~K~ l~ ç Ali mahallesinde
berber ba~~~Hüsnü Begin evinde ve daha sonra Nak~ibendin o tarafda kiralad~ k~~
hanede olmu~tu.
3 Bir numaral~~ isticvab evrak~ ndaki Aziz Begin ifadesile (9 Receb tarihli)
Rüsumat memurlar~ndan Mehmed Nuri Efendinin 27 Haziran 94 tarihli ifadesi.
4 12 numaral~~ Filibeli Abdullah Efendinin isticvab evrak~. Bu Mahmud
Pa~a, Seniha Sultan~ n kocas~~ ve Prens Sabahaddinin babas~ d~ r.
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sadr-~~ âzam Mütercim Rü~tü Pa~aya ve Aziz Bey vas~tasiyle de henüz Mekke emirli~ine tayin edilmi~~olan ~erif Hüseyin pa~aya ba~~
vurulmu~tu.
Nak~ibend Kalfa bir gün mütercim Rü~tü Pa~an~n Vefadaki
kona~~na gidip haremine kendisini tan~tt~rm~~~ve Pa~a ile görü~mek istemi~~ise de pa~an~ n han~ m~~muvafakat etmiyerek:
"Ne söyliyecek iseniz bana söyleyin, ben pa~aya söyler size
cevab~n~~ getiririm„
demi~~ve Nak~ibend de Sultan Murad'~~ hükümdar yapmak
için pa~an~ n yard~m~ n~~ istediklerini söylemi~ti. Bu meseleyi haremi
vas~tasiyle duyan Rü~tü Pa~a yine zevcesi vas~tasiyle:
Sak~n ha oturdu~u yerde otursun!
Cevab~n~~ yollam~~t~. Buradan ümidsiz olarak ç~ kan Nak~ibend
Kalfa, Rumeli Kad~askeri payelilerinden Seyfeddin Efendiyi de yokl~yarak oradan da yüz bulamam~~t~~
Mekke emin i ~erif Hüseyin Pa~aya müraceat de ~öyle olmu~tu:
Sultan Murad~ n validesi taraf~ndan Mekke ~erifine verilmek üzere Nak~ibend Kalf aya bir mektup gönderilmi~. Nak~ibend bu mektubu Aziz Be~e vererek ~erifin Kanl~ cadaki yal~s~ na
yollam~~t~~: ~erif Hüseyin Pa~a mektubu açmadan evvel nereden
geldi~ini Aziz Beyden sormu~, o da Valide Sultan'dan demi~; Sultan
Hamid'in validesinin, hükümdar olmadan evvel vefat etti~ini bilen
~erif, nas~l Valide Sultan diye sorunca; Aziz Bey Sultan Murad~n
validesinin mektubu oldu~unu beyan etmi~. Bunun üzerine
can~~ s~k~lan ~erif, mektubu okumayarak bir daha bana böyle ~eyler getirme sözleriyle mektubu atm~~t~ r. Bu halden ~a~~ran Aziz
Bey mektubun meâli bir duâdan ibarettir diye mükabele etmi~~ise
de ~erif Hüseyin Pa~a:
Bu Seyfeddin Efendi aslen Harputlu idi; Anadolu kad~ askeri pâyesinde
olup ~iiray-~~ devlet azas~ ndan iken Midhat Pa~an~ n kane~r~-~~ esasi ve me~rutiyetin
ilan~~ için faaliyetde bulundu~ u s~ rada bu i~de Midhat Pa~aya müzahir olup an~ n
muhaliflerini akli ve nakli delillerle ilzam etmi~~ve me~rutiyet i~ini saklama
ba~ lamakta Pa~aya hizmet etmi~ti. Kleanti Skaliyeri - Aziz Bey komitesinde
bir i~e kar~~mamas~ na ra~men ismi geçti~i için 1295 Zilhiccesinde (1878) Halep
mollal~ k~ yla ~stanbuldan uzakla~t~ r~ lm~~t~ r. Daha sonra hakk~ nda itimad has~ l
olmas~na mebni tekrar ~firay-~~ devlete aza olmu~~ve Mecelle cemiyyeti reisi iken
1300 (Safer 1882 sonu) senesinde vefat etmi~tir. Alim, fad~ l ve natuk bir
zat idi (Miriit-z hakikat e. 1, s. 189 ve Sicill-i osmani).
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Ben duay~~ tezkire ile etmem. Ben böyle i~e kar~~mam. bana
kci~~t getirme istemem.
sözleriyle Aziz Be~i tekdir etmi~tir. ~erif Hüseyin Pa~an~n yal~s~ ndan me'yüsen dönen Aziz Bey, keyfiyeti Nak~ibend Kalfaya anlat~ nca kalfa ( hata ettik) diye teessür göstermi~tir
Komite reisi Kleanti, Mehmed Ali Pa~a'y~~ (Prusyal~~mühtedi)
ele almak için pa~an~ n kayn~~ Hac~~ Hüsnü Bey vas~tasiyle kendisini bir yoklam~~~ise de red cevab~~ alm~~t~; yine Nak~ibend'in
görü~tü~ü Alyanak Mustafa pa~a zade Mehmed pa~a'dan da bir~ey
ç~ kmam~~t~.
Büyüklerden ümidlerini kesmi~~olan Kleanti ve Nak~ibend
Kalfa bir taraftan hocalar, falc~lar ile Sultan Murad'~ n tekrar hükümdar olup olm~yaca~~n~~ ara~t~ r~ rlarken, di~er taraftan Ingiliz
sefarethanesine de ba~vurmay~~ ihmal etmemi~lerdi. Kleanti (Millet-i
Osrnâni) imzas~~ alt~ nda frans~zca bir mektubu ~ngiliz sefarethanesine gönderip bu mektupta bütün milletin Sultan Murad'~~ hükümdar yapmak istediklerini beyan etmi~~ve bu suretle sefiri
tahrik eylemek istemi~~ise de oradan da, bu i~~Osmanl~~ devletinin
dahili meselesi oldu~undan dolay~~ red cevab~~ verilmi~tir.
Komite azalar~ ndan Aziz Bey'le tabib Agâh Efendi'nin ifadelerine göre komite arzusuna muvaffak olacak olursa Avrupa'da
bulunan Midhat Pa~a'n~ n sadr-~~ âzam olaca~~ n~~ ve Midhat Pa~a
ile muhabere olunmakta ise de ne oldu~unu bilemediklerini söylemi~lerdir 2. Yine Aziz Be~'in ifadesine nazaran Sultan Murad'~n
tahta geçmesini istiyenler aras~ nda mebuslardan Halepli Nafi
Aziz Besin isticvab evrak~ .
Midhat pa~an~ n ismi ve an~ nla yap~ lan muhaberat gayet mektum tutulup
hariçten duyulmamas~ na ziyade gayret olunmu~~ve ~âyet bu muhabere haber al~n~rsa sebebiyet veren öldürülecektir diye azalar tehdit edilmi~ti (be~~numaral~~ isticvap evrak~ ) Aziz Be~e, Midhat Pa~a hakk~nda ne biliyorsun sualine kar~~~o da:
«Memülik-i osmaniyye taksim olundukta Der-i saadet dahi düvel-i ecnebiyye taraf~ndan Midhat pa~an~ n ~stanbulda cumhur reisi gibi oturtulaca~~n~~duydu~unu ve
fakat kimlerden i~itti~ini bilemedi~ini bununla beraber çok ki~iden i~itüp içlerinde h~ristiyanlar da bulundu~»nu söylemi~tir.» (20 Receb tarihli Aziz besin
isticvap evrak~ ). 10 Receb 1295 ve 28 Haziran 94 tarihli saat be~te verilen bir
jurnalda da komitenin en gizli maksatlar~ ndan birinin Midhat pa~ay~~Avrupadan
getirüb Sadr-~~ âzam yapmak oldu~unu Aziz be~in söyledi~i beyan edilmi~tir.
2
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Efendi ile di~er meb'uslar da vard~~1. Meb'uslarla Azadan Esad
Efendi temas ediyordu 2.
**

*

Komiteye aza yazmak üzere bir de defter tertip edilmi~ti; bu
defter, Kleanti'nin verdi~i bir müsvedde üzerine .tanzim olunmu~tu; defterin ba~~nda a~a~~daki mealde bir kay~t vard~ :
Milletin selâmeti için elimden geldi~i kadar çal~~ma~a
gayret etmeyi teahhiit ederim.
Defter be~~yaprakt~ ; komiteye girecekler bu defteri mühürliyeceklerdi. Bu defter be~~nüsha üzerine yaz~lm~~~olup ehibbas~~ ve dostu
çok olan becerikli azalara verilecekti. Cemiyete girecekler bu deftere ya mühür basacaklar veya imzalar~n~~ atacaklard~. Bu be~~
nüsha defter, Tabib Agâh, Ahmed R~za, Mustafa, Abdürrahim ve
Abdullah efendilere verilmi~~fakat bunlar hiç kimseye aç~lamam~~lar ve tabii za da kaydedememi~lerdi; bir müddet sonra Aziz Bey
bu defterleri bunlardan geri alarak yakm~~t~~3. Rivayete göre
~Halepli Nafi Pa~a sonradan 1326 h 1908 m ikinci meclis-i mebusan~ nda da Halep mebusu olarak bulunan Cabiri zade miiftii Abdülkadir efendinin o~lu Nafi
pa~ad~ r ki bu ikinci meclisin en ya~l~~ azas~ ndan olmas~~ dolay~siyle kendisine(~ey
hulmebusan) denilirdi. Di~er bir ifade de ise Sultan Murat taraftar~~ olarak mecliste yetmi~~kadar mebus varm~~.
Süleyman pa~azade Sami be~in (Süleyman Pa~a mahkemesi) isimli eserinde
(1328 Matbaa-i Ebüzziya) Geliboluda bulunmakta olan Balkan ordular~~ kumandan~~
Süleyman pa~an~ n 26 Künun-~~ sani 1293 tarihli telgrafnamesi üzerine galeyana
gelen meclis-i mebusanda Rauf pa~an~ n istizah~~ için 2 ~ubatta meclise gelmesine
karar verilmi~~Rauf pa~a da bu davet s~ ras~ nda veya meclisin da~~ lma s~ ndan sonra mabeyne giderek Padi~ah~ n aya~~ na kapanup Süleyman pa~an~ n, meclis-i mebüsan ile muhabereye giri~ti~ini ve netice-i müzakerenin has~ l etti~i galeyan ve heyecandan bilistifade ve mebüsan ve Midhat Pa~a ile bilittifak Sultan Aziz gibi kendisini de hare k~ yam te~ebbüsünde bulundu~una ~üphe olmad~~~ n~~ ve hatta bunu
bir çok delil ile ~sbat edebilece~ini söyleyerek Padi~ah~ n zihnini tahdi~~etmi~~
ve derhal içtimâ eden meclis-i hass-~~ vükelâ karariyle meclisin da~~d~ lmas~~ ve azas~ ndan on ki~inin nefyile Süleyman Pa~an~ n tevkifine irade sad~ r olmu~tur. Bu
nef yedilen mebuslar aras~ nda Selânikli Mustafa Bey, Halil Ganim Efendi, Nafi
Efendi, ~zmirli Ahmed Efendi, Edirneli Rasim Bey vesaire vard~ r. (s 158, 159).
9 No. isticvab evrak~ nda 20 Receb tarihli Mihal'~ n ifadeleri.
11 Receb tarihli Ahmed R~ za efendinin ifadesinden (bir numaral~~ isticvab
evrak~ ).
2

3
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defter müsveddesini komitenin kâtibi Muhtar Bey tertip etmi~ti.
Baz~~ ifadelere göre komitenin yaz~ lar~n~~ Muhtar Bey'den ba~ka
Esat Efendi ile üsküdarl~~ Nuri Bey de yaz~yorlard~~°.
ÇIRA~AN SARAYILE MUHÂBERE
Komitenin Ç~ra~an saraytle yani Sultan Murat ve valide Sultanla muhaberesi bir vakit, nöbetçi zabtiyeler ve sonra suyolcular
vas~tas~~ ve Kavasba~~~zade Tevfik, ve Muhtar beylerle kahveciba~~~
Ibrahim ve tütüncûba~~~Hüseyin efendiler delâletleriyle yap~lm~~ t~;
yani Kleanti içeriye yazd~~~~mektuplar~~isimleri yaz~l~~zatlara teslim
eder, anlar da zabtiye ve suyolculara verirler ve gelen cevaplar~~da o
suretle al~rlard~~2. Suyolcular K~l~çali'de Tek servi yoku~u ba~~ndaki su hazinesinden içeri girerek harem dairesinin mermerli~indeki
bacaya gelüp dururlar ve orada bekleyen nöbetçi cariye aç~p
mektubu al~r ve cevab~n~~da yine bu suretle verirlermi~. Suyolcular bu mektup verip almada hem saraydan ve hem komite reisinden bah~i~~al~rlard~~3.
Zabtiye neferi Sinoplu Hasan~ n ifadesine göre bu, cariyeler
den ald~~~~zarfl~~ kâ~~d~~ Be~ikta~ta Pa~a mahallesinde Hüseyin
10 Recep tarihli Aziz be~in tekrar al~nan ifadesinden (bir numaral~~ isticvab evrak~ ) talebeden Filibeli Abdullah efendinin 15 ~aban 1295 tarihli ifadesinde (12 numaral~~ isticvab evrak~ ) komitenin kâtiplikini Muhtar bekden ba~ka
üsküdarl~~ Nuri beyle Esad efendi de yap~ yordu.
2 Kavasba~~~zade Tevfik Bey, 29 Receb tarihli ve 11 numaral~~ isticvab
evrak~ nda aynen ~öyle diyor:
« Kleanti taraf~ ndan Sultan Murad ve gerek Valide Sultan için yazm~~~
oldu~ u mektubu bana verdi; Ben de bu suyolcu Ahmede verdim ve baz~~ defa
Muhtar Be~e verirdi, o da götürür yine suyolcuya verirdi. Ç~kan cevab~ n~~ bana
yahut Muhtar Be~e virüp götürüp K~ rlantiye ( Kleantiye ) verirdik. Birgün
bu suyolcu bizden habersizce suyolundan içeri girmi~. Sultan Murad taraf~ ndan
bir ka~~t verirler, onun üzerine getirip bize göstermeden do~ru K~ rlanti'nin hanesine gece götürüp verir, K~ rlanti aç~ p ka~~d~~ okur; ac~ nacak surette oldu~unu
görür ve hatta bize dahi okur: «beni bulundu~um hal-i felâketden ve bulundu~um
mahbesden halcis edin art~k tehammülüm kalmad~~ ve sizden ba~ka dahi halimi
sögliyecek kimse kalmad~" mealinde olup imzas~~ "garip dostunu~~Murad» diye
at~ lm~~t~ . Bu mektup frans~ zca harflerle Türkçe yaz~ lm~~t~~: yan~ m~ zda okurdu.
3 Kavasba~~~zade Tevfik Begin 29 Receb tarihli ve 11 numaral~~evrak~ . Bir
defa içeriye yaz~ lan mektubun cevab~ n~~ bizzat valide Sultan getirip suyolcuya
vermi~ti.
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a~an~ n kahvesinde arabac~~ Abdürrahman'a götürür ve cevab~ n~~
al~ p getirirdi; Abdürrahman ise bu mektublar~~ kahveci ba~~ n~ n evine
giderek Hac~~ Salihe verirmi~; sonradan Sinoplu Hasan Hac~~ Salihle saray aras~ ndaki muhabereye do~rudan do~ruya vas~ ta
olmu~tu. Hasan'a saraydan bah~i~~verdikleri zaman bunu gazete
kâ~~d~ n~ n içine koyduklar~~ tütünün aras~ na koyarak verirlerdi.
Dört ay sonra oradan al~ nan zabtiye Hasan~ n yerine gelen Boyabad% Memi~~de ayni suretle saraydan ald~~~~mektubu zabtiye Hasan vas~ tasiyle verirdi; zabtiyelerin saraydan ald~ klar~~ mektuplar,
kap~~ aral~~~ ndan al~ nup verilirdi. Sonradan bu i~i suyolcular
yapm~~lard~.
Mektuplar Kleanti ile Nak~ibend kalfaya hitaben yaz~l~ rd~; bunlar yukar~ da söyledi~imiz gibi Sultan Murat veya validesi taraf~ ndan gönderiliyordu. Flibeli Abdullah efendinin ifadesine göre '
içeriden Sultan Murad~ n yazd~~~~k"4";~ tlardan baz~lar~~ Mekke emini
~erife, Gazi Osman Pa~a ve Mütercim Rü~tü Pa~aya gönderilmi~ti;
Rü~tü Pa~a kendisine gelen mektubu açmadan Abdülhamide takdim ile yüz bin kuru~~ihsan alm~~~imi~.
Sultan Murad~ n Kleantiye yazd~~~~mektuplarda ben iyiyim,
gayret idin, beni buradan al~n ibaresi veya buna benzer cümleler
yaz~ llyordu; valide Sultan da ayni mealde gayret idin o~lumu buradan ç~kar~n derdi; bunlar~n cevaplar~~ Kleanti ile Nak~ibend kalfa
taraflar~ ndan verilirdi. Mektuplar~n cevab~~ Kleanti taraf~ ndan
frans~ zca ve Nak~ibend taraf~ ndan ise Türkçe yaz~l~ r ve bunlar da
gayret ediyoruz, ~öyle olacak, böyle yapaca~~z diye cevaplar gönderirlerdi.
Komite azas~ ndan Muhtar Be~in ve di~er baz~~ azan~ n ifadelerine göre de Kleantiye yaz ~lan Frans~ zca mektubun imzas~~ (garip
Murat) diye at~lm~~t~. Di~er mektublar saraydaki kad~ nlar taraf~ ndan yaz~l~ p imzas~ z gelirmi~. Daha Murat iyi olmadan evvel
komiteye gelen bir rnektubda sab~ k hükümdar~ n bazan yatarken
soyunm~ yarak çizme ile yatt~~~~bildirilmi~ti. Baz~~ defada : ( Ben
~ zt~rabday~ m; Çiftli~e gideyirn, içim s~k~l~yor; benim buradan halas~ m~n çaresi yokmudur ? ) yollu bizzat kendisi Latin harfleriyle türkce
mektup yollard~~ ; ~ laca dair olan tavsiyeleri Muhtar Bey yazard ~ .
Filibeli Abcluliall'~ n 12 numaral~~ istievab evrak ~ .
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Bazan içeriye manyatizme için su da gönderilirmi~~! ; iyi olmas~~
için dual~~ sular da gönderiliyordu.
SULTAN MURADLA GÖRÜ~ME
Komite yaln~z Ç~ra~an sarayile muhabere etmekle iktifa etmeyip sab~ k hükümdarla bizzat temas edip görü~mek üzere reis
Kleanti ile azadan Ali ~efkati Bey suyolundan saraya
Kleanti bir kaç defa yaln~ z kendisi ve bir defa da Ali ~efkati Bey
ile birlikte girmi~ lerdir, Kleanti Skaliyerinin nakletti~ine göre:
Sultan Murat, kendisini ziyaret eden Kleanti ile Ali ~efkatiyi
kucaklam~~, iltifat etmi~ tir; gene rivayete göre Murad~ n s~hhati
yerinde olup saçlar~~ a~arm~~t~ ; Kleantiinin hayretle saçlar~na bakt~~~n~~ gören Be~inci Murad :
Bundan bir buçuk sene evvel beni genç görmü~~idiniz,
~imdi ak saçl~~ görüyorsunuz'; bu hadisenin belki Mani Antuvanet'te oldu~u gibi can s~k~ nt~lar~~ sebebtle tedricen zahir
oldu~unu zannedersiniz, öyle de~il; daha amcam~ n vefat~ ndan
bir kaç ay evvel ba~~ mda bir kaç beyaz saç vard~; bunlar~~
kemal-i fikre delalet etmek üzere muhafaza etmek istedim; fakat validem benim fikrime i~ tirak etmedi; tahta cülüsumdan
bir kaç gün evvel Beyo~lundan bir su getirtti, bunu müteaddit defalar saç~ ma sürdü, beyazlar kayboldu. Bu suyu ba~~ ma sürdükce bana derhal ~iddetli bir yar~m ba~a~r~lar~~ gelirdi; doktor Kapolyon bunu ba~ka ~eylere atfetti ise de doktor ( Laydsdorf ) bu a~r~lar~ n mahlül-i mezkür derunundaki
nitrat darjan ile sair muz~ r mevaddan ne~ et etmekte oldu~unu
söylemi~~idi 2. Do~rusu ba~~ ma kimse el sürmedi~i gündenberi art~ k o a~r~lar~~ hissetmiyorum.
Bundan sonra Sultan Murat misafirlerine memleket vaziyetinden ve kendisinin tekrar saltanata ç~ kar korkusiyle biraderi Abdülhamidin endi~esinden bahsile Midhat Pa~ay~, Kemal Be~i ve
Sultan Murad bu tarihde yani 1878 senesinde otuz dokuz ya~~ nda idi.
2 Doktor Laydsdorf Viyanal~~ me~ hur bir doktor olup Sultan Murad'~ n
muayenesi için Istanbul'a davet edilmi~ti. Bu tabip, Sultan Murad~ n hastal~~~n~ n tedavisinin gayr-i kabil oldu~una dair rapor vermi~ti. ( Sadullah Pa~a yahut
mezardan nida — Mehmed Galip) s. 103.
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gazeteci Kasap Efendiyi sormu~~ 1 ve kendisinin tekrar saltanata
geçmesi temennisine kar~~~da :
"Benim gelip zencirlerimi k~ rmak, beni cani gibi buraya
habsettiren millete dü~er bir vazifedir; fas~laya u~rayan saltanat~m~ n bana iade olunmak laz~ m gelip gelmiyece~ini millet
bilir. Ben o günü bekliyorum, dostlar~ m bunu tacil edebilirler;
o günün hul~llüne kadar ben de kendimi esaretin âlâm~ ndan,
inzivân~ n ekdar~ ndan, hatta hayat~ ma su-i kast edecek olanlardan bile kurtarmak için hiç bir te~ebbüsde bulunm~yaca~~m
2 „ demisti.
Tahkikat esnas~ndaki baz~~ ifadelere göre Ali ~efkati merhum
1294 senesi ramazan~~ içinde veya ramazan bayram~ nda Kleanti
ile beraber 3 suyolundan Ç~ ra~an saray~ na girmi~lerdir. Ali ~efkati
Sultan Murad~ n hasta olup bazan do~ru ve bazan saçma sözler
söyledi~ini ve içeride bir iki gece kald~ klar~ n~~ azadan Muhtar Be~e
söyledi~ine göre 4 yukar~da Kleantinin Sultan Murad~ n s~ hhatde
oldu~u hakk~ ndaki mütaleas~~ teemmüle muhtaçt~r ; Fakat Kleantinin
birkaç defa suyolundan saraya girdi~ine nazaran 5 Sultan Murad~ n
Abdülharnid hükümdar olduktan sonra Hayal gazetesi sahibi Teodor Kasap Efendiyi, karagözü zincirle baglay ~ p alt~ na da ( Matbuat, kanun dairesinde serbesttir ) diye yazd~~~~için üç sene hapse mahkilm ettir~ni~ ti. Halbuki
Abdülhamidin Kasap Efendiye k ~ zg~ nl~~~~bundan dolay~~ olmayup ~ehzadeligi zaman~ nda Kasap Efendinin, Molyerin (Moliere) ( Hasis) ismindeki piyesini (Pinti
Hamid) ismiyle me~hur bir hasisin ad~ n~~ vererek Türkçeye tercüme ettirmesi imi~.
I~in iç yüzünü bilen be~ inci Murad, bundan dolay~~ Kasap Efendiyi sormu~ tu.
(Abdülhamid-i stini ve devr-i saltanat~~ s. 410).
2 Abdülhamid-i sâni ve devr-i saltanat~~ s. 431.
3 Suyolcu Ahmed'in 27 Receb 1295 tarihli ifadesine nazaran Ali ~efkati
ile Kleanti 1294 ~evvalinde su yolundan Ç~ ragana girmi~lerdi ki ramazan bayram~ na tesadüf ediyor.
4 24 Receb tarihli Muhtar Beg'in ifadesi (6 numaral~~ isticevab evraki) Ali
~efkati sarayda bir gece kalm~~t~ r.
5 25 Receb tarihli Aziz Beg'in ifadesi. 29 Receb tarihinde tekrar isticvab
edilen Kavasba~~~zade Tevfik Bey, sorulan suale cevab~ nda «bu suyolcu (Ahmed)
ibtidadan valide sultan taraf ~ ndan ~imdi vilâyeti taraf~ na tard olunan baltael
Salih A~a vas~ tasiyle bulunarak (Muhtar Beg'in ifadesi de böyledir) K ~ rlantryi su
yolundan al~ p içeriye götürdü; bir kaç gün sonra yine ç~ kt~~ ve sonra da yine
K~ rlanti ile Ali Begi al~ p su yolundan içeri girmi~~olduklar~ n ~~ i~ittim ve sonra
K~ rlanti bana Sultan Murad ve gerek valide sultan için yazm ~~~oldu~u mektubu
bana verdi: ben de suyolcu Ahmede verdim...» 11 numaral~~ isticvab evrak~.
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Kleanti suyolundan içeriye her
sonralar~~ iyile~ti~i anla~~l~yor
giri~inde su yolculara yüzer kaime verirmi~~ 2
Berberba~~~Hüsnü Be~in hanesinden Ç~ra~an saray~n~ n Binekta~~~görülüyordu; suyolundan Ç~ra~ana gitmek üzere birisi suyolu
bacas~ndan girece~i s~ rada Hüsnü Be~in hanesinden aralar~nda
kararla~t~ r~lm~~~ ~ekilde pencereye havlular as~larak Ç~ra~ana haber
verilir, oradan da i~aretin anla~~ld~~~~cevab~~ yine muayyen i~aretle
1 Saray ve Bab-~~ dinin içyüzli isimli s~ ra makalelerinde (tefrika numaras ~~
352) Bay ~rtem, Emin Pa~a kona~~n~ n yan~ ndaki menfezden berberba~~~Hüsnü
Be~'in o~lu Tevfik Bey ile Ali ~efkati'nin bir kaç defa Ç~ ra~ana girdikleri yaz~ l~yor ise de vesika ve mahkeme evrak~ ndaki ifadelerde Ali ~efkati'nin bir defa ve
Kleanti'nin .müteaddit defalar girdikleri yaz ~ l~~ olup Tevfik Bey'den bahsedilmemektedir. Zaten bu isimde mahkemeye bir adam gelmemi~~ve ismi de geçmemi~tir.
Kavas ba~~~Tevfik Bey ise Muhtar Beyle beraber su yolundan gelen ka~~tlar~~veya
Ç~ ra~an'a gidecek mektuplar~~ su yolculardan al~ p vermeye vesatat etmi~lerdir; fakat
doktor Emin Pa~a'n~ n k~ z~, kay~ n validem Bayan Emine Servet Çandarl~ n~ n söyledi~ine göre Kavas ba~~zade Tevfik Bey su yolundan Ç~ ra~ana girmi~tir; hattâ su yolu
giri~lerini bilen Emin Pa~a'ya müracaat ederek te~ebbüsünü anlatm~~~ve o da
ziyade ihtiyatl~~ olmas~n~~ ve kendisinden asla endi~e etmemesini söylemi~tir.
2 Tabib Agah Efendinin 9 Receb 95 tarihli ifadesi (5 numaral~~ isticvabevralc~) su yolcu Ahmedie Kavasba~~~zade Tevfik Betin ~aban iptidalar~ ndaki ifadeleri (11 numaral~ ) su yolundan nas~ l girildi~ini ve Kleanti ile Ali
~efkati'nin ne suretle ve kimler vas~ tasiyle girdiklerini anlatt~~~~için aynen
al~ yorum:
«Mumaileyh Tevfik Bey ile su yolcu Ahmed a~a'n~ n icray-~~ müvacehelerinde baltac~~ Salih ile tablakar Halil taraflar~ ndan merkum Ahmed'in bulundu~u ve su yolundan ka~~t al~ p vererek kendilerine yani Muhtar Bey kendüsüne
verdi~i ve K~ rlantiye taraflar~ ndan verilerek içeriye girdi~i ve yine o yolda ka~~tlar~~ al~ p d~~ar~ya ç~ kard~~~~ve K~ rlanti ile Ali Be~i içeriye su yolundan götürmü~~oldu~u buralar~n~~kâmilen beyan ve tekrar ve merkum Ahmed kendüsini
ibtidadan bulan baltac~~ Salih ile ve bir de tablakar Halil olduklar~n~~ ve K~rlanti'yi içeriye götürecek lak~ rd~ s~ n~~ idiip an~ n üzerine Muhtar Be~'in hanesine
K~ rlanti ak~ am gelerek saat bir raddelerinde (alaturka) oradan al ~ p Muhtar
Be~'in hanesinin alt taraf ~ nda sokakta olan Masla~a alub götürerek orada ~smail
(su yolcu) alup içeriye götürerek üç gece içerde kalub yine ~smail alub ç~ karm~~~
oldu~unu ve sonra K~ rlanti ile Ali Bey içeriye girecek olduklar~ nda yine Salih
taraf~ ndan arkada~~~ ~smaili bulup getirece~i geceyi haber verip ve bir de parola
tertibedilerek arkada~~~ ~smail Masla~~n yan~ nda durup geldiklerinde parola deyince Salih cevab~ n~~ verince an~ n üzerine anlar~~ dahi alub içerüye götürerek
girüb ç~ karak bir gece kald~ klar~ n~~ ve kendüsine bir defa Muhtar Bey ve bir
defa Tevfik Bey taraflar~ ndan verilen ka~~ d~~ alup kendüsi fenar ile su yolundan valide dairesinin babesinde demir bir parmakl~~~n içerüsünde kapak olup
kapa~~n kilidi olmad~~~ ndan orada kad~ nlardan biri beklemekte olduklar~ ndan
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al~n~~~ ca suyoluna girilirdi °. Bundan ba~ ka saraya su yolundan
adam girece~i zaman Muhtar Be~in evinde duran bir bayrak,
güya çocuk çekiyormu~~gibi Muhtar Be~in torunu ve As~m Be~in
o~lu Vas~ f'a çektirilerek bu suretle de saraya haber verilmekte idi.
KOMITEYE YARDIM
Komite âzalar~~ bu s~ rada maddi bir menfaat mukabilinde çal~~may~ p muvaffak olduktan sonra kendilerine hizmetlerine mukabil verilecek yüksek memuriyetler ümit ediyorlard~; tabii muvaffak olunca bunun verilece~i vâdolunmu~tu; Filibeli Abdullah
Efendi'nin ifadesine göre, komiteye ait bir tevcihat defteri vard~.
Bu deftere göre Sultan Murad tekrar hükümdarl~~~~elde edecek
oldu~u taktirde Abdullah Efendi ile Aziz Be~'in o~lu Kadri Bey
hünkâr yaveri olacaklar ve Aziz Bey de Evkaf naz~ rl~~~ na getirilecek ve âzadan R~za ve Abdürrahim efendiler ise tahsil için
Fransa'ya yollanacaklarm~~~2.
Komitenin baz~~ zaruri masraflar~ na kar~~l~k olmak üzere icab
eden yard~mlar Ç~ ra~an saray~ndan yap~ l~yordu. Komite azalar~ n~ n
tevkiflerine kadar bunlara saraydan iki bin lira kadar para verilvirüp yine cevab ~~ yaz~ lub verilerek yine getirüb verdi~ini ve bir defa valide
sultan kendisi gelip alarak vermi~~oldu~u kâ~~ d~~ kendisine okuyarak pek sevdi-

~im K~ rlanti garib dostunuz Murad, kurtaraszn~z deyu bu kadar~ n ~~ bildi~ini
ve o kâ~~ d~ n kar~~ l ~~~ n ~~ ise Mihal kendisine verdi~ini ibtidadan K~ rlanti gitti~i
vakit tahminen otuz ve sonradan K ~ rlanti ile gittiklerinde k~ rk kaime verdiklerini
ve bu k~ rk kaimenin on be~~adedini Salih alub kusurlar~ n~~ ikimiz alarak bunlar~ n
içeriye giri~/eri ramazan ay~~ içinde olup bir seneye yak~ n oldu~unu ve merkum
K~ rlanti iki ceblerinde iki rovelver ta~~ yarak hatta bir gün kendisine Sultan
Murad~~ ç~ karm ~ vacak olursan seni vururum, sen de merkeze haber ver de beni
tuttur deyu söyledi~ini...» beyan etmi~tir.
1 Saray ve Böb-~~ ölinin iç yüzü (tefrika numaras~~ 352) bu suretle berberba~~ n~ n evinden i~ aret verilmesi, daha sanralar~~ Kleanti ve Aziz Be~in
hanelerindeki içtimalarda da devam etti~i anla~~ l~ yor; içeriye girenler
evvelâ Muhtar Be~in evinde toplan~ p sonra su yoluna girdiklerinden eski
tarz devam etmi~, ve bu i~aret Muhtar Be~in evinden verilmi~tir. Su yolcular vas~ tasile içeri ile =habere olundu~ una göre ihtimalki sonralar~~ bunlar~ n delâletiyle
haber verilmi~tir.
2

12).

15 ~aban 95 tarihli Abdullah Efendinin ifadesi ( isticvab evrak~~numara
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mi~ti°, bu yard~m Nak~ibend kalfan~ n saraydan ç~kard~~~~söylenen
para dolu çanta n~ n çal~nmas~ ndan sonra olmal~d~r.
DUVARLARA YAPI~TIRILAN YAFTALAR
Komite taraf~ ndan Istanbul'un Ortaköy, Be~ikta~, Fatih, Bayezit, Lâleli, Aksaray taraflar~ na Sultan Murad lehine bayannâmeler
yap~~t~r~lm~~t~~2. Bu yafta veya beyannameler Sultan Murad~n hükümdar olmas~~ yolunda halk~~ tahrik içindi; Rus harbi, mâlt vaziyetin
iyi olmamas~, i ~e buhran~~ halk~~ s~ kt~~~ ndan komite bu ho~ nutsuzluktan istifade etmek istemi~ti. Beyannâmelerin yap~~t~r~lmas~~ hakk~ nda azadan Hac~~ Hüsnü Be~den ~ üphe edilerek tevkif edilmi~~
ise de sabit olmam~~t~r.
Be~ikta~~ve Ortaköy taraflar~ na yap~~t~ r~lm~~~olan yaftalardan
bir tanesi manzum olup rivayete göre komite azas~ ndan Muhtar
Bey taraf~ ndan tertib edilmi~ti. Bu yafta, Sultan Murad'~n ç~kmas~n~~ ~öyle nazm ediyordu:
Yeter ayyüka ç~kt~~ t~ k t~ k art~ k
Ç~ k ey btgâne me~reb ç~k ç~k art~k
Neden ç~kmazs~ n art~k geldi saat
Kapfidan perdeden bakmak m~~ âdet
B~ rakmazlar seni bir lahza rahat
Ç~ k ey bigâne me~ reb ç~k ç~ k art~ k.
Be~~numaral~~ isticvab evrak~ nda Aziz Bekle tabib Agâh Efendinin mevacihleri.
B~z yafta i~ine dair verilmi~~olan bir jurnaldan : .Geçen günü Ortaköye
talik edilmi~~oldu~u halde bulunan ve makalât-~~ muz~ rray~~ havi olan yaftay~~ tertip
ve talik edenler kemâl-i dikkatle aran ~ yor ve ~üphe olunanlar hakk~ nda yaz~~ yazd~ r~ larak yaftaya tatbik ve emsali muamelâta te~ebbüs ile tetkikat icra k~ l~ n~ yor;
yaz~ lar~~ al~ nanlar içinde Ortaköy cami-i ~ erifi müezzin-i sânisi Hüseyin Efendinin
hatt~ . yafta yaz~ s~ na mii~abehet arzetmesiyle m~lmaileyh taht-~~ istintaka al~ nd~ :
has~ l olacak netice arzolunur. Aksaray ve Okcularba ~~~( Bayazitte ) ve Lâlelide
onbe~~gün evvel talik olunan yaftay ~~ tertip ve talik edenler aran ~ r iken yevm-i
talikin ak~am~~ defterhane ketebesinden Rifat Efendi, Fatih civar~ nda Bahçeli
han demekle maruf olan hana gelerek biraderi Faik Efendiyi sual ettikten
sonra mezkür yaftalar~ n mündericat~ n~~ orada bulunanlar~~ te~vik edercesine tefevvüh etti~i tahkik k~ l~ nmas~ ndan ve kendisi havât me~reb bir ~ey olmas~ ndan
dolay~~ derhal celp ile taht-~~ istintaka al~ nd~~ ».
2
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ABDÜLHAM~ DE SU-! KAST TASAVVURU
Kleanti- Aziz bey komitas~'n~ n Sultan Murad~~ hükümdar yapmak için ba~~vurdu~u çarelerden birisi de Abdülhamidi öldürtmek
istemesi idi; bu i~, tabib Agâh Efendi vas~ tasiyle olacakt~ . Agâh
Efendi, Aziz Begin aiiesini tedavi etti~i için an~ nla ahbapt~; bir gün
yani komitenin ke~finden sekiz ay evvel Kleanti baz~~ komite azalariyle Aziz be~in evinde bulunurken Agâh Efendi oraya u~ram~~t~. ~~te bu görü~ me esnas~ nda Agâh Efendi de Aziz be~in
Kleantiye verdi~i teminat üzerine komiteye al~ nm~~~ve maksad-~~
te~ ekkül kendisine anlat~ lm~~t~~
Bundan bir müddet sonra bir gün Aziz beyle tabib Agâh
Efendi Kleantinin Beyo~l~~ ndaki evine gitmi~ lerdi; bu evin yukar~~
kat~ ndaki bir odada bu iki zatten ba~ ka ev sahibi Kleanti ile
Nak~ ibend kalfa vard~ . Dört ki~ i bir taraftan içki içip yemek yerlerken di~er taraftan da Abdülhamide kar~~~su-i kast yapmak! görü~mü~lerdi.
Bu görü~ me esnas~ nda Nak~ ibend kalfa:
AbcbIlhamidin vücuda kalkmay~nca bu i~~olamaz demi~~ve bunun nas~ l yap~ laca~~~dü~ünülmü~, bir yere giderken yolda vural~m denilmi~, fakat Kleanti bunu mahzurlu görerek:
"Böyle ~ey olmaz, i~~büyür, Rusya dahi buradad~ r; bir fesat
ç~ kar. Sonra birimiz murad ~ m~za nâil olamay~ z; bu olsa olsa
camide olur, birisi evvelce hünkâr mahfilinde saklan ~ r, ben de
Sultan Murad~~ tebdil-i k~ yafet camiye götürürüm; o i ~~orada icra
olununca hemen ey cemâat telâ~~etmeyin istedi~iniz meleksimat Padi~ah ~ n~z Sultan Murad i~ te budur deyüp orada biat
oiunup sonra Be~ ikta~~saray~ na götürülür.
deyince su-i kast~ n bu ~ekilde yap~ lmas~~ takarrür etmi~ti 2.
Bu tarz tasvip edildikten sonra su-i kasti yapacak bir adam
tedariki görü~ ülmü~, Aziz be~e bir adam bulmas~~ teklif edilmi~~
ise de "o ben böyle i~~yapamam„ diye red cevab~~ vermi~ti; Nak~ibend kalfa Aziz be~i koltuklamak isteyerek dua ve senadan sonra
Hiç bir zaman Aziz bekir] hakk ~n~~ ödeyemeyiz diye yüzüne
gülmek istediyse de Aziz Bey:
9 Reeeb 1295 tarihli Agah Efendinin ifadesinden ( be~~numaral~~ istievab
evi-ak~~ ) ve 11 Reeeb tarihli Ahmed R ~ za Efendinin (bir numaral ~~ istievab evrak
~ ).
2 Agah Efendinin 7 ~ aban tarihli ifadesi.
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"Evvelinden oldunuz da ne bok oldum„ diye mukabele eylemi~ ti. Bu söz üzerine Nak~ibend kalfa: Bu sefer arslan~m [yani Sultan
Murad] senin kadir ve k~ymetini bildi diye cevap vermi~, fakat
Aziz Bey i~i üzerine almam~~t~.
Bundan sonra adam bulmas~~ tabib Agâh Efendiye teklif edilmi~, o da adamlar~~ oldu~undan bahsile teklifi kabul eylemi§ ve
bunun için su-i kasti yapacak adama verilmek üzere bir rovelver
istemi~ti. Kleanti derhal ye~eni Mihal'~~ ça~~r~p ad~n~~ verdi~i bir
dükkândan rovelver getirterek Agâh efendiye vermi~ti; bunu
müteakip Nak~ ibend kalfa oturdu~u yerden kalkarak odadaki dolaptan gümü~lü küçük bir kama ç~ karup Agâh efendiye:
"Al Agâh efendi, bu da sana benim bir bergüzâr~m olsun,
~imdi sana bir ba~ka ~ey verme~e kudretim yoktur; in~âallah
arslan~m~~ Allah bize göstersin görelim, o vakit sana edece~imizi biz biliriz.„
diye kamay~~ Agâh efendiye vermi~tir.
Gündüz alaturka saat ona kadar yeyüp, içilüp görü~üldükten
sonra Agâh efendi rovelver ve fi~enkleri bir mendile ba~layarak
Kleanti'nin evinden ç~karak ~stanbul taraf~ na geçmi~lerdi. Evden
ayr~l~ rken Kleanti, Agâh efendiye verilmek üzere Aziz be~e, elli
kaima vermi~ti. Bu paran~ n otuzunu Aziz Bey ihtiyac~na binaen
bilâhara verilmek üzere kendisinde al~koyup yirmi liras~ n~~ da Agâh
efendi alm~~t~.
Bu içtimada su-i kasd~ n Ortaköy camiinde yap~lmas~ na karar
verilmi~ti, su-i kasti müteakip muvaffak olmak için nüfuzlu ve
cerbezeli ulemadan birinin ele al~ nmas~~ dü~ünülmü~, Aziz Be~in
tavsiyesiyle gürcü ~erif Efendi muvaf ~k görülmü~ tü. Bu zat mevkie göre lâk~ rd~~söyler söz ebesi bir adam oldu~undan iyi intihap
edilmi~ti. Agâh Efendi hocamn zevcesine bakt~~~~için kendisiyle tan~~~ yordu. Bundan dolay~~ i~i hocaya açaca~~ n~~ söylemi~ ti; fakat
Kleanti:
Senin söylemen olmaz; beni an~nla görü~tür, kand~ racak sözüm vard~ r ve Sultan Murad~n bende kendi hatt~~ ve imzasiyle tezkireleri vard~ r; görünce kanar.
demi~ti. Bunun üzerine aralar~ ndaki karar mucibince Kieanti ile
Belleten: C. VIII, F. 18
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Agâh Efendi ertesi günü Fatihte Otlukçu yoku~ unda bulunan hocan~ n evine gitmek üzere Fatih muvakkithanesi önünde saat alaturka
iki ile üç aras~ nda birle~ eceklerdi. Filhakika kararla~t~ r~lan saatte
Kleanti araba ile muvakkithane önüne gelmi~~ise de Agâh Efendi gelmedi~inden dolay~~ geri dönmü~tü; fakat Agâh Efendi, güya yaln~zca
~erif Efendi ile gidip görü~mü~~ve onun vas~ tasiyle Ortaköy
camiinin hademesi elde edilmi~~ve keyfiyet Aziz Bey vas~tasiyle
Kleanti'ye bildirilmi~ti.
Tabib Agâh Efendi su-i kast için bulaca~~ n~~ vaad etti~i
adam~~ bulamam~~, paras~zl~~~ na mebni rovelver ile kama ve fi~enkleri Bedestende satm~~t~~ ; Hatta kendisine, Kleanti taraf ~ ndan Filibeli Abdullah Efendi gönderilip rovelver ve kama istenmi~~ise de
satt~ m, elbise ald~ m demi~~ve i~ i yapmak için be~yüz lira istemi~~
ve verilmezse kendilerini haber verece~inden bahs ile tehdit
eylemi~ti 1.
S. MURADI ÇIKARMA TE~EBBÜSÜ
Sultan Murad, Kleanti Skaliyeri'ye yazd~~~~mektuplarda mütemadiyen kendisinin ç~ kar~lmas~ n~~ istiyordu; yine bu
yolda yazd~~~~bir mektubta pek s~ k~~t~~~ n~~ bildirmi~~ve Kleanti de ç~ kar~laca~n~~~ vâdeylemi~ti 2.
Komite âzalar~~ müteaddit toplant~ lar~ nda bu i~i görü~mü~ler, sab~ k hükümdar~ n
su yolundan ç~ kar~ larak Aziz Be~in Cerrah Pa~adaki evine
getirilmesini kararla~t~rm~~ lard~; azalar~ n ifadelerine göre be~inci
Murad buraya getirildikten sonra kendisine blat edilecek ve sonra yüksek makamlardan istizan olunup kendisinin muvafakati
al~ nd~ ktan sonra ahali ve softalarla birlikte H~ rka-i ~erif veya
Serasker kapusu, yahut Fatih ve yahut Meclis-i Mebusana götürülüp 3 bizim padi~alum~z budur diye kendisine biat olunacakm~~~4.
Komite azas~ ndan Hac~~ Bekir Efendi ile sab~ k kurenâdan Ismail
15 ve 17 Receb 1295 tarihli Agâh efendinin ifadeleri (iki ve on numaral ~~
isticvab evrak~ ) yine ayni zat~ n 7 ~aban tarihli ifadesi ve 11 Receb tarihli Ahmed R~ za efendinin ifadesi (bir numaral ~~ isticvab evrak~ ).
2 Aziz be~in 14 Receb 95 tarihli ifadesinden.
3 Meclis-i mebilsan 11 safer 1295 tarihinde kapand ~~~
ndan bu yolda görüsülmesi tabii bu tarihten evveldir.
4 Aziz be~in 14 Receb 95 tarihli ifadesi ile tabib Agâh efendinin 9
Receb tarihli ifadesi (be~~numaral~~ isticvab evrak~ ).
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Bey ve Vacid Bey, Sultan Murad~n ç~ kar~ld~~~n~~ icabedenlere söyleyip vaziyeti haz~ rl~yacaklard~.
Be~inci Murad~~ ç~karmak için su yolcular ça~r~l~ p görü~ülmü~,
mutab~ k kal~nm~~~ve tebdil-i k~yafetle ç~kar~laca~~~gün ve saat tayin edilmi~ti. Aziz Be~in evi bir Padi~ah~~ kabul edecek konforu
havi olmad~~~ndan dolay~~ hariçten baz~~ e~ya tedarik edilmi~ti;
bu meyanda Kleanti bir sofra tak~m~~ göndermi~ti °. Padi~ah için
evin harem taraf~ nda üst katta bahçeye bakan bir oda tahsis edilmi~~ve buraya büyük bir karyola ~ilte ve ku~~tüyünden yast~ k
konmu~~elbise haz~rlanm~~~ve bir de Padi~ah geldi~i zaman buhur
yal-~larak kar~~lanmak adet oldu~u için Nak~ibend Kalfan~n tavsiyesiyle buhurdanl~ k konmu~tu 2. Bunlardan ba~ka odada bir
çiçeklik, beyaz kadifeli (i~lemeli) sandalyalar bulunup yere de
güzel bir keçe serilmi~ti 3 Aziz Be~in 18 receb tarihli ifadesinde
Sultan Murad için tefri~~edilen bu oda hakk~ nda daha etrafl~~ malûmat vard~ r 4. Sultan Murad geldi~i zaman tabii kendisine yemek
verilece~i için bu yeme~i Nak~ibend kalfa haz~ rlam~~t~; yiyecek vesair
levaz~ mat tedariki için Aziz Be~e bir miktar para verilmi~~ve o da
1 Dört numaral~~ isticvab evrak~~ ve Mihal Skaliyerinin 20 Receb tarihli
ifadesi.
2 Tabib Agâh efendinin 17 Receb tarihli ifadesi (isticvab evrak~~numara 10).
3 18 Receb tarihli Ahmed R~ za efendinin ifadesi. Elbise bohas~~ ~smail beyden ve abdest tak~ m~~ As~ m efendinin evinden gelmi~ti. Yatak, yast~ k ve buhurdanl~~~~Nak~ibend kalfa bulmu~tu.
4 Aziz Bey ~öyle diyor: «~ubat ay~~ içinde (1295 Sefer ay~~ ba~lar~ ) Per~embe günü K~ rlanti erkenden geldi; Sultan Murad~~ ç~ karaca~~ m burada nerede
oturdaca~~m? Sonra odalar~~ gezdi, haremde odan~ n birisini tensip gördü; bu oda
ise ç~ plak, yerde keçesi yoktur dedi; Ben de e~er getirecekseniz bulun e~yas~ n~~
dahi getirin, bende böyle ~eyler yoktur dedim; Nak~ibend dahi beraber oldu~undan ben bulup getiririm deyu söyleyerek gitti; an~ n üzerine yine bizim hanede
bir karyola olup getirdim. An~ n üzerine mezböre (yani Nak~ibend Kalfa) yorgan
örtünmez deyu Feshane mamulât~ ndan battaniye gibi birisi alt~ na ve di~eri
üzerine ve bir kaba ku~~tüyünden yast~ k, bunlar~~ K~ rlantinin fevt olan u~ak'
Andon ile getirdi. Ve bizim kerimenin kendi yüzlerini i~ledi~i be~~alt~~ yün ipe~inden i~ lemeli sandaliyelerini dahi getirdik. An~ n üzerine yine Nak~ibend buhurdanl~ k ve çatal ve ka~~ k ve fincan ve bir bohça elbise ve çama~~ r ~smail be~in
hanesinden ve bir abdest tak~ m~~ ve futa gibi ~eyler As~ m efendi hanesinden
has~ l~~ bunlar ile oda dö~ endi; kalfa dahi bizde idi. Öyle üç, be~, alt~~ gün kadar
böyle oda dö~eli durdu. Nâümit olarak oday~~ bozdular, yine ~eylerini alup götürdüler' (Aziz be~in 10 numaral~~ isticvab evrak~ ndaki ifadesi.)
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bununla pirinç, et, ~eker, odun vesaire alm~~t~. Sultan Murad'~ n
yeme~i bal~ k ile tavuk idi
Be~inci Murad'~ n ç~ kar~laca~~~takarrür eden gece azalar Aziz
Be~in evinde toplanm~~lard~ ; içlerinde Nak~ ibend kalfa da bulunup
yaln~z Murad'~~ buraya getirecek olan Kleanti ile Muhtar Bey ve
Hüseyin Efendi yoktu. Kleanti, Murad ~~ al~ p Aziz Be~in evine getirmek üzere bir kira arabas~ na binip Muhtar Be~in evine gitmi~ti; araba Ç~ ra~an~ n beri taraf~ nda duracak ve tek servi yoku~ unda
Doktor Emin Pa~a'n~ n kona~~= yan~ ndaki hazineden ç~ kar~lacak
olan Sultan Murad Aziz Be~in evine götürülecekti.
Kleanti, Muhtar Be~in evine gitmi~~oraya Sultan Murad baltac~ lar~ndan Salih vas~ tasiyle buldurulan su yolcu Ahmed ile Ismail ve
bir de Kleanti'yi su yolundan Ç~~aran'a sokan Tütüncü ba~~~Hüseyin
Efendi davet edilmi~ ti. Su yolculara iki bin kaime mukabilinde
Hüseyin Efendi'nin Kleanti ile birlikte içeri girip Sultan Murad~~
ç~ karmalar~~ teklif edilmi~~ise de onlar biz iki ki~iyi içeriye götüremeyiz diye itiraz etmi~ler, Kleanti, Hüseyin Efendi gitmezse ben
de gitmem demi~~2, su yolcular~ n bu gece olmaz vakit geçti diye
bir bahane ile muvafakat etmemelerine k~zan Hüseyin Efendi:
"siz bendegândan olup ac~ m~yorsunuz„diye onlara ç~ k~~m~~~ve b~ rak~ p gitmi~ ti. Bu muvaffakiyetsizlikten müteessir olan Kleanti bir
kira beygiriyle gece alaturka saat üçte Aziz Be~in evine gelip
Aziz be~in 20 Receb 95 tarihli ifadesi (dokuz numaral ~~ isticvab evrak~ ).
25 Receb tarihli tütüncüba~~~Hüseyin efendidin ifadesinden. Kleanti
suyolculara, Sultan Murad~ n ç~ kar~ lmas~ ndan zabtiye naz~ r~~ Saf vet Pa~a ile Mehmed Ali ve ~eyhulislâm~ n haberleri vard~ r demi~. Anlar da mademki böyledir
su yolundan ç~ kar~ lmas~ na hacet yok demi~ ler. Muhtar be~in 13 Reeeb 95 tarihli
ifadesinde de Kleantinin suyolculardan ~smail ve Ahmed a~alar~~ ça~~ rup Sultan
Murad~~ Suyolundan ç~ karmalar~ n~~ teklif eyledi~ini ve anlar~ n da biz ç~ karamay~ z
diyerek b~ rak~ p gittiklerini söylemi~tir. 24 Receb tarihli suyolcu Ahmedin ifadesi de Kleantinin teklifini kabul etmedi~i yolundad~ r. Yine bu suyolcu Ahmedin
27 Receb tarihli ifadesinde Muhtar be~ in hanesinde Muhtar Bey, Hüseyin Bey
Kleanti, Mihal, suyolcu ~smail ve bahç~ van Mehmed oldu~u halde Kleantinin
Sultan Murad: ç~ kar ne kadar para isterseniz verece~im dedi~ini söylemi~~ve
Kleantinin ye~eni Mihalin yine 27 Receb tarihli ifadesinde de Muhtar be~in hanesine suyolcular ça~~ r~ lm~~~ve vakit te geçmi~~oldu~undan suyolcularla Kleanti
içeriye girememi~lerdir. Bunun ifadesine göre Sultan Murat ç~ kar~ l~ nca evvela
su hazinesi yakininde Muhtar be~in evine götürülecek ve oradan da Aziz bep-,in
hanesine gideeekmi~.
2
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i~i anlatm~~~1 büyük ümitlere dü~en komite azalan~~ bu muvaffak~yetsizlik üzerine evlerine gitmi~lerdi.
Sultan Murad'~n bu ç~kar~lma keyfiyyeti 1878 senesi ~ubat ay~~
ba~lar~nda olup Suâvi'nin Ç~ ra~an vak'as~ ndan üç ay evveldi;
Kleanti'nin ye~eni Mihalin ifadesine göre ertesi günü [herhalde
az bir zaman sonra] su yolu kapat~lm~~~oldu~undan 2 art~ k o yol
ile Sultan Murad'la münasebet kalmam~~t~ ; fakat komitenin faal
azalan Ç~ ra~an Saray~n~n muhaf~z olmayan ve zabtiye beklemiyen
bir yerini bulmu~lar ve buradan Sultan Murad~~ ç~ karmak istemi~lerdi; o mevki de Be~ikta~tan Ortaköye giden yolda bir bahçe
parmakl~k~~ ile duvar~ n birle~ti~i mahaldi; bu duvar~ n iç taraf~nda
matbah vard~. Sultan Murad matbah~n dam~ na ç~kar~lacak ve duvardan sark~t~lmak suretiyle a~a~~~ al~ nacakt~; fakat Sultan
Murad bu tarzda ç~kar~lmas~ na muvafakat etmemi~ti 3.
Sultan Murad'~n su yolundan ç~ kar~lmas~~ ve duvardan indirilmesi i~i olmay~nca bu defa da Kleanti, Sultan Murad'~~ deniz taraf~ ndan kaç~ rmak istemi~; tabii dahilen tertibat al~nm~~~ve Kleanti
ya~~~l~~ve f~rt~nal~~ bir gecede kay~~a atlay~ p Ç~ ra~an~n önüne gitmi~~ve
Saray~ n önündeki r~ ht~ma kanca atm~~lar, Bunu, saray~ n deniz taraf~ ndaki muhaf~z asker görmü~, ne için geldiklerini sormu~, onlar da
f~rt~nadan deniz att~~demi~ler ve nöbetcinin ihtar~~ üzerine oradan
çekilmi~ler ve me'yusen avdet eylemi~ler 4.
**
Sultan Murad~n askeri bir kuvvet olmadan gizlice Ç~ ra~an
saray~ndan ve suyolundan ç~ kar~larak Aziz Be~in evine getirilip
Aziz be~in 14 Receb 95 tarihli ifadesi. Makalenin sonundaki iki numaral~~
vesikaya da bak~ n.
2 Suyolcu Ahmedin 27 Receb tarihli ;fadesinden sab~ k serkari~~-i püdi~âhi
suyolunun ba~~ na gelip gezdikten sonra kur~unlar~ n borular~~ müstesna olmak
üzere di~er yerleri doldurtmu~tur. Me~rutiyyetin ilân~ na kadar bu hazine ba~~ nda
nöbetçi asker bulundurulurdu. Bu hazine Doktor Emin pa~an~ n kona~~ n~ n yan~ nda
oldu~undan kona~a yabanc~~ geldi~i zaman hüviyyeti tayin edilmedikçe içeri
b~ rak~ lmazd~.
3 20 Receb tarihli Mihal Skaliyeri'nin ifadesi (dört numaral~~ isticvab evrak~ ).
4 Komite azas~ ndan Ahmed R~ za efendinin 15 Receb 95 tarihli ikinci ifadesi
(iki numaral~~ isticvab evrak~ ) ve makalenin sonundaki bir numaral~~ vesika. Aziz
be~in o~lu Kadri be~in ifadesinde de Kleantinin k~ yafet tebdillle Sultan Murad~~
deniz taraf ~ ndan kaç~ rmak istedi~i beyan edilmektedir (bir numaral~~ isticvab
evrak~ ).
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oradan Softalar ve bir k~ s~ m halk ile beraber serasker kap~s~,
Fatih camii, Meclis-i mebusan veya Topkapu saray~ndaki kubbe
alt~na götürülerek biat olunaca~~~tarz~ ndaki sözler, delice bir
te~ ebbüsden ileri geçemiyece~i ve bir avuç askerle Sultan Hamidin
bunlar~~ da~~'taca~~~meydandad~ r.
Kleantinin ye~eni Mihal Skaliyerinin 26 Receb tarihli ifadesile
Be~inci Murd~ n kurenâs~ ndan Ismail Be~in 16 Receb tarihli ikinci
ifadesinden sab~ k hükümdar~ n Aziz Be~in hanesinden Avrupaya
kaç~r~laca~~~anla~~lmaktad~ r. Mihal kendisinin ve azadan Vacit
Be~in ve amcas~~ Kleantinin, Sultan Muradla beraber gideceklerini ve
Sultan Murad~ n Avrupada oturup ayl~~~ m alaca~~n~~ duydu~unu
beyan etmesi ç~ karma te~ebbüsünün en makul ~ekli oldu~unu zannederim 2. Gene Mihal, 20 Receb 95 tarihli ifadesinde Sultan Murad~~
tahta ç~ karmak için bir Ingiliz komitesinin te~ekkül etti~ini söylemi~~ve hatta k~ raliçe Viktoryan~ n o~lu prens Dögalin bu komiteye dahil oldu~unu beyan eylemi~tir 3. Bu mütalealara göre Mason Cemiyyetine mensup olan komite azalar~n~n sultan Murad'
Avrupaya kaç~ rmak istedikleri anla~~l~yor.
KOMITENIN KE~FI
Ali Suâvinin Ç~ ra~an saray~~ bask~n~ n~~ müteakip bununla alâkadar olanlar aran~ rken yap~ lan bir ihbar üzerine Aziz Be~in
evinde toplanm~~~olan komite efrad~ ndan baz~lar~~ bir bask~n neticesinde yakalan~ p içlerinden bir k~sm~~ kaçm~~lar ve o geceki
ictimâda bulunm~yan azalar~ n bir kaç~~ müstesna olmak üzere di~erleri ele geçmi~lerdir.
I ~smail Be~in ifadesine göre Sultan Murad Aziz Begin hanesine ç~ kar~ ld~ ktan bir müddet sonra Kleanti'nin tertip edece~i bir pro~ram ile Avrupaya
kaç~ r~ lacakt~ . (16 Receb 1295 tarihli ifade) ~ ki numaral~~ isticvab evrak~ .
2 Bay Ziya ~akir'in bir sarayl~~ han~ m~ ndan nakletti~
ine göre Sultan Murad
bir tertiple saraydan ç~ kar~ larak Ç~ ra~an önünde demirleyen bir Ingiliz gemisinin gönderdi~i sandal ile gemiye naklolunup Avrupaya götürülecekmi~. Kleantinin azan~ n bir çoklar~ ndan bunu gizledi~i anla~~ l~ yor; zaten bir k~ s~ m azan~ n
isticvaplar~ nda Fatih'te, Serasker kap~ s~ nda, Meclis-i Mebusanda, Topkap~~ saray~ nda biat edilecek diye dört yer zikretraeleri i~in kafi bir karara ba~lanmad~~~n~~ ve Kleantrnin maksad~~ ba~ka oldu~undan buna lüzum olmad~~~n~~ göstermektedir.
3 Prens dö Gal'in, Sultan Murad'~ n hayatiyle alâkadar oldu~u baz~~ kay~
tlarla da sabit olmaktad~ r. M~ hal'~ n komite dedi~i Masan te~kilat ~~ olup bunu
aç~ kça söylememi~tir.
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Komiteyi haber verenin Sultan Murad mensublar~ndan Hac~~
Hüsnü Bey ad~ nda azadan biri oldu~u anla~~l~yor. K~sa tercüme-i
hali yukar~da komite azalan k~sm~nda yaz~lm~~~olan Hac~~Hüsnü
Bey, ibtidadan bu komiteye dahil olmu~tu; Aziz Be~in mektep
arkada~~~idi; kendi rivayetine göre komiteye kurenâdan Ismail Bey
vas~tasile girmi~ti.
Hac~~ Hüsnü, Bey komite azalar~n~n yakalanmas~ndan takriben
yedi ay evvel bir takrib Abdülhamide hulûl ederek d~~ar~dan ald~~~~malt~mat~~ ba~~kâtib Edib Bey ve hazinedar a~a yas~tasile
Padi~aha bildirmek surettle hafiyeli~e ba~lam~~t~. Ali Suâvi yakas~n~~ müteakip hem~irezadesinin eski kocas~~ tabur a~as~~ Mehmed
Bey taraf~ ndan vaki ihbar üzerine gerek Suâvi vakasile alâkas~ndan ve gerek Damad Mahmud ve Midhat Pa~alar~n kap~lar~ na
yap~~t~ r~lm~~~olan yaftalardan dolay~~ tevkif edilerek Bâb-~~ seraskerideki divan-~~ harbe verilmi~~ve bu defa ke~fedilen ve daha do~rusu kendisi taraf~ ndan haber verilen komite ile münasebeti sebebile zabtiye kap~ s~ na celbedilerek istintak edilmi~ti.
Hac~~ Hüsnü Bey Ali Suâvi yakas~ n~~ müteakip maznûnen divan-~~harbe sevkedilmeden evvel, Kâ~~ar elçisi Yakup Hana, mahrem
olarak söyledi~i baz~~ sözleri o da Padi~aha arzetmi~, Sultan Hamid,
kahveciba~~~Mahmud Efendi ile birde yaver göndererek Hac~~
Hüsnü Be~i huzuruna kabul eylemi~tir, bunun Abdülhamide haber
verdi~i ~eyler, üstü örtülü olarak Kleanti - Aziz Bey komitesi hakk~ nda idi ve i~te Hac~~ Hüsnü Bey bu suretle Padi~aha çatmak
istemi~ti.
Abdülhamid, Hac~~ Hüsnü Be~e :
( Aksarayda bir mektebde benim aleyhimde bir meclis olmu~,
sen de o meclise tesadüf eylemi~sin, maatteessüf ehbab~ mdan bir
zata beyan eyledi~ini o zat bana söyledi).
demi~~Hac~~ Hüsnü Bey, mektebdeki cemiyyetin asl~~olmad~~~n~~
söylemi~~ve Padi~ah da güya inanm~~t~. Hac~~ Hüsnü Beyden istifade etmek isteyen Abdülhamid:
Hac~~ Hüsnü Bey, bu toplant~ y~~ kendisinin ~eyhi olan Kâ~gar elçisi Yakup
bana söylemi~~o da Abdüll~amid'e arzetmi~tir. Halbuki cemiyyet Aziz Begin evinde
olub Aksaray mektcbinde de~ildi. Hac~~ Hüsnü Bey bunu ya kasden söylomemi~~ve
yahat Yakup han yanl~~~anlam~~t~ . Hac~~ Hüsnü Begin bundan maksad~~ Abdülhamide
çatmakt~ , nitekim dedi~i oldu ise de sonu gelmedi ve sürgünden kurtuIamad~.

280

~SMA~ L HAKKI UZUN ÇARSILI

"Her ne hal ise geçmi~i ben afvettim; fakat bundan sonra icab
edenlerle görü~mek' e ve aleyhimde mazbata yap~l~ncaya kadar muvafakatte bulunup mühürlendikten sonra mazbatay~~kapup huzür-1
~dhâneme getürme~e memursun; senden sadakat beklerim„ demi~ti'.
Hac~~ Hüsnü Bey bundan sonra mensub bulundu~u Kleanti
Aziz Bey komitesine ait müzakerat~~ padi~aha bildirme~e ba~lam~~,
fakat Kleântinin dostlar~ ndan Kaporal ad~ nda biri, Hac~~ Hüsnü'nün
Padi~ah~n hafiyesi oldu~unu bildirmesi üzerine komite azalan~~ uyan~k davran~ p bâdema i~lerinden bunu haberdar etmemi~lerdir ; hatta
Hac~~ Hüsnü Bey, komitenin faaliyyeti ve oraya devam eden azalar ve
Sultan Muraddan gelmi~~olan mektuplar hakk~ nda Yakuphan'a
malt~mat verirken Sultan Tviurad~~ suyolundan kaç~ racaklar~ n~~ da
söylemi~~ve o da bütün bunlar~~ padi~aha arzederek suyolunu
kapatt~rm~~t~~2.
~~te Hac~~ Hüsnü Bey böyle dolab çevirirken Ali Suavi yakas~ nda alakas~~ oldu~u zanniyle daha evvel söyledi~imiz gibi tevkif
edilmi~~ve sonradan Kleanti komitesiyie münasebeti anla~~ld~~~ ndan dolay~~ divan-~harb kendisini mahküm etmi~tir ".
=f,
* *

Abdülhamid, Kleanti - Aziz Bey komitesinin topland~ klar~~ yeri
ö~renip bunlar hakk~ nda Hac~~ Hüsnü Bey vas~tasiyle epi malinnat
ald~ ktan sonra 25 Haziran 94 tarihine tesadüf eden bir Pazar günü
1878 Temmuz] zabtiye naz~ r~~ Mehmed Arif Pa~ay~~ huzur~ na kabul ile Sal~~ gecesi yani Pazartesi günü ak~am~~ komitenin toplanmakta oldu~u Aziz Begin evinin bas~larak azalar~ n yakalanmalar~ n~~ emretmi~~ve o da laz~m gelen tertibat~~ alm~~t~ r 4.
Makaleniu souundaki Hac~~ Hüsnü Begin Püdi~aha arizasiyle divan-~~ harpte
verdi~i 21 Receb 1295 tarihli ifadeden.
2 Hac~~ Hüsnü Begin 21 Receb 95 tarihli ifadesi ( yedi numaral~~ isticvab
evrak~~ ).
3 Say~ n Bay irtem makalelerinde ( tefrika numaras~~ 352 ) komite âzas~~
tevkif edilince, güya Hac~~ Hüsnü Bey ile Muhtar Begin divan-~~ harpte ( bu i~i biz
tertip ettik ) dediklerini yaz~ yorlarsa da böyle bir sözün ceryan etmedi~i elimizde
bulunan bütün mahkeme evrak~ nda görülüyor ve Bilâkis komiteyi haber verenin
Hac~~ Hüsnü Bey oldu~u anla~~l~ yor.
4

Zabtiye nezaret-i celilesine
Dünkü pazar günü sabahleyin hiikipây-~~ sf~hrineye sifühen vuku bulan istizan~ n~z üzerine ziit-z sühiine efendimiz o i~i merak etmektedirler; Sal~~ gecesi abla-
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Zabtiye naz~r~~M. Arif Pa~a bizzat kendisi de beraber bulunarak
26 Haziran 94 ve 8 Receb 95 Pazartesi günü ak~amdan sonra
Aziz be~in Ç~ kmaz sokaktaki evini abluka edüp birden bire basm~~t~r. O gece komite azalar~ ndan baz~lar~~ görü~mek üzere aralar~nda karar vermi~lerdi. Kleanti, o gün sabahleyin erkenden Aziz
be~in evine gelmi~, oturmu~lar, ögle yemegini yemi~ler ve sonra
i~lerinin olup olm~yaca~~n~~ anlamak üzere Silivri kap~daki Eteklibaba türbesine gidüp elek çevirmi~ler ve tekrar eve dönmü~lerdi;
çevirdikleri elek arzular~~ gibi dönmü~~ve muvaff ak olacaklar~ n~~
teb~ir etmi~ti ! 2
Bunlar eve döndükten sonra orada Abdürrahim, Abdullah
Mustafa ve R~ za efendileri bulmulard~; Haydarl~~ Nuri Bey daha
sonra ak~am üzeri gelmi~ti. Nuri Bey ile R~ za Efendi yemeklerini
ku edece~iniz kona~~n içinde bulunan zatlar~ n isimleri ile ve yanlar~nda bulunan
evraklar~, vukuat iikibinde hemen bir Ic~t'a jurnal~ nz kaleme ald~rup gönder~nenizi ve ne sürede mezkür konak bas~ld~~~n~~olvakit biletraf beyan eylemeniz irade-i pe~di~üld iktizas~ndand~r ve nihayet derecelerde her süretle mutebass~râne bulunman~z dahi ferme~n-~~ ~e~ hâne buyruldu. Dünkü pazar günü ifade buyurdu~unuz meseleden sonra yeni bir mesmuat ahz eylediniz ise an: dahi bu tezkirenin
cevabiyle beraber beyan hayal-man= beib~ nda tahrirat-z hülisüneme ibtidar /al~nd~~
efendim. 26 Haziran sene 94
Serkahveci-i Hazret-i ~ehriyari
Elha Mahmud
Bu tezkireye zabtiye naz~ r~~ Mehmed Arif Pa~an ~ n derkenar suretiyle verdi~i cevab :
Efendim
celil-i biletraf malüm-~~ e~cizeine~n oldu. Madde,
i~bu tezkire-i aliyyeleri
dünkü arz-u- ifade-i çakerânem veçhile bu gece bâ avn-ü- in âget-i &iri ve ytivert-i
tevcciild~t-z cenüb-~~~ehin~ahi mahall-i ~nalâmeye gidilüb iktiza-i hâle göre muamele-i
lâzime ( ye) ibtidar ve zuhura gelen halât aynen arz ve inha olunaca~~~ve k~z~m
gelen tertibât~n ikmali ile i~tigal üzere (oldu~umu) arzederim olbabda.
Mehmed Arif
1 Arif Pa~ a aslen Anadoluludur. Zabtiye mü~iri Mehmed Pa~an~ n maiyyetinde yeti~mi~tir. Rumeli payesinde iken 1292 ~aban~ nde (1875) Beyo~lu mutasarr~ f~~ve 1295 Muharreminde (1878 ~ kincikânun) Vezirlikle zabtiye naz~r~~ olup
bir sene sonra azledilmi~~ve az sonra Sehreminlikine tayin olnnup dört ay sonra
1296 ramazan! sonlar~ nda vefat eylemi~ tir (1879 Eylül).
2 Aziz Be~in o~lu Kadri Bekin 10 Receb 95 tarihli ifadesi ( bir numaral~~

isticvab evrak~~ ).
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d~~ar~ da yiyüp gelmi~lerdi. Di~erleri birlikte yemek yiyerek ellerini
y~ kad~ klar~~ s~ rada birden bire ev bas~ lm~~t~~t.
Bu hâdise üzerine Kleanti, evvelden bildi~i ve bir defa gizlice geldi~i bahçe kapusundan ve Aziz be~in o~lu Kadri be~in
ifadesine nazaran di~er misafirler de evin kapusundan 2 ve daha
do~ru olarak zabtiye naz~ r~ n~ n verdi~i rapora göre Kleanti ile
Filibeli talebeler ve bir de Aziz be~in evinde yatup kalkan mektep
kalfas~~ Haf~ z baba evin bahçe taraf ~ ndaki, bahçeden bahçeye geçen suyolundan kaçm~~lard~~3. Aziz be~in o~lu on dokuz ya~lar~ndaki Kadri Bey de bu suretle kaçmak istemi~~ise de muvaffak
olam~ yarak suya girmi~~oldu~u halde yakalanm~~t~ r
Bunlar~ n isticvablar~~esnas~ -3.a komiteye mensup olanlar birer
birer elde edilmi~lerse de mühim ro
r. 1 oynayanlardan Komitenin birinci
reisi Kleanti ile 5. Nak~ibent Kalfa ve Ali ~efkati Bey memleket haricine
9 Receb 1295 tarihli Aziz Be~ in ifadesi ( bir numaral ~~ isticvab evrak~~ ).
Aziz Betin o~lu Kadri Be~in 10 Receb tarihli ifadesi.
3 O gece saat yedi buçukda zabtiye naz~ r~ n~
n gönderdi~i jurnal :
« I~ bu gece Cerrahpa~a hamam~ n~ n kar~~ s~ nda ç~ kmaz sokak derun~ nda
Evkaf hazinesi senedat müdürü muavini Aziz Begin yetmi~~sekiz numaral~~ hanesi, bendeleri dahi haz~ r oldu~um halde bast~ r~ l~ p mir-i m~lmaileyh ve Cemiyyet
efrad~ ndan ikisi ve bo~az~ na kadar su içine saklanm~~~olarak mir-i mürnaileyhin
o~lu tutuldu. Bu bask ~ nda hanenin her taraf ~~ ihata edilmi~~ve her nevi esbab-1
ihtiyat tehiyye olunmus, iken cemiyyet, süret-i i~ tigalleri nisbetinde kaçacak cihete
dahi ehemmiyyet vermi~~oldu~una binaen mahud K~ rlanti ile baz~~ hem efkâri,
hanenin bahçesi içinde, bahçeden bahçeye geçer suyolundan firar etmi~lerdir;
mamafih tutulan e~has~ n istintak~ na ba~lan~ ld~ ; bunlar~ n zabt olunmakta bulunan
ifadat~ ndan gerek efrad-~~ cemiyyet ve gerek maksadlar ~ na ait cihat meydana
ç~ kmaktad~ r; bununla beraber merkum K~ rlantinin hanesi ve bulunabilece ~i yerler haber al~ nmakla ve böyle geç vak~ tda hanesinden ba~ ka mahalde bar~ nam~ yaca~~~ihtimali kavi olmakla saye-i ali-icenüb-~~ cihanbânide ezhercihet taharriyyata devam olunmaktad ~ r, bimennihi tel yak~ nda merkum K~ rlanti ve cemiyyetin sair
efrad~~ dahi bulunarak icab~~ icra edilece~ i arzolunur.
26 Haziran, sene 94
gece saat
an bâb-~~
7,5
zabtiye
4 Kadri Be~in kendi ifadesi ( bir numaral ~~ isticvab evrak~~ ).
5 Bu Kleanti Skaliyeri Istanbul'da komite te~kil edip muvaffak olam~
yarak
kaçt~ ktan ve bu suretle bir çok ocak sündürdükten sonra iltica etmi~~oldu~u Atinada
da kendisi rahat b~ rak~ lm~ yarak mütemadiyen iz'âç edilmi~tir, bundan korunmak
için bir f~ rsat zuhuruna intizar etmekte olan Kleanti, Midhat Pa ~a ve arkada~lar~n~ n muhakemeleri esnas~ nda Sultan Abdülazizin katilleri hakk ~ nda maliimat~~
oldu~un' ve bunu bildirmek istedi~ini ve Pâdi~âha bu hususta maliimat verece~ini
2
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kaçma~a muvaffak olmu~lard~ r '. Aziz be~in evinin bas~ld~ k' gecenin sabah~~ yani sal~~ günü ö~leden evvel Aziz Beyde beraber
oldu~u halde Kleanti'nin evinde de ara~t~rma yap~lm~~~ise de Kleanti
bulunamam~~, fakat ye~eni Mihal yakalanm~~t~ r. Kleanti kaçarken
bütün mühim evrak~~ da beraber götürmü~tür.
Sultan Hamidin doktoru Mavroyani Pa~aya gönderdi~i 22 May~ s 1881 tarihli
1j298 cemaziyelahir) rumca mektubunda bildirmi~~ve Atina'da Osmanl~~ sefareti
ile ecnebi devletleri sefirlerinden ve Yunanl~ lardan bir komisyon te~kilini istemi~, bu teklifi kabul edilmiyecek olursa bildiklerini gazete ile ne~reyliyece~ini
makam-~~ tehditte beyan eylemi~tir. Rumca mektubun tercümesi aynen ~öyledir:
Atinadan 22 May~ s 881 tarihli Mavroyani Efendiye Kleyand iskalariden
vurüdeden rumca mektubun tercümesidir
Sultan Aziz merhumun keyfiyyet-i ~ehadetine dair icra olunmakta olan istintaklardan haberdar oldum; bu babta pek çok malürnat~ m vard~ r. Sultan Aziz
merhumun katilleri ki saltanat-~~ seniyyenin ve vatan~ m~ z~ n en büyük dü~manlar~~
hakk~ nda da malamat-~~mufassalam vard~ r. ~evketmeab Efendimiz Hazretleri ki,
adalet ve hakkaniyyetin menba~~ oldu~undan bu hakikatin meydana ç~ kmas~ na te~ebbüs buyurduklar~ ndan ben de bildi~im malümat~~ arzetmek isterim; lakin Istanbul'a gidemem: Devlet-i aliyyenin Atina sefiri ile düvel-i ecnebiyye süferas~ ndan ve
Yunan memurlar~ ndan birkaç zattan mürekkep bir komisyon huzurunda malâmat-~~
zatiyyemi beyan etme~e haz~ r~ m. E~er zat-~~ hazret-i padi~ahi bu maruzat~ m~~ kabul
buyurmazsa bu hakkaniyyetin umumun malöm ~~ olmas~~ için matbuata müracaat
etme~e mecbur olaca~~m~~ ihtar ederim; Atina sefaret-i seniyyesine dahi bu babda
makimat verdim: lütfen ~evketmeab Efendimiz hazretlerine i~bu istidam~~ arzetmelerini rica ederim.
Mavroyani Efendinin bu mektubun tercümesini Padi~aha bildirdi~i, bunun
vesikalar aras~ nda görülmesinden anla~~ llyorsa da Kleantinin söylediklerini dinlemek üzere Atina'da bir komisyon te~kil edilip edilmedi~i malöm de~ildir ; mamafih
Abdülhamidin bunu ihmal etmiyece~i kuvvetle muhtemeldir.
Saödetlü efendim,
~erefsachr olan irade-i seniyye mucib-i âlisince bâb-t zaptiyeye geldim.
ak~am bas~lan cemiyyet efrad~ ndan ahz-ü-girift olulanlarla firar edenlerin esamisini mübellyin pusla leffen takdim k~lu~ d~ , eldekiler kent1-i dikkatle istintak
olunuyor, firariler de fevkalc~ de te~ebbiisat zunn~nda aran~yor. Gerek firariler in ve gerek elde bulunanlar~n hanelerinden Frans~ zca, Türkçe bir çok evrak
ç~kt~ , anlar da muayene ve tetkik ediliyor. Te~ebbüsöt-z mciruzadan netice has~l
oldukça peyderpey ar~edilmek mukarrer olmakla olbabda irade efendim hazretlerinindir.
Ser Kahveci-i hazret-i
9 Receb 295 ve 27 Haziran 94
~ehriyart
Derkenar :
Ahz-ü-girift olunanlar ve firar edenler Aziz Be~in hanesinde içtima
edenler olup bu tetkikat s~ ras~ nda daha evvel mezkör hanede cemiyyet edenler
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Kleanti sakland~ ktan az sonra Yunanistana kaçm~~~ve Nak~ibent
Kalfa da gerek ~stanbulda ve gerek gitti~i zannedilen ~zmitte
çok aranm~~~ise de bulunamam~~~ve o da Mason cemiyyetinin yard~ miyle ve Kleanti ile birlikte Yunanistana kaç~r~lm~~~ ve Ali
~efkati Bey de Fransaya firara muvaffak olmu~tur.
Gerek Aziz be~in evinde yakalananlar ve gerek bilâhara
zabtiye kapusundaki istintak esnas~ nda komiteye dahil olduklar~~
anla~~ lanlar birer birer tevkif edilerek istintaklar~~ yap~ ld~ ktan sonra
serasker kapusunda müte~ekkil Divan-~~harbe verilmi~lerdir 2. Divan-~~
harp reisi Alyanak Mustafa Pa~a ve âzalar~~ da Suâyi yakas~ nda
medhalleri olanlar~~ muhakeme eden heyet idi.
de tahkik olunuyor; bunu hikâyeden maksad-~~ acizanem i~in heyet-i umurniyyesi
ve evvel ve ahin itibariyle tahkikat cereyan eylemekte oldu~unu arzetmekdir
efendimiz. Sahib-i hane Aziz Begin ve Kleantinin resimleriyle daha sekiz k ~ ta
resim leffen takdim k~ l~ nd~ .
Nak~ibend Kalfan~ n yakalanmas~~ için hafiye kahveci Yani'nin Be~ikta~~
muhaf ~ z' Hasan Pa~aya jurnal~~ :
Sat'~ detl~~~ Hasan Pa~a Hazretleri,
Naksibend Kalfa Kuru Çesmede Seniha Sultan saray~nda oldu~u tahkik
aland~:. ~imdilik serian ve acilen merkum Naksibend Kalfan~n ahz-ü-girifti
taraf-t vâliis~ na su saatte arzolanur. Tedbir-i serian~n icras~nz teladen arzederim
efendim.
Kahveci
Yani
2 Zabtiyc naz~ r~~ taraf ~ ndan Mabeyinci Osman Be~e yaz~ ld~~~~anla~~ lan 9
Receb 29 tarihli tezkire sureti
Saadetla efendim haziretleri,
Dün ak~am saye-i muvaffakiy yetvâye-i cenab-~~ eihanbanide bas~ larak ahz-ii
girift olunan cemivyet-i mefsedet âzas~ n~ n isimleri ve firar edenleri ve anlara aid
tetkikat-~~ istintakiyye ve taharriyyat-~~ laz~ menin suret-i cereyan~~ arzedil~ni~~ve on kit'a da e~has resimleri taktim olunmu ~tu. ~imdi al~ narak vaz-~~ fark-~~ mübâhat olunan
cevabnâme-i kerimânelerinde bunlara dair maruzat ~ n ve resimlerin manzür-~~ ali-i
Cenab-~~ hilafetpenahi buyruldu~undan ve bu yolda devam eden mesaiden dolay ~~
memnuniyet-i seniyyenin husul buldu~undan bahs ile tetkikat~ n süreti ikmal ve daha
ba~ka resim ve bu i~ lere müteallik havadis-i acibe varise arzedilmesi emr-ü-ferman-~~
cenab-~~ velinimet iktizay-~~ alisinden bulundu~u i~âr buyrulmu~tur
Cemiyyet
efrad~ ndan sahib-i hane Aziz Begin ve digerlerinin tetkikat-~~ istintakiyyesi kemal-i
süratle icra olunuyor ve firariler ve gerek cemiyyetin azay-~~ kadime ve cedidesi
istintakta birer birer haber veriliyor ve zuhurat- ~~ istintak ve ifadata göre tedabir-i
lazime ittihaz k~ l~ n~ yor; istintak~ n ~ imdiki derecesine nazaran bu cemiyyet mukadderna firari Kirlantinin hanesinde ve riyaseti taht ~ nda in'ikad eder ve Seyid

K. SKAL~ YER~-AZ~Z BEY KOM~TES~~

285

Komite azalar~n~ n istintak ve muhakemeleri 26 Haziran 1294
ve 8 Receb 1295 tarihinden [8 Temmuz 1878] 15 ~evval 95 ve
30 Eylül 94 [13 Birincite~ rin 1878] tarihine kadar üç aydan fazla
devam etmi~~ve o tarihte tertip edilen mazbata dört gün sonra
yani 19 ~evval'de Padi~aha arzolunup iradesi al~ nmas~n~~müteâk~b
mahkümlar, Ali Suâvi vakas~~ mahkümlariyle beraber 19 Te~rinievvel 1294 Per~enbe günü mürettep mahallerine sevkedilmi~lerdir.
Verilen karar mucibince Kleanti, Aziz Bey, Nak~ibent Kalfa
ve tabib Âgâh Efendi Idama mahküm edilmi~ler ve fakat Padi~ah~n afviyle cezalar~~ on be~er sene müebbet kalebentli~e tahvil
olunup kaçam~yanlardan Aziz Bey ile Âgâh efendinin Akkâ'da ve on
iki~ er seneye mahküm edilenlerden, kurenâdan Ismail be~in Rodos'ta
Muhtar be~in Sak~~'da, Vacit efendinin Limni'de, Tevfik efendinin
Sinop'ta, tütüncü ba~~~Hüseyin efendinin ~am'da, Abdürrahim efendinin Istanköy'de ve Filibeli Abdullah efendinin Sinop'ta, Suyolcu
Ahmedin Van'da ve Suyolcu Ismailin Sak~~'da kalebent edilmeleri
tensip edilmi~tir. Ali ~efkati bey de on iki seneye mahküm edilmi~~ise de kaçm~~~ve keza Nak~ibent Kalfa da !damdan afiv ile
on be~~seneye mahküm olup bu müddetini Diyarbekir'de geçirmesine karar verilmi~~ise de o da Kleanti gibi elde edilememi~tir.
Üçüncü derecede suçlu addedilenlerden As~m, Hac~~ Ibrahim,
Ahmed R~za, Esat, Osküdarl~~ Nuri, zabtiye Hasan ve Memi~~ve
Kleantinin ye~eni Mihal alt~~ar seneye mahküm edilmi~lerdir. Bunlardan As~m efendinin Sak~z'da, Hac~~ lbrahimin Samsun'da, Ahmed
R~za efendinin Trabzon'da, Esat efendinin ~am'da, Üsküdarl~~ Nuri
be~in Limni'de zabtiye Hasan~n Sayda'da zabtiye Memi~'in Kudüs'te
ve Mihalin ise Sinop'ta mahkümiyyet müddetlerini bitirmeleri takarBey kar~ nda~~~[eni~tesi] Tevfik Bey ve K~ z Nuriye ~zmir gümriikciisü müteveffa Ra~it
Efendi zade Ali Bey ve Sultan Murat mabeyincilerinden ~smail ve ~evket Beyler bir kaç defa orada görülür ve maksadlar~~ birtak~ m galebelikle saraya giderek ve Sultan Murad~~ merdiven ile pencereden alarak b'iat ettirmek cihetine
ait olur ve Y~ ld~ zda bulunan binba~~~Halil a~ay~~ dahi ele alal~ m sözü cemiyyette
tefevvük olunur ve tabib Âgâh Efendi nam~ nda cemiyyet azas~ ndan birinin mufassal
bir kâ~~ d~~ zuhur etti, oda tetkik ve merkum di~er firarilerle beraber taharri olunuyor ve birde Nak~ibend kalfa ba~~ na örtü alarak cemiyyet'de rey verir ve idare-i efkâr eder szadan oldu~u anla~~ld~~ ve mezburenin ~zmit dahilinde bulunaca~~~tahkik k~ l~ narak oraya tel çekildi... Ve saadetlu Mahmud Efendiye tevdian
bir tak~ m resimler takdim ve irsal k~ l~ nma~la olbabda... fi 9 Receb 95 ve fi
27 Haziran 94.
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rür eylemi~ tir. Bu alt~~ ar sene mahkümlar~ ndan Mihal, sevkinden
evvel serasker kapusundaki hapishaneden kaçm~~t~ r.
Üçer seneye mahküm edilmi~~olan Sultan kethüdas~~ Hac~~ Bekir
Efendi ile Ortaköy camii hatibi Mehmed efendiden evvelkisinin
Bozcaada'da ve Mehmed efendinin Miclilli'deki hapishanelerde
müddetlerini doldurmalar~ na karar verilmi~ tir.
Komite ile münasebeti sebebile cezas~~ alt~~ sene olarak tesbit
edilen Hac~~ Hüsnü be~in komite hakk~ nda ev velce biraz malümat
vermek suretiyle Padi~aha çatmas~ ndan dolay~~ alt~~ sene mahkfimiyete bedel alt~~ ay Ayintab'a nefyi tensip edilmi~~ve sonra menfas~~
Fenike kazas~ na tahvil olunmu~ tur. Bu hususta verilmi~~olan mahkeme mazbatas~ n~ n [fezleke] süreti vesikalar aras~ ndad~ r.
**
Kleanti Skaliyeri ve Nak~ibent kalfan~ n Yunanistana firarlar~~
ve oradaki hayatlar~~ ve Kleantinin Sultan Muratla muhaberat~ na
dair olan evrak hakk~ nda Tunuslu Mahmud Pa~a damad~~ Isveçli
Ali Nuri Be~in ( Atina ve Pire konsolosu ) Frans~zca ak~am
gazetesinde ne~ retmi~~olduklar~~ ( 1934 Nisan 8 den itibaren ) be~~
makaleden hulâsa olarak a~a~~daki notlar~~ naklediyorum
Ali Nuri Bey, 1884 sonlar ~ na do~ru Atina ve Pireye Vis konsül tayin
edilmi~ ti; o tarihde Atina sefirli~inde Feridun Bey isminde birisi bulunuyordu. Nuri bey, 1885 senesinde bir yaz gününde, dairesinde me~~ul
iken tan~mad~~~~birisinden ald ~~~~bir davet mektubu üzerine randevu
verilen kahveye giderek orada kendisini prezanta eden Kleanti
Skaliyeri ile tan~~t~~ ve görü~ dü; Kleantiy-e konsolos ile görü~me~i
ve muavenetini rica etme~i Abdülhamidin tabibi Mavroyani tavsiye
etmi~ti 2.
Bu be~~makaieleri bana muhterem S. Kâni ~ rte~n ustadun ~ z verrni~lerdir.
Kendilerine pek inute~ekkirim.
2 Kleanti Skaliyeri Ali Nuri Be ~e verdi?'44 izahatta, Ali Suavi vak'as
~ n ~~ müteakip Sultan Murad'~ n Maita kö~ küne naklinden sonra, Murad'dan ald ~~~~bir tezkirede : "beni buradan kurtarmaz isen Malta kö~kü benim mezar~ m olacak" dedi~ini ve bunun üzerine (komite) imzas~~ alt~ nda Abdülhamide kar~~~ Eastern Expres
gazetesinde bir beyannâme ne~ rederek bunda (Sultan Murad'~~ derhal Ç~ ra~an
saray~ na naklettirmedi~iniz taktirde Y~ ld ~ z kö~künü berhava edece~iz) ifadesiyle
padi~ah~~ tehdit eden sözler vazdik ~ ndan bu gazete tatil edilip sahibi Whitaker'in
memleket haricine ç~ kar~ lm ~~~oldu~unu ve daha sonra bu gazetenin Levand Herald
ismiyle ç~ kmas~ na müsaade edildi~ini beyan ediyorsa da bunlar zann ~ ma göre

K. SKALIYERI-AZIZ BEY KOMITESI

287

Nihayet komite ke~fedilip azalan~~ tutularak istintak edildikleri
s~ rada Kleanti ile Nak~ibend kalfa bir çok tehlikeler ve heyecanlar geçirdikten sonra Yunanistana kaçabilmi~lerdi. Nak~ibend kalfan~n kaçmas~~ tuhaf olmu~tu; ele geçecek olursa bo~ulaca~~na
~üphe yoktu; Nak~ibend, kendisinin musiki üstad~~ Necip Pa~an~n
tavsiyesile kaçm~ya karar verdi; evvela Kleanti Skaliyeri ile beraber Beyo~lunda bir kad~n~n evinde sakland~lar; bunlar~~ elde etmek için bütün hafiyeler ve zab~ta memurlar~~ faaliyete geçmi~lerdi; iki komitecinin gemi ile kaçmalar~~ kararla~t~ r~ld~. Barbagallo ismindeki bir Italyan terzisi Nak~ibendi bir Italyan gemicisi k~ yafetine soktu; Nak~ibend Italyan gemicilerile elele, kolkola profesyonel ~arho~lar gibi yalpa yaparak bu suretle bir
gemiye can att~~ ve Yunanistana geldi,
K. Skaliyeri'nin Atina'da evi vard~. Nak~ibend kalfa Skaliyerinin
vefatIna kadar an~nla beraber oturdu. Aralar~ nda münasebet bulundu~una ve hatta kalfan~n bu adamdan çocu~u oldu~una dair
rivayetler ç~kt~~ ise de söylenildi~ine göre bunlar~n asl~~ yoktu ve
bu sözler Abdülhamidin adamlar~~ taraf~ndan uydurulmu~tu
Kleanti Skaliyeri, Atina'da oturmakla beraber rahat içinde de~ildi, Abdülhamid mütemadiyen kendisini hafiyeler vas~tasile takip
ettiriyor, bir hizmete tayin edilince her hangi bir tesirle kendisine
yol veriliyordu; Yunan makamlar~~ an~~himaye için ellerinden gekayd~~ ihtiyatIa telâkki edilecek ~ eylerdir; çünkü, Sultan Murad'~ n Malta
kö~künde iken kö~kün etraf ~ na duvar çekilip hiç bir taraf ~~ görmemesi için
Abdülhamidin te~ebbüsü, ~ngiliz elçisinin bunun gayri insani oldu~u ~eklindeki
itiraz~~ üzerine akim kalm~~t~ r. (Saray ve Bdib-~~ ülinin içyüzü tefrika numaras~~ 347) Bundan ba~ ka Levant Herald gazetesi Suavi vak'as~ ndan
evvel ç~ kmakta olup o yaka üzerine bu gazeteden Tercüman-~~ ~ark gazetesinin
yapt~~~~nakiller bundan evvel ç~ kan Belleten'in 29 uncu nüshas~ nda Ali Sudvi
ve Ç~ra~an Saray~~ Vak'as~~ isimli makalemizde mevcuttur. Bir de bu makalenin
ne~rine göz yuman ve bundan dolay~~ Konya'ya sürgün edildi~i söylenen ~ngiliz
Sait Pa~a'n~ n sürgün edildi~ine dair tercüme-i halinde bir kay~ t görülmemektedir.
Bu mülâhazalara mebni Ali Nuri Be~'in Kleanti Skaliyeri'den nakletti~i bu ~eyleri metinde gösterme~i lüzümsuz gördüm. Yaln~ z Kleanti'nin ye~eni Mihal'~ n 20
Receb tarihli ifadesinde, Nak~ ibend ile Kleantinin onbe~~gün kadar Aziz be~in
evinde yatm~~~olduklar~~ sualine kar~~~Mihal colvakit amcam' zaptiye taraf~ ndan
arayorlard~ , orada kald~ , bir i~~için de~ildi" cevab~ n~~ vermi~ti, bu arama acebâ
bu yaz~~ için mi idi?
Komitenin faaliyyeti zaman~ nda ya~~~altm~~a yak~ n olan bu kad~ n~ n daha
sonralar~~ bin bir iztirap içinde böyle bir halde bulunmad ~~~~bilâhara anla.~~lm~~t~ r.
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leni yap~yorlard ~ ; fakat muvaffak olam~yorlard~ ; Bir gün kendisini
takibedenler yeme~ine zehir koydularsa da kay ettirilerek kurtar~ld~ . Abdülhamid bu Kleanti - Nak~ibent meselesi için çok para
döküyordu; Kleanti her ~eyden vaz geçerek Padi~ah~n kendisini
takib etmemesini istiyor ve her hangi bir ecnebi memleketinde
oturmas~ n~~ irade ederse orada oturaca~m~~ vadediyordu. Abdülhamid, Skaliyeriyi öldürmese bile bütün arzusu komitaya ait evrak~~
ele geçirmek idi; Kleanti kaçarken bu evi-ak~~ da beraberinde Atinaya getirmi~ti.
~~te bu s~ ralarda idi ki Skaliyeri, konsolos Ali Nuri Be~e müraceat etmi~ti. Aralar~ ndaki karar üzerine Kleanti Skaliyeri Padi~aha afvi hakk~ nda bir istirhamnâme gönderdi ve 1886 da me'zünen ~ stanbula giden Ali Nuri Be~e de iki vesika verdi; Sultan
Murad'a tealluk eden bu vesikalardan birisi Midhat Pa~a ve di~eri
Sadullah Bey (Sadullah Pa~a) taraflar~ ndan imzalanm~~t~; zarfa
konmu~~olan bu iki vesika Ali Nuri Bey taraf ~ ndan Padi~aha
takdim olunacakt~ ; Skaliyeri'nin elinde daha bir tak~m mektuplar
vard~ ; bunlar Sultan Murad taraf ~ ndan yüksek makam~~ ihraz
edenlere yaz~lm~~ t~, fakat bunlar~~ vermedi. Bu vesikalar~~ ~ahitler
huzurunda ancak yakma~~~vâdediyordu.
~ stanbula gelen Ali Nuri Bey bu mesele için ~eker Ahmed
Pa~aya ba~ vurdu; o da Padi~ah~ n mütemedi Hac~~ Mahmud Efendiyi
tavsiye etti ve yan~ na götürüp tan~~t~ rd~. Konsolos meseleyi ona açt~.
~~ in ehemmiyyetini takdir eden Hac~~Mahmud Efendi, Ali Nuri Bey ile
görü~tü. Konsolos, Kleanti ile Nak~ibend'in sefilâne vaziyetlerini
anlatt~ ; Mahmud efendi huzura ç~ k~p keyfiyyeti arz etti; Padi~ah,
konsolosun elindeki mektupla beraber bilahare kendisini ça~~ra •
ca~-~ n~~ söyledi~inden o gün müracaattan bir netice has~l olmad~;
bir kaç gün sonra me~ hur Kabasakal Çerkes Mehmed Bey -Pa~aAli Nuri Bey'e haber göndererek mektubu getirmesini bildirdi;
Ali Nuri Bey zarf~~ getirip Hac~~ Mahmud Efendi'ye verdi ve beraberce huzura götürdü.
Abdülhamid, Ali Nuri Bei.->"ri nâfiz bir nazarla süzdükten sonra
veriniz diyerek kâ~~d~~ ald~~ ve Mahmud Efendi'nin i~aretiyle Ali
Nuri Bey huzurdan ç~ kt~.
Ali Nuri Bey mezuniyyetinin sona ermesi dolay~siyle veda için
Hac~~ Mahmud Efendiye geldi~i zaman, padi~ah~ n Kleanti ile Nak~ibendi affetti~ini ve bu babcia laz~ m gelenlere tebligat yap~ laca-
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~~n~~ bildirdi. Ali Nuri Bey Y~ld~z'dan ç~ karken Kabasakal Mehmed
be~i de ziyaret ile bunlar~ n afivlerini anlatt~ ; Kabasakal Mehmed Bey:
"Öyle ya zât-~~ ~âhâne afv edebilir bu, onun hakk ~d~r, fakat bakal~ m biz af vedecekmiyiz, hele ~u Nak~ibend kahbesini„
dedi. Abdülhamid Kleanti Skaliyeri'ye yirmi be~~ve Medine'ye
gidip oturmak ~artiyle Nak~ ibend kalfaya yedi alt~ n maa~~tahsis
etmi~ti; fakat Nak~ibend'in Medineye gitmesi ~art~~ i~i bozdu. Saraydan Atina sefiri Feridun Beye de bunlar~ n afivleri ve maa~~tâyini i~i
bildirilmi~ti. K. Skaliyeri af iv tebli~inden dolay~~ ~ükranlar~n~~ arz etmekle beraber tahsis olunan maa~~, salt ileri sürülen ~art~~ yerine getirecek halde bulunmamas~~ sebebiyle kabul etmemek zorunda kald~,
Nak~ibend Kalfa Medineye gitmek istemedi ve neticede bir ~ey
olmad~~ ve yine eski tazyik ba~lad~ ; bu defa tazyiki yapan ve
yapt~ ran Atina sefiri idi.
Bu s~ rada Kleanti, öz ye~eninin alçakca bir hareketiyle
kar~~la~t~; bu delikanl~~ kendisi gibi birkaç serserinin yard~miyle amcas~n~ n evini yakarak kar~~~ kl~ ktan bilistifade mahud evrak~~ çalmak istedi; fakat muvaffak olamad~; Kleanti evrak~~ bir heyet
huzurunda yakmak teklifini yukar~daki sebepler dolay~siyle yapamay~nca onlar~~ emin bir yere saklam~~ ch. Bu evrak~~ elde etmek
için sefir ile ba~~konsolos Dakes (Dacis) Efendi ve Osmanl~~ hükümetinin casus~~Pireli bir rum çok u~ra~t~ larsa da muvaffak olamad~ lar. Rum casus bu sayede epey para çekti. Nihayet sabr~~tükenen Abdülhamid i~ in iç yüzünü anlamak istedi~inden saray tercümam Hakk~~Bey [Sadr-~~ âzam Hakk~~ Pa~a] ile padi~ah~ n marangozu Alman Karlo Jensen'i Atina'ya yollad~~ ise de bunlar~ n gitmesinden de bir fayda has~ l olmad~.
Konsolos Ali Nuri Bey, ~ stanbula ikinci defa mezun olarak
gelmeden evvel takibedilecek hatt-~~ hareket hakk~ nda Kleanti
Skaliyeri ile görü~mü~~ve devlet merkezine gelir gelmez Hac~~
Mahmud Efendiyi ziyaret ile Kleanti, Nak~ibend ve evrak hakk~nda
izahat vermi~~ve hakiki vaziyeti kendisine anlatm~~t~~ bu, padi~ah'~ n sef ir Feridun Be~in hareket tarz~ ndan memnun olmad~~~n~~ ve kendisinden ~üphe etmekte bulundu~unu Ali Nuri Be~e söylemi~ti 2 Ali
Kleantinin ye~eni olan bu genç ~stanbulda komitenin di~er azalarile beraber tevkif edilerek sonradan hapishaneden kaçan Mihal Skaliyeri idi.
2 Bu tarihden pek az sonra elçi Feridun Bey, oradan al ~ narak Bel~rada
nakledilmi~~ve yerine Rauf Pa~azade R~ za Bey gelmi~tir ( ayn~~makale ).

Belleten: C. VIII, F. 19
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Nuri Bey, Hac~~ Mahmud Efer~ diye, Kleanti ile Nak~
ibend'in sefiIâne ve s~ k~ nt~ l~~ vaziyetlerini anlatm ~~t~; Hac~~
Mahmud Efendi, bu
iki ki~ inin afvi hakk~ nda kendisine yard ~ m edece~
ini söyliyerek
ertesi günü tekrar gelmesini bildirmi~tir.
Konsolos Bey ertesi günü Hac~~ Mahmud Efendiyi ziyaret
etti~i zaman Abdülhamid'in ~ arta muallak olm~
yarak Kleanti ile
Nak~ibendi afvetti~ini ö~renmi~ti. Abdülhamid, Hac
~~ Mahmud Efendi vas~ tasiyle mahut senet hakk ~ nda malûmat istedi; maltim oldu
~u
üzere Abdülhamid tahta ç~ karken bu senet ile hasta olan
biraderi Sultan Murad iyi olduktan sonra saltanat~~ yine biraderine
verme~i teahhüd etmekte idi. Ali Nuri Bey, Hac~~
Mahmud Efendiye
~u cevab~~ vermi~ti:
"Kleanti'nin bu ka~~d~~ asla elinde bulundurmad ~~~ n~~ lütfen
~evketl~lye arzediniz; o yaln ~ z bu ka~~d~ n Midhat Pa
~a taraf~ ndan yokedilmiyerek beraberinde Ingiltereye götürülmü
~~oldu~unu biliyor; i~ te oun müsbet olarak söyledi
~i ~ey budur,
bundan maada bir ~ ey bilmedi~ini söylüyor.„
Ali Nuri Be~in bu cevab~ n~~ padi~ aha arzeden Hac~~
Mahmud
Efendi mûtad selâmla birlikte senet hakk~ nda bir tak ~ m talimatla
Padi~ah~ n huzurundan avdet ederek ~ u iradeyi getirmi~ti:
Her ne kadar bu senedin
tarihi de~erinden ba~ ka bir
Abdülhamidin, Sultan Murad iyi olunca saltanat ~~ tekrar biraderine verece~i hakk~ nda Midhat Pa ~aya verdi~i sened i~
i ( Maslak mukavelename si ) bir
muamma halinde olup bugün de tamamen halledilememi~ tir: fakat o devirleri idrak
edenler bu senedin verilmi ~~oldu~unu mus~
rren söylüyorlar. Abdülhamidin bunu elde
etmek hususundaki ~ iddetli arzusu sened i~inin as~ ls~ z olmad~~~
n~~ anlatt~~~~gibi
baz~~ kay~ tlar da bunun do~ru oldu~ unu gösteriyor, Midhat Pa
~a merhumun
izmirde tevkif edilip ~ stanbula gönderilmesinden sonra Izmir kumandan
~~ Ferik
Hilmi Pa~an~~~ , serkari:ne çekti~i a~a~~ daki telgraf sened i
~ ine ait olup dikkati
calibdir :
~zmir kumandan ~~ Hilmi Pa~adan serkurenâya
Midhat Pa~a ile an~ n katibi hususisi (K ~ leçi~~
) e münasebet peyda eylemi§
olan ve ~ ngiliz as~ lzadegan~ ndan olup elan izmirde mahremane olarak verdi
~i
havadise nazaran Pa~an~ n bu defaki vakas~~ üzerine merkum
Kz/eçin hemen Avrupaya savu~ mu~~ve güya velinimet efendimiz hazretlerinin
meyamin
me'nuslar~~ esnas~ nda taht-I saltanat~~ baz~~ kuyud ve ~
urutla kabul buyurmu~~olduklar~ n~~ mutazammin senet vermi~~ve o sene Midhat Pa
~an ~ n eline geçerek
Ingilterede bir mahalle b~ rakm~~~oldu~ undan an~ n ahzi maksad
~ na mebni imi~.
~~ bu sözlerin katiyyen as ~ l ve esas~~ olmad~~anda ~
üphe yok ise de u~ur-~~ hümayunlar~ nda fedayi can edinceye kadar bezl-i malcderet eylemek arzu-y
~~ mücerredinde
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k~ymeti yok isede ~evketmeâb'~n onu tekrar bulma~a büyük bir k~ymet
vermesi pek tabiidir, bu vesikan~n ne oldu~unu meydana ç~karma~a elinizden gelen gayreti sarfetmenizi irade ediyor; muvaffakiyet
halinda ~evketlinin sizden esirgiyece~i bir lutuf yoktur.
~~te Ali Nuri Be~in bu muvaffakiyetinden sonra Kleanti Skaliyeri ile Nak~ibend Kalfa nisbi bir sükûna kavu~tular; Abdülhamid anlar~~ takip etmiyece~ine dair verdi~i söze ve lutf etti~i
afve sad~ k kalm~~t~.
1889 da yeni tayin olundu~u Kafkasya'daki vazifesine gitmek
üzere emir alan Ali Nuri Bey, Kleanti ve Nak~ibend Kalfa ile
veda etmek üzere ziyaretlerine gitti~i zaman bu iki arkada~,
yüksek ruhu, hay~ rhah bir dosttan ayr~ld~ klar~ ndan dolay~~ müteessir olup a~la~m~~lard~ ; söz dönüp dola~~p Sultan Murada intikal
edince hemen yerinden kalkan Nak~ibend Kalfa, me~hur Ayvazovski'nin yapm~~~oldu~u Sultan Muradm protresini yerinden indire~~ ek münasebetlerinin bir hat~ ras~~ ve minnettarl~ klarm~n ni~anesi olarak Ali Nuri Beye vermi~lerdi; Ali Nuri Bey evvela bu
resmi kabul etmek istememi~se de bunlar~ n israrlar~~ ve Nak~ibendin:
"~yi ellerde oldu~unu görmek istedi~imiz bir yadigâr olan bu
portreye sahip bulunman~ n sizi maruz b~rakaca~~~tehlikeyi göze
alam~yorsamz o ba~ka.,,
sözü üzerine resmi alm~~t~.
bulundu~um velinimet-i biminnetim Efendimize olan memlükiyyetim bunun, müeeraet malilmat olmak üzere arz ve isma~ n~~ icabeylemi~~olma~~ n olbabda.
Ferik Hilmi
12 May~ s 97
Bu telgraf sureti Y~ ld~ z evrak~~ aras~ nda 176 numaral~~ orta k~t'adaki bir
saray defterinden al~ nm~~t~ r. ~imdi bundan sonra Midhat Pa~a merhumun izmirde
tevkifini müteak~ b haremine gönderdi~i Maslak mukavelesine ait tezkirede aynen
~unlar yaz~ l~ d~ r (Tabszra-i ibret s. .394).
Halilemiz Han~ ma :
Siyah çantan~n iç gözünde mavi bir zarf derun~nda eülus-~~hümâyuna ait
evrak bulundu~undan ileride varisi saltanat olan zate teslim olunmak üzere
Londrada alt~~numaral~~ (East india Avenue) de mukim sarraf mösyö Meyere gönderilmesi ve olmad~~~~takdirde memurinin eline geçmemek için mahvedilmesi
lâz~ md~ r.
Tabszra-i ibret'i ne~reden Midhat Pa~azade Ali Haydar Midhat Bey bu
tezkireye serlevha olarak ( Maslak çiftli~i mukavelenâmesine dair Mithat Pa~a izmirde mevkuf iken haremine gönderdi~i tezkere ) ibaresini yazm~~~
ise de k~~lada s~ k~~ bir muhafaza alt~ nda bulunan merhumun bu tezkireyi k~~ladan
göndermi~~olmas~~ pek az ihtimal dahilinde olup bunu Frans~ z konsoloshâne-
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Kleanti Sakaliyeri, bir müddet sonra sefalet ve nisyan içinde
öldü ve Nak~ibend Kalfa da M~s~ r'a gidip birkaç sene sonra burada vefat etti ve Skaliyeri'nin gizli evrak~~ da bir muamma halinde kald~~2.
**

*

Say~ n Bay Süleyman Kâni ~ rtem, Ak~am gazetesiyle ne~rettikleri Saray ve Bcib-~~dlinin iç yüzü isimli makalelerinin 371 inci numaras~ nda Skaliyeri'nin sakl~~evrak~~ ba~l~~~~alt~nda baz~~ malümat
veriyorlar; bu k~sm~~ tamamlamak için Bay ~rtem'in kendilerine
gönderilen bir mektuptan edindikleri maltimat~~ k~sa olarak buraya
al~ yorum :
Bahriye müteahhitlerinden Varteridi veya Vartalidi isminde
bir Italyan bir gün Kabata~~iskelesinin yakininde oturan deniz
komodoru Cihangirli Mehmed pa~an~n yal~s~ na gelir; beraberinde
Kleanti Skaliyeri'nin o~lu Yorgi Skaliyeri de 3 vard~r. Yorgi beraberinde bir de sand~ k getirmi~~olup bunda Sultan Hamid'in senelerce ele geçirmek istedi~i Skaliyeri'nin evrak~~ bulunmaktad~ r.
Kleantinin o~lu Yorgi, Mehmed pa~a'ya : Babam Sultan Murad'a
hizmet etti, ben de Sultan Hamid'e hizmet edece~im mukaddimesiyle
bu sand~~~n padi~ah'a takdimini rica etmi~.
Cihangirli Mehmed pa~a iptida böyle bir i~i üzerine almak istememi~se de pa~a'n~ n husus! kâtibi ~air Dehlevi Tevfik efendinin
?kaz~~ üzerine sand~~~~emaneten tetkik ettikten sonra padi~aha
sinde bulunurken yollam~~~olmas~~ bana daha ~niilayim geliyor; her ne ise as~ l
mes'ele bu nokta olmay~ p ortada bir senedin bulunmu~~oldu~ u meselesidir. Metinde yaz~ ld~~~~gibi gerek Kleanti Skaliyeri ve gerek Hilmi Pa~an~ n telgraf ile
Midhat Pa~an~ n tezkiresi Maslak senedinin ingiltereye gitmi~~oldu~unu bize göstermektedir.
1 Komite azas~ ndan Aziz ve Hac~~ Hüsnü Be~lerin ifadelerine göre 1295 H.
1878 M. senesinde ya~~~altm~~a yak~ n olan Nak~ibend kalfan~ n vefat~ nda sinni takribi
olarak yetmi~i geçmi~ti.
2 Nak~ibend kalfa ile Kleanti Skaliyerinin ~
stanbuldan kaçmalarile Yunanistandaki hayatlar~ n~~ havi k~sm~~ Ali Nuri Begin Frans~ zca ak~am gazetesinde
ne~rederek say~ n Bay Süleyman Kâni ~rtemin bana l~ltfettikleri be~~makale ile
bizzat Bay ~ rtemin türkce Ak~am gazetesinde inti~ar etmi~~olan s~ ra makalelelerinden ( tefrika numaras~~ 355 ve 356 ) ald~ m.
3 Komite azalan k~ sm~ nda Kleanti Skaliyerinin k~ sa tercüme-i halini yazarken söyledi~imiz gibi bunun ölmü~~olan kar~s~ ndan iki erkek evlad~~ oldu~u
gösterilmi~ti. Kleanti andan sonra bekâr ya~am~~t~ r.
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takdim etmek üzere al~ koymu~~ve o gece bunlar~~ kâtibine okutarak bilmedi~i birçok s~ rlara vak~ f olmu~tur; komudur pa~a hemen mabeyne giderek keyfiyyeti mabeynci Rag~b pa~a'ya açm~~, o
da sand~~~ n getirilmesini söylemi~, nihayef sand~k Be~ikta~~muhaf~z~~
taraf~ndan Mehmed pa~a'dan ol~ narak Rag~b pa~a'ya götürülmü~.
I~itildi~ine göre bu sand~ ktaki evrak aras~ nda, Kleanti'nin Ingiltere sefareti vas~tasiyle Londra'dan me~hur deli hekimi getirtmi~~ve bunu su yolu vastasiyle saraya sokmu~~oldu~unu ve bu hekimin alt~~ ay kadar saray~ n harem k~sm~ nda kal~ p yine ayni
yoldan ç~ k~p gitti~ini gösteren bir vesika ç~ km~~t~r; doktorun
verdi~i raporda Sultan Murad'~ n ~uurunun avdet etmiyece~i yaz~l~yormu~.
Mektup sahibi, yabanc~~ bir doktorun saraya girerek alt~~ ay
kalmas~ ndan ve bunun Be~ikta~~muhaf~z~~ taraf~ndan haber al~namamas~ ndan dolay~~ bir gazaba u~ramak korkusiyle sand~~~n Hasan
pa~a ile Rag~ p pa~a aras~ nda kald~~~n~~ ve Abdülhamid'e takdim
edilip edilmedi~inin bilinmedi~ini ilave etmi~tir.
Biz esas metinde de gösterdi~imiz gibi ~stanbula filhakika
Doni veya Dono isminde böyle bir hekim gelerek Ç~ ra~ana girmi~~
ve kalm~~~ise de müddeti alt~~ ay olmay~ p bir hafta kadard~ r;
Be~inci Murad' ~ n hayati isimli eserde de (s. 146) Çira~an'a giren bu
~ngiliz doktoru hakk~ nda malumat vard~ r.
BAZI VESIKA SCJRETLERI
Komite azalar~n~n derdestiyle istintak ve muhakemelerinin baz~~safhalar~~hakk~nda saraya verilmi~~olan jurnallardan
7 temmuz 1294 (1878 temmuz 19) tarihli olan birisinin sfireti:

Vesika I
Evkaf senedat müdiri muavini olup Cerrahpa~ada ç~ kmaz sokak içinde otuz sekiz ( yetmi~~sekiz) numaral~~ hanede
ikamet eden Aziz Begin Sultan Murat hazretlerini iclas maksadtle hanesinde bir cemiyyet-i mefsedet akdetmekte oldu~u
ist~dlaat-~~ hafiyye s~ras~ nda istihbar k~l~nmas~~ üzerine cemiyyet-i
mezkiirenin gerek aza ve eczas~~ ve gerek suret-i te~ebblis ve
tedarikat~~ bir vakittir vesait-i hafiyye delaletiyle tahkik olunuyor
idi.
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Bu cemiyyeti as~ l idare eden Sultân-~~ mü~ arünileyhe nisbet-i
kadimesi bulunan K~ rlanti nam~ nda bir h~ ristiyan ile Sultân-~~
mü~arUnileyh sarayl~ lar~ ndan Nak~ ifend kalfa ve m~lmaileyh
Aziz Bey oldu~u ve mevki-i ictimâ Aziz Be~in zikrolunan hanesi idü~i anla~~ lmasiyle bunlar~ n vesair aza-y~~ cemiyyetin ictima
ettikleri bir zamanda ve müzakere üstünde tutulmalarma karar verilmi~~ve bu suret itibariyle arkalar~ na dü~ülmü~tü.
Geçen hafta içinde bir gece bunlar ~ n ve bâb-~~ valay-~~ seraskeri ketebesinden R~ za Efendi ve taiebeden Filibeli Abdürrahim ve Abdullah Efendilerin hane-i mezkürda topland ~ klar~~
haber al~ nmasfle derhal kifay et edecek kadar asakir-i zabtiye
ile gidilerek hane bas~ ld~~ ve Aziz Bey ile o~lu Hakk~~ Bey
( Kadri Bey) ve mumaileyh R~ za Efendi tutuldu isede bask ~ n
gürültüsü esnas~ nda merkum K~ rleanti ile Abdullah ve Abdürrahim Efendilerin ve daha iki ~ahs mezk 'ur hanenin bahçesinde ve bahçeden bahçeye geçer suretde bulunan suyolundan firar ettiler. Tutulanlar bâb-~~ zabtiyeye gönderilerek
bir tarafdan anlarm istintak ~ na di~er taraftan da firarilerin
taharrisine te~ ebbüs olundu.
Evvela Aziz Bey söylettirildikte filhakika kendüleri Sultan Murad~~ iclas maksad~ nda bulunur ve mezkür K ~ rlanti ve
R~ za ve Abdullah ve Abdürrahim Efendilerle Sultân-~~ mü~arünileyh akrabas~~ ndan ( kurenâs~ ndan ) Ismail Bey ve devletlü
Kemal Pa~a hazretleri eni~ tesi Vacit Efendi ve maliye mektubi odas~~ hulefas~ ndan Muhtar Bey ve Ticaret muhasebe kalemi
mümeyyizi As~ m ve Seniha Sultan kethüdas~~ Hac~~ Bekir ve
hekim Agâh Efendilerden ve K~ rlantinin ye~eni Mihaldan mürekkeb bir cemiyyet olduklar~ n~~ beyan etmesi üzerine mumaileyhim dahi birer birer eelb ve tevkif olunarak tetkikat-1 istintakiyyelerinin icras~ na ba~lan~ld~.
K~ rlanti ile Aziz Bey ve Nak~ifend, cemiyyetin miiessisi
ve müdürleri oldu~ u gibi siyak-~~ hikâyat ve muamelata göre
gaye ve maksatlar~~ Sultan Murad~~ iclasa mani olmas~ ndan
dola y~~ velinimet-i blminnetimiz Efendimiz hakk~ nda maazallahüteaiâ su-ikast maddesidir; bunlara nisbetie di~erlerinin cemiyyet ve
nnefsedete ait medhal ve mü~areketleri mütefavit isede Hac~~
Bekir Efendiden mâadas~~ cemiyyet efrad~ ndan ve maksad-~~ iclas~~
arzu ve idare ile i~ tigal eder tak~ mdan olduklar~ n~~ ~ krar etti-
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er; Hac~~ Bekir Efendi dahi dahil-i cemiyyet ve vâk~f-~~ maksat
oldu~unu k ülliyyen inkâr etti isede refiklerinin tevatür derecesinde cereyan eden ifadat ve ihbarat~~ ile an~ n da inkâr~~ mahalsiz kald~; Bu heyetin tetkikat-~~ istintakiyyesine ve maksatlar~~ derecât~ na ait müfredat âtiyen arzolunur.
Mumaileyh Vacid Efendi söylettirildikte kendüsü meclis-i
maarif azal~~~ ndan munfas~l oldu~u halde Sultan Murat hazretleri cariyelerinden Nev eser kalfa, Seniha sultan hazretlerinin
Kuruçe~me'deki yal~lar~ na ç~ km~~~ve mü' maileyhaya yaz~~ talim
etmesi Sultân-~~ mü~arünileyha canibinden kendüsüne emir buyrulmu~~oldu~una binaen bir zaman yal~ya ve sonra ~ehzadeba~~ndaki konaklar~na devam etti~i esnada Neveser vas~tasile
Nak~ifend ile orada görü~erek muarefe peydaetti~inden ve
bir sene mukaddem Nak~ifend kendisini Sultân-~~ mü~arünileyhan~ n konaklannda görerek bu gece Sultan Murat Aziz Be~in
hanesine getirerilecek ve biat resmi icra edilecek sen de bunun demi~~oldu~undan Aziz Begin hanesine gitti~ini ve orada
Nak~ifendi ve birde mezbure vas~ tasile tan~ m~~~ve hanesine
bazan gitmi~~oldu~u K~ rlantiyi ve Sultân-~~ mü~arünileyhân~ n
kethüdas~~ Hac~~ Bekir Efendiyi görüp cümlesi bir odada oturmu~lar isede Nak~ifendin dedi~i gibi Sultan Murada dair bir
~ey zuhur etmemesi üzerine Bekir Efendi ile kendüsü kalk~ p
di~erleri orada kald~klar~ n~~ ve andan sonra da Aziz Be~in hanesine gidip gelmi~~ve zikrolunan sözler orada tekevvün etmi~~isede hikâye yolunda kald~~~n~~ ve hatta on be~~gün mukaddem Aziz Be~in hanesine gitti~inde bir sefine asakir-i bahriyye ve bir taburda karadan hareket ederek Sultan Murad'
iclas ettirecek sözü tekevvün eyledi~ini beyan etti. Bunun
üzerine asker nas~l asker ve cülus ettirecek kimdir ve
Nevser'e ait muamele nedir? sualleri irad olundu; cevaben
zaten bu i~~olm~ yacak bir ~ey idü~ini bildi~inden oralar~~
sorup anlamad~~~ n~~ ve Neveser henüz çocuk olmakla bu i~lere
~ttlâ kesb etmedi~ini dermeyan eyledi. Ancak biddefeat o cemiyyette bulunmu~~ve sözüne göre cemiyyetin ekser efradiyle
görü~mü~~oldu~u halde cemiyyete ait maksad~~ bilüp ve ber
minval-i maruz hikâye idübde o maksad~~ icraya vesatat edecekleri bilmemesi bittabi kabil olam~yaca~~ndan i~in o ciheti
derdest-i tetkik oldu~u gibi Aziz Beyle müvacehe olundukta

296

~ SMAIL HAKKI UZUNÇARSILI

mir-i mümaileyh dahi bunun ifadat~ n~~ tasdik eyledi.
Mümaileyh Aziz Be~in hanesinde bulunan evrak içinde
Tabib Agâh Efendinin mufassal bir ka~~d~~ ç~ kt~; hülâsa-i meali
cemiyyete dahil oldu~unu ve be~~yüz, yüzlük kaime verilmez
ise cemiyyeti hükümete ihbar edece~ini mutazamm~ n ve o
yollarda bir tak~ m te'minat ve tehdidat~~ havi olmas~ ndan
dolay~~ milmaileyh A0/~~ Efendi söylettirildikte kendüsi Aziz
Begin familyas~~ hekimi olmak mülâbesesiyle hanesine gelür,
gider ve o münasebetle cemiyyete dahil olur; hatta kendüsine
kand~ rabildi~i adamlar~~ daire-i ittifaka almak üzere vatan ve
millete hidmet ve gayret ibaresini havi bir varaka
sözüne göre bu varaka sonra bir takrib elinden al~ nur.
Cemiyyet Aziz Be~in hanesinde Sultan Murad nam~ na bir
yer tehiyye eder ve zuumlar~ nca Sultan Murad~~ saraydan alup
götürerek halka orada biat ettirdikten sonra mü~arileyhi
Bab-~~ seraskeriye götürerek askeri s~ n~ fa da bâb-~~ seraskenide blât resmini teklif ve icra ve toplar endaht ettirecek
imi~ler. Ve mü~arünileyhi getürme~e vas~ ta olacak mahut K~ rlanti olup, merkum saray~ n lâ~~m~ ndan saraya girer, ç~ kar
oldu~unu ve istedi~i vakit Sultan Murad~~ d~~ar~ya ç~ karabilece~ini söyledi~ini Agâh Efendi hikâye eyledi; Aziz Bey de bunun ifadat~ n~~ tamamen tasdik ve ilâveten i~bu cemiyyet geçmi~~
komiteler gibi olmay~ p ba~l~~ ve esasl~~ cemiyyetlerden idü~ini
ve buna ait efkârdan biri Midhat Pa~a'y~~ Avrupa'dan getirdüb
makam-~~ sadarete geçürmek maddesi oldu~unu ve ~imdi tutulduklar~~ cihetle art~ k herkesin rahat olmas~~ lâz~m gelece~ini
söyledi.
Müteakiben merkum Mihail söylettirildi; ibtida medhal
ve mâlümat~ n~~ külliyyen inkâr etmek istemi~~ise de sonra K~ rlanti'nin hizmetinde ve Hac~~ Bekir Efendinin bulundu~u yer
ki Seniha Sultan~ n yani Adliyye naz~ r~~ devletlü atüfetlü Mahmud Pa~a hazretlerinin ~ehzadeba~~ nda kâin kona~~nda Nak~ifend'e, K~ rlanti taraf~ ndan tezkireler götürür, cevaplar~ n~~ al~ r
Kendisine verilen müteaddit iurnallar ve Suavi ve bu komitedeki ifadelerden anla~~ ld~~ma göre Abdulhamidin. kendi saltanat~~ için tehlikeli gördü~ü
Midhat Pa~ay~ , Abdülazizin ~ehadeti bahnnesile Avrupadan, memleket dahiline
çekerek evvela katil olarak mahküm ve daha sonrada öldürttiigii görülüyor.
Abdülaziz vakas~ , Midhat Pa~ay~~ öldürmek için bir vesile olmu~tur.
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bir adam oldu~undan ve maksatlar~~ Sultan Murad~~ Ç~ ra~an
saray~n~n demir parmakl~k~~ bahçesi ötesindeki matbah~ n dam~~
üzerine ç~ kararak ve orada bulunan alçak d~vardan ip ile
a~a~~ya indirerek daha evvel mezkür d~var~ n alt~nda bekletecekleri iki adama tevdian Aziz Be~in hanesine götüreceklerini hikâye eyledi.
Bu s~ rada bab-~~ seraskeri ketebesinden bulunan R~za
Efendi de Sultan Murad~~ almak için k~~~ n bir karl~~ havada bir
bal~ kc~~ kay~k~~ ile Ç~ ra~an sahiline yana~~p r~ ht~ma kanca
atarak tevakkuf edecekleri esnada saray bekçileri taraf~ndan
sorulunca f~rt~naya u~rad~ k, bar~ nmak için rüzgar~ n önüne
dü~erek bittabi buraya geldik yollu bir tedbir daha K~ rlanti
taraf~ ndan dü~ünülmü~~ve icra edilmi~~ise de saray~ n nöbetcileri r~ht~ma yana~malar~ na müsaid olmad~~~ ndan mü~arileyhi
o suretle dahi ç~karamad~ klar~n~~merkum K~ rlanti'nin söylemi~~
Oldu~u gibi kendüsi Sultan Aziz'in hal'ine dahi vesatat ve
Avni Pa~a'ya refakat etti~ini ve kumandan Mehmed Ali pa~a ve
Kemal Pa~a ve mebusandan yetmi~~ki~iyi elde ederek bu
maksad~~ icra eyleyece~ini beyan etti~ini ilave eyledi~ini mumaileyh R~za Efendi söyledi. Aziz Bey de K~rlanti'nin bu makalatta
bulundu~unu, atar, tutar bir ~ah~st~ r mukaddimesiyle tasdik etti.
Cenab-~~ hak ömr-ü ~evket-i cenab-~~cihanbâniyi cihan durdukça dâim ve müzdad buyursun âmin. Bundan be~~ay mukaddem K~ rlanti'nin hanesinde zat-~~ âli-i cenab-~~ hilafetpenahi
sa~~oldukça bu i~~olmaz sözü tekevvün etmesi üzerine cemiyyet-i mefsedet efrad~ ndan merkum hekim Agah efendi kasd'a
vesatat için bir adam bulmak' miiteahhit olmu~~ve bu teahhüde mukabil Nak~ibent taraf~ ndan Aziz bey vastasiyle merkuma elli yüzlük kaime ve bir simli kama ve K~ rlanti canibinden de bir ruvelver verilmi~~oludu~unu efendi-i mürnaileyh
ikrar ve Aziz bey tasdik idüp ancak Agâh efendi kamay~~ iki
liraya ve ruvelveri üçyüz doksan kuru~a bedestende satm~~~
ve Aziz bey de elli kaimenin yirmisini mümaileyhe virüp otuzunu kendüsüne laz~m olmas~ ndan dolay~~ al~koyup sarfeylemi~~
oldu~unu makalat-~~ mebhuselerine ilaveten hikaye eyledi.
Bunun üzerine mumaileyh Muhtar bey söylettirildi; mir-i
mümaileyh Aziz bek'in hanesine kendi kendüye gitmi~~oldu~u
gibi bir kerre de mahut K~ rlanti'nin akrabas~ ndan olup yuka-
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r~ da keyfiyyeti hikaye olunan Mihal'in ça~~rm~~~'olmasiyle giderek orada Sultan Murat kurenas~ ndan Ismail beylile mabeyn-i
hümayun kitabetinden mahrec ve ~imdi Suavi i~inden dolay~~
bab-~~ seraskeride mahbus Hac~~ Hüsnü bey ve Ticaret mahkemesi katiplerinden Esat ve yukar~da ismi geçen Abdullah
efendiler bulunduklar~~ halde K~ rlanti Sultan Murat taraf~ndan
geldi diyerek yazus~~ Frans~zca, ibarât~~ Türkçe bir ka~~t ç~ karup okumu~~ve bunun meali Sultan Murad'~ n saraydan ç~kar~lmas~~ lüzumunu beyandan ibaret oldu~u anla~~lmas~~ üzerine
mü~arünileyh hazretlerinin saraydan ç~ kar~larak vükeladan
birinin kona~~ na veyahut Meclis-i Meb'usana götürülmesini
mutazammin cemiyyetce baz~~ sözler tekevvün etmi~~idügini
ve Nak~ifend kalfay~~ dahi ba~~~örtülü oldu~u halde cemiyyette gördü~ünü ve K~ rlanti, devletini, milletini sever misin deyu
kendüsüne sormu~~ve kendüsü de severim demi~~oldu~undan
K~ rlanti'nin teklifi üzerine o ibarede bir ka~~ t yazup merkuma
verdi~ini beyan etmi~tir. ~smail bey de cemiyyette bulundu~unu ve te~ebbüsata vak~f oldu~unu itiraf etti.
Aziz be~in hanesinde Sultan Murat hazretleri için bir oda
ve baz~~ levaz~m tehiyye olundu~u yukar~da arz edilmi~ti. Bu
odan~ n nas~l tehiyye ve ne maksatla levaz~ m tertip olundu~unu
ve nerelerden getürüldü~ü sual olundu~u esnada hekim Agah
efendi maliimat-~~ atiyeyi ita eyledi
Bir gün Nak~ifend kalfa, Sultan-1 Mü~arünileyhin, Aziz
be~in hanesini te~rif buyurduklar~~ vakit kendülerine lay~ k
bir odan~ n lüzumundan bal~ setmesi üzerine hâne-i mezkûrun
harem dairesinde bir oda tefrik ve bir kat yatak ile ku~~tüyünden yast~k ve bir tak~ m buhurdan mezbure taraf~ ndan
ve çatal, ka~~ k gibi ~eyler K~ rlanti taraf~ ndan ve bir bo~ça
ise Ismail beyden ve abdest tak~m~~ As~ m efendinin sarayl~~
olan hareminden ve kadife sandalye tak~m~~ da Aziz be~den
toplat~ larak odan~ n tehiyye olundu~unu hikaye ve keyfiyyet
Aziz be~den soruldukta mûmaileyh dahi bunu tasdik ile beraber sandalyeler kadife de~il kerimesi taraf~ ndan i~lenmi~~
bir tak~m oldu~unu ve sonra mü~arünileyhin gelmemesi üzerine herkes getiirdü~ü ~eyleri ald~~~ n~~ beyan eylediler; bu
hali ~smail bey de tasdik etti; As~ m efendi oda tertibini tasdik idüp ancak kendüsünün haremi taraf~ndan öyle ~eyler ge-
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tirildi~ine dair malumat~~olmad~~~ n~~söyledi; mamafih tetkikat
el'an câridir.
Agâh efendinin ifadat~ ndan biri de bir gün K~ rlanti hanesinde kendüsü ve K~ rlant~~ ile Nak~ifend ve Aziz bey oturup i~ret ederler iken a~a~~ dan birisi Nak~ifend'i çak~ rm~~.
Mezbure de kalkup giderek ve yedinde bir tezkire ile avdetle arslan~mdan geldi diyerek mezkû'r tezkireyi Aziz be~e
ita eylemi§ ve mir-i m'ümaileyh badelk~ râe evvet yaz~~ an~nd~r
demi~~oldu~unu mutazammin idü~inden tezkirenin nerede
kald~~~~ve ibarat~~ tahkik olun~ yor ve tezkireyi getiren adam
baltac~~ küçük Hüseyin oldu~u haber verildi. O da sual ve
taharri olun~yor; ~imdiye kadar cereyan eden ( yâni on bir
günde) tetkikat tafsilât-~~ mebsutay~~ havi ve zuhurata göre te~ebbüsat eâridir.
7 Temmuz sene 1294
Vesika Il
Komite hakk~ndaki tahkikata dair 21 Temmuz 1299 (1878
A~ustos) tarihli di~er bir jurnal :

Cemiyyet-i mefsedet erbab~na ait tetkikat~ n icras~na devam
olunmakta bulundu~u ve yevmiye has~ l olan netayiç dereât~~
tak~m tak~m arzolunmu~tu; tetkikat-~~ istintakiyye teferrü ettikçe
efrad-~~ cemiyyetin müvacehleri icra ve bir taraftan da tamik-~~
muamelâta Itina olunmaktad~ r ; bugünkü neticeye göre cemiyyetin Sultan Murad~~ saraydan ç~ karma~a ait ve en ümidli tedbirleri suyolu oldu~u gibi K~ rlantinin Sultân-~~ Nlü~ârünileyh ile
devam eden muhaberat~ na dahi suyolu ve suyolcu Ismail ve
Ahmed vas~ta oldu~u mahut Aziz Bekle cemiyyetin kâtibi namiyle yadolunan Be~ikta~l~~ Muhtar Begin söylemeleri üzerine
ledet-taharri suyoleu Ismail mukaddema memleketine gitmi~~
olmas~ ndan dolay~~ bulunamam~~~isede Ahmed bulunmu~~ve
taht-~~ tevkife al~ narak söyletdirildikte bir gece K~rlanti ve
Sultan Murat Hazretlerinin tütüncü ba~~lar~~ Hüseyin Efendi,
bahçivanba~~~Laz Mehmed ve Mihal, Muhtar Be~in hanesinde
içtimâ ederek ve kendisiyle Ismaili oraya celp ederek Sultan-~~
mü~ arünileyhin suyolundan ç~ kar~lmas~~ için Ismail ile kendüsüne
bin lira K~ rlanti eanibinden ve bin yüzlük kaime de Muhtar
Bey taraf~ ndan verilecek olmu~~ve mü~arünileyhi almak üzere
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K~ rlântinin dahi suyolundan içeri girmesi mukarrer bulunmu
~~
isede bunlar~ n içtimaiyle suret-i te~ ebbülerine karar verinceye
kadar gece saat ikiye gelmi~~olmasiyle art~ k bu gece olmaz vakit geçti denilmesiyle da~~ld~ klar~ n~~ ve içeriye mektup götürmek için kendisinin iki defada K~ rlantiden altm~~~kaime ald~~~ n~~ ve fakat ~ smaile verilen paran~ n ne kadar oldu~
u kendince malfim olmad~~~n~~ söylemi~tir.
~u makaleden anla~~ld~~~ na göre heyet-i cemiyyetin Aziz
Be~in hanesinde toplan ~ p ve baz~~ levaz~ m tehiyye edipte Sultân-~~ Mü~ arünileyhin te~ riflerine intizar ettikleri zaman ol gece
imi~. Ol gece maksatlar~~ has~l olmamas~ ndan ve ve ferdas~~her
nas~ lsa Serkurenây~~ Sab~ k Pa~a [Nafiz Pa~a] taraf~ ndan suyollar~~
kapatt~ r~ lmas~ ndan nâ~i suyolundan ç~ kar~ lmak tedbirinden heyet nevmit olarak ba~ ka tedbir dü~ ünmenin kayd~ nda bulunduklar~~ anla~~ lm~~~ve Aziz Beyle Muhtar Be~in diger ifadat~~
hükmünce ~ zmir gümrükçüsü müteveffa Ra~it Efendi zade
Ali Bey [ Ali ~efkati Bey] ile K~ rlanti suyolundan gitme~e
mahsus elbiseyi giyüp merkum ~ smail ve Ahmed delâletiyle saraya girip birkaç gece kalarak ç~ km~~~olduklar~ ndan mümaileyh Ali Bey de istenildi; ~imdi ~u esas~ n teferrüatiyle u~ra~~llyor ve birde bâb-~~ seraskeride mahpus bulunan Hac~~ Hüsnü
Bey ile ticaret mahkemesi kâtibi Esad Efendi dahi digerlerinin haber vermelerine mebni getürilmi~~idi; anlarda söylettirilerek yine bâb-~~ seraskeriye iade olundu; mümaileyhima
dahi cemiyyet-i mezküreye dahil ve te~ ebbüsatta medhalleri
vaz~ hd~ r.
Muamelat-~~ mefsedetkârânenin cereyan~ na vesatat edecek
tedbirden biri de Sultan Murad ~n suyolundan ç~ kar~lmas~~
olmas~ ndan ve suyolcu Ahmed getürdülerek söyletdirilmekte
bulunmas~ ndan dolay~~ merkumun birinci istintak~ na ait makalât~~
yukar~ da arzolundu. ~ kinci, üçüncü istintak ~ nda dahi hariciyye
mektübi odas~~ hulâfas~ ndan Kavasba~~~zade Tevfik Be~'in cemiyete dahil oldu~unu a~z~ ndan kaç~ rmas~~ üzerine mir-i mümaileyh getürilmi~ ti. Mir-i mûmaileyh istiçvap olundukta iptida bir
gece Muhtar Be~in hanesine gidecek orada K~ rlanti ve Muhtar
bey ve suyolcu Ahmedi ve Tütüncüba~~~Hüseyin Efendiyi görüp bunlar~ n beyinlerinde suyolundan ç~kar ç~kmaz sözleri
deveran etmekte oldu~unu kendüsiinün musiki~ir~ as oldu~u

K. SKALIYERI-AZIZ BEY KOMITESI

301

ve Sultan Murada ~ark~~ okumak mülâbesesiyle nisbeti olup
bu hal m~lmaileyhimce male~m bulundu~una binaen ç~kar, ç~kmaz
derecesinde bulunan makalelerini kendüsünden ketm itmemi~~
iselerde daha ilerüsüne malümat~~ olmad~~~n~~ beyan edüp ve
bu tank ile cemiyyete dair ve te~ebbüsata vak~f oldu~unu ketm
etmek isteyüp ancak ikinci istintak~ nda bunun vukufuna ait
delâilin teaddüt etmesinden ve inkâr ve tevil kabul edecek
cihetler mahvolmas~ ndan art~k idareye meydan bulmama~la
söze ba~layup mü~arünileyhin hal'inden sonra K~ rlanti, merkum
suyolcu Ahmed ile Baltac~~ Salih ve tablekâr Halil A~a vas~tasiyle içerüye ka~~tlar göndererek ve cevaplar alarak mü~arünileyh ile muhabere etmekte oldu~u gibi suyolcu vas~tasiyle iki
tarafl~~ malfimat ve muhaberat~~ havi mektuplar~~ kendüsü ve
Muhtar Bey alup verme~e yani K~ rlanti taraf~ ndan verilenleri
içeriye gönderme~e ve içerüden gelenleri K~rlantiye Itaya vas~ta olduklar~n~~ ve yukar~ ki f~ krada muharrer oldu~u üzere Ali
Bey ile K~ rlantinin ~smail ile de~il merkum Ahmed delâletiyle
suyolundan saraya girüp bir kaç gece kalup ç~ kt~ klar~ n~~ ve
bir defa da mü~arunileyhin valideleri taraf~ndan Muhtar Be~e
bir mektup geldi~ini istima eyledi~ini beyan eylemesi üzerine Ahmed tekrar istintak olundukta buralann~~ inkâr kayd~ na dü~mü~~ise de Tevfik Beyle müvacehe olundukta inkâr
mecali bertaraf olarak e~erçi iptida kendüsini merkuman
Salih ve Halil a~alar bulup Suyolundan muhabere maddesini açm~~~iseler de kendüsini K~ rlantiye götüren mümaileyh Tevfik 13y oldu~unu ve K~ rlanti ile badelmülakat
Muhtar be~in hanesinin alt taraf~ nda bulunan Maslaktan geceleri saat bir raddelerinde fener ile Suyoluna girüp su
içinde iki büklüm olup giderek saray~n harem da~ resinin bahçe
sindeki parmakl~~~n yan~ na tesadüf eden kapa~-a varup orada
beklemekte bulunan kad~ nlar yedinden götürdü~ü ka~~d~~
almakta ve cevab~ n~~ yazd~ rarak vermekte olduklar~~ ve hatta
bir defas~nda zikrolunan kapak yan~nda valide Sultan muntazira olarak ka~~d~~ elinden alm~~~ve cevap ile beraber kendüsine on yüzlük kaime vermi~~oldu~unu ve ka~~tlar~~ Muhtar
ve Tevfik be~lere 1ta etmekte idü~-ini ve bir ka~~t ta K~ rlantinin yi~eni Mihal ile kendüsine ita edilmi~~oldu~undan an~n cevab~n~~ bizzat K~ rlantiye teslim eyledi~ini ve bir gece K~ rlentiyi
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Muhtar be~in hanesinden arkada~~~Ismail alup Suyolundan içeriye
götürmü~~ve merkumu bir gece kald~ ktan sonra getürmü~~oldu~una binâen K~ rlanti ana otuz kaime verdi~ini ve Ali beyle
K~ rlantinin içeriye götürüldü~ü yak~t ita olunan k~ rk kaimeden on adedinin merkum Saliha verildi~ini ve Maslak ba~~nda
parolalar~~ olup girüp ç~ kmalar~~ parola ile muhafaza k~l~nmakta
bulundu~unu ifade ve ikrar etmi~tir.
Bunun üzerine Muhtar Bey isticvap olundukta Suyolcudan
mektup alup K~ rlantiye verdi~ini ve bir gece K~rlantiyi kendi
hanesinden Suyolcu alup Maslaktan içerüy e götürmü~~ise de
kendüsi yanlar~ nda bulunmad~~~n~~ söyleyerek i~in teferruat~~na
ait methal ve maltimat-~~ tammesini züm~ nca noksan göstermek
istemi~~ise de Suyolcu ile Tevfik be~in vesair refiklerinin
ittihat eden ifadat~~ Muhtar be~in tahfif-i methal ve malümat
etmesine bittabi mahal b~ rakmam~~t~ r.
K~ rlanti te~ ebbüslerinin ehemmiyetini tayin ve heyeti temin
yolunda Mütercim Rü~tü Pa~a ile Adliye Naz~ r~~ Mahmud pa~an~n dahi bu i~e sahip olduklar~ n~~ beyan eyledi~i ve daha bir
tak~ m zatler var ise de anlar~ n isimleri laz~ m de~ildir dedi~i
dahi Tevfik be~in cümle-i ifadat~ndand~ r.
Sultan Murad~ n Suyolundan ç~kar~lmas~ na te~ebbüs olundu~~~
s~ rada Kemal Pa~a eni~tesi Vacit efendi ile K~ rlanti, kahveci
ba~~~Hac~~ Ibrahim efendinin hanesine gidüp mümaileyhe istimzaç yolunda beyan-i hal ettiklerini Vacit efendinin ifade eylemesi üzerine mümaileyh Hac~~ Ibrahim Efendi söylettirildikte
hanesinde hasta oldu~u halde filhakika K~ rlanti ve Vacit Efendi
yan~na gelmi~~ve Sultan Murad~ n Suyolundan ç~kar~lmas~~
hususunun kendüsi taraf~ ndan Suyolcular~ na söylenilmesini
teklif eylemi~~iseler de kabul etmedi~ini ve fakat zaten hizmetkar~~ olan ve sonra baltac~l~~a yaz~ lan Hac~~ Salih kendüsine valide Sultandan iki defa ka~~t getirerek birisine cevap
yazd~~~n~~ ve bu ka~~tlar~~ Hac~~ Salih, zabtiye neferi vas~tasiyle
alup vermi~~ise de nas~l alup verdi~ine kendisince maliimat
olmad~~~ n~~ ve bir de yine merkum Salih vas~ tasiyle Köçe
o~lu Agop Efendi ile yak~ nda vefat eden çiftlik kethüdas~~
Rag~ b efendiye dahi içeriden mektuplar ç~ karak verildi~ini
ve Suavi vakas~n~ n zuhur etti~i gün ve vak'an~n zuhurundan
evvel Ortaköy imam~~ Mehmed Efendi kendisini Ba~larba~~ ndaki
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hanesinden alarak Ortaköy eamiine götürmü~~ve orada eülfis
olacak deyu intizar kayd~nda bulunmu~~ise de sonra yaka
zuhur etmekle b~ rak~ p gittiklerini hikâye eylemi~tir.
~u hikâyeye nazaran miimaileyhin ceiniyyete dahil ve i~lere
vak~f oldu~una binaen tetkikat tamik olunuyor.
21 Temmuz sene 294
Vesika III.
Komiteye dahil olup sonradan bunu Ka~gar elçisi Yakub
Han vas~ tasiyle Abdülhamide haber veren Hac~~Hüsnü Bekin
gerek SuAvi vak'as~~ve gerek bu komite ile alakas~ndan dolay~~
tevkif olunmas~n~~müteakip Abdülhamide takdim etti~i tarihsiz bir arizas~~

~evketlû, kudretlû, mehâbetlû, merhametlû Padi~ah-~~ mazhar-~~ ism-i celil-i rahim velinimet-i bi imtinân~m~z efendimiz
hazretlerini Cenâb-~~ hak kemal-i tendürüsti ve âfiyetle dünya
durdukea serir ârây-~~saltanat buyursun.
Cenâb~~ vâhib teâlâ hazretlerine ~ ükürler olsun Suâvi
vak'a-i habisesinden beraet-i zimmet-i acizânem tebeyyün iderek
huzur-~~ ~ehriyârilerinde olan teahhüt acizânem veçhile esdak
bendegânlar~ ndan oldu~uma ~üphe kalmad~ . Bundan alt~~ yedi
mâh mukaddem huzür-~~ ~ehriyârilerine celbimde Aksarayda
bir mektepte cemiyyet-i hafiyye vuku buldu~una ve yedi bin
adamdan mürekkep müfsidin taha~~ üdine dair olan mesmuât-~~
~âhâneleri as~ls~z oldu~unu beyan ve yemin etmi~~idim. Vak~a
Aksarayda öyle meclis, hiçbir yerde eemiyyet-i kesire yoktu.
Yaln~ z ol esnada birgün çâker hanelerinde iken Ismail Bey
gelüb buyrun bir yere gidece~iz diyerek çakerlerini alup gitti.
ve hatta nereye ~idece~imizi söylemedi. (istintintakta dahi
m~lmaileyh Ismail Bey çakerlerini tastik eyledi) giderek Cerrah pa~ada Aziz Be~'in hanesine vas~ l olduk. Orada Kleanti
ve Nak~ibend kalfa ve Muhtar Bey ve daha ismini bilmedi~im bir iki adam ve Kleanti'nin elinde bir tezkire var; tezkire-i mezküre Murad Efendi taraf ~ndan olup Ç~ ra~an'dan ç~kmak istemi~, baz~~ tedabir-i mecnünânede bulundular. Çakerleri
bu i~ten ziyade mükedder olarak mâlüm-~~ ~âhâneleri olan dailerine (Kâ~gar Elçisi Yakub Hana) söylemi~~idim; anlarda
zât-~~ ~âhânelerine arz eylemi~ler. Iki ak~am sonra yine hâne-i

304

ISMAIL HAKKI UZUNÇAR ~ILI

mezkürede efendi-i mü~arünileyh hazretlerine muntaz~ r oldular,
ç~ karamam~~~olduklar~~ haber al~ nd~; ç~ karam~ yacaklar~~ zaten
malüm idi; ziyade mesrur oldum. Hakipay-~~ ~ahanelerine yüz
sürdü~üm zaman bu husus~~ arz itsem, böyle hiç bir akl~n
kabul edemiyece~i hükümsüz bir hareket-i mecnunânenin ifadesile kalb-i ~ahanelerini rahats~ z ederim ve elimde bir güna
evrak ve senetleri olmad ~~~~cihetle isbat edemem havfiyle
yaln~ z Aksarayda mektepte cemiyyet ve öyle yedi bin de~il
yetmi~~ki~ inin bile asl~~ olmad~~~ n~~ beyan ile iktifa ettim isede
kalb-i ilham celb-i hüsrevânelerine hakikat-i hal ilham buyrularak her ne hal ise geçmi~i ben aluettim; fakat bundan sonra
icab edenlerle görü~mege ve hattâ aleyhimde ma~bata yap~l~ ncaya kadar muyafakatta bulunup miihiirlendikten sonra muzbatay~~ kapub hu~ür-~~ ~âhâneme getirmege memursun, senden sadakat beklerim deyu ferman buyurmu~~olduklar~~ ve iki gice
sonra sab~ k ba~~kâtib Lebib Efendi bendeleri vas~ tasiyle tekrar bu irade-i seniyye tebli~~buyrulmasiyle irâde-i ~ahanelerine imtisâlen icab iden kimselerle görü~ ürüm, fakat ilerüde
dai-i mesuliyyet olur dedi~imde irâde-i ~ahane ile olan ~eyin
kat'a zarar~~ yoktur, sen heman icab idenlerle mülakat it ve ne
yapar isen yapup efendimize sadakat eyle, efendimiz senden
sadakat bekliyor; bizim gibi efendimizin esdak bendegan~ ndan
oldunuz ve efendimize münasebet-i kadimeniz de var imi~~dimesiyle art~ k mahall-i havf kalm ~ yarak emr-i hürnayunlar~na imtisâlen Murad Efendi taraf tan ~~~~efkar-~~ fasidesinde bulunanlardan baz~ lariyle mülâkata ba~lam~~~isem de Kaporal nam tacir
nereden haber ald~~ ise Kleanti'ye bir tezkire yazub Hüsnü
Bey ~~it-~~ ~cil~ âne taraf~ ndan hafiyyen memur olmu~tur emniyyet
itmesiinler diyerek haber göndermesiyle çakerlerine emniyyetleri kalmamasiyle hallerine lay~ kiyle vukuftan kald ~ m, mahaza
çal~~ ub ve cabalayub ahzine muvaffak oldu~um mâlümat~~ hazinedar a~ a bendeleri vas~ tasiyle arza muvaffak oldu~' umdan
mükâfat-i celile ile mevud iken i~ bu Ali Suavi vak'a-i melünesi
üzerine olan iftira nâil-i mükâfat olmakl~~~ m~~ te'hir etmi~~idi.
~imdi ise filan ve falan ile görü~mü~sün diyerek bab-~~ zabtiyede tekrar istintaka ba~lad~ lar. Ben öyle adamlarla görü~mekii,<kim irâde-i ~âhânelerine imtisalen bir hizmet ve sadakat
içiin vukubuldu; padi~ah~ = efendimiz hazretlerinin emr-ü
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fermân-~~ müekkedesiyle böyle hizmette bulunan adam kat'â
mesül olm~yaca~~ndan ve bu istintak divan-~~ harbe ve enzar-~~
nâsa kon~lacak olur ise efendimizi sevmiyen baz~~ vükelân~n esamisini mübeyyin Yakub Han daileri vas~tasiyle arz olunan pusula
bile' istiknamede mukayyet bulundu~undan efendimize hizmet-i
acizâneme mükâfat emelinde iken hafiyelik nam-~~sakiliyle ~öhret bulaca~~mdan ve her ne kadar taraf-~~ ~ahanelerinden memuren ise de nazar-~~ nasda pek a~~r ve fena nam kazanaca~~mdan ve bu hususa adâlet ve merhamet-i ~ehin~âhileri kail
olam~yaca~~ndan huzur-~~ ~âhânelerinde olan teahhüdümde sebat ve sadakatim yaln~z zabtiye naz~ r~~ bendelerIle nezd-i hümâyunlar~ nda tahakkuk eyledi~i anda tahliye-i sebilim ile evlâd ve
çâkeranemin ah-ü-feryatlar~n~n ink~ ta~na irade-i kerametade-i z~llullahilerinin sudur~ n~~ istirham ederim ve mevud olan
mükâfat-~~~ehin~âhilerine mukaddime olmak üzere Halep defterdarl~~~n~ n uhde-i acizâneme tevcih ve ihsantle ~u aral~k giriftar oldu~um zaruretten reha buyrulmakl~~~m ve ~ayet hasbelhal ~imdilik bu husus dahi irâde-i seniyyelerine tevafuk etmez ise Ayntab emvalinden idarei acizâneme kâfi sadaka-i
~ahaneleri tahs~ siyle Ayntaba azimet-i acizânemize ruhsat-~~ ~ehin~âhileri erzan buyrulmas~~ bâb~ nda ve her halde emr-ü-ferman
ve lutf-ü ihsan ~evketlii, kudretlii, merhametlii, adâletle~~ velinimet-i 'Mem ve velinimet-i biminnetimiz Pâdi~ah~m~z Efendimiz
hazretlerinindir 2.
Esdak kullar~~
Hüsnü
Vesika IV
Komite azalar~ ndan yakalananlar~n divan-~harbdeki muhakemeleri neticesinde haklar~nda verilen karar üzerine divan-~harbce tertip edilip 12 ~evval 1295 ve 27 Eylül 1294 tarihiyle
seraskerli~e takdim olunan bir numaral~~mazbata sureti:
Hac~~ Hüsnü Bey, komiteyi haber verdikten ba~ka Abdülhamidi sevmeyen
vükelâ hakk~ nda da ayr~ ca bir jurnal vermi~tir. Hem bu jurnal~~ vererek hafiyelik
ediyor ve hem de (hafiyelik nam-~~ sak~ liyle ~öhret bulaca~~ ndan) korkuyor.
2 Bu arizas~ na ra~men Hac~~ Hüsnü Bey yine yakas~ n~~ kurtaramam~~~fakat
evvelce cemiyy et hakk~ nda k~smen vaki ihbar~~ nazar-~~ dikkate al~ narak alt~~ sene
kalebendli~e mahküm edilmi~ken Ay~ ntaba sürgün edilmesiyle iktifa olunmu~tur.

Belleten: C. VIII. F. 20
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4 Ramazan 295 tarihile müverrehan ~eref vürud idüp idare-i
örfiyye divan-~~ harbine havale buyrulan tezkire-i sâmiyede vak'a-i
malume-i miindefiadan dolay~~ derdest edilip bâ irade-i seniyye
te~ekkül eden heyet-i mahsusa ve divan-~~ harb huzuriar~ nda icra
k~ l~ nan tetkikat hükmünce vak'ada medhal ve malumatlar~~
tebeyyün eden ve medhalleri tahakkuk etmeyib de baz~~ harekât ve tefevvühatlar~ ndan nâ~i taht-~~ isticvapta bulunanlar~ n tayin-i derecat- ~~ mücazatlar~ na ve beriyüzzimme görünen kesan~ n
dahi ihlay-~~ sebillerine dair divan-~~ harbden bittanzim mukadderna irsal olunup olbabda meclis-i mahsusdan kaleme al~ nan
mazbata ile beraber mâruz-~~ huzur-~~ âli k~l~ nan ve bir de evkaf
senedat odas~~ mukabelecisi Aziz Be~in Cerrahpa~ada kin
hanesinde in'ikad eden cemiyyet-i mefsedet erbab~ n~ n icra k~ l~nan istintaklar~ n~~ mübeyyin zabtiye nezaret-i celilesinden takdim k~ l~ nan evrak tak~ miyle irsal olundu~u ve ~u iki tak~ m
erbab-~~ fesad~ n [biri Suavi Cemiyyeti adamlar~] yekdi~erine
irtibat ve mü~areketleri oldu~u ve netice-i fikir ve niyetleri,
asayi~~ve emniyyet-i dahiliyyenin ihlali maddesi bulundu~u anla~~ ld~~~ndan haklar~ nda lâz~ rngelen mücazat-~~ kanuniyyenin sür'at-i tertip ve icrasile emsaline ibret-i müessire gösterilmesi lâzimeden olmakla e~has-~~ merkumenin divan-~~ harbce kaide-i adalet ve hakkaniyyete tevfikan ve âcilen yegân yegân, muhakemelerinin icrasile haklar~ nda terettüb edecek derecat-~~ mücazât~ n peyderpey arzolunmas~~ irade-i seniyye-i
hazret-i pâdi~ahi iktizây-i celilinden bulundu~u beyan-~~ alisiyle
hükm-ü irade-i seniyyenin sürat-i icras~~ irade ve i~'ar buyrulmu~tur.
Tezkire-i sâmiye-i mezkürenin f ~ kra-i ülâs~ nda beyan buyrulan evrak mahut Ali Suâvi melanetine mütedair bulunup
an~ n tetkikat-~~ icabiyyesi mukaddema divan-~~ harb-i âcizanemizde
bilicra iktiza edenlerin mücazat-i lâzimeleri tahdid k~l~ nm~~~
olmas~ na mebni bunun yaln~ z f~ kra-i saniyesinde muharrer
~ne~~ kum Aziz Be~in cemiyyetine tealluk ve irtibat~~ bulunan
cihat/ mevki-i tetkika vaz'ile beraber bu maddeyi muhtevi olup
ziri zabtiye nezaret-i celilesinin mührile memilur istintak fezlekesi ve teferruat-~~ sairesi ke~nal-i dikkat ve mezid-i itina ile
birer birer k~ raat ve mütalea olundu; hulâsa-i mezayalar~~ merkum Aziz Be~in De~~ -isaadetde Cerrahpa~ ada kâin hanesinde
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münhali' Sultan Murat Hazretlerini iclas maksadiyle bir müddetden beri baz~~ e~hasdan mürekkeb bir cemiyet-i hafiyye te~ekkül eyledi~i ve bunlar~n muharrik ve reisi ve madde-i
fesad~n müellif-i hakikisi Sultan-~~ mü~arünileyhe nisbet-i
kadimesi bulunan K~lyanti nam bir h~ ristiyan ile gene mü~arünileyhin sarayl~lar~ ndan evvelce ç~kart~lm~~~olan Nak~ibend
kalfa ve merkum Aziz Bey idü~i vesait ve istidlaat-~~hafiyye
ile haber al~ narak ve ictima eyledikleri mezkûr hane bir gece
bas~ larak e~has-~~ müctemiadan sahib-i hane merkum Aziz ve
o~lu Kadri Beyler tutulmu~~ise de merkum K~ lyanti ve bab-~~
seraskert ketebesinden R~za ve talebeden Abdürrahim ve Abdullah Efendiler ve Haf~z baba bask~n gürültüsü aras~nda hanenin bahçesinden ve bahçeden bahçeye geçer surette bulunan suyolundan ve arka kap~dan firar etmi~~olmalariyle bir
yandan bunlar~n tutulmalar~na ihtimam ile beraber bir yandan
dahi derdest olunanlardan merkum Aziz Be~in istintak~na
ibtidar olundukta filhakika kendüleri mü~arünileyhi iclas niyyetinde bulunup merkumün K~ lyanti ve R~za ve Abdullah ve
Abdürrahim Efendilerle mü~arünileyhin kurenas~ ndan ~smail
Bey ve meclis-i maarif azay-~~ sab~ kas~ndan Vacit Efendi
ve mektubt-i maliye hulefas~ ndan Muhtar ve Üsküdarl~~ Nuri
ve Sultan Murat zaman~ nda iki gün kadar mabeyn hizmet-i
kitabetinde bulunan ve Suavi vakas~ ndan dolay~~~imdi Bab-~~
~eraskertde mahbus olan Hac~~ Hüsnü ve ~zmir gümrükçüsü
müteveffa Ra~it Efendi zade Ali beyler ve ticaret kâtibi ve
kezâlik Bab-~~ seraskerIde mahbus Esat Efendi ve ticaret muhasebe kalemi mümeyyizi As~m ve Seniha Sultan hazretleri kethüdas~~ Hac~~ Bekir ve hekim Agâh ve mektubt-i hariciyye hulefas~ndan kavasba~~~zade Tevfik efendilerden ve merkum Kleantinin ye~eni Mihalaki'den mürekkep bir cemiyyet olduklar~n~~
beyan etmi~~ve e~has-~~ merkumeden Kleanti ve Nak~ibent Kalfa ve gümrükçü Ra~it Efendi zade Ali Bey henüz derdest
olunamamas~ ndan na~i ele geçirilenlerden R~za ve Vacit ve
As~m ve Esat ve Bekir ve 'Agah ve Filibeli Abdullah efendiler ve Muhtar ve Hac~~ Hüsnü ve ~smail beyler ve bunlar~ n
taraf~ ndan verilen malûmat delaletiyle Sultân-~~ mü~arünileyhin
tüfenkçi ve tütüncü ba~~lar~~ Akif Bey ve Hüseyin Efendi ile
validelerinin kahveciba~~s~~ ~ brahim Efendi ve Suyolcu Kayse-
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riyyeli Ahmed ve ~stabl-~~ âmire hademesinden Abdullah ve zabtiye neferat~ ndan Sinoplu Hasan ve Memi~~nam ~ah~slar~ n
dahi icra k~l~ nan istintaklar~ ndan, bunlar~ n mü~ arünileyhi cülüs
ettirmek üzere akd-i ittifak ile saray-~~ hümâyun suyolu menfezlerinden ta~ra ç~ kartmak esbab~ na te~ebbüs etmi~ler ise de o
aral~ k Saray-~~ hümâyunca ittihaz olunan baz~~ tedabir maniasiyle
bu yoldaki deriçe-i ümitlerinin münsed ve tarik-i teshiliy yeleri
bend olmas~~ üzerine tedbir-i ahara te~ ebbüsle netice-i kararlar~ nda, merkum Hekim 'Agah efendiyi bil'iknâ maazallahü tela
makam-~~ hilafet ve saltanat-~~ ulyâ hakk-~~ celilinde suikast ile
o yüzden vas~ l-~~ maksat olmak üzere bir ~ah~ s tedarikine taahhüt ettirdikleri ve bunun için Kleanti ve Nak~ibent taraf~ ndan
merkum Agah efendiye rüvelver ve kama ve akçe dahi verildi~i merkumun ikrar~~ ve Aziz be~in tasdik~ le tebeyyün eyledi~ini ve gerçi bunlardan birazlar~ n~ n menhus Ali Suavi'
mel'anet ve cemiyyetinde dahi zimedhal olmalar~ ndan na~i tarafeyn müttefik gibi görünüyor ise de her iki taraf ~ n te~ebbüsat-~~
muz~ rra ve ~enialar~~ ba~ ka yolda olmas~ na nazaran ya bunlar
zaten ve muameleten anlarla müttefik olduklar~~ halde Suavi
tak~m~~ alenen tecavüz yolunu tutmu~~ve berikiler te~ebbüs-i
hafiyyelerine itimat ederek ve zaman-~~ müsait gözederek anlarla
beraber olmayup geriye kalm~~~veyahut ittifak-~~ zati iki tarafta
beraber bulunan üç ki~iye kalm~~~idügini beyan ve tafsilden
ibaret oldu~u anla~~ ld~ ktan sonra bermücib-i emir ve irade-i
hazret-i padi~ah~~buraca dahi merkumundan henüz tutulmam~~~
olan Kleanti ve Nak~ibent Kalfa ve Ali Bey ve Abdürrahim
Efendi ve Haf~ z babadan maada elde olanlar ba~ka ba~ ka
ve siyyema muharrik-i mefsedet ve melanet Aziz Bey ve müteahhid-i su-iniyyet Agah Efendi münferiden ve muvaceheten istintak
ve muhakeme edilerek ve iktiza eden sair tahkikat ve tetkikat-~~ vacibesi dahi icra k~l ~ narak gerek Bab-~~ zabtiyece icra
k~ l~ nan tahkikat-~~ evveliyye ve gerek buraca ikmal edilen tahkikat-~~istintakiyye neticesinden bu cemiyet-i müfsidenin en birinci
banisi merkum Kleanti ve Nak~ ibent olup Aziz be~i dahi
cümleden evvel daire-i ittifaklar~ na alarak üçü birden idare-i
dolab-~~ mefsedet ve böyle bildikleri mezkür -ül-esami kesan~~dahi
birer suretle celb ve davet eylemi§ olduklar~~ ve binâberin bunlardan merkumun Kleanti ve Nak~ibent Kalfa ve Aziz be~in
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rüesay-~~ cemiyyet-i fesadiyyeden bulunduklar~~ tavazzuh eyledi~i
gibi merkum 'Agah Efendi berveçh-i muharrer Bâb-~~ zabtiyedeki
istintak~ nda suikast madde-i fecias~ n~~ ahar~na icra ettirece~ini
müteahhit oldu~unu beyan etmi~ken divan-~~ harpte merkum
Kleantinin hanesinde bu niyyetini Ortaköy camii ~erifine selâml~ k
vukuunda bizzat icra etmek ve kendisini merkum Kleanti evvelce
bir vas~ ta ile mahfel-i hümâyuna ihfa ettirmek üzere karar
vermi~ler ise de müahharan ald~~~~rüvelver ile kamay~~satarak
andan sonra cemiyyet-i hafiyye bas~l~ ncaya kadar bir daha yanlar~ na u~ramad~~~n~~ ve ara s~ra gelmesiçün kendisine gönderdikleri haberleri dahi birer suretle defetti~ini dermeyan eyledi~i cihetle bunun cürüm ve cinayeti cümleden ~eni ve azim
olup ~u kadar ki filhakika ald~~~~silahlar~~ satt~~~~ve andan
sonra cemiyyet-i fesedenin bir daha yanlar~ na varmad~~~~gibi
muahharan be~yüzlük kaime verilmedi~i takdirde keyfiyyeti
hükümete haber verece~ini bâ tezkire merkum Aziz be~'e bildirmesi merkumun cinayetini dahi reis ve muharrik-i melanet
derecesine indirmi~~olmasiyle i~bu dört nefer ~ahs~ n cinayet-i
vak~alar~~ bir raddede görünmü~~oldu~una mebni di~er efrad-~~
cemiyyetin cinayet ve töhmetleri derecat~ na göre haklar~nda
laz~ m gelecek muamele-i mütefavite bâdehu peyderpey ba~kaca bâ mazbata-i mahsusa arz ve beyan olunmak üzere
evvel beevvel merkumun Kleanti ve Nak~ibent kalfa ile Aziz be~in
ve Âgâ.h efendinin terhiben ~ediden tahdit ve icray-~~mücazatlar~~ vecibeden görünmü~tür.
Bunlar~ n mücerret agraz ve menâfi-i zatiyyelerini terviç
içün beynelenam ika ve ikaz etme~e çal~~t~ klar~~ fitnenin devlet
ve millet hakk~nda milcib olaca~~~mazarrat ve mehalikin tâdat
ve hisaba gelemiyece~i ve alelhusus cenab-~~ hakk~ n Hay ve Hât~~~
ismine mevdt~~ olan velinimet-i bi minnetimiz Padi~ah~= Efendimiz hazretlerine suikasd isaeti ise nev-i be~erden sudur
edebilecek kâffe-i cinayetin en büyü~ü oldu~u tarif ve beyandan âzâde bulunmasiyle ve hüda h~fzeylesün ~öyle bir fitnenin
zuhurundan has~l olacak uygunsuzluklar~~ mütalea edüpte devlet ve milletine muhabbeti ve ednâ mertebe ak~ l ve dirayeti olanlardan dilhun olm~yacak ve mürettip ve müellifi olanlar~~ hazret-i
hakk~ n Iânetine havale etmiyecek hiç bir ferd bulunm~yaca~~~
bedihiyyatdan olmasiyle binaberin böyle fezahat-i azimeyi icra ve
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azim ve niyyet-i fasidinde olup da vaktiyle duyulmas~ndan nâ~i
menvi-i zamirleri kuvveden file ç~ kmam~~~olan e~has~ n devlet
ve mülk ve milleti ~err-i azim ve fesad-~~ cesimlerinden muhafazaten ve emr-i ülilemir ile siyaseten Idamlar~~ elzem oldu~undan olveçhile icra-y~~ kab~ na müttehiden karar verilmi~~ve
egerçi mücerred ulüvvü merhamet ve kemâl-i ~efkat-i hazret-i
hilâfetpenâhiden e~has-~~ merkumenin idamlar~~ makrun-~~ afv-~~
âli-i hazret-i pâdi~ahl buyrulursa bunlar~ n ibreten lissairin
cezas~z b~ rak~ lmalar~~ bir veçhile caiz olm~yaca~~ ndan o
halde hiç olmazsa mülkiyye ceza kanunun~ n ellisekizinci maddesine tevfikan kanun-~~ mezburun yirmialt~nc~~ maddesi nât~k
oldu~u üzere i~bu mazbata-i âcizanemizin tasdik buyruldu~u tarihten mûteber olarak muvakkat kalâbentlik cezas~ n~ n hadd-i âzam~~ olan on be~er sene müddetle
ve kanun-~~ mezburun yirmi dördüncü ve yirmibe~inci maddelerinde gösterilen suretle merkumündan Nak~ibend Kalfan~n ele geçirüldi~inde Diyar-~ bekirde ve Aziz Bey ile Agah
Efendinin ~imdiden ve K~lyantinin dahi kezalik ele geçirildi~inde Akkâ'da Kalebend edilmeleri lâzimeden görünmü~~isede
art~ k bu babda her ne veçhile emir ve irade-i keramet
ifâde-i hazret-i pâdi~ahl ~erefsünuh ve sudur buyrulur ise
mahz-~~ isabet ve ayn~~ adalet anda olaca~~ndan mâada iktizalar~~ icra olunmak üzere merkumün haklar~ nda ~~kkayinden
kangisi emr-ü-ferman buyrulur ise al â kelettakdireyn iktiza
eden ferman-~~ âli~an~ n ~sdar ve tisyar~~ z~mm~ nda evvel-i emirde
bâtezkire bâb-~~ âliy e arz ve ihbariyle i~ bu mazbata-i âcizanemizin dahi leffen takdimi bâb~ nda emir ve ferman hazret-i
menlehül emrindir. Fi 12 Savval 295 ve fi 27 Eylül 294.
Ibrahim Hilmi
Ahmed Vahib
Esseyd Mustafa
Mustafa Hilmi Seyyid Mehmed Rasim Mahmud Hüdayi Zihni
Vesika : V.
Komitenin di~er azalariyle iki suyolcu hakk~nda verilen
karar~n seraskerlige takdim olunan iki numaral~~mazbatas~~
Sultan Murad hazretlerinin kuren0y-1 sab~kas~ndan ~smail
Bey

Dejeatla merkez-i cemiyyet-i mefsedet olan Aziz Be~in hanesine
giderek tasavvurat ve te~ebbusat-~~ fesadiyyenin her cihetine vâk~ f
oldu~u gibi Sultan-~~ mü~arünileyh içiin Aziz Begin hanesinde
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tefri~~olunan odaya e~ya verenler s~ras~nda miimaileyh dahi
elbise göndererek cemiyyetin miirevviç ve mü~evviklerinden idügi.
Izmir giimriikçiisii zade Ali Bey

Cemiyyet-i fesadiyyenin erkân~ndan olup te~ebbüsât-~~vâk~aya
vukuf ve malâmat-~~tammesinden mâada suyoluyla olunan muhaberata vasatatden ba~ka mezkür suyolundan bizzat deriin-~~ saraya giderek yirmidört saat sarayda kald~~~~gibi cinâyat-~~
dz~meye dahi caret ederek cemiyyetin as~l miirevviç ve mürettiplerinden idii~i.
Maliye ketebesinden Muhtar Bey :

Cemiyyete dahil ve tasavvurât-~~fesadiygeye ait umur-~~tahririllyeyi mütekeffil oldu~u gibi hanesinin alt~nda bulunan maslak,
suyolunun mebdei oldu~undan gerek suyolu ile olunan muhaberat ve gerek K~r/anti ve Ali Be~'in suyolundan içerüye girip
ç~kmalar~~mümaileyhin nazaretiyle cereyan etti~i ikrar~~ taht~nda oldu~u
Meclis-i Maarif azay-~~sub~kas~ndan Vacid Efendi:

Reis-i mefsedet K~r/anti ve Aziz Be~in ve Nak~ibend Kalfa ile hem fikir ve hem niyyet olarak biddefeat cemillyet-i fesad ve
~ekavet' de haz~r olarak te~ebbiisat-~~mebhâsenin her cihetine malâmat~~olup mürevvic-i fesad oldu~u.
Kavasba~~~zade Tevfik Bey;

Te~ebbüsât-~~fesadiyyeye malâmat~~oldu~u misillü suyolu
vas~tasiyle cereyan eden muhaberat~~haz~r mektuplar~n al~n~p verilmesinde mâmaileyhin dahi vesatat ve Muhtar Be~e refakati
taht-~" itiraf~nda olmagla mürevvic-i fesad ve melanet oldu~u
Tfitiincilba~~~Hüseyin Efendi:

Defeatla Aziz ve Muhtar Be~lerin hanelerinde mün'akid
cemiyyet-i mefsedete dahil olup tasavvurat ve te~ebbüsat-~~fesadiyyeye ve Sultân-z mü~arünileyhin suyolundan ç~kar~lmas~~maksad~na vak~ f olarak esas ve mazarrdt-~~fesadda zt methal oldu~u.
Talebeden Abdurrahman efendi:

Cemiyyete dahil ve vukuât-~~fesada viik~ f erkân-~~mefsedetten olup elyevm firarda idü~i.
Filibeli Abdullah efendi:

Hayli vakit/ir Aziz be~in hanesinde sakin olarak te~ebbüsât-~~fesadiyyenin her cihetine vâk~ f oldu~u misillâ cemiyyetin
mürevvic-i fesad oldu~u.
ayak i~lerinde dahi bulunarak sdi
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Suyolcu Ahmed ve ~smail:

K~rlanti ile mü~arünileyh (Sultan Murad) beyninde muhabere evrak~, merkum vas~ta siyle teâti olundu~u gibi K~rlanti
ve Ali bey bunlar~n delalet ve vesatat-~~mahsusasiyle içeri girmi~~olduklar~~ muhakkak olup fakat merkum Ismail elyevm
memleketindedir.
Evkaf-~~ hümâyun senedat odas~~ mukabelecisi Aziz be~in
Cerrahpa~a'da kin hanesinde akd-~~ encümen-i fesat eylemekte olduklar~~ halde geçenlerde zaptiye nezaret-i celilesi canibinden ahz-ü girift olunan cemiyyet-i ~akavet erbab~ n~n gerek
bab-~~ zaptiyece icra olunan ve gerek divan-~~ harb-~~ "acizanemizce tevsI ve ikmal edilen tahkikat-~~ istintakiyyelerinden nümayan oldu~una göre cemiyyet-i mezküre efrad~ n~ n gayet-i
maksat ve netice-i fikir ve niyyetleri müttehit ise de te~ebbüsat ve icraât-~~ vak~alar~~ seyyan olmayup tabakat-~~ mutefaviteye ink~sam eyledi~i cihetle bunlardan birinci derecede
müessis ve mürettib-i mefsedet ve pi~vây-i ~akavet ve mel'anet olan K~lyanti ve sarayl~~ Nak~ibend ve Aziz bey ve tabib Âgâh efendi haklar~ nda icras~~ karargir olan mücazât~ n
derecat~~ di~er mufassal mazbata-i âcizânemizle arz-u ifade
olunmu~~oldu~undan bunlar~ n gayri erkân-~~ fesat haklar~ nda
olan evrak-~~ istintakiyye tekrar kemal-i itina ile nazar-~~ tetkikten geçirildi. I~bu cemiyyet efrad~ ndan bâlâda isimleri muharrer Ismail ve Ali ve Muhtar beylerle Vacid ve Tevfik ve tütüncü ba~~~Hüseyin ve Ahmed Riza ve talebeden Abdürrahim
ve Filibeli Abdullah efendilerin ve suyolcu Ahmed ve ismailin
isimleri bâlâs~~ me~ruhat~ ndan dahi müsteban olaca~~~vechile
e~erçi bunlar merkum K~lyanti ve Nak~ibend kalfa ve Aziz bey
ve ikgâh efendi gibi esasen tertip ve ibdâ-~~ mefsedet ve bizzat
su-i kasda cür'et gibi ~enayia kadar ref'-i isyan ve ~akavet
edememi~lerse de her biri biddefeat gerek merkum Aziz bey
ve gerek merkum K~ lyanti'nin dar-ünnedve-i fesatlanndaki akt
olunan cemiyyette haz~ r olarak füruât-~~ tedabir ve te~ebbüsat-1
mel'uneye kesb-i vukuf ve malumat eyledikden ba~ ka her biri
birer suretle ve suret-i mahsusada te~abbüsat-~~ fesadiyyeye i~tirak ve bâz~lar~~ bu yolda derün-~~ saray ile muhabere ve mücavebeye vesatat ve bâhusus merkum K~ lyanti ve Ali bey habislerinin sarây-~~ hümâyuna isâle delâlet-i ~eniasina kadar ir-
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mel'anet eylemi§ olduklar~~cihetle mertebe-i cürüm
tikâb-~~
ve cinayetlerine ve berükiler haklar~ nda tertip ve tahdit olunan mücazat derecât~ na nazaran ve ceza kanunnâme-i hümâyununun elli sekizinci maddesine tevfikan ve i~bu mazbata-i
âcizânemizin tarih-i tasdikinden itibaren bunlardan Ismail ve
Ali beylerin Rodos'ta ve Muhtar be~in Sak~~'da ve Vacit
efendinin Limni'de ve Tevfik efendinin Sinop'ta ve tütüncüba~~~
Hüseyin efendinin ~am'da ve Abdürrahim efendinin ~stanköyde ve Filibeli Abdullah efendinin Sinop'ta ve Suyolcu Ahmedin Van'da ve Ismailin Salaz'da mütesaviyen on iki~er sene
müddetle kalebent edilmeleri kararla~t~r~lm~~~oldu~undan bunlardan mahbus bulunanlar~n ~imdiden mahall-i ikametlerine
gönderilmek üzere bâb-~~zabtiyeye teslimi ve elyevm firarda
olan Ali bey ile Abdürrahim efendinin derdest olunduklar~~
vakit gönderilmek ve mukaddemce memleketine gitmi~~olan
Suyolcu Ismail dahi memleketinden celp ve mahall-i mezkûre
irsal k~l~ nmak üzere keyfiyyetin nazaret-i mü~arunileyhaya tebli~i
lâzimeden bulunmu~~olmakla sûret-i maruza makrün-~~ tensib-i
üli buyurulur ise hemen iktizas~~ icra olunmak üzere iktiza
eden ferman-~~âli~an~n ~sdar ve tisy an z~mn~ nda keyfiyyet evvel-i
emirde Bâb-~~âliye arz ve izbar ile i~bu mazbata-i âcizânemizin
dahi leffen takdimi bâb~ nda emr-ü-ferman hazreti menlehülemrindir.
Fi ~evval sene 95 ve Fi Eylül sene 94
~brahim Hilmi, Ahmed Vahib, Esseyit Mustafa,
Mustafa Hilmi, Seyyit Mehmed Rasim, Mahmud Hüdai, Zihni
V esika VI.
Komite azalar~ ndan üçüncü ve dördüncü derece itibar
edilmi~~olanlar~n isimleriyle haklar~nda verilmi~~olan karar'~n
seraskerli~e takdim edilen üç numaral~~mazbatas~~sfireti
Ticaret Mii~neyyizlerinden As~ m Efendi

~ki defa Aziz Begin hanesine gitmi~~ve tasavvurat ve
te~ebblisiit-~~fesadiyyeye kesb-i vukuf ve malâmat eylemi~~oldu~u
halde hükümete ihbür-~~ madde eylememesi cihetile madde-i fesadiyyede i~rirâki sabit olmakla alt~~sene müddetle Salazda kalebend edilmesi.
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eskiidarl~~Nuri Bey:
Suâvi melânetinde malâmat~~oldu~u cihetle üç sene müddetle kalebend edilmesine mukaddemâ hüküm olunmu~~ise de
Aziz Bey yakas~na dahi malâmat~~olup hususile kendisine gösterilen tevcihat defterinde ikinci kurena kaydolunmu~~iken kabul
etmedi~ini beyan etmesine nazaran iki fesadda dahi malâmatt
oldu~u cihetle te~did-i miicazât~~ lâz~m geldi~inden alt~~sene müddetle Rodos'da kalebent edilmesi.
Ticaret-i Bahriyye Ketebesinden Esat Efendi:
Suâyi melânetine malâmats~zl~~~n~~mükibben dermiyan ile
O gün Ç~ra~an saray~~ civar~nda bulunmas~~hususuna dair serd
eyledi~i âzar ~üpheyi dâi olarak üç mah müddetle hapsine
hükmolunmu~~ise de Aziz Bey cemiyyetinde dahi mâmâileyhin
bir kerre bulunup cemiyyetin tertibat ve te~ebbüsat~n~~ red ile
tank-~~ âhar irde ve nutuk irad eyledi~ini Hac~~Hüsnü Bey
müvaceheten beyan etmi~~ve bu cihetle madde-i fesadda malâmal~~tebeyyün eylemi~~olmakla alt~~sene müddetle ~am,da kale
bend edilmesi.
Kahveciba~~~~brahim Efendi:
Mâmaileyhin Suâvi maddesine bir gün evvel malâmat
alarak yevm-i fesadda ciilüsa intizâren Ortaköy cami-i ~erifine
gelip Hatib efendi ile birlikte bulunduklar~~bu defa tebeyyün
etmi~~oldu~u gibi bu mefsedete dair Sarây-~~hümâyun ile teati-i
muhaberat eyledi~i cihetle alt~~sene müddetle Samsun'da kalebend edilmesi.
K~rlanti'nin Biraderzadesi MihalAki
Merkum, K~rlanti' nin muhaberât-~~ fesadiyyesine vâs~ta olup
tasavvurat ve mefsedete dahi vukuf ve malâmat~~ var ise de
merkum K~lyand nin akraba ve hizmetkârt derecesinde olarak
merkuma ittibri~~ tabii oldu~undan alt~~sene müddetle Sinopda
kalebend edilmesi.
Zabtiye neferi Hasan:
Merkum muhafaza memuru oldu~u halde Sarây-~~hümâyun
ile muhaberat-~~fesadigyeye vesatat ve delâlet eylem esi cihetiyle
alt~~ sene müddetle Sayda'da kalebend edilmesi
Zabtiye neferi Memi~~
Merkum muhafaza memuru oldu~u halde deriin-~~saray
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ile muhaberat-~~fesadigyeye vesatat ve delâlet eylemesinden dolay~~
alt~~sene müddetle Kudüs'te kalebend edilmesi.
Seniha Sultan hazretleri Ketkfidas~~Hac~~Bekir Efendi*

Mümâileyh Aziz Begin hanesine bir kerre gidip bir daha
gitmemi~~isede madde-i fesadda malâmat~~yok denilemiyece~inden ve hükümete ihbâr-~~madde eylememesinden dolay~~üç sene
müddetle Bozca adada kalebend edilmesi.
Ahmed Riza Efendi e

Bir kaç kerre Aziz Be~in hanesine giderek madde-i fesad'a
kesb-i vukuf eylemi~~oldu~u halde hükümete ihbâr-~~ madde eylememesi cihetiyle alt~~sene müddetle Trabzonda kalebend edilmesi.
Ortaköy camii Hatibi Mehmed Efendi:

Sucivi maddesinde malâmat~~oldu~u halde ketmeylemesi
fikr-i fesadda i~tirâkini miistelzim olmakla üç sene müddetle
Midilli'de kalebend edilmesi.
Evkaf-~~ hümayün senedat odas~~ mukabelecisi mahut Aziz
Be~in hanesinde câbecâ içtimâ ile tertib-i fesat ve melânet eylemekte olduklar~~ halde geçenlerde Zabtiye nezaret-i Celilesi
cânibinden ahz ve girif t olunan e~has-~~ mâlümenin nezaret-i mü~arünileyhaca icra olunan ve divan-~~ harb-i âcizânemizce tevsi
ve tâmik edilen tahkikat-~~ istintakiyyelerinden müsteban oldu~una göre ~u maddenin müessis ve mürettibi K~ rlanti ile merkum
Aziz Bey ve Tabib Âgâh Efendi ve Nak~ibend kalfa haklar~nda icras~~ lâz~mgelen mücazat~n derecat~~ birinci ve bunlardan mâada erkân-~~fesatdan olup meratib-i cinayetleri icab~ nca
ikinci derecede sâi ve mürettib-i fesad olanlar içün tahdit ve
tayin k~l~ nan muamele-i cezaiyye dahi ikinci mazbata-i çâkerânemizle arz ve ifade k~l~nm~~ t~.
I~bu cemiyyet-i cinayetin merkumlardan gayri olan efrad~~ haklar~ nda evrak-~~ istintakiyye tekrar nazar-~~ iman ve mütaleadan
geçirildikte bunlardan bâlâda isimleri ve derece-i cinayetleri muharrer As~ m ve Ibrahim ve Riza ve Es'at ve Hac~~ Bekir ve Hatib
Mehmed Efendilerle Osküdarl~~Nuri Bey ve Kleanti'nin birader
zadesi Mihalaki ve zabtiye Hasan ve Memi~'in derece-i cürüm ve
cinayetleri üçüncü ve dördüncü mertebede kalm~~~oldu~undan
Ibreten-lilemsal bunlar~ n dahi derece-i cinayetlerine göre icra-i
mücazatlar~~ lâz~ meden olmakla ve bunlardan merkumün Kah-
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veciba~~~Hac~~ ~brahim ve As~ m ve Ahmed Riza ve Es'at ve
Üsküdarl~~ Nuri Bey ve zabtiye neferi Hasan ve Memi~~ile
Mihalâkinin üçüncü derece itibar olunarak mülkiye ceza
kanunnâme-i hümâyununun elli sekizinci maddesi hükmüne tevfikan isimleri me~ruhat~ nda gösterilen mahallerde
i~ bu mazbata-i acizânemizin tarih-i tastik~ ndan Itibaren seviyen
alt~~ar sene ve Hac~~ Bekir Efendi ile Ortaköy camii hatibi
Mehmed Efendinin dahi dördüncü mertebe mücrim addile kezalik isimleri ~erhinde beyan olunan mahallerde üçer sene
kalebend edilmeleri kararla~t~ r~lma~la süret-i mâruza makrun-~~
tensib-i al~~buyruldu~u surette hemen iktizalar~~ icra ve kendüleri mahall-i ikametlerine izam ve isra olunmak iç ün iktiza eden
ferman-~~ ali~an~ n ~sdar ve tisyar~~ z~ mn~ nda keyfiyy etin evvel-i
emirde Bab-~~ âliye arz ve ibrazfle i~bu mazbata-i acizanemizin
dahi leffen takdimi bab~ nda emr-üferman hazret-i menlehülemrindir.
fi ~evval 295 ve fi eylul 94
Zihni
Ibrahim Hilmi
Ahmed Vahib
Esseyd Mustafa
Mustafa Hilmi
Seyyid Mehmed Rasim
Mahmud Hüdayi
Vesika VI1
Yukar~ daki mazbatalardan sonra bu dört numaral~~mazbata ile' komiteye dahil olup sonradan komiteyi haber veren Hac~~Hüsnü Bey hakk~nda 15 ~evval 295 ve 30 Eylül 294 tarihiyle
münferit bir karar verilmi~~ve alt~~sene kalebendlik cezas~ ,
alt~~sene Antab'a sürgün edilmesine tebdil edilmi~tir.

Bundan akdem bir kaç gün kadar mabeyn-i hümâyun
kitabetinde bulunmu~~olan Hac~~ Hüsnü Be~in Suavi melanetinde vukuf ve i~ tiraki bulundu~u baz~~ karain delaletfle taht-~~
~üphede olmas~~ cihetile kendüsü taht-~~ tevkife al~ narak tetkikat-~~ muktaz~ yye icra olundukda m~lmaileyhin madde-i fesad'da
i~tiraki mertebe-i sübuta varmad~~~ ndan tahliye-i sebili sureti karargir olmu~~iken ahiren zuhur eden Aziz Bey vak'as~~ üzerine icray-~~ tetkikat olunmakta oldu~u s~ rada mümaileyh Hac~~ Hüsnü Begin dahi i~ bu cemiyyet-i mefsedete ve
Divan-~~ harbin be~~numaral ~~ mazbatas~~ Ali Suavi ve bu Kleanti-Aziz Bey
komitesiyle alakas~~ olan Osküdarl~~ Nuri Begin cezas~ n~ n artt~ r~ lmas~ na dairdir.
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tasavvurat ve te~ebbüsat-~~ vak~aya vukuf ve malumat~~ bulundu~u ve bir kaç defa merkum Aziz Begin hanesine gitti~i
ve hakan-~~ sab~k hazretlerinin reis-i fesat K~lyantiye gönderdi~i
türkiyyül-ibare ve fransaviyyülhuruf mektubu merkum K~lyantinin orada kendüsüne irae eylemi~~oldu~u tebeyyün edip
~u hallere nazaran mir-i mümaileyhin dahi i~bu cemiyyet-i mefsedetden haberdar oldu~u derkâr olup e~erçi milmaileyh bu
yoldaki mesmuat ve me~hurat~n~~ bizzat ve bilvas~ ta huzur-~~
merâhim mevfûr-~~ Cenab-~~ Padi~ahiye arz ile ibraz-~~ vecibe-i
sadakatkâri eyledi~i ve bu s~ rada mazhar-~~ afv-ü- safh-~~MI oldu~unu bilbeyan bu vesile ile tebriye-i zimmete çal~~m~~~ise de
milmaileyh i~bu cemiyyet-i mefsedetin tasavvurat-~~ vak~as~n~n
baz~s~na vak~f oldu~u halde hakipay-~~ Mi-i hazret-i ~ehriyariye
arzeyledi~i hususat cemiyyet-i mebhusenin ehemmiyetsizli~ini ve
hiç bir suretle icray-i fesada cür'et edebilecek hal ve iktidarda
olmad~ klar~n~~ mutazammin olarak buralara bak~l~ nca mûmaileyhin bu yoldaki ihtârat ve ihbarat~~ hakikaten bir eser-i hamiyyet ve sadakat olmay~ p efkar-~~ fesadiyyenin berveçhi muharrer baz~s~na vak~f oldu~u halde zahiren bu maddenin mümeyyizi denilecek bir halde bulunubda bir aral~ k erbab-~~ cemiyyet hükûmetce ele geçirilecek olursa terettüb edecek mesuliyyetten istihlas maksadtle bir ihtiyattan ibaret olmas~~ revi~-i
ifadesinden müstedlel bulunmas~~ cihettle bu halde kendüsüne
berliizzimme denilemiyece~inden mesâvi-i vak~as~~ derecesine
göre mir-i mumaileyhin dahi tahdid-i mücazat~~ lazimeden oldu~una ve nev-i cinayetine nazaran mülkiyye ceza kanununun
elli sekizinci maddesinin f~ kra-i saniyesine tevfikan muvakkat
kalebend olunmas~~ hükm-i kanun icab~ndan olup binaenaleyh
mûmaileyhin emsalimisillû alt~~ sene müddetW Rodos'da kalebend edilmesi kararla~t~ r~lm~~~ise de me~maileyhin ber minval-i
muharrer mukaddema i~bu fesat ve ~ekavetden bir dereceye
kadar malumat vermesi cihetIle k~ rk yedinci madde-i kanuniyye
hükmüne tevfikan i~ bu muvakkat balebendli~e bedel alt~~ sene
müddetle Ayntab'a nefy-ü-tagrib edilmesi merhun-~~ rey-i all olmakla sûret-i maruza makrun-~~tensib-i Cenab-~~~ehin~ahi buyrulur ise olveçhile icab~~ icra k~l~nmak üzere evvel-i emirde Icabeden
ferman-~~ âli~an~n istihsali z~mn~nda Bab-~~ aliye i~ar-~~ keyfiyyet
buyrulmas~~ bab~ nda emr-ü-ferman hazret-i menlehülemrindir.
fi 15 ~evval sene 295 ve fi 30 Eylül sene 294
Esseyid Mustafa
Ahmed Vahib
~brahim Hilmi
Zihni
Mahmud Hüdayi
Seyyid Mehmed Rasim
Mustafa Hilmi
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Vesika VIII.
Divan-~~harbce Kleanti-Aziz Bey komitesi azalan hakk~nda verilen karar~~havi olup Bal~-~~Aliye takdim edilmek üzere seraskerli~e gönderilen dört k~t'a mazbata ile bu komiteye manasebeti oldu~u anla~~lan tl~skiidarl~~Nuri Begin Ali Suavi cemiyyeti ile manasebeti olup olmad~~~na dair mahkeme heyetinin
kanaati hakk~ndaki miltalaan~ n sadaret makam~na takdim olundu~unu milbeyyin serasker Fosfor Mustafa Pa~a'n~n 16 ~evval
sene 95 ve 1 te~rinievvel sene 294 tarihli ve 896 numaral~~artzas~~ve bunun *üzerine vükel meclisinin 19 ~evval 95 tarihli
mazbatas~~ve padi~ah~ n iradesini almak üzere ba~~katibli~e
yaz~ lan tezkire-i samiye sareti s

SERASKER1N TEZKIRES1 SORET1
Marüz-~~ çâker-i kemineleridir ki
Evkaf-~~ hümâyun senedat odas~~ mukabelecisi Aziz Be~in
Cerrah pa~ada kin hanesinde cabeca ictimâ ederek baz~~
mefasit müzakeresiyle i~tigal eylemekte olduklar~~ halde cânib-i
hükümet-i seniyyeden ahz-ü girift olunan cemiyyet-i mefsedet
ve ~akavet erbab~n~n bab-~~ zabtiyece icra k~l~ nan istintaklar~ n~~
havi olub lieclittetkik tezkire-i sâmiye-i dâver-i ef hamileriyle
çâkeriye irsal buyrulmu~~olan fezleke, daire-i askeriyyede
müte~ekkil divan-~~ harbde mütalea ve Icab~ na göre tetkikat ve tahkikat-~~ mükemmele icra olunarak i~ bu cemiyyet-i fesadiyy e erkân
ve efrad~ n~ n tebeyyün ve tahakkuk iden meratib-i cinayat~ na nazaran bunlardan cemiyyet-i fesad ~ n reisi ve mürettebi olan dört
neferin Idam olunmalar~ na ve bu suret muvaf~ k-~~ merhamet-i seniyye olmaz ise on be~er sene müddele Akkâda kalebend
edilmelerine ve ikinci derecede müttehem bulunan on neferin on
iki~ er ve üçüncü derecede müttehem olan sekiz neferin alt~~ar
ve dördüncü derecede müttehem olan iki neferin üçer sene
müddetle kalebendlikle icray-~~ mücazatlar~ na ve mukaddemâ
bir iki gün kadar mabeyin kitabetinde bulunan Hüsnü Be~in
dahi alt~~ sene müddetle nefi olunmas~ na dair mezkûr divan-~~
harbden tanzim olunan dört k~ ta mazbata ile mâhud Ali Suavi
melânetine dair olub mezkür cemiyyet-i fesadiyyeye tealluk ve
irtibat~~ olub olmad~~~~tetkik olunmak üzere zikr olunan tezkire-i aliyye-i daver-i efhamiyeleriyle iade buyrulmu~~olan dokuz
k~ ta mazbatan~ n ve meclis-i hâss-~~ vükelân~ n olbabdaki mazba-
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tas~n~n leffen Ita olundu~una dair divan-~~ harb-~~ mezkürun mazbatas~~ tak~miyle leffen huzur-~~sâmi-i hidiv-i âzamilerine arz ve
takdim k~l~ nm~~~olmakla icrây-~~ kab~~ bâb~nda emr-ü ferman
hazret-i menlehülemrindir. Fi. 16 ~evval ve Fi 1 te~rinievvel 94.
Mustafa
MECLIS4 VÜKELANIN MAZBATASI SORETI
Evkaf-~~hümayun senedat odas~~mukabelecisi Aziz Begin
Cerrah pa~ada kâin hanesinde câbecâ içtimâ iderek baz~~ mefasid müzakeresiyle i~tigal eylemekte olduklar~~ halde cânib-i
hükümet-i seniyyeden ahz-ü- girift olunan cemiyyet-i mefsedet
ve ~akavet erbab~ n~n bâb-~~ zabtiyece bidayeten icra k~l~ nan
istintaklar~~ üzerine daire-i askeriyyede müte~ekkil divan-~~ harbde
cereyan eden tetkikat ve tahkikat ve cemiyyet-i mezkûre erkan
ve efrad~~ haklar~ nda kanânen tertib olunan mücazat~~ havi
be~~k~ta mazbata ile bunlar~ n gönderildi~ini mutazammin varid olan tezkire-i seraskeri meclisce nazar-~~ mütaleadan geçirildi.
E~hâs-~~merkumeden hâkan-~~ sâb~ k hazretlerine nisbet-i kadimesi bulunan K~lyat~n~~ve hâkan-~~mü~arünileyhin sarayl~lar~ndan Nak~ibend kalfa ile merkum Aziz Begin ve tabib Âgâh
Efendinin, mezkür mazbatalardan bir numara vazolunan bir
k~tas~nda gösterildi~i vechile töhmetleri birinci derecede oldu~una binaen ber mucib-i kanun idamlar~~ ve bu suret muvaf~k-~~ merhamet-i seniyye olmaz ise bunlardan elde bulunan
Aziz Bey ile Âgâh Efendinin ve firarda olan Nak~ibend kalfa
ile Kliyanti dahi ele geçtikte on be~er sene müddetle Diyar~bekir ve Akkd da kalebend edilmeleri ve ikinci derecede
müttehem bulunan ve iki numaral~~ mazbatada isimleri gösterilen on neferin on iki~er ve üç numaral~~ mazbatada esamisi
muharrer olan on ki~iden üçüncü derecede müttehem olan
sekiz neferin alt~~ ar, dördüncü derecede müttehem bulunan
iki nef erin üçer sene müddetle isimleri bâlâs~ nda gösterilen
mahallerde kalebendlikle icrây-~~ mücazatlar~~ve mukaddemâ
bir iki gün kadar mabeyin kitabetinde bulunmu~~olan Hüsnü
Be~in dahi dört numaral~~ mazbata mucibince alt~~ sene müddetle Ayintab'a nefy olunmas~~ hususlar~ na ve bir de be~~numaral~~ mazbatada gösterildi~i veçhile Ç~ra~an vak'a-i mün-
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defias~ na dair olup bu cemiyyet-i fesadiyyeye taalluk ve irtibat~~
olup olmad~~~~tetkik olunmak içün mukaddemce Bâ tezkire Bâb-~~ Seraskeriye gönderilen dokuz k~t'a Divan-~~ harp
mazbatas~~ dahi bunlarla beraber iade olunmu~~idü~ünden bu
tak~mdan olup bu vak'adan dolay~~ üç sene müddetle kalebentli~e hüküm sebkat etmi~~olan Nuri Be~in ( Üsküdarl~~ ) i~bu
Aziz Bey vakas~ ndan nâ~i cezas~ n~ n alt~~ seneye iblâ~~na ve
kezalik üç mah hapsine hüküm sebkeden Esat Efendinin dahi
alt~~ sene müddet kalebendlik ile icray~~ mücazât~~ divan-~~ harbce
hükmedilmi~~ve mücazât-~~ muharrerenin ahkâm-~~ kanuniyyeye
müstenid idü~i gösterilmi~~olmasile hemen icras~~ müttehiden
tezekkür k~l~ nm~~~olma~la olbapda ve her halde emr-ü-ferman
hazret-i menlehülemrindir.
19 ( ~evval ) sene 95
Ahmed Vesim
Mustafa
Ahmed Muhtar
Safvet
Aleksandri Sava
Mehmed Rauf
Server
Ali
Esseyid Ahmed Zühtii, Mehmed Said, M. Tahir Münif,
Esseyid Ali ~efkati 1
Çamiç Ohannes
Meclis-i vükeI mazbatas~n~ n takdimi milnasebetile mabeyin
ba~~kitabetine yaz~lan 19 ~avval 1295 tarih ve 1598 numaral~~tezkire-i sâmiye

IRADAT-I SENIYYE ISTIZANINA DAIR TEZKIRE-I
SAMIYE SÜRETI
Atüfetlû Efendim Hazretleri
Evkaf Senedat odas~~ mukabelecisi Aziz Be~in hanesinde te~kii-i cemiyyet-i mefsedet eden e~has~ n tahdid-i mücazat-~~ mürettebelerine ve müteferriat~ na dair idare-i örfiyye divan-~~ harbinin
mazbatalariyle evrak-~~ müteferrias~~ ve olbapda tanzim olunan
Meclis-? Vükela mazbatas~ n~ n alt~ ndaki imza sahiplerinin vazifeleri :
Safvet Pa~a, Sadr-~~ âzam ve Hariciyye Naz~ r~~ — Ahmed Muhtar Pa~a, saI~~ k tophane rnü~iri ve lâhik Erkün-~~ Harbiyye Reisi — Serasker fosfor Mustafa Pa~a — Ahmed Rasim Pa~a, Kapdan-~~ derya — Ali Pa~a, Sürü-y~~
Devlet Reisi — Server Pa~a, Adliyye Naz~ r~~ — Mehmed Rauf Pa~a, Tophane mü~iri — Aleksand~ r~~ Kara Todori Pa~a, Naf ~ a naz~ r~~ — Sava Pa~a, Hariciyye müste~ar~~ — Mehmed Said Efendi, Dahiliyye Naz~ r~~ — Esseyid Ahmed
Zühdii Efendi, Rüsumat emini ve ilüveten Maliyye Naz~ r~~ — Mehmed Tahir Münif Efendi, Maarif Naz~ r~~ — Ohannes Efendi, Ticaret ve Ziraat nazIr~~ — Ali
~efkat? Efendi, D;vân-~~ hiimayun Arnedcisi.
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meclis-i vükelâ mazbatalar~~ leffen arz-u takdim k~ l~nm~~~olmakla ahkâm-~~ mündericesinin icras~~ hakk~ nda her ne veçhile emr-ü
ferman-~~meâli unvan-~~ cenâb-~~cihanbâni müteallik ve ~eref sudur buyurulursa infâz-~~mantük-~~ celiline ibtidar olunaca~~~
beyaniyle tezkire-i senavert terkim k~l~nd~~ efendim.
Fi 19 L sene 95
VES1KA IX
Ali Sudvi cemiyyeti mensuplar~ndan ~nahkam edilen baz~~
~ah~slar ve Kleanti - Aziz Bey komitesi mahkümlar~, mahsus
memurlar ile 19 Birinci Te~rin Per~enbe günü alaturka saat
alt~ da mürettep olduklar~~mahallerin hapishanelerine sevk
edilmi~lerdir; buna aid bir listeyi a~a~~ya aynen yaz~ yorum;
bu listenin fotu~rafisi de makalenin sonundad~r
Taha vapuriyle Bursa cihetine memur Binba~~~
Abdurrahman Efendi

Ahmed Pa~a ( Kütahya'ya ) Haf~ z Ali Efendi ( Ankara'ya )
Pazarc~ kh Ahmed (Bâb-~~seraskeri hastahanesinde) Pazarc~kl~~ Molla Hüsnü ( Bâb-~~seraskerinden firar).
Bahrisefid cihetine memur alay be~i Regad bey, tabur
a~as~~Abdullah Efendi müfetti~~R~ za Efendi, çavu~~
onba~~~maa nefer 5

Aziz Pa~azade Süleyman Bey (Sak~z'a ) Ba~datl~~ Süleyman
Bey ( bu dahi) Tütüncü ba~~~Hüseyin Efendi ( ~âm-~~ ~erife ) TaEsad Efendi
bib Agâh Efendi ( Akkâya ) Aziz Bey ( bu dahi)
z'a)
Filibeli
Hafuz
Nuri
(Akkâya)
~
erife
)
Muhtar
Bey
(Sak
( ~âm-~~ ~
erifi
hatibi
Mehmed
Efendi
(
Midilliye
)
Hâkan-~~
Ortaköy cami-i ~
~~ Bekir
ndan
Ismail
Bey
(
Rodos'a)
Sultan
kethüdas
sab~ k kurenâs~
Vacid
Efendi
)
Efendi (Bozcaada'ya) As~m Efendi ( Sak~z'a
( Sak~z'a ) CIsküdarl~~ Nuri By (Limni'ye) ZabIiye Hasan (Sayday'a ) Hac~~ Hüsnü Bey ( Fenikeye )
Lübnan korvetiyle bahrisiyah cihetine memur alay be~i
Mahmud Bey, tabur a~as~~Mehmed Efendi, müfetti~~
Ali R~ za Efendi, çavu~, onba~~~nefer 5

Kavasba~~~zade Tevfik Bey ( Sinob'a ) Filibeli Abdullah Efen-.
Matbuat mümeyyizliginden mütekait ~emseddin Beg'in, muhterem Bay
Süleyman Kâni ~ rteme söyledigine nazaran bu Kavasba~~zade Tevfik Bey Si-

Belleten : C. VIII, F. 21
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di ( bu dahi) Mukayyid zade Hac~~ Mustafa Efendi ( Bolu'ya ) 2
K~ lyanti birader zadesi mihalâki ( Bâb-~~ seraskeriden firar) Bâb-~seraskeri ketebesinden Ahmed R~ za Efendi ( Trabzon'a ) Hasköylü
Hac~~ Mehmed a~a ( Kastamonu'ya ) Suyolcu Ahmed ( Van'a )
Kahveciba~~~ ~ brahim A~a ( Samsun'a )
Bunlar~ n aras~ nda zabtiye Memi~~yoktur; an~ n Kudüs'te ve suyolcu
~smailin Sak~ z'da hapsedilmeleri tekarrür etmi~~isede anlar memleketlerinde bulunduklar~ ndan mahall-i müretteplerine sevkleri icabeden
yerlere yaz~lm~~ t~ r. Mahkümlardan Abdürrahim Efendide ele geçmemi~tir.
Vesika X
Ceride-i havadisin 3846 numaral~~ve 1 zikade sene 95 ve 16 Te~rinievvel sene 94 (1878 Birincite~ rin 27) tarihli niishas~nda Ali Sudvi vakasiyle Kleanti Skaliyeri— Aziz Bey komitesinde alakadar
olanlar~ n muhakemeleri neticesinde verilen karar üzerine
keyfiyyetin halkca malam olmas~~icin sureti a~a~~ya yaz~lm~~~
olan resmi ilan inti~ar etmi~tir. Tabii bu resmi ilan di~er gazetelerde de ne~rolunmu~tur s ~ki vakan~ n birbuçuk ay fas~ la
ile birbirini takib etmi~~olmas~~karar~n ayn~~divan-~~harpte verilmesi ve iki vak'a aras~ nda münasebetler aranmas~~sebebiyle
divan-~~harp karar~n~ n beraberce tebli~ini icabettirmi~tir.

RESMI ILAN
Külfet-i izahtan azade oldu~u üzere hükümet denilen kuvve-i
âliye-i inzibatiyye her memlekette umumun ~ rz ve namusu ve can
ve mal velhâs~ l her dürlü hukukunun kâfil ve muhaf ~ z~~ bulundu~u
cihetle bu kovve-i âliyeye velâ siyyema kuvve-i celile-i mezkûrenin kelime-i camia-i maanisi ve kâffe-i eczay-~~ hükümetin merci-i
nob'da müddetini ikmal etmi~~ise de ~ stanbula gelmesine müsaade edilmemi~tir;
fakat sonradan fazlaca hasta [verem] olan Tevfik Begin ~ stanbula avdetine müsade
olunmas~~ mahallinden i~'ar ve istirham edilmesi üzerine keyfiyyet sadaret makam~ ndan mabeyne arz edilmi~~ve bu babta müsaadeyi havi sad~ r olan irâde-i seniyyede (merkumun addet-i ilhiyyeye tevdiiyle afv-ü ~tlakz) kaydiyle serbest
b~ rak~ lmas~ na müsade edilmi~ti. (Saray ve büh-zillinin iç yüzü, tefrika numa-

ras~~ .354).
2 Mukayyid zade Hac~~ Mustafa Efendi, Rumelide Hasköylü olup Sultan Murad
~~
, klas için te~ekkül eden Ali Suavi cemiyyetine mesuptu, Muhakeme esnas~
nda
bu mensubiyyetini inkâr etmi~~ise de Haf~ z Ali vesairlerinin ihbarlar~~ üzerine Suavi:-

nin hanesinde akd olunan hafi ittifakta dahil bulundug•ii anla~~ ld~ g~ ndan elli
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olan hükümdara kar~~~alenen isyan etmek ve maazallah niyyat ve te~epbüsat-~~muz~ rrada bulunmak bütün heyet-i içtimaiyyenin emniyy et
ve asayi~ini ihlâl ile beraber memleketin baka ve istiklâlini tehdit
ve belki imha demek olaca~~~ecilden her hal -ü-zamanda
~er'an ve kanûnen Idam cezas~ n~~ intaç eden cinayât-~~ azimedendir.
Buras~~ müsellimattan bulundu~u halde iptida ~akl-i mahut Ali
Suâvi bir tak~m bülehâ ve sebükmagzan~~ i~f al ederek âmâl ve mefasid-i harisânesinin tervicine âlet etmek garaziyle Ç~ra~an vak'a-i
müellimesini vukua getirmi~~oldu~u cümlenin malûmudur. Hamdolsunki la'In-i merkum ile avene-i havenesinden vadi-i ~akavette en
ziyade mus~r olan e~has~~ rezilenin la~e-i nâpakleri asakir-i nizamiyy e ve zabtiye-i ~âhânenin satvet-i kahire-i hamiyyetkârane ve gayret-i
vatanperverâneleri semere-i fahiresi olarak meydan-~~ fezahatte
gunf~de-i hâk-i tahkir olup bu suretle maddeten cezalar~n~~gördükleri gibi bâdemâ nefrin ve lânet-i ebediyye ile yâd olunacaklar~~ cihetle
mânen dahi müstahik olduklar~~ bel-y~~ mücazât~~ bulmu~lar idi.
Vak'a-i elime-i menhusede zImethal olan ve taht-~~ ~üphede
bulunan sair e~hasa gelince, bunlar~ n Bâb-~~ zabtiyece istintakat-~~
iptidaiyyeleri bâdelicra divan-~~ harpçe dahi istintak ve muhakemeleri
ikmal ve icra olunarak birinci derecede mürettip ve mürevvic-i fesat
olan Haf~ z Nurinin mülkiyye ceza kanunnâme-i hümâyununun elli be~inci maddesi hükmünce Idam~ na, ve cürüm ve cinay etleri ikinci
derecede bulunan Filibeli Ahmed pa~an~ n Kütahyaya ve Haf~z Ali
efendinin Ankaraya ve Hasköylü Hac~~ Mehmed a~a= Kastamoniye, kanunnâme-i mezkürun elli sekizinci maddesine tatbikan
müebbeden nefiIerine ve melanet-i mebhuse esnas~nda mecruhan
veya sâlimen ahzü-girift olunup cürüm ve cinâyetleri üçüncü
sekizinci madde-i kanuniyyeye tevfikan müebbeden Boluya sürgün edilmesine karar verilmi~tir. Hasköy e~raf ~ ndan bulunan ve muharebe sebebiyle Istanbula
gelip Abdülhamidi hal' için te~ekkül eden Suavi eemiyyetine dahil olan Hac~~
Mustafa, efendi ~imdi Bolu mebusu bulunan k~ ymetli arkada~~m~ z Doktor bay
Zihni Olgen'in büyük babas~ d~ r. Suavi vakas~~ esnas~ nda yeni gelin olan Bay Zihni'nin validesi ~efia han~ m Suavi'nin evinde bulunarak bunun kar~ s~~ olan Madam'~ n
dürbünle Ç~ ra~an' tarassud edip tela~l~~ tela~l~~ a~a~~ya inüp yukar~~ ç~ karak heyecan gösterdi~ini ve pek genç olan kendisinin hiç bir ~eyden haberi olmad~~~~
için madam~ n bu halini merak etti~ini ve nihayet saray~~ tarassut ederken eyvah
diye alt kata indi~ini ve ocakta bir tak~ m ka~~ tlar~~ yakt~~~ n~~ o~luna anlat~ rm~~;
hatta Suavinin evi bas~ ld~ k' zaman ~efia han~ m da orada imi~; zab~ta memurlar~~kendisinin kim oldu~unu sormu~lar, Madam da kom~usunun gelini oldu~unu
söylemi~tin Hac~~Mustafa efendinin o~lu Süleyman efendi ile gelini ~efia han~ mdan çocuklar~~ vard~ r.
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ve dördüncü derecede bulunan Kara Ahmedin on sene ve Pazarc~ kl~~ Molla Hasan bin Kara 1\ilehmedin be~~sene ve Filibeli ~evki
Bin Hayrullah ile Filibeli Salik efendinin dörder sene ve Filibeli
~smail o~lu Eyyup ve Filibeli eskici Mustafa o~lu ve Kayseriyeli
Abdurrahman b. Halil ve Pazarc~ kl~~ Emin o~lu Mehmed Bin Ahmed ve Filibeli Mehmed o~lu Mustafa ve Molla Ali Bin Ali ve
Haf~ z Nazif ibn-i Ali ve Hasköylü Sinan o~lu Emin ve Filibeli
Mehmed o~lu Mehmed ve Edirneli Hüseyin o~lu R~ za ve Filibeli
Hasan ibni Mehmed ve Pazarc~ k!! Osman o~lu Adem ve Filibeli
Ibrahim o~lu Emin ve Pazarc~ kl~~ Rifat b. Mehmed ve Hasköylü
Hüseyin b. Cafer ve Filibeli Mehmed Bin Mustafa ve Pazarc~ k!'
Hasan Bin Ali ve Pazarc~ k!! ~erif Bin Ahmed ve Pazarc~ kl~~ nalbant Mehmed Bin Ali ve Filibeli Hac~~ Mehmed Bin Zehrab ve topal Hayri Bin Mahmud ve Ra~it b. ~erif ve Ali b. Hüseyin ve
Pazarc~ k!' Hüseyin b. Süleyman ve Hasan b. Mehmed ve Mustafa Bin Ali ve Hasköylü Mehmed b. Emin ve Hac~~ ~smail ve
Rasim b. Ahmed ve Mehmed b. Ahmed ve Zeynel b. Halil ve
Edirneli Ibrahim b. Mehmed nam ~ah~slar~ n üçer sene müddetle
vaz'~~ kürek olunmas~ na ve cinayetleri be~inci ve alt~ nc~~ derecede
olarak Izzet Pa~azade Süleyman Bey ile Ba~datl~~ Süleyman be~in
üçer sene müddetle Sak ~ zda kalebent edilmelerine ve hakan-~~ sab~ k
hazretlerinin kilerci ba~~s~~ Çang~ r~ l~~ Ali ile a~ç~ba~~s~~ Bolulu Hasan~ n ve Nev~ ehirli Ali ile Ahmed a~a= familyalariyle beraber
memleketleri canibine teb'idlerine ve mahkeme-i istinaf hukuk k ~sm~~
mukayyitlerinden Hakk~~ efendinin vak'a-i müellime-i mezküre esnas~ nda lisan-~~ edebe yak~~maz baz~~ tefevvühatta bulunmas~ na mebni
üç mah müddetle hapsine ve Basiret gazetesi sahib-i imtiyaz! Ali
efendinin melanet-i mebhüsün anhaya i~tiraki tebeyyün etmemi~~ise
de vak'adan bir gün evvel dercelti~i f~ kra-i malûmeden dolay~~ matbuat kanunnâme-i hümâyununun bend-i mahsusuna tatbikan yirmi
be~~adet liray-~~ osmani cezay-~~ nakdi tediyesiyle gazetesinin rnüebbeden ilgas~ na divan-~~ mezkürca hükmolunrnu~~idi.
Çe~ m-i basiretleri ol vakta de~in ama-y~~ cehl-ü-h~ rs ve garaz
ile mesdut olanlar bu vak'a-i vahimeden ibret alarak ve alelhusus
müsellem-i âlemyan olan merahim ve eltaf-~~ ~ahanenin tesiriyle haysiyyet-i insaniyelerini tak~ narak tarik-i müstakill-i necat olan vadi-i istikamete avdet etmeleri laz~ m gelür iken va esefâki ahvali ne
kadar me~kük ve ~ neçhul ise devlet-i aliyye ve alelumum he-
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y'et-i sad~ ka-i osmaniyyenin menafi-i aliyesi hilaf~ nda bir tak~m
makas~d-~~ mefsedetkarâneye hizmet edece~i ol mertebe vareste-i külfe-i beyan olan Kleanti nam~nda bir h~ristiyan~n
tertib ve tahrikiyle cülüslar~ndan beri müptela olduklar~~ nüzül-i tedrici ve illet-i cfmundan kesb-i ifakat etmeleri muhal idü~ine etibbaca müttefikan hükm olunan hakan-~~ sab~k hazretlerini
taht-~~ saltanata iclas etmek gibi muhal ender muhal olan bir maksad-~~ faside hidmet itmek üzere merkumun taht-~~ riyasetinde olarak
ve ba~lüca âza ve müessisleri mukaddema ihraç olunan saraylulardan Nak~ibend kalfa ile Hekim Agdh Efendi ve evkaf senedat
odas~~ mukabelecisi Aziz Be~den iberet bulunarak bir cemiyyet-i
hafiyye te~kil olunub mezkür cemiyyetin merkum mukabeleci Aziz
Be~in Cerrah pa~ada kâin hanesinde tecemmu ve in'ikad eyledi~i
zabtiye nezaret-i celilesinin tedabir-i müteyekk~zanesi semeresi olarak vakt-ü-zamaniyle haber al~ nmas~~ üzerine merkum Aziz Be~in
hanesi leylen bas~lub salifüzzikr Kleanti ve mezbure Nak~ibend kalfa
ve daha bir, iki nefer âza her nas~lsa evvelce firar edebilmi~~
olduklar~ndan ele geçirilememi~ler ise de erbab-~~ mefsedetten
bir tak~m~~ ahz-ü-girift olunarak bunlar~ n bab-~~ zabtiyece icra
ve ikmal k~l~ nan istintaklar~ndan, i~bu cemiyyet-i fesadiyyenin maksad~, bervech-i mezkür hakan-~~ mü~arünileyhi tekrar iclastan ibaret
oldu~u ve erbab-~~ fesad böyle bir tasavvur-~~mecnunâneye art~k kimenin tesaddi edemiyece~i mütaleasiyle mü~arünileyhin ikametlerine mahsus olan dairenin emr-i muhafazas~ nca ol zaman gösterilen
kay~ts~zl~ k ve daha do~rusu emniyyetten bilistifade suyolu tarikiyle
hakan-~~ mü~arünileyh ile muhabere eyledikleri ve bunlardan merkum Kleanti âtiyüzzikr Ali Be~'in vas~ta olduklar~~ ve cemiyyet-i
mebhusenin cürüm ve cinayetleri ikinci derecede olarak Sultan
Murad hazretlerinin kurenay-~~ sab~ kas~ndan Ismail ve Izmir gümrükcüsü müteveffa Ra~id E~endi zade Ali ve maliye ketebesinden
Muhtar Bekler ile Meclis-i maarif aza-y~~ sab~kas~ndan Vacid ve
Kavasba~~~zade Tevfik ve tütüncüba~~~ Hüseyin ve talebeden iLibdürrahim ve Filibeli Abdullah efendiler ve suyolcu Ahmed ve Ismail ve
cinayetleri üçüncü derecede olarak ticaret mümeyyizlerinden As~m
ve Suavi melanetine malümat~~ oldu~u anla~~lan Kahveciba~~~ ~ brahim ve bab-~~ seraskeri ketebesinden Ahmed R~za ve melânet-i mezküreye muttali bulunanlardan ve ticaret-i bahriyye ketebesinden Esat
Efendiler ile yine bu gürühdan olan Üsküdarl~~Nuri Bey ve zabtiye

326

~SMAIL HAKKI UZUNÇARSILI

neferi Hasan ile Memi~~ ve Kleanti'nin biraderzadesi Mihalaki ve
töhmetleri dördüncü derecede olarak Seniha sultan hazretleri kethüdas~~ Hac~~ Bekir Efendi ile Ortaköy camii hatibi Mehmed Efendi
ve baz~~ eshab-~~ muhaffefeye binaen cürüm ve cinayeti be~inci mertebede olub hâkan-~~ mü~arünileyh hazretlerinin zaman-~~ saltanatlar~ nda birkaç gün kadar hizmet-i kitabette bulunmu~~olan Hac~~ Hüsnü
Bey'den mürekkep idü~i anla~~lm~~t~ r.
Merkumûnun divan-~~ harbce muhakemeleri ledelicra içlerinde
Kleanti ve Nak~ibend kalfa ve Aziz Be~in rüesâ-y~~ cemiyyetten olduklar~~ antla~~ld~~~ na ve merkum Âgâh Efendi dahi tasavvur-~~ haâbisânesinden muahharen feragat ve sarf-~~ nazar eyledi~ini iddia
etmekte isede bir aral~ k zat-~~ meleksimat-~~ padi~ahi hakk~nda maazallah suikast z~mn~ nda cemiyyet-i merkumeye âlet olma~a muvafakat eyledi~ini itiraf etti~ine binden i~bu dört ~ahs~ n idamlar~ na
ve ceza kanunâme-i hümâyununun elli sekizinci maddesine tevfikan
ikinci derecede müttehem ve zi medhal bulunan merkumûn
~smail ve Ali Be~lerin Rodosta ve Muhtar Be~in Sak~zda ve Vacit
Efendinin Limnide ve Tevfik Efendinin Sinopta ve tiitüncüba~~~
Hüseyin Efendinin ~amda ve Abdürrahim Efendinin Istanköyde
ve Filibeli Abdullah Efendinin Sinopta ve su yolcu Ahmedin
Vanda ve Ismailin Sak~zda on iki~er sene ve üçüncü derecede
mücrim olan salifüzzikr kahveci ba~~~Ibrahim ve As~m ve Ahmed
R~ za ve Esat Efendiler ve Üsküdarl~~ Nuri Bey ve zabtiye Hasan
ile Memi~~ve Mihalâkinin kanun-~~ mezk~Irun salifüzzikr maddesine
tatbikan isimleri s~ rasiyle Samsun ve Sak~ z ve Trabzon ve ~am
ve Rodos ve Sayda ve Kudüs ve Sinobda alt~~ar sene ve cinayetleri dördüncü mertebe addolunan mârelbeyan Hac~~ Bekir Efendi
ile Ortaköy camii hatibi Mehmed Efendinin kezalik isimleri sirasile
Bozcaada ve Midillide üçer sene müddetle kalebend edilmelerine ve
m~lmaileyh Hüsnü Be~in mezkür elli sekizinci maddenin ikinci f ~ kras~ na tevfikan emsali misillû alt~~ sene müddetle kalebend edilmesi lâz~ m gelir ise de mevzu-1 bahs olan cemiyyet-i fesadiyyenin menviyyat-~~ ~ ekavetkâranesine dair bir dereceye kadar mahlmat vermi~~olmas~~ hasebile k~ rk yedinci madde-i kanuniyye hükmüne tatbikan i~bu
muvakkat kalebendli~e bedel tagrib ve iclas~ na karar verilerek
alt~~ sene müddetle Ayntab'a nefi olunmas~ na ve her s~n~f~ n kalebendlik ve nefi ve icla müddeti mazbata-i mahsusas~~ tarihinden
itibaren cereyan ettirilmesine ve gerek Suâvi melanetinde ve ge-
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rek muahharen te~ekkül eden cemiyyet-i fesadiyyede zi medhal
olduklar~~ ~üphesile taht-~~tevkif e al~n~ p i~tirâkleri mertebe-i sübuta
vas~l olam~yan ve def-i ~ekk-ü ~üphe eyliyen kesan~n kefalet-i kaviyyeye rabtile tahliye-i sebillerine divan-~~ harbce müttefikan hüküm olunarak i~bu iki vaka-i müellimeye dair tanzim k~l~nan mezab~t,
evrak-~~ müteferriasIle beraber makam-~~ sami-i spehdariden ( seraskerlikten) Bâb-~~ âliye gönderilmekle meclis-i vükelâda dahi mütalea
ve divan-~~ harbin verdi~i hükümler tasdik olunup keyfiyyet hakipây-i
merahim ihtivây-~~ hazret-i Pâdi~âhiye ledelarz Padi~ah-~~ melekhaslet ve ~ehin~ah-~~ meâli menkabet efendimiz hazretlerinin âlem ve
âlemyana ~amil ve vas~l olan merahim ve e~fak ve eltaf-~~ ~âhâneleri
iktizay-~~ âlisince e~has-~~ merkumeden Idamlar~na hüküm olunan
dört nefer kesan~n cezay-~~ Idamdan mâfüvviyetlertle mevaki-i muayyenede on be~~sene kalebend edilmeleri ve di~erlerinin dahi ber
mucib-i mezabit icray-~~ mücazatlar~~ saniha pIray-~~sudur olan irade-i
merahim ifade-i cenâb-~~mülükâne iktizay-~~celilinden oldu~una
mebni olveçhile iktizalar~~ icra k~l~nm~~~olmakla cümlenin malumu
olmak üzere ilân-~~keyfiyete ibtidar k~l~ nd~.
Vesika Xl
Be~inci Sultan Mnrad~n tekrar klibi' için te~ekkill eden Kleanti Skaliyeri — Aziz Bey komitesine ait olup sorulan bir tak~m su-

allere cevap olarak güzel bir yaz~~ile madde madde verilen
a~a~~daki direktif, dikkate gayan oldu~undan aynen buraya
allyornm ; belki daha sonra elde edilecek vesikalarla bunun
halli mümkün olur.

Yevm Sal~~29 Kânunusani 1878 [ Alafranga saat 12 ]'
1 — Birkaç defa sizlere beyan etti~im gibi isprit ilmini tamamiyle fehm etmedikçe maruz zevat Itikat etmiyecektir ; size
gelince neticesini efkâr etmeksizin memuriyyetinizi tamamiyle ifa
etmekli~iniz lâz~md~ r ; beyan etti~iniz zat temin olunmu~tur ; fakat
bütün bütün kazan~lmas~~Icabeder, bakisi kendili~inden gelir.
2 — Bu babda olan efkâr~m~~ mükaddema beyan ettim; zannederim ki evet.
3 — Ecnebi olmayup mahlmatlar~~ vard~r.
4 — ~imdilik itimat etmiyesiz, fakat vakti geldi~inde pek
münasip olacakt~r.
Bu milâcli tarih 1295 muharreminin yirmi be~inci sal~~ gününe tesadüf
etmektedir.
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5 — Mümkündür'.
9 — Heman o ak~am ç~ kma~a ziyadesiyle gayret idesiz.
Beyan etti~iniz saat pek münasiptir, nüfuzlu olan zevatten merkumu hanelerinde kabul etmek istedikleri halde beyan etti~iniz
mevkide ise anlar~ n hanelerine götürülmesi daha iyidir ve merkumun hakl~~ bulundu~u makama iâdesine muktedir ve emin olan
zevata bu suretle intihab olan zat~~ teslim itti~inde memuriyetiniz
hitam bulmu~tur; bakisi anlam tefekkür edece~i ~eydir
8 — Sizin bir kaç emniyyet olunacak zevat vard~ r.
7 — Çocuklar~n~zdan korkmamal~d~ r. Siz kendü kendinizi saklama~a mecbursunuz; çünkü merkumun yan~ nda bulunmakl~~~ n~z
elzemdir.
11 — Maksad~ na nail oldu~unu fehmetti~i anda merkum bütün bütün sizin olacakt~ r ve korkusu kalm~yacakt~ r.
12 — Zannedecektir; fakat edilen muhalefetten dolay~~ icra
edemiyecektir.
10 — Hayatta iselerde namizacd~ rlar, merak itmiyesiniz.
13 — Emniyyet olanacak bir adamd~ r; fakat kar~ nda~lar~~ gibi
gev~ek olma~a ba~lam~~t~ r.
14 — Dü~man ettirmemek için baz~~ e~has~~ dost etmelidir. Beyan olan adam emniyyet olunacak zatt~ r. Fakat ötekiler gibi korkuyor.
15 — Ümit ederim.
16 — Cuma günü 3.

Verilen cevapta be~~rakam~ ndan sonra alt~~ rakam~~ olmad~ k' gibi daha
sonraki rakamlar~ n baz~ lar~~ da s~ ra takip etmiyor; be~ten sonra dokuz, sonra
sekiz, yedi, 11, 12, 10, 13 rakamlar~ na geçiliyor.
2 Zann~ ma göre bu dokuzuncu cevap Sultan Murad~ n Ç~ rakandan ç~ kar~ lmasiyle alâkadard~ r.
3 1878 ~ubat~ n birinci ve 1295 Muharreminin 28 nci Cuma günü olacakt~ r.

