DOKTOR MEHMED EM~N PA~A
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Bal~ kesir Mebusu ve T. T. K. üyesi

Tarihde muhtelif ~ekilde rolleri olan baz~~~ahsiyyetler. kendilerine
verilen veya memleket hisab~na üzerlerine ald~klar~~ hizmetleri tfâ
ettikleri veya her hangi mühim bir hadisede az çok alâkalar~~oldu~u
halde kendilerini meydana atm~yarak el alt~ndan i~~görüp ~ah~slar~n~~
göstermemi~lerdir. I~te bunlardan birisi de arkada~lar~~ taraf~ndan
Türk Emin Pa~a denilen askeri tabiblerden ~skilibli doktor Mehmed
Emin Pa~ad~r. Emin Pa~a, bir zaman sadr-~~azam Mustafa Re~id
Pa~a'ya ve daha sonra veliahd Murad Efendiye mensubiyyeti ve
bunlar~ n hususi doktorlar~~ olmas~~ sebebile baz~~ hadiselerde rol
alm~~, fakat ~~mar~kl~ k edip ortaya at~lmad~~~ndan dolay~~ ink~laplarda kendisine büyük zararlar gelmemi~tir.
Doktor Emin Pa~a aslen Iskilibli olup babas~~ oran~n nüfuzlu
~ahsiyyetlerinden Hac~~Ebubekir Efendi'dir. Emin Pa~a 1238 H. 1822
M. senesinde memleketinde do~mu~~ve ilk tahsilini orada görmü~tür; bu s~ rada yeni faaliyyette bulunan ve henüz aç~lm~~~olan
t~ bbiyye mektebine talebe al~nmak için Anadolunun baz~~ yerlerine
emirler gönderildi~inden Mehmed Emin Efendi de babas~n~n muvafakatile buraya girmek isteyerek ~stanbula gelmi~~ve hem~ehrilerinden ve saray atalar~ ndan birinin himaye ve delaletile on alt~~
ya~~nda nehari olan T~ pl~âne'ye kaydedilmi~tir (1254 H. 1838) .
Mehmed Emin Efendi birinci s~ n~ fda dersde esas olan frans~zca
osmani, farisi ve arabi derslerinin meile beraber akaid,
ve
bir
sene
sonra ikinci s~n~fa terfi etmi~~ve bu
badisini görmü~~
senede T~ phânenin yerine 14 may~s 1839 da Galatasaray~~ binas~nda aç~ lan ve Avrupai bir tarzda te~kilâta tabi tutulan mekteb-i
t~bbigye-i adliyye'ye nakletmi~tir. Mehmed Emin Efendi ikinci s~mftan
itibaren doktor ç~k~ ncaya kadar tahsilini bu binada yapm~~t~r.
Ikinci s~n~f daki dersler aynen sar f-~~fransavi, Telemak, fenn-i hisap,
sarf-~~arabi, hatt-~~ fransavi olup bunlardan sarf- ~~arabi ile hatt~~fransevide derecesi aliyyülâla ( pek iyi) ve di~erlerinde ise âlâ ( iyi )

330

~SMA~L HAKKI UZUNÇAR~ILI

idi. Emin Efendinin bu s~n~f geçme imtihan~ nda tasdiknamesinin
alt~ nda mektep naz~r~~ ile ders naz~r~~ve hocalar~n~ n tâlik yaz~~ ile
vazife ve memuriyyetleri ~öyle yaz~lm~~t~r'
/ — Reisületibbâ-i hazret-i ~ehriydri niiz~r-~~mekteb-i t~bbiyye-i
adliyye-i ~âhâne Abdülhak-elkadi biasker-i Anadolu sâbika bit* pâye-i
saddret-i Rumeli hâlâ ( Abdülhak) dzr.
2 — Hâce-i evvel-i mekteb-i t~ bbiyye-i adliyye Osman Sâib (bundan ba~ka talik mühürii de vard~r).
3 — Netztr-~~ders-i mekteb-i t~ bbiyye-i adliyye Hayrullah (bundan
ba~ka tâlik mühürii de vard~r).
4 — Direktör-i mekteb-i t~ bbiyye-i adliyye doktor Bernar (bundan ba~ka talik mühürü de vard~r).
5 — Hâce-i s~n~ f-~~mezkür (ikinci s~n~ f) Jan Kiriyeri 2.
Mehmed Emin Efendi bu suretle okuyarak alt~nc~~ s~n~fdan sonra
mektebin a~a~~~s~n~flann adedinin artmas~ na ve son s~n~f~n onuncu s~n~f
itibar olunmas~na mebni seririyyat-~~t~ bbiyye ve seririyat-z cerrahiyyeden' imtihan vermek suretiyle 1262 ~aban 16 (1846 A~ustos) da bu
onuncu s~n~f~~ da bitirmi~tir ; mekteb-i t~ bbiyye naz~r~, Reisül'ettibba
(Hekimba~~~) ~smail Pa~a ve T~ bbiyye-i Adliyye muallim-i evveli de
Bunu yazmaktan maksad~ m 1839 senesindeki ikinci s~ n~ f tedris hey.
etini aynen göstermek içindir. Her bir s~ n~f~ n, bir veya iki hocan~ n nezareti alt~ nda oldu~u görülüyor.
2 Jan Kiyerrnin tasdiknamenin frans~ zca k~sm~ n~ n alt~ nda ve sa~~
kenar~ nda da Guerrieri imzas~~ vard~ r.
3 Mirat-z mekteb-i t~bbigye'de yaz~ lan s~ n~ f derslerinin baz~ lar~~ Emin pa~an~ n
tasdiknamesindekinden farkl~ d~ r. Bunun, zamanla ders pro~ram ~ nda yap~ lan tadilâttan ileri geldi~i anla~~ l~ yor. Mesela 1256-57 senesine ait tasdiknamede üçüncü s~ n~ fta fenn-i tarih, co~rafya. ilmülhayvan, ilm-i hisap, arabi dersleri oldu~u halde Mir'at-~~ mekteb-i t~ bbiyyede tarih, hayvanat dersleri gösterilmeyüp,
hikmet, kimya nebatat dersleri gösterilmi~tir. Bu üçüncü s~ n~ f~ n hocas~~ Mösyö
Rauet (Roe) olup Ismail Hakk~~ ad~ nda bir de ~nuavini vard~ r.
Dördüncü s~ n~ fta 1257-1258 ilim-i te~rih,
nebdtat, hikmet-i tabiiyye
dersleri okutulmu~; bu s~ n~ fta s~ n~ f muallimi olarak doktor Ispicer ile Dervi~~
ve Salih efendiler vard~ r. Doktor Bernar yine muallim-i evvel ve Hayrullah
efendi ders naz~ r~, Abdülhak molla'da mektep-i t~ bbiyye naz~ r~ d~ r. T~ bbiyye-i adliyyenin 1259-1260 senesi ~aban~~ ders senesinde ve be~inci s~ n~ fta ilim-i emrtlz-~~
umumi, ilm-i umur-z tabüyye, miifreddt- ~~ t~bbigye ve ilim-i tahli-i ecsam derslerinden imtihan verilmi~~olup s~ n~f hocalar~~ Istefan, Kalya Antonio, Ar~izen
Serandi efendilerdi. Mekteb-i t~ bbiyye-i adliyyede 1260-1261 senesinde ve alt~ nc~~
s~ n~ fta ilim-i h~fz-z szhhat, seririyyat-~~ t~bbiyye, seririyyat-~~cerrahiyye dersleri gösterilmi~. Bu s~ n~ f~ n hocalar~~ da Salih ve Kostantin Kara Todori efendilerdi.
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mösyö ~spiçeri idi. Mehmed Emin Efendi seririyyat-~~ t~bbiyyeden
pekiyi ve cerrahiyyeden iyi notunu alm~~t~r.
Mehmed Emin Efendi kola~as~~ rütbesiyle tababet hayat~na at~lm~~t~ r; 1846 tarihinde tabiblik diplomas~n~~ ald~~~~zaman yirmibe~~
ya~~ nda idi; diploma merasiminde Sultan Abdülmecid de bulunmu~tu 2.
Doktor Mehmed Emin Bey bir müddet sonra binba~~l~~a terfi
etmi~, bir taraftan Bâb-~~ seraskeride vazifesine devam ederken ayn~~
zamanda merhum Mustafa Re~it Pa~aya intisap ederek hem kendisinin hem de ailesinin husust doktorlu~unu yapm~~t~ r; Re~it Pa~an~n o~lu Ali Galip Pa~a, Sultan Mecidin k~ z~~ Fat~ma sultan ile 3
evlendi~i vakit anlar~ n husust tabibli~ini de Ifâ eylemi~ tir.
Mustafa Re~id Pa~a Mehmed Emin Be~i çok severdi; Farans~zcay~~ ana dili gibi bildi~inden baz~~ hususlarda kendisinden istifade ediyordu; Be~ikta~ta Tekservi yoku~undaki kona~~ n~~ve önündeki kö~kü k~ smen Mustafa Re~it Pa~an~ n yard~ miyle alm~~t~ . Mustafa
Re~it Pa~a bir gün Mehmed Emin Be~e bir ev alup almad~~~ n~~sormu~,
od a bir miktar paras~~ varsa da henüz ev alacak kadar olmad~~~n~~
arzetemi~; bunun üzerine Re~id pa~a bir ev almas~n~~ ve mütebaki
paray~~ kendisinin verece~ini söylemi~, Emin Bey de k~l~cali tekservi
yoku~unda ~imdi ~ehzade Nihat Efendi veresesi elinde bulunan kona~~ n yerindeki bina ile an~n ön taraf~na dü~en kö~kü sat~ n alm~~t~ r.
Bu konak yanarak arsa kalm~~~ve Emin Pa~a varisleri buray~~me~ruilave
Bu alt~ nc~~ s~ n~ ftan sonra metinde söyledi~imiz gibi a~a~~ lara s~ n~f
olunuyor
ve
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ye ve seririgyat-~~cerrahiyye isimleriyle tatbikat yap~ yorlar. Bu son s~ n~ f~
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mekve
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Ismail
pa~a
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dir.
Mektep
Naz~
Kostantin Kara Todari
teb-i tzbbigyede Bernar'~ n yerine gelen hocalardan
Bu isim Mir'ât-~~ mekteb-i t~ bbiye ile andan nakil yapan baz~~ eser ve
makalelerde Ispiçel, sipiçel olarak gösteriliyorsa da kendisinin talilc mührünün
birinde ismi doktor ispiçer ve Bernar'~ n yerine tayin edildi~i zaman kazd~ r~ lan
mühründe de yaln~ z ispiçer diye hâk edilmi~~olup frans~ zca imzas~~ da mührü
gibi sonunda L ile de~il R ile Spiçer'dir.
f tasdiknamesi ve
2 Mektebin ikinci s~ n~ f~ ndaki tasdiknamesiyle son s~ n~
~
r.
rafikri
makalenin
sonundad
doktorluk diplomasinin foto~
~an~ n
3 Sonra bu sultan'~ , esbak karas~~ mutasarr~ f~~ mir-i mirandan Arif pa
o~lu Mehmed Nuri pa~a alm~~t~ r. Bu Nuri pa~a, Midhat pa~a ve damad Mahmud
pa~a ile birlikte Taife sürülen ve tecennün ederek orada vefat eden damad Nuri
pa~ad~ r.
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t~yyetin ilân~ ndan sonra ~ehzade Salâhattin Efendinin o~lu Nihat Efendiye satm~~lard~ r. Bu konak ile kö~k, Ç~ra~an saray~ na nezareti ve
yan~ ndaki su hazinesinden baz~~komitecilerin saraya girip ç~kmalar~~
ve Emin Pa~an~ n Sultan Murada mensup olmas~~sebebiyle kendisinin
vefat~ ndan sonra Abdülhamid için bir diken gibi kalm~~, varislerden sat~ n al~ nmak istenmi~~ise de uyu~ulamad~~~ ndan nihayet bir
vesile ile yakt~r~lm~~t~ r.
Kaymakaml~ k ve miralayl~~a terfi etmi~~olan Doktor Emin
Bey, Re~it pa~an~n vefat~ ndan bir müddet sonra veliahtl~~~~
zaman~ nda Murad Efendi'ye intisab ile onun husus! doktorlu~unu yapm~~t~~ I, Murad Efendinin kendisine çok itimat ve
teveccühü vard~ . Fikir ve mütalâas~n~~ aç~ kca söyledi~i için
Murad Efendi kendisini severdi. Emin Bey, Murad Efendinin içkiye fazla dü~mesinden mü~teki idi, Seyit Bey vesair baz~~mukarriblerinin veliahd~~ ayya~~bir hale getirdiklerini söylerdi. Amcasiyle
beraber Avrupaya giden Murad Efendi Mehmed Emin Beye siyasi
vaziyet ve husus! hayat~~ hakk~ nda mektuplar göndermi~ti 2.
Veliahd~ n, amcas~n~ n yerine saltanata geçmek h~rs~~ günden
güne art~ yordu; günün birinde Sultan Azizin, Murad Efendi taraf~ ndan zehirlettirelece~i haber al~nm~~t~; bu zehri Mehmed Emin
Begin tertib edece~i de duyuldu~undan Emin Be~in askeri rütbesinin kald~ r~ larak sürgün edilmesine irade ç~km~~t~ . Bu hal üzerine
~a~~ ran Mehmed Emin Bey, zevcesi vas~ tasiyle Sultan Abdülâziz'in
validesi Pertevniyal kad~ n efendiye ba~~vurarak sürgünden yakas~n~~kurtardiysede rütbesini iade ettirememi~ti.
Mehmed Emin Betin kendi yüzünden ve hiç yoktan u~rad~~~~
bu nekbet veliaht Murad Efendiyi müteessir etmi~ti. Kendisi doktora yirmi alt~ n ayl~k ba~lad~~~~gibi Ingiliz ve Frans~ z sefarethânelerine de tavsiye ederek Emin Betin o suretle daha müreffeh bir ~e' Murat Efendinin resmi doktoru hükiimdarl~ k~ nda bile aslen Napolili olan
doktor Kapolyon idi.
2 Emin pa~an~ n bumuhabere!evrakiyle di~er baz~~
mühim vesikalar, kendisinin
vefat~ ndan sonra gizli olarak o~lu At~ f Baka devredilmi~~o da bunlar~~
saklam~~t~.
Birgün At~ f Bekin o~lu Ali Bey bu evrak~~ görüp okumu~~ve babas~
na dar~ ld~ k~~
s~ rada bunlar~~ alarak Ta~k~~la divan-~~ harp reisi Re~it Pa~
aya götürüp teslim
etmi~. Re~it Pa~a, At~ f Beki celp ile tevkif eylemi* fakat bu evrak aras
~ nda
Ra~it Pa~an~ n babas~~ ~air Nüzhet Efendiye ait baz~~
mahrem evrak da bulundukundan At~ f beki fazla tazyik edemiyerek bir hizmete kayr~
lmas~~ tavsiyesiyle
Sivas'a sürgün etmekle iktifaya mecbur kalm~~t~ r.
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kilde geçinmesini temin etmi~ti. ~~te Emin Bey bu sefarethaneler
doktorlu~unda iken Avrupaya kaçm~~~olan M~s~rl~~ Faz~l Mustafa
Pa~a, Ziya Bey. ve sair arkada~lariyle Sultan Murad ve di~er
~stanbuldaki Genç Osmanl~ lar~n muhaberelerine vas~ta olmu~tu.
Ziya Bey (Ziya Pa~a) kendisinin kom~usu ve iyi dostu oldu~undan
aralar~nda muhabere eksik de~ildi.
Doktor Emin Be~in bu rütbesiz vaziyeti be~~sene kadar devam
etmi~ti; padi~ah~~ zehirletmekte kendisinin alakas~~olmad~~~~anla~~lm~~t~;
fakat Emin Bey kendisine refah temin eden vaziyetinden memnun oldu~u için o da hiç bir tarafa ba~~vurup tazallüm etmemi~ti. Bir gün
Emin Bey tenezzüh mahalli olan Ihlamur taraf ~na giderken Sultan
Aziz atla o taraftan geçiyormu~; evveldenberi tan~d~~~~doktoru
görünce durmu~, kendisine iltifat etmi~~ve bilmemezlikten gelerek
niçin sivil gezdi~ini sormu~; o da sebebini arz etmi~, bunun üzerine padi~ah kendisine ihsanda bulunduktan ba~ka rütbesinin
derhal iade edilmesini irade eylemi~tir.
Rivayete göre Sultan Abdülaziz'in validesinin tesiriyle Abdül:aziz ~ehzadelerin birden fazla çocuklar~ n~ n olmas~na müsade
etmemi~ ti, fakat o tarihte sonradan kad~n efendi olan Sayan kad~n
gebe kalm~~t~ ; bu çocukla beraber biri Saldhattin Efendi olarak
veliahd~n iki çocu~u olacakt~; çocu~un dü~ürülmesi için saraya
ebe gönderilmi~~ise de Murad Efendi muvafakat etmiyerek bizzat
amcas~ na gidip rica ederek çoçu~un saray haricinde dü~ürülmesi
için müsaade alm~~~ve bunun üzerine ~ayan kad~n, doktor Emin
Betin kona~~na nakledilmi~ti; Emin Pa~a, Sultan Murad~n ricas~~
üzerine çocu~u dü~ürtmiyerek ~ayan kad~ndan kan alm~~~ve tevellüde mani olm~ yacak bir ilaç ta tertip edip reçetesini vermi~~
ve çocu~un dü~mesi için icab eden ~eyin yap~ld~~~n~~ saraya bildirmi~tir °.
Be~inci Murad~ n hayat~~ s. 202 de Hatice Sultan~ n 1870 de Emin Pa~a
kona~~nda do~du~u yaz~ l~ yorsa da do~ru de~ildir. Bu vakay~~ kay~n validem
Emin pa~an~ n k~ z~~ bayan Emine Servet Çandarl~~ gerek annesinden ve gerek merhum ~ayan Kad~ n Efendiden naklen yukar~ da metinde söyledi~imiz gibi anlatmaktad~ rlar. Hatta Emin Pa~a beyaz ameliyyat gümle~ini giyüp ~ayan kad~ ndan
kan al~rken, hanedandan çocuk do~urarak Kad~ n Efendi olmak istiyen zavall~~ kad~ n, i~in iç yüzünü bilmiyerek teessüründen ve kendisinden al~ nan kan~ n Emin
Pa~an~n beyaz gömle~ini kirletmesinden dolay~~ oh diyerek te~effi-i sadreyledi~ini
nakledermi~. Bu surette yap~ lan ameliyyattan sonra saraya iade edilen ~ayan kad~ n

334

~SMA~L HAKKI UZUNÇAR~ILI

Doktor Emin Bey rütbesinin iadesinden sonra yine bâb-~~ seraskeride ( Milli Müdafaa Vekâleti ) eski vazifesine devam
etmi~~ve Abdülhamidin cülusuna kadar bu rütbede kalm~~~ve cülusu mütaak~ p liva olmu~tur; hattâ bâb-~~ seraskeride terfi edecek
erkân, ümera ve zâbitlerin cedvelleri haz~ rlan~ p takdim edildi~i
vakit, Murad Efendiye mensubiyyeti ve mâlûm olan menla~biyyeti
sebebiyle terfi listesine Emin Begin ismi konulmam~~~idi; halbuki
yeni hükümdar ~ ehzadeliklerinde biraderi Murad Efendi ile aralar~ n~ n pek iyi olmas~ndan dolay~~ Doktor Emin Be~i yak~ ndan
tan~ makta ve kendisini sevmekte oldu~undan onun da terfiini i~aret etmi~ ti; Abdülhamid'in Emin be~i hat~ rlamas~ n~ n as~l sebebi az
a~a~~da söyleyece~imiz üzere Sultan Murad'~n hal'i ve Abdülhamidin cülûsu görü~ ülürken Vükelâ ile Abdülhamid aras~ndaki muhaberat ve mukarrerata vas~ ta olmas~~ idi; i~te bu suretle Emin Bey,
Pa~a olmu~tur. (1876).
Emin Pa~ a daha liva olmadan evvel hastal~~~ na mebni Sultan
Murad'~ n hal'ile Abdülhamidin saltanata geçmesi için vükelâ ile
Abdülhamid aras~ndaki baz~~ tahriri muhaberata tavassut etmi~ti.
Hattâ bundan dolay~~ Sultan Murad~n validesi ~evkefza kad~ n
efendi, iki parmak apoletliler i~ imize kar~~~yorlar diye o~lunun tedavisi esnas~ nda Emin Beye ta~~atm~~~ve o da Abdülhamidin
~artla saltanat~~ kabul etti~ini söylemi~ ti; yâni S. Murat iyi olunca
Abdülhamid saltanat~~ yine ona terk edecekti. ~~te Abdülhamid kendisinin sadr-~~ âzam vesairleri aras~ ndaki muhaberat~~ dolay~siyle
Emin Bey Meclis-i vükelâya, Abdülhamid'in mektubunu götürdü~ü
zaman Mütercim Rü~tü Pa~a, kendisine Abdülhamid'e mensubiyyeti
olup olmad~~~ n~~ sormu~~o da ~ehzadelerin hepsini tan~d~~~n~, Sultan Murad~ n hususi doktoru oldu~u için Dolmabahçeye geldi~i
zaman veliahd~ n kendisini celbederek verece~i bir emanetin hey et-i
vükelâya verilmesini emr eyledi~i için kendisi bizzat okuduktan
sonra al~ p getirdi~ini söylemi~tir °.
Hatice Sultan~~ gizlice do~urmu~~ve çocuk saray~ n musand ~ ra tabir edilen bir
mahallinde büyütülmü~tür. Sayan kad~ n efendi bu iyli~i ömrünün sonuna kadar
unutmam~~, me~rut~ yyetin ilân~ ndan sonra ( bizim yüzümüzden siz uzun seneler
s~ k~ nt~~ çektiniz ) diyerek Emin Pa~a ailesine çok yard~ m etmi~tir.
1 Saray rivayetine göre Abdülhamidden senet al~ nmadan evvel vülcelâ aras~ nda ~ ehzade Kemaleddin Efendinin Sultan Murad iyi oluncaya kadar tahta
geçirilmesi bile dü~ünülmü~~ve Abdülhamidin verdi~i teminat ve senet üzerine
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Doktor Emin Pa~a, saltanattan hal'inden sonra üç ay kadar
gün a~~r~~ saraya gitmek suretiyle sab~ k hükümdar~~ bizzat tedavi
etmi~tir. Emin Pa~a tertib etti~i reçetenin ilaçlar~ n~~ bizzat Beyo~lundaki Kanzuk ~ngiliz eczahanesinde yapt~ r~r ve Sultan Murad~n muhiblerinden olan eczahane sahibi bu hususta pek ziyade ihtimam gösterirdi. Sultan Murad yemek yemedi~inden dolay~~ da zay~f dü~mü~tü. Merhum ~ayan kad~ n efendinin rivâyetine göre Emin Pa~a, niçin
yemek yemedi~ini Sultan Murad'dan sormu~~o da zehirlenmekten
korktu~unu söylemi~. Emin pa~a Hariçten kendisine yemek
tedarik edece~ini ve hatta kendi evinde pi~irtece~ini arzetmi~,
o da muvafakat eylemi~. Yaln~z yemeklerin zevcesi Çe~m-i Mahmur
han~m~ n nezareti alt~ nda pi~ mesini ve onun mühriyle ku~hanenin
kondu~u dülbendin mühürlenmesini ~art koymu~tu Bu suretle üç
ay her gün üç kap olarak bal~ k veya tavuk, pilav ve birde sebze
pi~irilip gönderilmi~ ti. Abdülhamidin cülusunun ilk zamanlar~nda
Ç~ ra~ana serbestçe girilüp ç~k~ l~yordu; Emin Pa~an~ n tedavisi iyi
netice verip hastan~ n akl~ba~~na geldi~i ve bahçeye ç~ karak dürüst konu~ma~a ba~lad~~~~Abdülhamid taraf~ ndan haber al~n~nca
bâdemâ muayyen kimselerden ba~kas~n~n Ç~ra~ana girmesi men
edilmi~~ve bir sabah yine hastas~ na bakmak üzere gelen Emin
Pa~ a, içeri giremiyerek geri dönmü~tü. Hatta Pa~a evine gelüp
vak'ay~~ söyledikten sonra bakal~ m bundan sonra bu kadarla birak~ rlar m~ ? sözleriyle bu halin menkübiyyetine bir ba~lang~ç olduu~unu ima eylemi~tir.
Bu s~ rada yani Sultan Hamidin ilk zamanlar~nda harici ve dahili vaziyetlerin iyi olmamas~~ sebebiyle Padi~ ah aleyhinde hareketler
ba~layup Sultan Murad~~ tekrar hükümdar yapmak faaliyyetleri oldu~u s~rada Emin Pa~a bu gibi faaliyyetleri haber ald~~~~halde
hiç bir fili hareketi görülmemi~~ve duydu~u ~eyleri de kimseye
söylemiyerek bilmez görünmü~ tür. Rus muharebesi esnas~nda
Emin Pa~a S~hhiyye müfetti~li~i ile orduda bulunmu~~ve muharebenin son zamanlar~ na do~ru ~stanbula gelmi~tir.
Bir müddet sonra Kleanti Skaliyeri-Aziz bey komitesine mensap
kendisi hökümdar ilan edilmi~ tir. Bunlar bugün rivayet olarak zikredildi~inden
k~ ymetleri pek az isede belki daha sonralar ~~ tevsik olunabilir ihtimaline binaen buraya yaz~ yorum. Mamafih Belleten'in bu niishas~ nda K. Skaliyeri - Aziz
bey komitesi isimli makalemizin bir notunde gösterdi~imiz gibi Abdülhamid'in
sened verdi~inin do~ru old~~~~anla~~ l~ yor.
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olanlar tutulup bu komitenin birinci derecedeki elemanlar~ ndan Kleanti ile Ali ~efkati be~in, Emin pa~an ~ n kona~~~yan~ ndaki su yolundan
girerek Ç~ ra~an saray~ na gittiklerinin duyulmas~~ üzerine pa~an~ n da
mütaleas~~ sorulmu~~ise de Emin pa~a adem-i maliimat beyan etmi~tir.
Abdülhamid makam~ n~~ her türlü muhalefet ve k~ yamdan muhafaza için uzaktan, yak~ ndan Sultan Murada mensup olanlar~~
birer suretle ~stanbuldan uzakla~t~ rd~~~~ s~ rada doktor Emin pa~a
da bu serpintiden kurtulamam~~~ve yine s~ hhiyye reisli~i ile ve
deniz yoluyla Yunan hududuna gitmi~~ve bir müddet Golos'da
oturmu~tur. ~~te bu s~ rada Kleanti Skaliyeri-Aziz bey komitesinin kal
uzuvlar~ ndan olup, Belleten'in bu say~s~nda yazd~~~ = gibi Kleanti
ile birlikte Atina'ya kaçm~~~olan Nak~ibend kalfa uzun zamandanberi
sarayda tan~ d~~~~Emin pa~ an~ n Golos'a geldi~ini haber almas~~ üzerine
Atina'dan kalkarak gizlice oraya gelüp kendisiyle görü~mü~tür.
Nak~ibend kalfa, pa~ay~~ görünce a~lam~~~efendisi Sultan Murat
hakk~ nda malümat alm~~~ve Atinada rahat~~ iyi olup s~ k~ nt~~ çekmedi~ini fakat ecnebi memleketinde pek s~ k~ ld~~~ n~~ ve bir müslüman
memleketine gitmek istedi~ini fakat Padi~ah taraf~ ndan Yunanistanda
Oldu~u gibi di~er yerlerde de takip edilmekten korktu~unu söylemi~~
ve çok a~lam~~~bunun üzerine Emin pa~a ~ ngiliz tabiiyyetine geçerek
M~ sra gitmesini tavsiye eylemi~ tir. Nak~ ibend kalfa bu mülâkattan
sonra tekrar Atinaya dönmü~tür. Emin pa~an~ n, Nak~ibend kalfa
ile görü~mesi hakk~ nda padi~aha jurnal verilmi~~ve bu hususta
kendisinden baz~~ ~eyler sorulmu~~ise de Emin pa~ a görü~tü~ünü
itiraf eylemi§ ve Nak ~ibendin nedamet edüp a~lad~~~ n~~ beyan etmekle iktifa etmi~tir.
Emin pa~ a, orada i~ ini bitirdikten sonra ~stanbula dönmek
istediyse de müsaade edilmemi~, bunun üzerine tekaütlü~ünü talep
ederek memleketi olan ~skilip'te oturaca~~n~~ istida etmi~~ona da
müsaade olunmam~~, Hicaza gitmek talebinde bulunmu~, o da
olmam~~~ve nihayet ~ stanbuldan ailesinden ald~~~~bir fena haber
üzerine hiç kimseden naezuniyyet almadan yola ç~ km~~~ise de Istanbul'a giremiyerek do~ru ~zmit'e gelmi~tir.
Emin pa~an~ n böyle hotbehot padi~ ah~ n iradesi al~ nmadan
vazifesini terketmesinin sebebi, daima heyecan içinde ya~~yan
refikas~ na nüzül isabet etmesini haber almas~~ idi. Pa~ a vapurla vazifesine giderken zevcesi Sarayl~~ Ç'e~nzi li/kg~ mur han~m~~ ziyarete gelmi~~
olan bir harem agas~ , Selanik ve Golos'a giden bir vapurun batt~ g~ n~~
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ve içinde bulunanlar~n ve bu meyanda bir pa~an~n da bo~uldu~pnu malilmat olarak haber vermi~, Çe~mi Mahmur han~m
bo~ulan' kendi zevci zan ile zihninde bunu kurmu~~ve otururken
ani olarak felce u~ram~~t~r.
Emin pa~a ~zmite geldi~i zaman mâbeyne muracaat ile cani
ve hainmiyim ki ~stanbula ailemin bu felaketli zaman~nda gitmeme
izin verilmeyor, yollu ~ikayet etmi~~fakat bir netice has~l olamam~~,
bunun üzerine k~z~~ Emine Servet han~m ile bir cariye ve bir de
a~c~s~n~~ yan~ na ça~~rarak üç ay kadar ~zmitte oturmu~tu. Bu s~ rada
Emin pa~a (Beyrut) a tayin olunup Çanakkale yoliyle hemen hareket etmesi emredilmi~~ise de bunu da dinlemeyüp ans~z~ n trenle
~stanbula geliip Kad~ köyünde damad~~ Ziya be~in kö~küne inmi~tir.
Emin pa~an~n ~stanbula hareket etti~i o zaman Izmit Redif kumandan~~ bulunan binba~~~ R~za bey (serasker R~za pa~a) taraf~ndan
Bab-~~ seraskeriye bildirilmesi üzerine keyfiyyet arzolunarak zevcesinin malüm vaziyeti sebebiyle ~stanbul taraf~ na geçmemek ~artiyle
on be~~gün Kad~köyünde oturmas~na irade ç~ km~~~ve kendisini
tarassut için kö~k civar~ na hafiyeler tayin edilmi~tir. Emin pa~an~n
menzul olan refikas~~ Araba vapuriyle Üsküdara ve oradan da
damad~n~n kö~küne getirilmi~, on be~~gün beraber bulunmu~lar,
ve bundan sonra Emin pa~a ailesine son veda~~ yaparak bir Rus
vapuriyle Beyrut'a hareket eylemi~tir (1881).
Emin Pa~ a Beyru'ta gittikten sonra iki üç ay kadar ya~am~~~
bir ziyafeti müteakib rivayete göre zehirlenerek üç gün sonra Rumi
23 ~ubat 1297 ( 1882 Mart 8 ) tarihinde vefat etmi~tir. Deli Fuat
Pa~a merhum ile miralay Ethem Bey, Maslak mukavele senedi i~ine
vak~f olan Emin Pa~an~ n menkubiyyetinden müteessir olarak atup
tuttu~u için zehirlettirilerek öldü~ünü söylerlermi~~°. Emin Pa~an~n
kabri Beyrut'da Be~üra mahallesinde rü~diye mektebi yakinindeki
mezarl~ktad~ r. Vas~f Bey taraf~ ndan yaz~lan sanatkârâne kabir
kitabesi aynen ~öyledir :
livâsiydi Emin Pâ~ân~n eyvahkim
Tabib
Nebâtât-~~hayât~n tür-ii-târâc eyledi devrân.
Emin pa~an~n küçük K~ z~~Emine Servet han~ m bir gün merhum deli Fuat
pa~an~ n konak~ na giderek uzun zamandanberi tan~ d~~~~han~ m efendiyi ziyaret
etti~i s~ rada Fuat pa~a da gelerek söz Emin pa~aya intikal edince pa~a: «K~ z~ m
evinizi yakt~ lar, babam zehirlettiler kimi kime ~ikayet edeceksin, allaha b~ ark»
demi~tir.
Benden: C. VIII, F. 22
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~lâc-~~derdini tertip içiin âczin beyân itti
Diriga kavl-i Lokman hem de eczâhâne-i imkân.

•

Kesildi ni~ter-i sâz-~~ecelle ri~te-i ömrü
Uzatt~~
fermiin~na gerdân~n~~ol-ön.
Ana dâzah yüzü göstermesun hem ma~firet k~lsun
Bihak-k~~hürmet-i niir-~~Muhammed Hazret-i yezdân.
Murad tarih-i cevher sanma, Pâ~âya duâ Vâs~ f
Behi~t itsün mekân~ n lemyezel hem yâverin tymân.
Sene
1297 ~ubat 23
1299 Rebiulâh~r
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Emin Pa~a vefat~ nda altm~~~ya~~ nda idi; Frans~ zcay~~ pek iyi
bildi~i için mesleki üzerinde tetebbuat~~ vard~ ; bundan dolay~~
Mustafa Re~it Pa~a'ya ve Be~inci Murat'a intisab ile husust tabibleri olmu~tu. Tab'an hadid ve aç~ k sözlü olup kanaatini gizlemezdi.
Pa~an~ n ye~il ta~~üzerine hâk edilmi~~olan tâlik mührü
_
Rabbenallah-ül-muin - Abdüldi Mehemmed Emin
ibarelidir.
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Emin Pa~an~n vefat~ndan sonra Ç~ra~an saray~na nezareti oldu~unu yukar~ da söyledi~imiz kona~~n~n yan~ndaki su hazlnesi Kleanti komitesinin faaliyeti esnas~nda kapat~lm~~~ve oraya iki nöbetci de
konmu~sa da Padi~aha tam bir emniyyet gelmemi~ ti. Bunun üzerine kona~~n hazine-i hassa taraf~ndan sat~n al~narak bahriyye naz~ r~~Bozcaadal~~ Hasan Hüsnü Pa~o'ya verilmesi takarrür etmi~~
ise de verese satmam~~~ve bir müddet sonra ailenin konakda bulunmad~klar~~ ve sayfiyeye gittikleri s~ rada al~nan tertibat üzerine konak yak~lm~~t~ r; bunun üzerine ailenin bir k~sm~~ kona~~n arka taraf~nda bulunan tek servi soka~~n~n gerisindeki ah~ab eve nakletmi~tir. Me~rubyyetin ilân~ndan sonra konak arsas~n~~ ~ehzade
Salâhaddin Efendinin o~lu Nihad Efendi vereseden sat~n alarak
~imdiki binay~~ yapt~ rm~~t~r. Kona~~n yan~nda Kleanti komitesi
azas~ ndan Muhtar begin oturdu~u Halil bey kona~~~vard~ r ki ~imdi
merhum Enver Pa~an~n eni~tesi Naz~m Bey ailesindedir.
Emin Pa~a evvelki zevcinin vefat~ ndan sonra ikinci defa evlenmi~tir. ~lk ailesinden çocuklar~~ olmu~~isede ya~amam~~lard~r.
Evlâdlar~~ ikinci haremindendir.
Hac~~ Ebubekir
efendi
Doktor
M. Emin pa~a
1822 - 1882

At~ f bey

Ali bey

Bayan Emine Servet
Çandarl~~

I
B. M. Emin Bn. Niver

Bayan Sâfiye G~yasuddin Halil B. Bn. Saniye
Bey
Uzunçar~~ l~~

Ekrem Azar

A. Oktay
Uzunçar~~ l~~

Mür~ide H.

Bn. Aliye
Ziya

M. Ergun
Uzunçar~~l~~

**
Muhterem Süleyman Kâni ~rtem Saray ve Bâb-~dlinin iç yüzü
ismile Ak~am gazetesinde ne~rettikleri s~ ra makalelerinin bir yerinde
*

Bayan Emine Servet'in zevci Çandarl~~ ahfad~ ndan binba~~~merhum Mehmed ~efik bey kaptan olup benim kay~ n pederimdir,
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(tefrika numaras~, 352) Ali ~efkati Be~in ve di~erlerinin Emin Pa~a
kona~~ = yan~ ndaki suyolundan Ç~ ra~an saray~ na girdiklerini
beyan ederlerken tashil~~ edilmek icabeden a~a~~ daki mütaleay~~
yaz~ yorlar:
"
Zevcesi, ~ ehzade Salâhaddin Efendi validesinin k~zkarde~i
olan Doktor Emin Pa~a kona~~ mn kar~~s~ na (yan~ na) isabet eden
suyolu bacas~ ndan girilerek ... „
Be~inci Muradm ikinci kad~ n~~ ve ~ehzade Saldhaddin Efendinin validesi Reftdr-idil Kad~ n Efendinin k~ zkarde~i olan han~ m, Emin
Pa~an~ n zevcesi de~ il cariyesidir ve cariye ad~~ da Ceylan Kalfa
d~ r azad edilüp kocaya vard~ ktan sonra Melek ad~ n~~ alan bu
han~ m, Reftar-~dil kad~ n~ n küçük karde~ i ve Salâhaddin Efendinin
teyzesi idi. ~ ki karde~~olan bu han~ mlardan birisi saray ve di~eri
de Emin Pa~a taraf~ ndan al~ nm~~t~ ; bunlar~ n ortanca bir karde~leri
de Terdnedil han~ m olup Sultan Abdülaziz dairesinden ç~ km~~~ve
sonra hacca giderek orada vefat etmi~tir. Melek han~ m~ n Hac~~
Nazif Bey ismindeki bahriye zabiti olan zevcinden biri k ~ z digeri erkek iki çocu~u ve anlardan da torunlar~~ vard~ r.
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