BE~INCI MURAD ~LE O~LU SALM-IADD~N EFEND~Y~~
KAÇIRMAK ~Ç~ N KADIN KIYAFET~ NDE ÇIRAbANA
GIRMEK ISTEYEN SAHISLAR
~SMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI
T. T. K. üyesi, Bal~kesir Mebust~~
Say~ n Bay S. K. irte~n'e

~ kinci Abdülhamid'in cülüsundan takriben iki buçuk ay sonra
yani 1876 senesi ikinci te~rininin son yar~s~~içinde Sultan Murad'
Ç~ ra~an saray~ ndan alarak Avrupaya kaç~ rma~a te~ebbüs edilmi~~
ise de zaman~nda haber al~ nan bu te~ebbüs akl~n kalm~~t~ r. Ben
bu hadise münasebetiyle elde etti~im bir vesikaya mukaddime
olmak üzere a~a~~daki malümat~~ veriyorum.
Abdülhamid'in cülüsu üzerine hal' edilen Sultan Murad, pâdi~ahlar~ n ikametine mahsus olan ve Be~ikta~~saray~~ da denilen
Dolmabahçe saray~ndan Ç~ ra~ana nakledilmi~~ve yeni hükümdar da
Dolmabahçeye yerle~mi~ti.
Henüz hasta bir halde bulunan Sultan Murad'~ n taraftarlar~~
faaliyete ba~layup kendisinin hâl-i s~hhatte oldu~unu ~stanbul halk~~
aras~ nda i~âa eylemi~lerdi; bu sözler halk~ n dedi kodusunu mucip
olup iki hali fr,1:- vak'as~ nda bulunmu~~olan Mütercim Rü~tü Pa~a
ile ~eyhulislam Hasan Hayrullah efendinin i~~ba~~nda bulunmalar~~
yeni Padi~ah~~ korkuttu~undan Abdülhamid biraderi Sultan Murad>
tekrar muayene ettirme~e lüzum hissetmi~~ve Murad~ n tedavisine
memur Mepyo, At~f Pa~a, Monçeri ve Kapolyon taraflar~ ndan
yap~lan muayenede Sultan Morad~ n hakikaten hasta oldu~u görüAbdülhamid bu s~ ralarda
lüp mü~ terek bir rapor verilmi~ti
biraderinin tekrar hükümdar olmas~~ için propa~anda yapan baz~~
adamlar~~ tevkif ettirüp yan~ na ça~~ rarak güya anlara :
"Sizin biçare biraderimin ahval-i s~hhiyyesi hakk~ nda mugayir-i
hakikat haberler i~âa etmi~~oldu~unuzu i~ittim. Sizi ay~ plamam,
kendisinden ötedenberi iyilik gördü~ünüz için ~imdi sadakat
sâni ve devr-i saltanat~ . s. 135, 135.

590

ISMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI

göstermeniz ve ~ifayap olmas~ n~~ arzu etmeniz tabiidir; onun iyi
olmas~ n~~ ben de can ve gönülden arzu ederim; fakat verdi~iniz
haberler do~ru de~il; an~ n için süküt etseniz daha iyi edersiniz.„
Diyerek bunlara birer memuriyet vermek suretiyle bu propagandan~ n önüne geçmi~~imi~~
Abdülhamid, bu propagandac~ lar~~ susturmak suretiyle i~i hal
ettim san~ rken günün birinde Sultan Murad' kaç~ rmak isteyen ve
filiyata geçen bir zümre ile kar~~ la~m~~t~; bunlar sab~ k hükümdar
ile o~lu Salâhaddin efendiyi kaç~ rup Avrupaya götürecekler ve
orada Murad'~ n halinin ~eria ve kanuna muvaf~ k olmad~~~ n~~ ve
Murad~ n me~ru hiikümdar tan~ nmas~ n~~ ve Abdülhamidin saltanat~~
gasbetmi~~oldu~unu bir beyannâme ile ilân eyleyeceklermi~~2.
Bu i~e yâni Sultan Murad~~ kaç~ rma~a iptida te~ebbüs ile
sarava girerek Sultan Muradla görü~ en ve kaçmak program~ n~~
tertip eden, kuvvetli ihtimale göre ~ ngiliz konsolatosu ba~~tercüIstavridisin biraderi.... ~stavridis imi~~3; bu, Ç~ ra~an saray~~
yak~ n~ nda birinci feriye k~sm~ nda oturan ~ehzâde Kemaleddin
efendinin dairesine gelmi~, buradan, Ç~ ra~an ile gizlice muhabere
etmi~~ve bu muhabereden sonra günün birinde çar~ af giyerek
Kemaleddin efendinin iki kalfas~~ aras~ nda Ç~ ra~ana girmi~ti'.
~ stavridis sarayda bir gece kalm~~, Sultan Murad~ n dairesinde
yatm~~ , o gece sabaha kadar ikisi kaçmak için plan haz~ rlam~~lar.
I Bunlar Sultan Murad~ n harem kâhyas~~ topal Süleyman Efendi ve kâtiplerden Seyid Bey ve Raif Efendi ile beraber on ki~i imi~~( Abdülhamid-i ~âni
ve devr-i saltanat~ , s. 636 ).
2 Bu bevannâmeyi hüldimel elde etmi~~( Abdülhamid-i ri~âni ve devr-i saltanat~ , s. 138 ).
3 Bay Ziya ~akir bunun bizz.at konsulato ba~~tercöman~~ ~ stavridis oldu~unu söylüyor. Ben metinde El-~ iizziyan ~ n kayd~ n ~~ tercih ettim.
Ebözziya Tevfik begin, Süleyman Pa~a zade Sami Be~e bildirdi~ine göre
~ ngiltere konsulatosu ~stavridis bir çar~ afa biirünerek bir takrib Ç~ ragana girip Sultan Muradla g,örü~ mü~tür ( Süleyman Pa~a muhakemesi - zeyl k~ sm~~
s. 16 ). Ziya ~akir, Filizten Han ~ mdan naklen ~ef~ zade Kemaleddin Efendinin
Feriyedeki dairesinden orta boylu, son derece zay ~ f küçük siyah sakall~~ gayet
nazik bir Türkiin girdi~ ini beyan ediyor ve bunun Ali ~efkati olmas~~ ihtimaiini
söylüyor: halbuki Ali ~efkati zay ~ f olmay~ p bal ~ k etinde oldu~undan bu girenin
ba~ka birisi olmas~~ icabeder; Ebüzziya Tevfik Bey merhurnun, ~ stavridisin
çar~ afla saraya girip Sultan Muradla ~ niililkatini söyledi~ine göre Ç~ ragana
girenin bu rurn terciiman olmas~~ ihtimali kuvvetlidir. Bundan dolay ~~ ben metinde öyle sri-.;sterdin~ .
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Bu plana göre saray~n kar~~s~ na bir Ingiliz gemisi gelip demirleyecek ve bu geminin geldi~i gün Sultan Mnrad~~ kaç~ rma~a
memur olanlar bir takrip Ç~ ra~ana girecekler ve gece yar~s~~
gemiden fenerle saraya bir i~ aret verilecek ve bir de sandal
gönderilecekmi~. Gemiden verilen i~aret üzerine saraya girmi~~
olanlar Sultan Murad~~ alup yava~ça r~ht~ ma inecekler, oradaki
nöbetçilerden birisini güzellikle veya zorla elde edüp sandal ile
Sultan Murad~~ Ingiliz gemisine götüreceklermi~.
Ç~ra~ana giren Istavridis, Sultan Muradla bu plan~~ tertip
ettikten sonra ertesi günü yine Kemaleddin efendinin dairesinden
ç~kup gitmi~~
O s~ rada ~ stanbulda bulunup mütercim Rü~tü Pa~ a kabinesinde
~üray-~~ devlet reisi bulunan Midhat pa~an~ n rivayetine göre müte~ebbisler kad~n k~ yafetinde saraya girüp Sultan Murad', saray~n
önünde duran Ingiliz vapuruna de~il Rus vapuruna bindirüp
Odesaya kaç~ racaklar ve Murad oradan saltanat hakk~ n~~ iddia
edecekmi~; bunlar dört ki~i olup içlerinden birinin Istavridis
oldu~u anla~~lm~~t~ r. Kapuda duran nöbetçiler bu kad~ nlardan
birinin peçesinin alt~ nda uzun bir sakal görüp ~üphe ederek
hepisini tevkif etmi~lerdi 2.
Üçüncü bir rivayet de, bunlar Sultan Murad~~ de~il, o~lu Salâhaddin efendiyi kaç~ racaklarm~~. ~ehzade bir kapal~~ araba ile
Beyo~lunda Rus sefarethanesine götürülecek ve sonra münasip
bir zamanda Rusyaya kaç~ r~lup vaktiyle ~eyh ~amilin o~luna
yap~ld~~~~gibi kendisine beylik verilecekmi~. Salâhaddin efendinin
kaç~ r~lmas~ na karar verilince evvela saray kap~s~ na iki kad~ n
gelmi~; bunlar valide sultan~~ görmek istemi~ ler, kap~c~ lar valide
sultan~n me~gul oldu~unu söyleyerek bunlar~~ bekletmi~ ler; o
s~ rada d~~ar~ da bir araba durmu~~içinde Rum ~ stavridis ile bir
Lehli varm~~ ; bunlar bilinerek tevkif edilüp Be~ikta~~saray~na
damad Mahmud pa~an~n yan~ na götürülüp isticvap edilmi~ler ve
Murad~ n hayat~~ s. 154; ila 156 Filizten han ~ m~ n rivayeti bu suretle
saraya girenin kibar bir Türk oldu~u suretinde ise de bunu tevsik edemedi ~•im
için ben bu saraya giren adam ~ n ~tavridis oldu~u ihtimaline binaen ~üpheli
olarak metinde öyle gösterdim.
2 Abdülhamid-i san ve devr-i saltanat ~ , s. 138.
1 Be~inci
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yukar~da yazd~~~= ~ekilde cevap vermi~lerdir I.
Bu birbirini tutmayan üç rivayetten Midhat pa~aya atfedileninin
do~ru oldu~u Sultan Murad~ n vâlidesinin, Murad~ n hem~iresi olan
sultana gönderdi~i 1293 tarihli bir mektubdan anla~~l~yor.
Bu mektubun suretini yazmadan evvel bu i~in ne suretle duyuldu~una dair olan rivayetleri de söyleyelim:
Bay Ziya ~akirin, gözde sarayl~ lardan Filizten han~ mdan
nakletti~ine göre mes'ele ~öyle duyulmu~tur:
Fethi Pa~azâde damad Mahmud Pa~a, Sultan Murad taraftarlar~ ndan olup ~ ehzâde Kemâleddin efendinin dairesine de devam
edermi~. Bu münasebetle Sultan Murad~ n kaç~ r~laca~~n~~ kendisine
açm~~ lar; fakat o s~ rada bir mes'eleden dolay~~ Sultan Hamid,
damad Mahmud pa~ay~~ tazy~ ka ba~lam~~~ve o da güya padi~aha :
"Benimle u~ra~aca~~ n~za as~l dü~manlar~ nla u~ra~~ n~z,
yak~nda sab~ k hâkan~~ kaç~ racaklar, ba~~ m~za büyük i~ler
açacaklar.,,
diye söylemi~; Pâdi~âh bu cüretkârl~~a inan~ namak istemi~, el
alt~ ndan tahkikat yapt~rm~~~ise de bir ipucu elde edememi~~ve
Mahmud pa~ay~~ saraya ça~~ rarak isticvab etmi~~ve bu mes'elenin
hakikatini meydana ç~ karmas~ n~~ irade eylemi~tir. Pâdi~ aha sadakatini göstermek ve müddeâs~ n~~ isbat etmek isteyen Mahmud Pa~a,
Ç~ ra~an saray~ na yedi, sekiz tüfenkçi yerle~tirmi~~ve bunlara lâz~m
gelen talimat~~ vermi~~ve Kemâleddin efendinin dairesine s~ k s~ k
devam ederek Sultan Murad~ n kaç~ r~laca~~~zaman~~ ö~renmi~ tir.
Ç~ ra~an saray~~ kap~ s~ na memur edilen tüfenkçiler, kurnazl~ k
ederek saraya girüp ç~ kana pek ald~ r~~~etmeyüp müsamahakâr
davrand~ klar~~ zann~ n~~ vermi~ ler; günün birinde Ç~ ra~an~ n kap~s~ nda
bir araba durmu~, içinden çar~afl~~ dört kad~ n inmi~, bunlardan
biri Kemâleddin efendinin sarayl~ lar~ ndan imi~. Bu sarayl~ , kap~c~ lara valide sultan~~ ziyarete geldiklerini söylemi~; tüfenkçiler bunlara
“buyurunuz ~ u odaya giriniz içeriye haber verelim„ diye gelenleri
kap~ n~ n yan~ ndaki küçük odaya alm~~ lar ve sonra hep birden
odaya dalarak taba~-,calar~ n~~ çekip bu ziyaretçilere çevirmi~ler ve
Bu kaç~ rma i~ inde Adliye nezareti memurlar~ ndan üsküdarl~~ Mehmed
efendi, Maliye nezareti mernurlar~ ndan Hüsnü bey kullan~ lm~~. Bunlar Be~ikta~~
zab~ tas~~ memurlar~ ndan Arif bey isminde birine ü ç yüz lira vererek yard ~ m~ n~~
temin etmi~ lerdi (Abdülhamid-i sâni ve devr-i saltanat ~~ 136).
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yüzlerini açt~ rup kendilerini yakalam~~lar ve ellerini ba~layup
Be~ikta~~saray~na göndermi~lerdir t.
Mirât-~~ Hakikaete de bu vakadan bahsolunmakta ve Sultan
Murad~ n bir ak~am ikametgah~ ndan al~ narak Ingiltere sefareti vas~tasiyle Londra'ya kaç~ r~lmas~ na te~ebbüs olunup bir aral~k ~ ngiltere sefareti tercüman yamakl~~~nda bulunmu~~olan bir Rum ile
iki, üç ki~inin çar~aflara bürünerek Ç~ ra~an saray~~ dahilinde
tutulduklar~~ k~saca beyan edilmektedir 2.
Di~er bir rivayete göre Sultan Murad~ n kaç~ r~ lmas~~ i~ini Ç~ ra~an kad~ nlar~ndan baz~lar~~ biliyorlarm~~. Sultan Murad~ n eski
gözdelerinden biri, bu s~ rr~, kendisiyle pek s~ k~~ ve samimi görü~tü~ü Sultan Hamid cariyelerinden birine hikaye etmi~~ve keyfiyyet
bu suretle anla~~ larak tertibat al~ nm~~~ve ~stavridis ile arkada~lar~~
yakalanm~~lard~ r 3.
Filizten han~m~ n baz~~ eski kalfalardan nakletti~ine bak~l~ rsa
- ki bu nakli Mirat-~~ hakikat müellifi de teyit etmektedir - Sultan
Murad~ n Ç~ ra~andan kaçmas~~ i~inin Damad Mahmud Pa~a taraf~ nBu
dan Abdülhamid'e yaranmak için tertibedildi~i anla~~l~yor
husus hakk~nda Mirat-~~ hakikat ~öyle diyor 5 :
"Ç~ ra~~n saray~ nda kar~~ k~ yafetinde tutuldu dedikleri herifleri
oraya sokan ve sonra ele geçirdik diye feryad eden mabeyin mü~iri Damad Mahmud Pa~a oldu~u muahharen tahakkuk eyledi~inden bu ilkaat~ n ba~lang~c~~ o misillü müteneffizan~ n mücerret Padi~ah~~ havf ve telâ~a dü~ ürerek muhafaza-i nefsi için kendilerinin
vücuduna muhtaç eylemek ve o tank ile cah ve ikballerini vikaye
ve ila etmek tasavvurundan ibaret idi.
Bu vak'ay~ , Filizten han~ m Kleanti komitesiyle kar~~ t~ rmi~~ve o suretle
anlatm~~~ise de öyle olmayup yaka Abdülhamidin saltanat ~ n~ n ilk aylar~ na aiddir.
2 Mirat-~~ hakikat c. II, s. 39.
3 Abdülhamid-i sâni ve devr-i saltanat ~ , s. 138.
4 Filizten han~ m~~~ ~öyle naklediyor : 'Bilmem yalan bilmem gerçek günah ~~
söyleyenlerin boynunda kals~ n; bu mes'eleden bahseden eski kalfalardan baz~ lar~~
Mahmud Pa~a hakk~ nda iyi söylemezlerdi, onu adeta iki yüzlülükle ittiham
ederlerdi, hatta efendimizin kaçmaka hiç bir niyyeti yoktu; zaten tabiati böyle
~iddetli hareketlere müsait de~ ildi; fakat damad Mahmud Pa~a ne yapt~~ yapt~,
bir manavra çevirdi Abdülhamide yaranmak için bu mes'eleyi bizzat tertip etti
derlerdi» Be~inci Murad~ n hayat~~ s. 157.
S Mirat-~~ hakikat c• II, s. 39.

Belleten: C. VIII, F. 38
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Bu hadisenin kahramanlar~ ndan birisi Istavridisi ve di~eri Lehli
adam Mihaloviski isminde Prodos mason bacas~ n~ n naz~ r-~~ evveli
olup di~er ikisi malüm de~ildir °. E~er mütebaki iki ki~i Türk
ise onlar~ n da yukar~ daki bir notta ismi geçen maliye nezareti
memurlar~ ndan Hüsnü bey ile adliye nezareti memurlar~ ndan üsküdarl~~ Mehmed bey olmas~~ iktiza eder. Bunlar~ n Mahmud Pa~a
taraf~ ndan Dolmabahçe saray~ ndaki isticvablar~ nda Mehmed ve
Hüsnü beyler (~eytana uyduk) diye cevap vermi~lerdir. Ebuzziya
Tevfik be~in yazd~~~na göre Istavridis iki üç ay kadar umuml
hapishanede meriyyülhât~ r odas~ nda tevkif edilmi~ti, hatta Nam~ k
Kemal bey ile Teoclur Kasap efendi de burada mevkuf bulunup
Istavridis ile görü~ürlermi~. Ebuzziya, Kemal be~i ziyarete gitti~i
zaman Istavridisi de orada görürmü~~ 2. Yaln~z Ebuzziya merhum,
Midhat Pa~an~ n Birendiziye tebidiuden birkaç gün evvel ~ stavridisin Ç~ ra~ana girdi~ini söyliyorsa da yaka epey zaman evvel
ve hatta Midhat Pa~an~ n sadaretinden önce olup bu meseleye dair
ne~redilen suretini a~a~~ya koydugum üstü örtülü hükümet beyannamesi de bizim mütaleam~ z~~ teyid eder:
1 kanunuevvel 1292 ( 13 birinci kanun 1876 ve 26 zilkade
1293 ) tarihli resmi beyanname :
Geçenlerde baz~~ bedhâhan tebdil-i k~yafetle Ç~ra~an Sardy-~~
âlisine dühul kasd~~ için ol canibe azimetleri istihbar olunmas~~
üzerine ahzü teukif olunup icray-~~tahkikat ile merkumlar istintak
cdildikte keyfigyet mahz-~~ isaet oldu~u anla~~larak merkum müfsitler hakk~nda miicazat-~~ ldz~me derdest-i icra bulunmu~~olma~la beyan-~~ hale ibtidar k~l~n& 3.
* *

1 — Yukar~ ki mütaleay~~ hulâsa edecek olursak Sultan Muradla o~lunu Avrupaya kaç~ rmak için bir te~ebbüs yap~lm~~, pilan
Bay Ziya ~akir, ~stavridis ile Lehliyi zikrett~ kten sonra Kleanti Skaliyeriyi dc gösteriyorsa da henüz o tarihte Skaliyeri daha sahneye ç~ kmam ~~t~ .
2 Süleyman Pa~ a rnuhakemesi( zeyl k~ sm~ ) s. 16 Ebuzziya Tevfik beden sordu~u bir sual üzerine ~nerhumun Süleyman Pa~azi1de Sami i-ieye verdi~i cevaptan.
3 Süleyman Pa~a zade Sami Be', merhum, Sabah gazetesinde gördü~ ü bu

resmi ilân~~ Kleanti - Aziz Bey komitesine ait zannederek Süleyman Pa~a muhakemesi isimli eserinin 59 uneu sahifesinde not olarak kay ~ t etmi~~isede sonradan gene kendisi bunun do~ru olmad~~~ n~~ tahkik eyleyerek ayn ~~ eserin zeyil
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Be~inci Muracria oklu Salâhaddin Efendi'yi Rusya'ya kaç~ racaklar~ na dair V. Murad'~ n
annesi taraf~ ndan Sultanlardan ad~~ bilinmiyen birisine yaz~ lan mektup
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tertip edilmi~, bu tertibe göre kad~ n k~yafetinde saraya girmek
isteyenler yakalanm~~lard~r.
2 — Bir rivayete göre bu tertibat yap~ld~ktan sonra saray
mü~iri Damad Mahmud Pa~aya haber verilmi~, di~er rivayete
görede Sultan Murad~~ kaç~rmak i~ini Damad Mahmud Pa~a düzerek Padi~ah~~avcu içine almak istemi~tir.
3 — Bu vak'a 1876 birinci kânun ba~lar~nda veya ikinci te~rin sonlar~nda olmu~tur.
4 — Bu hadisenin 1878 deki Kleanti Skaliyeri - Aziz bey komitesiyle alakas~~ olmay~p andan epi zaman evveldir.
5 — Beyannâmeye göre tutulanlar hakk~nda o tarihde henüz bir
karar verilmemi~~ve verilecek cezan~n derdest oldu~u zikredilmi~tir.
6 — Valide Sultan~ n mektubundan da bu i~in mürettep oldu~u
anla~~lmaktad~r.
**
Say~n Süleyman Kani ~rtem, bu vak'an~n hangi tarihde yap~ld~~~n~~ bilenlerin yazmas~ n~~arzu buyurduklar~na binaen bu makaleyi
muhterem üstada ithaf ediyorum.
Hadiseye dair Valide Sultan~ n, Be~inci Murad'~ n hem~iresine
gönderdi~i 1293 H tarihli mektubunun sureti':
Sevdi~im gözüm, ci~erim Hazretleri
~stifsare A~a /adlar~n~~göndermi~siniz, te~ekkür ederim. Bihamdillah-i Teâlâ bildi~iniz vech üzere afiyetteyiz ve zât-~~Devletlerinin afiyet haberlerinden dahi memnunum. Ey Efendim ~a~mazm~s~n~ z, bundan bir kaç gün evvel kapumuza bir tak~m Ç'arldar
( Carl~ lar, Ç'ar~afl~lar ) gelmi~ler, tutup zabtiyeye götürmü~ler, güya
Efendimizi ve Salâhaddin Efendiyi Rusyaya kaç~racaklarm~~~da memurlar tutmu~lar; Allah ak~l versin. Sultan Murad,' n millete ve devlete
k~sm~nda ( s. 16 ) tashill etmi~tir. Muhterem Bay Süleyman Kâni Irtem üstad~m~ z~ n vak'alar aras~ ndaki mübayenet nazar-~~ dikkatini celbetmi~~fakat kendileri de mütereddi olarak ~iipheyi halledememi~lerdi ( Saray ve Bab-~~alinin iç yüzü
tefrika numaras~~ 351 ila 354 ). Elimize geçen Sultan Murad'~ n validesinin mektubu bu vak'an~ n Abdülhamid ve devri saltanat: isimli eserdede gösterildi~i
gibi Abdülhamid'in ciilusundan bir kaç ay sonra oldu~u anla~~ lm~~~ve Mirat..1
hakikatin ifadesi de bunu göstermi~tir. Abdülhamid, ancak bu vak'adan sonra
Y~ ld~ za ç~km~~~olup Ali Suavi ve Kleanti Skaliyeri - Aziz Bey cemiyetlerinin
faaliyeti Padi~ah Y~ ld~ zda bulundu~u s~ rada vukua gelmi~tir.
Foto~rafisi makalenin sonuna konmu~tur.
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ne ihaneti vard~r ki hasmi olan Rusyaya kaçs~n; Vallah buna kahkaha
ile gülmelidir olkadar ; hem kendileri bu desiseyi yapm~~lar ve hemde
bizim üzerimize atm~~lar. Bdri yapt~lar yapacak yolunda yapaidiler.
Ne fayda böyle bir desiseyi herkes anlam~~lar utans~nlar. Allah
onlar~~daha cihe~ na rezil etsin. Zavall~~ bizim a~z~m~z kapal~~ bir
~eyden haberimiz yok, kendi derdimizle. Bunlar~n da i~i kalmam~~~
da böyle fesatl~kla u~ra~iyorlar. Ortal~~a baks~n daha iyi olur;
evIdd~m ne yapm~~~ki kaçs~n. Kapularm mi ilahi memurlar da ve
etraf~m~z kordon oldu~u (oldu~,un~~ ) cihan i~itmi~~de bu Cad~lar
duymarru~lar m~ ? Böyle serbest kap~ya gelip biz içeriye girece~iz
demi~ler. Gün ortas~~böyle ~ey olur mu? Zabtiye miralay~~ hiç
gelmeyip o gün kap~n~n önünde oturup hemen Çarl~lar geldi~i
anda yasakt~r deyip bddel~ii eline ve aya~~na bak~ p ve yüzünü aç~ p
bakt~ktan sonra hiç bir ~ey demeyip arabaya bindirip mabeyne
götürmesi bu ne rezalettir ki kendii i~ine bakmayup müfsitlikte
geziyor °. Vallah pek büyük ay~ pt~r, do~runun muini Allaht~r; her
ne ki bize fenal~k tertip ediyorlar ise kendii ba~lar~na getürsün.
Art~k bu dünyada bizim ba~~m~za gelmeyen kalmad~; cümlesi Cenab-~~ Hakk~n cilvesidir; Allah ~erlerinden bizi ve sizi muhafaza
buyursun da sabr~n~~ da ihsan eylesiin âmin. Do~rusu tahammül
olunacak ~eyler de~ildir. Allah Allah Allah ol kadar. Böyle bir
hasta 2 nereye kaçar? ve hem eyü olsun niçün kaçacakt~r ?
Cuma günü ikinci ve üçüncü kurenâs~~ istifsare geldiler 3 efendimiz de yüzlerine bakmayup heman validem nerededir? diyerek
heman uzun yola (apdesthane) girdi. onlar da baka kald~lar. Sonra
giderlerken ikisine dedim ki: Can~m geçende kapumuza bir tak~m
tebdil-i k~yafetle erkekler gelmi~~diye i~ittim, onlar kimler imi~ ?
bizim Kordon Alt~nda oldu~umuzu i~itmemi~ler mi? diye sordum.
Ikinci kurena bilmiyorum efendim dedi. Üçüncü evet efendim bir
tak~m kalpazan adamlar imi~, derdest olunup taht-~~ istintaktad~rlar,
ne oldu~u daha belli de~ildir cevab~n~~ verdi. Ben de kar~ul~k,
buras~~ saray de~il mi? ~ehir evi midir ki kalp adamlar geliyor;
yallah ~a~t~m taacciib olunacak ~eylerdir dedim. Allah biliir
Bu türi~~Abdülhamide mi ? yoksa Mahmud Pasaya m~~ ? malüm de~il.
2

Bu tarihte Sultan Murad~ n hasta oldu~u aç~ kça görülüyor.

Sultan Hamidin Kurenas~ ndan ikisini istifsar-~~ hat~ ra yollamas~~ bir gösteri~~
olup hakikatte sarayda olup olmad~~~ n~~ kontrol etmek içindir.
3
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efendim mahcup oldular; ~öyle ki ziyade cevaba muktedir olamad~lar; ç~kup gittiler; vay yaz~klar olsun biraderlik böyle mi olur?
maazallah ~erlerinden. Bu husus içiin Sadr-~~âzama kâ~~t yazmak
istedim ise de yine durdum; çünki t~plas~n~~duymu~lar imi~~diye
i~ittim. E~er0 yazmakl~~~m~ z icabederse bildiresiniz efendim güzelim bâki dua. 25 sene 93 2.
Volideniz

Abdülhamide târiz ediyor.
1293 senesinin hangi ay~ n~ n yirmi be~inci günü olduu gösterilmemi~tir.
Yukar~ da sureti yaz~ l~~ beyannamenin tarihine nazaran bunun hicri zilkade ay~~
olmas~~ muhtemeldir.
2

