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Belleten'in 32 inci say~s~ nda Be~inci Murad ile o~lu Salfittin
Efendiyi kaç~ rmak için kad~n k~ yafetinde Çira~an'a girmek
istiyen ~ah~slar ba~l~~~ yle bir makale ne~retmi~~ve bunda kad~ n

k~yafetine girmi~~olan baz~~ ~ah~slar~ n saraya girmek isterlerken,
yakaland~klar~ ndan bahis ile Sultan Murad'~n validesi ~evkef~â
kad~ n efendi taraf~ ndan bir sultan efendiye (Murad'~n k~zkarde~i
olacak) gönderilmi~~olan mektup suretini kaydettikten sonra bu kaç~rma i~i hakk~ nda elde etti~im baz~~mütalealar~~ da i~aret etmi~tim.
O yaz~ mda Valide sultan~ n bu mektubunun 93 senesinde ve
bir ay~ n yirmi be~inde yaz~l~ p, fakat bunun hangi ayda yaz~ld~~~n~ n gösterilmemi~~oldu~unu, lakin vekayie nazaran bu ay~ n, hicri
Zilkade ay~~ olmas~ n~ n yak~ n bir ihtimal dahilinde bulundu~unu
söylemi~tim; yine o makalede, kad~n k~ yafetinde saraya girmek
isteyenler hakk~ nda muhtelif kay~tlar~~ zikrederken, hakikate daha
uygun olarak, o tarihte Sü ray- ~~ Devlet ( Dan~~ tay) reisi bulunan
Midhat Pa~a'n~ n mütaleas~n~ n kabul edilmesi lâz~ mgelece~ini beyan eylemi~tim ; çünkü Midhat pa~a, Sultan Murad'~~ kaç~rmak
isteyenlerin Ingiliz vapuruyle de~il, Rus vapuriyle kaç~r~lmak
istendi~ini söylemi~~olup, bunu, Valide sultan~ n mektubu da teyit
eylemi~ti. Ayn~~ yaz~da, baz~~rivayetlere istinaden, bu file te~ebbüs
edenlerin ~stavridis ad~ nda bir rum ile Adam Mihaloviski isminde
bir lehli ve maliye ve adliye nezaretleri memurlar~ ndan Hüsnü
ve Üsküdar!' Mehmed efendiler olduklar~~ da kay~ t edilmi~ti.
I~ te bütün bu rivayetler, bu hadisenin tam ve hakiki cephesini
meydana ç~ karmay~p, baz~~noktalar~~meçhül b~rak~ yordu; hatta vak'an~ n tarihi bile sarih olarak bilinmedi~inden dolay~~tereddütler
has~l olmu~tu.
Bu vak'aya dair bu defa elde etti~im 12 Rebiulah~ r 1294 (1877
May~ s) tarihli Temyiz Mahkemesi ceza dairesi fezlekesi ile sada-
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ret makam~ ndan mabeyin ba~~kitabetine yaz~lm~~~olan 18 Rebiulah~ r 1294 tarihli tezkire-i scimiye ve bir gün sonra mabeyin ba~kâtipli~inden o tezkireye verilmi~~olan cevabl derkenar ve bunlardan ba~ ka bu hâdiseye dair Adliye nezaretine hitaben yaz ~ lan
Mahmud imzal~~ istida, hadisenin hakikatini ve iç yüzünü tamamen
meydana ç~ karm~~t~ r; maznunlar~ n bidayet mahkemesince isticvaplar~~
ve mahkeme evrak~~ elde edilmemi~~ise de, temyiz karar ~ n~~ havi fezleke, hâdiseyi tamamen belirtmekte ve 26 Zilkade 1293 tarihli
hükümet beyannâmesindeki tahkikat neticesini ve mahkeme - i
temyiz karar~ n~~ bildirmektedir.
Fezlekeye göre, Sultan Murad' ~~ kaç~ rmak isteyenlerin Maliye
Nezareti evrak odas~~ kâtiplerinden Hüsnü ve Adliye Nezareti icra
cemiyeti kâtiplerinden Mehmed efendilerle Osmanl~~ tebeas~ ndan
olup bir aral~ k ~ ngiliz kançilaryas~ nda hizmet etmi~~olan ~stavridi
ve Leh mültecilerinden olan ve Rus kaimesini taklit suçundan
dolay~~ on sene hapse mahküm edilerek Abdülhamid'in cülüsu
münasebetiyle afvedilmi~~bulunan ii/ii isimlerinde dört ki~ i idi.
Bunlar~ n içinde istavridi, güya sarayda Sultan Murad'~ n kahveci
ba~~siyle Murad'~~ kaç~ rmak ve Saldhattin efendiyi ç~ karmak üzere
görü~üp, i:alk~ p gidece~i s~ rada tevkif edilmi~~ve Hüsnü efendi ile Jüli
de ~ ehzade Salâhattin ef endiyi saraydan ç~ karmak üzere kad~ n
k~ yafetiyle ve araba ile Çira~an'a girecekleri zaman yakalanm ~~lard~ r.
Bu dört ki~i yakaland~ ktan sonra padi~ ah, derhal muhakemelerinin icras~ n~~ irade etmi~ , bunun üzerine bidayet ceza mahkemesi mümeyyizi Abdullah Hasib efendi hükümetçe müddei tâyin
olunup, faillerin bu mahkemede tahkikat-~~ evveliyeleri yap~ld~ ktan
sonra istinaf cinayet dairesinde muhakemeleri icra edilmi~~ve 27
Rebiulevv el 94 (1877 Nisan) tarihiyle verilen karar, yedi numaral~~
mazbata ve istintak evrak ~~ ve teferruat~ , temyiz mahkemesi ceza
dairesine yollanm~~t~ r. Temyiz ceza dairesi verilen karar ~~ tasdik
Bu vakada medhalleri olanlar~ n yakaland~ klar~ na dair hâdiseden sekiz
gün sonra 26 Zilkade 93 tarihli hükümet beyannâmesi pek müphem olup aynen
~öyledir :
"Geçenlerde baz~~ bedhâhân tebdil-i k~ yafetle Ç~ ra~an sarây-~~ âlisine dühul kasdi için ol canibe azimetleri istihbar olunmas~~ üzerine ahz-ü tevkif olunup
isâat oldu~u
icrây-~~ tahkikat ile merkumlar istintak edildikte keyfiyyet mahz- ~~
~~
anla~~ larak merkum müfsitler hakk ~ nda mücazat-1 lâzime derdest-i icra bulunmu
olmakla beyan-~~ hale ibtidar k~ l~ nd~ „ .
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ve fezlekesini de tertip ettikten sonra keyfiyeti sadaret makam~na
arzetmi~~ve oradan da iradesi al~ nmak üzere mabeyin ba~kâtipli~ine gönderilmi~tir.
Suretini daha a~a~~ya aynen koydu~umuz temyiz ceza dairesi
fezlekesine göre, Sultan Murad'~~ kaç~ rmak isteyenlerden Hüsnü ve
Mehmed efendilerden evvelkisi Maliyede baz~~ i~leri oldu~u için
Istavridi ile tan~~m~~t~. Istavridi, Hüsnü ve Mehmed efendilere
ramazandanberi Sultan Murad'~n iyile~ip iyile~medi~ini sorar,
onlar da bir~ey bilmediklerini söylerlermi~. Bir cuma günü Mehmed ve Hüsnü efendiler, Dolmabahçe'de, a~açlar alt~nda oturup
saray mensuplar~ndan Ahmed ve Arif beylerle görü~ürlerken,
Hüsnü efendi bu s~ rada Ahmed beye: "Seni pek kederli görüyorum,
esef etme birkaç güne kadar mesru~~oluruz, söyliyecek sözüm var,
fakat yeri buras~~ de~ildir„ demi~. Sonra hep birlikte Beyo~lu'nda
bir gazino bahçesine gitmi~ler ; Hüsnü bey orada Ingiltere sefareti
marifetiyle Sultan Murad'~ n tekrar hükümdar olaca~~ n~~ ve bu
hususta çal~~an Istavridi ile kendilerini görü~türece~ini söylemi~tir.
Bunu duyan ve bu hususta hafi bir cemiyet bulundu~unu anl~yan
Ahmed ve Arif beyler, zahiren buna muvafakat eder gibi görünmü~ler ve keyfiyeti hemen bilvas~ ta pâdi~aha arzetmi~lerdir. Bunun
üzerine sarayca tertibat al~ nm~~, Ahmed ve Arif beyler de Istavridi'nin evine gidip görü~mü~ler, me~rü bir hükümdar olan Murad'~ n tekrar pâdi~ah olaca~~n~~ söyliyen Istavridi, sab~ k hükümdar~n s~ hhatinin derecesini anlamak için onun adamlar~ ndan
birinin elde edilmesini istemi~, Ahmed ve Arif beyler, öyle bir
adam bulacaklar~ n~~ söylemi~ler ve ayr~ ld~ktan sonra vaziyeti
mâbeyne bildirmi~lerdir.
Saray, Sultan Murad'~ n itimad edilir adam~~ olarak Tahir a~a
isminde birini memur etmi~~ve kendisine Mehmed bey ad~n~~ vererek lstavridi ile temas ettirmi~tir. Tahir a~a veya yeni ad~yle
Mehmed bey, Istavridi ile görü~tü~ü s~ rada Istavridi ona:
"Sultan Murad, Ingiltere ve Almanya sefaretleri marifetiyle
iclas edilecekse de, Rusya sefaretinin maliimat~~olmad~kça mümkün
olam~yaca~~n~~., söylemesi üzerine, Tahir a~a Istavridi'nin deliletiyle Rus sefareti ba~~tercemani Otto'nun evine giderek kendisiyle
görü~mü~ ; terceman, Sultan Murad'~n s~ hhatinin derecesini sormu~~
ve iyile~mi~~ise hemen bildirilmesini ve bu i~in gizli tutulmas~ n~~
ve Istavridi kendi adamlar~~ oldu~u cihetle ne söylerse kendi söz-
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leri olaca~~n~~ ve verilecek cevaplar~ n onun vas~ tasiyle bildirilmesini söylemi~ tir ; bundan birkaç gün sonra da Lehli Jüli, Rus
sefaretinin emniyetli adam~~ oldu~u beyaniyle, Tahir a~-aya takdim
edilmi~tir. Jüli, emniyet has~ l etmek için, Tahir a~an~ n Ç~ ra~an
saray~ ndaki dairesini sormu~~ve oraya giderek kendisiyle görü~mil~~ve bu suretle ~üphesi kalmam~~t~ r.
Mehmed bey ve as~ l ismiyle Tahir a~a, tekrar görü~tü~ü s~rada, Istavridi'ye, Sultan Murad'~ n ne suretle tekrar saltanata gelebilece~ini sormu~, o da, kendisinin valide sultanla g6rü~türülmesini
ve valide sultana Rus elçisinin selam~ n~~ tebli~~ile emniyet has~l
ettikten sonra Be~ikta~~ veya Ortaköy'de bir ev tedarik edilerek
orada Sultan Murad'~ n o~lu Salâhattin efendi ile elçinin görü~ üp
iki tarafça da itminan husule gelmesini müteakip elçinin verece~i
talimat üzerine, Sultan Murad'~ n o~luyla beraber Tophane önünde
haz~ r bulunacak Rusya vapuruna bindirilerek Odesa yoluyla Londra'ya götürülüp orada iyile~ tikten sonra Rusya ve ~ ngiltere devletlerinin ittifakiyle hükümdar ilan edilece~i cevab~n~~ alm~~t~ r.
Bunun üzerine Tahir a~a, di~er alâkadarlarla beraber, Arif
beyin yal~s~ nda birie~ip sefir ile görü~ mek üzere Salâhattin efendiyi Ç~ ra~an'dan alarak ya tedarik edilen bir evde ve yahut Sefarethânede Rus sefiri ile görü~ türmek üzere bir plan tertip etmi~lerdir. Bu plân Arif beyin yal~s~ nda haz~ rlanm~~~ ve ~öyle tertip
edilmi~tir:
Evvelâ Sultan Murad'in validesini ikna için, ya sefaret taraf~ ndan birinin saraya gitmesi veyahut ~ehzade Salâhattin efendi
ile Rus elçisinin görü~ türülmesi hakk~ nda konu~ulmu~. Tahir a~a,
saraya gitmek için istavridi'ye teklifte bulunmu~~ise de cesaret
edememi~~ve nihayet ~ehzadenin Tahir a~an~ n tedarik edece~i
bir eve gizlice ç~ kar~ lmas~~ ve bunun için de hem valide sultanla
görü~mek ve hem de ~ehzadeyi ç~karmak için Tahir a~an~ n tavsiyesiyle Hüsnü efendi ile Jüli'nin kad~ n k~ yafetinde saraya girmeleri kararla~t~ r~ lm~~~ve günü de tâyin edilmi~tir; ~ stavridi de,
~ayet ~ehzade saraydan ç~ kmayacak olursa, malicup kal~ nmamas~~
için ihtiyaten sarayda bulunacak ve öyle bir hal zuhurunda vaziyetten sefiri haberdar edecekti.
Bu plân~ n kararla~mas~ ndan sonra Tahir a~a, saraya girip
tertibat~~ ikinci müdür Hac~~ Mehmed a~aya anlatm~~~ve Çira~an'a
gelecek olan istavridi'ye verece~i cevaplar~~ söylemi~tir. Karar-
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la~t~r~lan günde ~stavridi saraya gelip Tahir a~a ile görü~tü~ü
zaman Tahir a~a, Hac~~ Mehmed a~ay~~ kendisiyle tan~~t~ rarak
Sultan Murad'~ n validesinin kahveci ba~~s~~ ve ttimad etti~i adamlardan oldu~unu ve tertibat i~ine tamamen vukufu bulundu~unu
söyledikten sonra yanlar~ ndan ayr~lm~~t~r.
~stavridi, Hac~~ Mehmed a~a ile Sultan Murad'~~ kaç~ rma i~ini görü~üp anla~arak oradan ayr~laca~~~s~ rada yakalanm~~~ve o esnada
araba ile ve kad~ n k~ yafetiyle Çira~an'a gelmi~~olan Hüsnü efendi ile Jüli de tevkif edilmi~lerdir.
**

Temyiz fezlekesinden hülâsa etti~imiz yukar~ ki mütaleaya
göre, Sultan Murad'~n Avrupa'ya kaç~ r~l~ p iyile~tikten sonra tekrar
hükümdar ilan edilmesi hususunda, ~ ngiltere ve Rusya sefaretleri
ad~na ~stavridi'nin faaliyette bulundu~u ve Rus sefareti ba~~terceman~ n~n da çal~~m~~~oldu~u görülüyor.
Bunlar~ n muhakemeleri yap~ larak 17 Rebiulevvel 1294 (1877
Nisan) da ceza kanununun elli sekizinci maddesi mucibince her
birinin birer mahalle müebbeden sürgün edilmelerine karar verilmi~~ve verilen karar da 12 Rebiulâhir 1294 (1877 Nisan 27) de
temyiz mahkemesince tasdik olunarak fezlekesi sadaret makam~na
gönderilmi~tir. Sadaret makam~ ndan mabeyin ba~katipli~ine yaz~lan 18 Rabiulahir 94 tarihli tezkire ile mahkeme karar~~ padi~aha
arzolunmu~tur. Bir gün sonra derkenar suretiyle al~ nan cevapta ,
hadisede medhalleri olan Hüsnü, Mehmed efendilerle ~stavridi ve
Juli'nin afvedildikleri bildirilmi~tir.
Yeni hükümdar olan Abdülhamid'in (henüz tahta ç~ kal~~ alt~~
ay kadar olmu~tu) bu afiv muamelesi kendi menfaatine olarak halka
ho~~görünmek için kulland~~~~bir siyaset icab~~ m~~ idi? yoksa bu
i~te sefaretlerin tesiri var da as~l mü~evvikleri elde edemedi~i
için böyle yapmak iztirar~ nda kalmas~ndan m~~ ileri gelmi~tir?
bilinemiyor. Elimizde mahkeme zab~ tlar~~ olmad~~~ ndan orada neler geçmi~tir malûm de~ildir; mütaleam~z yaln~z temyiz fezlekesindeki kayde göredir.
Bu hülâsadan sonra hâdiseyi anlatan temyiz mahkemesi fezlekesini aynen a~a~~ ya yaz~yorum.
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Mahkeme-i Temyiz Ceza Dairesi Karar~~fezlekesi

Doksan üç senesi Zilkadesinin onsekizinci sal~~ günü Ç~ ra~an
sahilsarây-~~ hümâyununa zenne k~ yafetiyle vürutlar~ nda tutulan
Maliye evrak odas~~ ketebesinden Hüsnü ve icra cemiyeti ketebesinden Mehmed efendiler ile mukaddema Ingiltere kançilaryesine hizmeti mesbuk olan tebaa-i devlet-i aliyyeden istavridi ve Lehistan
mültecilerinden ve tebaa-i devlet-i aliyyeden olup Rusya kaimesi
kalpazanl~ k~~töhmetinden nâ~i on sene müddetle küre~e konulmu~~oldu~u halde cültis-~~ hümâyun münasebetiyle sebili tahliye
k~l~ nm~~~olan Jüli nam kimselerin suret-i mahsusada icra k~ l~ nan
istintaklar~ n~~ mutazammin tanzim ve takdim k~ l~ nm~~~olan fezleke
üzerine e~has-~~ merkumenin ait oldu~u mahkemede usulen icrây-~~
muhakemeleriyle tâyin-i cezalar~~ hakk~ nda müteallik buyrulan irade-i seniyye-i hazret-i pâdi~âht mucib-i âlisi üzre Dersaadet bidayet mahkemesi mümeyyizi Abdul/al~~ Hasib efendi hükümetçe müddet tayin olunarak berkaide mahkeme-i mezkürede tahkikat-~~ evveliyesi ve mahkeme-i istinaf cinayet dairesinde muhakemeleri
bilicra olbabta kaleme al~ nan 27 Rebiulevvel sene 294 tarihli ve
yedi numaral~~ mazbata, evrak-~~ istintakiyye ve müteferriasiyle
beraber mahkeme-i temyiz ceza dairesine havale edilmi~~olma~la
mütalea olund~.
Hulasa-i meallerinde Arif ve Ahmed beyler Dolmabahçe'de
a~açlar~ n alt~ nda Hüsnü ve Mehmed efendilere tesadüfle esnây-~~
mükâlemelerinde Hüsnü efendi, Ahmed beye : "seni pek mükedder
görüyorum esef etme, birkaç güne kadar mesrur oluruz; söyliyecek sözlerini vard~r; fakat buras~~ yeri de~ildir,, demekte cümlesi
birlikte Beyo~lu'nda kâin bir gazino bahçesine gidip orada Hüsnü
efendi, ~ ngiltere sefareti marifetiyle hâkan-~~ sâb~ k hazretlerinin makam~ na avdet eyliyece~ini ve bu husus~~ ifade
eden Istavridi ile kendülerini görü~türece~ini söylemesinden
nâ~t mumailey ha Arif ve Ahmed beyler bu yolda bir
cemiyyet-i fesadiyye oldu~unu his ile keyfiyyeti mâbeyin-i
hümâyuna ihbar edip alm~~~olduklar~~ emir mucibince cümlesi
Istavridrnin hanesine gidip Istavridi ile görü~tükleri esnada,
Istavridi, bu i~in mektum tutulmas~~ hakk~ nda baz~~ vesaya ve
tenbihat icras~ ndan sonra sefaret tabiblerinden istihbar eyledi~ine
göre hâkan-~~ sab~ k hazretlerinin kesb-i s~ hhat edece~ini ve avdet
eylemesi dahi ~er-i ~erife muvaf~ k bulundu~unu ve kendillerini
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sefarethâneye götürüp temin edecek ise de evvel-i emirde mü~arünileyh hazretlerinin kemal-i s~ hhatini haber vermesi ve kendüsince husul-i emniyyet için mü~arünileyh hazretleri dairelerinden
bir zat~n getirilmesi lâz~mgelece~ini beyan etmesiyle mir-i mumâileyhimâ ( Arif ve Ahmed beyler ) tekrar mâbeyn-i hümâyuna
kaziyyeyi arz ederek bu cemiyyet-i fesadiyyeye muvazaatan
dehaletle fesad~ n künh ve esas~~ zâhir ç~ kar~lmak üzere Tahir a~a
memur buyurulup, a~ay-~~ mumâileyh kendüsini bunlara, mü~arünileyh hazretlerinin mahrem adam~~ s~fat~~ ve Mehmed bey nam~~ ile
bildirerek bu tasavvurun file getirilmesi yolunda te~ebbüsata
devam olundukta istavridi "mü~arünileyh hazretleri (Sultan Murad)
Ingiltere ve Almanya sefaretleri marifetiyle iade edilecek ise de
Rusya sefaretinin malümat~~ olmad~kça mümkün olam~yaca~~ ndan„
bahs ile Tahir a~ay~, Rusya ba~~terceman~~mösyö Otto ile görü~türüp esnây-~~ müsahabette terceman-~~ mumâileyh, Tahir a~aya
"mü~arünileyh hazretleri kesb-i s~hhat etmi~~ise haber-i sahihinin
bildirilmesini ve i~in derkâr olan ehemmiyeti cihetiyle be gayet
mektum tutulmas~n~~ ve istavridi kendular~n~n adam~~ oldu~undan her ne söyleyecek olur ise sefaretin sözü tan~nmas~n~~ ve
cevaplar~n~n dahi ~stavridi vesatatiyle verilmesini„ beyan
etmi~~ve bu mükâlemeyi ceneral tgnatiyerin dahi perde arkas~ndan dinledi~ini muahharen istavridi, Tahir a~aya söylemi~~
ve birkaç gün sonra Istavridi, merkum Jüli, sefaretin emniyetli adafn~~ ve bu i~in erbab~~ idügi beyaniyle Tahir a~ay~~ Jüli ile
dahi görü~ türerek ve kendüleri emin olmak için Jüli'nin Ç~ ra~an
sahilsarây-~~ hümâyununa gidece~inden bahs ile ikamet etti~i daireyi istifsar ederek tarifi üzerine Jüli saraya gidip Tahir a~a ile
görü~mü~~ve muahharen Tahir a~a, istavridi'den, mü~arünileyh
hazretlerinin iadeleri ne suretle olabilece~ini sordu~unda kendüsinin valide sultan ile görü~türülmesi ve valide sultana elçi beyin
selam~~ tebli~~ve emniyeti istihsal edildikten sonra bir hâne tedarik olunarak devletin necabetlü Salâhattin efendi hazretleriyle elçi
bey görü~tükleri halde hem valide sultan ve hem de elçi bey emin
olacaklar~ ndan elçi beyin verece~i talimat üzere mü~arünileyh
hazretlerinin ~ehzade-i mü~arünileyh ile beraber Tophâne önünde haz~ r bulunacak Rusya vapuruna irkâben Odesa tarikiyle
Londra'ya gönderilip orada kesb-i âfiyet eyledikte Rusya ve ~ngiltere devletlerinin ittifakiyle iclas ettirilece~i cevab~ n~~ almas~~
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üzerine cümlesi Arif beyin [mabeyinci] yal~s~nda birle~erek verdikleri
karar üzerine Tahir a~a sarây-~~hümâyuna gidip ikinci müdür Hac~~
Mehmed ataya Istavridi'nin gelece~ini ve Jüli ile Hüsnü efendinin dahi güya ~ehzade-i mü~arünileyhi tedarik olunan hâneye
götürmek üzere kad~ n k~ yafetinde olarak araba ile geleceklerini beyan ve Istavridi saraya geldi~i vakit verece~i cevaplar~~ Hac~~ Mehmed a~aya tarif ve ityan eyledi~ini müteakip Istavridi saraya vürud etmekle Istavridi'ye valide sultan~n kahveci
ba~~s~~ makam~ nda Hac~~ Mehmed a~ay~~ irâe ve kaziyyeden malümat~~ oldu~unu hikâye ile Tahir a~a yanlar~ndan ç~km~~~ve Istavridi bu i~~üzerine Hac~~Mehmed a~a ile söyle~erek gidece~i esnada tevkif olunmu~~ve Htisnü efendi ile Jüli dahi ol aral~k kad~n
k~ yafetinde araba ile sarây-~~mezburun kap~s~~ önüne gelip tutulmu~~olmalariyle tetkikat-~~istintakiyyeye ledelibtidar Hüsnü efendi,
Istavridi'nin maliyece baz~~ i~leri vukubuldu~u cihetle kendüsini
ta n~d ~~~ndan Ramazan-~~ ~erifedenberi mü~arünileyh hazretlerinin
kesb-i s~hhat edip etmedi~ini daima kendisinden ve Mehmed efendiden sual ve kendüsi de adem-i malümat beyan etmekte oldu~u
halde cuma günü Dolmabahçe'de Mehmed efendi ile beraber Arif
ve Ahmed beylere bittesadüf keyfiyeti mir-i mumâileyhimadan
sual ve anlar da kendüsinin sebeb-i sualini istifsar eylediklerinde
Istavridi'nin kendüsinden sormak ta oldu~unu ifade eyliyerek
cümlesi zikrolunan gazino bahçesine gidip orada Arif ve Ahmed
beyler, Istavridi ile kendülerinin görü~türülmesini beyan eylediklerine mebni kendüsi bunlar~~ Istavridi ile görü~türüp esnây-~~müsahabetlerinde Istavridi taraf~ ndan vukubulan suale mebni mü~arünileyh
hazretlerinin hal-i âfiyette idügini ve kendüsini mukarriplerinden
birisiyle görü~türme~i vadeylediklerini ve mü~ arünileyh hazretlerinin Ingiltere sefareti marifetiyle firar ettirilece~ini ve kendüsinin
mükâfat görece~ini Istavridi kendüsine söyledi~ini ve muahharen
Tahir a~a dahi bu cemiyete dahil olarak Arif beyin hânesinde
icra k~l~nan müzakeratta ~ehzade-i mü~arünileyh sarây-~~mezburdan al~n~ p Rusya sefaretiyle görü~türülmek üzere tedarik olunan
haneye götürülmesi bahsi meydana konulmasiyle Tahir a~an~n
tarifi veçhile kad~n k~ yafetine girerek ve arabaya binerek Jüli ile
beraber sarây-~~mezkurun önüne gittikleri halde tutulduklar~ n~.
Ve Mehmed efendi cuma günü, mahall-i mezburda Ahmed ve
Arif beylere tesadüfle her minval-i muharrer cereyan eden mükâ-
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lemeyi ve gazino bahçesinde vuku bulan sözleri Hüsnü efendinin
takriri gibi hikâye ile kendüsi dahi gerek mü~arünileyh hazretlerinin iadesi ve gerek ibtida ~ehzade-i mü~arünileyhin Rusya sefaretine ve yahut o civarda bir hâneye götürülmesi hakk~ nda olan
müzakerat-~~hafiyyede ve tutulduklar~~ gün dahi Arif beyin yal~s~ nda vuku bulan cemiyyet-i fesadiyede bulundu~unu.
Ve lstavridi, Hüsnü efendi bir gün hânesine gelerek mü~arünileyh hazretleri kesb-i âfiyet etmi~~ise de kordon alt~ na al~ nm~~~
oldu~undan buna sefaretçe bir muavenet olabilir mi? deyip, kendüsi
tahkik edeyim dedikten sonra Hüsnü ve Mehmed efendiler bir gece
hânesine gelip mü~arünileyh hazretlerinin kesb-i s~ hhat etti~ini ve
valide sultan~n bir adam~~ kendüsini görmek istedi~ini söylemi~~
olduklar~na mebni Arif ve Ahmed beyler ve muahharan Tahir a~a
ile hânesinde görü~erek Tahir a~an~n dahi bu yolda ifadesi üzerine Almanya ba~~terceman~ n~~ görüp mesmuat~n~~ hikâye eyledikte
mü~arünileyh hazretlerinin kesb-i âfiyet etmesinin ihtimali olmad~~~~
cihetle bu havadisin as~ls~z idügini söylemekle kendüsi dahi Tahir
a~aya bu veçhile tebli~~etti~ini ve Tahir a~an~ n Ahmed ve
Hüsnü ve Mehmed efendilerden emniyeti olmad~~~~cihetle bâdema
bu babda do~rudan do~ruya kendüsiyle görü~mek lâz~ mgeldi~ini
ve bu i~i General ignatiyefle yapabilece~ini söylemesi üzerine Tahir a~ay~~ Rusya ba~~terceman~~ mösyö Otto'nun hânesine götürerek
görü~türdü~ünü ve muahharan emin olmak üzere ~ehzadenin elçi
beyle görü~türülmesini arzu eyledi~ini söylemesiyle kendüsi dahi
tercemaaa beyan-~~ hâl etti~inde: "biz ~ehzadenin gelmesini arzu
etmeyiz isterlerse gönderip elçi beyle görii~türsünler„ dedi~inde bu
sözü Tahir a~aya teblig eyledi~inde, Tahir a~a, kendü sözüne
valide sultan emniyet etmedi~i cihetle sefaret taraf~ ndan birisinin saraya giderek valide sultan ile görü~mesi iktiza etti~ini
beyan ile kendüsini götürmek istemi~~ise de kendüsi gidemiyece~inden bahis ile Jüli'yi irâe ve tavsiye etti~ini ve nihayet Arif
beyin yal~s~nda tecemmu ederek Tahir a~an~ n tarifi veçhile
Jiili ile Hüsnü efendinin kad~ n k~ yafetinde sarây-~~ mezbure
gittiklerini ve ~ehzade-i mü~arünileyh al~ narak o gece Tahir a~an~ n tedarik ettim dedi~i hânede misafir edilip ferdas~~ ak~amdan
sonra sefarethâneye götürülece~ini Tahir a~a beyan eyledi~inden
nâ~~~keyfiyeti anlay~ p ona göre tercemana haber vermek ve ~ehzade-i mü~arünileyhin gidemiyece~i tebeyyün eder ise mahcup
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olmamak maksadiyle kendüsi dahi saray-~~ hümâyuna gidip Tahir
a~an~ n kahveciba~~~diye irâe etti~ i adam ile bu husus hakk~ nda
lak~ rd~~ ederek saray kap~s~ ndan d~~ar~~ ç~ kt~~~~esnada tutuldu~unu ve kendüsi mukaddema devlet hizmetinde bulunmak arzusiyle
Bab-~~ allye müracaat etmi~~oldu~u halde bir hizmet ve memuriyet
verilmedi~i cihetle bu i~i vesile ederek Rusya kançilaryas~ na
müracaata mecbur oldu~unu
istintak~nda beyan etmi~~oldu~u halde esnay-~~ muhakemede gerek valide sultan~ n ve gerek
daireleri mensubat~ n~ n bu i~te katiyyen medhal ve mal~lmat~~ olmad~~~~halde Arif ve Ahmed beylerin güya bu i~in husulünü
valide sultan~ n arzu eyledi~ini ifade ve çaresi esbab~ n~ n istihsalini iltimas ederek bu yolda vuku bulan i~falleri üzerine kendüsi
Almanya ba~terceman~~ Mösyö Teste'ye müracaatla alm~~~oldu~u
cevab~~ mir-i mümâileyhimaya ifade etmi~~ve Tahir a~a ile görü~ünceye kadar Rusya ba~~terceman~ na müracaat hat~ r ve hayaline
bile gelmemi~~iken Rusya ba~terceman~ na müracaat etmesi ve
nihayet saraya kadar gitmesi Tahir a~an~ n eseri te~vik ve i~fali
olup bunda kendüsinin menfaat-i ~ahsiyyesi olmad~~~ n~~ beyan etmesi
bu i~i vesile ederek bir memuriyet arzusiyle Rusya kançilaryas~ na
müracaata mecburiyeti kavline mübayin oldu~u söylenildikte, bir
hizmet istihsali arzusiyle bu i~e girmi~~oldu~unu tekrar eylemi~.
Ve Jüli dahi, lstavridi kendüsinin Lehistan'da ve Rusya'da
hayl~ca politika i~lerinde tecrübe ve meharetin sebkat etmi~tir;
murad etti~in bir ~eyi husule getirebilece~ine itimad~ m vard~ r;
mü~arünileyh hazretlerini iade edebilir misin? dedi~i ve biraz
vakit sonra i~i daha kuvvet buldu; valide sultan~ n mahrem-i esrar~~
olan bir adam dahi bu i~e dahildir diyerek kendüsi Tahir a~a ile
görü~tü~ünü ve kendüsi için elçi bey taraf~ ndan vekalet dava
etti~i halde bu i~i üzerine pek çok kereler vuku bulan müzakereden sonra Tahir a~an~ n tarifi ve Istavridrnin ifadesi veçhile
valide sultanla görü~mek için ba~~ na ~apka giyerek ve ismini Nik
Yorgaki diyerek saraya gidip Tahir a~a ile görü~mü~~oldu~unu
ve kad~ n k~ yafetiyle tutuluncaya kadar bu cemiyyet-i fesadiyede
bulunmu~~ise de bu i~e girmesine sebep Istavridi oldu~unu istintak~ nda bertafsil söylemi~~iken htn-i muhakemede bunlar~ n kendüsini daire-i ittifaka almalar~~ mücerret Be~ikta~~ve Ortaköy'de
~ehzade-i mü~arünileyhe bir konak tutmak için oldu~u halde kona~~ n tutulmad~~~ n~~ ve merkumun hal ve kallerinden böyle bir
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cesim maddeyi meydana getiremiyeceklerini istifham eylemekle
evvela saray-~~hümâyuna gitmesi i~in kizb ve s~ hhatini anlamak
ve kad~n k~ yafetinde araba ile saraya gitmesi dahi verdikleri karar
üzere ~ehzade-i mü~arünileyhin ç~kar~ld~~~ na kesb-i vukuf ile
ihbar-~~ keyfiyyet etmek maksad~ na mübteni olup hatta zab~ ta memuru Kaz~ m bey'e dahi bir büyük i~~arkas~nda oldu~unu söyledi~ini serd ile te'vile kalk~~m~~~ise de bu te'vilat i~in rengini
de~i~tirir sözler olmad~~~ na ve merkumun Hüsnü ve Mehmed
efendilerle istavridi taraf ~ ndan ahiren verilmi~~olan lâyihalar mündericat~~ dahi kendülerini ~~ar-~~töhmetten kurtaracak bir ~ey'i
mü~'ir olmay~ p ikrar-~~töhmetle beraber af ve merhamet-i aliyyeye
müracaattan ibaret göründü~üne nazaran merkum~ln Hüsnü ve
Mehmed efendilerle Istavridi ve Jüli'nin mü~arünileyh hazretlerinin
iade efkar-~~mecnunânesiyle ittifak~~ hafi te~kil eyledikleri halde esbab-~~ mânia haykiletiyle fesad-~~ mezbur~~ file ç~karmam~~~olduklar~~ tebeyyün etmi~~ve bunlar~ n böyle bir ittifak-~~ hafi te~kiliyle
baz~~ ef'al ve tedabire dahi te~ebbüs eylemelerinin neticesi emniyyet ve asayi~-i dahiliyyeyi ihlal eder umurdan bulunmu~~oldu~undan Hüsnü ve Mehmed efendilerle Istavridi ve Jüli'nin elli sekizinci madde-i kanuniyye'nin f ~kra-i ûlasi hükmüne k~ yasen nefy-i
ebed cezasiyle icray-~~ mücazatlar~ na karar verilerek kendülerine
tebli~~olundugu i~'ar k~l~nm~~t~r.
Tafsilat-~~ maruzaya nazaran merkumûn istavridi ve Jüli ile
Hüsnü ve Mehmed efendilerin her ne sebeb ve maksada mebni
ise mü~ arünileyh hazretlerini iade efkar-~~ mecnunânesiyle ittifak-~~
hafi te~kiliyle baz~~ tedabire te~ebbüs eyledikleri kendilerinin ikrarlar~~ ve Arif ve Ahmed beylerin ve Tahir a~an~n ihbarlar~~ ile
tebeyyün eylemi§ oldu~una ve egerçi kanun-~~ cezada bu harekete
sarahaten tatbik kabul eder bir madde yok ise de berveçh-i me~ruh
bu ittifak ve te~ebbüsün neticesi, asayi~-i umumiyyeyi ihlale dair
olarak kanunun ikinci fasl~ nda gösterilen harekat-~~ faziha enva~ndan olmasiyle f~ kra-i mezkûreye k~ yastan vareste olamad~~~na ve
kanun-~~cezaya tatbik kabul etmeyen cinayet faillerine emn-ü-âsayi~-i umumiyyeyi vikayeten kanun-~~mezburda mikyas olabilen
maddelere k~ yasen ceza tayini kaide-i mer'iyyeden olup f ~kra-i
mezkûrede ise kanunun elli be~inci ve elli alt~nc~~ maddelerinde
gösterildi~i vech ile hükümet ve yahut yekdi~eri aleyhine ahaliyi
müsellehan ve müctemian tahrike dair olan fesatlardan birini icra
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maksadiyle baz~~ e~ has beyninde bir ittifak-~~ hafi te~ kil olunup da
ol ittifakta tasmim olunan fesad~n icras~~ söyle~ ilip karargir olduktan ba~ ka esbab-~~ icraiyyesini tehyie z~ mn~nda baz~~ ef'â1 ve tedabire dahi te~ ebbüs olunmu~~olup da madde-i fesat henüz filen
icra derecesine gelmemi~~ise ol ittifakta bulunan kimselere nefy-i
ebed cezasiyle mücazat olunur deyu muharrer bulundu~una binaen
merkumun Hüsnü ve Mehmed efendiler ile Istavridi ve Jüli'nin
bu hükme k~ yasen tensip ve irade buyurulacak mahallere müebbeden nefi olunmalar~ na karar verilmi~~ise de emr-ü-ferman hazret-i men lehülemrindir.
Fi 12 Rebiulâhir sene 294 ve fi 14
Nisan sene 293.
Vas~f
Yusuf lkyadis
Ahmed Salim
Esseyit Mehmed Izzet
Esseyit Mehmed Sad ~ k Irfan.
Esseyit Ali Vasfi,
Esseyit Osman Re~ad,
Karabet '
Temyiz mahkemesi ceza dairesinden kaleme al~ nm~~~olan fezleke teferriiatiyle beraber pâdi~aha takdim edilmek üzere sadaret
makam~ na yollanm~~~ve oradan da sureti a~a~~ya yaz~lan tezkire-i
siimige ile mabeyin ba~ kâtipli~ine gönderilmi~tir.
Devletlü Efendim Hazretleri :
Geçende nisa k~ yafetiyle Ç~ ra~an sahilsarây-~~ hümâyununa vürutlar~ nda tutulmu~~olan ketebeden Hüsnü ve,..Mehmed efendilerle
~ stavridi ve Jüli nam kimesnelerin ait oldu~u mahkemede usulen
icray-~~ muhakemeleriyle tâyin-i cezalar~~ hakk~ nda müteallik buyurulan irade-i seniyye-i hazret-i ~ehin~ahi muktezây-~~ âltsi üzere Dersaadet bidayet mahkemesi mümeyyizi Abdullah Hasip efendi hükümetçe müddet tayin olunarak ber kaide mahkeme-i mezkürede
tahkikat-1 evveliyyesi ve mahkeme-i istinaf cinayet dairesinde muhakemeleri bilicra tanzim edilen mazbata ve istintak~n~ n üzerine
mahkeme-i temyizin ceza dairesinden kaleme al~ nan mazbata leffen arz-u-takdim k~ l~ nd~.
Mealinden müsteban olaca~~~veçhile e~has-~~ merkumenin ihlâl-i
âsayi~i mucib te~ ebbüsat ve müzakerat-~~ hafiyye-i mefsedetkâraneleri, ikrarlariyle sabit olmu~~idü~ine mebni hükm-i kanun-~~ cezaya tevfikan tensip ve irade buyurulacak mahallere müebbeden
Bu fezlekenin alt ~ nda temyiz reis ve azalar~ n~ n talik hatla hâk edilmi
~~
miihiirleri vard~ r.
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nefi olunmalar~~ tezekkür edilmi~~olmakla olbapta her ne veçhile
emr-ü-ferman-~~cenab-~~ ~ehriyari müteallik buyrulur ise mentuk-~~
celili infaz edilece~i beyaniyle tezkire-i senâveri terkim olundu
94
M
18 Rebiulâhir sene
efendim.
Bu arizan~n alt kenar~na yaz~lmak suretiyle mabeyin ba~kâtibi
pâdi~ah~n ~ifah; iradesini sadarete ~u suretle bildirmi~tir:
Mârüz-~~ çaker-i kemineleridir ki
Ztver-i enâmile-i tâzim olan i~bu tezkire-i sâmiye-i vekâletpenâhileriyle mazbata-i mâruza manzür-~~ hümâyun-~~hazret-i ~ehin~âhi
buyrulmu~~ve velinimet-i bi minnetimiz ~ehriyâr-~~ ~efkat ~iar
efendimiz hazretlerinin merahim-i hüküm ptrây-~~ tacidarileri zat-~~
kudsiyyet s~mât-~~hümâyunlar~~ aleyhine olan sü-i kast için âhar~n
rencide ve cezadide olmas~ na kail olmad~~~ na binden e~has-~~
merkumenin tasavvurat ve te~ebbüsat-~~ eblehânelerine af v-ü
safh ile muamele ve sebillerinin tahliye olunmas~~ müteallik buyurulan irade-i seniyye-i cenab-~~ cihandart muktezay-~~ celilinden
olarak mezkür mazbata savb-~~ sâmi-i hidivilerine iade k~l~nm~~~
olmakla olbabta emr-ü-ferman hazret-i veliyyülemrindir.. 19. R. 94.
I~te Abdülhamid'in ilk zamanlar~ na tesadüf ederek birçok mütalealara sebep olup yanl~~~ve indi kay~tlarla zaman~ m~za kadar gelmi~~
bulunan Ç~ ra~an saray ~na kad~n k~ yafetinde girmek isteyenlerin
hakiki hikâyesi budur. Bu tarihte Sultan Murad'~ n cinnet halinde bulundu~u validesinin yukar~ da bahsetti~imiz Belleten'in 32 inci say~s~nda ne~retti~im mektubundan anla~~l~ nakta ve bu hâdisede
alâkalar~~olmad~~~~görülmektedir.
**

*

Belleten'in 32 inci say~s~ ndaki yaz~m~~ bu i~in tamik edilmesini
arzu eden Bay Süleyman Kâni irtem'e ithaf etmi~tim. Bu meseleyi
tamaml~yan en son maltImat~~ elde ederek ne~ retmem, bu de~erli
ve yorulmak bilmiyen zat~n vefat~na rastlad~ ; 1945 kas~m ay~n~n
29/30 cuma gecesi hayata gözlerini yummu~~olan Bay irtem'i
burada hürmetle anmay~~ borç bilirim.

Ba~vekâlet ar~ivi, Iradelerin adliye k~sm~~ 19, s. 94.
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Tetkik-i Evrak
Komisyonu

ADLIYE NEZARET-~~CEL~LES~NE
Devletlu Efendim hazretleri
Sultan Murad hazretleri ile mahdumu Salâhattin Efendi hazretlerini bir hey'et ve k~ yafet-i mütenekkire ile dairelerinden alup
ve vapura irkâp edüp Avrupa'ya götürmek maksadiyle ve baz~~
tahrikât ile yerli ve ecnebi e~ hasdan mürekkep bir cemiyet-i
hafiyye tertip olundu~u mahremâne haber verilmesi üzerine icabeden mahaller ile bilisti~are bu i~in arkas~ n~~ aramak için mâhir
baz~~ hafiye memurlar~~ tâyin k~l~ nm~~~idi. I~bu çar~anba gecesi
( 1293 Zilkade 153 sal~~ günü) tasavvur - u mebhus -ün - anhe fiilen
vesatat edecek e~has~ n araba içinde ve nisâ k~ yafetinde Ç~ ra~an
saray~ na girecekleri iki gün evvel vesâit-i hafiyye ile istihbar
olunmas~~ üzerine mü~arünileyh hazretlerinin dairelerinde müstahdem memurlardan icab edenlere takayyüd ve tebassur k ~ l~ nmas~~
z~ mn~ nda malümat verildi idi. Bu ak~am ikisi maliye ve rüsumat
ketebesinden ve di~er ikisi h~ ristiyandan olmak üzere dört ki~inin
ikisi çar~afla mestur olduklar~~ halde araba ile gelüp ve içeriye
girip tü harem dairesinin kap~s~~ önüne gitmelerile kendilerinin kim
oldu~u sual olundukta, biri Sultan Murad hazretlerine validelerinin
ihbar~~ üzerine kur~un dökmek için gelmi~~kur~uncu kad~ n oldu~u
ve di~er üç ki~i de an~ n refikalar~~ oldu~u ifade k~l~ nmakla duhulleri men ve kendileri tevkif edilip yüzleri aç~ld~ ktan sonra Maliye
kâtiplerinden olan Hüsnü ile H~ ristiyandan bir ki~inin nisâ k~yafetinde olduklar~~ görülmü~~ve cümlesi zab~ ta sahabetile ~imdi bâb-~~
zabtiyeye gönderilmi~~ve taraf-~~ e~ref-i sadr~azamiye malûmat ita
ve merkumlar~ n ihtilâttan men ile münferiden ve kemal-i dikkatle
istintaklar~~ icra k~l~ nmas~~ Zabtiye Nezaret-i Celilesine i~'ar ve inba
edilmi~~ve mahkeme-i istinafiye cünha divan~~ reisi saadetlû Re~ad
efendinin umur-~~ istintakda maharet-i malûmesi cihetile sair icap
edenlerle beraber e~has-~~ merkumenin tetkikat-~~ istintak~yyesine
bakmas~~ tensip k~ l~ nm~~~ve hariçten bu i~te zi methal ba~ka
kimseler dahi olaca~~na nazaran mukaddeme-i istintakdan anla~~-
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lacak malümata göre anlar~ n dahi taht-~~ mes'uliyete al ~ nmas~~
urnur-~~ tabiiyyeden bulunmu~~olmakla Nezaret-i mü~ariinileyha ile
bilmuhabere icab-~~ halin serian icras~ na himem-i aliyye-i nezaret
penahileri ~ ayan buyrulmak bab~ nda emr- ü ferman hazret-i menlehül-emrindir Fi 18 Za 93.
Bende
Mahmud

Bu imza sahibi Mabeyinei Ni ~li Mahmud bey ad~ nda bir haf iyedir ve pâdi~ahtan ald~~~~emir üzerine kendi a ~z~ ndan iradeyi tebli~~ediyor ve Ciinha divan~~
Reisinin bu i~ e bakmas~ n~~ bildiriyor.
Belleten, C X", F. 74

