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II. SULTAN ABDÜLHAMID~N
HAl~~VE ÖLÜMÜNE DAIR BAZI VESIKALAR
Ord. Prof. ~. HAKKI UZUNÇAR,S1LI
T. T. Kurumu üyesi, Bal~kesir Milletvekili

Abdillhamid'in ~ahsiyyeti:
Baz~~ kurenas~ n~ n ve uzun y~ llar hizmetinde bulunmu~~olan
Hamidiye Etfal hastahanesi ba~ hekimi merhum ~ brahim Pa~an~ n
Abdülhamid hakk~ nda verdikleri malümata göre —ki bu mütalealar
Abdülhamid'i yak~ ndan tan~ yanlar ve ecnebi devlet sefirleri taraflar~ ndan da tasdik olunmaktad~ r — bu padi~ah nazik ve terbiyeli
olup kendisiyle görü~enleri cezb ile hürmet telkin eder, ho~lanmad~~~~birisiyle görü~ ürken bile ona iltifat ederek sevmedikini hisettirmez, kiminle olursa olsun konu~malarinda güleryüz gösterir ve
kar~~s~ ndakinin kalbini k~ rmazm~~. Haf~zas~~ pek kuvvetli imi~ ;
verdi~i emri seneler de geçse unutmaz ve bir gördü~ü ~ahs~~
uzun zaman sonra tekrar görünce tan~ rm~~~; görü~tü~ü kimselerin
ahval-i ruhiyesini ö~renmek için önüne dökülüp, tecrübe eder ve
onun meslek ve me~rebine göre söz söylermi~. Dindar olup be~~
vakit namaz~ n~~ k~lar ve hayr~~ severmi~. Zekâ ve dirayeti, kendisiyle görü~en ecnebiler taraf~ndan da tasdik olunurmu~. Insan~~
avlamak', gönül almay~~ iyi bilirmi~. Kulland~~~~adamlar aras~nda
iffet sahibi namuskar olanlar bulundu~u gibi para dü~künü, hafiye
ve makam harisi olanlar~~ da kullan~ rm~~~; bunlar~ n hepsinin karakterlerini bilir ve ona göre kendilerine hizmet verirmi~.
Bu hükümdar~ n saltanat~~zaman~ndaki hadiselerden de anla~~ ld~~~~üzere, Abdülhamid, hissiyyat~ n~~ saklamas~ n~~ bilir, s~ ras~ na göre iki
yüzlü hareket ederdi; Icab~nda vermi~~oldu~u emri inkâr ile kabahat~~
ba~kas~na yükletmeyi ve yapt~ rd~~~~i~ten adem-i malümat beyan
etmesini çok iyi bilir ve bu hususta mâhirane roller yaparak kar~~s~ndakini inand~ r~ rd~~ ; kendisinin karakterini bilmiyenler onun
sözlerine ve sahte tav~ rlar~ na kanarlard~. Son derece vehimli ve hayat~ na dü~kün oldu~u için padi~ahl~ ktan hal edilmesinden ve öldü13.11etert, C. X, F. 45

706

t.

HAKKI UZUNÇAR~ILI

rülmekten korkard~ . Kendisine verilen jurnallar~n mühim bir
k~sm~ n~ n uydurma veya garaz üzerine yaz~ld~~~n~~ bildi~i halde
bunlar~ n içinde binde bir ihtimal olmas~ n~~ dü~ünerek ara~t~ rmalar
yap~lmas~n~~ emreder, basiret emniyetin babas~d~r derdi. Kendisini
alâkadar eden i~lerde yorulmadan çal~~~r, emirler verir, alâkadarlar~~ durup dinlendirmezdi ; maiyyetindeki baz~~ kurenas~~ ve pa~alar~ , Abdülhamid'in vehmini tahrik etme~i bilirler ve onu mütemadiyen ~üphe ve endi~e içinde ya~at~rlard~. Abdülhamid vehmine
ve hayat endi~esine ra~men herhangi mühim ve hayati bir hadise
kar~~s~ nda so~uk kanl~ l~~~n~~ muhafaza eder ve hiç tela§ göstermezdi ; saltanat~n~ n son senelerine do~ru cuma namaz~n~~müteakip
Hamidiye camiinden ç~kt~~~~ s~ rada kendisine suikast için patlayan
bomba hadisesinde hiç tela§ göstermeden arabas~ na binerek saray~ na gitmesi bunun delilidir.
Abdülhamid'in vehminin artmas~ nda ve her ~eyden ~üphelenmesinde saltanat~n~ n ilk senelerinde geçirmi~~oldu~u vakalar~n da
mühim tesiri oldu~unda ~üphe yoktur; kendisini ~t-- hal etmek
için yap~ lan müteaddit faaliyetler ve bu arada bir de fil! olarak
Ali Suavi vakas~~ vard~r. Hülâsa 1876'dan 1909 senesine kadar
otuz üç sene Osmanl~~ padi~ah~~ olan Ikinci Abdülhamid, merhum Süleyman Nazif'in söylemi~~oldu~u gibi, padi~ahlar~n eh
bedbaht~~ ve cl;- hal edilen padi~ahlar~n da en bahtiyar~~ idi
Padi~ahlar~n en bedbaht~~ idi, çünkü uzun süren hükümdarl~~~~
müddetince ne kendisi huzur içinde ya~am~~ , ne de milleti
ya~atm~~t~.L.,1:4 Mahlü hükümdarlar~ n bahtiyar~~idi; çünkü, hal'inden
sonra ikinci ve üçüncü ordular~ n kefaleti alt~ nda olarak hayat~n~,
ölümüne kadar sükün ve emniyet içinde geçirmi~tir ; çok korktu~u ve emniyetini temin için hazineler sarfetti~i suikast ile haliden birincisini atlatabilmi~~ise de ikincisinden kurtulamam~~t~r.
Abdülhamid'in 31 Mart vakas~~denilen (31 Mart 1325 ve 13 Nisan
1909) irticai harekette parma~~~olmad~~~~en ince tetkikler neticesinde anla~~lm~~~ise de o vakayi müteakip ~ttihad ve Terakki Cemiyeti
ve hareket ordusu mal~lm olan geçmi~~hadiseler sebebiyle kendisine
1 Abdülhamid'in

vefat~~ günü bu sözü, cenazeyi takip etmekte olan merhum

Süleyman Nazif bey söylemi~~ve bunu merhumdan duymu~~olan say ~ n arkada~~ m~ z C. H. P. Sar~ yer Ba~kan~~ Bay Doktor Turhan bilmünasebe bana
nakletmi~tir.
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itimad edemediklerinden dolay~~ Ayan ve mebusan meclislerinin mü~terek kararlar~~ ve verilen fetva ile 27 nisan 1909 da „1;- hal edilmi~tir. Abdülhamid'in. hal'inden sonra da hayatiyle ne kadar alkadar oldu~u~unu, bunu temin ve tekeffül eden ikinci ve üçüncü
ordular~ n noksanlar~ n~ n ikmali için servetinden mühim bir k~sm~n~~
bu iki orduya verdi~ini elimizdeki vesikalardan ve kendisinin
bizzat kaleme ald~~~~yaz~lar~ ndan anlamaktay~z.

Abdülharnid'in Selanik'e nakli:
Otuzbir Mart reaksiyonun'un bast~ r~lmas~ n~~ müteakip Sultan Il
Abdülhamid hakk~ nda verilmi~~olan hal'i karar~~ 14 nisan 1325 (27
nisan 1909) sal~~ günü ak~am~~ Y~ ld~z saray~ nda yan~ nda o~lu
Abdürrahim efendi ile bir k~ s~ m bendegan~~ bulundu~u halde
Ayan ve Mebusandan mürekkeb bir heyet taraf~ ndan kendisine
tebli~~edilmi~~ve hayat~~ hakk~ ndaki endi~esine de, hayat~ n~ n emniyyet alt~ nda olup her türlü taarruzdan masun oldu~u söylenmi~~ve bu tebli~den itibaren de saltanattan ~skat edilmi~tir 2.
Abdülhamid ha'li olundu~u günün gecesi hareket ordusu kumandanlar~ ndan Ferik Hüsnü pa~a, maiyyetinde bir k~s~ m ümera ve
zabitler oldu~u halde, Y~ ld~z saray~ na giderek sab~ k hükümdara
husus' trenle Selânik'e gönderilece~ini söylemi~, A bdülhamid'in
yine hayat~~ hakk~ ndaki endi~esini izhar eylemesi üzerine Hüsnü
pa~a:
Ha% tebli~~eden heyetin beyan etti~i gibi hayat~ n~ n emniyette
olup hiçbir suretle tecavüz ve taarruza hedef olmayaca~~ n~, ikinci
ve üçiincü ordular~ n, hayat~ n~~ koruyacaklar~ n~~ tekeffül ettiklerini
ve bütün milletin o yolda teminatta bulundu~unu ve Selanik'te
ikamet edece~ini söylemi~~ve ~ayet tereddüt ederlerse birlikte
arabaya binilip eline rovelver alarak bir tecavüz vukuunda ibtida
kendisinin öldürülmesini arz eyledikten ba~ka vallahi ve billahi
ve tallahi diye yemin de etmi~tir.
Abdülhamid'in hal'ine dair verilen fetvan ~ n tarihi 11 nisan 1325 olup
hali tebli~i ise hareket ordusunun Istanbul'a girmesini müteakip 14
SIisan'dad~ r.
2 Abdülhamid halifelige çok ehemmiyet verdiginden ve padi~ahl~ kla
beraber halife de olmas~ ndan dolay ~~ halini kendisine tebli~~eden heyet aras~ nda
gayr-i miislimlerin de bulunu~unu ho~~görmemi~~ve (ben ayn-~~ zamanda halifeyim) diye itiraz etmi~ tir.
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Hüsnü pa~a, Abdülhamid'in daha ziyade emniyet etmesi için
kur'an-~~ kerimi getirtip ona da el basarak yemin etmek istemi~~
ise de Abdülhamid, buna lüzum görmemi~tir. Bunun üzerine bahada a~~ r baz~~ e~ya ile mücevherat~ n~~ alan Abdülhamid, bir k~s~m
maiyyeti ve kad~nlariyle ve hususi trenle Selânik'e getirilmi~tir.
Abdülhamid henüz Y~ld~z saray~ ndan ç~ k~ p arabaya binece~i
s~ rada yan~ ndaki kad~n efendilerden birisinin elindeki mücevher,
para ve esham dolu bavul telâ~~esnas~ nda kaybolmu~tur
Abdülhamid'in k~zlar~n~~evlendirme te~ebbüsü:

Abdülhamid Selânik'e nakledildikten sonra Italya tabaas~ nda~~~
Alatini isminde bir un tüccar~ na ait bulunan ve sonradan ordu
kö~kü denilen kö~ke yerle~tirilmi~tir. Sab~ k hükümdar daha ilk
zamanlar~ nda evvelce ni~anlam~~~oldu~u üç k~z~ n~~ evlendirmek istemi~, bunlar~~ Ahmed Eyüp pa~a zade Fuad, Ahmed Nami ve Said
pa~a zade Fuad beylere verme~i kararla~t~ rm~~t~ ; Abdülhamid kendi
saltanat~ n~ n son aylar~ nda ni~anlad~~~~k~zlar~ n~ n Selânik'te kendi yan~nda yap~ lmas~ n~~ ve damadlar~n birer hafta müddetle gelerek kumandanl~ k dairesinde bir imam, muhaf~z~~ Fethi bey, zabitan ve baz~~ bendegân~ n~n huzurlariyle nikâhlar~n~ n yap~ lmas~ n~~ ve dü~ünsüz, derneksiz damadlar~ n zevcelerini al~ p götürmelerini istemi~~ve bu arzusunun
yerine getirilmesi için bilvas~ta hükümete ba~vurmu~ tur. Gerek bu
hususta ve gerek o~lu Abdürrahim efendinin tahsiline ve kendi
s~ k~nt~ l~~ vaziyetine dair kaleme alm~~~oldu~u kendi el yaz~s~~ bir
mektup müsveddesinde aynen ~öyle demektedir :
Damadlar
Ahmed Eyüp pa~azade Fuad bey - Ahmed Nami beySaid pa~azade Fuad bey
"M~lmaileyhim (yani Fuad, Nami ve di~er Fuad beyler)
birer hafta fas~la ile buraya gelmek ve kumandanl~ k daireAbdülhamid'in Selanik'e nakli esnas~ nda kad~ n efendilerden birine ait
olan bu Bavulun buldurulmas~~ için o s~ rada güya yap~ lan ara~ t ~ rmalara ra~men
bavul bulunamam~~t~ r; Abdülhamid bunu sonradan da aratt~ rmak istemi~tir ;
hatta biraderi Sultan Mehmed Re~ad, Rumeli seyahati esnas~ nda Selanik'e
geldi~i zaman Abdülhamid'in hat~ r~ n ~~ sormak üzere ba~kâtip Halid Ziya beyi
kendisine göndermi~~oda bundan bilistifade
yine kaybolan bavuldan bahsederek tahkikat ~ n tamikini rica etmi~tir ( Saray ve ötesi-Halid Ziya e. 2. s. 176 ).
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sinde bir imam taraf~ ndan Fethi bey 1 ve zabitan ve bendegân~ n huzur ve ~ehadetleriyle akitleri icra olunmak ve dü~ünsüz, derneksiz zevcelerini al~ p götürmek ve küçük ya~lar~ndan beru validelerinin kendileri için tedarik eyledikleri e~ya
ve cihazlar~ n~ n taraflar~na itasiyle emsalleri misillü maa~lar~~
tahsis edilmek ve damadlara son vazife-i veda~~ ifa eylemek
arzusunday~ m, ~ayet bunlardan ikbalperestlik sevdasiyle
adem-i muvafakat izhar edenler olur ise 2 beyan-~~ maliimat
edilmesi.
Abdürrahim efendi hazretlerinin dahi tahsilsiz, cehalet
içinde kalmas~~ bir pederin arzu etmedi~i ahvalden olmakla
Dersaadette kendüsine bir ikametgâh iraesiyle idare-i mai~etinin taht-~~ temine ald~ r~ lmas~~ lâzimeden olup çünkü bin
liradan ibaret olan cüz'i bir muhassesattan mü~arünileyhe
hisse tefriki kabil olmayaca~~ ndan meclisi mebusanca bu
cihetin teemmül ve mütaleas~~ temennas~ nday~ m.
Allah ve •Resulillah a~k~ na olsun bu babta muktezây-~~
hamiyyet ve re'fet ifa ve neticesinden rnak~ mat 'tasma himmet
olunsun. Merhum Gazi Osman pa~an~ n kona~~~Refia sultan
hazretleri için mübayea edilmi~~iken elan Selim efendi hazretlerinin 3 ikamet eyledi~i istihbar k~ l~ nd~~ ; ~u halde mü~arünileyha aç~ kta kald~~~ ndan efendi-i mil~arünileyhe di~er
bir mahal irae ve mezkur kona,-Ya Refia sultan~ n nakli cümle-i
âmalimdendir ; yahut mü~arünileyhin orada ibkasiyle sultan-~~
mü~arünileyhaya münasip bir mahallin tedarik ve tayiniyle
taraf~m~za malümat itas~ .„
Daha evvel de söyledi~im gibi Abdülhamid hal'edilmeden
evvel k~zlar~ n~~ yukar~da adlar~~ yaz~ l~~ zatlarla ni~anlam~~t~~ 4; hal'inAli Fethi bey. o tarihte Erkân-~~ Harb binba~~ s~~ olup ilk günlerde
Abdülhamicrin muhafazas~ na memurdu. Merhum, Sofya ve Londra sefirlikleriyle
Ba~vekillikte bulunup son hizmeti adalet bakanl~~~~idi. Hastal~~~~sebebiyle bu
hizmetinden istifas~ ndan az sonra 1943 de vefat etti.
2 Abdülhamid'in tabiri veçhile ( ikbalperestlik ile adem-i muvafakat) eden
yaln~ z Said pa~azade Fuad bey idi.
3 Selim efencli, Abdülhamici'in en büyük o~lu olup babas~ n ~ n tazyikine
u~ram ~~t~ .
4 Abdülhamid'in 1289 (1872) do~umlu Zekiye Sultan ve 1293 (1876)
do~umlu Naime sultan ve 1301 (1884) do~umlu Naile sultan ve 1304 (1886)
do~umlu ~aziye sultan ve yine avn ~~ senede do~an Ay~ e sultan ve 1308 (1890)
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den sonra damad namzetlerinden Said Pa~azâde Fuad bey, Abdülhamid'in ~aziye sultan isimli k~z~yle evlenecekti ; sonradan
yani Abdülhamid'in hal'inden sonra bu zat sultanla evlenmekten
vazgeçmi~ti; Abdülhamid'in yukar~ki mektup müsveddesindeki
(~ayet bunlardan ikbalperestlik sevdasiyle adem-i muvafakat) yaln~z
Said pa~azâde Fuat beyden gelmi~tir.
Abdülhamid'in servet':
Abdülhamid saltanat~~ zaman~nda gerek hazine-i hassaya ait
ve gerek maliyeden hazine-i hassaya ald~rd~k~~ bir hayli mâden,
tramvay, vapur i~letme vesaire gibi imtiyazlar~, me~rutiyetin ilân~n~~
müteakib 2 ve 11 zilkade 1326 senesinde (1918 eylül) birbirini
müteakip hazineye iade etmi~~fakat as~l nakit ve mücevherat~~
hal'inden sonra gönlü istiyerek ve istemiyerek elinden ç~ km~~t~r.
Abdülhamid, Selânik'de Alatini kö~kü denilen me~hur bir
kö~ke yerle~tirilmi~~ve muhafazas~na da erkân-~~ harb binba~~lar~ ndan Ali Fethi bey (merhum Fethi Okyar) memur edilmi~tir. Abdülhamid'in lüzumu halinde üçüncü ordu vas~tasiyle hükümetle veya
hareket ordusu kumandanl~kiyle muhaberesi Fethi beyin delâletiyle
oluyordu; Fethi beyden sonra muhafaza hizmeti ondördüncü topçu
alay~~ birinci tabur kumandan~~ kolakas~~ Rasim Celâleddin beye
do~umlu Refia sultan isimlerinde alt~~ k~ z~~ vard~ . Bunlardan Zekiye sultan~ n
zevci Nureddin, Naime sultan~ n Kemaleddin beyler olup Naile sultan~ n da
Abdurrahman pa~azade Arif Hikmet pa~a idi. Naime sultan~ n Kemaleddin
beyden Mehmed Cahit ve Adile sultan isimlerinde iki çocu~u olmu~tur.
Abdülhamid'in hal'inden sonra evlendirilen k~ zlar~ ndan 1308 (1890)
do~umlu Refia sultan 13 rabiulevvel 1327 (1909 mart) da yaverandan yüzba~~~
Ahmed Eyüp pa~azade Ali Fuad bey ile ni~anlanm~~~ve üç sene sonra 1330
rabiulahirda (1912 haziran) dü~iinleri olmu~tur. Ahmed Nami bey, Abdülhamid'in
1304 do~umlu olan k~ z~~ Ay~e sultanla evlenmi~~ve 1918 eylül 21 de ayr~ lm~~lardir. Ay~e sultan sonradan 25 recep 1339 da (1921 nisan) da MÜ~~T Rauf pa~azade
hünkar yaverlerinden suvari kaymakam' Mehmed Ali bey ile evlenmi~tir. Ay~e
sultan~ n Nami beyden Ömer Nami ad~nda bir o~lu do~mu~tur. ~aziye sultan~ n Said
pa~azade Fuad beyle ni~anlar~ = bozulmas~ ndan sonra bu sultan 328 zilkade 29
(1910 aral~ k) da Fahir beyle evlenmi~tir. Sultanlar~ n validelerinin, Ay~e sultan~ n
validesi olan Mü~fika han~ mdan maadas~~ kad~ n efendi, yani Abdülhamid'in dört
zevcesinden
Y~ ld~ z saray~~ ba~~kitabet dairesinden ba~katip Ali Cevad beyin imzasiyle
sadaret makam~ na yaz~ lm~~~olan 5032 ve 5075 numaral~~ iki tezkire.
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(Bilecik mebusu iken vefat eden Rasim bey) verilmi~ti ve bu zat,
Abdülhamid'in ölümüne kadar muhaf~ z kumandanl~~~nda kalarak
o hizmette kaymakaml~~a (yarbayl~~a) kadar yükselmi~ti.
Abdülhamid'in ~ahsi serveti olarak baz~~ Avrupa bankalar~nda
alt~n ve tahvilâtlar~~ vard~ ; bunlar, devletçe muttehaz kat'f karar
icab~ndan bulundu~undan bahs ile Selanik bankalar~ na getirilerek
al~nmak istenmi~~ve bu paralar~ n al~ nmas~~ için hükümetçe bankalara
hitaben yazd~ r~lm~~~olan mektuplar hareket ordusu kumandanl~~~~
taraf~ndan topçu mirlivas~~ Sahban pa~a vas~ tasiyle üçüncü ordu
kumandanl~~~~vekâletine yollan~ p kendisine imza ettirilmek üzere
Abdülhamid'e gönderilmi~tir. Kumandan vekili Ferik Mehmed Hadi
pa~a, bankalara yaz~ lan bu mektuplar~~ bir tezkire ile Abdülhamid'in
muhaf~z~~ Ali Fethi beye yollam~~~ ', o da bunlar~~ Abdülhamid'e
takdim etmi~tir. Mektuplar~~ alan ve okuyan Abdülhamid, ~ahsi
servetinin bu suretle elinden ç~ kmas~ na mukabil baz~~ tekliflerde
bulunmu~~ve buna dair Fethi beyden bir de taahhüd senedi alm~~t~ r 2 . Abdülhamid'in teklifleri ~unlard~~ :
Üçüncü Ordiiy-~~ Hümâyun
Erkan-~~ Harbiye dairesi.
Erkiin-~~ Harbiye B~ nba~~ s~~ Ali Fethi Beyefendiye
Rifatlii bey ;
Topçu mirlivas~~ Sahban pa~aya tevdian Dersaadetten gönderilen melcatip
zirinin halcan-~~ sab~ k Abdiilhamid han hazretlerine imza ettirilmesi devletçe
müttehaz karar-~~ kat'i icab~ ndan bulundugundan, muharrerat-~~ mezkürenin havi
oldu~u akçe bankalardan al~ narak hakan-~~ mü~arünileyh hazretlerine takdim
edilmek üzere tahrir ve iade edilmesinin taraflar~ na arzile tahrir edilecek muharrerat-~~ mezkiirenin taahhütlü olarak zarflar~~ üzerinde bulunan adreslere do~rudan do~ruya tisyar buyrulmas~~Dersaadette üçüncü ordu ve hareket ordusu
kumandanl~ g~ndan emr-ü-irade buyrulmu~tur. Binaenaleyh mekatib-i mezkfirenin
olbabtaki karar-~~ kat'i veçhile tahrir ettirilerek iadesi hususuna himmet olunmak siyak~ nda tezkire terkim k~ l~ ncl~ . 3 may~ s sene 325.
Üçüncü Ordily-~~ Hürnayun
Kumandan Vekili
Ferik
Mehmed Hadi
2 Fethi beyin 4 may~ s 325 tarihli tezkire ile Abdülhamid'e verdi~i taahhüt senedi aynen ~ayledir
Hakan-~~ sab~k Abdülhamid han hazretlerinin Avrupa bankalar~ nda ve
Osmanl~~ Bankas~ nda mevcut bulunan mebali~in Selanik bankalar~ndan birine
ve nam~na olarak irsali hakk~ nda banka direktörlerine hitaben yaz~ lan memhur
mektuplar~~ teslim ald~ m. Mü~arünileyh hazretleri i~bu mektuplar~~ teslim buyur-
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Oturmakta oldu~u Alatini kö~künün ya hükümet hisabina veyahut bankalardan al~ nacak paras~ na mukabil kendi
hisab~ na sat~ n al~ nmas~ .
Evlâd ve ~ yalinin refah ve saadetle mai~etlerinin temin
edilmesi.
Maiyyetiyle bendegân~ n~ n ~ahsi hüriyetlerinin iadesi .
Kendisinin huzur ve refahla ya~amas~~ için kâfi miktarda
tahsisat verilmesi.
Hayat~ n~ n emniyet ve kefalet alt~ na al~ nmas~ .
Abdülhamid'in Osmanl~ , Doyçebank ve Krediliyone bankalar~ nda
külliyetli miktarda, nakit, tahvilât ve hisse senetleri vard ~ . Osmanl~~
bankas~ ndaki nakit meveudu onüç bin yedi yüz küsur Osmanl~~ alt~ n~~
duklar~~ esnada evvela, elyevm sakin oldu~u Alatini kö~künün y hükümet-i
seniyye eanibinden veyahut nam-~~ seniyyelerine olarak istimlak olunmas~ , saniyen, evlad ve ~ yalinin refah:ve saadetle mai~etlerinin temin olunmas~~ ve salisen,
maiyyet ve bendegan~ na hüriyyet-i ~ahsiyye bah~olunmas~ , rübian zat-~~ seniyyeleri için her halde refah ve huzur ile ya~amaga müsait tahsisat-~~ kafiye tayin
olunmas~ , ha~nisen hayat-~~ hümayunlar~ n~ n her türlü taarruzdan masun ve mahfuz tutulmas~~ ve hukuk-~~ ~ahsiyyeleri istihsali esbab~ n ~ n temini hususlar~ n~ n
taht-1 temin ve kefalete al~ nmas~ n~~ ~art ve taleb eylemi~lerdir. Binaenaleyh
mutalebat-~~ mezkürenin nazar-~~ ehemmiyet ve itibara al~ narak icab-~~ halin ifas~ na say-ü-gayret olunacag~ n ~~ taahhüt ve temin z~ mn~ nda i~bu ilmühaber hakan-~~
sab~ lc hazretlerine arz ve takdim k ~ l~ nd ~ . 4 may~ s sene 325.
Hakan-~~ Mü~arünileyh Hazretlerinin
Muhafazas~ na memur Erkan.1 Harp
Binbs~~ s~~
Ali Fethi
Ali Feti bey, Abdiilhamid'e taahhüdü havi ayn ~~ tarihli a~a~~ daki mektubu
da vermi~tir :
Alatini kö~künün yaln~ z nam-~~ seniyyelerine olarak istimlaki ve hüriyyet-i
~ahsiyelerinin temini hususlar~ n ~~ hakan-~~ sab~ k hazretleri suret-i mahsudada
~art ve taleb eylemi§ olduklar~ ndan mutalebat-~~ mezkürenin dahi arzuy-~~ hümâyunlar~~ veçhile istihsaline say-ii-gayret olunaertg~ n~~ taahhüt ve temin eylerim.
4 may~ s sene 325
Halcan-~~ Mü~arünileyh Hazretlerinin
Muhafazalar~ na memur ErIcan-~~ Harb
Ali Fethi
Çünkü Abdülhamicrin maiyyetindekiler de kendisi gibi d~~ar~ ya ç~ kmaktan ve hariçle ihtilâttan memnü olduklar~ ndan anlar da s~ rf efendilerine hizmet
yüzünden günahs~ z, fakat zarürî olarak hiiriyyetlerinden mahrum edildiklerinden
ve Adülharnid bunun iadesini istiyordu.
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idi; Doyçe Banktaki mevc~~du ondört çanta içinde olarak banka memurlariyle Selanik Alman konsolosu huzurlar~ nda kendisine teslim
edilmi~tir; bu da onalt~~ bin dörtyüz doksanüç Anadolu ~imendüfer
tahvilat~~ ve doksan sekiz Bon dö juisans [Bonne de jouissance] ve
üç bin Selanik liman~~ hisse senedi olup Krediliyone de ise elli iki
bin dört yüz otuz bir Osmanl~~ alt~ n~~ bulunuyordu.
Abdülhamid bu paralar~ ndan Osmanl~~ Bankasiyle Doyçe
Banktakileri Alatini kö~ künün sat~ n al~nmasiyle kendisini hal ve
fakat hayat~ n~~ tekeffül eden üçüncü ve ikinci ordular~ n fevkalade
masraflar~ na sarfedilmek üzere bu ordulara b~ rakm~~~ve bunun üzerine bu paralarla tahvilât ve hisse senetleri üçüncü ve ikinci ordu
müfetti~liklerine gönderilmek üzere üçüncü ordu heyetine teslim
edilmi~tir °. Abdülhamid bu hususu teyit için kendi el yaz~siyle 4
temmuz 1325 ve 29 cemaziyelahir 1327 (1909 temmuz) tarihli
a~a~~daki mektubu vermi~tir:
"Mücerred ordfly-~~ Osmaninin fevkalade masarifat~ na
sarf olunmak üzere Doyçe bankas~ na mevzu olan mâlümülmiktar nukudum mezkiir bankan~ n memurlariyle Selanik Alman konsolosu taraf ~ ndan bu kerre getirilerek alelusul taraf~ ma
iade olundu ; Taht-~~ muhafazalar~ nda kemal-i selâmet ve
emniyetle müsteril~ âne ya~amakta bulundu~um üçüncü ordu
ile ikinci ordunun hasbelmevki teçhizat ve mühimmat-~~ askeHakan-~~ sab~ k Abdülhamid Han hazretlerinin Doyçe Bankta ~nevdel
ye banka mühriyle memhur, on dört çantaya n~ evzu olan ve miktar~~
bankaca verilen hisap varakas~ nda beyan edildi~i veçhile on alt~~ bin
~ömendöfer tahvili ve doksan sekiz
dür yüz doksan üç Anadolu
bon dö iiiisans ve üç bin Selanik liman~~ hisse senedat~ ndan ibaret bulunan evrak-~~ nakdiye ile Bank-~~ Osmanicle mevd~3 oniiç bin yedi yüz küs~~r liray-~~ 05mani, Alatini kö~künün nam-~~ hümâyunlar~ na mübayaasiyle tamirat-~~ lazimesinin
icras~~ ve mütebakisini~~~ ikinci ve üçüncü ordular~ n techizat~ na sarf edilmek ~artiyle hakan-~~ ~nfi~ariinileyh taraf~ ndan ihda buyurulmas~~ üzerine nükud ve evrak-~~ nakdiyye-i mezküre Dersaadette mezkür ordular müfetti~ligine gönderilmek üzere teslim edildi~ini mü~'ir i~bu senedimiz maatte~ ekkür halcan-1
hazretierine takdim k ~ l~ nd~ .
Fi 2 temmuz sene 325
Erkan-~~ Harbiye
Hakan-~~ Mü~arünileyhin
Muhafaza memuru Topçu
Alay~~ 14 T i Kumandan~~
Kola~as~~
Rasim Celaleddin bin Fazl~~

Mirlivas~~
Ali Riza :bin Süleyman

üçüncü Ordily-~~
Hürnayun Kumandan~~
Ferik
Mehmed Hâdi

714

~. HAKKI UZUNÇAR~ILI

riyyeye ihtiyac~~ derkâr ve her suretle ~an ve ~eref-i askerinin millet-i muazzama-i Osmaniyye derecesinde itilüs~~ cümlenin ehemm-i makas~d~ndan idü~i a~ikâr olmas~na mebni nukud-~~ mezkûreyi kendi hilsn-i r~za ve arzumla münhas~ ran yani
mezkür üçüncü ve ikinci orduya terk ve teberrû ve
bedhâhan taraf~ndan isnad~~ melhuz olan ne~riyyat-~~kâzibeyi
~imdiden tekziben i~bu varakay~~ niyyet-i hâlisâne ile tanzim
eyledim„ Fi 29 cemaziyelâhire sene 327 ve Fi 4 temmuz sene
325. „
Abdülhamid
Abdülhamid'in bu mektubundaki "bed hâhan taraf~ndan isnad~~
melhuz olan ne~riyat-~~kâzibeyi ~imdiden tekzib„ kayd~n~n kendi
tabiri üzere niyyet-i halisa ile oldu~unu ~üpheye dü~ürüyor; çünkü
mevcut ~ahsi servetinin devletçe müttehaz karar-~~ kat'i icab~ndan
oldu~undan bahs ile bankalara mektuplar yaz~larak kendisine
zorla denecek derecede imza ettirilmesi ve buna mukabil Abdülhamid'in de birtak~ m ~artlar ko~mas~, bu teberruun pek de niyyet-i
halisa oldu~unu zannettirmiyor ; fakat hayat~ na fazla dü~kün
olmas~, öldürülmekten korkmas~~ ve hayat~n~ n ikinci ve bilhassa
üçüncü ordular taraf~ndan emniyet alt~na al~nmas~n~n tekeffül
olunmas~, bu paralar~~ vermekle kendisini bir dereceye kadar müsterih görmü~~olabilir. Abdiilhamid'in bu teberru dolay~siyle her
iki ordu nam~ na kendisine bir te~ekkür mazbatas~~ takdim edilmi~tir °.
üçüncü Ord~ly-~~ Hümüyun
Erkün-~~ Harbiye Dairesi
Hakan-~~ süb~k Abdülhamid han hazretleri Doyçe Bankta mevcut mevduat~ n~~ tamamen ve kâmilen ve hüsn-i r~ zalariyle ikinci ve üçüncü ordular~ n ikmal-i nevak~ s~~ emrinde terk ve teberrü eylemig olduklar~ ndan nagi mezkür
ordularca has~ l olan memnuniyet ve ~~issiyyat-~~ giikrâneyi malin olmak üzere igbu
mazbatam~ z tanzim ve takdim k~ l~ ncl~ . Fi temmuz sene 325.
Erkan-~~ Harbiye Reisi
Ali R~ za bin Süleyman

Üçüncü Ordfiy-~~ Hiimüyun Kumandan~~
Ferik

Mehmed Hadi
Hülcan-~~ Mü~ariinileybin Muhafaza Memuru Erkün-~~ Harbiye Birinci ~ube Müd.
Topçu 14 Tb. 1 Kumandan~~
Kaymakam
Kolagas~~
Rasim Celâleddin bin Fazl~~

Ismail Halil Recai Manast~ r
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Abdülhamid'in Kredi-Lione [Cr&lit-Lyonneais] bankas~ndaki paras~n~ n al~ nmas~~ iki seneden fazla uzam~~, banka ile muhabere cereyan etmi~~I ve nihayet banka aleyhine Istanbul Ticaret mahkemesinde dava ikamesing karar verilmi~~ve bu husus için sab~ k hükümdar~ n bir vekil tayini icabetti~inden Osmanl~~ devleti Maliye naz~r~n~n vekil tayin edilmesi bilvas~ ta sab~ k hükümdara bildirilmi~~ve
o da, sureti Istanbul'dan gönderilen vekâletnameyi tanzim ettirerek
bu suretle Maliye naz~ r~ n~~ vekil tayin etini!:tir 2.
Abdiamid'e at mücevherat:

Hal'inden sonra Abdülhamid'e ait külliyetli miktardaki mücevherat~ na da el konmu~~ve bunlar maliyeye, yani hazineye al~ n~p
emanet olarak Osmanl~~ Bankas~ na verilmi~ ti; daha sonra bu mücevlierat~ n murassa ni~anlarla tarih! ve milli k~ ymeti haiz olanlar~ ndan maadas~ n~ n hükümetin nezaret ve mesüliyeti alt~ nda sat~lmak üzere Donanmây-~~Osmani lane-i Milliyye Cemigedne terk
edilmesi tekarrür ederek buna dair bir de kanun ç~ kar~lm~~t~ r 3.
Bundan sonra bu mücevherat~ n de~er fiyatiyle elden ç~kmas~~ için
Paris'e götürülüp orada sat~ lmas~~ hakk~nda Maliye nezareti, yapt~~~~bir talimatnâme ile heyet-i vükelaya müracaat ederek karar
ve iradesini alm~~t~ r 4.
I Bu muhabere suretlerinden biri makalenin sonundaki vesikalar aras~na
bir numara ile konmu~tur.
2 Harbiy e Naz~ r~~Mahmud ~evket Pa~an~ n imzasiyle gelen tezkire ile
Selanik Bidayet mahkemesi mukavelât muharrirliginden musaddak 27 haziran
1327 tarihli vekületnâme sureti iki numara ile makalenin sonundaki vesikalar
aras~ ndad~ r.

3

Madde-i kanuniye lâyihas~~

Hâkan-~~ sab~ ktan müntakil ve Osmanl~~ Bankas~ nda mahfuz buh~nan mücevherattan murassa ni~anlarla bir k~ ymet-i tarihiyye ve mil~ iyeyi haiz olanlardan
maadas~~ hükümetin nezaret ve mesuliyeti alt~ nda fiiruht olunmak üzere Donanmüy-~~ Osmani ~ane-i Milliyy6 Cemiyeti menfaatine terk olunmu~tur.
Meclis-i âyan ve mebusanda kabul olunan i~bu lâyihanin kanuniyetini ve
lcavanin-i devlete ilâvesini irade ederim.
Mehmed Re~ad
Maliye Naz~ r~~
Sadr-~~ azarn
Cavid
Hüseyin Hilmi

4 Pâdi~ah~ n iinzas~ n~~ havi heyet-i vükelâ karar~~ üç numara ile vesikalar
aras~ ndad~ r.
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Bu mücevherat hakk~ nda bir fikir vermek için baz~ lar~ n~ n
isimlerini yaz~ yorum:
P~ rlanta gerdanl~ k, p~ rlanta küpe, boro~, bilezik, elmasl~~ sigara
kutusu, p~ rlanta i~ne, üç s~ ra inci gerdanl~ k, incili i~ne, p~ rlanta
tac, p~ riantal~~ kol, gö~üs dü~me ve i~neleri, inci gerdanl~ k, elmasl~~
tokalarla beraber üç s~ ra inci gerdanl~ k, alt~ n ~ekerlik, inci tesbil~,
ortas~~ zümrütlü etraf~~ p~ rlanta i~ne, imameleri ve kamç~~ ucu lâ1
inci tesbih vesaire gibi mecmuu yüz yirmi sekiz parça olup ilk
muhammen fiyatlar~~ da alt~~ milyon seksen be~~bin be~yüz kuru~~
(bir Osmanl~~ alt~ n~~ o tarihte yüz gümü~~kuru~~idi) tutmu~tur, ki
bugünkü evrak-~~ nakdiye hesab~~ üzere iki milyon liraya yak~ nd~ r.
Bu yüz yirmi sekiz parça mücevherattan ba~ka k~ ymetleri takdir
edilmem~~dörtyüz elli parça daha mücevherat ve yine ayr~ ca on
dört parça ni~an ve plâkalar da vard~ .
Mücevl~ erata k ~ ymet vazeden Fransal~~ mösyö Robert Lenzeler
ile Maliye ~~ az~ r~~ Nail bey aras~ ndaki on maddelik mukaveleye
göre muhammin Lenzeler, ücret olarak yüzde üç. alacakt~ .
Abdillhamicl'in millete arzihali :

1-larinden sonra Selânik'te Aatini kö~küne yerle~tirilen Abdüll~ amid'in bilhassa ilk zamanlar~ ndaki hali kendisi için çok s~ k~ nt~ l~~
ve heyecanl~~ geçmi~tir. Birinci endi~esi hayat~~ idi ; öldürülmekten
korkuyord; kendi el yazisiyle (Devlet ve Millet ve Askere hitaben
ar~-1 hdlimdir) ba~l~ kl~~ bir istidas~ nda kendisi~~ in otuz üç seneden
dört buçuk ay noksan olan saltanat~~ zaman~ nda devlet ve millete
hizmet etti~ini söyledikten sonra 31 mart 1-,ddisesi denilen irticâla
alâkas~~ olmad~~~ n~~ yeminle temin eyliyor • Biraderi Sultan Murad'a
ve validesine kar~~~yapt~~~~iyilikleri zikrederek Sultan Murad'~ n
ailesine kendi ailesi gibi bakt~~~n~~ iddia eyliyordu. Bunlardan
ba~ka Sultan Murad'~ n o~lu ~ehzâde Selahaddin efendinin kendi
aleyhinde bulundu~unu duymu~~ve buna inanmad~~~ n~~ söyledikten sonra evlâd ve ~ yalinin çoklu~undan ve bir k~ s~ m ailesinin nanpareye muhtaç olduklar~ ndan ve kendisine tahsis
edilen maa~~~Selânik'teki idaresine yeter dercede ise de ~stanFilhakika en son yap~ lan tetkikler, Abdülhamid'in 31 mart yakas~ nda
medhali olmad~~~ n~~ ve ~eyhulisram vas~ tasiyle me~rutiyet aleyhine hareket
eylemeyeeegine dair etti~i yernine sad~ k kald ~~~ n~~ göstermektedir.
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bul'dakilere yard ~ m edecek derecede olmad ~~~ndan ve bütün
servet ve e~yas~ n~ n müsadere edilmesinden dolay~~ peri~an ve
merhamete ~ayan bir vaziyette kald~~~ ndan bahs eyledikten sonra
maksad~ n~ n üç ~ey olup ' ve bunlar~ n da gerek kendi ve
gerek ailesinin hayat~ n~ n muhafazalar~, Alatini kö~ künün sat~ n
al~nmas~~ ve hizmetindekilerin ~ahsi hürriyetlerinin iadesi oldu~unu
tekrar ediyordu; fakat bu istidas~ nda hayatlar~ n~n muhafazas~~
hakk~ ndaki vaadlerin ayz.,n, mebusan, devlet ve asker taraf ~ ndan
teminini ve bunun resmen, yaz~~ ve aç~ k ibare ile kendisine bildirilmesini istiyordu.
Abdülhamid'in kendi yaz~siyle yaz~l~ p foto~rafisi vesikalar
aras~na konulmu~~olan sureti a~a~~ ya konan istidas~ n~ n sonunda
bu arz~ halin meclis-i mebusanda okunmasiyle devlet ve milletin
at~ fetine müracaat etti~i beyan edilmektedir. Arz~haI aynen ~öyledir :

Devlet ve Millet ve Mebusan ve Askere hitaben
arz-~~ hâlimdir
325 senesi nisan~ n dördüncü sal~~ günü ak~am~~ Ayan ve
mebusan taraf~ ndan müretteb heyet-i mübliga hayat~m~n
taht-~~ teminde ve her türlü taarruzdan âzâde bulundu~unu
o~lum Abdürrahim efendi ve bendegândan bir k~sm~~ huzuriyle nezdimdeki âilemin i~itecekleri bir surette beyan ve
tebli~atta bulundu.
Gecesi de Ferik Hüsnü pa~a, refakatindeki ümera ve
zabitanla gelerek heyet-i mezkürenin taahhüdat ve ifadat~n~~
bittasdik hayat~ m~ n kat'iyyen bir güna tecavüzat ve taarruzata hedef olmlyacag~ n~~ ve ikinci ve üçüncü ordu ve asker
muhafaza-i hayat~ ma mütekeffil bulund~~~ n~~ ve bütün millet
o yolda teminatta bulunduklar~ n~~ ve Selânik'te tehyie edilen
1 Abdülhamid'in daha evvel yaz~ ld~~~~gibi kendisinin ilk muhaf
~ z' Ali
Fethi beye de be~~madde üzerine maksad~ n~ n ayn~~ ~ekil oldu~unu bildirmi~ti.
2 Abdülhamid, yine kendi el yaz~ siyle bir, iki müsvedde yapm
~~~ve en
son fotografisini koydu~umuz arz~ hali beyaza çekmi~tir. Bu da kendisinde kald~~~ na göre müsvedde demektir.
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mahalde kemal-i ihtiramla ikamet c-:dilece~i~~ i beyaula ~ayet bu
babta tereddüt edilür ise. birlikte arabaya binerek ve elime
rovelver vererek maazallah bir tecavüz vukuunda ibtida kendisine rovelver ile itlaf etmekli~imi yallah, billah, tailah elfa,
ziyle kasem ve kur'an-~~ ~erifi dahi getirip ana da yemin
edece~ini ifade etmi~~ise de "h(i,s-a Allah esirgesin, ben katil
olamam„ diyerek teminat ve yeminlerine kanaat edip tren-i
mahsusla Selanik'e g-elindi. Burada göi-dii~ii~ n muamele-i
nazikâne ve zabitamn emr-i muhafazadaki gayret ve hamiyyetniyetle otuz
leri mucib-i takdirdir. Iyi ve kötü fakat
dört sene vallahi ve billahi geceli gündüzlü devlet ve millete
hizmet eyledim ; ~eyhulislam efendi vas~tasiyle etti~im yemine
muhalif hal ve harekette bulunn-lad~ m ; me~ rutiyet aleyhine
Imal-i nüfuz etmedim; Istanbul'daki asker hadisesinde vallahi
malümat~ m yoktur, i~ te, buralar~ n~~ k asemen temin eylerim.
Biraderim ~ nerhum Sultan Murad hazretleri yirmi alt~~
sene muammer olup maiyetlerinde mCdeadclit harem a~alar~~
ve merhum Hayreddin pa~aya hizmet etmi~~olan Server a~a
ve lüzumu kadar bendegân vesaire bulunduruldu ; hazine-i
hassa ve matbahtan hertürlü me~ rubat ve mekülât ve levaz~ m-~~ saire kendileri için tertip ve esbab-~~ istirahatleri her
veçhile istihsal edildi. Rusya askeri henüz Ayastafonos'ta
bulundu~u bir hengamda Ali Suavi vakas~~ zuhur etmesiyle
mü~ arünileyh hazretlerini hemen yan~ma al~ p ortal~~~ n kesb-i
sükünetiyle ikametgahma iade ve vefatlar~ na kadar emri
muhafaza ve siyanetlerinde ne derece izhar-~~ dikkat ve gayret
ve ailelerinin maa~at~~ âilemle müsavi bir surette istifa edildi~i
ve hasta ve alil vücut olduklar~~ halde bunca müddet her
türlü arzusuna mazhariyet suretiyle ya~ad~ klar~~ bedihi ve
ahiren irtihalleri ne yolda vuku buldu~u dahi tabib-i hususisi
R~za pa~an~ n raporiyle nümayand~ r ; vefatiar~ ndan sonra
aileleri efrad~ na kendi eviâd ~ m gibi bakarak husul-i refah ve
huzur lar~~ hakk~ nda zerretütuna tesamüh vuku bulmad~ ; hatta
mü~ arünileyh hazretlerinin harem-i muhteremeleri ba~kad~ n
efendi müdire ve dindar olub mümaileyh Server a~a vas~tasiyle ailemie beraber maa~~ald~ kça beyan-~~ memnuniyeti havi
yazd~~~~te~ ekkür nameler, el'an saraydaki evrakun meyan~ nda
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mevcuttur; mahdumlar~~ Selâhaddin efendinin aleyhimde bulunaca~~ na inanmam ; mücerred isnattan ibarettir.
Bulundu~um hal-i felaket i~timal ~u suretle telhis olunur ;
kesirül~ yal ve kesirülevlad oldu~umdan Istanbul'da bulunan
evlad~ mdan Nureddin efendi, kendi validesiyle di~er ihtiyare
kad~ nlardan müte~ekkil bir aile efrad~~ elyevm nanpareye
muhtaç bir haldedirler : maa~~ m ~imdilik burada idareye
kifayet etmekte ise de Istanbulda'kilere muavenet ve infak
edecek bir derecede de~ildir; maamafih esbab-~~ zaruretin
indifa~ n~~ devlet ve millet nazar-~~ dikkate alaca~~na eminim;
çünkü bilumum servet ve e~yam müsadere edildi, peri~an ve
merhamete ~ayan bir halde kald~m.
Tafsilat-~~ mebsuteden maksad-~~ yegane ~unlard~ r:
Evvelâ, kendimin ve ehl- ü ~y alimin ve evlad~m~ n hayat~~
her türlü taarruz ve tecavüzattan masun ve mahfuz idü~i
hakk~nda mevaid ve taahhüdat~~ salife âyan ve mebusan ve
devlet ve asker taraf~ ndan taht-~~ temin ve karara al~nsun, bu
karar da aç~k ibare ile suret-i resmiyyede tahriren taraf~ m~za
tebli~~edilsin.
Sâniyen, ikamet etmekte oldu~um Alatini kö~kü nam~ ma
mübayea ile madam-el-hayat ikamet etmek üzere tahsis olunsun.
Sâlisen, hizmetimde bulunanlar~ n hüriyet-i ~ahsiyyeleri
esbab~~ istihsal k~l~ns~n.
I~te temenniyat~m ~u üç ~eyden ibarettir; zira hayattan
adem-i emniyyet insan için heran bir ölümdür; hayat ise mukaddestir, hayattan emin olmamak gibi felaket olamaz; binaenaleyh ~eraiti selase-i mezkfire infaz ve icra olundu~u halde
her ne suretle arzu olunur ve kimin huzurunda fcabederse
bankadaki matlubumun teslimine dair varakan~n takrir ve
imzas~ na haz~ r~m; servetimin asker için muhafaza edildi~ini
Abdülhamid'in biraderi Sultan Murad hakk~ ndaki tazyiki ve bunlar~n
maa~~bususundaki s~ k~ nt~ lar~~ bir k~ sm~ n~~ ne~retti~im ve bir k~ sm~~ da elimizde
bulunan vesikalarlar sabit oldu~undan arzuhali~adeki sözleri mugalatad~ r. Sultan
Marad~ n ezeümle validesi ~evkefza Kad~ n taraf~ndan s~k~ nt~ l~~ hallerinden bahs
Ile Abdülhamid'e yaz~ lan bir mektupda . . . paraca muzayakam~ z mü~edded
old~~~ndan lütfen ve merhameten maa~~m~ z~ n ihsan buyrulmas~ n~~ göziimüz ya~~~
cümle çoluk çocuklar~ m~ z . . . niyaz eyleriz .... sefil ve serkerdan b~ rakmak
~an-~~ ~ahanelerine ~ayeste de~ ildir; bir senede bir maa~~ihsan buyurd~ n~ z bu
kadar çoluk çocuk idare olunmayaca~~~malihn-~~ ~ahar~ eleridir . . . ilâ»
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mahz-~~ hakikat olmak üzere beyan edebilirim; mevcudum
ke~ke daha keseretli bir raddede bulunsayd~~ kâffesinin cihet-i
askeriyyeye terkine muvafakat ~erefine nailiyet temennisinden
kendimi alamamaktay~m ; Cenab-~~ hakka kasem ederim ki bu
fani dünyada yegâne maksad~ m yaln~z devlet ve millete duâhan olarak emniyetle enfâs-~~ mâdudemin bulundu~um mevkide
ikmalidir ; katiyyen ba~ka fikrim yoktur; arzu olunacak surette
de teminat itas~ na âmadeyim. Binâberin i~bu arz~ halimin meclis-i mebusanda k~ raatiyle bu millet-i muazzama ve devlet-i
me~rutan~ n derkâr olan ha~met ve at~fetine nisbeten ehemmiyetten âri olan müstediyat-~~ mezkürenin kabulini reca eylerirn.
Abdülhamid
17 cemaziyelâhir sene 327 ve 22 haziran sene 325
Abdülhamid'in biraderi Sultan Murad ve ailesi hakk~ ndaki
mutalealar~~ k~ smen mugalata olup eldeki vesikalara ayk~ r~d~ r.
Abdülhamid'in 22 haziran ( 1909 temmuz) tarihli olan bu
istidas~~ posta ile ve üçüncü ordu vas~tasiyle Istanbul'a hareket
ordusu kumandanl~~~ na gönderilmi~tir. Hareket ordusu kumandan~~
Mahmud ~evket pa~a, sâb~ k hükümdar~n mebusana ba~vurmak
istemesinden dolay~~ can~~ s~ k~ larak üçüncü ordu kumandanl~~~ na
çekti~i 25 haziran 325 tarihli ~ifreli telgrafla Abdülhamid'in muhtelif
yerlere ba~vurmas~ n~~ muvaf~ k bulmad~~~ n~~ beyan eyliyerek kendisini muâhaze ve tehdit etmi~~ve bundan ba~ka mütereddit vaziyetini terk etmesi için sâb~ k hükümdara nasihatte bulunmu~tur.
Dikkatle okunmas~~ lüzumuna ka ni oldu~umdan dolay~~ merhum
Mahmud ~€vket pa~an~ n telgraf~ n~~ aynen a~a~~ya koyuyorum :
~ifre
Harbiye dairesi
6011
Üçüncü Ordu Kumandânl~~~ na
C. 24 haziran sene 325, Geçenlerde l~ kan-~~ sâblk~ n
verdi~i cevapta nukud-~~ mevcudesini ikinci ve üçüncü ordular~ n ikmal-i nevak~s~~ için Ila eyledi~i ve Alatini kö~künün
nam~ na mübayaasiyle emr-i hak vukuunda yine hükümete
terkine muvafakat olunmak içiu ~eref ve namus-~~ askeriyeye
~imdi ba~ka ~artlar
iltica eyledi~i beyan olunuyor&
temhid olunarak taallül gösteriliyor; hâkau-1 mü~arüaileyhin
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hayatlar~ na Osmanl~~ ordusu zâmindir, ordunun bu zaman~~
mevcut iken büyük kuvve-i te~riiyyeden ibaret olan meclis-i âyan
ve mebusan~ n zaman~~ talebolunuyor ve kendilerinin elyevm
Osmanl~~ ordusunun yed-i muhafazas~ nda bulunduklar~~ derhât~r edilmeyor. Osmanl~~ ordusu hayatlar~na zâmin iken ba~ka
taahhüdat talebinde bulunmas~n~n ordunun namus ve ~eref-i
askerisini muhil olaca~~~ve her sene tebeddül etmekte olan
meclis-i Ayar~~ve mebusan reisleri taraf~ndan bu babta verilecek varaka-i taahhüdiyyenin bir k~ymet ve ehemmiyet-i hakiBu halin ordu zabikiyyesi olam~yaca~~~feramu~~olunuyor
tan~nca duyuldu~u takdirde husule getirece~i su-i tesirat~n
derecat~~ takdir olunmal~d~ r; buras~~ da ol veçhile bilinmelidir
ki kendilerinin vefat~~ halinde bankalar mevduat~ n~ n hükümetçe elde edilmesi âsân olacakt~ r 2. ~~bu telgrafnamenin
kendilerine iraesiyle beraber hükan-1 mü~arünileyhe betekrar
müracaat buyurunuz ; Almanya'dan celb olunan banka memurlar~~ bir hayli vakit hal-i intizarda bulunam~yacaklar~ ndan
i~'ür-~~ sab~ k veçhile memurlar~~ huzuruna kabul ile kendilerine
verilecek hesabnameyi imza edip etmiyeceklerini suret-i
katiyyede ö~reniniz ; erbab-~~ namusun nesayihini ismâ
etmiyerek ~u hal-i felâkete duçar olmalar~ na sebep olan tab'~~
mütereddidânelerini terk ile hareket-i merdanede bulunmalar~ n~~ kendilerine halisane arz eyleyiniz, cevab~ n~za muntaz~ r~ m
efendim. 25 haziran sene 325.
Hareket Ordu Kumandan~~
Birinci Ferik
Mahmud ~evket
Bu tehditli telgraftan sonra hareket ordusu kumandan~~ hiddet
ve ~iddetten Ali makul bir dü~ünce ile hareket ederek üçüncü
ordu kumandanl~~~na a~a~~daki telgraf ~~ göndermek suretiyle Abdülhamid'i tatmin etmek lüzumunu hissetmi~tir :
Mahmud ~evket pa~a merhumun devletin te~ri'i kuvveti olan ~lyan ve
mebusan meclislerini her sene intihab olunan reislerinin ~ah~ slariyle ölçmesi ve
bunlar~ n meclis karariyle verecekleri tabii olan taahhüdün bir k ~ ymet ve ehemmiyeti olam~ yacak~ n~~ beyan etmesi bu zat~ n me~rüti idare hakk~ nda maaresef
hiçbir bilgisi ve kavray~~~~olmad~~~ n~~ göstermektedir.
2 Bu kay~ t Abdülhamid'i ölümle tehdit mahiyetinde olup vehm ini tahrik
için yaz~ lm~~~olmal~ d~ r.
Belleten, X. F .46
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Üçüncü Ordüy-~~ Hümâyun
Erkan-~~ Harbiye Dairesi
Üçüncü Ordu Kumandanl~~~na
C. 26 haziran 325. hakan-~~ sab~ k taraf~ ndan meclis-i mebusan ile orduya hitaben yaz~ l~ p bâposta irsal buyurulan arz~halin nazar-~~ dikkate al~ naca~~~ve emr-i hak vukuuna kadar
hayat-~~ hümayunlar~ n~ n ordunun zaman ve kefaletinde taht-~~
temine al~ naca~~~ve ila ahirilömür Selânik'de b~ rak~ l~ p Istanbul'a
nakledilmiyece~i beyan ve ikametleri için Alatini kö~künün
nam-~~ hürnayunlar~ na olarak mübayaas~~ tensip edildi~inden
bu kerre Doyçebanktan al~ nacak paradan esman~~ tediye olunmak üzere muamele-i fera~iyenin hemen icra ettirilmesi rica
olunur. 27 haziran 325.
Derkenar :

Hakan-~~ sab~ k Abdülhamid han hazretlerinin hayat-~~ hümayunlar~ n~ n ordunun zaman ve kefaletinde olarak taht-~~
temine al~ nm~~~oldu~una ve mü~arünileyhin ila ahirilömür Selânik'de b~ rak~l~p Istanbul'a nakledilmiyece~ine dair birinci ve
ikinci ordu müfetti~i ve Dersaadet hareket ordusu kumandan~~
Mahmud ~evket Pa~a hazretlerinden varid, sureti balâda muharrer telgrafnâmede münderiç teminat~~ teyiden tahtim eyleriz.
22 cemaziyelâhire sene 1327 ve 28 haziran 1325
Erkan~~ Harbiye Reisi
Mirliva
Ali Riza bin Süleyman
Hakan-~~mü~arün ileyhin
muhafaza memuru
Kola~as~~
Rasim Celaleddin bin Fazl~~

Üçüncü Ordüy-~~ Hümayun kumandan~~
Ferik
Mehmed Hadi
Erkan~~ Harbiye Birinci
~ube Müdürü
Kaymakam
Ismail Halil Recai' Manast~ r

Abdiilhamicl'in Istanbul'a nakli:
Bulgar, Yunan ve S~ rplar'la yap~lmakta olan (1911) Balkan
muharebesinde ordular~ m~z~ n ma~lübiyetlerinin temadisi,kumeli'deki
vilayetlerimizin elden ç~ kmas~ n~~ mücib oluyordu; bu vaziyet sebebiyle Selanik'te oturtulmakta olan Abdülhamid'in oradan ç~ kar~larak emin 1).f mahalle nakledilmesi hükümetçe muvafik görül-
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mü~tü; bunun için o tarihte iktidar mevkiinde bulunan ve hiçbir
hizmeti görülmeden kendisine Ittihad ve Terakki muhalifleri taraf~ ndan Büyük Kabine ad~~ verilen Gazi Ahmed Muhtar pa~a kabinesi, sâb~ k hükümdar~ n Selânik'te muhafazas~~ mümkün olam~ yacag~ ndan bahs ile Istanbul'da Beykoz kasr~ nda oturmas~n~~ münasip görmü~~ve bu kasr~ n noksanlar~ n~ n ikmaline kadar
muvakkaten Beylerbeyi saray~ nda oturmas~ n~~ kararla~t~r~ p o suBu karardan birkaç gün
retie pâdi~ah~ n iradesini alm~~t~ r
sonra Beykoz kasr~ ndan vazgeçilerek Abdülhamid'in yanm~~~olan
Ç~ ra~an saray~~ yan~ ndaki ~thzâde Selâhaddin efendinin ot-~ makta oldu~u dairede ika~neti muvaf~ k görülerek 4 zilkz-hie
fakat dü~ünülmü~, ta~~1330 tarihli arize ile iradesi ç~ km~~t~r
k
Istanbul'a
celbi uyam~ yacag~ n~~l
aral~
k
hükümdarn~~
sâb~
n~lm~~~
Mabeyn-i Flamayun-~~
Ba~~kits.beti
153
Ahval-i haz~ raya nazaran halcan-~~ sâh~ k hazretleriniu Selanik'te muhaf-zas~~ kesb-i mü~kilk edece~inden ve bilahare de nakli taassur eylivece~inden
mii~arünileyh hazretlerinin cihet-i askeriyyece dikkat-i ~nahsusa alt~ nda olarak
hemen Dersaadete nakliyle Beykoz kasr~ nda muhafazas~~ ve kasr-~~ mezkar
tanzim edilinceye kadar muvakkaten Beylerbeyi saray-~~ hümay ununda ikames:
hususunun istizan~~ meclis-i vükelâca tezekkür olundu~unu mutazammin 26 ~avva ~~
330 tarihli ve 176 numaral~~ tezkire-i hususiye-i sadaretpcnahileri lederz
manzûr-~~ ali olarak mucebince irade-i seniyye-i cenab-~~ padi~ah~~ ~eref mütrailik buyurulmu~~olmakla olbabta emr-ü-ferman hazret-i veliyülemrindir. 26
~evval sene 330 ve 25 eylül sene 325.
Serkatib-i hazret-i ~ehriyarf narr~~ na
maheyn-i hr~ mayur~~ !ekiplerinden
Nüzhet
Bab-~ fili
Meclis-i mahsus

2

Mehmed Re~ad

1966
Ahval-i haz~ raya nazaran halcan-~~ sab~ k hazretlerinin Selanik'te muhafazas~~
kesb-i mü~kilat edece~inden ve hilahare nakl-i de taassür eyliyece~inden
mii~arünileyh hazretlerinin cihet-i askeriyyece dikkat-i mahsosa alt~ nda olarak
hemen Dersaadet'e nakliyle Ç~ ra~an saray-~~ hümilyununda Salahaddin efendi
hazretlerinin ikamet buyurduklar~~ k~ s~ mcL ikamesi ~neelis-i bendegfinemizee
miinasip gibi mütalea olunmakta ise de keyfiyyet bilviieüh rey ve irade-i
li
seniyye-i cenab-~~ hilketpenahiy e mütevakk~f bulundu~u muhat-~~ ilm-i
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dan 10 zilkade sene 330 (21 ekim 1912) bir hey et-i vükelâ mazbatasiyle Bursa'daki kasr-~~ hümâyunda oturmas~ na karar verilmi~tir
Sûreti vesikalar aras~ ndaki bir tahrirattan anla~~ld~~~ na göre,
Bursa kasr~ n~ n mü~arünileyhin ikametine kâfi gelmiyece~i ve
tevsi ve ikmali de hayli vakte mütevakk~ f oldu~u gözönüne al~narak en son ~ekil olarak sâblk hükümdar~n Istanbul'da Beylerbeyi saray~ nda oturtulmas~~ tekarrür etmi~tir.
Hal-i haz~ r vaziyetin zaruri icablar~ ndan olarak Abdülhamid'e
Istanbul'a nakledilece~i söylendi~i zaman, malüm vehmi sebebiyle,
bunu ho~~kar~~ lamam~~~ve Selânik'te b~ rak~ lmas~n~~ istemi~~ise de,
Balkan harbi vaziyeti ve ma~lûbiyet sebebiyle, naklin zaruri
buyuruldukta katibe-i al~ vald, emr-ü-ferman hazret-i veliyyülemir efendimizindir.
Fi 4 zilkade sene 330 ve 2 te~rin-~~ evvel sene 328.
~eyhülislâtn
Mehmed Cemaleddin

~uray-~~ Devlet resi
Mehmed Kamil

Dahiliye naz~ r~~

Adliye naz~r~~

Dani~~

Abdürrahin~~

Ticaret ve Ziraat Naz~ r~~
Mustafa Re~id
Maliye naz~ r~~
Abdurrahman
Evkaf-~~ Hiimayun naz~ r~~

Sadr-~~ âzarn
Gazi Ahmed Muhtar
Harbiye Naz~ r~~
Naz~ m

Naf~ a Naz~ r~~
Salih Hulusi
Maarif Naz~ r~~
Said

Hariciye naz~ r~~
Gabriel
Bahriye naz~ r~~
Mahmud Muhtar

Posta telgraf ve Telefon naz~ r~~
Sabri

Mehmed Fevzi
Bab-~~ ali
Meclis-i Has
2022

Rumeli'nin ahval-i haz~ ras~ ndan dolay~~ hakan-~~ sab~ k hazretlerinin cihet-i
askeriyyece dikkat-i mahsusa alt~ nda olarak Dersaadete nakliyle Ç~ra~an saray-~~
hümâyunu kurbinde Salâhaddin efendi hazretlerinin ikamet eyledikleri dairede
ikamesi heyet-i bendeganemizin karariyle makrun-~~ müsaade-i seniyye-i cenab-1
padi~ah? olup ancak mü~arünileyhin ~u aral~k Dersaadete celbi münasip olam~yacak ~~ anla~~ld~ k~ ndan Bursa'da vaki kasr-~~ hümâyunda iskan' merhun-~~ irade-i
seniyye•i hazret-i hilâfetpenahi bulundu~u tezekkür k~ l,nm~~~olmakla kat~ be-i
ahvalde emr-ü-ferman hazret-i veliyülemrindir.
Fi 10 zilkade sene 330 ve 8 te~rin-i evvel sene 328.
~uray~~ Devlet resi
Mehmed Kamil

Sadr-~~ âzam
~eyhülisla~n
Mehmed Cemaleddin Gazi Ahmed Muhtar

Ila
Bursa vilayeti vas~ tasiyle Bursa kasrm~ n haz~ rlanmas~~ hakk ~ ndaki vesika
sureti diirt numara ile makalenin sonuna konmu~tur.
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oldu~u kendisine anlat~lm~~t~r I. Abdülhamid'in nakli deniz yoluyla olabilece~inden, Yunan donanmas~~taraf~ndan herhangi bir
taarruz ihtimali gözönüne al~narak Alman sefaretine yap~lan müracaat üzerine sefarete ait Lorley vapuru yollanm~~~ve keyfiyet
~ifreli telgrafla Selanik valili~ine bildirilmi~tir 2.
Abdülhamid'in naklinde kendisine bir su-i kast yap~laca~~na
dair gönlüne bir korku gelmemesi için kendi damad~~ ve adliye
naz~r~~Abdurrahman pa~azade Arif Hikmed pa~a ile Sultan Abdülaziz'in damadlar~~ Maarif naz~r~~Mehmed ~erif pa~a, Lorley vapuriyle Selanik'e gönderilmi~ler ve Istanbul'dan ba~ka bir mahalle
nakledilmiyece~ine dair hükümet nam~ na Abdülhamid'e teminat
verme~e memur edilmi~lerdir 3.
Lorley vapurunun Selanik'e hareketi cihetiyle Çanakkale
bo~az~ndan d~~ar~~ ç~kmas~ na — çünkü muharebe sebebiyle bo~azlar
kapal~~bulunuyordu -- müsaade edilmi~~4 ve vapur 15 zilkade
I Bu husüsta 20 zilkade 330 ve 18 te~rin-i evvel 328 tarihli meclis-i ~iikers.; karar~~ sureti be~~numara ile makalenin sonundad~ r ; bu tarihten bir iki gün
evvel Gazi Ahmed Muhtar pa~a kabinesi istifa etmi~~ve yerine Kamil pa~a kabinesi gelmi~ti.
Mabeyinden ~ifreli telgraf

2 Müstâceldir.

Selanik vilayetine
Alman sefaretinin maiyyet vapuru oraya azimet etmi~tir. Vusülünde hatcan-~~
sab~ k hazretlerinin maa aile irkabiyle Istaubul'a ?zam'.
13 te~rin-i evvel sene 328
Sadr-~~'azara
Gazi Ahmed Muhtar
Damad pa~alardan Arif Hikmet pa~ aya yaz~ lan tezkire müsveddesi :
Selanik'in ahval-i haz~ra-i harbiyesinden dolay~~ maruz oldu~u muhatarata
bi~~ aen hakan-~~ sab~ k hazretlerinin orada devam-~~ ikametleri katiyyen gayri caiz
oldu~undan, zat-~~ devletleriyle devletin atüfetlu Mehmed ~erif pa~a hazretleri
Alman sefareti maiyyetine memur Lorley vapuriyle Selanik'e azimet ve Dersaadet'te Ç~ ra~an saray~ nda daire-i mahsasada ikamet buyuracaklar~~Dersaadet'ten
gayri bir mahalle izam k~ l ~ nm~ yacakiar~~ hakk~ nda kendilerine hükümet-i seniyye
cam~ na teminat-~~ kaviyye itasiyle maa aile ihtiramat-~~ layika ile Dersaadet'e
isaline ve esbab-~~ istirahatlerinin istikmaline himmet buyurulmas~~ siyak~ nda. 15
zilkade sene 330 ve 13 te~rin-i evvel sene 328.
4 Telgraf

2072

Harbiye nezaretine

Alman sefareti maiyyetine memur olup yar~ n Bahr-i sef ~ de azimet ve birkaç
gün sonra avdet edecek olan Lorelay [Lorley] vapurunun azimet ve avdetinde
duhulüne müsaade edilmesi teasip olunmu~tur. ~cabedenbo~azclan mürur
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1330 ( 1912 kas~m ) tarihinde Istanbul'dan hareket etmi~tir. Bir
taraftan Lorley vapuru Abdülhamid'i almak üzere Selanik'e gönderilirken, di~er taraftan da daha evvel bunun ikametine tahsis
edilmi~~olan Ç~ ra~an saray~ ndaki yanmam~~~k~sm~n haz~ rlanmas~ ndan vazgeçilerek 1 Beylerbeyi saray~ n~ n son olarak ikametgah
olmas~~ tensip edilmi~ti.
Lorley vapuru Selanik'e giderek Abdülhamid ile aile ve
maiyyetini ald~ ktan sonra Çanakkale'ye gelmi~~ve keyfiyet damad
pa~alarla Çanakkale mutasarr~f~~ taraflar~ ndan 21 zilkade 330 tarihli
telgrafta Bab-~~ âli'y e bildirilmi~~2 ve vapurun ertesi günü saat dörde
do~ru Istanbul'a gelece~i arzedilmi~tir. Bunun üzerine Bab-1 'ah, keyfiyetten saray~~ haberdar etmi~~ve padi~ah da sabaha kar~~~Istanbul'a
gelmesi muhtemel olan vapurun do~rudan do~ruya Beylerbeyi önüne
giderek Abdülhamid'in bütün maiyyetiyle erkenden oraya ç~kar~lmas~ n~~ ve ona göre tertibat al~ nmas~n~~ irade etmi~tir 3 .
lere telgrafla tebligat ifas~~ hariciyece harbiye nezareti vekaletine telgrafla
i~'ar olunmu~ tur.
Sadr-~~ azara
Mabeyn-i hiimayun-~~ mülükane
Ba~kitabeti
176
Hakan-~~ sab~ k hazretlerinin ikametine tahsis olunan daireye Maslak kasrmdaki mefru~at ile Beylerbeyi saray-~~ hiimfiyununda mevcut ve hazine-i celile-i
rnaliyeye ait dolap ve karyola ve teferruat~ n~ n nakli ve perde ve hali ve soba
sairenin de hükümetçe müsareaten tedariki, velhas~ l
gibi e~yay-~~
hazretlerinin Selanik'te ordu kö~kiinde ikameti esnas~ nda oldu~u veçhile emr-i idare ve muhafazas~~ ile her türlü esbab-~~ istirahatiuin istikmali ~erefsudur buyurulan irade-i seniyy€4 cenab-~~ padi~ahl icab-~~ âlisinden olmakla
16 zilkade 330 ve 14 te~ rin-i
olbabta en-Ir-ü-icra:3n hazret-i veliyülemrindir.
evvel 328.
Sukatib-i Hazret-i•~ehriyari.
Ali Fuad
Tezkire-i hususiyye
vapurunun y.,r~ n
hazretlerini harnil olan Lorelay
2 Hakan-~~ sab~ k
kablezzuhur dörde do~ru Istanbul'a muvasalati muhtemel bulundu ~unu ve olbabta baz~~ ifadeyi havi Arif Hikmet ve ~erif pa~alarla kal'a-i sultaniye mutasarr~ fl ~~~ ndan al~ nan bu iki k~ ta telgrafname leffen takdim k~ l~ n~ n ~la atebe-i
ulyaya arz~~ mütemennad~ r.
21 zilkade 330 ve 16 te~rin-i evvel 328.
M:ilakane
3 Maheyn-i
Ba~kitabeti
Hakan-~~ sh~ k hazretleri hamil Lore!av vapurunun yar ~ n kablezzuhur
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Abdillhamid'in son günleri ve
Ikinci Abdülhamid, Selânik'ten Istanbul'da Beylerbeyi saray~ na
nakledildikten sonra be~~buçuk sene daha ya~am~~t~r; ölümündea
bir müddet evvel, yani ~ubat~ n be~indenberi hasta bulunuyor, nezlesi oldu~unu söylüyor, midesi~cic~~~ ~ikayet ediyor ve hususl doktoru kaymakam At~ f Hüseyin bey taraf~ ndan tedavi olunuyordu.
Vefat~ ndan bir gün evvel doktoru At~ f beyin sarayda bulunmad~~~~bir gece zevali saat yirmi buçukta hastal~~~~ a~~rla~t~~~ndan
At~f Hüseyin bey gelinceye kadar Beylerbeyi hastahanesi tabiblerinden Elkiboyadis ve Nikolaki Parasküvayidis beyler davet
olunmu~lar ve daha sonra da At~f Hüseyin bey gelmi~tir.
Bu tabiblerin görü~lerine göre Abdülhamid, zor nefes al~ p
vermekte ve her iki ci~erinde ve hususiyle sa~~ci~erinde pek
~iddetli ihtikan bulunup kalbi de zay~f atmakta imi~. Buna binaen
tedavi olmak üzere kuru hacamat ile dahilden kalbi kuvvetlendirici ve müdrir olarak ~spartein ve teobromin vermi~ler, bunun
neticesinde hastada biraz salah has~l olmu~~ise de hastal~k vehametini muhafaza etti~i için bir t~ bbi mü~avereye lüzum görmeleri
üzeri ne keyfiyeti hükümete bildirmi~lerdir.
Bunun üzerine 1334 senesi ~ubat~n~ n otuzuncu pazar günü
(23 ~ubat 1918) sabahleyin Harbiye nezaretinden, T~ b Fakültesi reisi
müderris Akil Muhtar ve Taksim hastahanesi ba~ hekimi Rifat
beylere verilen emir üzerine bunlar hemen Beylerbeyi saray~na
giderek Abdülhamid'in hususi tabibi At~ f Hüseyin bey ve di~er
saat dörde doru Istanbul'a muvasalat~~ muhtemel bulundu~~ n~~ mutazammin 21
zifkade 330 tarihli tezkire-i hususiyye-i sadaretpenahileri melfuf iki k~ ta
telgrafname ile beraber ledelarz manzur-~~ ali buyuruldu ; revi~-i i~'ara nazaran
mezkür vapurun zaten Dersaadete muvasalat~~ sabaha kar~~~vukubulaca~~~
anla~~ lm~~~oldu~undan vapurun dorudan do~ruya Beylerbeyi saray-~~ hümâyun~~
pi~gah~ na azimetle mü~ari~ nileyh hazretleriain sabahleyin erkenden saray-~~
hiimâyun-~~ ~nezkilre ç~ kar~ lmas~~ ve ana göre tertihat-1 lazimenin ieras~~
~erefsudur buyurulan irade-i seniyye-i hazret-i padi~ah~~ iktizay-~~ alisinden
bulunmu~~olma«kla olbal~t.1 emr-ii-ferman hazret-i veliyülemrindir. 21 zilkade
sene 330 ve 19 tesr ~~ -i c-vvel 328.
Serktib-i haztet-i ~ehriya,i
Ali Fuad
Dariilfünun ismi alt~ ndaki Üniversite te.~kilat~ nda Fakülte reisi dekan
ve miiderris de profesör mukabili
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iki doktorla görü~üp yap~lan tedaviyi ö~rendikten sonra sabah
saat onbirde hastay~~ birlikte muayene eylemi~lerdir.
Vesikalar aras~ ndaki 10 ~ubat 1334 tarihli ve alt~~ numaral~~ raporda görülece~i üzere mü~terek muayene neticesinde hastadan kan
alm~~lar ve dahilen kullan~lmak üzere birtak~m güllaçlar tavsiye
etmi~lerdir. Kan alma neticesinde Abdülhamid, çekti~i ~ zt~ rab~n
kalmad~~~n~~ ve doktorlar~ n gidebileceklerini söylemi~, anlar da
ö~leden sonra yan~ ndan ayr~lm~~lar ve raporlar~n~~ vermi~lerdir ;
bu mü~terek raporun son k~s~ mlar~ nda, hastan~ n muayeneden
evvelki ak~am yeme~inde fazla miktarda et, bal~ k, börek ve
pirinç unlu hamur tatl~s~~ yedi~i ve rahats~ zl~~~n bundan iki saat
sonra meydana geldi~i ve müshil olarak manyezi ve sinameki
al~nm~~~oldu~u beyan edilmektedir.
Bu konsültasyondan ve tabiblerin ayr~ lmalar~ ndan bir müddet
sonra hastal~ k artm~~~ve ayn~~ günün ak~am~~ Abdülhamid vefat
etmi~tir; Bunun üzerine o günün ak~am~~ saat onda ölünün muayenesi için tabiblerden müte~ekkil bir heyet ça~r~lm~~t~ r. Bu heyet Darülfünun [Üniversite] T~ b Fakültesi reisi [Dekan~ ] müderris [Profesör] Doktor Akil Muhtar, S~ hhiye müdür-i umumi vekili Doktor
Adnan ' Harbiye nezareti s~ hhiye dairesi üçüncü ~ube müdürü
Doktor Miralay Sad~ k, Gülhane hastahanesi ba~hekimi ve müdiri
Kaymakam Z. Zelling ve Istanbul Alman hastahanesi ba~hekimi
Schleib, s~hhiye müfetti~-i umuml muavini Binba~~~ ~ brahim Refik
ve Taksim hastahanesi ba~hekimi Rifat 3 ve Abdülhamid'in hususi tabibi kaymakam At~ f Hüseyin bey bulunmu~lard~.
Karyolas~nda s~ rt üstü uzat~ lm~~~olan ölüyü iyiden iyi muayene eden tabibler, vücudunda hiçbir cebir eseri ve tardid ve
cerhaya tesadüf edilmedi~ini ve mevcut raporlardan anla~~ laca~~~üzere ihtikanürree ve özimây-~~ reevi neticesinde husule gelen
zâf-~~ kalbten öldü~ünü tesbit ederek sureti vesikalar aras~na
konmu~~olan yedi numaral~~ mü~terek raporu vermi~ler ve hastan~n son vaziyeti hakk~ nda bir de protokol imzalam~~lard~ r ki,
bunun sureti de sekiz numara ile makalenin sonuna konulmu~tur.
Protokoldeki kayda göre Abdülhamid orta boylu idi.
I Istanbul Milletvekili say~ n Doktor Bay Adnan Ad~ var.
S~ hhiye vekili ve Ba~vekil olan merhum Dr. Refik Saydam.
3 Rifat bey merhun~, Sivil et~ bbadan olup Selânikli'dir ; doktorlar aras~ nda büyük Rifat bey diye tan~ n~ rd ~ .
2
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Sultan Abdülhamid han-~~ sâni, 1258 ~aban'da (1842 ekim)
do~mu~~1293 ~aban 11 (1 eylül 1876) da biraderi be~inci Sultan
Murad'~n yerine pâdi~ah olmu~~ve 7 rabiulâhir 1327 (27 nisan
1909) senesinde Mildi hisab~~üzere otuz iki sene yedi ay üç gün
hükümdarl~ k ettikten sonra 1336 rabiulâhir 28 (23 ~ubat 1918)
pazar günü ak~am~~ yetmi~~yedi ya~~nda vefat etmi~tir 2.
Ölümünün ertesi pazartesi günü adet ve teâmül üzere nâ~~'n~n
Topkap~~ saray~ na nakliyle orada techiz ve tekfini yap~ l~ p cenaze
namaz~~ k~l~ nd~ ktan sonra ezani saat dokuzda ( ikindi zaman~ )
tertip olunacak cenaze alay~~ ile büyük babas~~ ~kinci Sultan Mahmud'un türbesine defnedilmesine irade ç~ km~~~3 ve saltanatta
ölmü~~bir hükümdar gibi kendisine yap~ lan merasimle defnedilmi~tir. Vefat~~birinci cihan harbinin buhranl~~ zaman~na ve ~stanbul
halk~n~n muharebe dolay~ siyle açl~ k ve peri~anl~k anlar~na tesadüf
etti~inden dolay~~bunun saltanat~~ devrinde her ~eyi ucuz yiyen
ve bulan halkdan baz~lar~~ teessürlerinden dolay~~ ( bilhassa kad~ nlar) cenaze alay~~ giderken biz senin zaman~nda aç de~ildik, diye
ba~r~~m~~lard~r.
**
Abdülhamid'in Beylerbeyi saray~ndan nâ~m~n naklinden sonra
yatak ve istirahat odalar~n~n kap~lar~~ muhafaza kumandan~~ kaymakam Rasim Celâleddin beyin emri üzerine muhaf~zl~k zabitlerinden Ali R~za ve Zekeriya beyler taraflar~ndan mühürlenmi~~
E. de Zambaur hal'ini 6 rabiulâhir gösteriyor.
Sultan Hamid'in ölümünden be~~ay sonra da (23 ramazan 1336) biraderi Be~inci Sultan Mehmed (Re~ad) vefat ederek Eyüp'te yarpt~ rd~ k~~ mektebinin (orta okul) yan~ ndaki türbesine defnedilmi~tir.
3 Telgraf. Mahrac: mâbeyn-i hümâyun
müstaceldir.
Makam-~~ sâmi-i cenab-~~ vekâletpenahiye
H'ekan-~~ sâblk Sultan Hamid han hazretlerinin bugün irt~ halleri vukuuna
binaen naa~-~~ ma~ firet nak~~lar~ n~ n deeb-i d'irin-i saltanat-~~ seniyyeye, tevfikan
yar~ n sabah Beylerbeyi saray-~~ hümâyunundan suret-i hususiyede Topkap~~ saray-~~ âlisine nakliyle orada techiz ve tekfinleri icra ve salat-~~ cenaze eda edildikten sonra ezanf saat dokuz raddelerinde tert~b olunacak alay-~~ vâla ile
kald~ r~ larak cedd-i emcedleri Sultan Mahmud Han-~~ sâni hazretleri türbe-i ~erifelerine definleri irade-i seniyye-i cenab-~~ pfidi~ahi fcab-~~ âlisinden olmakla
10-2-34
olbabta.
Serkâtib-i hazret-i ~ehriyar1
Ali Fuad
2
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ve bunu müteakip ~eyhulislâmilktan gönderilen müste~ar Kamil
Efendi taraf~ ndan da mali 12 ~ubat 1334 ( 25 ~ubat 1918 ) sal~~
ünü bir heyet huzurunda bu odalar ayr~ca mühürlenmi~tir.
Bundan dört gün sonra, yani 16 mali ~ubat cumartesi günü
sadaret makam~ ndan verilen emir üzerine Harbiye naz~ n
ve Ba~ kumandan vekili Enver ve ayan azas~ ndan Salih Hulusi
ile ~üray-~~ devlet mülkiye ve maarif daireleri reisi
pa~alar
Haz~ m bey ve Me~ihat müste~ar~~ Hüseyin Kamil efendi, Saray
muhaf~ z! Rasim ve muhaf~ z zabitlerinden Ali R~ za ve Zekeriya
beylerle harem a~alar~ ndan Nureddin ve ~ehrüddin a~alar~ n
huzurlariyie bu odalar aç~ larak gözden geçirilmi~ tir; bundan sonra
Abdülhamid'e ait e~yan~ n say~l~ p tesbit edilmesi için bu 16 ~ubattan ba~ka 17 ve 20 ~ ubatve 2 ve 12 mart tarihlerinde de Beylersaray~ na giden heyet a~a~~daki mü~terek raporu vermi~lerdir.
Huzur-~~ Sâmi-i Sadaretpenâhiye
Bin üçyüz otuz dört senesi m ~ h-~~ ~ubat~ n onuncu pazar günü
vefat eden hakan-~~ sab~ k merhum Abdülhamid han-~~ sâni hazretlerinin ikamet buyurduklar~~ Beylerbeyi saray~ n~ n merhum-~~ mü~arünileyh hazretleri taraf~ ndan yatak ve istirahat odalar~~ ittihaz
olundu~u anla~~ lan ve mü~ arünileyhin irtihalinin ertesi pazartesi
günü naa~-~~ ma~firet nak~~lar~ n~ n ç~ kar~ lmas~~ akibinde saray-~~
mezkür muhaf~ z~~ kaymakam Rasim Celâleddin bey taraf ~ ndan
verilen emir üzerine muhaf ~zl~ k zabitlerinden binba~~~Ali R~za ve
Zekeriya beyler taraf~ ndan tahtim edildi~i beyan olunan iki oda
ve ittisalindeki hamam odas~ n~ n a~a;;;.1 ve yukar~~ kap~ lar~~ hanedan-~~ saltanat nizamaamesinin onbe~inci maddesine tevfikan cânib-i celil-i me~ ihatpenahiden izam buyurulan müste~ar-~~ me~ihat
Kamil efendi taraf ~ ndan 12 ~ubat sene 1334 sal~~ günü muhaf~z-~~
mümaileyh ile mukaddema temhir eden miimaileyhima Ali R ~za
ve Zekeriya beyler ve harem a~alar~ ndan Nureddin ve ~ehrüddin
a~alar haz~ r olduklar~~ halde odalar aç~ lmaks~ z~ n mevzû mühürler
yan~ na k~ rm~ z~~ mumla mühürlenmi~~ve 16 ~ ubat sene 1334 cumartesi günü makam-~~ sami-i sadaretpenahiden ,,erilen emir üzerine
Harbiye naz~ r~~ ve ba~kumandan vekili Enver pa~a hazretieri ile
saray muhaf~ z~~ mûmaileyh Rasim Celâleddin ve binba~~~Ali R~za
Salih Hulusi pa~a, milli mii~,adele esnas~ nda 1920 mart~ nda Istanbul
hikc~ netinin sadr-i âzam~~ olmu~~ve yirmi dört gün sonra istifa etmi ~tir. Babas~~
liman reisi Dilâver pa~ dd~ r ; Salih pa~a 1939 'da Istanbul'da vefat etmi~tir.

11. ABDÜLHAMID~N HAI~~VE ÖLÜMÜNE DAIR

731

ve Zekeriya beyler ve harem a~alar~ ndan Nureddin ve ~ehrüddin
a~alar ve heyet-i acizanemiz haz~r bulundu~umuz halde bâdezzeval saat dörtte sâlifülarz mühürlenen odalardan yatak odas~~
oldu~u beyan olunan saray~ n zemin kat~ nda ve kara cihetinde
cenup ve ~arka naz~r kö~edeki odan~n iki kanadl~~ kap~s~~üzerinde
mühürler fek edilerek içeriye girildikte mezkûr oda mustatilimsi
bir oda olup ~arka naz~ r kafesli iki ve cenuba naz~r kezalik
kafesli bir pencere, ki cem'an üç penceresi bulundu~u ve kap~n~n
sa~~nda bir tuvalet masas~~ ve yan~ nda edviye ve saire ~i~eleri
ile memlû aynal~~ beyaz lâke bir dolap ve onun yan~nda kezalik
lâke bir karyola bulunup üzerinde vi~ne çürü~ü renginde pelo~dan berradiye ve cevanib-i erbaas~~ "yilyan„ bir paravana ile
muhat ve ba~~ve yan taraf~na Hereke mensucat~ ndan mamul birer
yastik mevzu bulundu~u ve odan~ n cihet-i cenubiyesinde kad~n
efendilere mahsus iki madeni karyola ve ma~fur-~~mü~arünileyhin
karyolas~n~ n ayak ucunda bir uzun sandalye ve mukabilinde bir
dolap ve kap~n~ n sol cihetinde kad~ n efendilere mahsus bir
konsol ve bununla pencere aras~ nda yanyana ve aynal~~ iki
dolap ve ortada çini beyaz bir soba, bunun arkas~nda üzerine
ma~fur-~~ mü~arünileyhin sigara tak~ mlar~~ ve saire mevzû bir
masa görülmü~tür. Aç~ lan dolaplardan salifülbeyan ~ark cihetindeki pencere yan~ nda bulunan dolapta biri büyük ve di~eri
küçük olmak üzere iki el çantas~~ bulunup büyük çanta derununda kilitsiz iki vida ile kapat~lm~~~ve üzerine sar~lm~~~kâ~~d~n
birkaç mahallinden k~rm~z~~mumla ve hâkan-~~ merhumun mühr-i
zatisiyle mühürlenmi~~tahtadan mamul ufak bir kutu zuhur etmi~tir; mezkür kutu aç~ larak muhteviyat~n~ n muhtelif hacimlerde
p~rlantadan ibaret oldu~u görülmekle yine kapat~ larak çantaya
konulmu~~ve çanta derununda muhtelif renklerde atlas ve örme
ibri~ im ve beyaz bezlerden mamul dokuz adet küçük keselerde
alt~n liray-~~ Osman! nukud ve çantada kâ~~ tlara sar~l~~ bank-~~
Osmani cekleri ve Rayi~~Bank nam~ndaki Alman bankas~~ tahvilât~~
zuhur etmi~~ve vaktin adem-i müsaadesine binaen bunlar bilâtâdat hemen olduklar~~ gibi tekrar mezkûr çantalara vaz ve
üzerleri taraf-~~ acizânemizden bittemhir beray-~~muhafaza sâray-~~
mezkûr muhaf~z~~kaymakam-1 milmaileyh Rasim beye tevdi edilerek
oda kap~s~~kelevvel tahtim edilmi~tir.
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17 ~ubat sene 1334 pazar günü heyet-i acizanemizle hakan-~~
merhumun verese-i kibar' taraflar~ ndan gönderilen vekiller ile
adliye nezaret-i celilesinden gelen muhallefat-~~ umumiye kassam~~
Ahmed Kamil efendi ve Eytam müdiri Refik bey haz~ r olduklar~~
halde mezkûr çantalar tekrar açt~ r~larak derunundaki keseler
muhteviyat~~ bittâdat cem'an iki yüz yetmi~~be~~liray-~~ Osmani ve
k~ rk bir kuru~~nakid ile baz~lar~~ yüzer ve baz~ lar~~ be~er yüz liral~ k
tevarih-i muhtelife ve numaralar ile murakkam Osmanl~~ bankas~ na
mahsus on alt~~ bin be~yüz liral~ k yüz otuz bir adet çek ve Rayi~~
Bank nam~ ndaki Alman bankas~ n~ n yüzde üç buçuk faizli kezalik
muhtelif tarih ve numaralar ile murakkam dokuz k~ta'da yedi yüz
otuz bin mark~~ muhtevi tahvilât ve marelarz vidal~~ ve miftah~nda
yirmi iki santimetre tul ve be~~buçuk santimetre arz~ nda ve miftah~ ndan esfele do~ru on santimetre umkunda zü mustatil - ül - adla
tahtadan mamül bir kutu derunundaki mücevherat bir çift küpe
ve yüzükten maada bir çok p~ rlantalar oldu~u görülmü~~ve bunlar~n tadad~~ ve bir muhammin vas~ tasiyle k~ymetlerinin takdir ve
tahmini vakte muhtaç oldu~undan bulundu~u hal üzere yine kutu
derununa yaz edilerek mezkiir çanta içine konmu~~ve üzeri
kassam-~~ mü~arünileyh ve Eytam müdürü ve verese-i kibar ve
sigar vekil ve vasileri taraflar~ ndan bittemhir saray muhaf~ z~~
mümaileyh Rasim Celâleddin beye tevdi edilmi~tir.
20 ~ubat sene 1334 çar~anba günü heyet-i acizanemizle kassam-~~ mü~arünileyh ve Eytam müdürü ve verese-i kibar ve sigar
vekili ve vasileri kelevvel haz~ r olduklar~~ halde salifülarz yatak odas~~
kü~ad edilerek kütüb ve evrak-~~ mevcude tetkik ve e~yay-~~ beytiyye
kassam-~~ mü~arünileyh taraf~ndan tahrir edilmi~~ve bu miyanda yüz
seksen yedi liral~ k evrak-~~ nakdiye ve üç adet yüzer kuru~luk
alt~ n liray-~~ Osmani ve bin iki yüz yirmi dokuz kuru~luk sim
mecidiye ve aksam~~ zuhur etmi~~ve bunlar kassam taraf~ ndan
bilahz salifülbeyan nukudun bulundu~u sandu~-a vazolunmu~~ve
oda içinde dolaplarda mevcut elbise ve edviye ve saireye dair
e~ya sebt-i defter edilerek mukabilinde yani deniz taraf~ ndaki
odaya geçirilmi~tir. Bu odada mevcut elbise ve saire dahi tahrir
edilerek yatak odas~~ ittisalinde kâin hamam odas~~ aç~lm~~~ ve
dahilinde mevcut sand~ klar ve bavullar ledelmuayene içlerindeki
elbise ve çama~~ r ve marangozlu~a ait alt ve edevat görülüb
birer numara vaz'iyle bittahrir saray~ n üst kat~ nda kin odalar-
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dan birine nakl ve kap~ s~~kassam ve verese vekilleri taraflar~ndan temhir ve bahçede kin ah~ rda yirmi bir reis küçük ve
büyük süt inekleri ile bo~a ve buza~~ lar dahi sebt-i defter
edilmi~tir.
2 mart sene 1334 cumartesi günü yine heyet-i acizanemizle
kassam-~~ umumi ve eytam müdürü ve verese vekil ve vasileri
haz~ r olduklar~~ halde ~ehremanetinden celbedilen darbhane müteahhidi Ar~od efendi taraf~ ndan sülifülarz kutu derunundaki mücevherat mendil ile silmek suretiyle bilmuayene büyücekleri münferiden ve küçükleri bir tak~ m aksama tefrik ile vezn ve tahmin-i
k~ ymet ettirilmi~~ve büyük ta~lar aras~ nda pembe renginde zuhur
eden büyücek bir elmas muhammin-i mümaileyh Ar~od efendi
taraf~ ndan mendil ile silindikte esasen beyaz elmas oldu~u halde
k~rm~ z~~boya ile telvin edilmi~~oldu~u tezahür etmi~~ve bu mücevherattan bir az büyücek olan k~s~mlar~n~ n adetleri bin iki yüz
elli ikiye ve k~ ymet-i muhammeneleri de yüz doksan sekiz bin
sekiz yüz on lira ve üç çeyrek liraya bali~~olmu~~ve küçük
k~s~ mlar~n~n tâdad~~ kabil olam~ yaca~~~cihetle p~ rlantaya mahsus
kalbur vas~ tasiyle yar~ m~ar bu~daya var~ncaya kadar k~s~ mlara
tefrik ve bilvezin k~ratlar~~ tayin ve k~ ymetleri tahmin ettirilerek
küçük ve büyük umumunun mecmu k~ratlar~~ yedi bin be~~yüz
otuz üçe ve k~ ymet-i muhammene-i mecmualar~~ dahi iki yüz k~rk
be~ bin doksan lira ve bir çeyrek liraya bali~~olmakla cümlesi
yine mezkür kutuya vazedilerek sâlifülarz alt~ n nükud ve evrak-~~
nakdiye ve cek ve tahvilât ile beraber yine mezkür çantaya yaz
ve üzeri kassam-~~ umumi ve ey tam müdürü ve verese-i mü~arünileyh vekil ve vasileri taraflar~ ndan bittemhir saray muhaf~z~~
m~lmaileyh Rasim beye tevdi edilmi~tir.
Fi 12 mart sene 1334 sal~~günü heyet-i acizanemizle kassam-~~
umumi ve eytam müdürü ve verese vekil ve vasileri haz~r olduklar~~halde hanedan-~~ saltanat meclisi âlisince ittihaz buyuruldu~u
beyan buyurulan karara ibtinâen adliye naz~r~~ beyfendi hazretleri
taraf~ ndan eytam müdürü Refik beye verilen emir üzerine berveçhi
mâruz mücevherat ve sim-ü-zer nükud ve evrak-~~nakdiye ve cek ve
tahvilât~~muhtevi çantan~ n Bank-~~Osmant'ye tevdii beyan edilmi~~
olmakla mezkûr çanta üzeri heyet-i âcizanemiz ile kassam-~~umumi
ve eytam müdürü ve bilcümle verese ve varisleri taraf~ ndan bittemhir büyücek bir bohçaya sar~ larak uzeri dahi kassam-~~umumis
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taraf~ ndan mühr-i resmiyle bâdettemhir seyr-i sefain ~irketinden
celb edilen istanbot-~~ mahsusla ve binba~~~ R~za bey maiyyetinde
iki nefer muhaf~z asker ve zevat-~~ mümaileyhim refakatlariyle
Galata'da Bank-~~ Osmanrye tevdi edilmi~tir. Hanedan-~~ saltanat
nizamnamesinin onbe~inci maddesinin f~ kra-i âhiresinde muharrer
oldu~u veçhile ma~fur-~~ mü~arünileyh hazretlerine ait odadaki e~yan~ n esnay-~~ tahririnde siyaset ve müdafaa-i mülk ve vatana ait
bir güna evrak görülmemi~~ve ancak Kâ~~ thane ve Maslak civar~nda
kin iki k~t'a çiftliklerinin birini ~ehzâdegândan Nureddin ve di~erini
Abid efendiler uhdesine terk ettiklerinden bahsile muamele-i lâzimesinin defterhane-i hâkanice Ifas~~ temennisine dair bir varaka görülüp kassam efendiye tevdi ve hâkan-1 mü~arünileyh hazretlerinin
Alman bankalar~ na mevdu olup evvelce hazine-i devlete terk ve
teberrû buyurmu~~olduklar~~ nukud ve saireye müteallik baz~~
evrak-~~ âdiyenin as~ l ve suret ve müsveddeleri bilahz yirmi üç
k~tadan ibaret oldu~u halde hanedan-~~ saltanat meclis-i âlisince
görülmek üzere mahtum bir zarf içinde ve mü~arünileyh hazretlerinin isimleri mahkük gümü~ten marnül örme çanta derununda
baz~s~~ isim ve baz~s~~ tu~ra mahkük alt~ ndan masnû biri hatem
di~erleri mühür ve kan ta~l~~ ve çiçekli madalyonlar~ n hazine-i
hümâyuna vaz'~~ teamül-i kadimi icab~ ndan bulunmu~~oldu~u
cihetle mezkür hatem ve mühür ve madalyonlar dahi di~er
mahtum bir zarf derununda olarak merbuten takdim k~ l~ nan
ilmühaber meâlinden müsteban olaca~~~üzere sadaret-i uzma
müste~ar~~ Emin bey efendi hazretlerine tevdi edilmi~tir.
Mü~arünileyh hazretlerinin isimleri mahkük ve daima nezdinde
bulundurduklar~~ rivayet edilen ve kad~ n efendi nezdinde olup da
verese-i kibardan ~ehzâde Selim efendi hazretlerine tevdi edilece~i
ifade olunan biri alt~n çenberli kan ta~~na mahkük mustatil ve
di~eri necef, üç yüzlü mühür yevm-i mezkûrda Selim efendi
hazretleri te~rif ederek mü~arünileyhadan tesellüm etmi~~ve ancak
merbuten takdim k~l~ nan mü~arünileyhin hatemile mahtum yarakadan müsteban olaca~~~üzere taraflar~ ndan yedleriyle hanedan
meclis-i âlisine takdim edilece~i beyan buyurulmu~~olan mühürler
küçük bir çanta içinde oldu~u halde bir zarf içine konulup üzeri
heyet-i acizâncmiz taraf~ ndan temhir edilerek mü~arünileyhin
yedinde ibka edilmi~~oldu~u arzolunur. Olbabta ve katibe-i
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ahvalde emr-ü-ferman hazret-i veliyülemrindir. Fi 3 C. sene 1336
ve fi 16 mart sene 1334 (1918).
Müste~ar-~~ Me~ihat-i Ulya
~uray-~~ Devlet
Ayandan
Mühür
Mülkiye ve Maarif Dairesi Salih Hulusi
Hüseyin Kamil
Reisi
1307
Haz~m
***
Abdülhamid'in vefat~na ait raporlarla protokol, sadaret makam~ndan saraya yollanm~~, bunlar padi~ah Sultan Mehmed Re~ad
taraf~ndan görülüp hanedan-~~saltanat nizamnamesi mucebince
icabeden kay~t muamelesi yap~l~p vesikas~~tanzim edildikten sonra
10 cemaziyelâhir sene 336 ve 23 mart sene 334 (5 nisan 1918)
tarihli tezkire ile usulen Bab-~~ ali ar~ivinde h~ fzedilmek üzere
Bab-~~ aliye yollanm~~ ° ve ayn~~ günde sadr-~~ âzam vekili Enver
pa~a ile âyandan Ali R~za ve Mahmud pa~alar taraflar~ndan imzalanan bir tezkire ile Bab-~~ali hazine-i evrak~ na (Ba~bakanl~k ar~ivi) yollanarak saklanm~~t~ r 2.
Mabeyn-i
müle~ kiine
Ba~kitabeti
Hiikan-~~ sab~ k Sultan Abdülhamid han hazretlerinin keyfiyyet-i irtihallerini
mübeyyin 15 numaral~~ ve 11 ~ubat sene 334 ( 24 ~ubat 1918) tarihli tezkire-i
hususiyye-i vekâletpenahileri ile tisyar buyurulup arz- ~~ huzur-~~ li k~ l~ nm~~~olan
protokol ile iki k~ ta rapor üzerine bu kerre Dolmabahçe sahilsaray-~~hümfiyununda hanedan-~~ saltanat nizamnamesi mucebince tanzim olunan vesika mezk~lr
nizamname ahld~m~ na tevfikan muamelât-~~ muktaziyyenin ifas~~ z~ mn~ nda ber
mentilk-~~ emr-ü-ferman-~~ bümilyun-~~ mülükâne leffen savb-~~ sâmi-i fahimanelerine irsal edilmi~~ve mezkür protokol ile raporlar dahi usulen hazine-i evrakta
[Ba~bakanl~ k Ar~ivi] h~ fzolunmak üzere aynen iade k~ l~ nm~~~olmakla olbabta
emr-ü-ferman hazret-i veliyülemrindir.
Fi 10 cemaziyelâhir 1336 ve Fi 23
Serkâtib-i hazret-i ~ehriyari
mart 1334
Ali Fuad
2 «Beylerbeyi sabilsaray-~~ hümiiyununda ikamet etmekte olan hilkan-~~ sâb~ k
sultan Abdülhamid Han-~~ ~~ âni bin cennetmelcân Sultan Abdülmecid han hazretlerinin bin üçyüz otuz alt~~ sene-i hicriyesi ~ehr-i rabiulöhlr~ n~ n yirmi sekizinci
ve bin üçyüz otuz dört senesi ~ubat~ n~ n onuncu pazar günü ihtikanürree ve özimay-~~ reevl neticesi tahaddüs eden zaaf-~~kalb sebebiyle mezkiir saray-~~ hümayunda irtihal-i dar-i beka eyledikleri tabib-i hususileriyle et~ bbay-~~ m~ldaviye ve
hükümetçe muayenelerine memur edilen di~er etibbay-~~ mütehass~sa taraflar~ndan
mü~tereken ita ve makam-~~ sadaretten 10 numaral~~ ve 11 ~ubat 334 tarihli tezkire-i
hususiyye ile arz-~~ atebe-i ulykk~ l~nan protokol ile iki k~ ta rapor mündercat~ ndan anla~~ lmas~ na binaen ~erefsad~r olan irade-i seniyye-i hazret-i hilf~fetpenah£
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Abdülhamid'e ait olup ölümünden sonra Beylerbeyi saray~ nda
yan~ nda bulunan evrak~~ Bâb-~~ âIi ar~ivine, mühür madalyonlar~~ da
Topkap~~ saray~ ndaki hazine-i hümâyuna gönderilmi~tir . Mühürleri kad~ n efendide bulunup al ~ nm~~t~ r. Bu mühürlerden biri üç
veçheli olup bir yüzünde (Abdülhamid) ismiyle kaz~ld~~~~tarih olan
76 (1276) senesi ve ikinci yüzünde Beduh ve üçüncü yüzünde de
Gazi Abdülmecid goncast Abdülhamid ibareleri vard~ r.
BU MAKALE DOLAYISIYLE BAZI VES~ KA SURETLERI
Bankadaki paras~n~ n verilmesi hakk~ nda II. Abdillhamid
taraf~ ndan Kredi Liyone Bankas~~direktöriine
yollanan mektup miisveddesi

Kredi Liyone Bankas~~ Direktörlü~üne
Efendim,
Fi 27 temmuz sene 1909 tarihlü mektubunuzun yedime vas~ l
oldu~unu tasdik ederim. Bankan~ zdaki paran~ n altm~~~ iki bin
küsur liradan ibaret oldu~u tahattur edilmekte ise de paran ~ n
taraf~ ma hin-i iadesinde ilmühaberlerinin ( sertifika dö depo) iamentak-~~ âlisine tevfikan naa~-~~ makfiret nak~slar~~ cedd-i emcedleri cennetmekün
Sultan Mahmud han- ~~ sâni hazretlerinin medfun bulunduklar~~ türbe-i serifeye
defnedilmis ve mezkür raporlar usülen hazine-i evrakta hifzolunmak üzere ber
mentuk-~~ emr-ü-ferman-~~ hümâyun baskitabetten ba tezkire-i hususiyye aynen
Bab-~~ âliye iade k~ l~ nm~ s olmakla hanedan-~~ saltanat nizamnamesinin mevadd-~~
mahsusas~~ mucebince muamelat-~~ muktaziyyenin ifas~~ z~ mn~ nda isbu vesika bittanzim taraf ~ m~ zdan imza olundu.
10 cemaziyelâhire 1336 ve 23 nisan sene 334
Ayandan
Mahmud

Ayandan
Ali R~ za

Sadr-~~ âzam vekili
Enver

1 Mabeyn-i hümüyun-~~ mülükâne

Baskitâbeti
44
Hâkan-~~ merhum Sultan Abdülhamid han hazretlerine ait olarak Beylerbeyi
saray~ nda zuhur eden evrak ile mühür ve madalyalar ~~ havi ve icabeden zevat
canibinden mahtum olup makam- ~~ sami-i sadaretpenahilerinden 27 numaral ~~ ve
13 mart 1334 tarihli tezkire-i hususiyye ile arz-~~ huzur-~~ EilL k~ l ~ nan iki k~ t'a zarf
ber mentuk-~~ emr-ü-ferman-~~ hümüyun-i mülüküne hanedan- ~~ saltanat umurunun
rüyetine mahsus mecliste kiisad ve muhteviyat ~~ tetkik olunarak alt; k~ tadan ibaret
olan salifüzzikr mühür ve madalyonlar meclis-i mezkür karariyle usul ve emaaline
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desi tabii oldu~undan ol vakit miktar-~~ sahihi taayyün edecek ve
tediyat~ n~ z ana göre vaki olacakt~ r.
Fi 18 may~s sene 1909 tarihlü mektubumun beynimizde mün'akit mukavele ahkam~na muvaf~ k olmamas~ na gelince: i~bu mukavelenin esnay-i vukuatta zâyi oldu~unu ve münderecat~ n~ n hat~ rdan ç~ km~~~idi~inü beyan eder ve mukavelenin sureti gönderilirse ahkam~ na tevfik-i hareket edilece~ini ve fakat mektubumun
bir mühr-i mahsusle temhiri, icabât-~~ mukavelenameden ise de bu
mührün de zâyi edildi~ini ilaveten dermiyan ederim.
Taraf~ n~za irsal olunan ~u mektubum hükümete tasdik ettirilmi~~oldu~undan buna itimad etmenizi ve dür-ü-diraz muâmelâta
hacet b~ rak~ lmaks~z~ n ilmühaberleri (sertifika-dö-depo) taraf~n~za iade edilmek ~artiyle nezdinizdeki param~ n bir memur-~~ mahsus ile taraf~ ma irsalini rica ve i~bu memur masarifinin taraf~ mdan tediye edilece~ini beyan eder ve paran~ n yedime hin-i tesliminde Selanik Frans~z konsolosunun dahi haz~ r bulundurulmas~~
mümkün oldu~un~~ ityan ile ihtiramat~m~ n kabulünü temenni eylerim.
Fi 25 a~ustos sene 325 ve fi 7 eylül sene 1909.
11
Abdfilhamid'in Kredi Liyone Bankas~ndaki paras~na dair
geçen muamele

Harbiye nezareti
Tahrirat dairesi
Be~inci Kolordüy-~~ Hürnayun [Kumandan~]
Tahrirat kalemi
Ferik Hasan Tahsin pa~a hazretlerine
855
Hakan-~~ sab~k taraf~ndan Krediliyone bankas~ na tevdi olunan
nukudun istihsali z~mn~ nda bank-~~ mezkür aleyhine Dersaadet
birinci ticaret mahkemesinde ikame edilecek dava için hakan-~~
mü~arünileyhten al~ nmas~~ laz~ m gelip Maliye nezaret-i celilesinden
bâ tezkire tisyar k~ l~ nan vekâletname sureti leffen gönderilmi~~
olmakla i~bu vekâletnamenin sevab~k~~ misillü hakan-~~ mü~arünitevfikan Topkap~~ saray-~~ âlisindeki hazine-i bümüyunda lieclilh~ fz hazine-i
müsarünileyha kethüdal~ k~ na tevdi olunmus ve evrak-~~ mebhüsün at~ ha dahi
usulen BEib-~~ üIi hazine-i evrak~ nda h~ fzolunmak üzere aynen savb-1 sâmi-i
daver-i azamilerine iade k~ l~ nm~ s olmakla olbabta emr-ü-ferman hazret-i
veliyyülemrindir.
Fi 18 cemaziyelâhir sene 1336 ve fi 31 mart sene 1334.
hazret-i sehriyari
Ali Fuad
Belleten, C. X F. 47

738

1. HAKK1 UZUNÇAR~IL1

leyhe imza ve tahtim ve mukavelât muharrerli~inden de tasdik
ettirilerek serian taraf-~~âciziye iade ve isbali hususuna masrf~fi-i
himem-i valalar~~mütemennad~r.
Fi 4 receb 329 ve Fi 18 haziran 327
Harbiye Naz~r~~
Mahmud ~evket
Asl~na mutab~k oldu~unu tasdik ederim
Hakan-~~mahlüln muhaf~z~~
Kola~as~~
Rasim Celâleddin

17 haziran 327

111
Abdillhamid'in Kredi Liyone Bankas~ndaki paras~n~n blimuhakerne al~nmas~~Için sab~k hiikilmdar~n Osmanl~~Maliye
naz~r~n~~vekil yaparak göndermi~~oldu~u
vel~aletname sureti

Dersaaderte Kredi Liyone bankas~nda yirmi be~~adet senet ile
matlubum olan elli iki bin dörtyüz otuz bir Osmanl~~ liras~~ ile
yetmi~~be~~kuru~un faizi miiterakimiyle beraber mezkar bankadan
tahsil ve ahz ve kabz~na Selanik bidayet mahkemesi muamelât
muharrirli~inden musaddak 27 haziran 327 tarihli vekâletname ile
tevkil eyledi~im Hükümet-i Osmaniyenin maliye naz~r~~ Nail bey
efendinin birinci meclis-i ticaret mahkemesi huzurunda ikame edip
taht-~~ hükme ald~rd~~~~yetmi~~üç bin yediyüz altm~~~bir lira on
dört kuru~tan masarif-i muhakeme ve ücret-i vekâletin bali~~oldu~u
üçbin yediyüz altm~~~bir lira on dört kuru~un tenzilinden sonra
miltebaki kalan yetmi~~bin adet Osmanl~~ liras~n~~r~za ve muvafakatimle hükümet-i Osmaniyye'ye terk ve teberrû eyledi~imden
mebla~-~~mahkümün bih-i mezkürun hemen KrediLiyone bankas~ ndan
tahsil ve ahziyle yetmi~~bin liras~n~~hükamet-i Osmaniyye'nin Maliye
nezaretine ve mûtebaki üç bin yediyüz altm~~~bir lira on dört
kuru~tan masarif-i muhakeme ile ücret-i vekaleti, ait olanlara tevdi
ve teslim eylemesi için vekilim Naz~ r-~~ mû~arünileyh Nail bey
efendiyi tevkil eyledi~imi ve
müteberria-i mezküreden
dolay~~ vekilim naz~ r-~~ mü~ariinileyh Nail bey efendiyle hükümet-i
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Osmaniyyenin zimmetini ibra eyledi~imi mübeyyin ibray~~ mutazamm~n i~bu vekâletnâme tahtim ve Ita k~l~ nd~. 11 ~ubat 327 ve
6 rabiulevvel 330
~ahit
~ahit
~ahit
Hakan~~mahlenn dahil! Hakan-~~ mahlüln dahili
Hakan-~~mahlüln
muhaf~z~lar~ ndan
muhaf~zlar~ndan
muhaf~z~~
millaz~m-~~ evvel
Yüzba~~~
Kola~as~~
Salih
Vas~f
Rasim Celâleddin
IV
Abdiiihamid'e Ait mücevherat~ n Paris'te sat~lmas~~hakk~nda
Heyet-! ~ela mazbatas~~ve pAdi~ah~n tasdiki

Mehmed Re~at
Maliye nezaretinin miyane-i bendegânemizde k~ raet olunan
tezkiresinde dermiyan olundu~u veçhile donanmay-~~ Osmâni muavenet-i milliyye cemiyetine terkedilmi~~olup Bank-~~ Osmani'de
mahfuz bulunan mücevherat~ n de~er fiyatiyle bey'i için tariki
eslem, bunlar~ n Paris'e nakliyle alenen bilmüzayede füruhti sureti
oldu~u tetkikat-~~ vak~adan anla~~lm~~~ve mücevherat~ n Paris'e
suret-i nakli ve füruht~ na dair Frans~ z mücevhercilerinden muhammin Mösyö Linzler ile tanzim olunan mukavele ile müzayede ve
bey'i muamelât~n~ n suret-i müsalemede cereyan ~~ için kaleme al~ nan
talimatnâme mündericat~~ muvaf~ k ve temin-i maksada kâfi görünmü~~oldu~undan mezkür mukavelenâmenin mümaileyh ile imza
ve teatisi ve talimat~ n tatbiki hususunun nezaret-i mü~arünileyhaya havalesi tezekkür ve tezkire-i mebhüsün anha melfüflariyle
arz ve takdim k~l~ nmagla kat~ be-i ahvalde emr-ü-ferman hazret-i
veliyülemir efendimizindir.
Fi 13 receb sene 319 ve 27 haziran 327
Hariciye naz~ r~~
Rifat
Adliye naz~ r~~ ve ~uray-~~
devlet reisi Necmeddin
Maliye naz~ r~~
Nail

~eyhülislam
Musa Kaz~ m
Dahiliye naz~r~~
Talat

Sadr-~~ âzam
Hüseyin Hilmi
Harbiye naz~ r~~
Mahmud ~evket
Bahriye naz~ r~~
Mahmud Muhtar
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Ticaret ve Naf~ a naz~ r~~
Maarif Naz~ r'
Hulusi
Abdurrahman
Orman ve ~naadin ve zirat naz~ r~~
Evkaf-~~ Hümüyun Naz~ r'
Hayri
Mavrokordato
Telgraf ve P. ve T. naz~ r~~
Istanbulyan
V
Abdülhamid'in Bursa'daki kas~ rda oturtulmas~na karar
verildi~i zaman Bursa vilAyetiyle olan muhabere

Bâb-~~ âIi
Daire-i Sadaret
Tahrirat kalemi

Bizzat hal olunacakt~ r.

Hüdavendigür Vilâyet-i Vekâletine
C 9 te~rin-i evvel 328. bugün yaz~ lan telgraf~ n cevab~ na intizar olunmaktad~ r ; maahaza kasr-~~ hümüyunun da mümkün oldu~u
9 te~rin-i evvel 328
kadar ve süratle ihzar~~ lüz~ md~ r.
Sadr-~~ .zam
Gaz~~ Ahmed Muhtar
*

Mahreci Bursa
Numara 19227

Mahrem

**

10 te~rin-i evvel 328

Mahrem ve müstâceldir

10 saat yirmi
dakika

~ifreli telgraf halli

Huzûr-~~ Sâmi-i Hazret-i Sadaretpenahiye
C 9 Te~ rin-i evvel 328. zeylen varid olan evvelki telgrafnâme-i
sâmilerinin teehhür-i cevab~, f~ rt~ nadan tellerin bozuk olmas~~ cihetiyle her iki telgraf iri da birlikte ancak bu sabah zevali saat
sekizde tevdi olunmas~ ndan mütevellittir. Konak görülmek
ve daha bir miinasibi taharri edilmek üzere
bizzat ikamet-i
hususiye-i çakerareme [mahsus] imi~~gibi icray-~~ taharriyat eyledim. Bursa mahallât~~ hemen tamamen Istanbul'un kenar mahallât~~ gibi te~ekkül etmi~~oldu~undan haneler yckdi~erine mülas~ k
ve büyük konakier dahi bu izdiham aras~ nciad~ r ; mai konak
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Rusya tebaas~ ndan birine ait olup önü parmakl~ kl~~ ve
bahçeli ise de yanlar~~ mülas~ k ve yahudi mahallesi içindedir;
di~er büyük haneler var ise de Istanbul'un mutavassit haneleri
derecesinde ve mahalle aras~ nda ve bazan da memerr-i nâs olan
caddeler üzerindedir. ~ u itibar ile emakin-i hususiyyeden hiç biri,
ne inzibat ; ne de ~erait-i saire nokta-i nazar~ ndan muvaf~k de~ildir. A~~ klar mevkiinde kin mekteb-i askeri ile mekteb-i Sultant
binalar~~ cesim ve izole bir halde ve inzibat~~ gayet kolay ise de
tarz-~~ bina tertipleri itibariyle ikamete salih olam~yaca~~~anla~~lmaktad~ r. ~u halde yaln~ z kasr-~~hümâyun kalm ~~~oluyor; ancak mahall-i
mezkûr hakk~ nda mukaddema tak dim eyledi~im izahat alelade bir
ikamet için idi. Hâkan-~~ sâb~ k için tahsis olunacak ikametgâh~n
~erait-i hususiyesi derkâr oldu~undan orada cidden tertibat icras~~
lâz~md~ r. Kasnn kendüsi elyevm dört be~~ki~ inin ikametine elveri~li
ve derhal ilrzan kabildir ; ancak matbah~~ ve tathirat için hamam
gibi bir mahalli çama~~rl~~~~mevcut olmad~~~~gibi harici ufak bir
pavyondan ba~ ka muhaf~zlar~ n ikametini temin edecek mü~temilât~~ yoktur; bu pavyon ancak yirmi otuz ki~i istiab eder; fakat
buran~ n da levaz~ m-~~ zaruriyye için muktazi mahalleri ve matbah~~
mevcut de~ildir. Bu nekais~ n itmami katiyyen derece-i vücubta
oldu~u gibi evvelki i~'ar-~~ bendegânemde arzeyledi~im veçhile
bahçenin ve makarr-i nisâ olacak yerlerin arkadaki hâkim tepeterden ki pek yak~ nd~ r, manzara kesilmek üzere arka duvarlar~n
üzerine ve müstakil mahallere pancurdan ve ah~aptan hailler
yap~ lmak ve muhafaza kordonu için nöbetçi kulübeleri vücuda
getirmek iktiza eder. Havalar~ n burada daima ya~murlu, f~ rt~ nal~~
gitmesi hesabiyle aç~ kta vuku bulacak in~aat suhuletle ilerleyemiyecektir. Halbuki haricen ihtiyacat~n bir k~sm~~ çad~ r ile temin
edilmek fikri varid olabiliyorsa da gayet sert ve yalç~ n olan
etraf arazide bu suretle tûl-i müddet bar~nmak gayr-~~ kabildir.
Derhal ihzar olunmas~~ keyfiyetine gelince, kö~ kün dahilinin .... olup
e~yay-~~ mevcudenin tanziminden ibaret bir kaç saatlik bir i~tir.
Gelenler hususi e~yalar~~ getirmek ~artiyle ikamet edebilirse de
bilâhire tadad edilen nevak~ s ile hatta bir ay bile bar~nmak kabil
de~ildir; çünkü kas~ m gelmek üzeredir. Evvelce de arzolundu~u
üzere hemen tertibata ba~lamak için on günden fazlaca bir zaman
ve elde para bulunma~a mütevakk~ft~ r. Burada bu i~~üzerine
memur edilecek emin kimse bulunmad~~~ ndan i~in emr-i icras~~
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vilâyete havale buyrulacak ise mahremâne yapabilmek üzere
müstediyat-~~ mütekaddime-i cakerâneme müsaade buyurulmas~~
yahut oradan faal bir memur ile baz~~adamlar ham katiyyen
elzemdir. Tekrar tekide hacet kalmamas~~ hakk~ndaki irade-i
samiye-i fahimânelerinin infaz~~maruzat-~~ vak~a-i çakerânemin is'af~na menuttur. Olbabta ve katibe-i ahvalde ferman 10 te~rin-i
evvel 328.
Vali Vekili
Efdaleddin
vi
Vaki tehlike üzerine Abdülhamid'in Istanbul'a getirtilmesi
hakk~nda heyet-i ~elli karar~~ve plicli~ah'~n iradesi
Bâb-~~ âli
Meclis-i Mahsus

Mehmed Re~at

Malüm-~~ âli buyuruldu~~~veçhile Rumeli'nin ahval-i haz~ras~ndan dolay~~ hâkan-~~ sâb~k hazretlerinin Bursa'da vaki kasr-~~ hümâyunda ikamesi bâ mazbata vaki olan arz ve istizan üzerine makrun-~~ müsaade-i seniyye-i cenab-~~ pâdi~ahi olmu~~idi. Mü~arünileyhe bilvas~ ta tebli~-i keyfiyet olunmas~~ üzerine kendisinin Selânik'te b~rak~lmas~~ arz us~n~~ izhar etmi~~ise de Selânik'in ~u aral~k
mâruz oldu~u muhatarata nazaran mü~arünileyhin orada devam-~~
ikametleri katiy yen gayr-i câiz ve her halde hemen nakli zaruri
olup Bursa'daki kasr-~~ hümâyun, mü~arünileyhin ikametine gayr-i
kâfi ve ikmal-i nevak~s~~ ve tevsii hayl~~ vakte mütevakk~f bulundu~u cihetle mü~arünileyh hazretlerinin Dersaadete celbi nâçar
oldu~undan ve Ç~ra~an saray-~~ hümâyunu civar~ ndaki daire-i
mahsusada ikametleri evvelce tassavvur olunmu~~ise de daire-i
mezkiirenin de tamirat-~~külliyyeye ve bu ise bir kaç aya mütevakk~ f bulundu~u anla~~ld~~~ndan Beylerbeyi saray-~~hümâyunun
mü~arünileyhin ikametine tahsis ve ber mantük-~~ emr-ü-ferman-~~
hümâyun-~~ ~âhâne Almanya sefiri nezdinde icra olunan te~ebbüsat
üzerine mü~arünileyh hazretlerini Dersaadete nakl için damad-~~
hazret-i ~ehriyari Arif Hikmet ve Mehmed ~erif pa~alar~~hamilen
Selânik'e giden Lorelay sefinesinin buraya vüsulünde mü~arünileyh
hazretlerinin mezkür saray-~~hümâyuna tysaliyle kemakân cihet-i
askeriyyenin nezaret ve mesuliyyeti taht~nda muhafazas~~ ve Selânik'te ~imdiye kadar tatbik olunan her türlü tedabir ve takayyüda-
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t~ n kemafissab~ k tamamen ve aynen icras~~ tezekkür k~l~ nma~la
kat~ be-i ahvalde emr-ü-ferman hazret-i veliy ülemr efendimizindir.
20 zilkade sene 330 ve 18 te~ rin-i evvel 328
Harbiye naz~ r~~
~ey hulislâm
Sadr-~~ âzam
Naz~ m
Mehmed Cemaleddin
Kamil
( darülharpte )
Hariciye naz~ r~~
Gabriyel

Adliye naz~ r~~ ve ~uray-~~
devlet reis vekili
Arif Hikmet
( Selanik'te )

Evkaf-~~ Hümâyun naz~ r~~
Mehmed Ziya
Nafia naz~ r~~
Ziya

Maarif naz~ r~~
Mehmed ~erif
(Selanik'te)
Maliye naz~ r~~
Abdurrahman

Dahiliye naz~ r~~
Re~it Bey
( Izmirde )
Bahriye naz~ r vekili
Salih
( darülharpte )

Ticarei ve Ziraat naz~ r~~
Mustafa Re~it
(imzada bulunamad~ )

Posta ve telefon ve Telgraf naz~ r~~
Müzürüs
VII
Hasta bulunan Abelfilhamid'e ölümünden on saat evvel
pazar günü gündüz yap~ lan ilk mü~terek muayeneden sonra
verilmi~~olan 10 ~ubat 1334 (23 ~ubat 1918) tarihli rapor
sureti t

10 ~ ubat 1334 pazar günü sabahleyin harbiye nezaret-i celilesinden terakki etdi~imiz emir üzerine bir müddettenberi hasta olan
hakan-~~ sab~ k Abdülhamid-i sanl hazretlerini muayene ve tedavi
için Beylerbeyi saray~ na geldik. Orada tabib-i hususIsi doktor At~f
bey ile Beylerbeyi hastahanesi etibbas~ ndan doktor Alkibüyadis
efendi ve doktor Nikolaki Parasküvayidis efendilerden mal~amat-~~
âtiyeyi ald~ k :
1-lakan-~~ sâb~ k hazretleri be~~~ ubattanberi hasta olup nezlesi
oldu~unu ve s~ k s~ k midesinden ~ikayet etmekte bulundu~unu ve
9 ~ubat cumartesi ak~am~~ rahats~zl~~~~kesb-i ~iddet etti~inden
gece zevall saat sekiz buçukta tabib-i hususileri At~f bey gelin-
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ceye kadar Beylerbeyi hastahanesinden isimleri berveçh-i bala
zikrolunan iki tabibin celbi iktiza etti~ini ve bu zevat hakan-~~
sab~ k hazretlerini ~iddetli usret-i teneffüsten muztarip bulunduklar~ n~~ ve aded-i teneffüsün altm~~~ be~~oldu~unu ve muayenede
her iki reede ve bilhassa sol reede pek ~iddetli ihtikan bulundu~unu ve kalbin pek zay~ f olup nabz~ n mü~kilâtla hissedilmekte ve aded-i daraban~ n yüz otuz oldu~unu ve idrar~ n pek az
geldi~ini gördüklerini ve beray-~~ tedavi kuru mihcemler tatbikini
ve dahilen mukavvi-i kalb ve müdrir olarak Ispartein ve Teobromin verdiklerini ve bunun üzerine hastan~ n ahvalinde biraz
salah has~l olmu~~ise de enzar vahim oldu~u cihetle bir mü~avere-i t~ bbiyye icras~ na lüzum has~l oldu~unu beyan etmi~lerdir.
Zirde vaz~ ülimza et~ bba, saat on birdeki muayenemizde mü~arünileyh hazretlerinin ~iddetli usret-i teneffüsten muztarip olup
nabz~ n dakikada yüz yirmi ve zay~ f oldu~unu ve sol reenin kaidesinde asammiyyet ve teneffüste hu~ unet ile beraber pek çok
harahir-i f~ rkaiyye-i duniyyenin mevcut bulundu~unu ve her iki
reenin aksam-~~ sairesinde ta zirvelerine kadar ayn-~~ harahirin
i~itildi~ini ve hakan-~~ mü~arünileyh hazretlerinin müdemmem k~~aat-~~ muhat~yye ifraz etmekte oldu~unu gördük. Etraf so~umu~~olup
magbenler'de derece-i harareti otuz alt~~ buçuk mü~ahede ettik.
Mü~ arünileyh hazretleri en ziyade nahiye-i ~ersufiyedeki s~ k~ nt~ dan
~ ikayet etmekte idi; derakab zahre mihcem-i mebzag tatbik ederek bir
miktar kan al~ nm~~~ve dahilen almak üzere Digalen ve Asilbendiyet-i
sud ile Kafein güllaçlar~~ tavsiye edilmi~tir. Mil~cemlerin tatbikini müteakip hakan-~~ sab~ k hazretleri iztirab~ n~ n bir az kesb-i sükünet
etti~ini ve bizlerin çekilebilebilece~imizi söylemi~tir.
Mü~ arünileyh hazretlerinin son on iki saat zarf~ ndald idrarlar~~
pek az olup bize irae olunan idrar yüzelli santimetre mikab~~ idi; bu
idrarda eser halinde Albümin mevcut ve ~eker mefkud olup kesafetinin bin yirmi be~~oldu~u görülmü~ür. Hakan-~~ sab~ k hazretlerinin
bizzat kendisinden ve etraf~ ndan, dün ak~ am fazlaca miktarda et,
bal~ k, börek ve pirinç unlu hamur tatl~s~~ eki etmi~~olduklar~ n~~ ve
rahats~zl~~~ n bundan iki saat sonra zuhur etmesiyle müshil olarak
Manyezi ve Sinameki alm~~~bulunduklar~ n~~ ö~rendik.
Hastan~ n mukaddema bir kaç defa hünnak-~~ sacir nöbetleri
araz~ n~~ ibraz etti~ini tabib-i hususisi doktor At~ f bey ifade etmi~~
oldu~u da nazar-~~ itibare al~ narak enzar~ n gayet vahim oldu~u

Il. ABDOLHAMID'IN HA'Ll VE ÖLÜMÜNE DAIR
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beyan edilmi~~ve badezzeval birde Beylerbeyi saray~ ndan mufarekat edilmi~~oldu~unu mü~'ir i~ bu rapor tanzim ve takdim k ~ l~ nd~.
10 ~ubat sene 1334.
Taksim Hastanesi
Sertabibi
Rifat

T~ b Fakültesi Reisi
Müderris
Akil Muhtar
Hakan-~~ Mü~arünileyhin Tabib-i Hususisi
Kaymakam
At~f Hüseyin
Beylerbeyi hastanesi etibbas~ ndan
lhtiyat yüzba~~~
Alkibüyadis
VIII

Il Abdiilhamid'in 81fin~ finü müteakip yap~ lan mü~terek
muayene neticesinde verilmi~~olan rapor sureti I .

Rapor
Etibbay-~~ müdaviye taraf~ ndan
verilen rapor melfuftur.
Netice-i muayene-i mevti hâvi
mufassal protokol melfuftur.
Bin üç yüz otuz dört senesi ~ubat~ n onuncu pazar günü
ak~am~~ saat onda vukubulan davet üzerine zirde vaz~yülimza
et~ bba Beylerbeyi sahilsaray~ na azimetle harem dairesinde hakan-~~
sab~ k Abdülhamid han-~~ sant hazretlerinin yatak odalar~ na dahil
olc114,3mmuzda karyola içerisinde hakan- ~~ sab~ k hazretleri oldu~u
aram~ zda baz~ lar~~ taraf~ ndan te~ his olunan bir zat~ n istica-~~ zahri-i
tabiide giyinmi~~olarak yatmakta oldu~unu gördük. Kalb ve nabz~ n tamamen tevakkuf etmi~~ve haml-i meythin takarrür eylemi§
bulundu~u ledelmuayene anla~~ ld~ ktan sonra vücudun her taraf ~~
arlz, amik tetkik ve muayene olunarak kebavet-i meytiyye asâriyle
tedavisine memur olan et ~ bba taraf~ ndan arka ve gö~süne lieclittedavi tatbik olunan on üç kadar mihcem yeri ve vefat~ ndan bir
Fotorafist makalenin sonuna konmu ~ tur.
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saat evvel mü~arünileyh hazretlerinin kendi taraflar~ ndan yap~ ld~~~~
maiyetleri erkân~~ canibinden ifade edilen nahiye-i ~ersufiyedeki
sathI ve gayri muntazam küçük asari keyyie'den ba~ ka hiç bir
eser-i cebr ve tardid ve cerha tesadüf olunmad~ .
Hâkan-~~ sâb~ k hazretlerinin ~ubat~ n be~indenberi hasta bulunduklar~~ ve melfuf rapor müeddas~ ndan anla~~ laca~~~veçhile mü~arünileyh Sultan Abdülhamid han-~~ sâni hazretleri~~ in ihtikanürree ve
özimây-~~ reevi neticesi tahaddüs eden bir zaaf-~~ kalb sebebiyle
irtihal ettikleri tebeyyün etmi~~olmakla i~bu mü~terek raporumuz
bittanzim takdim olunmu~tur.
Beylerbeyi Sahilsaray~~ Fi 10 - 11 ~ubat 1334.
T~ b Fakültesi Reisi
Müderris
Akil Muhtar
Harbiye Nezareti S~ hhiye Dairesi
Üçüncü ~ube Müdürü
Miralay
Sad~ k
Dersaadet Alman Hastahanesi
Sertabibi Doktor
Schleib (~ilayp)
Taksim Hastahanesi Sertabibi
Doktor
Rifat

S~ hhiye Müdür-i Umurnt Vekili
Doktor Adnan
Gülhane Seriryat Hastahanesi
Sertabibi ve Müdürü
Kaymakam
Z. Zelling
Sahra S~ hhiye Müfetti~-i
Umumi Muavini Binba~~~
Refik Ibrahim
Hâkan-~~ Sâb~ k hazretlerinin
Tabib-i hususisi
Kaymakam
At~ f Hüseyin

IX
II. Abdillhamid'in vefat~~dolay~siyle tabibler taraf~ndan
tertip edilen 1918 ~ubat 23-24 tarihli protokol sureti

Protokol
Bin üçyüz otuz dört senesi ~ubat~ n onuncu pazar günü ak~am~~
zevali saat onda Beylerbeyi sahilsaray~ ndan vukubulan davet üzerine
hâkan-~~ sâb~ k Abdülhamid hân-~~ sani hazretlerinin yatak odalar~ nda
aram~zda baz~ lar~~ taraf ~ ndan mü~arünileyh hazretleri olarak te~his
Foto~ratisi makalenin sonuna konmu~tur.
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Avrupa Bankalar~ ndaki paras~ n~ n Selanik liankalar ~ na gönderilmesi
Resim 1
hakk~ nda A bdülhamid'in bu bankalar direktörlerine yazd~~~~mektuplar~ n tesellüm
edildi~ine ve hayat~ n~ n her türlü taarruzdan masun tutulaca ~~na dair muhaf~ z' Ali
Fethi Bey taraf~ ndan A bdülha ~ni d' e verilen teminat mektubu.
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Resim 2 — Alatini Kö~künün nam~ na sat~ n al~ naeag~ na ve ~ahsi hürriyetlerinin
temin edilece~ine dair Ali Fethi Beyin Abdülhamid'e verdi~i di~ er bil mektup.
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Resim 3 — B ~nkalardaki paras~ n ~~ kendi arzusu ile ikinci ve üçüncü ordular~ n
ihtiyac~~ için verdi.:,ine dair Abdülhamid'in mektubu.
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Resim 6 -- Ahriiilhamirrin Istanbul'a nakline dair 21 Ekim 1911 tarihli Ahmet
Muhtar Pasa kabinesinin karar~ .
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Resim 7 — Abdülhamid'in Alman Elçilii maiyet vapuriyle Istanbul'a
nakli ve Beylerbeyi saray ~ nda ikâmeti hakk ~ nda Kamil Pa~a
kabinesinin 31 Ekim 1911 tarihli karar~ .
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Resim 9 -- Abdülhamid'in ölümüne dair protokol.
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Krzlar~ ndan Ay~e Sultan'in Kaymakam Mehmet Ali
Beyle nikahlar~ n~~ gösteren vesika.
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Resim 11, 12, 13 — Abdülhainid'in mektup kitk~ t ve zarfluri üzerinde
kutland ~~ armakar.
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olunan bir zat~ n yatak içerisinde elbiseli olarak ~zt~câ-~~ zahride
yatmakta oldu~u görülmü~~ve netice-i muayenede bervçeh-i âti
netayiç istihsal olunmu~tür :
Vasat boyda, zayif, has~ f renkte ihtiyar bir naa~, veçih sakin
bir manzara göstermekte idi. Vaziyet ~zt~câ-~~ zahri-i tabii, gözler
kapal~, kollar vücudun yanlar~ na uzat~ lm~~, etraf-~~ süfliye hâkeza
uzat~lm~~~bir halde idi. Mevtin tekevvününden itibaren geçen yedi
saate tekabül etmek üzere a~ikâr bir haml-i mevtt me~hut oluyordu.
Etraf ve cez'in veçh-i kuddamisi so~uk, zahr henüz s~cak idi. ~ki
elin parmaklar~ n~n son selamiyat~~ ve vücudun yata~a temas eden
di~er aksam~ ndan a~ikâr âsar-~~ kebavet-i meytiyye görüldü. Bat~ n
mütesaviyen ve bilhassa ku~ak eserinden a~a~~~k~s~ mda gazle intifâ
etmi~~idi. Cild tamamen temiz ve hâsif renkte olup indifaat ve
özima görülmemekte idi; her iki tarafta azm-~~ terkove'nin esfelinde
bir mecidiye cesametinde halkavt birer soluk k~ rm~z~~ levn görülmekte ve bu lekelerin hal-i hayatta tatbik olunan mihcem âsar~~
oldu~u a~ ikâr surette anla~~lmakta idi; zahr~ n cildi üzerinde dahi
ayn~~ suretle on bir kadar mihcem âsar~ na tesadüf olundu. Bu
mihcemler vas~tasiyle al~nan kan~ n asla çok miktarda olmad~~~~
gayet kolayl~ kla görülüyordu; hatt-~~ mutavass~t üzerinde zeyl-i
kas~~ hizas~ nda ve nahiye-i ~ersufede gayr-i muntazam ~ekilde bir
küçük parmak selamisi cesametinde maiyetleri erkân~ nca mü~arünileyh hazretlerinin kendi taraflar~ ndan yap~ld~~~~ifade edilen âsar-~~
keyyieye tesadüf olundu. Bütün vücudun sath-~~ haricisinin tefti~~
ve kemal-i dikkatle lems ve çes neticesinde yukar~da mezkür olan
ve tatbik edilen vesait-i tedavi sebebiyle tekevvün eden âsardan
maada katiyyen âsar-~~cebr ve tardide tesadüf olunmam~~t~ r. Berveçh-i bâlâ tesbit olunan netice-i muayenede mevtin hiçbir suretle
âsar-~~ cebriye-i hariciyeden husule gelmedi~i ve hattâ bu gibi
âsar-~~ cebriyyenin mevtin husulünde zerre kadar dahl ve tesiri
olmad~~~~kemal-i katiyyetle tezahür etmi~tir. Et~ bbay-~~ müdaviyenin
ila ettikleri raporda imtilay-~~mide ve özimay-i reevi neticesinde
mevtin tekevvün etti~i yolundaki ifadata muhalif bir netice dahi
elde edilmemi~tir.
Beylerbeyi Sahilsaray~~ fi 10-11 ~ubat 1334.
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